รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง
ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

สำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
(สำนักงำน กปร.)
สิงหำคม ๒๕๖๑

สารบัญ
หน้า
 รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง
ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

๑

๑. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง

๒

๒. ผลสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง
๒.๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๑
๒.๑.๑ ช่วงการเสวนา
๒.๑.๒ ช่วงการแบ่งกลุ่ม (ประชุมกลุ่มย่อย)
๒.๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๒
๒.๒.๑ ช่วงการเสวนา
๒.๒.๒ ช่วงการแบ่งกลุ่ม (ประชุมกลุ่มย่อย)
๒.๓ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๓
๒.๓.๑ การลงพื้นที่เพื่อศึกษาการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง
๒.๓.๑ ปาฐกถาและช่วงการเสวนา
๒.๓.๒ ช่วงการแบ่งกลุ่ม (ประชุมกลุ่มย่อย)
๓. ตารางสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง
ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

๘

ภาคผนวก
 กาหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง
- การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๑
- การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๒
- การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๓
 ผลการอภิปรายกลุ่มของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๑
 ผลการอภิปรายกลุ่มของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๒
 ผลการอภิปรายกลุ่มของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๓
 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง
ที่ ๑๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

๘
๑๙
๒๓
๓๑
๓๗
๔๐
๕๑
๕๗

๑
รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง
ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
การสัมมนาเชิง ปฏิ บัติการการบริห ารจัด การป่าพรุโต๊ะแดง ได้แบ่ งการดาเนินการออกเป็ น
จานวน ๓ ครั้ง ดังนี้
๑. การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการบริ ห ารจั ด การป่ าพรุ โต๊ ะ แดง ครั้งที่ ๑ จัด ขึ้ น ในวั น พุ ธ ที่
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูน ย์ศึก ษาการพัฒ นาพิ กุลทองอัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ อ าเภอเมือ ง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
๒. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
๓. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ ๙
และวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร และโรงแรมเก็นติ้ ง
อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวเป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกันทั้งจากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคประชาชน ในการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการดาเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้ ง
น าเสนอประเด็ น ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการด าเนิ น งานของทุ ก ฝ่ า ยที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ น าข้ อ มู ล และ
ข้อคิดเห็นดังกล่าวมารวบรวม ประมวลและวิเคราะห์ สาหรับนาไปผนวกรวมกับข้อมูลเชิงวิช าการใน
การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงที่ถูกต้องและเหมาะสม แล้วนาไปสู่การจัดทาแผนงานเชิงบูรณาการใน
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป โดยประเด็นที่นา
มาร่วมพิจารณาและวางแผนการดาเนินการจะมุ่งเน้นในเรื่องการทบทวนพระราชดาริและผลการดาเนินงาน
สนองพระราชดาริ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการน้า
การบริ ห ารจั ด การขอบเขตพื้ น ที่ ป่ า พรุ โต๊ ะ แดงให้ ชั ด เจน การป้ อ งกั น และควบคุ ม ไฟป่ า อี ก ทั้ ง

๒
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงที่
เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รวมทั้ง แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม
ที่เกิดจากความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งสามารถสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิ บัติการ
การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ได้ดังนี้
๑. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง
๑.๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๑
- นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เป็ นประธานเปิ ด การสัม มนาฯ โดยมี
นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ และนายศุภรัชต์ อินทราวุธ
ผู้อานวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ สานักงาน กปร. กล่าวรายงานการสัมมนาฯ
- ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๑ มีจานวนทั้งสิ้น ๑๘๐ คน แบ่งเป็น
หน่วยงานภาครัฐ จานวน ๑๓๘ คน และราษฎรในอาเภอที่เกี่ยวข้อง จานวน ๔๒ คน

นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร.
ประธานเปิดการสัมมนาฯ

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่
รองผูว้ ่าราชการจังหวัดนราธิวาส
กล่าวต้อนรับผู้ร่วมสัมมนาฯ
๑.๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๒
- นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ โดยมี
นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ผู้อานวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ สานักงาน กปร. กล่าวรายงาน
- ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๒ มีจานวนทั้งสิ้น ๒๑๕ คน แบ่งเป็น
หน่วยงานภาครัฐ จานวน ๑๓๗ คน และราษฎรในอาเภอที่เกี่ยวข้อง จานวน ๗๘ คน

นายศุภรัชต์ อินทราวุธ
ผู้อานวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
กล่าวรายงานการสัมมนาฯ

นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส
ประธานเปิดการสัมมนาฯ

๓
๑.๓ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๓
- นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เป็ นประธานเปิ ด การสัม มนาฯ โดยมี
นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ และนายศุภรัชต์ อินทราวุธ
ผู้อานวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ สานักงาน กปร. กล่าวรายงานการสัมมนาฯ
- ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๓ แบ่งเป็น
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ : จานวนทั้งสิ้น ๑๑๗ คน โดยเป็นผู้แทนจากหน่วยงานใน
ส่วนกลางและส่วนพื้นที่
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ : จานวนทั้งสิ้น ๑๘๐ คน แบ่งเป็น หน่วยงานภาครัฐ
จานวน ๑๓๙ คน และราษฎรในอาเภอที่เกี่ยวข้อง จานวน ๔๑ คน

การลงพื้นที่ศึกษาการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง
ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร.
ประธานเปิดการสัมมนาฯ

ในการนี้ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ทั้ง ๓ ครั้ง มีรายละเอียดผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จานวนทั้งสิ้น ๕๗๕ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ

ครั้งที่ ๑
๑. สานักงาน กปร. (ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่)
๖
๒. จังหวัดนราธิวาส
๓๔
๒.๑ ส่วนราชการประจาจังหวัดนราธิวาส
๑๗
- จังหวัดนราธิวาส
๒
- สานักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
๑
- ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
๕
จังหวัดนราธิวาส
- สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
- สานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
- สานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
๑
- สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
๑

จานวน
ครั้งที่ ๒
๕
๔๒
๒๙
๒
๑
๕

ครั้งที่ ๓
๖
๔๒
๑๘
๒
๒

๖
๔
๑
๑

๕
๑
๒
-

๔
ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
- ศูนย์ประสานงานโครงการพิเศษจังหวัดนราธิวาส
- กองอ านวยการรัก ษาความมั่ น คงภายในจั งหวั ด
นราธิวาส
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
- สานั กงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นราธิวาส
- สานักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
- สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส
๒.๒ ส่วนราชการระดับอาเภอ
- อาเภอเมืองนราธิวาส
- อาเภอตากใบ
- อาเภอสุไหงปาดี
- อาเภอเจาะไอร้อง
- อาเภอสุไหงโก-ลก
๒.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./อบต./เทศบาล/
กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน)
- อบจ./อบต./เทศบาล
- กานัน / ผู้ใหญ่บ้าน
๓. กรมอุทยานแห่งชาติแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๓.๑ หน่วยงานในส่วนกลาง : สานักสนองงานพระราชดาริ
๓.๒ หน่วยงานในพื้นที่ :
- สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖
- สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- สถานี ควบคุ ม ไฟป่ าพรุ โต๊ ะแดงอั น เนื่ องมาจาก
พระราชดาริ
- สถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทอง
- ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร

ครั้งที่ ๑
๑
๑
๑

จานวน
ครั้งที่ ๒
๑
๔
๑

ครั้งที่ ๓
๒
-

๑
๑

๑
-

๑

๑
๑
๗
๒
๑
๒
๑
๑
๑๐

๑
๑
๕
๒
๑
๑
๑
๘

๓
๔
๑
๑
๑
๑
๒๐

๖
๔
๒๕
๒
๒๓
๔
๗

๖
๒
๒๓
๒
๒๑
๓
๗

๑๐
๑๐
๒๑
๒
๑๙
๑
๔
๖

๓

๑

๓

๒
๗

๓
๗

๒
๓

๕
ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ

ครั้งที่ ๑
๔. กรมป่าไม้
๖
๔.๑ หน่วยงานในส่วนกลาง : สานักโครงการพระราชดาริและ
กิจการพิเศษ
๔.๒ หน่วยงานในพื้นที่ :
๖
- สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส
๔
- ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๒
๕. กรมชลประทาน
๒๔
๕.๑ หน่ วยงานในส่ วนกลาง : กองประสานงานโครงการอั น
๑
เนื่องมาจากพระราชดาริ
๕.๒ หน่วยงานในพื้นที่ :
๒๓
- สานักงานชลประทานที่ ๑๗
๑๐
- โครงการชลประทานนราธิวาส
๔
- โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางนรา
๓
- โครงการส่งน้าและบารุงรักษาโก-ลก
๖
๖. กรมพัฒนาที่ดิน
๕
๖.๑ หน่ วยงานในส่ วนกลาง : กลุ่ มประสานงานโครงการอั น
๒
เนื่องมาจากพระราชดาริ กองแผนงาน
๖.๒ หน่วยงานในพื้นที่ :
๓
- สานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
๒
- สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
๑
๗. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๑๒
๘. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
๒๖
๘.๑ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
๑
สิ่งแวดล้อม
๘.๒ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๕
(กลุ่มงานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดาริ)
๘.๓ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑
๘.๔ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
๒
๘.๕ กองทัพภาคที่ ๔ (ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
๓
พระราชดาริ)
๘.๖ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
๒
๘.๗ กรมที่ดิน
๒
๘.๘ ศูนย์อานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลมุ่ น้า
๑
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จานวน
ครั้งที่ ๒
๕
-

ครั้งที่ ๓
๑๑
๒

๕
๔
๑
๒๐
๑

๙
๘
๑
๒๓
๑

๑๙
๖
๓
๓
๗
๖
๒

๒๒
๘
๕
๕
๔
๒
-

๔
๒
๒
๑๓
๒๓
๑

๑
๑
๑๒
๒๒
๒

๒

๒

๑
๒
๓

๒
๒
๒

๒
๒
๑

๓
๒

๖
ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ

ครั้งที่ ๑
๘.๙ การยางแห่งประเทศไทย
๑
๘.๑๐ ที่ปรึกษาฯ (ด้านสิ่งแวดล้อม)
๑
๘.๑๑ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
๒
๘.๑๒ สานั กงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
๑
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส
๘.๑๓ เครือข่ายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔
๙. ราษฎรในอาเภอที่เกี่ยวข้อง
๔๒
- อาเภอเมืองนราธิวาส
๖
- อาเภอตากใบ
๑๐
- อาเภอสุไหงปาดี
๑๑
- อาเภอเจาะไอร้อง
๓
- อาเภอสุไหงโก-ลก
๑๒
รวม
๑๘๐

จานวน
ครั้งที่ ๒
๑
๑
๒
๑

ครั้งที่ ๓
๑
๒
๑

๔
๗๘
๖
๒๐
๒๔
๔
๒๔
๒๑๕

๔๑
๖
๔
๑๒
๔
๑๕
๑๘๐

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๑
ณ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

๗

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๒
ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๓
ณ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติปา่ พรุสิรนิ ธร และโรงแรมเก็นติง้ อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

๘
๒. ผลสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง
๒.๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๑
๒.๑.๑ ช่วงการเสวนา
๑) วิทยากรช่วงการเสวนา
หัวข้อและประเด็นที่นามาอภิปรายในครั้งนี้ มุ่งเน้นการนาเสนอหลักการดาเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้า การบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
และการควบคุ มไฟป่ าในพื้ น ที่ ป่ าพรุโต๊ ะแดง โดยผู้บ ริห ารและผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ในส่วนงานที่ เกี่ย วข้อ ง
ซึ่งประกอบด้วย
๑) หลักการดาเนินงานตามแนวพระราชดาริในการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง
โดยนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร.
๒) การบริห ารจัด การน้ า โดยนายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อานวยการสานักงาน
ชลประทานที่ ๑๗ กรมชลประทาน
๓) การบริ หารจั ดการขอบเขตพื้ นที่ ป่ าพรุ โต๊ ะแดง โดยนายชาตรี วชิ ระเผด็ จศึ ก
ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ และนายณรงค์พล หมึกทอง
ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๔) การป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยนายสุชาติ จินดาใจ ผู้อานวยการส่วนป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส และนายศักดา จันทร์เดิม
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ทั้ ง นี้ การเสวนาฯ ในครั้ ง นี้ มี ผศ. มนทนา รุ จิ ร ะศั ก ดิ์ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้ดาเนินรายการช่วงเสวนา

การเสวนาเกี่ยวกับหลักการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้า
การบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง และการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ปา่ พรุโต๊ะแดง
โดยผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

๙
๒) ผลการเสวนาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๑
ผู้ร่วมเสวนาแต่ละท่าน ได้ชี้แจงและนาเสนอหลักการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การบริห ารจัด การน้ า การบริห ารจัด การขอบเขตพื้ นที่ป่าพรุโต๊ะแดงและการควบคุมไฟป่าในพื้น ที่
ป่าพรุโต๊ะแดง ซึ่งสามารถสรุปผลการเสวนาได้ ดังนี้

๒.๑) นายลลิต ถนอมสิงห์
รองเลขาธิการ กปร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราช
ดารัสให้อนุรักษ์และดูแลป่าพรุให้ดารงอยู่ เพราะอยู่กับชุมชน จึงให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ ภาคส่วนต่าง ๆ
ได้สนองพระราชดาริ โดยได้ดาเนินการวิธีการต่าง ๆ รวมทั้ง ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
ขึ้น มา เพื่ อร่ว มกั น บริห ารจัด การ ปัญ หาที่ส าคัญ คือ การบุ กบุ ก การใช้ป ระโยชน์ อย่างไม่ถูก ต้อ ง
จากการพัฒนาและบริหารจัดการที่ผ่านมา 20-30 ปี ราษฎรผ่านการล้มลุกคลุกคลานในการใช้ชีวิต
ความเป็ น อยู่ ม ากพอสมควร เปรี ย บเสมื อ นพรุ เป็ น ญาติ ผู้ ใหญ่ ซึ่ ง ยั งมี ชี วิ ต อยู่ แ ละอยู่ กั น มานาน
จึงเหมือน “ย่าพรุ” ดังนั้ นเราจึงต้องใช้ใจในการดูแล สืบสาน ต่อยอดให้เกิด ประโยชน์มากที่สุด
จึ ง ต้ อ งทราบว่ า ประชาชนในพื้ น ที่ อ ยู่ กั น อย่ า งไร มี ปั ญ หาอะไร มี ค วามต้ อ งการอะไร เพื่ อ น าสู่
การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ถูกต้องต่อไป
ปัญ หาอีกอย่าง คือ เรื่อ งแนวเขต ตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจน แผนที่ก็ค่อนข้าง
ชัดเจน แต่ต้องให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบโดยชัดเจนด้วย เพราะป่าพรุมีชีวิต จึงได้กาหนดขอบเขต
เพื่อดูแล ส่วนพื้นที่บุกรุกซึ่งไม่มีสภาพป่าแล้ว จะใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง จะทาอย่างไร จึงเป็นประเด็นใหญ่
ในการสัมมนาครั้งนี้
ปั จจุบั น นี้ กรมอุท ยานแห่ งชาติ สัต ว์ป่ า และพั น ธุ์พื ช กรมป่ าไม้ และกรม
ชลประทาน ต่างใช้แนวทางเดียวกันในการดูแลเรื่องบริหารจัดการน้า จะปล่อยน้าเข้า/ออก อย่างไร ต้อง
ทาทุกอย่างด้วยความเข้าใจ เพราะเกิดผลกระทบทั้งต่อประชาชนและราชการ คือกระ ทบต่อทุกฝ่าย
อะไรดี/ไม่ดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดาริไว้
อย่างครอบคลุม ครบถ้วนแล้ว
สมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว ทรงมี พระราโชบายในการสื บ สาน รัก ษา และต่ อ ยอด
พระราชปณิ ธ านของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ดั ง นั้ น
การดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จึงเป็นโจทย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าจะ
ทาอย่างไร เพื่ อ ให้ ราษฎรได้ อ ยู่กัน อย่างเป็ น สุข และจะสืบ สานพระราชปณิ ธานให้เกิด ผลสัม ฤทธิ์
ได้อย่างไร

๑๐

๒.๒) นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์
ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 17
กรมชลประทาน
จังหวัดนราธิวาส มีการบริหารจัดการน้าตามภูมิประเทศ เป็นเมือง 4 น้า 3 รส
ซึ่งได้แก่ 4 น้า คือ น้าท่วม น้าแล้ง น้าเปรี้ยว และการขาดน้า ส่วน 3 รส คือ เค็ม เปรี้ยว จืด
สาหรับปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด คือ น้าท่วม ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส มีลุ่มน้าหลักที่สาคัญ 3 ลุ่ม
น้า ได้แก่
(1) ลุ่มน้าสายบุรี พื้นที่ลุ่มน้า 3,238 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,023,750 ไร่
- ความยาว
195
กิโลเมตร
- ปริมาณน้าท่า
4,749 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี
(2) ลุ่มน้าบางนรา พืน้ ที่ลุ่มน้า 1,518 ตารางกิโลเมตร หรือ 948,750 ไร่
- ความยาว
60 กิโลเมตร
- ปริมาณน้าท่า
2,383.79 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี
(3) ลุ่มน้าโก-ลก พื้นที่ลุ่มน้า 1,983 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,239,375 ไร่
พื้นที่ลุ่มน้าฝั่งไทย
893 ตารางกิโลเมตร หรือ 558,125 ไร่
พื้นที่ลุ่มน้าฝั่งมาเลเซีย
1,090 ตารางกิโลเมตร หรือ 681,250 ไร่
- ความยาว
120 กิโลเมตร
- ปริมาณน้าท่า
1,097 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี
และ มีพรุที่สาคัญ 2 แห่ง ได้แก่
(1) พรุโต๊ะแดง พื้นที่ 201.00 ตารางกิโลเมตร หรือ 125,625 ไร่
(2) พรุบาเจาะ-ไม้แก่น พืน้ ที่ 150.40 ตารางกิโลเมตร หรือ 94,000 ไร่
สภาพพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง ครอบคลุมพื้นที่ 5 อาเภอ คือ อาเภอ
เมืองนราธิวาส อาเภอเจาะไอร้อง อาเภอสุไหงปาดี และอาเภอสุไหงโก-ลก อาเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส พื้นที่ประมาณ 125,625 ไร่
แหล่งต้นน้าและทิศทางการไหลของน้าพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
คลองโต๊ะแดง ไหลจากทิศใต้ไปทิศเหนือและทิศตะวันออก และไหลลงแม่น้าโก-ลก
ก่อนไหลลงทะเลอ่าวไทย พื้นที่รับน้า 121.7 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้าท่าเฉลี่ย 72.53 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี
คลองสุ ไหงปาดี มี ต้ น น้ าเกิ ด จากเทื อ กเขาตะเว ไหลจากทิ ศ ใต้ ไปทิ ศ เหนื อ และ
ทิศตะวันออก และไหลลงแม่น้าบางนรา ก่อนไหลลงทะเลอ่าวไทย พื้นที่รับน้า 143.9 ตารางกิโลเมตร
ปริมาณน้าท่าเฉลี่ย 215.86 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี

๑๑
การบริหารจัดการน้ารอบป่าพรุโต๊ะแดงอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- การรักษาป่าพรุโต๊ะแดง
- การควบคุมน้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม/น้าแล้ง เพื่อทาการเกษตร
- การแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพดิน และคุณภาพน้า
สรุปแนวพระราชดาริในการบริหารจัดการน้าป่าพรุโต๊ะแดงและพื้นที่การเกษตรรอบพรุ
สานักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน ได้ยึดแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการดาเนินการแก้ไข สรุปได้ดังนี้
1. ด้ า นการแก้ ไขปั ญ หาน้ าท่ ว ม และพื้ น ที่ ลุ่ ม วิ ธี ก ารคื อ ประตู น้ า ขุ ด คลอง
เพื่อเก็บน้าและแยกน้าจืด/น้าเปรี้ยว
2. ด้ า นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งาน โดยควบคุ ม และการกั ก เก็ บ น้ า
แยกระบบน้าจืดออกจากระบบน้าเปรี้ยว จัดหาน้าต้นทุนเพิ่มสาหรับพื้นที่การเกษตรและการอุปโภคบริโภค
การปรับปรุงคุณภาพดิน และคุณภาพน้า
นอกจากนี้ ยังได้มีการดาเนินงานในเรื่องการแก้ไขปัญหาเรือ่ งกามะถันที่เกิดในพื้นที่
ที่ต่อแนวเขตป่าและพื้นที่ของราษฎร การจัดหาแหล่งน้าสารองกรณีไฟไหม้ รวมทั้งเพื่อเป็นแนวเขตด้วย
การเพิ่มความชุ่มชื้นของพื้นที่ รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าป่าพรุโต๊ะแดง
1. บริเวณรอบขอบพรุ
- ก่อสร้างคลอง เป็นช่วงๆ ตามแนวขอบพื้นที่พรุกบั พื้นที่ชาวบ้าน เพื่อเป็นแนวกันเขต
และเป็นแหล่งน้าในการดับไฟ
- ก่อสร้างคลองน้าเปรีย้ วคู่ขนานกับคลองน้าจืด
- ก่อสร้างอาคารบังคับน้า
2. บริเวณในพื้นที่พรุ
- ก่อสร้างทานบซองในลาน้าย่อย ทีอ่ ยู่ในพรุ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับพรุ
3. การสร้างแนวร่วมและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการพรุโต๊ะแดง
ในทุกมิติ
ทั้ งนี้ ปั จจุ บั น การบริหารจั ดการพื้ นที่ ป่ าพรุโต๊ ะแดงได้ รั บความร่วมมื อที่ ดี มากขึ้ น
ส่วนหนึ่งเพราะหลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพรุครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2541 พื้นที่ป่าพรุเสียหาย
ทั้งหมด 14,000 ไร่ จึงทาให้ทุกภาคส่วนร่ วมกันหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้ เกิดอัคคีภัยในพื้นที่
ป่าพรุดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็น
ระยะๆ เพื่อให้พื้นที่ป่าพรุดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์และอยู่คู่กับลูกหลานต่อไป

๑๒

๒.๓) นายชาตรี วชิระเผด็จศึก
ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขานราธิวาส กรมป่าไม้
พื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งซ้อนทับกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัต นราชสุด า ฯ สยามบรมราชกุมารี จานวน 2 ป่า คือ ป่าลุ่มน้ า
บางนราแปลงที่ 1 เนื้อที่ 9 พันกว่าไร่ และป่าลุ่มน้าบางนราแปลงที่ 2 เนื้อที่ 9 พันกว่าไร่

เขตรักษาพัน ธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัต นราชสุดา ฯ สยาม
บ
ร
ม
ราชกุมารี หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ป่าพรุโต๊ะแดง หรือ ป่าพรุสิรินธร เป็นป่าพรุที่มีเนื้อที่มากที่สุดที่ยัง
เหลืออยู่ในประเทศไทย เนื้ อที่ของป่ามีความกว้างประมาณ 8 กิโลเมตร และมีความยาวประมาณ
28 กิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุมอาณาเขตของอาเภอตากใบ อาเภอสุไหงปาดี อาเภอสุไหงโก-ลก อาเภอ
เจาะไอร้อง และอาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส คิดเป็นเนื้อที่กว่า 125,625 ไร่ (แต่ส่วนที่
สมบู รณ์ จ ริง ๆ มี ป ระมาณ 50,000 ไร่) ทั้ งนี้ มี แหล่ งน้ าส าคั ญ 3 สายไหลผ่ าน คื อ แม่ น้ าบางนรา
คลองสุไหงปาดี และคลองโต๊ะแดง (อันเป็นที่มาของชื่อเรียก) ป่าพรุโต๊ะแดงแห่งนี้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของ
พืชและสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ซึ่งหลายชนิดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ และพื้นที่รอบๆ ป่าก็เป็นพื้นที่
เพาะปลูกข้าว ยางพารา และผลไม้ต่างๆ

๑๓

๒.๔) นายณรงค์พล หมึกทอง
ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงอย่างยั่งยืน มีแผนการดาเนินงาน ดังนี้
1. มาตรการป้องกันไม่ให้มีการสูญเสียน้าจากป่าพรุ
1.1 ป้องกันการระบายน้าจากพรุผ่านคูคลองระบายน้าทุกประเภท โดยการปิด
ประตูระบายน้า และสร้างฝายทดน้าตามสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม
1.2 ระงับการดาเนินการทางกายภาพ ที่เป็นการเร่งให้เกิดการสูญเสียน้าจาก
ป่าพรุ เช่น การขุดคู คลอง ใกล้แนวเขตป่าพรุ เพราะจะเป็นการเร่งระบายน้าออกจากป่าพรุ
1.3 ระงับการใช้ประโยชน์ในป่าพรุทุกรูปแบบ เพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ของป่าพรุ
และรักษาระดับน้าในป่าพรุให้มีความสมดุลตามธรรมชาติ
1.4 ปลูกป่าบริเวณแนวกันชน
2. มาตรการป้องกันไม่ให้ประชาชนจุดไฟใน หรือ ใกล้แนวเขตป่าพรุโต๊ะแดง
2.1 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในทุกรูปแบบ
2.2 สร้าง ขยาย ดารงความสัมพันธ์ กับเครือข่ายป้องกันไฟป่าภาคประชาชน
2.3 จัดเครือข่ายลาดตระเวนป้องปราม และ ลาดตระเวนตรวจหาไฟอย่าง
เข้มข้นครอบคลุมทุกพื้นที่
2.4 บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง
3. มาตรการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
3.1 เตรียมพนักงานดับไฟป่า ที่มีขดี ความสามารถในการดับไฟในป่าพรุ
3.2 เตรียมอุปกรณ์ดับไฟป่าที่เหมาะสมสาหรับดับไฟในป่าพรุ เช่น เครื่องฉีด
อัดน้า เครื่องสูบน้าขนาดต่างๆ รถแบคโฮ และอุปกรณ์จาเป็นอื่นๆ
3.3 ตั้งกองอานวยการเตรียมความพร้อมและควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง โดย
บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระดมพลตามแผนระดมพลดับไฟป่า 3 ระดับ
ปัญหาการบุกรุกทีด่ ินและการตัดไม้ทาลายป่า
1. องค์กรขับเคลื่อนคณะทางานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
- กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า
- สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี
- สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส
- ตารวจภูธรจังหวัด
- ตารวจตระเวนชายแดน
- องค์การท้องถิ่น
- ภาคประชาชน
- ปปช.จังหวัดท้องที่

๑๔
2. กาหนดพื้นทีว่ ิกฤติและกาหนดแผนปฏิบตั ิ
- การกาหนดแผนบินตรวจพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง
- การสนับสนุนกาลังและการปรับแผนยุทธวิธตี ามสถานการณ์
3. การป้องกันรักษาป่าอย่างมีประสิทธิภาพ
- การบังคับใช้กฎหมาย
- การจับกุมดาเนินคดี
- การดาเนินการกับผูม้ ีอิทธิพลในพื้นที่
- ความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชน
แผนงานป้องกันไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง
- แผนที่ 1 : แผนบริหารจัดการน้าในพื้นที่ปา่ พรุโต๊ะแดง
- แผนที่ 2 : แผนฟื้นฟูทรัพยากรในป่าพรุ
- แผนที่ 3 : แผนป้องกันไฟไหม้
ทั้งนี้ ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมวิเคราะห์และถอดบทเรียนสภาพปัญหา ปัจจัยเร่ง/
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม จัดทาแผนการป้องกัน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว แผนการปฏิบัติการบริหาร
จัด การป่าพรุโต๊ะแดงสู่การพัฒ นาที่ยั่งยืน อีกทั้ ง ขอให้ป ระชาชนในพื้นที่ มองถึงประโยชน์ส่ วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นการเข้ายึดพื้นที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและ
การเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ ควรคานึงถึงข้อกฎหมายและประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก อีกทั้ง ขอให้ทุกคน
ร่วมกันป้องกันและรักษาพื้นที่ป่าพรุไว้แก่ทุกคนในพื้นที่ เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสต่อไป

๒.๕) นายสุชาติ จินดาใจ
ผู้อานวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส
กรมป่าไม้
การดูแ ลรักษาป่าของสานั กจัด การทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส คือ
การจัดทาแผนลาดตระเวนประจาเดือน ประกอบด้วย หน่วยป้องกันรักษาป่าในท้องที่ และทหารใน
ท้องที่ ในการเดินลาดตระเวนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อป้องกันการบุกรุกตัดไม้ทาลายป่า การลักลอบของป่า
ไฟไหม้ ป่ า นอกจากนี้ ยั งได้ บู รณาการการท างานกับ ทุ ก ภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้อ งด้วย หน่ วยงานป่ าไม้
ที่รับผิดชอบพื้น ที่ป่า ประกอบด้วย 2 หน่วย คือ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.4 (สุไหงปาดี) และ
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ. 6 (ตากใบ)
ในการนี้ อยากขอให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุช่วยกันเป็นหูเป็นตา เมื่อพบเห็น
การบุกรุกทาลายป่าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ช่วยกันปกป้องและรักษาพื้นที่
ป่าพรุเอาไว้ อีกทั้งขอให้ประชาชนคานึงถึงผลกระทบที่จะตามมา หากละเมิดกฎหมายเขตพื้นที่ป่าพรุ
ดังกล่าว อาจมีโทษถึงกฎหมายอาญา

๑๕

๒.๖) นายศักดา จันทร์เดิม
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ที่ทาการสถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนราธิวาส
ตั้งอยู่ที่ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร ตาบลปาเสมัส อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
พิกัดทางภูมิศาสตร์ ลองติจูดที่ 06° 04 ’33.8” และ ละติจูดที่101° 57 ’ 49.3” หรือพิกัดที่ 47N
0828095 UTM 0672507
ทั้งนี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุ ม ารี มี ภ ารกิ จ ความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ งานควบคุ ม ไฟป่ าในเขตรัก ษาพั น ธุ์สั ต ว์ ป่ า
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (พรุโต๊ะแดง) และพื้นที่ป่าข้างเคียง
ในท้องที่ อาเภอสุไหงโก-ลก อาเภอตากใบ อาเภอสุไหงปาดี อาเภอเมืองนราธิวาส และอาเภอเจาะไอร้อง
(บางส่วน) ของจังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ประมาณ 125,000 ไร่
แหล่งเก็บน้า : อยู่ในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองนราธิวาส อาเภอตากใบ อาเภอสุไหงโก-ลก และ
อาเภอสุไหงปาดี
ปริมาณน้าฝนสะสม (ม.ม.) ย้อนหลังในพื้นที่ 4 อาเภอติดขอบพรุ
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๑๖
ตารางแสดงระดับกักเก็บน้าเฉลี่ยหน้าประตู 8 แห่ง รอบพรุโต๊ะแดง
2.5
2
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ปี 59
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ปี 61

1.5
1
0.5

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

0

ตารางเปรียบเทียบระดับน้าผิวดิน 2557- 2561
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อ.เมือง

อ.ตากใบ

อ.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงปาดี

หมายเหตุ : 0 ถึง +10 ซ.ม.
+10 ถึง +20
สูงกว่า +20 ซ.ม.
0 ถึง -10 ซ.ม.

โอกาสเกิดไฟป่าปานกลาง
โอกาสเกิดไฟป่าต่า
โอกาสเกิดไฟป่าต่ามาก
โอกาสเกิดไฟป่าสูง

๑๗
สูงกว่า -10 ซ.ม. ขึน้ ไป โอกาสเกิดไฟป่าสูงมาก
เครื่องมือและอุปกรณ์ดับไฟป่า
- รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน
จานวน 2 คัน
- รถบรรทุกน้าอเนกประสงค์ความจุ 4,000 ลิตร จานวน 1 คัน
- รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 2 ตัน
จานวน 1 คัน
- รถจักยานยนต์
จานวน 3 คัน
- วิทยุสื่อสาร
จานวน 5 เครื่อง
- เครื่องหาค่าพิกัด G.P.S
จานวน 2 เครื่อง
- กล้องส่องทางไกล
จานวน 5 อัน
- เครื่องสูบน้าแรงดันสูง ขนาด 70 แรงม้า
จานวน 2 เครื่อง
- เครื่องสูบน้าแบบหาบหาม ขนาด 6.5 แรงม้า
จานวน 7 เครื่อง
- เครื่องสูบน้าน้อย
จานวน 2 เครื่อง
- เครื่องตัดหญ้า
จานวน 1 เครื่อง
สาเหตุการเกิดไฟป่าในพื้นทีป่ ่าพรุโต๊ะแดง
1. การหาปลา
2. การหาของป่า
3. การขยายพื้นทีท่ ากิน
4. การจุดไฟเพื่อกันพืน้ ที่ของตนเอง
5. สาเหตุอื่นๆ ได้แก่ การทิง้ ก้นบุหรี่ จุดเล่นหรือแกล้งจุดโดยจงใจ
แผนการป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
สถานี ควบคุมไฟป่าพรุ โต๊ะแดงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จัดให้มีหน่วยดับไฟป่ า
เคลื่อนที่ โดยรอบพื้น ที่เขตรักษาพั น ธุ์สัต ว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพื่อให้ปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าได้ทันต่อเหตุการณ์ ดังนี้
1. ตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเฝ้าลาดตระเวนหาไฟ จานวน 4 ชุด ในพื้นที่ 4 อาเภอ รอบพรุ คือ
อาเภอเมือง อาเภอตากใบ อาเภอสุไหงโก-ลก และ อาเภอสุไหงปาดี ใช้กาลังเจ้าหน้าที่ชุดละ 6 นาย
รับผิดชอบพื้นที่ ชุดละ 31,400 ไร่ พร้อมอุปกรณ์ดับไฟในเบื้องต้นประจาจุด หากตรวจพบไฟป่าให้ทา
การดับไฟเบื้องต้น พร้อมกับร้องขอกาลังและอุปกรณ์ดับไฟเพื่อเข้าไปสนับสนุน
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 1 ชุด ออกไปประชาสัมพันธ์พูดคุยและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับประชาชน และช่วยเหลืองานสาธารณะต่างๆ ในท้องถิ่นที่สามารถกระทาได้
เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกับประชาชนให้ ได้มากที่สุด ตามหมู่บ้านต่างๆ ที่ล่อแหลมต่อการเกิดไฟป่า
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ไฟป่าติดโดยรอบพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
- ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนรอบป่าพรุโต๊ะแดงของ 4 อาเภอ ซึ่งติดกับ
แนวเขตป่าพรุ
- จัดทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

๑๘
3. ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอเมือง นายอาเภอตากใบ นายอาเภอ
สุไหงโก-ลก และ นายอาเภอสุไหงปาดี พิจารณาสั่งการ กานัน – ผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ราษฎรทราบตาม
หมู่บ้านเป้าหมายต่างๆ
- ประสานงานกับหมู่บา้ นเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งเคยได้รับ
สนับสนุนงบประมาณ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จานวน 11 เครือข่าย เพื่อช่วย
สอดส่องดูแล แจ้งเหตุไฟป่า ประชาสัมพันธ์ไฟป่า และร่วมควบคุมไฟป่าหากมีไฟป่าเกิดขึ้น
- ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. กานันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงาน
ทหารในพื้นที่ติดป่าพรุและอาเภอ ร่วมกันประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า สอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตา และ
แจ้งเบาะแสการเกิดไฟป่า
การเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า
1. จัดตั้งกองอานวยการควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง
2. ให้หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้ าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
3. สารวจจัดสร้างทานบกั้นน้า โดยใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณทางน้าไหลออกจากพรุ
เพื่อชะลอการไหลกักเก็บน้าให้อยู่ในระดับสูง และให้อยู่ในพรุนานที่สุดในช่วงฤดูแล้ง
4. ทาการตรวจวัดระดับน้าผิวดิน 4 อาเภอรอบพรุ จานวน 20 จุด เพื่อหาค่าดัชนี
โอกาสเกิดไฟป่าและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูง ในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
หมายเลขโทรศัพท์รับแจ้งเหตุ การเกิดไฟป่า
หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

1362

2. ส่วนควบคุมและปฏิบตั ิการไฟป่า

0 7431 1020 ต่อ 350

3. ส่วนควบคุมและปฏิบตั ิการไฟป่า สาขาปัตตานี

0 7333 6290-3

4. สถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง

09 3741 5522

5. สถานีควบคุมไฟป่านราธิวาส

08 6475 6824

6. สถานีควบคุมไฟป่าสงขลา

08 1959 2997

7. สถานีควบคุมไฟป่าพัทลุง

08 1877 0576

8. สถานีควบคุมไฟป่าปัตตานี

08 6597 9916

9. สถานีควบคุมไฟป่ายะลา

08 9879 6258

10. ศูนย์ปฏิบตั ิการไฟป่านราธิวาส

08 7299 9779

๑๙

๒.๑.๒ ช่วงการแบ่งกลุ่ม (ประชุมกลุ่มย่อย)
๑) วิธีการ : ดาเนินการจัดแบ่งผู้ร่วมสัมมนาฯ ออกเป็น ๓ กลุ่ม โดยแบ่งสัดส่วน
กลุ่มเป้าหมายในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนกลางและในพื้นที่ กานัน/
ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร ผสมคละกันไป เพื่อให้ได้จานวน ๓ กลุ่มตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
กลุ่ม
กลุ่ม 1 (ชมพู)
กลุ่ม 2 (เขียว)

กลุ่ม 3 (น้าเงิน)

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
หน่วยงาน
ราษฎร
กานัน / ผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงาน
ราษฎร
กานัน / ผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงาน
ราษฎร
กานัน / ผู้ใหญ่บ้าน
รวมจานวน

จานวน (คน)
29
21

จานวนรวม
50

28
24

52

30
24

54
156

๒) หัวข้อการอภิปรายกลุ่ม :
- รูป แบบการบริห ารจั ด การป่ าพรุโต๊ ะ แดงทั้ งในส่ว นการบริห ารจัด การน้ า
การจัดการขอบเขตพื้นที่ การป้องกันและควบคุมไฟป่า ที่เห็นว่าเหมาะสมและสามารถดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพแล้วในปัจจุบัน
- ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงานที่ควรมีการปรับปรุงและแก้ไข
- แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง
๓) ผลการอภิป รายกลุ่ม : ผู้ ร่วมสัมมนาฯ ทั้ ง ๓ กลุ่ม ได้ ให้ ข้อคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะในหัวข้อที่กาหนด ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1. การบริหารจัดการน้าในพื้นที่พรุโต๊ะแดงและบริเวณนอกพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
๑.๑ รูปแบบ
- จะต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้า
กรมชลประทานได้จัด ท าคั น กั้น น้ าไว้แ ล้ว จะต้ องมีก ารสร้างฝายชะลอน้า เช่น ฝายแม้ ว /ฝายย่อ ย
ทาแนวเขตป้องกันน้าเปรี้ยวเพื่อการเกษตร
๑.๒ ปัญหา/อุปสรรค/การปรับปรุง
1) หากงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการน้า ต้องขอสนับสนุน
จากหน่วยงานใด
๒) การบริหารจัดการน้าในป่าพรุโต๊ะแดง ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรม
รอบป่าพรุ

๒๐
๓) การใช้ประโยชน์ในพื้นที่บริเวณรอบขอบพรุ ทาให้เส้นทางน้าธรรมชาติ
เปลี่ยนทิศทาง
๑.๓ แนวทางแก้ไข
๑) ให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทาความเข้าใจและสร้างจิตสานึก
ในด้านการบริหารจัดการน้า
๒) สร้างระบบชลประทานให้ ค รอบคลุ ม และขยายเขตชลประทาน
รอบขอบพรุ พร้อมทั้งสร้างคันดิน เพื่อยกระดับน้า
๓) หาแนวทางป้องกันการลักลอบเปิด-ปิด ประตูระบายน้า
2. การบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่พรุโต๊ะแดง
๒.๑ ปัญหา/อุปสรรค/การปรับปรุง
๑) พื้นทีแ่ นวเขตป่าพรุไม่ชัดเจน
๒) การบุกรุกทีด่ ินทากิน เกิดจากการเพิ่มจานวนประชากร
๓) ราษฎรบุกรุกพื้นที่เพื่อทาการเกษตร หาของป่า และมีการลักลอบตัดไม้
๔) ราษฎรไม่เปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ ทาให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับภาครัฐ
๕) การบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายไม่ เข้ ม งวดเท่ าที่ ค วร/กฎระเบี ย บบางข้ อ
ไม่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา
๖) ปัญหาความยากจนของราษฎรในเขตรอบป่าพรุ
๗) ราษฎรอยู่ก่อนการประกาศแนวเขตป่า/อุทยาน
๘) การใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภท
๙) ไม่มีการจัดทาขอบเขตป่าในพื้นที่จริง
๑๐) ขาดจิตสานึกในการดูแลรักษาป่า
๒.๒ แนวทางแก้ไข
1) ควรมีการขอใช้พื้นที่ป่าไม้กับชุมชนร่วมกัน เช่น ปลู กป่า พื้นที่ 10 ไร่
ขอใช้ปลูกยางพารา 8 ไร่ ปลูกป่า 2 ไร่
2) จัดทาแนวเขตให้ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของราษฎร
3) ยกเลิกแนวเขตป่าถาวร และออกเอกสารสิทธิ์ให้ราษฎร
4) ให้ราษฎรเข้าทาการเกษตรได้ แต่มีเงื่อนไขให้ราษฎรปลูกป่าทดแทน
5) สารวจเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรจริง หรือเอกชน
6) ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่เขตป่า
7) ต้องการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้พบปะราษฎร
8) ขอขึ้นทะเบียนผ่อนผันเพื่อใช้ทาการเกษตร
9) การจัดทาสวนยางพาราไม่สามารถโค่นทาต่อในระยะ 2 ได้
10) จัด ทาขอบเขตในพื้นที่ จริงระหว่างที่ดินเอกชนและที่ดินของรัฐ
(ป่าพรุ) ให้ชัดเจน
11) ให้ภาครัฐจัดทาข้อมูลแสดงแนวเขตที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้นาชุมชน
สามารถรู้ขอบเขตพื้นที่ป่าพรุและถ่ายทอด บอกต่อ ชี้แจงกับราษฎรในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง

๒๑
12) ภาครัฐควรส่งเสริมให้ราษฎรทาเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่
และเข้ามาดูแลเรื่องการตลาดให้กับเกษตรกร
13) ควรส่งเสริมปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตรอบป่าพรุ ซึ่งราษฎรสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ เช่น สาคู จาก ฯ เพราะหากราษฎรเห็นประโยชน์จากสิ่งดังกล่าวแล้ว ทาให้เกิดการหวงแหน
ป่าพรุมากขึ้น
14) สร้างเครือข่ายประชาชนในการดูแลรอบขอบป่าพรุ เพื่อสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ป่าพรุ
15) เพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจกับราษฎรใน
พื้นที่ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น
16) ให้การเยียวยา/ให้ความเป็นธรรมกับราษฎรที่สามารถพิสูจน์สิทธิ์
ได้ว่าอยู่ก่อนการประกาศเขตพื้นที่ป่าหรือเขตอุทยานแห่งชาติฯ
17) ท าข้ อตกลงเกี่ ยวกั บ การพิ สูจ น์ แนวเขตให้ ชั ด เจนระหว่างผู้ น า
ชุมชน/ผู้นาศาสนา ราษฎรในพื้นที่ และภาครัฐ
18) ขุดคูรูปแบบไข่ปลาเพื่อเป็นแนวกันชนระหว่างพื้นที่รัฐกับพื้นที่ราษฎร
๑๙) สร้างจิตสานึกให้ประชาชนในพื้นที่หวงแหนป่าและส่งเสริมการปลูกป่า
๒๐) สารวจข้อมูลประชาชนในพื้นที่ เพื่อส่งต่อให้ สปก.ดาเนินการตาม
ระเบียบต่อไป
๒๑) แก้ไขกฎระเบียบให้ชัดเจนและครอบคลุม
๓. การควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
๓.๑ ปัญหา/อุปสรรค/การปรับปรุง
๑) เกิด จากสาเหตุ ก ารทิ้ งก้ น บุ ห รี่ห รือ เกิด จากความคึ ก คะนองของ
ราษฎรบางส่วน
๒) เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ปา่ พรุ เกิดไฟลุกลาม ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อดับไฟได้
เนื่องจากติดพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎร
๓) แหล่งน้าไม่เพียงพอในการสูบน้าเพื่อดับไฟป่า
๔) ราษฎรไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการป้องกันและดับไฟป่า
๕) คลองที่มีอยู่เดิมไม่สามารถกักเก็บน้าได้หรือการจัดการน้าไม่ทั่วถึง
ในบางพื้นที่
๖) การแก้ปัญหา/การพัฒนาล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์
๗) เกิด จากความไม่ เข้าใจ/ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษและผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากไฟป่า
๘) เกิดจากนโยบายของภาครัฐที่แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด
๙) ฝนทิ้งช่วงนาน ทาให้เกิดไฟป่า
๑๐) ขาดจิตสานึกในการดูแลรักษาป่า
๓.๒ แนวทางแก้ไข
๑) ขุดคลองเพิ่มแนวกันไฟ เพื่อรักษาความชุม่ ชื้นรอบแนวเขตป่าพรุ
๒) หากเกิดไฟไหม้ป่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ท้องถิน่ ท้องที่
และประชาชนร่วมกันบูรณาการการแก้ไขปัญหา
๓.) ประสานกรมฝนหลวงและการบิ น เกษตรล่ วงหน้ าก่ อนเกิ ด เหตุ
(ช่วงเวลาประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน) เพื่อทาฝนหลวงเพิ่มความชุ่มชื้นให้ป่าพรุโต๊ะแดง

๒๒
๔) สร้างจิตสานึกให้ประชาชนในพื้นที่หวงแหนป่าและส่งเสริมการปลูกป่า
๕) เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร กาลังคน ในการดับไฟป่า

การระดมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของกลุ่ม ๑

การระดมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของกลุ่ม ๒

การระดมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของกลุ่ม ๓

๒๓
การนาเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม
๒.๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๒
๒.๒.๑ ช่วงการเสวนา
๑) วิทยากรช่วงการเสวนา

หัวข้อและประเด็นที่นามาอภิปรายในครั้งนี้ แบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้
- ช่วงที่ ๑ : การประกอบอาชีพ/ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
รอบขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง และแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร โดยผู้บริหาร
และผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย
๑. นางสายหยุด เพ็ชรสุข
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๒. นายสมศักดิ์ นามตาปี
เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดนราธิวาส
๓. นางลัดดาวัลย์ จันทิตย์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
๔. นายแวฮะมะ บากา
หัวหน้าสานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส
- ช่ ว งที่ ๒ : ระเบี ย บ/ข้ อ กฎหมายในเขตพื้ น ที่ ป่ าพรุ โต๊ ะ แดง ทั้ ง ในส่ ว นของพื้ น ที่
ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ รวมทั้งข้อกฎหมายในการดาเนินคดีต่างๆ โดยผู้บริหาร
และผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย
๑. นายวิโรจน์ ศิริอมุ ากุล
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
๒ นายชนม์สวัสดิ์ บุญเกือ้
หัวหน้าส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สาขาปัตตานี)
๓. นายธนบรรณ บัวคลี่
อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานอัยการคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดนราธิวาส

๒๔
ทั้งนี้ การเสวนาฯ ในครั้งนี้มี ผศ. มนทนา รุจิระศักดิ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้ดาเนินรายการช่วงเสวนา
๒) ผลการเสวนาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๒
ผู้ร่วมเสวนาแต่ละท่าน ได้ชี้แจงและนาเสนอหลัก การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพ/ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
และแนวทางการพั ฒ นาและส่ งเสริมอาชีพ ให้ แก่ราษฎร รวมทั้ ง ระเบี ยบ/ข้อ กฎหมายในเขตพื้ น ที่
ป่าพรุโต๊ะแดง ทั้งในส่วนของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ รวมทั้งข้อกฎหมายใน
การดาเนินคดีต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปผลการเสวนาได้ ดังนี้
หัวข้อที่ ๑ : การประกอบอาชีพ/ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
รอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง และแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร

๒.๑) นางสายหยุด เพ็ชรสุข
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ศูน ย์ศึ กษาการพั ฒ นาพิ กุล ทองอั นเนื่ องมาจากพระราชด าริ จั งหวัด นราธิวาส เป็ น
หน่วยงานที่ดาเนินการเน้นหนักเกี่ยวกับป่าพรุ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดาริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เพื่อให้มีหน่วยงานของราชการในพื้นที่ ให้ทาการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองร่วมกันเพื่อหารูปแบบ
ในการพัฒ นาพื้นที่พรุ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมบาถบพิตร ทรงมี
พระราชดาริเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ความว่า “...ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
ที่อยู่ในจังหวัดนราธิวาส เป็นศูนย์ศึกษาฯ ที่เน้นทางด้านการค้นคว้า วิจัยและบริการในชีวิตความเป็นอยู่
ในภาคใต้หนักไปทางดินที่เป็นพรุ...” ตลอดระยะเวลา ๓๕ ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้มี
ผลงานทางการศึกษา ทดลอง และวิจัยแล้ว จานวน ๓๐๗ เรื่อง โดยผลงานดังกล่าวได้นาไปพัฒนาใช้ใน
พื้นที่พรุ ซึ่งในการนาผลการวิจัยไปทดลองนั้น จะต้องคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่พรุด้วย
จังหวัด นราธิวาส มีพื้นที่ที่เป็นพรุค่อนข้างมาก โดยมีเนื้อที่ประมาณ ๒๖๒,๘๖๐ ไร่
คิด เป็น ร้อยละ ๙.๓๖ ของพื้ น ที่จังหวัด นราธิวาส โดยในพื้ นที่พรุจะแบ่งเป็นพื้นที่พรุโต๊ะแดง เนื้อที่
๒๐๙,๗๕๕ ไร่ และพรุบาเจาะ เนื้อที่ ๕๓,๑๐๕ ไร่ ทั้งนี้ สาเหตุการเกิดพรุ เนื่องจากบริเวณที่เป็นป่าพรุ
ในปัจจุบัน เดิมเป็นพื้นที่ที่มีน้ าทะเลท่วมถึง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ทาให้เกิดเป็น
พื้นดิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้พื้นที่เดิมที่มีน้าทะเลท่วมถึงมีธาตุอาหารบางตัว เช่น เหล็ก
กามะถัน ฯลฯ ตกค้างอยู่ในพื้ น ดิน ซึ่งโดยปกติพื้น ที่ดังกล่าว ถ้ามีน้าท่ วมอยู่จะไม่มีอาการผิด ปกติ
แต่เมื่อพื้นที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ เช่น การระบายน้าออกจากพรุ จะทาให้ออกซิเจนที่อยู่ในอากาศไปทา

๒๕
ปฏิ กิ ริ ย ากั บ เหล็ ก และก ามะถั น ที่ อ ยู่ ในดิ น ท าให้ ก ามะถั น ถู ก ปล่ อ ยขึ้ น มา จึ ง ท าให้ ดิ น บริ เวณนั้ น
มีความเป็น ดิน กรดหรือดินเปรี้ยวจัด จนไม่สามารถนามาทาประโยชน์ได้ จากสภาพปัญหาดังกล่าว
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ศึกษาและค้นคว้าวิธีที่จะปรับปรุงดินในพื้นที่พรุ โดยการดาเนินการ
ดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อป่าพรุ
ดังนั้น ในปี ๒๕๒๙ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงได้กาหนดขอบเขตการใช้ที่ดิน
ออกเป็ น ๓ เขต ได้ แ ก่ (๑) เขตพั ฒ นา คื อ เขตที่ มี โครงการพั ฒ นาเข้ าไปด าเนิ น การแล้ ว มี เนื้ อ ที่
๖๓,๑๓๐ ไร่ (๒) เขตอนุรักษ์ คือ เขตฟื้นฟูสภาพป่าพรุ มีเนื้อที่ ๑๙,๓๕๐ ไร่ และ (๓) เขตสงวน คือ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีเนื้อที่ ๑๒๕,๖๒๕ ไร่ นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่อื่นๆ จานวน ๑,๖๕๐ ไร่ ซึ่งการแบ่ง
เขตในขณะนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ยังไม่ ได้มีการกาหนดพื้นที่
เขตห้ามล่าฯ หรือเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต่อมาในปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสในเรื่องการแก้ไขขอบเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่พรุเพิ่มเติม
จานวน ๓ ครั้ง ทาให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันกาหนดเขตใหม่
ซึ่ ง ในครั้ ง นี้ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาพิ กุ ล ทองฯ ได้ น าเขตสงวนเดิ ม ไปซ้ อ นทั บ กั บ เขตห้ า มล่ า ของ
กรมอุ ท ยานแห่ งชาติ ฯ และเขตอนุ รัก ษ์ ไปซ้อ นทั บ กั บ เขตป่ าสงวนแห่ งชาติ ข องกรมป่ าไม้ ส่วนใน
เขตพัฒนา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ราษฎรถือครองสามารถเข้าไปทาประโยชน์ได้ ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
จะนาผลการวิจัยไปพัฒ นาในพื้นที่ดั งกล่าว นอกจากนี้ ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ยังได้ศึกษา
ลักษณะดินในเขตพัฒนา โดยสามารถจาแนกดินออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ดินพรุ มีเนื้อที่ ๔๔,๘๑๕ ไร่
ดินเปรี้ยวจัด มีเนื้อที่ ๑๓,๙๗๖ ไร่ ดินกรด มีเนื้อที่ ๑,๘๘๘ ไร่ และพื้นที่ดอน มีเนื้อที่ ๒,๔๕๑ ไร่
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเขตพัฒนาพบว่า ราษฎรส่วนใหญ่จะทาการเกษตร
โดยพืชที่ปลูกมากที่สุด คือ ปาล์มน้ามัน ซึ่งมีพื้นที่ปลูกมากถึง ๒๕,๔๑๘ ไร่ รองลงมาจะเป็นยางพารา
มีพื้นที่ปลูก ๑๑,๒๕๘ ไร่ และพื้นที่นา พื้นที่ปลูก ๔,๖๘๘ ไร่ นอกจากในบริเวณรอบพรุแล้ว ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ ยังได้มีการศึกษาลักษณะดินที่มีระยะห่างจากพื้นที่ขอบพรุ ในระยะ ๑๐ กิโลเมตร
พบว่า เป็นดินพรุ เนื้อที่ ๔๓,๕๑๙ ไร่ ดินเปรี้ยวจัด เนื้อที่ ๖๓,๕๙๓ ไร่ ดินกรด เนื้อที่ ๑๘๙,๙๔๐ ไร่
และพื้นที่ดอน เนื้อที่ ๒๙๗,๗๙๔ ไร่ โดยลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณดังกล่าว ส่วนใหญ่ราษฎร
จะปลูกยางพารามากที่สุด มีพื้นที่ปลูก ๒๒๕,๙๑๒ ไร่ รองลงมาจะเป็นไม้ผล/ไม้ยืนต้น และพื้นที่นา
ตามลาดับ
การทาการเกษตรในพื้น ที่ป่าพรุ จากการค้นคว้าและวิจัยของศูนย์ ศึกษาการพัฒ นา
พิกุลทองฯ พบว่าพืชที่เหมาะสมในการปลูกพื้นที่พรุ คือ ปาล์มน้ามัน เนื่องจากมีความทนทานต่อภาวะ
น้าท่วมขัง ทั้งนี้ ในการเพาะปลูกปาล์มน้ามัน จะต้องมีการปรับสภาพความเป็นกรดเพื่อให้ดินเหมาะสม
กับการปลูก และเนื่องจากสภาพดินพรุนั้นมีความหนาของชั้นดินแตกต่างกัน ทางศูนย์ ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ จึงได้ศึกษาและวิจัยแล้วพบว่า การปลูกปาล์มน้ามันในพื้นที่พรุที่มีความหนาของชั้นดินพรุ
มากกว่า ๕๐ เซนติเมตร จะไม่เหมาะกับการเพาะปลูก เพราะจะทาให้ผลผลิตที่ได้ต่า ทางศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ ได้แนะนาให้เกษตรกรปลูกในชั้นดินอินทรีย์ที่มีชั้นความหนาไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร
จึงจะได้ผลผลิตดี

๒๖

๒.๒) นายสมศักดิ์ นามตาปี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ น านโยบายต่ างๆ ของกระทรวงมาส่ งเสริ ม ให้ แ ก่
ราษฎรในพื้นที่ ซึ่งปัญหาของเกษตรกรส่วนใหญ่ที่กาลังประสบอยู่ ได้แก่
๑. การขาดแคลนแหล่งเงินทุน
๒. พื้นที่การเกษตรมีน้อย
๓. ด้านการตลาด และการจาหน่ายผลผลิต
จากปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ขึ้น
เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกพืช หรือทาการเกษตรชนิดเดียวกัน รวมกันทั้งในรูปแบบ
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มอานาจในการต่อรอง ลดปัจจัยการผลิต และ
เพิ่มผลผลิต โดยการทาเกษตรแปลงใหญ่จะมีการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน มีการบริหารจัดการ
ตั้งแต่ต้นน้า – กลางน้า – ปลายน้า
ส่ว นต้ น น้ าจะเป็ น การให้ ค วามรู้แก่ เกษตรกรผ่านศู นย์ เรียนรู้ก ารเพิ่ ม ประสิท ธิภ าพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั่วประเทศ จานวน ๘๘๒ ศูนย์ ซึ่งศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวจะมีผู้จัดการแปลง
ทาหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของทางราชการ หลังจากนั้นจึงจะถ่ายโอนให้แก่เกษตรกรเข้ามาเป็นผู้จัดการ
แปลงต่อไป นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการน้า กรมชลประทานจะเข้ามาดูแลระบบน้าในการทาแปลงใหญ่
การเก็บกักน้า หรือการทาแก้มลิง เป็นต้น ส่วนปลายน้าจะมีกระทรวงพาณิชย์ หอการค้า เป็นผู้จัดหา
ตลาดรองรับสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
จากนโยบายดังกล่าว ทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และลดต้นทุนการผลิต และมี
ตลาดรองรับสินค้า นอกจากการทาเกษตรแปลงใหญ่แล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีการบริหาร
จัดการพื้นที่เกษตรกร หรือ Zoning คือ การจัดการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ หรือกาหนดการผลิต
ทางการเกษตรออกเป็นกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์แบ่งเขตจากชนิดของดิน น้าฝน อุณหภูมิ พืชเศรษฐกิจของ
ฟาร์มและรายได้หลักของเกษตรกรอาศัยเส้นของจังหวัดเป็นแนวแบ่งเขตอีกด้วย

๒๗

๒.๓) นางลัดดาวัลย์ จันทิตย์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักงานเกษตรจังหวัด ได้นาไปส่งเสริม
ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยสานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ได้เน้นหลักนโยบาย ๓ ด้าน ได้แก่
(๑) การส่งเสริมแปลงใหญ่ คือ การรวมแปลง รวมคน ร่วมบริหารจัดการ ทั้งการผลิต
และการตลาดเพื่อเพิ่มอานาจในการต่อรอง ปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสได้มีแปลงใหญ่ จานวน ๔๕ แปลง
เป็นแปลงใหญ่ข้าว ประมง ปศุสัตว์ สาหรับพื้นที่ในรอบขอบพรุจะเป็นแปลงใหญ่ข้าว ปาล์มน้ามัน และ
ผักปลอดสารพิษ
(๒) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดนราธิวาสมี
จานวนทั้งสิ้น ๑๓ ศูนย์ ๑๔๗ เครือข่าย โดยในศูนย์การเรียนรู้จะมีแปลงตัวอย่าง ฐานการเรียนรู้ของพืช
ที่แตกต่างกัน โดยมีการบูรณาการร่วมกันในการให้ความรู้ ของกระทรวงต่างๆ ที่จะช่วยให้ศูนย์เรียนรู้
มีประสิทธิภาพและผู้ที่เข้าไปศึกษาดูงานสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้
(๓) เกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer คือ เกษตรกรที่มีความรู้ในการทาการเกษตร
สามารถบริห ารจั ด การทั้ ง การผลิต การตลาด รวมถึงวิเคราะห์ เชื่อ มโยงให้ ค านึ งถึ งคุณ ภาพและ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม รวมถึ งสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีทุกหน่วยงาน เช่น ด้านการปลูกพืชผัก
การทาปศุสัตว์ การทาประมง เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรต้นแบบจะเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผู้ที่สนใจได้
นอกจากนี้ สานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ยังดาเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร
ผสมผสาน และส่งเสริมองค์ก รเกษตรกร โดยมีการจัด ตั้งกลุ่ม ต่างๆ เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
ศูนย์จัดการดินปุย๋ ชุมชน (ศดปช.) ที่ให้ความรู้และมีการตรวจค่าวิเคราะห์ดิน ธาตุอาหารในดิน เพื่อไปใช้
ในการทาปุ๋ยสั่งตัดเพื่อใช้ในการปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดนั้นๆ ศูนย์จัดการศัตรูพื ช
ชุมชน (ศจช.) มีการแนะนาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน และกาจัดศัตรูพืช และยังมีกลุ่มอาชีพต่างๆ
ที่ดาเนินกิจกรรมและมีรายได้เกิดขึ้นนอกจากการทาการเกษตร เป็นต้น

๒๘

๒.๔) นายแวฮะมะ บากา
หัวหน้าสานักงานสภาพเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส

ปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสยังมีการนาเข้าพืชผักจากภูมิภาคอื่นๆ เป็นจานวนมากเพื่อ
การบริโภคในจังหวัด เช่น โรงพยาบาลที่ต้องประกอบอาหารสาหรับผู้ป่วยในแต่ละวัน ซึ่งผักต่างๆ
ที่นาเข้ามาเป็นผักที่ไม่ปลอดสารพิษ จึงอยากให้ส่วนราชการในพื้นที่เข้าไปส่งเสริมให้ราษฎรรอบขอบพรุ
ในการปลูกพืชระยะสั้น และผักปลอดสารพิษ เพื่อส่งจาหน่ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจะเป็นการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพิ่มเติมและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้
อีกทางหนึ่งด้วย
ผลสรุปการเสวนาในหัวข้อที่ ๑ : การส่งเสริมการอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่รอบ
พรุ แนะนาให้เกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น หรือพืชผัก เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสยังต้องนาเข้าผักจาก
จังหวัดอื่นๆ จานวนมาก ผักที่ปลูกในฟาร์มตัวอย่างของจังหวัดยังไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภค
ของประชาชนในพื้นที่ ในการปลูกพืชระยะสั้นในพื้นที่รอบขอบพรุตอ้ งมีการปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสม
โดยส่วนราชการต่างๆ เช่น โครงการชลประทาน สถานีพัฒนาที่ดิน จะเข้าไปดูแลเพื่อปรับสภาพพื้นที่
ปริมาณน้าให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูก นอกจากนี้ปาล์มน้ามันก็ยังเป็นพืชแนะนาและส่งเสริมให้ปลูก
ในพื้นที่รอบขอบพรุ เนื่องจากมีความทนทานต่อสภาพพื้นที่ โดยเน้นให้เกษตรกรดูแล บารุงรักษาตาม
หลักวิชาการ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น อีกด้วย

๒๙
หัวข้อที่ ๒ : ระเบียบและข้อกฎหมายในเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง ทั้งในส่วนของ
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ รวมทั้งข้อกฎหมายในการดาเนินคดีต่างๆ

นายวิโรจน์ ศิริอุมากุล
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ

นายชนม์สวัสดิ์ บุญเกือ้
หัวหน้าส่วนอนุรกั ษ์และ
ป้องกันทรัพยากร

นายธนบรรณ บัวคลี่
อัยการจังหวัดประจา
สานักงานอัยการสูงสุด

ระเบี ย บและข้ อ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งในเขตพื้ น ที่ ป่ า พรุ โต๊ ะ แดง จะประกอบด้ ว ย
๓ กฎหมายหลัก ได้แก่ (๑) พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ (๒) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๐๗ และ (๓) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งในการดาเนินการ
กล่าวโทษร้องทุกข์จะใช้ ๓ พระราชบัญญัตินี้ ในการดาเนินคดีกับผู้ที่กระทาความผิด
ส าหรั บ ความผิ ด ที่ ร าษฎรได้ ก ระท า เช่ น การบุ ก รุ ก พื้ น ที่ การลั ก ลอบล่ า สั ต ว์
การลักลอบตัดไม้เสม็ด เป็นต้น เนื่องจากไม้เสม็ดสามารถนาไปทาเป็นไม้ค้ายันได้ จึงมีพ่อค้ามาสั่งให้
ราษฎรเข้าไปตัดและนามาขายต่อ ราคาอยู่ที่ประมาณท่อนละ ๔๐ – ๕๐ บาท
ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงควรส่งเสริมให้ราษฎรปลูกไม้เสม็ด เพื่อให้ราษฎรมี
รายได้ เสริ ม การแก้ ไ ขปั ญ หาการบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป่ า เขต รั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ
จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน
ประชาชน NGO ที่จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรเพื่อไม่ให้ราษฎรเข้าไปกระทาผิด
ให้คาปรึกษาและคาแนะนาให้ แก่ราษฎรในพื้นที่พรุด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พบว่าไม่มี
การดาเนิ นคดีเกี่ยวกับกระทาความผิดในพื้นที่ป่าพรุ และการไม่มีการเกิดไฟไหม้ป่าพรุเนื่องจาก
ราษฎรในพื้นที่และเครือข่ายช่วยดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ขึ้น เนื่องจากได้รับความร่วมมือจาก
ราษฎรในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับส่วนราชการต่างๆ และในบริเวณรอบป่าพรุจะมี
เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องจากวิถีชีวิตของราษฎรในพื้นที่ที่
ใช้ชีวิตกับป่ามานานจะมีราษฎรบางส่วนเข้าไปหาของป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวน เช่น หาน้าผึ้ง จับปลา
การกระทาผิดซึ่งถือว่าเป็นการกระทาความเพียงเล็กน้อย กรมอุทยานฯ ได้มีหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติว่าหากเป็นการกระทาความผิดเพียงเล็กน้อยให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้า ที่ เช่น การพูดคุย
ว่ากล่าวตักเตือน เป็นต้น

๓๐
การประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือการประกาศเขตอุยานแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์
เพื่อดูแลคุ้มครองพื้นที่ไม่ให้มีการบุรุกทาลายและห้ามมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าไปกระทาการล่าสัตว์
ทุกชนิด ซึ่งหมายถึงแมลงและไข่ของแมลงด้วย นอกจากกฎหมาย ๓ ฉบับดังกล่าวแล้วยังมีคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ ๖๔/๒๕๕๗ , ๖๖/๒๕๕๗ , ๓๑/๒๕๕๙ และ
๑๐๖/๒๕๖๐ อีกด้วย
สาหรับการช่วยเหลือราษฎรด้านกฎหมาย ในกรณีที่ราษฎรต้องการความช่วยเหลือ
ทางด้านกฎหมายสามารถติดต่อได้ที่สานักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัด นราธิวาส โดยค่าใช้จ่ายในการดาเนินการทางสานักงานอัยการฯ จะคิดเฉพาะค่าธรรมเนียม
เท่านั้น
ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ จะมีการกาหนดแนวเขต
หรือหมุด/โดยใช้หลักเขตถาวร หรือหลักเขตธรรมชาติ เช่น ก้อนหิน หรือต้นไม้ขนาดใหญ่ หรือป้าย
ประกาศแนวเขตอุ ท ยานแห่ งชาติ ฯ เขตรั ก ษาพั น ธุ์สั ต ว์ป่ า ฯ ให้ ชั ด เจน และเมื่ อ มี ก ารประกาศใช้
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะมีการติดประกาศไว้ที่ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการกานัน/ผูใ้ หญ่บ้าน เพื่อประกาศ
ให้ราษฎรในบริเวณนั้นได้รับทราบ ทั้งนี้ ในการเดินสารวจแนวเขตพื้นที่ป่าของส่วนราชการนั้น จะมี
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้แทนของราษฎรในพื้นที่เป็นคนนาเดินสารวจเนื่องจากจะเป็นผู้ที่รู้เกี่ยวกับ
พื้นที่ดีที่สุด

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ รับฟังข้อมูลจากการเสวนา และมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากวิทยากร

๓๑
๒.๒.๒ ช่วงการแบ่งกลุ่ม (ประชุมกลุ่มย่อย)
๑) วิธีการ : ดาเนินการจัดแบ่งผู้ร่วมสัมมนาฯ ออกเป็น ๔ กลุ่ม โดยแบ่งแยก
กลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท ดังนี้
- กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ : เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ
- กลุ่มที่ ๓ และกลุ่มที่ ๔ : ราษฎรในอาเภอที่เกี่ยวข้อง
กลุ่ม
กลุ่ม 1 (เหลือง)

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ

จานวน (คน)
51

กลุ่ม 2 (ฟ้า)

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ

54

กลุ่ม 3 (ม่วง)
กลุ่ม 4 (แดง)

ราษฎร
กานัน / ผู้ใหญ่บ้าน
ราษฎร
กานัน / ผู้ใหญ่บ้าน
รวมจานวน

52
48
205

๒) หัวข้อการอภิปรายกลุ่ม :
- การประกอบอาชี พ/ใช้ ป ระโยชน์ ในพื้ น ที่ ข องราษฎรที่ อ าศั ย อยู่ บ ริ เวณ
รอบขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
- ปัญหาและอุปสรรคของการประกอบอาชีพและการใช้ประโยชน์ในพื้น ที่
รอบขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
- แนวทางการพั ฒ นาและส่ งเสริ ม อาชี พ ให้ แ ก่ ร าษฎรที่ อาศั ย อยู่ บ ริ เวณ
รอบขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงอย่างเหมาะสม
๓) ผลการอภิ ป รายกลุ่ ม : ผู้ ร่วมสั ม มนาฯ ทั้ ง ๔ กลุ่ ม ได้ ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะในหัวข้อที่กาหนด ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
๑. การประกอบอาชีพ ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
รอบขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
จากการประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย จ าแนกออกเป็ น ๒ ประเด็ น ได้ แ ก่ อาชี พ ที่
ส่วนราชการได้ส่งเสริมให้แก่ราษฎรในพื้นที่ และอาชีพที่ราษฎรใช้ประกอบอาชีพในครัวเรือน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑.๑ ส่วนราชการเข้าไปส่งเสริมให้แก่ราษฎร ได้แก่
- การจัด Zoning ในพื้นที่
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปลูกพืชเศรษฐกิจ พืชระยะสั้น
พืชที่นิยมบริโภคในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มรายได้ของราษฎร
- ส่งเสริมการปลูกป่า สร้างธนาคารต้นไม้

๓๒
- ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ นอกการเกษตร เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ เช่ น
งานฝีมือ เย็บผ้า แปรรูปอาหาร เป็นต้น
- ส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่
- ส่งเสริมการการทาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้แก่ราษฎร
- อบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพด้านอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่
- การจัดตั้งกลุ่มมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑.๒ อาชีพที่ราษฎรใช้ประกอบอาชีพ ได้แก่
- หาของป่าเพื่อจาหน่าย
- ประกอบอาชีพการเกษตรที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ เช่น ปลูกปาล์ม
หลุมพี สาคู ไม้เสม็ด ปลูกพืชผักสวนครัว ทาสวนผลไม้ ทานา เป็นต้น
- การเผ่าถ่าน
- การทาปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงวัว แพะ ไก่ เป็นต้น
- การทาการประมง เช่น เลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ปลาหมอ เป็นต้น
- อาชีพการจักสานกระจูด ย่านลิเภา ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก หวาย
ต้นจาก เป็นต้น
- การแปรรูปข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ แป้งสาคู
- การเลี้ยงผึ้ง
๒. ปัญหาและอุปสรรคของการประกอบอาชีพและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
รอบขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
๒.๑ การบริหารงานของหน่วยงาน
- นโยบาย Zoning ไม่ได้ถูกนาไปใช้โดยหน่วยงานในพื้นที่ นโยบาย
ของหน่วยงานมีความซ้าซ้อน ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
- การดาเนินโครงการไม่มีการกระทาอย่างต่อเนื่อง
- ในการดาเนินการต่างๆยังขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- การส่งเสริมอาชีพไม่ตรงกับความต้องการของราษฎรในพื้นที่
- เกษตรกรรอการสนับสนุนจากหน่วยงาน ไม่มีการขยายผลต่อยอดจากเดิม
๒.๒ เกษตรกรผู้รับประโยชน์ในพื้นที่
- เกษตรกรยังขาดความรู้ที่ใช้ประกอบอาชีพ เช่น การบริหารจัดการ
การตลาด การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
- กลุ่มเกษตรกรไม่เข้มแข็ง เนื่องจากไม่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่ทันต่อเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
- เยาวชนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการอาชีพการเกษตร
- ปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่อยู่อาศัย หรือที่ทากินไม่มีเอกสารสิทธิ์
ขอบเขตพื้นที่ไม่ชัดเจน พื้นที่ทับซ้อน
- การทาการประมงแบบผิดวิธี เช่น การช็อตปลา วางยาเบื่อ เป็นต้น

๓๓
๒.๓ สาธารณูปโภค ปัจจัยการผลิต และศัตรูพืช
- ปั ญ หาด้ า นการคมนาคม ถนนมี ส ภาพช ารุ ด ถนนเป็ น ดิ น ลู ก รั ง
ทาให้ผลผลิตเสียหายจากการขนส่ง
- เมล็ดพันธุ์ที่หน่วยงานสนับสนุนให้แก่เกษตรกรไม่สามารถนาไปขยายพันธุ์ต่อ
ได้
- ขาดปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์กล้าไม้
- สัตว์เข้าไปในพื้นที่แปลงของเกษตรกร
- ปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืช
๒.๔ สิ่งแวดล้อม
- สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง
- ปัญหาดินเปรี้ยว
- ปัญหาน้าท่วม น้าแล้ง น้าเปรี้ยว น้าเค็ม น้าเป็นสนิม น้าดา น้าไม่
เพียงพอต่อการทาการเกษตร เป็นต้น
- การปล่อยน้าเสียจากโรงงานยางพารา
๒.๕ เรื่องอื่นๆ
- ปัญหาด้านสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด
- ผลผลิตทางการเกษตรตกต่า โดนกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง
๓. แนวทางการพัฒ นาและส่งเสริม อาชีพให้แก่ราษฎรที่ อาศัยอยู่บริเวณ
รอบขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงอย่างเหมาะสม
๓.๑ การบริหารงานของหน่วยงาน
- ส่งเสริมและนานโยบาย Zoning ไปใช้อย่างจริงจัง
- ให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บ / ข้ อ กฎหมายในพื้ น ที่ ร อบขอบเขต
ป่าพรุโต๊ะแดง ทั้งในส่วนของพื้น ที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีการจัด ทาแนวเขต
ที่ชัดเจน โดยให้ภาครัฐและราษฎรได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทาแนวเขตดังกล่าว
- การจัดทาโครงการในระยะแรกควรมีการกระทาอย่างต่อเนื่อง
- ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน จัดตั้งจุดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรให้
กระจายและครอบคลุม และจัดหาแหล่งจาหน่ายผลผลิตให้แก่เกษตรกร
๓.๒ เกษตรกรผู้รับประโยชน์ในพื้นที่
- อบรมให้ความรู้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการประกอบอาชีพให้ครอบคลุมใน
ทุกมิติ เช่น การแปรรูป การตลาด การบริหารจัดการ เป็นต้น
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรในรูปแบบกลุ่ม เช่น การจัดตั้ง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จัดตั้งตลาดชุมชน แนะนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เหมาะสมกับเกษตรกรและ
สภาพพื้นที่
- มีการสารวจความต้องการประกอบอาชีพของราษฎรในพื้ นที่ เช่น
การทาประชาคม เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนตรงกับความต้องการของราษฎร

๓๔
- อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ ร าษฎรเกี่ ย วกั บ การท าประมงที่ ถู ก ต้ อ ง และ
ส่งเสริมให้เกษตรกรทาการประมงอย่างถูกวิธี ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงามที่อยู่ในป่าพรุ
- ส่งเสริมอาชีพอื่นๆ นอกภาคการเกษตร เช่น การทาผลิตภัณฑ์จาก
ย่านลิเภา กระจูด การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากป่า
- จัดทาโครงการเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่สนใจในอาชีพการทา
การเกษตร
๓.๓ สาธารณูปโภค ปัจจัยการผลิต และศัตรูพืช
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซึ่งเป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิต
- ให้ความรู้แก่ราษฎรเรื่องการป้องกันและกาจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ที่สามารถขยายพันธุ์ได้ พันธุ์ดี และเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่
- ส่งเสริมให้ความรู้การนาปัจจัยหรือผลผลิตที่ได้ไปขยายผลหรือต่อ
ยอดจากเดิมเพื่อให้เกษตรกร มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ต้องรอการสนับสนุนจากภาครัฐ
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร เช่น พันธุ์กล้าไม้ ที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
๓.๔ สิ่งแวดล้อม
- อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพพื้นที่ให้แก่ราษฎร
- สร้างเขื่อนเพื่อรองรับน้า/ดินเปรี้ยว ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
ไปดาเนินการให้แก้ไข และให้ความรู้แก่เกษตรกรในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว
- การบริ ห ารจั ด การน้ าที่ เหมาะสม เช่ น การท าฝาย/แก้ ม ลิ ง เพื่ อ
กัก เก็ บ น้ าไว้ใช้ ท าการเกษตรในช่ ว งฤดูแ ล้ง การขุด ลอกคลองเพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ไขปั ญ หาน้ าท่ ว ม
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาน้าดา น้าเป็นสนิม เป็นต้น
- ประสานแจ้งเจ้าของกิจการ/โรงงานให้จัดทาบ่อบาบัดน้าเสียก่อนจะ
ปล่อยออกจากโรงงาน
๓.๕ เรื่องอื่นๆ
- รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างเครือข่ายเพื่อให้
ราษฎรช่วยดูแล ไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดในพื้นที่

๓๕

การระดมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของกลุ่ม ๑ (เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ)

การระดมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของกลุ่ม ๒ (เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ)

การระดมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของกลุ่ม ๓ (ราษฎรในอาเภอทีเ่ กี่ยวข้อง)

๓๖

การระดมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของกลุ่ม ๔ (ราษฎรในอาเภอทีเ่ กี่ยวข้อง)

การรายงานผลการอภิปรายกลุ่ม

นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
เป็นประธานปิดการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๒

๓๗

๒.๓ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๓
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๓ ดาเนินงานระหว่าง
วันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒ กิจกรรม ได้แก่
- กิจกรรมที่ ๑ การลงพื้นที่เพื่อศึกษาการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ณ ศูนย์วิจัยและ
ศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
- กิจกรรมที่ ๒ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๓ ณ โรงแรมเก็นติ้ง อาเภอ
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
โดยมีรายละเอียดผลการสัมมนาฯ ดังต่อไปนี้
๒.๓.๑ การลงพื้นที่เพื่อศึกษาการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ณ ศูนย์วิจัยและศึกษา
ธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๓ ใ น วั น ที่ ๙
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็ น การจัด การสัม มนาฯ ในลั กษณะให้ ผู้ เข้ า ร่วมสัม มนาฯ ที่ มี ค วามสนใจและ
มีความต้องการเรียนรู้สภาพโดยรวมของป่าพรุโต๊ะแดงให้ชัดเจนมากขึ้น ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการบริหาร
จัดการป่าพรุโต๊ะแดง ณ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
โอกาสนี้ นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมรับฟังการ
บรรยายสรุปและลงพื้นที่ศึกษาการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ในครั้งนี้ด้วย โดยลาดับแรกผู้เข้าร่วม
สัมมนาฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมสภาพพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง จากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ นายณรงค์พล หมึกทองผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สาขาปัตตานี) กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนายวิโรจน์ ศิริอุมากุล หัวหน้าเขตรักษาพันธุส์ ัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อานวยการสานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส กรมป่าไม้ รวมทั้ง รับฟังบรรยายสรุปการแบ่งเขตการใช้ที่ดนิ ในพื้นที่พรุ
โดยนายอนุ รักษ์ บั วคลี่คลาย นั กวิช าการเกษตรชานาญการพิ เศษ ศู น ย์ศึ กษาการพั ฒ นาพิ กุ ลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้รับฟัง
การบรรยายสรุปภาพรวมสภาพพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง ณ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสริ ินธร

๓๘

นายณรงค์พล หมึกทอง
ผู้อานวยการสานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษ์ที่ ๖
สาขาปัตตานี กล่าวต้อนรับ

นายวิโรจน์ ศิริอุมากุล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
บรรยายเรื่องสภาพป่าพรุโต๊ะแดง

นายชาตรี วชิระเผด็จศึก
ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓
สาขานราธิวาส บรรยายขอบเขตความรับผิดชอบ
ของกรมป่าไม้ในการดูแลป่าพรุโต๊ะแดง

การบรรยายเรื่องแบ่งเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่พรุ
โดยนายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

จากนั้ น ผู้ เข้ า ร่ ว มสั ม มนาฯ ได้ ล งพื้ น ที่ ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การป่ า พรุ โ ต๊ ะ แดง
ในพื้นที่จริง จานวน ๔ จุดดูงาน ได้แก่
- จุดที่ ๑ ศึกษาสภาพป่าพรุโต๊ะแดงที่มีสภาพสมบูรณ์ และร่วมปล่อยปลาบ้า

๓๙
- จุดที่ ๒ ศึกษาแปลงฟื้นฟูป่าพรุ เพื่อศึกษาแนวทางการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพ
ป่าพรุ และศึกษาการจัดทาฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check dam)

- จุดที่ ๓ ศึกษาการบริหารจัดการน้าบริเวณรอบขอบป่าพรุโต๊ะแดง บริเวณ
ท่อระบายน้ากลางคลองปาเสมัส อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

- จุ ด ที่ ๔ ศึ ก ษาสภาพป่ า พรุ โต๊ ะ แดงที่ เคยถู ก ไฟไหม้ รู ปแบบการขุ ดคู น้ า
เป็ นช่วงๆ ในลักษณะเส้นตรงรูปแบบไข่ปลาเพื่ อเป็ นแนวกันชนและแนวกันไฟ จากนั้น ผู้ร่วมสัมมนาฯ
ได้ร่วมกิจกรรมการปลูกซ่ อมพั นธุ์ไม้ ป่าพรุ เช่ น ต้ นหว้าน้ า ต้ นสั กน้ า ระไมป่ า เสม็ดแดง ฯลฯ บริเวณ
บ้านสรายอ ตาบลปาเสมัส อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

๔๐
๒.๓.๒ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๓ ณ โรงแรมเก็นติ้ง อาเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส
การสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ ก ารการบริห ารจั ด การป่ าพรุโต๊ ะแดง ครั้งที่ ๓ ในวั น ที่
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จัดขึ้น ณ โรงแรมเก็นติ้ง อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายลลิต
ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เป็ น ประธานเปิด การสัมมนาฯ และได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เพื่อให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

นายลลิต ถนอมสิงห์
รองเลขาธิการ กปร.

การจัดสัมมนาฯ ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการดาเนิน งานสนองพระราชดาริและเป็นไปตาม
พระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งเน้นการสืบสาน รักษา และต่อยอดการดาเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
หากคิ ด ย้ อ นกลั บ ไปเมื่ อ ๒๐ ปี ที่ ผ่ า นมา เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการด าเนิ น งานตาม
แนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการจัด ทา
ขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดงให้ชัดเจน แต่หากพิจารณาดูแล้ว ปัจจุบันการดาเนินการดังกล่าวก็ยังไม่แล้วเสร็จ
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ เชิงวิชาการ และเชิงบูรณาการฯ ที่จะเกิดขึ้นจานวนรวมทั้งสิ้น
๕ ครั้ง ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสานักงาน กปร. จังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ เล็งเห็ น ความสาคัญ ของการขับเคลื่อนการบริหารจัด การป่าพรุโต๊ะแดงให้ เกิด ขึ้นได้อย่างเป็ น
รูปธรรม อยากให้ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนได้ตระหนักว่า เราต้องการจะดูแล “ย่าพรุ (ป่าพรุโต๊ะแดง)” ของเรา
ต่อไปหรือไม่ ตอนนี้ ย่าพรุ ยังไม่เสีย ยังมีชีวิตอยู่ได้ อนาคตเราจะปล่อยให้ ย่าพรุเสียหรือตายไปก่อน
หรือไม่ ย่าพรุตอนนี้ชราภาพมากแล้ว เราจะดูแลย่าพรุให้เหมาะสมได้อย่างไร ตอนนี้ย่าพรุยังสามารถ
ให้ชีวิตให้ความสุขกับเรา แต่ถ้าเราปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นเหมือนทุกวันนี้และไม่ดูแลย่าพรุ ย่าพรุก็คงจะ
ตายและไม่ก่อเกิดประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่ต่อไปได้
การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมวิเคราะห์ว่ า
วันนี้เราดูแลย่าพรุได้อย่างไร เราจะมีวิธีอย่างไรในการดูแลย่าพรุให้อยู่ได้นานที่สุด สถานการณ์ ต่างๆ
ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ย่าพรุคนนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นย่าพรุที่ไม่เหมือนใครและมีจานวนน้อย
ในโลกนี้ ประเทศไทยเรามีสิ่งวิเศษที่เกิดขึ้น ทาไมเราไม่ดูแลย่าพรุให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน

๔๑
พื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย ราษฎรต่างมีความต้องการเข้าไปใช้
ประโยชน์ ใ นพื้ น ที่ ป่ า พรุ ทั้ ง นี้ การใช้ ป ระโยชน์ ใ นพื้ น ที่ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ เราควรระมั ด ระวั ง ใน
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ในมุมมองของข้าราชการในการปกป้องและรักษาผืนป่ามีวิธีการหลายอย่าง
แต่บางวิธีการก็อาจไปทาร้ายย่าพรุได้ ซึ่งจากการสัมมนาฯ ทั้ง ๒ ครั้งที่ ผ่าน จะเห็นว่าปัญ หาเรื่อง
ขอบเขตป่าพรุในพื้น ที่ ยังไม่ชัด เจน ทาให้เกิด ปั ญ หาข้อขัด แย้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับราษฎร
ในพื้นที่ ดังนั้น เราต้องพูดคุยกัน ให้ได้ข้อสรุปว่าเราควรจะดูแลป่าพรุแห่งนี้ไปอย่างไร ซึ่งจะสอดคล้อง
ตามแนวพระราชดาริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการต่อยอดแนวพระราชดาริ
และขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริให้สาเร็จลุล่วงต่อไป
ประเด็น ที่ต้ องขบคิดอีกเรื่องคือ ชุมชนก็อยากได้ รูปแบบหนึ่ง หน่วยงานราชการก็มี
เป้ าหมายอีก แบบหนึ่ ง ซึ่งทั้ งสองรูป แบบอาจจะมี เป้ าหมายไม่ ต รงกัน แต่ ทุ ก สิ่งจะเดิน ไปได้ ต้อ งมี
ความเข้าใจร่วมกัน ต้องเปิดใจให้กว้าง รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดาริให้ทุกคนรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ทุ ก คนต้ อ งพู ด กั น ด้ ว ยเหตุ แ ละผล ต้ อ งใช้ ค วามเข้ าใจ เราจะเข้ า ใจกั น ได้ ต้ อ งรั บ ฟั ง เปิ ด ใจรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นของแต่ละฝ่าย ถ้าไม่เปิดใจจะเกิดการทะเลาะได้ แค่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
ปัญหาต่างๆ ที่อยากได้ในการดูแลย่าพรุก็จะเกิดขึ้นได้ในที่สุด สิ่งที่ดีที่สุดคือข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะ
ดาเนินการกันอย่างไร เรื่องของวิชาการเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและหาข้อสรุปในการดาเนินการยังไม่ได้
นั่นคือสิ่งที่เราต้องศึกษา เข้าใจ สิ่งที่ต้องใส่ใจคือคนในชุมชน ชุมชนคือคนสาคัญ หน่วยราชการต้องฟัง
ชาวบ้าน ชาวบ้านก็ต้องฟังหน่วยราชการด้วย
ป่ า พรุ โ ต๊ ะ แดงเป็ น พื้ น ที่ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิ ต ร ทรงห่ ว งใย มี ห ลายอย่ า งที่ พ ระองค์ ได้ พ ระราชทานแนวทางการด าเนิ น งาน เช่ น
การดาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในการศึกษาพื้นที่ พรุที่เสื่อมโทรม เพื่อการพัฒนา
อาชีพที่เหมาะสม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรกาหนดขอบเขตป่าพรุให้แน่นอน เราต้องเก็บไว้และ
จะดูแลอย่างไร ใช้ประโยชน์อย่างไร ทุกสิ่งมีทางออก นอกจากการเปิดใจกว้าง การทางานไม่สามารถทา
ได้เพียงลาพัง ต้องรู้และเข้าใจ คนที่เข้าใจในเรื่องต่างๆ ได้ละเอียดคือคนที่อยู่กับพื้นที่ป่าพรุมาแต่ดั้งเดิม
คนในชุมชนจะรู้ว่าต้องใช้ป่าพรุอย่างไร หน่วยงานต้องฟัง เมื่อเรารู้จริงแล้ว พวกเราพร้อมหรือไม่ที่จะ
ดูแลป่าพรุแห่งนี้
ความสามัคคีท่ีจะเกิดขึ้นได้ คือ การเปิดใจให้กว้าง ใช้เหตุและผลในการรับฟัง และร่วม
หาข้อ สรุป ไม่ มีใครได้ ทุ ก สิ่ งอย่ างสมบู รณ์ อาจต้ อ งมี การได้ ป ระโยชน์ เสี ยประโยชน์ ใช้ เ หตุ ผ ลใน
การดูแล ความสามัคคีเป็นเรื่องสาคัญ เราควรมี เราต้องหาทางออกร่วมกัน ทางออกที่ดีกับย่า พรุแห่งนี้
โอกาสนี้ ขอขอบคุณหน่วยราชการต่าง ๆ ในการสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และผลจากกการสัมมนาฯ จะเป็น
ประโยชน์และทาให้ทุกท่านได้ ภาคภูมิใจว่า บรรพบุรุษได้สืบสานและดูแลป่าพรุที่ดีและเหมาะสมไว้
ให้กับลูกหลานในอนาคตแล้ว

๔๒
๑) ช่วงการเสวนา
๑.๑) วิทยากรช่วงการเสวนา
หั วข้ อและประเด็ นที่ น ามาอภิ ปรายในครั้ งนี้ มุ่ งเน้ นการร่ วมอภิ ป รายในเรื่ อ ง
“ทิศทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม” โดยผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย
๑) นายศุภรัชต์ อินทราวุธ
ผู้อานวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 สานักงาน กปร.
๒) นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์
ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ ๑๗ กรมชลประทาน
๓) นายธนิตย์ หนูยิ้ม
ผู้อานวยการสานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๔) นางรัตนา ถิระโชติ
เกษตรจังหวัดนราธิวาส
๕) นายปรีชา นวลน้อย
นายอาเภอสุไหงโก-ลก
๖) นายสุธา เทพทอง
ราษฎรตาบลปาเสมัส อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ทั้ ง นี้ การเสวนาฯ ในครั้ ง นี้ มี ผศ. มนทนา รุ จิ ร ะศั ก ดิ์ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้ดาเนินรายการช่วงเสวนา

การเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม”
โดยผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

๔๓
๑.๒) ผลการเสวนาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๓
ผู้ร่วมเสวนาแต่ละท่าน ได้ร่วมอภิปรายให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ทิศทางการบริหาร
จัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถสรุปผลการเสวนาได้ ดังนี้

๑) นายศุภรัชต์ อินทราวุธ
ผู้อานวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔
สานักงาน กปร.

 การดาเนิ นงานของสานักงาน กปร. ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง
พื้นที่ภาคใต้มีดินน้า และป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เรามีป่าที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งภาคอื่นๆ
ไม่มี โดยเฉพาะป่าพรุโต๊ะแดงแห่งนี้ ซึ่งเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ และมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก
สานักงาน กปร. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานดาเนินงานสนองพระราชดาริ และได้ร่วมดาเนินงาน
ตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศ์
ตลอดมา
ทั้งนี้ สานักงาน กปร. ได้เล็งเห็นความสาคัญของป่าพรุโต๊ะแดง โดยเฉพาะในเขตป่าพรุ
ที่ควรดูแลรักษาอย่างยิ่ง ซึ่งก็คือ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุม ารี ดั งนั้ น สานั กงาน กปร. จึงต้ องการให้ ทุ กหน่ วยงานได้ร่วมมือ กัน ทั้ งในระดั บ
ส่วนกลาง ระดับพื้นที่ รวมทั้งภาคประชาชน ได้มาหารือแนวทางในการดูแลป่าพรุผืนนี้ร่วมกัน
สานั กงาน กปร. มองหาเหตุ แห่ งทุ กข์ ทั้ งปั ญหาเรื่องน้ าเปรี้ยว ไฟป่ า เพื่ อร่วมหาแนว
ทางแก้ ไขปั ญหา จึงได้ มี ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะท างานก าหนดแนวทางการบริหารจัดการป่ าพรุ โต๊ ะแดงที่ มี
เลขาธิการ กปร. เป็นประธานคณะทางาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น ร่วมเป็นคณะทางานในการ
กาหนดแนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ทั้งนี้ การดาเนินงานที่ผ่านมาก็ยัง คงมีปัญหาที่ต้อง
ร่วมกันแก้ไขปัญหา จึงถือเป็นโอกาสที่ดที ี่เราจะได้มาพูดคุยกันทั้งในส่วนภาคราชการและภาคประชาชน
มาร่วมทาความเข้าใจซึ่งกันและกัน ร่วมกาหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ชัดเจน ทั้งนี้ คณะทางาน
จัดสัมมนาฯ ก็เล็งเห็นความสาคัญในการพูดคุยที่ต้องใช้เวลาให้เต็มที่ จึงมีการพูดคุยหลายครั้ง ให้ผลการ
สัมมนาฯทั้ง 5 ครั้ง ได้ ข้อสรุปที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และได้แนวทางที่เหมาะสม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบใน
การจัดทารายงานถวายต่อไป ดังนั้น ทุกคนต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทา เพื่อผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ
ประชาชนในพื้นที่ เราจะอยู่อย่างไรให้คนกินอิ่ม มีสุข และป่าได้รับการดูแล

๔๔

 แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ ตร พระองค์มี รูปแบบ
การทรงงานที่เป็นแบบอย่างให้กับเราได้อย่างดี โดยจะต้องมี หน่วยงานต่างๆ มาร่วมให้ข้อคิดเห็นและ
ทางานร่วมกัน จะใช้การมีส่วนร่วมในการทรงงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
อดีตเลขาธิการ กปร. ได้เคยกล่าวไว้ว่า พวกเราชอบที่จะเห็นในหลวง แต่ไม่มีใครเลือกที่จะมองในหลวง
ในการทรงงาน
วั น นี้ ถื อ เป็ น โอกาสที่ ดี ในการเปิ ด ใจคุ ย กั น และน าไปสู่ พ ระราโชบายของสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด การดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ทั้งนี้ ขอเป็นอีกหนึ่งกาลังใจให้กับชาวนราธิวาส เราต้องใช้ “one mind and one map” เราต้องเดิน
ไปพร้อมกันและเราจะได้มีแผนที่ของการเดินทางไปในทิศทางเดียวกัน ได้แผนที่นาทางในการบริหาร
จัดการป่าพรุโต๊ะแดงรูปแบบเดียวกัน

๒) นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์
ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 17
กรมชลประทาน

 ด้ า นการชลประทานที่ มี ก ารก่ อ สร้ า งสิ่ ง ต่ า งๆ มากมายในพื้ น ที่ ร อบขอบ
ป่าพรุโต๊ะแดง มีประโยชน์อย่างไรกับป่าพรุและราษฎรที่อยู่ในพื้นที่
จังหวัด นราธิวาสมีพระตาหนักทักษิณ ราชนิเวศน์ ซึ่งพระบรมวงศ์ได้เสด็จ พระราช
ดาเนินมาแปรพระราชฐานอย่างต่อเนื่อง และเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริมากมายในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ หากเราพิจารณาภาพรวมของสภาพภูมิประเทศ พบว่า ด้านตะวันตกของจังหวัด
นราธิวาสเป็นภูเขาสูง ด้านตอนกลางเป็นพื้นที่ราบ ดังเช่น พื้นที่พรุบาเจาะ พื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง สาหรับ
ด้านตะวันออกเป็นสันทราย ดังนั้นภูมิประเทศโดยรวมจึงมีลักษณะของน้า 3 ชนิด คือ “น้าจืด” ฤดูฝน
จะเกิ ด น้ าท่ ว ม “น้ าเค็ ม ” คื อ น้ าทะเล “น้ าเปรี้ ย ว” คื อ พื้ น ที่ พ รุ ที่ มี ผ ลต่ อ การท าเกษตรกรรม
พระบาทสมเด็ จพระปรมิ น ทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิ ตร ทรงทราบปั ญ หาดั ง กล่ า วและ
พระราชทานพระราชด าริ ให้ ก รมชลประทานด าเนิ น โครงการพรุ บ าเจาะ-ไม้ แ ก่ น อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ โครงการส่งน้าและบารุงรักษาลุ่มน้าบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และโครงการ
ส่งน้าและบารุงรักษาลุ่มน้าโก-ลกอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งในส่วนของโครงการส่งน้าและบารุง
รัก ษาลุ่ ม น้ าบางนราฯ และโครงการส่ งน้ าและบ ารุ งรัก ษาลุ่ ม น้ าโก-ลกฯ จะเป็ น โครงการหลั ก ใน
การบริหารจัดการน้าในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง

๔๕
ปี 2517 พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
ได้พระราชทานพระราชดาริให้ กรมชลประทานแก้ไขปัญหาน้าท่วม น้าแล้ง ป้องกันน้าเค็ม ป้องกัน
น้าเปรี้ยวดินเปรี้ยว โดยสภาพของป่าพรุโต๊ะแดง พบว่า ความสูงชันของพื้นที่ป่าพรุจะอยู่ในบริเวณอาเภอ
สุไหงปาดีและอาเภอสุไหงโก-ลก ส่วนอาเภอเจาะไอร้องและอาเภอตากใบจะเป็นพื้นที่ต่า แล้ว น้าจะไหล
ไปออกบ้านกูจา อดีตในช่วงฤดูฝน น้าจากป่าพรุจะไหลบ่าไปท่วมพื้นที่การเกษตร และน้าจากแม่น้า
โก-ลกก็ไหลเออมาท่ วมอีก ดังนั้ น การแก้ไขปัญ หาของการพั ฒ นาพื้ นที่การเกษตร พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้พระราชทานพระราชดาริทั้งเรื่องการดูแลระดับ
น้าในพรุ การบริหารจัดการน้าแยกน้าเปรี้ยวน้าจืด ทรงให้วางระบบต่างๆ ในทุกมิติ รวมทั้ง การนาน้าจืด
ไปชะล้างดินเปรี้ยวที่บ้านโคกอิฐโคกใน ทาให้ราษฎรมีชีวิตที่ดีขึ้น จากแต่ก่อนผลิตข้าวได้ 30 ถังต่อไร่
ปัจจุบันสามารถผลิตข้าวได้จานวน 50-60 ถังต่อไร่
การบริห ารจัด การน้าในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง กรมชลประทานได้ ดาเนินการตามแนว
พระราชด าริทั้ งหมด ทั้ ง ในส่ว นของการก่ อ สร้างอาคารบั งคั บ น้ า ประตู ระบายน้ า รวมทั้ งรูป แบบ
การบริห ารจัด การ พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิ ตร พระราชทาน
พระราชดาริไว้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการน้าควรดาเนินการอย่างไร อีกทั้งพระราชทาน
พระราชด าริเรื่ อ งการรั ก ษาป่ า ให้ ค นอยู่ กั บ ป่ าได้ ให้ เกิ ด ความสมดุ ล ในการรั ก ษาป่ า สิ่ ง ต่ า งๆ ที่
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร พระราชทานไว้ เ ป็ น สิ่ ง ที่
กรมชลประทานได้น้อมนาไปปฏิบัติเพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อราษฎรในพื้นที่อย่างแท้จริง
บริเวณรอบขอบพรุ คลองที่เชื่อมต่อจะมีอ าคารบังคับน้าทุกจุด ช่วยควบคุมระดับน้า
สมเด็ จพระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี มี พ ระราชด าริ ในเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การน้ า
ทรงมุ่งเน้นในประเด็นเรื่องการพร่องน้าในพื้นที่พรุให้เหมาะสมและปรับแนวทางให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม
กรมชลประทานมีหน้าที่ในการดูแลรักษาระดับน้าในพรุ และบริหารจัดการน้า ดังนั้น
แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมที่ควรดาเนินการ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
ภาครัฐ : ต้องมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะเรื่องขอบเขตต้องชัดเจน
พื้นที่ใดคือพื้นที่พรุ พื้นที่ใดคือพื้นที่ราษฎร ต้องมีการพิสูจน์สิทธิให้ชัดเจน การขุดลอกคลองจะช่วยเป็น
แนวกันเขตที่สาคัญ รวมทั้งสามารถเป็นแหล่งน้าดับไฟในป่าพรุและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาได้อีกด้วย
นอกจากนี้ การบั งคั บใช้ก ฎหมายโดยเคร่งครัด ในการป้ องกัน การบุ กรุก ป่าพรุ จะช่ วยให้ ก ารดูแ ล
ป่าพรุโต๊ะแดงทาได้ดีมากขึ้น
ภาคประชาชน : ต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐ รวมทั้งเป็นเครือข่ายทางานร่วมกับ
ภาครัฐ ในการดูแลป่าพรุโต๊ะแดง ทุกส่วนต้องแสดงความจริงใจซึ่งกันและกัน ต้องเปิดใจมาพูดคุยกัน
เพื่องานที่จะสาเร็จลุล่วงต่อไป

๔๖

๓) นายธนิตย์ หนูยิ้ม
ผู้อานวยการสานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 ความสาคัญของป่าพรุโต๊ะแดงและปัญหาที่ควรแก้ไข
ประสบการณ์การทางานในเขตป่าพรุโต๊ะแดงตั้งแต่ปี 2531 – 2556 จึงได้สัมผัส
กับการดูแลป่าพรุโต๊ะแดงมาจานวนกว่า 25 ปี โดยในปี 2531 ที่ก่อตั้งศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติ
ป่าพรุสิรินธร มีการตั้งแปลงทดลองศึกษาสภาพป่าพรุโต๊ะแดง และได้ทางานในการดูแลป่าพรุทั้งในช่วง
ไฟไหม้ใหญ่ปี 2541 และไปนาเสนอข้อมูลที่ต่างประเทศในหลายๆ ครั้ง ซึ่งพบข้อมูลว่า การดูแลป่าพรุ
โต๊ะแดงของไทยเรา เกิดได้เพราะพระบารมี
ประเทศไทยมีพื้นที่พรุทั้งหมดประมาณ 400,000 ไร่ ซึ่งถือว่าน้อยมากจากพื้นที่
ป่ า โดยรวม ถึ ง แม้ พื้ น ที่ ป่ า มี น้ อ ยแต่ มี ศั ก ยภาพมาก ในจ านวนพื้ น ที่ พ รุ 400,000 ไร่ ประมาณ
49 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่พรุในเขตจังหวัดนราธิวาส ซึ่งประกอบด้วยพรุโต๊ะแดงและพรุบาเจาะ โดยพรุโต๊ะ
แดงเป็นพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ สาหรับพรุบาเจาะเป็นพื้นที่พรุเพื่อการพัฒนา ทั้งนี้ พื้นที่พรุ 400,000
ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เสื่อมสภาพ ส่วนพื้นที่พรุสมบูรณ์ จานวนประมาณ 50,000 ไร่ ตั้งอยู่ในขอบเขต
ของป่าพรุโต๊ะแดง ในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก มีพันธุ์ไม้ จานวน 400 กว่า
ชนิด ในปี 2534 ได้มีการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้
ประกาศพื้นทีป่ ่าพรุโต๊ะแดงเป็น “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ” จานวน 200 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือเป็นป่าที่ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ อย่างมาก
ทั้งในส่วนของต้นสาคู ที่ชาวบ้านเอาไปทาเป็นอาหาร การหาน้าผึ้ง ต้นหลุมพี ฯลฯ หรือแม้กระทั่งปลา
ซึ่งถือเป็นแหล่งโปรตีนขนาดใหญ่ เช่น ปลาดุกราพัน นอกจากนี้ ป่าพรุโต๊ะแดงแห่ งนี้ยังถือเป็นแก้มลิงที่
สาคัญของจังหวัดนราธิวาส
พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิ ตร พระราชทาน
พระราชดาริให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เนื่องด้วยจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่ราษฎร
ทานาแล้วไม่คุ้มค่าเพราะมีปัญหาเรื่องดิน จึงต้องตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อเป็นต้นแบบ
แห่งการพัฒนาในการปรับปรุงดิน เพื่อปลูกพืชผลในพื้นที่พรุ ต่อมาปี 2526 พระราชทานพระราชดาริ
ให้กรมป่าไม้หาพันธุ์ไม้ที่โตได้ดีในพื้นที่ที่มีน้าท่วมขัง ดังนั้น จึงได้มีการจัดทาแปลงทดลองพันธุ์ไม้ในพื้นที่พรุ
ปัจจุบันมีพันธุ์ไม้ประมาณ 100 ชนิด และเมื่อปี 2535 พระราชทานพระราชดาริว่า พรุต้องเก็บไว้
เพราะมีประโยชน์ ต่อสิ่งแวดล้อม จุดใดไม่สมบูรณ์ ก็ให้หาพันธุ์ไม้มาเพิ่มประสิทธิภาพ ตามข้างทาง
ไม้หลาวชะโอนก็มี รวมทั้ง ให้ทาขอบเขตให้ชัดเจน ดังนั้น สิ่งที่ต้องให้ความสาคัญคือ ต้องเก็บพรุไว้และ
ให้ประชาชนได้ทาการเกษตรในพื้นที่ได้

๔๗
ปัญ หาภั ยคุ กคามของพรุคือ น้าถูกระบายออกจากพรุ โดยหลักการในทางปฏิบั ติ
ถ้าควบคุมกากับไม่ดี น้ าจะแห้ ง และเกิด ภัยที่ต ามมาคือ ไฟป่า ส่วนภัยคุกคามอื่นๆ เช่น การตัดไม้
การบุกรุกพื้นที่ ฯลฯ ถือเป็นปัญหาที่ตอ้ งหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป การแก้ไขที่ควรดาเนินการคือ เราต้อง
ระบายน้าแบบควบคุมอย่างเหมาะสม ไม่ใช่การขังน้า ขังน้าไว้ต้นไม้ก็อาจยืนตายได้ และสาคัญที่สุด คือ
การจัดทาแนวเขตให้ชัด เจนตามพระราชดาริ แนวเขตตามแผนที่จะชัดเจนอยู่แล้วเพราะเป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด แต่จุดที่เป็นปัญหาคือ ริมแนวเขตป่าพรุ ซึ่งบางพื้นที่ควรดาเนินการขุดคู ทารั้วลวดหนาม
เพื่ อ แสดงแนวเขต นอกจากนี้ ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ เรื่ อ งการปลู ก ป่ า ไม่ ว่ าจะเรื่อ งการปลู ก ป่ า
ในใจคน ปลูกป่าโดยไม่ตอ้ งปลูก เราควรศึกษาและน้อมนาแนวพระราชดาริไปดาเนินการให้เป็นรูปธรรม

 แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม
เมื่อปี 2534 มีพระราชกฤษฎี กาเรื่องเขตป่าพรุอย่างชัด เจน แต่ ปั ญ หาการบุกรุก
ก็ยังมีอยู่ แต่น้อยกว่าที่อื่น ปัจจุบันสานัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพัน ธุ์พืช สามารถดาเนินการปักหลักแนวเขตได้บางส่วน หลังจากนี้อาจต้องนาประเด็น
ปัญหาเรื่องแนวเขตต่างๆ ไปดาเนินการให้ชัดเจนต่อไป
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถดูแลผืนป่า
แห่งนี้ได้เพียงหน่วยเดียว ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ และราษฎรในพื้นที่ ในการดูแล
ป่าพรุแห่งนี้ร่วมกัน

๔) นางรัตนา ถิรโชติ
เกษตรจังหวัดนราธิวาส
สานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส กรมส่งเสริมการเกษตร

 การประกอบอาชีพที่เหมาะสมในการดาเนินงานบริเวณโดยรอบพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
อาชีพของราษฎรโดยรอบขอบป่าพรุที่พบโดยทั่วไป เมื่อผนวกรวมกับกระบวนการจัด
zoning พื้นที่ดาเนินการ พบว่า ราษฎรจะมีการปลูกยางพารา ปาล์มน้ามัน และข้าว ทั้งนี้ สาหรับพืชที่
เพาะปลูกไปแล้ว จะต้องสร้างกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แนวทางการลดต้นทุน และสร้าง
การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อการทาการเกษตรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในการนี้ สาหรับพื้นที่รอบป่าพรุที่ปัจจุบันยังคงเป็นพื้นทีท่ ี่ว่างเปล่า การเพาะปลูกพืชที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ได้แก่ ปาล์มน้ามัน การทานา ปลูกพืชผักสวนครัว การทาไร่นาสวนผสม และ
การทาการเกษตรแบบผสมผสานบริเวณรอบขอบป่าพรุ เพื่อเสริมรายได้ให้แก่ครัวเรือน โดยควรมี
การวางแผนการผลิตว่า ช่วงเวลาไหนที่เหมาสมในการปลูกพืชชนิดนั้น

๔๘
นอกจากนี้ สาหรับการประกอบอาชีพอื่นๆ ที่เหมาะสมจะดาเนินการบริเวณโดยรอบป่า
พรุ ได้แก่ การหาปลา การเก็บเห็ด เก็บน้าผึ้ง การทาลูกหลุมพีดอง เป็นต้น แต่ทั้งนี้ การดาเนินการใดๆ
ควรคานึงในเรื่องการอนุรักษ์พื้นที่ป่าพรุควบคู่กับการประกอบอาชีพนั้นๆ ด้วย เช่น การเก็บน้าผึ้ง ควร
ใช้วิธีการเลี้ยงผึ้งในพื้นที่ของราษฎร ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อพื้นที่ป่าพรุ อีกทั้ง การใช้
ประโยชน์ต่อต้นสาคู ราษฎรควรจะมีการปลูกต้นสาคูควบคู่ไปในขณะเดียวกันด้วย
การประกอบอาชีพของราษฎร หากดาเนินการแยกเป็นรายบุคล อาจไม่ก่อให้เกิดพลัง
ในการขับเคลื่อนการประกอบอาชีพ และไม่เกิดอานาจต่อรองในการจาหน่ายผลผลิต ดังนั้น จึงควรสร้าง
การรวมกลุ่ ม ในการผลิ ต หรื อ การจั ด หาปั จ จั ย การผลิ ต ร่ ว มกั น รวมทั้ ง ต้ อ งสร้ า งการต่ อ รอง
ทางการตลาดด้วย เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป โดยการรวมกลุ่มที่เกิดขึ้น ควรรวมกลุ่มเล็กๆ ก่อน
อาจเป็นในรูปแบบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก่อนได้
ทั้งนี้ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะ แดงที่เหมาะสมควรสร้างการตระหนัก ควบคู่ไปด้วย
ราษฎรต้องเข้าใจว่าป่าพรุมีความสาคัญอย่างไร ป่าพรุโต๊ะแดงคือแหล่งสร้างอาหาร สร้างรายได้ และ
สร้างอาชีพ รวมทั้ง เป็นแหล่งเงินทุนในการดาเนินชีวิต โดยราษฎรต้องเข้าใจและตระหนักว่า รวมทั้ง
ป่าตรงไหนที่เราไม่ควรรุกล้า ป่าตรงไหนที่เราสามารถต่อยอดเรื่องอาชีพได้ ดังนั้น ผู้นาชุมชน ผู้น า
ท้องถิ่น และราษฎร ต้องตระหนักและบอกต่อกันถึงการร่วมดูแลป่าพรุโต๊ะแดงแห่งนี้

 แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมกับชุมชน ต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน ทั้งนี้ พื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงมีกลุ่มอนุรักษ์ เราควรนากลุ่มอนุรักษ์ กลุ่มนี้เป็นพลังในการขับเคลื่อน
และการประกอบอาชีพ ใดๆ ในพื้น ที่ ควรดาเนิน การควบคู่กับการอนุรักษ์และการปลูกเสริม ป่าพรุ
รวมทั้ง นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดในการดูแลป่าพรุ นอกจากนี้ ควรสร้างจิตสานึกให้แก่นักเรียน
และเยาวชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าพรุ เพื่อสร้างฐานรากแห่งความยั่งยืนในการดูแลผืนป่าแห่งนี้

๔๙

๕) นายปรีชา นวลน้อย
นายอาภอสุไหงโก-ลก

 การบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้ราษฎรสามารถอยู่ร่วมกับป่าพรุโต๊ะแดงได้
อย่างเกื้อกูลกัน
การบริหารจัดการที่จะเกิดขึ้น ควรลงมือดาเนินการตั้งแต่ตอนนี้ โดยควรดาเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การกาหนดขอบเขตพื้นที่ ป่าพรุโต๊ะแดงต้องทาให้ ชัด เจนก่อนเป็นเบื้องต้น
ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินการที่ชัดเจน ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเปิดใจและเปิดรับที่จะ
ร่ ว มกั น แก้ ไ ขปั ญ หา ทั้ ง ในส่ ว นของกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช กรมป่ า ไม้ และ
กรมชลประทาน ฯลฯ ต้องทาร่วมกัน ทุกส่วนต้องจับมือกันก่อนและเดินไปข้างหน้าพร้อมกัน
ขั้นที่ ๒ เมื่อกาหนดขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดงที่ชัดเจนแล้ว จึงมาบริหารจัดการเรื่องคนที่
อาศัยอยู่โดยรอบ โดยควรมี การใช้กฎหมายก็ ถูกหลักและถูกต้องชัดเจน ใครบุกรุ กก็ดาเนินการตาม
กฎหมาย
ขั้นที่ ๓ การบริหารเวลา พื้นที่ และคน ควรดาเนินการทั้งระบบและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องต้องมีฐานข้อมูลและกรอบทิศทางในการทางานที่เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

 แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรเปิดใจพูด คุยกัน และควรศึกษาแผนงานของ
แต่ ล ะหน่ ว ยงานให้ ส อดคล้ อ งกั น อี ก ทั้ ง ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบและมี เป้ าหมายในการด าเนิ น การ ดั งนั้ น
การกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดาเนินงานเป็นเรื่องที่สาคัญ
สาหรับราษฎรในพื้นที่ ต้องสร้างความเข้าใจ หากการดาเนินงานด้านกายภาพในการ
กาหนดพื้นที่ชัดเจนแล้ว การพูดคุยกับราษฎรสามารถทาได้ราบรื่นมากขึ้น ทั้งนี้ บริเวณโดยรอบป่าพรุ
ไม่ควรปลูกปาล์มน้ามัน เพราะปาล์มน้ามันใช้น้ามาก แต่ควรปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ผักกระเฉด ผักบุ้ง
และเลี้ยงปลา นอกจากนี้ ควรมีการปลูกป่าทดแทนในเขตป่าพรุโต๊ะแดง โดยเฉพาะบริเวณที่ เคยเกิด
ไฟไหม้หรือที่ว่างเปล่า ต้องมีการปลูกป่าเสริม

๕๐

๖) นายสุธา เทพทอง
ราษฎรตาบลปาเสมัส อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

 การดูแลรักษาป่าพรุโต๊ะแดงของราษฎรในพื้นที่
ราษฎรที่อยู่ในเขตรอยต่อป่าพรุโต๊ะแดงจะคอยช่วยกันเฝ้าระวัง ไม่เผาบ้านตัวเอง มี
การร่วมวางแผนก่อนเกิดไฟไหม้ รวมทั้ง มีการจัดเวรยาม เพื่อคอยสอดส่องพื้นที่ป่าหรือการบุกรุก
เข้าพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
ปี 2558-2559 ในช่วงที่เกิดไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง ราษฎรร่วมดับไฟป่าพรุโต๊ะแดง
และจั ด เวรยามคอยระงับ เหตุ กั น อย่างต่อ เนื่ อ ง ราษฎรในพื้ น ที่ ต่ างรัก และหวงแหนป่ าพรุโต๊ ะแดง
หากจะแก้ที่ต้นเหตุ ต้องทาแนวกันไฟแนวป่าพรุให้ชัดเจน โดยต้องประชุมชี้แจงเรื่องแนวเขตและจัดทา
แนวเขตอย่ า งจริ ง จั ง ท าให้ ชั ด เจน ป่ า พรุ โต๊ ะ แดงแห่ ง นี้ ถื อ เป็ น ป่ า ผื น ใหญ่ มี พั น ธุ์ ไม้ พั น ธุ์ สั ต ว์ ที่
หลากหลาย การประกอบอาชีพของราษฎรโดยรอบป่าพรุก็หลากหลายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกยาง
และเลี้ยงปลา ฯลฯ ทั้งนี้ มีพื้น ที่ ประมาณ 160 กิโลเมตร บริเวณรอบขอบพรุที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรเร่งเข้ามาดูแลเรื่องการจัดทาเป็นแนวกันไฟ โดยสามารถดาเนินการปีละประมาณ 50 กิโลเมตร ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ก็จะดาเนินได้ครบถ้วน นอกจากนี้ ควรบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวป่าพรุโต๊ะแดงควบคู่
ไปด้วย

 แนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม
หากแนวเขตป่าพรุโต๊ะแดงมีความชัดเจน ราษฎรในพื้นที่จะได้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
ตามไปด้วย และจะไม่มีใครกล้าบุกรุก พื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง ทั้งนี้ ควรให้กานันและผู้ใหญ่บ้านในแต่ละ
ต าบล แต่ ล ะอ าเภอมาร่ว มประชุ ม เพื่ อ ร่ว มวางแผนการดู แ ลแนวเขตป่ าพรุโต๊ ะ แดง ทุ ก ส่ วนต้ อ ง
บูรณาการการทางานร่วมกัน ป่าพรุโต๊ะแดงก็จะอยู่ได้อย่างยั่งยืน

๕๑
๒) ช่วงการแบ่งกลุ่ม (ประชุมกลุ่มย่อย)
๒.๑) วิธีการ : ดาเนินการจัดแบ่งผู้ร่วมสัมมนาฯ ออกเป็น ๒ กลุ่ม โดยแบ่งแยก
กลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท ดังนี้
- กลุ่ม ๑ : เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ จานวน ๑๐๐ คน
- กลุ่ม ๒ : ราษฎรในอาเภอที่เกี่ยวข้อง
จานวน ๖๐ คน
๒.๒) หัวข้อการอภิปรายกลุ่ม :
๒.๒.๑) การบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม
- รูปแบบการจัดทาขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงที่เหมาะสม
- การมีส่วนร่วมการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดง
- การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
๒.๒.๒) การบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วมทั้งในและนอกพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
- กรณีน้าแล้ง
- กรณีน้าท่วม
๒.๓) ผลการอภิปรายกลุ่ม : ผู้ร่วมสัมมนาฯ ทั้ง ๒ กลุ่ม ได้ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในหัวข้อที่กาหนด ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
๒.๓.๑) การบริ ห ารจั ด การขอบเขตพื้ น ที่ ป่ าพรุโต๊ ะแดงแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
๑) รูปแบบการจัดทาขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงที่เหมาะสม
 ควรสร้างวิธีการจัดทาแนวเขตป่าพรุ ที่ชัดเจน โดยมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางการดาเนินงานจากทุกภาคส่วน ดังนี้
1) ทาพิกัด ปักหลักเขตให้ชัด เจน โดยอาจจะใช้เสาปูน เสาคอนกรีต
หรือหลักกิโล รั้วลวดหนาม หรือกาแพง เป็นแนวขอบตลอดระยะ
2) ปลูกต้นไม้เป็นแนวป่ากันชน เช่น ต้นตาเสา ต้นตะเคียน ต้นเที๊ยะ
ซึ่งจะมีประโยชน์ในการช่วยยึดหน้าดินให้ดินแข็งแรง และชุมชนได้ประโยชน์ใช้สอยด้านอื่นๆ จากต้นไม้
ดังกล่าว ทั้งนี้ อาจแบ่งโซนป่ากันชนเป็นป่าชั้นในและป่าชั้นนอก
3) ขุด คู คลอง และร่อ งน้ า ล้ อมรอบ (แบบมี คั น ดิน ) เว้น ระยะให้ มี
ช่องว่างเป็นช่วงๆ บริเวณรอยต่อ ทั้งนี้ เห็นควรดาเนินการโดยไม่รุกล้าที่ดินทากินของราษฎร
4) ควรนาองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างด้านวิศวกรรมการจัดการแนวเขต
ที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ในภายหลัง
5) ควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการกาหนดแนวเขต
ป่าพรุโต๊ะแดง

๕๒
 หน่วยงานที่ดาเนินการจัดทาแนวเขตและราษฎรในพื้นที่ ควรมีส่วนร่วม
ในการจัดทาแนวเขตในรูปแบบ ดังนี้
๑) สร้าง MOU ร่วมกัน (เดินตรวจสอบร่วมกัน) โดยเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ
และชาวบ้านร่วมกันเดินสารวจร่วมกันเพื่อสร้างการรับรู้รับทราบเกี่ยวกับแนวเขตที่จะกาหนด
๒) ควรมีแผนการดาเนินงานในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะการบูรณาการ
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกรมที่ดินในการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ทั้งนี้
ควรมีการจัดทาหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมผู้ประสานงาน (ที่มีความเข้าใจ) ระหว่างหน่วยงาน
๓) การพูดคุยสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐกับราษฎรในการรับรองแนวเขต
อีกทั้ง ควรมีการจัดทาเวทีประชาคมชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง
 การดาเนินการทางด้านกฎหมาย เพื่อร่วมบริหารจัดการการจัดทาแนวเขต
๑) การดาเนินการจัดทาแนวเขตต้องถูกต้องตามระเบียบและโปร่งใส
รวมทั้ง ไม่ขัดกับกฎหมายของหน่วยงานใดๆ
๒) ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองร่วมกันให้ถกู ต้องโปร่งใส
ไม่ขดั แย้งต่อกฎหมาย
๓) การบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องตามความเหมาะสมของพื้นที่
๔) แนวเขตที่ ก าหนดขึ้ น ควรมี ก ฎหมายรองรับ อาจเป็ น ในลั กษณะ
การทาทา MOU เฉพาะพื้นที่
๕) เห็นควรมีการใช้มาตรา ๔๔ ในการบังคับใช้
๖) ควรสร้างความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ให้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการดูแลรักษาป่าพรุโต๊ะแดง
 การตรวจสอบสิทธิ์และการจัดทาแผนที่
๑) ควรดาเนินการจัดทาแผนทีข่ อบเขตทีช่ ัดเจนและถูกต้อง
๒) ควรนาข้อมูลที่ดินเอกสารสิทธิ์ครอบครองโดยชอบถ่ายทอดลงใน
แผนที่การใช้ที่ดิน
๓) ควรมีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อน – หลัง ในการครอบครองที่ดิน ของ
ราษฎรให้ชัดเจน
๔) ตรวจสอบขอบเขตพืน้ ที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้
ถูกต้อง ชัดเจน และมีความเข้าใจที่ตรงกัน ปัจจุบันยังคงมีความทับซ้อนในการกาหนดขอบเขตต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นเขตอนุรักษ์ เขตสงวน เขตพัฒนา เขตคุ้มครอง เขตการประกาศตามพระราชบัญญัตติ ่างๆ
๕) ระวางที่ดิ นของกรมที่ ดิ นเกิด การซ้อนทั บกั บแผนที่ภ าพถ่ ายทาง
อากาศของกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทาให้เกิด ปัญหาเรื่องฐานข้อมูลในการจัด ทา
ขอบเขต ดังนั้น ควรสร้างฐานข้อมูลเรื่องพื้นที่ที่ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน ทั้งนี้ ควรร่วมกาหนด
ความหมายของเขตพื้นที่แต่ละประเภทให้มีความเข้าใจตรงกันในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
๖) ต้องสร้างการยอมรับในข้อตกลงของการจัดทาขอบเขตของหน่วยงาน
ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคที่ลงพื้นที่สารวจ ซึ่งปัจจุบันแต่ละหน่วยงานยังมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน

๕๓
๒) การมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น รอบขอบเขต
ป่าพรุโต๊ะแดง
- ควรสร้ างการมี ส่ ว นร่ ว มทุ ก ภาคส่ ว นตั้ ง แต่ ภ าคประชาชน ก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ มาร่วม
พู ด คุ ย ร่ว มบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ในการก าหนดข้ อ ตกลงต่ างๆ ที่ จ ะด าเนิ น การร่ ว มกั น ให้ เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ และความชัดเจน โดยควรสอบถามความคิดเห็น และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ด้วยว่ามีความต้องการอะไร และภาครัฐสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้มากน้อยแค่ไหน
และมีอะไรที่จะต้องทาร่วมกันบ้าง ตัวอย่างเช่น หากมีประชาชนรุกล้าเข้าไปทาประโยชน์ในพื้นที่เขตป่า
พรุเสื่อมโทรมแล้ว ภาครัฐไม่ควรใช้วิธกี ารยึดคืนพื้นที่ แต่ควรใช้การพูดคุยและทาข้อตกลงในการใช้พื้นที่
ดังกล่าวอย่างเหมาะสม เช่น ห้ามทาการซื้อ-ขายเปลี่ยนมือ ห้ามรุกล้าเพิ่ม ให้ใช้ประโยชน์ทากิ นเฉพาะ
ทาการเกษตรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และห้ามดาเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุใดๆ ในพื้นที่นั้น เป็นต้น
- ควรพิจารณานามาตรการเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สามารถดาเนินการได้
มาช่วยสนับสนุนการวางแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินรอบขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดง
- กาหนดอาชีพที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และมีการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินรอบขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดง เช่น การปลูกต้นไม้ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และการทา
กิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสาน รวมกลุ่มกันปลูก รวมกลุ่มกันเลี้ยง รวมกลุ่มกันผลิต ในรูปแบบ
การเกษตรแบบแปลงใหญ่
- สานั กงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด นราธิวาสควรจั ด ท า Zoning
และการจัดทาปฏิทินการเพาะปลูกรอบขอบป่าพรุ ประเภทพืช และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก
โดยต้องไม่ขัดแย้งในการบริหารจัดการน้าป่าพรุโต๊ะแดง
๓) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงให้มีความอุดมสมบูรณ์
และยั่งยืน
- ควรมีการจัดทาแผนแม่บทในการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง เพื่อให้
แผนการดาเนินการต่างๆ สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
- ผู้ น าชุ ม ชน ประชาชน ภาครั ฐ และทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ร่วมรณรงค์ในการปลูกป่าเสริมในเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
- ควรมีการวางแผน และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน
ในทุกกิจกรรมที่จะดาเนินการในพื้นที่
- ปลู ก ฝั งเด็ ก และเยาวชน สร้างจิ ต ส านึ ก ด้ านการอนุ รัก ษ์ พื้ น ที่ พ รุ
ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การป้องกันควบคุมไฟป่า การปลูกป่า
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างจิตสานึกใน
การดูแลป่าพรุโต๊ะแดง
- กาหนดหลักเกณฑ์ ทาข้อตกลงร่วมกัน ป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่
ป่า และกระทาการใดๆ ในสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดการทาลาย และสร้างความเสียหายกับป่าพรุได้

๕๔
๒.๓.๒ การบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วมทั้งในและนอกพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
 กรณีน้าแล้ง
- จั ด เวรยาม ตรวจติ ด ตามดู แ ลพื้ น ที่ พ รุ ร่ ว มกั น ระหว่ า งก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ผรส. และประชาชนในชุมชน
- เปิด-ปิด ประตูน้า ในระดับที่เหมาะสม และการกาหนดว่าจะเปิด-ปิด
ในห้วงเวลาใด ในระดับใด ซึ่งควรจะมีการเชิญทุกภาคส่วนมาประชุมพิจารณาร่วมกัน
- ควรทาแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้าเป็นช่วงๆ
- ควรจั ด ตั้ ง กองทุ น ให้ แ ก่ ส มาชิ ก ที่ มี พื้ น ที่ ร อบขอบพรุ เพื่ อ ใช้ เป็ น
งบประมาณสาหรับการดูแลในด้านต่างๆ
- ควรมี ง บประมาณสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ให้ แ ก่ ห มู่ บ้ า นเพื่ อ ใช้ ใ น
การบริหารจัดการ และป้องกันการเกิดเหตุ เช่น ใช้ทาฝายกั้นน้า
 กรณีน้าท่วม
- ควรมีการระบายน้าไม่ให้ไหลเข้าพื้นทีก่ ารเกษตร เนื่องจากน้าในพื้นที่
พรุเป็นน้าเปรี้ยว พอไหลเข้าพื้นที่เกษตรก็จะทาให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย
- ควรให้ เจ้ าหน้ าที่ ก รมชลประทานเข้ ามาดู แ ล เรื่ อ งวิธี ก ารบริ ห าร
จัดการน้า เพราะเวลาฝนตกน้าจากเขาสุคิริน ไหลลงมารวมผสมกับน้าพรุ จะทาอย่างไร มีวิธีการชะล้าง
หรือระบายอย่างไร ให้น้าสามารถใช้ประโยชน์ได้
- ควรมีการลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซีย ในการบริหาร
จัดการน้าในแม่น้าสุไหงโก-ลก เช่น การร่วมกันขุดลอกไม่ให้คลองตื้นเขิน เพื่อให้ระบายน้าได้เร็วป้องกัน
ไม่ให้น้าท่วม
- ควรมีการทาแก้มลิงเก็บกักน้าที่บริเวณตาบลกายูคละ อาเภอแว้ง

๕๕

การระดมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของกลุ่มที่ ๑ (เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ)

การระดมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของกลุ่มที่ ๒ (ราษฎรในอาเภอที่เกี่ยวข้อง)

๕๖

การนาเสนอผลการอภิปรายของกลุม่ ที่ ๑ (เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ)

การนาเสนอผลการอภิปรายของกลุม่ ที่ ๒ (ราษฎรในอาเภอที่เกี่ยวข้อง)

นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
เป็นประธานปิดการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๓

ตารางสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
หัวข้อการอภิปราย
ผลการอภิปรายและข้อคิดเห็น
 การสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๑
หัวข้อ : การบริหารจัดการน้้า การบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่ปา่ พรุโต๊ะแดงและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ปา่ พรุโต๊ะแดง
1. การบริหารจัดการน้้าในพื้นที่พรุโต๊ะแดงและบริเวณ ๑.๑ รูปแบบ : ควรมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้า กรมชลประทาน
นอกพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
ได้จัดท้าคันกันน้าไว้แล้ว จะต้องมีการสร้างฝายชะลอน้า ท้าแนวเขตป้องกันน้าเปรียวเพื่อการเกษตร
๑.๒ ปัญหา/อุปสรรค/การปรับปรุง : งบประมาณในการด้าเนินการไม่เพียงพอ การบริหารจัดการน้าใน
ป่าพรุโต๊ะแดง ส่งผลกระทบต่อพืนที่เกษตรกรรมรอบป่าพรุ การใช้ประโยชน์ในพืนที่บริเวณรอบขอบพรุ
ท้าให้เส้นทางน้าธรรมชาติเปลี่ยนทิศทาง
๑.๓ แนวทางแก้ ไข : ให้ร าษฎรได้ เข้ามามี ส่ว นร่ว มในการท้ าความเข้าใจและสร้างจิตส้านึ กใน
ด้านการบริหารจัดการน้า ควรมีการสร้างระบบชลประทานให้ครอบคลุม
2. การบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่พรุโต๊ะแดง
๒.๑ ปัญหา/อุปสรรค/การปรับปรุง :
- แนวเขตป่าพรุโต๊ะแดง : มีการจัดท้าไม่ชัดเจน ท้าให้ยังมีข้อขัดแย้งกับราษฎรในการพิสูจน์สิทธิ์
- ราษฎรในพื นที่ : มี ก ารบุ กรุ กพื นที่ ป่ า เพื่ อเป็ น ที่ ดิ น ท้ า กิ น หาของป่ า ลั กลอบตั ด ต้ น ไม้
ใช้ประโยชน์ในที่ดินผิดประเภท ขาดจิตส้านึกในการดูแลรักษาป่า อีกทังราษฎรบางส่วนยังไม่เปิดใจ
รับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ
- ข้อกฎหมาย : การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดเท่าที่ควร/กฎระเบียบบางข้อไม่เอืออ้านวยต่อการ
พัฒนาและการแก้ไขปัญหา

๕๗

หัวข้อการอภิปราย

๓. การควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง

ผลการอภิปรายและข้อคิดเห็น
๒.๒ แนวทางแก้ไข :
- แนวเขตป่าพรุโต๊ะแดง : ควรมีการจัดท้าแนวเขตให้ชัดเจน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของราษฎร
อีกทัง ควรท้าข้อตกลงเกี่ยวกับการพิสูจน์แนวเขตให้ชัดเจนระหว่างผู้น้าชุมชน/ผู้น้าศาสนา ราษฎร
ในพืนที่ และภาครัฐ นอกจากนี ควรพิจารณาการขุดคูรูปแบบไข่ปลาเพื่อเป็นแนวกันชน รวมทัง
ควรส่งเสริมปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตรอบป่าพรุ
- ราษฎรในพืนที่ : ควรมีการอนุญาตให้ราษฎรเข้าท้าการเกษตรได้และขึนทะเบียนผ่อนผันเพื่อ
ใช้พืนที่ท้าการเกษตร แต่มีเงื่อนไขให้ราษฎรปลูกป่าทดแทน และควรมีการส้ารวจเกษตรกรที่เป็น
เกษตรกรจริงหรือเอกชนด้าเนินการ
- ข้อกฎหมาย : แก้ไขกฎระเบียบให้ชัดเจนและครอบคลุม
- การสร้างความสัมพันธ์ : เจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยเฉพาะด้านงานป่าไม้ ควรลงพืนที่พบปะราษฎร
ให้มากขึน รวมทังเพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจกับราษฎรในพืนที่ให้ทั่วถึ ง
อีกทังสร้างเครือข่ายประชาชนในการดูแ ลรอบขอบป่าพรุ และภาครัฐควรส่งเสริมให้ราษฎรท้า
เกษตรกรรมให้เหมาะสมกับพืนที่และเข้ามาดูแลเรื่องการตลาดให้กับเกษตรกร
๓.๑ ปัญหา/อุปสรรค/การปรับปรุง :
- การบริหารจัดการ : ฝนทิงช่วงนานท้าให้เกิดไฟป่า แหล่งน้าไม่เพียงพอในการสูบน้าเพื่อดับไฟ
ป่าการแก้ปัญหา/การพัฒนาล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์ นโยบายของภาครัฐที่แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด
- ราษฎรในพืนที่ : ทิงก้นบุหรี่หรือเกิดจากความคึกคะนองของราษฎรบางส่วน ไม่สามารถเข้า
พืนที่เพื่อดับไฟได้เนื่องจากติดพืนที่เกษตรกรรมของราษฎร ราษฎรไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการ
ป้องกันและดับไฟป่าและความไม่เข้าใจ/ขาดความรู้เกี่ยวกับโทษและผลกระทบที่เกิดขึนจากไฟป่า
๓.๒ แนวทางแก้ไข
- การบริหารจัดการ : ขุดคลองเพิ่มแนวกันไฟ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนควรร่วมกัน
บูรณาการการแก้ไขปัญหา อีกทัง ควรประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรล่วงหน้า เพื่อท้าฝนหลวง
รวมทัง เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ก้าลังคน ในการดับไฟป่า
- ราษฎรในพืนที่ : สร้างจิตส้านึกให้ประชาชนในพืนที่หวงแหนป่าและส่งเสริมการปลูกป่า

๕๘

หัวข้อการอภิปราย
ผลการอภิปรายและข้อคิดเห็น
 การสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๒
หัวข้อ : การประกอบอาชีพ/ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎรทีอ่ าศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
และแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร
๑. การประกอบอาชีพ ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎรที่ ๑.๑ ส่วนราชการเข้าไปส่งเสริมให้แก่ราษฎร : การจัด Zoning การส่งเสริมและพัฒ นาอาชีพ
อาศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
ด้านการเกษตรและนอกการเกษตร การส่งเสริมการปลูกป่า สร้างธนาคารต้นไม้ ส่งเสริมระบบ
เกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมการท้าอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์
ให้แก่ราษฎร อบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพด้านอาชีพให้แ ก่ราษฎร และการจัดตังกลุ่ม
มัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑.๒ อาชีพที่ราษฎรใช้ประกอบอาชีพ : หาของป่า การท้าการเกษตรที่เหมาะกับสภาพพืนที่ เช่น
ปลูกปาล์ม หลุมพี สาคู ไม้เสม็ด ปลูกพืชผักสวนครัว ท้าสวนผลไม้ ท้านา การเผาถ่าน การท้าปศุสัตว์
การท้าการประมง จักสาน การแปรรูปข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ แป้งสาคู และการเลียงผึง
๒. ปั ญ หาและอุ ป สรรคของการประกอบอาชี พ และ ๒.๑ การบริหารงานของหน่วยงาน : นโยบาย Zoning ไม่ไ ด้ถูกน้าไปใช้โ ดยหน่ว ยงานในพืนที่
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่รอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
นโยบายของหน่วยงานมีความซ้าซ้อน ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและไม่มีการติดตาม
ประเมินผล อีกทัง การส่งเสริมอาชีพของหน่วยงานภาครัฐไม่ตรงกับความต้องการของราษฎร
๒.๒ เกษตรกรผู้รั บประโยชน์ใ นพื้ นที่ : เกษตรกรยังขาดองค์ ความรู้ที่ใ ช้ประกอบอาชีพ กลุ่ ม
เกษตรกรไม่เข้มแข็ง เยาวชนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ยังไม่มีความชัดเจน และมีการท้าประมงผิดวิธี
๒.๓ สาธารณูปโภค ปัจจัยการผลิต และศัตรูพืช : เส้นทางสัญจรช้ารุด ขาดปัจจัยการผลิต และ
ประสบปัญหาเรื่องโรค สัตว์ และแมลงศัตรูพืช
๒.๔ สิ่งแวดล้อม : สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ดินเปรียว น้าท่วมน้าแล้ง น้าเปรียว น้าไม่
เพียงพอ และน้าเสียจากโรงงานยางพารา
๒.๕ เรื่องอื่นๆ : ปัญหาด้านสังคม และผลผลิตทางการเกษตรตกต่้า
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๓. แนวทางการพัฒนาและส่ งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร ๓.๑ การบริ หารงานของหน่ว ยงาน : ควรส่ง เสริม และน้ านโยบาย Zoning ไปใช้ อย่ างจริ งจั ง
ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงอย่าง ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/ข้อกฎหมายในพืนที่รอบขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดง จัดท้าแนวเขตที่ชัดเจน
การด้าเนินโครงการต่างๆ ควรท้าอย่างต่อเนื่อง และควรมีการจัดตังจุดรับซือ พร้อมทังแหล่งจ้าหน่าย
เหมาะสม
ผลผลิตทางการเกษตร
๓.๒ เกษตรกรผู้รับประโยชน์ในพื้นที่ : อบรมให้ความรู้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการประกอบอาชีพใน
ทุกมิติและการท้าประมงที่ถูกต้อง ส้ารวจความต้องการในการประกอบอาชีพส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้แก่ราษฎรในรูปแบบกลุ่มและอาชีพนอกภาคการเกษตร รวมทัง จัดท้าโครงการเพื่อปลูกฝัง
ให้เยาวชนรุ่นใหม่สนใจในอาชีพการท้าการเกษตร
๓.๓ สาธารณูปโภค ปัจจัยการผลิต และศัตรูพืช : ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางสัญจร ให้องค์ความรู้
เรื่องการป้องกัน/ก้าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช รวมทังวิธีการผลิตปัจจัยการผลิตต่างๆ อีกทังสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตที่ดี มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
๓.๔ สิ่ง แวดล้อม : อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพพืนที่ สร้างเขื่อนเพื่อรองรับน้ า /
ดินเปรียว การบริหารจัดการน้าที่เหมาะสม และแจ้งเจ้าของกิจการ/โรงงานให้จัดท้าบ่อบ้าบัดน้าเสีย
๓.๕ เรื่องอื่นๆ : รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทัง สร้างเครือข่ายเพื่อให้ราษฎร
ช่วยดูแลไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดในพืนที่
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 การสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๓
หัวข้อ : การบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วม
๓.๑) การบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงแบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
๓.๑.๑) รูปแบบการจัดท้าขอบเขตพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงที่ ๑. ควรสร้างวิธีการจัดท้าแนวเขตป่าพรุที่ชัดเจน
เหมาะสม
- ท้าพิกัดปักหลักเขตให้ชัดเจน โดยอาจจะใช้เสาปูน เสาคอนกรีต หรือหลักกิโล รัวลวดหนาม
หรือก้าแพง เป็นแนวขอบตลอดระยะ
- ปลูกต้นไม้เป็นแนวป่ากันชน ซึ่งจะมีประโยชน์ในการช่วยยึดหน้าดินให้ดินแข็งแรง และชุมชน
ได้ประโยชน์ใช้สอยด้านอื่นๆ
- ขุดคู คลอง และร่องน้า ล้อมรอบ บริเวณรอยต่อ
- ควรน้าองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างด้านวิศวกรรมการจัดการแนวเขตที่ชัดเจนมาใช้
- ควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก้าหนดแนวเขตป่าพรุโต๊ะแดง
๒. หน่วยงานที่ด้าเนินการจัดท้าแนวเขตและราษฎรในพื้นที่ ควรมีส่วนร่วนในการจัดท้า
- สร้าง MOU ร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ และชาวบ้านร่วมกันเดินส้ารวจร่วมกัน
- ควรมีแผนการด้าเนินงานในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะการบูรณาการระหว่างกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกรมที่ดินในการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน
- การพูดคุยสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐกับราษฎรในการรับรองแนวเขต
๓. การด้าเนินการทางด้านกฎหมาย
- การด้าเนินการจัดท้าแนวเขตต้องถูกต้องตามระเบียบและโปร่งใสรวมทัง ไม่ขัดกับกฎหมาย
- ควรมีการจัดตังคณะกรรมการกลั่นกรองร่วมกันให้ถูกต้องโปร่งใสไม่ขัดแย้งต่อกฎหมาย
- การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมของพืนที่
- แนวเขตที่ก้าหนดขึน ควรมีกฎหมายรองรับ
- เห็นควรมีการใช้มาตรา ๔๔ ในการบังคับใช้
- ควรสร้างความเข้าใจกับราษฎรในพืนที่ให้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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๔. การตรวจสอบสิทธิ์และการจัดท้าแผนที่
- ควรด้าเนินการจัดท้าแผนที่ขอบเขตที่ชัดเจนและถูกต้อง
- ควรน้าข้อมูลที่ดินเอกสารสิทธิ์ครอบครองโดยชอบถ่ายทอดลงในแผนที่การใช้ที่ดิน
- ควรมีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อน – หลัง ในการครอบครองที่ดินของราษฎรให้ชัดเจน
- ตรวจสอบขอบเขตพืนที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ถูกต้องและเข้าใจที่ตรงกัน
- ควรสร้างฐานข้อมูลเรื่องพืนที่ที่ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน ทังนี ควรร่วมก้าหนดความหมาย
ของเขตพืนที่แต่ละประเภทให้มีความเข้าใจตรงกันในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ต้องสร้างการยอมรับในข้อตกลงของการจัดท้าขอบเขตของหน่วยงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคที่
ลงพืนที่ส้ารวจ
๓.๑.๒) การมีส่ วนร่วมในการวางแผนการใช้ประโยชน์ ๑. ควรสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตังแต่ภาคประชาชน ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานภาครัฐ
ที่ดินรอบขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดง
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ มาร่วมพูดคุย ร่วมบูรณาการความ
ร่วมมือในการก้าหนดข้อตกลงต่างๆ ที่จะด้าเนินการร่วมกัน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และความชัดเจน
๒. ควรพิจารณาน้ามาตรการเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สามารถด้าเนินการได้ มาช่ว ยสนับสนุนการวาง
แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินรอบขอบเขตป่าพรุโต๊ะแดง
๓. ก้าหนดอาชีพที่มีความเหมาะสมกับพืนที่ และมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบขอบเขตป่า
พรุโต๊ะแดง
๔. ส้ า นั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด นราธิ ว าสควรจั ด ท้ า Zoning และการจั ด ท้ า ปฏิ ทิ น
การเพาะปลูกรอบขอบป่าพรุ ประเภทพืช และช่ว งเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก โดยต้อ ง
ไม่ขัดแย้งในการบริหารจัดการน้าป่าพรุโต๊ะแดง
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๓.๑.๓) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง ๑. ควรมีการจัดท้าแผนแม่บทในการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง
ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
๒. ผู้น้าชุมชน ประชาชน ภาครัฐ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมรณรงค์ในการปลูกป่าเสริม
๓. ควรมีการวางแผนและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน
๔. ปลูกฝังเด็ก และเยาวชน สร้างจิตส้านึกด้านการอนุรักษ์พืนที่พรุในกิจกรรมต่างๆ
๕. จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างจิตส้านึกในการดูแลป่าพรุโต๊ะแดง
๖. ก้าหนดหลักเกณฑ์ ท้าข้อตกลงร่วมกัน ป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพืนที่ป่า
๓.๒ การบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วมทั้งในและนอกพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
๓.๒.๑ กรณีน้าแล้ง
๑. จัดเวรยาม ตรวจติดตามดูแลพืนที่พรุร่วมกันระหว่างก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ผรส. และราษฎร
๒. เปิด-ปิด ประตูน้า ในระดับที่เหมาะสม และการก้าหนดว่าจะเปิด -ปิด ในห้วงเวลาใด ในระดับใด
ซึ่งควรจะมีการเชิญทุกภาคส่วนมาประชุมพิจารณาร่วมกัน
๓. ควรท้าแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้าเป็นช่วงๆ
๔. ควรจัดตังกองทุนให้แก่สมาชิกที่มีพืนที่รอบขอบพรุเพื่อใช้เป็นงบประมาณส้าหรับการดูแล
๕. ควรมีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐให้แก่หมู่บ้านเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและป้องกัน
๓.๒.๒ กรณีน้าท่วม
๑. ควรมีการระบายน้าไม่ให้ไหลเข้าพืนที่การเกษตร
๒. ควรให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้ามาดูแล เรื่องวิธีการบริหารจัดการน้า
๓. ควรมีการลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซีย ในการบริหารจัดการน้าในแม่น้าสุไหงโก-ลก
๔. ควรมีการท้าแก้มลิงเก็บกักน้าที่บริเวณต้าบลกายูคละ อ้าเภอแว้ง

๖๓

