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โครงการชวยเหลือและปกปองสิทธิชุมชน อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
สนับสนุน มูลนิธิเอเชีย  
1. หลักการและเหตุผล     
 ชุมชนบานยาหมี  ตั้งอยูหมูที่ 3 ตําบลเกาะยาวใหญ อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เปนองคกรชุมชนที่
เปนสมาชิกของเครือขายประมงพื้นบานอาวพังงา  ซ่ึงเปนเครือขายประชาชนที่ไดรวมตัวรวมกลุมขึ้นมามี
สวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตั้งแตในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับอาว
พังงา และระดับภาค  ซ่ึงใชระยะเวลาพัฒนาการกระบวนการชุมชนรวม 10 กวาป ชุมชนรอบชายฝงอาวพังงา 
กวา 200 หมูบาน จึงไดรับผลจากกระบวนการของชุมชนที่ดําเนินการดานการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรชายฝง และการมีสวนรวมในการพัฒนาในระดับทองถ่ินมาโดยตลอด จากการดําเนินงานดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีสวนรวมของชุมชน จนไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทรางวัลชุมชน
ดีเดน 
    สภาพปญหาพื้นท่ี 
    อําเภอเกาะยาว มี 3 ตําบล คือ ตําบลเกาะยาวนอย  ตําบลเกาะยาวใหญ และตําบลพรุใน 
    ปาสงวนแหงชาติทั้งหมดในอําเภอเกาะยาวมีจํานวน 13 แปลงประกาศประมาณป 2511 
                  1. ปาควนจกุ                               8. ปาคลองเหีย 
                  2. ปาเกาะโบยใต                        9. ปาเกาะยาวใหญแปลงที่ 1 
                  3. ปาเกาะยาวนอย                    10. ปาเกาะยาวใหญแปลงที่ 2 
                  4. ปาคลองพรุแจด                    11. ปาพรุใน 
                  5. ปาคลองอาวเลน                   12. ปาชองหลาด 
                  6. ปาคลองกาหมาย                  13. ปาคลองโละปาไล 
                  7. ปาคลองยาหม ี
 ปาชองหลาดและปาเกาะยาวใหญ มีพืน้ที่เปนภูเขา และมีพื้นที่เปนปาไมสมบูรณยังเปนปาตนน้ําและ
มีแหลงน้ําธรรมชาติ ซ่ึงชาวบานในหมูบานโละโปะ หมูบานชองหลาด หมูบานคลองบอน หมูบานคลองเหีย 
และหมูบานยาหมี ใชในการดํารงชีพมาโดยตลอด และยังเปนแหลงอาหารปาที่นาํมาใชในการดํารงชีพของ
ชาวบาน 
         บริเวณปาชองหลาดนี้จะมทีางเดินกวางประมาณ 1- 2 เมตร และมีความลึกประมาณ 1 เมตร ทางเดิน
เร่ิมจากอาวคลองสนไปบานชองหลาด ชาวบานยาหมแีละชาวบานชองหลาดใชสัญจรไปมาหาสูกนั และใช
เปนเสนทางในการเดินหาอาหารปา เพื่อนํามาเลี้ยงชีพ ทางเดินนี้จะผานบริเวณปาตนน้ําและแหลงน้ํา
ธรรมชาติที่อยูบนภูเขาชองหลาด และชาวบานใชเสนทางนี้มานานหลายสิบปแลวและหลายชั่วอายุคน 
เสนทางดังกลาวจะอยูใกลกบัคลองน้ําลึก เปนคลองน้ําจืดที่ไหลลงมาจากแหลงน้ําธรรมชาติในปาชองหลาด 
ซ่ึงเปนปาตนน้ํา ปจจุบันคลองน้ําลึกและเสนทางดังกลาวถูกไถกลบ เหลือไวบริเวณที่ตดิกับถนนบานยาหม-ี
บานโละโปะ และตอไปจากถนนบานยาหมี-บานโละโปะลงไปอาวคลองสน 
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ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับบริษัท นาราชา จํากัด 
  บริษัท นาราชา จํากัด จดทะเบียนเมื่อวันที ่  9 พฤศจิกายน 2547  ตอมาประมาณปลายป 2548  ไดเริ่ม
เขามากวานซื้อที่ดินบริเวณอาวคลองสน ตําบลเกาะยาวใหญ และตาํบลพรุใน อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
เพื่อกอสรางที่พักอาศัย กอสรางสะพานทาเทียบเรือ และเขื่อนกันคล่ืน โดยกวานซื้อที่ดินบริเวณดานหนาอาว
คลองสนทั้งหมดตลอดไปจนถึงตําบลพรุใน ไปตามถนนสาธารณะบานยาหม-ีบานโละโปะ ถัดไปจาก
ทางดานทิศใตของถนนจะเปนปาและเปนอาวคลองสน โดยเฉพาะในสวนตําบลพรุในทางดานทิศใตของถนน
สาธารณะดังกลาวเปนเขตปาสงวนแหงชาต ิ โดยองคการบริหารสวนตําบลพรุในตดิปายประกาศไว แตใน
สวนของตําบลเกาะยาวใหญกลับเปนที่ดนิของบริษัทนาราชา จํากัด ซ่ึงเปนที่ดินทีม่ีหลักฐานเอกสารสิทธิ์เปน 
น.ส.3 ก บริษัท นาราชา จํากัด จะถือกรรมสิทธิ์ตาม น.ส.3 ก ตั้งแตเลขที่ดิน 1 เปนตนไป (น.ส.3 ก ซ่ึงออกให
ประมาณป 2520-2522 )การออก น.ส.3 ก ในปดังกลาวนีเ้ปนการออกโดยการเดินสํารวจออก น.ส.3 ก โดยไม
มีหลักฐานสําหรับที่ดิน   และเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551ไดมีการเพกิถอน น.ส.3 ก ในตําบลพรใุนหลายแปลง 
ซ่ึงเปนการออก น.ส.3 กคราวเดยีวกันนี ้
         เมื่อประมาณป 2517 – 2519 ทางราชการไดอนุญาตใหชาวบานทํากนิ และออกใบจองใหกับชาวบาน
จํานวน 29 แปลง ทั้งในตําบลเกาะยาวใหญและตําบลพรุใน โดยออกใบจองใหมีเนือ้ที่แปลงละประมาณ 8-9 
ไร เนื้อที่ตามใบจองจะเปนพื้นที่ราบและชันเพียงเล็กนอย โดยทางดานทิศเหนือจะมีความยาวประมาณแปลง
ละ 3 เสนจะตดิกับปาสงวนแหงชาติ(ปาชองหลาด) ซ่ึงจะมีปายประกาศติดตามตนไม ซ่ึงทางดานทิศเหนือตาม
ใบจองจะเปนแนวใกลเคยีงกันติดกับปาสงวนแหงชาต ิ เลยเขตปาสงวนเล็กนอยกจ็ะมีตนไทรใหญ เมื่อทาง
ราชการออกใบจองให ชาวบานบางคนเขาทําประโยชนปลูกตนมะพราวบาง ยางพาราบาง บางคนก็ไมไดทํา
ประโยชนอะไรเลย ที่ดินบางสวนของบริษทั นาราชาปจจุบัน เปนสวนหนึ่งตามที่ดนิที่ทางราชการออกใบจอง
ให แตชาวบานไดขายตอไป แตเมื่อปรากฏตาม น.ส.3 ก ปรากฏวามีเนื้อที่มากกวาตามใบจองหลายเทา 
โดยเฉพาะแปลงเลขที่ดิน 15 เดิมเปนของนายดํา แตเมื่อมาออก เปน น.ส.3 ก มีเนือ้ที่ 39 ไร สวนแปลงเลขที่
ดิน 2 ผูขอออก น.ส.3 ก คือนายหรน หยั่งทะเล ไมมหีลักฐานใบจอง แตแจงวาไดครอบครองทําประโยชน มี
เนื้อที่ประมาณ 6 ไร ติดกับนายดํา แตมีการออก น.ส.3 ก เปนชื่อของนายเดน หยั่งทะเล มีเนื้อทีป่ระมาณ 3 ไร 
3 งานตอมาบริษัท นาราชา จํากัด ไดเขาทําประโยชนในที่ดินที่ไดกวานซื้อไวตามหลักฐาน   น.ส.3 ก โดย
ระยะแรกขออนุญาตทําการกอสรางสิ่งลวงลํ้าลําน้ําบริเวณอาวคลองสน 4 รายการดังนี้ 

1. สะพานทาเทยีบเรือ (ทาเทียบเรือมารีนา)  ตามใบอนุญาตเลขที่ 6/2549 วันที่ 29 พฤษภาคม 2549 
2. วางทุนลอยโปะเทียบเรือ  ตามใบอนุญาตเลขที่ 5/2549 วันที่ 29 พฤษภาคม 2549 
3.  ขุดลอกรองน้ําทางเดินเรือ  ตามใบอนุญาตเลขที่ 9/2549 วันที่ 29 พฤษภาคม 2549 
4. สรางเขื่อนกันคลื่นแบบหินทิ้ง ตามใบอนญุาตเลขที่ 17/2549 วันที่ 23  พฤศจิกายน 2549 

 
 เนื่องจากอาวคลองสน เปนอาวที่สมบูรณทางธรรมชาติ เปนแหลงหญาทะเล ซ่ึงเปนอาหารของเตา
ทะเล และปลาพะยนู อีกทัง้ยังเปนที่ประชาชนหมูบานยาหมแีละใกลเคียงใชเปนทีสั่ญจรไปมา เพื่อเปนการ
รักษาทรัพยากรทางทะเล ชาวบานยาหมีรวมทั้งผูตองหาทั้ง 17 คนนีด้วย ไดรองเรยีนตอผูวาราชการจังหวัด
พังงาใหยุติการกอสรางสิ่งลวงลํ้าลําน้ําทั้ง 4 รายการ ที่อนุญาตใหกับบริษัท นาราชา จํากัด เสยี ตอมาผูมีอํานาจ
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หนาที่ก็มีคําส่ังใหเพกิถอนใบอนุญาตการกอสรางสิ่งลวงลํ้าลําน้ําทั้ง 4 รายการ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 
บริษัท นาราชา จํากัด อุทธรณคําส่ังทางการปกครอง ผูพิจารณาอุทธรณมีคําส่ังยกอทุธรณ 
 และตอมาเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม 2550 ชาวบานยาหมแีละผูตองหาทั้ง 17 คน(ซ่ึงไดมกีารสง
รายช่ือผูรองเรียนไปพรอมดวยกับหนังสือรองเรียน) โดยรองเรียนมายังหัวหนาศูนยอนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงที่ 4 (จังหวดัภูเก็ต) ใหดําเนินการกับเครื่องมือโปะน้ําตืน้ในบริเวณอาวคลองสน เพราะโปะน้ํา
ตื้นตั้งอยูบนแหลงอาหารหญาทะเล ทาํใหเตาทะเลและปลาพะยนูเขาไปติดในโปะน้ําตื่นไดรับบาดเจ็บและ
ตาย ซ่ึงชาวบานยาหมไีดใหการชวยเหลือเตาทะเลและปลาพะยูนบอยคร้ังที่เขามาติดโปะ อีกทั้งยังกอใหเกดิ
ความเดือดรอนกับการสัญจรไปมาของชาวบานดวย  หนวยที่เกี่ยวของก็ไดทาํการรื้อถอนโปะน้ําตื้นบริเวณ
อาวคลองสน เมื่อวันที ่ 11 มิถุนายน 2550  ปรากฏวาโปะน้ําตื้นดังกลาวเปนของบริษทั นาราชา จํากัด บริษัท 
นาราชา จึงไดฟองคดีตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวกับการรื้อถอนโปะน้ําตื้นดังกลาวตอศาลปกครองกลาง 
                  และตอมาเมื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2550 บริษัท นาราชา จํากัด ไดเปล่ียนการดําเนินการ ไดมา
ทําการปรับพื้นที่ที่ดินที่ไดกวานซื้อ โดยอางวาไดซ้ือมาจากบุคคลอื่นและมีเอกสารสิทธิ์ทางราชการคือ  น.ส.3 
ก โดยไดเขาไปปรับพื้นที่ ไถตนไมนํามากลบคลองน้ําลึก ซ่ึงเปนคลองน้ําจืดที่มีน้ําไหลมาจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติในปาชองหลาดจนไมมีน้ําจืดไหลลงมาตามคลองดังกลาว ไถกลบทําลายเสนทางเดินที่ชาวบานใช
สัญจรไปมาระหวางบานยาหมีกับบานชองหลาด และทําลายปาไม และไถทําเปนถนนขึ้นไปจนถึงปามะมวง
ชัน ซ่ึงเปนบริเวณปาตนน้ํา และแหลงน้ําธรรมชาติ ซ่ึงสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากขางลาง ชาวบานยา
หมีและหมูบานใกลเคียงเห็นวาบริเวณที่ดินที่บริษัท นาราชา ปรับพื้นที่และไถทําถนนนั้นเปนปาตนน้ํา และ
เปนแหลงน้ําธรรมชาติ ซ่ึงอยูในปาสงวนแหงชาติปาชองหลาด  จึงเปนการทําลายปาไมในเขตปาสงวนซึ่งเปน
ปาตนน้ํา และทําลายแหลงน้ําธรรมชาติที่ชาวบานในหมูบานใกลเคียงใชดํารงชีพมาจนปจจุบัน เพื่อการ
ปกปองทรัพยากรทางธรรมชาติ อันเปนปาสงวนแหงชาติ และเพื่อรักษาปาอันเปนปาตนน้ําที่ใชลอเล้ียงชีวิต
คนในอําเภอเกาะยาวมาหลายชั่วอายุคนแลว และพื้นที่ทําการปรับนั้นไมใชพื้นที่ตามที่ออกใบจองใหตั้งแต
ตอนแรก จึงนาจะเปนเอกสารสิทธิ์ที่ออกมาโดยไมชอบ จึงไดมีรองเรียนการกระทําดังกลาวของบริษัท นา
ราชา จํากัด ตอผูวาราชการจังหวัด องคการบริหารสวนตําบลเกาะยาวใหญ และหนวยอ่ืนที่เกี่ยวของ แตกลับ
เงียบหายไปมิไดดําเนินการอยางใหเปนรูปธรรมที่จะยับยั้งการกระทําของบริษัท นาราชาไดเลยจนปจจุบัน 
และยังไดรองเรียนไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงอยูในระหวางการสอบเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ น.ส.3กอยู 
การกระทําของชาวบานที่พยายามรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ก็ไมสามารถยับยั้งการกระทําและหยุดการกระทํา
ของบริษัท นาราชาไดเลย และทุกวันนี้บริษัท นาราชา ก็ไดมีการปรับพื้นที่ ไถกลบและทําลายปาไมอันเปนปา
สงวนแหงชาติไปอยางไรขอบเขตที่จะมายับยั้งได โดยการอางเอกสารสิทธิ์เพียง น.ส.3 ก เทานั้น ซ่ึงปจจุบันมี
การเพิกถอน น.ส.3 ก ในอําเภอเกาะยาวเปนระรอกๆอยู หากไมสามารถยับยั้งการกระทําเชนนี้ได ตอมา
ภายหลัง หากมีการเพิกถอน น.ส.3 ก แลว ผลกระทบจะตกอยูกับใคร หากมิใชชาวบาน 
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ขอเท็จจริงเกี่ยวกับคด ี
                  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2550 เวลาประมาณ 14 นาฬกิาเศษ ชาวบานยาหม ีและหมูบานใกลเคียง ไดมี
การประชุมสมัชชาชาวบานที่บานเลขที่ 40/2 หมูที่ 3 ตําบลเกาะยาวใหญ อําเภอเกาะยาว จังหวัดพงังา เกี่ยวกับ
การกระทําของบริษัท นาราชา ที่กําลังทําลายปาตนไม และแหลงน้ําธรรมชาติที่ใชลอเล้ียงชีวิตชาวเกาะยาวมา
หลายชั่วอายุคนแลว ควรจะดําเนินการอยางไรตอไป เมือ่ทางราชการดําเนินการแกไขอยางชาเชนนี้ เพื่อที่จะ
ทําการปกปองปาตนน้ําอันเปนแหลงผลิตน้าํจืดที่นํามาดํารงชีพของชาวบานหลายหมูบานในอําเภอเกาะยาว 
และเพื่อปกปองปาสงวนแหงชาติที่กําลังถูกทําลาย  ซ่ึงสามารถมองเห็นอยางชัดเจนจากขางลางจากการไถ
ทําลายปาอีกทัง้คลองน้ําลึก ซ่ึงมีน้ําจืดไหลมาจากแหลงน้ําขางบน แตทุกวันนี้ไดนําตนไมถมคลอง และไมมี
น้ําไหลลงมาเลย ชาวบานและผูตองหาที่ 1- 13 และที่ 15-17  รวมทั้งเด็กๆนั้นประมาณ 30- 40 คน จึงตกลงกนั
มีมติกันระหวางชาวบานตกลงขึ้นไปดูขางบนปาชองหลาด เพื่อไปตรวจสอบดูแหลงน้ําธรรมชาติ และปาตน
น้ําถูกทําลายไปแคไหนอยางไร โดยจะเดินไปตามเสนทางที่เคยใชเดนิกันมาระหวางบานยาหมกีบับานชอง
หลาด อยูในทีด่ิน น.ส.3 ก เลขที่ 1190 เลขที่ดิน 16  ซ่ึงเดิมเปนของนายแอ บุญสบ ทําประโยชนอยู แตออก 
น.ส.3 ก ออกเปนชื่อของนายธรา ตันติพิริยะกจิ แตบริษทันาราชา จํากดั ไถกลบไปแลว แตไดทําเปนถนนใหม
มีความกวางประมาณ 3 – 4 เมตร ไมไดปดลวดนามไว  เวนชองวางเปนทางไว ไมมีประตูปด และทําการไถ
เปนรองถนนขึ้นไป ซ่ึงอยูใกลเคียงเสนทางเดินเดิมทีช่าวบานใชกันอยู  แตปจจุบันชาวบานไมสามารถใช
เสนทางเดินเดมิดังกลาวไดแลว ขณะขึ้นไปตองผานที่ดนิแปลงที่เปนของนายแอกอน และตอนขึน้ไปไมพบ
กับใคร เมื่อข้ึนไปดูขาบนปรากฏวา บริษทั นาราชา ไดทําการไถเปนถนนไปจนถึงบริเวณปามะมวงชัน อันอยู
ในเขตปาสงวน ซ่ึงเปนปาตนน้ํา และมแีหลงน้ําธรรมชาติ มีการทําลายตนใหญมากมาย แลวนํามากั้นปดทาง
น้ําจากแหลงธรรมชาติมิใหไหลลงมาสูคลองตามธรรมชาติ เพื่อใหชาวบานไดใชสอย และทําลายตนไมโดย
นําไปถมไวในคลองน้ําลึก เพือ่ทําลายสภาพความเปนคลอง มิใหเปนคลองอีกตอไป  อยูขางบนประมาณ 1  ช่ัง
โมงจึงลงกันมาที่จุดนัดพบเดมิบริเวณสามแยกยาหมี เมือ่มาถึงจุดนัดพบก็พบกับคนงานของบริษัท นาราชา 
ซ่ึงเปนคนในหมูบานยาหม ี และบานชองหลาดอยูหลายคน การขึ้นไปบนปาชองหลาดนั้นชาวบานมี
จุดประสงคเพือ่ไปตรวจสอบวาแหลงธรรมชาติ และปาตนน้ํา ถูกทาํลายหรือไม โดยไมไดทําลายทรัพยสิน 
ไมไดลักทรัพยตนงวงชาง และไมไดเขาไปรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพยของผูอ่ืนโดยปกติสุขเลย
 ดังนั้นภาคีสนบัสนุนตางๆจงึไดจัดประชุมขึ้น โดยมีผูแทนจากสภาทนายความแหงประเทศไทย             
ศูนยทนายความมุสลิม    ศนูยชวยเหลือสิทธิและกฎหมายแกผูประสบภัยสึนาม ิ(T-LAC)    ศูนยกฎหมายและ
สิทธิชุมชนพื้นที่อันดามัน ทนายความอิสระ    เครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน(SAN)     
องคการความรวมมือเพื่อการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR)    เพื่อปรึกษาหารือ  กําหนดบทบาท
หนาที่ และจัดวางแนวทางแผนงานในการชวยเหลือ   พรอมกับจัดตั้งเปนคณะทํางานชวยเหลือคดีและสงเสริม
สิทธิมนุษยชน-ชุมชน และจดัตั้งคณะที่ปรึกษา  ดังตอไปนี้   
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คณะที่ปรึกษา 
1. นางสุนี ไชยรส     คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ
2. นายภาคภูมิ วธิานติรวัฒน  สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ

     ผูอํานวยการเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝง 
      อันดามัน(SAN)        
3. นายบรรจง นะแส   ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน

     ภาคใต (กป.อพช.ใต)  และนายกสมาคมรกัษทะเลไทย 
4. นายคมสัน โพธ์ิคง   อดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญป  2550 และนักวิชาการ

     ดานกฎหมาย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
5. นางเตือนใจ ดเีทศน   อดีตวุฒิสมาชกิและสภานิตบิัญญัติแหงชาติ 
6. ตัวแทนชมรมผูส่ือขาวสิ่งแวดลอม สมาคมนักขาวแหงประเทศไทย 
 

คณะทํางาน 
1. นายสุทิน บรมเจต   หัวหนาคณะทาํงาน   
2. นายแสงชยั รัตนเสนียวงษ  กรรมการ 
3. นายสิทธิพงษ จันทรวิโรจน  กรรมการ 
4. นายวัชรินทร นลิสกุล   กรรมการ 
5. น.ส. กาญจนา ปานแกว   กรรมการ 
6. นายสุทธิพงษ ลายทิพย   กรรมการ 
7. นายปรีชา เริงสมุทร   กรรมการ 
8. น.ส.สุพรรษา มะเหร็ม   กรรมการ 
9. น.ส.บุศรินทร ประดิษฐ   กรรมการ 
10. นายสรายุทธ บุญชูชวย   กรรมการ 
11. นางกานดา โตะไม   กรรมการ 
12. นางรัตนา เพชรรัก   กรรมการ 
13. นายธนู แนบเนียร   กรรมการและเลขานุการ 
14. นางอําพร สังขทอง   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
15. นายพนม บุตะเขียว   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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บทบาทหนาท่ีของคณะทํางานฯ ดังตอไปนี ้
1. รวบรวมขอมลูหลักฐานทางคดี ขอมูลทรัพยากร เศรษฐกจิ สังคมและวฒันธรรมของชุมชน รวมทั้ง

ขอมูลระดับนโยบายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรพัยากรและการพัฒนาของชุมชน  
2. จัดเตรียมความพรอม ใหคําปรึกษากฎหมาย และชวยเหลือคดีใหแกชุมชนและผูถูกคดี 
3. ติดตามความกาวหนาของคด ีและการสงเสริมสิทธิมนุษยชน-ชุมชน  
4. ประสานงานและสรางความรวมมือกับองคกรภาคีที่เกีย่วของ  

 และจัดทําโครงการชวยเหลือและปกปองสิทธิชุมชน อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  เพื่อเปนการ
สนับสนุนกระบวนการชุมชนตามหลักสิทธิชุมชน  สิทธิมนุษยชน ตอไปใหบรรลุเปาหมายทีว่างไว 
 

2. วัตถุประสงค  
1. เพื่อเตรียมความพรอมใหคําปรึกษาดานกฎหมายและชวยเหลือคดีอาญาชาวบานยาหมี จํานวน 17 ราย 
2. เพื่อยกระดับสทิธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณะ 
3. เพื่อรณรงคเผยแพรการมีสวนรวมในการจดัการทรัพยากรอยางยั่งยนื 

 
3. กลุมเปาหมาย 

1. องคกรชาวบานยาหมีที่ถูกดาํเนินคดีทั้ง 17 ราย 
2. กลุม/องคกรชาวบานในพื้นที่อําเภอเกาะยาว 
3. กลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(อบต. เทศบาล) 
4. ขาราชการที่เกีย่วของ เชน ศนูยดํารงธรรมจังหวดัพังงา  กรมที่ดิน  สํานักงานทีด่ินจังหวดัพังงา 

สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จังหวดัพังงา ผูชํานาญการดานสิ่งแวดลอม ศูนย
อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 4 (ภูเกต็)คณะกรรมการ-อนุกรรมการ-คณะทํางานที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาการศกึษาผลกระทบและการติดตามประเมินผลของพื้นที่ชายฝงทะเล  
จังหวดัพังงา 

5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

4.   พื้นที่ในการดําเนินงาน 
 บานยาหมี   บานคลองเหีย  บานชองหลาด ตําบลเกาะยาวใหญ  อําเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา 
 
5. แผนการดําเนินงานในพื้นที่ 

1. แผนงานการใหความชวยเหลือดานคด ี
2. แผนงานรณรงคการจัดการทรัพยากรของชมุชน 
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6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ชาวบานไดเรียนรูเร่ืองสิทธิในการปกปองทรัพยากรชุมชน 
2. มีการยกระดับการจัดการทรพัยากรในชุมชน 
3. มีส่ือรณรงคเผยแพรสรางความเขาใจเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการทรพัยากรแกสังคม 
 

 
 
 


