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(ร่าง)รายงาน 

กรณีศึกษาการปฏิรปูท่ีดินพื้นท่ีอ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา1 

บรพิตัร สุนทร2 ระว ีถาวร3 และโชคด ีปรโลกานนท2์ 

 

อดตีพืน้ทีว่งัน ้าเขยีวเป็นพื้นทีป่่าทีส่มบูรณ์การเขา้ถงึยากล าบากต่อมามกีารพฒันาตดัถนนเสน้ 

304  พร้อมกบัเส้นทางรอบเขาใหญ่หลงัประกาศพัฒนาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อการพัฒนาการ

ท่องเทีย่ว ท าใหก้ารเขา้ถงึสะดวกมากขึน้ จงึเป็นกลายพืน้ทีด่งึดูดผูค้นหลากหลายจากทุกสารทศิเขา้มา

อยู่อาศยั ท ามาหากนิในอาชพีต่างๆ ทีห่ลากหลาย ดงันัน้พฒันาการการเตบิโตของอ าเภอวงัน ้าเขยีวจงึมี

ความสมัพนักบัพฒันาการเชงินโยบายของการพฒันาประเทศทัง้นโยบายการพฒันาเศรษฐกจิ นโยบาย

ป่าไม้ ที่ดนิ และนโยบายการเมอืงซึ่งมพีลวตัที่รวดเรว็เนื่องจากเป็นพื้นที่มผีลประโยชน์สมัพนักบักลุ่ม

ทุนเศรษฐกิจการเมือง จนกลายเป็นพื้นที่ตอบโต้นโยบายทางการเมอืง ในขณะเดียวกนัก็มีที่ตัง้ทาง

ภูมศิาสตร์ตัง้อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครที่ศูนย์กลางของการพัฒนา และยงัมถีนนสาย 304 ตัดผ่านซึ่ง

เสน้ทางเศรษฐกิจสายหลกัที่เชื่อมโยงเศรษฐกจิหลกัของภาคอีสานไปยงันิคมอุตสหกรรม ท่าเรอืภาค

ตะวนัออก ดงันัน้พื้นที่อ าเภอวงัน ้าเขียวจึงได้รบัผลกระทบจากนโยบายการต่างๆ อย่างรวดเร็วและ

ชดัเจน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องที่ดินซึ่งพบว่าการครอบครองและถือครองที่ดินมีความซับซ้อนและ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็โดยเฉพาะในช่วงการเตบิโตของกระแสการพฒันาการท่องเที่ยว จนท าให้วงั

น ้าเขยีวเป็นทีรู่จ้กัของคนทัง้ประเทศ ภายใตว้าทกรรมการโปรโมทการท่องเทีย่วต่างๆนาๆ ทัง้เป็นแหล่ง

ที่มภีูมปิระเทศว่า “สวติเซอร์แดนอสีาน” และแหล่งอากาศดวี่า “แหล่งโอโซนอนัดบัที่ 7” แถมยงัมกีาร

กลบัมาของกระทงิเขาแผงมา้จงึเกดิการกจิกรรมดงึดูด “นอนรสีอรท์ดูกระทงิ” ส่งผลใหเ้กดิกระบวนการ

ปัน่ราคาทีด่นิใหส้งูสง่ผลให่เกดิขบวนการกว๊านซือ้ขายทีด่นิอย่างมาก ท่ามกลางความซบัซอ้นของตวับท 

กฎหมาย นโยบายต่างๆ ดงันัน้การศึกษาการปฏิรูปที่ดินจึงเป็นเรื่องที่มีความท้าทายทัง้ในระดบัการ

แก้ไขปัญหาในพื้นที่ระยะยาว รวมทัง้ระดบันโยบายการจดัการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นธรรม จึงเกิดงาน

ศกึษากรณีศกึษาครัง้นี้ขึน้ โดยมวีตัถุประสงค ์2 ประการ ประการแรกคอื พฒันาการการถอืครอง สาเหตุ 

และผลกระทบของปัญหาทีด่นิทีเ่ชื่อมโยงกบันโยบายต่างๆ ประการทีส่อง คอื แนวทาง และทางเลอืกใน

 
1

 ฉบบัยอ่เพื่อการประกอบเวทีแลกเปลี่ยน วนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555  ต. ไทยสามคัคี อ.วงัน ้าเขียว 
2

 มูลนิธิเกษตรเพ่ือการพ่ึงตนเองและส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ิน 
3

 แผนงานประเทศไทย ศูนยฝึ์กอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซฟิก 
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การปฏิรูปที่ดิน โดยใช้วธิีการศึกษาหลกัโดยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องทัง้งานวจิยั เอกสารจาก

หน่วยงานต่างๆ การสมัภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั และการประชุมกลุ่มย่อย โดยเน้นการศกึษาใน 2 ต าบล

คอื ต าบลไทยสามคัคซีึ่งปัญหาเรื่องพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาตทิบัลานทบัซ้อนกบัทีท่ ากนิ ต าบลวงัน ้าเขยีวมี

ปัญหาป่าสงวนแห่งชาตโิซน C ทบัพื้นที่ท ากนิ และทัง้สองพื้นที่ยงัประสบปัญหาการทบัซ้อนของพื้นที ่

สปก.กบัพืน้ทีป่่าไม ้

ผลการศึกษา 

1. บริบทพื้นท่ี:ฐานทรพัยากรท่ีดินป่าไม้ และสภาพเศรษฐกิจสงัคม 

ปัจจุบนัอ าเภอวงัน ้าเขยีวมเีนื้อที ่ 706,247 ไร่ ครอบคุลม 1 เทศบาล 5 ต าบล 83 หมู่บา้น มี

ลกัษณะภูมปิระเทศเป็นแอ่งกระทะทีล่อ้มรอบดว้ยสนัเขา ทางทศิเหนือมขีอบสนัเขาป่าสะแกราช ทศิใตม้ี

สนัเขาสนัก าแพง ทศิตะวนัออกมสีนัช่องเขาหน้าผาชยั และทศิตะวนัตกมสีนัเขาใหญ่ โดยภายในแอ่ง

กระทะมลีกัษณะภูมปิระเทศรอ้ยละ 45 มสีภาพเป็นลูกคลื่นสลบัพืน้ทีร่าบเนินเขามคีวามสงูเฉลีย่ 200-

700 เมตรจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง และอกีรอ้ยละ 55 จะมสีภาพเป็นพืน้ทีเ่นินเขาและภูเขา สูงจาก

ระดบัน ้าทะเล 400-700 เมตร จากระดบัน ้าทะเลปานกลางซึง่จะพบพืน้ทีน่ี้ในโซนพืน้ทีต่ าบลวงัน ้าเขยีว 

(แหล่งอา้งองิ...) โดยขอ้มูลจากส านกังานอ าเภอวงัน ้าเขยีวระบุว่าในพืน้ทีต่ามแนวเขตการปกครองของ

อ าเภอวงัน ้าเขยีวครอบคลุมพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาตทิบัลานและอุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ 253,875 ไร่   

เขตพืน้ทีป่ฏริูปทีด่นิ 241,018 ไร ่และเป็นพืน้ทีม่เีอกสารสทิธิ ์9,318 ไร่ ป่าเขาแผงมา้ ปัจจุบนัประกาศ

เป็นเขตหา้มล่าสตัวป่์าเขาแผงมา้ 5,000 ไร่ ป่าถาวร (แปลงRF) ทีก่นัคนื สปก. 2,2732 นอกนัน้เป็นเขต

ป่าสงวนแห่งชาต(ิทีว่่าการอ าเภอวงัน ้าเขยีว,2555) ป่าไมท้ีพ่บจะเป็นป่าเตง็รงั ป่าเบญจพรรณ ป่าดบิ

แลง้ ป่าดบิชืน้ และป่าดบิเขา ซึง่มคีวามส าคญัเป็นพืน้ทีต่น้น ้าของแม่น ้าล าพระเพลงิ ล าเชยีงสา ล ามูน 

และล าพระยาธาร  

พืน้ทีเ่กษตรกรรมบางสว่นไดร้บัการจดัสรรเป็นพืน้ที ่ สปก. บางสว่นทบัซอ้นในพืน้ทีอุ่ทยาน

แหง่ชาตใินโซนต าบลไทยสามคัค ี บางสว่นทบัซอ้นอยู่ในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตโิซน C ในพืน้ทีต่ าบลวงั

น ้าเขยีว โดยทีช่าวบา้นมกีารเสยีภาษบี ารุงที ่(ภบท.5) ใหต้ าบล ทีเ่รยีกภาษาทอ้งถิน่ว่า “ภาษดีอกหญา้” 

ในพืน้ทีก่ารเกษตรจะไม่มรีะบบชลประทานจะใชน้ ้าจากบ่อ คลอง หว้ย ซึง่จะมกีารกัน้ฝายกกัเกบ็น ้า

กระจายตามร่องหุบหว้ยต่างๆ การใชป้ระโยชน์ทีด่นิท ากนิพืน้ทีเ่กษตรกรรมสว่นใหญ่เป็นพชืไร่ไดแ้ก่ 

ขา้วโพด มนัส าปะหลงั ไมด้อก กลว้ยไม ้ สวนผลไมท้ัง้ล าไย ลิน้จี ๋ มะไฟ มะม่วง มะขามหวาน พุทรา 

เพาะเหด็หอม และพชืผกัต่างๆ และบางสว่นมกีารเปลีย่นแปลงเป็นพืน้ทีร่สีอรท์ สวนเกษตรเชงิ

ท่องเทีย่วทีม่รีา้นคา้ทีพ่กัจากนายทุนขา้งนอก (ขาดขอ้มลูเชงิปรมิาณ และแผนที)่ 
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ในส่วนสงัคม วฒันธรรม พบว่าชุมชนในพืน้ทีว่งัน ้าเขยีวประกอบดว้ยกลุ่มชุมชนทีอ่พยพเขา้มา

จากหลากหลายแห่งในช่วงเวลาแตกต่างกนัโดยเริม่มีการตัง้ถิน่ฐานครัง้แรกบรเิวณลุ่มน ้าล าพระเพลิง

ประมาณปี พ.ศ. 2490 โดยกลุ่มชาวญฮักุร หรอืเน็ยะกุล หรอืชาวบน (ชะบน หรอืชาวดง) เป็นชาวมอญ-

เขมรจากบา้นมาบกราด บ้านแซะ อ าเภอครบุรี (แหล่งอา้งองิ อ.ปีศกึษา) ระยะต่อมามชีาวบา้นจาก ปัก

ธงชยั กาฬสนิธุ์ ลพบุร ีประจนัตคาม ครบุร ีทยอยเข้ามาตัง้ถิ่นฐานกระจายตามป่าที่ราบที่มแีหล่งน ้า 

ต่อมามกีารสมัปทานพื้นทีเ่ลี้ยงววัชาวบา้นจากปากช่อง และสระบุรเีขา้มาสมทบในช่วงเวลาดงักล่าว ใน

ระยะต่อมารฐัให้สมัปทานป่าไม้ในพื้นที่หลายรอบท าให้ผูค้นมาจากภาคอสีานที่อื่นๆ เขา้มาจบัจองทีท่ า

กนิมากขึน้ทัง้จากจงัหวดัสุรนิทร์ ปราจนีบุร ีอุบลราชธานี ดงันัน้องคป์ระกอบของชุมชนคนวงัน ้าเขยีวจงึ

มีการผสมผสานกันหลายแบบของภาคอีสานกับภาคกลางเป็นสังคม “พหุวัฒนธรรม” และในช่วง

ประมาณ 10 ปีที่ผ่านมาที่พื้นที่มีชื่อเสยีงจากการท่องเที่ยวจากการโปรโมทของหลายฝ่าย เริม่มีคน

ภายนอกต่างถิ่นเขา้มาซื้อที่ดินตัง้ถิ่นฐาน และประกอบการท่องเที่ยว รวมทัง้เป็นพื้นที่มคีวามสมัพนั

เชื่อมโยงกับกลุ่มนายทุนเศรษฐกิจการเมือง ยิ่งท าให้ชุมชนวงัน ้ าเขียวมีความซับซ้อนของกลุ่มทาง

อ านาจทางสงัคมทัง้อ านาจทางการเมือง อ านาจทางเศรษฐกิจซึ่งเชื่อมโยงตัง้แต่ ในระดบัท้องถิ่นถึง

ระดบัชาต ิจนกลบเกลื่อนความเป็นอตัลกัษณ์พหุวฒันธรรมของชุมชนวงัน ้าเขยีวทีม่อียู่เดมิไป  

2. พฒันาการของปัญหาท่ีดิน ป่าไม้ 

พัฒนาการของปัญหาที่ดินในพื้นที่วงัน ้ าเขียวมีพัฒนาการมายาวนานกว่า 40 ปี ซึ่งมีความ

เชื่อมโยงกนันโยบายการพฒันา นโยบายการจดัการที่ดนิป่าไม้ รวมทัง้สถานการณ์เศรษฐกจิการเมอืง

ของแต่ละยุค หากพจิารณาจากรูปแบบการครอบครองทีด่นิ และปัญหาความขดัแยง้โดยพฒันาการของ

ปัญหาดงันี้ 

ยุคตัง้ถิน่ฐานและบุกเบกิที่ท ากนิ ก่อนประกาศอุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ช่วงปี พ.ศ. 2490 ถงึปี 

พ.ศ. 2503 โดยพบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2490 มกีารตัง้ถิน่ฐานของชุมชนในเขตพืน้ทีโ่ดยกลุ่มคนชาวบนจาก 

อ. ครบุร ี ต่อมามชีาวบา้นจากปักธงชยั โชคชยัมาตัง้ถิน่ฐานเพิม่เตมิในช่วงระยะเวลาดงักล่าวเริม่มการ

ตัง้ถิน่ฐานของชุมชนกระจายตามทีร่าบหุบเขา ท าขา้วไร่ ปลูกฝ้าย หาของป่าเพื่อการยงัชพี เสน้ทางการ

คมนาคมใช้การเดนิเท้า เกวยีน มีการบุกเบกิจบัจองการครองครองและใชป้ระโยชน์ที่ดนิป่าไมไ้ด้อย่าง

เสร ีแต่กเ็ป็นพืน้ที่ไม่มากเพราะการเดนิทางเขา้ออกพืน้ที่ล าบาก ไม่มกีารบงัคบัใชก้ฏหมาย แมว้่ารฐัจะ

ออก พรบ.ป่าไม้ 2484 ก็ตามช่วงต่อมามกีารตดัถนนเส้น 304 ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในสงคราม

เวยีดนาม เพือ่เชื่อมโยงท่าเรอือู่ตะเภากบัภาคอสีานในปี พ.ศ. 2498 ท าใหผ้นืป่าดงพญาเยน็ถูกแบ่งแยก 

และสามารถเข้าถงึพื้นที่บรเิวณ อ.วงัน าเขยีวได้ง่ายขึ้น เกิดชุมชน ร้านค้า ที่ กม. 79 และ 80 ซึ่งเป็น
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บรเิวณตัง้แคมป์ของช่างชาวอเมรกินัทีม่าท างานก่อสรา้งเสน้ทาง จากนัน้กเ็ริม่มผีูค้นอพยพมาตัง้ถิน่ฐาน

เพิม่ขึ้นทัง้จาก อ.ปักธงชยั ประจนัตะคาม ครบุร ีลพบุร ีแต่ยงัคงประกอบอาชีพในการท าข้าวไร่ ปลูก

ฝ้าย ละหุ่ง และเกบ็หาของป่า เผาถ่าน ในช่วงดงักล่าวรฐัใหม้กีารสมัปทานพืน้ทีป่่าบรเิวณบา้นท่าวงัไทร

เลี้ยงววัเป็นระยะเวลา 10 ปี จงึมชีาวบา้นจากปากช่องเขา้มารบัจ้างเลี้ยงววัดงักล่าว ต่อมากจิการเลี้ยง

ววัประสบการขาดทุนจากจงึเลกิกจิการ และได้แบ่งพื้นทีส่มัปทานเลี้ยงววัใหก้ลุ่มชาวบ้านจากปากช่อง

ท ากิน และตัง้ถิ่นฐาน โดยในขณะนัน้ยงัไม่มปัีญหาความขดัแย้งเรื่องการถือครองมที่ดินป่าไม้เพราะ

ประชากรยงัมน้ีอย ไม่มกีารรบัรองสทิธติ่างๆในที่ดนิ ที่ดนิยงัอยู่ภายใต้ กฏหมายป่าไม้ 2484 แต่ไม่มี

ความขดัแยง้ใดๆหว่างชุมชนกบัชุมชน และชุมชนกบัรฐั  

ยุคแผนพฒันาเศรษฐกจิและประกาศอุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ ปี พ.ศ. 2501-12 ช่วงนี้เริม่มี

ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างรฐักบัชุมชนในเรื่องทีด่นิป่าไม้ และการแขง่ขนัถอืครองทีด่นิระหว่างชาวบา้นแต่ยงัไม่

รุนแรงมาก จากการทีต่ดัถนนเสน้สาย 304 ท าใหม้ผีูค้นเขา้มาตัง้ถิน่ฐาน และบุกเบกิทีท่ ากนิมากขึน้

โดยเฉพาะในบรเิวณทีร่าบ ใกลล้ าหว้ย ในขณะเดยีวกนัรฐัมนีโยบายประกาศพืน้ทีป่่าเป็นพืน้ทีอ่นุรกัษ์ใน

รปูแบบ “อุทยานแห่งชาต”ิ ตามแนวคดิการจดัการป่าของต่างประเทศ โดยมเีป้าหมายจดัตัง้อุทยาน

แห่งชาตเิขาใหญ่เป็นแห่งแรก ซึง่ในขัน้ตอนการเตรยีมประกาศนัน้มกีารพฒันาทางกฎมายและ

เตรยีมการในระดบัพืน้ทีโ่ดยในปี พ.ศ. 2501 ไดท้ าการอพยพชุมชนบา้นน ้าใส บา้นหนองปะไค จาก

พืน้ทีเ่ขาใหญ่มาตัง้ชุมชนบรเิวณบา้นคลองทราย ต.วงัน ้าเขยีว (หมู่บา้นปฏริปู) ต่อม ี 2504 มกีลุ่มคน

จากสุรนิทรม์าตัง้ถิน่ฐานสมทบเริม่การปลูกขา้วโพด เจาะน ้ามนัยาง ในพืน้ที ่ ทีด่นิป่าไม้ยงัอยู่ภายใต้

กฎหมายป่าไม ้ 2484 แต่ชาวบา้นยงัคงท ากนิไดต้ามปกต ิ การถอืครองทีด่นิยงัไม่แขง่ขนัรุนแรงมาก

เพราะรปูแบบการเกษตรยงัท าในพืน้ทีไ่ม่มาก และยงัใชแ้รงงานคน แรงงานสตัวใ์นการท าการเกษตร

ประกอบกบัมปัีญหาเรื่องการขนสง่ผลผลติไปขาย  

ยุคออกกฎหมายป่าไมอุ้ทยานแห่งชาตแิละ พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ หลงัจากทีม่กีารพฒันาร่าง

กฎหมายพรอ้มกบัการเตรยีมการในระดบัพืน้ที ่รฐัจงึออกกฎหมายอุทยานแห่งชาตใินปี พ.ศ. 2504 และ

ประกาศอุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่เป็นแห่งแรกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2505 ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2506 มี

การพฒันาแหล่งน ้าโดยการสรา้งเขือ่นล าพระเพลงิ และรฐัไดอ้อก พรบ.ป่าสงวนแห่งชาต ิ พ.ศ. 2507 

เพือ่ควบคุมพืน้ที ่ และอนุญาตการใชป้ระโยชน์ทีด่นิป่าไมโ้ดยรฐัทัง้ประเทศ รวมทัง้ในพืน้ทีว่งัน ้าเขยีว

ดว้ย และในขณะเดยีวกนัในช่วงเวลาดงักล่าวมกีารสง่เสรมิการปลูกพชืโดยเฉพาะขา้วโพด มนัส าปะหลงั

ในพืน้ทีว่งัน ้าเขยีว ต่อมาถนนเสน้สาย 304 สรา้งเสรจ็ในปี พ.ศ. 2511 ท าใหม้กีลุ่มคนอพยพเขา้มาใน
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พืน้ทีม่ากขึน้ แต่ยงัไม่มคีวามขดัแยง้ในการครอบครองถอืครองทีด่นิในขณะนัน้เพราะยงัไม่มคีวาม

เขม้งวดในการบงัคบัใช ้กฎหมายต่างๆทีม่ ี

ยุคใหส้มัปทานป่าไม ้ขยายตวัของพชืเชงิเดีย่ว และนโยบายความมัน่คง พ.ศ. 2513-2523 ยุคที่

มกีารแขง่ขนัในการถอืครองทีด่นิป่าไมม้ากทัง้ของกลุ่มชาวบา้นกนัเอง กลุ่มนายทุน และกบัรฐั โดยมี

ปัจจยัการสมัปทานป่าไมเ้พื่อการคา้สง่ออกโดยบรษิทัราชสมีาคา้ไม ้ บรษิทัอ่างทอง และบรษิทัโรงเลื่อย

ปอแดง รฐับาลออกกฎกระทรวงปี พ.ศ. 2516  ก าหนดใหท้ีด่นิป่าเขาภูหลวงทอ้งที ่ ต.วงัน ้าเขยีว ต.วงั

หม ี และต.ระเรงิเป็นป่าสงวนแห่งชาตแิละถูกตดัไมส้มัปทาน มคีนจากภายนอกมารบัจา้งทัง้จาก นคร

สรรค ์เพชรบูรณ์ สระบุร ีเกดิชุมชนขนาดหย่อมๆ กระจายทัว่ไปตามป่า กลุ่มคนจากอุบลราชธานีเขา้มา

จบัจองและซือ้ขายพืน้ที่ท ากนิ เจาะน ้ามนัยาง โดยปี พ.ศ. 2516 พืน้ทีร่าบถูกจบัจองเกอืบหมดคนทีม่าที

หลงัตอ้งซือ้ทดีนิในราคา 500 บาทต่อไร่ และในขณะเดยีวกนัป่าทีเ่สือ่มโทรมบรเิวณทีท่ีร่าบถูก

เปลีย่นเป็นพืน้ทีไ่ร่ขา้วโพดพชืเศรษฐกจิตวัใหม่แทนฝ้าย และมกีารขยายตวัมากขึน้ท าใหป่้าเนินเขา เชงิ

เขาเริม่ถูกจบัจองและเปลีย่นเป็นไร่ขา้วโพด หลงั 2516 พืน้ทีร่าบถูกจบัจองหมดจงึมกีารบุกรุกจบัจอง

พืน้ทีต่ามเนินเขารวมทัง้เขาแผงมา้ ในช่วงเวลาดงักล่าวจะมรีะบบ “เถา้แก่” ทีม่กัเป็นผูท้ีม่ฐีานะดแีละมี

อทิธพิลในพืน้ทีใ่หเ้งนิชาวบา้นกูย้มื และขายสนิคา้ต่างๆในการผลติพรอ้มกบัรบัซือ้ผลผลติ เมื่อมหีนี้สนิ

เกษตรกรบางรายกจ็ะใชห้นี้ดว้ยทีด่นิ จงึเกดิกระบวนการสะสมทีด่นิโดยเถา้แก่ เกดิขึน้ 

ปี พ.ศ. 2520 ป่าบรเิวณเนินเขา เชงิภูเขากลายเป็นขา้วโพด และมปัีญหาไฟป่าในหน้าแลง้ทุกปี 

กระทงิหายไปจากพืน้ที ่ พบปัญหาการพงัทลายของดนิสงู ความอุดมสมบูรณ์ของดนิต ่า สง่ผลต่อผลลติ

ขา้วโพด ซึง่-ปี 2520 จากนโยบายปราบคอมมวินิสตไ์ดอ้พยพชุมชนออกมากเขตเขาภูสงู เขาละมัง่ เขา

วง (บา้นมลูหลง มลูสามง่าม บา้นคลองตาด า)ซึง่เป็นแนวร่วมของ ผกค. จ านวน 150 ครอบครวัมาจดัตัง้

หมบูา้นบรเิวณต าบลไทยสามคัค ี คอืบา้นไทยสามคัค ี และบา้นสุขสมบูรณ์ โดยจดัสรรทีท่ ากนิให้

ครอบครวัละ 10 ไร่ ทีอ่ยู่อาศยัอกี 1 งาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ประกาศ พระราชกฤษฎกีาใหป่้าสงวน

แห่งชาตวิงัน ้าเขยีวเป็นเขตปฏริูปทีด่นิ ปัจจุบนัคอืพืน้ที ่ต.อุดมทรพัย ์ต.วงัน ้าเขยีว ต.ไทยสามคัค ี และ

ในปีเดยีวกนั กรมป่าไมเ้ริม่สง่มอบพืน้ทีป่่าสงวนฯ เสือ่มโทรมในพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา รวมทัง้สง่

มอบพืน้ทีป่่าทบัลานบรเิวณต าบลไทยสามคัค ี 57,606 ไร่ .และป่าสงวนภูหลวงจ านวน 3,146 ไร ่ และ-

ภายใตค้ าสัง่ 66/23 อพยพชาวบา้นออกมาจากป่ามาจดัตัง้เป็นหมู่บา้นไทยสามคัค ี ในพืน้ทีส่ง่มอบให ้

สปก. จดัสรรทีด่นิรองรบัในต าบลไทยสามคัค ี แต่ยงัไม่มกีารออกเอกสารสทิธใิดๆในทีท่ ากนิ และทีอ่ยู่

อาศยั มเีพยีงการเสยีภาษบี ารุงทอ้งที ่ ภบท. 5 มกีารส ารวจพืน้ทีป่่าเสือ่มโทรมทีจ่ะปฎริูปทีด่นิเพือ่
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การเกษตร ปี พ.ศ. 2526 ประสบกบัภาวะการขาดทุนในการท าไร่ขา้วโพด เพราะไดผ้ลผลติต ่า ตน้ทุนสงู

เป็นหน้ีนายทุน นายทุนไม่ปล่อยเงนิกู้ 

ยุคเริม่ต้นและสะสมความขดัแยง้ทีด่นิป่าไม:้ ประกาศอุทยานแห่งชาตทิบัลานทบัซ้อนชุมชน 

 โดยรฐับาลมนีโยบายมอบ สปก.ใหเ้กษตรกรท่ามกลางการประกาศพืน้ทีอ่นุรกัษ์ ปี พ.ศ. 2524 

กรมป่าไมป้ระกาศพืน้ทีอุ่ทยานฯ ทบัลานเป็นอนัดบัที ่39 มเีนื้อที ่1,379,357 ไร่ ซึง่มกีารทบัซอ้นพืน้ที่

กนัออกซึง่ไดม้อบให ้ สปก.จดัสรรทีด่นิใหช้าวบา้นในปี พ.ศ. 2521 และทบัซอ้นทีอ่ยู่อาศยัทีด่นิท ากนิ

ของชาวบา้น 3 ต าบล 18 หมู่บา้น ไดแ้ก่ต าบลไทยสามคัค ี 11 หมู่บา้น (ทัง้ต าบล) ต.วงัน ้าเขยีว 2 

หมู่บา้น (หมู่ที ่ 1และหมู่ที ่ 2) ต าบลอุดมทรพัย ์ 5 หมู่บา้น (หมู่ที ่ 10,11,12,15,16) โดยบางชุมชนมี

หลกัฐานการจดัตัง้หมู่บา้นของกระทรวงมหาดไทย เช่น บา้นบุไทร บา้นบุไผ่ ตัง้ในปี พ.ศ. 2457 บา้น

ไทยสามคัคตีัง้ในปี พ.ศ. 2520 หลงัจากถูกอพยพออกมาจากป่าทบัลานตามนโยบายความมัน่คง เริม่

การจบักุมชาวบา้นทีท่ ากนิในพืน้ทีท่ีถู่กประกาศทบัซอ้น ท าใหช้าวบา้นมคีวามเดอืนรอ้นในการประกอบ

อาชพีเกษตรกรรมเรื่อยมา ชาวบา้นพยายามประสานกบัสว่นราชการใหม้าแกไขปั้ญหาโดยการท า

หนงัสอืรอ้งขอหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในปี พ.ศ. 2531 รฐับาลนโยบายแปลงทีด่นิใหเ้ป้นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิการคา้ เปลีย่นสนามรบเป็น

สนามการคา้ของอดตีนายกชาตชิาย ชุณหะวณั สง่ผลใหร้าคาทีด่นิในช่วงปี พ.ศ. 2531 สงูขึน้จากเดมิไร่

ละ 4,000 บาท เป็น 10,000-12,000 บาท เกดิการขยายตวัของบา้นพกั รสีอรท์ การซือ้ขายทีด่นิจาก อ.

ปากช่องมายงัวงัน ้าเขยีวมากขึน้  มกีารซือ้ขายสทิธิอ์ย่างเสร ี ยงัไม่มเีอกสารสทิธิใ์ดๆ มเีพยีง ภบท. 5 

และบางรายได ้สปก.ใบอ่อน ซึง่สามารถเปลีย่นแปลงชื่อผูถ้อืครองได ้ต่อมาปี พ.ศ. 2532 รฐับาลยกเลกิ

สมัปทานป่าบกทัง้ประเทศ และเร่งการประกาศและผนวกเพิม่พืน้ทีป่่าอนุรกัษ์ทัว่ประเทศ โดยม ี มต ิ

ครม.ว่าดว้ยการอนุรกัษ์ตามมต ิ ครม. ปี พ.ศ. 2535 และในปีเดยีวกนันัน้รฐับาลประกาศระเบยีบ

คณะกรรมการปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรมว่าดว้ยการใหเ้กษตรกรและสถาบนัเกษตรกร ผูไ้ดร้บัทีด่นิจาก 

สปก.เกีย่วกบัการเขา้ท าประโยชน์ในทีด่นิ (ส.ค. 2535) 

 พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตเิขาภูหลวงไดถู้กจ าแนกเป็นโซนต่างๆ ตามมต ิครม.โดยโซน C ทบัซอ้น

ทีอ่ยู่อาศยั และทีด่นิท ากนิของประชาชน 2 ต าบล 18 หมู่บา้น โดยอยู่พืน้ทีต่.วงัน ้าเขยีวจ านวน   8 

หมู่บา้น และ ใน ต.วงัหมจี านวน 10 หมู่บา้น นอกจากนี้เขตป่าสงวนฯ โซน C ยงัทบัพืน้ที ่ สปก. 

บางสว่น โดยพบว่าประชาชนบางสว่นไม่อยากได ้ สปก. เพราะเงือ่นไขจ านวนเนื้อที ่ ซึง่บางรายมีการ

ครอบครองมากกว่าเงือ่นไข จงึไม่แจง้จ านงขอออก สปก. พืน้ทีด่งักล่าวทาง สปก.จงึกนัคนืใหก้รมป่าไม ้

และกรมป่าไมจ้ าแนกเป็นป่าสงวนฯ โซน C พืน้ทีโ่ซน ซ ีทบัพืน้ทีท่ ากนิชาวบา้นท าใหเ้กดิความขดัแยง้
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ในพืน้ทีป่่าสงวนโซนต าบลวงัน ้าเขยีว และ ต.วงัหม ี ในขณะทีฝ่่ายปกครองยงัเกบ็ภาษ ี ภบท.5 เรื่อยมา 

นอกจากนี้ชาวบา้นยงัพยายามหาหลกัฐานการตัง้ถิน่ฐานมาชีแ้จง เช่น การประกาศจดัตัง้หมู่บา้น ต าบล

ของกระทรวงมหาดไทย รวมทัง้ พระราชกฤษฎกีา 2 ต.ค.ปี พ.ศ. 2521 ใหป้ระกาศเป็นเขตปฏริปูทีด่นิ

แลว้ และใหเ้หตุผลว่าป่าดงักล่าวมคีวามเสือ่มโทรมจากนโยบายการใหส้มัปทานป่า  

ยุคฟ้ืนฟูป่าภายใตโ้ครงการปลูกป่าฯ ท่ามกลางสง่เสรมิพชืเชงิเดีย่ว 

รฐัมนีโยบายใหเ้อกชนร่วมปลูกป่าถาวรเฉลมิพระเกยีรต ิ โดยพืน้ทีว่งัน ้าเขยีวมหีลายแห่งรวมทัง้

เขาแผงมา้เริม่ด าเนินการในปี พ.ศ. 2537 ทีด่ าเนินการโดยมลูนิธคิุม้ครองสตัวป่์าและพรรณพชืแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชนูิปถมัภ ์รวมกบัภาคเอกชน ชุมชนทอ้งถิน่ และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ท่ามกลางกระแสพชืเชงิเดีย่วทีย่งัขยายตวัอย่างต่อเนื่อง  ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 จดัตัง้เป็นอ าเภอวงัน ้า

เขยีว สปก. จดัสรรทีด่นิใหเ้กษตรกรในพืน้ที ่ อ.วงัน ้าเขยีว 6,412 ราย ในช่วงเวลาดงักล่าวพบกระทงิ

กลบัมาในพืน้ทีเ่ขาแผงมา้ ท าใหเ้กดิกระแสการท่องเทีย่วดกูระทงิขึน้ เริม่มผีูป้ระกอบการทัง้คนใน

ทอ้งถิน่ และต่างถิน่เขา้มาประกอบกจิการทีพ่กั รา้นคา้ มกีารขยายตวัของชุมชนมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอื 

สปก. ในการก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยัในพืน้ที ่ อ.วงัน ้าเขยีว ซึง่เบือ้งตน้มกีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิขดัต่อระเบยีบ 

จ านวน 2,125 ราย และในขณะเดยีวกนันัน้ ปี พ.ศ. 2540 เกดิกลุ่มอนุรกัษ์เขาแผงมา้ทีท่ างานดา้นการ

อนุรกัษ์ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ส าหรบัแนวทางในการแกไ้ขปัญหาอุทยานแห่งชาตทิบัทีท่ ากนิในเขต 

สปก.บรเิวณ ต. ไทยสามคัค ีรฐับาลมมีต ิครม. สญัจร ที ่อ.วงัน ้าเขยีว ในปี พ.ศ. 2540 มมีตใิหป้รบัปรุง

แนวเขตอุทยานแห่งชาตทิบัลานใหช้ดัเจน และต่อมาม ี มต ิ ครม. 30 มยิ. 41 ใหช้าวบา้นทีอ่ยู่มาก่อน

รงัวดัประกาศเขตอุทยานฯไดร้บัการคุม้ครอง สมยัรฐับาลพลเอกชวลติ ยงใจยุทธ ใหส้ว่นราชการ

ด าเนินการแกไ้ขปัญหาทีด่นิป่าไมใ้นพืน้ที่ ซึง่ต่อมากรมป่าไมม้คี าสัง่ที ่ 44/2543 ใหแ้ต่งตัง้

คณะอนุกรรมการจดัการแนวเขตเพือ่ด าเนินการส ารวจและปรบัปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาตทิบัลาน 

 ยุคนโยบายสง่เสรมิการท่องเทีย่ว “วงัน ้าเขยีวบูม” สูก่ารเปลีย่นแปลงการถอืครองทีด่นิ 

ในช่วงปีปี พ.ศ. 2545 รฐับาลสมยัอดตีนายกทกัษณิ ชนิวตัรและจงัหวดันครราชสมีามนีโยบาย

สง่เสรมิการท่องเทีย่วโดยในพืน้ทีต่ าบลไทยสามคัคมีกีารสง่เสรมิการท่องเทีย่วโดยมกีจิกรรมต่างๆ ทัง้

การจดังานเทศกาลดอกเบญจมาศบานในม่านหมอก ส่งเสรมิปลูกผกัไรส้าร ฟารม์เหด็หอม ดอกไมเ้มอืง

หนาว สง่ผลกลุ่มทุนมคีวามสนใจในการซื้อทีด่นิเพือ่ประกอบกจิการท่องเทีย่ว เช่น บรษิทัวนาวาส ซึง่

ถอืครองทีด่นิกว่า 3,798 ไร่ ซึง่ต่อมาไดส้ละการถอืครองให ้ สปก. น าไปจดัสรร นอกจากนัน้ในปี พ.ศ. 

2548 มนีโยบายแปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุน พรอ้มกบัจากการโปรโมทการท่องเทีย่วของภาคเอกชน และ

หน่วยงานต่างๆ รวมทัง้การกลบัมาของกระทงิดงึดดูใหผู้ค้นมาเทีย่ววงัน ้าเขยีวมากขึน้ เริม่มกีารท าทีพ่กั 
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โฮมสเตย ์รสีอรท์ ทีข่ยายมาจากฝัง่ ต.ไทยสามคัค ีมายงัฝัง่ ต.วงัน ้าเขยีว โดยมผีูป้ระกอบการ นายทุน 

นกัลงทุนจากภายนอกเขา้มามากขึน้ ทีด่นิเปลีย่นมอื ระบบการผลติเปลีย่นจากเกษตรสูธุ่รกจิท่องเทีย่ว 

เกดิการแย่งชงิทรพัยากร เช่นแหล่ง น ้า บางรสีอรท์ตัง้อยู่ใกลแ้หล่งน ้าของชุมชน ประสบปัญหาขยะ น ้า

เสยีมากขึน้ และวถิชีวีติชาวบา้นทอ้งถิน่เริม่ไดร้บัผลกระทบ วฒันธรรม สงัคม ทีม่กีลุ่มคนภายนอกเขา้

มาอยู่ร่วม การถอืครองทีด่นิแมว้่าจะไดร้บัการจดัสรรเป็น สปก. แต่กม็กีารเปลีย่นมอืการถอืครอง 

โดยเฉพาะมนีโยบายแปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุนท าใหช้าวบา้น นายทุนมคีวามมัน่ใจว่าจะสามารถเปลีย่นมอื 

ขายได ้ เกดิกระบวนการกว๊านซือ้ทีด่นิ ทีม่นีายทุนนักการเมอืงระดบัชาตเิขา้มาเกีย่วขอ้ง โดยผ่าน

นกัการเมอืงทอ้งถิน่ กว๊านชือ้ทีด่นิโดยมกีระบวนการปัน่ราคาทีด่นิเพือ่คา้ก าไร โดยนายหน้ามทีัง้

นกัการเมอืง และผูน้ าทอ้งถิน่บางคน สง่ผลท าเกษตรใหเ้กดิการสญูเสยีการถอืครองทีด่นิตนเอง บางคน

กร็บัจา้งในทีด่นิตนเอง บางคนกก็ลบัภูมลิ าเนา ไปซือ้ทีด่นิทีอ่ื่นๆ และบางรายเขา้ไปท างานเมอืง 

ในสว่นการแกไ้ขปัญหาทีด่นิฝัง่ ต. ไทยสามคัค ี ทีอุ่ทยานแห่งชาตทิบัลานทบัซอ้นไดม้ี

ด าเนินการตามมต ิครม. เมษายน ปี 40 ทีเ่หน็ชอบใหป้รบัปรุงแนวเขต 8 จุด ทีด่ าเนินการกนัออกจาก

เขตอุทยานฯ รวมเน้ือที ่ 21,135 ไร่ ของทบัลาน และท าต่อเนื่องตามมต ิ ม.ิย. 41 ซึง่เป็นมตทิีข่ยายให้

ด าเนินการทัว่ประเทศ โดยในอ าเภอวงัน ้าเขยีวโดยนายอ าเภอวงัน ้าเขยีวในฐานะคณะท างานส ารวจ

รงัวดัปรบัปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาตทิบัลานไดร้่วมกบัผุน้ าชุมชนและเจา้หน้าทีป่่าไม ้ เจา้หน้าที่

อุทยานแห่งชาตทิ าการส ารวจแนวเขตโดยขยบัแนวเขตทีท่บัพืน้ทีท่ ากนิชาวบา้นออก(รายละเอยีดตาม

รายงานคณะกรรมการปรบัปรุงเขตพืน้ทีป่่าไมร้ะดบัจงัหวดันครราชสมีาเมื่อวนัที ่ 20 มนีาคม 2551 ซึง่

เป็นทีย่อมรบัทัง้ของชาวบา้นและสว่นราชการ และไม่มกีารจบักุมด าเนินคดปีระชาชนอกี แต่ไม่มกีาร

ออก พรฏ.เพราะว่าโซนจงัหวดัอื่นๆ ยงัท าไม่เสรจ็เรื่องจงึยงัคา้งอยู่ ซึง่ต่อมา ปี พ.ศ. 2543 มกีารยกเลกิ

การท าแนวเขตดงักล่าวโดย รมต.สุวทิย ์ท าใหน้ าสูค่วามขดัแยง้อกีครัง้ 

ยุคความขดัแยง้ทีด่นิป่าไม้รุนแรงปี 2554-ปัจจุบนั 

ความขดัแยง้รุนแรงโดยการรือ้ถอนบา้นพกั รสีอรท์ และสิง่ปลูกสรา้งตามนโยบายอธบิดกีรม

อุทยานแห่งชาต ิ นายด ารงค ์ พเิดช มนีโยบาย ยดึคนืผนืปา โดยเฉพาะในพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาต ิ เกดิ

ความขดัแยง้รุนแรงระหว่างรฐักบัผูป้ระกอบการ และชาวบา้นทีอ่ยู่เดมิกไ็ดร้บัความเดอืนรอ้นจากความ

ขดัแยง้ดงักล่าวในการประกอบอาชพี กระแสการท่องเทีย่ววงัน ้าเขยีวซบเซา เจา้หน้าทีป่่าไมด้ าเนิน

ตรวจยดึจบักุมโดยยดึแผนทีแ่นวเขตเดมิตามปี พ.ศ. 2524 วนัที ่ 20 ธนัวาคม พ.ศ 2554 เจา้หน้าที่

อุทยานแห่งชาตทิบัลาน ไดท้ าการทุบรสีอรท์ซึง่ไดด้ าเนินคดถีงึทีสุ่ดแลว้ จ านวน 2 แห่ง เกดิการ

ประทว้งปิดถนนเสน้ 304 ในวนัท ี 19-20 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 และไดท้ าหนงัสอืถงึนายกรฐัมนตรผี่าน
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ผูว้่าราชการจงัหวดั ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554-เดอืนมกราคม พ.ศ. 2555 มจี านวนคดจีบักุมโดยส านกัจดัการ

ทรพัยากรป่าไมท้ี ่ 8 นครราชสมีา ในเขตป่าไมโ้ซน C ฝัง่วงัน ้าเขยีว ต. วงัหม ี จ านวน 38 คด ี ก าลงั

ด าเนินการตามมาตรา 25 แห่ง พรบ. ป่าสงวนแห่งชาต ิ 2507  วนัที ่ 10-14 มกราคม พ.ศ. 2555 

เจา้หน้าทีก่รมอุทยานแห่งชาตจิากทัว่ประเทศไดเ้ขา้ตรวจสอบพืน้ทีท่ีท่บัซอ้นอุทยานแห่งชาตทิบัลาน

ตามแนวเขต พ.ศ. 2524  ต.ไทยสามคัค ีต.วงัน ้าเขยีว และเขา้แจง้ความรอ้งทุกขด์ าเนินคดกีบัประชาชน

อกีจ านวน 139 ราย ซึง่พนักกงานสอบสวน สภ.วงัน ้าเขยีวไดร้บัแจง้ความไว้ วนัที ่18-21 มกราคม พ.ศ. 

2555 คณะผูต้รวจการแผ่นดนิไดเ้ดนิทางรบัทราบขอ้มูลจากพืน้ที ่ และเสนอแนวทางแก่ประชาชนและ

ผูป้ระกอบการไว ้2 แนวทางคอืใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย เพราะปัญหาเกดิขึน้จากความลม้เหลวของ

ภาครฐั ความไม่ต่อเนื่องในการแกไ้ขปัญหา และนโยบายเปลีย่นแปลงบ่อย และแกไ้ขปัญหาตามสภาพ

ความเป็นจรงิของพืน้ที ่โดยจ าแนกพืน้ทีแ่ลกกลุ่มคนทีอ่ยู่ในพืน้ทีใ่หช้ดัเจน เพือ่แกไ้ขปัญหา  

3. ประเดน็ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบในปัจจบุนั 

จากการศกึษาพบว่ามปีระเดน็ปัญหาทีด่นิป่าไมห้ลกัอยู่ 3 ประการดงันี้ 

ประเด็นปัญหาที่ 1 เขตอุทยานแห่งชาติทับลาน (ประกาศ 18 ธ.ค.2524) ทบัซ้อนเขตปฎิรูป

ทีด่นิทีไ่ดร้บัการส่งมอบจากรมป่าไมใ้หด้ าเนินการออกเอกสาร สปก. 4-01 (ประกาศ 15 ส.ค.2521) โดย

ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ส่งผลให้ทบัซ้อนกบัหมู่บา้นทีต่ ัง้มาก่อน ในเขตปฎริูปทีด่นิเนื้อที่

ประมาณ 57,606 ไร่ หมู่บา้นในเขตปฎิรูปที่ดนิและนอกเขตจ านวน 16 หมู่บา้น 3 ต าบลรวมหน่วยงาน

ของฝ่ายปกครองอ.วงัน ้าเขยีวตัง้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตทิบัลานตกอยู่ในสภาพผดิกฎหมายมา 30 ปี

จากการประกาศเขตอุทยานผดิพลาด ต.อุดมทรพัย ์3 หมู่บา้น ต.ไทยสามคัค ี11 หมู่บา้นต.วงัน ้าเขยีว 2  

หมู่บา้นมกีารจบักุมตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543-2555 

ประเดน็ปัญหาที ่2. พืน้ทีป่่าโซน c ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาเขาภูหลวงบรเิวณเขาแผงมา้ทบัซอ้นกบั

พื้นที่ชาวบ้านครอบครองท าประโยชน์ชาวบ้านไม่รู้แนวเขตป่าโซน C ไม่มีหลักแสดงแนวเขตผู้น า

ชาวบ้านและท้องถิ่นไม่มสี่วนร่วมรู้เห็นในการก าหนดเขตป่าโซน C นโยบายการส่งเสรมิการปลูกพืช

เศรษฐกิจการส่งเสรมิการท่องเที่ยว, กฎหมายการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น, การสร้างสาธารณูปโภค

โครงสรา้งพืน้ฐานของอบต. และอบจ.ทีท่ ากนิของชาวบา้นอยู่ในพืน้ทีป่่าโซน C ผดิกฎหมาย จนท.ปล่อย

ปละละเลยให้มีการซื้อขายที่ดิน และมีการก่อสร้างบ้านพักตากอากาศ และที่พักรีสอร์ท ต่อมารัฐ

กล่าวโทษรอ้งทุกขด์ าเนินคดกีบัชาวบา้นทีบุ่กรุกป่าโซน C  
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ประเดน็ปัญหาที ่3 พืน้ทีท่บัซอ้นระหว่างป่าสงวนแห่งชาตเิขาแผงมา้ เขาภูหลวงกบัเขตปฎริปู

ทีด่นิพืน้ทีส่ง่มอบใหส้ปก. ออกเอกสาร สปก.4-01 เนื้อที ่3,146 ไร ่ชาวบา้นอาศยัอยู่ในพืน้ทีท่บัซอ้นไม่รู้

ว่าตนเองอยู่ในพืน้ทีป่่าสงวนหรอืสปก.ในสว่นของภาคชาวบา้นและปกครองทอ้งถิน่ไม่ทราบการ

แกปั้ญหามเีพยีงแต่ทราบภายหลงัเมื่อตกเป็นขา่ว 

นอกจากปัญหาที่ดนิป่าไม้แล้วยงัพบปัญหาลูกโซ่ที่เกดิจากนโยบายของรฐัโดยเฉพาะนโยบาย

สง่เสรมิการท่องเทีย่ว ทีน่ าไปสูก่ระบวนการซือ้ขายเกง็ก าไรทีด่นิ น าไปสู่การเปลีย่นมอืการถอืครองทีด่นิ 

สปก. 4-01 รวมทัง้การใช้ทีด่นิผดิประเภทตามเงื่อนไข สปก. การลุกหล ้าพื้นที่สาธารณะของผู้ประการรี

สอรท์บางราย โดยสาเหตุหลกัๆ ของปัญหาทีด่นิป่าไมน้ัน้มหีลายสาเหตุซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 

1) ความไม่ชดัเจนของแนวเขตในพืน้ทีจ่รงิ เนื่องจากไม่มหีลกัเขตแดนในพืน้ที่ 
2) การไม่ประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อ าเภอวงัน ้ าเขียว ทัง้กรม

อุทยานแห่งชาติทบัลาน กรมป่าไม้  ส านักงานปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) โดยมี
ฐานขอ้มลู แผนทีไ่ม่ตรงกนั 

3) การท างานแก้ไขปัญหาไม่ต่อเนื่อง เช่น กรณีที่มคี าสัง่ให้ปรบัปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติ
ทบัลานใน ปี พ.ศ. 2543 ตามมต ิครม. 30 ม.ิย. 2541 รวมทัง้การด าเนินการ reshape ตาม
นโยบายรฐัมนตรกีระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน ปี พ.ศ. 2549 ด าเนินการ
ไม่ส าเรจ็ 
 

จากประเดน็ปัญหาดงักล่าวได่สง่ผลกระทบดงันี้ 
1.ชาวบา้นหวาดกลวัการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีร่ฐั ทีก่ระท าโดยไม่มแีบบแผน 
2.ถูกประณามจากสงัคมว่าเป็นคนตดัไมท้ าลายป่าท าใหเ้กดิน ้าท่วม 
3.นกัท่องเทีย่วไม่มาท่องเทีย่วทีว่งัน ้าเขยีว/แรงงานในพืน้ทีต่กงานขาดรายได ้
4.ผลผลติทางการเกษตรขายไม่ไดเ้กดิความเสยีหาย 
5.ชาวบา้นวติกกงัวลเรื่องการชดใชห้นี้สนิทีม่อียู่เพราะไม่มรีายได้ 
6.เดก็นกัเรยีนตอ้งยา้ยทีเ่รยีนตามพอ่แม่ทีไ่ปหางานท าทีอ่ื่น จาก 4 ต าบล(ทัง้หมด 33 โรงเรยีน)  
  จ านวน   27 ราย 
7. เกดิสภาวะเครยีดซมึเศรา้สภาพจติใจไม่เป็นปรกตกิงัวล 
8. เกดิการลกัขโมยสิง่ของ 
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4. ข้อเสนอและแนวทางจากภาคส่วนต่างๆ 

จากภาคประชาชน 

-ระดบัพื้นท่ี (ต าบลไทยสามคัคี) 

1.จดัท าฐานขอ้มลู GIS การใชป้ระโยชน์ทีด่นิทัง้ต าบล รวมทัง้ทรพัยากรต่างๆ  

2. จดัโซนนิ่งวางแผนผงัในการพฒันาหมู่บา้น/ต าบลและระดบัอ าเภอวงัน ้าเขยีวอย่างมสีว่น

ร่วมของทุกภาคสว่น และก าหนดอ าเภอวงัน ้าเขยีวเป็นพืน้ทีพ่เิศษในรปูแบบจดัการการ

ท่องเทีย่วเชงิเกษตกรอย่างยัง่ยนื 

3. สนบัสนุนสง่เสรมิกจิกรรมการวางแผนการผลติและการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิอย่างยัง่ยนื 

-ข้อเสนอต่อรฐัและข้อเสนอระดบันโยบาย 

1. ขอใหท้างราชการโดยเฉพาะกรมอุทยานแห่งชาตฯิ หยุดการด าเนินการใดๆ ตาม

กฎหมายกบัคนในพืน้ทีแ่บบเหมารวม จนกว่าจะมนีโยบายและแนวทางการแกไ้ขปัญหาที่

ชดัเจนเพือ่ยุตคิวามรุนแรง 

2. ขอใหม้กีารประกาศกฤษฏกีาการเพกิถอนพืน้ทีท่บัซ้อนชุมชนจากการประกาศกฤษฎกีา

เขตอุทยานแห่งชาตทิบัลานปี พ.ศ. 2524 โดยยดึหลกัแนวเขตทีม่ขีอ้ตกลงร่วมในปี พ.ศ.

2543 และใหม้กีารทบทวนการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบพืน้ทีท่ีจ่ะผนวกเขา้เป็นพืน้ที่

อุทยานแห่งชาตทิบัลาน 

3. ขอใหม้กีารปรบัปรุงแนวเขตป่าสงวนโซน C ป่าสงวนเขาภูหลวงใหช้ดัเจน โดยมขีอ้ตกลง

การจดัการพืน้ทีร่่วมกนัทุกภาคสว่นตามสภาพความเป็นจรงิ 

4. ขอใหแ้กไ้ขระเบยีบปฏบิตัขิอง สปก. ใหส้ามารถพฒันาทีด่นิใหเ้กดิประโยชน์แก่เกษตรกร

อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง เช่น กจิกรรมการพฒันาทีเ่ชื่อมโยงกบั

การเกษตร เช่น การจดัการท่องเทีย่วเชงินิเวศเกษตร บา้นพกัโฮมสเตยใ์นพืน้ทีเ่กษตรกรรม

ไดโ้ดยเกษตกร 
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ความคิดเหน็จากผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ผูต้รวจการแผ่นดนิไดเ้ดนิทางรบัทราบขอ้มูลจากพืน้ที่ในวนัที ่18-21 ม.ค. 2555 ไดส้รุปว่ากรณี

ปัญหาทีด่นิป่าไมว้งัน ้าเขยีวนี้ส านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิไดร้ะบุว่าเป็นกรณีทีเ่จา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบได้

ปฏบิตั ิหรอืละเลยไม่ปฏิบตัหิน้าที่ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้ร้องเรยีนและประชาชนได้รบัผลกระทบ

โดยไม่เป็นธรรมตามมาตรา 13 (1) (ข) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ

แผ่นดนิ พ.ศ. 2552  และไดเ้สนอแนวทางแก่ประชาชนและผูป้ระกอบการไว ้2 แนวทางดงันี้ 

1)ใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย เพราะปัญหาเกดิขึน้จากความลม้เหลวของภาครฐั ความไม่

ต่อเนื่องในการแกไ้ขปัญหา และนโยบายเปลีย่นแปลงบ่อย 

2)  แกไ้ขปัญหาตามสภาพความเป็นจรงิของพืน้ที่ โดยจ าแนกพืน้ทีแ่ลกกลุ่มคนทีอ่ยู่ในพืน้ทีใ่ห้

ชดัเจน เพือ่แกไ้ขปัญหา โดยกลุ่มทีอ่ยู่อาศยัก่อนประกาศเขตอุทยานฯ เขตป่าสงวนฯ สามารถพสิูจน์ได้

กจ็ะได่สทิธใินทีด่นิ (ไม่รอนสทิธิ)์และจะเร่ง ใหไ้ดเ้อกสารสทิธิใ์นทีด่นิ กลุ่มผุบุ้กรุกป่า/อุทยานฯ ให้

ด าเนินคดตีามกฎหมาย กลุ่มทีร่บัโอนทีด่นิจากผุบุ้กรุกป่า/บุกรุกอุทยานฯ ใหด้ าเนินตามกฎหมาย กลุ่มที่

รบัโอนทีด่นิ หรอืซื้อทีด่นิโดยสุจรติ (ไม่รูว้่าเป็นเขตป่า/อุทยานฯ ไม่รูว้่าเป็นทีด่นิหา้มโอน) ใหไ้ดร้บัการ

ยดึหยุ่นใหป้ระกอบการหรอือยู่ในพืน้ทีต่่อไปอกี 10-15 ปี ภายใต ้4 เงือ่นไข คอื ไม่บุกรุกทีด่นิเพิม่ ตอ้ง

ไม่ก่อสรา้งต่อเตมิอาคารเพิม่ ตอ้งไม่โอนทีด่นิใหผู้อ้ื่นต่อ และตอ้งปลูกตน้ไมเ้พิ่มเพือ่สรา้งพืน้ทีป่่าให้

เพิม่ขึน้
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ตารางประมวลสถานการณ์ นโยบายและปัญหาทีด่นิวงัน ้าเขยีว (พลวตัการจดัการทีด่นิ ป่าไม)้ 

ช่วงเวลา นโยบายการพฒันา และป่าไม้ท่ีดิน สถานการณ์ท่ีดิน-ป่าไม ้และการบงัคบัใช้กฎหมาย
นโยบายในพื้นท่ี 

วิถีชีวิต รปูแบบการผลิต การถือครองและการกระจาย
การถือครองท่ีดิน (รูปแบบสิทธิในท่ีดิน) 

ประเดน็ตึงเครียด/ความขดัแย้งในการใช้
ท่ีดิน (ตวัละคร บทบาท และประเดน็) 

ก่อน พ.ศ. 

2498 

-2484 พรบ.ป่าไม ้ 

 

-ป่าไมย้งัมคีวามอุดมสมบูรณ์พบไมเ้ด่นในพืน้ทีเ่ชน่ ยางแดง 

ตะเคยีน ยางนา ยงัพบสตัวป่์าส าคญัทัง้เสอื ล าหว้ยมคีวาม

สมบรูณ์ของสตัวน์ ้า  

-2490 กลุ่มชาวบนจากครบุรเีป็นกลุ่มแรกมาตัง้ถิน่ฐาน 
ตามมาสมทบดว้ยกลุ่มจากปักธงชยั โชคชยั กาฬสนิธุ ์
ลพบุร ีท าขา้วไร่ ปลูกฝ้าย ละหุ่ง เผาถ่าน หาของป่า ล่า
สตัว ์การถอืครองทีด่นิยงัเปิดเสร ีไม่มกีารจ ากดัสทิธิ ์และ
รบัรองสทิธเิชงิเอกสารใดๆ แต่ทีด่นิถกูประกาศเป็นเขตป่า
ตาม พรบ.ป่าไม ้2484  

ยงัไม่มคีวามตงึเครยีด หรอืความขดัแยง้ใน

การใชแ้ละครอบครองทีด่นิ  

พ.ศ. 2498-

2504 

-เริม่ตดัถนนเสน้ 304  เพื่อเชื่อมท่าเรอือู่

ตะเภากบัภาคอสีานในสงครามเวยีดนาม 

 

ป่าดงพญาเยน็ถูกตดัออกโดยถนนเสน้ 304 แต่ยงัคงมสีภาพที่

อุดมสมบูรณ์เพราะยงัไม่มกีารตดัไมอ้อกจากป่าและเปลีย่น

พืน้ทีเ่ป็นพืน้ทีเ่กษตรมากนัก จะพบพืน้ทีเ่กษตรตามทีร่าบรมิ

หว้ย  

ต่อมาช่วงปี 2498 รฐัใหส้มัปทานพืน้ทีเ่ลีย้งววับรเิวณบา้นบุ

ขนุน ท่าวงัไทรท าใหม้ชีาวบา้นจากปากช่องมาตัง้ถิน่ฐาน

เพิม่เตมิ ระยะตอ่มามชีาวบา้นจาก ปักธงชยั กาฬสนิธุ ์

ลพบุร ีประจนัตคาม ครบุร ีทยอยเขา้มาตัง้ถิน่ฐานกระจาย

ตามป่าทีร่าบทีม่แีหล่งน ้า ต่อมามกีารสมัปทานพืน้ทีเ่ลีย้งววั

ชาวบา้นจากปากช่อง และสระบุรเีขา้มาสมทบในช่วงเวลา

ดงักล่าว ยงัคงปลูกขา้วไร่ หาของป่า ล่าสตัว ์เผาถ่าน ระบบ

การซื้อขายยงัน้อยเพราะการเดนิทางล าบากการถอืครอง

ทีด่นิยงัเปิดเสร ีไม่มกีารจ ากดัสทิธิ ์และรบัรองสทิธเิชงิ

เอกสารใดๆ 

ยงัไม่มคีวามตงึเครยีด หรอืความขดัแยง้ใน

การใชแ้ละครอบครองทีด่นิ แมว้่าจะมี

ประชากรมาตัง้ถิน่ฐานกนัเพิม่ขึน้ มกีารใช้

ประโยชน์ทีด่นิเฉพาะบรเิวณทีร่าบ  

พ.ศ. 2501 - -แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ ที ่1 

-2504 พรบ.อุทยานแห่งชาต ิ

-2505 ประกาศอุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ 

ป่าบรเิวณวงัน ้าเขยีวช่วงนี้หลงัจากถกูถนนตดัผ่านท าใหม้ี

ผูค้นเริม่เดนิทางเขามาตัง้ถิน่ฐานกระจายตามทีร่าบหุบเขา 

แต่ยงัมชีุมชนไม่มาก และยงัไม่มกีารปลูกพชืเพื่อการคา้มาก

นัก ท าใหส้ภาพป่ายงัคงอุดมสมบูรณ์ 

-2501 มกีารอพยพชุมชนบา้นน ้าใส บา้นหนองปะไค จาก

พืน้ทีเ่ขาใหญ่เพื่อเตรยีมประกาศอุทยานฯ มาตัง้ชุมชน

บรเิวณบา้นคลองทราย ต.วงัน ้าเขยีว (หมู่บา้นปฏริปู) ต่อม ี

2504 มกีลุ่มคนจากสุรนิทรม์าตัง้ถิน่ฐานสมทบเริม่การปลูก

ขา้วโพดในพืน้ที ่ทีด่นิป่าไมถู้กประกาศเป็นประเภทป่าตาม

ยงัคงไม่มคีวามขดัแยง้แมว้่ารฐัจะประกาศ

เขตป่าเป็นเขตป่าตามกฎหมายต่างๆ จาก

กรณทีีป่ระกาศอุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ 

แมว้่าจะอพยพชาวบา้นลงมาตัง้ถิน่ฐาน

ขา้งล่างเนื่องจากรฐัมทีีด่นิชดเชย และการ
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อพยพชุมชน 2 หมู่บา้นลงมาจากเขาใหญ่ 

-2507 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาต ิ

-2510 จดัตัง้สถานีสะแกราช 

-2511 ถนนสาย 304 เสรจ็ 

กฎหมาย แต่ชาวบา้นยงัคงท ากนิไดต้ามปกต ิ 

 

แก่งแย่งทีด่นิยงัมน้ีอย  

พ.ศ. 2513- 

ยุคสมัปทานป่า

ไมแ้ละส่งเสรมิ

พชืเศรษฐกจิ 

(ขา้วโพด แทน

ฝ้าย) 

นโยบายความ

มัน่คง 66/23  

-รฐับาลออก กฎกระทรวงปี พ.ศ. 2516 

ก าหนดใหท้ีด่นิป่าเขาภูหลวงทอ้งที ่ต.วงั

น ้าเขยีว ต.วงัหม ีและต.ระเรงิเป็นป่าสงวน

แห่งชาต ิ

-ใหส้มัปทานป่าไมใ้นเขตพืน้ทป่ีาสงวน 

-ส่งเสรมิปลูกพชืเศรษฐกจิโดยเฉพาะ

ขา้วโพด 

-มคีวามขดัแยง้ดา้นอุดมการทางการเมอืง 

(2517-20) รฐัมนีโยบายปราบคอมมวินิตย ์

-พ.ศ. 2518 ม ีกม. สปก. 

-ปี พ.ศ. 2516 ป่าสงวนฯ ในพืน้ทีว่งัน ้าเขยีวถูกตดัไม้

สมัปทาน มคีนจากภายนอกมารบัจา้งทัง้จาก นครสรรค ์

เพชรบูรณ์ สระบุร ีเกดิชุมชนขนาดหย่อมๆ กระจายทัว้ไป

ตามป่า 

-ป่าทีร่าบถูกเปลีย่นเป็นพืน้ทีไ่ร่ขา้วโพดพชืเศรษฐกจิตวัใหม่

แทนฝ้าย และในปี พ.ศ. 2516 ป่าเนินเขา เชงิเขาเริม่ถูกจบั

จองและเปลีย่นเป็นไร่ขา้วโพด ปี  

-พ.ศ. 2520 ป่าบรเิวณเนินเขา เชงิภูเขากลายเป็นขา้วโพด 

และมปัีญหาไฟป่าในหน้าแลง้ทุกปี กระทงิหายไปจากพืน้ที ่

พบปัญหาการพงัทลายของดนิสงู ความอุดมสมบูรณ์ของดนิ

ต ่า ส่งผลต่อผลลติขา้วโพด 

-ปี 2520 จากนโยบายปราบคอมมวินิสต์ไดอ้พยพชุมชนออก

มากเขตเขาภูสงู เขาละมัง่ เขาวง (บ้านมลูหลง มลูสามง่าม 

บา้นคลองตาด า)ซึง่เป็นแนวร่วมของ ผกค. จ านวน 575 

ครอบครวัมาจดัตัง้หมบูา้นบรเิวณต าบลไทยสามคัค ีคอืบา้น

-กลุ่มคนจากอุบลราชานีเขา้มาจบัจองและซือ้ขายพืน้ทที า

กนิ เจาะน ้ามนัยาง โดยปี พ.ศ. 2516 พืน้ทีร่าบถูกจบัจอง

เกอืบหมดคนทีม่าทหีลงัตอ้งซื้อทดีนิในราคา 500 บาท 

-หลงั 2516 พืน้ทีร่าบถูกจบัจองหมดจงึมกีารบุกรุกจบัจอง

พืน้ทีต่ามเนินเขารวมทัง้เขาแผงมา้ 

-ปี พ.ศ. 2526 ประสบกบัภาวะการขาดทุนในการท าไร่

ขา้วโพด เพราะไดผ้ลผลติต ่า ตน้ทนุสงูเป็นหนี้นายทุน 

นายทุนไม่ปล่อยเงนิกู ้

ยงัไม่มกีารออกเอกสารสทิธใิดๆในทีท่ ากนิ และทีอ่ยูอ่าศยั 

มเีพยีงการเสยีภาษบี ารุงทอ้งที ่ภบท. 5 มกีารส ารวจพืน้ที่

ป่าเสื่อมโทรมทีจ่ะปฎริปูทีด่นิเพื่อการเกษตร 

เริม่มคีวามตงึเครยีดในการครอบครองทีด่นิ

ในพืน้ทีร่ะหว่างชาวบา้นกนัเองเนื่องจาก

ตอ้งการพืน้ทีใ่นการท าไร่ขา้วโพดมากขึน้ มี

การจบัจองพืน้ทีแ่ละเปลีย่นมอืซื้อขาย และ

เริม่มคีวามขดัแยง้ระหว่างชุมชนกบัรฐั 

เพราะรฐัยงัมนีโยบายการอพยพคนออกจาก

ป่าตามนโยบายความมัน่คง แต่ยงัไม่มคีวาม

รุนแรง   
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ไทยสามคัค ีและบา้นสุขสมบูรณ์ 

ปี 2521 ประกาศ พรฎ. ใหป่้าสงวนแห่งชาตวิงัน้เขยีวเป็นเขต

ปฏริปูทีด่นิ(ปัจจุบนัคอืพืน้ที ่ต.อุดมทรพัย ์ต.วงัน ้าเขยีว ต.

ไทยสามคัค ี) 

-ปี 2521 กรมป่าไมเ้ริม่ส่งมอบพืน้ทีป่่าสงวนฯ เสื่อมโทรมใน

พืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา รวมทัง้ส่งมอบพืน้ทีป่่าทบัลาน

บรเิวณต าบลไทยสามคัค ี57,606 ไร่ ออกตามแนวเขต ปี ....

และป่าสงวนภูหลวงจ านวน 3,146 ไร่ 

-ภายใตค้ าสัง่ 66/23 อพยพชาวบา้นออกมาจากป่ามาจดัตัง้

เป็นหมู่บา้นไทยสามคัค ี

ประกาศพืน้ที่

อุทยานทบัซอ้น

สปก.และชุมชน 

-รฐับาลมนีโยบายมอบ สปก.ใหเ้กษตรกร

ท่ามกลางการประกาศพืน้ทีอ่นุรกัษ ์

-ปี 31 นโยบายแปลงทีด่นิใหเ้ป้นพืน้ที่

เศรษฐกจิการคา้ เปลีย่นสนามรบเป็น

สนามการคา้ของอดตีนายกชาตชิาย ชุนห

วณั 

 

--ปี 2524 กรมป่าไมป้ระกาศพืน้ทอีุทยานฯ ทบัลานโดยครอบ

พืน้ทีก่นัออกและซึง่มอบให ้สปก.จดัสรรทีด่นิใหช้าวบา้นในปี 

2521 และทบัซอ้นทีอ่ยู่อาศยัทีด่นิท ากนิของชาวบา้น 3 ต าบล 

18 หมู่บ้าน ไดแ้ก่ต าบลไทยสามคัค ี11 หมู่บา้น (ทัง้ต าบล) ต.

วงัน ้าเขยีว 2 หมู่บา้น (หมู่ที ่1และหมู่ที ่2) ต าบลอุดมทรพัย ์5 

หมู่บา้น (หมู่ที ่10,11,12,15,16) โดยบางชุมชนมหีลกัฐานการ

จดัตัง้หมู่บา้นของกระทรวงมหาดไทย เช่น บา้นบุไทร บา้นบุ

ไผ่ ตัง้ในปี 2457 บา้นไทยสามคัคตีัง้ในปี พ.ศ. 2520 หลงัจาก

ถูกอพยพออกมาจากป่าทบัลานตามนโยบายความมัน่คง 

-ราคาทีด่นิในช่วงปี 31 ตามนโยบายนายกชาตชิาย สงูขึน้

จากเดมิไร่ละ 4,000 บาท เป็น 10,000-12,000 บาท ท าให้

มกีารขยายตวัของบา้นพกั การซทอ้ขายทีด่นิจาก อ.ปาก

ช่องมายงัวงัน ้าเขยีวมากขึน้  มกีารซื้อขายสทิอ์ย่างเสร ียงั

ไม่มเีอกสารสทิธใืด มเีพยีง ภบท. 5 และบางรายได ้สปก.

ใบอ่อน ซึง่สามารถเปลีย่นแปลงชื่อผูถ้อืครองได ้

-เริม่การจบักุมชาวบา้นทีท่นิในพืน้ทีท่ีถู่ก

ประกาศทบัซอ้น ท าใหช้าวบา้นมคีวามเดอืน

รอ้นในการประกอบอาชพีเกษตรกรรม (ปี 

24-39 …ไม่มจี านวนคด)ี 

-ชาวบา้นพยายามประสานกบัสว่นราชการ

ใหม้าแกไขปั้ญหาโดยการท าหนังสอืรอ้งขอ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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พ.ศ. 2532 -ปี 2532 ยกเลกิสมัปทานป่าบกทัง้

ประเทศ และเร่งการประกาศและผนวก

เพิม่พืน้ทีป่่าอนุรกัษ์ทัว่ประเทศ 

-ปี 35 จดัตัง้กิง่อ าเภอวงัน ้าเขยีว ปี 39 

จดัตัง้เป็นอ าเภอวงัน ้าเขยีว 

-ปี 35 มมีต ิครม.ว่าดว้ยการอนุรกัษต์าม

มต ิครม. ปี 35 (จ าแนกพืน้ทีป่่าสงวนเป็น

โซน A,C,E  

-ปี 2535 พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตเิขาภูหลวงไดถู้กจ าแนกเป้น

โซนต่างๆตามมต ิครม.โดยโซน C ทบัซอ้นทีอ่ยู่อาศยั และ

ทีด่นิท ากนิของประชาชน 2 ต าบล 18 หมู่บา้น โดยอยู่พืน้ทีต่.

วงัน ้าเขยีวจ านวน   8 หมู่บา้น และ ใน ต.วงัหมจี านวน 10 

หมู่บา้น นอกจากนี้เขตป่าสงวนฯ โซน C ยงัทบัพืน้ที ่สปก. 

บางส่วน 

-ประชาชนบางส่วนไมอ่ยากได ้สปก. เพราะเงื่อนไขจ านวน

เนื้อที ่ซึง่บางรายมกีารครอบครองมากกว่าเงื่อนไข จงึใม่แจง้

จ านงออก สปก. พืน้ทีด่งักล่าวทาง สปก.จงึกนัคนืใหก้รมป่า

ไม ้และกรมป่าไมจ้ าแนกเป็นป่าสงวนฯ โซน C  

 -พืน้ทีโ่ซน ซ ีทบัพืน้ทีท่ ากนิชาวบา้นท าให้

เกดิความขดัแยง้ในพืน้ทีป่่าสงวนโซนต าบล

วงัน ้าเขยีว และ ต.วงัหม ีในขณะทีฝ่่าย

ปกครองยงัเกบ็ภาษ ีภบท.เรื่อยมา 

นอกจากนี้ชาวบา้นยงัพยายามหาหลกัฐาน

การตัง้ถิน่ฐานมาชีแ้จง เช่น การประกาศ

จดัตัง้หมู่บา้น ต าบลของกระทรวงมหาดไทย 

รวมทัง้ พรฎ. 2 ต.ค.ปี 2521 ทีเ่ขตดงักล่าว

ถูกประกาศเป็นเขตปฏริปูทีด่นิแลว้ และให้

เหตุผลว่าป่าดงักล่าวมคีวามเสื่อมโทรมจาก

นโยบายการใหส้มัปทานป่า  

ปี 2537 

-ฟ้ืนฟูป่า ปลูก

ป่า ท่ามกลาง

ส่งเสรมิพชื

เชงิเดยีว 

 

-รฐัมนีโยบายใหเ้อกชนร่วมปลูกป่าถาวร 

-ยงัส่งเสรมิพชืเชงิเดีย่วอย่างต่อเนื่อง  

-ปี 2535 รฐับาลประกาศระเบยีบ

คณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม

ว่าดว้ยการใหเ้กษตรกรและสถาบนั

เกษตรกร ผูไ้ดร้บัทีด่นิจาก สปก.เกีย่วกบั

การเขา้ท าประโยชน์ในทีด่นิ (ส.ค. 2535) 

-ปี 2539 จดัตัง้เป็นอ าเภอวงัน ้าเขยีว 

-สปก. จดัสรรทีด่นิใหเ้กษตรกรในพืน้ที ่อ.วงัน ้าเขยีว 6,412 

ราย -2537 ม.คุม้ครองฯ ด าเนินโครงการปลูกป่าเขาแผงมา้ 

-2539 กระทงิกลบัมา 

-ต่อมาจากการขยายตวัของชุมชนมกีารซื้อขายเปลีย่นมอื 

สปก. ในการก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยัในพืน้ที ่อ.วงัน ้าเขยีว ซึง่

เบือ้งตน้มกีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิขดัตอ่ระเบยีบ จ านวน 2,125 

ราย 

-2540 เกดิกลุ่มอนุรกัษ์เขาแผงมา้  

-ม ี  
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ปี 2540 

พชืเชงิเดีย่ว 

เน้นพฒันา

ท่องเทีย่ว และ

การปลูกป่า 

 

-มต ิครม. 40 ใหท้ าแนวเขตอุทยาน

แห่งชาตทิบัลานใหช้ดัเจนเพื่อประกาศ 

พรฎ.อนัใหม ่

-มต ิครม. 30 มยิ. 41 ใหช้าวบา้นทีอ่ยู่มา

ก่อนรงัวดัประกาศเขตอุทยานฯไดร้บัการ

คุม้ครอง สมยัรฐับาลพลเอกชวลติ ยงใจ

ยุทธ ใหส้่วนราชการด าเนินการแกไ้ข

ปัญหาทีด่นิป่าไมใ้นพืน้ที ่ 

-ปี พ.ศ. 2543 อดตี รมต. สุวทิย ์คุณกติต ิ

ใหท้ า reshape พืน้ทีท่ัว้ประเทศ 

-ปี 2545 รฐับาลสมยันายกทกัษณิ ชนิวตัร

และจงัหวดันครราชสมีามนีโยบายส่งเสรมิ

การท่องเทีย่ว 

-ปี พ.ศ. 2548 มนีโยบายแปลงสนิทรพัย์

เป็นทุน 

-ยงัคงมกีารปลูกพชืเชงิเดีย่วขา้วโพด และเริม่มกีารท่องเทีย่ว

จากการกลบัมาของกระทงิทีเ่ขาแผงมา้ ซึง่เป็นป่าทีฟ้ื่นตวัมา

จากภูเขาหวัโลน้ สภาพป่าสงวนแห่งชาตหิลายแห่งทีม่ี

โครงการปลูกป่าเริม่มคีวามสมบูรณ์มากขึน้  

-จากการโปรโมทการท่องเทีย่วของหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้

การกลบัมาของกระทงิดึง่ดูใหผุ้ค้นมาเทีย่ววงัน ้าเขยีวมาก

ขึน้ เริม่มกีารท าทีพ่กั โฮมสเตย ์รสีอรท์ ทีข่ยายมาจากฝัง่ต.

ไทยสามคัค ี มายงัฝัง่ ต.วงัน ้าเขยีว โดยมผีูป้ระกอบการ 

นายทุน นักลงทุนจากภายนอกเขา้มามากขึน้ ทีด่นิเปลีย่น

มอื ระบบการผลติเปลีย่นจากเกษตรสู่ธุรกจิท่องเทีย่ว เกดิ

การแย่งชงิทรพัยากร เช่นแหล่ง น ้า บางรสีอรท์ตัง้อยู่ใกล้

แหล่งน ้าของชุมชน ประสบปัญหาขยะ น ้าเสยีมากขึน้ และ

วถิชีวีติชาวบา้นทอ้งถิน่เริม่ไดร้บัผลกระทบ วฒันธรรม 

สงัคม ทีม่กีลุ่มคนภายนอกเขา้มาอยู่ร่วม การถอืครองทีด่นิ

แมว้่าจะไดร้บัการจดัสรรเป็น สปก. แต่กม็กีารเปลีย่นมอื

การถอืครอง โดยเฉพาะมนีโยบายแปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุนท า

ใหช้าวบา้น นายทุนมคีวามมัน่ใจวา่จะสามารถเปลีย่นมอื 

ขายได ้ เกดิกระบวนการกว๊านซือ้ทีด่นิ ทีม่นีายทุน

นักการเมอืงระดบัชาตเิขา้มาเกีย่วขอ้ง โดยผ่านนักการเมอืง

ทอ้งถิน่ กว านชือ้ทีด่นิโดยมกีระบวนกโดยการปัน่ราคาทีด่นิ

เพื่อคา้ก าไร โดยนายหน้ามทีัง้นักการเมอืง และผูน้ าทอ้งถิน่

บางคน ส่งผลท าเกษตรใหเ้กดิการสญูเสยีการถอืครองทีด่นิ

ตนเอง บางคนกร็บัจา้งในทีด่นิตนเอง บางคนกก็ลบั

ภูมลิ าเนา ไปซื้อทีด่นิทีอ่ื่นๆ และบางรายเขา้ไปท างานเมอืง 

 

-ด าเนินการตามมต ิครม. เมษายน ปี 40 ที่

เหน็ชอบใหป้รบัปรุงแนวเขต 8 จุด ที่

ด าเนินการกนัออกจากเขตอุทยานฯ รวมเนื้อ

ที ่21,135 ไร่ ของทบัลาน และท าต่อเนื่อง

ตามมต ิม.ิย. 41 ซึง่เป็นมตทิีข่ยายให้

ด าเนินการทัว่ประเทศ 

-อ าเภอวงัน ้าเขยีวโดยนายอ าเภอวงัน ้าเขยีว

ในฐานะคณะท างานส ารวจรงัวดัปรบัปรุง

แนวเขตอุทยานแห่งชาตทิบัลานไดร้่วมกบัผุ้

น าชุมชนและเจา้หน้าทีป่่าไม ้เจา้หน้าที่

อุทยานแห่งชาตทิ าการส ารวจแนวเขตโดย

ขยบัแนวเขตทีท่บัพืน้ทีท่ ากนิชาวบา้นออก

(รายละเอยีดตามรายงานคณะกรรมการ

ปรบัปรุงเขตพืน้ทีป่่าไมร้ะดบัจงัหวดั

นครราชสมีาเมื่อวนัที ่20 มนีาคม 2551 ซึง่

เป็นทีย่อมรบัทัง้ของชาวบา้นและส่วน

ราชการ และไม่มกีารจบักุมด าเนินคดี

ประชาชนอกี แตไ่ม่มกีารออก พรฏ.

เพราะว่าโซนจงัหวดัอื่นๆ ยงัท าไม่เสรจ้เรื่อง

จงึยงัคา้งอยู่ ซึง่ต่อมา ปี 2543 มกีารยกเลกิ

การท าแนวเขตดงักล่าวโดย รมต.สวุทิย ์ท า

ใหน้ าสู่ความขดัแยง้อกีครัง้ 
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ช่วงเวลา นโยบายการพฒันา และป่าไม้ท่ีดิน สถานการณ์ท่ีดิน-ป่าไม ้และการบงัคบัใช้กฎหมาย
นโยบายในพื้นท่ี 

วิถีชีวิต รปูแบบการผลิต การถือครองและการกระจาย
การถือครองท่ีดิน (รูปแบบสิทธิในท่ีดิน) 

ประเดน็ตึงเครียด/ความขดัแย้งในการใช้
ท่ีดิน (ตวัละคร บทบาท และประเดน็) 

ปี 2554-

ปัจจุบนั 

ความขดัแยง้

รุนแรงโดยการ

รือ้ถอน 

-อธบิดกีรมอุทยานแห่งชาต ินายด ารง พิ

เดช มนีโยบาย ยดึคนืผนืปา โดยเฉพาะใน

พืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาต ิ 

- -เกดิความขดัแยง้รุนแรงระหว่างรฐักบัผูป้ระกอบการ และ

ชาวบา้นทีอ่ยู่เดมิกไ็ดร้บัความเดอืนรอ้นจากความขดัแยง้

ดงักล่าวในการประกอบอาชพี 

-กระแสการทอ่งเทีย่ววงัน ้าเขยีวซบเซา  

-เจา้หน้าทีป่่าไมด้ าเนินตรวจยดึจบักุมโดย

ยดึแผนทีแ่นวเขตเดมิตามปี 2524  

-วนัที ่20 ธนัวาคม 2554 เจ้าหน้าทีอุ่ทยาน

แห่งชาตทิบัลาน ไดท้ าการทุบรสีอรท์ซึง่ได้

ด าเนินคดถีงึทีสุ่ดแลว้ จ านวน 2 แห่ง  

-เกดิการประทว้งปิดถนนเสน้ 304 ในวนัท ี

19-20 ธนัวาคม 2554 และไดท้ าหนังสอืถงึ

นายกรฐัมนตรผี่านผูว้่าราชการจงัหวดั 

-ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554- เดอืนมกราคม 2555 มี

จ านวนคดจีบักุมโดยส านักจดัการทรพัยากร

ป่าไมท้ี ่8 นครราชสมีา ในเขตป่าไมโ้ซน C 

ฝัง่วงัน ้าเขยีว ต. วงัหม ีจ านวน 38 คด ี

ก าลงัด าเนินการตามมาตรา 25 แห่ง พรบ. 

ป่าสงวนแห่งชาต ิ2507  

-วนัที ่10-14 มกราคม 2555 เจ้าหน้าทีก่รม

อุทยานแห่งชาตจิากทัว่ประเทศไดเ้ขา้

ตรวจสอบพืน้ทีท่ีท่บัซอ้นอุทยานแห่งชาติ

ทบัลานตามแนวเขต พ.ศ. 2524  ต.ไทย

สามคัค ีต.วงัน ้าเขยีว และเขา้แจง้ความรอ้ง

ทุกขด์ าเนินคดกีบัประชาชนอกีจ านวน 139 

ราย ซึง่พนักกงานสอบสวน สภ.วงัน ้าเขยีว
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ช่วงเวลา นโยบายการพฒันา และป่าไม้ท่ีดิน สถานการณ์ท่ีดิน-ป่าไม ้และการบงัคบัใช้กฎหมาย
นโยบายในพื้นท่ี 

วิถีชีวิต รปูแบบการผลิต การถือครองและการกระจาย
การถือครองท่ีดิน (รูปแบบสิทธิในท่ีดิน) 

ประเดน็ตึงเครียด/ความขดัแย้งในการใช้
ท่ีดิน (ตวัละคร บทบาท และประเดน็) 
ไดร้บัแจง้ความไว ้

-วนัที ่18-21 มกราคม 2555 คณะ

ผูต้รวจการแผ่นดนิไดเ้ดนิทางรบัทราบขอ้มุ

ลจากพืน้ที ่และเสนอแนวทางแก่ประชาชน

และผุป้ระกอบการไว ้2 แนวทางคอื ) ให้

ความเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย เพราะปัญหา

เกดิขึน้จากความลม้เหลวของภาครฐั ความ

ไม่ต่อเนื่องในการแกไ้ขปัญหา และนโยบาย

เปลีย่นแปลงบ่อย 2) แกไ้ขปัญหาตามสภาพ

ความเป็นจรงิของพืน้ที ่โดยจ าแนกพืน้ที่

แลกกลุ่มคนทีอ่ยู่ในพืน้ทีใ่หช้ดัเจน เพื่อ

แกไ้ขปัญหา  

 

 

 


