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√“¬ß“πº≈°“√µ√«® Õ∫∑’Ë Ûı / Úıı 
 

‡√◊ËÕß  สิทธิชุมชน กรณีการคัดคานการอนุญาตใหเอกชนเชาทำสวนปา ในเขตพื้นที่ปาสงวน                   

แหงชาติดงใหญ  อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย 
 

ºŸâ√âÕß  นายคำปอง พิพวนนอก และ ประชาชนตำบลลำนางรอง ตำบลโนนดินแดงและตำบลสมปอย 

รวม ๓ ตำบล ๒๖ หมูบาน อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย 
 

ºŸâ∂Ÿ°√âÕß  ๑. กรมปาไม 

 ๒. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

 ๓. สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑  
 

Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß 
  ๑. องคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง 

  ๒. องคการบริหารสวนตำบลโนนดินแดง 

  ๓. จังหวัดบุรีรัมย 

  ๔. ชลประทานอางเก็บน้ำลำนางรอง 

 

 นายคำปอง พิพวนนอก และประชาชนจากตำบลลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง และตำบลสมปอย 

อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย รองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามคำรองที่ ๔๕๙/

๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมอบหมายใหคณะ

อนุกรรมการดานที่ดินและน้ำ ปจจุบันคือคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา ดำเนินการตรวจ

สอบตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติวาดวย หลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ.๒๕๔๕  
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 “√– ”§—≠¢Õß§”√âÕß‡√’¬π 
ในป พ.ศ.๒๕๓๙ รัฐประกาศเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงใหญใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาและ

อุทยานแหงชาติตาพระยา ซึ่งสรางปญหาซอนทับพื้นที่ทำกินของประชาชนแตดั้งเดิม จนมีการเรียกรองให

ถอยแนวเขตรักษาพันธุสัตวปาออกไปอีก ๕ กิโลเมตร และการที่รัฐอนุญาตสวนปายูคาลิปตัสของภาคเอกชน

มายาวนานก็ไดสรางปญหาตางๆ ใหแกประชาชนใน ๒๖ หมูบาน ของตำบลลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง 

และตำบลสมปอย เปนอยางมาก เชนการกลบสระหนองน้ำธรรมชาติเพื่อปลูกยูคาลิปตัส มีการใชสารเคมีฆา

หญาและทำลายตอยูคาลิปตัส การขุดรองในสวนยูคาลิปตัส ขนาดลึก ๓๐ – ๓๐๐ เซ็นติเมตร กวาง ๑๕๐-

๓๐๐ เซ็นติเมตร ทำใหมีการกักน้ำตนทาง ปลายทางไมมีน้ำไหล ลำน้ำตื้นเขิน แหง เกิดปญหาสารเคมี

ตกคางในแหลงน้ำธรรมชาติ ประชาชนในพื้นที่อำเภอโนนดินแดงมีการเคลื่อนไหวเรียกรองไมใหตออายุ

สัมปทานการเชาปาของบริษัท คือ บริษัทนางรองอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเชาพื้นที่ปาจำนวน ๒,๘๓๐ ไร ตั้ง

แตวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๑ หมดอายุสัมปทานวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๖ และบริษัทวนเกษตรไทย

จำกัด ซึ่งเชาพื้นที่ปาจำนวน ๓,๙๐๒ ไร ตั้งแตวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๑ หมดอายุสัมปทานวันที่ ๘ 

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๖  

  

§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√âÕß 
๑. ขอใหยกเลิกสัญญาการอนุญาตใหเขาทำประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติดงใหญของภาค

เอกชนที่หมดอายุสัญญาเชาสองบริษัท    

๒. นำพื้นที่ที่ไมตออายุสัญญาเชาทำประโยชน มาจัดสรรใหกับประชาชนที่ไมมีที่ดินทำกิน และ

ประชาชนที่มีที่ดินทำกินไมเพียงพอ  

 

°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√ ‘∑∏‘„π°“√®—¥°“√∑’Ë¥‘π·≈–ªÉ“ 
๑. คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมขอเท็จจริงจากเอกสาร การชี้แจงดวยวาจา การตรวจสอบในพื้นที่ 

การรับฟงขอเท็จจริงและการจัดประชุมหารือเพื่อแกไขปญหาจากผูรอง ผูถูกรองและหนวยงานที่เกี่ยวของ    

๒. วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ คณะอนุกรรมการฯ รวมประชุมเวทีชาวบาน เรื่อง “ยกเลิกให

เอกชนเชาพื้นที่ปานำที่ดินมาจัดสรรใหคนจน” กับประชาชนในอำเภอโนนดินแดง  ผูแทนหนวยงานราชการ

ตางๆ ผูแทนจากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนวยงานในพื้นที่ ณ วัดลำนางรอง  

อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๕๐๐ คน โดยคณะอนุกรรมการฯ สนับสนุน

การไมตอสัญญาเขาทำประโยชนของพื้นที่สวนปาทั้งสองแปลงที่หมดอายุ และคณะอนุกรรมการฯ ไดตรวจ

สอบพื้นที่พิพาทที่หมดอายุสัญญาการเชา ทั้ง ๒ แปลง   

๓. วันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗ คณะอนุกรรมการฯรับฟงขอเท็จจริงเพิ่มเติม ใน “เวที

สรุปบทเรียน ๑ ป การตอสูของชาวบานอำเภอโนนดินแดง” ณ ชุมชนโคกอีโดย ตำบลทัพราช อำเภอ

ตาพระยา จังหวัดสระแกว ซึ่งจัดโดยผูรอง 

๔. วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ คณะอนุกรรมการฯ จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นและขอ

เสนอแนวทางแกไขปญหา เรื่อง “สัญญาเชาพื้นที่ปาสงวนควรจัดการอยางไรใหเปนธรรม” ณ หองประชุม
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สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีผูรองจากอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย และประชาชน

จากพื้นที่ปญหาลักษณะคลายคลึงกันเขารวมประชุม โดยมีขอเสนอแนะรวมกันใหยกเลิกการอนุญาตภาค

เอกชนเชาทำสวนปาในเขตปาสงวนแหงชาติทั่วประเทศ และพิจารณาจัดสรรที่ดินทำกินใหแกประชาชนที่

ไมมีที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินทำกินไมเพียงพอ รวมทั้งพิจารณาพื้นที่บางสวนใหเปนปาชุมชน 

๕. วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙ คณะอนุกรรมการฯ ประชุมกับจังหวัดและสวนราชการที่

เกี่ยวของ เพื่อแสวงหาแนวทางการแกไขปญหา กรณีที่ดินในพื้นที่สวนปาหมดอายุสองแปลงดังกลาว ณ 

ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย 

๖. วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ ประชุมหารือแนวทางแกไขปญหาระหวาง คณะอนุกรรมการฯ 

ผูรอง และหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ รองอธิบดีกรมปาไม เจาหนาที่ปาไมจากพื้นที่ เจาหนาที่จากสำนักงาน

สิ่งแวดลอมจากพื้นที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

 

¢âÕ‡∑Á®®√‘ß∑’Ë√—∫øíß‰¥â 
คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา พิจารณาตรวจสอบในพื้นที่และรับฟงคำชี้แจงจาก

ฝายผูรอง ฝายผูถูกรองและหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งจากเอกสารและการชี้แจงดวยวาจา สรุปขอเท็จจริงใน

สาระสำคัญไดดังนี้ 

   

Ò. §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß√“…Æ√„πæ◊Èπ∑’ËªÉ“ ß«π·Ààß™“µ‘¥ß„À≠à 
 ปาดงใหญ ประกาศเปนปาคุมครองในราชกิจจานุเบกษาเลม ๖๕ ตอนที่ ๖๘ ตามพระราชบัญญัติ

คุมครองและสงวนปา พ.ศ.๒๔๘๑ และประกาศเปนปาสงวนดงใหญ ตามความในพระราชบัญญัติคุมครอง

และสงวนปาพุทธศักราช ๒๔๘๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๗ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๘ 

(พ.ศ.๒๕๐๒) มีเนื้อที่ ๖๓๑,๒๕๐ ไร หรือ ๑,๐๑๐ ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่รอยตอของ ๓ จังหวัด คือ

จังหวัดสระแกว (จังหวัดปราจีนบุรี) จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย และเปนแหลงตนน้ำที่สำคัญสอง

สายคือลำนางรอง และลำปลายมาศ 

ป ๒๕๐๙ รัฐเริ่มอนุญาตใหเอกชนเขาสัมปทานตัดไมในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงใหญ สาเหตุ

หนึ่งมาจากยุทธวิธีในการปราบปรามคอมมิวนิสต หลังจากการใหสัมปทานตัดไมประมาณ ๔-๕ ป ก็เริ่มมี

ชาวบานอพยพยายถิ่นเขามาจับจองที่ดินทำกินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงใหญดานอำเภอโนนดินแดง มี

การอยูอยางกระจัดกระจายตามพื้นที่ทำกิน และเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ  

ในป ๒๕๒๐ การตอสูระหวางรัฐกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พคท.) มีความรุนแรงยิ่งขึ้น 

ชาวบานโดยสวนใหญอพยพหนีออกจากหมูบานและทิ้งที่ดินที่เคยทำกินเพื่อความปลอดภัย แตบางสวนก็ไม

ยอมออกจากพื้นที่ 

ป ๒๕๒๒-๒๕๒๔ รัฐมีโครงการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และมี

โครงการพระราชดำริใหมีการจัดตั้งหมูบานขึ้นตามแนวชายแดน มีกองทัพภาคที่ ๒ กองอำนวยการรักษา

ความมั่นคงภายใน ภาคที่ ๒ (กอ.รมน.) และกรมปาไมนำชาวบานเขามาจัดตั้งหมูบาน มีการจัดสรรที่ดินให

ครอบครัวละ ๑๖ ไร โดยรัฐใหสิทธิการทำกิน (สทก.) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๒   
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เรื่องการจัดใหราษฎรมีสิทธิการทำกิน รัฐชวยเหลือราษฎรที่เขาถือครองทำประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหง

ชาติ ใหทำกินแบบมรดกตกทอดแกทายาทได แตหามจำหนายจายโอน ทั้งนี้ตามนัยมาตรา ๑๖ ทวิ แหง 

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๑๘) ซึ่งใหจัดที่ดินให 

ครอบครัวละไมเกิน ๒๐ไร หากมีพื้นที่สวนเกินจะอนุญาตไดอีกไมเกิน ๓๕ ไร แตตองปลูกปาหรือไมยืนตน 

และทางการจะไมจัดสิ่งสาธารณูปโภคตางๆ ให 

  

Ú. §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß°“√Õπÿ≠“µ¿“§‡Õ°™π‡™à“ª≈Ÿ° «πªÉ“„πæ◊Èπ∑’ËªÉ“¥ß„À≠à 
    

ป พ.ศ. ชื่อบริษัท 
ระยะเวลา 

อนุญาต 
พื้นที่ 

อนุญาตตามมาตรา

ในพ.ร.บปาสงวนฯ 
วัตถุประสงค 

๒๕๒๘    บริษัทบุรีรัมย 

ทำไมจำกัด 

    

๒๕๒๙     บริษัทวนเกษตร 

ไทยจำกัด 

๑ ต.ค. ๒๕๒๙ ๙,๑๐๐   

๒๕๓๐ บริษัทสวนปา 

ไมสยามจำกัด 

๙ ม.ค. ๒๕๓๐ 

สิ้นอายุอนุญาต  

๘ ม.ค. ๒๕๖๐ 

๙๖๙ มาตรา ๒๐ แหงพระราช

บั ญ ญั ติ ป า แ ห ง ช า ติ 

พ.ศ.๒๕๐๗ 

ปลูกสรางสวน

ปาและไมยืนตน 

๒๕๓๑ บริษัทนางรอง 

อุตสาหกรรม 

จำกัด 

๙ มิ .ย. ๒๕๓๑ 

สิ้นอายุอนุญาต  

๘ มิ.ย. ๒๕๔๖ 

๒,๘๓๐ มาตรา ๒๐ แหงพระราช

บัญญัติปาสงวนแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๐๗ 

ปลูกสรางสวน

ปาและไมยืนตน   

๒๕๓๗ บริษัทปลูก 

สรางสวนปา 

บุรีรัมยจำกัด 

๖ พ.ค. ๒๕๓๗ 

สิ้นอายุอนุญาต   

๕ พ.ค. ๒๕๕๒     

๒,๒๕๕ มาตรา ๑๖ แหงพระราช

บัญญัติปาสงวนแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๐๗ 

ทำการเกษตร

ผ ส ม ผ ส า น ใ น

ระบบวนเกษตร   

  ๖ พ.ค. ๒๕๓๗ 

สิ้นอายุอนุญาต  

๕ พ.ค. ๒๕๕๒     

๖๒๕  มาตรา ๑๖ แหงพระราช

บัญญัติปาสงวนแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๐๗ 

ทำการเกษตร

ผ ส ม ผ ส า น ใ น

ระบบวนเกษตร   

  ๒๖ เม.ย. ๒๕๓๗ 

สิ้นอายุอนุญาต 

๒๕ เม.ย. ๒๕๕๒ 

๑,๔๒๐ มาตรา ๒๐ แหงพระราช

บัญญัติปาสงวนแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๐๗ 

ปลูกสรางสวน

ปา 

 บริษัทปลูกสราง 

สวนปาวนเกษตร 

ไทยจำกัด 

๖ ม.ค. ๒๕๓๗ 

สิ้นอายุอนุญาต  

๕ ม.ค. ๒๕๕๒ 

๘,๔๑๕ มาตรา ๑๖ แหงพระราช

บัญญัติปาสงวนแหงชาติ   

พ.ศ.๒๕๐๗ 

ทำการเกษตร

ผ ส ม ผ ส า น ใ น

ระบบวนเกษตร 
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 บริษัทปลูกสราง

สวนปานางรอง

จำกัด 

๖พ.ค. ๒๕๓๗ 

สิ้นอายุอนุญาต  

๕ พ.ค. ๒๕๕๒ 

๒,๐๐๕ มาตรา ๑๖ แหงพระราช

บัญญัติปาสงวนแหงชาติ  

พ.ศ.๒๕๐๗ 

ทำการเกษตร

ผ ส ม ผ ส า น ใ น

ระบบวนเกษตร 

 บริษัทปลูกสราง

สวนปาละหาน 

ทรายจำกัด 

๖ พ.ค. ๒๕๓๗ 

สิ้นอายุอนุญาต  

๕ พ.ค. ๒๕๕๒ 

๑,๓๒๕ มาตรา ๒๐ แหงพระราช

บัญญัติปาสงวนแหงชาติ  

พ.ศ.๒๕๐๗ 

ทำการเกษตร

ผ ส ม ผ ส า น ใ น

ระบบวนเกษตร   

ป ๒๕๓๙ รัฐประกาศใหพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงใหญเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ เมื่อวันที่ 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙  เนื้อที่ ๑๙๕,๔๘๖ ไรหรือประมาณ ๓๑๒.๗๕ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่

อำเภอปะคำ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย และประกาศใหพื้นที่ปาดงใหญเปนเขตอุทยานแหงชาติ

ตาพระยา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ เนื้อที่ ๑๗๑,๒๕๐ ไร หรือประมาณ ๕๙๔ ตารางกิโลเมตร  

ครอบคลุมพื้นที่อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว อำเภอโนนดินแดง อำเภอละหานทราย อำเภอบานกรวด 

จังหวัดบุรีรัมย 

   

Û. §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß°“√√âÕß‡√’¬π   
เนื่องจากแปลงสวนปา ๒ แปลง คือแปลงของบริษัทนางรองอุตสาหกรรมจำกัด จำนวน ๒,๘๓๐ ไร 

และแปลงสวนปาของบริษัทวนเกษตรไทยจำกัด จำนวน ๓,๙๐๒ ไร จะหมดอายุสัญญาการไดรับอนุญาตใน

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ ดังนั้นจึงมีความเคลื่อนไหวทั้งจากทางบริษัทและประชาชนในอำเภอโนนดินแดง 

ในเรื่องนี้กลาวคือ 

• ๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ บริษัทนางรองอุตสาหกรรมจำกัด ยื่นหนังสือที่ ๔/๒๕๔๖ เรื่องขอความ

เห็นชอบในการอนุญาตเขาทำประโยชนฯ ในพื้นที่ ๒,๘๓๐ ไร  ตามมาตรา ๒๐ แหงพระราช-

บัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ จากองคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง กอนหมดอายุการ

อนุญาตในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ 

• ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง สมัยสามัญสมัย  

ที ่๑ ครัง้ที ่๑/๒๕๔๖ วนัที ่๗ กมุภาพนัธ ๒๕๔๖  ณ ทีท่ำการองคการบรหิารสวนตำบล ลำนางรอง 

ไดนำเรื่องบริษัทนางรองฯ เขาพิจารณา ผลการประชุมมีมติ 

  เห็นชอบใหเขาทำประโยชน  จำนวน ๒๒ เสียง 

  ไมเห็นชอบใหเขาทำประโยชน จำนวน ๒ เสียง 

  งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง 

  ลาประชุม จำนวน ๑ เสียง 

• ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ บริษัทวนเกษตรไทยจำกัด ยื่นหนังสือที่ ๓/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๔๖  เรื่องขอความเห็นชอบในการอนุญาตเขาทำประโยชนฯ ตามมาตรา ๒๐ แหง

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ ๒๕๐๗ ขอใชพื้นที่ ๓,๙๐๒ ไร กอนหมดอายุการอนุญาตใน 

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ 
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• ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโนนดินแดงสมัยสามัญ ครั้งที่ 

๓/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ณ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลโนนดินแดง ได

พิจารณาเรื่องของบริษัทวนเกษตรไทยจำกัด ผลการประชุมมีมติ 

  เห็นชอบใหเขาทำประโยชน จำนวน  ๑๒ เสียง 

  ไมเห็นชอบใหเขาทำประโยชน จำนวน - เสียง 

  งดออกเสียง จำนวน ๗ เสียง 

  ลาประชุม จำนวน ๑ เสียง 

• ๙ เมษายน ๒๕๔๖ ชาวบานตำบลลำนางรองประมาณ ๒๐๐ คน ยื่นหนังสือตอประธานองคการ

บริหารสวนตำบลลำนางรอง คัดคานมติองคการบริหารสวนตำบลลำนางรองที่เห็นชอบใหบริษัท

นางรองฯ เขาทำประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาดงใหญ พรอมรายชื่อผูรวมคัดคานมติ 

ดังกลาวจำนวน ๑,๗๗๓ คน และมีขอเรียกรอง ๒ ขอ คือ 

๑) ใหองคการบริหารสวนตำบลลำนางรองพิจารณายกเลิกมติที่ใหความเห็นชอบในการอนุญาต

เขาทำประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงใหญ ในการประชุมสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ วันที่ 

๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ในวาระที่ ๓ ขอ ๓.๓ ภายใน ๗ วัน 

๒) ใหนำพื้นที่ที่หมดสัญญาดังกลาว จำนวน ๒,๘๓๐ ไรใหราษฎรในพื้นที่ทำประโยชนตอไป 

ในการประชุมขององคการบริหารสวนตำบลลำนางรองสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ วันที่ 

๙ เมษายน ๒๕๔๖ ณ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง ไดขอมติเกี่ยวกับการทบทวนมติเดิม

ตามที่ชาวบานเรียกรอง  ผลสรุปคือ 

  ไมทบทวนมติ  จำนวน ๑๕ เสียง 

  ทบทวน  จำนวน ๓ เสียง 

  ไมออกเสียง  จำนวน ๓ เสียง 

  ไปถวายน้ำปานะ จำนวน ๔ เสียง 

• ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ตัวแทนประชาชนอำเภอโนนดินแดง ยื่นหนังสือรองเรียนตอนายกร 

ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรี นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเรียก

รองใหรัฐบาลยกเลิกสัญญาการอนุญาตใหเอกชนเขาทำประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติดงใหญ 

แลวนำพื้นที่ดังกลาวมาจัดสรรใหกับประชาชนที่ไมมีที่ดินทำกินและที่ทำกินมีเพียงพอ 

• ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ คณะทำงานของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ พันเอก 

ทรงบุญ วุฒิวงศ ตรวจสภาพพื้นที่พบวามีการขุดรองลึกประมาณ ๕๐-๓๐๐ เซนติเมตร กวาง

ประมาณ ๑๕๐-๓๒๐ เซนติเมตร  และยังมีการถมคลองลำน้ำการใชสารเคมีที่ทางบริษัทไดทำขึ้น 

• ๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ ชาวบาน ๓๐ คน เขารวมประชุมตามหนังสือของจังหวัดบุรีรัมยที่ บร.๐๐๑๓/

ว๓๖๑๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ตามคำสั่งของนายกร ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรี โดย

มีนายอำเภอโนนดินแดงเปนประธานการประชุมแกปญหา ซึ่งนายตำรวจโนนดินแดงบางราย

พยายามพูดไกลเกลี่ยใหมีการตกลงผลประโยชนกันระหวางชาวบานและบริษัทสวนปา 
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• ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ ประชาชนอำเภอโนนดินแดงประมาณ ๕๐๐ คน จัดเวทีชาวบานเรื่อง 

“เลกิการใหเอกชนเชาพืน้ทีน่ำทีด่นิมาจดัสรรใหคนจน” ทีว่ดับานลำนางรอง ตำบลลำนางรอง โดยมี

ผูแทนกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม คณะอนกุรรมการดานทีด่นิและนำ้ (ปจจบุนัคอื 

คณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สำนัก

บริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ ๗ เขารวม และมีขอสรุปรวมกันจากเวทีวาจะไมมีการตอ 

ใบอนุญาตการเชาทำสวนปาที่หมดอายุการเขาทำประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติดงใหญ และ

ใหมีการแตงตั้งคณะทำงานขึ้นมารับผิดชอบ  

• ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ มีการประชุมโดยผูอำนวยการสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ ๗ เปน

ประธาน  โดยไมไดมีหนังสือแจงใหชาวบานทราบ ที่ประชุมมีมติแตงตั้งคณะทำงานขึ้นมาหนึ่งชุด 

โดยมีหัวหนาสำนักงานบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ ๗ สาขาโนนดินแดงเปนประธาน เพื่อ

ตรวจสอบพื้นที่หมดอายุสัญญาเชาและลงทะเบียนการจัดสรรที่ดินในพื้นที่สวนปา โดยประกอบ

ไปดวยตัวแทนฝายรัฐ ๑๐ คน ชาวบาน ๑ คน เจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชน ๑ คน  

• ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๖ ตัวแทนชาวบานไดเขารวมและเสนอชื่อคณะทำงานเพิ่มอีก ๙ คน ที่

ประชุมไดพิจารณากรณีปญหาสวนปาโดยเจาหนาที่ชลประทานที่รับผิดชอบสวนเขื่อนลำนางรอง 

ไดแจงตอที่ประชุมวาพื้นที่สวนปาแปลง ๓,๙๐๒ ไร เปนพื้นที่ทับซอนกับพื้นที่ของชลประทาน   

ชาวบานจึงเสนอใหมีการแตงตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ภายใน ๑๕ วัน โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 

๑๕-๓๐ มกราคม ๒๕๔๗ 

• ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗  มีการประชุมคณะทำงาน ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม โดยมีมติรวมกัน ดังนี้ 

๑. ไมใหมีการออกหนังสืออนุญาตใหเขาทำประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติดงใหญ ใหบริษัท

ตางๆ ที่หมดอายุการอนุญาตแลว และที่กำลังจะหมดในป พ.ศ.๒๕๕๒ และป พ.ศ.๒๕๖๐  

๒. ใหมีการติดปายประกาศใหผูเขาอยูอาศัยในเขตสวนปาที่หมดอายุการอนุญาตออกนอกพื้นที่ 

ในกรณีที่รายใดไมยินยอมออก ใหดำเนินการตามกฎหมายอยางเด็ดขาด 

๓. ใหมีการระงับการนำอาสินออกจากสวนปา โดยใหมีหนังสือไปยังบริษัทสวนปาทั้ง ๒ บริษัท 

คือ บริษัทวนเกษตรไทย จำกัด และบริษัทนางรองอุตสาหกรรม จำกัด  

๔. จะไมผนวกพื้นที่สวนปาที่หมดอายุการอนุญาตเปนเขตปาอนุรักษ 

๕. พื้นที่แปลง ๒,๘๓๐ ไร ใหฟนฟูสภาพพื้นที่เปนพื้นที่ปา โดยใหมีสวนรวมของชุมชน 

๖. พื้นที่แปลง ๓,๙๐๒ ไร มี ๒ ความเห็น คือ สวนของชาวบานใหนำพื้นที่มาจัดสรรใหราษฎร 

สวนเจาหนาที่รัฐตองการใหมีการฟนฟูพื้นที่เปนปาธรรมชาติ 

 

Ù. ªí≠À“®“°°“√‡¢â“∑”ª√–‚¬™πå¢Õß «πªÉ“∑’ËÀ¡¥Õ“¬ÿ∑—Èß Õß·ª≈ß ·≈–·π«∑“ß·°â‰¢ 
๔.๑ รายงานการตรวจสอบพื้นที่จากฝายผูรอง จากการที่ผูอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ

ที่ ๗ ไดมีคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานระดับพื้นที่เพื่อแกไขปญหาปาไม อำเภอโนนดินแดง เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม 

๒๕๔๖ ตามคำสั่งที่ ๑๑/๒๕๔๖ ซึ่งมีตัวแทนผูรองรวมดวย จากการตรวจสอบพื้นที่ ผูรองไดรายงานผลตอ
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คณะอนุกรรมการฯ และตอหนวยงานตางๆ ดังนี้  

(Ò) °√≥’∫√‘…—∑π“ß√ÕßÕÿµ “À°√√¡ ®”°—¥ 

บริษัทนางรองอุตสาหกรรมจำกัด ไดรับอนุญาตเชาทำสวนปา เนื้อที่ ๒,๘๓๐ ไร รวมอายุการ

อนุญาต ๑๕ ป (ตั้งแตป ๒๕๓๑-๒๕๔๖) ลอมรอบดวยพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ ซึ่งเปนพื้นที่ปา

ธรรมชาติและคอนขางมีสัตวปาชุกชุม เชน ชาง กระทิง ระยะทางจากถนนสายละหานทราย-ตาพระยาเขาไป

ถึงพื้นที่แปลงนี้ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร และกรมปาไมไดจัดใหเปนพื้นที่กันออกจากเขตรักษาพันธุสัตว

ปาดงใหญ 
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(Ò.Ò)  ¿“ææ◊Èπ∑’Ë·≈–°“√∑”ª√–‚¬™πå 

ปรากฏวาพื้นที่ปลูกสรางสวนปาถูกลอมรอบดวยปาธรรมชาติ สัตวปาชุกชุม พื้นที่สวนปาแปลงนี้มี

ลำหวยที่เปนตนน้ำลำนางรองไหลผานสองสาย ในลำน้ำสายที่ ๑ บริษัทไดทำการปรับปรุงสภาพพื้นที่

ลำหวยสรางทำนบกั้นน้ำเพื่อเก็บไวใชดวยกัน ๓ จุด ตามระดับการไหลของน้ำ แตปจจุบันเหลือทำนบที่มี

สภาพสมบูรณและใชประโยชนเพียงจุดเดียว สวนในลำน้ำสายที่ ๒ มีการปรับสภาพพื้นที่ถมแหลงน้ำ

ธรรมชาติแลวฝงทอขนาดเสนผานศูนยกลาง ๖๐ เซนติเมตร เพื่อใหน้ำสามารถไหลผานไดจากการปรับ 

และถางพื้นที่ดังกลาว ในชวงที่ลำหวยไหลผานพื้นที่สวนปาจึงมีลักษณะแคบและตื้นเขิน 

พื้นที่ปลูกสรางสวนปามีพันธุไมทั้งหมดจำนวน ๓ ชนิด คือ ยูคาลิปตัส ตนสัก และยางพารา การ 

เตรียมแปลงปลูกสรางสวนปา บริษัทไดทำการขุดรองเพื่อกักเก็บน้ำในพื้นที่ที่ปลูก ยูคาลิปตัส วิธีการคือปลูก

ยูคาลิปตัสสี่แถว ขุดหนึ่งรอง ซึ่งขนาดรองลึกถึงแต ๓๐-๓๐๐ เซนติเมตร กวางตั้งแต ๑๕๐-๓๒๐ เซนติเมตร 

ปริมาณดานหนาของพื้นที่สวนปาการขุดรองคอนขางตื้น แตในสวนที่ลึกเขาไปดานใน ขนาดรองจะลึกและ

กวางมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับปาธรรมชาติซึ่งในบริเวณดังกลาวจะมีสัตวปาชุกชุม เชน ชาง 

กระทิง  

(Ò.Ú)  ¿“æªí≠À“·≈–º≈°√–∑∫ 

ผลกระทบจากการปรับพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส (การขุดรอง) 

การขุดรองลึกประมาณ ๑-๓ เมตรในพื้นที่แปลงปลูก โดยอางวาขุดเพื่อเก็บน้ำในฤดูฝนไวเลี้ยง 

ตนยูคาลิปตัสนั้น ในการปรับพื้นที่และขุดรองน้ำของสวนปามีดินไหลถมลำหวยธรรมชาติ ซึ่งถือวาเปนการ

ทำลายระบบนิเวศทางธรรมชาติที่สำคัญและรุนแรงอยางยิ่ง 

ผลกระทบตอสัตวปา 

เดิมพื้นที่กอนปลูกสรางสวนปามีสภาพปาที่สมบูรณและเปนแหลงที่อยูอาศัยและแหลงหากินของ

สัตวปา อาทิเชน ชาง กระทิง เกง กวาง และฝูงวัวแดง พบวาไดมีการทำลายพื้นที่แหลงอาหารที่สำคัญตาม

ธรรมชาติของสัตวปาไป ประกอบกับการปลูกยูคาลิปตัสทำใหขาดความชุมชื้นและขาดความอุดมสมบูรณ

ของธาตุอาหารที่จำเปนตอพืช จึงเปนการทำลายวิถีชีวิตของสัตวปาอยางรุนแรง นอกจากนั้นแตเดิมมีโปงดิน 

ซึ่งเปนแหลงอาหารที่สำคัญของสัตวปาตามธรรมชาติกระจายอยูเปนจำนวนมาก แตพบวาถูกทำลาย

เนื่องจากการไถปรับพื้นที่ ซึ่งมีรองรอยของการขุดรองกักเก็บน้ำในบริเวณที่มีสภาพเปนดินโปงบางสวนมีดิน

พังทลายลงมาทับถม 

จากการเขาตรวจสอบพื้นที่พบวายังมีรองรอยของชางปากระจายอยูในบริเวณพื้นที่ปลูกสวนปาเปน

จำนวนมาก เนื่องจากแตเดิมเคยเปนปาที่อุดมสมบูรณและเปนเสนทางเดินหากินของชางปา ซึ่งตามอุปนิสัย

ของชางนั้นเปนสัตวที่กินอาหารเปนจำนวนมากและการหากินครอบคลุมบริเวณกวาง อีกทั้งในแตละรอบจะ

หากินในเสนทางเดิมตลอด ซึ่งภายหลังการดำเนินการของสวนปาและมีการไถปรับพื้นที่และขุดรองของ

บริษัทสวนปา เปนการตัดเสนทางเดินหากินของฝูงชางปา  สงผลใหชางบางเชือกที่เดินหากินตกลงไปในรอง

น้ำที่มีขนาดลึกมากที่บริษัทสวนปาขุดเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝน จนทำใหเปนบอโคลนขนาดใหญ 

ผลกระทบจากการใชสารเคมี จากการตรวจสอบพื้นที่และสอบถามชาวบานที่เปนลูกจางของสวนปา

พบวาในการดำเนินการของบริษัทสวนปามีการใชสารเคมีไกรโพเสต ๔๘ เปนจำนวนมากในการฉีดฆา 
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ตอยูคาลิปตัสและปราบวัชพืช ซึ่งสังเกตไดจากการพบขวดบรรจุสารเคมีและรองรอยของตอยูคาลิปตัสที่ถูก

ฉีดพนสารเคมี มีสภาพเหี่ยวเฉา และตายในที่สุด จากการใชสารเคมีอยางเขมขนในสวนปานั้นสงผลใหมีสาร

เคมีไหลงไปปนเปอนในแหลงน้ำธรรมชาติ ซึ่งมีผลกระทบตอน้ำธรรมชาติที่ใชในการอุปโภค บริโภคของ

ชุมชนและสัตวเลี้ยง รวมถึงสัตวปาที่หากินในบริเวณดังกลาว 

(Ò.Û) º≈°“√√—ß«—¥æ◊Èπ∑’Ë 

จากการตรวจสอบพื้นที่โดยใชเครื่องมือจับพิกัดทางภูมิศาสตร (เครื่อง GPS) และการใชสายวัด

ระบบเสน ปรากฏผลการรังวัดตรวจสอบพื้นที่ปลูกสรางสวนปาของบริษัทนางรองฯ ไดจำนวน ๒,๓๑๔ ไร 

จากพื้นที่ที่ขออนุญาต ๒,๘๓๐ ไร ถือวาใชพื้นที่นอยกวาที่ขออนุญาต ๕๑๖ ไร 

 

(Ú) °√≥’∫√‘…—∑«π‡°…µ√‰∑¬®”°—¥ 

• บริษัทวนเกษตรไทยจำกัดไดรับอนุญาต เนื้อที่ ๓,๙๐๒ ไร วัตถุประสงคเพื่อการปลูกสรางสวนปา 

และไมยืนตน รวมอายุการอนุญาต ๑๕ ป (ตั้งแตป ๒๕๓๑-๒๕๔๖) พื้นที่ดังกลาวเปนเขตที่อยูใน

ความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลโนนดินแดง อยูทางดานทิศตะวันออกของอำเภอ 

โนนดินแดงหรือบริเวณทายอางเก็บน้ำเขื่อนลำนางรอง พื้นที่ดังกลาวมีอาณาเขตติดตอดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติดตอกับอางเก็บน้ำเขื่อนลำนางรอง และพื้นที่ของปศุสัตวโนนดินแดง(เพาะโค) 

ทิศใต ติดตอกับเขตอุทยานแหงชาติตาพระยา และพื้นที่ปลูกปาทดแทน 

ทิศตะวันออก ติดตอกับถนนสาธารณะ  และเขตอุทยานแหงชาติตาพระยา 

ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตอุทยานแหงชาติตาพระยา และพื้นที่เกษตรกรรม (ตลาดคราย) 
 
• ป ๒๕๒๒ กรมชลประทานขออนุญาตใชประโยชนภายในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงใหญ  

อำเภอโนนดินแดง เพื่อจัดสรางอางเก็บน้ำเขื่อนลำนางรอง ตามโครงการพระราชดำริ ซึ่งเปน

เขื่อนดินขนาดใหญ มีพื้นที่เก็บกักน้ำ (ระดับปกติ) ประมาณ ๒๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

๑๕,๖๒๕ ไร เริ่มสรางป พ.ศ.๒๕๒๓ เสร็จในป พ.ศ.๒๕๒๔ 

• ป ๒๕๓๘ จังหวัดบุรีรัมยโดยรองผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย (วาที่เรืออากาศตรีถวิล สภาพเพชร) 

เปนประธานการประชุม เรื่องกรณีสวนปาบุกรุกเขาไปในเขตอางเก็บน้ำเขื่อนลำนางรอง โดยมีขอ

สรุปวาเปนปญหาที่เกิดจากการอนุญาตซ้ำซอนของกรมปาไม เพราะไมดูแผนที่ที่อนุญาตใหอาง

เก็บน้ำลำนางรองใชประโยชน จึงทำใหเกิดกรณีการทับซอนพื้นที่ชลประทานและพื้นที่สวนปา 

พื้นที่ที่มีการอนุญาตซ้ำซอนคาดวามีอยูทั้งหมด ๓ พื้นที่คือ บริษัทวนเกษตรไทยจำกัด บริษัท

ปลูกสรางสวนปาวนเกษตรไทยจำกัด และบริษัทสวนปาไมสยามจำกัด มติที่ประชุมระบุวา พื้นที่

ปลูกสรางสวนปาตางๆ ที่มีการทับซอน เมื่อหมดอายุการอนุญาตใหกลับคืนไปอยูในความดูแล

ของชลประทาน และใหทำเครื่องหมายเคยใชสีแดงทารอบพื้นที่แนวเขต 

• ป ๒๕๓๙ รัฐประกาศใหพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงใหญเปนอุทยานแหงชาติตาพระยา เนื้อที่ 

๓๗๑,๒๕๐ ไร หรือประมาณ ๕๙๔ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอตาพระยา จังหวัด

สระแกว อำเภอโนนดินแดง อำเภอละหานทราย อำเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย แตในพื้นที่ที่
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กรมปาไมไดอนุญาตใหบริษัทวนเกษตรไทยจำกัดเขาปลูกสรางสวนปาและไมยืนตน กรมปาไม

ไดจัดใหเปนพื้นที่กันออกจากเขตอุทยานแหงชาติตาพระยา 

 

(Ú.Ò)  ¿“ææ◊Èπ∑’Ë·≈–°“√∑”ª√–‚¬™πå 

แนวเขตพื้นที่เริ่มจากเขตที่ทำการประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง ยาวไปตามถนนสาธารณะ เลียบ

เขตอทุยานแหงชาตติาพระยา สวนอกีดานตดิเขือ่นลำนางรองและทอดยาวไปตามชายฝง ทัง้นีใ้นแปลงสวนปา

ดังกลาวมีพื้นที่ปาธรรมชาติอยูทั้งหมด ๔ จุด 

พื้นที่ปลูกสรางสวนปามีพันธุไมทั้งหมด ๕ ชนิด คือ ยูคาลิปตัส กระถินเทพา ตนสัก ยางพารา และ 

สวนไมผล เชนมะมวง มะพราว ขนุน โดย ๓ ใน ๔ เปนพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส และในพื้นที่แปลงนี้ไดมีการ

สรางสำนักงานและที่พักคนงานอยูดวย 

 

(Ú.Ú)  ¿“æªí≠À“·≈–º≈°√–∑∫ 

ดานผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม พบวาแปลงปลูกปามีการใชสารเคมีในการฆา 

ตอยคูาลปิตสัและฆาหญา โดยเปนสารเคมปีระเภทไกรโพเสต ๔๘ ซึง่เปนสารเคมเีขมขน ซึง่มสีารตกคางในดนิ

และไหลลงแหลงน้ำธรรมชาติ เชนเดียวกับแปลงบริษัทนางรองฯ และมีการลักลอบขุดดินลูกรังเปนจำนวน

มาก เนื่องจากแปลงสวนปานี้เปนแหลงดินลูกรัง ดังนั้นเมื่อขุดแลวจะมีสภาพเปนบอกระจายอยูทั่วไปในพื้นที่ 

 

(Ú.Û) º≈°“√√—ß«—¥æ◊Èπ∑’Ë 

จากการตรวจสอบพื้นที่โดยใชเครื่องมือจับพิกัดทางภูมิศาสตร (เครื่อง GPS) และการใชสายวัด

ระบบเสน ปรากฏวาผลการรังวัดตรวจสอบไดพื้นที่จำนวน ๕,๐๘๘.๓ ไรจากพื้นที่ที่ขออนุญาต ๓,๙๐๒ 

ไร  ถือเปนการใชพื้นที่เกินกวาที่อนุญาต ๑,๑๘๖.๓ ไร 

 

(Û) ¢âÕ —ß‡°µ·≈–√âÕß‡√’¬π®“°ºŸâ√âÕßÀ≈—ß°“√µ√«® Õ∫æ◊Èπ∑’Ë·ª≈ß∑’ËÀ¡¥Õ“¬ÿ ∑—Èß Õß·ª≈ß   

 

(Û.Ò) ·ª≈ß∫√‘…—∑«π‡°…µ√‰∑¬®”°—¥   

• การขุดรองลึกในแปลงปลูกสวนปาที่บริษัทอางวาเพื่อบำรุงรักษาสวนปา เมื่อหมดอายุการอนุญาต  

ใครจะเปนผูรับผิดชอบในการปรับสภาพพื้นที่ดังกลาวใหเปนเชนเดิม  

• พื้นที่รอบเขตมีลักษณะการขุดดินลูกรังออกไปเปนจำนวนมาก ซึ่งมีการขุดบอขนาดใหญจำนวน

หลายบอ 

• กรณีการทับซอนระหวางพื้นที่อางเก็บน้ำเขื่อนลำนางรอง และพื้นที่ปลูกสรางสวนปา 

• มีการเขาจับจองและซื้อที่ดินตอจากบริษัทสวนปา โดยกลุมนายทุนและนักการเมืองทองถิ่น  และ

ผูดูแลพื้นที่ปลูกสรางสวนปาของบริษัทวนเกษตรไทย จำกัด เปนผูชี้พื้นที่สวนปาขายใหกับชาว

บานหลายราย ซึ่งบางพื้นที่มีการทำประโยชน  แตยังมิไดนำตนและตอยูคาลิปตัสออกจากแปลง

เกษตร 



‡ ’¬ß®“°ª√–™“™π 
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(Û.Ú) ·ª≈ß∫√‘…—∑π“ß√ÕßÕÿµ “À°√√¡®”°—¥ 

• ผลการตรวจสอบพื้นที่ในแปลง ๓,๙๐๒ ไร มีพื้นที่ทำประโยชนของบริษัทสวนปามากกวาจำนวน

เนื้อที่ที่ไดรับอนุญาต ๑,๑๘๖.๓ ไร โดยไมมีหนวยงานใดไปตรวจสอบและจัดการ และพื้นที่ 

ดังกลาวยังมีการทับซอนระหวางพื้นที่ชลประทานกับพื้นที่สัญญาเชา และพื้นที่เขตอุทยานแหง

ชาติตาพระยา    

• กรณีเจาหนาที่จากสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ ใหความเห็นวา ถาอนุญาตใหใชพื้นที่แปลง 

๓,๙๐๒ ไรในการจัดสรรใหประชาชนที่เดือดรอนเรื่องไมมีที่ทำกิน จะมีปญหาสารเคมีไหลลงอาง

เก็บน้ำลำนางรองนั้น ผูรองเห็นวาในชวงเวลา ๑๕ ปที่บริษัทสวนปาใชสารเคมีเขมขน ไกรโพเสต 

๔๘ ที่ไหลลงสูแหลงน้ำธรรมชาติ และเปนปญหาตอสิ่งแวดลอม ซึ่งชาวบานรองเรียนมาโดย

ตลอด ทำไมสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ จึงไมออกมาเคลื่อนไหว หรือใหความเห็นใดๆ 

 

ªí≠À“√à«¡°—π∑—Èß Ú ·ª≈ß 

๑) พื้นที่ทั้งสองแปลงหมดอายุการอนุญาตตั้งแตวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ แตกลับมีการเขาไป

ใชประโยชน เชน กรีดยางพารา การเขาไปดูแลรักษาและเก็บผลไม 

๒) การนำอาสิน (ไมยูคาลิปตัส) ออกจากพื้นที่ ซึ่งอยูในระหวางการดำเนินการแกปญหา และ

กระบวนการตรวจสอบพื้นที่ยังไมมีการสรุปผล แตเอกชนกลับมีการนำอาสินออกจากพื้นที่โดยเจาหนาที่รัฐ

ในระดับพื้นที่ไมใหความสนใจ และไมสรางความชัดเจนในการกระทำดังกลาว ทำใหประชาชนเคลือบแคลง 

ใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ รวมทั้งความไมจริงใจในการแกไขปญหาของรัฐ 

๓) หลังจากการหมดอายุการอนุญาตในพื้นที่ที่ติดกับเขื่อน มีชาวบานหลายรายเขาไปจับจอง

ทำการเกษตร นอกจากนี้ยังมีพื้นที่บางสวนที่มีกลุมนายทุนและนักการเมืองทองถิ่นเขาไปซื้อที่ดินในพื้นที่

สวนปา (ในบริเวณที่ใกลกับพื้นที่ปศุสัตว) พื้นที่ดังกลาวมีการลอมรั้วแสดงแนวเขตที่ชัดเจน และพบวามีกลุม

บุคคลจากจังหวัดนครราชสีมา และหลายอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย อพยพเขายึดพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาต 

ปจจุบัน มีอยูราว ๔๐ ครอบครัว 

 

Ù.Ú º≈®“°°“√µ√«® Õ∫‚¥¬Àπà«¬ß“π¿“§√—∞  

 ก. กรมปาไม  

(๑) จากหนังสือลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๗ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๗ สาขา 

ละหานทราย - โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย ถึงผูอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๗ เรื่อง ผลการ

ดำเนินงานของคณะทำงานระดับพื้นที่ที่ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖ สรุปผลไดวา 

การรวบรวมขอมูลรับแจงปญหาความเดือดรอนในเรื่องที่ดินทำกินของราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลลำนางรอง 

ตำบลโนนดินแดง และตำบลสมปอย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย เฉพาะผูที่ไมเคยไดรับการจัดสรร

ที่ดินตามโครงการอื่นๆ ผลปรากฏวา  

 ราษฎรในตำบลโนนดินแดง มีจำนวน ๕๘๗ ราย 

 ราษฎรในตำบลลำนางรอง มีจำนวน ๑๔๗ ราย 
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 ราษฎรในตำบลสมปอย มีจำนวน ๓๖๑ ราย 

  รวมทั้งสิ้น ๑,๐๙๕ ราย 

 

(๒) การดำเนินการพิจารณาตรวจสอบพื้นที่แปลงปลูกปาที่หมดอายุการอนุญาต ทั้งสองแปลง โดย 

คณะทำงานระดับพื้นที่พรอมดวยกลุมตัวแทนราษฎรและเจาหนาที่จากโครงการสงน้ำและบำรุงรักษา 

ลำนางรอง กรมชลประทาน ไดรวมกันสำรวจพื้นที่แปลงปลูกปาทั้งสองแปลง ตั้งแตวันที่ ๑๕ มกราคม 

พ.ศ.๒๕๔๗ - ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๗ ปรากฏผลการดำเนินการ ดังนี้ 

แปลงปลูกปา แปลง ๓,๙๐๒ ไร 

 สำรวจไดพื้นที่แปลงปลูกปาจริง  ๔,๗๐๘.๑๒๐ ไร 

 พื้นที่เกินไปจากที่ไดรับอนุญาต  ๘๐๖.๒๑๐ ไร 

แตแปลงปลูกปาดังกลาวซอนทับพื้นที่เขื่อนลำนางรอง จำนวน ๑,๘๘๗.๑๙๓ ไร เพราะฉะนั้น  

เหลือพื้นที่แปลงปลูกปาจริงทั้งสิ้น ๒,๘๒๐.๙๒๗ ไร 

แปลงปลูกปา  แปลง  ๒,๘๓๐ ไร  

 สำรวจไดพื้นที่แปลงปลูกปาจริง  ๒,๑๘๓.๐๘๓ ไร  

 (๓) ในสวนของการแกไขปญหากลุมอดีตผูรวมพัฒนาชาติไทย และกลุมราษฎรอำเภอปะคำ และ

อำเภอโนนดินแดง ที่เคยทำกินอยูในพื้นที่หนองใหญสวายสอ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัด

บุรีรัมย จำนวน ๓๑๒ ครอบครัว ที่ถูกทางราชการผลักดันออกจากพื้นที่ เมื่อป พ.ศ.๒๕๓๖ เพื่อ

ประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ แตมิไดรับการจัดสรรที่ดินทำกินใหตามที่ตกลงไว มี

ความประสงคจะขออนุญาตเขาทำประโยชนปลูกยางพาราบริเวณพื้นที่หนองใหญสวายสอ ตำบลลำนางรอง 

อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย ในพื้นที่ ๖,๐๐๐ ไร ซึ่งเปนพื้นที่ปาเสื่อมโทรมในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษที่ ๗ ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรแตงตั้งคณะทำงานพิจารณาแกไขปญหา โดยมีตัวแทนราษฎรของ

กลุมผูรวมพฒันาชาตไิทย อำเภอปะคำ กลุมผูถกูผลกัดนัอำเภอโนนดนิแดง และกลุมผูถกูผลกัดนัอำเภอปะคำ  

ซึ่งคณะทำงานดังกลาวไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗  

ขณะที่กอนหนานี้เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ผูอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๗ 

ไดมีบันทึกไปถึง หัวหนาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ สาขาละหานทราย-โนนดินแดง เรื่องปญหาแปลงปลูกปา

ที่สิ้นอายุการอนุญาตของบริษัทวนเกษตรไทย จำกัด ที่ถูกบุกรุกโดยราษฎรตำบลโนนดินแดง ตำบล 

ลำนางรอง และราษฎรที่อพยพมาจากอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ที่ทำการบุกรุก กนสราง แผวถาง 

ปกธงแสดงอาณาเขตการจับจอง ดูคลายจะสรางชุมชน หรือ หมูบานแหงใหม จึงใหแนวทางปฏิบัติตอสำนัก

บริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษ สาขาละหานทราย –โนนดินแดง ระงับการบุกรุกในเบื้องตนและชี้แจง

ทำความเขาใจกับราษฎร หากฝาฝนใหดำเนินการตามกฎหมายโดยเครงครัด 

(๔) การประชุมของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ ๗ ตามบันทึกรายงานการประชุมคณะทำงาน

แกไขปญหาปาไม กรณีการเชาพื้นที่ปาไม อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ วันที่ 

๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗ ตอแปลงสวนปา ๒,๘๓๐ ไร ของบริษัทนางรองอุตสาหกรรม จำกัด ที่ประชุม

เห็นชอบรวมกันไมใหทางราชการตออายุหนังสืออนุญาตใหกับบริษัทเอกชน และไมใหมีการนำ
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พื้นที่มาจัดสรรใหราษฎร แตขอใหราษฎรมีสวนรวมในการจัดการพื้นที ่และใหคงสภาพปาสงวนแหง

ชาติไว โดยไมผนวกเปนเขตอนุรักษพันธุสัตวปาดงใหญ    

สวนแปลง ๓,๙๐๒ ไร ของบริษัทวนเกษตรไทย จำกัด ที่ประชุมมี ๒ แนวทางในการแกไขปญหา 

คือ ฝายราษฎรเสนอใหนำพื้นที่ที่หมดอายุดังกลาวมาจัดสรรใหราษฎรและไมใหนำพื้นที่ผนวกเขาเปนเขต

อุทยานแหงชาติตาพระยา แตใหคงสภาพเปนปาสงวนไว โดยขอใหราษฎร มีสวนรวมในการจัดการพื้นที่ทุก

กรณี แตในสวนภาครัฐเสนอวาไมใหมีการจัดสรรใดๆ ในพื้นที่ให คงสภาพปาสงวนแหงชาติไว โดยใหชุมชน

มีสวนรวมในการดูแลรักษาจัดการพื้นที่ 

(๕) ตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ ที่กรมปาไม มีการ

พิจารณาของคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและศึกษาแนวทางการแกไขปญหาขอเรียกรองที่ดินทำกิน

ของราษฎรอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง แปลงปลูกปา ๒ แปลง ที่หมดอายุการอนุญาตใหใช

ประโยชน วาแปลง ๒,๘๓๐ ไร ของบริษัทนางรองอุตสาหกรรม จำกัด พบวาอยูนอกเขตรักษาพันธุ

สัตวปาดงใหญ (พื้นที่กันออก) และแปลง ๓,๙๐๒ ไร ของบริษัท วนเกษตรไทย จำกัด อยูในเขตพื้นที่

ปาเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) โดยทางบริษัทไดแจงกรมปาไมทราบวา หากไมตออายุการอนุญาต ก็ขอให

บริษัทนำไมออกกอน และที่ประชุมไดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่และการใชประโยชนใน

ปจจุบันของพื้นที่แปลงปลูกปาทั้งสองแปลงที่เรียกรอง รวมทั้งขอผูกพันตามกฎหมาย ระเบียบและมติคณะ

รัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และตรวจสอบวาราษฎรที่เดือดรอน จำนวน ๑,๘๐๗ ครัวเรือน มีที่ดินถือครองหรือไม 

เพียงใด เคยไดรับการจัดสรรที่ดินจากทางราชการหรือไม อยางไร และราษฎรมีความเดือดรอนตามที่ 

รองเรียนประการใด 

(๖) รายงานการประชุมของคณะกรรมการเพื่อการตรวจสอบและศึกษาแนวทางการแกไข

ปญหาของเรียกรองที่ดินทำกินของราษฎร อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ วันที่ ๘ 

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ที่ประชุมมีการพิจารณาจำนวนผูรองเรียนที่ตรวจสอบแลวมีจำนวน ๑,๙๒๑ ราย อยู

ในตำบลลำนางรอง ๑,๗๙๑ ราย ตำบลโนนดินแดง ๑๒๓ ราย และตำบลสมปอย ๗ ราย โดยทั้งหมดอยู

ระหวางการตรวจสอบวาไดรับ หรือเคยไดรับการจัดสรรที่ดินหรือไม ซึ่งที่ผานมามีโครงการ 

๑. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง โดยกรมปาไมรวมกับกองทัพภาคที่ ๒ 

๒. การจัดสรรที่ดินตามโครงการ สทก.และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑  

๓. การจัดสรรของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  

สำหรับราษฎรทั้ง ๑,๙๒๑ ราย ไดตรวจสอบถึงการลงทะเบียนคนจนกับอำเภอโนนดินแดงแลว 

ปรากฏวา มีราษฎรที่เดือดรอนเรื่องที่ดินทำกิน จำนวน ๑,๐๒๒ ราย เรื่องอื่นๆ อีก ๘๖ ราย และไมผานการ

ทำประชาคมอำเภอโนนดินแดง จำนวน ๒ ราย  ที่ประชุมมีมติใหสงมอบรายชื่อราษฎร จำนวน ๑,๐๒๒ ราย 

ใหทางจังหวัดบุรีรัมยพิจารณาดำเนินการแกไขตามนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาความยากจน 

สำหรับราษฎรที่เหลือมอบใหทางจังหวัดบุรีรัมย รับไปดำเนินการตรวจสอบวา ไดเขามาอยูอาศัยในพื้นที่

อำเภอโนนดินแดงเมื่อไร มีความเดือดรอนจริงหรือไม และเคยไดรับการจัดสรรที่ดินตามโครงการที่ไดจัดสรร

ที่ดินใหกับราษฎรในทองที่อำเภอโนนดินแดง หรือไม 
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โดยกอนหนานั้น คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาขอเรียกรองที่ดินทำกิน 

กลุมปฏิบัติภารกิจในรูปแบบการบริหารสวนภูมิภาค (ดานปาไม) จังหวัดบุรีรัมย มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ 

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ถึงประธานคณะกรรมการเพื่อการตรวจสอบและศึกษาแนวทางการแกไข

ปญหาขอเรียกรองที่ดินทำกินของราษฎร (อธิบดีกรมปาไม) แจงวาพื้นที่อนุญาตบริษัทนางรองฯ เนื้อที่ 

๒,๘๓๐ ไร อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาดงใหญ เปนพื้นที่ปาอนุรักษ (Zone E)  อยูในเขตลุมน้ำชั้น ๑ ๕A 

๔A ๔B บริษัทเขาทำประโยชนในขอบเขตพื้นที่ ๒,๑๘๓ ไร สวนพื้นที่อนุญาตบริษัท วนเกษตรไทยฯ เนื้อที่ 

๓,๙๐๒ ไร อยูในเขตปาสงวนแหงชาติดงใหญ เปนพื้นที่เขตปาเศรษฐกิจ (Zone E) อยูในเขตลุมน้ำชั้น ๑ ๕

A ๕B ๔A ๔B การทำประโยชนอยูในขอบเขต ๔,๙๕๔ ไร และเปนพื้นที่ ส.ป.ก. ไดกันคืนกรมปาไมตามขอ

ตกลงระหวาง ส.ป.ก. กับกรมปาไม  

สวนการตรวจสอบวาราษฎรที่รองเรียนมีที่ดินครอบครองหรือไม เคยไดรับการจัดสรรที่ดินตาม

โครงการจดัทีด่นิแกราษฎรหรอืไม อยางไร และมคีวามเดอืดรอนตามทีร่องเรยีนหรอืไมนัน้ ทีผ่านมากรมปาไม

ชี้แจงวา มีแกนนำกลุมผูรองเรียนไดรวบรวมรายชื่อราษฎรที่อางวาเดือดรอน มายื่นตอคณะทำงานเพิ่มขึ้น

เปน ๒,๑๒๑ ราย เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ แตมีชื่อซ้ำซอนกัน ๑,๙๘๓ ราย ในเรื่องการจัดสรร

ที่ดินใหกับราษฎรในทองที่อำเภอโนนดินแดงและอำเภอใกลเคียง คือ อำเภอละหานทราย อำเภอปะคำ 

จังหวัดบุรีรัมย ทางราชการไดจัดสรรที่ดินทำกินใหตั้งแต พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๒๘ โดยเฉพาะพื้นที่ตำบล 

ลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง ตำบลสมปอย อำเภอโนนดินแดง ราษฎรเคยไดรับการจัดสรรที่ดินทำกินและ 

ที่อยูอาศัยมากอนแลว คือ 

 ๑. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง โดยกรมปาไมรวมกับกองทัพภาคที่ ๒ ซึ่งมีกรมที่ดิน 

ชวยเหลือในการรังวัดแบงแปลง ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน โครงการพัฒนาปาดงใหญ ๑-๔  

 ๒. การจัดสรรที่ดินตามโครงการ สทก. ซึ่งดำเนินการโดยกรมปาไม 

 ๓. การจัดสรรที่ดินโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งไดเขามาดำเนิน

การในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่เสื่อมโทรม และดำเนินการในพื้นที่ซึ่งเคยจัดสรรไวกอนแลว คือ ในพื้นที่

โครงการพัฒนาปาดงใหญ ๑-๒ และในพื้นที่กรมปาไม ดำเนินการตามโครงการ สทก. 

ในเรื่องบัญชีรายชื่อราษฎร ซึ่งคณะทำงานระดับพื้นที่เพื่อแกไขปญหาปาไม อำเภอโนนดินแดง 

จังหวัดบุรีรัมย ไดรวบรวมตามคำสั่งคณะทำงานแกไขปญหาปาไม กรณีเชาพื้นที่ปาไม อำเภอโนนดินแดง 

จังหวัดบุรีรัมย ที่ ๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖ สำรวจเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ 

– ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๗ จำนวน ๑,๐๙๕ ราย กับบัญชีของแกนนำกลุมราษฎรอีกชุดหนึ่ง ๑,๙๘๓ ราย 

รวมทั้งสิ้น ๓,๐๗๘ ราย โดยที่ประชุมมีมติดังนี้ คือ  

๑. ประสานคณะทำงานขอความรวมมือไปยังผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย เพื่อขอความอนุเคราะหให

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย ชวยตรวจสอบวาราษฎรรายใดเคยไดรับการจัดสรรที่ดินจาก ส.ป.ก. 

บางหรือไม ประการใด  

๒. ผูแทนนายอำเภอโนนดินแดง หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ และหัวหนาอุทยานแหงชาติ

ตาพระยารวมกันตรวจสอบวาราษฎรเหลานี้ ไดแจงความประสงคขึ้นทะเบียนคนจนไวกับรัฐบาลหรือไม 

และมีความเดือดรอนยากจนจริงหรือไม ประการใด  
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๓. หัวหนาศูนยปฏิบัติการที่ดินและปาไม (นครราชสีมา) รวมกับหัวหนาโครงการพัฒนาปาดงใหญ 

ตรวจสอบวา ราษฎรรายใดเคยไดรับการจัดสรรที่ดินตามโครงการตางๆ จากกรมปาไมหรือไม อยางไร และ

ผลการจัดที่ดินดังกลาวสัมฤทธิ์ผลหรือไม ประการใด  

(๗) กลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาค (ดานปาไม) จังหวัดบุรีรัมย ไดมีบันทึกถึง

อธิบดีกรมปาไม เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ชี้แจงเรื่องราวความเปนมารายละเอียด ตางๆ ดังนี้ 

• ราษฎรไดรับการจัดสรรที่ดินโครงการ สทก. ของกรมปาไม  จำนวน  ๔๑ ราย 

  ตรวจพบวาราษฎรผูรองเรียนไดรับเอกสาร สทก. จำนวน ๒๖ ราย 

• ราษฎรที่ถือครองที่ดินตามโครงการสำรวจการถือครอง ป ๒๕๔๑-๒๕๔๒ 

 (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑)  จำนวน ๔๖ ราย  

 ตรวจพบราษฎรผูรองเรียนมีที่ดินถือครอง  จำนวน ๔๖ ราย  

 

นอกจากนี้ ไดตรวจสอบโดยขอความรวมมือจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย ตรวจสอบ

ขอมูลของราษฎรปรากฏผลดังนี้ 

• ตำบลสมปอย ไดรับการจัดสรรที่ดิน จำนวน ๘๔ ราย และมีรายชื่อราษฎรผูรองเรียนจำนวน ๗ 

ราย ตรวจสอบพบผูรองเรียนไดรับการจัดสรรที่ดินจาก ส.ป.ก.  -  ราย 

• ตำบลโนนดินแดง ไดรับการจัดสรร จำนวน ๑๓๘ ราย มีชื่อราษฎรที่รองเรียนจำนวน                

๑๒๓ ราย ตรวจสอบพบผูรองเรียนไดรับการจัดสรร จำนวน ๑๑ ราย  

• ตำบลลำนางรอง ไดรับการจัดสรร จำนวน ๑๘๘ ราย และมีรายชื่อราษฎรผูรองเรียนจำนวน 

๑๘๕ ราย ตรวจสอบพบผูรองเรียนไดรับการจัดสรร ๑๗๐ ราย  

สรุป ราษฎรผูรองเรียน จำนวน ๑,๙๘๕ ราย (ตรวจสอบใหมมีรายชื่อซ้ำซอนกัน ๖ ราย 

คงเหลือ ๑,๙๗๙ ราย) มีที่ดินถือครองจำนวน ๒๒๔ ราย โดย 

• ไดรับการจัดสรรโครงการ สทก. จากกรมปาไม จำนวน ๒๖ ราย 

• มีที่ดินถือครองตามโครงการสำรวจการถือครอง (ตามมติ ครม. ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑) จำนวน 

๔๖ ราย 

• สวนกรณีรายชื่อราษฎร จำนวน ๑,๐๒๒ ราย ที่ทางจังหวัดบุรีรัมยพิจารณาแกไขปญหานั้น ขณะ

นี้อยูระหวางการดำเนินการของจังหวัดบุรีรัมย และเมื่อตรวจสอบไปพบวา จำนวนรายชื่อ           

๑,๐๒๓ ราย เปนสวนหนึ่งของบัญชีรายชื่อ ๑,๙๗๙ ราย ที่รองเรียนตอรัฐมนตรีกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตไดลงทะเบียนเปนขอมูลพื้นฐานของประชาชนผูประสบ

ปญหาสังคมและความยากจน เรื่องที่ดินทำกิน (ส.ย.๑) ตออำเภอโนนดินแดงไวเพียงจำนวน 

๑,๐๒๓ ราย เทานั้น และลงทะเบียน ส.ย. อื่นๆ จำนวน ๙๖ ราย  ไมไดลงทะเบียน ๘๖๐ ราย 

รวมทั้งหมด ๑,๙๗๙ ราย ซึ่งขณะนี้อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย กำลังดำเนินการสำรวจ

แตละรายนั้นวายากจนจริงหรือไม  

ในเรื่องความเหมาะสมของพื้นที่ในการจัดที่ดินนั้น คณะทำงานมีความเห็น ดังนี้ 
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• แปลง ๒,๘๓๐ ไร ไมเหมาะสมที่จะนำไปจัดสรรใหกับราษฎร เนื่องจากเปนพื้นที่อยูกลาง

พื้นที่ปาลอมรอบดวยพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผืนปา

เขาใหญ - ดงพญาเยน็ ทีอ่งคการยเูนสโกไดประกาศเปนเขตมรดกโลกไปแลว หากอนญุาตให

ราษฎรเขาไปทำกินในบริเวณดังกลาว อาจทำใหเกิดผลกระทบตามมาหลายประการดวยกัน 

• แปลง ๓๙๐๒ ไร ก็ไมมีความเหมาะสมที่จะนำพื้นที่ไปจัดสรรแกราษฎรเชนเดียวกัน 

เนื่องจากเปนพื้นที่ติดกับอางเก็บน้ำลำนางรองตลอดแนวดานทิศตะวันออกทั้งหมด อาจ

สงผลกระทบตอการพังทลายของดิน คุณภาพของน้ำ ซึ่งราษฎรอำเภอโนนดินแดงและ

อำเภอใกลเคียงไดใชเปนแหลงน้ำ อุปโภค เกี่ยวกับสารพิษตกคางในดินและน้ำจากการใช 

สารเคมทีำอาชพีเกษตรกรรม ซึง่สารพษิจะถายทอดสูคนในลกัษณะทางหวงโซอาหาร และเจาหนาที่

จากสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ นายวิชัย สุกิจมงคลกุล นักวิชาการสิ่งแวดลอม ๗ ว ไดชี้แจง

เพิ่มเติมใหทางคณะทำงานทราบวา ขณะนี้รอผลการวิเคราะหตัวอยางน้ำบางจุดของอางเก็บน้ำ

ลำนางรองจากกรมควบคุมมลพิษเปนประการใดจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

สวนประการสุดทาย คณะทำงานฯ ไมเห็นความจำเปนตองมีคณะทำงานในสวนของภาค 

ประชาชนเขารวมเปนคณะทำงานดวย เนื่องจากขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการแกไขปญหาราษฎรนั้นมี

ครบถวนแลว  

(๘) กรณีแปลงปลูกสรางสวนปาของบริษัทวนเกษตรไทย จำกัด ไดเขาทำประโยชนในขอบเขต

พื้นที่ปาเศรษฐกิจ โซน E เนื้อที่ ๔,๙๔๕ ไร จากที่ขออนุญาตใชประโยชน ๓,๙๐๒ ไร ในกรณีแปลงสวนปา

ของบรษิทันางรองอตุสาหกรรม จำกดั ไดเขาทำประโยชนในขอบเขต ๒,๒๕๐ ไร จากทีข่ออนญุาต ๒,๘๓๐ ไร  

ประเด็นการเรียกรองของราษฎร สืบเนื่องจากวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖ เปนตนมา กลุม

ราษฎรอำเภอโนนดินแดงเรียกรองคัดคานมติขององคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง ซึ่งเห็นชอบใหบริษัท

ทั้งสองตออายุสัญญาสัมปทานได และใหทางราชการนำพื้นที่แปลงปลูกสรางสวนปาที่หมดอายุอนุญาตทั้ง

สองแปลงมาจัดสรรใหราษฎร ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงทรัพยากรฯ ไดแตงตั้งคณะทำงานตรวจสอบขอเท็จจริง  

คณะทำงานแกไขปญหาปาไมและที่ดินฯ และไดแตงตั้งคณะทำงานระดับพื้นที่ดำเนินการแกไขปญหาโดย

ตลอด สุดทายไดรวบรวมขอมูลราษฎรที่เดือดรอนและรายละเอียดการทำประโยชนของพื้นที่แปลงปลูกปาทั้ง

สองแปลงใหกระทรวงทรัพยากรฯ รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖  

 ในการดำเนินการขอตออายุอนุญาต บริษัททั้งสองไดยื่นขอตออายุอนุญาตที่สำนักงานปาไมจังหวัด

บุรีรัมย (เดิม) สำนักงานพื้นที่อนุรักษ ๗ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมยมา

ตั้งแตวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖ เรื่อยมา ซึ่งเปนชวงถายโอนอำนาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ.ปาสงวนแหง

ชาติ ระหวางกรมปาไมกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กลับไปกลับมา ประกอบกับระเบียบ

และแนวทางปฏิบัติยังไมชัดเจน ทำใหการพิจารณาตออายุอนุญาตดังกลาว อยูในขั้นตอนการตรวจสอบของ

เจาหนาที่ระดับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งเบื้องตนเจาหนาที่ผูตรวจสอบมีความเห็นวาพื้นที่ขอตออายุ

อนุญาตแปลงนี้ไมอยูในเขตปาอนุรักษ อยูในหลักเกณฑที่จะตออายุใหได หากไมอนุญาตก็ควรให

บริษัทตัดไมที่ปลูกสรางขึ้น รวมทั้งเก็บเกี่ยวผลผลิตของบริษัทฯ ออกกอน หรือตออายุใหเฉพาะ

แปลงปลูกไมสัก ยางพารา และแปลงไมผล  
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โดยทั้งนี้ ในสวนรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดสั่งการใหรองปลัด

กระทรวงทรัพยฯ (นายอภิวัฒน เศรษฐรักษ) ไปดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและศึกษา

แนวทางแกไขปญหาขอเรียกรองที่ดินทำกินของราษฎร อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย วามีความเปน

ไปไดมากนอยเพียงใด ในการที่จะนำพื้นที่บริเวณดังกลาวมาจัดสรรใหกับราษฎรและมีผลกระทบ

เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมหรือไม เพียงใด กำหนดระยะเวลาทำงานไมเกิน ๖๐ วัน และแจงใหผูรองเรียน

ทราบ 

 

ข. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  

ปาดงใหญประกาศเปนปาคุมครองในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๖๕ ตอนที่ ๖๘ ตามพระราชบัญญัติ

คุมครองและสงวนปา พุทธศักราช ๒๔๘๑ และประกาศเปนปาสงวนดงใหญ ตามความในพระราชบัญญัติ

คุมครองและสงวนปา พุทธศักราช ๒๔๘๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๙๗ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๘ (พ.ศ.๒๕๐๒) ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๗๖ 

ตอนที่ ๑๑๒ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๐๒ มีเนื้อที่ ๖๓๑,๒๕๐ ไร หรือ ๑๐๑๐ ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่รอยตอ

ของ ๓ จังหวัด คือ จังหวัดสระแกว (จังหวัดปราจีนบุรีเดิม) นครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย โดยเปนแหลง

ตนน้ำที่สำคัญหนึ่งสาย คือ ลำนางรอง  

ป พ.ศ.๒๕๓๙ รัฐประกาศใหพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงใหญ  เปนเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ ตาม

พระราชกฤษฎีกา ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๙ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๖๕ก ใน

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๙ เนื้อที่ ๑๙๕,๔๘๖ ไร หรือ ประมาณ ๓๑๒.๗๘ ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอปะคำ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย และประกาศใหพื้นที่ปาดงใหญ เปนเขต

อุทยานแหงชาติตาพระยา ตามพระราชกฤษฎีกา ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๙ ในราชกิจจานุเบกษา 

เลมที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๖๕ ก ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๙ เนื้อที่ ๓๗๑,๒๕๐ ไร หรือประมาณ ๕๙๔ 

ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว อำเภอโนนดินแดง อำเภอละหานทราย 

อำเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 

(๑) เขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ ทำบันทึกลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ รวมกับเจาหนาที่

และตัวแทนชาวบาน ผลการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูเดือดรอนที่แจงไวกับคณะทำงานระดับพื้นที่ เพื่อแกไข

ปญหาปาไม กรณีการเชาพื้นที่ปาไมอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งสำรวจขอมูลชวงระหวาง วันที่ ๑๕ 

มกราคม – ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๗ ไดขอมูลจำนวน ๑,๐๙๕ ราย เหลือจำนวนผูเดือดรอนอีกราว ๗๐๐ 

ราย ที่ยังไมไดตรวจสอบความถูกตองดานตางๆ 

(๓) สำนักอุทยานแหงชาติ มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ถึงนายกองคการบริหารสวน

ตำบลลำนางรอง เพื่อใหเขารวมรับฟงความคิดเห็นภายหลังจากกรมอุทยานแหงชาติฯ ไดวาจางบริษัท เอ็นริช 

คอนซัลแตนท จำกัด ใหดำเนินการศึกษา สำรวจและจัดทำแผนแมบทการจัดการพื้นที่อุทยานแหงชาติ

ตาพระยา จังหวัดสระแกว และจังหวัดบุรีรัมย  
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ค. สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ 

(๑) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย มีบันทึกที่ทำรวมกับเจาหนาที่และ

ผูแทนราษฎร กรณีขอถกเถียงจำนวนรายชื่อผูเดือดรอนที่ไมมีที่ดินทำกินของอำเภอโนนดินแดง จังหวัด

บุรีรัมย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ และ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ วาจำนวนรายชื่อ ๒,๑๒๑ ราย 

แตเมื่อคัดรายชื่อที่ซ้ำซอนกันออกไปแลวพบวาเหลือรายชื่อทั้งสิ้น ๑,๙๘๓ ราย 

(๒) จากรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ /๒๕๔๘ ที่กรมปาไม ซึ่งเปนการประชุมของคณะกรรมการเพื่อ

ตรวจสอบและศึกษาแนวทางการแกไขปญหาขอรองเรียนที่ดินทำกินของราษฎรอำเภอโนนดินแดง จังหวัด

บุรีรัมย โดยผูแทนจากสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ ไดรายงานขอมูลใหที่ประชุมทราบและ

พิจารณาวา ยูเนสโกขึ้นทะเบียนใหปาไมกลุมดงพระยาเย็น ๕ ปา ไดแก อุทยานแหงชาติเขาใหญ 

อุทยานแหงชาติทับลาน อุทยานแหงชาติปางสีดา อุทยานแหงชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ

สัตวปาดงใหญ เนื้อที่รวม ๖,๑๖๐ ตารางกิโลเมตร เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ 

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนั้น การพิจารณาในระดับพื้นที่ที่จะอนุญาตใหเอกชนตออายุใบอนุญาตใช

พื้นที่ปลูกปาเศรษฐกิจ หรือการจะจัดสรรใหราษฎรเขาทำกินในเขตพื้นที่สมควรจะตองพิจารณา

อยางรอบคอบ มิฉะนั้นอาจจะไดรับการทักทวงจากยูเนสโก เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  

กรณีที่ราษฎรใชที่ดินทำกินโดยรอบอางเก็บน้ำลำนางรอง สามารถแยกไดเปน ๒ ประเด็น คือ  

๑) เกิดการชะลางหนาดินลงสูอางเก็บน้ำ เนื่องจากพฤติกรรมการปลูกมันสำปะหลังของราษฎรจะมี

การยกรองพูนดิน ปกหนอมันสำปะหลัง และกำจัดหญา หรือวัชพืชในลักษณะ Bare Soil ไมมีสิ่งปกคลุมดิน 

ไมไดทำการเกษตรแบบการอนุรักษดินและน้ำ ดังนั้นพฤติกรรมเชนนี้ในชวงฤดูฝนที่ตกลงมาในบริเวณนี้จะ

เกิดการชะลางหนาดินลงสูอางเก็บน้ำอยางรุนแรง 

๒) พบเห็นการทำเกษตรกรรมในบริเวณนี้มีการใชยาฆาแมลงฉีดพนมันสำปะหลัง ลักษณะเชนนี้ไม

อาจควบคุมและดูแลได จึงกอใหเกิดสารเคมีปนเปอนและตกตะกอนพื้นทองน้ำในอางเก็บน้ำลำนางรอง เปน

อันตรายตอสิ่งมีชีวิต และหวงโซอาหารมาสูมนุษย สำหรับการปนเปอนของสารเคมี เปนองคประกอบของ 

ยาฆาหญาที่ราษฎรบริเวณนั้นใชอยู จะตองไปตรวจวิเคราะหระดับการสะสมในพื้นทองน้ำตอไป 

 ซึ่งเรื่องนี้ที่ประชุมจึงมอบหมายใหผูอำนวยการสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ ประสานกับทาง

จังหวัดบุรีรัมย เพื่อดำเนินการตอไป  

 ๓) จากหนังสือของกรมปาไมลงวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๔๙  ที่ไปถึงหัวหนากลุมปฏิบัติภารกิจ

ในราชการสวนภูมิภาค (ดานตนไม) จังหวัดบุรีรัมย ไดอางถึงความเหมาะสมของพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาต

ทั้งสองแปลง วาไดรับรายงานแจงวา แปลงปลูกปาของเอกชนทั้ง ๘ แปลง ไมมีความเหมาะสมที่จะนำไป

จัดสรรใหกับราษฎร และอยูระหวางรอผลการวิเคราะหตัวอยางบางจุดของอางเก็บน้ำลำนางรองจาก

สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ นอกจากนี้กรมปาไมยังไดประสานกับสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ ใน

การพิจารณาของบประมาณ โดยกรมปาไมแจงใหสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ ติดตามผลการวิเคราะห

ตัวอยางน้ำบางจุดของอางเก็บน้ำลำนางรอง รวมทั้งการเสนอทางเลือกการแกไขปญหาของราษฎรเมื่อเห็น

วาแปลงปลูกปาของเอกชนทั้ง ๒ แปลงไมมีความเหมาะสมและการดำเนินการอื่นๆ  ใหกรมปาไมทราบ 
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นอกจากนี้กรมปาไมไดมีหนังสือไปถึงผูอำนวยการสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ ย้ำถึงภารกิจ

ของสำนักงานสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ ที่ตองประสานกับจังหวัดบุรีรัมยในการดำเนินการในสวนที่

เกี่ยวของกับการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในบริเวณอางเก็บน้ำลำนางรอง และสงขอเสนอแนะของ 

กรมควบคุมมลพิษและคาใชจายที่จะทำการศึกษาสำรวจขอมูลทางวิทยาศาสตรบริเวณดังกลาว โดยให

พิจารณาเสนองบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัด หรือขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดบุรีรัมย ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการแกไขปญหาความยากจนของราษฎร  

เพื่อใหวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และวิเคราะหการปนเปอนของสารพิษจากการใชสารเคมีปองกันกำจัด

ศัตรูพืช 

   

ง. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย 

มีหนังสือลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมยวา จากการติดตามหนังสือ

ทางปฏิบัติภารกิจฯ ที่ ทส. ๑๖๓๘/๖๐ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ในประเด็นราษฎรมีความเดือดรอน 

ตามที่รองเรียนหรือไม ประการใด ตามที่ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนอำเภอโนนดินแดง   

แจงบัญชีรายชื่อผูจดทะเบียนปญหาที่ดินทำกิน (สย. ๑) ในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมยวามีความ

ยากจนจริงมีจำนวน ๙๑ ราย และหลังจากคณะทำงานฯ ไดตรวจสอบกับบัญชีรายชื่อของผูรองเรียน จำนวน

ทั้งหมด ๑,๙๘๕ ราย (ปรากฏวามีชื่อซ้ำซอนกับคงเหลือ ๑,๙๗๙ ราย) แลวปรากฏวาพบรายชื่อเพียง ๒๗ 

ราย โดย 

- ไมมีที่ดินทำกิน จำนวน ๖๕ ราย มีชื่อในบัญชีรายชื่อผูรองเรียน จำนวน ๒๐ ราย 

- มีที่ดินทำกินและไมเพียงพอ มีจำนวน ๘ ราย มีชื่อในบัญชีรายชื่อผูรองเรียนจำนวน ๑ ราย 

- มีที่ดินทำกินแตไมมีเอกสารสิทธิ จำนวน ๑๘ ราย มีชื่อในบัญชีรายชื่อผูรองเรียน ๖ ราย 

กลาวโดยสรุปคือสมควรรับรายชื่อ ๑,๙๗๙ ราย เปนขอมูลบัญชีรายชื่อราษฎรที่รองเรียน

ทั้งหมด แลวมอบหมายใหศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน จังหวัดบุรีรัมยพิจารณาดำเนินการ

ตอไป 
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ก. องคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง 

๑) บริษัทนางรองอุตสาหกรรม จำกัด มีหนังสือลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ ถึงประธานกรรมการ

บริหารองคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง เรื่องขอความเห็นชอบในการขออนุญาต เขาทำประโยชนในเขต

ปาสงวนแหงชาติ ของบริษัท นางรองอุตสาหกรรม จำกัด ดวยเนื้อที่ ๒,๘๓๐ ไร เพื่อดำเนินเกษตรแบบผสม

ผสานในรูปแบบของงานดานวนเกษตร โดยเชื่อวาโครงการดังกลาวจะเปนประโยชนตอชุมชนและชาวบาน

ในทองที่ตำบลลำนางรอง ในแงของการวาจางงานทองถิ่นเพิ่มรายไดและเพิ่มพื้นที่ปาไมยืนตนแกทองถิ่น 

 ๒) องคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง มีหนังสือตอบนายปราโมทย ตันเจริญ เมื่อวันที่ ๒๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๔๖ แจงวา ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ 

วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ เสียงสวนใหญมีมติเห็นชอบใหบริษัท นางรองอุตสาหกรรม จำกัด เขาทำ
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ประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ จำนวน ๒,๘๓๐ ไร เพื่อประโยชนตอชุมชนและชาวบานใหมีรายไดเพิ่ม

มากขึ้น 

๓) องคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ วันที่ ๙ 

เมษายน ๒๕๔๖ ณ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง เพื่อพิจารณาวาระการทบทวนมติการ

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๖ วาระ

ที่ ๓ ขอที่ ๓.๓ เสนอโดยสมาชิกองคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง ผลการประชุมมีมติวา ไมทบทวน 

มติการประชุมดังกลาว 

 

ข. จังหวัดบุรีรัมย  

๑) อำเภอโนนดินแดงมีหนังสือถึงนายสมนึก ปดชา ราษฎรหมูที่ ๙ ตำบลลำนางรอง เมื่อวันที่ ๒๕ 

มกราคม ๒๕๔๙ เพื่อแตงตั้งใหเปนหนึ่งในคณะทำงานเฝาระวังการบุกรุกพื้นที่แปลง ๓,๙๐๒ ไร ที่ถูกกลุม

บุคคลเขาบุกรุกจับจอง โดยใหผูไดรับการแตงตั้งมีอำนาจหนาที่ตรวจสอบพื้นที่ ดำเนินการเฝาระวังมิใหมี 

ผูบุกรุกเขาทำประโยชนในปาสงวนแหงชาติ แปลงเนื้อที่ ๓,๙๐๒ ไร ทองที่ตำบลโนนดินแดงในระหวางการ

พิจารณาอนุญาตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหากพบวามีผูบุกรุกเขาทำประโยชน

เพิ่มจากเดิม หรือมีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานใหรายงานกำนันตำบลโนนดินแดง ผูแทนสำนักงาน

ปาไมสาขาจังหวัดบุรีรัมย  และอำเภอโนนดินแดงทราบโดยเร็ว 

 ๒) จังหวัดบุรีรัมยมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ ถึงกำนันตำบลลำนางรอง เรื่องแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบพิสูจนสิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ปาอนุรักษ กรณีที่ทางราชการ

ประกาศเขตอุทยานแหงชาติตาพระยาทับซอนกับพื้นที่สาธารณประโยชนและที่ดินทำกินของราษฎรบาน

หนองเสม็ด ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย จำนวน ๓๒ ราย ๓๘ แปลง เนื้อที่ ๑๓๑ ไร 

๓ งาน ๗๕ ตารางวา และกรมอุทยานแหงชาติ ไดกำหนดแนวทางดำเนินการตรวจสอบพิสูจนสิทธิการ 

ครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่อนุรักษ เพื่อแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาไมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑   

 

ค.โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง 

๑) ป พ.ศ.๒๕๒๒ กรมชลประทานขออนุญาตใชประโยชนภายในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 

ดงใหญ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย เพื่อจัดสรางอางเก็บน้ำลำนางรอง ตามโครงการพระราชดำริซึ่ง

เปนเขื่อนดินขนาดใหญ มีพื้นที่เก็บกักน้ำประมาณ ๒๕ ตารางเมตร หรือประมาณ ๑๕,๖๒๕ ไร เริ่มสรางป 

๒๕๒๓  แลวเสร็จในป พ.ศ.๒๕๓๔  

ป ๒๕๓๘ จังหวัดบุรีรัมยมีการประชุม เรื่องกรณีสวนปารุกเขาไปในอางเก็บน้ำลำนางรอง โดยมี 

ขอสรุปวาเปนปญหาที่เกิดจากการอนุญาตซ้ำซอน เพราะไมดูแผนที่ที่อนุญาตใหอางเก็บน้ำลำนางรองใช

ประโยชนจึงทำใหเกิดกรณีการซับซอนพื้นที่ชลประทาน และพื้นที่สวนปา พื้นที่ที่มีการอนุญาตซ้ำซอนคาด

วามีทั้งหมด ๓ พื้นที่ คือ บริษัทวนเกษตรไทย จำกัด บริษัท ปลูกสรางสวนปาวนเกษตรไทย จำกัด และ

บริษัทสวนปาไมสยาม จำกัด มติที่ประชุมวาพื้นที่ปลูกสรางสวนปาตางๆ ที่มีการซับซอนเมื่อหมดอายุการ
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อนุญาตใหกลับคืนไปอยูในความดูแลของกรมชลประทาน และใหทำเครื่องหมายโดยการใชสีแดงทารอบ

พื้นที่แนวเขต 

 

°ÆÀ¡“¬ ·≈–√–‡∫’¬∫∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß 
๑) พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ 

มาตรา ๑๖ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำนาจอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขาทำประโยชนหรือ

อยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติได ในกรณี ดังตอไปนี้ 

(๑) การเขาทำประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ คราวละไมนอยกวา หาปแตไมเกิน

สามสิบป ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

จะอนุญาต โดยใหยกเวนคาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางสวนตามที่ เห็นสมควรก็ได                  

(๒) การเขาทำประโยชนเกี่ยวกับการทำเหมืองแรตามกฎหมายวาดวยแร คราวละไมเกินสิบป โดย

ใหไดรับยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาต เก็บหาของปาและไมตองเสียคาภาคหลวงของปาตามพระราชบัญญัติ

นี้สำหรับ แร ดินขาว หรือหิน แลวแตกรณี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี

กำหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี 

มาตรา ๒๐ ในกรณีปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรมตามมาตรา ๑๖ ทวิ ใหอธิบดี

โดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำนาจอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดทำการบำรุงปาหรือปลูกสรางสวนปา

หรือไมยืนตน ในเขตปาเสื่อมโทรมไดภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสืออนุญาต แตใน

กรณีที่จะอนุญาตใหเกิน ๒,๐๐๐ ไร ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาจกำหนดใหผูรับอนุญาต

เสียคาตอบแทนใหแกรัฐบาลได ตามจำนวนที่เห็นสมควรโดยประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

๒) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (ที่บังคับใชในขณะนั้น) 

มาตรา ๔๖ บุคคลซึ่งรวมกับเปนชุมชนทองถิ่นดังเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี

ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบำรุง

รักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ตามที่

กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๖ สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐ และชุมชน ในการบำรุงรักษา และการไดประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุมครองสงเสริม และรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดลอม เพื่อใหดำรงชีพอยูไดอยางปกติ และตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 

อนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๘๔ รัฐตองจัดระบบการถือครองที่ดินและการใชที่ดินอยางเหมาะสม จัดหาแหลงน้ำเพื่อ

เกษตรกรรมใหเกษตรกรอยางทั่วถึงและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาดสินคา

เกษตรใหไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษา

ผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร  
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 ๓) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสหประชาชาติ 

ซึ่งประเทศไทยเปนภาคี  พ.ศ.๒๕๔๒ 

ขอ ๑ ยอย  

ประชาชาติทั้งปวงมีสิทธิกำหนดเจตจำนงของตนเอง โดยสิทธินั้น ประชาชาติเหลานั้นจะกำหนด

สถานะทางการเมืองของตนโดยเสรี  และพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมของตนอยางเสรี 

ขอ ๒ ยอย   

เพื่อจุดมุงหมายของตน ประชาชาติทั้งปวงอาจจัดการโภคทรัพยและทรัพยากรธรรมชาติของตนได

อยางเสรี โดยไมกระทบตอพันธกรณีใดๆ อันเกิดจากความรวมมือ ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศซึ่งตั้งอยูบน

พื้นฐานของหลักการแหงผลประโยชนรวมกันและกฎหมายระหวางประเทศ ประชาชาติจะไมถูกลิดรอนวิถี

ทางยังชีพของตนไมวาในกรณีใด 
 

ª√–‡¥Áπ„π°“√µ√«® Õ∫ 
จากการรับฟงขอเท็จจริงจากพยานเอกสาร การตรวจสอบในพื้นที่ การชี้แจงดวยวาจา ทั้งจากฝาย 

ผูรอง ผูถกูรอง และหนวยงานทีเ่กีย่วของ คณะอนกุรรมการสทิธใินการจดัการทีด่นิและปา กำหนดการตรวจสอบ

รวม ๓ ประเด็น คือ  

ประเด็นที่ ๑ การที่กรมปาไมอนุญาตใหบริษัทเอกชน เขาทำประโยชนในเขตปาสงวนดงใหญ 

ซอนทับพื้นที่ทำกินเดิมของประชาชนอำเภอโนนดินแดงซึ่งทำกินอยูเดิม เปนการกระทำที่ละเมิดสิทธิชุมชน

หรือไม อยางไร 

ประเด็นที่ ๒ การที่หนวยงานภาครัฐใหบริษัทเอกชนเขาทำประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ 

ดงใหญ โดยเจาหนาที่ไมดำเนินการตรวจสอบและแกไขปญหาผลกระทบตอชุมชนจากสวนปาภาคเอกชน 

ถือเปนการละเลยการปฏิบัติหนาที่  และละเมิดสิทธิชุมชนหรือไมอยางไร 

ประเด็นที่ ๓  เมื่อมีมติไมตออายุสัญญาอนุญาตการเชาทำสวนปา หนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการ

แกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ และเปนธรรมตอผูรอง หรือไม อยางไร 
 

§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√ ‘∑∏‘„π°“√®—¥°“√∑’Ë¥‘π·≈–ªÉ“ 
ประเด็นที่ ๑ การที่กรมปาไมอนุญาตใหบริษัทเอกชน เขาทำประโยชนในเขตปาสงวน 

ดงใหญซอนทับพื้นที่ทำกินเดิมของประชาชนอำเภอโนนดินแดงซึ่งทำกินอยูเดิม เปนการกระทำที่

ละเมิดสิทธิชุมชนหรือไม  อยางไร 

คณะอนุกรรมการฯ เห็นวา จากขอเท็จจริงตางๆ เปนที่ยอมรับกันวา มีประชาชนอยูอาศัยและทำกิน

ในพื้นที่เขตปาสงวนดงใหญมากอน อาทิเชน  

• กรณีการอพยพของชุมชนออกจากพื้นที่สูรบรุนแรงระหวางพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยกับ

รัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากป ๒๕๒๐   

• ป ๒๕๒๐-๒๕๔๔ มโีครงการพฒันาพืน้ทีค่วามมัน่คงตามแนวชายแดนไทย-กมัพชูา และหนวยงาน 

ตางๆ รวมกนัจดัสรรทีท่ำกนิใหครอบครวัละ ๑๖ ไร โดยใหสทิธทิำกนิ (สทก.) ตามมตคิณะรฐัมนตร ี

๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๒  
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• เพื่อเปนการสนับสนุนการดำรงชีวิตในพื้นที่ปาดงใหญใหแกประชาชนในป ๒๕๒๒ นั่นเอง  

กรมชลประทานไดขออนญุาตใชประโยชนภายในเขตพืน้ทีป่าสงวนดงใหญ เพือ่จดัสรางอางเกบ็นำ้

ลำนางรอง ซึ่งเปนเขื่อนดินขยายใหญ เริ่มสรางเมื่อป  ๒๕๒๓  เสร็จในป ๒๕๒๔  

ดังนั้น เมื่อรัฐอนุญาตใหเอกชนเขามาทำการปลูกสรางสวนปานับแตป ๒๕๒๖ ในพื้นที่อำเภอ 

โนนดนิแดง และอำเภอละหานทราย โดยเฉพาะอยางยิง่ตัง้แตป ๒๕๓๐ สรปุรวมวารฐัโดยกรมปาไมอนญุาต

ให ๗ บริษัทเอกชนเขาทำประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงใหญ ๙ แปลง รวมเนื้อที่ ๒๓,๗๔๖ ไร เพื่อ

ปลูกไมยูคาลิปตัสบนพื้นที่ดินทำกินเดิมของประชาชนชาวโนนดินแดงนั่นเอง 

แมวาประชาชนชาวอำเภอโนนดินแดงไดรับการจัดสรรที่ทำกิน ตั้งแตป ๒๕๒๑-๒๕๒๘ โดยผาน

โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง โดยกรมปาไมรวมกับกองทัพภาคที่ ๒ ซึ่งมีกรมที่ดินชวยเหลือในการ

รังวัดแบงแปลง ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนโครงการพัฒนาปาดงใหญ ๑-๔ การจัดสรรที่ดินตามโครงการ สทก. ซึ่ง

ดำเนินการโดยกรมปาไม และโครงการจัดสรรที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย ที่ไดเขามา

ดำเนินการในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเสื่อมโทรม และดำเนินการในพื้นที่ซึ่งเคยจัดสรรไวกอนแลวคือ ในพื้นที่

โครงการพัฒนาปาดงใหญ ๑-๒ และในพื้นที่กรมปาไมดำเนินการตามโครงการ สทก. แตระยะเวลาลวงมา  

๒๙ ปแลวนับตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๑ ที่มีการจัดที่ดินจนกระทั่งปจจุบัน ปจจุบันประชากรเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 

๑,๙๗๙ ครอบครัว จากเดิมในป ๒๕๒๒ มีเพียง ๘๔๐ ครอบครัว ประชากรเพิ่มขึ้นกวา ๑,๑๓๙ ครอบครัว 

ในชวง ๒๙ ปที่ผานมา ถาเฉลี่ยจำนวนประชากรในครัวเรือนจาก ๑,๙๗๙ ครอบครัว ก็ไดประชากร

ประมาณ ๙,๘๓๕ คน ที่มีความเดือดรอนในเรื่องที่ดินทำกิน ขณะที่ที่ดินที่รัฐอนุญาตใหบริษัท

เอกชนเขาใชประโยชนในปาสงวนแหงชาติดงใหญมีถึง ๒๓,๗๔๖ ไร    

ในกรณีแปลงปลูกสวนปาของบริษัทนางรองอุตสาหกรรมจำกัด พื้นที่ ๒,๘๓๐ ไร ยิ่งเห็นไดชัดวาอยู

ใจกลางของปาสงวนดงใหญ แตกลับมีการกันออกจากพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญกอนจะประกาศเขต

ใหดวย      

นอกจากนี้ การที่กรมปาไมประกาศเขตอุทยานแหงชาติตาพระยาเปนจำนวนเนื้อที่ ๓๗๑,๒๕๐ ไร 

และเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญจำนวนเนื้อที่ ๑๙๓,๔๘๖ ไร ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ พรอมๆกัน

โดยไมมีกระบวนการตรวจสอบพื้นที่ทำกินของราษฎรเดิม และกันพื้นที่ทับซอนออกกอน จึงเปนการสราง

ปญหาเพิ่มเติมในการนำที่ดินที่ประชาชนเคยทำกินไปเปนปาอนุรักษ      

ดังนั้น การกระทำของกรมปาไมที่อนุญาตใหบริษัทเอกชนเขาทำประโยชนในเขตปาสงวน

ดงใหญซอนทับพื้นที่ดินของประชาชนโนนดินแดงซึ่งทำกินอยูเดิม ถือเปนการกระทำที่ละเมิดสิทธิ

ในทรัพยสินของผูรอง  และสิทธิชุมชน  

  

ประเด็นที่ ๒. การที่หนวยงานภาครัฐใหบริษัทเอกชนเขาทำประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ

ดงใหญ โดยเจาหนาที่ไมดำเนินการตรวจสอบการใชพื้นที่ปา และแกไขปญหาผลกระทบตอชุมชนจาก

สวนปาภาคเอกชน ถือเปนการละเลยการปฏิบัติหนาที่  และละเมิดสิทธิชุมชนหรือไมอยางไร 

จากการเขาไปตรวจสอบโดยหนวยงานภาครัฐ หลังการรองเรียนของผูรองไมใหตอใบอนุญาตเขาใช

ประโยชนของสวนปาทั้งสองแปลง ปรากฏชัดเจนวาทางสวนปาเอกชนทั้งสองแปลงไดทำผิดวัตถุประสงคที่
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ใหไวกับทางกรมปาไม เพราะในชวงขอรับใบอนุญาตเขาใชประโยชนนั้นระบุวาบริษัทจะทำการเกษตรใน

แบบผสมผสานระบบวนเกษตร แตพอเขาใชประโยชนจริงกลับเปนการปลูกไมยูคาลิปตัสเปนสวนใหญ ซึ่ง

เปนพืชเชิงเดี่ยวที่ใชน้ำมากและเปนพืชที่ทำใหดินเสื่อมสภาพ ซึ่งกรมปาไมไมไดมีการตรวจสอบการเขาใช

ประโยชน รวมทั้งปญหารายแรงจากการขุดรองลึกเต็มพื้นที่ และการลักลอบขุดดินลูกรังจำนวนมาก แม

กระทั่งบริษัทวนเกษตรไทยจำกัดปลูกสรางสวนปาเกินพื้นที่อนุญาตไปถึง ๑,๑๘๖.๓ ไร ก็ไมพบวามีการ

ตรวจสอบหรือมีมาตรการลงโทษและจัดการแกไขปญหาใดๆ จนหมดสัญญาและมีประชาชนรองเรียน 

ในสวนผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม จากหนังสือรองเรียนที่ชาวอำเภอโนนดินแดงทั้ง 

๓ ตำบล ๒๖ หมูบานรองเรียนตอภาครัฐในเรื่องปญหาที่เกิดขึ้น ภายหลังที่กรมปาไมอนุญาตใหบริษัท

เอกชนใชพื้นที่ปาดงใหญมาเปนเวลา ๒๙ ปนั้น เมื่อประกอบการตรวจสอบในพื้นที่ของคณะอนุกรรมการ

สิทธิในการจัดการที่ดินและปา และการตรวจสอบโดยหนวยงานภาครัฐเอง ปรากฏชัดเจนวาการอนุญาตให

เชาทำสวนปาโดยหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของไมมีกระบวนการตรวจสอบและแกไขปญหาอยางมี

ประสิทธิภาพและทันทวงที ไดสงผลกระทบตอชุมชนชาวอำเภอโนนดินแดงเปนอยางมาก ดวยแปลงสวนปา

ทั้ง ๒ แปลง ตั้งอยูตนน้ำและเปนถิ่นกำเนิดของแหลงน้ำธรรมชาติที่สำคัญกับชาวอำเภอโนนดินแดง และ

พื้นที่ใกลเคียง นอกจากนี้ยังพบวาทั้งสองแปลงมีการใชสารเคมีไกรโตเสตเพื่อฆาหญาและฆาตอยูคาลิปตัส 

ซึ่งสารเคมีดังกลาวนอกจากมีผลตกคางในดิน ยังไหลลงสูแหลงน้ำธรรมชาติ โดยเฉพาะบริษัทนางรองฯได

ปรับสภาพลำหวยสรางทำนบกั้นน้ำเพื่อเก็บไวใช ๓ จุด มีการปรับสภาพพื้นที่ถมแหลงน้ำธรรมชาติแลว 

ฝงทอขนาดเสนผาศูนยกลาง ๖๐ เซ็นติเมตร เพื่อใหน้ำสามารถไหลผานได จากการปรับและถมพื้นที่ 

ดังกลาว ในชวงที่ลำหวย ไหลผานพื้นที่สวนปาจึงมีลักษณะแคบและตื้นเขิน รวมทั้งมีปญหาการขุดรองลึกถึง 

๑-๓ เมตรสลับในแปลงยูคาลิปตัสจำนวนมาก ซึ่งสงผลตอสัตวปา และการกักเก็บน้ำจากชุมชน สัตวปาขาด

ที่อยูอาศัยและแหลงอาหาร  ทำใหบางสวนเขามากินพืชผลของชาวบาน     

นอกจากนี้ เปนที่นาสังเกตวาสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ ไมเคยไปตรวจสอบหรือประมวล

วิเคราะหเพื่อแกปญหาดังกลาวแตอยางใด ทั้งที่ทราบดีและมีสวนตองรับผิดชอบตามที่ชี้แจงวายูเนสโกไดขึ้น

ทะเบียนใหปาไมกลุมดงพญาเย็น ๕ ปา ไดแก อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติทับลาน อุทยาน

แหงชาติปางสีดา อุทยานแหงชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ เนื้อที่รวม ๖,๑๖๐ ตาราง

กิโลเมตรเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ     

นอกจากนี้ ขณะที่มีการรองเรียนของประชาชน บริษัททั้งสองไดขอตอสัญญาอนุญาตกอนวันหมด

อายุ มีคำชี้แจงจากกรมปาไมวามีการไปตรวจสอบตามขอเสนอของบริษัททั้งสอง และมีการเสนอจาก 

เจาหนาที่ปาไมระดับพื้นที่รายงานการตรวจสอบวา พื้นที่ของการขอตออายุอนุญาตนี้ไมอยูในเขต 

ปาอนุรักษ  อยูในหลักเกณฑที่จะตออายุใหได หากไมอนุญาตใหตอหนังสืออนุญาต ก็ควรใหบริษัท

ตัดไมที่ปลูกสรางขึ้น รวมทั้งเก็บเกี่ยวผลผลิตของบริษัทฯ ออกกอน หรือตออายุใหเฉพาะแปลงปลูก

ไมสัก ยางพารา และแปลงไมผล 

ดังนั้น การที่หนวยงานภาครัฐใหบริษัทเอกชนเขาทำประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติดง

ใหญ โดยเจาหนาที่ไมดำเนินการตรวจสอบการใชพื้นที่ปา และแกไขปญหาผลกระทบตอชุมชนจาก

สวนปาภาคเอกชน ถือเปนการละเลยการปฏิบัติหนาที่  และละเมิดสิทธิชุมชน 
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ประเด็นที่ ๓ เมื่อมีมติไมตออายุสัญญาอนุญาตการเชาทำสวนปา หนวยงานที่เกี่ยวของ

ดำเนินการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ และเปนธรรมตอผูรอง หรือไม อยางไร 

จากขอเท็จจริงของผูรอง และผลการตรวจสอบของคณะทำงานชุดตางๆ รวมถึงการตรวจสอบใน

พื้นที่ คณะอนุกรรมการฯพบวา แมจะมีมติทุกหนวยงานวาไมตออายุอนุญาตทั้งสองแปลงนับแตวันหมดอายุ 

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ จนถึงปจจุบัน แตไมมีกระบวนการแกไขปญหาอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ 

กลาวคือ 

๑) การยุติการดำเนินการใดๆ ของบริษัทฯทั้งสองแปลง ปรากฏวายังมีการดำเนินการเก็บผล

อาสินตางๆ ตอไป โดยไมมีมาตรการที่ประชาชนมีสวนรวมการพิจารณา และยังไมมีมาตรการปฏิบัติใดๆ 

แกไขปญหาเรงดวนที่ตองมีการฟนฟูพื้นที่จากรองลึกในแปลงและสารตกคางอื่นๆ   

๒) การจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยูอาศัยใหประชาชนที่เดือดรอนเรื่องที่ดินทำกิน แมจะมีการ

สำรวจจำนวนผูเดือดรอนอยางละเอียดหลายครั้งเพื่อความรอบคอบ แตปรากฏวาไมมีความคืบหนาใดๆ ใน

การแกไขปญหาที่เปนจริง ประกอบกับไมมีมาตรการในการปองกันการบุกรุกพื้นที่สองแปลงดังกลาว จน

ปจจุบันมีผูไปยึดครอบครองที่ดินจำนวนมาก ทำใหเกิดความขัดแยงในชุมชนและจะแกไขปญหาไดยาก

ลำบากยิ่งขึ้น แมจังหวัดจะตั้งคณะทำงานเฝาระวังใหชาวบานไปปองกันการบุกรุกพื้นที่หมดสัญญาอนุญาต

ก็ตาม  ยอมเกินความสามารถของชาวบาน  ตองเปนหนาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐ 

นอกจากนี้ขอเสนอของกรมปาไมและสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๑ ยังไมเปนธรรมตอผูรอง   

และประชาชนอำเภอโนนดินแดง กลาวคือ ในขณะที่ใหบริษัททั้งสองเชาทำสวนปาในพื้นที่ถึง ๒๓,๔๗๖ ไร   

กลับมีการกันออกจากการประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ และอุทยานแหงชาติตาพระยา แตเมื่อไมตอ

อายุอนุญาต กลับมีขอเสนอวาพื้นที่ทั้งสองแปลงไมควรนำมาจัดสรรใหผูรองและประชาชนที่ไมมีที่ดินทำกิน   

ดวยเหตุผลวา แปลง ๒,๘๓๐ ไรเปนพื้นที่อยูกลางพื้นที่ปา ลอมรอบดวยพื้นที่ของเขตรักษาพันธุสัตวปา 

ดงใหญ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผืนปา เขาใหญ-ดงพญาเย็นที่องคการยูเนสโกไดประกาศเปนเขตมรดกโลกไป

แลว และแปลง ๓,๙๐๒ ไร ก็ไมมีความเหมาะสมที่จะจัดสรรแกราษฎร เพราะติดกับอางเก็บน้ำลำนางรอง  

อาจสงผลกระทบตอการชะพังทลายของดิน และคุณภาพของน้ำ โดยเฉพาะจากสารพิษ 

ดังนั้น เมื่อมีมติไมตออายุสัญญาอนุญาตการเชาทำสวนปา หนวยงานที่เกี่ยวของกลับไมดำเนินการ

แกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ และไมเปนธรรมตอผูรอง  
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คณะอนุกรรมการฯมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ วาการที่

กรมปาไมอนุญาตใหบริษัทเอกชนเขาทำประโยชนในเขตปาสงวนดงใหญ ซอนทับพื้นที่ทำกินเดิมของ

ประชาชนอำเภอโนนดินแดง เปนการกระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพยสินและสิทธิชุมชนทองถิ่น และการที่ 

เจาหนาที่ไมดำเนินการตรวจสอบและแกไขปญหาผลกระทบตอชุมชนจากสวนปาภาคเอกชน ถือเปนการ

ละเลยการปฏิบัติหนาที่ และละเมิดสิทธิชุมชน นอกจากนี้เมื่อรัฐมีมติ ไมตออายุสัญญาอนุญาตการเชาทำ

สวนปา หนวยงานที่เกี่ยวของกลับไมดำเนินการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ และไมเปนธรรมตอผูรอง 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน 

๒๕๕๐ เห็นชอบตามมติของคณะอนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา จึงกำหนดมาตรการในการ

แกไขปญหา และมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

    

¡“µ√°“√·°â‰¢ªí≠À“ 
๑. ใหกรมปาไมระงับการตอใบอนุญาตใหบริษัทเอกชนเขาใชประโยชนในบริเวณปาสงวนแหงชาติ

ดงใหญ ในแปลงสัมปทานที่หมดอายุเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ ทั้ง ๒ แปลงทันทีที่ไดรับรายงาน

ฉบับนี้ 

๒. ใหกรมปาไมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติมอบพื้นที่สวนปาที่หมดอายุการอนุญาตทั้งสองแปลง 

แกสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อจัดที่ดินใหแกประชาชน โดยเฉพาะผูที่เคยทำกินอยู

ในพื้นที่นี้ และพิจารณารวมกับชุมชนสำหรับการกันพื้นที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษไวเปนปาชุมชนตอไป 

๓. ใหกรมปาไมดำเนินการใหบริษัทนางรองอุตสาหกรรมจำกัด ปรับสภาพพื้นที่ที่เสียหายจากการ

ขดุรอง และเรยีกเกบ็เงนิคาเสยีหายจากการขดุดนิลกูรงัไปขายของบรษิทัวนเกษตรไทย จำกดั ภายใน ๙๐  วนั

นับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

ใหกรมปาไมยกเลิกการใหเขาทำประโยชนแกบริษัทเอกชน เพื่อปลูกสวนปาในพื้นที่ปาสงวน 

แหงชาติดงใหญ ที่หมดสัญญาในป พ.ศ.๒๕๔๖ รวมทั้งที่จะหมดอายุสัญญาในป พ.ศ.๒๕๕๒ และ ๒๕๖๐ ใน

ทุกแปลง 

 

¢âÕ‡ πÕ·π–‡™‘ßπ‚¬∫“¬ 
๑) ใหกรมปาไม สงมอบพื้นที่จำนวน ๑๗,๐๑๔ ไร ที่เปนแปลงสวนปาที่จะหมดสัญญาอนุญาตใหใช

ประโยชน รวม ๗ แปลง ใหแกสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อจัดสรรใหแกประชาชน 

๒) กรมปาไมตองเขมงวดในเรื่องการอนุญาตใหบริษัทเอกชนเขาใชประโยชนในเขตปาสงวนแหง

ชาติ โดยตองใหความสำคัญตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีสวนรวมใน

การมีสิทธิในการจัดการเฝาระวัง ดูแลรักษาและพิทักษปกปองทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ดังกลาว รวมดวย 

 

 

 

 

 

  (นายเสนห  จามริก) 

  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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 (นายจรัล  ดิษฐาอภิชัย) (นายประดิษฐ  เจริญไทยทวี) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 (คุณหญิงอัมพร  มีศุข) (นางสาวนัยนา  สุภาพึ่ง)   

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 (นายวสันต  พานิช) (นายสุทิน  นพเกตุ) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 (นางสุนี  ไชยรส) (นายสุรสีห  โกศลนาวิน) 

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 (นางสาวอาภร  วงษสังข)  

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ วันที่ ๒๑  เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ 
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๑) หนังสือพิเศษ ที่ ๐๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖ จากองคการบริหารสวนตำบล 

(อ.บ.ต.) ลำนางรอง ถึงประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง เรื่อง ขอเสนอญัตติใหทบทวน   

มติการประชุม (๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๖) ในวาระที่ ๓ ขอ ๓.๓  

๒) หนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖ จากศูนยประสานงานองคกรระดับตำบลลำนางรอง 

(กลุมผูรอง) ถึงนายอำเภอโนนดินแดง เรื่อง รายงานการคัดคานมติองคการบริหารสวนตำบลลำนางรอง 

๓) หนังสือลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖ จากศูนยประสานงานองคกรฯ ถึงรัฐมนตรีกระทรวง

เกษตรและสหกรณ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม เรื่อง ขอใหยกเลิกสัญญาการอนุญาตเขาทำประโยชนปาสงวน

แหงชาติดงใหญของภาคเอกชน แลวนำพื้นที่ดังกลาวมาจัดสรรใหกับชาวบานที่ไมมีที่ดินทำกินและที่ดิน   

ทำกินไมเพียงพอ (สำเนาถึง นายกร ทัพพะรังษี รองนายกรัฐมนตรี)  

๔) หนังสือลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ จากศูนยประสานงานองคกรฯ ถึงประธานคณะ-

อนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา เรื่อง รายงานกรณีปญหาพื้นที่เชาปาไม เขตอำเภอโนนดินแดง  

๕) หนังสือลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗ จากเครือขายองคกรชาวบานอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติตนน้ำลำนางรอง ศูนยประสานงานองคกรฯ ถึงนายอำเภอโนนดินแดง เรื่องการปฏิบัติงานของภาค

รัฐและเอกชนในกรณีพื้นที่สัญญาเชา ผลการตรวจสอบพื้นที่และผลการดำเนินการแกไขปญหา 

๖) หนังสือลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗ จากกำนันตำบลลำนางรอง ถึงนายอำเภอโนนดินแดง 

เรื่อง การแกไขปญหาพื้นที่ปลูกสรางสวนปา 

๗) หนังสือที่ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗ จากเครือขายกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ 

ศูนยประสานงานองคกรฯ ถึงรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขออนุญาตเขาพบ 

๘) หนังสือลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘ จากศูนยประสานงานองคกรฯ ถึงประธานคณะ-

อนุกรรมการสิทธิในการจัดการที่ดินและปา แจงขอเท็จจริงและผลการแกไขปญหา 

๙) สรุปผลการประชุม ขอเสนอ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ณ หองประชุมอำเภอ 

โนนดนิแดง จงัหวดับรุรีมัย เสนอ คณะรฐัมนตรตีรวจเยีย่มพืน้ทีโ่ดยนายยงยทุธ ตยิะไพรตัน รฐัมนตรกีระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติฯ พรอมคณะ 

๑๐) สรุปผลการดำเนินงานจัดทำโดย ศูนยประสานงานองคกรฯ กรณีการอนุญาตใหเอกชนเขาทำ

ประโยชนภายในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงใหญ ป พ.ศ.๒๕๔๖ ถึง ป พ.ศ.๒๕๔๙ จำนวน ๑ ชุด ๓ เลม  

๑๑) แผนผังแสดงพื้นที่ปลูกปาแปลงรอยรู (บริษัทวนเกษตรไทย) ตำบลลำนางรอง 

๑๒) ผลการตรวจสอบพื้นที่ฉบับชาวบาน จัดทำโดยเครือขายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน เครือขาย 

กลุมอนุรักษตนน้ำลำนางรอง ศูนยประสานงานองคกรฯ 
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๑) หนังสือที่ ทส.๐๙๒๐.๙๔๓/๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ จากสำนักบริหารจัดการในพื้นที่

ปาอนุรักษ ๗ สาขาละหานทราย-โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย  ถึงผูอำนวยการสำนักการบริหารจัดการใน




