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ลางปี 2554 ‘วังน�า้ เขียว’ ดินแดนทีเ่ คยได้รบั การเล่าลือ
ว่าเป็น ‘สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย’ กลับแปรเปลีย่ น
เป็น ‘วังน�้าเขียวโมเดล’ หุบเขาที่อ�านาจรัฐและประชาชน ทุน
และความยากจน การท่องเที่ยวและการบังคับใช้กฎหมาย
ปะทะกันจนยากจะหาจุดประนีประนอม เมื่อกรมอุทยานแห่ง
ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม เดินถือกฎหมายมุง่ หน้าไล่รอื้ รีสอร์ตทีบ่ กุ รุก
พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานอย่างเอิกเกริก กระแสสังคม
มีทีท่าเห็นพ้องกับการขับไล่นายทุนออกจากป่า พร้อมกับ
ค�าถามอึงคะนึงว่า ท�าไมจึงเป็นเวลานี้ เป็นเรื่องการเมือง
หรือไม่ จะจริงจังไปได้สักกี่น�้า แล้วจะใช้มาตรการนี้กับพื้นที่
ป่าอื่นๆ ในเมืองไทยด้วยหรือไม่

‘วังน�้ำเขียวโมเดล’
ภำพสะท้อนปัญหำ
คน-ป่ำ-ที่ดิน
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วังน�้ำเขียวโมเดลจะใช้แก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่า
ได้จริงหรือไม่ ดูจะเป็นค�ำถามที่ส�ำคัญที่สุด เพราะ
เอาเข้าจริงๆ แล้ว ปัญหาคนกับป่าไม่ ได้มีต้นเหตุตรงไป
ตรงมาเพี ย งแค่ ช าวบ้ า นถื อ จอบเข้ า ไปถางที่ ท� ำ กิ น
หากยังมีปจั จัยนานัปการทีว่ งั น�ำ้ เขียวโมเดลยังไม่ ได้ตอบ
และยากที่จะหาค�ำตอบ

น.ส.3.ก. ซึง่ เป็นพืน้ ทีป่ า่ ทีท่ างกรมป่าไม้มอบให้สำ� นักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) เพื่อจัดสรรแก่
เกษตรกรไร้ทที่ ำ� กินกว่า 6,000 ราย โดยออกเป็น ส.ป.ก.
4-01 ไปแล้ว 136,000 ไร่5 แต่กลายเป็นการใช้ที่ดิน
ผิดวัตถุประสงค์ ซ�้ำยังมีการบุกรุกพื้นที่ปา่

ผนวกกับทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นเหตุให้ช่วง
ปีหลังๆ มานี้ วังน�ำ้ เขียวได้รบั การส่งเสริมให้เป็นสถานที่
ท่องเทีย่ วยอดฮิตของโคราช ยิง่ ในช่วงฤดูหนาวด้วยแล้ว
คาดกันว่า เฉพาะช่วงเสาร์-อาทิตย์ อาจมีนักท่องเที่ยว
มาเยือนวังน�้ำเขียวถึง 30,000 คน สร้างแรงสะพัดของ
เงินตราประมาณ 30 ล้านบาท3

หรือไม่ และจะเอาจริงเอาจังแค่ ไหน อย่างไรก็ตาม
กระแสสังคมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปราบปรามนายทุน
รีสอร์ตของกรมอุทยานฯ ในครั้งนี้

จู่ๆ วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 นายเทวินทร์
มณีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทบั ลาน ก็ออกประกาศ
‘วังน�้ำเขียว’ หุบเขาแสนงาม
ให้เจ้าของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของ
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ตนและท�ำให้พื้นที่กลับคืนสู่สภาพเดิม ภายในวันที่ 30
วังน�้ำเขียวเป็นอ�ำเภอหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ตุลาคม 2554
ด้ ว ยสภาพพื้ น ที่ ทั บ ซ้ อ นกั บ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ทั บ ลาน
ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ วังน�้ำเขียวจึง กรมอุทยานประกาศชนนายทุน
มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ได้รับการยกย่องว่ามี โอโซน เอาจริงหรือแค่ ไฟไหม้ฟาง
บริสุทธิ์ระดับ 7 ของโลก 1 และองค์ก ารการศึกษา
การประกาศชนของกรมอุ ท ยานฯ ไม่ มี ใ ครรู ้
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ต้นสายปลายเหตุแน่ชัดว่าเหตุใดจึงมาเอาจริงเอาจังใน
ยูเนสโก รับรองว่า เป็นพืน้ ทีส่ งวนชีวมณฑลแห่งแรกของ ห้วงเวลานี้ หลังจากปล่อยปละละเลยให้ปัญหาลุกลาม
ประเทศไทย ทั้งยังมีเขาแผงม้าอันเป็นแหล่งอนุรักษ์ จนพื้นที่ปา่ ทับลาน 1.3 ล้านไร่ ถูกบุกรุกไปกว่า 60,000
กระทิงที่มีชื่อเสียง2
ไร่6 สร้างข้อกังขาแก่สังคมไม่น้อยว่า เป็นเกมการเมือง

เหมือนทุกแห่งในประเทศไทย การท่องเที่ยว
มักพกพาความเปลี่ยนแปลงติดไปด้วย รีสอร์ต บ้านพัก
ตากอากาศ ร้านรวง สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ทยอย
ลงไปจับจองพื้นที่ เพื่อหวังตักตวงโอกาสทางเศรษฐกิจ
ทีก่ ารท่องเทีย่ วมอบให้ ตัง้ แต่ชาวบ้านธรรมดาๆ ข้าราชการ
นักการเมือง นายทุน ผู้มั่งมีจากตระกูลดังๆ ส่งผลให้
ราคาที่ดินถีบตัวสูงถึง 20-40 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ตั้งแต่
ไร่ละ 1.5 ล้านบาทส�ำหรับที่ดินที่ ไม่ติดถนน จนถึงไร่ละ
5 ล้านบาท หากเป็นที่ติดถนน4
เรื่องราวของหุบเขาแสนงามกับการท่องเที่ยวที่
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่จังหวัดนครราชสีมาและ
ผู้คนจ�ำนวนมากคงจะจบแบบสวยงาม หากมิใช่เพราะ
ที่ดินวังน�้ำเขียว 241,000 ไร่เป็นที่ ส.ป.ก., น.ส.3 หรือ

จากการตรวจสอบของสื่อมวลชน พบการบุกรุก
พื้นที่อ�ำเภอวังน�้ำเขียวในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขา
ภูหลวงซึง่ ดูแลโดยกรมป่าไม้ มีบา้ นพักและรีสอร์ตทีบ่ กุ รุก
ถึง 22 ราย ส่วนในเขตอุทยานฯ ทับลานมีมากกว่า 100
ราย โดยพื้นที่ที่มีการบุกรุกมากที่สุดคือบริเวณรอบ
เขาแผงม้า มีสิ่งปลูกสร้างถึง 22 แปลง กินเนื้อที่กว่า
100 ไร่7 ตัวเลขที่แท้จริงของจ�ำนวนรีสอร์ตทั้งหมด
ยังไม่มี ใครรูแ้ น่ชดั สือ่ บางส�ำนักก็ระบุวา่ มากกว่า 1,000
แห่ง มีห้องพักจดทะเบียนกว่า 20,000 ห้อง และไม่
จดทะเบียนอีกจ�ำนวนมาก8 รีสอร์ตหรือบ้านพักบางแห่ง
ถึงกับเป็นเจ้าของภูเขาทั้งลูกก็ม9ี
ต่อมาทัง้ เจ้าหน้าทีข่ องกระทรวงทรัพยากรฯ และ
ส.ป.ก. ต่างก็ทยอยลงไปปิดประกาศตามรีสอร์ตแจ้งให้
เจ้าของรีสอร์ตท�ำการรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้างออกจากพืน้ ที่
ถึงขัน้ เจ้าหน้าทีต่ อ้ งน�ำรถแบ็กโฮเข้าไปรือ้ ถอนด้วยตนเอง
ก็มี ในรายที่ศาลพิพากษาให้รื้อถอนแล้ว
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การจัดการปัญหาบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ในอ�ำเภอวังน�ำ้ เขียว
ไม่ ได้สร้างผลกระทบต่อนายทุนหรือเจ้าของรีสอร์ต
ฝ่ายเดียว เพราะจริงๆ แล้ว กลุ่มนายทุนแม้จะเจ็บเนื้อ
เจ็บตัวบ้างก็คงไม่หนักหนาเท่ากับชาวบ้านในพื้นที่กว่า
7,000 คน ที่อาศัยและท�ำกินมานานกว่า 40 ปี เกรงว่า
จะถูกหางเลขต้องออกจากพื้นที่ด้วย เพราะส่วนใหญ่
ไม่มีเอกสารสิทธิ10
ไม่เพียงความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ชาวบ้าน
และนักธุรกิจอีกไม่น้อยที่ ได้รับผลพวงจากการขยายตัว
ของการท่องเที่ยวต่างก็ ได้รับผลกระทบไปตามๆ กัน
นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ประธานชมรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว อ�ำเภอวังน�้ำเขียว กล่าวว่า การด�ำเนินการ
ของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ท�ำให้ผู้ประกอบการโรงแรมและ
รีสอร์ตหลายแห่งประสบภาวะขาดทุนและอาจต้องเลิก
กิจการ ทีส่ ำ� คัญคือแรงงานในท้องถิน่ 4,000-5,000 คน
จะต้องตกงานไปด้วย11

ทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ องค์ ก รเอกชน และกระแสสั ง คม
ไม่เห็นด้วย เพราะดูเป็นการยกผลประโยชน์ ให้ผกู้ ระท�ำ
ผิดกฎหมาย
ยิ่งไปกว่านั้น เกมรุกเรียกคืนพื้นที่ของกระทรวง
ทรัพยากรฯ ถูกเรียกขานว่า ‘วังน�้ำเขียวโมเดล’ ที่น่าจะ
ปรับใช้กับพื้นที่ป่าอื่นๆ ในประเทศไทยที่ประสบชะตา
กรรมเดียวกัน เพราะเมื่อกรณีวังน�้ำเขียวกลายเป็นข่าว
ใหญ่ โต การบุกรุกพื้นที่ปา่ อื่นๆ ก็ค่อยๆ ผุดขึ้น ทั้งใน
เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ ภูเก็ต เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานภาค
รัฐตอบรับด้วยท่าทีขึงขัง โดยการส�ำรวจล่าสุดของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื พบว่า มีการ
ก่อสร้างรีสอร์ตในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า รวมทั้งสิ้น 433 ราย แบ่งเป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติ 382 ราย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 51 ราย
โดยในส่วนของอุทยานแห่งชาติ มีการด�ำเนินคดีอาญา
แล้ว 141 ราย และยังไม่ ได้ด�ำเนินคดีอาญา 292 ราย13

นายพงษ์เทพ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน อ�ำเภอ
วังน�้ำเขียวมีรีสอร์ตรวมทั้งสิ้นประมาณ 6,000-7,000 วังน�้ำเขียว แค่หนังตัวอย่าง
ยูนิต มี โฮมสเตย์ 500 ยูนิต และโครงการขนาดใหญ่ ของปัญหาที่ดิน
ที่ก่อสร้างและด�ำเนินการในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาอีก
อันทีจ่ ริง ปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ วังน�ำ้ เขียวใช่ว่าจะ
5-6 แห่ง เขายอมรับว่ากว่า 70% เป็นการถือครองทีด่ นิ เพิ่งเกิดขึ้น กรณีที่ โด่งดังก่อนหน้าปี 2554 คือกรณี
ผิดกฎหมาย แต่กระนัน้ รายได้จากการท่องเทีย่ วก็ทำ� ให้ การรุกที่ ส.ป.ก.วังน�้ำเขียวโดยนักการเมืองระดับชาติ
เศรษฐกิจสะพัดปีละกว่า 1,000 ล้านบาท
หลายคน โดยเฉพาะเจ้าของฉายามาดามพีเค เมื่อปี
14
เมื่อผลประโยชน์มหาศาล ไม่แปลกที่จะมีการ 2546 ทีล่ งเอยด้วยการเงียบหาย นับแต่นนั้ กระบวนการ
จัดม็อบปิดถนนของคนในพื้นที่ พร้อมกับการยื่นหนังสือ เปลี่ ย นที่ ดิ น ส.ป.ก. ในอ� ำ เภอวั ง น�้ ำ เขี ย วก็ ลุ ก ลาม
ใหญ่ โตถึงขนาดประกาศขายที่ดินผ่านเว็บไซต์และสื่อ
แก่รัฐให้หาแนวทางยุติปัญหาครั้งนี้
สิ่งพิมพ์อย่างโจ่งแจ้ง
แนวทางหนึง่ ทีก่ ลุม่ ชาวบ้านน�ำโดยนายชุณห์ ศิรชิ ยั
กล่าวได้วา่ ส่วนหนึง่ ของปัญหาเกิดจากตัวกฎหมาย
คีรี โกศล สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา เขตอ�ำเภอ
วังน�้ำเขียว และนายจงกล สระเจริญ นายกองค์การ ปฏิรปู ทีด่ นิ ทีค่ อ่ นข้างหละหลวม ขาดการบริหารจัดการ
บริหารส่วนต�ำบลไทยสามัคคี อ�ำเภอวังน�้ำเขียว น�ำมา ทีด่ พี อ และเปิดช่องให้เกิดการถ่ายโอนการถือครองทีด่ นิ
ใช้คือการล่ารายชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้พิจารณา จากเกษตรกรไปสูน่ ายทุนได้อย่างง่ายดายโดยแทบไม่มี
แก้ ไขกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติอุทยาน การตรวจสอบ ดังทีเ่ กิดขึน้ นับครัง้ ไม่ถว้ นทัว่ ประเทศไทย
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
ที่ โยนความผิดไปให้ ใครไม่ ได้เลยก็คือเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ รัฐผู้ปล่อยปละละเลย และยิ่งกว่าอื่นใดคือนโยบาย
การเกษตร พ.ศ. 2518 เพือ่ เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในพืน้ ที่ การพัฒนานับตั้งแต่ทศวรรษ 2500 ไม่ว่าจะการให้
อ�ำเภอวังน�้ำเขียวสามารถใช้ประโยชน์ สร้างเป็นเมือง สั ม ปทานป่ า ไม้ การส่ ง เสริ ม การปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ
ท่องเทีย่ วได้ตามกฎหมาย12 แต่สญ
ั ญาณตอบกลับพบว่า การตั ด ถนนยุ ท ธศาสตร์ ส ายนครราชสี ม า-ปั ก ธงชั ย
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ซึ่งฉีกผืนป่าเขาใหญ่และทับลานออกจากกัน และการ ทัว่ ประเทศ ส่วนด้านผลกระทบต่ออาชีพ ศาสตราจารย์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่แปรเปลี่ยนโฉมหน้าวังน�้ำเขียว มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
ไปโดยสิ้นเชิง15
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอว่าอาจให้เอกชนประมูล
อี ก ทั้ ง การมุ ่ ง แจกที่ ดิ น ให้ แ ก่ เ กษตรกรยากไร้ สถานทีบ่ างแห่งทีม่ ผี ลด้านการจ้างงานด้วยวิธกี ารโปร่งใส
โดยไม่ผ่านกระบวนการคิดแก้ปัญหาทั้งระบบ ยิ่งเป็น และก�ำหนดราคาขั้นต�่ำไว้พอสมควร
ตัวเร่งให้ที่ดินเปลี่ยนมือ ชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่วังน�้ำ
เขียวมายาวนานอธิบายว่า สาเหตุหลักประการหนึ่ง
ที่ชาวบ้านต้องขายที่ดิน เพราะท�ำการเกษตรไม่ ได้ผล
เนื่องจากเมื่อ 40-50 ปีมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม ชาว
บ้านต่างหากทีเ่ ป็นผูฟ้ น้ื ฟูสภาพป่าให้กลับมาเหมือนเดิม
หาใช่ผู้บุกรุกท�ำลายดังที่ตกเป็นข่าวไม่16
หากสืบสาวให้ถึงที่สุดแล้ว รากเหง้าของปัญหา
คือเรื่องการถือครองที่ดินของเมืองไทย เมื่อคนเพียง
10 เปอร์เซ็นต์ของทัง้ ประเทศถือครองทีด่ นิ มากกว่าคนละ
100 ไร่ ขณะที่ 90 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือมีที่ดินไม่เกิน
1 ไร่ 17 และสิ ท ธิ ก ารจั ด การทรั พ ยากรของชุ ม ชน
โดยเฉพาะประเด็นป่าชุมชนยังห่างไกลจากการปฏิบตั จิ ริง
ทั้ ง หมดนี้ ผ นวกเป็ น สมการอั น ซั บ ซ้ อ นที่ มี วั ง น�้ำ เขี ย ว
เป็นเพียงหนังตัวอย่าง

แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนคือ
คืนความเป็นธรรม
แม้การบังคับใช้กฎหมายจัดการการบุกรุกพืน้ ทีป่ า่
วังน�ำ้ เขียวจะได้รบั การยอมรับจากสังคม แต่ตอ้ งยอมรับ
ว่าสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการและชาวบ้าน
ในพืน้ ที่ นายกงกฤช หิรญ
ั กิจ ประธานฝ่ายนโยบาย สภา
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ได้เสนอทางออก
แบบประนีประนอม โดยยอมรับว่าการใช้มาตรการทาง
กฎหมายเป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้องแล้ว แต่ภาครัฐควรหามาตรการ
เยียวยาผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าไปด�ำเนินการโดยไม่มเี จตนา
บุกรุก18

ส่วนในระยะยาว ศ.มิ่งสรรพ์ แนะน�ำว่า รัฐบาล
ต้องเร่งสะสางปัญหาทีด่ นิ ป่าไม้ เร่งพิสจู น์สทิ ธิชาวบ้าน
โดยให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และประชาคมมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการเพิกถอนทีด่ นิ ที่ ได้มาโดยมิชอบ19
แน่นอนว่า การปรับแก้กฎหมายทีด่ นิ และบทบาท
ของ ส.ป.ก. เป็นอีกประเด็นทีเ่ ลีย่ งไม่พน้ นายเลิศวิโรจน์
โกวัฒนะ เลขาธิการ ส.ป.ก. ยอมรับว่า ช่วงที่ผ่านมา
ทาง ส.ป.ก. ท�ำการระดมสมองเพือ่ หาแนวทางปรับเปลีย่ น
กฎหมายปฏิรปู ทีด่ นิ ให้ทนั สมัยและสะดวกต่อการบริหาร
จัดการให้มากขึน้ 20 สอดคล้องกับความเห็นของนายอนุรกั ษ์
นิยมเวช สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมาธิการ
พัฒนาการเมืองและการมีสว่ นร่วมของประชาชน วุฒสิ ภา
อย่างไรก็ตาม กฎหมายทีม่ อี ยูข่ ณะนี้ ได้ ให้อำ� นาจจัดการ
กั บ การถื อ ครองที่ ดิ น ในเขต ส.ป.ก.ที่ ไม่ ถู ก ต้ อ งไว้
ระดับหนึ่งแล้ว ประเด็นส�ำคัญจึงอยู่ที่เจ้าหน้าที่จะต้อง
ด�ำเนินการกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจะต้องสร้าง
การตรวจสอบจากภาคประชาชนเพื่ อ ก� ำ กั บ ดู แ ล
การท�ำงานของเจ้าหน้าที่อีกชั้นหนึ่ง21

ที่ ลื ม ไม่ ไ ด้ คื อ การปฏิ รู ป ที่ ดิ น อย่ า งจริ ง จั ง
รวมทั้งการบ่มเพาะและขับเคลื่อนแนวคิดเรื่องสิทธิ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนให้เกิดผล
ในทางปฏิบตั ิ ซึง่ เป็นการจัดการทีต่ วั รากเหง้าของปัญหา
และส่งเสริมให้ชมุ ชนสามารถอยูร่ ว่ มกับป่าได้ น่าจะเป็น
ทางออกทีย่ งั่ ยืนกว่าการไล่รอื้ รีสอร์ต เพราะเกราะป้องกัน
ผืนป่าทีแ่ ข็งแกร่งทีส่ ดุ ไม่ ได้อยูท่ เี่ จ้าหน้าทีแ่ ละกฎหมาย
ในมือ หากอยูท่ คี่ วามเป็นธรรมในสังคมและความหวงแหน
ดูเหมือนว่าทางออกเฉพาะหน้าต่อกรณีวงั น�ำ้ เขียว ทรัพยากรในหัวใจของชุมชน
ทีห่ ลายฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน คือการจัดการตามกฎหมาย
และไม่อาจผ่อนปรนได้ เพราะหากยอมก็ย่อมหมายถึง
การผ่ อ นปรนให้ แ ก่ ก ารบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป ่ า ของนายทุ น

