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ทส.ร่วมถกพื้นท่ี 11 จว. ปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ 

 
3 พ.ย. 2564 - 15:37 น. 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมถกพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดท่ี 3 จํานวน 11 จว. เพ่ือปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ (One Map) 

เม่ือวันท่ี 3 พ.ย. ท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ประธานการประชุมคณะทํางานสนับสนุนการทํางานปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และ
แก้ไขปัญหาแนวเขตท่ีดินท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ ทส. คร้ังท่ี 1/2564 

โดยมีนายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมด้วยนายชีวภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผอ.
สํานักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ์ เข้าร่วมการประชุม 

ท้ังนี้ท่ีประชุมได้พิจารณา แผนดําเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการมาตรา ส่วน 1 : 4000 (One Map) และแก้ไขปัญหา
แนวเขตท่ีดินท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ ทส. ได้แก่ กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของกลุ่มจังหวัดท่ี 3 

ประกอบด้วย นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สระแก้ว สุรินทร์ อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ และ เลย เพ่ือนําจังหวัดท่ี
ดําเนินการแล้วเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ One Map ทราบในวันท่ี 15 พ.ย. 64 พร้อมกลุ่มจังหวัดท่ี 2 

และแผนดําเนินงานปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 และแก้ไขปัญหาแนวเขตท่ีดินท่ีอยู่ให้ความรับผิดชอบ
ของกระทรวงทรัพยากรฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ประเด็นเด็ด 7 สี - จับคาหนังคาเขา ขบวนการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าในเขตหวงห้าม พ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร์ ได้ผู้ต้องหา 4 คน พร้อมของกลางท่อน
ไม้กระบากขนาดใหญ่ 

นี่คือ ภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ขณะที่ตํารวจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สร.1 จังหวัดสุรินทร์ นํากําลังบุกจับขบวนการลักลอบตัดไม้
ทําลายป่าในพ้ืนท่ีบ้านคุ้มหนองระหาร ตําบลบ้านจารย์ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างกําลังเคลื่อนย้ายไม้กระบากท่อนใหญ่จํานวน 1 ท่อน 
ขนาดปริมาตร 2.22 ลูกบาศก์เมตร มีมูลค่าความเสียหายกว่า 22,000 บาท โดยจับตัวได้แบบคาหนังคาเขาพรอ้มด้วยผู้ต้องหา 4 คน 

คือ นายประสิทธ์ิ สิริดี อายุ 41 ปี, นายเบิ้ม บุญมณี อายุ 59 ปี, นายวัลลภ ตระกูลศิริ อายุ 40 ปี และ นายบัน สิริดี อายุ 44 ปี โดยท้ังหมดเป็นชาว
อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยรถกระบะบรรทุกดัดแปลง 4 ล้อ ติดต้ังเคร่ืองยนต์ 1 คัน เลื่อยโซ่ยนต์ พร้อมแผ่นบังคับโซ่จํานวน 1 เคร่ือง 

โดยหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าท่ีได้คุมตัวผู้ต้องหาท้ังหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.สังขะ ดําเนินคดีตามกฎหมายในความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ 
โทษฐานร่วมกันทําไม้หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาต และร่วมกันมีไว้ในครอบครองซ่ึงไม้หวงห้าม และความผิดตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ร้อง"ชวน"ช่วยดับไฟเขตอุทยานทับลานทับท่ีทํากิน"วังน้ําเขียว" 

 
ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล | 03 พ.ย. 2564 เวลา 16:38 น.  

ชาวบ้านวังน้ําเขียวร้อง"ชวน"คลายทุกข์ 352 คดี พร้อมขอช่วยถามรัฐบาลจะแก้ปัญหาท่ีดินภายในกําหนดเมื่อใด ท้ังเร่งรัดกระทรวงทรัพยฯ 
รีบแก้ไขเขตอุทยานทับลาน ตามแนวทางผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอ  ตีแสกหน้ารัฐ"ปล่อยให้หน่วยงานราชการรังแกประชาชนอยู่ได้อย่างไร" 

ปัญหาพิพาทท่ีดินวังน้ําเขียวท่ีกลับมาระอุอีกรอบ เม่ืออัยการจังหวัดนครราชสีมาส่งฟ้องคดี ส่งตัวผู้ถูกกล่าวหาเป็นจําเลยต่อศาลเกือบครบ ตามท่ี
อุทยานแห่งชาติทับลาน ได้แจ้งข้อกล่าวหาชาวอําเภอวังน้ําเขียวไว้ จํานวน 352 คดี 

ท้ังท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือก.พ.2564 เห็นชอบแก้ไขปัญหาการทํากินในเขตอุทยานตามข้อเสนอผู้ตรวจการแผ่นดิน และอยู่ระหว่างการดําเนินการ
ของหน่วยงานราชการ 

ล่าสุด เม่ือ 31 ต.ค. 2564 ท่ีศาลาประชาคมตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา เครือข่ายชาววังน้ําเขียว ในนาม"ราษฎร 
ผู้ได้รับความเดือดร้อน" ได้จัดเวทีประชาคม ชี้แจงปัญหาความเดือดร้อนและย่ืนหนังสือขอความช่วยเหลือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 

ผ่านนายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา และนายเกียรติ สิทธีอมร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ผู้เคยเรียกร้องในท่ีประชุม
สภาให้ยุติการดําเนินคดีโดยมิชอบกับประชาชน ท่ีเดินทางมาร่วมรับฟังด้วย 

 
ชาวบ้านวังน้ําเขียวชี้แจงว่า การถูกฟ้องร้องเป็นจําเลยคร้ังนี้สร้างความเดือดร้อนและไม่เป็นธรรมแก่ราษฎรอย่างย่ิง โดยระบุว่า  เนื่องจากพื้นท่ี
ดังกล่าวนี้ ทางกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 2  (กอ.รมน. ภาค 2) และกองทัพภาคท่ี 2 ได้ประชุมชาวบ้าน และแสดงหลักฐานและ
แพร่ภาพ อันเป็นเอกสารราชการจํานวนมาก 

เพ่ือให้ประชาชนรับทราบว่า การจัดต้ังชุมชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลไทยสามัคคีนั้น เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 เพ่ือต่อสู้กับภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในขณะนั้น อันเป็นท่ีมาของการก่อต้ังหมู่บ้านไทยสามัคคี เม่ือ พ.ศ. 
2520 



 
ในปี พ.ศ. 2521 รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดให้อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอโชคชัย และอําเภอปักธงชัย เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน (พ้ืนท่ี
อําเภอวังน้ําเขียว ขณะประกาศพระราชกฤษฎีกาเป็นส่วนหนึ่งของอําเภอปักธงชัย) และต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ซ่ึงทับซ้อนกับพ้ืนท่ีของชุมชนในโครงการพระราชดําริดังกล่าว รวมท้ังทับซ้อนกับพ้ืนท่ีดําเนินการของสํานักงาน
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.)อีกด้วย ท้ังนี้เนื่องจากการกําหนดเขตอุทยานแห่งชาติในคร้ังนั้น ไม่ได้มีการสํารวจพ้ืนท่ีอย่างละเอียด และกัน
ชุมชนออกจากพ้ืนท่ีตามที่กฎหมายกําหนดเสียก่อน (โดยอ้างว่าให้ประกาศไปก่อนและแก้ไขปัญหาในภายหลัง) อันทําให้เกิดปัญหาต่อราษฎรและ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก 

ผลจากความขัดแย้งในการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละกระทรวงดังกล่าว จึงเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความยุ่งยากและขัดข้องใน
การพัฒนาท้องถ่ิน และเป็นท่ีมาของการจับกุมดําเนินคดีต่อราษฎรจํานวนมากในปัจจุบัน ซ่ึงทางราษฎรก็ได้พยายามร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อ
หน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องหลายคร้ังหลายคราตลอดเวลาท่ีผ่านมา อาทิเช่น คณะกรรมาธิการจากวุฒิสภา (นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย), 
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎร (พลตํารวจเอก วิรุฬห์ ฟ้ืนแสน), ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช) ซ่ึงได้ลงพ้ืนท่ีและตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมท้ังมีข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันว่า ควรมีการแก้ไขแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติ ตามแนวเขตปรับปรุงท่ีกองทัพภาคท่ีสองเสนอให้กรมป่าไม้ร่วมกับฝ่ายปกครอง จัดทําข้ึนตามความเป็นจริงและแล้วเสร็จเม่ือปี พ.ศ. 2543 
(เป็นท่ีรู้จักและยอมรับกันท่ัวไปว่าเป็นแนวเขตอุทยาน ซ่ึงเรียกกันว่า แนวเขต 2543)  รวมท้ังให้ความเห็นว่า ไม่ควรดําเนินคดีอาญากับราษฎร ท้ังนี้
เนื่องจากราษฎรท่ีถูกดําเนินคดีดังกล่าวล้วนแต่ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ี,เสียภาษีท่ีดิน,ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารที่พัก จากหน่วยงานของรัฐใน
ท้องถ่ินแล้ว รวมท้ังมีทะเบยีนบ้าน และสามารถขอสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์ ฯลฯ 

ต่อมาเม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซ่ึงมี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ เป็นประธาน ได้ออกคําวินิจฉัยและ
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา ภายหลังจากได้รับคําร้องเรียนและลงตรวจสอบพ้ืนท่ี ประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และรวบรวมหลักฐานท้ังหมด โดย
มีข้อสรุปว่า ให้ปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน โดยยึดถือแนวเขตตามท่ีได้ดําเนินการสํารวจรังวัดร่วมกันมาแล้วเม่ือปี พ.ศ. 2543 และให้
ส่งมอบพ้ืนท่ีซ่ึงถูกกันออกจากอุทยานแห่งชาติตามแนวเขต 2543 ให้แก่สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือนําไปปฏิรูปท่ีดินให้ประชาชนเข้า
อยู่อําศัยทํากินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปท่ีดินต่อไป 

คําวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินข้างต้นนี้ ได้เคยมีการเสนอต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและได้รับความเห็นชอบแล้วเม่ือวันท่ี 29 
กันยายน พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2564 คณรัฐมนตรีก็ได้มีมติให้รับคําวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวไปดําเนินการ 
แต่จนบัดนี้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก็ยังมิได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเป็นเหตุให้ราษฎรในท้องท่ีอําเภอวังน้ําเขียว 
ต้องถูกส่งตัวและตกเป็นจําเลยคดีอาญา ณ ศาลจังหวัดนครราชสีมา อันเป็นความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส ซ่ึงหากหน่วยงานของรัฐดําเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยไม่ชักช้า ราษฎรก็จะไม่ได้รับความเดือดร้อนเช่นนี้ 

กลุ่มราษฎรผู้เดือดร้อนชาวอําเภอวังน้ําเขียว จึงย่ืนหนังสือขอความช่วยเหลือถึงประธานรัฐสภา ให้ช่วยแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนตามลําดับความ
เดือดร้อน คอื 

1. เนื่องจากปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ดําเนินการตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแล้ว แต่ยัง
อยู่ในระหว่างการดําเนินการ ซ่ึงเชื่อว่าฝ่ายบริหารจะเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า ดังนั้น การดําเนินคดีอาญากับราษฎรในกระบวนการ



ยุติธรรมต่อไป จึงไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพ่ือมิให้เป็นการซํ้าเติมให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและไม่
เป็นธรรมเพิ่มข้ึน  

ข้าพเจ้าท้ังหลายจึงขอความกรุณาท่านได้โปรดประสานงาน และหาแนวทางดําเนินการกับกระทรวงยุติธรรม เพ่ือชะลอหรือระงับการดําเนินคดี
อาญากบัราษฎรดังกล่าวไว้ชั่วคราวก่อน เพ่ือให้ฝ่ายบริหารได้มีเวลาแก้ไขปัญหาดังกล่าวเสร็จสิ้น ตามมติของคณะรัฐมนตรีข้างต้น 

2. ขอให้ท่านได้โปรดประสานงานกับฝ่ายบริหาร เพ่ือกําหนดกรอบเวลาท่ีชัดเจนในการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ว่าจะดําเนินการ
แล้วเสร็จเม่ือใด เพ่ือแจ้งและประสานงานให้กับศาลจังหวัดนครราชสีมาได้ทราบ 

3. ขอให้ท่านได้โปรดประสานงานและติดตามเร่งรัด ให้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ดําเนินการ
แก้ไขแผนท่ีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกากําหนดพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติทับลาน พ.ศ. 2524 ตามคําวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว เพ่ือให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายโดยเร็ว 

4. ขอให้ท่านได้โปรดประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สํานกังานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ได้ดําเนินการขอรับมอบท่ีดินในพ้ืนท่ีอําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมํา ตามรายละเอียดในคําวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของท่านผู้ตรวจการแผ่นดิน และเร่งรัดการออกเอกสาร สปก. 4-01 
ในพ้ืนท่ีอําเภอวังน้ําเขียวให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพ่ือราษฎรจะได้มีความม่ันคงในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพต่อไป 

ท้ังนี้ นายภัคพล เขียวสลับ ตัวแทนคนวังน้ําเขียว ต้ังคําถามถึงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วย
ว่า การท่ีปล่อยปละให้กรมอุทยานฯ ยังด้ือ ไม่ยอมกันแนวเขตอุทยานฯทับลาน ตามแนวเขตปรับปรุงท่ีดําเนินการค้างไว้ต้ังแต่ปี 2543 ให้เป็น
กฎหมาย ซ่ึง ครม. ได้มีมติเห็นชอบแล้วต้ังแต่ 2 ก.พ. 2564 ให้ดําเนินการตามแนวทางความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น ถือเป็นผลงานของ
รัฐบาลท่าน จะมีผลดีหรือไม่เม่ือ 

1. ท่านปล่อยให้ข้าราชการกลั่นแกล้งรังแกประชาชน มีความทุกข์ยากทั้งเร่ืองต้องข้ึนโรงข้ึนศาล และภาวะเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ท่ีเลวร้ายมาก ๆ 
ท้ังอําเภอ และ 

2. ละเลยไม่ปฏิบัติตามคําม่ันสัญญาท่ีให้ไว้กับองค์การยูเนสโก ในคราวขอให้อนุมัติข้ึนทะเบียนเป็น“มรดกโลก” เม่ือปี 2548 ว่าจะกันพ้ืนท่ีชุมชนท่ี
ดําเนินการไว้แล้วต้ังแต่ปี 2543 ให้แล้วเสร็จเป็นกฎหมายภายในปี 2550 แต่ถึงขณะนี้ยังไม่ทํา และต่อมาในปี 2555 มาเร่งดําเนินคดีกับประชาชน) 
สิ่งนี้จะกระทบถึงชื่อเสียงและเครดิตของประเทศหรือไม่ หากมีใครนําประเด็นปัญหานี้มาโจมตี หรือจะเป็นเหตุให้ยูเนสโกจะยกเลิกการเป็นมรดก
โลกหรือไม่ 

"ขอให้ท่านเร่งพิจารณาอีกคร้ัง เพ่ือให้เกิดผลดีต่อประชาชน และประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ท่ีรัฐบาลได้ต้ังไว้"นายภัคพลกล่าวยํ้า 


