ความเปลีย่ นแปลงทรัพยากรธรรมชาติ
ลุมน้ําสงครามตอนลาง ยุคหลัง พ.ศ.2500
พรพนา กวยเจริญ
9 มกราคม 2549
จุดเปลี่ยนแปลงสําคัญดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในลุมน้ําสงครามตอนลางเริ่มขึ้นหลัง พ.ศ.
2500 โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรกในป 2504 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีเครื่องมือประมง การขยายตัวของพืชเศรษฐกิจเขาไปในพื้นที่ปา และการพัฒนาถนนหนทางระหวาง
อําเภอและชุมชนตางๆ ทําใหการคาขายแลกเปลี่ยนสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เริ่มมีการคาขายปลาน้ําจืด การสัมปทาน
ทําไม การเผาถานเพื่อการคา การรับเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติถูกนําไปใช
ประโยชนอยางเขมขนจนถึงปจจุบัน ซึ่งดําเนินมานานเกือบครึ่งศตวรรษ โดยสามารถแบงยุคสมัยการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในลุมน้ําสงครามออกเปน 3 ยุคดวยกัน คือ
ยุคการคาปลาน้ําจืด สัมปทานทําไม และการเผาถานเพื่อการคา (พ.ศ.2500–2520)
การคาขายปลาน้ําจืดในรูปของการคาปลาแดก (ปลารา) เริ่มขึ้นมาตั้งแตป พ.ศ. 2482 เนื่องจากเปนชวงที่
เกิดสงครามอินโดจีน (พ.ศ.2482) และสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2484–2488) ทําใหความตองการของตลาดมีสูง
ปจจัยนี้เองที่กระตุนใหชาวประมงพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือประมง
มาใชจับปลาอยางตอเนื่อง
แตจุดเปลี่ยนสําคัญของเทคโนโลยี
เครื่องมือประมงเกิดขึ้นในชวงหลังป พ.ศ.2500 เมื่อมีการนําไนลอน
มาใชแทนวัสดุธรรมชาติ การนําเครื่องยนตมาติดตั้งกับเรือประมง
และการนําเครื่องมือขนาดใหญที่มีประสิทธิภาพมาใช พัฒนาการของ
เครื่องมือประมงสัมพันธกับการขยายตัวของถนนเชื่อมตอระหวางตัว
เมืองกับชุมชน ขณะที่การจับปลาเชิงพาณิชยเริ่มตนขึ้นอยางจริงจัง
หลังทศวรรษ 2510 เครื่องมือจับปลาประสิทธิภาพสูงถูกนํามาใชมาก
ขึ้น อันเนื่องมาจากแรงกระตุนทางเศรษฐกิจการคา หลังจากนั้นเปน
Figure 1 ไมยูคาในพืน้ ทีท่ าม
ตนมาทรัพยากรประมงก็มีแนวโนมลดลงทั้งจํานวนชนิดและปริมาณ
ประกอบกับปาทามซึ่งเปนแหลงอาหารและที่อยูอาศัยของปลาเสื่อมโทรมลงจากการบุกเบิกพื้นที่เพื่อทํากินของ
ชุมชน การสัมปทานทําไม และการตัดไมเผาถาน
ชวงเวลาของการสัมปทานทําไมสวนใหญเกิดขึ้นประมาณ พ.ศ.2510–2515 การตัดไมใชระยะเวลาไมนาน
นักประมาณ 1-2 ป โดยจะเลือกตัดเฉพาะไมขนาดใหญในปาทาม ขณะที่การเผาถานเพื่อการคาเริ่มขึ้นในชวงป พ.ศ.
2508–2510 เมือ่ มีพอคาจากนครพนม สกลนคร และอุดรธานีมาติดตอซื้อถาน ทําใหการเผาถานเพื่อการคาขยายตัว
ออกไปอยางกวางขวาง การเผาถานเพื่อการคาในลุมน้ําสงครามตอนลางขยายตัวสูงสุดในชวงป พ.ศ. 2517–2519
และเลิกไปประมาณป พ.ศ.2522 เพราะไมมีไมใหเผา การเผาถานที่เกิดขึ้นอยางกวางขวางในเขตปาทามลุมน้ํา
สงครามนี้เองที่เปนสาเหตุประการหนึ่ง ที่ทําใหไมใหญในผืนทามถูกตัดออกไปหมดเหลือเพียงไมไผกะซะและไม
ขนาดเล็ก
นายสินสมุทร พักตรพรม อายุ 78 ปอดีตประธานชมรมอนุรักษฟนฟูลุมน้ําสงครามระบุถึงสาเหตุความ
เสื่อมของปาทามลุมน้ําสงครามวา
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“เกิดจากนายทุนและขาราชการเปนหลักใหญ เพราะนายทุนเปนผูใหทุนมาบุกเบิกในรูปแบบแจกจายจางให
ประชาชนเปนเครื่องมือถากถาง ชาวบานมองไมเห็นวามันจะมีความสําคัญขนาดนี้ไมมีใครคิดวามันจะหมดไปได
การสัมปทานทําไม หรือการอนุญาตใหทําไมในพื้นที่ลุมน้ําสงคราม ปาบุงปาทามนั้นอยูนอกเหนือบัญชีของกรมปา
ไม ไมมีกฎหมายใดคุมครองปาทามมากอนเลย การตัดไมหวาจอย หรือไมแฮ ในทามจึงไมจําเปนตองขออนุญาต
ใครมีแรงตัดไดเทาไหรก็ตัดไปไดเลย การขนไปชักลากไปก็ไมโดนจับเพราะไมมีในบัญชีปาไมไมผิดกฎหมาย การ
ตัดไมในทามใชชางชักลากออกมาขนถายทางเรือไปขึ้นทาที่ อําเภอศรีสงคราม เพื่อขนสงทางรถตอไปยังนครพนม
อุดรธานี สวนการใชสอยภายในชุมชนก็เพียงเล็กนอยเทานั้น การสัมปทานตามกฎหมายนั้นไมมีในพื้นที่ลุมน้ํา
สงครามแตเปนการลงทุนขนาดใหญที่เขามาพรอมกับยุคสัมปทานปาในภาคอีสาน นายทุนและขาราชการเปนใจกัน
ในการหากําไรจากพื้นที่ทาม หมายถึงนายอําเภอตัวใหญ ตํารวจในพื้นที่ ปาไม เขาจับมือกัน รูเห็นเปนใจ พอคา
นายทุนไดเงินมากจากการขายถาน เริ่มตนที่บริเวณภูกระแต หรือบานภูกระแตในปจจุบัน เริ่มทําถานที่นั่นกอน
แลวเคลื่อนมาที่ปาทามน้ําสงคราม ไมทามนี้ขาราชการ นายทุน ใหเงินจางอํานวยใหปาทามถูกทําลายเร็วขึ้นไปอีก
โดยนายทุนจะใหเงินมากอน เรียกวา “เงินตกเขียว” โดยจะมาถามวาจะเผาถานหรือไม ถาเผาก็ใหเงินไปซื้อลอ ซื้อ
เกวียนกอน เมื่อเผาแลวก็จะตองเอาไปขายใหเขา และทํากันมากมายทั่วลําน้ํา แทบจะเรียกไดวาเราสูญสิ้นปาทาม
ไปเพราะการเผาถานนั่นเอง เหลือเพียงไผกะซะที่ไมอาจเผาถานได คนบานสามผงจะทําการเผาถานไปทั่วอีสาน
ตามมาดวยบานศรีเวินชัย และบานปากยาม และแลวปาทามก็สูญสิ้น”
ยุคพัฒนาการเกษตร และการขยายตัวของเกษตรอุตสาหกรรม (พ.ศ.2520–2540)
กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรเริ่มเขามาบุกเบิกในลุมน้ําสงครามตอนลาง ตั้งแตตนทศวรรษที่ 2520 โดย
บริษัทตะวันฟารม จํากัดในป 2521 ในพื้นที่กวา 10,000 ไร บริเวณบานซาง อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย จากนั้น
ในป 2527 บริษทั เกษตรอุตสาหกรรมอีสาน จํากัด (มหาชน) ไดกอตั้งขึ้นบนพื้นที่ของบริษัท ตะวันฟารม จํากัด เปน
บริษัทแรกที่ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามะเขือเทศแบบครบวงจรเพื่อสงออกจําหนายตางประเทศ ตอมาใน
ป 2531 บริษัทซันเทคกรุป จํากัด (มหาชน) ไดกอตั้งขึ้นบนพื้นที่กวา 12,000 ไร ในอําเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม เพื่อดําเนินธุรกิจการผลิตมะเขือเทศบรรจุกระปองแบบครบวงจร นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งบริษัท ซีดีไอ
จํากัด บริษัทนมอีสาน จํากัด ตั้งอยูที่อําเภอเซกา ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมขนาดใหญ
และตอมาในป 2533 บริษัททุงสงครามอินดัสทรี จํากัด กอตั้งขึ้น ซึ่งตอมาในป 2538 บริษัททุงสงคราม
อินดัสทรีไดเปลี่ยนเปนบริษัทเอเชียเทค กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทเอเชียเทคฯ ยังไดจัดตั้งบริษัทเอเชียเทค
พัลพ แอนด เปเปอร จํากัด (มหาชน) ในป 2539 โดยมีแผนที่จะสรางโรงงานเยื่อกระดาษ ขนาดกําลังการผลิต
150,000 ตันตอป บริษัทเอเชียเทค กรุปฯ มีเปาหมายสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดหนองคาย สกลนคร
นครพนม และอุดรธานี 100,000 ครอบครัว ในพื้นที่ 1 ลานไร ปลูกกระถินเทพาเพื่อเปนวัตถุดิบสําหรับโรงงานเยื่อ
กระดาษในรูปของการทําการเกษตรแบบพันธสัญญา (contract farming)
บริษัทเอเชียเทคฯ ยังตั้งเปาหมายขยายการลงทุนไปยังประเทศลาวและเวียดนาม ตามเสนทางเศรษฐกิจ
เสนทางถนนหมายเลข 8 ที่เชื่อมระหวางอีสานตอนบน-ลาว-เวียดนาม ดังคําประกาศของ ดร.ณรงคชัย อัครเศรณี
ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารบริษัทหลักทรัพยจีเอฟ จํากัด (มหาชน) เจาของตัวจริงของบริษัท
เอเชียเทคฯ ในขณะนั้นวา “เราจะพัฒนาลุมแมน้ําสงคราม เขาเชื่อมตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวม 3 ประเทศ
ไทย ลาว และเวียดนาม บนเสนทางยุทธศาสตรหมายเลข 8 ที่บริษัทจะผลักดันใหเปนถนนเชื่อมอีสานตอนบนจาก
ลาวสูมหาสมุทรแปซิฟกประเทศเวียดนาม” บริษัทเอเชียเทคฯ ตั้งขึ้นมาเปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจการเกษตร ผูถือ
หุนใหญประกอบดวยกลุมนิติตะวัน, บริษัทเงินทุนหลักทรัพยจีเอฟ จํากัด (มหาชน), บริษัทเงินทุนหลักทรัพยสิน
เอเชีย จํากัด (มหาชน), บริษัทจีเอฟไบรลี่ย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนกับบริษัทจากนิวซีแลนด (กรุงเทพธุรกิจ 15
ก.พ. 2539)
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ที่ดินขนาดใหญ คือปจจัยสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมประเภทนี้ การกวานซื้อที่ดินซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่
สาธารณประโยชน จึงเริ่มเกิดขึ้นพรอมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรในอาณาบริเวณลุมน้ําสงครามตอนลาง
“นักลงทุนจากกลุมจีเอฟกวานซื้อที่ในภาคอีสานตอนบนเรื่อยมา ตั้งแตป 2521 ซื้อทั้งที่ดินในปาบุงปาทามและพื้นที่
ปาสงวนเสื่อมโทรม โดยมีนักการเมืองจากพรรคความหวังใหม พรรคชาติพัฒนา นักการเมืองกลุม 16 และลาสุด
นักการเมืองจากพรรคนําไทย เขามามีผลประโยชนรวมกับนักลงทุนกลุมจีเอฟดวย” แหลงขาวระดับสูงในหอการคา
จังหวัดสกลนครเปดเผยกับหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ (กรุงเทพธุรกิจ 15 ก.พ. 2539)
การกวานซื้อที่ดินเกิดขึ้นรอบๆ อาณาบริเวณที่ตั้งของบริษัทอุตสาหกรรมเกษตรเปนบริเวณกวางในเขต
อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร และอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่ตั้ง
ของบริษัทตะวันฟารมและบริษัทเกษตรอีสานในเขตอําเภอเซกาปจจุบัน คือพื้นที่แรกๆ ที่เกิดการกวานซื้อที่ดิน
เริ่มตนจากนายหนาเขาไปติดตอขอซื้อที่ดินจากชาวบาน บานทา
สําราญ ตําบลซาง อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ในเวลานั้น
ชาวบานขายที่ดินใหกับนายหนาในราคาเพียงไรละ 40-200 บาท
เพราะเปนที่ดินปาทามน้ําทวมและไมมีเอกสารสิทธิ์ รวมพื้นที่กวา
หมื่นไร พื้นที่เหลานั้นเปนพื้นที่สาธารณประโยชนที่เรียกวา “ทุง
กุดซาง” พื้นที่เลี้ยงสัตวของชุมชน ทําใหปจจุบันชาวบานตองเชา
ที่ดินของบริษัทดังกลาวเลี้ยงวัว-ควายราคา 6 บาทตอตัวในชวงน้ํา
Figure 2 พื้นที่ปลูกพืชอุตสาหกรรม
ทวม และเชาที่ดินทํานาราคา 400-600 บาทตอไรตอป
“เราตองการที่ดินจํานวนหนึ่งมาพัฒนาธุรกิจเกษตร โดยพื้นที่จะตองเปน economic of scale ขนาด 100,000 ไร ขึ้น
ไป ไดที่ดินบริเวณอําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ตอนนั้นยังกันดารมาก ทั้งพื้นที่เปนที่ดินน้ําทวมถึง แตเราเชื่อวามี
ศักยภาพจึงเขาไปพัฒนาในนามบริษัทตะวันฟารม จํากัด รวบรวมที่ดินโดยขอซื้อจากชาวบานแถบนั้น ตั้งแตยังถือ
ครองที่ดินมือเปลา”
คําใหสัมภาษณของนายไพบูลย นิติตะวัน ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทเอเชียเทค จํากัด มหาชน (ผูจ ัดการ
รายวัน 4 มี.ค. 2539)
การกวานซื้อที่ดินพื้นที่สาธารณประโยชนไดขยายเขาไป
ยังเขตอําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีพื้นที่ตอเนื่องกับ
พื้นที่ตั้งของกลุมบริษัทธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ในเขตอําเภอเซ
กา จังหวัดหนองคาย พื้นที่ปาทามสาธารณะประโยชน “ทุงพันขัน”
และ “ทามเฒาลี้” ของบานดงสาร และบานทาแร จํานวนนับหมื่นไร
ถูกแทนที่ดวยไมยูคาลิปตัส
เพื่อเปนวัตถุดิบปอนโรงงานเยื่อ
กระดาษ ตามแผนการลงทุนของบริษัทเอเชียเทคฯ
เมื่อกระแสการออกกวานซื้อที่ดินริมแมน้ําสงคราม
แพรกระจายออกไป ชาวบานจากหลายหมูบานตางเขาไปถากถาง Figure 3 ไมยูคาในพืน้ ทีท่ าม
จับจอง “ทามเฒาลี้” พื้นที่สาธารณประโยชนของบานทาแร ซึ่งมีพื้นที่ตอเนื่องกับ “ทุงกุดซาง” ขณะที่ชาวบานทาแร
ที่ทํานาแซงอยูเดิมก็ถากถางขยายพื้นที่ออกไป เพื่อขายที่ดินใหกับบริษัท สองสามปตอมาบริษัทเอเชียเทคฯ ก็รุก
เขามาในพื้นที่ใชรถเบิกไถปาทามหนาทึบออก โดยอางวาไดซื้อสิทธิจับจองจากเจาของเดิมแลว และประกาศจาง
ชาวบานถากถางพื้นที่เพิ่มเติม ชาวบานตางพากันไปรับจางถากถาง ใครถางไดเทาใดก็จะซื้อเทานั้น ปาทาม 8,500
ไร ของบานทาแรโลงเตียนและเปลี่ยนเปนไมยูคาลิปตัส และในที่สุดบริษัททําเรื่องขอเอกสารสิทธิ์ นส.3 ก ในป
2537
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ปจจุบันบานหมูบานทาแรมีประชากร 98 ครัวเรือน ปาทามที่ลอมรอบทั้งสองหมูไดแก “ทามเฒาลี้”
“หนองแขตีนกุด” “โคกหมากยาง” มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 6,000 ไร และทุงหนองเหมือดเมี่ยงมีพื้นที่ประมาณ 2,500 ไร
ซึ่งเปนที่สาธารณะประโยชนประเภทที่ทําเลเลี้ยงสัตวตามที่ปรากฏใน
ทะเบียนที่สาธารณะประโยชนป พ.ศ. 2493 และในอดีตก็ไมมีชาวบาน
คนใดจับจองทํากิน
เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนที่ซึ่งน้ําทวมทุกปไม
สามารถการเกษตรได
นายสีสมพร ทองนาง อดีตผูใหญบานทาแร เลาถึงความ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาทามผืนใหญนี้วาเมื่อประมาณป 2520 มีขาว
การออกมาซื้อที่ดินริมแมน้ําของกลุมนายทุนซึ่งเริ่มจากเขตบานซาง
อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ซึ่งเปนเขตติดตอกับทามเฒาลี้มีแมน้ํา
สงครามกั้น
การประกาศซื้อที่ดินรกรางวางเปลาทําใหมีคนหมูบาน
ใกลเคียงเขามาถากถางจับจองเพื่อที่จะขาย หลังจากนั้นชาวบานทา
แรซึ่งบางคนไดจับจองที่ทามในการทํานาแซงอยูเดิมแลวก็เริ่มถากถาง
ขยายพื้นที่มากขึ้นดวยแรงงานในครอบครัวโดยพราและจอบ และสอง
สามปหลังจากนั้นบริษัทก็รุกเขามาในพื้นที่ใชรถเบิกไถปาทามหนาทึบ
ออกอางวาไดซื้อสิทธิในการจับจองตอจากเจาของเดิม และประกาศจางชาวบานถากถางพื้นที่
ชาวบานตางพากันไปรับจางถากถางพื้นที่ของตนและใครถางไดเทาใดก็จะซื้อเทานั้น ปาทาม
8,500 ซึ่งเปนพื้นที่ทามทั้งหมดในบานทาแรโลงเตียนและเปลี่ยนเปนปายูคาลิสตัส และที่สุดบริษัทก็ทําเรื่องออ
กนส.3 ก. ผานทุกขั้นตอนมายังตนใหลงชื่อ และสงไปยังผูวาราชการจังหวัดสกลนคร ผูซงึ่ เปนหนึ่งในถือหุนอยูใน
บริษัทคนหนึ่งเปนผูอนุมัติ เอกสารสิทธิ์ดังกลาวในป 2537
ป 2544 หมายศาลมาถึงชาวบาน 13 รายพรอมกับขอกลาวหา “เปนจําเลยบุกรุกที่ นส.3ก.ของบริษัท
เอเชียเทค กรุป จํากัดมหาชน” นายสามารถ แกวฝาย สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลโพนงาม และอดีต
ผูใหญบานทาแร กลาวถึงขอตกลงในที่ประชุมชาวบาน 84 ครอบครัว ซึ่งตกลงกันจะเขาทํานาปรังในพื้นที่สาธารณะ
ประโยชนหนองเตา คือพื้นที่สวนหนึ่งในทุงหนองแขตีนกุด ในพื้นที่ทามเฒาลี้ เพื่อแกปญหาขาดแคลนขาวในการ
บริโภคของชาวบานสวนใหญ แมวาบริษัทจะอางสิทธิ์ก็ตาม
ราวป 2531 บริษัทซันเทคฯ เขาไปใชประโยชนที่ดินสาธารณะ “ทุงพันขัน” โดยการทําแปลงทดลองปลูก
ดอกทานตะวัน มะเขือเทศ และยูคาลิปตัสบนพื้นที่ประมาณ 10-20 ไร ตอมาในป 2533 ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร
สมัยนั้น ไดนําที่ดินทุงพันขันสวนหนึ่งมาจัดสรรใหกับชาวบานดงสาร 160 ครอบครัว จํานวน 996 ไร โดยไมมี
เอกสารสิทธิ์ใดๆ หลังจากนั้นนายหนาก็เขามาติดตอขอซื้อที่ดิน แตชาวบานสวนหนึ่งไมยินยอมขายที่ดินใหกับ
บริษัท บริษัทจึงใชวิธีซื้อที่ดินลอมรอบที่ดินพรอมกับปดทางเขาออกจนชาวบานตองยินยอมขายใหกับบริษัทในที่สุด
ในราคาไรละ 1,000-2,000 บาท ตอมาบริษัทซันเทคฯ ไดเขาไปไถและตัดเผาปาทามเพื่อปลูกยูคาลิปตัสในพื้นที่
เพิ่มเติมอีก 3,000 ไร โดยอางวาไดเชาพื้นที่จากองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครเรียบรอยแลว รวมพื้นที่ที่บริษัท
บุกเบิกปาทามปลูกยูคาลิปตัสทั้งสิ้นประมาณ 4,000 ไร หลังจากนั้นบริษัทเอเชียเทคฯ ไดเขามาใชประโยชนจากไม
ยูคาลิปตัสในทุงพันขันแทนบริษัทซันเทคฯ และปดกั้นเปนพื้นที่หวงหามไมใหชาวบานเขาไปเลี้ยงสัตวและผานเขา
ออก สรางความไมพอใจใหกบั ชาวบานดงสารอยางยิ่ง จนนําไปสูขบวนการคัดคานการปลูกยูคาลิปตัสของบริษัท
เอเชียเทคฯ
ในเวลาตอมา
ถือเปนจุดเริ่มตนของการเรียกรองใหบริษัทรื้อถอนตนยูคาลิปตัสและคืนพื้นที่
สาธารณประโยชนกลับคืนใหกับชาวบาน
นับเปนชุมชนแรกๆ
ในลุมน้ําสงครามตอนลางที่ลุกขึ้นมาปกปอง
ทรัพยากรของชุมชน
ที่ดินปลูกพืชเศรษฐกิจและที่ตั้งของบริษัทซันเทคฯ ในเขตอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ก็ลวนเปน
ที่ดินที่มาจากการกวานซื้อที่ดิน
ซึ่งสวนหนึ่งเปนที่ดินปาทามน้ําทวมไมมีเอกสารสิทธิ์และบางสวนเปนพื้นที่
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สาธารณประโยชน แตประธานเจาหนาที่บริหารบริษัทเอเชียเทคฯ ในขณะนั้น ใหสัมภาษณวาที่ดินที่ซื้อจากชาวบาน
มีเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก เรียบรอยแลว และเปนที่ดินน้ําทวมถึงที่ชาวบานใชประโยชนไมได (ผูจัดการรายวัน, 4
มีนาคม 2539) แตกระบวนการไดมาซึ่งที่ดินจากปากคําของชาวบานกลับแตกตางอยางสิ้นเชิง กลาวคือ ราวป 2516
นายหนาเริ่มเขาไปติดตอขอซื้อที่ดินจากชาวบานในหมูบานใกลกบั โรงงานคือบานทาบอ ในราคาไรละ 150-200
บาท หลังจากนั้น ราวป 2533-2535 จึงเขาไปซื้อที่ดินของบานทาโขง ชาวบานทาโขงใหขอมูลถึงวิธีการซื้อที่ดินของ
บริษัทวา ในขณะนั้น ชาวบานทาโขงกําลังตองการตอไฟฟาเขาหมูบาน แตชาวบานตองออกคาใชจายสมทบ
ประมาณ 200,000 บาท บริษัทจึงเขามาเจรจากับชาวบานโดยยื่นขอเสนอใหชาวบานขายที่ดินเพื่อแลกไฟฟา
กลาวคือ บริษทั ขอรายชื่อชาวบาน 20 ราย เพื่อแสดงตนวาเปนเจาของที่ดิน รายละ 110 ไร เรียกวาจัดสรรที่ดินแบบ
“ลอคลม” รวมเนื้อที่ประมาณ 2,200 ไร เมื่อชาวบานรับขอเสนอ บริษัทจึงดําเนินเรื่องตอไฟฟาเขาหมูบาน โดยเปนผู
เสียคาใชจายทั้งหมด ชาวบาน 20 รายนั้น ไมรูดวยซ้ําวาแปลงที่ดินของตนอยูตรงไหน หลังจากนั้น บริษัทยังกวาน
ซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก
รวมที่ดินในครอบครองของบริษัทที่กวานซื้อจากหมูบานใกลเคียงกับบริษัทเพื่อปลูกพืช
เศรษฐกิจปจจุบันมีประมาณ 10,000 ไร
แตเหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2540 ไดดับความฝนของกลุมบริษัทเอเชียเทค กรุป
พังทลายลงอยางไมเปนทา เมื่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย จีเอฟ จํากัด (มหาชน) หนึ่งในผูถือหุนของบริษัทเอเชียเทค
ฯ กรุป 1 ใน 56 บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ลมละลายและถูกรัฐบาลประกาศยึดทรัพย การสงเสริมปลูกไมกระถิน
เทพาเพื่อเปนวัตถุดิบใหกับโรงงานเยื่อกระดาษหยุดชะงัก แผนกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษตองพับลง
และในที่สุดบริษัทเงินทุนหลักทรัพยจีเอฟตองถอนหุนจากบริษัทสวนปา BGA ใน สปป.ลาว สงผลใหบริษัทเอเชีย
เทคตองลดและเลิกจางคนงาน อีกทั้งยังตองเผชิญกับความขัดแยงกับชาวบานในพื้นที่จนถึงขั้นตอสูฟองรองกันใน
ชั้นศาล
ในชวงหลังป 2540 ราคายางพาราในตลาดโลกพุงสูงขึ้น การปลูกยางพาราไดขยายไปยังสวนอื่นๆ ของ
ประเทศ โดยการสงเสริมของรัฐบาล ในบริเวณที่มีปริมาณฝนเพียงพอ อยางภาคตะวันออก และภาคอีสานตอนบนใน
เขตจังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี สกลนคร และนครพนม ซึ่งมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยตั้งแต 1,300-2,700 มิลลิเมตร
ตอป กลายเปนพื้นที่เปาหมายสงเสริมการปลูกยางพาราที่สําคัญในชวงหลายปที่ผานมา
ในชวงป 2547 – 2549 ในแตละปพื้นที่ปลูกยางพาราในภาคอีสานเพิ่มขึ้นรอยละ 30 ซึ่งเปนการขยายตัวใน
อัตราเรงที่สูงกวาภาคอื่น ทั้งนี้ขอมูลในป 2549 ภาคอีสานมีพื้นที่ปลูกยางพารารวมประมาณ 1.5 ลานไร ในจํานวนนี้
สามารถกรีดยางไดแลว 500,000 คาดวาในป 2550 มีพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ 2 ลานไร โดยพื้นที่สวนใหญอยู
ในแถบอีสานตอนบน ไดแก เลย หนองคาย และอุดรธานี (ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 ปท่ี 31
ฉบับที่ 3948) พื้นที่ปลูกยางพาราสวนหนึ่งไดขยายเขาไปยังพื้นที่หัวไรปลายนาที่เปนปาธรรมชาติ บางเปนปาที่
กําลังฟนตัวขึ้นมาใหมจากการบุกเบิกสัมปทานและปลูกพืชเศรษฐกิจในยุคตน ซึ่งเปนนับเปนแหลงหาอาหาร ไมฟน
ไมใชสอยของชุมชน ไดเปลี่ยนไปเปนสวนยางพาราอยางรวดเร็ว
จะเห็นไดวานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพียงดานเดียวนั้นไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการใชทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ปา ปลา ในลุมน้ําสงครามตอนลางมาโดยลําดับ โดยเฉพาะการสงเสริม
เกษตรอุตสาหกรรม หากมิใชเพราะเกิดเหตุการณวิกฤตทางเศรษฐกิจในป 2540 แลว ปญหาการกวานซื้อที่ดินหรือ
การบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชนอาจรุนแรงมากกวาที่เปนอยู แตกระนั้นก็ตาม แนวการพัฒนาในปจจุบันยังดําเนิน
ซ้ํารอยเดิมนโยบายสงเสริมการปลูกยางพาราในภาคอีสานอยางกวางขวางในปจจุบัน กลายเปนปจจัยที่สงผลตอการ
ทําลายความหลากหลายของพืชพรรณจากปาธรรมชาติซึ่งเหลืออยูนอยมาก เปนการทําลายรากฐานแหงเศรษฐกิจ
ชุมชนที่จะสามารถพึ่งพาธรรมชาติ และพึ่งพาตนเองไดจนที่สุดคงไมเหลือปาธรรมชาติใดๆ ไวใหไดหากินตอไป

5

