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บทคดัย่อ 
  
ชุมชนบา้นหนองจานเป็นหนึงในเจด็หมู่บา้นทีมีทีดินทาํกินอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติภูผา

ม่าน และเป็นหนึงในสามหมู่บา้นทีมีทีอาศยัอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน หลงัจากทีทาง
ราชการได้ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านครอบคลุมพืนทีชุมชนบา้นหนองจานทงัหมด       
จึงเกิดปัญหาความขดัแยง้ในเรืองพืนทีแนวเขตทบัซอ้นระหวา่งแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านกบั
พืนทีอยู่อาศยั ทีทาํกินและป่าใช้สอยของชุมชน  ทาํให้ภาครัฐ เจ้าหน้าป่าไม  ้เกิดขอ้พิพาทกับ
ประชาชนในชุมชนเรือยมา ทาํให้ชุมชนบา้นหนองจานไดผ้ลกระทบต่อวิถีชีวิตดงัเดิม วฒันธรรม 
การเลียงชีพและความมนัคงทางอาหาร 

วิจยัฉบบันี จึงมุ่งทีจะศึกษาถึงกฎหมายทีใชบ้งัคบัเกียวกบัสิทธิชุมชนในการจดัการทีดิน
ในเขตป่า โดยตีความเชือมโยงปัญหาการละเมิดสิทธิชุมชนในการจดัการทีดินในเขตป่า เพือชี
ปัญหา และแสวงหาแนวทางการวางนโยบายของภาครัฐต่อชุมชนในการจดัการทีดินในเขตป่า   
โดยไม่ตดัขาดจากรากฐานทางวฒันธรรมดงัเดิมของชุมชนทีอาศยัป่าในการดาํรงชีพ การศึกษานีใช้
วิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ศึกษาวิจยัภาคสนาม โดยเลือกกรณีศึกษาจากพืนทีจริง คือ ชุมชนบา้นหนองจาน               
ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น สมัภาษณ์ และร่วมแสดงความคิดเห็น 
  จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ.  2504  ละเมิดสิทธิทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  และวฒันธรรม  ของชุมชนบา้นหนองจาน  ซึงอาศยัอยู่ในเขตพืนทีอุทยาน
แห่งชาติภูผาม่าน  และพึงพาทรัพยากรในป่า  ทาํใหถู้กขดัขวางการรับรองสิทธิในการมีทีอยูอ่าศยัที
เพียงพอ  ถูกลิดรอนวิถีการยงัชีพ  ถูกคุกคามความมนัคงทางอาหารและไม่เคารพความจาํเป็นใน
การพึงพิงป่า  รวมถึงทาํใหไ้ม่สามารถปกป้องและรักษาวฒันธรรมของชุมชนได ้ดงันนั เพือให้เกิด
การแกปั้ญหาการละเมิดสิทธิชุมชนในการจดัการทีดินในเขตป่าอย่างเป็นรูปธรรม  วิจยัฉบบันีจึง
เสนอใหมี้การปรับปรุงกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัเรืองป่าไมแ้ละอุทยานแห่งชาติทุกฉบบัใหส้อดคลอ้ง
กบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550   กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรม  เช่น แกไ้ขเพิมเติมมาตรา  6  ในพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ.  2504  
เพืออนุญาตให้ชุมชน  ทงัชุมชนไดสิ้ทธิถือครองทีดินตามกฎหมายภายในพืนทีอุทยานแห่งชาติได ้
และแกไ้ขเพิมเติมมาตรา  16  ในพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ.  2504  เพืออนุญาตใหชุ้มชน
สามารถเขา้ถึงทรัพยากรป่าไดม้ากขึน เป็นตน้    
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Abstract 
 Ban Nong Chan is one of the seven villages that its land locates in the Phu Pha Man 
National Park (hereinafter called “the National Park”). It is one of the three villages that the 
villagers have the residences in the National Park. After all the area of Phu Pha Man has been 
announced to be the National Park by the government, the conflicts on the overlapping boundary 
between the National Park and the Ban Nong Chan’s villagers residential area have set forth and 
continually affected their original way of live, culture,  living and food security. 

This research emphasizes on the study of the applicable law and community rights by 
interpreting the connection between such law and community rights violation of the land 
management in the forest area. Moreover, the study aims to be the plan and guideline for 
government and community without regardless of the community’s original culture basis that the 
villagers have depended upon the forest for the living. The research methodology of the study was 
the qualitative research and the research field by interview and sharing the opinion of the villagers 
in Ban Nong Chan community, Tambon Na Nong Tum, Amphoe Chum Phae, Khon Kaen 
Province. 

The study found that the National Park Act B.E. 2504 has violated economical, social 
and cultural rights of the villagers of Ban Nong Chan community that live in and rely on the 
forest resources in the National Park boundary. In accordance with such violation, the villagers in 
Ban Nong Chan community have been entitled the rights to have adequate housing and deprived 
their livelihood, and threatened their food security and forest’s dependence, including the ability 
to protect and preserve the culture of the community. Thus, to solving the problems mentioned 
above, this research proposes that all applicable law relating to forest and national parks should be 
revised in accordance with the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
and the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550. For example, Section 6 of National 
Industrial Vehicle Act B.E. 2504 should be amended to allow the community to be entitled the 
legal right to land possession within the national park area and Section 16 of such Acts should be 
amended to allow the community to access to forest resources more and more. 
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