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บทท่ี 2 กระบวนการมีส่วนร่วมของอาสาป่าไม้ชาวบ้านในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาต ิ(Area 

approach) เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน (โดย ส านักจัดการที่ดินป่าไม้) 
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บทท่ี 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ครูป่าไมต้ามแนวพระราชด าร ิ(ตัวอยา่งแนวทางการส่งเสริม  
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  (โดย ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพเิศษ) 

บทท่ี 4 หลักเกณฑ์และข้ันตอนการตรวจสอบเพ่ือรับรองสิทธิ์  
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1 แผนการจัดการความรู้ กลุ่มที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมปุาไม้ 
 

 

ค าน า 
 

  เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 

60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 กรมปุาไม้ในฐานะที่ได้รับพระกรุณาธคิุณพน้พรรณนา จึงขอ

น้อมร าลึกถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา ที่ทรงให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดองค์

ความรู้ด้านปุาไม้ “ครูปุาไม้” ตลอดมา ทั้งยังทรงให้ความส าคัญกับการสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน และ

เยาวชนในการดูแลรักษาปุา และร่วมมือกันสร้างปุา สร้างรายได้ ให้กับประเทศไทยต่อไป 

  ทั้งนีก้รมปุาไม้จึงได้มีแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปุาสงวน

แห่งชาติข้ึนมาในรูปแบบองค์กรอาส าปุาไม้ชาวบา้น  โดยยึดมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 

2541 เป็นหลักในการบริหารจัดการพื้นที่ปุา และ มีแนวทาง ให้เจ้าหน้าที่ปาุไม้เข้าไปสอนนักเรีย นใน

พื้นที่ที่ใกล้กับหน่วยงานภาคสนาม โดยให้ความรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ของปุาไม้ และการปลูกไม้ปาุใน

ลักษณะวนเกษตรในพื้นที่ทดแทนการปลูกพชืเชิงเดี่ยว เช่น ขา้วโพด เป็นต้น 

 

กรมปุาไม้ 

พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 แผนการจัดการความรู้ กลุ่มที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมปุาไม้ 
 

 

บทที่ 1  

บทน า 
 

  ปี พ.ศ. 2557 กรมปุาไม้ได้เริ่มก าหนดแนวทางและ กระบวนการ มีส่วนร่วม ของใน

พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติในรูปแบบ “องค์กรอาสาปุาไม้ชาวบ้าน” เพื่อการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยืน โดย

เริ่มจากการด าเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2541 โดยมีมาตรการและแนว

ทางการแก้ไขปัญหาท่ีดินในพื้นที่ปาุไม้ ซ่ึงมสีาระส าคัญเพื่อเป็นการสงวน  คุม้ครอง  ปูองกันพื้นที่ปุาไม้

ของชาติที่เหลืออยูไ่วใ้ห้ได้ จึงก าหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ปุาไม้ เป็น 2 ด้าน 

คอื  

1. ด้านการจัดการทรัพยากรท่ีดินและปุาไม้  

     1.1 ปุาสงวนแห่งชาติ  

           1) พื้นที่ปุาที่เหมาะสมต่อการเกษตร และพื้นที่ปุาเพื่อเศรษฐกิจที่เสื่อมสภาพ 

กรมปุาไม้ได้มอบพื้นที่ดังกล่าวให้ ส.ป.ก. น าไปด าเนินการปฏิรูปที่ดินตามนโยบายรัฐบาล เม่ือปี พ .ศ. 

2536 แล้ว ดังนั้น เพื่อให้นโยบายการปฏิรูปที่ดินของรัฐบาลสัมฤทธิ์ผล จึงให้ด าเนินการ ดังนี้ 

              - ให้กรมปุาไม้ และ ส .ป.ก. ปฏิบัติตามขอ้ตกลงวา่ด้วยแนวทางปฏิบัติใน

การกันพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติกลับคนืกรมปุาไม้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2538 โดยเร่งรัดด าเนินการให้

แล้วเสร็จทุกปุาโดยเร็ว 

    - พื้นที่ที่ไม่สมควรน าไปปฏิรูปที่ดิน ให้กรมปุาไม้ด าเนิ นการตามหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ และเพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรปุาไม้อยา่งเป็น

รูปธรรม ให้กรมปุาไม้พิจารณาตามความเหมาะสมจัดการพื้นที่ที่มีสภาพปาุแปลงเล็ก แปลงน้อย ใน

พื้นที่ราบและมิใช่เป็นพื้นที่ที่ควรสงวนรักษาไวเ้พื่อคุม้ครองระบบนิเวศ และสภาพแปลงดังกล่าวจะต้อง

ไม่ติดกับปุาผืนใหญ่ โดยร่วมกับองคก์ารบริหารส่วนต าบลท้องที่ และ ส.ป.ก. กรณีนีใ้ห้พิจารณาจัดท า

เป็นพื้นที่ทดลองจัดการเป็นบางแห่งก่อน 

     - ให้ ส .ป.ก. น าผลการปฏิบัติตามบันทึกขอ้ตกลงไปเร่งรัดก าหนดเขต

ปฏิรูปที่ดิน เม่ือมีเขตปฏิรปูที่ดินแล้ว ให้ ส.ป.ก. เร่งรัดด าเนินการต่อไป และให้ก าหนดเป็นเงื่อนไขการใช้

ที่ดิน ส.ป.ก. ให้ราษฎรปลูกไม้ผลและ /หรือไม้ยืนต้นอยา่งน้อยร้อยละ 20 ของเนือ้ที่ที่ได้รับ  กรณีเป็น

ที่ดินที่ติดกับเขตปุาไม้จะต้องปลูกไม้ผลและ /หรือไม้ยืนต้นเป็นแนวกันชน และให้น าเอาวธิีก ารจัดรูป

แปลงที่ดินให้มีขนาดเหมาะสมเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินอยูอ่าศัย/ท ากินของราษฎรในเขตปุาไม้ด้วย  

 2) พื้นที่ปุาอนุรักษ์เพ่ิมเติม ตามผลการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากร

และที่ดินปุาไม้ในพืน้ที่ปาุสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2535 

ซ่ึงก าหนดไวว้า่ เม่ือด าเนินการในพื้นที่ให้กรมปุาไม้ปรับแนวเขตได้ตามสภาพข้อเท็จจริงและความ

เหมาะสมในภูมิประเทศ ผลจากการปรับแนวเขตให้ด าเนินการ ดังนี้  



3 แผนการจัดการความรู้ กลุ่มที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมปุาไม้ 
 

 

    (1) บริเวณพืน้ที่ที่ปรับออกเป็นพื้นที่ปุาเพื่อเศรษฐกิจ หากมีราษฎรอยู่

อาศัย/ท ากิน ให้กรมปุาไม้พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม  

    (2) พื้นที่ที่ผ่านการตรวจสอบและมีความเหมาะสมที่จะก าหนดไวเ้ป็นปุา

เพื่อการอนุรักษ์ ให้กรมปุาไม้ก าหนดเป็นปุาอนุรักษ์ตามกฎหมายตามความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่  

ทั้งนี ้ให้กรมปุาไม้จัดท าแนวเขตที่ชัดเจน และปูองกันดูแลคุม้ครองอยา่งเขม้งวด ไม่ให้ราษฎรบุก

รุกเขา้ไปยึดถือครอบครองอยูอ่าศัยท ากิน หากมีการบุกรุกเขา้ไปยึดถือครอบครองให้ด าเนินการตาม

กฎหมายอยา่งเฉียบขาด  

1.2 ปุาอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตวป์ุา เขตห้ามล่า

สัตวป์ุา และปุาอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1, ช้ันที่ 2 และเขตอนุรักษ์ปาุชายเลน)  

เนื่องจากเขตพื้นที่ปุาอนุรักษ์ได้ก าหนดขึ้น เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า พันธุ์พชื 

และพันธุ์สัตวท์ี่มีคุณค่า หายาก เพื่อการปูองกันภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัยและการพังทลายของดิน รวม

ตลอดถึงเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา วจิัย นันทนาการของประชาชนและความม่ันคงของชาติ ดังนี้  

     1) ยนืยันนโยบายของรัฐที่จะไม่น าพื้นที่ปุาอนุรักษ์ตามกฎหมาย และปุาอนุรักษ์

ตามมติคณะรัฐมนตรีไปด าเนินการตามกฎหมายวา่ด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

     2) ให้กรมปุาไม้ส ารวจพืน้ที่ที่มีการครอบครองให้ชัดเจน และขึ้นทะเบียนผู้ครอบครอง 

เพื่อน ามาใช้เป็นขอ้มูลในการจัดการเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาอยา่งยั่งยืน  

     3) ให้กรมปุาไม้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพสิูจน์การครอบครอง

ที่ดินของราษฎร โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร (หากไม่มีให้ใช้ภาพถ่ายดาวเทยีม ) ซ่ึง

ถ่ายภาพพ้ืนที่นั้นไวเ้ป็นครั้งแรกหลังวันสงวนหวงห้ามเป็นพื้นที่ปุาไม้ตามกฎหมายครั้งแรก ตรวจสอบ

ร่องรอยการท าประโยชน์ต่อเนื่องมาก่อนวันสงวนหวงห้ามเป็นพื้นที่ปุาไม้ตามกฎหมายครั้งแรก และต้อง

พจิารณาร่วมกับพยานหลักฐานอื่น ซ่ึงแสดงวา่ได้มีการครอบครองท าประโยชน์ต่อเนื่องมาก่อนวันสงวน

หวงห้ามนั้น ๆ ด้วย  

     4) กรณีผลการตรวจพสิูจน์พบวา่ ราษฎรอยูอ่าศัย /ท ากินมาก่อน ให้กรมปุาไม้

จัดท าขอบเขตบริเวณที่อยู่อาศัย /ท ากินให้ชัดเจน ห้ามขยายพืน้ที่เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด และด าเนิ นการ

ตามกฎหมายเพื่อให้ราษฎรอยูอ่าศัย/ท ากิน ตามความจ าเป็นเพื่อการครองชีพ แต่ถ้าเป็นพื้นที่ล่อแหลม

คุกคามต่อระบบนิเวศ พื้นที่ที่มีผลกระทบต่อประสิทธภิาพในการคุม้ครองดูแลพื้นที่ปุาอนุรักษ์ตาม

กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ให้พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือราษฎรตามความเหมาะส มเพื่อให้หาที่

อยูอ่าศัย/ท ากินแห่งใหม่ หรือด าเนินการเคลื่อนยา้ยราษฎรออกมาจากบริเวณนั้นไปอยูอ่าศัย /ท ากินใน

พื้นที่ที่เหมาะสม โดยในพื้นที่รองรับให้มีการสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ส่งเสริมอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม รวมทั้งพจิารณารับรองสิทธิในที่ดินตามระเบียบกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ที่ราษฎรได้เคลื่อนยา้ยออกไปแล้ว ให้ท าการปลูกฟื้นฟูสภาพปาุต่อไป 

      5) กรณีผลการตรวจพสิูจน์พบวา่ ราษฎรอยูอ่าศัย/ท ากินหลังวันประกาศสงวน

หวงห้ามเป็นพื้นที่ปุาไม้ตามกฎหมายครั้งแรก ให้กรมปุาไม้พิจารณาด าเนินการ ดังนี ้ 



4 แผนการจัดการความรู้ กลุ่มที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมปุาไม้ 
 

 

          (1) ให้เคลื่อนยา้ยราษฎรออกจากพื้นที่ปุาอนุรักษ์นั้น แล้วท าการปลูกปุาเพื่อ

ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมการเคลื่อนยา้ยราษฎรออกจากพื้นที่ให้เตรียมแผนการรองรับในพื้นที่ที่เหมาะสม 

โดยสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค การพัฒนาคุณภาพชีวิต  และส่งเสริมอาชีพทั้งในและนอกภ าค

เกษตรกรรม รวมทั้งการพจิารณารับรองสิทธใินที่ดินตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

          (2) หากยังไม่สามารถเคลื่อนยา้ยราษฎรออกจากพื้นที่ได้ทันที ให้ด าเนินการ

ควบคุมขอบเขตพื้นที่มิให้ขยายเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด และในระหว่างรอการเคลื่อนยา้ยให้จัดระเบียบที่อยู่

อาศัย/ท ากินให้เพียงพอกับการด ารงชีพ  

       6) การด าเนินการตาม 4) และ 5) จะต้องก าหนดเงื่อนไขการใช้พืน้ที่ให้เป็นไปในรูปแบบ 

ของการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  

      7) ให้ทุกส่วนราชการที่ด าเนินการพัฒนาพื้นที่สูง ท าการพัฒนาเฉพาะความ

ต้องการพื้นฐานในการด ารงชีพ  

    1.3 พื้นที่อื่น ๆ ที่สงวนหรืออนุรักษ์ไว้เพ่ือกิจการปุาไม้  

                    กรณีที่มีราษฎรร้องเรียนเสนอปัญหาให้จังหวัดด าเนินการตั้งคณะท างาน

ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยให้มีทัง้ฝุายราชการและราษฎรฝุายละเท่า ๆ กัน การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้

พสิูจน์การอยูอ่าศัยครอบครองท าประโยชน์ในพืน้ที่ให้ชัดเจนวา่มีมาก่อนหรือไม่ ราษฎรเดือดร้อน

อยา่งไร เคยได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการมาแล้วหรือไม่ แล้วเสนอมาตรการหรือแนวทางแก้ไข

ปัญหาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพจิารณาตามมาตรการและแนวทางของแต่ละพ้ืนที่ที่เป็นปัญหา ทั้งนี ้ให้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบให้ความเป็นธรรมกับราษฎรให้มากที่สุด  

2. ด้านการปูองกันพ้ืนท่ีปุาไม้ และอ่ืน ๆ  

     2.1 ถ้ามีการกระท าการใดๆ อันเป็นการบุกรุกพื้นที่ปุาใหม่และ/หรือขยายพืน้ ที่อยู่

อาศัย/ท ากินเพิ่มเติม หรือเป็นการท าลาย หรือกระทบกระเทอืนต่อการรักษาปุาและ /หรือสิ่งแวดล้อม 

ให้ด าเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาด และเพื่อปูองกันมิให้มีการยดึถือครอบครองพื้นที่ ให้ผู้มีอ านาจ

หน้าที่สั่งให้ผู้กระท าผิดออกจากพื้นที่ ท าลาย รือ้ถอน และ/หรือด าเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด  

     2.2 ให้คณะกรรมการนโยบายปาุไม้แห่งชาติ (ไม่มีแล้ว ) ก ากับดูแลให้หน่วยงาน

หรือคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้

ประสานการปฏิบัติกันอยา่งสอดคล้องและมีเอกภาพ เพื่อความมีประสิทธภิาพ และ สัมฤทธิ์ผลในการ

ปูองกันรักษาทรัพยากรปุาไม้ของชาติ 

     2.3 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปุาไม้) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดย

จัดให้องคก์รปกครองท้องถิ่น เช่น อบต. หรือสภาต าบล และชุมชนเขา้มาร่วมดูแลรักษาสภาพปาุไม้มิให้

มีการบุกรุก ท าลาย หรือกระท าการใดอันเป็นการกระทบกระเทอืนต่อการรักษาปุาและ/หรือ

สิ่งแวดล้อม  

     2.4 ให้กรมปุาไม้ด าเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ระดับ

พื้นที่ ซ่ึงประกอบด้วย แผนงาน 4 ด้าน คอื 1) ด้านการปูองกันพื้นที่ 2) ด้านการควบคุมพื้นที่ 3) ด้าน
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การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 4) ด้านการติดตาม -  ประเมินผลและระบบข้อมูล 

โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดการฯ อันจะท าให้การ

บริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้เป็นไปอยา่งเป็นระบบ ยั่งยืน และเกิดความชัดเจนใ นการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่  

     2.5 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพจิารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดง

สิทธใินที่ดินที่ออกโดยมิชอบในพื้นที่ปุาไม้ ให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  

     2.6 ให้ส านักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องด าเนินกิจกรรมตามนโยบาย มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละประเภทพื้นที่ รวมถึง

การด าเนินการแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ในระดับพื้นที่ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณเป็นปี ๆ ไป 

 โดยที่กรมปุาไม้เริ่มการจัดการปุาแบบมีส่วนร่วม ตามก ฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

กรมปุาไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ. ๒๕๕๑ ให้กรมปุาไม้ มภีารกิจเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ สงวน คุม้ครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริม ท านุบ ารุงปุา และการด าเนินการเกี่ยวกับการปุาไม้ 

การท าไม้ การเก็บหาของปุา การใช้ประโยชน์ในที่ดินปุาไม้ และการอื่นเกี่ยวกับปุาและอุตสาหกรรมปุา

ไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยกลยุทธเ์สริมสร้างความร่วมมือของประชาชนเป็น

หลัก เพื่อเพิ่มมูลคา่ทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมีภารกิจอื่น

ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมปุาไม้ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุม ก ากับ ดูแล ปูองกันการบุกรุก การท าลายปาุ และการกระท าผิดในพื้นที่

รับผิดชอบตามกฎหมายวา่ด้วยปาุไม้ กฎหมายวา่ด้วยปาุสงวนแห่งชาติ กฎหมายวา่ด้วยสวนปุา 

กฎหมายวา่ด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายวา่ด้วยปาุชุมชน และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ศึกษา วจิัย วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกปุาเพื่อการฟื้นฟูสภาพปาุ

และระบบนิเวศ 

(๓) ส่งเสริมการปลูกปุา การจัดการปุาชุมชน และการปลูกสร้างสวนปุาเชิงเศรษฐกิจใน

ลักษณะสวนปุาภาคเอกชนและสวนปุาในรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษ า วเิคราะห์และประเมิน

สถานการณ์ปุาเศรษฐกิจของตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

(๔) อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา และจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินปุาไม้ และการ

อนุญาตที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ อุตสาหกรรมไม้ ที่ดินปุาไม้ และผลิตผลปุาไม้ 

(๕) ศึกษา คน้คว้า วจิัย แ ละพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับปุาไม้และผลิตผลปุาไม้ และที่

เกี่ยวข้องกับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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บทที่ 2 

กระบวนการมีส่วนร่วมของอาสาปุาไม้ชาวบ้านในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ 

(Area approach) เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
(โดย ส านักจัดการที่ดินปุาไม้) 

2.1 นิยามศัพท์ 

      การมีส่วนร่วม  หมายถึง กระบวนการซ่ึงประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดง

ทัศนะ แลกเปลี่ ยนข้อมูลและความคดิเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับ

โครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

      อาสาปุาไม้ชาวบ้าน  (Forest Volunteer) หมายถึง บุคคลซ่ึงมถีิ่นฐานอยูใ่นท้องที่หมู่บา้นหรือ

ต าบลตามกฎหมายวา่ด้วยลักษณะการปกครองท้องที่และให้หมายความรวมถึงชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตาม

ประกาศของทางราชการ ซ่ึงได้สมัครเป็นอาสาปุาไม้ชาวบา้น (ครัวเรือนละ 1 คน) กับกรมปุาไม้ เพื่อ

ร่วมบริหารจัดการปุาไม้ในบ้านและในชุมชน  

      คณะกรรมการอาสาปุาไม้ชาวบ้าน  (คอส .ปม.) (Village Forester Volunteer Committee; 

VFORV) หมายถึง คณะกรรมการที่กรมปุาไม้ได้ก าหนดให้มีแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการระดับพื้นที่

ปุาไม้  

2.2 กรอบแนวคิดการศึกษาและวิเคราะห์ 

1) การบริหารจัดการตามหลักการของ 4 Ms ประกอบไปด้วยคน (Man) วัสดุ (Material) เงิน 

(Money) และการจัดการ (Management)   

 
ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/273889 

2) การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation Spectrum) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คอื

ระดับการให้ข้อมูลขา่วสาร (to inform) ระดับการให้ค าปรึกษาหารือ (to consult) ระดับการเขา้ไป

เกี่ยวข้อง (to involve) ระดับการร่วมมือ (to collaborate) และระดับการมอบอ านาจการตัดสินใจ (to 

empower) กับภารกิจของกรมปุาไม้ที่ด าเนินการในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ 

 

https://www.gotoknow.org/posts/273889
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2.3 ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (to inform) 

ข้ันท่ี 1 ให้ข้อมูลและขอ้เท็จจริง 

(1) ประสานผู้น าชุมชนเขา้ร่วมประชุมประจ าเดือนของหมูบ่้าน 

    (2) การเตรียมพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการเขา้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่  โดยให้ความส าคัญ

กับการพื้นที่ตามการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินปุาไม้ (Zoning) เป็นหลัก อธิบายให้ชุมชนเห็นวา่พื้นที่

ทั้ง 3 รูปแบบ  คอื เขตพื้นที่ปุาเพื่อการอนุรักษ์ เขตพืน้ที่ปาุเศรษฐกิจ และเขตพื้นที่ปุาที่เหมาะสมต่อ

การเกษตร แตกต่างกันอยา่งไร และในแต่ละพ้ืนที่มีมาตรการอยา่งไร และการก าหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 

แผนท่ีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการปุาสงวนแห่งชาติประกอบด้วยช้ันขอ้มูล      

11 ขอ้ ดังนี ้

  ๑. แนวเขตพื้นที่ปุาตามกฎหมาย 

  ๒. แนวเขตการปกครอง (ขอบเขตต าบล  อ าเภอ) พกิัดหมูบ่้าน   

  ๓. เส้นทางคมนาคม  

  ๔. แหล่งน้ า (ล าห้วย, ล าน้ า, อ่างเก็บน้ า) 

   ๕. เขตจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินปุาไม้ (Zoning) 

   ๖. เขตปุาไม้ถาวร พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน   

   ๗. ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 

   ๘. ผลการอ่านแปลภาพถ่ายดาวเทยีมปี ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน 

   ๙. ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี ปี ๒๕๔๕ 

   ๑๐. แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ (L ๗๐๑๗, L ๗๐๑๘) 

   ๑๑. ขอ้มูลการรังวัดโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ฯ (ถ้ามี) 

  ๑๒. ขอ้มูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ทุกหน่วยงาน) เช่น แปลงปลูกปุา FBT ปุาชุมชน พื้นที่

ขอใช้ประโยชน์จากภาครัฐและเอกชน 

  ๑๓. ขอ้มูลพกิัดจุดด าเนินคดี และพื้นที่เกิดไฟปาุ  

  ๑๔. สภาพชนิด ประเภทปุาไม้ธรรมชาติที่คงเหลือ 

  (3) จัดท าไวนิลภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี ปี 2545 ของปุาสงวนแต่ละหมู่บา้น

ขนาดประมาณ 2.4 x 1.8 เมตร ประกอบการอธิบายให้ชาบ้านได้ทราบข้อเท็จจริงร่วมกัน เกี่ยวกับ

พื้นที่ปุาเพื่ออนุรักษ์ อยูอ่าศัย และที่ดินท ากิน 
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ข้ันท่ี 2 สนทนากลุ่มแบบมีส่วนร่วม 

(1) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ลงพื้นที่ เช่น กระดาษชาร์ต 12 แผ่น ปากกาเมจิกสีแดง ด า 

น้ าเงิน เขยีว เทปกาว  ปากกา กระดาษ A4  หรือกระดาษโพสอิสต ์ส าหรับ

อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ไมโครโฟน บอร์ด ควรประสานกับผู้น าชุมชนให้ช่วยจัดเตรียม 

(2) เตรียมประเด็นค าถาม เพื่อร่วมกันรับรู้ข้อมูลในหมูบ่้าน จัดล าดับให้เหมาะสม เช่น 

ขอ้ดีของหมูบ่้านของเรา ปัญหาที่ส าคัญของหมูบ่้าน และเราจะช่วยกันแก้ไขปัญหา

ในหมูบ่้านของเราได้อยา่งไร 

(3) ประสานผู้น าชุมชนเขา้ร่วมประชุมประจ าเดือนของหมูบ่้าน เพื่อช้ีแจงแนวทางการ

บริหารจัดการปุาสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม (ใช้เวลา 1 วัน) และสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วม ดังนี ้

3.1 การบริหารงานของศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ 

ของกรมปุาไม้ในพืน้ที่ปาุสงวนแห่งชาต ิ

3.2 วทิยากรกระบวนการเริ่มสร้างกระบวนการรับรู้ข้อมูลสภาพทั่วไปของ

หมูบ่้านร่วมกัน โดยแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม 

3.3 แจกวัสดุอุปกรณ์แต่ละกลุ่ม โดยแจกกระดาษ ขนาด 1 ส่วน 4 ของกระดาษ 

A4 เท่ากับจ านวนคนที่มีในกลุ่ม อธิบายวธิีการเขยีนข้อความลงบนกระดาษวา่ 

กระดาษ 1 แผ่นให้เขียนได้ 1 ความเห็น เม่ือเขยีนเสร็จแล้วใหอ้อกมาติดไวท้ี่

บอร์ดโดยใช้กระดาษกาว (ลองท าให้ดูเป็นตัวอยา่งในครั้งแรก) การใช้เทปกาวเพ่ือ

สามารถขยับข้อความได ้

3.4 ตั้งประเด็นค าถาม 1 ค าถาม เพื่อให้แต่ละกลุ่มระดมความคดิ ตัวอยา่งเช่น 

ทา่นคดิวา่หมูบ่้านของเรามีอะไรที่ดีที่สุด น าขอ้ความที่เขียน 1 ความเห็นมาติดที่

บอร์ด  

3.5 เม่ือครบทุกลุ่มแล้วให้แบ่งกลุ่มความคดิที่แตกต่างกัน เช่น มีทรัพยากรปุา

ชายเลนที่สมบูรณ์ มผู้ีน าที่ดี ชาวบา้นมีอัธยาศัยด ีมีปาุต้นน้ าที่สมบูรณ์ และน า

ความคดิที่เหมือนกันมาจัดกลุ่มในกลุ่มเดียวกัน นับวา่กลุ่มใดมีความถี่ของ

ความคดิมากที่สุด เช่น มีทรัพยากรปุาชายเลนที่สมบูรณ์ 10 ความเห็น มีผู้น าที่ดี 

5 ความเห็นชาวบา้นมีอัธยาศัยด ี6 ความเห็น และมีปาุต้นน้ าที่สมบูรณ ์20 

ความเห็น เราจะสามารถร่วมกันสรุปได้ว่า หมูบ่้านของเรามีสิ่งที่ดีที่สุด คอื มีปาุ

ต้นน้ าที่สมบูรณ ์

3.6 ตั้งประเด็นค าถามที่ 2 และ 3 เช่น ประเด็นปัญหาส าคัญของหมูบ่้านคอื

อะไร และแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีดีที่สุดคอือะไร เป็นต้น  

3.7  สรุปประเดน็แต่ละค าถามร่วมกัน 
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2.4 ระดับการให้ค าปรึกษาหารอื (to consult)  

ข้ันท่ี 3 การจัดท าแผนที่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงคข์องการท าแผนที่ชุมชน คอื 1) เพื่อสร้างแผน

ที่ของชุมชน 2) เพื่อใช้แผนที่ชุมชนอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ เพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

การวเิคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆ ภายในชุมชน เพื่อการพัฒนา โดยด าเนินการดังนี ้

  (1) เตรียมอุปกรณล์งพื้นที ่เช่น ไวนิลแสดงภาพถ่ายทางอากาศ หรือแผนที่ภูมิประเทศ 

และช้ันขอ้มูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามขอ้ 2.5 ขนาด 2.4x1.8 เมตร เครื่องมือคน้หาพิกัดดาวเทยีม 

(GPS) ปากกาเมจิกสีต่าง กระดาษ ปากกา เทปกาว กระดาษชาร์ต  

  (2) เขา้ร่วมประชุมประจ าเดือนของหมูบ่้าน  

  (3) อธิบายข้อมูลที่ปรากฏในแผนที่ให้ชุมชนได้ทราบ ให้ชุมชนโดยผู้ใหญบ่้านเป็นผู้น า

กระบวนการร่วมกันวาดแผนที่หมู่บา้น ประกอบไปด้วย 

   3.1 แนวเขตหมูบ่้าน 

3.2 แนวเขตปุาเพื่อการอนุรักษ ์และพื้นที่ปุาคงสภาพที่ควรจัดท าเป็นปุาชุมชน 

   3.3 แนวเขตที่ดินท ากิน ที่อยูอ่าศัย และพื้นที่ปุาเศรษฐกิจชุมชน 

   3.4 ที่ตั้งหน่วยงานราชการในพื้นที่ วัด โรงเรียน และสถานที่ส าคัญ (เจ้าหน้าที่

ร่วมกับตัวแทนชุมชนออกส ารวจจับพกิัดพื้นที่แต่ละแห่ง) น ามาลงในแผนที ่

  (4) สรุปการจัดท าแผนที่ชุมชน และเจ้าหน้าที่ปาุไม้ช่วยน าข้อมูลลงแผนที่ดิจิตอล เพื่อ

การเตรียมขอ้มูลส าหรับเดินส ารวจในพื้นที่จริงร่วมกันต่อไป 

น าไปสู่การ การวางผังต าบลโดยชุมชนและท้องถิ่นเพื่อน าไปสู่ระบบการจัดการ

ทรัพยากรทั้งหมดในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติสภา ต าบลและองค์ การบริหารส่ วนต าบล พ .ศ.๒๕๓๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  ร่วมกับพนักงานเ จ้าหน้าที่ กรมปุาไม้ตามพระราชบัญญัติ         

ปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ต่อไป  
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2.5 ระดับการเข้าไปเกี่ยวข้อง (to involve)  

ข้ันท่ี 4 สร้างกลไกระดับพ้ืนท่ีร่วมกัน ขบวนองค์กรชุมชน/การเช่ือมโยงขบวนการชุมชนทุก

ขบวน/แยกกันปฏิบัตกิารในรูปแบบองค์กรอาสาปุาไม้ชาวบา้น 

 (1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดการปุาสงวนแห่งชาติแบบบูรณาการประจ า

ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้แห่งท้องที่ เพื่อหาทบทวนกระบวนการมีส่วนร่วมของอาสาปุาไม้ชาวบา้น

ในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ในเรื่องของช่ือองคก์รอาสาปุาไม้ชาว และความหมายที่ก าหนดไวใ้นบทนี ้

 (2) เตรียมอุปกรณ์ในการลงพื้นที่ กระดาษฟลิบชาร์ต ปากกาเมจิกสีต่าง 

กระดาษ A4 และปากกา แบบอาสาปุาไม้ชาวบา้น 3 จ านวน 4 แผ่น แบบอาสาปุาไม้ชาวบา้น 1-2 

เท่ากับจ านวนครัวเรือนของหมูบ่้าน ประสานพื้นที่เพื่อจัดเตรียมไมโครโฟน บอร์ด เป็นตน้ 

(3) เชิญเจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ทุกส่วนและเจ้าหน้าที่ศูนย์

จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติเข้าร่วมประชุมหมูบ่้าน แจ้งแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการอาสาปุาไม้

ชาวบา้น  

 (4) แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม อธิบายตัวอย่างแผนผังองคก์รอาสาปุาไม้

ชาวบา้น ให้ที่ประชุมฟังแล้วตั้งค าถาม-ตอบ ดังนี ้(1) เราเห็นด้วยกับตัวอยา่งแผนผังองคก์รอาสาปุาไม้

ชาวบา้นหรือไม่ (2) เราจะแบ่งฝุายเป็นกี่ฝุาย ชื่ออะไร (3) แต่ละฝุายควรมหีน้าที่อะไร   

 (6) ร่วมกันจัดท าโครงสร้างองคก์รอาสาปุาไม้ชาวบา้นของชุมชน  

 (7) ให้แต่ละกลุ่มเสนอช่ือสมาชิกกลุ่มกลุ่มๆ ละ 2 คน เพื่อโหวตคัดเลือกรอง

ประธานฝุายต่างๆ 4 ฝุาย และสมาชิกที่เหลือให้เป็นเลขานุการฝุาย โดยในครั้งแรกให้ผู้ใหญบ่้านเป็น

ประธานคณะกรรมการอาสาปุาไม้ชาวบา้นไปพลางก่อน และเม่ือองคก์รมีความพร้อมแล้วจึงสรรหา

ประธานฯ มาจากสมาชิกอาสาปุาไม้ชาวบา้นต่อไป 

 (8) ร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาอาสาปุาไม้ชาวบา้น และให้

ประธานจัดท าหนังสือเชิญเขา้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาอาสาปุาไม้ชาวบา้น 
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ตัวอย่างแผนผังองค์กรอาสาปุาไม้ชาวบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานคณะกรรมการอาสาปุาไม้ชาวบ้านทุ่งละออง 

คณะท างานประชาสัมพันธ์ 

มีหน้าที่ 

.................................  

 

 

คณะท างานดูแลรักษาปุา 

มีหน้าที่ 

.................................  

 

 

คณะท างานฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพ 

มีหน้าที่ 

.................................  

 

 

คณะท างานดูแลที่ท ากินและที่อยู่อาศัย 

มีหน้าที่ 

.................................  

 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 



14 แผนการจัดการความรู้ กลุ่มที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมปุาไม้ 
 

 

ส่วนผู้น ำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้ำน,ก ำนัน) เป็นผู้รับรอง 

ลงช่ือ......................................................  

 (......................... ............................)  

ต ำแหน่ง......................... ........................  

วันที่........................................................  
 

ส่วนเจ้ำหน้ำที่ หัวหน้ำป่ำสงวนแห่งชำติ 
 
ลงช่ือ......................................................  

   (....................................................)  

ต ำแหน่ง........................................... ........  
วันที่................................... ......................  

 

แบบอาสาปุาไม้ชาวบ้าน 1 

ใบสมัครอาสาปุาไม้ชาวบ้าน 

หมู่บ้าน.............หมู่ท่ี..........ต าบล........................อ าเภอ....................... จังหวัด................ 

***************************** 

1.ขา้พเจ้า(นาย,นาง,นางสาว).......................................................................อาย.ุ...................

ปี เกิดเมื่อ...........................................อยูบ่้านเลขท่ี...................ซอย/ตรอก..........................................

ถนน...............................หมูท่ี.่.................. ต าบล................................อ าเภอ.......................................

จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์...............................  

หมายเลขโทรศัพท์................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก   

สถานภาพสมรส   โสด        สมรส 

วุฒิการศกึษาสูงสุด   ประถมศึกษา       มัธยมศึกษา      ปริญญาตรี      อื่นๆ ระบ.ุ.................... 

การด ารงต าแหน่ง เครอืข่ายอ่ืน 

  เคยเป็นอาสาสมัครเครอืข่าย................................................................................. 

  เม่ือ.....................พ.ศ................ถึง พ.ศ.................รวม................ปี………………………. 

เป็นอาสาสมัครเครอืข่าย  

ไม่เคยเป็นสมาชิกเครอืข่าย 

  มีความประสงค ์สมัครเป็น อาสาสมัครปุาไม้ชาวบ้าน ดูแลพื้นที่ปุาไม้หมู่บา้น............... 

หมูท่ี.่............ต าบล..................................อ าเภอ.................................จังหวัด....................................... 

  ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดังที่กล่าวมาขา้งต้น เป็นจริงทุกประการ 

  (ลงช่ือ)......................................................         

(.....................................................) 

วันที่.........เดือน.................พ.ศ.......... 

หลักฐานประกอบการสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
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แบบอาสาปุาไม้ชาวบ้าน 2 

แบบสอบถามสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.ช่ือผู้ให้สัมภาษณ ์          

  อาย ุ  ปี   ศาสนา  การศึกษา    

  ที่อยู ่          

2.จ านวนสมาชิกในครอบครัวมีจ านวนทั้งสิน้   คน 

3.จ านวนสมาชิกที่หารายได้สู่ครอบครัว    คน 

4.อาชีพและรายได้ (พจิารณาอาชีพจากจ านวนรายได)้ 

 อาชีพหลัก     รายได ้    บาท 

 อาชีพรอง     รายได ้    บาท 

 อาชีพเสริม     รายได ้    บาท 

 รายได้อ่ืนๆ เช่น  คา่เช่าที่ดิน  สมาชิกในครัวเรือนส่งให ้    บาท 

 รวมรายได ้         บาท 

5.การครอบครองที่ดิน 

 5.1 พื้นที่ท ากินแยกกับที่อยูอ่าศัย 

  พื้นที่ท ากิน      ไร ่

  พื้นที่ที่อยูอ่าศัย      ไร ่

 5.2 พื้นที่ท ากินรวมกับที่อยูอ่าศัย  รวม    ไร ่

 5.3 พื้นที่อยูอ่าศัย      ไร่ (ไม่มีพืน้ที่ท ากิน) 

6.รายจ่ายครัวเรือนและการลงทุน     บาท 

 6.1 การลงทุนด้านการเกษตร        บาท 

 6.2 การลงทุนด้านการศึกษาของบุตรหลาน      บาท 

 6.3 คา่ใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลาน      บาท 

 6.4 คา่ใช้จ่ายประจ าวัน         บาท 

 6.5 คา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล       บาท 

 6.6 คา่สาธารณูปโภค         บาท 

 6.7 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ         บาท 

 

 

7. หนีส้ิน... 
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7.หนีส้ิน   มี   ไม่มี 

8.เงินออม   มี   ไม่มี 

9.สถานะทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว 

 (คณะกรรมการหมูบ่้านสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลและสมาชิกกลุ่มต่าง )ๆ 
 

 

สมาชิกในครัวเรือน 

 

 

สถานะทางสังคม 

หัวหน้าครอบครัว  

สามี/ภรรยา  

บุตร  

สมาชิกคนอื่นๆ  

 

10.การใช้ประโยชน์จากปุา 

  ไม่เคยได้ใช้ทรัพยากรปุาไม้เลย 

  เขา้ไปใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ปาุ :  เป็นประจ า   เป็นฤดูกาล 

 

 อธิบายลักษณะการใช้ประโยชน์ (ระบุได้มากกวา่ 1 ขอ้) 

 ใช้พืน้ที่ในการเลีย้งสัตว ์        

 ใช้น้ าจากแหล่งต้นน้ าในปุา         

 แหล่งอาหาร          

 แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ         

 แหล่งสมุนไพร          

 แหล่งไมใ้ช้สอย          

อื่นๆ            
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 คณะกรรมการอาสาปุาไม้ชาวบ้าน 

เรียน อธิบดีกรมปุาไม้(ผ่านผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ .......................................) 

 ด้วยขา้พเจ้า.................................................................. ผู้อ านวยการ/หัวหน้าศูนยจ์ัดการกลุ่ม 

ปุาสงวนแห่งชาติ ปุา................................................................................... ได้ท าการประชุมเม่ือวันที่

............................................. เพื่อจัดเวทคีัดเลือกคณะกรรมการอาสาปุาไม้ชาวบา้น และ

คณะกรรมการที่ปรึกษาโดยมีรายช่ือดังนี ้

โครงสร้าง รายช่ือ หมายเหตุ 

ประธาน   

รองประธาน  ฝุาย.......................................... 

เลขานุการ  ฝุาย.......................................... 

กรรมการ 1  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

 10.  

 11.  

 12.  

 13.  

 14.  

 15.  

กรรมการที่ปรึกษา 1. ผอ./หน. ศูนยจ์ัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาต ิ โดยต าแหน่ง 

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

แบบอาสาปุาไม้ชาวบา้น 3 
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2.6 ระดับการร่วมมือ (to collaborate)  

 ข้ันท่ี 5 ส ารวจประชากร สภาพเศรษฐกิจ และสังคม 

(1) เตรียมอุปกรณ์ในการลงพื้นที่ กระดาษฟลิบชาร์ต ปากกาเมจิกสีต่าง 

กระดาษ A4 และปากกา แบบอาสาปุาไม้ชาวบา้น 1-2 เท่ากับจ านวนครัวเรือนของหมูบ่้าน ประสาน

พื้นที่เพื่อจัดเตรียมไมโครโฟน บอร์ด เป็นต้น 

(3) เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาปุาไม้ชาวบ้าน อธิบายข้อมูลใน

แบบฟอร์มอาสาปุาไม้ชาวบา้น 1-2 ให้คณะกรรมการอาสาปุาไม้ชาวบา้นทุกฝุายทราบ และพื้นที่การ

เก็บข้อมูลสมาชิกรายครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน ให้ครบทั้งหมู่บา้น 

 (4) ก าหนดช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล เช่น 1 เดือน และนัดประชุมอีกครั้ง

ในช่วงสิน้เดือน เพื่อรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลร่วมกัน ดังนี ้

      4.1 รายช่ือ สถานที่ติดต่อ อายุ และสถานภาพสมาชิกอาสาปุาไม้ชาวบา้น 

      4.2 ขอ้มูลเศรษฐกิจของสมาชิกแต่ละครัวเรือน 

      4.3 ขอ้มูลการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและการถือครองที่ดิน  

 ข้ันท่ี 6 จัดท าแผนงานและแผนงบประมาณในการบริหารจัดการปุาสงวนแห่งชาติแบบมี

ส่วนร่วมของอาสาปุาไม้ชาวบา้น 

เปูาหมาย องคก์ารปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสามารถเขา้มาร่วมด าเนินการจัดการทรัพยากรที่ดิน

และปุาไม้ โดยเน้นการจัดการอยา่งเป็นระบบในระดับพื้นที ่เพื่อให้มีพืน้ที่ปาุไม้ทั่วประเทศอยา่งน้อยใน

อัตราร้อยละ 40 

วัตถุประสงค ์

1. การถอดความรู้ที่มีอยูเ่ดิม หรือการวจิัยเพิ่มเติมในการบริหารจัดการ 

2. การพัฒนาให้เกิดศูนยก์ารเรียนรูด้้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

3. การพัฒนาศักยภาพแกนน า และเจ้าหน้าทีร่่วมกัน 

4. การวเิคราะห์ศักยภาพพ้ืนที ่เพื่อก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินปุา

ไม้ในพืน้ที่ปาุสงวนแห่งชาติให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน ต่อไป เป็น

การลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและขอ้ขัดแยง้ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดนิปุาไม้ทัง้ในปัจจุบัน

และอนาคต 

การด าเนินการ 

1. ประชุมคณะกรรมการอาสาปุาไม้ชาวบา้น เพื่อร่วมกันจัดท าแผนงานและ

งบประมาณเสนอผ่านคณะกรรมการหมูบ่้าน เพื่อสภาองคก์ารปกครองส่วน

ท้องถิ่นพิจารณาน าเขา้ขอ้บัญญัติขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป 

2. สร้างความร่วมมือตามแผนงานระหว่างกรมปุาไม้ คณะกรรมการอาสาปุาไม้

ชาวบา้น และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(ตัวอย่าง) 

แผนงานและแผนงบประมาณในการบริหารจัดการปุาสงวนแห่งชาตแิบบมีส่วนร่วมของอาสา   

ปุาไม้ชาวบ้าน  

ระยะเวลา 

แผนงาน 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีต่อไป 

1. ด้านการควบคุมพื้นที่ 

    1.1 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมองคก์รอาสาปุา

ไม้ชาวบ้าน 

     ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 

     โครงการฝึกอบรมอาสาปุาไม้ชาวบ้านและศึกษา

ดูงาน  

   1.2 กิจกรรมจัดท าแผนที่ชุมชน และแผนการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

30,000 

 

 

 

 

50,000 

 

30,000 

 

 

 

 

10,000 

 

30,000 

 

 

 

 

10,000 

 

30,000 

 

 

 

 

10,000 

 

30,000 

 

 

 

 

10,000 

2. ด้านการปูองกันพื้นที่ 

2.1 กิจกรรมอาสาปุาไม้ชาวบ้านดูแลรักษาปุา 

      - ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึก และสร้างแนว

ร่วมทั้งในระดับพืน้ที่ 

      - เพิ่มศักยภาพในการปูองกันไฟปุา 

      - เพิ่มศักยภาพในการหาข่าวและลาดตะเวน

ปูองกันการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของหมู่บา้น 

 

12,000 

 

12,000 

 

12,000 

 

12,000 

 

12,000 

3. ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

3.1 โครงการฝึกอบรมอาสาปุาไม้ชาวบ้านเพื่อ   

- ส่งเสริมให้ราษฎรในหมู่บา้น ปลูก “ไม้   3 อย่าง” 

ซึ่งเป็นแนวทางตามพระราชด าริ 

- สนับสนุนให้มีการสร้าง “ปุาสาธารณะ” ประจ า

หมู่บา้น เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยใช้

ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 

- ส่งเสริมอาสาปุาไม้ชาวบ้านการปลูกปุาแนวกันชน  

- ดูแล บ ารุงรักษาปุาปลูกให้เจริญเติบโต เพื่อ

อ านวยประโยชน์ต่อระบบนิเวศ สภาพดินฟูาอากาศ 

ความอุดมสมบูรณ์ของดินและแหล่งน้ า  

- อนุรักษ์ดินและน้ า โดยส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก

และจัดท าฝายชะลอน้ า  

 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

50,000 
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ระยะเวลา 

แผนงาน 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีต่อไป 

4. ด้านการติดตาม-ประเมินผล และระบบ

ข้อมูล 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

 

.....................................................ผู้เสนอแผน 

 

.....................................................ผู้เห็นชอบแผน 

 

.....................................................ผู้อนุมัติแผน 

 

2.7 ระดับการมอบอ านาจการตัดสนิใจ (to empower)  

ข้ันท่ี 7 การด าเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  อาทิเช่น แนวทางการจัดตั้งคณะกรมการ

ระดับพื้นที่ปุาไม้ (Forest Area Committee: FACT) การจัดการเรื่องระบบทุนภายใน การด าเนินการตาม

แผนงานและแผนงบประมาณในการบริหารจัดการปุาสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมของอาสาปุาไม้

ชาวบา้น เป็นต้น 
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บทที่ 3  

การถ่ายทอดองค์ความรู้ครูปุาไม้ตามแนวพระราชด าริ   

(ตัวอย่างแนวทางการส่งเสริม “คา่ยเยาวชน...รักษพ์งไพร”) 
(โดย ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพเิศษ) 

 

ความเป็นมา “ครูปุาไม้” 

         ครูปุาไม้เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด ารัส

ให้เจ้าหน้าที่ปาุไม้เข้าไปปลูกฝังวชิาความรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเขา้

ไปเป็นวทิยากรในโรงเรียนในช่วงที่เวลาวา่งจากการเรียนการสอน กรมปุาไม้จึ งได้สนองงาน ตาม       

พระราชด ารัสดังกล่าว โดยพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ปาุไม้เข้าไปสอนนักเรียนในพื้นที่ที่ใกล้กับหน่วยงาน

ภาคสนาม ส าหรับพื้นที่ต าบลแสงภา ได้คัดเลือกโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ เป็นพื้นที่น า

ร่อง โดยได้สอนเกี่ยวกับประโยชน์ของปุาไม้ และการปลูกไม้ปาุในลักษณะวนเกษตรในพื้นที่ทดแทนการ

ปลูกพชืเชิงเดี่ยว เช่น ขา้วโพด เป็นต้น 

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 

 

 

 

 

 

 

 “ให้น าเด็ก เยาวชน เขา้ไปศึกษาในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ พื้นที่ปุาอนุรักษ์ และให้จัดวทิยากร

บรรยายความรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม 

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

15 มกราคม 2556 

ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบ ารุง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 



22 แผนการจัดการความรู้ กลุ่มที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมปุาไม้ 
 

 

 

 

 

 

 

“การรักษาปุาและทรัพยากรต่างๆ ให้มีความหลากหลาย แล้ววธิีการที่จะน าไปสู่ความยั่งยืน 

คอืการให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัว เขาจะมีความรู้ ความเขา้ใจ เกิดความรัก 

ความผูกพัน และหวงแหนในทรัพยากร” 

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

การสัมมนา “รักษ์ปาุน่าน” ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มีนาคม 2557 

ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อ.เมือง จ.น่าน 

ความเป็นมาโครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” 

ศูนยเ์รียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ตามแนวพระราชด าริ จ านวน 5 ศูนย ์ทั่วประเทศ 

เป็นหน่วยงานภาคสนามที่มีหน้าที่เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่ประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ปุาไม้ โดยเน้นกิจกรรมสร้างจิตส านึกในรูปแบบของการจัดคา่ยเยาวชน การด าเนินงานของศูนยเ์รียนรู้

เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ตามแนวพระราชด าริ ถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญในการช่วยพัฒนา 

ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป   

กรมปุาไม้ ร่วมกับมูลนิธสิวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้

พื้นฐาน (สพฐ.) กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป์ุาและพันธุ์พชื กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และ

กรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความส าคัญของการเสริมสร้างความรู้  ความเขา้ใจ และปลูกจิตส านึ กให้

เยาวชนซ่ึงต่อไปจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศได้เกิดความรัก ความหวงแหน และช่วยกัน

อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “คา่ยเยาวชน …รักษ์พงไพร ” ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 255๘ ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2558 ระยะเวลาในการเขา้คา่ย 2 วัน 

1 คนืจัดคา่ยทัง้หมด 4 รุ่น รุ่นละ 60 คน ณ ศูนยเ์รียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ตามแนว

พระราชด าริ 5 ศูนย ์ศูนยศ์ึกษาธรรมชาติและสัตวป์ุา  21 ศูนย ์และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ    

1 ศูนย ์ ซ่ึงมคีวามเหมาะสมที่จะเป็นห้องเรียนธรรมชาติในการจัดกิจกรรมและเรียนรู้ของเยาวชน 



23 แผนการจัดการความรู้ กลุ่มที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมปุาไม้ 
 

 

ศูนย์เรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ตามแนวพระราชด าร ิ5 ศูนย์ 

1. ศูนยเ์รียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ตามแนวพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่อยู ่: ถนนเจริญประเทศ ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

หัวหน้าศูนยฯ์ นายวาสนา ท่อทอง 

 

2. ศูนยเ์รียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ตามแนวพระราชด าริ จังหวัดตาก  

ที่อยู ่: บ้านลานเต็ง หมูท่ี่ 9 ต าบลวังประจบ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

หัวหน้าศูนยฯ์ นายจิระ ทรงพุฒิ   

 

3. ศูนยเ์รียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ตามแนวพระราชด าริ จังหวัดยโสธร 

ที่อยู ่: หมูท่ี่ 12 ต าบลคอ้เหนือ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

หัวหน้าศูนยฯ์ นายสมศักดิ์  ทวนิันท์   

 

4. ศูนยเ์รียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ตามแนวพระราชด าริ จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

ที่อยู ่: 585 หมูท่ี่ 2 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองประจวบครีีขันธ์  

จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

หัวหน้าศูนยฯ์ นายคงศักดิ์  มีแก้ว   

 

5. ศูนยเ์รียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ตามแนวพระราชด าริ จังหวัดสงขลา 

ที่อยู ่: หมูท่ี่ 1 ต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

หัวหน้าศูนยฯ์ นายวรีพันธ์  พชิญ์พนัส   

 

 

 

 

 



24 แผนการจัดการความรู้ กลุ่มที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมปุาไม้ 
 

 

 

 

แผนที่ 

ศธส : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสตัว์ป่า  
กรมอุทยาแหง่ชาติ   สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช  

ศรร : ศูนย์เรียนรู้เพ่ือการอนรุักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
ตามแนวพระราชด าริ กรมป่าไม้  



25 แผนการจัดการความรู้ กลุ่มที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมปุาไม้ 
 

 

 

รายชื่อโรงเรียนและจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร 
 

ศรร. รุ่นที ่ ระหว่างวันที่ โรงเรียน จ านวนนักเรียน หมายเหตู 

จ.เชยีงใหม่ 

1 22-23 พ.ค. 58 

ชมชุนบวกครกน้อย 12   

วัดช่างเค่ียน 12   

วัดดอนจั่น 12   

วัดร้องอ้อ 12   

อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 12   

2 8-9 มิ.ย. 58 

สังวาลวิทยา 12   

บ้านปุาเสร้า 12   

บ้านปุาเหมือด 12   

วัดร้องวัวแดง 12   

บ้านบ่อสร้าง 12   

3 11-12 มิ.ย. 58 

ท่าหลุกสันทราย 12   

แม่คือวิทยา 12   

วัดสันกลางเหนือ 12   

บ้านบวกค้าง 12   

บ้านแม่ตะไคร้ 12   

4 15-16 มิ.ย. 58 

วัดเจ็ดยอด 12   

บ้านแม่ดอกแดง 12   

วัดสันมะฮกฟูา 12   

หมู่บา้นสหกรณ์ 12   

วัดห้วยแก้ว 12   

รวม(คน) 240   

จ.ตาก 

1 26-27 มิ.ย. 58 
บ้านแม่กุเหนือ 52   

บ้านพะเด๊ะ 8   

2 28-29 มิ.ย. 58 
บ้านแม่กุน้อย 46   

บ้านพะเด๊ะ 14   

3 3 - 4 ก.ค. 58 

ชุมชนบ้านแม่กุหลวง 37   

บ้านพะเด๊ะ 15   

ชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง 8   

4 5-6 ก.ค. 58 
บ้านแม่ตาวใหม่ 42   

บ้านพะเด๊ะ 18   

รวม(คน) 240   



26 แผนการจัดการความรู้ กลุ่มที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมปุาไม้ 
 

 

ศรร. รุ่นที ่ ระหว่างวันที่ โรงเรียน จ านวนนักเรียน หมายเหตู 

จ.ยโสธร 

1 19 - 20 ม.ิ0ย. 58 

ชุมชนหนองคู 10   

บ้านนาสไมย์ 10   

บ้านทุ่งนาโอก 10   

บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง  10   

บ้านยางเด่ียวหนองถ่ม  10   

บ้านหนองไร่จันทร์เกษม  10   

2 23-24 ม.ิย. 58 

บ้านนาหลู่เหล่าตอง  10   

บ้านสงเปือย 10   

ชุมชนกู่จาน 10   

บ้านมะพริกดู่โพนสิม 10   

บ้านแคนน้อยหนองเลิง  10   

บ้านดงเจริญ 10   

3 30 ม.ิย. - 1 ก.ค. 58 

บ้านสงยาง 10   

บ้านพระเสาร์ 10   

บ้านม่วงอาจโพธ์ิศรี 10   

บ้านบ่อบึงโพนจาน 10   

บ้านคุ้ม 10   

ชุมชนบ้านบึงแก 10   

4 3 - 4 ก.ค. 58 

บ้านฟูาห่วน 10   

บ้านขุมเงิน 10   

บ้านกุดน้ าใส 10   

บ้านเหล่าน้อย  10   

บ้านต้ิว 10   

อนุบาลค้อวัง 10   

รวม(คน) 240   

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

1 15-16 ม.ิย. 58 
บ้านคั่นกระได 21   

อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 39   

2 25-26 ม.ิย. 58 

บ้านมะเด่ือทอง 25   

บ้านท่าขาม 20   

บ้านปากคลอง(ราษฎร์อุปกรณ์) 12   

วัดก ามะเสน 5   

อา่วน้อย 9   

3 25-26 ม.ิย. 58 

พัฒนาประชานุเคราะห์ 36   

สามัคคีร่วมจิต 6   

อุดมราชภัคดี 25   

4 5-6 ก.ค. 58 

ห้วยน้ าพุ 24   

มูลนิธิศึกษา 18   

บ้านห้วยยางมิตรภาพท่ี 35 18   

รวม(คน) 258   

 



27 แผนการจัดการความรู้ กลุ่มที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมปุาไม้ 
 

 

ศรร. รุ่นที ่ ระหว่างวันที่ โรงเรียน จ านวนนักเรียน หมายเหตู 

จ.สงขลา 

1 2-3 มิ.ย. 58 

บ้านห้วยสมบูรณ์ 20   

วัดรัตนวราราม    12   

บ้านม่วง 28   

2 9-10 มิ.ย. 58 
ฉลุง 30   

นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ   30   

3 12-13 มิ.ย. 58 
วัดควนลังมิตรภาพที่ 11  33   

วัดใหม่ทุง่คา   27   

4 23-24 มิ.ย. 58 
บ้านห้วยโอน    31   

บ้านเนินนิมิต   29   

รวม(คน) 240   

รวมทั้งสิน้ (คน)             1,218    

หมายเหตุ : นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน ...รักษ์พงไพร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

 

ก าหนดวันจัดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร  

ศูนย์เรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ตามแนวพระราชด าร ิ5 ศูนย์  กรมปุาไม้ 

ที ่ ศูนย์เรียนรู้ฯ รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 

1 ศรร.เชยีงใหม่ 22-23 พ.ค. 58 8-9 มิ.ย. 58 11-12มิ.ย. 58 15-16 มิ.ย. 58 

2 ศรร. ตาก 26-27 มิ.ย. 58 28-29 มิ.ย. 58 3-4 ก.ค. 58 5-6 ก.ค. 58 

3 ศรร.ยโสธร 19-20 มิ.ย. 58 23-24 มิ.ย. 58 30 มิ.ย-.1 ก.ค. 58 3-4 ก.ค. 58 

4 ศรร.ประจวบฯ 15-16 มิ.ย. 58 25-26 มิ.ย. 58 1-2ก.ค 58 5-6 ก.ค. 58 

5 ศรร.สงขลา 2-3 มิ.ย. 58 9-10 มิ.ย. 58 12-13 มิ.ย. 58 26-27 มิ.ย. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 แผนการจัดการความรู้ กลุ่มที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมปุาไม้ 
 

 

โครงการการจัดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร 

ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ตามแนวพระราชด าริ 5 ศูนย์ 

1. หลักการและเหตุผล 

  ศูนยเ์รียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ตามแนวพระราชด าริ จ านวน 5 ศูนย ์ทั่วประเทศ  

เป็นหน่วยงานภาคสนามที่มีหน้าที่เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่ประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ปุาไม้ โดยเน้นกิจกรรมสร้างจิตส านึกในรูปแบบของการจัดคา่ยเยาวชน การด าเนินงานของศู นยเ์รียนรู้

เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ตามแนวพระราชด าริ ถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญในการช่วยพัฒนา 

ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป   

  กรมปุาไม้ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) ตระหนักถึงความส าคัญข อง

การเสริมสร้างความรู้  ความเขา้ใจ และปลูกจิตส านึกให้เยาวชน ซ่ึงต่อไปจะเป็นก าลังส าคัญในการ

พัฒนาประเทศได้เกิดความรัก ความหวงแหน และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม

โครงการ “คา่ยเยาวชน…รักษ์พงไพร” ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 255๘ ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 

2558 ระยะเวลาในการเขา้คา่ย 2 วัน 1 คนื จัดคา่ยทัง้หมด 4 รุ่น รุ่นละ 60 คน รวมนักเรียนที่มาเขา้คา่ย

ทั้งสิน้ 1,200 คน ณ ศูนยเ์รียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้แนวพระราชด าริ 5 ศูนย ์ ซ่ึงมคีวาม

เหมาะสมที่จะเป็นห้องเรียนธรรมชาติในการจัดกิจกรรมและเรียนรู้ของเยาวชน 

๒. วัตถุประสงค์ 

  ๒.1 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

  ๒.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากรปุาไม้ 

  ๒.3 เพื่อปลูกจิตส านึกให้เยาวชนเกิดความตระหนัก รัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 

๓. กลุ่มเปูาหมาย 

  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่4 และ 5  ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

๔. วิธดี าเนินการ  

  4.1 การบรรยาย  

  4.2 การฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

  4.3 การศึกษาดูงานในพื้นที่จริง  

5. วิทยากร 

      5.1 เจ้าหน้าที่กรมปุาไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  5.2 เจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  5.3 เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ   

  ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2558 
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7. สถานท่ีด าเนินการ 

  5.1 ศูนยเ์รียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้แนวพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 

  5.2 ศูนยเ์รียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้แนวพระราชด าริ จังหวัดตาก 

  5.3 ศูนยเ์รียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้แนวพระราชด าริ จังหวัดยโสธร 

  5.4 ศูนยเ์รียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้แนวพระราชด าริ จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

  5.5 ศูนยเ์รียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้แนวพระราชด าริ จังหวัดสงขลา 

8. เนื้อหาวิชาประกอบด้วย 

  8.1 เนือ้หาวิชา   

 - พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 

 - โครงการตามแนวพระราชด าริ 

 - ความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากรปุาไม้และสัตวป์ุา และการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 

 - บัญชีสู่ความพอเพยีง 

  8.2 กิจกรรม 

 - กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

 - กิจกรรมฐานเรียนรู้ รู้คุณค่าทรัพยากรปุาไม้ และสัตวป์ุา 

 - บทเพลงเพื่อการอนุรักษ์ 

 - ปุ๋ยชีวภาพ 

9. งบประมาณด าเนินการ 

  งบประมาณจัดคา่ยเยาวชนฯด าเนินการ 5 ศูนย ์ศูนยล์ะ 4 รุ่น รวม 20 รุ่น รุ่นละ 30,800 บาท 

รวมทั้งสิน้เป็นเงินจ านวน 616,000 บาท (หกแสนหนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ้วน ) โดยเบกิจ่ายจากวงเงิน

ส ารองจ่ายฉุกเฉินหรือจ าเป็น แผนงานที่ 1 อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตพื้นที่ปุาไม้

ได้รับบริหารการจัดการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)  

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้ในพืน้ที่เขตพระราชฐานและพื้นที่พเิศษ ส านักโครงการพระราชด าริและ

กิจการพเิศษ  กรมปุาไม้ 

 

11. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  11.1 เยาวชนมีความรู้  ความเขา้ใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากรปุาไม้ 

 11.2 เยาวชนเกิดความรู้สึกรัก ความหวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้มากยิ่งขึ้น    

 11.3 เยาวชนได้พัฒนาตนเองทั้งด้านการแสดงออกทางความคดิ และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการ 

อยูร่่วมกับผู้อ่ืน 
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โครงการฝึกอบรม “เยาวชน...รักษ์พงไพร” 

กรมปุาไม้ ร่วมกับมูลนิธสิวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขัน้

พื้นฐาน (สพฐ.)กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตวป์ุา และพันธุ์พชื กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และ

กรุงเทพมหานคร ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “คา่ยเยาวชน …รักษ์พงไพร ” ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 

255๘ โดยด าเนินการฝึกอบรมนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-5  

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

หน่วยงาน จ านวน (รุ่น) จ านวน(คน) 

1.ศูนยเ์รียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ตามแนวพระราชด าร ิ

กรมปุาไม้ 5 ศูนย ์
4 1,225 

2.ศูนยศ์ึกษาธรรมชาติสัตวป์ุา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์ุา  

และพันธุ์พชื 21 ศูนย ์
4 5,068 

3.สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 1 ศูนย ์ 2 256 

รวม 6,549 

แผนการด าเนินงานของกรมปุาไม ้

- มอบหมายให้หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ หัวหน้าสวนปุา และหน่วยงาน

ภาคสนามทั่วประเทศ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1,000 คน ประสานงานจัดการเรียนการสอนร่วมกับ

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนบริเวณโดยรอบพื้นที่ปุา 

- จัดฝึกอบรมหลักสูตรวทิยากร “ครูปุาไม้” และจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ ผู้

ฝึกรับการอบรมเป็นวทิยากรที่ไปสร้างครูปุาไม้ ให้ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ฯ ทุกแห่ง เป็น

การขยายผลต่อไป 

- จัดตั้งศูนยเ์รียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ตามแนวพระราชด าริ เพื่อเป็นศูนยข์ับเคลื่อน

โครงการ “ครูปุาไม้” จ านวน 5 ศูนย ์คอื ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก ยโสธร ประจวบครีีขันธ์ 

และสงขลา 

- จัดกิจกรรมคา่ยเยาวชนฤดูร้อน “เยาวชน...รักษ์พงไพร ” เริ่มด าเนินการปีงบ ประมาณ 2558 

ซ่ึงด าเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมปุาไม้ และ

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ .) อบรมนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-5 

(ก าหนดหลักสูตร ๒ วัน ๑ คนื) จ านวนศูนยฯ์ ละ ๕ รุ่น รุ่นละ ไม่น้อยกวา่  60 คน รวมจ านวน

นักเรียนทั้งสิน้ 1,2๑๗ คน  

กรมปุาไม้ด าเนินงานแล้วเสร็จครบท้ัง ๕ พ้ืนท่ี เมื่อวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
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ก าหนดการเข้าค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร หลักสูตร 2 วัน 1 คืน 

ณ ศูนย์เรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ตามแนวพระราชด าร ิกรมปุาไม ้

วัน เวลา กิจกรรม 

วันที ่1 

8.00 - 8.30 น. ลงทะเบียน  

8.30 - 9.30 น. พัฒนาความคุน้เคย 

9.30 - 9.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง   

9.45 - 10.30 น. ชมวดีีทัศน์พระราชกรณียกิจ ส านึกในพระมหากรุณาธคิุณ 

10.30 - 12.00 น. บัญชี สู ่ความพอเพยีง 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 - 14.30 น. กิจกรรมฐานเรียนรู ้"รู้คุณค่าทรัพยากรปุาไม้ และสัตวป์ุา" 

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 - 16.30 น. จุดเด่นของทรัพยากรแต่ละท้องถิ่นต่อการด ารงชีวิต 

16.30 - 17.30 น. แลกเปลี่ยนความคดิเห็น 

17.30-19.00 น. ประกอบอาหาร  รับประทานอาหารเย็น 

19.00 - 21.00 น. กิจกรรมคา่ยเรื่องเล่าจากปุา 

21.00 น. สวดมนต ์เขา้นอน 

วันที ่2 

6.00 -7.00 น. กิจกรรมรับอรุณ 

7.00-7.30 น. อาบน้ าท าภารกิจส่วนตัว 

7.30 - 8.30 น. รับประทานอาหารเช้า 

8.30 - 10.00 น. ปุ๋ยชีวภาพ 

10.00 - 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.15 - 12.00 น. ไผ่รักษ์โลก 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.00 น. น าเสนอขอ้คดิและผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมคา่ย 

15.00 -15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 

15.15 - 15.30 น. พธิีปดิคา่ย 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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พิธีเปิด “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” 

 

 

 

 

พิธีเปิดคา่ยแรก  วันที่ 22-23 พ.ค. 58ศรร.เชยีงใหม่  

จัดร่วมกับ ศธส. เชงิดอยสุเทพ โดย ดร.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดคา่ยแรก 

คุณหญิงปราณี เอ้ือชูเกียรติ  

ประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กล่าวรายงานในพิธีเปิดคา่ยแรก  และคณะท างาน ถ่ายรูปร่วมกัน 

พิธเีปิด เปิดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร รุ่นท่ี 1-4 ศรร. 5 ศูนย์ 
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กิจกรรม : ละลายพฤติกรรม ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ รัก  และร้องเพลงค่าย 

 

 

 

 

 

กิจกรรม : ชมวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

 

 

 

 

 

กิจกรรม : บัญชีน าวิถี สู่ ความพอเพียง 
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กิจกรรม : ฐานเรียนรู้ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา 

 

 

 

 

กิจกรรม : เรียนรู้ทรัพยากรเด่นแต่ละท้องถิ่นต่อการด ารงชีวิต 

 

 

 

 

ประกอบอาหาร รับประทานอาหารเยน็ 
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กิจกรรม: สวดมนต์ตอนเช้า – เย็น 

 

 

 

 

พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ศรร. สงขลา 

 

 

 

 

คัดแยกขยะ ท าปุ๋ยหมัก 

 

 

 

 

ต้นไม้ของฉัน 
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ไผ่รักษ์โลก 

 

 

 

 

พิธีปิด มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึก 
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บทที่ 4  

หลักเกณฑ์และข้ันตอนการตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิ์  
(โดย ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) 

 

หลักการและเหตุผล 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 16 กันยายน 2540 ให้ความเห็นชอบในหลักการของ "แผนการ

จัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้นที่" และเห็นชอบ ในหลักการของโครงการจัดการทรัพยากร

ที่ดินและป่าไม้ พ.ศ.2541 และเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เห็นชอบโดยหลักการ "มาตรการและแนว

ทางแก้ไขปัญห าที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ และให้ด า เนินการต่อไปได้ ” ตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดิน      

ป่าไม้แห่งชงต ิก าหนดให้กรมป่าไม้ด าเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับ พื้นที่ 

เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เป็นไปอยา่งเป็นระบบ ยั่งยืน และเกิดความชัดเจนใน

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่ โดยให้ท า การส ารวจพื้นที่ ที่มีราษฎรครอบครองอยูอ่าศัยท า กินใน

พื้นที่ป่าไม้ ทั่วประเทศให้ชัดเจน และขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองพื้นที่ป่าไม้ เพื่อน า มาใช้เป็นขอ้มูลในการ

จัดการที่ดินของรัฐเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนา อยา่งยั่งยืน รวมทั้งให้กรมป่าไม้พิจารณาด า เนินการ

ตามความเหมาะสม ในบริ เวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามผลการจ า แนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ 

ทีด่ินป่าไม้ในพืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2535 เรื่อง การจ า แนก

เขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี วันที่  17 

มีนาคม 2535 เรื่อง ผลการจ า แนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพืน้ที่ปา่สงวน

แห่งชาติเพ่ิมเติมที่ปรับออกเป็นพื้นที่ป่าเพื่ อเศรษฐกิจและมีราษฎรอยูอ่าศัย /ท ากิน กรมป่าไม้ได้

สนองตอบมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น โดยท าการส ารวจการถือครองพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศ และ

จัดตั้งโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ข้ึน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้อยา่งเป็น

ระบบ เน้นการควบคุมพื้นที่ป่าไม้เพ่ือเป็นการสงวนคุ้มครอง ป้องกันพื้นที่ป่าไม้ที่เหลืออยูไ่วใ้ห้ได้ ลด

ปัญหาความขัดแยง้ของการใช้ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ให้มีการใช้ประโยชน์ อยา่งเหมา ะสม และ

ช่วยเหลือราษฎรให้มีที่อยูอ่าศัย/ท ากิน อยา่งถูกต้อง ตามกฎหมาย ด้วยการใช้แนวทางการด า เนินการ

ตามมาตรา 16 ทว ิแห่งพระราชบัญญัติปา่สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของราษฎรที่ครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
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แนวทางในปฏิบัติงาน 

1. ส ารวจวางแผนและก าหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดิน 

    1.1 ก าหนดพื้นที่เป้าหมายด า เนินการโดยอาศัยขอ้มูลที่ปรากฏในรูปถ่ายทางอากาศ

มาตราส่วน 1: 50,000 และ 1: 4,000 ภายในขอบเขตของป่านั้นๆ เพื่อจัดท า เป็นแผนที่วางแผนก า หนด

ขอบเขตการปฏิบัติงาน (Baseline) เป็นกรอบพื้นที่ด าเนินการ ซ่ึงจะมีรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้ นที่

คงสภาพปา่ พื้นที่ที่มีการท าประโยชน์ 

1.2 เขา้ไปส ารวจตรวจสอบในพื้นที่จริง เพื่อหมายแนวก า หนดพื้นที่ที่มีสภาพปา่ พื้นที่   

ที่มีความลาดชันสูง พื้นที่ที่ไม่เหมาะสม กันออกจากพื้นที่อยูอ่าศัย/ท ากินของราษฎรให้ชัดเจน พร้อมทั้ง

จัดท าเป็น “แนวเขตควบคุม” เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ 

2. ตรวจสอบและรับรองสิทธทิ ากิน 

โดยใช้ผลตามขอ้ 1 ท าการตรวจสอบพื้นที่ของราษฎรแต่ละรายในพื้นที่จริง รังวัดแปลง

ที่อยูอ่าศัย/ท ากิน น าผลการรังวัดไปจัดท าผังแปลงที่ดินเพื่อการด า เนินการออกหนังสืออนุญาต สทก . 

หรือควบคุมพื้นที่ไวแ้ล้วแต่กรณี ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 

2541 ดังนี้ 

2.1 กรณีพื้นที่ที่ไม่อยูใ่นขา่ยอนุญาต เช่น พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 หรือ 2 หรือในพื้นทีล่่อแหลม

คุมคามต่อระบบนิเวศ กรมป่าไม้จะจัดท าผังแปลงที่ดิน ทะเบียนรายช่ือผู้ครอบครองที่ดิน ท าขอบเขตให้

ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการควบคุมพื้นที่ โดยจัดท าเป็นแนวเขตควบคุมและฝังหลักเขตตามมติคณะรัฐมนตรี

เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เพื่อป้องกันการบุกรุกขยายพืน้ที่ 

2.2 กรณีพื้นที่ที่อยูใ่นขา่ยอนุญาต ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 3 หรือ 4 หรือ 5 และไม่เป็นพื้นที่

ล่อแหลมคุมคามต่อระบบนิเวศ กรมป่าไม้จะด าเนินการตรวจสอบ รังวัดแปลงที่ดิน จัดท าผังแปลงที่ดินราย

แปลง ฝังหลักเขต และด าเนินการ เพื่อออกหนังสืออนุญาต สทก. ให้ราษฎรต่อไป (เป็นการอนุญาตมาตรา   

16 ทว ิแห่งพระราชบัญญัติปา่สงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507) 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสนองพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวในเรื่องการให้สิทธิท ากิน (สทก.) แก่

ราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ 

2. มีระบบข้อมูลด้านทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ที่ชัดเจน ใช้ประโยชน์ได้ทุกระดับ 

3. ราษฎรได้มีที่อยูอ่าศัย/ท ากิน อยา่งถูกต้องตามกฎหมาย 

สทก. คอือะไร? 

สทก. คอื สิทธทิ า กิน เป็นที่ดินในเขตป่าสงวนและเป็นป่าไม้เสื่ อมโทรม ต้องเป็นพื้นที่ที่ได้ท า

ประโยชน์หรืออยูอ่าศัยอยูแ่ล้ว จึงประกาศเป็นเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ฉะนั้น สทก .ยังเป็นที่       

ป่าสงวนแห่งชาติอยู ่โดยกรมป่าไม้เป็นผู้อนุญาตและท าการรังวัด ไม่สามารถซ้ือขายได้ แต่ตกทอดเป็น

มรดกแก่ทายาทได้ เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2522 มีมติคณะรัฐมนตรี ให้ด าเนินการช่วยเหลือราษฎรที่บุก

รุกอยูใ่นป่าสงวนแห่งชาติ ให้ได้รับอ นุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายให้มีที่ท า กินเป็นหลักแหล่งไมไ่ปแผ้ ว

ถางอีก ต่อไป ตามแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

คูมื่อหลักเกณฑ์และขัน้ตอนการตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิ์ 4 

กรมป่าไม้ได้เริ่มด าเนินการให้สิทธิท ากิน (สทก.) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มานับตั้งแต่ป ี 2525 

ต่อมาปี พ.ศ. 2528 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติปา่สงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 ก าหนดให้มี

มาตรา 16 ทว ิและมาตรา 16 ตรี ขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีความจ า เป็นในการครองชีพ สามารถ

เขา้ท า ากินในเขตป่าสงวนแห่งช าติได้โดยไม่เดือนร้อน และโดยมีที่อยูเ่ป็นหลักแหล่งซ่ึงความตาม

พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการ รับรองวา่ สิทธทิ ากิน (สทก.) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้มอบ

ให้กับราษฎรนั้นเป็นไปตามกฎหมาย  การออกหนังสือ สทก . (หนังสืออนุญาตให้ท า ประโยชน์และอยู่

อาศัยภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ) หนังสือ สทก . ที่มอบให้ราษฎรจะลงนามอนุญาตโดยผู้ว่า

ราชการจังหวัดท้องที่ที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้นตั้งอยู ่มีลักษณะดังนี้ 

แบบที่ 1 เรียกวา่ “หนังสืออนุญาตให้ท า ประโยชน์ และอยูอ่าศัยภายในเขตปรับปรุง    

ป่าสงวนแห่งชาติ” หรือแบบ สทก.1ก. เป็นหนังสืออนุญาตให้ครั้งแรก มีอายุการอนุญาต 5 ปี ขนาดเนือ้

ที่อนุญาตให้ตามที่ครอบครองอยูจ่ริง แต่ไม่เกิน 20 ไร่ ต่อครอบครัว ไมต่้องเสียคา่ธ รรมเนียมหนังสือ

อนุญาตเม่ือครบก าหนดการอนุญาตให้ครั้งแรก จะเปลี่ยนหนังสืออนุญาตตามแบบ สทก.2 ก 

แบบที่ 2 แบบ สทก.2 ก ออกให้ส าหรับผู้ที่ได้รับ สทก.1 ก มาแล้วไม่น้อยกวา่ 5 ปี และ

ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข กรมป่าไม้จะออกหนังสือฉบับนีใ้ห้เพ่ือมีสิทธิท ากินในที่ดินเดิมต่อไปซ่ึงไมเ่กิน 

20 ไร่ ต่อครอบครัว (โดยจะเรียกเก็บหนังสือ สทก .1 ก ด้วย ) มีอายุการอนุญาต 5 ปี และต้องช า ระ

คา่ธรรมเนียมหนังสืออนุญาตให้อัตราไร่ละ 20 บาท (ตอ่หนึ่งคราวการอนุญาต) เม่ือครบก า หนดก็จะมี

การพจิารณาต่ออายุให้ 

แบบที่ 3 เรียกวา่ “หนังสืออนุญาตให้ท า การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นภายในเขตปรับปรุง

ป่าสงวนแห่ง ชาติ” หรือ แบบ สทก.1 ข เป็นหนังสืออนุญาตที่ออกให้แก่ราษฎรผู้ที่ได้รับ สทก .1 ก หรือ 

สทก.2 ก ที่ครอบครองพื้นที่เกิดกวา่ 20 ไร่ และมีความประสงคจ์ะปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นภายในเนือ้ที่ไม่
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เกิน 35 ไร่ ต่อครอบครัว มอีายุกา รอนุญาตคราวละ 10 ปี และจะต้องช า ระคา่ธรรมเนียมหนังสือ

อนุญาตในอัตราไร่ละ 20 บาท ทั้งนีร้าษฎรจะต้องปลูกป่าหรือไม้ยืน ต้นไม่น้อยกวา่ไร่ละ 25 ต้น เม่ือ

ครบก าหนดเวลาการอนุญาตก็สามารถต่ออายุได้ 

 
 

หลักเกณฑ์ในการก าหนดพื้นที่ สทก. 

1. จะต้องเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่มีลักษณะเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่มีลักษณะเปน็ป่าเสื่อมโทรม

ตามคณะรัฐมนตรีก าหนด 

2. เป็นพื้นที่ที่ได้ท าประโยชน์หรืออยูอ่าศัยอยูแ่ล้ว 

3. ไม่อยูใ่นพื้นทีป่่าที่มีสภาพเป็น ต้นน้ าล าธาร ภูเขาสูงชัน พื้นที่ล่อแหลมคุกคามต่อระบบนิเวศ 

หรือมีสภาพที่ควรรักษาไว ้

4. ไม่เป็นบริเวณที่มีทวิทัศน์สวยงามอันควรรักษาไว ้

5. ไม่เป็นพื้นที่ป่าที่ในการศึกษาคน้คว้าทางวชิาการป่าไม้ 

6. ไม่เป็นป่าชายเลน 

7. ไม่เป็นพื้นที่ซ่ึงได้ท าการปลูกสร้างสวนป่า หรือได้รับอนุมัติโครงการส าหรับปลูกป่าระยะ 5 ปี 

ไวแ้ล้ว 

การรังวัดแปลงที่ดิน ตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิ ์

ท าการรังวัดแปลงที่ดินที่อยูอ่าศัย /ท ากินในพื้นที่เป้าหมายด า เนินการ เพื่อให้มีขอบเขตชัดเจน 

จดขอ้มูลรายการรังวัดเป็นรายแปลงประกอบการจ า ลองรูปร่างแปลงที่ดินพร้อมด้วย ข้อมูลจุดเด่นใน
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พื้นที่ เช่น ถนน ล าน้ า สิ่งก่อสร้างถาวร ฯลฯ เพื่อความสะดวกในการสอบทานขอ้มูล โดยจะน า ผลการ

รังวัดไปจัดท าผังแปลงที่ดินเพื่อด าเนินการออกหนังสืออนุญาตหรือ ควบคุมไวแ้ล้วแต่กรณี ซ่ึงเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิ์ที่ก าหนดไว ้และมีข้อก าหนดในการรังวัดแปลงที่ดินดังนี้ 

(1) พื้นที่อยูใ่นเขตช้ันคุณภาพลุ่มน้ า ช้ันที่ 1, 2 หรือในพื้นที่ล่อแหลมคุกคามต่อระบบนิเวศ ให้

รังวัดเพื่อใช้เป็นขอ้มูล จัดท าแผนที่รายแปลง จ านวนเนือ้ที่ (ไม่ต้องฝังหลักเขตรายแปลง) จัดท าผังแปลง

ที่ดินรวม และรังวัดขอบเขตเพื่อการควบคุมพื้นที่ และฝังหลักเขตช่ัวคราว 

(2) พื้นที่อยูใ่นขา่ยที่สามารถอนุญาตได้ตามมาตรา 16 ทว ิแห่งพระราชบัญญัติปา่สงวนแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2507 ได้ (อยูใ่นช้ันคุณภาพลุ่มน้ าช้ันที่ 3, 4, 5 และไม่เป็นพื้นที่ล่อแหลมคุกคามต่อระบบนิเวศ) ให้

รังวัดแปลงที่ดิน เพื่อด าเนินการอนุญาตให้ราษฎรต่อไป 

 (3) กรณีเป็นพื้นที่หมูบ่้าน/ชุมชน ให้รังวัดขอบเขตและแปลงที่อยูอ่าศัยของราษฎรแต่ละรายใน

หมูบ่้าน จัดท าแผนที่รายแปลงและผังแปลงที่ดินรวมของแต่ละหมู่บา้น หากเปน็พื้นที่ที่สามารถอนุญาต

ได้ ให้ด าเนินการเพื่อการอนุญาตต่อไป 

(4) กรณีราษฎรใช้ที่ดินทับซ้อนในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติหรือ พื้นที่สวนป่า 

(ยกเวน้สวนป่าในความรับผิดชอบขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้) ให้ท าการส ารวจรังวัด เพื่อให้ ทราบ

ขอ้มูลขอบเขตแปลงที่ดิน จัดท าผังแปลงที่ดินรวม (ไม่ต้องฝังหลักเขตใดๆ ทั้งสิน้ ) เพื่อใช้เป็นขอ้มูลใน

การแก้ไขปัญหาเฉพาะกรณีต่อไป 

(5) กรณีการส ารวจถือครองยังไม่ครอบคลุม ต้องด าเนินงานให้ครบถ้วนตามที่เป็นอยู่ จริง และ

ต้องเป็นไปตามหลักการส าคัญเกี่ยวกับการส ารวจถือครองพื้นที่ป่าไม้ คอืต้องเป็นพื้นที่ที่มีการอยูอ่าศัย/

ท ากินในพื้นที่นั้นอยูแ่ล้วและต่อ เนื่องมาถึงปัจจุบัน มิใช่อพยพไปอยูท่ี่อ่ืนแล้วจะขอกลับเข้ามาท ากิน

อีก กรณีเช่นนีถ้ือเป็นการบุกรุกพื้นที่ใหม่ ทั้งนี ้ในการปฏิบัติส าหรับผู้ที่ตกหล่นหรือยังท าการส ารวจถือ

ครองไม่ครอบคลุมจะต้อง ให้ก านัน ผู้ใหญบ่้าน หรือหน่วยปกครองในพื้นที่ รับรองวา่ได้อยูอ่าศัย/ท ากิน

ต่อเนื่องจริง 

(6) กรณีที่ดินอยู่อาศัย/ท ากินของราษฎรในพื้นที่ด าเนินการโครงการหลวง พื้นที่ที่เคยก า หนด

เป็นโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ (หมูบ่้านป่าไม้เดิม ) และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ก า หนดเป็ น    

วนอุทยาน จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ด้วย 

(7) เม่ือท าการรังวัดแปลงที่ดินเสร็จแลว้ ให้ผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้น าช้ีกรอกแบบบันทึกขอ้มูล

การตรวจสอบรังวัดแปลง ที่ดินที่ราษฎรถือครอง 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอ สทก. 

1. เป็นบุคคลธรรมดา (ไม่ใช่นิติบุคคล) 

2. บรรลุนิติภาวะแล้ว และเป็นหัวหน้าครอบครัว 

3. เป็นผู้ที่ได้ประโยชน์ หรืออยูอ่าศัยในพื้นที่ที่ขอมีสิทธิท ากินอยูแ่ล้วสิทธ ิ
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สิทธ ิและ หน้าที่ ของผู้ได้รับ สทก. 

สิทธ ิ

1. สามารถอยูอ่าศัยและท ากินต่อไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยถกูต้องตามกฎหมาย 

2. สิทธทิ ากินตกทอดไปถึงทายาทได ้

3. สามารถขออนุญาตท าไม้ที่ได้ปลูกขึ้นภายในที่ดินที่ได้รับอนุญาต (ตามแบบ สทก.1 ก หรอื 

สทก.2 ก หรือ สทก.1 ข) เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่ต้องช าระคา่ภาคหลวงและคา่บ ารุงป่า 

4. สามารถขอรับการสนับสนุนเงินทุน ในรูปของสินเช่ือเพื่อพัฒนาการเกษตร ได้จากธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

หน้าที ่

ผู้ที่ได้รั บ สทก . ต้องปฏิบัตินั้นคอื ขอ้ก า หนดเป็นเงื่อนไขของหนังสืออนุญาตแบบต่าง ๆ ซ่ึง

ปรากฏหลังของหนังสืออนุญาตแบบต่าง ๆ สาระส าคัญคอื 

1. จะต้องท าประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับจาก สทก . ตามวัตถุประสงคท์ี่ขอไ ว ้ตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่ก าหนด และจะให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัว เข้าท าประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมิได้ 

2. ห้ามซ้ือ-ขายที่ดิน สทก. 

3. ห้ามละทิง้ไม่ท าประโยชน์ หรือไม่อยูอ่าศัยในที่ดินที่ได้รับ สทก. 

4. ห้ามบุกรุกแผ้วถางป่าในบริเวณติดต่อใกล้เคียง 

5. ให้ความร่วมมือพนักงานเจ้าหน้าที่ มาขอตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขหนังสืออนุญาต 

สทก. หากไม่ปฏิบัติตาม “หน้าที”่หรือ ท าผิด “เงื่อนไข” จะถูกเพกิถอน “สิทธทิ ากิน” โดยจะฟอ้งร้อง

เรียกคา่เสียหายในกรณีใด ๆ มิได ้

คา่ใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้ทางราชการในการรับ สทก. 

ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ท ากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จะต้องจ่ายเงินให้ทางราชการ ดังนี ้ 

1. คา่แบบค าขอมีสิทธิ์ท ากิน (ชส.1 ก) ฉบับละ 1 บาท 

2. คา่แบบค าขออนุญาตปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น ฉบับละ 1 บาท (ชส. 1 ข) กรณีที่มีที่ดินเกินกวา่ 

20 ไร่ และประสงคจ์ะใช้ที่ดินนั้นเป็นการเพิ่มเติมเพื่อการปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น 

3. คา่ธรรมเนียมหนังสืออนุญาต 3.1 แบบ สทก. 1 ก ไม่ต้องเสีย 3.2 แบบ สทก. 2 ก ไร่ละ 20 

บาทต่อคราวอนุญาต 5 ปี 3.3 แบบ สทก. 1 ข ไร่ละ 20 บาทต่อคราวอนุญาต 10 ป ี
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หนังสือ “สทก.”ที่มอบให้ราษฎรจะลงนามอนุญาตโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่ป่าสงวน

แห่งชาตินั้นตั้งอยู ่มีลักษณะดังนี ้ 

แบบ สทก. 1 ก “หนังสืออนุญาตให้ท าประโยชน์และอาศัยภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ” 

เป็นหนังสืออนุญาตให้ครั้งแรก มีอายุการอนุญาต 5 ปี ขนาดเนือ้ที่อนุญาตให้ตามที่ครอบครองอยูจ่ริง 

แต่ไม่เกิน 20 ไร่ ต่อครอบครัว ไมต่้องเสียคา่ธรรมเนียมหนังสืออนุญาต เม่ือครบก าหนดการอนุญาตใน

ครั้งแรกแล้ว จะเปลี่ยนเป็นหนังสืออนุญาตตามแบบ สทก. 2 ก 
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แบบ สทก . 2 ก “หนังสืออนุญาตให้ท า ประโยชน์ และอาศัยภายในเขตปรั บปรุงป่าสงวน

แห่งชาติ” เป็นหนังสืออนุญาตที่ออกให้ส าหรับผู้ที่ได้รับ สทก. 1 ก มาแล้ว ไม่น้อยกวา่ 5 ปี และปฏิบัติ

ถูกต้องตามเงื่อนไข กรมป่าไม้จะออกหนังสอืฉบับนี ้ให้เพ่ือให้มีสิทธิ์ท ากินในที่ดินเดิมต่อไป (โดยจะเรียก

เก็บหนังสือ สทก. 1 ก ด้วย) มีอายุการอนุญาต 5 ปี และจะต้องช า ระคา่ธรรม เนียมหนังสืออนุญาตใน

อัตราไร่ ละ 20 บาท (ต่อหนึ่งคราวการอนุญาต ) เม่ือครบก า หนดการอนุญาตก็จะมีการพจิารณาต่อ

อายุให้ 
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แบบ สทก. 1 ข “หนังสืออนุญาตให้ท าการปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นภายในเขตปรับปรุงป่าสงวน

แห่งชาติ”เป็นหนังสืออนุญาตที่ออกให้แก่ราษฎรผู้ที่ได้รับ สทก. 1 ก หรือ สทก. 2 ก ที่ครอบครองพื้นที่

เกินกวา่ 20 ไร่ และมีความประสงคจ์ะปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นในที่ดินส่วนที่เกินดังกล่าว กรมป่าไม้จะออก

หนังสืออนุญาต สทก . 1 ข ให้มีสิทธิ์ ในการปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น ภายในเนือ้ที่ไม่เกิน 35 ไร่               

ต่อครอบครัว มอีายุก ารอนุญาตคราวละ 10 ปี และจะต้องช า ระคา่ธรรมเนียมหนังสืออนุญาต           

ในอัตราไร่ ละ 20 บาท (ต่อหนึ่งคราวการอนุญาต) ทั้งนีร้าษฎรจะต้องปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น ไม่น้อยกวา่

ไร่ละ 25 ต้น เม่ือครบก าหนดเวลาการอนุญาตก็สามารถขอต่ออายุได้ 



49 แผนการจัดการความรู้ กลุ่มที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมปุาไม้ 
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ผลของการไม่ปฏิบัติตาม “หน้าที”่ หรือ ท าผิดเงื่อนไข 

จะถูกเพกิถอน “สิทธิ์ท ากิน” โดยจะฟอ้งร้องเรียกคา่เสียหาย ในกรณีใดๆ มิได ้

การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

กรมป่าไม้จะส่งเจ้าหน้าที่ออกมาพบประชาชนผู้ได้รับ สทก. โดยสม่ าเสมอเพื่อตรวจสอบการใช้

ที่ดิน สทก. วา่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ หากถูกต้องก็จะมี “สิทธิ์ท ากิน” ต่อไปเรื่อยๆ  หลักส าคัญใน

การใช้ประโยชน์ที่ดิน สทก. อยา่ทิง้ที่ดิน “สทก.” ไวเ้ฉยๆ โดยไม่ท าประโยชน์ติดต่อกันเกิน 2 ปี จะท าให้

ถูกเพกิถอนสิทธิ์ท ากิน 

การขอรับสิทธิท์ ากินตกทอด 

ในกรณีที่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาต สทก. ถึงแก่ความตาย ทายาทซ่ึง ผู้ถูกระบุช่ือให้รับสิทธิ์ท ากิน

ตกทอดไวใ้นแบบ ชส.4 (ใบสีฟ้า) จะต้องน าหลักฐานมรณะบัตรของผู้รับหนังสืออนุญาต สทก . พร้อม

บัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับรองสิทธิ์ท ากินตกทอด ไปติดต่อเจ้ าหน้าที่กรมป่าไม้ 

ที่อยูป่ระจ า อยูส่ า นักงานท้องที่ที่ป่านั้นตั้ง อยู ่ (ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ส า นักจัดการทรัพยากรป่ าไม้

ท้องที่) เพื่อขอรับสิทธิ์ท ากินตกทอด ภายใน 180 วัน 
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ภาคผนวก 
มาตรา 16 ทว ิ

มาตรา 16 ทว ิ(พระราชบัญญัติปา่สงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507) ในกรณีที่ปา่สงวนแห่งชาติทัง้หมด

หรือบางส่วนมีสภาพเป็นป่าไร่ร้างเก่า หรือทุ่งหญ้า หรือเป็นป่าที่ไม่มีไม้มีค่าขึ้นอยูเ่ลย หรือมีไม้มีค่าที่มี

ลักษณะสมบูรณ์เหลืออยูเ่ป็นส่วนน้อย และป่านั้นยากที่จะกลับฟื้นคนืดีตามธรรมชาติ ทั้งนีโ้ดยมีสภาพ

ตามหลักเกณฑ์แล ะเงื่อนไขที่รัฐม นตรีก าหนด โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีให้ถือวา่ป่าสงวนแห่งชาติใน

บริเวณดังกล่าวเป็นป่าเสื่อมโทรม 

ถ้าทางราชการมีความจ า เป็นต้องปรับปรุงฟื้นฟูสภาพปา่เสื่อมโทรม ให้รัฐมนตรีประกาศ

ก าหนดเขตป่าเสื่อมโทรมทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติในเขตปรับปรุงป่าสงวน

แห่งชาติ ถ้าบุคคลใดได้เข้าท าประโยชน์หรืออยูอ่าศัยในเขตดังก ล่าวอยูแ่ล้วจนถึงวันที่ประกาศก า หนด

ตามวรรคสอง (1) เม่ือบุคคลดังกล่าวร้องขอ และอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธบิดีมอบหมายเห็นวา่บุคคลนั้นยังมี

ความจ าเป็นเพื่อการครองชีพ อธิ บดีหรือผู้ซ่ึงอธบิดีมอบหม ายมีอ านาจอนุญาตเป็นหนังสือ ให้บุคคล

ดังกล่าวท าประโยชน์และอยูอ่าศัยต่อไปในที่ที่ได้ท า ประโยชน์หรือยูอ่าศัยอยูแ่ล้วนั้นได้ แต่ต้องไม่เกิน

ยี่สิบไร่ต่อหนึ่งครอบครัวและมีก าหนดเวลาคราวละไม่น้อยกวา่ห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบป ีทั้งนีโ้ ดยได้รับ

การยกเวน้คา่ธรรมเนียมส าหรับคราวแรก คราวต่อๆ ไปต้องเสียคา่ธรรมเนียม 

ป่าเสื่อมโทรม 

หลักเกณฑ์ “ป่าเสื่อมโทรม ” หมายความวา่ เป็นป่าไม้ที่มีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่

เป็นส่วนน้อยและป่านั้นยากที่จะกลับฟื้นคนืดีได้ตามธรรมชาติ โดยมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบล า ต้น

ตรงที่สูง 130 เซนติเมตร ตั้งแต่ 50-100 เซนติเมตร ขึ้นกระจายอยูท่ั่วพืน้ที่ไม่เกินไร่ละ 8 ต้น หรือมีไม้

ขนาดความโตเกิน 100 เซนติเมตร ขึ้นกระจายอยูท่ั่วพืน้ที่ไม่เกินไร่ละ 2 ต้น ในกรณีที่ปา่นั้นอยูใ่นพื้นที่

ต้นน้ าล าธาร พื้นที่ลุ่มน้ า ช้ัน 1A ช้ัน 1B และช้ันที่ 2 แม้จะมีต้นไม้น้อยเพีย งใดก็ตาม ก็มิให้ก า หนดเป็น    

ป่าเสื่อมโทรม (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก า หนดสภาพปา่เสื่อมโทรม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2532) 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มีนาคม 2535 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มีนาคม 2535 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มีนาคม 2535 เรื่อง การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ

ที่ดินป่าไม้ในพืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรี วันที่  17 มีนาคม 2535 เรื่อง ผลการจ า แนก

เขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพืน้ที่ปา่สงวนแห่งชาติเพ่ิมเติม  ในการก าหนดพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติ โดยการจ าแนกเป็นเขตต่าง ๆ ตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และที่ดินป่าไม้ได้ 3 เขต 

(Zone) ดังนี้ 

1. เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) 

   เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ หมาย ถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ก า หนดไว ้เพื่อการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า พันธุ์พชื และพันธุ์สัตวท์ี่มีคุณค่าหายาก เพื่อการป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจาก
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น้ าท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา การวจิัย นันทนาการของ

ประชาชนและความม่ันคงของชาติ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื 

1) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตร ี

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้

ประกาศเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติไปแล้ว พื้นที่ลักษณะนี ้ได้แก ่พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตวป์่า ที่ได้ประกาศโดยพระราช-

กฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ครองสัตวป์่า พ.ศ. 2535 พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ที่ได้ประกาศ

โดยพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ .ศ. 2504 พื้นที่ลุ่มน้ า ช้ันที่ 1 ตามผลการ

ก าหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ า โดยส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี พื้นที่

เขตอนุรักษ์ปา่ชายเลน ตามผลการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทย ตาม

มติคณะรัฐมนตรี 

2) พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม 

พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพปา่สมบูรณ์หรือมี

ศักยภาพเหมาะสมต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อรักษาไวซ่ึ้งความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ลักษณะนี้  ได้แก่  พื้นที่ป่าที่มีลักษณะสมบูรณ์ตลอดจนพื้นที่ป่าที่สมควรสงวนไว้ เพื่อรักษา

สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ  พื้นที่ป่าที่มีความเหมาะสมต่อการสงวนไว้เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาวจิั ย 

พื้นที่ป่าที่ห้ามมิให้บุคคลเขา้ไปหรืออยูอ่าศัยตามแนวชายแดน  พื้นที่ป่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ

ท้องถิ่น พื้นที่ป่าซ่ึงเป็นเขตที่ตั้งแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 2535  พื้นที่ป่าซ่ึงก า หนดเป็นโ บราณสถาน โบราณวัตถุตาม

พระราชบัญญัติสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  

2. เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 

    เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ก า หนดไวเ้พื่อผลิตไม ้และของ

ป่ารวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจตาม นัยมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก า หนดช้ัน คุณภาพลุ่มน้ า และการ         

จ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่เพื่อการพัฒนาการทรัพยากรป่าไม้ และพื้นที่

ประสานการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างทรัพยากร ป่าไม้กับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น ทรัพยากร

มนุษย ์ทรัพยากรแร่ และทรัพยากรพลังงาน เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความม่ันคงของชาติ ตลอด

ทั้งต้องไม่อยูใ่นหลักเกณฑ์ที่จ าแนกให้เป็นเขตพืน้ที่ปา่เพื่อการ อนุรักษ์ พื้นที่ลักษณะนี ้ได้แก่ 

1) พื้นที่พัฒนาป่าธรรมชาต ิ

พื้นที่พัฒนาป่าธรรมชาติ หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพปา่ไม้สมบูรณ์และมี

ศักยภาพเหมาะสมในการ จัดการป่าไม้ ตามหลักวชิาการ เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จากไม้และของ

ป่าร่วมกันโดยไม่บุกรุกเขา้ไปใช้ ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ต่อไป พื้นที่ลักษณะนีไ้ด้แก ่

พื้นที่ป่าโครงการท าไม้ต่าง ๆ  พื้นที่ป่าชุมชน 



53 แผนการจัดการความรู้ กลุ่มที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมปุาไม้ 
 

 

2) พื้นที่พัฒนาทรัพยากรป่าไม้ 

พื้นที่พัฒนาทรัพยากรป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรม ซ่ึงมศีักยภาพ

สูงในการฟื้นฟูสภาพปา่ สามารถส่งเสริมบทบาทและหน้าที่ของส่วนราชการและเอกชน ให้มีส่วน

รับผิดชอบในการจัดการและพั ฒนาทรัพย ากรป่าไม้ร่วมกัน เพื่ออ า นวยประโยชน์ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อมให้มีไม้ใช้ประเทศและเพื่อประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่อง โดยน า ทุกส่วนของไม้มา

ใช้ประโยชน์ ให้บรรลุผลต่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมของชาติ พื้นที่

ลักษณะนีไ้ด้แก่ พื้นที่ปลูกป่าภาครัฐบาล พื้นที่ปลูกป่าภาคเอกชน พื้นที่ปลูกป่าเพื่อใช้สอยในครัวเรือน 

3) พื้นที่พัฒนาตามหลักวนศาสตร์ชุมชน 

พื้นที่พัฒนาตามหลักวนศาสตร์ชุมชน หมายถึง พื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติที่ก า หนดไวเ้พื่อ

แก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายปา่ในรูปแบบต่าง ๆ โดยการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ ละการตั้ง

ถิ่นฐานให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของปร ะเทศ การใช้

ประโยชน์พืน้ที่กระท า ในลักษณะของวนเกษตร พื้นที่ลักษณะนีไ้ด้แก่  พื้นที่โครงการตามพระราชด า ริ 

พื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความม่ันคง พื้นที่โครงการหมูบ่้านป่าไม้ พื้นที่ สทก. 

4) พื้นที่พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน  ๆ

พื้นที่พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้อนุญาตให้ใช้

ประโยชน์ร่วมกันระหว่างทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยา กรธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น แหล่งน้ า  และทรัพยากร

ธรณี เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ พื้นที่ลักษณะนี ้ได้แก่  พื้นที่เขต   

แหล่งแร่  พื้นที่เขตระเบิดหินและยอ่ยหิน  พื้นที่อนุญาตให้ส่วนราชการ และเอกชนใช้ประโยชน์ใน 

กิจกรรมต่าง ๆ 

3. เขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (Zone A) 

   เขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสมรรถนะที่ดิน

เหมาะสมต่อการเกษตรหรือศักยภาพสูงใน การพัฒนาด้านการเกษตร ตามผลการจ า แนกสมรรถนะ

ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน รัฐสามารถพัฒนาความเป็นอยูข่องราษฎร ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ อกีทั้ งต้อง

ไม่อยูใ่นหลักเกณฑ์ที่จะจ าแนกให้เป็นเขตพืน้ที่ปา่เพื่อการอนุรักษ์ และเขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ พื้นที่

ลักษณะนีไ้ด้แก่  1) พื้นที่ป่าที่มีสมรรถนะของดินเหมาะสมต่อการเกษตร  2) พื้นที่ที่เหมาะสมต่อ

การเกษตร ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก า หนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ า  และการจ า แนกเขตการใช้

ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 ได้เห็นชอบหลักการของ "แผนการจัดการ

ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้นที"่ เพื่อ บริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้อยา่งมีระบบ โดยเน้น

ด้านการอ นุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาที่ย่ังยนื โดยสงวนรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู ่และฟื้นฟู

ทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมสภาพ ทั้งนีอ้ยูบ่นหลักการลดปัญหาความขัดแยง้การใช้ทรัพยากรธ รรมชาติใน

พื้นที่ กรมป่าไม้ได้ก าหนดแผนปฏิบัติงานเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดการ ทรัพยา กรที่ดิน
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และป่าไม้ ซ่ึงการด า เนินการตามแผนจัดการนีจ้ะเป็นการแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่ ป่าไม้อยา่งมี

ระบบเป็นการแก้ไขปัญหา ในเชิงรุก โดยการส า รวจขอ้มูล การถือครองพื้นที่ป่าไม้ทุกประ เภทในทุก

จังหวัดทั้งประเทศ จัดท าเป็นระบบข้อมูลปัจจุบันของพื้นที่ป่าไม้ โดยตรวจสอบวา่แต่ละจังหวัดมีพืน้ที่ปา่

ไม้ประเภทใดบ้าง/ สภาพปัญหาอยา่งไร/ จ าแนกประเภทปัญหา/ ด าเนินการส ารวจพื้นที่ครอบครองขึ้น

ทะเบียนบุคคล เพื่อน าขอ้มูลมาจัดท าแผนปฏิบัติการเฉพาะพื้นที่มี 4 ขัน้ตอน คอื 

1) ส ารวจถือครองพื้นที่ป่าไม้ 

   o ส ารวจถือครอง 

   o ขึ้นทะเบียนบุคคล 

2) ส ารวจ และวางแผนก าหนดความเหมาะสมในการใช้พืน้ที ่ก าหนดขอบเขตพื้นทีใ่ห้

ชัดเจน ส าหรับการอยูอ่าศัยและท ากินบริเวณที่เหมาะสม 

3) ตรวจสอบและรับรองสิทธกิารอยูอ่าศัย / ท ากิน 

   o ตรวจพสิูจน ์

   o รังวัดฝังหลักเขตแปลงที่ดินของราษฎร 

   o ออกหนังสืออนุญาตจัดท าแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ และเครื่องหมายแสดงแนวเขตให้

ชัดเจน 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ให้ความเห็นชอบกับ "มาตรการและแนว

ทางแก้ไขปัญหาท่ีดินในพื้นที่ป่าไม้ และให้ด าเนินการต่อไป" ส าหรับมาตรการและแนวทางแก้ไขปั ญหา

ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ได้ก าหนดไว ้2 ด้าน คอื 

1) ด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ จ าแนกพื้นที่เป็น 3 ประเภท คอื ป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย และป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี พื้นที่อื่น ๆ ที่สงวนหรืออนุรักษ์ไว้เพ่ือ

กิจการป่าไม้ 

2) ด้านการป้องกันพื้นที่ป่าและอื่น  ๆ

มาตรการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ปาอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ 

เขตรักษาพันธุ์สัตวป์่า เขตห้ามล่าสัตวป์่า และป่าอนุรักษ์ตา มมติคณะรัฐมนตรี (พื้นที่ลุ่มน้ า ช้ันที่ 1       

ช้ันที่ 2 และเขตอนุรักษ์ปา่ชายเลน) ได้ก าหนด 

1. ให้กรมป่าไม้ส ารวจพื้นที่ที่มีการครอบครองให้ชัดเจน และขึ้นทะเบียนผู้ครอบครอง

เพื่อน ามาใช้เป็นขอ้มูลในการจัดการเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

2. ให้กรมป่าไม้ด าเนินการตามแผนจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้นที่ (มติ

คณะรัฐมนตรี วันที่ 16 กันยายน 2540) 
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แนวทางการด าเนินงาน 

1) ด าเนินการส ารวจ – ตรวจสอบในขอบเขตพื้นที่ป่าเป้าหมาย ดังนี ้

   1. ส ารวจ – ตรวจสอบสภาพปา่และการใช้ที่ดินป่าไม้ เพื่อให้ได้จ านวนเนือ้ที่รวมทั้งหมด

ของการใช้ที่ดินป่าไม้ และสภาพปา่ที่เหลืออยู ่

2. ส ารวจการถือครองพื้นทีป่่าไม้ เพื่อให้ได้ข้อมูลวา่ในจ านวนการใช้ที่ดิน ป่าไม้ทัง้หมด

นั้น ใครเป็นผู้ใช้/ครอบครอง ใช้ท าอะไร โดยท าการส ารวจพื้นที่ที่ครอบครอง และขึ้นทะเบียนบุคคลผู้

ครอบครอง รวมถึงการส ารวจลักษณะสภาพพ้ืนที่และช้ีต าแหน่งที่ตั้งด้วย 

3. ส ารวจขอ้มูล ขอ้เท็จจริง สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่มีในพืน้ที่นั้น 

2) สรุปผลขอ้มูลการส ารวจซ่ึงเป็นสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึน้ น ามาพจิารณาประเมินเชิง

ภาพรวม/ช้ีปัญหาและก าหนดสิ่งที่ต้องด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 

3) ตรวจสอบสภาพการใช้ที่ดินจากภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายภาพบริเวณพื้นที่ป่าเป้าหมายไว้

เป็นครั้งแรก (ภายหลังจากประกาศเป็นพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายครั้งแรก) และถ่ายทอดขอบเขตอ้างอิง

ลงในพื้นที่ภูมิประเทศจริง 

4) ส ารวจและวางแผน ก า หนดความเหมาะสมการใช้พืน้ที่ โดยพิจารณาผลการตรวจสอบ

ร่องรอยการท าประโยชน์ประกอบพยานหลักฐานอื่นในพื้นที่ เป้าหมาย พิจารณาลักษณะทางภายภาพ

ของพื้นที่ นั้น ๆ วา่ล่อแหลม คุกคามต่อระบบนิเวศหรือไม่ ผล การพจิารณาเป็นประการใด จะต้อง

ด าเนินการต่อไปดังนี้ 

1. กรณีเป็นพื้นที่ลอ่แหลม คุกคามระบบนิเวศ จะต้องท าการส ารวจหาพื้นที่ที่เหมาะสม

เพื่อรองรับการเคลื่อนยา้ย 

2. กรณีที่ รอการเคลื่อนยา้ย จะต้องวางแผนก า หนดการใช้ที่ดินเพื่อลด / ควบคุม

ผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือสิ่งแวดล้อม 

3. กรณีที่เป็นพื้นที่อยูใ่นเกณฑ์อนุญาตให้มีการใช้ที่ดินในบริเวณเดิมได้ จะต้องวางแผน

ก าหนดมาตรการเช่นเดียวกับ (2) 

5) ตรวจพสิูจน์และรับรองสิทธิ์การอยูอ่าศัย / ท ากิน 

1. กรณีตรวจพสิูจน์แล้ว่าเป็นพื้นที่ที่อยูม่าก่อนการประกาศเป็นพื้นที่ป่าไม้ และไม่เป็น

พื้นที่ล่อแหลม คุกคามต่อระบบนิเวศ จะท าการออกหนังสืออนญุาต สทก. ให้เพ่ือการอยูอ่าศัย/ท ากิน

ต่อไป 

2. กรณีที่อยูม่าก่อนการประกาศเป็นพื้นที่ป่าไม้ แต่เป็นพื้นที่ล่อแหลมคุกคามต่อระบบ

นิเวศ จะต้องก าหนดแผนความช่วยเหลือ หรือยา้ยไปในพื้นที่ที่เหมาะสมซ่ึงหากอยูใ่นเขตพื้นที่ป่าไม้ ก็

จะต้องมีการออกหนังสืออนุญาตรับรองสิทธิ์ให้เช่นเดียวกัน 

3. กรณีตรวจสอบพสิูจน์แล้วปรา กฏวา่ เป็นการอยูอ่าศัยภายหลังการประกา ศเป็น

พื้นที่ป่า จะต้องพจิารณาด าเนินการจัดท าแผนการเคลื่อนยา้ยต่อไป และหากยัง ไม่สามารถเคลื่อนยา้ย

ได้ทันที จะต้องท าการจัดระเบียบที่อยูอ่าศัย/ท ากิน ให้เพียงพอกับการด ารงชีพ 
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6) ขอบเขตพื้นที่อนุญาต หรือจัดให้อยูอ่าศัย/ท ากิน จะมีการจัดท าขอบเขตให้เป็นที่ทราบอยา่ง

ชัดเจนโดยทั่วกัน เพื่อป้องกันการขยายพืน้ที่ หรือรุกล้ าเขา้ไปในเขตอนุรักษ์ 

7) การใช้ที่ดินในพื้นที่ที่อนุญาตหรือจัดให้ จะก า หนดเงื่อนไขการใช้ที่ดินเพื่อลดผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการห้ามขยายพื้นที่รุกล้ าเขา้ไปในเขตอนุรักษ์ 

8) พจิารณาจัดท าแผนการปฏิบัติต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนโครงการแล้วแต่กรณี เช่น การพัฒนา

คุณภาพชีวิต การส่งเสริมอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษ ตร การสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคส า หรับ     

การด าเนินการขัน้ตอนตรวจพสิูจน์และรับรองสิทธิ์ จะด าเนินการ 2 ลักษณะ 

กรณีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย (อุทยานแห่งชาต/ิเขตรักษาพันธุ์สัตวป์่า) 

ก าหนดในรูปโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ภายใต้แผนงาน

เร่งรัดพสิูจน์สิทธิ ์

กรณีป่าสงวนแห่งชาต ิ

ก าหนดด าเนินการในรูปโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่ าไม้ ตามแผน จัดการทรัพยากร

ที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  16 กันยายน 2540 ซ่ึงจะเริ่มด า เนินการใน

ปีงบประมาณ 2543 

ส าหรับแนวทางการด า เนินตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ และในเขตพื้นที่ป่า

อนุรักษ์ภายใต้แผนงานเร่งรัดพสิูจน์สิทธิ์ กรมป่าไม้ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และป่าไม้เขต ใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติ (ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0712.2/16891 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2543) 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 ลงมติ รับทราบและเห็นชอบตามที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ) ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือ

ประชาชนเสนอ ผลการเจรจาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรภาคเหนือ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ส่วนอนุรักษ์ต้นน้ า  คอื กลุ่มปัญหาป่าไม้ โดยรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรว งเกษตรและสหกรณ์         

(นายเนวิน ชิดชอบ) เป็นประธานการเจรจาเม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2542 ผลการเจรจา สรุปได้ดังนี้ 

1. กรณี ปรับปรุงกฎหมายปา่ไม้ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ให้แต่งตั้ง

คณะกรรมการร่วมที่ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายราชการ นักวชิาการ และตัวแทนกลุ่มชาวบา้นผู้เรียกร้อง 

เพื่อด าเนินการศึกษาหาแนวทาง และพจิารณาด าเนินการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายปา่ไม้ 4 ฉบับ และมติ

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนีใ้ห้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ภายใน 7 วัน และให้คณะกรรมการดังกล่าวด า เนินการพจิารณาป รับปรุงและแก้ไขกฎหมาย และมติ

คณะรัฐมนตรีดังกล่าวใ ห้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน และให้น า ผลการพจิารณาไปด า เนินก ารประชา

พจิารณ์ หลังจากนั้นให้น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพจิารณาด าเนินการต่อไป 

2. การคุม้ครองสิทธช่ัิวคราวก่อนการพสิูจน์จะได้ข้อยุติ หลังจากน าผลการเจรจาเข้าทีป่ระชุม

คณะรัฐมนตรีและมีมติแล้ว จะมีการประกาศให้ราษฎรที่อยูใ่นชุมชนในพื้นที่ป่าไม้ที่ขึ้นทะเบียนรายช่ือ

ภายใน 7 วัน เพื่อด าเนินการดังนี ้



57 แผนการจัดการความรู้ กลุ่มที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมปุาไม้ 
 

 

ก. การขึ้นทะเบียน จะเปิดให้ราษฎรมาขึน้ทะเบียนรายช่ือ ขอบเขตพื้นที่ท ากินเดิม และ

พื้นที่ส่วนรวมของชุมชนภายใน 30 วัน 

ข. การช้ีเขตและปักหมุดที่ท ากินและพื้นที่ส่วนรวมของชุมชน ให้กระ ทรวงเกษตรและ

สหกรณ์แต่งตั้งคณะท า งานด า เนินการส า รวจรายแปลงและปักหมุด ในพื้นที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนไวเ้พื่อ

คุม้ครองบุคคลในการท ากินช่ัวคราว 

ค. การพสิูจน์สิทธิ์ให้ด าเนินการภายใต้หลักการพสิูจน์ว่าตนอยูก่่อนการประกาศเขตป่า

หรือไม่ หากเป็นกรณี คนอยูก่่อนการประกาศเขตป่า ให้ด า เนินการโดยอาศัยอ า นาจตามประมวล

กฎหมายที่ดิน กรณีประกาศเขตป่าก่อนให้อาศัยหลักการแก้ปัญหาเป็ นรายกรณี ตามสภาพความเป็น

จริง ส าหรับหลักเกณฑ์การพสิูจน์สิทธิ์ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่มีอยูใ่นปัจจุบัน และปรับปรุงตามผลการศึกษา

ตามขอ้ตกลงที่ 1 

ง. การด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือเพื่อติดตาม

การด าเนินการตามขอ้ตกลงทั้งหมด 

การด า เนินการตามขอ้ 2) ให้ด า เนินการเฉพาะกรณีคนสัญชาติไทยและการคุม้ครองสิท ธิช่ัวคราว 

หมายถึง สิทธใินการด าเนินการตามกฎหมาย (จับกุม) เท่านั้น 

3. พระราชบัญญัติปา่ชุมชน มอบหมายให้คณะกรรมการตามขอ้ตกลงที่ 1 รับไปพจิ ารณา

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการเปิดประชาพจิารณ์ร่างพระ ราชบัญญัติปา่ชุมชนทุกฉบับที่มีอยู่

ในปัจจุบัน ในทุกภาคของประเทศโดยเร็วก่อนน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นล าดับต่อไป 
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