


“ทีด่นิของรฐั” หมายถงึ ทีด่นิทีเ่ป็นของทางราชการ ซึง่ไดแ้ก ่
ทีป่่าไมต้ามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้ทีส่งวนหวงหา้มของรัฐทกุ
ประเภท ทีร่าชพัสด ุทีด่นิทัง้หลายอนัเป็นทรัพยส์นิของแผน่ดนิ
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์เชน่ ทีร่กรา้งวา่งเปลา่ 
ทีช่ายตลิง่ ทางน ้า ทางหลวง ทะเลสาบ เป็นตน้ และทีด่นิทีอ่ยู่
ในความดแูลรักษาหรอืใชป้ระโยชนข์องทางราชการสว่น
ทอ้งถิน่ และรัฐวสิาหกจิดว้ย 
“ทีด่นิของรฐั” หมายถงึ ทีด่นิสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ
ส าหรับพลเมอืงใชร้ว่มกนั ทีส่งวนหวงหา้มตามประมวล
กฎหมายทีด่นิ และกฎหมายอืน่ ทีด่นิทีค่ณะรัฐมนตรสีงวนไว ้
เพือ่รักษาทรัพยากรธรรมชาต ิหรอืเพือ่ประโยชนส์าธารณะ
อยา่งอืน่ เชน่ ทีเ่ลีย้งสตัวส์าธารณประโยชน ์ทีร่าชพัสด ุ      
ป่าสงวนแหง่ชาต ิอทุยานแหง่ชาต ิเขตรักษาพันธุส์ตัวป่์า    
เขตหา้มลา่สตัวป่์า เขตทีไ่ดจ้ าแนกใหเ้ป็นป่าไมถ้าวรตามมติ
คณะรัฐมนตร ีเป็นตน้ 



“ทีด่นิของรฐั” หมายความวา่ บรรดาทีด่นิทัง้หลายอนัเป็น
ทรัพยส์นิของแผน่ดนิ หรอืสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์และทีด่นิในเขตป่าสงวน
แหง่ชาตทิีรั่ฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดอ้นุมัติ
ใหบ้คุคลเขา้อยูอ่าศยัหรอืท าประโยชนต์ามกฎหมายวา่ดว้ยป่า
สงวนแหง่ชาต ิ
“ทีด่นิของรฐั” หมายความวา่ ทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิอง
แผน่ดนิทกุประเภท เชน่ ทีป่่าสงวนแหง่ชาต ิทีส่งวนหวงหา้ม
ของรัฐ ทีส่าธารณประโยชน ์และทีร่าชพัสด ุเป็นตน้ 
มาตรา 2 แหง่ประมวลกฎหมายทีด่นิ “ทีด่นิซึง่มไิดต้กเป็น
กรรมสทิธิข์องบคุคลหนึง่บคุคลใด ใหถ้อืวา่เป็นของรัฐ 
มาตรา 4 (1) แหง่พระราชบญัญตัป่ิาไม ้พทุธศกัราช 
2484 “ป่า”หมายความวา่ ทีด่นิทีย่ังมไิดม้บีคุคลไดม้าตาม
กฎหมายทีด่นิ 



    สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานภุาพ เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ทรงตดิตอ่กบัรฐับาลอนิเดยี
ขององักฤษขอยมืตวัผูเ้ชีย่วชาญมาชว่ยเหลอื 
     มกราคม 2438 รฐับาลอนิเดยีสง่มร.สเลด
(MR.H.A.Slade) ชาวองักฤษนกัวชิาการป่าไมใ้น
กรมป่าไมป้ระเทศพมา่ ซึง่ยงัข ึน้อยูก่บัรฐับาล
อนิเดยี มาชว่ยราชการป่าไมใ้นประเทศไทย 
     จากการศกึษาดงูานเกีย่วกบัการท าไมจ้งึได้
เสนอรายงานตอ่สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพ เพือ่ทีจ่ะจดัการป่าไมใ้หม้เีสถยีรภาพและ
รกัษาสภาพเชน่น ัน้ไวไ้ด ้จ าเป็นตอ้งจดัต ัง้
หนว่ยงานควบคมุป่าไมข้ ึน้เป็นทบวงการเมอืงของ
รฐับาล 

ประวตักิารสงวนป่า 



     ตอ่มาพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
ทรงมพีระราชหตัถเลขา ลงวนัที ่18 กนัยายน 
2439 ต ัง้กรมป่าไมอ้ยูใ่นสงักดักระทรวงมหาดไทย 
และทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯแตง่ต ัง้ใหม้ร. สเลด 
เป็นเจา้กรมป่าไมค้นแรกของไทย 
     การสงวนป่าในประเทศไทยไดเ้ร ิม่ในปี
พ.ศ.2459 ตามนโยบายการสงวนป่าเพือ่ใหเ้ป็น
สมบตัขิองชาตแิละประชาชน ตามแบบอยา่งอารยะ
ประเทศ ตามแนวทางทีม่ร.สเลดไดแ้นะน าไว ้
เนือ่งจากบา้นเมอืงเจรญิขึน้ จ านวนประชากรก็เพิม่
มากขึน้ การใชไ้มแ้ละการบกุรกุป่าจงึมากขึน้และ
ขยายวงกวา้งขึน้ไปเรือ่ยๆ 



     กรมป่าไมจ้งึไดร้า่งพระราชบญัญตัสิงวนป่าตอ่
รฐับาล เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการบงัคบัและคุม้ครอง
ไปถงึสทิธเิหนอืทีด่นิดว้ย แตเ่ป็นทีน่า่เสยีดายทีร่า่ง
พระราชบญัญตัฉิบบันี ้เมือ่กระทรวงมหาดไทยน า
ขึน้ปรกึษาในทีป่ระชุมสมหุเทศาภบิาล เร ือ่งก็เงยีบ
หายไปและมไิดร้ ือ้ฟ้ืนขึน้มาพจิารณาอกี 
     แตใ่นปีพ.ศ.2460 กรมป่าไมไ้ดม้หีนงัสอืถงึป่า
ไมภ้าคตา่งๆ(ในปีพ.ศ.2448 ทรงพระกรณุาโปรด
เกลา้ฯใหก้รมป่าไมจ้ดัต ัง้ป่าไมภ้าคขึน้ ตามแผน
กระจายก าลงัทีก่รมป่าไมน้ าข ึน้ทลูเกลา้ฯถวายให้
ทรงพระวนิจิฉยั แบง่เป็น 3 ภาคคอื 1.ป่าไม้
ภาคเหนอื 2.ป่าไมภ้าคตะวนัออกและ
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 3.ป่าไมภ้าคใต)้ 



    แจง้วา่ พระราชบญัญตัสิงวนป่าทีไ่ดเ้สนอรา่งไว ้
มหีวงัจะไดป้ระกาศออกใช ้ใหเ้จา้พนกังานป่าไม้
ภาคเตรยีมคดัเลอืกป่าทีส่มควรจะสงวนไว ้เมือ่
พระราชบญัญตัสิงวนป่าประกาศใชจ้ะไดส้งวนป่า
ไดเ้ลย 
     แตเ่มือ่รา่งพระราชบญัญตัสิงวนป่าเป็นอนัตอ้ง
หยดุชะงกัไป เจา้พนกังานป่าไมภ้าคจงึไดใ้ชว้ธิ ี
ประกาศสงวนป่าเหลา่น ัน้ ดว้ยความเห็นชอบ
ทางการปกครอง คอื ขอใหส้มหุเทศาภบิาลหรอื
ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูป้ระกาศ และในบางทอ้งที่
ไดจ้ดัท าเสยีเองก็ม ีจนมป่ีาสงวนเป็นเนือ้ทีห่ลาย
แสนไร ่แมจ้ะไมเ่ป็นมลูฐานทีม่ ัน่คงแตก็่นบัไดว้า่
เป็นประโยชนใ์นการรกัษาป่ามากพอด ู



    ปีพ.ศ.2465 กรมป่าไมไ้ดป้ระชุมหารอืกบักรม
ทะเบยีนทีด่นิ กระทรวงมหาดไทยเพือ่ท าความตก
ลง วา่ การขอจบัจองทีด่นิหรอืขอรบัโฉนดตราจอง 
ขอใหเ้จา้พนกังานทีด่นิสง่เร ือ่งใหเ้จา้พนกังานป่า
ไมพ้จิารณาเสยีช ัน้หนึง่กอ่นวา่ จะสมควรอนญุาต
ใหไ้ดห้รอืไมเ่พยีงใด เป็นการประสานนโยบาย
รฐับาลใหส้อดคลอ้งตอ้งกนั ดงัน ัน้ การพจิารณา
เกีย่วกบัการขอจบัจองทีด่นิ ฝ่ายทีด่นิและฝ่ายป่า
ไมจ้งึไดพ้จิารณารว่มกนัต ัง้แตน่ ัน้มา 



     ตอ่มาในปีพ.ศ.2475 กรมป่าไมไ้ดแ้บง่การ
บรหิารกจิการป่าไม ้ออกเป็น 3 ตอน มภีาค 17 
ภาค คอื ตอนที1่ ตอนเหนอืม ี9 ภาค ดงันี ้1.ภาค
กาโด 2.ภาคยวม 3.ภาคเชยีงราย 4.ภาคเชยีงใหม ่
5.ภาคล าปาง 6.ภาคแพร ่7.ภาคตาก 8.ภาค
พษิณุโลก 9.ภาคนครสวรรค ์ตอนที2่ ตอน
ตะวนัออกม ี3 ภาค ดงันี ้1.ภาคนครราชสมีา        
2.ภาคปราจนีบรุ ี3.ภาคจนัทบรุ ีตอนที3่ ตอนใตม้ ี
5 ภาค ดงันี ้1.ภาคราชบรุ ี2.ภาคสรุาษฎรธ์าน ี    
3.ภาคนครศรธีรรมราช 4.ภาคปตัตาน ี5.ภาค
ภเูก็ต ไดม้กีารสงวนป่าเพิม่เตมิ รวมเป็นเนือ้ที่
ท ัง้หมดกบัทีไ่ดส้งวนไวเ้ดมิ 507,340 ไร ่



     ปีพ.ศ.2476 นบัเป็นประวตักิารสงูสดุของการ
สงวนป่า คอื สงวนไดเ้นือ้ที ่243,041 ไร ่รวมท ัง้ส ิน้ 
750,381 ไร ่จ านวน 72 แปลง  
     จากน ัน้ไดม้ปีระกาศสงวนป่าเรือ่ยๆทกุปี จนถงึปี
พ.ศ.2480 รวมสงวนป่าได ้110 แปลง เนือ้ที ่
945,695-0-86 ไร ่
     ในปีพ.ศ.2481 สภาผูแ้ทนราษฎรไดอ้นุมตัใิห้
ใช ้“พระราชบญัญตัคิุม้ครองและสงวนป่า 
พทุธศกัราช 2481”เป็นกฎหมาย มหีลกัการส าคญั
ทีม่อบอ านาจใหร้ฐับาลประกาศเขตป่าทีส่มควร
ก าหนดใหเ้ป็นป่าสงวนหรอืป่าคุม้ครองได ้และ
ก าหนดขอ้หา้มตา่งๆในเขตป่าสงวนหรอืป่า
คุม้ครอง เพือ่เป็นการคุม้ครองรกัษาใหม้ ัน่คงถาวร 



     แตเ่นือ่งจากพระราชบญัญตันิีเ้ป็นของใหมท่ีม่ ี
ลกัษณะรดิลอนสทิธขิองราษฎร กรมป่าไมจ้งึไดน้ า
ประกาศออกค าชีแ้จง แนะน า เพือ่เป็นแนวทาง
ปฏบิตัแิละป้องกนัความเขา้ใจผดิของราษฎร ในปีนี้
จงึยงัไมม่กีารสงวนป่า 
     ปีพ.ศ.2483 ไดม้พีระราชกฤษฎกี าหนดป่า
คุม้ครองเป็นป่าแรก คอื ป่าบกูติ ต ามาซู อ าเภอ   
เบตง จงัหวดัยะลา 
     ปีพ.ศ.2484 สภาผูแ้ทนราษฎรไดล้งมตใิห ้
“พระราชบญัญตัป่ิาไม ้พทุธศกัราช 2484”ใช้

บงัคบั ในปีนีไ้ดป้ระกาศพระราชกฤษฎกีาก าหนด
ป่าเป็นป่าคุม้ครองท ัง้ส ิน้ 23 ป่า 
      



     ปีพ.ศ.2486 นโยบายกรมป่าไมข้ยายกวา้ง
ออกไปถงึการจดัการสวนรกุขชาต ิวนอทุยาน 
รวมถงึอทุยานแหง่ชาต ิโดยจดัใหป่้าภกูระดงึ 
จงัหวดัเลย เป็นวนอทุยานแหง่แรก ในปีนีไ้ดม้ ี
ประกาศพระราชกฤษฎกีาก าหนดป่าเป็นป่าสงวน 2 
ป่า และประกาศพระราชกฤษฎกีาก าหนดป่าเป็นป่า
คุม้ครอง 5 ป่า 
     ปีพ.ศ.2497ไดม้พีระราชบญัญตัคิุม้ครองและ
สงวนป่า (ฉบบัที ่3) พทุธศกัราช 2497 เป็นการ
แกไ้ขเพิม่เตมิ การประกาศป่าเป็นป่าคุม้ครองหรอื
ป่าสงวนใหจ้ดัท าเป็นกฎกระทรวง ซึง่แตเ่ดมิจดัท า
เป็นพระราชกฤษฎกีา 



     ปีพ.ศ.2502 ครม.ไดม้มีตเิมือ่วนัที ่2 กนัยายน 
2502 ใหแ้ตง่ต ัง้คณะกรรมการธรรมชาตอิทุยาน
ขึน้ เพือ่จดัท าโครงการและด าเนนิการเกีย่วกบัการ
สงวนและคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาต ิก าหนดให้
จดัต ัง้อทุยานแหง่ชาต ิรวม 14 แหง่ คอื 1.ป่าดอย
สเุทพ 2.ป่าดอยอนิทนนท ์3.ป่าดอยขนุตาล 4.ป่า
ลานสาง 5.ป่าน า้หนาว 6.ป่าภกูระดงึ 7.ป่าเขาภู
พาน 8.ป่าทุง่แสลงหลวง 9.ป่าเขาใหญ ่10.ป่าเขา
สระบาป 11.ป่าเขาคชิกฎู 12.ป่าเทอืกเขาสลอบ 
13.ป่าเขาสามรอ้ยยอด 14.ป่าเขาหลวง 



     ปีพ.ศ.2503 ไดม้กีารบรรจนุโยบายบรหิารการ
ป่าไมไ้วใ้นแผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาตริะยะแรก (2504-2509)โดยมหีลกัการ
ส าคญั ดงันี ้
     1.ใหก้รมทีด่นิ กรมป่าไม ้และกรมอืน่ๆที่
เก ีย่วขอ้งด าเนนิการจ าแนกทีด่นิท ัว่ประเทศเพือ่ให้
มเีขตป่าในช ัน้ตน้ ประมาณ 156 ลา้นไร ่
     2.สงวนป่าไมไ้วเ้ป็นสมบตัขิองชาตเิป็นเนือ้ที ่
156 ลา้นไร ่ตอ่ไปเมือ่มพีลเมอืงเพิม่ข ึน้ ก็อาจ
ลดลงใหเ้หลอื 125 ลา้นไร ่
     3.จดัสรรทีด่นิใหป้ระชาชนทีป่ระสงคท์ าการ
เพาะปลกู แตไ่มม่ที ีด่นิเป็นของตนเอง เป็นเนือ้ที ่
30 ลา้นไร ่ในอนาคตส ารองไว ้30 ลา้นไร ่



     ในปีนีไ้ดม้พีระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครอง
สตัวป่์า พ.ศ. 2503 แตม่ผีลบงัคบัใช ้1 มกราคม 
2504 
     ปีพ.ศ.2504ไดม้พีระราชบญัญตัอิทุยาน
แหง่ชาต ิพ.ศ.2504 มผีลใชบ้งัคบั 4 ตลุาคม 
2504 อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญเ่ป็นอทุยาน
แหง่ชาตลิ าดบัแรกทีม่พีระราชกฤษฎกีาจดัต ัง้ข ึน้ 
     ปีพ.ศ.2507ไดม้พีระราชบญัญตัป่ิาสงวน
แหง่ชาต ิพ.ศ.2507 เนือ่งจากกฎหมายวา่ดว้ยการ
คุม้ครองและสงวนป่าทีใ่ชบ้งัคบัอยูม่วีธิกีารไม่
รดักมุเหมาะสมตอ้งเสยีเวลาด าเนนิการเป็น
เวลานานจงึจะประกาศก าหนดเป็นป่าสงวนหรอืป่า
คุม้ครองไดบ้ทก าหนดโทษไมเ่หมาะสมกบักาลสมยั 



     มาตรา10 แหง่พระราชบญัญตัใิหใ้ชป้ระมวล
กฎหมายทีด่นิ พ.ศ.2497 ก าหนดวา่ ทีด่นิซึง่ได้
หวงหา้มไวเ้พือ่ประโยชนต์ามพระราชบญัญตัวิา่
ดว้ยการหวงหา้มทีด่นิรกรา้งวา่งเปลา่อนัเป็นสา
ธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ พทุธศกัราช 2478 หรอื
ตามกฎหมายอืน่อยูก่อ่นวนัทีป่ระมวลกฎหมายทีด่นิ
ใชบ้งัคบั ใหค้งเป็นทีห่วงหา้มตอ่ไป 
     กรมป่าไมไ้ดม้ปีระกาศพระราชกฤษฎกีาทีด่นิ
หวงหา้มเพือ่ใชใ้นราชการกรมป่าไมไ้วเ้ชน่กนั และ
ขณะนีย้งัไมม่กีารประกาศยกเลกิแตป่ระการใด 



ป่าสงวนแหง่ชาต ิ

     การก าหนดป่าสงวนแหง่ชาต ิโดยการออก
กฎกระทรวงหรอืเรยีกวา่ “การสงวนป่า”มขี ัน้ตอน
การด าเนนิการ 22 ข ัน้ตอน 
     ไมม่กีารต ัง้กรรมการส ารวจสอบสวนพจิารณา
เขตป่า ดงัเชน่พระราชบญัญตัคิุม้ครองและสงวน
ป่า พทุธศกัราช 2481 
     เมือ่ประกาศเป็นป่าสงวนแหง่ชาตแิลว้ ก็ให้
ราษฎรทีอ่า้งสทิธหิรอืท าประโยชนอ์ยูก่อ่นวนัที่
กฎกระทรวงใชบ้งัคบั มายืน่ค ารอ้งภายใน 90 วนั 
นบัแตว่นัทีก่ฎกระทรวงใชบ้งัคบั ถา้ไมย่ ืน่ค ารอ้ง
ภายในก าหนดดงักลา่ว ใหถ้อืวา่สละสทิธหิรอื
ประโยชนน์ ัน้ 



     ท ัง้นี ้ไมใ่หใ้ชบ้งัคบัแกก่รณีสทิธใินทีด่นิ          
ทีบ่คุคลมอียูต่ามประมวลกฎหมายทีด่นิ 
     การก าหนดป่าสงวนแหง่ชาต ิเร ิม่ต ัง้แต่
พ.ศ.2508-2540 (32ปี) กรมป่าไมส้ามารถ
ประกาศก าหนดป่าสงวนแหง่ชาตไิด ้1,221 ป่า 
รวมเนือ้ที ่145,461,168.02 ไร ่ดงันี ้
     ภาคเหนอื จ านวน 257 ป่า 71,317,260.46 ไร ่
     ภาคกลาง-ตะวนัออก จ านวน 143 ป่า 
22,291,322.26 ไร ่
     ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จ านวน 353 ป่า 
34,828,397.21 ไร ่
     ภาคใต ้จ านวน 468 ป่า 17,024,188.09 ไร ่



พพ..รร..บบ..  คุ้มครองและสงวนป่าคุ้มครองและสงวนป่า
พุทธศักราชพุทธศักราช  24812481

ป่าคุ้มครองป่าคุ้มครอง  ป่าสงวนป่าสงวน

พพ..รร..บบ..  ป่าสงวนแห่งชาติป่าสงวนแห่งชาติ   พพ..ศศ.. 25072507
ป่าคุ้มครองป่าคุ้มครอง                    ป่าสงวนป่าสงวน

ป่าสงวนแห่งชาติป่าสงวนแห่งชาติ                               ป่าสงวนแห่งชาติป่าสงวนแห่งชาติ
มม.36.36 มม.6.6  วรรควรรค  11

ป่าสงวนแห่งชาติป่าสงวนแห่งชาติ
มม.6.6  วรรควรรค  22 19 



อทุยานแหง่ชาต ิ

     เมือ่รฐับาลเห็นสมควรก าหนดบรเิวณทีด่นิแหง่ใด

ทีม่สีภาพธรรมชาตเิป็นทีน่า่สนใจ ใหค้งอยูใ่น
สภาพธรรมชาตเิดมิเพือ่สงวนไวเ้ป็นประโยชนแ์ก่
การศกึษา และรืน่รมยข์องประชาชน ก็ใหม้อี านาจ
กระท าไดโ้ดยประกาศพระราชกฤษฎกีา และใหม้ี
แผนทีแ่สดงแนวเขตแหง่บรเิวณทีก่ าหนดน ัน้ แนบ
ทา้ยพระราชกฤษฎกีาดว้ย บรเิวณทีก่ าหนดนี้
เรยีกวา่ “อทุยานแหง่ชาต”ิ  
    ทีด่นิทีจ่ะก าหนดใหเ้ป็นอทุยานแหง่ชาตนิ ัน้ ตอ้ง
เป็นทีด่นิทีม่ไิดอ้ยูใ่นกรรมสทิธิห์รอืครอบครองโดย
ชอบดว้ยกฎหมายของบคุคลใดซึง่มใิชท่บวง
การเมอืง 



     ไดม้กีารออกพระราชกฤษฎกีาจดัต ัง้อทุยาน
แหง่ชาต ิต ัง้แตปี่พ.ศ.2505-2558 จ านวน 127 
แหง่ รวมเนือ้ที ่38,856,788.55 ไร ่
     อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ ่เป็นอทุยานแหง่แรก
ของประเทศไทย ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
เลม่ 79 ตอน 186 ลงวนัที ่18 กนัยายน 2505 
     ปจัจบุนัอทุยานแหง่ชาตแิบง่ตามลกัษณะพืน้ที่
เป็น 2 ลกัษณะ คอื 
      1.อทุยานแหง่ชาตทิางบก 
      2.อทุยานแหง่ชาตทิางทะเล 



เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า 

     เมือ่คณะรฐัมนตรเีห็นสมควรก าหนดบรเิวณ
ทีด่นิแหง่ใด ใหเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป่์าโดย
ปลอดภยั เพือ่รกัษาไวซ้ึง่พนัธุส์ตัวป่์าก็ใหก้ระท า
ได ้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎกีา และใหม้แีผนที่
แสดงแนวเขต แหง่บรเิวณทีก่ าหนดน ัน้ แนบทา้ย
พระราชกฤษฎกีาดว้ย บรเิวณทีก่ าหนดนีเ้รยีกวา่ 
“เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า” 
     ทีด่นิทีก่ าหนดใหเ้ป็นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าตอ้ง
เป็นทีด่นิทีม่ไิดอ้ยูใ่นกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง
ตามประมวลกฎหมายทีด่นิของบคุคลใดซึง่มใิช่

ทบวงการเมอืง 



     ไดม้พีระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตรกัษาพนัธุ ์
สตัว ์ต ัง้แตพ่.ศ.2503-2558 จ านวน 58 แหง่ เนือ้
ที ่23,080,854.48 ไร ่
     เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าสลกัพระ จงัหวดั
กาญจนบรุ ีเป็นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าแหง่แรกของ
ประเทศไทย ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมือ่
วนัที ่31 ธนัวาคม 2508 ตามพระราชบญัญตัสิงวน
และคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2503 ปจัจบุนัใช้

พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 
2535 



เขตหา้มลา่สตัวป่์า 

     บรเิวณสถานทีท่ ีใ่ชใ้นราชการ หรอืใชเ้พือ่
สาธารณะประโยชน ์หรอืประชาชนใชป้ระโยชน์
รว่มกนัแหง่ใด รฐัมนตรโีดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจะก าหนดใหเ้ป็นเขตหา้มลา่สตัวป่์า
ชนดิหรอืประเภทใดก็ได ้โดยประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา 
     ไดม้ปีระกาศพระราชกจิจานุเบกษาก าหนดเขต
หา้มลา่สตัวป่์า จ านวน 67 แหง่ เนือ้ที ่3,504,891 
ไร ่เขตหา้มลา่สตัวป่์าทะเลนอ้ย เป็นเขตหา้มลา่
สตัวป่์าแหง่แรกของประเทศไทย ประกาศในราช
กจิจานุเบกษา เลม่ 92 ตอนที ่84 เมือ่วนัที ่29 
เมษายน 2518 



ป่าชายเลนตามมตคิณะรฐัมนตร ี

       มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 2530 
เห็นชอบดว้ยกบัแนวทางและผลการจ าแนกเขตการใช้

ประโยชนท์ีด่นิในพืน้ทีป่่าชายเลน ประเทศไทย ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และใหห้นว่ยราชการที่
เก ีย่วขอ้งถอืปฏบิตั ิ
       ป่ าชาย เลนตามมติคณะร ัฐมนตรีอยู่ ใ นความ
รบัผิดชอบของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ ง 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พืน้ทีป่่าชาย
เลนจะอยูใ่นจงัหวดัตดิทะเล จ านวน 24 จงัหวดั มเีนือ้ที ่
2.57 ลา้นไร ่



การจ าแนกประเภททีด่นิ เป็นการส ารวจและพจิารณาแบง่
พืน้ทีป่่าไมอ้อกเป็น 2 ประการ ประการแรก ก าหนดให้
รกัษาไวเ้ป็นป่าไมถ้าวร เพือ่ด าเนนิการสงวนเป็นป่าสงวน
แหง่ชาต ิหรอือุทยานแหง่ชาต ิหรอืเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า
ต่อไป ประการทีส่อง จ าแนกออกจากป่าไม ้เพือ่เป็นที่
จดัสรรฯ ทีท่ ากนิของราษฎร หรอืเพือ่ใหใ้ชป้ระโยชนอ์ยา่ง
อื่นๆ กบัจ าแนกออกเพื่อเ ป็นป่าชุมชนให้ราษฎรใช้

ประโยชนร์ว่มกนั 
      ในปีพ.ศ.2503 สมยัจอมพล สฤษดิ ์ธนรชัต ์เป็น
นายกรฐัมนตร ีไดป้รารภและบญัชาว่า ตอ้งการจะรกัษา
พืน้ทีข่องประเทศไทยไวเ้ป็นป่าไมส้มบตัขิองชาต ิรอ้ยละ 
50 ของพืน้ทีป่ระเทศไทย จงึไดม้อบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยเตรียมการ เพื่อด าเนินการตาม
โครงการส ารวจจ าแนกประเภททีด่นิ 

ป่าไมถ้าวรตามมตคิณะรฐัมนตร ี



        คณะร ัฐมนตรีได้ประ ชุมปรึกษา  เมื่อว ันที่  14 
พฤศจกิายน 2504 แลว้ลงมตอินุมตัใิหก้ าหนดเป็นป่าไม้
สมบตัขิองชาต ิรวม 60 จงัหวดั ในพืน้ทีจ่งัหวดัทีม่ป่ีาไม ้
(ยกเวน้จงัหวดัทีไ่มม่พี ืน้ทีป่่าไมใ้นเวลาน ัน้ 11 จงัหวดั คอื 
จงัหวดัสงิหบ์ุร ีอา่งทอง พระนครศรอียุธยา ปทุมธาน ีพระ
นคร ธนบุร ีสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมทุรสงคราม และ
จงัหวดันครปฐม) 
         ต่อมาไดม้กีารจ าแนกประเภททีด่นิเป็นรายจงัหวดั 
โดยใหย้ดึถอืตามมตคิณะรฐัมนตรฉีบบัล่าสุดแทน และ
ยกเลกิมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2504 
ในจงัหวดัน ัน้ 
         ปัจจุบนัป่าไมถ้าวรตามมตคิณะรฐัมนตร ีมใีนพืน้ที ่
68 จงัหวดั จ านวน 1,375 ป่า เนือ้ทีป่ระมาณ 
164,902,953.51 ไร ่ 



เขตปฏริปูทีด่นิ 

   “การปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม” หมายความวา่ การ
ปรบัปรงุเกีย่วกบัสทิธ ิและการถอืครองในทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม รวมตลอดถงึการจดัทีอ่ยูอ่าศยัในทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรมน ัน้ โดยรฐัน าทีด่นิของรฐั หรอืทีด่นิทีร่ฐัจดัซือ้
หรอืเวนคนืจากเจา้ของทีด่นิ ซึง่มไิดท้ าประโยชนใ์นทีด่นิ
น ัน้ดว้ยตนเอง หรอืมที ีด่นิเกนิสทิธติามพระราชบญัญตันิี ้
เพือ่จดัใหแ้กเ่กษตรกรผูม้ที ีด่นิของตนเอง หรอืเกษตรกรที่
มที ีด่นิเล็กนอ้ยไมเ่พยีงพอแกก่ารครองชพี และสถาบนั
เกษตรกรไดเ้ชา่ซือ้ เชา่ หรอืเขา้ท าประโยชน ์โดยรฐัให้
ความชว่ยเหลอืในการพฒันาอาชพีเกษตรกรรม การ
ปรบัปรงุทรพัยากรและปจัจยัการผลติ ตลอดจนการผลติ
และจ าหนา่ย ใหเ้กดิผลดยี ิง่ข ึน้ 



        พืน้ทีป่ระกาศเขตปฏริปูทีด่นิ จ านวน 54.18 ลา้นไร ่
จดัทีด่นิใหเ้กษตรกรแลว้ประมาณ 27 ลา้นราย จ านวน 3.5 
ลา้นแปลง หรอื 35.38 ลา้นไร ่
        รบัมอบพืน้ทีป่่าสงวนแหง่ชาตจิากกรมป่าไม ้จ านวน 
9 คร ัง้ เนือ้ทีป่ระมาณ 44 ลา้นไร ่กนัคนืกรมป่าไม(้RF) 
จ านวน 2.45 ลา้นไร ่ตามบนัทกึขอ้ตกลงระหวา่งกรมป่าไม้
และส านกังานการปฏริูปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม(ส.ป.ก.)   
ว่าดว้ยแนวทางปฏบิตัใินการกนัพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ
กลบัคนืกรมป่าไม ้พ.ศ.2538 ลงวนัที ่14 กนัยายน 2538 



ทีร่าชพสัด ุ

     “ทีร่าชพสัด”ุ หมายความวา่ อสงัหารมิทรพัยอ์นัเป็น
ทรพัยส์นิของแผน่ดนิทกุชนดิ เวน้แตส่าธารณสมบตัขิอง
แผน่ดนิ ดงัตอ่ไปนี ้
    (1) ทีด่นิรกรา้งวา่งเปลา่ และทีด่นิซึง่มผีูเ้วนคนื หรอื
ทอดทิง้หรอืกลบัมาเป็นของแผน่ดนิโดยประการอืน่ตาม
กฎหมายทีด่นิ 
    (2) อสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัพลเมอืงใชห้รอืสงวนไวเ้พือ่
ประโยชนข์องพลเมอืงใชร้ว่มกนั เป็นตน้วา่ ทีช่ายตลิง่ 
ทางน า้ ทางหลวง ทะเลสาบ 
     สว่นอสงัหารมิทรพัยข์องรฐัวสิาหกจิทีเ่ป็นนติบิคุคล 
และขององคก์ารปกครองทอ้งถิน่ไมถ่อืวา่เป็นทีร่าชพสัดุ 
     ใหก้ระทรวงการคลงัเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิท์ ีร่าชพสัด ุ



       ทีร่าชพสัดมุที ัง้หมด 12.5 ลา้นไร ่ใชใ้นราชการเพือ่
ความม ัน่คง 2.442 ลา้นไร ่กรมธนารกัษบ์รหิารจดัการ 
10.058 ลา้นไร ่
       ทีร่าชพสัดทุีม่กีารออกหนงัสอืส าคญัตามประมวล
กฎหมายทีด่นิ จ านวน 161,249 ฉบบั เนือ้ที ่3,815,078-
0-49.76 ไร ่เชน่ โฉนดทีด่นิ โฉนดตราจอง ตราจองทีต่รา
วา่ไดท้ าประโยชนแ์ลว้ ตราจอง ใบเหยยีบย า่ ใบจอง 
หนงัสอืรบัรองการท าประโยชน ์ส.ค.1 น.ส.ล. เป็นตน้ 



ทีส่าธารณประโยชน ์

  “ทีส่าธารณประโยชน”์ คอื ทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ

ส าหรบัพลเมืองใช้ร่วมกนั เช่น ทุ่งเลี้ยงสตัว ์สาธารณะ หนอง
สาธารณะ บงึสาธารณะ เป็นตน้ ทีด่นิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิอง
แผน่ดนิส าหรบัพลเมอืงใชร้ว่มกนั สามารถน ามาออกหนงัสอืส าคญั
ส าหรบัทีห่ลวง(น.ส.ล.)ได ้ตามมาตรา 8ตร ีแหง่ประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ 
   มาตรา 122 ก าหนดว่า “นายอ าเภอมหีนา้ทีร่่วมกบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการดูแลรกัษาและคุม้ครองป้องกนัทีด่นิอนั
เป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิทีป่ระชาชนใชป้ระโยชนร์ว่มกนัและ
สิง่ซึง่เป็นสาธารณประโยชนอ์ืน่อนัอยูใ่นเขตอ าเภอ” 
   ทีส่าธารณประโยชนม์ ีจ านวน 124,392 แปลง เนื้อที ่
10,865,893 ไร ่รงัวดัออก น.ส.ล.แลว้ จ านวน 113,425 แปลง   
เนือ้ที ่6,716,101 ไร่ ยงัไม่ไดร้งัวดั 10,967 แปลง เนือ้ที ่
4,149,792 ไร ่



นคิมสรา้งตนเอง 

    นคิมสรา้งตนเอง ก าหนดจดัต ัง้นคิมสรา้งตนเองตาม
ขอบเขตในแผนทีท่า้ยพระราชกฤษฎกีา ตาม
พระราชบญัญตัจิดัทีด่นิเพือ่การครองชพี พ.ศ.2511       
มพีระราชกฤษฎกีาจดัต ัง้นคิมสรา้งตนเอง จ านวน 44 แหง่ 
เนือ้ที ่6,241,375 ไร ่มพีืน้ทีท่ ีไ่ดร้บัมอบ แตย่งัไมไ่ด้
ด าเนนิการ จ านวน 3 แหง่ 
    นคิมสรา้งตนเองอยูใ่นความรบัผดิชอบของกรมพฒันา
สงัคมและสวสัดกิาร(กรมประชาสงเคราะหเ์ดมิ) 
     



นคิมสหกรณ ์

   นคิมสหกรณ์ ก าหนดจดัต ัง้นคิมสหกรณ์ตามขอบเขตใน
แผนทีท่า้ยพระราชกฤษฎกีา ตามพระราชบญัญตัจิดัทีด่นิ
เพือ่การครองชพี พ.ศ.2511 มพีระราชกฤษฎกีาจดัต ัง้
นคิมสหกรณ์ จ านวน 31 นคิม  เนือ้ที ่3,211,680-1-44 
ไร ่มพีืน้ทีท่ ีไ่ดร้บัมอบ แตย่งัไมไ่ดป้ระกาศพระราช
กฤษฎกีา จ านวน 13 แหง่ เนือ้ที ่1,405,198-2-00 ไร ่
   นคิมสหกรณอ์ยูใ่นความรบัผดิชอบของกรมสง่เสรมิ
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  



 การปรบัปรงุแนวเขตท่ีดินของรฐัแบบบูรณาการ 
    มาตราส่วน 1 : 4000 
 ปัญหาข้อพิพาทระหว่างภาครฐักบัภาคประชาชนเก่ียวข้องกบั
การบุกรกุท่ีดินของรฐั ปัญหาการทบัซ้อนกนัของแนวเขตท่ีดิน ปัญหา
ความเล่ือมล า้ในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ล้วนเกิดจากแนวเขตท่ีดินของ
รฐัไม่ชัดเจนแผนท่ีของหน่วยงานอยู่บนมาตราส่วนต่างกนัดงันั้น 
เพ่ือให้ปัญหาความขดัแย้งเร่ืองการบุกรกุและครอบครองท่ีดินของรฐั
สามารถคล่ีคลายลง      การปรบัปรงุแนวเขตท่ีดินของรฐับนพื้นฐาน
การประสานการท างานแบบบูรณาการของทุกหน่วยงานบนแผนท่ี
มาตราส่วน 1 : 4000 จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะต้องรีบด าเนินการเพ่ือช่วย
ลดปัญหาเก่ียวกบัขอบเขตท่ีดินของรฐั        ลดความเหล่ือมล า้ และ
คืนความชอบธรรมให้กบัประชาชน 



 เจตนารมณ์ของการปรบัปรุงแนวเขตท่ีดินของรฐัแบบบูรณา
การ มาตราส่วน 1 : 4000 เพ่ือให้ได้เส้นแสดงแนวเขตท่ีดินของรฐั หรือ
ท่ีเรียกว่า เส้น One Map ซ่ึงแสดงอาณาเขตท่ีดินของรฐัครอบคลุม
ท่ีดินของทุกหน่วยงานรฐับนแผนท่ีมาตราส่วน ๑: ๔๐๐๐ ทัง้น้ี เส้น 
One Map จะเกิดจากการปรบัปรงุแนวเขตท่ีประกาศตามกฎหมาย 
แนวเขตจริง และแผนท่ีภาพภ่ายทางอากาศตามห้วงเวลา รวมทัง้
สภาพข้อเท็จจริงในพื้นท่ีจากการส ารวจในภาคสนามเพ่ิมเติมตาม
ความจ าเป็น เพ่ือความถกูต้องตามหลกัวิชาการ โดยแนวเขตทัง้หมด
จะต้องต่อกนัสนิท ไม่ทบัซ้อนหรือมีช่องว่าง  
 



 เพ่ือให้การปรบัปรงุแนวเขตท่ีดินของรฐัในระดบัจงัหวดัเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ดงักล่าว โดยให้น าข้อมูลพื้นท่ีสภาพป่าท่ีปรากฏใน
อดีตและยงัไม่มีแนวเขตท่ีกฎหมายประกาศก าหนดไว้ ตามขอบเขต
สภาพป่าในอดีตบนภาพถ่ายทางอากาศโครงการ WWS (World Wide 
Survey) มาตราส่วน 1 : 40000 - 60000 ท่ีบินถ่ายไว้เม่ือช่วงปี
พทุธศกัราช 2495 - 2499 มาพิจารณาควบคู่กบัแผนท่ีภมิูประเทศมาตรา
ส่วน 1 : 50000 ชุด L708 ส าหรบัเป็นข้อมูลอ้างอิงเพ่ือค้นหาพื้นท่ีป่าไม้
ท่ีไม่มีสภาพการเข้าใช้ประโยชน์ ในส่วนของแนวเขตท่ีดินของรฐัท่ีมี
แผนท่ีแนบท้าย คณะอนุกรรมการเทคนิคการปรบัปรงุแผนท่ีแนวเขต
ท่ีดินของรฐัแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 ได้จดัท าหลกัเกณฑใ์น
การปรบัปรุงแนวเขตท่ีดินของรฐัแบบบูรณาการขึ้น  โดยอาศยัหลกั
กฎหมาย มติคณะรฐัมนตรี บนัทึกข้อตกลงและหลกัวิชาการในการ
ก าหนดหลกัเกณฑด์งักล่าว ดงัน้ี 



1.  ล าดับศักด์ิของกฏหมายในระบบกฎหมายไทยแบ่งระดับศักด์ิ
ตามล าดบั เช่น รฐัธรรมนูญ พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ 
พระราชบญัญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ประกาศ ข้อบญัญติัท้องถ่ิน ส่วนมติคณะรฐัมนตรีมิใช่กฎหมาย แต่มี
สถานะเป็น กฎ เป็นค าสัง่ทางปกครอง  หรือเป็นนโยบาย แล้วแต่กรณี  

2.การบงัคบัใช้กฏหมายก่อนหรือหลงั กรณีกฎหมายท่ีมีศกัด์ิเท่ากนั แนว
เขตท่ีดินท่ีมีผลบงัคบัใช้จากกฏหมายท่ีออกก่อนจะถกูให้ความส าคญั
กว่าแนวเขตท่ีดินท่ีมีผลบงัคบัใช้จากกฏหมายท่ีออกภายหลงั 

3. เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีใช้ลกัษณะภมิูประเทศส าคญั 
เป็นข้อมูลอ้างอิง เช่น ภเูขา แม่น ้า คูคลอง หนองบึง อ่างเกบ็น ้า เป็น
ต้น 

4.หากมีข้อกฏหมาย ระเบียบ ข้อตกลง ท่ีอาจขดัหรือแย้ง ให้ยึดกรอบ
หลกัการข้างต้น เป็นพื้นฐานส าคญัในการปรบัปรงุเส้นแนวเขตท่ีดิน
ของรฐั  

5.แนวเขตท่ีดินของรฐัท่ีได้ปรบัปรงุแล้ว จะน าไปสู่การแก้ไขกฎหมายให้
ถกูต้องต่อไป  



  คณะอนุกรรมการเทคนิคการปรบัปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดิน
ของรฐัแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ได้จดัท า
หลกัเกณฑใ์นการปรบัปรงุแนวเขตท่ีดินของรฐัแบบบูรณาการ เพ่ือให้
การปฏิบติังานเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัง้ประเทศ  ดงัน้ี 
 



หลกัเกณฑท่ี์ 1 กรณีป่าสงวนแห่งชาติทบัซอ้นกบัป่าไมถ้าวร พิจารณา

ดงัน้ี 

  1.1 ป่าไมถ้าวรท่ีคณะรฐัมนตรีมีมติก าหนดใหเ้ป็นพ้ืนท่ีป่าไม้

ตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ใหใ้ชแ้นวเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีมีการ

ประกาศตามกฎหมายเป็นหลกั 
  1.1.1 ตรวจสอบบญัชีรายช่ือป่าไมถ้าวรท่ีคณะรฐัมนตรีก าหนดให้

เป็นพ้ืนท่ีป่าไมต้ามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 156 ป่า (บัญชี

ภาคผนวกหลกัเกณฑ ์1.1)  
 



1.1.2 น าแนวเขตป่าไมถ้าวรท่ีเลือกตามขอ้ 1.1.1 Shape File 

(D:\LDD\SHAPEFILE\ป่าไมถ้าวร) เช่นป่าไมถ้าวรป่าแม่โกนเกน และแผนท่ี

จ าแนกประเภทท่ีดินในบรเิวณเดียวกนั (D:\LDD\RECTIFY)  แสดงผลลงบนระบบ 

GIS 

 
 
 



1.1.3 น าขอ้มลูป่าสงวนแห่งชาติ Shape File (D :\FD\SHAPEFILE\ป่าสงวน

แห่งชาติ) จากบญัชีภาคผนวกหลกัเกณฑ ์1.1 ท่ีตรงกบัป่าไมถ้าวรท่ีตอ้งการ
ด าเนินการ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าช่องแคบและป่าแมโ่กนเกน และป่าไม้

ถาวรบรเิวณโดยรอบ แสดงผลลงบนระบบ GIS 

 
 
 



1.1.4  พิจารณาขอ้มลูตามขอ้1.1.3  โดยแนวเขตป่าไมถ้าวรโกนเกน ใหใ้ช้

แนวเขตตามป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องแคบ และป่าแม่โกนเกน เฉพาะสว่นท่ีไม่

มีป่าไมถ้าวรแห่งอ่ืน  

 
 



1.1.5 แนวเขตป่าไมถ้าวรตามหลกัเกณฑ ์1.1 จ ะเป็นแนวเขตเดียวกนักบัป่า

สงวนแห่งชาติในสว่นท่ีซอ้นกนั 
  

 
 



 1.1.6 กรณีป่าไมถ้าวรตามบญัชีภาคผนวกหลกัเกณฑ1์.1 ท่ีไม่มีป่าไมถ้าวร
ขา้งเคียง ใหใ้ชแ้นวเขตป่าไมถ้าวร เช่น ป่าไมถ้าวรบางมะพรา้ว-นาพญา 

ตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านาพญา 

 
  

 
 



 

หลกัเกณฑท่ี์ 1.2 ป่าสงวนแห่งชาติท่ีมีวตัถปุระสงคป์ระกาศตามแนวเขตป่าไม้

ถาวรทั้งแปลง ให้ใชแ้นวเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีมีการประกาศตามกฎหมาย 

เป็นหลกั 
  1.2.1 ตรวจสอบบัญชีรายช่ือป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 115 ป่า (บัญชี

ภาคผนวกหลกัเกณฑ ์1.2) ท่ีใชป่้าไมถ้าวรท่ีมีมติคณะรฐัมนตรีส่งมอบพ้ืนท่ีป่าไมถ้าวร

ท่ีทีสภาพป่าใหก้รมป่าไมน้ าไปด าเนินการสงวน กรมป่าไมจึ้งไดน้ าป่าไมถ้าวรดงักลา่วมา

ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติโดยไมมี่การรงัวดั เน่ืองจากเป็นนโยบายของรฐับาลในการ

เรง่รดัประกาศสงวนพ้ืนท่ีป่าไม ้แนวเขตท่ีดินของรฐั (ONE MAP) คือ แนวเขตป่าสงวน

แห่งชาติ 
 



 1.2.2 น าขอ้มลูป่าสงวนแห่งชาติท่ีเลือกตามขอ้ 1.2.1 Shape File 

(D:\FD\SHAPEFILE ป่าสงวนแห่งชาติ) เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกศาลา 

และแผนท่ีจ าแนกประเภทท่ีดินในบริเวณเดียวกนั (D :\LDD\RECTIFY)

แสดงผลลงบนระบบ GIS  

 

 



 1.2.3 ตรวจสอบป่าสงวนแห่งชาติตามขอ้ 1.2.2 กบัแผนท่ีทา้ย

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 1170 (พ.ศ. 2529) ซ่ึงรปูแผนท่ีจะไม่แสดงต าแหน่ง

หมดุหลกัเขตป่าสงวนแห่งชาติ (D :\FD\RECTIFY) เม่ือขอ้มลูถกูตอ้ง

ตรงกนัแลว้ ใหใ้ชแ้นวเขตป่าสงวนแห่งชาติดงักลา่ว 

 

 



 

หลกัเกณฑท่ี์ 1.3 ป่าไมถ้าวรตามมติคณะรฐัมนตรีและป่าสงวนแห่งชาติท่ีไม่มี

วตัถปุระสงคใ์หใ้ชแ้นวเขตเดียวกนั ใหใ้ชแ้นวเขตตามพ้ืนท่ีป่านัน้ๆ 
 

  1.3.1  น าขอ้มลูป่าไมถ้าวร และป่าสงวนแห่งชาติ ShapeFile :\LDD\SHAPEFILE\ 

ป่าไมถ้าวร\ป่าสงวนแห่งชาติ)ท่ีไม่อย ู่ในบญัชีทา้ยภาคผนวกหลกัเกณฑ ์1.1 และ 1.2 เช่น    

ป่าไมถ้าวรป่าประดาง-วงักเ์จา้ และป่าสงวนแห่งชาติป่าประดาง และป่าวงักเ์จา้ แสดงผลลงบน
ระบบ GIS  
 

 

 



 1.3.2 ซอ้นทบั (Overlay) ขอ้มลูตามขอ้ 1.2.1 โดยใชพ้ื้นท่ีแนวเขต

ป่าไมข้องแต่ละหน่วยงาน 
 

 

 



 

หลกัเกณฑท่ี์ 2 กรณีป่าสงวนแห่งชาติทบัซอ้นกบัอทุยานแห่งชาติ เขตรกัษาพนัธ ุส์ตัว์ป่า หาก

แนวเขตอทุยานแห่งชาติ หรือ เขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป่์า ซ่ึงมีเจตนาใชแ้นวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

หรือเสน้แนวเขตในแผนท่ีมีความใกลเ้คียงสอดคลอ้งกนั ใหใ้ชแ้นวเขตอทุยานแห่งชาติ เขต

รกัษาพนัธ ุส์ตัวป่์า  เป็นหลกั 

 ส าหรบัแนวเขตท่ีมิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ ใหใ้ชแ้นวเขตตามกฎหมายของแต่

ละหน่วยงาน ด าเนินการดงัน้ี 
 

 2.1 เขตรักษาพันธ ุ์ส ัตว์ป่า ซ่ึงมีเจตนาใช้แนวเขตป่าสงวน

แห่งชาติ หรือเสน้แนวเขตในแผนท่ีมีความใกลเ้คียงสอดคลอ้งกนัเขต

รกัษาพนัธ ุส์ตัวป่์า เป็นหลกั 
 



2.1.1 ตรวจแผนท่ีทา้ยพระราชกฤษฎีกา เขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป่์า ท่ีมีเจตนาให้

ใชเ้ขตป่าสงวนแห่งชาติตามแผนทีทา้ยกฎกระทรวงฯ ในการประกาศเขต

รกัษาพนัธ ุส์ตัวป่์า เช่น (D:\พระราชกฤษฎีกา\เขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป่์าเขาสอย

ดาว), (D:\ กฎกระทรวง\ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสอยดาว) 

 

 

 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสอยดาว เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาสอยดาว 



2.1.2 น าเขา้แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสอยดาว และเขตรกัษาพนัธ ุ์

สตัวป่์าเขาสอยดาว Shape File แสดงผลลงบนระบบ GIS 

(D:\ FD \SHAPEFILE \ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสอยดาว)  
 (D:\ NP \ SHAPEFILE \เขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป่์าเขาสอยดาว) 
 

 

 

 

 



2.1.3 ซอ้นทบั (Overlay) กนั ใหใ้ชแ้นวเขตเขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป่์าเขาสอยดาว 

เป็นแนวเขตท่ีดินของรฐั 



2.2 แนวเขตอทุยานแห่งชาติ ซ่ึงมีเจตนาใชแ้นวเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรอืเสน้แนวเขตใน

แผนท่ีมีความใกลเ้คียงสอดคลอ้งกนั ใหใ้ชแ้นวเขตอทุยานแห่งชาติ เป็นหลกั  
   2.2.1 ตรวจแผนท่ีทา้ยพระราชกฤษฎีกา อทุยานแห่งชาติ ท่ีมีเจตนาใหใ้ชเ้ขต

ป่าสงวนแห่งชาติตามแผนทีทา้ยกฎกระทรวงฯ ในการประกาศเขตอทุยานแห่งชาติ เช่น  
(D:\ กฎกระทรวง\ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยสเุทพ) 
 (D:\พระราชกฤษฎีกา\อทุยานแห่งชาติดอยสเุทพ-ปยุ) 

 
 



2.2.2 น าเขา้แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยสเุทพ และอทุยานแห่งชาติดอยสเุทพ-ปยุ 
Shape File แสดงผลลงบนระบบ GIS  

(D:\FD\SHAPEFILE\ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยสเุทพ)  

(D:\NP\SHAPEFILE\อทุยานแห่งขาติดอยสเุทพ-ปยุ) 
 

 



2.2.3 น ามาซอ้นทบั (Overlay) กนั ใหใ้ชแ้นวเขตอทุยานแห่งชาติดอยสเุทพ-ปยุ 

 เป็นแนวเขตท่ีดินของรฐั 
 



 

หลกัเกณฑท่ี์ 3 กรณีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าค ุม้ครอง และพ้ืนท่ีในความรบัผิดชอบ

ของกรมป่าไมน้อกเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีมีแนวเขตชดัเจน ทบัซอ้นเขตหา้มลา่

สตัวป่์า ใหใ้ชแ้นวเขตตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน 
 

3.1 น าเขา้ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังก าแพง จังหวัด

เพชรบรูณ์ กฎกระทรวงฉบับท่ี 997 (พ.ศ. 2525) Shape File 

(D:\FD\SHAPEFILE\ป่าสงวนแห่งชาติป่าวงัโป่ง ป่าชนแดน และป่าวงัก าแพง) 

 



3.2 น าเขา้ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อ และป่าวงัชมภ ูจงัหวดัเพชรบรูณ ์

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 1184 (พ.ศ.2529) Shape File 

File (D:\FD\SHAPEFILE\ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางกอ่ และป่าวงัชมภ)ู 
 

 

 



 3.3 น าเขา้เขตหา้มล่าสตัวป่์าวงัโป่ง – ชนแดน จงัหวดัเพชรบรูณ ์ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2530 มาซอ้นทบักบั 

ป่าสงวนแห่งชาติตามขอ้ 3.1 และ 3.2 

(D:\NP\SHAPEFILE\ เขตหา้มลา่สตัวป่์าวงัโป่ง-ชนแดน) 

 
 

 

 



3.4 แนวเขตท่ีดินของรฐั (ONE MAP) คือ  แนวเขตของแต่ละหน่วยงาน 

 
 
 

 

 



หลกัเกณฑท่ี์ 4 : กรณีป่าสงวนแห่งชาติ อทุยานแห่งชาติ เขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป่์า 

เขตหา้มลา่สตัวป่์า ทบัซอ้นกบัป่าชายเลนตามมติคณะรฐัมนตร ีใหใ้ชแ้นวเขตป่า

สงวนแห่ง อทุยานแห่งชาติ เขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป่์า เขตหา้มลา่สตัวป่์า เป็นหลกั 

กรณีแนวเขตป่าชายเลนอย ูน่อกแนวเขตพ้ืนท่ีป่าขา้งตน้ ใหใ้ชแ้นวเขตป่าชายเลน 
  กรณีป่าสงวนแห่งชาติทบัซอ้นป่าชายเลนตามมติคณะรฐัมนตรีใหใ้ชแ้นวเขต

ป่าสงวนแห่งชาติ สว่นป่าชายเลนฯนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติใหใ้ชแ้นวเขตป่าชายเลนฯ 

  4.1 น าเขา้ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชยัฝ่ังตะวนัตก จงัหวดัสมทุรสาคร 
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 1,202 (พ.ศ. 2530) Shape File  

(SD:\FD\SHAPEFILE\ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชยัฝ่ังตะวนัตก) 

 



 4.2 น าเขา้ป่าชายเลนตามมติคณะรฐัมนตร ีจงัหวดัสมทุรสาคร   
Shape File (D:\NS\SHAPEFILE\ป่าชายเลน) 

 
 
 



 4.3 น าขอ้มลูตาม 4.1และ4.2มาซอ้นทบักนั สว่นท่ีซอ้นทบักบัป่า

สงวนแห่งชาติใหใ้ชป่้าสงวนแห่งชาติเป็นแนวเขตท่ีดินของรฐั (ONE MAP) 

 
 
 



 4.4 สว่นท่ีไม่ซอ้นทบักบัป่าสงวนแห่งชาติ ใหใ้ชแ้นวเขตป่า

ชายเลนตามมติครม.เป็นแนวเขตท่ีดินของรฐั (ONE MAP)  

 
 
 
 



 

 

 

 

หลกัเกณฑท่ี์ 5 ป่าสงวนแห่งขาติทบัซอ้นกบัเขตปฏิรปูท่ีดิน(ส.ป.ก.) พิจารณาดงัน้ี 

 5.1 กรณีป่าสงวนแห่งชาติทบัซอ้นกบัเขตปฏิรปูท่ีดิน ใหใ้ชแ้นวเขตตามพระราช

กฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรปูท่ีดิน ท่ีมีแผนงานด าเนนิการแลว้ เป็นหลกั และอยู่ในเขตพื้นท่ีท่ี

กรมป่าไมส้ง่มอบ ส.ป.ก. 
  
 

 
 

5.1.1 กรณีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรปูท่ีดินแลว้ 
   1. ตรวจสอบแผนท่ีทา้ยพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรปูท่ีดิน และแผนท่ี
ทา้ยกฎกระทรวง  

(D:\พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรปูท่ีดิน\แผนท่ีทา้ยกฎกระทรวง) 

 
 



 2. น าเขา้ขอ้มลูเขตปฏิรปูท่ีดินตาม พ.ร.ฎ. ในรปูแบบ 

Shape File  (D:\ ALRO\SHAPEFILE\แนวเขตปฏิรปูท่ีดิน) ใน

จงัหวดัท่ี ไปแสดงผลลงบนระบบ GIS 
 

 
  
 

 
 



 3. น าเขา้ขอ้มลูเขตป่าสงวนแห่งชาติตามทา้ยกฎกระทรวง 

รปู Shape File (D:\FD\SHAPEFILE\แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ)  ใน

จงัหวดัท่ีด าเนินการ ท่ี ไปแสดงผลลงบนระบบ GIS 

 
 

 
  
 

 
 



 4.  โดยใชแ้นวเขตตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรปู 

เป็นหลกั  

 
 
 

 
  
 

 
 



  5. น าเขา้ขอ้มลูแผนท่ี 1: 50000 ท่ี กรมป่าไมส้่งมอบพ้ืนท่ีให ้      

ส.ป.ก. ด าเนินการ (แผนท่ีแสดงการจ าแนกขอบเขตการใชป้ระโยชนท่ี์ดินป่า

ไมใ้นเขตป่าสงวนแห่งชาติ)ในรปูแบบ Raster (D:\ LR\ขอ้มลูแผนท่ี 1: 

50000 ) ในจงัหวดัท่ีด าเนินการไปแสดงผลลงบนระบบ GIS 
  
 

 
 

ป่าดงระแนง จงัหวดักาฬสินธ ุ ์



หมายเหต ุ กรณีจงัหวดัท่ีมีโครงการตรวจสภาพป่าสงวนแห่งชาติ

ท่ีจะก าหนดใหเ้ป็นเขตปฏิรปูท่ีดินตามมติคณะรฐัมนตร ีวนัท่ี 4 

กนัยายน 2544 จ านวน 31 จงัหวดั 190 ป่า (บญัชีภาคผนวก

หลกัเกณฑท่ี์ 5) ใหน้ าเขา้ Shape File (D:\ ALRO\SHAPEFILE\   

แนวเขตปฏิรปูท่ีดิน) 

      ส าหรับใช้ในการตรวจสอบว่า เขตพระราชกฤษฎีกาปฏรูิป
ที่ดนิตรงกับแผ่นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบหรือไม่  



 5.1.2 กรณีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรปูท่ีดินทัง้ต าบล/อ าเภอ 

ใหใ้ชแ้นวเขตปฏิรปูท่ีดินตามแผนท่ีท่ีกรมป่าไมส้่งมอบพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ

ให ้ส.ป.ก. รวมทัง้พ้ืนท่ีท่ี ส.ป.ก. กนัคืน (RF) ตามบนัทึกขอ้ตกลงเม่ือวนัท่ี 14 

กนัยายน 2538  (จ านวน 35 รา่ง 122 อ าเภอ 19 จงัหวดั )ด าเนินการดงัน้ี 
  1.ตรวจสอบบัญชีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรปูท่ีดินทั้งต าบล/

อ าเภอ (รายละเอียดภาคผนวก) 

 
 



 2.ตรวจสอบแผนท่ีทา้ยพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรปูท่ีดินทัง้อ าเภอ และแผน

ท่ีทา้ยกฎกระทรวง (D: \พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรปู\แผนท่ีทา้ยกฎกระทรวง) 

 
 
 



  3. น าเขา้ขอ้มลูแผนท่ี 1: 50000 ท่ี กรมป่าไมส้ง่มอบพ้ืนท่ี
ให้ ส.ป.ก. ด าเนินการ (แผนท่ีแสดงการจ าแนกขอบเขตการใช้

ประโยชนท่ี์ดินป่าไมใ้นเขตป่าสงวนแห่งชาติ)ในรปูแบบ Raster      

(D:\ LR\ขอ้มลูแผนท่ี 1: 50000 )        ในจงัหวดัท่ีด าเนินการไป
แสดงผลลงบนระบบ GIS 
  
 

 
 



 4. ใหใ้ชแ้นวเขตตามแผนท่ีท่ีกรมป่าไมส้่งมอบพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติให้ 

 ส.ป.ก. เป็นหลกั 

 
 
 
  

 
 
  
 

 
 

หมายเหต ุยกเวน้จ านวน 31 จงัหวดั 190 ป่า ตามมติคณะรฐัมนตรี วนัท่ี 4 
กนัยายน 2544 ใหใ้ชแ้ผนท่ีท่ีกรมป่าไมส้ง่มอบภายหลงั 

 
 
 
  

 
 
  
 

 
 



 

 

 

 

  

 5.2 กรณีพ้ืนท่ีท่ี ส.ป.ก.ไดร้บัมอบจากการจ าแนกประเภทท่ีดินออกจาก 

ป่าไมถ้าวรตามมติคณะรฐัมนตรีท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรปูท่ีดินท่ีมี

รปูแผนท่ีแสดงแนวเขตท่ีชดัเจนแลว้ใหใ้ชแ้นวเขตปฏิรปูท่ีดิน เป็นหลกั 

 
  
 

 
 

 5.2.1 กรณีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรปูท่ีดินแลว้ ตรวจสอบ

แผนท่ีท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรปูท่ีดิน กับแผนท่ีมาตราส่วน  
1: 50000 ท่ีใชเ้ป็นฐานในการจดัท าแผนท่ีทา้ยพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขต

ปฏิรปูท่ีดิน 
 



 
 แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏรูิปที่ดนิ ที่จ าแนกฯ 
ป่าห้วยผา จังหวัดกาฬสินธ์ุ และแผนที่จ าแนกประเภทที่ดนิ 

 



 5.2.2 น าเขา้ขอ้มลูเขตปฏิรปูท่ีดินตาม พ.ร.ฎ. ในรปูแบบ Shape File   
(D:\ ALRO\SHAPEFILE\แนวเขตปฏิรปูท่ีดิน) ในจงัหวดัท่ี ไปแสดงผลลงบน

ระบบ GIS 
 



 5.2.3 ใหใ้ชแ้นวเขตตามแผนท่ีทา้ยพระราชกฤษฎีกา เป็น

หลกั  

 
 



 

 

 

 

  

  

 5.2.2 กรณีพืน้ที่ที่ ส.ป.ก.ได้รับมอบจากการจ าแนกประเภทที่ดนิออกจากป่า
ไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีที่ มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินทัง้ต าบล/
อ าเภอ ให้ใช้แนวเขตตามแผนที่จ าแนกประเภทที่ดนิที่ส่งมอบพืน้ที่ให้ ส.ป.ก. เป็นหลัก  
พร้อมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับมตคิณะรัฐมนตรีให้ชัดเจน  
 
 
  
 

 
 

 1. ตรวจสอบบัญชีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรปูท่ีดินทั้ง

ต าบล/อ าเภอ (รายละเอียดภาคผนวก) 

 
 



 2. ตรวจสอบแผนท่ีท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขต

ปฏิรปูท่ีดินทัง้อ าเภอ (D:\ ALRO\ทา้ยพระราชกฤษฎีกาก าหนด

เขตปฏิรปูท่ีดินทัง้อ าเภอ) 

 
 



 3. น าแผนท่ี โซน น่ิง ท่ีถ่ ายทอดพ้ืน ท่ี ซ่ึงคณะรัฐมนตรีและ

คณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติไดมี้มติมอบให ้ส.ป.กน าไปปฏิรปูท่ีดิน ให้

ใชแ้นวเขตตามแผนท่ีจ าแนกประเภทท่ีดินท่ีส่งมอบพ้ืนท่ีให ้ส.ป.ก. เป็น

หลกั พรอ้มระบรุายละเอียดเก่ียวกบัมติคณะรฐัมนตรใีหช้ดัเจน  

 
 
 
แผนท่ีโครงการปรบัปรงุการจ าแนก

และกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ป่าภโูหลย่ 

จงัหวดักาฬสินธ ุ ์
 



 

 

 

 

  

  

  

5.3 กรณีขอบเขตพ้ืนท่ีกนัคืนกรมป่าไมต้ามแผนท่ีตรวจสอบสภาพป่า (RF) ตาม

บนัทึกขอ้ตกลงระหว่างกรมป่าไม ้และ ส.ป.ก. คลาดเคลื่อน พิจารณาดงัน้ี 
   5.3.1 กรณีต าแหน่งพื้นท่ีกันคืนกรมป่าไมต้ามแผนท่ีตรวจสอบสภาพป่า (RF) 

คลาดเคลื่อนไมต่รงกับขอ้เท็จจริงในพื้นท่ี หากพื้นท่ียังมีสภาพเป็นป่าใหป้รับเสน้แนวเขต

ตามขอ้เท็จจริง  

 
 
 
  
 

 
 

 1. น าแผนท่ีตรวจสอบสภาพป่า (RF) ตามบนัทึกขอ้ตกลง เม่ือวนัท่ี 1 4 

ก.ย. 2538 มาพิจารณาด าเนินการ 

 
 
 
 



 2. น าเขา้ขอ้มลูเขตปฏิรปูท่ีดินตาม พ.ร.ฎ. ในรปูแบบ Shape File   
(D:\ LR\SHAPEFILE\ ขอ้มลูเขตปฏิรปูท่ีดิน) ในจงัหวดัท่ี ไปแสดงผลลงบน

ระบบ GIS 
 



 3. น าเขา้ขอ้มลูแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศช่วงปีท่ีด าเนินการ

ตรวจสอบสภาพป่า (RF) ตามบนัทึกขอ้ตกลงฯ 

 4. ปรบัต าแหน่งพ้ืนท่ีกนัคืนกรมป่าไมต้ามแผนท่ีตรวจสอบสภาพ

ป่า (RF) คลาดเคลื่อนไม่ตรงกบัขอ้เท็จจริงในพ้ืนท่ี หากพ้ืนท่ียงัมีสภาพ

เป็นป่าใหป้รบัเสน้แนวเขตตามขอ้เท็จจรงิ  

 
 
 



 

 

 

 

  

  

  

 5.3.2 กรณีต าแหน่งพ้ืนท่ีกนัคืนกรมป่าไมต้ามแผนท่ีตรวจสอบ

สภาพป่า (RF) ในบันทึกขอ้ตกลงซ่ึงปัจจบุันสภาพป่าไดห้มดไป ใหย้ึด

เสน้แนวเขตตามต าแหน่ง RF เดิม  

 
 
 
  
 

 
 

 1.น าแผนท่ีตรวจสอบสภาพป่า RF ตามบนัทึกขอ้ตกลง เม่ือวนัท่ี 14 

ก.ย. 4 2538 มาพิจารณาด าเนินการ 
 2. น าเขา้ขอ้มลูเขตปฏิรปูท่ีดินตาม พ.ร.ฎ. ในรปูแบบ Shape File 
(D:\ALRO\SHAPEFILE\แนวเขตปฏิรปู ท่ี ดิน )  ในจังหวัด ท่ีด า เ นินการไป

แสดงผลบนระบบ GIS 

 3. น าเข้าข้อม ูลแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศช่วงปี ท่ีด าเนินการ

ตรวจสอบสภาพป่า (RF) ตามบนัทึกขอ้ตกลงฯ 

 
 
 
 
 



 4. ต าแหน่งพ้ืนท่ีกนัคืนกรมป่าไมต้ามแผนท่ีตรวจสอบสภาพป่า 

(RF) ในบนัทึกขอ้ตกลง ซ่ึงปัจจบุนัสภาพป่าไดห้มดไปใหย้ึดเสน้แนวเขต

ตามต าแหน่ง RF เดิม 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

  

  

  

หลกัเกณฑท่ี์ 6. กรณีอทุยานแห่งชาติ เขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป่์า เขตรกัษา

พนัธ ุส์ตัวป่์า ท่ีทบัซอ้นกบัเขตปฏิรปูท่ีดิน พิจารณาดงัน้ี 

 
 
 
 
  
 

 
 

 6.1. กรณีกรมป่าไม้ส่งมอบพ้ืนท่ีให้ ส.ป.ก. และได้มีพระราช

กฤษฎีกาก าหนดใหเ้ป็นเขตปฏิรปูท่ีดิน ก่อนการก าหนดใหเ้ป็นเขตอทุยาน

แห่งชาติ เขตรกัษาพนัธ ุ์สตัว์ป่า เขตหา้มล่าสตัว์ป่า ใหใ้ชแ้นวเขตปฏิรปู

ท่ีดิน  เป็นหลัก เว้นแต่เป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่สมควรน าไปปฏิรปูท่ีดิน ตามมติ 

ค.ร.ม. เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2537 ใหใ้ชแ้นวเขตอทุยานแห่งชาติ เขตรกัษา

พนัธ ุส์ตัวป่์า เขตหา้มลา่สตัวป่์า เป็นหลกั 

 
 
 
 
 



 6.1.1 น าเขา้แนวเขตปฏิรปูท่ีดินตามแผนท่ีทา้ยพระราชกฤษฎีกา 

พ.ศ. 2530 Shape File แสดงผลลงบนระบบ GIS (D:\LR\SHAPEFILE\เขต

ปฏิรปูท่ีดิน) 

 
 
 
 
 



 6.1.2 น าเขา้ขอ้มลูแนวเขตอทุยานแห่งชาติภแูลนคา จงัหวดัชยัภมิู 

ตามแผนท่ีทา้ยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2550 Shape File แสดงผลลงบน
ระบบ GIS  (D:\NP\SHAPEFILE\อทุยานแห่งชาติภแูลนคา) 

 
 
 
 
 
 



 6.1.3 เม่ือน าเขา้แนวเขตตามขอ้ 6.1.1 และ 6.1.2 มาซอ้นทบักนั 
ส่วนท่ีซอ้นทบักนัใหเ้ป็นพ้ืนท่ีของ ส.ป.ก. เวน้แต่เป็นพ้ืนท่ีไม่สมควรน าไป

ปฏิรปูท่ีดินตามมติ ครม. 1 มีนาคม 2537 ใหเ้ป็นพ้ืนท่ีอทุยานแห่งชาติ 
 

 
 
 
 
 
 



           6.2 กรณีกรมป่าไมส้่งมอบพ้ืนท่ีให ้ส.ป.ก. และไดมี้พระราช

กฤษฎีกาก าหนดใหเ้ป็นเขตปฏิรปูท่ีดินหลงัการก าหนดใหเ้ป็นแนวเขต

อทุยานแห่งชาติ เขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป่์า และเขตหา้มล่าสตัวป่์าตาม

พระราชบญัญติัสงวนและค ุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ.2535 ใหใ้ชแ้นวเขต

อทุยานแห่งชาติ เขตรกัษาพนัธ ุ์สตัวป่์า เขตหา้มล่าสตัวป่์าดงักล่าว 

เป็นหลกั 
   
 

 
 
 
 
 
 



  6.2.1 น าเขา้ขอ้มลูแนวเขตอทุยานแห่งชาติน ้าพอง จงัหวดั

ขอนแก่น ตามแผนท่ีทา้ยพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2543 Shape File 

แสดงผลลงบนระบบ GIS (D:\NP\SHAPEFILE\อทุยานแห่งชาติน ้าพอง) 

 
 

 
 
 
 
 
 



  6.2.2 น าเขา้ขอ้มลูแนวเขตปฏิรปูท่ีดิน ตามแผนท่ีทา้ยพระราช

กฤษฎีกา พ.ศ. 2550 (Shape File) ((D:\LR\SHAPEFILE\เขตปฏิรปูท่ีดิน) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



  6.2.3 เม่ือน าเขา้ขอ้มลูแนวเขตตามขอ้  6.2.1 และ 6.2.2        

มาซอ้นทบักนัแลว้ พ้ืนท่ีท่ีซอ้นทบักนัใหป้รบัเป็นพ้ืนท่ีอทุยานแห่งชาติ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 หมายเหต ุเขตปฏิรปูท่ีดินท่ีประกาศภายหลงัการประกาศเขตหา้ม

ล่าสตัวป่์า ตามพระราชบญัญัติสงวนและค ุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535 
หากมีพ้ืนท่ีซอ้นทับกนั ใหใ้ชแ้นวเขตหา้มล่าสตัว์ป่าเป็นหลกั จ านวน 18 
แห่ง ดงัน้ี   

  1.เขตหา้มลา่สตัวป่์าเขาสมโภชน ์   จงัหวดัลพบรุ ี
  2.เขตหา้มลา่สตัวป่์าเขานอ้ยเขาประด ู่   จงัหวดัพิษณโุลก 
  3.เขตหา้มลา่สตัวป่์าถ ้าประทนุ   จงัหวดัอดุรธานี 
  4.เขตหา้มลา่สตัวป่์าเขากระปกุ-เขาตาหมอ้  จงัหวดัเพชรบรุ ี
  5.เขตหา้มลา่สตัวป่์าดนูล าพนั   จงัหวดัมหาสารคาม 
  6.เขตหา้มลา่สตัวป่์าค ุง้กระเบน   จงัหวดัจนัทบรุ ี
  7.เขตหา้มลา่สตัวป่์าท ุ่งทะเล   จงัหวดักระบ่ี 
  8.เขตหา้มลา่สตัวป่์าชะอ า   จงัหวดัเพชรบรุ ี
  9.เขตหา้มลา่สตัวป่์าทะเลหลวง   จงัหวดัสงขลา, พทัลงุ 
 10.เขตหา้มลา่สตัวป่์าเขาเอราวณั   จงัหวดัลพบรุ ี
 11.เขตหา้มลา่สตัวป่์าเข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ  จงัหวดัสระบรุ,ี ลพบรุ ี
 12.เขตหา้มลา่สตัวป่์าดอยพระบาท   จงัหวดัล าปาง 
 13.เขตหา้มลา่สตัวป่์าเขาแผงมา้   จงัหวดันครราชสีมา 
 14.เขตหา้มลา่สตัวป่์าพนัทา้ยนรสิงห ์   จงัหวดัสมทุรสาคร 
 15.เขตหา้มลา่สตัวป่์าแกง่คอย   จงัหวดัสระบรุ ี
 16.เขตหา้มลา่สตัวป่์าล านางรอง   จงัหวดับรุรีมัย ์
 17.เขตหา้มลา่สตัวป่์าทบัพญาลอ   จงัหวดัเชียงราย , พะเยา 
 18.เขตหา้มลา่สตัวป่์าบ่อลอ้   จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



หลกัเกณฑท่ี์ 7 : กรณีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าค ุม้ครอง และพ้ืนท่ีในความ

รบัผิดชอบของกรมป่าไมน้อกเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีมีแนวเขตชัดเจน 

อทุยานแห่งชาติ เขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป่์า และเขตหา้มลา่สตัวป่์า ทบัซอ้นกบั

นิคมสรา้งตนเอง หรอืนิคมสหกรณ ์พิจารณาดงัน้ี 

  7.1 กรณีนิคมสรา้งตนเอง นิคมสหกรณ์ ท่ีมีแนวเขตตามกฎหมาย

บงัคบักอ่นการก าหนดแนวเขตป่าไมข้า้งตน้ ใหใ้ชเ้ขตนิคมสรา้งตนเอง หรอืเขต

นิคมสหกรณท่ี์ไม่มีสภาพป่าเป็นหลกั โดยระบรุายละเอียดเกี่ยวกบัแผนท่ีท่ีมี

สภาพป่าใหช้ดัเจน 

       ขอ้มลูพ้ืนท่ีมีสภาพป่าใหใ้ชผ้ลการอ่าน แปล ตีความจากภาพถ่าย

ดาวเทียม พ.ศ. 2557-2558 ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ประกอบขอ้เท็จจรงิในสภาพภมูิประเทศ 
   

 



  7.1.1 ตรวจสอบข้อม ูลป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสกและป่าคลองพนม 

กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 800 พ.ศ. 2521 และนิคมสหกรณพ์นม จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี ประกาศ

คณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 102 ลงวนัท่ี 14 มีนาคม 2515 (D:\FD\CP\Raster\ป่าสงวนแห่งชาติ

กบันิคมสหกรณ)์ 

   

 



  7.1.2 น าเขา้ขอ้มลูแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสกและป่าคลองพนม 

และขอ้มลูแนวเขตนิคมสหกรณพ์นม จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี Shape File 

 (D:\FD\CP\SHAPEFILE\ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสกและป่าคลองพนม\นิคม

สหกรณพ์นม) 
 

   

 



  7.1.3 น าเขา้ขอ้มลูผลการอ่านแปลตีความจากภาพถ่ายดาวเทียม พ.ศ. 

2557 ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ขอ้มลูใน Shape File จะ

ก าหนด Codeไว ้คือ Code 10 มีสภาพป่าและ Code 90 ไม่มีสภาพป่า) ใหผ้ ูป้ฏิบติัเลือก

เฉพาะ Code 10 ท่ีมีสภาพป่ามาเพ่ือตรวจสอบบริเวณท่ีทบัซอ้นกนัประกอบกบั

ขอ้เท็จจรงิในสภาพภมิูประเทศ  

 
 

   

 

พ้ืนท่ีทบัซอ้นท่ีมีสภาพป่าตามผลการอ่านแปลภาพถ่ายของ ทส.  

 



  7.1.4 ใหน้ าขอ้มลูท่ี 7.1.1 7.1.2 และ 7.1.3 มาแสดงเพ่ือหาพ้ืนท่ีบริเวณท่ีนิคม

สหกรณ์และป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกันแต่ยังมีสภาพป่าตามผลการอ่านแปลของ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ ใหส้รา้งเสน้ขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพป่าปัจจบุนัไวเ้พ่ือใหนิ้คม

สหกรณส์ง่คืนใหก้รมป่าไมน้ าไปด าเนินการต่อไป 

 
 
 

   

 

พ้ืนท่ีทบัซอ้นท่ีมีสภาพป่าตามผลการอ่านแปลภาพถ่ายของ ทส.  

 



   7.2.1 ใ ช้ ข้ อ ม ู ล พ้ื น ท่ี นิ ค ม ส ร้ า ง ต น เ อ ง / นิ ค ม ส ห ก ร ณ ์ 

ในรปูแบบขอ้มลู Shape File (D:\SHAPEFILE) และขอ้มลูแผนท่ีภมิูประเทศ 

L7017(D:\TOPO\L7017) บรเิวณเดียวกนัไปแสดงผลลงบนระบบ GIS 
 

 
 

 

         7.2 กรณีนิคมสร้างตนเอง นิคมสหกรณ์ ที่มีแนวเขตตามกฎหมายบังคับ
ภายหลังการก าหนดแนวเขตป่าไม้ข้างต้น  ให้ใช้แนวเขตป่าไม้ข้างต้นเป็นหลัก 



 7.2.2 ใชข้อ้มลูพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติในรปูแบบ Shape File 
(D:\SHAPEFILE\NRF) ในจงัหวดัท่ีด าเนินการไปแสดงผลลงบนระบบ GIS  

 

 
 
 

 
 

 



 7.2.3 ตรวจสอบขอ้มลูการประกาศพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติตาม

กฎหมายบริเวณท่ีมีการซอ้นทบั คือ ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ต ุ๋ยฝ่ังขวา” 

ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 954 (พ.ศ. 2524) และ“ป่าแม่ยาว” 

ประกาศตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 973 (พ.ศ. 2525) ออกตามความใน

พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (D:\ กฎกระทรวงประกาศ

ป่าสงวน) 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาแม่ตุ๋ยฝ่ังขวา

   

 
 ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาแม่ยาว 
   



 7.2.4 จากขอ้เท็จจริงปรากฏว่านิคมสหกรณป์ระกาศภายหลงั

การก าหนดป่าสงวนแห่งชาติ ดงันัน้ ในส่วนพ้ืนท่ีนิคมสหกรณท่ี์ซอ้นทบั

กบัป่าสงวนแห่งชาติ ใหใ้ชแ้นวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
 

 

 
 
 

 
 

 



หลกัเกณฑท่ี์ 8  กรณีนิคมสร้างตนเอง หรือนิคมสหกรณ์ ทับซ้อนเขตปฏรูิปที่ดนิ 
และนิคมสร้างตนเอง หรือนิคมสหกรณ์ที่ยังไม่มีกฎหมายก าหนดพืน้ที่ พจิารณา ดังนี ้
 

 8.1 กรณีแนวเขตนิคมสรา้งตนเอง หรือนิคมสหกรณท์บัซอ้นแนว

เขตปฏิรปูท่ีดินใหย้ึดแนวเขตท่ีประกาศเป็นกฎหมายกอ่น เป็นหลกั 

  8.1.1 ตรวจสอบขอ้มลูพ้ืนท่ีนิคมสรา้งตนเอง/นิคม

สหกรณ ์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัท่ีด าเนินการ จากบญัชีภาคผนวกหลกัเกณฑท่ี์ 7 

   

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 



  8.1.2 น าขอ้มลูพ้ืนท่ีนิคมสรา้งตนเอง/นิคมสหกรณ ์ใน

รปูแบบขอ้มลู Shape File และขอ้มลูแผนท่ีภมิูประเทศ L7017 บริเวณ

เดียวกนัไปแสดงผลลงบนระบบ GIS  

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 



  8.1.3 ตรวจสอบขอ้มลูการประกาศพ้ืนท่ีนิคมตามกฎหมาย เช่น 
นิคมสรา้งตนเองประจวบคีรีขนัธ ์ประกาศตามสภาบริหารคณะปฏิวติัในปี พ.ศ. 

2512 ตามพระราชบญัญติัจดัท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.2511 

  8.1.4 น าขอ้มลูพ้ืนท่ีเขตปฏิรปูท่ีดินของจงัหวดัท่ีด าเนินการใน
รปูแบบ Shape File ไปแสดงผลลงในระบบ GIS 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 



  8.1.5 ตรวจสอบขอ้มลูการประกาศพ้ืนท่ีเขต

ปฏิรปูท่ีดินตามกฎหมายบริเวณท่ีมีการซอ้นทบั เช่น พ้ืนท่ีเขต

ปฏิรปูท่ีดินประกาศตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรปูท่ีดิน 

พ .ศ .  2541 ต ามพร ะ ร าชบัญญั ติ ก า รปฏิ ร ูป ท่ี ดิ น เ พ่ื อ

เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

   
  

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 



 8.1.6 พ้ืนท่ีนิคมสรา้งตนเองเป็นการประกาศกอ่นการก าหนดพ้ืน

ทีเขตปฏิรปูท่ีดิน ดงันัน้ ในส่วนพ้ืนท่ีเขตปฏิรปูท่ีดินท่ีซอ้นทบักบัเขตนิคม

สรา้งตนเอง ใหใ้ชแ้นวเขตนิคมสรา้งตนเอง 
  

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 



 

        8.2 กรณีนิคมสร้างตนเอง หรือ นิคมสหกรณ์ ที่ยังไม่มีการก าหนดตามกฎหมาย
ให้ใช้แนวเขตตามแผนที่จ าแนกประเภทที่ดินที่มีการส่งมอบให้จัดตัง้นิคมสร้างตนเอง 
หรือนิคมสหกรณ์ เป็นหลัก พร้อมระบุรายละเอียดตามมตคิณะรัฐมนตรีให้ชัดเจนด้วย 
 



 8.2.1น าแผนท่ีจ าแนกประเภทท่ีดิน มาตราสว่น 1 :50000 ของ

กรมพฒันาท่ีดินในจงัหวดัท่ีด าเนินการไปแสดงผลในระบบ GIS เพ่ือ

ตรวจสอบข้อมลูการแสดงพ้ืนท่ีลักษณะมีเสน้ทแยงจากซ้ายไปขวาท่ี

ปรากฏในแผนท่ีจ าแนกประเภทท่ีดิน 

 
  

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 



 8.2.2 เม่ือตรวจสอบแลว้ปรากฏว่าคณะรฐัมนตรีมีมติมอบพ้ืนท่ีป่า

ไมถ้าวรใหนิ้คมสรา้งตนเองด าเนินการแลว้ แต่ยงัไม่มีการประกาศใหเ้ป็น

พ้ืนท่ีนิคมตามกฎหมาย ใหด้ าเนินการก าหนดขอบเขตนิคมสรา้งตนเองตาม

แผนท่ีจ าแนกประเภทท่ีดินในระบบ GIS พรอ้มการระบรุายละเอียดขอ้มลู

เก่ียวกบัมติคณะรฐัมนตรไีวด้ว้ย 
 
 

 
  

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 



หลกัเกณฑท์ี่ 9 กรณีป่าสงวนแห่งชาต ิป่าคุม้ครอง และพื้นที่ในความรบัผดิชอบของกรมป่าไมน้อกเขต

ป่าสงวนแห่งชาติท่ีมีแนวเขตชดัเจน อทุยานแห่งชาติ เขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป่์า และเขตหา้มลา่ 

สตัวป่์า ทบัซอ้นกบัท่ีราชพสัด ุพิจารณาดงัน้ี 
 

 9.1กรณีแนวเขตพ้ืนท่ีป่าไมข้า้งตน้ทบัซอ้นในลกัษณะคาบเก่ียวหรอืมี

เจตนาใหเ้ป็นแนวเขตเดียวกนั ใหใ้ชแ้นวเขตท่ีราชพสัดท่ีุมีการออกหนงัสือ

ส าคญัตามประมวลกฎหมายท่ีดินไวแ้ลว้ เป็นหลกั 
 กรณีนอกเหนือจากน้ี ใหใ้ชแ้นวเขตตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 



9.1.1 น าเขา้ขอ้มลูป่าสงวนแห่งชาติ  Shape File (D:\FD\ขอ้มลูป่าสงวนแห่งชาติ\SHAPEFILE) 

9.1.2 น าเขา้ขอ้มลูรปูแปลง น.ส.ล. Shape File หรอืเอกสารการออก น.ส.ล. (ถา้มี) (D:\TD\ขอ้มลู

รปูแปลง น.ส.ล. \SHAPEFILE) 
9.1.3 ซอ้นทบั (Overlay) ขอ้มลูตามขอ้ 9.1.1 และ 9.1.2 ใหใ้ชข้อ้มลู น.ส.ล เป็นหลกั  
9.1.4 ซอ้นทบั (Overlay) ขอ้มลูท่ีไดจ้ากขอ้ 9.1.3 กบัแนวท่ีดินของรฐัหน่วยงานต่างๆ 
แนวเขตท่ีราชพสัดตุามหลกัเกณฑท่ี์ 9.1.1 จะเป็นแนวเขตเดียวกบัรปูแปลง น.ส.ล.  

 
 
 

 
  

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 



หมายเหต ุ1. กรณีคาบเกี่ยว ใหป้รบัแนวเขตหนว่ยงานตา่งๆ ไปตามแนวเขตที่ราชพสัด ุ(น.ส.ล.) 
               2. กรณีทบัซอ้น ใหใ้ชแ้นวเขตพ้ืนที่ตามกฎหมายของแตล่ะหนว่ยงาน 
 



 9.2 กรณีแนวเขตพ้ืนท่ีป่าไมข้า้งตน้ทบัซอ้นกบัท่ีราชพสัดท่ีุยงัไม่มีการ

ออกหนงัสือส าคญัตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ใหใ้ชแ้นวเขตพ้ืนท่ีตามกฎหมาย

ของแต่ละหน่วยงาน 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

9.2.1 น าเขา้ขอ้มลูแปลงท่ีดินท่ีราชพสัด ุ Shape File (D:\TD\ขอ้มลูแปลงท่ีดินราชพสัด\ุSHAPEFILE) 

9.2.2 น าเขา้ขอ้มลูแนวเขตหน่วยงานต่างๆ Shape File (D:\SHAPEFILE\ขอ้มลูแนวเขตหน่วยงานต่างๆ ) 
9.2.3 ซอ้นทบัขอ้มลูท่ีไดจ้ากขอ้ 9.2.1 และ 9.2.2 
9.2.4 ตามหลกัเกณฑท่ี์ 9.2.1 ใหใ้ชแ้นวเขตพ้ืนท่ีตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน  

 
 
 

 
  

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 



 

  

 
 



หลกัเกณฑท่ี์10 กรณีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าค ุม้ครอง และพ้ืนท่ีในความรบัผิดชอบของกรมป่า

ไมน้อกเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีมีแนวเขตชัดเจน อทุยานแห่งชาติ เขตรกัษาพันธ ุ์สตัว์ป่า  

และเขตหา้มล่าสตัวป่์า ทบัซอ้นกบัท่ีสาธารณประโยชนท่ี์มีการออกหนงัสือส าคญัส าหรบัท่ี

หลวง (น.ส.ล.) ไวแ้ลว้ หากแนวเขตพ้ืนท่ีป่าไมข้า้งตน้ทับซอ้นในลกัษณะคาบเกี่ยว หรือมี

เจตนาใหเ้ป็นแนวเขตเดียวกนักบัท่ีสาธารณประโยชนท่ี์มีการออกน.ส.ล.ไวแ้ลว้ ใหใ้ชแ้นวเขต

น.ส.ล.ท่ีโตกว่าเป็นหลกั พ้ืนท่ีทบัซอ้นสว่นอ่ืนใหใ้ชแ้นวเขตตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน  



  10.1น าขอ้มลูหนงัสือส าคญัส าหรบัท่ีหลวง (น.ส.ล.) ในรปูแบบขอ้มลู Shape File และ
ขอ้มลูแผนท่ีภมิูประเทศ L7107 บรเิวณเดียวกนัไปแสดงผลลงบนระบบ (D:\ขอ้มลูหนงัสือ

ส าคญัส าหรบัท่ีหลวง\SHAPEFILE) 
 10.2 น าขอ้มลูท่ีราชพสัดใุนรปูแบบขอ้มลู Shape File ไปแสดงผลลงบนระบบ GIS 

(D:\CD\ขอ้มลูท่ีราชพสัด\ุSHAPEFILE) 
 10.3 ด าเนินการเฉพาะพ้ืนท่ีในสว่นท่ีไมมี่การซอ้นทบัขอ้มลูตามขอ้ GIS 10.2 ซ่ึงเป็น

ท่ีสาธารณประโยชนท่ี์มีการออก น.ส.ล. ไวแ้ลว้ 
 

  



 10.4 น าขอ้มลูพ้ืนท่ีป่าอนรุกัษแ์ละพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติในรปูแบบ Shape 

File ของจงัหวดัท่ีด าเนินการไปแสดงผลลงบนระบบ GIS  (D:\ขอ้มลูพ้ืนท่ีป่า

อนรุกัษแ์ละพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ\SHAPEFILE) 

 
 

  



 10.5 ตรวจสอบพ้ืนท่ี น.ส.ล. บริเวณท่ีมีการทบัซอ้นในลกัษณะคาบเกี่ยวกบั

พ้ืนท่ีป่าอนรุกัษ์และพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ใหใ้ชแ้นวเขตป่าอนรุกัษ์/ป่าสงวน

แห่งชาติตามแนวเขตท่ีสาธารณประโยชนท่ี์มีการรงัวดัออกน.ส.ล. เฉพาะบริเวณท่ี

มีพ้ืนท่ีใหญ่กว่าเป็นหลกั เน่ืองจากท่ีสาธารณประโยชน์เป็นการหวงหา้มตาม

พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2457 และการออก น.ส.ล. เป็นการ

รงัวดัในพ้ืนท่ีจรงิท่ีตอ้งผา่นกระบวนการรงัวดัตามประมวลกฎหมายท่ีดินแลว้ 

 
 

 

  



หลกัเกณฑท่ี์ 11 : กรณีแนวเขตท่ีดินของรฐัท่ีมีการก าหนดโดยใชแ้นว

ธรรมชาติหรือแนวเขตตามสิ่งก่อสรา้ง ให้ใช้แนวธรรมชาติหรือ

สิ่งกอ่สรา้งท่ีปรากฏลวดลายในแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ/ ภาพถ่าย

ดาวเทียมปีท่ีก าหนดแนวเขต 

 หากไม่มีแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ/ ภาพถ่ายดาวเทียมปีท่ี

ก าหนดแนวเขตให้ใช้แผนท่ีภาพถ่ายฯครั้งแรกภายหลังจากการ

ก าหนดแนวเขต 



 11.1 ตรวจสอบแผนท่ีทา้ยพระราชกฤษฎีกาเขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป่์า

ล ุม่น ้าปาย จงัหวดัแมฮ่่องสอน ท่ีมีเจตนาใหแ้นวเขตเขตรกัษาพนัธ ุส์ตัว์

ป่า ตามล ุ่มน ้าปาย ประกาศคณะปฏิวติั ฉบบั 341 ลงวนัท่ี  13 
ธนัวาคม พ.ศ. 2515 แสดงผลลงบนระบบ  GIS (D:\NP\แผนท่ีทา้ย

พระราชกฤษฎีกาเขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป่์าล ุม่น ้าปาย) 

 
 
 

 

  



 11.2 น าเขา้ขอ้มลูแนวเขตเขตรกัษาพนัธ ุ์สตัว์ป่าล ุ่มน ้าปาย 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตามแผนท่ีทา้ยพระราชกฤษฎีกา Shape File 

แสดงผลลงบนระบบ GIS 

 (GIS D:\NP\ขอ้มลูแนวเขตเขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป่์าล ุม่น ้าปาย) 
 
 
 
 

 

  



 11.3 น าเขา้แผนท่ีภาพถ่ายเกา่ในช่วงปี  2515-2522 ครัง้แรก
ภายหลังจากการก าหนดแนวเขต แสดงผลลงบนระบบ GIS 

(D:\NP\แผนท่ีภาพถ่ายเกา่) 
 
 
 
 

 

  



 11.4 ดงันัน้แนวเขตเขตรกัษาพนัธ ุส์ตัวป่์าล ุ่มน ้าปาย จงัหวดั

แมฮ่่องสอน ใหใ้ชแ้นวเขตตามแม่น ้าปาย ในแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ

ปีท่ีประกาศ 
 
 
 
 
 

 

  



หลกัเกณฑท่ี์ 12 : กรณีท่ีหน่วยงานของรฐัไม่สามารถหาขอ้ยติุตามหลกัเกณฑท่ี์

ก าหนด ไว้ได้  ให้สร ปุ เ รื่ อ งราวพร้อมรายละ เ อี ยด ท่ี เกี่ ย วข้อ ง  เสนอ

คณะอนกุรรมการและคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือใหไ้ดข้อ้ยติุตามล าดบั ดงัน้ี 

  12.1 คณะอนกุรรมการปรบัปรงุแนวเขตท่ีดินของรฐัแบบบรูณา

การ มาตราสว่น 1 :4000 (ONE MAP)ระดบัภาค          

  12.2 คณะอนกุรรมการขบัเคลื่อนการปรบัปรงุแผนท่ีแนวเขตท่ีดิน

ของรฐัแบบบรูณาการ มาตราสว่น 1 :4000 (ONE MAP) 

   12.3 คณะกรรมการปรบัปรงุแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรฐัแบบ

บรูณาการ มาตราสว่น 1 :4000 (ONE MAP) 

          กรณีพิจารณาแลว้ไม่อย ู่ในหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้คณะกรรมการฯจะ

ก าหนดหลกัเกณฑก์ารปรบัปรงุแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรฐัแบบบรูณาการเพ่ิมเติม

ในภายหลงั 

          ในการปรบัปรงุแนวเขตท่ีดินของรฐัแบบบรูณาการใหด้ าเนินการตาม

หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้พรอ้มระบไุวใ้นรายงานว่าใชห้ลกัเกณฑข์อ้ใด หา้มมิใหใ้ช้

ดลุยพินิจในการปรบัปรงุแนวเขตท่ีดินของรฐัแบบบรูณาการ 

 



กรณีมีปัญหาไม่สามารถตกลงแนวเขตกนัได ้

คณะอนกุรรมการฯระดบัจงัหวดัหรือกทม.สรปุเร่ืองพรอ้มรายละเอียดท่ีเกี่ยวขอ้ง 

คณะอนกุรรมการฯระดบัภาคพิจารณา 

คณะอนกุรรมการขบัเคลื่อนพิจารณา 

คณะกรรมการปรบัปรงุแผนท่ีแนวเขตท่ีดนิของรฐัแบบบรูณาการพิจารณา 



หลักเกณฑ์ที่ 13 

 13.1 ให้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด รวบรวมข้อมูลระวางแผนที่ของกรมที่ดินที่มีการ
รับรอง แนวเขต ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร  ป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ส าหรับใช้ในการด าเนินการภายหลัง 

13.2 ใหค้ณะท างานการแกไ้ขปัญหาการทบัซ้อนของ
พืน้ทีป่่าไมแ้ละเขตปฏริูปทีด่นิ ระหวา่งกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
รวบรวมขอ้มลูผลการด าเนนิงานทีไ่ดข้อ้ยตุจิากคณะท างาน
ฯ ส่งใหค้ณะกรรมการปรบัปรุงแผนทีแ่นวเขตทีด่นิของรฐั
แบบบรูณาก าร มาตราสว่น 1 : 4000 (One Map) เพือ่
ประกอบการพจิารณาตอ่ไป 
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