


  ข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map) 
ประกอบด้วยข้อมูลแนวเขตต่างๆ ดังนี ้

 
ล าดับที ่ หน่วยงาน พื้นที่รับผิดชอบ 

จ านวน  เนื้อที่  

(แห่ง) (ล้านไร)่ 

1 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุพ์ืช 

อุทยานแห่งชาติ 127 38.87 

เขตรักษาพันธ์ุสัตวป์า่ 58 23.08 

เขตห้ามล่าสัตวป์า่ 67 2.69 

2 กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

ปา่ชายเลน ตามมต ิครม. - 2.72 

3 กรมปา่ไม้ 
ปา่สงวนแห่งชาติ 1,221 146.3 

ปา่คุ้มครองและพื้นที่สงวนหวงห้าม     



  ข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map) 
ประกอบด้วยข้อมูลแนวเขตต่างๆ ดังนี ้

 

ล าดับที ่ หน่วยงาน พื้นที่รับผิดชอบ 
จ านวน  เน้ือที่  

(แห่ง) (ล้านไร่) 

4 กรมพัฒนาที่ดนิ ปา่ไม้ถาวร ตามมต ิครม. (68 จังหวัด) - 164.9 

5 
ส านักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

พืน้ท่ีประกาศเขตปฏิรูป - 54.18 

จัดที่ดนิให้เกษตรกรแล้ว (2.7 ลา้นราย 3.5 ลา้นแปลง) - 35.38 

พืน้ท่ีกันคนืกรมป่าไม้ (RF) - 2.45 

พืน้ท่ีคงสภาพปา่ (ส.ป.ก. อยู่ระหว่างสง่คืนกรมปา่ไม้) - 1.27 

พืน้ท่ีกันออกประเภทตา่งๆ  - 15.08 

6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตนิคมสหกรณ์ 37 2.84 



  ข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map) 
ประกอบด้วยข้อมูลแนวเขตต่างๆ ดังนี ้

 

ล าดับที่ หน่วยงาน พื้นที่รับผิดชอบ 
จ านวน  เนื้อที่  

(แห่ง) (ล้านไร่) 

7 
กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดกิาร 

เขตนิคมสร้างตนเอง 44 6.2 

8 กรมธนารักษ์ 
แปลงราชพัสดุ 170,499 10.35 

พระราชกฤษฎีกาท่ียังไม่น าข้ึนทะเบยีน (7 ฉบับ) - 2.15 



  ข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map) 
ประกอบด้วยข้อมูลแนวเขตต่างๆ ดังนี ้

 
ล าดับท่ี หน่วยงาน พื้นที่รับผิดชอบ 

จ านวน  เน้ือที่  

(แห่ง) (ล้านไร่) 

9 กรมที่ดนิ หนังสอืส าคัญส าหรับที่หลวง  180,000 8.048 

10 กรมการปกครอง 

แนวเขตต าบล - - 

แนวเขตอ าเภอ - - 

แนวเขตจังหวัด - - 

หมายเหต ุ

    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

    กระทรวงการคลัง 

    กระทรวงมหาดไทย                                                         ข้อมูล :  ศูนย์สารสนเทศ กรมป่าไม้ (15 ธันวาคม 58)  



ข้อสังเกตการด าเนินงานการปรับปรุงแนวเขตท่ีดิน
ของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐  
(ONE MAP) 



 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อมแต่ งตั้ ง
คณะท างานเร่งรัดและผลักดันการใช้ประโยชน์ข้อมูลแผนที่แนวเขตของ
โครงการเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ของ
ประเทศ ที่มีมติที่ประชุมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท าแผนปฏิบัติงาน
การถ่ายทอดแนวเขตป่าไม้ โดยใช้ข้อมูลแผนที่แนวเขตของโครงการ
เร่ ง ด่วนฯ ประกอบกับแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหรือแผนที่                      
ท้ายกฎกระทรวงให้ถูกต้อง ชัดเจน เป็นที่ยอมรับ และสามารถน าแนว
เขตที่ได้มาลงในระวางแผนที่มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ เพ่ือประกาศให้ใช้ได้
ตามกฎหมาย 

การด าเนินการถ่ายทอดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาต ิโดยใชข้อ้มูลแนวเขตโครงการเรง่ด่วนเพื่อ

แกไ้ขปัญหาการบุกรุกท าลายทรพัยากรป่าไมข้องประเทศ สู ่One Map 



ขั้นตอนท่ี ๑ หน่วยงาน ปม. อส. ทช. ตรวจสอบแนวเขตในความรับผิดชอบ 

ขั้นตอนท่ี ๒ ปรับปรุงแนวเขตของกรมฯ กับแนวเขตตามโครงการเร่งด่วน โดยคณะกรรมการของ ทส. 

ขั้นตอนท่ี ๓ ปรับปรุงแนวเขตของ ทส. กับแนวเขตที่ดินรัฐอื่นๆ โดยคณะกรรมการร่วมระหว่าง
กระทรวงและคณะกรรมการระดับจังหวัด (กบร.) 

ขั้นตอนท่ี ๔ ให้ภาคประชาชนยอมรับและเข้ามามีส่วนร่วม 

ขั้นตอนท่ี ๕ จัดท าแผนท่ีแนบท้ายป่าประกาศใหม ่



ผา่นมติที่ประชุม ไม่ผ่านมติทีป่ระชุม 

ผา่นมติที่ประชุม 

• เริ่มด าเนินการตัง้แต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘  
• ตามค าสั่งกรมป่าไม้ที่ ๓๐๘/๒๕๕๘  ลว. ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๘ 
       และค าสั่งกรมป่าไม้ที่ ๓๐๙/๒๕๕๘  ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๕๘ 
• และส่วนกลางแบ่งสายร่วมประชุมในพืน้ที่ทั้งหมด ๔ ภาค 
      ตามค าสั่งกรมป่าไม้ที่ ๑๔๓๕/๒๕๕๘  ลว. ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๘ 
 

๑. จัดการประชุมคณะท างานระดับกรมป่าไม้จ านวน ๑๘ ครั้ง 
๒. ประชุมพิจาณาแนวเขตร่วมกับคณะท างาน ทส. ที่เคยท างาน 
    ร่วมกับส านักงานบริหารงานโครงการเร่งดว่นฯ จ านวน ๔ ครั้ง 







กรมป่าไม้รายงานแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต่อ ทส. ดังน้ี 

 

 

 

 

 

ป่าสงวนแห่งชาติ จ  านวน ๑,๒๒๑ ป่า 

สอดคลอ้งโครงการเร่งด่วนฯ 

(ป่า) 
แตกต่างโครงการเรง่ด่วนฯ 

เล็กนอ้ย (ป่า) 
แตกต่างโครงการเรง่ด่วนฯ 

มาก (ป่า) 

๖๐๘ ๒๖๔ ๓๔๙ 



ภายหลั ง ก า รป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม กั บ คณะท า ง า นพิ จ า รณากลั่ น ก ร อ ง 
แนวเขตป่าไม้ ผลการประชุม ดังนี้ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน ๑,๒๒๑ ป่า 

สอดคล้องโครงการเร่งด่วนฯ 
(ป่า) 

แตกต่างโครงการเร่งด่วนฯ 
เล็กน้อย (ป่า) 

แตกต่างโครงการเร่งด่วนฯ 
มาก (ป่า) 

๖๑๐ ๒๗๑ ๓๔๐ 



หมายเหตุ 

** ส าหรับหน่วยงานที่คณะท างานพิจารณาแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ 
มีมติให้แก้ไข และกรมป่าไม้ไม่ได้รับรายงานภายหลังการแก้ไขหรือหน่วยงาน 
ไม่ส่งแนวเขตภายในวันสิ้นสุดการประชุมร่วมกับคณะท างานพิจารณากลั่นกรอง

แนวเขตป่าไม้จาก ทส. กรมป่าไม้ได้รายงานแนวเขตท่ีสอดคล้อง
โครงการเร่งด่วนฯ ต่อ ทส. 

สจป.ที่ ๗ (ขอนแก่น) สจป.ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี สจป.ที่ ๘ (นครราชสีมา) 

๑. ปา่ดงมะอ่ี จ.ร้อยเอ็ด 
๒. ปา่ดงระแนง จ.กาฬสินธุ ์

๑. ปา่โนนฮังรังแร้ง จ.อุบลราชธานี 
๒. ปา่ดงภูโหล่น จ.อุบลราชธานี 
๓. ปา่ดงเปือย จ.อุบลราชธานี 
๔. ปา่ดงมะไฟ จ.ยโสธร 
๕. ปา่ต าบลเดิด จ.ยโสธร 

๑. ปา่เขาเสียดอา้ ปา่เขานกยูง  
และป่าเขาอ่างหิน จ.นครราชสีมา 

๒. ปา่นครราชสมีาและปา่โชคชัย  
จ.นครราชสีมา 



กรณีพื้นท่ีกันออก ถ้าไม่มีการรังวัดหรือแนวขีดเขต กรมป่าไม้
จะใช้ตามแผนท่ีแนบท้ายกฎกระทรวงก่อน เนื่องจากไม่มี
หลักฐานในการยึดโยง ซึ่งควรจะต้องท าการตรวจสอบ 
ในพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง 

 

 



 กรมป่าไม้จะจัดส่งแนวเขตที่ผ่านการรับรองจากคณะท างานด้านเทคนิค 
เพื่อพิจารณากลั่นกรองแนวเขตป่าไม้ ทส. ไปให้หน่วยงานส าหรับประกอบการ
พิจารณาการด าเนินงาน One Map โดยผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้ทุกส านัก และผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 
แบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map) จังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร) 

 ขอให้หน่วยงานตรวจสอบแนวเขตที่ผ่านการพิจารณาจากคณะท างานด้าน
เทคนิคเพ่ือพิจารณากลั่นกรองแนวเขตป่าไม้ ทส. หากไม่เป็นไปตามความ
ประสงค์ของหน่วยงาน ขอให้แสดงเหตุผลส าหรับโต้แย้งในที่ประชุม One Map 
ระดับจังหวัด 



กรณพ้ืีนที่กันออก ถ้าไมม่ีการรังวัดหรือแนวขีดเขต กรมป่าไมจ้ะใช้ตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงกอ่น 
เนื่องจากไม่มหีลักฐานในการยึดโยง ซึ่งควรจะต้องท าการตรวจสอบในพ้ืนที่อกีครั้งหนึ่ง 

 

 

ตัวอย่าง ป่าขุนแมก่วง จ.เชยีงใหม่  
กฏกระทรวงฉบับที่ ๑,๑๗๕             
(พ.ศ.๒๕๒๙) จะเห็นได้ว่าพืน้ที่กันออก
บริเวณที่มีการขีดเขตจะตรงตามข้อเท็จจรงิ 
เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศช้ัน
ปีตา่งๆ และภาพถ่ายทางอากาศใกล้เคียงปี
ที่ประกาศป่า (Ns3) 



 

      

ท่ีมา: กองแผนที่และโครง กรมแผนที่ทหาร กองบญัชาการทหารสงูสดุ โทร. 022231920 



WWS 

VAP-61 

Ns 3 

DOL 

NIMA 

MOAC, 

Ortho 

2495-2499 

2509-2513 

2515-2522 

2529-2544 

2539-2543 

2545-2546 



ตัวอย่างการพิจารณาของคณะท างานด้านเทคนิคเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง 
แนวเขตป่าไม ้



 กรณีปา่ซ้อนทับกันจะปรับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามแนวเขตป่าที่ประกาศก่อน   

 เศษของปา่ที่เหลือจะขอเสนอใหผ้นวกรวมกับป่าข้างเคียง (ในขั้นตอน One Map) 

มติคณะท างานกลั่นกรองฯทส. 
ขอเสนอผนวกรวมเศษของป่าที่เหลือ 
กับป่าขา้งเคียง 
(วงกลมสีชมพู) 



 กรณีปา่ซ้อนทับกันจะปรับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามแนวเขตป่าที่ประกาศก่อน   

 เศษของปา่ที่เหลือจะขอเสนอใหผ้นวกรวมกับป่าข้างเคียง (ในขั้นตอน One Map) 

 
มติคณะท างานกล่ันกรองฯทส. 
ขอเสนอผนวกรวมเศษของป่าที่เหลือ 
กับป่าขา้งเคียง 
(วงกลมสีชมพ)ู 



 กรณีปา่ซ้อนทับกันจะปรับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามแนวเขตป่าที่ประกาศก่อน   

 เศษของปา่ที่เหลือจะขอเสนอใหผ้นวกรวมกับป่าข้างเคียง (ในขั้นตอน One Map) 

มติคณะท างานกล่ันกรองฯทส. 
ขอเสนอผนวกรวมเศษของป่าที่เหลือ 
กับป่าขา้งเคียง 
(วงกลมสีชมพ)ู 



 
ตัวอย่าง ปา่แม่เงาและปา่แม่ส าเพ็ง จ.แม่ฮ่องสอน  
กฎกระทรวงฉบับที่ ๘๔๔ (พ.ศ.๒๕๒๒) มตคิณะท างานกลั่นกรองฯทส. 
ให้แก้ไขจากแนวสมุดจดรายการรังวัด (เส้นสแีดง)  
เป็นตามโครงการเร่งดว่น (เส้นสเีหลอืง) เน่ืองจากเป็นไปตาม
เจตนารมณ์แผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง (ตามแม่น้ ายวม) 
(จุดสนี้ าตาล-สม้) 

 

 



 

 
ตัวอย่าง ปา่เขาฉกรรจฝ์ั่งเหนอื จ.สระแกว้  
กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๐๗) มติคณะท างาน
กลั่นกรองฯทส.ให้แก้ไขจากแนวสมุดจดรายการรังวัดและ     
แนวขีดเขต (เส้นสแีดง) เป็นตามโครงการเร่งดว่น (เส้นสเีหลอืง) 
เน่ืองจากแนวสมุดจดรายการรังวัด/ขดีเขตห่างจากทา้ย
กฎกระทรวงมาก (ประมาณ 1 กิโลเมตร) 
(จุดสเีหลอืง-ฟ้า) 

 



 

 
 
ตัวอย่างปา่หนองบัว จ.หนองบัวล าภู กฎกระทรวงฉบับที่ 
๗๕๑ (พ.ศ.๒๕๑๘ )มติคณะท างานกลั่นกรองฯทส. 
ให้แก้ไขจากแนวขดีเขตและแนวเขตปา่ไม้ถาวร (เส้นสแีดง) 
เป็นตามโครงการเร่งดว่นท้ังปา่(เส้นสีเหลอืง) เน่ืองจากเป็นไป
ตามเจตนารมณ์แผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง  
(แนวเขตปา่สงวนดา้นซ้ายมือตามแนวสันเขา และอยู่ตดิแนว
ถนน สว่นดา้นขวาจะตามขอบเขตอ าเภอ L708) 
 

 



แนวเขตป่าสงวนตามแผนที่ทา้ยกฎ 
โครงการเร่งด่วน 

แนวเขตป่าสงวนตามแผนที่ทา้ยกฎกระทรวง 
ที่ตรงึค่าพิกัดใหม่ 



ตัวอย่าง ปา่โคกโจด แปลงที่สอง จ.บุรรีัมย์ กฎกระทรวงฉบับที่ ๙๖๐ 
(พ.ศ.๒๕๒๔) ทอ้งที่มีการปรับแก้ตามท้ายกฏกระทรวงที่ตรึงคา่พกิัด
ใหม่เนื่องจากตรวจสอบเเนวเขตโครงการเร่งดว่นฯ พบว่าต าแหน่งยึด
โยงของแผนท่ีท้ายกฎกระทรวงไม่ตรงตามแผนท่ีภูมิประเทศและ
ภาพถ่าย 5 ชั้นปี (ตามแนวถนน ภาพถ่าย WWS)  

 

ภาพถ่าย WWS ภาพถ่าย VAP ภาพถ่าย MOAC 


