
นโยบายการแกไ้ขปัญหาท่ีดินในพื้ นท่ีปไ าไ ้

โดย   นายกฤษณะ พฤกษะวัน   ที่ปรึกษากรมป่าไม้ ด้านการจัดการที่ดินป่าไม้



ท ำใหค้วำมตอ้งกำรท่ีดินท ำกิน

เพิ่มขึ้ น ซ่ึงเป็นผลท ำใหม้ีกำร

บุกรุกพื้ นท่ีป่ำโดยทัว่ไป

การพฒันาประเทศและ

ประชากรที่เพิ่ ข้ึน



1)  ต ิค.ร. . 22 เ .ย. 40 (วงัน ้าเขียว) 

เร่ือง มำตรกำรและแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำท่ีดินท ำกิน และกำรบุกรุก                  

พื้ นท่ีป่ำสงวนและอุทยำนแหง่ชำติในภำพรวมทั้งประเทศ

2)  ต ิค.ร. . 16 กนัยายน 2540

เร่ือง แผนกำรจดักำรทรพัยำกรท่ีดินและป่ำไมร้ะดบัพื้ นท่ี และโครงกำร

จดักำรทรพัยำกรท่ีดินและป่ำไม้

3)  ต ิค.ร. . 30  ิถุนายน 2541

เร่ือง กำรแกไ้ขปัญหำท่ีดินในพื้ นท่ีป่ำไม้

4)  ต ิคร . 26 พ.ย. 61

เร่ือง มำตรกำรแกไ้ขปัญหำกำรอยูอ่ำศยัท ำกินในพื้ นท่ีป่ำไม ้(ทุกประเภท)

นโยบายการแกไ้ขปัญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีปไ าไ ้



ปรับปรุงเป็น มติ ค.ร.ม. 30 มิ.ย. 41 

เร่ือง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพืน้ที่ปา่ไม้

1. ด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้

๏ ป่าสงวนแห่งชาติ    
๏ ป่าอนุรักษ์ตามกฏหมาย
๏ พื้นที่สงวน/อนุรักษ์ไว้เพื่อกิจการป่าไม้

2. ด้านการป้องกันพ้ืนที่

๏ ใชก้ฏหมาย
๏ ป้องกันการยึดถือครอบครอง
๏ อปท. ร่วมดูแล

3. อ่ืนๆ

ให้กรมป่าไม้ด าเนินการตามแผนการจัดการฯ 

แก้ไขการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

ให้ สงป. สนับสนุนเงิน

บันทึกข้อตกลง
14 ก.ย. 38

ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม   
(มติ ค.ร.ม. 10,17 มี.ค.35)

มติ ค.ร.ม. 22 เม.ย. 40  (วังน้ าเขียว)

เร่ือง มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาทีด่ินท ากนิ 
และการบุกรุกพื้นที่ปา่สงวนและอทุยานแห่งชาติในภาพรวมทั้งประเทศ

นโยบายการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้

น ากรอบมาตรการฯ ตามมติ ครม. 26 พ.ย. 61
ไปสู่การปฏิบัติ จะด าเนินการภายใต้แผนการจัดการฯ

กลุ่ม 1 โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

กลุ่ม 3 โครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้

กลุ่ม 2 โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ

กลุ่ม 4 โครงการปลูกป่าแบบมีส่วนร่วม

มติ ค.ร.ม. 26 พฤศจิกายน 2561
มาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยท ากินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท)

พื้นที่คงสภาพป่า :  โครงการป้องกันรักษาป่าแบบมีส่วนร่วม

งานด้านการติดตาม-ประเมินผล และระบบข้อมูล

ให้จัดท า
แผนการ
จัดการฯ

มติ ค.ร.ม. 16 กันยายน 2540

แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้นที่

1. แผนงานด้านการควบคุมพื้นที่

2. แผนงานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

3. แผนงานด้านการป้องกนัพื้นที่

4. แผนงานด้านการติดตาม/ประเมินผล
และระบบข้อมูล

ยังมีราษฎร

บุกรุกป่าหลัง

ปี 2545

ค าสั่ง คสช.

ที่ 66/2557

แผนแม่บทฯ

กอ.รมน.

มติ คทช.

18 มิ.ย. 61

ยกเลิกเมื่อปี 2541

+ ทส. เสนอ
กรอบมาตรการฯ



1  ต ิคร . 22 เมษายน 2540 (วงัน ้าเขียว)

... 4. ใหก้รมป่ำไมร้ับไปด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรท่ีดินและป่ำไมร้ะดับพื้ นท่ี         

ใหช้ดัเจน รวมถึงแผนกำรปฏิบติักำรฟ้ืนฟูอนุรกัษ์ทรพัยำกร ธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ร่วมกบั

ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน องค์กรเอกชน 

และองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน อนัจะส่งผลใหก้ำรบริหำรจดักำรทรพัยำกรท่ีดินและป่ำไม ้เป็นไป

อยำ่งเป็นระบบ ยัง่ยืน และไมเ่กิดปัญหำควำมขดัแยง้กำรใชท้รพัยำกร ธรรมชำติในพื้ นท่ี ...

เรื่อง   าตรการและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีดินท ากิน และการบุกรุกพ้ืนท่ี          

ปไ าสงวนและอุทยานแหไงชาตใินภาพรว ทั้งประเทศ



เร่ือง แผนการจดัการทรพัยากรท่ีดินและปไ าไ ร้ะดบัพ้ืนท่ี และโครงการ

จดัการทรพัยากรท่ีดินและปไ าไ ้

ประกอบดว้ยแผนงำน 4 ดำ้น คือ 

1) ดำ้นกำรป้องกนัพื้ นท่ี 

2) ดำ้นกำรควบคุมพื้ นท่ี 

3) ดำ้นกำรฟ้ืนฟูทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

4) ดำ้นกำรติดตำม – ประเมินผลและระบบขอ้มลู

2  ต ิค.ร. . 16 กนัยายน 2540



1. แผนงานดา้นการควบคุ พ้ืนท่ี

ประเด็นส าคญัของแผนงาน

มุง่กำรควบคุมพื้ นท่ีป่ำไม ้และลดปัญหำควำมขดัแยง้กำรใชท้รพัยำกรป่ำไมแ้ละทรพัยำกร

อ่ืนๆ ในพื้ นท่ีป่ำไม้

สิ่งท่ีตอ้งด าเนินงาน

- ส ำรวจพื้ นท่ีครอบครอง และขึ้ นทะเบียนบุคคล 

(ด ำเนินกำรไปแลว้ระหวำ่งปี 2541-2543)

- ส ำรวจวำงแผนและก ำหนดควำมเหมำะสมกำรใชพ้ื้ นท่ี

- ตรวจสอบและรบัรองสิทธ์ิ   

+ตรวจสอบพิสูจน์ +รงัวดัและฝังหลกัเขต +ออกเอกสำรสิทธ์ิ สทก.



2. แผนงานดา้นป้องกนัพ้ืนท่ี

ประเด็นส าคญัของแผนงาน

ป้องกนัรกัษำพื้ นท่ีป่ำไม ้ไม่ใหถู้กบุกรุกท ำลำยและกำรบุกรุกครอบครองพื้ นท่ี 

รวมถึงกำรควบคุมไฟป่ำ

สิ่งท่ีตอ้งด าเนินงาน

- ใชม้ำตรกำรทำงกฏหมำยอยำ่งเฉียบขำด

- ตรวจตรำดูแลอยำ่งสม ำ่เสมอ

- เพิ่มศกัยภำพ และประสิทธิภำพ ของหน่วยป้องกนัรกัษำป่ำ

- ประชำสมัพนัธ ์สรำ้งจิตส ำนึก และสรำ้งแนวร่วม



3. แผนงานดา้นการฟ้ืนฟูทรพัยากรธรร ชาตแิละส่ิงแวดลอ้ 

ประเด็นส าคญัของแผนงาน

ฟ้ืนฟูทรพัยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดลอ้มใหดี้ขึ้ น

สิ่งท่ีตอ้งด าเนินงาน

- ก ำหนดพื้ นท่ีท ำกำรฟ้ืนฟู

- ปล่อยใหฟ้ื้นตวัเองตำมธรรมชำติ  กรณีพื้ นท่ีวิกฤตเร่งรดักำรปลกูป่ำ

- ส่งเสริมผูไ้ดร้บั สทก. ปลกูไม ้3 อยำ่งตำมแนวพระรำชด ำริ

- ส่งเสริมกำรสรำ้งป่ำสำธำรณะในชุมชน



4. แผนงานดา้นการตดิตา -ประเ ินผล และระบบขอ้ ูล

ประเด็นส าคญัของแผนงาน

เพื่อติดตำมควำมกำ้วหน้ำและประเมินผล รวมถึงจดัท ำขอ้มูลทรพัยำกรท่ีดิน และป่ำไม้

ใหเ้ป็นปัจจุบนัและสรำ้งควำมเชื่อมโยงสนับสนุนแผนงำนดำ้นอ่ืน ๆ

สิ่งท่ีตอ้งด าเนินงาน

- ใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยสีมยัใหม่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนดำ้นต่ำงๆ 

- ติดตำม - ประเมิณผล แผนงำนทุกๆ ดำ้น 

- จดัท ำระบบขอ้มูลทุกดำ้น โดยเฉพำะทรัพยำกรท่ีดินและป่ำไมใ้หเ้ป็นปัจจุบัน

สำมำรถใชป้ระโยชน์ไดทุ้กระดบั



1. เพื่อเป็นกำรสงวนคุม้ครองป้องกันพื้ นท่ีป่ำไมข้องชำติท่ีเหลืออยู่ไวใ้หไ้ด ้จึงก ำหนดมำตรกำรและ     

แนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำในพื้ นท่ีป่ำไม ้เป็น 2  ดำ้น

 ติ คร . 30  ิถุนายน 2541

หลกัการ

1.1 ดำ้นกำรจดักำรทรพัยำกรท่ีดินและป่ำไม ้จ ำแนกเป็น 3 ประเภท

- ป่ำสงวนแหง่ชำติ  ZONE A + E  ZONE C เพิ่มเติม

- ป่ำอนุรกัษ์ตำมกฎหมำย

- พื้ นท่ีอ่ืน ๆ

1.2 ดำ้นกำรป้องกนัพื้ นท่ีป่ำไมแ้ละอ่ืน ๆ

2. ยกเลิกมติ ครม. 3  ฉบบั 17 เม.ย. 40, 22 เม.ย. 40, 29 เม.ย. 40

3. ส่ิงท่ีด ำเนินกำรไปแลว้ และสอดคลอ้งกบัฉบบัน้ีใหท้ ำต่อไป

3



1.1 ZONE A & ZONE E ท่ีเส่ือมสภำพ

(1) กรมป่ำไม ้+ ส.ป.ก. เรง่รดัด ำเนินกำรตำมขอ้ตกลงฯ  14 ก.ย. 38

(2) ป่ำแปลงเล็ก แปลงน้อย ท่ีกนักลบัคืน ใหก้รมป่ำไม ้+   ส.ป.ก. + อ.บ.ต. ทดลอง

ใหร้ำษฎรมีส่วนร่วมในกำรจดักำร

 าตรการและแนวทาง

ดา้นการจดัการทรพัยากรที่ดินและปไ าไ ้

(3) ก ำหนดเง่ือนไขท่ีดิน ส.ป.ก.  ใหป้ลูกไมผ้ล/ไมย้ืนตน้/แนวกนัชน 20 % ใหล้ดขนำด                                    

แปลงเพื่อรองรบักำรแกไ้ขปัญหำคนในเขตป่ำ

1.2 พื้ นท่ีป่ำอนุรกัษ์เพิ่มเติม (ZONE C) เม่ือปรบัปรุงแนวเขตฯ (ตำมมติ 10,17 มี.ค. 35) แลว้

(1) ส่วนท่ีปรบัเป็น ZONE E หำกมีรำษฎรอยูอ่ำศยั/ท ำกิน ใหพ้ิจำรณำตำมควำมเหมำะสม

(2) เหมำะสมเป็น ZONE C ประกำศเป็นป่ำอนุรกัษ์ตำมกฎหมำย

1.ปไ าสงวนแหไงชาติ



(อุทยำนแหง่ชำติ, เขตรกัษำพนัธุส์ตัวป่์ำ, เขตหำ้มล่ำสตัวป่์ำ, พื้ นท่ีลุ่มน ้ำชั้นท่ี 1, 2 และเขตอนุรกัษ์ป่ำชำยเลน)

2.1 ไม่น ำไปด ำเนินกำรปฏิรปูท่ีดิน      

2.2 ใหก้รมป่ำไมส้ ำรวจถือครอบครองขึ้ นทะเบียนบุคคล

2.3 ใหต้รวจสอบพิสูจน์กำรครอบครอง โดยใชภ้ำพถ่ำยทำงอำกำศ/และพยำนหลกัฐำนอ่ืน ซ่ึงถ่ำยภำพพื้ นท่ี

น้ันไวเ้ป็นครั้งแรกหลงัวนัสงวนหวงหำ้ม

2.4 ผลกำรตรวจพิสูจน์

- อยูก่่อน/ไม่ล่อแหลม  ใหอ้ยูอ่ำศยัท ำกิน/รบัรองสิทธ์ิ ท ำขอบเขตใหช้ดัเจน หำ้มขยำยพ้ืนท่ี

- อยูก่อ่น/ล่อแหลม  ชว่ยเหลือหำท่ีอยูใ่หม่/รบัรองสิทธิ  บริเวณยำ้ยออกใหป้ลูกป่ำ  

2.5 กรณีอยูห่ลงั เคล่ือนยำ้ยออกจำกพื้ นท่ี หำกยงัไม่สำมำรถเคล่ือนยำ้ยไดใ้หค้วบคุมขอบ/จดัระเบียบท่ีอยู่

อำศยั/ท ำกินใหเ้พียงพอกบักำรด ำรงชีพ

 าตรการและแนวทาง

ดา้นการจดัการทรพัยากรที่ดินและปไ าไ ้

2. ปไ าอนุรกัษต์า กฎห าย 



ใหจ้งัหวดัตั้งคณะท ำงำนตรวจสอบขอ้เท็จจริง  รำชกำร/รำษฎรฝ่ำยละเท่ำ ๆ กนั เสนอมำตรกำร/

แนวทำงแกไ้ขแต่ละพื้ นท่ี

 าตรการและแนวทาง

ดา้นการจดัการทรพัยากรที่ดินและปไ าไ ้

3.พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีสงวนหรืออนุรกัษไ์วเ้พื่อกิจการปไ าไ  ้



1. ถา้มีการบุกรุกฯ  ใหด้ าเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาด

2. ใหค้ณะกรรมกำรนโยบำยป่ำไมแ้หง่ชำติ ก ำกบัดูแล

3. กษ. ร่วมกบั มท. จดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น อบต./สภำต ำบล/ชุมชน รว่มกนัดูแลรกัษำ

สภำพป่ำไม้

ดา้นการป้องกนัพ้ืนท่ีปไ าไ แ้ละอ่ืนๆ

4. ใหก้รมป่ำไมด้ ำเนินกำรตำม  “แผนกำรจดักำรทรพัยำกรท่ีดินและป่ำไมร้ะดบัพื้ นท่ี”

5. แกไ้ขปัญหำกำรออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินท่ีท่ีออกโดยมิชอบในพื้ นท่ีป่ำไม้

6. ใหส้ ำนักงบประมำณ สนับสนุนงบประมำณ



กร ปไ าไ ้

ไดน้ า ต ิคร . 30  ิ.ย. 41 าปฏิบตัใินรูป

โครงการจดัการทรพัยากรท่ีดินและปไ าไ ้



โครงการจดัการทรพัยากรที่ดินและปไ าไ ้

ส ารวจและวางแผนก าหนดสภาพควา เห าะส การใชพ้ื้นท่ี

ที่อยูไอาศยั/ท ากิน

ตรวจสอบ - รงัวดัแปลงที่ดิน

พ้ืนที่ลุไ น ้า 3,4,5

อนุญาตตา แบบ สทก.

กรณีพ้ืนที่ลุไ น ้า 1,2

ควบคุ พ้ืนที่ ิใหบุ้กรุกขยายพ้ืนที่

พ้ืนที่คงสภาพปไ า

ควบคุ ไ ไให ี้การ

บุกรุกขยายพ้ืนทีเ่พ่ิ 



• ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแหง่ชำติ (คทช.)

• กรมป่ำไมไ้ดน้ ำเอำพื้ นท่ีในข่ำยอนุญำตได ้(พื้ นท่ีลุ่มน ้ำ 3,4,5) ตำมโครงกำรจดักำรทรพัยำกรท่ีดิน    

และป่ำไม ้ไปด ำเนินกำรตำมนโยบำยรฐับำลดงักล่ำว

ปัจจุบนัได ี้นโยบายรฐับาลดา้นการจดัที่ดินท ากินใหชุ้ ชน



ในข้อเท็จจริงแล้ว  
ยงัมกีารบุกรุกพืน้ทีป่่าหลงัปี  2545



ค าสัง่ คสช. ที่ 64/2557 ลงวนัที่ 14  ิถุนายน พ.ศ. 2557



ค าสัง่ คสช. ที่ 66/2557 ลงวนัที่ 17  ิถุนายน พ.ศ. 2557

ขอ้ 2 ใหทุ้กหน่วยท่ีเกี่ยวขอ้ง ยึดถือนโยบำยการ

ปฏิบตังิานเป็นการชัว่คราวในสภาวการณปั์จจุบนั 

ดงัน้ี

2.1 กำรด ำเนินกำรใดๆ ตอ้งไม่ส่งผลกระทบ

ต่อประชำชนผู้ยำกไร้ ผู ้ท่ีมีรำยได้น้อย 

และผูไ้รท่ี้ดินท ำกิน ซ่ึงไดอ้ำศัยอยู่ในพื้ นท่ี

เดิมน้ันๆ ก่อนค ำสัง่มีผลบงัคบัใช.้..



แผนแ ไบทฯ (ตา ค าสัง่หวัหนา้ คสช. ลงวนัที่ 1 สิงหาค  2557)

ประเด็นส  าคญั

• ใหย้ึดถือแผนท่ีภำพถ่ำยทำงอำกำศสี พ.ศ. 2544-2545 เป็น

หลักในกำรก ำหนดสภำพพ้ืนท่ีป่ำไม ้ตำมมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ

วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2541

• ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยและระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เร่งรดัจบักุม

ผูบุ้กรุกป่ำไม ้โดยจดัล ำดับควำมเร่งด่วนกับ     ผูบุ้กรุกรำยใหญ่

เป็นล ำดบัแรก แลว้ด ำเนินรำยอ่ืนๆ ต่อไป

• กรณีผูบุ้กรุกรำยใหม่เป็นประชำชนผูย้ำกไร ้มีรำยไดน้้อยและผูไ้ร ้

ท่ีดินท ำกิน ตำมค ำสัง่ คสช. ท่ี 66/2557 ลว. 17 มิ.ย. 57

จะตอ้งด ำเนินกำรสอบสวนและพิสูจน์ทรำบเพ่ือก ำหนดวิธีกำร

ปฏิบติัท่ีเหมำะสมและด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป 

• กำรบุกรุกพ้ืนท่ีป่ำใหม่ไม่มีมติหรือระเบียบใดๆ ผ่อนผันใหท้ั้งส้ิน ตอ้ง

ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดและเด็ดขำดเพ่ือน ำพ้ืน

ท่ีมำฟ้ืนฟูสภำพป่ำ



วิเคราะหแ์นวทางการปฏิบตัิ

• พื้ นท่ีบุกรุกหลงัปี 2545 แผนแมบ่ทฯ ระบุใหด้ ำเนินคดี และน ำพื้ นท่ีไปปลูกป่ำ

• ค ำสัง่ คสช. ท่ี 66/2557 ลว. 17 มิ.ย. 57

- เป็นค ำสัง่ต่อเน่ืองจำกค ำสัง่ คสช. ท่ี 64/2557 ลว. 14 มิ.ย. 57 เป็นเรื่องเกี่ยวกบักำรปรำบปรำบ

และหยุดยัง้กำรบุกรุกท ำลำยทรพัยำกรป่ำไม ้(ไมใ่ช่เรื่องกำรจดัท่ีดินท ำกินใหแ้ก่รำษฎรในพื้ นท่ีป่ำไม)้

- กรณีขอ้ 2.1 ซ่ึงระบุวำ่กำรด ำเนินกำรใดๆ ตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อประชำชน ผูย้ำกไร้ ผูท่ี้มีรำยได้

น้อย และผูไ้รท่ี้ดินท ำกิน... หำกมีกำรจบักุมด ำเนินคดีกบั  ผูบุ้กรุกหลังปี 2545 ก็จะเกิดเป็น

ผลกระทบตำมค ำสัง่ดงักล่ำว

- ค ำสัง่ดังกล่ำวไม่ไดร้ะบุหำ้มกำรจับกุมด ำเนินคดี เป็นกำรปฏิบัติงำนเป็นกำรชัว่ครำวใน

สภำวกำรณปั์จจุบนั 

• กำรไมจ่บักุมด ำเนินคดีเจำ้หน้ำท่ีก็จะเขำ้ข่ำยละเวน้กำรปฏิบติั (ม.157)



แนวทางการปฏิบตังิานตา ค าสัง่ คสช. ที่ 66/2557 และแผนแ ไบทฯ 

1) น ำพื้ นท่ีท่ีถูกบุกรุกหลงัปี 2545 มำปลูกป่ำ ตำมขอ้ก ำหนดของแผนแมบ่ทฯ 

- กรมป่ำไมเ้ป็นผูด้ ำเนินกำรเพรำะตอ้งใชง้บประมำณในกำรสรำ้งป่ำใหม ่

- ปลูกไม ้3 อยำ่งตำมแนวพระรำชด ำริ

2) ปรบัสถำนะผูบุ้กรุกใหเ้ป็น “ผูช้่วยงำนป่ำไม”้ 

- ท ำหนำ้ท่ีดูแลป่ำท่ีกรมป่ำไมป้ลูกใหอ้ยูร่อดและเจริญเติบโต

3) รำษฎร “ผูช้่วยงำนป่ำไม”้ 

- สำมำรถใชพ้ื้ นท่ีระหวำ่งแถวกำรปลูกป่ำปลูกพืชพื้ นล่ำงของตนเองได ้

- สำมำรถขอรบัผลิตผลจำกตน้ไมท่ี้กรมป่ำไมป้ลูกท่ีตนไดดู้แลโดยกำร

ขออนุญำตจำกกรมป่ำไม้



สรุป คือ 

1) รำษฎรผูบุ้กรุกไมต่กเป็น “ผูต้อ้งหำ” (เพรำะบุกรุกป่ำ) 

2) เจำ้หนำ้ท่ีป่ำไมไ้มต่กเป็น “ผูต้อ้งหำ” (เพรำะละเวน้กำรปฏิบติัหน้ำท่ี)

3)  ตำมแนวทำงปฏิบติัน้ี รำษฎรไม่ไดร้บัผลกระทบ (ตำมค ำสัง่คสช. ท่ี 66/2557 ) 

4) เกิดประโยชน์ต่อรฐั คือ มีป่ำเกิดขึ้ นจริง และรำษฎรก็สำมำรถขอเก็บผลผลิตจำกป่ำได ้

อนัเป็นผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจท่ียัง่ยืน

5) เป็นไปตำม “หลกันิติธรรม” “บุคคลยอ่มไดร้บักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยเสมอกนั” (win - win)

แนวทางการปฏิบตังิานตา ค าสัง่ คสช. ที่ 66/2557 และแผนแ ไบทฯ 



ควา เป็น าของกรอบ าตรการฯ

• กรมป่ำไมไ้ดน้ ำพื้ นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติตำมมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 ในพื้ นท่ีลุ่มน ้ำ 3,4,5 มำ

ด ำเนินกำรจดัท่ีดินท ำกินใหชุ้มชนตำมนโยบำยรฐับำล

• แต่ในขอ้เท็จจริงพื้ นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติท่ีผ่ำนกำรส ำรวจตำมมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 ยงัมีรำษฎร

อยู่อำศัยท ำกินในพื้ นท่ีลุ่มน ้ำ 1, 2 และนอกจำกน้ียงัมีพื้ นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติท่ีถูกบุกรุกระหว่ำง      

ปี  2545 - 2557 ท่ีจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่ คสช.   ท่ี 66/2557 ลว.17 มิ.ย. 57

• เพื่อใหก้ำรแกไ้ขปัญหำรำษฎรอยู่ท ำกินในพื้ นท่ีป่ำไมไ้ดค้รอบคลุมปัญหำทั้งหมด คณะอนุกรรมกำร 

จดัหำท่ีดินจึงก ำหนดใหก้รมป่ำไมเ้สนอแนวทำงท่ีเหมำะสมในกำรแกไ้ขปัญหำดังกล่ำว เพื่อเสนอ

คณะกรรมกำรนโยบำยท่ีดินแหง่ชำติ (คทช.) พิจำรณำ

• ในครำวกำรประชุม คทช. ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวนัท่ี 18 มิ.ย. 61 คทช. ไดเ้ห็นชอบกรอบมำตรกำร

แกไ้ขปัญหำกำรอยูอ่ำศยัและท ำกินในพื้ นท่ีป่ำสงวนแหง่ชำติ



ชุมชนในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ในพื้ นท่ีลุ่มน ้ำ 1,2 หลงัมติ 

ครม.  30 มิ.ย. 41 ถึงค ำสัง่  คสช. ท่ี 66/2557 ลว. 17 มิ.ย. 57

ชุมชนในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ในพื้ นท่ีลุ่มน ้ำ 3,4,5 หลงัมติ 

ครม. 30 มิ.ย. 41 ถึงค ำสัง่  คสช. ท่ี 66/2557 ลว. 17 มิ.ย. 57

ชุมชนในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ในพื้ นท่ีลุ่มน ้ำ 3,4,5 กอ่น

มติ ครม.  30 มิ.ย. 41
กลุไ  1

กลุไ  2 

จ  าแนกชุ ชนในพ้ืนท่ีปไ าสงวนแหไงชาตอิอกเป็น 4 กลุไ 

ชุมชนในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ในพื้ นท่ีลุ่มน ้ำ 1,2 กอ่นมติ       

ครม. 30 มิ.ย. 41
กลุไ 3

เน้ือท่ี 

3.9 ลา้นไรไ

เน้ือท่ี

3.7ลา้นไรไ

กลุไ  4

เน้ือท่ี

2.1 ลา้นไรไ

เน้ือท่ี

2.8ลา้นไรไ



กรอบ าตรการแกไ้ขปัญหาการอยูไอาศยัและท ากินในพ้ืนท่ีปไ าสงวนแหไงชาติ

ตา  ตคิณะรฐั นตรี เ ่ือวนัท่ี 26 พฤศจกิายน 2561

พื้ นท่ี กรอบ าตรการ

ชุมชนท่ีอยูใ่นลุ่มน ้ำชั้น 3,4,5 

กไอนมติ ครม. 30 มิ.ย. 41

อนุญำตใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย โดยโครงกำรจดัท่ีดินท ำกินใหชุ้มชนตำมนโยบำยรฐับำล (คทช.)

ชุมชนท่ีอยูใ่นลุ่มน ้ำชั้น 3,4,5 

หลงัมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 ถึง ค ำสัง่ คสช. 

ท่ี 66/2557  ลว. 17 มิ.ย. 57

อนุญำตใหอ้ยู่อำศัยและท ำกินแบบแปลงรวมโดยออกแบบกำรใชพ้ื้ นท่ีร่วมกันระหว่ำง ชุมชนและหน่วยงำนรัฐ

โดยชุมชนตอ้งดูแลรกัษำและใชป้ระโยชน์พื้ นท่ีในลกัษณะท่ีเก้ือกูลต่อกำรอนุรกัษ์ ตำมท่ีก ำหนดรว่มกนั 

ชุมชนท่ีอยูใ่นลุ่มน ้ำชั้น1,2 

กไอนมติ ครม. 30 มิ.ย. 41

1. จดัระเบียบกำรใชท่ี้ดินท ำกินและรบัรองกำรอยูอ่ำศยัท ำกินในลกัษณะแปลงรวม

2. ก ำกบัควบคุมจดักำรกำรใชท่ี้ดินและป่ำไมภ้ำยใตก้ำรอนุรกัษ์และพฒันำอยำ่งยัง่ยนืหำ้มบุกรุกขยำยพื้ นท่ี

3. ฟ้ืนฟูสภำพป่ำในรูปแบบกำรมีส่วนรว่ม ส่งเสริมรำษฎรปลูกป่ำ 3 อยำ่ง

4. ใชม้ำตรกำรอนุรกัษ์ดินและน ้ำ ควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ลดกำรชะลำ้งพงัทลำย

ชุมชนท่ีอยูใ่นลุ่มน ้ำชั้น 1,2 

หลงัมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 ถึง ค ำสัง่ คสช. 

ท่ี 66/2557  ลว. 17มิ.ย. 57

วำงแผนร่วมกบัรำษฎรและกรรมกำรหมู่บำ้นประชำคม/ออกแบบ/คดัเลือกพนัธุ์ไมต้ำมแนวพระรำชด ำริ ปลูกป่ำ 3 อยำ่ง 

เพื่อฟ้ืนฟูสภำพป่ำ โดยกรมป่ำไมจ้ดัหำพนัธุไ์มแ้ละใหร้ำษฎรเป็นผูดู้แลตน้ไมท่ี้ปลูก และรำษฎรใชป้ระโยชน์ท่ีดินใน

ระหวำ่งแถวของตน้ไมไ้ด ้โดยรำษฎรจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตจำกไมท่ี้ปลูกและพืชพื้ นล่ำงดว้ย



ชุ ชนในเขตปไ าสงวนแหไงชาต ิในพ้ืนท่ีลุไ น ้า 3,4,5 กไอน

 ต ิคร .  30  ิ.ย. 41
กลุไ  1

 าตรการ

อนุญำตใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำยโดยโครงกำรจดัท่ีดินท ำกินใหชุ้มชนตำมนโยบำย

รฐับำล (คทช.) 



ชุมชนในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ในพื้ นท่ีลุ่มน ้ำ 3,4,5 หลงัมติ 

ครม.  30 มิ.ย. 41 ถึงค ำสัง่  คสช. ท่ี 66/2557 ลว. 17 มิ.ย. 57

กลุไ  2

 าตรการ

อนุญำตใหอ้ยูอ่ำศยัและท ำกินแบบแปลงรวมโดยออกแบบกำรใชพ้ื้ นท่ีร่วมกนั

ระหวำ่งชุมชน และหน่วยงำนรฐั โดยชุมชนตอ้งดูแลรกัษำและใชป้ระโยชน์พื้ นท่ีในลกัษณะท่ี

เก้ือกูลต่อกำรอนุรกัษ์ ตำมท่ีก ำหนดร่วมกนั



ชุ ชนในเขตปไ าสงวนแหไงชาต ิในพ้ืนท่ีลุไ น ้า 3,4,5

หลงั ต ิคร .  30  ิ.ย. 41 ถึงค าสัง่  คสช. ท่ี 66/2557 ลว. 17  ิ.ย. 57

1) ก ำหนดพื้ นท่ีด ำเนินงำน โดยใชข้อบเขตท่ีจ ำแนกตำมแผนกำรจดักำรทรพัยำกรท่ีดินและป่ำไม้

ระดบัพื้ นท่ี พื้ นท่ีลุ่มน ้ำ 3,4,5 ท่ีถูกบุกรุกเกินออกไปจำกร่องรอยกำรท ำประโยชน์ ปี 2545 คือพื้ นท่ีท่ีน ำมำ

ด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 

2) กรมป่ำไมจ้ดัเจำ้หน้ำท่ีแนะน ำรำษฎรผูท่ี้ไดท้ ำกินในพื้ นท่ีรวมกลุ่มกันในลักษณะแปลงรวม

เพื่อร่วมกบัองคก์รอ่ืน เช่น สหกรณ์ ขออนุญำตเขำ้ด ำเนินกำรในพื้ นท่ี โดยจะอนุญำตใหใ้ชพ้ื้ นท่ีในลักษณะ

แปลงรวมและก ำหนดเป็นเง่ือนไขจะตอ้งปลูกป่ำเพื่อเศรษฐกิจไม่น้อยกวำ่รอ้ยละ 50 ของพื้ นท่ี

3) กรมป่ำไมจ้ะสนับสนุนทำงดำ้นวิชำกำร จัดเจำ้หน้ำท่ีใหค้ ำปรึกษำ/แนะน ำกำรปลูกบ ำรุง 

จดักำรประชุมรว่มกนัในกำรก ำหนดรปูแบบกำรใชพ้ื้ นท่ี

4) ลักษณะของกำรด ำเนินงำนจะเป็นกำรจดักำรในพื้ นท่ีท่ีก ำหนดขึ้ นเพื่อเกื้ อกูลต่อกำรอนุรกัษ์ 

โดยใหมี้กำรปลูกป่ำเพื่อเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกบัใหใ้ชป้ระโยชน์อยู่อำศัยและท ำกิน รวมถึงจะตอ้งมีกำรดูแล

รกัษำพื้ นท่ีไม่ใหมี้กำรบุกรุกเพิ่มเติม





ชุมชนในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ำ 1,2 กอ่นมติ       

ครม. 30 มิ.ย. 41
กลุไ 3

 าตรการ

1. จดัระเบียบกำรใชท่ี้ดินท ำกิน และรบัรองกำรอยูอ่ำศยัท ำกิน ในลกัษณะแปลงรวม

2. ก ำกบัควบคุมจดักำรกำรใชท่ี้ดินและป่ำไมภ้ำยใตก้ำรอนุรกัษ์และพฒันำอยำ่งยัง่ยืน หำ้มบุกรุกขยำยพื้ นท่ี

3. ฟ้ืนฟูสภำพป่ำในรปูแบบกำรมีส่วนร่วม ส่งเสริมรำษฎรปลูกป่ำ 3 อยำ่ง

4. ใชม้ำตรกำรอนุรกัษ์ดินและน ้ำ ควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ลดกำรชะลำ้งพงัทลำย



ชุ ชนในเขตปไ าสงวนแหไงชาต ิในพ้ืนท่ีลุไ น ้า 1,2 กไอน ต ิคร . 30  ิ.ย. 41

1) ก ำหนดพื้ นท่ีด ำเนินงำน ตำมขอบเขตแผนกำรจดักำรทรพัยำกรท่ีดินและป่ำไมร้ะดบัพื้ นท่ี

2) เจำ้หน้ำท่ีท่ีกรมป่ำไมมี้ค ำสัง่มอบหมำยประจ ำพื้ นท่ีด ำเนินกำร ดงัน้ี

2.1) ส ำรวจ ขอ้มูลกำรใชท่ี้ดิน น ำมำก ำหนดรูปแบบกำรจดัระเบียบกำรใชท่ี้ดินใหส้อดคลอ้งกบัมำตรกำรกำรอนุรกัษ์

ดินและน ้ำ เพื่อควบคุมกำรใชท่ี้ดินใหเ้กิด ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด

2.2) จดัประชุมร่วมกบั คกก.หมู่บำ้น / รำษฎรผูใ้ชท่ี้ดิน เสนอรูปแบบกำรใชท่ี้ดินท่ีเหมำะสม รบัฟังขอ้เสนอ สรำ้งกำร

มีส่วนร่วมในกำรออกแบบกำรจดัระเบียบกำรใชท่ี้ดิน ท่ีจะน ำมำใชใ้หส้อดคลอ้งกบัสภำพท่ีเป็นจริง

2.3) ควบคุมกำรใชท่ี้ดินใหเ้ป็นไปตำมรปูแบบท่ีไดต้กลงรว่มกนั

2.4) ส่งเสริมรำษฎรผูใ้ชท่ี้ดินปลูกป่ำ 3 อยำ่ง หรือจดัท ำพื้ นท่ีฟ้ืนฟูป่ำแบบมีส่วนร่วม รอ้ยละ 20ของพื้ นท่ี

2.5) ส่งเสริมอำชีพและพฒันำคุณภำพชีวติตำมควำมเหมำะสมในแนวทำงตำมพระรำชด ำริ

2.6) จดัท ำผงัแสดงพื้ นท่ีท่ีเจำ้หน้ำท่ีเขำ้มำจดักำร ขอ้ก ำหนดท่ีตอ้งปฏิบติัตำมมำตรกำร รำยละเอียดขอบเขต/        

ผังแปลงรวม บัญชีรำยชื่อรำษฎร และลงชื่อก ำกับแต่ละรำย เป็นหลักฐำนรับรองว่ำอยู่อำศัยท ำกินในพื้ นท่ี          

ท่ีเจำ้หน้ำท่ีเขำ้มำด ำเนินกำร





ชุมชนในเขตป่ำสงวนแหง่ชำติ ในพื้ นท่ีลุ่มน ้ำ 1,2 หลงัมติ 

ครม.  30 มิ.ย. 41 ถึงค ำสัง่  คสช. ท่ี 66/2557 ลว. 17 มิ.ย. 57

กลุไ 4

 าตรการ

วำงแผนร่วมกบัรำษฎรและกรรมกำรหมู่บำ้นประชำคม/ออกแบบ/คดัเลือกพนัธุไ์มต้ำมแนวพระรำชด ำริปลูก   

ป่ำ 3 อย่ำง เพื่อฟ้ืนฟูสภำพป่ำโดยกรมป่ำไม ้จดัหำพนัธุ์ไมแ้ละใหร้ำษฎรเป็นผูดู้แลตน้ไมท่ี้ปลูก และรำษฎรใชป้ระโยชน์

ท่ีดินในระหวำ่งแถวของตน้ไมไ้ด ้โดยรำษฎรจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรเก็บเก่ียวผลผลิตจำกไมท่ี้ปลกู และพืชพื้ นล่ำงดว้ย 



1) ก ำหนดพื้ นท่ีด ำเนินงำน ตำมขอบเขตแผนกำรจดักำรทรพัยำกรท่ีดินและป่ำไมร้ะดบัพื้ นท่ี 

2) เจำ้หน้ำท่ีท่ีกรมป่ำไมม้ีค ำสัง่มอบหมำยประจ ำพื้ นท่ีด ำเนินกำร ดงัน้ี

2.1) จดัประชุมร่วมกบั คกก.หมู่บำ้น /รำษฎรในพื้ นท่ี ช้ีแจงขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำยกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรป่ำไม ้และกำร

ป้องกนัรกัษำป่ำ พ้ืนท่ีส่วนท่ีถูกบุกรุกเกินออกไปจำกมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 ถือเป็นพ้ืนท่ีถูกบุกรุกใหม่ จะตอ้งด ำเนินคดี 

ตอ้งฟ้ืนฟูสภำพป่ำ กรณีมีรำษฎรใชท่ี้ดินอยูใ่นพื้ นท่ีด ำเนินงำนก็สำมำรถเขำ้ร่วมโครงกำรไดห้ำกมีควำมประสงค์

2.2) รวบรวมรำยช่ือรำษฎรผูป้ระสงคเ์ขำ้ร่วมด ำเนินงำน ท ำประชำคมหมูบ่ำ้นวำ่เป็นผูท่ี้ท ำกินอยูใ่นพื้ นท่ีจริง และตอ้ง

เป็นผูไ้ม่มีท่ีดินพอเพียงแลว้ในพ้ืนท่ีแห่งอ่ืน จดัท ำบนัทึกขอ้ตกลงกำรด ำเนินงำนร่วมกบักรมป่ำไม ้โดยมีหน้ำท่ี  

ในกำรดูแลบ ำรุงรกัษำ และกำรขอรบัผลผลิตจำกป่ำเมื่อสำมำรถเก็บเก่ียวได ้โดยใหย้ืน่ขออนุญำตตำมระเบียบ

2.3) วำงแผนฟ้ืนฟูสภำพป่ำร่วมกบัรำษฎร และ คกก.หมูบ่ำ้น เลือกพนัธุไ์มต้ำมแนวทำงพระรำชทำน เร่ืองป่ำ 3 อยำ่ง 

รูปแบบกำรปลกู กำรดูแลบ ำรุงรกัษำ กำรใชพ้ื้ นท่ีระหวำ่งแถวปลกูไมพ้ื้ นล่ำง

2.4) กรมป่ำไมจ้ดัหำพนัธุไ์ม ้และท ำกำรปลกูในรูปแบบตำมควำมเหมำะสมกบัพ้ืนท่ี

ชุ ชนในเขตปไ าสงวนแหไงชาต ิในพ้ืนท่ีลุไ น ้า 1,2

หลงั ต ิคร .  30  ิ.ย. 41 ถึงค าสัง่  คสช. ท่ี 66/2557 ลว. 17  ิ.ย. 57







การน ากรอบ าตรการฯ  ตา  ต ิคร . 26 พ.ย. 61

ไปปฏิบตั ิจะตอ้งด าเนินการภายใต ้

แผนการจดัการทรพัยากรท่ีดินและปไ าไ ร้ะดบัพ้ืนท่ี

แผนการจดัการทรพัยากรท่ีดินและปไ าไ ร้ะดบัพ้ืนท่ี

ปไ าสงวนแหไงชาติ ปไ าน ้าวา้และปไ าหว้ยสาล่ี

บา้นข่ึงใต ้ต  าบลข่ึง อ  าเภอเวียงสา จงัหวดันไาน



กระบวนการจดัท าแผนการจดัการทรพัยากรท่ีดินและปไ าไ ร้ะดบัพ้ืนท่ี

3.ส  ารวจพ้ืนท่ีรบัทราบแนวเขตรไว กนั

5.ประชาค แผนการจดัการทรพัยากร

ท่ีดินและปไ าไ ร้ะดบัพ้ืนท่ี

1. ประชุ รบัฟังปัญหาทุกภาคสไวน 2.สรา้งควา เขา้ใจ/ทุกฝไ าย ีสไวนรไว 

4.จดัท าแผนการจดัการทรพัยากร

ท่ีดินและปไ าไ ร้ะดบัพ้ืนท่ี

6. แผนการจดัการฯ



แผนการจดัการทรพัยากรที่ดินและปไ าไ ้

ในพื้ นท่ีปไ าสงวนแหไงชาต ิปไ าแ ไแจไ : บริเวณบา้นตไอเรือ 

ต าบลชไางเค่ิง อ าเภอแ ไแจไ จงัหวดัเชียงให ไ

พ้ืนท่ีควบคุ  ลุไ น ้า 1,2

เน้ือท่ี 130 ไรไ

พ้ืนท่ีควบคุ  ลุไ น ้า 3,4,5

เน้ือท่ี 1,550 ไรไ

พ้ืนท่ีฟ้ืนฟู ลุไ น ้า 1,2

เน้ือท่ี 111 ไรไ

ดา้นการป้องกนัพ้ืนท่ี

เน้ือท่ี 4,101 ไรไ

นอกปไ าสงวนแหไงชาติ

ดา้นการตดิตา และ

ประเ ินผล

- เน้ือท่ีห ูไบา้น 8,681 ไรไ     

- อยูไในเขตปไ าสงวนฯ 6,551 ไรไ

- อยูไนอกเขตปไ าสงวนฯ 2,130 ไรไ

พ้ืนท่ีฟ้ืนฟู ลุไ น ้า 3,4,5

เน้ือที่ 659 ไรไ



แผนการจดัการทรพัยากรที่ดินและปไ าไ ้

ในพื้ นท่ีปไ าสงวนแหไงชาต ิปไ าแ ไแจไ : บริเวณบา้นกองแขกเหนือ

ต าบลกองแขก อ าเภอแ ไแจไ จงัหวดัเชียงให ไ

- เน้ือท่ีห ูไบา้น 10,189 ไรไ     

- อยูไในเขตปไ าสงวนฯ 9,584 ไรไ

- อยูไนอกเขตปไ าสงวนฯ 605 ไรไ

นอกปไ าสงวน

แหไงชาติ

นอกปไ าสงวน

แหไงชาติ

พ้ืนท่ีป้องกนั          

เน้ือที่ 5,602 ไรไ

ดา้นการตดิตา และ

ประเ ินผล

ดา้นการตดิตา และ

ประเ ินผล

พ้ืนท่ีควบคุ  ลุไ น ้า 1,2

เน้ือท่ี 358 ไรไ

พ้ืนท่ีควบคุ  ลุไ น ้า 3,4,5

เน้ือท่ี 2,870 ไรไ

พ้ืนท่ีฟ้ืนฟู ลุไ น ้า 1,2

เน้ือท่ี 214 ไรไ

พ้ืนท่ีฟ้ืนฟู ลุไ น ้า 3,4,5

เน้ือท่ี 540 ไรไ



นอกปไ าสงวนแหไงชาติ

ดา้นการป้องกนัพ้ืนท่ี

เน้ือท่ี 933 ไรไ

แผนการจดัการทรพัยากรที่ดินและปไ าไ ้

ในพื้ นท่ีปไ าสงวนแหไงชาต ิปไ าแ ไแจไ : บริเวณบา้นกองแขกใต้

ต  าบลกองแขก อ าเภอแ ไแจไ จงัหวดัเชียงให ไ

ดา้นการตดิตา และ

ประเ ินผล

ดา้นการตดิตา และ

ประเ ินผล

- เน้ือท่ีห ูไบา้น 2,617 ไรไ     

- อยูไในเขตปไ าสงวนฯ 2,074 ไรไ

- อยูไนอกเขตปไ าสงวนฯ 543 ไรไ

พ้ืนท่ีควบคุ  ลุไ น ้า 1,2

เน้ือท่ี - ไรไ

พ้ืนท่ีควบคุ  ลุไ น ้า 3,4,5

เน้ือที่ 806 ไรไ

พ้ืนท่ีฟ้ืนฟู ลุไ น ้า 1,2

เน้ือท่ี - ไรไ

พ้ืนท่ีฟ้ืนฟู ลุไ น ้า 3,4,5

เน้ือท่ี 335 ไรไ



แผนการจดัการทรพัยากรท่ีดินและปไ าไ ร้ะดบัพื้ นท่ี

ปไ าสงวนแหไงชาต ิปไ าน ้าวา้และปไ าหว้ยสาล่ี

บา้นข่ึงใต ้ต  าบลข่ึง อ าเภอเวียงสา จงัหวดันไาน

ดา้นการตดิตา และ

ประเ ินผล
ดา้นการป้องกนั เน้ือที่ 4,516ไรไ

- เน้ือท่ีห ูไบา้น 11,572 ไรไ     

- อยูไในเขตปไ าสงวนฯ 8,378 ไรไ

- อยูไนอกเขตปไ าสงวนฯ 3,194 ไรไ

นอกเขตปไ าสงวนแหไงชาติ

พ้ืนท่ีควบคุ  ลุไ น ้า 1,2

เน้ือท่ี 51 ไรไ

พ้ืนท่ีควบคุ  ลุไ น ้า 3,4,5

เน้ือท่ี 1,493ไรไ

พ้ืนท่ีฟ้ืนฟู ลุไ น ้า 1,2

เน้ือท่ี 248 ไรไ

พ้ืนท่ีฟ้ืนฟู ลุไ น ้า 3,4,5

เน้ือท่ี 2,070 ไรไ



การตอบรบัของราษฎรในพ้ืนท่ีท่ีไดร้ไว กนัจดัท า                                   

แผนการจดัการทรพัยากรที่ดินและปไ าไ ร้ะดบัพ้ืนท่ี

1) กำรปฏิบติังำนดงักล่ำว เป็นการด าเนินงานของหนไวยเล็ก  ๆในระดบัห ูไบา้น

2) เจา้หนา้ที่ไดใ้กลชิ้ดกบัทรพัยากรปไ าไ ้

3) ราษฎรใหค้วา รไว  ือในกำรปฏิบติังำน 

4) พื้ นท่ีท่ีไดด้ ำเนินกำรตำมแผนกำรจดักำรฯ พื้ นท่ีปไ าไ ไลดลง

5)  ีระบบขอ้ ูลทรพัยากรที่ดินและปไ าไ ท้ี่ชดัเจนใชป้ระโยชน์ไดทุ้กระดบั

6) รำษฎรสำมำรถใชป้ระโยชน์พื้ นท่ีป่ำไดอ้ย่ำงยัง่ยืนลดควา ขดัแยง้ การใชป้ระโยชนท์รพัยากร

ปไ าไ แ้ละทรพัยำกรอ่ืน  ๆในพื้ นท่ีป่ำไม้

7) เกิดแนวรไว และพลงั วลชนในการอนุรกัษท์รพัยากรปไ าไ เ้ป็นกำรสำนประโยชน์ในกำร

ดูแลทรพัยำกรสไงผลท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการดแูลรกัษาทรพัยากรปไ าไ  ้ากยิง่ข้ึน



1) กรมป่ำไมไ้ดอ้นุมติัแนวทำงกำรจดัท ำแผนกำรจดักำรทรพัยำกรท่ีดินและป่ำไมร้ะดบัพ้ืนท่ีเมื่อเดือนมิถุนำยน 2560 (ปรบัปรุง สิงหำคม 2561)   

ให ้สจป. ทอ้งท่ีด ำเนินกำร

2) สรุปกำรจดัท ำแผนกำรจดักำรทรพัยำกรท่ีดินและป่ำไมร้ะดบัพ้ืนท่ี ไดด้งัน้ี

2.1) ท ำกำรตรวจสอบ วิเครำะห/์ประเมินสภำพทรพัยำกรท่ีดินและป่ำไม ้ภำยในขอบเขตป่ำสงวนแห่งชำติเป้ำหมำย โดยใชข้อ้มูลสภำพท่ี

ปรำกฏตำมภำพถ่ำยทำงอำกำศสี (Ortho Photo) ปี 2545 เปรียบเทียบขอ้มลูของสภำพท่ีปรำกฏตำมภำพดำวเทียมโครงกำรจดัท ำ

ขอ้มลูสภำพพ้ืนท่ีป่ำไม ้ปี พ.ศ. 2557-2558 ท ำกำรวิเครำะห/์ประเมินสภำพ โดยภำพรวมทั้งป่ำ และจดัท ำขอ้มลู ดงัน้ี

(1) พ้ืนท่ีท่ีมีร่องกำรกำรท ำประโยชน์ตำมภำพถ่ำยทำงอำกำศสี (Ortho Photo) ปี 2545 ก ำหนดเป็นแปลงควบคุม

(2) พ้ืนท่ีคงสภำพป่ำ ก ำหนดเป็นแปลงป้องกนั

(3) พ้ืนท่ีท่ีมีร่องรอยกำรท ำประโยชน์เกินออกไปจำก (1) ก ำหนดเป็นแปลงพ้ืนฟู

2.2) โดยใชข้อบเขตหมูบ่ำ้นตำมเขตกำรปกครองเป็นตวัก ำหนดขอบเขตของงำน

2.3) ให ้สจป. รำยงำนผลใหก้รมป่ำไมท้รำบตำมแบบ FMP1 FMP2

3) กรมป่ำไมส้ัง่ใหส้ ำนักจดักำรท่ีดินป่ำไมเ้รียบเรียง เพ่ือเสนอกรมป่ำไมพิ้จำรณำอนุมติัแผนกำรจดักำรฯ ซ่ึงประกอบดว้ยแผนงำน 4 ดำ้น ไดแ้ก่ 

ดำ้นกำรควบคุม ดำ้นกำรป้องกนั ดำ้นกำรฟ้ืนฟู และดำ้นกำรติดตำม-ประเมินผล โดยกรมป่ำไมจ้ะสัง่ให ้สจป. ทอ้งท่ีและส ำนักส่วนกลำง

ท่ีเก่ียวขอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมแผนกำรจดักำรฯดงักล่ำวต่อไป

แนวทางการจดัท าแผนการจดัการทรพัยากรท่ีดินและปไ าไ ร้ะดบัพ้ืนที่



จบการน าเสนอ


