การอนุญาตไม้ในที่ดินจัดสรร ที่นิคม
หรือที่เปิดใช้ประโยชน์กรณีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
-----------------เมื่ อ ได้ ศึ ก ษาในบทก่ อ นเรื่ อ งการจั ด ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ป่ า ไม้ แ ล้ ว จะเห็ น ได้ ว่ า พื้ น ที่ ป่ า ถู ก ตั ด ออกไป
เพื่อการจัดที่ดินให้ประชาชนอยู่อาศัยมีเป็นจำ�นวนมาก
การจัดสรรที่ดินเพื่อให้ประชาชนอยู่อาศัย ตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยกรมที่ดินเป็นผู้ดำ�เนินการ
แล้ว ยังมีทบวงการเมือง เช่น กรมประชาสงเคราะห์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ก็เข้าจัดที่ดินในรูปนิคมอีกเป็น
จำ�นวนมาก เมื่อจำ�เป็นต้องเปิดป่าใช้ที่ดินดังกล่าว ทางกรมป่าไม้ก็ต้องสงวนสิทธิในการทำ�ไม้ออกจากที่ดิน
นั้นเสียก่อน
หลักเกณฑ์การทำ�ไม้ออกจากที่ดินจัดสรรหรือที่นิคมหรือกรณีอื่น ที่คล้ายคลึงกัน ก็คงยึดหลักเกณฑ์
การทำ�ไม้ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่ ๑๐๖/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๘
มกราคม ๒๕๐๓ วรรคท้าย ที่กำ�หนดให้ทำ�ไม้ออกเมื่อจะเปิดที่ดินใช้ทำ�ประโยชน์เท่านั้น

การทำ�ไม้ในที่ดินจัดสรร
		 ก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตให้ทำ�ไม้ออก ก็จะต้องมีการจัดสรรที่ดินขึ้นเสียก่อน ซึ่งการจัดสรร
ที่ดินนั้น ทางกรมที่ดินหรือทบวงการเมืองอื่นจะเข้าใช้พื้นที่จัดสรรได้ก็แต่เฉพาะพื้นที่ที่จำ�แนกออกจาก
ป่า ที่ กำ�หนดไว้เป็นที่จัดสรร หากจะขอเข้า จั ด ในพื้ น ที่ ที่กำ� หนดไว้ เ ป็น ป่ า ถาวรก็ จ ะปฏิ บัติ ต ามมติ ค ณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ และมติวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๑ กล่าวคือ จะต้องทำ�ความ
ตกลงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขอรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นรายๆ ไป แต่ถ้าป่านั้นเป็น
ป่าสงวนแห่งชาติ ก็ตอ้ งได้รบั อนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๐๗ อำ�นาจการพิจารณาอนุญาตจึงเพียงแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การจัดสรรที่ดินมีทั้งการจัดสรรที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อย มีเนื้อที่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ไร่ เป็นอำ�นาจของ
จังหวัดและอำ�เภอ เพราะเจ้าพนักงานที่ดินมีอำ�นาจที่จะดำ�เนินการจัดสรรที่ดินหรืออนุญาตให้จับจองได้
ตามมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗
แต่ถ้าเป็นการจัดสรรที่ดินที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป เรียกว่าเป็นการจัดสรรที่ดินผืนใหญ่
อำ�นาจการพิจารณาในการจัดสรรที่ดิน เป็นของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติตามที่บัญญัติไว้ในหมวดว่า
ด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน
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ในการจัดสรรที่ดินผืนใหญ่มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป จะต้องมีการสงวนป่าไว้เป็นสมบัติ
ส่วนกลางประมาณ ๒๐% ของพื้นที่ และให้สงวนต้นไม้ภายในที่ดินนั้นไว้เพื่อประโยชน์แห่งความชุ่มชื้น
สวยงามและเพือ่ ร่มเงาหรือบังลม ซึง่ หลักเกณฑ์กม็ าจากหลักการจัดทีด่ นิ ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ ซึง่ คณะ
กรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๔๙๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๔๙๙ ได้มีมติ เพื่อกำ�หนดในการ
สงวนป่าเป็นสมบัติส่วนกลางไว้ดังรายละเอียดตามหนังสือกรมป่าไม้ถึงป่าไม้เขต ป่าไม้จังหวัด และป่าไม้
แขวง ที่ ๖๙๘๘/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๙๙ ส่งสำ�เนาหนังสือที่เกี่ยวข้องไปให้ทราบเป็นทางปฏิบัติ
ตามที่คัดไว้แล้วนี้
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ที่ ๖๙๘๘/๒๔๙๙									
							
			
๒๐ มิถุนายน ๒๔๙๙

กรมป่าไม้

เรื่อง การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน
แจ้งความมายัง ป่าไม้เขตทุกเขต, ป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด, ป่าไม้แขวงทุกแขวง
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสือกรมที่ดิน ที่ ๓๔๗๕/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๙๙
			 สำ�เนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๗๑๖/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙
			 ด้วยกรมป่าไม้ได้รับหนังสือจากกรมที่ดินว่าในการประชุมคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑/๒๔๙๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๔๙๙ ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดวางโครงการจัดสรรที่ดินของ
จังหวัดระยอง สตูล และจันทบุรี ที่ประชุมได้ลงมติให้เจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดินกันเขตป่าไม้เพื่อให้ราษฎร
มีไม้ใช้สอย กับขอให้กรมป่าไม้กับกรมที่ดินร่วมกันพิจารณาวางหลักเกณฑ์ ซึ่งได้ตกลงวางหลักเกณฑ์
รวม ๓ ประการ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นชอบด้วย และได้สงั่ การไปยังผูว้ า่ ราชการภาค
ทุกภาค และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและปฏิบัติแล้ว ดังสำ�เนาหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
			 กรมป่าไม้จงึ ขอส่งมาเพือ่ ทราบ และถือปฏิบตั ติ ามแนวทางหนังสือดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
						
(ลงนาม) เทียม คมกฤส
(นายเทียม คมกฤส)
อธิบดีกรมป่าไม้

364

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
7(362-398).indd 364

7/1/2010 13:27

ที่ ๓๔๗๕/๒๔๙๙									
						
				
๙ พฤษภาคม ๒๔๙๙

กรมที่ดิน

เรื่อง การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๗๑๖/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙ ๑ ฉบับ
			 โดยที่ในการประชุมคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติครั้งที่ ๑/๒๔๙๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙
มีนาคม ๒๔๙๙ ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการจัดสรรที่ดิน ของจังหวัดระยอง สตูล และจันทบุรี ในที่สุดลง
มติอนุมัติ และให้เจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดินกันเขตป่าไม้ไว้เพื่อให้ราษฎรมีไม้ใช้สอย และเพื่อรักษาความชุ่มชื้น
ของพื้นดินตามสมควร โดยให้จังหวัดปรึกษาทำ�ความตกลงกับป่าไม้จังหวัด กับขอให้กรมที่ดินและกรมป่าไม้
ร่วมกันพิจารณาวางหลักเกณฑ์และรายละเอียดในเรื่องนี้ต่อไป ต่อมาเมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๙๙
ผู้แทนกรมป่าไม้ได้ไปร่วมพิจารณาเรื่องนี้ ณ กรมที่ดิน และได้ตกลงวางหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการ
กันเขตป่าไม้ในที่ดินที่จะจัดให้ประชาชน ไว้รวม ๓ ประการแล้ว นั้น
			 บัดนี้ กรมที่ดินได้เสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นชอบด้วย จึงได้มีหนังสือถึง
ผู้ว่าราชการภาคทุกภาค และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สั่งเจ้าหน้าที่ดำ�เนินการตามข้อตกลงที่กล่าวแล้ว
ดังปรากฏตามสำ�เนาหนังสือกระทรวงมหาดไทยซึง่ ส่งมาเพือ่ ได้โปรดทราบเป็นการประสานงานพร้อมหนังสือนี้
			 อนึง่ ฯพณฯ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยมีความประสงค์ทจี่ ะให้การปฏิบตั ไิ ด้ผลจริงจัง
มิให้คำ�สั่งเป็นหมันหรือเพียงแต่เป็นลายลักษณ์อักษร กรมที่ดินจึงเสนอให้ส่ังเจ้าหน้าที่ช้ันผู้ใหญ่ทางภาค
จังหวัด และกรมเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราผลของการดำ �เนินการ และเร่งรัดการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
เป็นการประจำ�อยู่เสมอ จึงเรียนมาเพื่อขอโปรดสั่งกำ�ชับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้
โดยเคร่งครัดด้วย
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
						
(ลงนาม) ถ.สุนทรศารทูล
(นายถวิล สุนทรศารทูล)			
อธิบดีกรมที่ดิน
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ที่ ๙๗๑๖/๒๔๙๙									
			
๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙

กระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน
เรียน ผู้ว่าราชการภาคทุกภาค และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือ ที่ ๙๒๑๐/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๔๙๙
		 ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทยได้ ว างระเบี ย บปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งการจั ด ที่ ดิ น เพื่ อ ประชาชน
ตามประมวลกฎหมายที่ดินมา นั้น
		 ในการประชุมคณะกรรมการจัดทีด่ นิ แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑/๒๔๙๙ เมือ่ วันจันทร์ท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๔๙๙
ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการจัดสรรที่ดิน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เสนอขออนุมัติมาตามโครงการของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ว่าด้วยการ
จัดที่ดินเพื่อประชาชนอยู่อาศัยและประกอบการทำ�มาหาเลี้ยงชีพตามควรแก่อัตภาพ ในที่สุดที่ประชุมได้
ลงมติอนุมัติให้จังหวัดดำ�เนินการตามโครงการที่เสนอได้ และในการจัดแบ่งที่ดินให้ราษฎรนั้น ให้เจ้าหน้าที่
ในการจัดที่ดินกันเขตป่าไม้ไว้เพื่อให้ราษฎรมีไม้ใช้ และเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของพื้นดินตามสมควร โดยให้
จังหวัดปรึกษาทำ�ความตกลงกับป่าไม้จงั หวัด กับขอให้กรมทีด่ นิ และกรมป่าไม้รว่ มกันพิจารณาวางหลักเกณฑ์
และรายละเอียดในเรื่องนี้ต่อไปดังนี้ บัดนี้ กรมที่ดินชี้แจงว่า เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๙๙ ได้มีการ
ประชุมพิจารณาเรื่องนี้กับผู้แทนกรมป่าไม้ที่ห้องประชุมกรมที่ดินแล้ว ที่ประชุมได้ตกลงวางหลักเกณฑ์และ
รายละเอียดการกันเขตป่าไม้ภายในบริเวณทีด่ นิ ผืนใหญ่ ทีจ่ ะจัดให้ประชาชนตามโครงการของคณะกรรมการ
จัดที่ดินแห่งชาติ ดังนี้.		 ๑) จัดให้มีเขตป่าไม้เป็นสมบัติส่วนกลาง ประมาณร้อยละ ๒๐ ของเนื้อที่ดินผืนใหญ่นั้น
		 ๒) ให้บุคคลที่ได้รับการจัดสรรที่ดินแต่ละแปลง สงวนต้นไม้ภายในเขตที่ดินที่ได้รับการจัดแบ่ง
เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของพื้นดิน เพื่อบังลม และเพื่อให้มีไม้ไว้ใช้สอยภายในครอบครัว เป็นแนวหรือเป็น
หย่อมๆ สุดแล้วแต่ความเหมาะสมของรูปที่ดินและภูมิประเทศ
		 ๓) ขอให้สงวนต้นไม้ใหญ่ตามแนวถนนสายใหญ่ ภายในบริเวณที่ดินผืนใหญ่ที่จัดสรรทั้งสอง
ข้างถนนตามสมควร โดยให้เจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดินกับป่าไม้จังหวัดหรือป่าไม้เขตร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
ต้นไม้ที่จะสงวน และให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทำ�เครื่องหมายแสดงการสงวนไว้ที่ต้นไม้ที่คัดเลือกเพื่อสงวนให้
ประชาชนทราบ และห้ามการตัดฟันต่อไป
		 กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยข้อตกลงดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อขอให้จังหวัด
สั่งเจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดินดำ�เนินการต่อไป และในการจัดทำ�แผนผังการจัดที่ดินผืนใหญ่ ขอให้แสดงส่วนที่
กันเขตป่าไม้เป็นสมบัติส่วนกลางไว้ด้วย
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม) ป. พิบูลสงคราม
(จอมพล ป. พิบูลสงคราม)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

366

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
7(362-398).indd 366

7/1/2010 13:27

หลักเกณฑ์การสงวนป่าไว้เป็นสมบัติส่วนกลางในที่ดินจัดสรรตามที่คัดไว้ข้างต้นนั้น ต่อมากรมป่าไม้
ได้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา เพื่อกำ�หนดให้มีการสงวนป่าไว้เป็นสมบัติส่วนกลางในที่ดินที่จัดเป็นนิคม
ของกรมประชาสงเคราะห์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วย ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป
สำ�หรับการทำ�ไม้ออกจากที่ดินจัดสรรนั้น เนื่องจากตามนโยบายของกระทรวงเกษตรสมัยนั้น
ซึ่ง กำ�หนดให้กรมป่าไม้ถือเป็นทางปฏิบัติ ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่ ๗๗๔๓/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๐๒
ที่ ๑๐๖/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๓ และ ที่ ๗๑๕๒/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓ นัน้
หลักสาระสำ�คัญ ตามหนังสือที่ ๑๐๖/๒๕๐๓ ให้ทำ�ไม้ออกได้ต่อเมื่อมีการจัดสรรที่ดินขึ้นแล้ว และต่อมาเมื่อ
ได้มกี ารจำ�แนกประเภททีด่ นิ ทัว่ ประเทศเสร็จแล้ว ก็จะมีพน้ื ทีส่ ว่ นหนึง่ ถูกจำ�แนกออกจากป่าถาวรไว้เป็นทีจ่ ดั สรร
แต่จะทำ�ไม้ออกจากบริเวณจำ�แนกนีย้ งั ไม่ได้ จนกว่าจะได้มโี ครงการเข้าจัดสรรทีด่ นิ ในบริเวณนัน้ ดังนัน้ การ
อนุญาตให้ท�ำ ไม้ออกจากทีด่ นิ จัดสรร จึงต้องมีการพิจารณาในเรือ่ งพืน้ ทีท่ จ่ี ะอนุญาตให้จดั สรรทีด่ นิ เสียก่อน ซึ่งตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์หนังสือกรมป่าไม้ที่ก�ำ หนดไว้เดิมในการใช้พื้นที่เพื่อการจัดสรรที่ดินตามหนังสือกรมป่าไม้
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่ ๔๐๙๐/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๐๒ เรื่องการทำ�ไม้หวงห้ามในที่ดิน
จัดสรร ตำ�บลน้�ำ ริม อำ�เภอเมืองตาก จังหวัดตาก และกรมป่าไม้สง่ สำ�เนาหนังสือนีเ้ วียนไปให้จงั หวัดและเขต
อืน่ ๆ ปฏิบตั ิ ตามหนังสือบันทึก ที่ ๔๐๙๑/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๐๒ หลักการในหนังสือฉบับนีว้ า่
เมื่อจังหวัดจะดำ�เนินการจัดสรรที่ดินแปลงใด ท้องที่ใด จะต้องส่งเรื่องราวมาให้กรมป่าไม้พิจารณาก่อน
ถึงแม้ต่อมาจะได้มีการจำ�แนกประเภทที่ดินเสร็จแล้วก็ตาม การทำ�ไม้ออกจากที่ดินจัดสรรจังหวัดหรือเขต
ก็ต้องรายงานขออนุมัติต่อกรมป่าไม้ก่อน
การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ข องกรมป่ า ไม้ หากพื้ น ที่ นั้ น เป็ น ป่ า ถาวรหรื อ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ หรื อ
ป่าสงวนหวงห้ามของทบวงการเมือง หรือสงวนหวงห้ามอย่างอื่น กรมป่าไม้ก็จะสั่งระงับการจัดสรรที่ดิน
เฉพาะบริเวณที่ติดอยู่ในเขตป่าหวงห้ามนั้นๆ ไว้
เมื่อกรมป่าไม้ไม่ขัดข้องในการจัดสรรที่ดินแปลงใด กรมป่าไม้ก็แจ้งจังหวัดและป่าไม้เขตท้องที่
ให้ทำ�การสำ�รวจคัดเลือกตีตราไม้หวงห้ามที่จำ�เป็นจะต้องตัดออกจากที่ดินจัดสรรแปลงนั้น ตามระเบียบ
กรมป่าไม้ว่าด้วยการสำ�รวจคัดเลือก ตีตราประจำ�ต้นไม้ในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ พ.ศ.๒๕๑๑ ต่อไป
เนื่องจากระเบียบดังกล่าวข้อ ๑๒ เมื่อเขตหรือจังหวัดสำ�รวจไม้แล้ว ให้ส่งบัญชีไม้ให้กรมป่าไม้
ตรวจสอบความถูกต้องเสียก่อน เมื่อกรมป่าไม้ตรวจสอบเห็นว่าการคัดเลือกไม้ถูกต้อง และอยู่ในขอบเขต
ของการจัดสรรที่อนุมัติให้ใช้พื้นที่ถูกต้องแล้ว กรมป่าไม้ก็แจ้งให้จังหวัดอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้เป็นผู้ทำ�ไม้ออกตามนัยหลักเกณฑ์หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๗๗๔๓/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๐๒
ที่ ๑๐๖/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๓ และ ที่ ๗๑๕๒/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓ ต่อไป
การทำ�ไม้ออกจากที่ดินจัดสรรจับจองในบางกรณี จำ�เป็นต้องรีบทำ�ไม้ออกให้ทันการใช้ที่ดิน กรณีนี้
ได้มีข้อตกลงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงมหาดไทย ในการทำ�ไม้ออกจากที่ดินจัดสรร
จับจองโดยเร่งด่วน ดังที่คัดไว้ดังต่อไปนี้
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ที่ จว.๕๖๒๖/๒๕๐๓							
							
				
๒๑ เมษายน ๒๕๐๓

กระทรวงเกษตร

เรื่อง การทำ�ไม้ในที่ดินจัดสรร
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ส่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสือกระทรวงเกษตรด่วนมาก ที่ มท.๑๖๗๒๙/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๒
			 สำ�เนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ กษ.๓๕๑/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓
			 และที่ ๒๕๑/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๓
			 ด้วยกระทรวงเกษตรได้พิจารณาผ่อนผันเรื่อง การทำ�ไม้ในที่ดินจัดสรรตามหลักการที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ ปรากฎรายละเอียดตามนัยแห่งสำ�เนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้
			 ฉะนั้น ขอสั่งให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และให้ความร่วมมืออำ�นวยความสะดวก
ในการดำ�เนินการสำ�รวจตีตราประจำ�ต้น ตีตราชักลากไม้หวงห้ามในที่ดินจัดสรรให้เป็นไปตามระเบียบที่มีอยู่
แล้วโดยเคร่งครัด
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
						
(ลงนาม) วิเชียร กุญชร ณ อยุธยา
(นายวิเชียร กุญชร ณ อยุธยา)
รองปลัดกระทรวง ลงนามแทน
ปลัดกระทรวงการเกษตร
กรมป่าไม้
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ด่วนมาก
ที่ มท.๑๖๗๒๙/๒๕๐๒
				

								

กระทรวงเกษตร

๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๒

เรื่อง การทำ�ไม้ในที่ดินจัดสรร
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ กษ.๑๖๐๐๕/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๐๒
		 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่อ้างถึงว่า ตามที่กระทรวงเกษตรได้กำ�หนดนโยบายการทำ�ไม้
นอกเขตป่าโครงการประเภทต่างๆให้เป็นการสอดคล้องกับมติของคณะกรรรมการป้องกันการลักลอบ
ตัดฟันไม้และการบำ�รุงรักษาป่า โดยกำ�หนดให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำ�ไม้นอกเขตป่าโครงการ
ประเภทต่างๆ ทัง้ ไม้สกั และไม้กระยาเลย รวมทัง้ ไม้ในทีด่ นิ จัดสรรให้ราษฎรด้วย และกรมป่าไม้ได้สงั่ ให้จงั หวัด
ทุกจังหวัดถือเป็นทางปฏิบัติแล้ว กระทรวงมหาดไทยเห็นว่า การทำ�ไม้ในที่ดินจัดสรรนี้ หากจะรอให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ท�ำ ไม้ออกเสียก่อน ก็จะเป็นการล่าช้า เพราะไม่แน่วา่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะทำ�ไม้ออก
ได้รวดเร็วหรือไม่ จึงขอยืนยันในหลักการว่า ในกรณีทกี่ ระทรวงเกษตรพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทีด่ นิ
แปลงใดแล้วก็ดี หรือในกรณีทไี่ ด้รบั แจ้งจากจังหวัดท้องทีก่ ด็ ี ถ้าทีด่ นิ แปลงใดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ท�ำ ไม้
ออกไม่ได้ทนั ที ก็ควรให้อำ�เภอทำ�บันทึกจำ�นวนไม้หวงห้ามไว้ และให้ผไู้ ด้รบั อนุญาตจับจองทีด่ นิ รับรองว่าจะไม่
ตัดฟันไม้หวงห้ามในทีด่ นิ นัน้ เป็นอันขาด แล้วให้นายอำ�เภอออกใบจองให้ได้ ดังความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น
		 กระทรวงเกษตรได้ส่งเรื่องนี้ไปให้กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว กรมป่าไม้เสนอว่าเห็นสมควรผ่อนผัน
ให้ตามหลักการทีก่ ระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้เจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ดำ�เนินการตีตราประจำ�ต้นและสำ�รวจจำ�นวน
ไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยูใ่ นที่ดินจัดสรรทีใ่ ช้ทำ�ประโยชน์ได้ไว้กอ่ น แล้วให้อำ�เภอทำ�บันทึกให้ผู้ได้รบั อนุญาตจับจอง
ที่ดินรับรองว่าจะไม่ตัดฟันไม้หวงห้ามในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรที่เจ้าหน้าที่ได้สำ�รวจตีตราประจำ�ต้นไว้แล้ว
เป็นอันขาด และหากผูจ้ บั จองมีความจำ�เป็นต้องตัดฟันไม้ลง ก็ให้ผจู้ บั จองรับรักษาไม้ไว้ดว้ ย โดยให้เจ้าหน้าที่
ป่าไม้ได้ไปตีตราประจำ�ท่อนก่อนชักลาก แล้วให้ชักลากไม้ไปไว้ที่ริมที่ดินของผู้จับจองนั้น
		 อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำ�เนินการตีตรา และสำ�รวจจำ�นวนไม้หวงห้ามนั้น ในบาง
ครั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้อาจไม่สามารถสำ�รวจไม้ได้ตลอดทั้งแปลงของที่ดินที่จัดสรร ถ้าหากที่ดินจัดสรรแปลง
นั้นมีเนื้อที่เป็นพันๆ ไร่ ซึ่งบางครั้งก็เป็นเพราะกำ�ลังเจ้าหน้าที่มีไม่พอ หรือบางครั้งก็เป็นเพราะขาดแคลน
งบประมาณในการดำ�เนินการสำ�รวจตีตรา
		 ฉะนั้น ในการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าสำ�รวจตีตราประจำ�ต้นไม้ นั้น กรมป่าไม้เห็นว่าควรขอ
ให้กรมที่ดินหรือจังหวัดเจ้าของท้องที่ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องการจัดสรรที่ดินนั้นๆ โปรด
พิจารณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป่าไม้เข้าดำ�เนินการสำ�รวจตีตราประจำ�ต้นไม้เฉพาะแต่ในตอนที่มีความจำ�เป็น
ที่จะต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรีบด่วนก่อนเท่านั้น
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		 กระทรวงเกษตรได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับหลักการที่กรมป่าไม้เสนอ จึงเรียนมา
เพื่อโปรดทราบ หากกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นด้วยกับหลักการปฏิบัติตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ก็ขอได้
โปรดยืนยันไปให้ทราบอีกครั้งหนึ่งด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
						
(ลงนาม) พลเอกสุรจิต จารุเศรนี
(สุรจิต จารุเศรนี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
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ที่ กษ.๓๕๑/๒๕๐๓								
						
				
๑๑ มกราคม ๒๕๐๓

กระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การทำ�ไม้ในที่ดินจัดสรร
เรียน ปลัดกระทรวงเกษตร
อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตร ที่ มท.๑๖๗๒๙/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๒
ส่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๕๑/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๓
			 ตามที่แจ้งไปว่า ได้พิจารณาเรื่องการทำ�ไม้ในที่ดินจัดสรรแล้ว เห็นสมควรผ่อนผันตาม
หลักการที่กระทรวงมหาดไทยเสนอได้ แต่ต้องให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ส�ำ รวจตีตราไม้หวงห้ามในที่ดินจัดสรรเสีย
ก่อนแล้วให้อำ�เภอบันทึกผู้ขอให้รับรองว่าจะไม่ตัดฟันไม้หวงห้ามที่ตีตราไว้แล้วเป็นอันขาด หากผู้ขอจำ�เป็น
ต้องตัดฟันไม้ลงก็ให้รักษาไม้ไว้ด้วย เมื่อตีตราประจำ�ท่อนชักลากแล้วก็ให้ชักลากไม้ไว้ริมที่ดินนั้น กับขอให้
เจ้าหน้าทีใ่ นการจัดทีด่ นิ แจ้งให้เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยป่าไม้ส�ำ รวจตีตราประจำ�ต้นไม้ เฉพาะบริเวณทีจ่ �ำ เป็นต้องบุกเบิก
ทำ�ประโยชน์ก่อนเท่านั้น เพราะขาดแคลนเจ้าหน้าที่และงบประมาณจะสำ�รวจตีตราไม้ในที่ดินผืนใหญ่ๆ
ไม่ได้ทันที นั้น
			 กระทรวงมหาดไทยได้พจิ ารณาแล้ว เห็นชอบด้วยในทางปฏิบตั ติ ามทีก่ ระทรวงเกษตรแจ้งไป
จึงได้ให้จังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไปแล้ว ดังปรากฏตามสำ�เนาซึ่งได้ส่งมาพร้อมหนังสือนี้
			 อนึ่ง กระทรวงมหาดไทยใคร่ขอให้กระทรวงเกษตรสั่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้ความร่วมมือและ
อำ�นวยความสะดวกในการออกไปสำ�รวจตีตราประจำ�ต้น หรือตีตราประจำ�ท่อนก่อนชักลากโดยเร็วด้วย หาก
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดำ�เนินการล่าช้า ก็ย่อมจะเป็นอุปสรรคในการจัดให้ราษฎรเข้าบุกเบิกทำ�ประโยชน์ในที่ดิน
ซึ่งจะทำ�ให้การจัดสรรที่ดินให้ราษฎรไม่บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาล และเมื่อได้พิจารณาดำ�เนินการไป
ประการใดแล้ว ขอได้โปรดชี้แจงให้ยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบด้วย
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
						
(ลงนาม) พล.ต.อ. ชาติตระการ โกศล
(หลวงชาติตระการ โกศล)			
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ที่ ๒๕๑/๒๕๐๓								
									
๘ มกราคม ๒๕๐๓

กระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การทำ�ไม้ในที่ดินจัดสรร
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดพระนครและธนบุรี)
		 เนือ่ งจากกระทรวงเกษตรได้ก�ำ หนดนโยบายการทำ�ไม้นอกเขตป่าโครงการประเภทต่างๆ ให้เป็นการ
สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการป้องกันการลักลอบตัดไม้และการบำ�รุงรักษาป่า โดยให้องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้เป็นผูท้ �ำ ไม้ นอกเขตป่าโครงการประเภทต่างๆ ทัง้ ไม้สกั และไม้กระยาเลยเสียก่อน ทัง้ นี้ รวมทัง้ ไม้ในทีด่ นิ ที่
จัดให้ราษฎรด้วย กระทรวงมหาดไทยได้พจิ ารณาเห็นว่า นโยบายทีก่ ระทรวงเกษตรกำ�หนดขึน้ ใหม่นแี้ ตกต่าง
ไปจากทีก่ รมป่าไม้และกรมทีด่ นิ ได้ตกลงกันไว้เดิม ดังได้แจ้งให้จงั หวัดถือปฏิบตั ติ ามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๑๔๐/๑๔๙๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๑๔๙๕ และเป็นอุปสรรคในการจัดสรรทีด่ นิ ให้ราษฎร กระทรวงมหาดไทย
จึงชีแ้ จงยืนยันหลักการไปยังกระทรวงเกษตรว่า ในกรณีทก่ี ระทรวงเกษตรพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
จัดที่ดินแปลงใดแล้วก็ดี หรือในกรณีที่ได้รับแจ้งจากจังหวัดท้องที่ก็ดี ถ้าที่ดินแปลงใดองค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ท�ำ ไม้ออกไม่ได้ทนั ที ก็ควรให้อ�ำ เภอทำ�บันทึกจำ�นวนไม้หวงห้ามไว้ และให้ผไู้ ด้รบั การจัดสรรทีด่ นิ รับรอง
ว่าจะไม่ตัดฟันไม้หวงห้ามในที่ดินนั้นเป็นอันขาด แล้วให้นายอำ�เภอออกใบจองให้ไปได้
		 บัดนี้ กระทรวงเกษตรแจ้งมาว่า ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรผ่อนผันให้ปฏิบัติตามหลักการที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอได้ แต่ตอ้ งให้เจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ส�ำ รวจจำ�นวนไม้หวงห้ามทีข่ นึ้ อยูใ่ นทีด่ นิ จัดสรร และตีตรา
ประจำ�ต้นเสียก่อน แล้วให้อ�ำ เภอบันทึกผูไ้ ด้รบั การจัดสรรทีด่ นิ ให้ค�ำ รับรองว่าจะไม่ตดั ฟันไม้หวงห้ามทีเ่ จ้าหน้าที่
ป่าไม้ได้สำ�รวจตีตราประจำ�ต้นไว้แล้วเป็นอันขาด ถ้าหากผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินจำ�เป็นต้องตัดฟันไม้ลงก็ให้
รักษาไม้นนั้ ไว้ดว้ ย โดยให้เจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ไปตีตราประจำ�ท่อนก่อนชักลาก เมือ่ ตีตราแล้วจึงชักลากไปไว้รมิ ทีด่ นิ
นัน้ ต่อไป แต่ในการสำ�รวจตีตราไม้หวงห้ามนี้ เจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้มไี ม่พอหรือขาดแคลนงบประมาณ บางครัง้ อาจ
ไม่สามารถสำ�รวจไม้ได้ตลอดทั้งแปลง เช่น ที่ดินที่มีเนื้อที่มากเป็นพันๆ ไร่ เป็นต้น กระทรวงเกษตรจึงขอให้
เจ้าหน้าทีใ่ นการจัดทีด่ นิ แจ้งให้เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยป่าไม้ส�ำ รวจตีตราไม้เฉพาะบริเวณทีจ่ �ำ เป็นต้องบุกเบิกทำ�ประโยชน์
ก่อนเท่านั้น
		 กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรดำ�เนินการตามที่กระทรวงเกษตรแจ้งมาได้
ฉะนั้น ขอให้สั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติในการจัดที่ดินที่มีไม้หวงห้ามขึ้นอยู่ต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
						
(ลงนาม) พล.ต.อ. ชาติตระการ โกศล
(หลวงชาติตระการ โกศล)			
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ปัญหาเรื่องการอนุญาตไม้ต่ำ�กว่าขนาดจำ�กัดในที่ดินจัดสรร
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วว่า การอนุญาตไม้ต�ำ่ กว่าขนาดจำ�กัด อนุญาตให้ท�ำ ออกไม่ได้เพราะขัดกับมาตรา ๑๓
แต่กรณีที่จัดสรรนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการฯ ได้อนุมัติเป็นหลักการไว้ให้อนุญาต
ตามมาตรา ๑๓ ได้ ดังที่กรมป่าไม้เสนอตามบันทึกเสนอของกรมป่าไม้ ที่ กส.๐๘๐๔/๒๘๐ ลงวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ ซึ่งรัฐมนตรีอนุมัติตามบันทึกลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ ดังที่คัดไว้แล้วข้างต้น ดังนั้น
ในการสั่งการของกรมป่าไม้ในการคัดเลือกไม้ในที่ดินจัดสรรจึงให้คัดเลือกไม้ได้ทุกขนาดตลอดถึงไม้หวงห้าม
ประเภท ข. ที่จำ�เป็นต้องตัดออก และเมื่อเขตและจังหวัดได้ส่งบัญชีไม้ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก (ต่ำ�กว่า
ขนาดจำ�กัด) กรมป่าไม้ก็จะสั่งการให้จังหวัดอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำ�ออกตามปกติ
ในกรณีที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่แจ้งการรับทำ�ภายในกำ�หนด ๖๐ วัน หรือองค์การปฏิเสธ
การรับทำ� ก็มีระเบียบให้จังหวัดดำ�เนินการประมูลเปิดป่า หาผู้รับอนุญาตทำ�ตามนัยหลักเกณฑ์หนังสือ
กรมป่าไม้ ที่ ๑๐๖/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๓
ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกรณีท่ที ่จี ัดสรรไปทับในเขตป่าสัมปทานทำ�ไม้ ไม้น้นั จะอนุญาตให้ใครปัญหานี้
จะได้กล่าวไว้ในกรณีการอนุญาตไม้ในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ ทับอยู่ในป่าเขตสัมปทานจะอนุญาตให้
ผู้ใดทำ�ออกเป็นอีกบทหนึ่งต่างหากต่อไป
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การอนุญาตไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำ�
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประมาณ ๘๕% ของ
พลเมืองมีอาชีพในการทำ�ไร่ ทำ�นา ทำ�สวน ซึ่งจำ�เป็นต้องใช้น้ำ�ในการหล่อเลี้ยงในการทำ�การเกษตร และ
นอกจากนี้การผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากใช้น้ำ�มันในการผลิตแล้วก็ยังมีความจำ�เป็นจะต้องใช้พลังน้ำ�ตก
เป็นพลังในการผลิตกระแสไฟฟ้าอีกทางหนึ่งด้วย รัฐบาลจึงมีความจำ�เป็นจะต้องสร้างอ่างเก็บน้ำ�ขึ้นในทุกๆ
ภาคของประเทศไทย
อ่างเก็บน้ำ�นี้มีทั้งอ่างเก็บน้ำ�ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ำ�ขนาดเล็กซึ่งอาจจะดำ�เนินการโดย
กระทรวงมหาดไทยหรือกรมชลประทาน เพื่อเก็บน้ำ�ไว้ใช้ในพื้นที่เพาะปลูกหรือใช้สอยในเนื้อที่ไม่มากนัก
ซึง่ แต่เดิมตามระเบียบการทำ�ไม้ ๗ กรณี ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๗๗๔๓/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๐๒
เรียกว่าการชลประทานราษฎร์
แต่สำ�หรับอ่างเก็บน้ำ�ขนาดใหญ่ ซึ่งดำ�เนินการก่อสร้างโดยกรมชลประทาน การพลังงานแห่งชาติ
หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก็ได้ก่อสร้างเขื่อนขึ้นทั่วๆ ไป เขื่อนใหญ่เขื่อนแรกก็คือเขื่อน
เจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท เขื่อนใหญ่ๆ ต่อมาก็มีการสร้างเขื่อนภูมิพล ที่จังหวัดตาก และเขื่อนทางจังหวัด
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดน่าน เขื่อนอุบลรัตน์ที่จังหวัดขอนแก่น
เขื่อนเจ้าเณร จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น เขื่อนใหญ่ๆ เหล่านี้มีประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอเนกประสงค์
เพราะนอกจากจะใช้น�ำ้ เพือ่ การเพาะปลูก หรือเพือ่ การใช้สอยบริโภค แล้วยังให้ผลในการประมงและอืน่ ๆ เป็นต้น
ในการสร้างเขื่อนดังกล่าวจำ�เป็นต้องใช้พื้นที่ป่าเป็นจำ�นวนมาก และกรมป่าไม้ถือว่าการทำ�ไม้ออก
จากพืน้ ทีส่ ร้างอ่างเก็บน้�ำ เป็นการเปิดพืน้ ทีป่ า่ ใช้ประโยชน์ตามระเบียบการทำ�ไม้นอกเขตป่าโครงการ ๗ กรณี
อย่างหนึ่ง ดังนั้น ในการทำ�ไม้ออกจากบริเวณอ่างเก็บน้ำ�จึงต้องมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็น
ผู้ทำ�ออกตามนัยหลักเกณฑ์หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๗๗๔๓/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๐๓ ที่ ๑๐๖/๒๕๐๓
ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๓ และ ที่ ๗๑๕๒/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓
แต่ โ ดยที่ก ารสร้ า งอ่ า งเก็ บ น้ำ� ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กรณี เ ร่ ง ด่ ว นที่จ ะต้ อ งทำ� ไม้ อ อกให้ ทัน การกั ก เก็ บ น้ำ�
กรมชลประทานหรื อ เจ้ า ของโครงการจึ ง ร้ อ งขอทำ � ไม้ อ อกให้ ร วดเร็ ว ขึ้ น เป็ น กรณี พิ เ ศษ ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม
กรมชลประทาน หรือเจ้าของโครงการอืน่ ขอทำ�ไม้ออกเอง กรมป่าไม้จงึ ได้ด�ำ เนินการเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี
ขณะนัน้ คณะรัฐมนตรีจงึ ได้มมี ติเมือ่ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ อนุมตั ใิ ห้กรมชลประทานการพลังงานแห่งชาติ
หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูท้ ำ�ออกโดยตรงได้ แต่เมือ่ กรมชลประทานหรือเจ้าของโครงการ
อื่นดำ�เนินการทำ�ไม้เองไปได้ระยะหนึ่งปรากฏว่ามีผลเสียหายเกิดขึ้น เพราะเจ้าของโครงการเหล่านี้ยังไม่มี
ประสบการณ์ในการทำ�ไม้มาดีพอ ทั้งกำ�ลังคนและเครื่องอุปกรณ์การทำ�ไม้ยังไม่มี ต้องจ้างลูกช่วงพ่อค้าอีก
ต่อหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิดการเสียหายเกี่ยวกับถางป่าบ้าง และการทำ�ไม้ออกไม่หมดบ้าง เจ้าของโครงการจึง
ขอบอกเลิกการทำ�ไม้และการแผ้วถางป่าเองเสียหมด โดยมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผูท้ ำ�ออกและ
รับผิดชอบแต่ผู้เดียว
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กรมป่าไม้จึงได้ดำ�เนินการเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ทำ�ไม้และแผ้วถางป่าในเขตอ่างเก็บน้ำ�ตามเดิม ในการนี้ให้รวมถึงการทำ�ไม้ในป่านอกโครงการ ๗ กรณี
(ที่ เ ปิ ด ใช้ ป ระโยชน์ ใ นกรณี ต่ า งๆ) มอบให้ อ งค์ ก ารอุ ต สาหกรรมป่ า ไม้ เ ป็ น ผู้ ทำ � ออกตามหลั ก การเดิ ม
สภาบริหารคณะปฏิวตั ทิ �ำ หน้าทีค่ ณะรัฐมนตรีในขณะนัน้ ได้ประชุมปรึกษาลงมติเมือ่ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๕
อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังมติสภาบริหารที่คัดไว้ต่อไปแล้ว ซึ่งต่อมาในการมอบไม้
ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำ�ออกในพื้นที่เปิดใช้ประโยชน์ ก็ได้อ้างมติสภาบริหารคณะปฏิวัติ วันที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๑๕ นี้เป็นหลักในการปฏิบัติ
การทำ�ไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำ�ในกรณีเร่งด่วนนั้น กรมป่าไม้จะสั่งการไปให้มีการอนุญาตแผ้วถาง
ป่าลงโดยไม่ต้องสำ�รวจตีตราประจำ�ต้น แต่ให้ทำ�การตรวจสอบไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้ออกใบอนุญาตทำ�ไม้หรือ
จำ�หน่าย (ตีตรา รข.) ในภายหลังแล้วแต่กรณี
ส่วนไม้ต�ำ่ กว่าขนาดจำ�กัดก็อนุญาตได้เช่นเดียวกับทีจ่ ดั สรร เพราะถือว่ารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้อนุมัติเป็นหลักการตามมาตรา ๑๓ ไว้แล้ว
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ที่ กส.๐๗๐๔/ว.๑๖๔๙๖								
			

กรมป่าไม้

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส.๐๗๐๔/ว.๑๖๔๙๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ พร้อมด้วยสำ�เนา
หนังสือกระทรวงเกษตร ที่ กษ.๐๗๐๔/พ.๔๑๗ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๕ สำ�เนาหนังสือสำ�นักเลขาธิการ
คณะปฏิบัติ ที่ ลธ.ปว.๑๑๑๓๗/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ พร้อมด้วยเอกสารประกอบบันทึก
ที่ ฝพกค.๐๑๐๒/๓๗๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๕
ส่งมาเรียน ป่าไม้เขตทุกเขต เพื่อทราบ
ส่งมาเรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญทางผลิตผลป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตร์ป่าไม้
ผู้อำ�นวยการกอง กองโครงการ ผู้อำ�นวยการกองกองค้นคว้า และผู้บังคับการกองตำ�รวจป่าไม้ เพื่อทราบ
ส่งมาเรียน ผู้อำ�นวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบ
ส่งมาเรียน หัวหน้ากองทุกกอง นักวิชาการป่าไม้เอก พนักงานป่าไม้เอก นิติการเอก ผู้อำ�นวยการ
โรงเรียนป่าไม้แพร่ ผู้อ�ำ นวยการโรงเรียนอบรมวนกรรมจังหวัดตาก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่ หัวหน้า
ฝ่ายการต่างประเทศ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ และหัวหน้าสำ�นักงานสำ�รวจวัตถุดิบฯ เพื่อทราบ
						
									
									
									

(ลงนาม)

ประดิษฐ วนาพิทักษ์
(นายประดิษฐ วนาพิทักษ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
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ที่ กส. ๐๗๐๔/ว.๑๖๔๙๕				
				

กรมป่าไม้
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

เรื่อง นโยบายการทำ�ไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำ�ไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำ�
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ. ๐๗๐๔/ว.๑๔๗๕๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำ�เนาหนังสือกระทรวงเกษตร ที่ กษ.๐๗๐๔/ พ.๔๑๗ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๕
			 ๒. สำ�เนาหนังสือสำ�นักเลขาธิการคณะปฏิวัติ ที่ ลธ.ปว.๑๑๑๓๗/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๑๑
ตุลาคม ๒๕๑๕ พร้อมด้วยเอกสารประกอบบันทึก ที่ ฝพกค.๐๑๐๒/๓๗๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๕
			 ตามทีก่ รมป่าไม้ได้เรียนให้จงั หวัดทราบ เกีย่ วกับเรือ่ งนโยบายการทำ�ไม้และการให้สมั ปทาน
ทำ�ไม้กระยาเลยแก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔ ซึ่งลง
มติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิการทำ�ไม้ในป่านอกโครงการต่างๆ ทุกกรณี โดยเฉพาะกรณีการทำ�
ไม้ออกจากบริเวณทีด่ นิ ทีเ่ ปิดใช้ประโยชน์ตา่ งๆ กรมป่าไม้จะวางหลักเกณฑ์ทางปฏิบตั เิ รียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ในลำ�ดับต่อไป นั้น
			 กรมป่าไม้ขอเรียนว่า เรื่องนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาใหม่แล้วเห็นว่า การ
ที่จะมอบให้บุคคลทั่วๆ ไป เข้าทำ�ไม้ในที่ดินเปิดให้ประโยชน์จะมีปัญหายุ่งยากเกิดขึ้น จึงเห็นสมควรมอบ
ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับไปทำ�ตามเดิมรวมทั้งการทำ�ไม้และแผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำ� ซึ่ง
ชลประทานเจ้าของโครงการประสงค์จะเวนคืนให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รบั ทำ�ต่อไป จึงได้เสนอขอให้สภา
บริหารคณะปฏิวัติพิจารณา เรื่องนี้สภาบริหารคณะปฏิวัติได้พิจารณา เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๕ ลงมติ
อนุมตั ติ ามทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังรายละเอียดตามสำ�เนาหนังสือกระทรวงเกษตรและหนังสือ
สำ�นักเลขาธิการคณะปฏิวัติที่ส่งมาพร้อมนี้
			 อนึง่ กรมป่าไม้ขอเรียนว่าการมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ท�ำ ออกตามเดิมนีก้ ค็ งใช้หลัก
การเดิมที่เคยถือปฏิบัติมาก่อนมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔
			 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป
								
						
								
								
								
กองคุ้มครอง

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม)

ประดิษฐ วนาพิทักษ์
(นายประดิษฐ วนาพิทักษ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
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ด่วนมาก
ที่ กษ.๑๗๐๔/พ.๔๑๗							
			

กระทรวงเกษตร

๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๕

เรื่อง นโยบายการทำ�ไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำ�ไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำ�
เรียน ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนา การเกษตร และคมนาคม (ผ่านรองผู้อำ�นวยการฝ่ายการเกษตร)
อ้างถึง บันทึกของ ผอ.ฝพกค. ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๕
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ๑. หนังสือกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ที่ พก.๐๒๐๑/๒๙๒๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๕
				 พร้อมบันทึกของ ผอ.ฝพกค. ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๕ และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ๑ ชุด
			 ๒. สำ � เนาหนังสือสำ � นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ที่ สร.๐๔๐๓/๑๔๙๐๙ ลงวั น ที่ ๖
				 พฤษภาคม ๒๕๑๓ พร้อมด้วยสำ�เนาหนังสือกระทรวงเกษตร ที่ กษ. ๐๗๐๔/๙๗๕๖
				 ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๓๓
			 ๓. สำ�เนาหนังสือสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.๐๔๐๓/๑๕๙๗๐ ลงวันที่ ๔
				 ตุลาคม ๒๕๑๔ พร้อมด้วยสำ �เนาหนังสือกระทรวงเกษตร ที่ กษ.๐๗๐๔/๘๑๘๕
				 ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๔
			 ตามบันทึกของ ผอ.ฝพกค. ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๕ ส่งหนังสือกระทรวงพัฒนาการ
แห่งชาติ ที่ พก.๐๒๐๑/๒๙๑๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เรือ่ งการทำ�ไม้และแผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้�ำ
ซึ่งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเสนอเห็นสมควรยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๓
ที่มีมติให้กรมชลประทาน การพลังงานแห่งชาติ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ทำ�ไม้เสียเอง
โดยตรง เพื่อมอบให้องค์การอุตสาหกรรมกรมป่าไม้เป็นผู้ทำ�ไม้เล็ก และไม้ใหญ่ ตลอดจนการเผาไม้ โดย
มีหลักการรวม ๒ ประการ ดังรายละเอียดตามหนังสือกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ที่ พก.๐๒๐๑/๒๙๒๓
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๕ ที่ส่งมาด้วย ข้อ ๑ ให้กระทรวงเกษตรพิจารณา นั้น
			 กระทรวงเกษตรขอเรียนว่า ได้นำ�เรื่องนี้เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ราชการด่านป่าไม้ของกระทรวงเกษตร (กพป.) ซึ่งมีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และกรมป่าไม้ร่วมด้วย เมื่อ
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๑๕ ที่ประชุมมีความเห็นดังนี้
			 ๑. การทำ�ไม้และแผ้วถางป่าในบริเวณทีด่ นิ สร้างอ่างเก็บน้�ำ ตามโครงการของหน่วยงานต่างๆ
ที่กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเสนอขอเวนคืนการทำ�ไม้ นั้น เห็นสมควรมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เป็นผูร้ บั อนุญาตทำ�ไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้�ำ แทนหน่วยงานเจ้าของหน่วยงานต่างๆ ตามทีก่ ระทรวงพัฒนาการ
แห่งชาติเสนอโดยมีเหตุผลว่า
				 ๑.๑ กรมชลประทานหรือหน่วยงานอื่น เจ้าของโครงการไม่เคยมีประสบการณ์ในการ
ทำ�ไม้มาก่อน ยากที่จะควบคุมดำ�เนินการทำ�ไม้ออกให้เป็นไปโดยราบรื่นได้
				 ๑.๒ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร ซึง่ เป็นองค์การ
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ของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในทางทำ�ไม้อยู่แล้ว ย่อมสามารถควบคุมการทำ�ไม้ได้รัดกุมกว่า
				 ๑.๓ ป้องกันการลักตัดไม้ในป่าอื่นมาสวมใบอนุญาตทำ�ไม้ในเขตอ่างเก็บน้ำ� เพราะ
อาณาเขตอ่างเก็บน้ำ�กว้างขวางควบคุมยาก
			 ๒. เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔ มอบป่าสัมปทานให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ จำ�นวน ๒๔ สัมปทาน โดยให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิการทำ�ไม้ในป่านอก
โครงการ หรือไม้ในที่ดินที่จะเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสทำ�ไม้เหล่านั้น
ได้แก่การทำ�ไม้ในที่ดินที่กันออกจากเขตป่าสงวนหรือไม้ในที่ดินนอกเขตป่าที่จำ�แนกไว้เป็นป่าถาวร ซึ่งทบวง
การเมืองต่างๆ จะต้องเปิดทีด่ นิ ใช้ประโยชน์ (ยกเว้นทบวงการเมืองทีม่ กี ฎหมายบังคับโดยเฉพาะอยูแ่ ล้ว เช่น
กรมประชาสงเคราะห์และกรมสหกรณ์ที่ดิน ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
พ.ศ.๒๕๑๑)
		 ประเด็นข้อ ๒ นี้ กระทรวงเกษตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในขั้นต้นตามที่กระทรวงเกษตรเสนอ
(หนังสือกระทรวงเกษตรถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่ กษ.๐๗๐๔/๘๑๘๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๔) เพื่อ
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิ์การทำ�ไม้ประเภทนี้ ก็เนื่องจากเกรงว่าจะ
ทำ�ให้ประชาชนเดือดร้อนเรือ่ งไม้ใช้สอยส่วนตัวหรือการปลูกสร้างบ้านเรือน แต่บดั นีไ้ ด้มกี ารแก้ไขหลักเกณฑ์
การอนุญาตไม้เพื่อการใช้สอยของประชาชนในกรณีต่างๆ ไว้แล้ว ดังนี้
				 ๒.๑ ไม้ในป่านอกโครงการ หรือไม้ที่จะทำ�ออกจากที่ดินเปิดใช้ประโยชน์ หากยังมิได้
สำ�รวจและแจ้งจำ�นวนไม้ทแี่ น่นอนให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รบั ทำ� ถ้ามีผขู้ อทำ�ไม้ออกเพือ่ ใช้สอยส่วนตัว
หรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ ก็ให้พิจารณาอนุญาตไปได้ตามระเบียบและตามความจำ�เป็น
				 ๒.๒ การพิจารณาอนุญาตให้ทำ�ไม้ในป่าโครงการโดยวิธีประมูลผูกขาดนั้น ก็ได้กำ�หนด
หลักการให้กันไม้ไว้สำ�หรับอนุญาตเพื่อใช้สอยส่วนตัว จำ�นวน ๒๐% ของจำ�นวนไม้แต่ละชนิด
				 ๒.๓ ป่านอกโครงการทัว่ ไป ก็ได้มกี ารพิจารณาอนุญาตเพือ่ ใช้สอยส่วนตัวได้ตามระเบียบ
ที่กรมป่าไม้และกระทรวงเกษตรวางไว้
				 ๒.๔ กรมป่าไม้ได้จดั ให้มปี า่ โครงการสำ�หรับอนุญาต เพือ่ การใช้สอยโดยเฉพาะเป็นบางท้องที่
อีกด้วย
				 ๒.๕ ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์ มีโฉนด หรือ น.ส.๓ ให้เจ้าของที่ดินขอทำ�เพื่อใช้สอยได้
ซึ่งได้มอบอำ�นาจการอนุญาตให้จังหวัดไปแล้ว
				 ๒.๖ การให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำ�ไม้เป็นการสะดวกแก่การตรวจสอบ
ควบคุมและป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำ�ลายป่าดังกล่าวในประเด็นข้อ ๑ ข้างต้น
		 ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว กระทรวงเกษตรจึงเห็นสมควรให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็น
ผู้ดำ�เนินการทำ�ไม้ดังกล่าวต่อไปตามเดิม เช่นเดียวกับไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำ�ของกรมชลประทาน
		 โดยทีไ่ ด้มมี ติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ มอบให้กรมชลประทานการพลังงาน
แห่งชาติ หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เจ้าของโครงการเป็นผู้ทำ�ไม้และแผ้วถางป่าเองโดยตรง
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔ ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิการทำ�ไม้ ใน
ป่านอกโครงการและไม้ในทีด่ นิ ทีจ่ ะเปิดใช้ประโยชน์ตา่ งๆ เมือ่ จะเวนคืนให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผูร้ บั
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อนุญาตทำ�ไม้ตามเดิม ก็จะต้องเสนอให้สภาบริหารคณะปฏิวตั พิ จิ ารณาอนุมตั เิ สียก่อนจึงจะดำ�เนินการต่อไปได้
		 กระทรวงเกษตรจึงขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากชอบด้วยดำ�ริขอได้โปรดนำ�กราบเรียน
ฯพณฯ หัวหน้าคณะปฏิวัติ เพื่อเสนอสภาบริหารของคณะปฏิวัติพิจารณาต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
						
(ลงนาม) ป. กรรณสูต
(นายปรีดา กรรณสูต)
ปลัดกระทรวงเกษตร
ผู้ใช้อำ�นาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
กรมป่าไม้
โทร.๗๙๑๕๓๖
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ที่ ลธ.ปว.๑๑๑๓๗/๒๕๑๕				
			

สำ�นักเลขาธิการคณะปฏิวัติ
๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๕

เรื่อง นโยบายการทำ�ไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำ�ไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำ�
เรียน ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนา การเกษตร และคมนาคม
อ้างถึง หนังสือ ลธ.ปว.๑๐๔๘๖/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๑๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบบันทึก ที่ ฝพกค. ๐๑๐๒/๓๗๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๕
			 ตามที่ได้ยืนยันมติสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๕ เรื่องนโยบายการทำ�
ไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำ�ไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำ�มานั้น
			 ในการประชุมสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๕ นายประดิษฐ์ วนาพิทักษ์
รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้าชีแ้ จงเรือ่ งนีต้ อ่ ทีป่ ระชุมฯ เมือ่ ได้พจิ ารณากันแล้วทีป่ ระชุมลงมติ “อนุมตั ติ ามทีเ่ สนอ”
			 จึงเรียนยืนยันมา
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
						
(ลงนาม) พลเอกกฤษณ์ สีวะรา
(กฤษณ์ สีวะรา)
เลขาธิการคณะปฏิวัติ
แผนการประชุม
โทร.๘๒๘๘๕๔
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สำ�เนาบันทึกข้อความ

ส่วนราชการ		 ฝ่ายอำ�นวยการพัฒนา การเกษตร และคมนาคม
ที่ ฝพกค.๐๑๐๒/๓๗๖						
ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๕
เรื่อง นโยบายการทำ�ไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำ�ไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำ�
กราบเรียน ฯพณฯ หัวหน้าคณะปฏิวัติ
		 ด้วยกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติได้เสนอความเห็นว่า ควรยกเลิกมติ ครม. เมือ่ วันที่ ๓ พฤศจิกายน
๒๕๑๓ ทีม่ มี ติให้กรมชลประทาน กรมพลังงานแห่งชาติและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผูท้ �ำ ไม้และ
แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำ�เสียเองโดยตรง เพราะมีปัญหาและอุปสรรคนานาประการ กล่าวคือ
ผูร้ บั จ้างของกรมชลประทานไม่สามารถตัดฟันและเผาไม้ให้แล้วเสร็จตามสัญญา กรมชลประทานไม่มเี จ้าหน้าที่
ที่มีความรู้ความชำ�นาญในการทำ�ไม้ตลอดทั้งไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะควบคุมเพียงพอเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างลักลอบ
ตัดไม้นอกอ่างและนำ�เข้ามาในอ่าง เพือ่ แอบอ้างเป็นไม้ในอ่าง ไม้เมือ่ ตัดฟันและเผาแล้วภายใน ๑ ปีกจ็ ะแตก
กิ่งก้านออกมาใหม่เกือบเหมือนเดิม ก็จะต้องตั้งงบใช้จ่ายตัดฟันและเผาไม้ ซึ่งเท่ากับเป็นการจ่ายเงินค่าจ้าง
๒ ครัง้ ราคางานก่อสร้างสูงโดยไม่จ�ำ เป็น กรมชลประทานควรรับผิดชอบ เพราะการก่อสร้างตัวเขือ่ นเท่านัน้
ส่วนไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำ�ควรเป็นหน้าที่ของบุคคลอื่นที่มีความรู้ความชำ�นาญ ทั้งได้สอบถามการพลังงาน
แห่งชาติและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรยกเลิกมติ ครม. เมื่อ
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ และควรมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำ�ไม้เล็กและไม้ใหญ่ ตลอด
จนเผาไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำ�แทนต่อไป ซึ่งฝ่ายอำ�นวยการพัฒนาการเกษตร และคมนาคม ได้มอบให้
กระทรวงเกษตรพิ จ ารณาแล้ ว และได้ ร ายงานว่ า คณะกรรมการพิ จ ารณาราชการด้ า นป่ า ไม้ ข อง
กระทรวงเกษตร (กพป.) มีความเห็นว่า
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเสนอ
๒. ขอให้พิจารณามติ ครม.เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔ ที่มีมติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
สละสิทธิการทำ�ไม้ในป่านอกโครงการ หรือไม้ในที่ดินที่จะเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มีโอกาสทำ�ไม้เหล่านั้น
กระทรวงเกษตรพิจารณาเห็นว่า ในชั้นเดิมกระทรวงเกษตรได้ดำ�เนินให้มีมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๑๔ เนื่องจากเกรงว่าจะทำ�ให้ประชาชนเดือดร้อนเรื่องไม้ใช้สอยส่วนตัวหรือการปลูกสร้างบ้าน
แต่บดั นี้ ได้มกี ารแก้ไขหลักเกณฑ์การอนุญาตไม้เพือ่ การใช้สอยของประชาชนในกรณีตา่ งๆ ไว้แล้ว จึงสมควร
มอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผูท้ �ำ ไม้ตอ่ ไปตามเดิม เช่นเดียวกับทีก่ ระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเสนอ
ฝ่ายอำ�นวยการพัฒนา การเกษตร และคมนาคม พิจารณาแล้วเห็นชอบตามทีก่ ระทรวงเกษตรเสนอ
จึงขอเสนอมาเพือ่ โปรดพิจารณา หากชอบด้วยดำ�ริ ขอได้โปรดเสนอสภาบริหารคณะปฏิวตั พิ จิ ารณายกเลิกมติ
ครม. เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ และยกเว้นมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔ เฉพาะในส่วน
ที่เกี่ยวกับการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิจากการเป็นผู้รับอนุญาตทำ�ไม้นอกเขตป่าโครงการ หรือ
ไม้ในที่ดินที่จะเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ ที่ไม่ขัดกับกฎหมายตามหลักการเดิมต่อไป
(ลงนาม) พล.อ.อ. ทวี จุลละทรัพย์
(ทวี จุลละทรัพย์)
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาการเกษตร และคมนาคม
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การทำ�ไม้ในเขตนิคม
ความจริงการทำ�ไม้ในเขตนิคม ก็คงใช้ระเบียบหลักการตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๗๗๔๓/๒๕๐๒
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๐๒ ที่ ๑๐๖/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๓ และ ที่ ๗๑๕๒/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๐๓ เช่นเดียวกับการทำ�ไม้ในที่ดินจัดสรร แต่เนื่องจากการจัดนิคมนั้นทบวงการเมืองผู้จัด
อันได้แก่ กรมประชาสงเคราะห์หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าจัดโดยใช้พน้ื ทีเ่ ป็นจำ�นวนมาก บางครัง้ ต้องใช้
พื้นที่ป่าถาวรหรือป่าสงวนแห่งชาติจัดเป็นนิคม จึงมีระเบียบปฏิบัติเพิ่มเติมไปจากหลักเกณฑ์ของการทำ�ไม้
ในที่ดินจัดสรรไปบ้าง
และโดยที่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ ให้อำ�นาจแก่อธิบดี
เจ้าของนิคมเป็นผู้ขอรับอนุญาตทำ�ไม้เองได้ การอนุญาตไม้ในเขตนิคมจึงอนุญาตให้อธิบดีเจ้าของนิคม
เนือ่ งจากตามพระราชบัญญัตจิ ดั ทีด่ นิ เพือ่ การครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ ได้บญ
ั ญัตไิ ว้คำ�ว่านิคม หมายถึง
นิคมสร้างตนเองหรือนิคมสหกรณ์เท่านั้น การจัดนิคมตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพจึงมีแต่
นิคมของกรมประชาสงเคราะห์ และนิคมสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนนิคมของทบวงการเมืองอื่น
เช่น ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือหน่วยราชการอื่นไม่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัตินี้
หากมีการทำ�ไม้ออกในนิคมอื่นก็จะต้องมอบไม้ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำ�ออก ตามระเบียบการทำ�ไม้
ในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์ทุกประการ
การจัดนิคมของกรมประชาสงเคราะห์หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเป็นนิคมโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มี
พระราชกฤษฎีกากำ�หนดของเขตนิคม ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดิน พ.ศ.๒๕๑๑ แล้วเท่านั้น
สำ � หรั บ อำ � นาจที่ ก ฎหมายกำ � หนดให้ อ ธิ บ ดี เ จ้ า ของนิ ค มทำ � ไม้ ไ ด้ ก็ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา ๑๔
แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ ไว้ดังนี้ “มาตรา ๑๔ ให้อธิบดีมีอำ�นาจปฏิบัติการ
ในที่ดินภายในเขตของนิคมเกี่ยวกับไม้หวงห้าม แร่ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
เป็นเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น สำ�หรับบำ�รุงส่งเสริมกิจกรรมและการจัดทำ�สิ่งก่อสร้างอันเป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวมของนิคมได้ โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น”
นอกจากนี้ก็ยังได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๑๒ อนุมัติให้กรมเจ้าของนิคมทำ�ไม้
ในเขตนิคมได้ รวมทั้งไม้สักและไม้ยาง ดังมติคณะรัฐมนตรีที่ได้คัดไว้ดังนี้
มติเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๑๒
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ด่วนมาก
ที่ สร.๐๔๐๓/๑๓๔๘๕				
									

สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑๒ กันยายน ๒๕๑๒

เรื่อง การทำ�ไม้ในบริเวณที่ดินที่จะเปิดเป็นนิคมของทางราชการ
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
อ้างถึง หนังสือ ที่ กษ.๐๗๐๔/๑๒๖๙๑ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๒
		 ตามทีก่ ระทรวงเกษตรได้พจิ ารณาเห็นสมควรให้กรมประชาสงเคราะห์และกรมสหกรณ์ทด่ี นิ ซึง่ เป็น
กรมเจ้าของนิคมเป็นผูท้ ำ�ไม้ในเขตนิคมทุกชนิด รวมทัง้ ไม้สกั และไม้ยาง ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ทีด่ นิ เพือ่ การ
ครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ และได้เสนอไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจาณาความแจ้งอยู่แล้ว นั้น
		 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๑๒ ลงมติเห็นชอบด้วย และอนุมัติ
ให้ดำ�เนินการตามที่กระทรวงเกษตรเสนอ
		 จึงขอยืนยันมา ได้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติทราบด้วยแล้ว
						
ขอแสดงความนับถือย่างยิ่ง
						
(ลงนาม)
พลตำ�รวจตรี สง่า กิตติขจร
(สง่า กิตติขจร)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กองนิติธรรม
		 ปัญหาในการทำ�ไม้ในเขตนิคม ก็คอื การสงวนพืน้ ทีจ่ ดั สรรไม่ได้ กับการสงวนป่าไว้เป็นสมบัตสิ ว่ นกลาง
ในเขตนิคม ซึง่ กรมป่าไม้กบั กรมประชาสงเคราะห์กเ็ คยพิจารณาปัญหานี้ โดยทำ�การตกลงกันไว้ครัง้ หนึง่ แล้ว
ตามบันทึกรายงานการประชุมเรือ่ ง การทำ�ไม้ในเขตนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเรือ่ ง
อื่นๆ ณ ห้องประชุมกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ ซึ่งกรมป่าไม้ส่งเวียนตามหนังสือบันทึก
ที่ ๗๑๘๒/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓ นอกจากนี้กรมป่าไม้ยังกำ�หนดให้มีการสงวนป่าไว้เป็นสมบัติ
ส่วนกลาง และสงวนต้นไม้ในพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่จ�ำ เป็นต้องตัดไม้ออก และสงวนไว้เพือ่ ความร่มรืน่ สวยงามในแนวถนน
สายใหญ่ เป็นต้น ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่คัดไว้ดังต่อไปนี้
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ที่ ๗๑๘๒/๒๕๐๓
				

กรมป่าไม้
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓

		 สำ�เนาบันทึกรายงานการประชุมเรือ่ งการทำ�ไม้ในเขตนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ ส่งมาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด เพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำ�ไม้ในเขตนิคมสร้างตนเอง เพื่อให้เป็น
การสอดคล้องต้องกันด้วย
		 ส่งมายัง ป่าไม้เขตทุกเขต เพื่อทราบ
						
(ลงนาม) ประกอบวนกิจ
(หลวงประกอบวนกิจ)
รองอธิบดี ลงนามแทน
อธิบดีกรมป่าไม้
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บันทึกรายงานการประชุม

เรื่อง การทำ�ไม้ในเขตนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฏร์ธานี และเรื่องอื่นๆ
ณ ห้องประชุมกรมป่าไม้
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓
........................................................................................
รายนามผู้เข้าประชุม
๑. นายเฉลิม ศิริวรรณ		 อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน
๒. หลวงประกอบวนกิจ		 รองอธิบดีกรมป่าไม้ (ฝ่ายธุรการ)
๓. นายเจริญ มโนพัฒนะ		 ผู้อำ�นวยการกองนิคมสร้างตนเอง กรมประชาสงเคราะห์
๔. นายไมตรี รัตนพันธ์		 ผู้ช่วยหัวหน้ากองคุ้มครอง กรมป่าไม้
๕. นายจำ�ลอง ฉายะพงษ์
ผู้ช่วยหัวหน้ากองโครงการ กรมป่าไม้
๖. นายเชาว์ จำ�เรืองศรี		 หัวหน้าแผนการอนุญาตทำ�ไม้ กองคุ้มครอง กรมป่าไม้
เปิดประชุมเวลา ๑๐.๕๐ น.
อธิบดีกรมป่าไม้ประธานในทีป่ ระชุมได้กล่าวเปิดประชุมชีแ้ จงว่า ตามทีไ่ ด้เชิญผูแ้ ทนกรมประชาสงเคราะห์มา
ประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าทีข่ องกรมป่าไม้ในวันนี้ ก็เพือ่ ทีจ่ ะได้ท�ำ ความตกลงในเรือ่ งการกำ�หนดหลักเกณฑ์ในการ
ทำ�ไม้ในเขตนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเรื่องอื่น
ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ
เรือ่ งที่ ๑ การทำ�ไม้ในเขตนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึง่ กรมประชาสงเคราะห์
ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ ๑๓๐๑๓/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๐ ถึงกรมป่าไม้ แจ้งเรื่องที่ทางจังหวัด
สุราษฎร์ธานีได้ตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อพิจารณาและกำ�หนด
หลักเกณฑ์ในการตัดไม้มคี า่ ต่างๆ ในเขตนิคมดังกล่าวออกมาใช้ประโยชน์ เพือ่ ให้ได้คา่ ภาคหลวงเป็นประโยชน์
ของรัฐต่อไปเพราะปรากฏว่า ไม้ดงั กล่าวเมือ่ ราษฎรได้ตดั โค่นลงแล้วมิได้นำ�ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แต่อย่างใด
ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องนี้แล้ว เห็นว่าเนื่องจากกระทรวงเกษตรได้มีนโยบายและกำ�หนดไว้แล้วว่า
ไม้ในกรณีนี้ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้รับอนุญาตทำ�ออกทั้งสิ้น และกรมป่าไม้ได้สั่งการในเรื่องนี้
ไปยังจังหวัดต่างๆ ตามหนังสือด่วนมาก ที่ ๗๗๔๓/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๐๒ และที่ ๑๐๖/๒๕๐๓
ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๓ แล้วจึงไม่มีปัญหาอะไรอีก
เรื่องที่ ๒ ผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์ขอทราบว่า การพิจารณาปรับปรุงแนวเขตนิคมสร้างตนเอง
ขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามที่กรมประชาสงเคราะห์โดยอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ได้ร่วมพิจารณา
กับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายอำ�เภอท้องที่
ที่เกี่ยวข้องตกลงกำ�หนดเขตนิคมสร้างตนเองแห่งนี้ขึ้นใหม่ และได้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบแล้วนั้น
กรมประชาสงเคราะห์ขอทราบว่า กรมป่าไม้ได้พิจารณาดำ�เนินการไปแล้วประการใด
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อธิบดีกรมป่าไม้ชี้แจงว่า เรื่องนี้กรมป่าไม้กำ�ลังจะแจ้งไปให้กรมประชาสงเคราะห์ทราบและสั่ง
จังหวัดพิจารณาดำ�เนินการต่อไป
เรื่องที่ ๓ กองคุ้มครองเสนอว่า นิคมสร้างตนเองที่อำ�เภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้
ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นนิคมสร้างตนเองตามกฎหมาย แต่ทางนิคมได้ตัดฟันและได้ทำ�การ
แปรรูปไม้ไปบ้างแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาวางหลักเกณฑ์การทำ�ไม้ในที่นิคมนี้ว่าจะควรปฏิบัติ
อย่างไรต่อไป
ผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์ชี้แจงว่า การที่ทางนิคมอำ�เภอแว้งได้ดำ�เนินการไปแล้วนั้น ก็เพื่อใช้ไม้
ในการปลูกสร้างสถานที่ราชการ และบ้านพักสมาชิก โดยรีบด่วน เพราะเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับ
ประกอบกับขณะนี้กรมประชาสงเคราะห์ได้เสนอเรื่องการจัดตั้งนิคมแห่งนี้ไปยังคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
แห่งชาติแล้ว และคงจะได้ประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาต่อไปในเร็วๆ นี้
อธิบดีกรมป่าไม้เห็นว่า เรื่องนี้เท่าที่ทางนิคมได้ดำ�เนินการไปแล้วนั้นไม่ชอบด้วยระเบียบและ
พ.ร.บ.ป่าไม้ จึงให้ทางกรมประชาสงเคราะห์รีบดำ�เนินการขออนุญาตตัดฟันและแปรรูปไม้เป็นการชั่วคราว
เสียให้ถูกต้องโดยด่วน ผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์รับว่าจะรีบดำ�เนินการในเรื่องนี้ให้ถูกต้องโดยด่วนต่อไป
เรื่องที่ ๔ กองโครงการเสนอว่า Mr.E.J.Tarvanlar ผู้เชี่ยวชาญแห่ง U.N. ซึ่งมาช่วยแนะนำ�ใน
การตัง้ นิคมสร้างตนเองของกรมประชาสงเคราะห์ได้แนะนำ�ว่า กรมประชาสงเคราะห์นา่ จะได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการใช้ที่ดินในพื้นที่ที่เป็นภูเขาดังนี้
ก. ในพืน้ ทีท่ เี่ ป็นภูเขา การแบ่งทีด่ นิ ให้แก่สมาชิกของนิคมไม่ควรยึดถือเอาระยะห่างจากถนนหนทาง
เป็นเกณฑ์ เช่น ห่างจากถนนข้างละ ๒ หรือ ๓ กม. แต่ควรจะถือเอาความลาดชันของพืน้ ทีเ่ ป็นเกณฑ์ เพราะ
พื้นที่บางตอนภายในระยะที่กำ�หนดไว้อาจลาดชันเกินไปไม่เหมาะแก่การประกอบการกสิกรรม หรือเมื่อถาง
ป่าในที่ที่ซึ่งกล่าวแล้วนั้น อาจก่อให้เกิดดินพังทลายได้อีกด้วย ฉะนั้น จึงเห็นว่าพื้นที่ที่สมควรเปิดเพื่อการ
กสิกรรมควรมีความลาดชันไม่เกิน ๒๐ องศา พืน้ ทีม่ คี วามลาดชันเกิน ๒๐ องศา ควรเก็บไว้เป็นป่าไม้โดยถาวร
นอกจากนี้สำ�หรับพื้นที่ลาดชัดควรทำ�การเพาะปลูกแบบ strip cropping, terrace farming ฯลฯ อีกด้วย
ข. การถางป่าเพือ่ การเพาะปลูก ควรจะกำ�หนดให้สมาชิกนิคมร่วมกันถางป่าแทนการใช้แทรกเตอร์
และการถางก็ควรถางไม้พื้นล่างออกก่อน แทนที่จะถางทั้งต้นไม้ใหญ่ ไม้เล็กลงพร้อมกันในครั้งเดียว เพราะ
ต้นไม้บางต้นอาจจะต้องเหลือไว้เพื่อเป็นร่มเงา เพื่อช่วยเพิ่มพูนปุ๋ยธรรมชาติ เพื่อการใช้ไม้บ้างก็ได้ เมื่อ
ได้ถางไปพื้นล่างลงแล้ว ป่าก็จะมีสภาพโปร่ง สามารถจะใช้ดุลพินิจเลือกดูได้ว่า ไม้ต้นใดควรตัดลง
ไม้ต้นใดควรเก็บไว้ และการให้สมาชิกตัดโค่นไม้หรือถางป่าด้วยตนเองเช่นนี้ ที่ประเทศฟินแลนด์ถูกกว่าการ
ใช้เครื่องทุนแรง ทั้งตอไม้ที่เหลืออยู่ในพื้นที่ผุพังลง ยังช่วยให้ดินสมบูรณ์ดีกว่าการใช้แทรกเตอร์ถอนตอไม้
ออกทิ้ง พืชผลที่ได้เก็บเกี่ยวได้จากพื้นที่ที่ใช้แรงคนถางในระยะ ๓-๔ ปี มีปริมาณมากกว่าจากพื้นที่ที่ใช้แรง
แทรกเตอร์ถาง
ค. เมื่อถางป่าเสร็จแล้ว ควรที่จะให้สมาชิกนิคมปลูกพืชคลุมดิน
ด้วยพืชตระกูลถัว่ ต่างๆ โดยทันทีกอ่ นทีจ่ ะปลูกพืชผลใดๆ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการเพิม่ ความสมบูรณ์ของดิน
และขณะเดียวกันพืชคลุมเหล่านี้ยังจะช่วยป้องกัน มิให้หญ้าคาหรือวัชชพืชอื่นๆ เข้ามาปกคลุมพื้นที่แทน
ทั้งในปีต่อไปก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดายหญ้ามากนัก

387

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
7(362-398).indd 387

7/1/2010 13:27

นอกจากข้ อ เสนอของ Mr.Tarvanlar ดั ง กล่ า วแล้ ว กรมป่ า ไม้ ไ ด้ ข้ อ กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ ใ ห้
กรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดตั้งนิคมสร้างตนเองดำ�เนินการดังนี้
(๑) จัดให้มีป่าไม้เป็นสมบัติส่วนกลางของนิคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ไม่สามารถประกอบการ
กสิกรรมได้ประมาณร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่นิคม
(๒) สองฟากลำ�ห้วยแม่น้ำ�ควรเหลือแถบป่าไว้ไม่น้อยกว่าข้างละ ๑๐-๒๐ เมตร
(๓) ต้นไม้ใหญ่ตามแนวถนนสายใหญ่ภายในบริเวณที่ดินผืนใหญ่ที่ตั้งนิคม ควรให้เหลือต้นไม้ที่มี
ลักษณะดีงามไว้ เพื่อความงดงามของทิวทัศน์และเพื่อร่มเงา
ในเรือ่ งนีผ้ แู้ ทนกรมประชาสงเคราะห์เห็นชอบด้วยตามข้อแนะนำ�ของ Mr.Tarvanlar และหลักเกณฑ์ที่
กรมป่าไม้เสนอมานั้น เพราะตามปกติกรมประชาสงเคราะห์ก็มีนโยบายจัดทำ�ในเรื่องนี้อยู่แล้ว
เรื่องที่ ๕ เกี่ยวกับการที่จะจัดตั้งนิคมช่วยตนเองในท้องที่แห่งอื่นๆ ต่อไปนั้น อธิบดีกรมป่าไม้เสนอ
ก็ควรจะได้มีการเตรียมการล่วงหน้าสัก ๑ หรือ ๒ ปี เพื่อความเหมาสมและเป็นผลดีด้วยกันทุกฝ่าย คือ ใน
ขัน้ แรกควรจะได้มเี จ้าหน้าที่ ทัง้ ฝ่ายกรมประชาสงเคราะห์และกรมป่าไม้ได้รว่ มกันออกไปตรวจสอบสภาพพืน้ ที่
ให้เป็นที่แน่นอนเสียก่อน แล้วจึงดำ�เนินการในขั้นจัดตั้งนิคมต่อไป ทั้งนี้ ก็เพื่อกรมป่าไม้จะได้มีเวลาดำ�เนิน
การในเรือ่ งจัดทำ�ไม้ออกมาเป็นประโยชน์ของรัฐเสียก่อน แทนทีจ่ ะถูกตัดโค่นเผาทิง้ ดังเช่นทีเ่ ป็นอยูแ่ ล้วขณะนี้
เรื่องนี้ ผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์เห็นชอบด้วย และชี้แจงว่า เท่าที่ได้ทำ�มาแล้วนั้นที่ไม่ได้มีการ
เตรียมการล่วงหน้า ก็เนื่องจากต้องดำ�เนินการโดยรีบด่วนตามนโยบายของด้านมหาดไทย เพื่อให้ทันกับ
เหตุการณ์และนโยบายของรัฐบาล
เรื่ อ งที่ ๖ อธิ บ ดี ก รมป่ า ไม้ เ สนอว่ า เกี่ ย วกั บ การจั ด หาที่ ที่ จ ะจั ด ตั้ ง นิ ค มสร้ า งตนเองต่ อ ไป
กรมประชาสงเคราะห์ควรจะได้มีนโยบายจัดทำ�ในที่รกร้างว่างเปล่าจริงๆ หรือที่น้ำ�ท่วม เช่น ที่ดินสองข้าง
ทางรถไฟสายเหนือ ตั้งแต่บึงบอระเพ็ดถึงจังหวัดพิจิตร แถวหนองตม แควน้อย จังหวัดพิษณุโลก และที่ลุ่ม
ระหว่างจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย เป็นต้น แทนทีจ่ ะไปจัดตัง้ ในทีป่ า่ ใหญ่อดุ มสมบูรณ์ไปด้วยไม้มคี า่ เพราะ
จะได้เป็นการทำ�ที่ดินที่ไร้ประโยชน์ให้เป็นที่ดินที่มีประโยชน์ขึ้นผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์ชี้แจงว่า เรื่องนี้
กรมประชาสงเคราะห์เคยดำ�ริทจี่ ะจัดทำ�อยูเ่ หมือนกัน แต่ทงั้ นีต้ อ้ งมีคณะกรรมการพิจารณาร่วมกันหลายฝ่าย
เช่น ในด้านชลประทานและเกษตร เป็นต้น และทีย่ งั ไม่จดั ทำ�เรือ่ งนีก้ เ็ นือ่ งจากต้องใช้งบประมาณในการใช้จา่ ยมาก
ผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์รับจะนำ�ไปพิจารณาต่อไป
เรือ่ งที่ ๗ ผูแ้ ทนกรมประชาสงเคราะห์เสนอว่า กรมประชาสงเคราะห์จะขอขยายเนือ้ ทีน่ คิ มสร้างตนเอง
คลองน้ำ�ใส ซึ่งอยู่ในบริเวณ ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งใต้ อำ�เภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี เฉพาะด้าน
ทิศตะวันตก ซึง่ เดิมกำ�หนดแนวเขตจากบ้านหนองปรือขึน้ ไปตามลำ�ห้วยขุนปูน ออกไปสองฟากถนนของนิคม
ข้างละประมาณ ๒ กม. เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านตามแนวถนน
เรื่องนี้กรมป่าไม้ขอให้กรมประชาสงเคราะห์ทำ�เรื่องมากรมป่าไม้โดยเฉพาะ เพื่อกรมป่าไม้พิจารณา
เป็นเรื่องหนึ่งต่างหาก
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.
						
(ลงนาม) เชาวน์ จำ�เรืองศรี
								
(นายเชาวน์ จำ�เรืองศรี)
								
ผู้จัดรายงานการประชุม
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ส่วนเรื่องการทำ�ไม้ออกจากเขตนิคม ก็ให้ทำ�ออกตามแปลงที่จะเปิดใช้ประโยชน์ตามหลักเกณฑ์
ในหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๑๐๖/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๓ วรรคท้าย และหนังสือแจ้งทางปฏิบัติ
เพิม่ เติมเกีย่ วกับการทำ�ไม้ในเขตนิคม ซึง่ ตามหลักการเดิมให้ท�ำ ออกตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ถงึ จังหวัดปราจีนบุรี
ที่ ๒๔๔๑/๒๕๐๔ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๐๔ ดังที่คัดไว้แล้ว ซึ่งระเบียบนี้มอบให้องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้เป็นผู้ทำ�ออก ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ แล้ว ตามมาตรา ๑๔
ให้อธิบดีเจ้าของนิคมเป็นผู้ขอรับอนุญาตทำ�ไม้เองได้ ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๔/๑๓๓๖๒ ลงวันที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๑๑ ดังที่คัดไว้แล้ว
แต่สำ�หรับไม้สักไม้ยางซึ่งตามหนังสือดังกล่าว ให้อนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไปก่อน
นั้น เมื่อได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๑๒ อนุมัติให้กรมเจ้าของนิคมทำ�ไม้สักไม้ยาง
ในเขตนิ ค มได้ กรมป่ า ไม้ จึ ง แจ้ ง มติ น้ ี ใ ห้ จั ง หวั ด ทราบและปฏิ บั ติ แ ล้ ว ตามหนั ง สื อ กรมป่ า ไม้ ถึ ง
กรมประชาสงเคราะห์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๔/๑๓๔๐๒ ลงวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๑๒ และส่งเวียนไปจังหวัดและเขตต่างๆ ปฏิบัติ ตามหนังสือบันทึกที่ กษ.๐๗๐๔/๑๓๔๐๓
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๒
สำ�หรับค่าใช้จ่ายในการสำ�รวจไม้ในเขตนิคม ให้กรมเจ้าของนิคมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เช่นเดียวกับที่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะต้องออกค่าใช้จ่ายในการสำ�รวจไม้ในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ เท่าที่จ่ายไป
จริงให้กรมป่าไม้ (บันทึกการประชุมระหว่างกรมป่าไม้ กรมประชาสงเคราะห์ กรมสหกรณ์ที่ดิน และ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๖พฤศจิกายน ๒๕๑๑ ณ ห้องประชุมกรมป่าไม้ ตามหนังสือกรมป่าไม้
ที่ กษ.๐๗๐๔/๑๔๓๔๘-๑๔๓๔๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๑)
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ที่ กษ. ๐๗๐๔/๕๓๕๔							
			

กรมป่าไม้

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๐

เรื่อง การทำ�ไม้ในเขตนิคมสร้างตนเองเพือ่ ช่วยเหลือราษฎรอพยพตามโครงการเขือ่ นน้�ำ พองจังหวัดอุดรธานี
เรียน ป่าไม้เขตอุดรธานี
อ้างถึง หนังสือเขต ที่ กษ.๐๗๐๙(อด)/๑๐๕๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๐๙
		 ตามหนังสือเขตทีอ่ า้ งถึงรายงานว่า เขตได้ท�ำ การสำ�รวจไม้เพือ่ ทำ�ออกในป่าทีจ่ ะจัดตัง้ นิคมสร้างตนเอง
ในท้องทีอ่ �ำ เภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี ส่งบัญชีไม้ให้จงั หวัดดำ�เนินการอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ทำ�ออกแล้ว แต่สำ�หรับไม้เล็กขนาดโตต่ำ�กว่า ๑๐๐ ซม. และไม้ทำ�ฟืนเขตได้ทำ�การสำ�รวจโดยวิธีคำ�นวณและ
หาปริมาตรไม้จากแปลงตัวอย่าง (Sampling) ไปให้กรมป่าไม้ทราบ นั้น
		 กรมป่าไม้ได้พจิ าณาแล้วเห็นว่า ตามทีเ่ ขตรายงานไปนัน้ ยังมิได้แจ้งรายละเอียดว่า ในการสำ�รวจไม้
ให้ท�ำ ออกดังกล่าวเขตได้ท�ำ การสำ�รวจในบริเวณป่าทีจ่ ะเปิดทีด่ นิ จัดสรรก่อนหลังตามลำ�ดับ และบริเวณป่าส่วนใด
ที่จะต้องสงวนไว้ เป็นสมบัติส่วนกลางของนิคมประมาณ ๒๐% ของเนื้อที่ป่าหรือป่าบริเวณใดส่วนใด ควร
สงวนไว้ตลอดถึงการสงวนต้นไม้ภายในเขตนิคมฯ ตามนัยหลักเกณฑ์การทำ�ไม้ในเขตนิคมฯ ตามบันทึกรายงาน
การประชุมเรือ่ งการทำ�ไม้ในเขตนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเรือ่ งอืน่ ๆณ ห้องประชุม
กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ ซึ่งกรมป่าไม้ได้แจ้งมาให้เขตทราบและปฏิบัติตามหนังสือบันทึก
กรมป่าไม้ ที่ ๗๑๘๒/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓ และในการสำ�รวจนับไม้ขนาดเล็กต่�ำ กว่า ๑๐๐ ซม.
ก็มไิ ด้สง่ รายงานการสำ�รวจนับไม้และคำ�นวณหาปริมาตรจากแปลงตัวอย่าง (Sampling) ไปให้กรมป่าไม้ทราบ
แต่ประการใด กรมป่าไม้จึงไม่อาจที่จะตรวจสอบผลการสำ�รวจนับไม้และการคำ�นวณปริมาตรไม้ทำ�ฟืนตามที่
เขตรายงานไปได้และโดยที่กรมป่าไม้ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการทำ�ไม้ในเขตนิคมสร้างตนเอง
ของกรมประชาสงเคราะห์ สำ�หรับไม้เล็กขนาดวัดรอบต่ำ�กว่า ๑๐๐ ซม. โดยวิธีประมูลหาผู้รับอนุญาตซึ่งได้
แจ้งให้จังหวัดทราบเป็นทางปฏิบัติแล้วนั้น
		 ฉะนั้น กรมป่าไม้จึงเรียนมาเพื่อเป็นการซ้อมความเข้าใจในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสำ�รวจไม้เพื่อ
ทำ�ออกจากเขตป่านิคมสร้างตนเองของกรมประชาสงเคราะห์เป็นการเพิ่มเติมดังนี้
		 ๑. ก่อนทีจ่ ะทำ�การสำ�รวจตีตราไม้เพือ่ อนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ท�ำ ไม้ออกหรือสำ�รวจ
นับไม้ คำ�นวณหาจำ�นวนไม้ที่ไม่ต้องสำ�รวจตีตรา และคำ�นวณปริมาตรไม้ทำ�ฟืน จะต้องติดต่อประสานงาน
กับผู้ปกครองนิคมเพื่อทราบพื้นที่ป่าที่จะสงวนไว้เป็นสมบัติส่วนกลางประมาณ ๒๐% ตามนัยเดียวกับเรื่อง
การทำ�ไม้ในเขตนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมกรมป่าไม้
เมือ่ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ ตามนัยหนังสือบันทึกกรมป่าไม้ ที่ ๗๑๘๒/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓
เพื่อทราบถึงพื้นที่ป่าที่จะจัดสรรที่ดินและพื้นที่ป่าที่จะสงวนไว้เป็นสมบัติส่วนกลางและการที่จะให้สงวน
ต้นไม้ภายในเขตนิคมฯ แล้วจึงให้ทำ�การสำ�รวจตีตราไม้ในบริเวณพื้นที่ท่จี ะจัดสรรที่ดินก่อนหลังตามลำ�ดับ
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ตามนัยหลักเกณฑ์หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๒๔๔๑/๒๕๐๔ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๐๔ แล้วจึงส่งบัญชีไม้ไปให้
จังหวัดดำ�เนินการอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำ�ออกตามระเบียบและหลักเกณฑ์ต่อไป
		 ๒. สำ�หรับไม้เล็กขนาดโตวัดรอบต่ำ�กว่า ๑๐๐ ซม. ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่รับทำ�
และกรมป่าไม้กำ�หนดให้จังหวัดอนุญาตให้ทำ�ออกโดยวิธีประมูล โดยดำ�เนินการตามนัยหนังสือกรมป่าไม้
ที่ กษ.๐๗๐๔/๒๔๓,๒๕๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๑๐ ที่ กษ. ๐๗๐๔/๒๑๒๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐
และ ที่ กษ.๐๗๐๔/๔๐๙๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๑๐ และไม้ที่มีลักษณะคุณภาพไม่เหมาะสมที่จะใช้
ประโยชน์อย่างอื่น นอกจากการทำ�ไม้ฟืนก็ให้ทำ�การสำ�รวจและหากำ�ลังผลิตตามนัยหลักเกณฑ์ตามหนังสือ
แนวทางการสำ�รวจและหากำ�ลังผลิตป่าฟืน ซึ่งเรียบเรียงโดย ดร.ชำ�นิ บุญโยภาส ตามที่กรมป่าไม้แจ้ง
ให้เขตทราบและปฏิบัติแล้วตามนัยหนังสือ กรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๓/๖๓๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๑๐
เมื่อดำ�เนินการแล้วให้ส่งรายละเอียดในการสำ�รวจนับไม้และหากำ�ลังผลิตของป่าฟืน ของเจ้าหน้าที่ผู้ไป
ดำ�เนินการไปให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน เพื่อตรวจสอบเสียก่อนด้วย
		 ทั้งนี้ การปฏิบัติตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ดังกล่าว ให้ใช้ปฏิบัติสำ�หรับการสำ�รวจตีตราไม้ การ
สำ�รวจนับไม้และการสำ�รวจกำ�ลังผลิตป่าฟืนทีจ่ ะทำ�ออกจากทีด่ นิ จัดสรร ซึง่ ทางราชการได้ด�ำ เนินการจัดสรร
ที่ดินเพื่อประชาชน ตามประมวลกฎหมายที่ดินทำ�นองเดียวกันด้วย ซึ่งปรากฏว่าสำ�หรับการจัดสรรที่ดิน
ผืนใหญ่กระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งให้ผวู้ า่ ราชการภาคทุกภาค และผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือ
ปฏิบตั แิ ล้วตามหนังสือ ที่ ๙๗๑๖/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙ โดยกำ�หนดหลักเกณฑ์การให้
สงวนป่าไม้ไว้เป็นสมบัติส่วนกลางประมาณร้อยละ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ของเนื้อที่ และให้สงวนต้นไม้ภายในเขต
ทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรเพือ่ ความชุม่ ชืน้ ของพืน้ ดิน เพือ่ บังลมและเพือ่ มีไว้ใช้สอยภายในครอบครัวเป็นแนวหรือเป็น
หย่อมๆ ตามความเหมาะสม และให้สงวนไม้ใหญ่ไว้ตามแนวถนนสายใหญ่ในบริเวณที่ดินผืนใหญ่ที่จัดสรร
ทั้งสองข้างตามสมควร ซึง่ เรือ่ งนีก้ รมป่าไม้กไ็ ด้แจ้งมาให้เขตและจังหวัดทราบเป็นทางปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัดแล้ว
ตามหนังสือที่ ๖๙๘๘/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๙๙
		 จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติแล้วรายงานผลให้กรมป่าไม้ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณา
ดำ�เนินการต่อไป
									
								
										
										
กองคุ้มครอง

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม)

ดุสิต พานิชพัฒน์
(นายดุสิต พานิชพัฒน์)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ กษ.๐๗๐๔/๕๓๕๕					
				

กรมป่าไม้
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๐

สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๔/๕๓๕๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๐
ส่งมาเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติโดย
เคร่งครัดเช่นกันต่อไป
ส่งมาเรียน ป่าไม้เขตทุกเขต (ยกเว้นป่าไม้เขตอุดรธานี) เพื่อทราบและปฏิบัติ
ส่งมาเรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญทางผลิตผลป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตร์ป่าไม้
และผู้บังคับการกองตำ�รวจป่าไม้ เพื่อทราบ
ส่งมาเรียน ผู้อำ�นวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบ
ส่งมาเรียน หัวหน้ากองทุกกอง นักวิชาการป่าไม้เอก พนักงานป่าไม้เอก นิติกรเอก ผู้อำ�นวยการ
โรงเรียนป่าไม้ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่ หัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ
และหัวหน้าสำ�นักงานสำ�รวจวัตถุดิบเพื่อทราบ

							
									
									

(ลงนาม)

ดุสิต พานิชพัฒน์
(นายดุสิต พานิชพัฒน์)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
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ที่ มท.๐๗๑๒/๙๙๑๗				
				

กรมประชาสงเคราะห์
๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๐

เรือ่ ง การทำ�ไม้ในเขตนิคมสร้างตนเองเพือ่ ช่วยเหลือราษฎรอพยพตามโครงการเขือ่ นน้ำ�พองจังหวัดอุดรธานี
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๔/๕๖๕๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๑๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำ�เนาหนังสือกรมประชาสงเคราะห์ ที่ มท. ๐๗๑๒/๙๙๑๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๐
			 ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง ว่ากรมป่าไม้ได้สง่ั การให้ปา่ ไม้เขตอุดรธานีด�ำ เนินการสงวนป่าในเขตนิคมสร้าง
ตนเองเพื่อช่วยเหลืออพยพราษฎร ตามโครงการเขื่อนน้ำ�พอง จังหวัดอุดรธานี และนิคมสร้างตนเองของ
กรมประชาสงเคราะห์แห่งอื่นๆ ไว้เป็นสมบัติส่วนกลางของนิคมประมาณ ๒๐% ของเนื้อที่ป่า พร้อมกับให้
ทำ�การสงวนต้นไม้ในเขตนิคมตามหลักการที่กรมป่าไม้ได้กำ�หนดไว้เดิม เพื่อสำ�รวจทำ�ไม้ออกเฉพาะที่ดินที่จะ
ใช้ประโยชน์โดยแท้จริง จึงขอให้กรมประชาสงเคราะห์สงั่ เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ของกรมป่าไม้ ตามนัยหนังสือดังกล่าวต่อไปด้วยความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น
			 กรมประชาสงเคราะห์ได้รับทราบแล้ว ขอเรียนว่า ได้สั่งการให้นิคมสร้างตนเองทุกแห่งได้
ทราบและถือปฏิบัติต่อไปแล้ว ปรากฏตามสำ�เนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้
						
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
						
(ลงนาม) อร่าม สุทธะพินทุ
(นายอร่าม สุทธะพินทุ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน			
อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์
กองจัดนิคม
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ที่ มท.๐๖๐๓/๔๗๗๒				
			

กรมที่ดิน
๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๐

เรื่อง การทำ�ไม้ในเขตนิคมสร้างตนเองเพื่อช่วยเหลือราษฎรอพยพตามโครงการเขื่อนน้ำ�พอง
จังหวัดอุดรธานี
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๔/๕๖๕๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๑๐
			 ตามที่ส่งสำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๔/๕๓๕๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๐
เรือ่ งการทำ�ไม้ในเขตนิคมสร้างตนเอง เพือ่ ช่วยเหลือราษฎรอพยพตามโครงการเขือ่ นน้�ำ พอง จังหวัดอุดรธานี
ไปเพือ่ ทราบ และสัง่ เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีข่ องกรมป่าไม้ เพือ่ ปฏิบตั ใิ นการสงวนป่า
เป็นสมบัติส่วนกลาง และสงวนต้นไม้ไว้ตามระเบียบหลักการภายในเขตที่ดิน ตามนัยหนังสือกรมป่าไม้
ดังกล่าวต่อไป ความแจ้งแล้ว นั้น
			 กรมทีด่ นิ ได้แจ้งขอให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ ดี่ นิ ทราบและให้ความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าทีข่ องกรมป่าไม้ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ดงั กล่าวแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ
							
					
								
								
								

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม)

ส. เปี่ยมศรี
(นายแสวง เปี่ยมศรี)
รองอธิบดี ทำ�การแทน
อธิบดีกรมที่ดิน

ส่วนจัดและควบคุมที่ดิน
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ที่ พก. ๑๐๐๒/๔๘๒๑										
			

กรมสหกรณ์ที่ดิน

๑๐ สิงหาคม ๒๕๑๐

เรื่อง การสงวนป่าและต้นไม้ไว้เป็นส่วนกลางของสหกรณ์นิคม
เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๔/๕๖๕๐ ลงวันที่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๑๐
			 ตามที่ได้มีหนังสือขอให้กรมสหกรณ์ที่ดินสั่งให้เจ้าหน้าที่ของกรมประสานงานให้ความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าทีก่ รมป่าไม้ เพือ่ ปฏิบตั ใิ นการสงวนป่าเป็นสมบัตสิ ว่ นกลาง และสงวนต้นไม้ไว้ตามระเบียบ
หลักการตามที่แจ้งให้ทราบนั้น
			 กรมสหกรณ์ที่ดินได้มีหนังสือสั่งให้หน่วยสหกรณ์ที่ดิน ซึ่งควบคุมงานจัดสหกรณ์นิคม
ในเขตป่าจัดสรร ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ เพื่อปฏิบัติในการสงวนป่าและต้นไม้ไว้เป็นสมบัติ
ส่วนกลางตามนัยแห่งหนังสือกรมป่าไม้ดังกล่าวข้างต้นแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
							
						
								

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม)

ม. วิริยานนท์
(นายมนู วิริยานนท์)
อธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดิน

กองจัดที่ดิน
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ที่ ๒๔๔๒/๒๕๐๔ 		
		

กรมป่าไม้
๒๐ มีนาคม ๒๕๐๔

สำ�เนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๒๔๔๑/๒๕๐๔ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๐๔ ส่งมาเรียน ผู้ว่าราชการ
จังหวัด – เพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในการสำ�รวจตีตราไม้และควบคุมการทำ�ไม้ในเขต
นิคมสร้างตนเองของกรมประชาสงเคราะห์ในท้องที่จังหวัดนี้ ตามนัยดังกล่าวแล้วต่อไป
ส่งมายัง ป่าไม้เขต – เพื่อทราบและปฏิบัติ
ส่งมาเรียน ผู้อำ�นวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบ

							
					
									

(ลงนาม)

วิเชียร กุญชร ณ อยุธยา
(นายวิเชียร กุญชร ณ อยุธยา)
อธิบดีกรมป่าไม้
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ที่ ๒๔๔๑/๒๕๐๔					
		

กรมป่าไม้
๒๐ มีนาคม ๒๕๐๔

เรื่อง การสำ�รวจตีตราไม้ในนิคมสร้างตนเองของกรมประชาสงเคราะห์
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
			 ด้วยกรมป่าไม้ได้รับหนังสือกรมประชาสงเคราะห์ ขอให้พิจารณาเรื่องการตีตราไม้ในเขต
นิคมสร้างตนเอง คลองน้�ำ ใส จังหวัดปราจีนบุรี ว่า การจัดสรรทีด่ นิ เพือ่ บรรจุราษฎรเข้าทำ�กินในนิคมสร้างตนเอง
นัน้ จำ�เป็นจะต้องรีบดำ�เนินการให้ทันฤดูกาลเพาะปลูก และให้เป็นไปตามโครงการและงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ เรื่องการตีตราไม้หรือตรวจวัดฟืนเพื่อเสียค่าภาคหลวง ปรากฏว่าจะต้องใช้เวลานาน ราษฎรย่อมจะ
ได้รับความเดือดร้อน จึงขอให้กรมป่าไม้พิจารณาหาทางช่วยเหลือในเรื่องนี้
			 กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความร่วมมือตามที่กรมประชาสงเคราะห์แจ้งมา
จึงขอกำ�หนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ คือ
			 (๑) การสำ�รวจตีตราไม้ในเขตนิคม ขอให้จังหวัดโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ติดต่อกับผู้ปกครองนิคม
เพื่อทราบว่าทางนิคมมีความประสงค์จะจัดสรรที่ดินเพื่อบรรจุราษฎรเข้าทำ�กินในที่ดินนิคมสร้างตนเอง ใน
เนือ้ ทีต่ อนใดก่อน แล้วขอได้โปรดสัง่ พนักงานเจ้าหน้าทีส่ ำ�รวจตีตราไม้เพือ่ ให้ท�ำ ออกมาเป็นแปลงๆ ตามความ
จำ�เป็นก่อนหลังตามลำ�ดับไปให้เสร็จทันกับความประสงค์ของกรมประชาสงเคราะห์
			 (๒) การสำ�รวจตีตราไม้ในเขตนิคม ขอให้จงั หวัดโปรดสัง่ พนักงานเจ้าหน้าทีใ่ ห้รบี ดำ�เนินการ
สำ�รวจตีตราสำ�หรับไม้ที่มีคา่ ในการทีจ่ ะใช้ทำ�ซุงหรือไม้เลื่อย ไม้เสาให้เสร็จสิ้นเป็นแปลงๆ ดังกล่าวในข้อ (๑)
แล้วรีบติดต่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อทำ�ไม้ออกมาตามระเบียบโดยเร็ว
			 (๓) สำ�หรับไม้ทมี่ คี วามสำ�คัญน้อย แต่พอทีจ่ ะใช้ท�ำ ซุง หรือไม้เลือ่ ยหรือไม้เสาได้ ก็ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่สำ�รวจชนิด จำ�นวน แล้วออกใบอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำ�ออกโดยไม่ต้องตีตรา
ประจำ�ต้นไปก่อนได้ แต่ให้หมายเหตุในใบอนุญาตว่าจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตีตราชักลากก่อนนำ�
เคลื่อนที่จากตอไม้นั้น
			 (๔) สำ�หรับไม้เล็กที่มีลักษณะทราม และมีคุณภาพไม่เหมาสมที่จะใช้ประโยชน์อย่างอื่น
นอกจากทำ�ฟืนหรือเผาถ่าน และต่ำ�กว่า ๕๐ ซม. ซึ่งมิได้สำ�รวจและตรวจวัดตีตราประจำ�ต้นในแปลงที่
เจ้าหน้าที่ได้ทำ�การสำ�รวจจำ�นวนไม้มีค่าตามข้อ (๒) และข้อ (๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากจังหวัดเห็นสมควร
ทีจ่ ะผ่อนผัน ให้ชาวนิคมตัดฟันเพือ่ ใช้ท�ำ ไม้ฟนื หรือไม้เผาถ่านเพือ่ ประทังความเดือดร้อนไปพลางก่อน ในระยะ
เวลาที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ยังไม่ดำ�เนินการทำ�ไม้ซุงหรือไม้ท่อนออก ก็ให้จังหวัดพิจารณาอนุญาตให้
ผูป้ กครองนิคมหรือชาวนิคมสร้างตนเองทำ�ไม้ดงั กล่าวนีเ้ พือ่ ใช้ท�ำ ฟืนหรือเผาถ่านได้ตามอำ�นาจของจังหวัดได้
ตามนัยแห่งหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๗๑๕๒/๒๕๐๓ ลงวันที๑่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓ โดยให้ผปู้ กครองนิคมสร้างตนเอง
เป็นผูอ้ นุญาตทำ�ในนามของนิคม และไม่ตอ้ งขออนุมตั ไิ ปยังกรมป่าไม้ แต่เมือ่ ได้สงั่ ดำ�เนินการอนุญาตไปแล้ว
โปรดแจ้งผลให้กรมป่าไม้ทราบ และการทำ�ไม้ในกรณีนขี้ อได้โปรดสัง่ เจ้าหน้าทีค่ วบคุมการทำ�ไม้ให้เป็นไปตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด
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			 (๕) สำ�หรับจำ�นวนพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ดำ�เนินการสำ�รวจตีตราไม้ในเขตนิคมนี้ หากทาง
จังหวัดไม่มพี นักงานเพียงพอทีจ่ ะดำ�เนินการให้เป็นการรวดเร็วได้ ก็ขอให้ตดิ ต่อขอความร่วมมือจากป่าไม้เขต
โดยให้เขตจัดส่งพนักงานของเขต ออกไปช่วยเหลือดำ�เนินการได้
			 (๖) เงินค่าใช้จา่ ยในการสำ�รวจตีตราไม้ในกรณีนี้ หากจังหวัดไม่มงี บประมาณหรือมีไม่เพียงพอ
ก็ขอให้จังหวัดประมาณการแล้วแจ้งให้ป่าไม้ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาติดต่อขอยืมจากองค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้มาทดรองจ่ายตามที่ตกลงไว้
			 จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป
								
							
									
									

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงนาม)

วิเชียร กุญชร ณ อยุธยา
(นายวิเชียร กุญชร ณ อยุธยา)
อธิบดีกรมป่าไม้
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