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คู่มือปฏิบัติการโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า (แนวทางการปลูกป่า)  

คู่มือปฏิบตักิารโครงการปลูกป่าและปอ้งกันไฟป่า 
(แนวทางการปลกูป่า) 

 

ค าน า 

 ทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดที่มีความส าคัญในการด ารงชีวิตของประชาชนและเป็น
องค์ประกอบหลักส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบเช่ือมโยงท าให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนในหลายมิติ ทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ รวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะผลกระทบจากไฟป่าในพื้นที่ต้นน้ าล าธาร ท าให้
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้ลดลงอย่างมาก ยากที่จะกลับฟื้นตัวให้สมบูรณ์ได้ดีดังเดิมในระยะเวลาอันสั้น มีผล
ต่อการเป็นพื้นที่รองรับและดูดซับน้ าและการชะล้างพังทลายของดินโดยเฉพาะในพื้นที่เขาสูงชัน ซึ่งส่งผล ให้ 
ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรน้ าไดต้ามความต้องการได้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการสะสมตะกอน
ในพื้นที่ลุ่มน้ า เกิดความเสื่อมโทรมของดิน ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการขาด
แคลนน้ าในอนาคตหรือภัยแล้งอย่างรุนแรง และเกิดอุทกภัยน้ าป่าไหลหลากซ้ าซากที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง 

 คู่มือปฏิบัติการโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เป็นแนวทางการปลูกฟื้นฟูป่าที่เกี่ยวข้อง กับการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้หลายหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การ
มหาชน) เป็นต้น ซึ่งได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการปลูกฟื้นฟูป่าตามหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติภายใต้
การจัดการเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการด าเนินโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 บทบาทของหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    4 

2. แนวทางการจัดการเชิงพ้ืนท่ี 

 2.1 แนวทางการด าเนินการตามกรอบมาตรการแก้ไขปญัหาการอยู่อาศัย     6 
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 2.4 การมสี่วนร่วมของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ       11 

 2.5 รูปแบบการปลูกฟื้นฟปู่า         12 

 2.6 รูปแบบ/แนวคิดการบริหารจัดการน้ า       20 

3. แนวทางการปฏิบัติงานปลูกป่าตามโครงการ       25 

 กรอบการปฏิบัติงานปลูกป่าตามโครงการ       26  

  แบบรายงานผลการปลูกป่าตามโครงการ       2๗ 

 ตัวอย่างการรายงานตามแบบรายงานผลการปลูกป่าตามโครงการ     2๘ 

เอกสารอ้างอิง           ๒๙ 

ภาคผนวก           3๐ 

หน่วยงานสนบัสนุนในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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บทน า 

ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนและสะสมมานานโดย
ไม่ได้รับการแก้ไขแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม และยังกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
โดยกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงาน
หลักในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมชองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ขีดจ ากัด
ของทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ และงบประมาณที่ได้รับ ท าให้ปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่งเท่านั้น 

ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดท าโครงการปลูกป่าและป้อ งกันไฟป่าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและการ
เสื่อมสภาพของป่าโดยเฉพาะในพื้นที่เขาสูงชัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยด าเนินโครงการปลูกป่าและ
ป้องกันไฟป่า ให้ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ า ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐปร ะเภทอื่น ๆ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ า 
ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐ หรือรวมถึงที่ดินที่อยู่ในการด าเนินโครงการต่าง  ๆ ของรัฐ เพื่อให้ป่าต้นน้ า
กลับมามีความสมบูรณ์ เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ที่ก าหนดให้มีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ ก าหนดพื้นที่ เป้าหมาย  จ านวน 2.68 ล้านไร่  
ระยะเวลาด าเนินการ 8 ปี (2563 – 2570) โดยแบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 จ านวน 
10,000 ไร่ ด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 ระยะที่ 2 จ านวน 800,000 ไร่ ด าเนินการในปี พ.ศ. 2564-2565 
และระยะที่ 3 จ านวน 1,8๗0,000 ไร่ ด าเนินการในปี พ.ศ. 2566-2570 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
นานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ตามพระราชปณิธาน ที่ต้องการให้คนไทยอยู่ดีมีความสุข และ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาราษฎรเมื่อเกิดภัยพิบัติ ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนชาวไทยบ าเพ็ญประโยชน์ 
และท าความดี 

 ดังนั้นเพื่อให้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ  จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติการปลกูปา่และปอ้งกนัไฟป่าเพือ่เปน็แนวทางส าหรับเจา้หน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องได้น าไป
ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

  1. ศูนย์อ านวยการใหญจ่ิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) 
  2. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
  3. กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
  4. กองบญัชาการกองทัพไทย 
  5. กองทัพบก 
  6. กองทัพเรอื 
  7. กองทัพอากาศ 
  8. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
  10. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ) 
  11. กระทรวงกลาโหม (กห.) 
  12. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
  13. กระทรวงพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์
  14. กระทรวงสาธารณสุข 
  15. ส านักงบประมาณ 
  16. ส านักงานทรัพยากรน้ าแหง่ชาติ 
  17. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีสู่ง (องค์การมหาชน) 
  18. กรมประชาสัมพันธ์ 
  19. มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  20. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) (สสน.) 
  21. ส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISDA)  
  22. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
  23. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) 
  24. เครือข่ายภาคประชาชน 
  25. ภาคเอกชนและประชาชน 
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คู่มือปฏิบัติการโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า (แนวทางการปลูกป่า)  

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. กรมป่าไม ้
 1.1 ฟื้นฟูและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติ ในพื้นที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 1, 2 
 1.2 เจรจาขอพื้นที่ส าหรบัปลูกป่าจากราษฎรที่ถือครอง (รอ้ยละ 10 – 20) 
 1.3 เจรจากบัคณะกรรมการป่าชุมชนใหร้่วมฟื้นฟปู่าชุมชน โดยตั้งเป้าหมายป่าชุมชนละ 50 ไร ่
       พื้นที่รวมทั้งประเทศ ประมาณ 0.4 – 0.5 ล้านไร ่
 1.4 ประสานงานและจัดหากล้าไม้ให้กบัผู้ว่าราชการจงัหวัดเพื่อเพิ่มพื้นทีส่เีขียว ตั้งเป้าหมาย 
                 จังหวัด ละ 10,000 ไร่ 
 1.5 ปลูกป่า/จัดท าฝายเพื่อฟื้นฟปู่าต้นน้ า 
 1.6 ส่งเสริมการปลูกเพื่อเพิ่มพื้นทีส่เีขียวในพื้นที่ที่ราษฎรถือครอง 
 1.7 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตราษฎร 
                 ในพื้นที่ป่า 
  1.8 เป็นหน่วยงานจัดท าแผนที่แสดงเป้าหมายและแสดงกจิกรรมในพื้นที่ (แผนที่เป้าหมายระดบัลุม่น้ า/
       ระดับจังหวัด/ระดับอ าเภอ) 
 1.9 จัดต้ังศูนย์ประสานงานโครงการฯ ในพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติที่เป็นเป้าหมายโครงการทุกอ าเภอ 
 1.10 จัดต้ังศูนย์เพาะช ากล้าไม้ในพื้นที่ศูนยป์ระสานงานโครงการฯ 
 1.11 ประสานบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (TOT) น าแพลตฟอรม์ปลูกป่ามาใช้ในโครงการฯ 

2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 2.1 จัดระเบียบการอยู่อาศัยและท ากินของราษฎร ในพื้นที่ตาม พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  
        พ.ศ. 2562 มาตรา 64 และ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 121 
                 พื้นที่ 4.2 ล้านไร่ให้แล้วเสร็จภายในปี 2565  
 2.2 เจรจาขอพื้นที่ส าหรับปลูกป่าจากราษฎรที่ถือครอง (พื้นที่ที่ผู้ถือครองสละสิทธ์ิหรือขาดคุณสมบัติ) 
       และส่งเสริมการปลูกไม้ป่าท้องถ่ินเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่ราษฎรถือครอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20  
 2.3 ปลูกป่า/จัดท าฝายเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ า/จัดหากล้าไม้ป่าท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมการปลูกเพิ่มพื้นที่  
       สีเขียวในพื้นที่ที่ราษฎรถือครองในพื้นที่อนุรักษ์ 
 2.4 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน/เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร 
         ในพื้นที่ป่า 
 2.5 พัฒนาแหล่งน้ า และแหล่งอาหารสัตว์ป่าเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าได้อย่างสมดุล 
 2.6 จัดต้ังศูนย์ประสานงานโครงการฯ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการ 

3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
 3.1 จัดท าแผนที่เป้าหมายปลกูป่าชายเลน ตั้งแต่ ปี 2563 – 2580 จ านวน 153,400 ไร่ 
 3.2 เจรจาขอพื้นที่ส าหรบัปลูกป่าจากราษฎรที่ถือครอง (รอ้ยละ 10 - 20) เพื่อปลกูป่าชายเลน 
       ตามเป้าหมาย 
 3.3 ส่งเสริมการปลูกเพิ่มพื้นที่สเีขียวในพื้นที่เสื่อมโทรมและพื้นที่ทวงคืน 
 3.4 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน/ เพื่อสง่เสรมิการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร 
       ในพื้นที่ป่า  
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4. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 4.1 ประชาสมัพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมีจติส านักรกัผืนป่าและเข้ามามสี่วนร่วม 
 4.2 สร้างเครือข่ายการอนรุักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

5. กรมควบคุมมลพิษ 
 การดูแลเรื่องปญัหาหมอกควัน/ไฟป่า การเผาในพื้นทีเ่กษตรที่จะลามเข้าไปในพื้นทีป่่า 

6. กรมทรัพยากรน้ า 
 6.1 ส ารวจเส้นทางน้ าและวางแผนการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้ า 
 6.2 จัดท าแหล่งน้ าให้ชุมชน 
 6.3 จัดท าแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่า 
 6.4 พัฒนาระบบเตือนภัยน้ าหลากและดินถล่ม (early warning) 

7. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
 7.1 ส ารวจศักยภาพน้ าบาดาลและวางแผนการอนรุักษ์และใช้ประโยชน์น้ าบาดาล 
 7.2 จัดท าโครงการพัฒนาแหล่งน้ าให้แก่ชุมชน 

8. กรมทรัพยากรธรณี 
 สร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลพื้นที่เสี่ยงปัญหาดินโคลนถล่มและการเตือนภัยในพื้นที่สงู หรือ 
           พื้นที่ลาดชัน 

9. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 9.1 ประสานและอ านวยการโครงการ ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
 9.2 วางแผนแนวทางการป้องกันผลกระทบสิง่แวดล้อม 

10. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้
 10.1 ปลูกเสริมป่าเพือ่การอนุรักษ์และฟื้นฟู พื้นทีป่่าต้นน้ าล าธาร 
 10.2 ส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกจิในพื้นที่ชุมชนทัง้ในและนอกเขตป่า 
 10.3 บรหิารจัดการการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไมเ้ศรษฐกิจ 
 10.4 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร      
          ในพื้นที่ป่า/สวนป่า 

11. องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาการอนรุักษ์สัตว์ป่า และการฟื้นฟรูะบบนิเวศ 

12. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 การรวบรวมพันธ์ุไม้หายาก/ใกลสู้ญพันธ์ุมาเกบ็รวบรวมไว้ทีส่วนพฤกษศาสตร์และเพาะขยายพันธ์ุ  
           และน ากลับสู่ถ่ินเดมิใหม้ีจ านวนมากข้ึน 

13. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 13.1 การประสานบริษัททั้งภายในและนอกประเทศทีจ่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการใหทุ้น เพื่อการปลูกป่า
         เป็น Credit ของบริษัท 
 13.2 เป็นหน่วยงานกลางในการตรวจวัดและประเมินคาร์บอนเครดิตจากการปลกูป่า 
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14. ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
 การสง่เสรมิเพือ่สร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ชุมชนในพืน้ที่ป่า 

15. ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) 
 15.1 บูรณาการแผนงานของทุกหน่วยงาน 
 15.2 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
 15.3 ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานภายในและภายนอก ทส. รวมทั้งรายงานผลในภาพรวม ของ  
          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานทราบ 

2. แนวทางการจัดการเชิงพื้นท่ี 

 2.1 แนวทางการด าเนินงาน ตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและท ากินในพื้นที่ป่าไม้ 
ทุกประเภท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 25611

  โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ  

 กลุ่มท่ี 1 จัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
ในพื้นที่ ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 3, 4 และ 5 ส าหรับชุมชนในป่าสงวนแห่งชาติ ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2541 

 กลุ่มท่ี 2 อนุญาตให้อยู่อาศัยและท ากินแบบแปลงรวม ตามรูปแบบที่ก าหนดร่วมกันและเกื้อกูลต่อการ
อนุรักษ์ ส าหรับชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541  ถึงค าสั่ง 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

 กลุ่มท่ี 3 จัดระเบียบและรับรองชุมชนที่อาศัยท ากินแบบแปลงรวม โดยใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า 
โดยฟื้นฟูป่าแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมปลูกป่า 3 อย่าง ก ากับไม่ให้บุกรุกขยายพื้นที่ ส าหรับพื้นที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 1 
และ 2 ก่อน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ส าหรับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2541 ให้ปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดย
วางแผนการฟื้นฟูร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และชุมชน โดยให้ชุมชนเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไม้ที่ปลูกและพืชพื้นล่างได้ 

 กลุ่มท่ี 4 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ 

1. หลักการจัดการพื้นที่ เพื่อให้คงเจตนารมณ์ของการก าหนดกฎหมายเกี่ยวกับพื้นที่ป่า       
เพื่อการอนุรักษ์ ชุมชนที่จะได้รับการพิจารณาต้องเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่เดิม ไม่มีการจัดที่ดินให้แก่บุคคลภายนอก
พื้นที่ มีการก าหนดขอบเขตพื้นที่ท ากินที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน และเป็นการให้สิทธิท ากินมิให้เอกสารสิทธิ 

2. แนวทางการจัดการพื้นที่ ประกอบด้วย 2 ข้ันตอนหลัก คือ การส ารวจการครอบครองที่ดิน 
และการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อตกลงแนวเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ ที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายใน
รูปแบบของการประชาคมของชุมชน โดยมีคณะกรรมการ/คณะท างาน ที่แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
ด าเนินการ 2 ระดับ คือ  

                                                             
1

 เป็นการจัดระเบียบคนที่อาศัยท ากินเฉพาะในป่าสงวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์และป่าชายเลน ภายใต้กรอบกฎหมาย
และแนวทางการด าเนินการตามกรอบการแก้ไขปัญหา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน 2541 และ
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คน
อยู่ร่วมกับป่ากันอย่างเกื้อกูล 
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2.1 คณะท างานส ารวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่ เพื่อร่วมกับชุมชนในการส ารวจ
และบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกัน 

2.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการส ารวจการครอบครองที่ดิน ระดับส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ หรือส านักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์สาขา เพื่อตรวจสอบผลการด าเนิน การแก้ ไขปัญหาจากผล  
การด าเนินงานคณะท างานฯ ระดับพื้นที่ โดยน าผลการส ารวจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 
และการตรวจสอบผู้ครอบครองที่ดินที่ เป็นผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และไร้ที่ดินท ากิน ซึ่งได้อาศัยอยู่  
ในพื้นที่เดิม นั้นๆ ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557  
ในพื้นที่หลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 มาตรวจสอบร่วมกับราษฎร เพื่อจัดระเบียบ  
การครอบครองที่ดินให้ได้เป็นแนวเขตที่เป็นที่อยู่อาศัย และที่ท ากินที่ชัดเจน และก าหนดให้เป็นเขตบริหาร  
เพื่อการอนุรักษ์ 

  3. การด าเนินการดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการพิจารณาอนุญาต  
เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกา และร่างระเบียบตามกฎหมายตาม มาตรา 64 และมาตรา 121 ได้รับการพิจารณา
เห็นชอบและมีผลใช้บังคับแล้ว โดยสามารถน าแนวเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ที่ได้ตรวจสอบ และเห็นชอบร่วมกัน
แล้ว มาจัดท าเป็นโครงการ/เพื่อน าเสนอใช้พื้นที่ได้ตามกฎหมายต่อไป  

กลุ่มท่ี 5 เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าชายเลน 

 1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
1.1 ด าเนินการจัดท าเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน พร้อมทั้งกันพื้นที่ดินส่วนที่อยู่หา่ง

จากทะเลไม่น้อยกว่า 100 เมตร และพื้นที่ที่อยู่ห่างจากริมคลองไม่น้อยกว่า 20 เมตร เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ป่าชายเลน 

1.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลน โดยให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด าเนินการก าหนดอัตราและเรียกเก็บ
ค่าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนในกรณีต่าง ๆ 

1.3 เสนอและรับฟังข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าชายเลนและป่าชายหาด 

2. คณะท างานส ารวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่ 
2.1 จัดประชุมช้ีแจงราษฎรในพื้นที่ เป้าหมายให้ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ และ  

แนวทางการด าเนินงานให้มีความถูกต้องตรงกันก่อนจะมีการด าเนินการข้ันต่อไป 

2.2 ส ารวจ ตรวจสอบและจัดท าแผนผัง การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง 
2.3 จัดท าขอบเขต แผนผัง บริเวณที่ยังคงสภาพเป็นป่าชายเลน 

3. คณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนที่มีการครอบครองท าประโยชน์ 
3.1 จัดท าแผนบริหารจัดการและโครงการเพื่อการอนุญาต 
3.2 รับฟังความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน

และป่าชายหาดและน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ 
3.3 น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบและยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี 
3.4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด าเนินการอนุญาตตามแผนบริหารจัดการพื้นที่และ

หลักเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นขอบของคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและ  
ป่าชายหาด และคณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ 
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2.2 แนวทางการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยท ากินในพ้ืนท่ีป่า 

 การแก้ปัญหาการอยู่อาศัยท ากินในพื้นที่ป่า แบ่งเป็นสองกลุ่มหลัก คือ กลุ่มในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
และป่าอนุรักษ์ 

 2.2.1 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ าแนกชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  
  1) ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 3, 4 และ 5 ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่ ๓๐ มิถุนายน 2541 

  2) ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 3, 4 และ 5 หลังมติคณะรัฐมนตรี    
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน 2541 ถึงค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 
2557 

  3) ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 1 และ 2 ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๓๐ มิถุนายน 2541 
 4) ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 1 และ 2 หลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๓๐ มิถุนายน 2541 ถึงค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557  
โดยมีมาตรการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังภาพที่ 2 และ 3 

2.2.2 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 รวมทั้งพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 121 

1) หลักการจัดการพื้นที่ เพื่อให้คงเจตนารมณ์ของการก าหนดกฎหมายเกี่ยวกับพื้นที่ป่าเพื่อการ
อนุรักษ์ ชุมชนที่จะได้รับการพิจารณาต้องเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่เดิม ไม่มีการจัดที่ดินให้แก่บุคคลภายนอกพื้นที่มี
การก าหนดขอบเขตพื้นที่ท ากินที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน และเป็นการให้สิทธิท ากินมิให้เอกสารสิทธ์ิ 

   2) แนวทางการจัดการพื้นที่ ประกอบด้วย 2 ข้ันตอนหลัก คือ การส ารวจการครอบครองที่ดิน  
และการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อตกลงแนวเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ ที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย  
ในรูปแบบของการประชาคมชุมชน น ามาจัดท าเป็นโครงการ เพื่อเสนอก าหนดพื้นที่เป็นพระราชกฤษฎีกาให้
ราษฎรสามารถอยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แนวทางการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการอยูอ่าศัยท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (บน) และป่าอนุรักษ์ (ล่าง) 
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มาตรการแก้ไขปญัหาการอยู่อาศยัและท ากินในพื้นทีป่า่สงวนแห่งชาติ 

กรณีพ้ืนท่ีลุ่มน้ า 3,4,5 
- อนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

โดยโครงการจัดที่ดนิท ากนิให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 

กรณีพ้ืนท่ีลุ่มน้ า 1,2 
- จัดระเบียบการใช้ที่ดินท ากิน และรับรองการอยูอ่าศัยท ากนิ 
ในลักษณะแปลงรวม 

- ก ากับควบคุมจัดการการใช้ที่ดินและป่าไม้ภายใต้การ
อนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ห้ามบุกรุกขยายพื้นที ่

- ส่งเสริมราษฎรปลูกป่า 3 อย่าง หรือจัดท าพื้นทีฟ่ื้นฟูสภาพ
ป่าในรูปแบบการมสี่วนร่วม ร้อยละ 20 ของพื้นที่ 

- ใช้มาตรการอนรุักษ์ดินและน้ า ควบคุมผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ลดการชะล้างพังทลาย 

สนับสนุน โดยท าโครงการ
ร่วมกับกรมป่าไม้ 

ภาคเอกชน 
* ผู้ได้รับประโยชน์จากที่ดินป่าไม ้
* ผู้สนใจในทางธรรมาภิบาล  
  สิ่งแวดล้อม 

ส่วนราชการอ่ืน 

 

 

พ้ืนท่ีมีร่องรอยการท าประโยชน์หลังปี 2545  
และต้องปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. ท่ี 66/2557 

ลงวันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

ก าหนดเป็นพ้ืนท่ีฟ้ืนฟูสภาพป่าและป่าเศรษฐกิจ 

 กรณีพ้ืนท่ีลุ่มน้ า 1,2 
   - วางแผนร่วมกับราษฎรและกรรมการหมู่บ้านประชาคม/

ออกแบบ/คัดเลือกพันธ์ุไม้ตามแนวพระราชด ารปิลูกป่า 3 
อย่าง เพือ่ฟื้นฟสูภาพป่าโดยกรมป่าไม้ จัดหาพันธ์ุไม้และให้
ราษฎรเป็นผู้ดูแลต้นไมท้ี่ปลูก และราษฎรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในระหว่างแถวของต้นไม้ได้ โดยราษฎรจะได้รับประโยชน์
จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไม้ทีป่ลูกและพืชพื้นล่างด้วย 

 กรณีพ้ืนท่ีลุ่มน้ า 3,4,5  
   - อนุญาตให้อยู่อาศัยและท ากินแบบแปลงรวมโดยออกแบบ

การใช้พื้นทีร่่วมกนัระหว่างชุมชน และหน่วยงานรัฐ โดยชุมชน 
ต้องดูแลรกัษาและ ใช้ประโยชน์พื้นที่ในลกัษณะที่เกื้อกลู 
ต่อการอนรุักษ์ ตามที่ก าหนดร่วมกัน  

-  ปลูกป่าเพื่อเศรษฐกจิไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ 

ปี 2545-2557 

ป้องกันรักษาป่า ไม่ใหม้ีการบุกรุกขยายพื้นทีอ่ีกต่อไป โดยการมีส่วน
ร่วมกับคณะกรรมการหมูบ่้าน อาสาสมัครพิทักษ์ป่า และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอ จังหวัด ให้การสนับสนุน 

ผลตามมติ ค.ร.ม. 30 มิ.ย. 2541 

3  4  5 
4.2 แสนราย 3.9 ล้านไร่ 
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      4 
          5 
          

           3.7 ล้านไร่ 

1 2 
2.8 ล้านไร ่

1 2 
2.0 แสนราย  
2.1 ล้านไร่ 

ภาพท่ี 3 มาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยท ากินในพื้นที่ปา่สงวนแห่งชาติ 
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 2.3 แนวคิดทฤษฎีปลูกป่าตามแนวพระราชด าริ 

 2.3.1 การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก 
       พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2537 “...ทิ้งป่าไม้นั้นไว้ 4 ปี ตรงนั้น ไม่ต้องท าอะไรเลย แต่ป่าเจริญเติบโตเป็น ป่า
สมบูรณ์ โดยไม่ต้องปลูกสักต้นเดียว... คือว่าการปลูกนั้น ส าหรับอยู่ที่ปล่อยให้เขาข้ึนเอง...” การปลูกป่าโดยไม่ต้อง
ปลูก ด้วยวิธีการ 3 วิธี คือ  
  1) " ถ้าเลือกได้ที่ทีเ่หมาะสมแล้ว ก็ทิง้ป่าน้ันไว้ตรงนั้น ไม่ตอ้งไปท าอะไรเลยป่าจะเจริญเตบิโต
ข้ึนมาเป็นป่าสมบูรณ์โดยไม่ตอ้งไปปลกูเลยสักต้นเดียว"  
  2) " ไม่ไปรังแกป่าหรือตอแยต้นไม้เพียงแต่คุ้มครองให้ข้ึนเองได้เท่านั้น…”  
  3) " ในสภาพป่าเต็งรังป่าเสื่อมโทรมไม่ต้องท าอะไรเพราะตอไม้ ก็จะแตกกิง่ออกมาอีกถึงแม้ต้น
ไม่สวยแต่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ได้" 
 ซึ่งด าเนินการในพื้นทีป่่าต้นน้ าทีล่่อแหลมต่อการบกุรกุและการเกิดไฟป่า เป็นพื้นที่ ป่าต้นน้ าที่มี
ศักยภาพที่จะฟื้นตัวเองได้ เพราะมีการทดแทนโดยธรรมชาติอยู่แล้ว แต่จะต้องมกีารคุ้มครอง ปกป้อง รักษาพื้นที่
ให้คงความอุดมสมบรูณ์ โดยให้คัดเลือกพื้นที่ลุม่น้ าในพื้นที่ปา่อนุรักษ์ที่ถูกบุกรกุแผ้วถางเสียหายบางส่วน แต่ยังมี
ผืนป่าธรรมชาติเหลืออยู่ตอนบนของลุม่น้ า มีความลาดชันสงู เสี่ยงตอ่การพังทลายของดินที่ยังคงมีน้ าในล าธาร
เกือบตลอดปีเป็นล าดับแรก และมีน้ าเฉพาะฤดฝูนเป็นล าดับรอง โดยมกีิจกรรมดังนี้  
  -  การสร้างฝายชะลอน้ าดักตะกอนและเพิ่มความชุ่มช้ืน จ านวน 11 แห่ง/100 ไร่  
  -  ท าทางตรวจการและแนวกันไฟเพือ่ป้องกันรกัษาป่า  
  -  จัดชุดลาดตระเวนดูแลรักษาป่า 

          โดยด าเนินการทั้ง 3 กิจกรรมในพื้นที่เดียวกัน ส าหรับการด าเนินการให้ก าหนดจุดพิกัดเพื่อใช้เก็บภาพก่อนและ
หลังการด าเนินการในมุมกว้าง เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และพัฒนาการของพื้นที่ป่าเป็นระยะ ๆ ด้วย 
 2.3.2 ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง   
       การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระปรีชาญาณอย่างชาญฉลาดให้เกิดประโยชน์แก่ปวงชน
มากที่สุดยาวนานที่สุดและทั่วถึงกัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงแนะน า
การปลูกป่าในเชิงผสมผสาน ทั้งด้านเกษตรวนศาสตร์และเศรษฐกิจสังคมไว้เป็นมรรควิธีปลูกป่าแบบลักษณะเบ็ดเสร็จ
นั้นไว้ด้วย 
        การปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด ารัส ความว่า  “...ป่าไม้ที่จะปลูกนั้น สมควรที่จะปลูกแบบป่าใช้ไม้หนึ่ง ป่าส าหรับ 
ใช้ผลหนึ่ง ป่าส าหรับใช้เป็นฟืนอย่างหนึ่ง อันนี้แยกออกไปเป็นกว้างๆใหญ่ๆ การที่จะปลูกต้นไม้ส าหรับได้ประโยชน์
ดังนี้ในค าวิเคราะห์ของกรมป่าไม้รู้สึกจะไม่ใช่ป่าไม้ แต่ในความหมายของการช่วยเหลือเพื่อต้นน้ าล าธารนั้น ป่าไม้
เช่นนี้จะเป็นสวนผลไม้ก็ตามหรือเป็นสวนไม้ฟืนก็ตามนั่นแหละเป็นป่าไม้ที่ถูกต้อง เพราะท าหน้าที่เป็นป่า คือ 
เป็นต้นไม้และท าหน้าที่เป็นทรัพยากรในด้านส าหรับให้ผลที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้...” 
(กปร., ไม่ระบุปี) 

     การปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่  
     1) ปลูกไม้ผล อาทิ มะม่วงป่า มะขามป้อม หว้า สะตอ เนียง ตะคร้อ คอแลน มะไฟ เป็นต้น   
     2) ปลูกไม้ใช้สอย เป็นชนิดไม้ใช้ในครัวเรือน เครื่องมือการเกษตร เครื่องจักรสานหรือหัตถกรรม 

ชนิดไม้ได้แก่ ไผ่ ประดู่ป่า พะยูง เขลง ล าบิดดง แดง เป็นต้น 
 3) ปลูกไม้ฟืน ได้แก่ นนทรีป่า สะแกนา สะเดา กระถินณรงค์ กระถินเทพา เป็นต้น 
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 การปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งได้ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืนน้ันนอกจากประโยชน์
ในตัวเองตามช่ือแล้ว ยังสามารถให้ประโยชน์อันที่ 4 ซึ่งเป็น ข้อส าคัญ คือ สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ าล าธารด้วย     
ตามภาพที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพท่ี 4  ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง  
 

 2.4 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุด 
กล่าวคือ เริ่มตั้งแต่ การเกิดจิตส านึกในตนเอง และถือเป็นภาระหน้าที่ของตน ร่วมคิด ร่วมกันวางแผน ร่วม
ด าเนินการ ร่วมกันติดตามประเมินผล ร่วมรับผลประโยชน์ (อรทัย , 2552 ) การมีส่วนร่วมในการปลูกป่า 
สามารถด าเนินการได้โดยหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่  

1) การปลูกฟื้นฟูโดยหน่วยงานภาครัฐ 
2) การปลูกฟื้นฟูโดยชุมชน/ประชาชน 
3) การปลูกฟื้นฟูโดยจิตอาสา 

  4) การปลูกฟื้นฟูโดย รูปแบบกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร (Corporate 
        Social Responsibility - CSR) 

 กรมป่าไม้ โดยส านักจัดการป่าชุมชนเป็นหน่วยงานทีม่ีภารกจิในการส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในการ
บรหิารจัดการป่าใกลบ้้านหรือป่าในชุมชนตามพระราชบัญญตัิป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนเป็นผู้ก าหนดข้อบังคับ และจัดท าแผนจัดการป่าชุมชนใหส้อดคล้องกบัวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังป่า
ชุมชนและความต้องการของชุมชนในการอนรุักษ์หรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งมีความเหมาะสมกับภูมินเิวศตามหลัก
วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพือ่ให้ชุมชนและป่าอยู่ด้วยกันแบบพึ่งพงิอย่างเกื้อกลูและสมดลุกันอย่างยั่งยืน 
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2.5 รูปแบบการฟ้ืนฟูป่า 
 การปลูกป่าเป็นแนวทางการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมสภาพให้ฟื้นกลับมาเป็นป่าสมบูรณ์ดังเดิมมีความ
หลากหลายทางชีวภาพ สามารถท าหน้าที่รักษาความสมดุลทางระบบนิเวศป่า และเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศให้ยั่งยืน โดยก าหนดรูปแบบการปลูกป่าส าหรับการด า เนินการตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 
จ านวน 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการปลกูปา่แบบเลียนแบบธรรมชาติ รูปแบบการปลกูแบบวนเกษตร รูปแบบการ
ปลูกแบบเสริมป่า และรูปแบบการปลูกแบบข้ันบันได ทั้งนี้ ยังสามารถประยุกต์ใช้หลักการฟื้นฟูป่าตามแนว
พระราชด าริ อาทิ การปลูกโดยไม่ต้องปลูก การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ฯลฯ ได้ตามความเหมาะสม
ของภูมินิเวศ และชุมชน โดยมีรายละเอียดรูปแบบการปลูกป่า ดังนี้ 

2.5.1 ปลูกแบบเลียนแบบธรรมชาติ  

      1) พ้ืนท่ีอนุรักษ์ 
      การปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ มุ่งเน้นปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ าเสื่อมสภาพ มีรูปแบบการปลูก

โดยใช้พันธ์ุไม้หลากหลายสายพันธ์ุทั้งไม้เบิกน า ไม้เด่นน า ไม้เด่นรอง ไม้ทนร่ม และไม้พื้นล่าง โดยใช้พันธ์ุไม้ท้องถ่ิน
ของพื้นที่หรือชนิดป่าน้ัน ๆ ปลูกคละกันไปในพื้นที่เดียวกัน ไม่มีระยะปลูกที่แน่นอน ไม่เป็นแถวเป็นแนว  
เพื่อเป็นการเลียนแบบธรรมชาติ (ภาพที่ 5) โดยมีกิจกรรมดังนี้  

    ก) ปลูกป่า 200 ต้น/ไร่/ปี ต่อเนื่อง 5 ปี  
    - ปีที่ 1 ปลูกไม้เบิกน า จ านวน 200 ต้น/ไร่  
    - ปีที่ 2 ปลูกไม้เด่นน า จ านวน 200 ต้น/ไร่  
    - ปีที่ 3 ปลูกไม้เด่นรอง จ านวน 200 ต้น/ไร่  
    - ปีที่ 4 ปลูกไม้ทนร่ม จ านวน 200 ต้น/ไร่  
    - ปีที่ 5 ปลูกไม้พื้นล่าง จ านวน 200 ต้น/ไร่  
    - ปีที่ 6-10 บ ารุงรักษาสวนเดิม 

    ข) ท าทางตรวจการ และแนวกันไฟเพื่อป้องกันรักษาป่า  
    - จัดท าทางตรวจการขนาดกว้างประมาณ 6-8 เมตร โดยควรค านึงถึงทางระบายน้ า 

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดปี และควรมีการท าสะพานข้ามล าห้วยที่อันตราย หากไม่สามารถท าไว้ก่อน ก็จะต้องท า
ในภายหลังให้เสร็จเรียบร้อยในปีที่ด าเนินการ  
            - การท าแนวกันไฟ ให้ท าแนวกันไฟรอบแปลงปลูกขนาดกว้างประมาณ 8-10 เมตรซึ่งการปลูกป่า
ในรูปแบบนี้ จะช่วยให้ร่นระยะเวลาการฟื้นตัวของปา่ที่ปลูกในพื้นที่ต้นน้ าเสื่อมสภาพให้ใกล้เคียงป่าธรรมชาติอย่างรวดเร็ว 
และมีระบบนิเวศของป่าต้นน้ าได้อย่างสมบูรณ์ เป็นพื้นที่ต้นน้ า ล าธารที่สามารถเอื้ออ านวยน้ าในปริมาณที่เหมาะสมและ
ไหลสม่ าเสมอได้ตลอดทั้งปี ส าหรับการด าเนินการให้ก าหนดจดุพิกัดเพื่อใช้เกบ็ภาพกอ่นและหลงัการด าเนินการในมุมกว้าง 
เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และพัฒนาการของพื้นที่ป่าเป็นระยะ ๆ  

 

 

 

 ปลูกหลายชั้นเรือนยอด ปลูกหญ้าแฝก ไม้เรือนยอดเด่น 

ภาพท่ี 5 รูปแบบปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
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 2) พ้ืนท่ีป่าชายเลน  
  จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อปี พ.ศ. 2557 (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2558) 
พบว่าขอบเขตที่ดินป่าชายเลนในท้องที่ 24 จังหวัด ชายฝั่งทะเล มีเนื้อที่รวมประมาณ 2.86 ล้านไร่ ซึ่งในจ านวน
นี้มีพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพประมาณ 1.53 ล้านไร่ ส่วนที่เหลือได้เปลี่ยนสภาพเป็นการ ใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง 
 ๆประมาณ 1.33 ล้านไร่ ในขณะที่กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ก าหนดเป้าหมายให้มีพื้นที่ป่าไม้ในประเทศทั้งป่า เพื่อการอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจไม้น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศ โดยจ าแนกเป็นป่าอนุรักษ์ ร้อยละ 25 และป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15  ดังนั้น ประเทศไทยจะต้องเพิ่มพื้นที่ป่า
ไม้อีกไม่น้อยกว่า 27.24 ล้านไร่ และโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าจะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะมาช่วยสนับสนุน
ผลักดันการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศโดยมีแผนการด าเนินโครงการเป็น 3 ระยะ ตั้งแต่ ปี  พ.ศ. 2563-2570           
มีเป้าหมายในการฟื้นฟูป่าทั่วประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลน 23 จังหวัด จ านวน 153,400 ไร่ โดยมีแนว
ทางการปลูกป่าชายเลนตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ดังนี้ 

  ก) พื้นที่เป้าหมายในการฟื้นฟูป่าชายเลนเป็นพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมที่ได้รับอิทธิพลจากน้ าทะเล
สามารถฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ สามารถด าเนินการ ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ 
  - พื้นที่ทวงคืน 
 - พื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม 
 - พื้นที่หาดเลนหรือเลนงอกบริเวณด้านหลังแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
 - พื้นที่กันคืนตามหลักเกณฑ์มาตรการในการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (คทช.) 
 - พื้นที่สาธารณประโยชน์ชายฝั่ง แม่น้ า ล าคลอง วัด โรงเรียน หรืออื่นๆ  
 - พื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมในความรบัผดิชอบสว่นราชการอืน่ เช่น กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า 
และพันธ์ุพืช กรมป่าไม้ เป็นต้น 

หมายเหต ุการส ารวจพื้นที่เพื่อการปลูกให้ประสานผู้น าชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามความเหมาะสม 
และให้จัดท าแผนที่พิกัดภาพถ่ายประกอบรายงาน ส าหรับพื้นที่ป่าชายเลนในความรับผิดชอบของส่วนราชการอื่น
จะต้องมีการประสานและได้รับการยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ 

 ข) แผนงานและเป้าหมายในการปลกูป่าชายเลนตามโครงการปลูกป่าและปอ้งกันไฟป่า จ านวน 
153,400 ไร่ แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี ้

ตารางท่ี 1 แผนงานและเป้าหมายในการปลูกป่าชายเลนตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 

กิจกรรม 
ระยะที่ 1  

ระยะเร่งด่วน 
ภายใน 29 ก.ค. 63 (ไร่) 

ระยะที่ 2  
29 ก.ค. 63 –  

28 ก.ค. 65 (ไร่) 

ระยะที่ 3  
29 ก.ค. 65 –  

28 ก.ค. 70 (ไร่) 

รวม 
(ไร่) 

ปลูกป่าชายเลน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

110 2,890  - 3,000 

ปลูกป่าชายเลน  
22 จังหวัด 

179 17,110 133,111 150,400 

รวม 289 20,000 133,111 153,400 

 



๑๔ 
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โดยมีเป้าหมายการด าเนินการในพื้นที่ป่าชายเลนในท้องที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล ดังนี้  จังหวัดตราด จันทบุรี 
ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตาน ีนราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และจังหวัดสตูล 

 ค) แนวทางการปลูกป่าชายเลนตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 
   - การปลูกป่าชายเลนแบบเต็มพื้นที่โดยใช้กล้าพันธ์ุไม้ป่าชายเลนไม่น้อยกว่า 3 ชนิด  จาก
จ านวน 47 ชนิด มาปลูกในระยะ 1.5 × 1.5 เมตร เป็นแถวเป็นแนว จ านวน 710 กล้าต่อไร่ เหมาะกับพื้นที่ที่มี
การเตรียมพื้นที่โล่งเตียนมีการปักหลักหมายแนวปลูก กล้าพันธ์ุไม้ป่าชายเลนที่ใช้ปลูกต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 
เดือน มีการท่วมถึงของน้ าทะเลตามปกติด าเนินการในพื้นที่ทวงคืน พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เลนงอกหรือป่าชายเลน
เสื่อมโทรม อื่น ๆ 
 - การปลูกป่าชายเลนแบบปลูกเสริมเพื่อปรับปรุงสภาพป่าใช้กับพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความ
เสื่อมโทรมเป็นบางส่วน มีการปักหลักหมายแนวปลูก ใช้กล้าไม้ป่าชายเลนมาปลูก จ านวน 300 กล้าต่อไร่ 
 - การปลูกป่าชายเลนในพื้นที่พิเศษใช้กับพื้นที่ที่มีความแตกต่างจากสภาพป่าชายเลนโดยทั่วไป 
ก่อนด าเนินการต้องปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพันธ์ุไม้ที่ปลูก  ลักษณะการปลูกไม่
จ าเป็นต้องปลูกเป็นแถวเป็นแนว และอาจใช้กล้าไม้ ฝักพันธ์ุไม้ หรือเมล็ดไม้ที่มีชนิ ด ขนาด จ านวน ตาม 
ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น ป่าเชิงทรง นาเกลือ เลนงอก หรือที่งอกด้านหลักแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ของส่วนราชการอื่นๆ วัด โรงเรียน และป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งแม่น้ าล าคลอง เป็นต้น    

 ง) การบ ารุงแปลงปลูกป่าชายเลน 
 - การปลูกป่าชายเลนแบบเต็มพื้นที่ให้บ ารุงต่อเนื่องจนถึงปีที่ 6 โดยมีกิจกรรมแผ้วถางวัชพืช
ปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 - การปลูกป่าชายเลนแบบปลูกเสริมเพื่อปรับปรุงสภาพป่าให้บ ารุงต่อเนื่องจนถึง  
ปีที่ 3 โดยมีกิจกรรมแผ้วถางวัชพืช ปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 - การปลูกป่าชายเลนในพื้นที่พิเศษ ก าหนดตามความเหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นที่ทั้งใน
เรื่องของกิจกรรม และระยะเวลาด าเนินการ 

 จ) การผลิตกล้าไม้ 
   - การน ากล้าไม้ไปปลูกต้องเป็นกล้าไม้ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน  
   - บัญชีรายช่ือของกล้าไม้ที่ก าหนดให้เพาะช าและปลูกป่าชายเลน 
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ตารางท่ี 2 บัญชีรายช่ือของกล้าไม้ที่ก าหนดให้เพาะช าและปลูกป่าชายเลน 
 

ล าดับท่ี ชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร ์

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

โกงกางใบเล็ก 
โกงกางใบใหญ่ 
โปรงแดง 
โปรงขาว 
ถ่ัวขาว 
ถ่ัวด า 
ล าพ ู
ล าพูทะเล 
ล าแพน 
ล าแพนหิน 
แสมขาว 
แสมด า 
แสมทะเล 
ตะบูนขาว 
ตะบูนด า 
พังกา-ถ่ัวขาว 
พังกาหัวสุมดอกขาว 
พังกาหัวสุมดอกแดง 
ฝาดดอกขาว 
ฝาดดอกแดง 
หงอนไก่ทะเล 
หงอนไก่ใบเล็ก 
เสม็ด 
รังกะแท้ 
โพรงนก 
สมอทะเล 
ตะบัน 
แดงน้ า 
แคทะเล 
จิกทะเล 
จิกสวน 
หลุมพอทะเล 
สารภีทะเล 
โพทะเล 

Rhizophora apiculata Bl  
Rhizophora mucronata Poir.  
Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob.  
Ceriops decandra Ding Hou  
Bruguiera cylindrica Bl.  
Bruguiera parviflora Wight & Am.ex Griff.  
Sonneratia caseolaris (L.) Engl.  
Sonneratia alba J.Smith  
Sonneratia ovata Back  
Sonneratia griffithii Kurz  
Avicennia alba Bl.  
Avicennia officinalis L.  
Avicennia marina (Forsk.) Vierh.  
Xylocarpus granatum Koen.  
Xylocarpus moluccenis Roem.  
Bruguiera hainesii C.G.Rogers  
Bruguiera sexangula Poir.  
Bruguiera gymnorrhiza (L.) Savigny  
Lumnitzera racemosa Willd.  
Lumnitzera littorea Voigy.  
Heritiera littoralis Ait.  
Heritiera fomes Buch.-Ham.  
Melaleuca spp.  
Kandelia candel (L.) Druce 
Rapanee porteriana (A.Dc.) Mez.  
Sapium indicum Willd.  
Xylocarpus rumphii (Kostel.) Mabberley  
Amoora cucullata Roxb.  
Dolochandrone spathacea Schum.  
Barringtonia asiatica (L.) Kurz  
Barringtonia racemosa Roxb.  
Intsia bijuka (Colebr.) O Ktze.  
Calophylum inophylum L.  
Thespesia spp.  
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ล าดับท่ี ชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร ์

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

หยีน้ า 
ปอทะเล 
เตยทะเล 
ตาตุ่มทะเล 
ตีนเป็ดทะเล 
ตีนเป็ดทราย 
สนทะเล 
หูกวาง 
หมันทะเล 
รักทะเล 
คนทิสอทะเล 
รามใหญ่ 
จาก 

Derris indica (Lamk.) Bennet  
Hibiscus tiliaceus L.  
Pandanus spp.  
Excoecaria agellocha L.  
Cerbera odollam Gaertner  
Cerbera manghas L.  
Casuarina equisetifolia J.R.&G. Forst  
Termunalia catappa L.  
Cordia subcordata Lam.  
Scaevola taccada (Gaertner.) Roxb.  
Vitex rotundifolia L.f.  
Ardisia elliptica Thunb.  
Nypa fruticans Wurmb. 

 
 3) พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

 เป็นการปลูกป่าแบบประณีตตามลักษณะของป่าธรรมชาติ โดยปลูกไม่เป็นแถวเป็นแนว ตามแผน
ฟื้นฟูป่าไม้แนวใหม่ จ านวน 200 ต้นต่อไร่  ก าหนดชนิดไม้ท้องถ่ินหลากหลายชนิดพันธ์ุและหลายช้ันเรือนยอด 
ได้แก่ ไม้ช้ันเรือนยอดเด่น ไม้ช้ันเรือนยอดรอง ไม้พุ่ม และสามารถแบ่งตามระดับการเติบโตของไม้แต่ละชนิดคือ 
กลุ่มไม้โตเร็ว/ไม้เบิกน า อายุสั้น ส่วนกลุ่มไม้โตปานกลางและกลุม่ไม้โตช้า ซึ่งเป็นไม้อายุยืนยาว โดยก าหนดสัดส่วน
จ านวนร้อยละของไม้โตเร็ว/ไม้เบิกน า ไม้เรือนยอดเด่น และไม้เรือนยอดรอง/ไม้พุ่ม เท่ากับ 50 : 25 : 25 
ตามล าดับ เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูป่าได้เร็วข้ึน ตามภาพที่ 6 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 6  รูปแบบการปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติในพื้นที่ปา่สงวนแห่งชาติ 

ไม้ชั้นเรือนยอดเด่น 

ไม้ชั้นเรือนยอดรอง 

ไม้พุ่ม 
ยางนา มะขามป้อม 

  หว้า 
คู่มือชนิดไม้ที่แนะน าให้ปลูก 

ในพ้ืนที่ คทช. 

ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
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ไม้ป่า 

พืชไร่ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวเขตของพื้นที่หรือแนวป้องกัน
ลมพายุ และมีไม้ใช้สอยในครัวเรือน 
ชนิดไม้ที่ปลูก : ไม้อเนกประสงค์ประเภทโตเร็ว เช่น 
สะเดาบ้าน กระถิน ขี้เหล็ก ไผ่ ร่วมกับไม้พื้นเมืองที่มีค่า 
เช่น สัก พะยูง ล้อมพืชสวนหรือพืชไร่ต่าง ๆ  
ต าแหน่งการปลูก : ปลูกไม้ป่าเป็นแถวเดี่ยวหรือเป็นแถบ
ล้อมพื้นที่ ระยะห่างระหว่างต้นหรือแถวขึ้นกับขนาดและ
รูปทรงของเรือนยอด เช่น ไม้เรือนยอดแคบ ใช้ระยะปลูก 
1.5 เมตร หรือ 2.0 เมตร ไม้เรือนยอดกว้างหรือมีก่ิงก้าน
มาก ใช้ระยะปลูก 3.0 เมตร หรือ 4.0 เมตร และเม่ือ
เรือนยอดชิดกันให้ท าการตัดขยายระยะไปใช้ประโยชน์ 

  
2.5.2 ปลูกแบบวนเกษตร 
       เป็นการปลูกพืชผสมผสานระหว่างไม้ป่าและพืชเกษตร/ปศุสัตว์ ในพื้นที่และเวลาเดียวกันตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายแตกต่างกัน ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบวนเกษตร เริ่มเป็นที่นิยมน าไปประยุกต์ใช้มากข้ึน 
โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าที่เสื่อมสภาพและมีราษฎรอาศัยท ากินในพื้นที่ นอกจากนี้ ในที่ดินกรรมสิทธ์ิของราษฎรเองก็
เริ่มได้รับความสนใจน ามาปรับใช้ในแปลงเกษตรเชิงเดี่ยว (Pure Stand) มากข้ึนเพราะไม้ป่าส่งผลให้พืชเกษตรมี
คุณภาพเพิ่มข้ึนและยังช่วยอนุรักษ์ดินและน้ าอีกด้วย  
 รูปแบบการปลูกแบบวนเกษตร สามารถท าได้หลายรูปแบบ (งานวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า, 2556) เช่น 
 1) การปลูกไม้ป่าผสมในลักษณะบ้านสวน 
 2) การปลูกไม้ป่าเป็นแนวเขตหรือล้อมไร่นา 
 3) การปลูกผสมไม้ 3 ช้ันเรือนยอด เพื่อการใช้ประโยชน์ 
  แบบอเนกประสงค์และยั่งยืน 
 4) การปลูกผสมไม้ป่าสลับเป็นแถวกับการปลูกพืชไร่ 
 5) การปลูกไม้ผลผสมไม้ป่าโดยระบบวนเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7  การปลูกไม้ผสมในลักษณะบ้านสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไม้ผล 
ไม้โตเร็ว 

พืชสมุนไพร 

ภาพท่ี 8   การปลูกไมป้่าเป็นแนวเขตหรือลอ้มไรน่า 

วัตถุประสงค์ : เพื่อปลูกไม้กินได้ ไม้ใช้สอย รวมทั้ง
สมุนไพร ไว้ใช้ในครัวเรือน 
ชนิดไม้ที่ปลูก : ไม้อเนกประสงค์ประเภทโตเร็ว เช่น 
สะเดาบ้าน กระถิน ขี้เหล็ก มะขาม ไผ่ ปลูกร่วมกับไม้ผล 
เช่น มะม่วง ฝรั่ง มะพร้าว น้อยหน่า และพืชสวน เช่น ขิง 
ข่า ตะไคร้ 
ต าแหน่งการปลูก : ควรปลูกผสมกันโดยสุ่ม ควรให้
ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 6-8 เมตร และแยกพืช
สวนครัว ออกไว้คนละส่วน 

รูปแบบการปลูกไม้ป่า 

โดยระบบวนเกษตร 
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ภาพท่ี 9  การปลูกผสมไม้ 3 ช้ันเรือนยอด เพื่อการใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 10  การปลูกผสมไม้ป่าสลับเป็นแถวกับการปลูกพืชไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

พืชเกษตร 
 

ไม้โตเร็ว 
 

วัตถุประสงค์ : เป็นการจัดการพื้นที่เพื่อให้ได้ผลผลิตและ
รายได้จากทั้งทางเกษตรและป่าไม้ที่สมดุล เพื่อลดความ
เสี่ยงจากราคาพืชผลและปรับปรุงดิน 
ชนิดไม้ที่ปลูก : ใช้ไม้โตเร็ว เช่น ยูคาลิปตัส เพื่อใช้เป็น 
ไม้ก่อสร้าง หรือ กระถินเทพาหรือกระถินณรงค์ ใช้เป็น 
ไม้เชื้อเพลิงและปรับปรุงดิน หรือปลูกยูคาลิปตัสและ 
กระถินณรงค์สลับกัน กรณีต้องการไม้ขนาดใหญ่เพื่อ 
การก่อสร้าง สามารถปลูกพืชทนร่ม เช่น สมุนไพร 
ระหว่างแถวของต้นไม้ป่า 
ต าแหน่งการปลูก : ปลูกไม้โตเร็วระยะ 2x4 เมตร 
จ านวน 2-3 แถวหรือเป็นแถบ ปลูกพืชเกษตรระหว่าง
แถบของไม้โตเร็ว ในปีแรกปลูกพืชเกษตรห่างจากแถว
ของไม้โตเร็วประมาณ 50 เซนติเมตร และในปีต่อไปควร
ปลูกห่างออกไปปีละ 50 เซนติเมตร และท าการลิดก่ิง
ของต้นไม้ทุกปี   
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ประโยชน์แบบอเนกประสงค์ 
ชนิดไม้ที่ปลูก : ไม้เรือนยอดชั้น 1 เป็นไม้มีค่าโตช้า เช่น 
สัก ยางนา แดง พะยูง  

ไม้เรือนยอดชั้น 2 เป็นไม้โตเร็ว เพื่อผลิต
เป็นไม้ก่อสร้างขนาดเล็ก มีเรือนยอดแคบ เช่น เลี่ยน 
สะเดา ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม 

ไม้ เรือนยอดชั้น 3 เป็นไม้โตเร็วพวก
ตระกูลถั่ว เพื่อผลิตเป็นไม้ฟืน ถ่าน และช่วยปรับปรุงดิน 
เช่น กระถินณรงค์ สีเสียด นนทรี ขี้เหล็ก 
ต าแหน่งการปลูก : ไม้เรือนยอดชั้น 1 ควรปลูก 25 ต้น
ต่อไร่ โดยมีไม้เรือนยอดชั้น 2 ปลูกก่ึงกลางระหว่างต้นของ
ไม้เรือนยอดชั้น 1 จ านวน 25 ต้นต่อไร่ และไม้เรือนยอด
ชั้น 3 ปลูกแทรกระหว่างต้นในแต่ละแถว จ านวน 50 ต้น
ต่อไร่ 

ไม้เรือนยอดช้ัน 1 
ไม้เรือนยอดช้ัน 2 

ไม้เรือนยอดช้ัน 3 

พืชเกษตร/สวนครัว/สมุนไพร 
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ภาพท่ี 11  การปลูกไม้ผลผสมไม้ป่าโดยระบบวนเกษตร 
 

 2.5.3 ปลูกแบบเสริมป่า 
 เป็นการปลูกเสริมป่าธรรมชาติที่ถูกท าลายองค์ประกอบทางนิเวศป่าไม้บางส่วน โดยก าหนดจ านวน 
ไม่น้อยกว่า 25 ต้น/ไร่ (ภาพที่ 12) 
 เกณฑ์พื้นที่เสื่อมสภาพที่เหมาะสมต่อการปลูกเสริมป่า 
 - เป็นป่าไม้ที่มีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่เป็นส่วนน้อย และป่านั้นยากที่จะกลับฟื้นคืน  
ได้ตามธรรมชาติของแต่ละประเภทป่า 
 - ไม่มีเมล็ดพันธ์ุหรือขาดแหล่งเมล็ดพันธ์ุ ที่จะกระจายเข้าไปในพื้นที่ป่า 
 - เพื่อเหตุผลทางนิเวศวิทยาของป่าน้ันๆ เช่น ปลูกเสริมธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
เพื่อเพิ่มอาหารสัตว์ป่า เพื่อเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่ต้นน้ าส าคัญหรือพื้นที่วิกฤต หรือปลูกเสริม  
พืชอาหารชุมชน พืชสมุนไพรในป่าชุมชนหรือป่าใกล้ชุมชน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 12 การปลูกป่าแบบเสริมป่า 

 

ไม้ผล 
 พืชเกษตร 

 

วัตถุประสงค์ : เป็นการจัดการพื้นที่อย่างผสมผสาน
ระหว่างการปลูกไม้ป่า ไม้ผล และพืชไร่ เพื่อเป็นอาหาร ใช้
สอยในครัวเรือนและจ าหน่ายเป็นรายได้ 
ชนิดไม้ที่ปลูก : ปลูกไม้ผล เพื่อเป็นอาหาร ร่วมกับ ไม้โต
เร็วประเภทที่  1 เป็นไม้เพื่อการก่อสร้าง เช่น ยูคาลิปตัส  
ประเภทที่ 2 เป็นกระถินเทพาหรือกระถินณรงค์ ปลูกเพื่อ
เป็นเชื้อเพลิง รวมทั้งการปรับปรุงดิน โดยมีพืชเกษตรร่วมด้วย 
ต าแหน่งการปลูก : ปลูกไม้ยืนต้นทั้ง 3 ชนิด สลับในแถว
เดียวกัน ไม้ผลปลูกระยะ 8x16 เมตร ไม้โตเร็วประเภทที่ 
1 ปลูกระยะ 8x16 เมตร ไม้โตเร็วประเภทที่ 2 ปลูกระยะ 
8x8 เมตร ตัดไม้โตเร็วประเภทที่ 2 ออกเม่ืออายุ 3-4 ปี 
และให้แตกหน่อใหม่ ตัดไม้โตเร็วประเภทที่ 1 ออกเม่ืออายุ 
5-6 ปี จะเหลือแต่ไม้ผลส าหรับเก็บผลิตผลอย่างต่อเน่ือง 
รวมทั้งสามารถเก็บเก่ียวจากหน่อของไม้โตเร็วที่ขึ้นใหม่ด้วย 
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2.5.4 ปลูกแบบขั้นบันได  

 เป็นรูปแบบการฟื้นฟูป่าทีเ่หมาะสมในพื้นที่มีความลาดชันปานกลาง ก าหนดแนวปลูกไปตามเส้นระดับ
ช้ันความสูงโดยใช้เครื่องมือA-เฟรม  (ภาพที่  13)  และขุดเป็นแนวข้ันบันไดกว้างประมาณ 1 เมตร 
ตามแนวที่ก าหนดเป็นวิธีที่ลงทุนค่าแรงค่อนข้างสูง เหมาะกับการน าไปใช้ในรูปแบบวนเกษตรมากกว่า เช่น การปลูก
ลิ้นจี่ผสมไม้ป่า การปลูกมะม่วงผสมไม้ป่า เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพท่ี 14  การปลูกแบบข้ันบันได 

 2.6 รูปแบบ/แนวทางการบริหารจัดการน้ า  
 ป่าไม้ของประเทศไทยถูกท าลายลงอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ ทั้งประชากรที่เพิ่มข้ึนผนวกกับพลัง
ผลักดันทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยมเสรีที่มุ่งค้าขาย โดยใช้ป่าเป็นตัวส าคัญเชิงพาณิชย์ การเช่นนี้ก่อให้เกิดภาวะ
แห้งแล้งเนื่องจากต้นน้ าล าธารถูกท าลาย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อยามน้ าหลากก็เกดิน้ าท่วมฉับพลันและมีการ
พังทลายของดินอย่างรุนแรง จนเป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร กลายเป็นทุกข์ร้อนของแผ่นดิน 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่องป่าไม้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงห่วงใยเป็นอย่างมาก โดยมีพระราชด ารัสพระราชทานไว้ให้ใน
เรื่องการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า ได้แก่ 
 1) การสร้างฝายต้นน้ าล าธาร มีพระราชด ารัสว่า 
  “...ควรส ารวจแหล่งน้ าเพื่อการพิจารณาสร้างฝายขนาดเล็กปิดกั้นรอ่งน้ าในเขตต้นน้ าล าธารทั้งนี้
เพื่อแผ่กระจายความชุ่มช้ืนออกไปให้กว้างขวางอันจะช่วยฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณที่สูงให้สมบูรณ์ข้ึน บริเวณ
ดังกล่าวจะได้กลายเป็น ภูเขาป่า ในอนาคตซึ่งหมายความว่ามีต้นไม้นานาชนิด ซึ่งปกคลุมดินในอัตราหนาแน่นที่
เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศแต่ละแห่ง ต้นไม้เหล่าน้ันจะมีผลช่วยรักษาระดับความชุ่มช้ืนในธรรมชาติให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่พอเหมาะไม่แห้งแล้งเกินไป และยังช่วยยึดผิวดินอันมีค่าไม่ให้ถูกน้ าเซาะทลายลงมายังพื้นที่ราบอีกด้วย...”
  

ภาพท่ี 13  A-Frame เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหมายแนวปลูกแบบข้ันบันได 
   มีระยะห่าง 2 เมตร ตามภาพ โดยใช้หลักลูกดิง่เป็นศูนย์ถ่วงในการ 
   ค้นหาแนวระดับ 
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 2) การฟ้ืนฟูป่าไม้ในบริเวณภูเขาเสื่อมโทรม มีพระราชด ารัสว่า 

  “...ให้พิจารณาส่งน้ าขึ้นไปยังจุดท่ีสูงที่สุดเท่าที่จะด าเนินการได้ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถ จ่ายน้ าลง
ไปหล่อเลี้ยงกล้าไม้อ่อนท่ีปลูกทดแทนไว้บนภูเขาได้ตลอดเวลา  โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งซึ่งกล้าไม้มักมีอัตรา
สูญเสียค่อนข้างสูง เมื่อกล้าไม้เจริญเติบโตพอสมควรจนสามารถทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งได้แล้วในอนาคตภูเขา
ในบริเวณดังกล่าวก็จะคืนสภาพเดิมเป็นภูเขาป่าที่จะมีความชุ่มช้ืนพอสมควร ตลอดจนจะช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
ในตอนล่างไม่ให้กลายเป็นดินแดนแห้งแล้ง...” 

 3) การใช้พลังงานทดแทนเพ่ือฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า มีพระราชด ารัสว่า 

  “....จะต้องพยายามสูบน้ าข้ึนไปทีละช้ันจนถึงระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยพิจารณาใช้เครื่อง
สูบน้ าพลังงานธรรมชาติ  เ ช่น พลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานลม ซึ่งมี ใช้งานอยู่แล้ว  ทั้ งนี้ เพื่อจะได้ 
มิเปลืองเช้ือเพลิง เมื่อน าน้ าข้ึนไปพัก ณ ระดับสูงสุดได้แล้ว จะสามารถปล่อยน้ าให้ค่อยๆ ไหลซึมลงมา         
เพ่ือช่วยเร่งรัดการปลูกป่าไม้ที่มีท้ังพันธุ์ไม้ป้องกันกับไม้โตเร็ว นอกจากนั้นยังจะแปรสภาพโครงการภูเขาป่า ให้
เป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อีกด้วย...” 

 จากสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ าปิง
ตอนบนมีฝนเฉลี่ยเพียง ๑,๑๓๔ มิลลิเมตร ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของฝนประเทศไทยอยู่ถึง ๓๓๓ มิลลิเมตร ส่งผลให้
น้ าในเข่ือนต่างๆ มีปริมาณน้ าลดน้อยลง ท าให้เกิดปัญหาภัยแล้งอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อ าเภอแม่แจ่ม
และอ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งพื้นที่เหนือเข่ือนภูมิพลบริเวณอ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน และอ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก ที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ในปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘  แม้ว่าพื้นที่ลุ่มน้ าปิงตอนบน
จะเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาภัยแล้ง แต่บางปีกลับประสบปัญหาอุทกภัย ดังเหตุการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดเหตุการณ์
น้ าป่าไหลหลากและดินถล่มในหลายจังหวัดของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน 
"ราอี" (RAI) ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 

 ดังนั้น การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ ดิน น้ า ป่า โดยน้อมน าแนวพระราชด าริของ พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสืบสาน รักษา ต่อยอด จะเป็นการ
แก้ไขปัญหาเขาหัวโล้น ปัญหาไฟป่า และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าอย่างยั่งยืน 

การด าเนนิงาน  
การพัฒนาและขยายผลเครือข่ายการจัดการทรัพยากร ดิน น้ า ป่า ตามแนวพระราชด าริเพื่อ

สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกัน ด้านการจัดการทรัพยากร ดิน น้ า ป่า ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชน
ในเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน ตามแนวพระราชด าริ 

จากปัญหาน้ าหลาก น้ าท่วม น้ าแล้ง ดินถล่ม และไฟป่าที่เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี เกิดจากป่าไม้     
ถูกท าลายจนเสื่อมสภาพ โดยเฉพาะป่าต้นน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าหลักของประเทศไทย แนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว 
โดยน้อมน าหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร มาสืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสมดุลของทรัพยากร ดิน น้ า ป่า ช่วยให้ชุมชนสามารถบริหาร
ทรัพยากรได้ด้วยตนเอง เพื่อความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ  
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การพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีเป้าหมายฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้ในช้ัน
คุณภาพลุ่มน้ า 1 และ 2 ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ลุ่มน้ า ที่หมดสภาพกว่า 8.3 ล้านไร่ ได้แก่ 
ต้นน้ าปิง เหนือเข่ือนภูมิพล ต้นน้ าน่าน เหนือเข่ือนสิริกิติ์ ต้นน้ าวัง ต้นน้ ายม ต้นน้ าชี และต้นน้ ามูล โดยมีพื้นที่
เป้าหมายเร่งด่วนประมาณ 1.29 ล้านไร่ ก าหนดขอบเขตพื้นที่ด าเนินงานตามหน้าที่ความรบัผดิชอบของหน่วยงาน 
ร่วมกันฟื้นฟู ดิน น้ า ป่า เพิ่มความชุ่มช้ืน ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก เสริมไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง รวมทั้งนอก
พื้นที่ป่าไม้และอุทยาน ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชไร่เป็นท าวนเกษตร ให้เกิดเป็นพื้นที่ป่ากันชน  

 
แนวทางพลิกฟื้นผืนป่า 

แนวทาง “พลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ด าเนินงานโดยใช้กรอบ
แนวคิด บริหารจัดการ ดิน น้ า ป่า ตามแนวพระราชด าริ น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และถ่ายทอด
เทคนิคองค์ความรู้ เป็นเครื่องมือสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปแนวทางดังนี้ 

1) ก าหนดขอบเขตพื้นที่ด าเนินงาน ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 
2) ฟื้นดิน น้ า ป่า เพิ่มความชุ่มช้ืน 
3) ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก  

 ๓.๑) ในพื้นที่ป่าไม้  
  ๓.๒) นอกพื้นที่ป่าไม้/พื้นที่ป่ากันชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 15  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเครื่องมือสู่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ด าเนินงานผ่านกระบวนการบริหารจัดการน้ าตามแนวพระราชด าริ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยชุมชนเชิงพื้นที่ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ เข้าใจ และลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ใช้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงอย่างมีเหตุผล ด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม และให้ประโยชน์แก่คนในชุมชนอย่างเท่าเทียม 
ขับเคลื่อนผ่านคน ชุมชน และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าของชุมชน ผสมผสานความรู้ความสามารถด้านการใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมศักยภาพการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แนวทางฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 1 และ 2  

 เป้าหมายปีท่ีหน่ึง เกิดระบบน้ า เพิ่มความชุ่มช้ืนในดิน ด้วยฝายชะลอความชุ่มช้ืน ปรับปรุงดิน 
ปลูกไผ่ และพืชท้องถ่ินเสริม ท าแนวกันไฟป่า ปลูกกล้วย ท าวนเกษตรเป็นพื้นที่ป่าแนวกันชน  

 เป้าหมายปีท่ีสอง เกิดระบบน้ าส าหรับบริโภค ระบบฝายกักเก็บและระบบกระจายน้ า 
 เป้าหมายปีท่ีสาม มีน้ าส าหรับอุปโภค มีไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ชุมชนเริ่มมีรายได้ 

 
 

ภาพท่ี 16  ตัวอย่างการฟื้นฟูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2560 - 2562 
 

แนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการอ่างเก็บน้ าขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ า ปลูกและสร้างฝายชะลอความชุ่มช้ืนและดักตะกอนในล าห้วยหลักและห้วยสาขา     
เพิ่มน้ าต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ า พัฒนาแหล่งน้ าให้มีปริมาณการกักเก็บเพิ่มข้ึน และมีการจัดสรรน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร เช่ือมต่อระบบกระจายน้ า กักเก็บน้ า ส ารองไว้ในแก้มลิง และสระน้ าประจ าไร่นา ท าเกษตรได้ตลอดปี 
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ภาพท่ี 17 ปริมาณการกักเก็บน้ าเฉลี่ยตามประเภทป่า (เก็บน้ าให้อยู่ในดิน เก็บดินให้อยู่กับที่) 
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3. แนวทางการปฏิบัติงานปลูกป่าตามโครงการ 

 การปฏิบัติงานปลูกป่าตามโครงการมีหลักการด าเนินงานโดยประยุกต์แนวพระราชด าริ “คนอยู่กับป่า”  
ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ าและชุมชน ฟื้นฟูดิน น้ า ป่า สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างและฟื้นคืนระบบนิเวศต้นน้ า 
แบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ าป่าไหลหลาก และอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ า
หลักของประเทศ และส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการป้องกันไฟป่า เน้นด าเนินการในพื้นที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 1 
และ 2 มีเป้าหมายรวมกันจ านวนไม่น้อยกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ภายในช่วงปี 
พ.ศ. 2563 – 2570 โดยก าหนดเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ปา่ ร้อยละ 15 - 20 ของพื้นที่ต้นน้ าที่เสื่อมสภาพและมี
การใช้ประโยชน์จากราษฎร จ านวน 12.7 ล้านไร่ (ป่าสงวนแห่งชาติ/ป่าอนุรักษ์/พื้นที่อื่น ๆ) ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชน
เฉลี่ยแห่งละ 50 ไร่ จาก จ านวน 11,327 แห่ง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าชายเลน จ านวน 0.153 ล้านไร่ 
จากพื้นที่ป่าชายเลนตามกฎหมาย จ านวน 1.5 ล้านไร่ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าพรุ จ านวน 20,000 ไร่ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ 
สีเขียวในจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ป่าตามกฎหมาย  
 การด าเนินโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่ามี 3 ข้ันตอนหลักคือ 1) ก าหนดเป้าหมายและแผนงาน 2) 
สร้างความเข้าใจประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน และ 3) ฟื้นฟูดิน/น้ า/ป่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยในส่วน
ของการปลูกป่ามีข้ันตอน ดังนี้ ก าหนดพื้นที่เป้าหมายรายจังหวัด โดยหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและและชายฝั่ง) ร่วมกับ
จังหวัด ด าเนินการส ารวจพื้นที่ กรณีพื้นที่เป้าหมายมีราษฎรอยู่อาศัยท ากินให้คณะกรรมการเจรจากับประชาชน
เพื่อปรับเปลี่ยนการอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าให้เป็นไปตามแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ในกรณีไม่
มีราษฎรอาศัยท ากิน และไม่มีความขัดแย้งกับชุมชนให้ด าเนินการน ามาสู่กระบวนการการมีส่วนร่วมกับชุมชน  เพื่อ
สื่อสารการรับรู้สร้างความเข้าใจและเพื่อก าหนดแผนการปลูกป่า ซึ่งสามารถด าเนินการในรูปแบบต่างๆ อาทิ การ
ประชาคม การประชุมกลุ่มย่อย การประชุมกรรมการหมู่บ้าน การประชุมของส่วนราชการท้องถ่ิน เป็นต้น  
 จากนั้นจึงจัดท าร่างโครงการให้คณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าและบ ารุงรักษาสวนป่าของรัฐ ตามค าสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 15/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบความเหมะสมของพื้นทีเ่ปา้หมายและหัวหน้าส่วนราชการตามความรับผิดชอบแต่ละพื้นทีอ่นุมัติโครงการฯ 
ปลูกป่าและด าเนินการต่อไป 
 กิจกรรมส าคัญอีกประการหนึ่งของโครงการคือการจัดตั้งเรือนเพาะช ากล้าไม้ชุมชน โดยองค์การบริหาร 
ส่วนท้องถ่ินพิจารณาร่วมกันกับหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาจัดตั้ง 
เรือนเพาะช ากล้าไม้ชุมชนระดับต าบล โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดไม้และองค์ความรู้ รวมทั้งเทคนิคในการเพาะช า
กล้าไม้เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปลูกป่าทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
ที่มีภารกิจในการเพาะช ากล้าไม้ในพื้นที่พิจารณาให้การสนับสนุนกล้าไม้ร่วมโครงการด้วย 
           ในการด าเนินการตามโครงการปลูกป่าฯ นอกจากด าเนินการในรูปแบบจิตอาสาแล้ว ภาคเอกชน    หรือ
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ สามารถเข้ามามีบทบาทให้การสนับสนุนโครงการได้ทุกข้ันตอนทุกรูปแบบ โดยอยู่ใน
รูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) ก็ได้ ซึ่งทุก
กระบวนการของการด าเนินโครงการจะมีคณะกรรมการในการติดตามประเมินผลและให้ค าแนะน า โดยจังหวัดเป็น
หน่วยงานจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแบบฟอร์มที่ก าหนด จัดส่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและ
สิ่งแวดล้อมภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน เพื่อรวบรวมและรายงานให้ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ทราบ
ต่อไป 
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ภาพท่ี 18 กรอบการปฏิบัติงานปลูกป่าตามโครงการ 

ด าเนินโครงการ 

ก าหนดพื้นทีเ่ป้าหมาย 
รายจังหวัด 

 

กระบวนการมีส่วนร่วม 
(ก าหนดแผนการปลูก) 

มีราษฎร 

เสนอโครงการปลูกป่า 

ติดตามผล 

รายงานผล  
 

ส ารวจพ้ืนท่ี 

ทส. 

(ปม. ,อส. ,ทช.) 
 

จังหวัด 
 

ไม่มีมีราษฎร คณะกรรมการเจรจา 
 

คณะกรรมการฯ ตามค าสั่ง ทส ท่ี 15/2562 

ลงวันท่ี 8 มกราคม 2562 

จัดตั้งเรือนเพาะช ากล้าไมชุ้มชน 
(อปท.) 

 

สนับสนุนกลา้ไม ้
อบรมด้านเพาะช ากล้าไม ้

สนับสนุนเมล็ดไม ้

พื้นที่หน่วยงานอื่นๆ พื้นที่ในความรับผดิชอบ ทส 
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 ภาพท่ี 19 แบบรายงานผลการปลกูป่าตามโครงการ 
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ภาพท่ี 20 ตัวอย่างแบบรายงานผลการปลูกป่าตามโครงการ 
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เอกสารอ้างอิง 

กรมป่าไม้. 2552. แนวทางการด าเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและท ากินในพ้ืนท่ี 

 ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 . ส่วนจัดการสิทธ์ิ   
 การใช้ที่ดินป่าไม้ ส านักจัดการที่ดินป่าไม้. 

กรมป่าไม้. 2556. รูปแบบการปลูกไม้ป่าโดยระบบวนเกษตร. งานวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า กลุ่มงานวนวัฒวิจัย 
ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้. อักษรสยามการพิมพ์, กรุงเทพฯ. 

กรมป่าไม้. 2561. แนวทางการปฏิบัติงานฟ้ืนฟูป่าไม้ของเจ้าหน้าท่ีป่าไม้. ศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศ 

 ด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ าภาคเหนือ ส่วนปลูกป่าภาครัฐ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า.  

กรมป่าไม้. 2563. คู่มือชนิดพรรณไม้ที่แนะน าปลูกในพ้ืนท่ี คทช. บริษัท พี.เพลส์ จ ากัด, กรุงเทพฯ. 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช. 2562. แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์  

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561. ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ ส านักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์. 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ. การปลูกป่า 3 อย่าง 
           ประโยชน์ 4 อย่าง. แหล่งที่มา : (Online) http//km.rdpd.go.th/knowledge/View/58,  
  3 สิงหาคม 2563 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2557. แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลาย 

ทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกท่ีดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง 

ยั่งยืน. กรุงเทพฯ. 

อรทัย ก๊กผล. 2552. การมีส่วนร่วมของประชาชน,16-27 ในศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านัก 

นายกรัฐมนตรี. คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).ส านักพิมพ์ 
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา,กรุงเทพฯ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๐ 
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ภาคผนวก 
 
   หน่วยงานสนับสนุนในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
กรมป่าไม้ 
หน่วยงานส่วนกลาง 
ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า    โทร. 0 2561 4292 – 3 ต่อ 5840 
ส านักส่งเสริมการปลูกป่า      โทร. 0 2561 4292 – 3 ต่อ 5611                 
ส านักจัดการที่ดินป่าไม้      โทร. 0 2561 4292 – 3 ต่อ 5757 
ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ   โทร. 0 2561 4292 – 3 ต่อ 5103 
ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้     โทร. 0 2561 4292 – 3 ต่อ 5449 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    โทร. 0 2561 4292 – 3 ต่อ 5754 
หน่วยงานส่วนภูมิภาค 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)   โทร. 0 5208 1758  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่2 (เชียงราย)   โทร. 0 5371 1445 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง)    โทร. 0 5422 3298 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)    โทร. 0 5551 1763 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)    โทร. 0 3634 7497 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)    โทร. 0 4212 5073 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)   โทร. 0 4333 0381 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)   โทร. 0 4430 0791 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)    โทร. 0 3804 7528 - 30 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)   โทร. 0 3220 1395 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)   โทร. 0 7727 5816 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)  โทร. 0 7576 3367 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)   โทร. 0 7420 5990 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน   โทร. 0 5369 5007 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่    โทร. 0 5462 7143 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์   โทร. 0 5622 2426 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก   โทร. 0 5532 2621 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม   โทร. 0 4251 1505 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี   โทร. 0 4525 4345 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี   โทร. 0 3745 2104 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี   โทร. 0 3240 2519 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่   โทร. 0 7565 6378 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส   โทร. 0 7351 2597 
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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช 
หน่วยงานส่วนกลาง 
ส านักแผนงานและสารสนเทศ      โทร. 0 25610777 ต่อ 1229 
ส านักอุทยานแห่งชาติ       โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1714 
ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า       โทร. 0 2561  0777 ต่อ 1611 
ส านักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า    โทร. 0 2561 0777  ต่อ 1311 
ส านักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์      โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1563 
ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า      โทร. 0 2579 6666 ต่อ 1854 
ส านักสนองงานพระราชด าริ      โทร. 0 2940 7342 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1241 
หน่วยงานส่วนภูมิภาค 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)    โทร. 037 211140 ต่อ 207 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)    โทร. 038 311234 ต่อ 201 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)    โทร. 032 211025 ต่อ 202 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)   โทร. 077 282058 ต่อ 201 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)   โทร. 075 356134 ต่อ 201 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)     โทร. 074 311020 ต่อ 212 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)    โทร. 044 242060 ต่อ 203 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)     โทร. 043 236185 ต่อ 201 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)    โทร. 045 311677  ต่อ 207 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)     โทร. 042 221725 ต่อ 204 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)    โทร. 055 009037 ต่อ 101 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)    โทร. 056 221140 ต่อ 608 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)     โทร. 054 511899 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)    โทร. 055 511142 ต่อ 201 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)    โทร. 053 711402 ต่อ 213 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  16 (เชียงใหม่)    โทร. 053 276100 ต่อ 200 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี    โทร. 036 347106 ต่อ 101 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี    โทร. 032 899772 ต่อ 204 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี    โทร. 073 336290 ต่อ 204 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาล าปาง    โทร. 054 226828 ต่อ 202 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง    โทร. 053 681330 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
หน่วยงานส่วนกลาง 
กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน     โทร. 02 141 1316 
หน่วยงานส่วนภูมิภาค 
ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1    โทร. 038 020 070 
ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2   โทร. 038 467 3723 
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ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3   โทร. 032 470 459 
ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4   โทร. 077 379 151  
ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5    โทร. 074 591 626 
ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6   โทร. 076 679 130 
ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7   โทร. 075 252 850 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัดเชียงราย โทร. 0 5360 0816 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5369 5474  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2725-6 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน  โทร. 0 5351 0662 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง  โทร. 0 5423 0550 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา  โทร. 0 5488 7112 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน  โทร. 0 5471 6456 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่  โทร. 0 5451 1637 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0 5541 1056 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก  โทร. 0 5551 2153 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย  โทร. 0 5561 5663 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก โทร. 0 5532 2652 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดก าแพงเพชร โทร. 0 5570 5035 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร  โทร. 0 5661 1295 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 9768 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ โทร. 0 5622 8058 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัดอุทยัธานี โทร. 0 5651 3159 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท  โทร. 0 5641 1013 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี  โทร. 0 3641 1060 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี  โทร. 0 3651 1713 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง  โทร. 0 3561 5995 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3533 6356 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี  โทร. 0 2580 0727 - 8 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2581 6341 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม โทร. 0 3434 0025 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0 3553 5426 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0 2183 1050 - 53 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0 3471 3135 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0 3481 0300 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี  โทร. 0 3634 0759 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก โทร. 0 3731 1776 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0 3451 4910 
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ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี  โทร. 0 3233 7041 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี  โทร. 0 3242 5028 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย  โทร. 0 4281 1394 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย โทร. 0 4242 3971 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ  โทร. 0 4249 2497 - 8 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวล าภู โทร. 0 4231 6707 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี โทร. 0 4221 2588 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร โทร. 0 4271 3432 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม โทร. 0 4251 1272 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ  โทร. 0 4481 1466 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4323 7971 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม โทร. 0 4377 7395 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธ์ุ โทร. 0 4381 1778 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร โทร. 0 4261 4231 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  โทร. 0 4351 1561 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร   โทร. 0 4571 5466 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ านาจเจริญ โทร. 0 4552 3235 - 6 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา โทร. 0 4435 3885 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 0 4466 6553 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์  โทร. 0 4455 8640 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีษะเกษ โทร. 0 4561 1988 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0 4534 4642 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี โทร. 0 3745 4326 - 7 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0 3851 1053 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว โทร. 0 3742 5039 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี  โทร. 0 3839 8268 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง  โทร. 0 3861 1008 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี  โทร. 0 3931 3404 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด  โทร. 0 3951 1157 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3260 2496 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร  โทร. 0 7751 2166 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง  โทร. 0 7782 4011 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7728 7573 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา  โทร. 0 7648 1033 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต  โทร. 0 7621 1067 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่  โทร. 0 7561 1396 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 0 7534 1010 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง  โทร. 0 7521 8983 
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ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง  โทร. 0 7484 0823 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล  โทร. 0 7471 1039 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา  โทร. 0 7431 1579 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี  โทร. 0 7346 0073 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา  โทร. 0 7321 2787 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส โทร. 0 7364 2651 
 


