
ดร. สุวรรณ ต้ังมิตรเจริญ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ 

บริบทการปลูกป่าและแนวทางการ
ฟื้นฟูป่าในประเทศไทย @ปัจจุบัน 
 

เสนอในการเสวนาวิชาการออนไลน ์เร่ือง “ป่ารอการฟ้ืนฟู…ปลูกและจัดการอย่างไรให้ส าเร็จ” 
วันเสารท่ี์ 23 มกราคม 2564 เวลา 1000-1200น จัดโดย คณะวนศาสตรแ์ละสมาคมศิษยเ์ก่าคณะวนศาสตร ์



 2562) 
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เชิงเศรษฐกิจ 

- ที่ดินกรรมสิทธิ ์
- คทช. (ลุ่มน้้า3,4,5) 
- ส.ป.ก. (ที่ปลูกเอง) 
- อ.อ.ป 
- ที่ดินของรัฐอื่น ๆ  

- เชิงเด่ียว 
- วนเกษตร 

- คทช. (ลุ่มน้้า 1,2) 
- ป่าชุมชน 
- ที่ดินกรรมสิทธิ์ 
- ที่ดินของรัฐอื่น ๆ 

- ปลูกแบบไม่ต้องปลูก 
- เสริมป่า 
- เต็มแปลง 

เชิงอนุรักษ ์

การปลูกและฟื้นฟูป่า 
ในประเทศไทย 

ป่าในเมือง 

- ที่สาธารณะประโยชน์ 
- ที่ดินกรรมสิทธิ์ 
- ที่ดินของรัฐอื่น ๆ 

- พัฒนาคุณภาพชีวิตเมือง 
- แหล่งเรียนรู้/พักผ่อน 



 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 

คทช ลุ่มน า้  1 2  

คทช ลุ่มน า้  3 4 5  



พื้นที่ปลูก 
และฟื้นฟูป่า 
ในประเทศไทย 
(เชิงอนุรักษ์) 

ป่าชุมชน 
ป่าสงวนแห่งชาติ 
- ป่าต้นน้้า 
- คทช. (ลุ่มน้้า 1,2) 

พื้นที่อนุรักษ์ 

ที่ดินกรรมสิทธิ์ 
(ภาคสมัครใจ) 

พื้นที่ของรัฐ 
- ราชพัสดุ, นิคมฯ 
- ป่าสาธารณะประโยชน์ 
- พื้นที่สาธารณะ 
- ส่วนราชการอื่น ๆ 



• Afforestation    VS.        Reforestation 
ปลูกในท่ีไม่เคยเป็นป่ามาก่อน*                                  ปลูกเพื่อทดแทนป่าเดิม  
 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 

(หรอืไม่เป็นป่ามามากกว่า 50 ปีแลว้) 

ค าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้ืนฟูป่า 



• Reclamation การฟ้ืน(กู้คืน)สภาพที่ดนิ (เหมืองแร)่ 

• Forest Restoration การท าให้เป็นป่าเดิม  

• Rehabilitation ไม่เน้นเป็นป่าเดิม  
(เพิ่มผลผลิต/บริการ/อาจมีไม้ต่างถิน่ร่วม)..วนเกษตร 

 
 

 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 

Forest Landscape Restoration  
การฟ้ืนฟูภูมิทศันป่์าไม้ 

(กระบวนการฟ้ืนฟูแนวใหม่) 

ค าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้ืนฟูป่า (ต่อ) 

Reforestation 
 



การฟ้ืน(กู้คืน)สภาพทีด่ิน (Reclamation) (ต่อ) 
 

 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  
จังหวัดล าปาง 
(พวงพรรณ 2562) 
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การฟ้ืน(กู้คืน)สภาพทีด่ิน (Reclamation) ต่อ 
 

 
เหมืองแร่หนิปูน 
จ.สระบุร ี
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• Reclamation การฟ้ืน(กู้คืน)สภาพที่ดนิ (เหมืองแร)่ 

• Forest Restoration การท าใหเ้ป็นป่าเดมิ  
• Rehabilitation ไม่เน้นเป็นป่าเดิม  

(เพิ่มผลผลิต/บริการ/อาจมีไม้ต่างถิน่ร่วม)..วนเกษตร 
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ค าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้ืนฟูป่า (ต่อ) 

Reforestation 
 



ป่าสะแกราช ปี พ.ศ.2528 

ดุริยะ 2562 



2527 

ดุริยะ 2562 

2560 



แนวคดิการฟ้ืนฟูพืน้ที่ป่าเส่ือมโทรม 

Fast-growing plantation Natural forest 

Acacia  auriculiformis Acacia mangium 

Grass land 

JICA RFD 

Sakaerat 
Degradation  

ดุริยะ 2562 



โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศลุ่มน้้าป่าสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี  

ระยะที่ 1 (พ.ศ.2559-2563) จ านวน 5,971 ไร่  
    -ป่าตาม พรบ. ป่าไม้ 2484 
    -ป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. (14 พย. 2504) 







• Reclamation การฟ้ืน(กู้คืน)สภาพที่ดนิ (เหมืองแร)่ 

• Forest Restoration การท าให้เป็นป่าเดิม  

•Rehabilitation ไม่เน้นเป็นป่าเดมิ  
(เพิ่มผลผลิต/บริการ/อาจมีไม้ต่างถิน่ร่วม)..วนเกษตร 

 
 

 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 

ค าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้ืนฟูป่า (ต่อ) 

Reforestation 
 



มาตรการแนวทาง 
ตามมติ ครม. 26 พ.ย. 61 
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 



 
 
 
 

ประธาน : รมว.ทส. 
เลขานุการ : อธิบดีกรมป่าไม้ 
 

อ านาจหน้าที่ : ก าหนดพื้นที่
เป้าหมาย ให้ความเห็นชอบพื้นที่
ด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

 
 
 
 

ประธาน : รมว.มท. 
เลขานุการ : อธิบดีกรมที่ดิน 
 

อ านาจหน้าที่ : ก าหนดหลักเกณฑ์ 
กระบวนการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
 

 
 
 
 

ประธาน : รมว.กษ. 
เลขานุการ : อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

อ านาจหน้าที่ : ก าหนดแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
การตลาด และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนให้ผู้ได้รับการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
 

 

 
 

ประธาน : ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เลขานุการร่วม : ส านักงานจังหวัด / ที่ดินจังหวัด /  
                     สหกรณ์จังหวัด / ทรัพยากรจังหวัด 
 

อ านาจหน้าที่ : ด าเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการจัด
ที่ดินท ากินให้ชุมชนโดยประสานกับคณะอนุกรรมการที่
เก่ียวข้อง 
 

1. จัดหาที่ดิน 2. จัดที่ดิน 3. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
และการตลาด 

4. คณะอนุกรรมการนโยบาย 
ท่ีดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) 

 
 
 
 
 
 
 

ประธาน : นายวิษณุฯ รอง นรม. 
เลขานุการ : จนท. สนง. คทช. 
 
อ านาจหน้าที่ : กลั่นกรองประเด็นปัญหา
ข้อกฎหมาย เสนอแนะแนวทางการบริหาร
จัดการที่ดิน เสนอความเห็นเก่ียวกับแนว
ทางการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการบริหาร
จัดการที่ดินที่ซับซ้อนขัดแย้งกัน 
 

 
 
 
 
 

 
ประธาน : พลเอก ประวิตรฯ รอง นรม. 
เลขานุการ : จนท. สนง. คทช. 
 
อ านาจหน้าที่ : เสนอแนะให้ความเห็น
เก่ียวกับนโยบาย มาตรการ แนวทาง และ 
แผนการบริหารจัดการที่ดิน พิจารณา
กลั่นกรองการจัดท าแผนงบประมาณ
แบบบูรณาการ 
 

 

 
 
ประธาน : นายเทวัญฯ รมต.นร. 
เลขานุการ : จนท. สนง. คทช. 
 
อ านาจหน้าที่  :  ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล 
การใช้ที่ดินของประเทศ 
 

 
 
 

 
ประธาน : ผอ. สนง. คทช. 
เลขานุการ : จนท. สนง. คทช. 
 
อ านาจหน้าที่  :  พัฒนาศูนย์
ข้อมูลที่ดิน และทรัพยากรที่ดิน
ของประเทศ  
 

 

 
 
ประธาน : รมว.กลาโหม 
เลขานุการ : เลขาธิการ ป.ป.ท. 
 
อ านาจหน้าที่ : พิจารณาก าหนดแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ 
 

5. คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
กฎหมายการบริหารจัดการท่ีดิน

และทรัพยากรท่ีดิน 

6. คณะอนุกรรมการนโยบาย 
แนวทาง และมาตรการการบริหาร
จัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน 

8. คณะอนุกรรมการ
สารสนเทศท่ีดิน 

และทรัพยากรดิน 

7. คณะอนุกรรมการ
ก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผล 

9. คณะอนุกรรมการปรับปรุง    
แผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบ
บูรณาการ มาตราส่วน 1: 4000 

(One Map) 

คณะอนุกรรมการด้าเนินงานโครงการจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชน 

คณะอนุกรรมการฯ ขับเคลื่อนตามนโยบาย คทช. 



นายทุน 
ผู้ยากไร้ 

นายทุน 

ผู้ยากไร้ 

ค้าสั่ง คสช. 66/57 
(17 มิ.ย. 57)  

 

มติครม. 30 ม.ิย. 41 
(ปี 2545)  

ก้าหนดกรอบมาตรการตามมติ ครม. 26 พ.ย. 61 ในพื้นที่ป่าสงวนฯ พิจารณาจาก
ช่วงระยะเวลาครอบครองและมาตรการการใช้ท่ีดินตามชั้นลุ่มน้้า 

ประกาศ 
เขตป่าสงวนฯ 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า  1, 2  
ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า  3, 4, 5 



 

     ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้้า 3,4,5  

     ก่อนมติ ครม.  30 มิ.ย. 41 
กลุ่ม 1  

 

     ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 3,4,5 หลังมติ ครม. 30 
มิ.ย. 41 ถึงค้าสั่ง  คสช. ที่ 66/2557 ลว. 17 มิ.ย. 57 

กลุ่ม 2  

 

     ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นท่ีลุ่มน้ า 1,2 หลังมติ  
ครม.  30 ม.ิย. 41 ถึงค าสั่ง  คสช. ที่ 66/2557 ลว. 17 ม.ิย. 57 

กลุ่ม 4  

ชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนฯ ครอบคลุมเนื้อท่ีราว 12.5 ล้านไร ่ 

 

      ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้้า 1,2  
ก่อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 

กลุ่ม 3  

2.8 ล้านไร ่

2.1 ล้านไร ่

3.7 ล้านไร ่

3.9 ล้านไร ่



 

      ชุมชนในเขตป่าสงวนฯ ในพื้นที่ลุ่มน้้า 3,4,5 
ก่อนมติ ครม.  30 มิ.ย. 41 

กลุ่ม 1  

มาตรการ 
 อนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยโครงการจัดท่ีดินท้ากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) อนุญาตตาม พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 16  
ใหผู้้ว่าราชการจังหวัด ใช้พื้นที่น้าไปจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชน 



 

     ชุมชนในเขตป่าสงวนฯ ในพื้นที่ลุ่มน้้า 3,4,5  
หลังมติ ครม.  30 มิ.ย. 41 ถึงค้าสั่ง  คสช. ที่ 66/2557 

กลุ่ม 2  

มาตรการ 
 อนุญาตให้อยู่อาศัยและท้ากินแบบแปลงรวมโดยออกแบบการใช้
พื้นที่ร่วมกันระหว่างชุมชน และหน่วยงานรัฐ โดยชุมชนต้องดูแลรักษา
และใช้ประโยชน์พื้นที่ในลักษณะที่เก้ือกูลต่อการอนุรักษ์ ตามท่ีก าหนด
ร่วมกัน 



 

      ชุมชนในเขตป่าสงวนฯ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 1,2  
ก่อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 

กลุ่ม 3  

มาตรการ 
1.จัดระเบียบการใช้ท่ีดินท ากิน และรับรองการอยู่อาศัยท้ากิน ในลักษณะแปลงรวม 
2.ก ากับควบคุมจัดการการใช้ท่ีดินและป่าไม้ภายใต้การอนุรกัษ์และพัฒนายั่งยืน ห้ามบุกรุกขยาย 

3. ฟื้นฟูสภาพป่าในรูปแบบการมีส่วนร่วม ปลูกไม้ยืนต้น>20%  
ส่งเสริมปลูกป่า 3 อย่าง 
4.ใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า ควบคุมผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ลดการชะล้างพังทลาย 



 

     ชุมชนในเขตป่าสงวนฯ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 1,2  
หลังมติ ครม.  30 มิ.ย. 41 ถึงค้าสั่ง  คสช. ที่ 66/2557  

กลุ่ม 4  

มาตรการ 
 วางแผนร่วมกับราษฎรและกรรมการหมูบ่้านประชาคม/ออกแบบ/คัดเลอืก
พันธุ์ไม้ตามแนวพระราชด้าริปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าโดยกรมป่าไม้จัดหาพันธุ์
ไม้และใหร้าษฎรเป็นผู้ดูแลต้นไม้ที่ปลูก และราษฎรใช้ประโยชน์ที่ดินในระหว่างแถวของ
ต้นไม้ได้  
โดยราษฎรจะได้รับประโยชนจ์ากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไม้ที่ปลกู และพืชพ้ืนลา่งด้วย  



โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า 
 

26 



 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 

พืน้ที่เป้าหมายของการฟ้ืนฟู 2.68 ล้านไร่  
(20% ของพืน้ที่ป่าเสื่อมสภาพ) 

1.03 ล้านไร่ 
0.99 ล้านไร่ 

1.03 ล้านไร่ 

0.5ล้านไร่ 



แนวทางด าเนินงานดา้นปฏิบติั 

• จิตอาสา 
•CSR และองคก์รเครอืข่าย 

• แผนปฏิบตัิงานราชการ (ตามแผนฯหน่วยงาน/ แผนแม่บท
การบรหิารจดัการน า้ 20 ปี) 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 



แผนแม่บทการบริหาร
จดัการน ้ า 20 ปี  
ดา้นท่ี 5 มีเป้าหมายการ
อนุรักษฟ้ื์นฟูสภาพป่าตน้น ้า 
ท่ีเส่ือมโทรมและป้องกนัการ
พงัทลายของดิน 

*ขอ้มลูจากเอกสารประกอบการประชมุคณะอนกุรรมการจดัท า
รา่งขอ้เสนอเชิงนโยบายเพ่ือก าหนดขอบเขต บทบาท ภารกิจ 
หนา้ที่และอ านาจของหน่วยงานดา้นการบรหิารทรพัยากรน า้ 
ของประเทศ ครัง้ที่ 2/ 2563 ณ อาคารจฑุามาศ กรุงเทพฯ   
เม่ือเดือนสิงหาคม 2563 
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ขอ้เสนอแนะในการฟ้ืนฟูป่าใหส้ าเร็จ 

• หน่วยงานปฏบัิตทิีต่้องท าความเข้าใจนโยบาย แผนงาน
และวิธีปฏบิัต ิ

• ความตัง้ใจในการปฏบัิตใิหบ้รรลุเป้าหมาย  
• การบูรณาการ ทัง้ในระดับหน่วยงาน และระหว่าง
หน่วยงาน รวมทัง้เครือข่ายภาคประชาชน 

• ความตระหนัก รู้ และร่วมมือร่วมใจของประชาชน 
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ขอบคณุครบั 


