
ดร. สุวรรณ ต้ังมิตรเจริญ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ 

การปลูกป่า และการฟื้นฟูป่าต้นน้้า (ต่อ) 
(ตอนที่ 3 แนวทางแก้ปัญหาที่ดินป่าสงวนแห่งชาต ิ

ตอนที่ 4 โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า) 

เสนอในการบรรยาย การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรประจ า” รุ่นท่ี ๕/๖๓ ณ โรงเรียนจิตอาสา
พระราชทาน (วิภาวดี) วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 



ตอนที่ ประเด็น ขอบเขตเนื้อหา 

3 แนวทางการ

แก้ปัญหาที่ดิน

ป่าสงวน

แห่งชาติ 

• ความเป็นมาของมาตรการแก้ไขปัญหาการอยูอ่าศัยและ

ท ากินในพืน้ทีป่่าไม้  

• กรอบมาตรการต่าง ๆ ตามช่วงเวลากาอยูอ่าศัยและมติ 

ครม.  
• การจ าแนกชุมชน และกรอบมาตรการในพืน้ที่ป่าสงวน

แห่งชาติ 

4 โครงการปลูก

ป่าและป้องกัน

ไฟป่า และ

แนวทางการ

ขับเคลื่อน 

• ความหมายของการฟ้ืนฟูป่าและลุ่มน า้  

• การฟ้ืนฟูป่ากับยุทธศาสตรช์าต ิ

• แนวทางด าเนินการ  

• รูปแบบการฟ้ืนฟูป่า 

• ฝายชะลอน ้า เรือนเพาะช า สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 

เนื้อหาหลัก การปลูก และฟื้นฟูป่าต้นน้้า (ต่อ) 



ตอนที่ 3 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
การอยู่อาศัยและท้ากินในพื้นที่

ป่าสงวนแห่งชาติ 



แนวทางการแก้ไขปัญหา 
การอยู่อาศัยและท้ากินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

(ตามมติคณะรัฐมนตรี 26 พ.ย. 61) 

ส่วนจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้    ส้านักจัดการที่ดินป่าไม้  
กรมป่าไม้ 



การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  

 กรมป่าไม้ได้ด้าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
30 มิถุนายน 2541 ในรูป “โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้” 



โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ 



ในข้อเท็จจริงแล้ว   
ยังมีการบุกรุกพื้นที่ป่าหลังปี  2545 



การพิจารณาก้าหนดมาตรการและแนวทาง มีข้อท่ีต้องน้ามาพิจารณา ดังนี้ 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ให้กรมป่าไม้
เสนอมาตรการและแนวทางแก้ไขให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี 

. 
• พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง 

. 
• ค าสั่ง คสช.ท่ี 66/2557 

. 
• ผลการด าเนินงานตามมต ิครม. 30 มิ.ย 41 



ค้าสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

ข้อ 2 ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ยึดถือนโยบาย
ก า รป ฏิ บั ติ ง า น เป็ น ก า รชั่ ว ค ร า ว ใ น
สภาวการณ์ปัจจุบัน ดังน้ี 

2.1 การด าเนินการใดๆ ต้องไม่ส่งผล
กระทบ ต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ท่ีมี
รายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินท ากิน ซึ่ง
ได้อาศัยอยู่ในพื้นท่ีเดิมนั้นๆ ก่อน
ค าสั่งมีผลบังคับใช้... 



แผนแม่บทฯ (ค้าส่ังหัวหน้า คสช. ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557) 

ประเด็นส้าคัญ 

• ให้ยึดถือแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสี พ.ศ. 2544-2545 เป็นหลักใน
การก าหนดสภาพพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2541  

• ด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เร่งรัด
จับกุมผู้บุกรุกป่าไม้ โดยจัดล าดับความเร่งด่วนกับ ผู้บุกรุกราย
ใหญ่เป็นล าดับแรก แล้วด าเนินรายอื่นๆ ต่อไป 

• กรณีผู้บุกรุกรายใหม่เป็นประชาชนผู้ยากไร้ มีรายได้น้อย 
และผู้ไร้ที่ดินท ากิน ตามค าสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ลว. 17 มิ.ย. 57 
จะต้องด าเนินการสอบสวนและพิสูจน์ทราบเพื่อก าหนดวิธีการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมและด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  

• การบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่ไม่มีมติหรือระเบียบใดๆ ผ่อนผันให้ทั้งสิ้น 
ต้องด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาด 
เพื่อน าพื้นที่มาฟื้นฟูสภาพป่า 



 
 
 
 

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. คณะอนุกรรมการ 
จัดหาท่ีดิน 

2. คณะอนุกรรมการ 
จัดท่ีดิน 

3. คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและ
การตลาด 

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) 

คณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน 

คณะอนุกรรมการฯ ขับเคลื่อนตามนโยบาย คทช. 



มาตรการแนวทาง 
ตามมติ ครม. 26 พ.ย. 61 
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 



นายทุน 
ผู้ยากไร้ 

นายทุน 

ผู้ยากไร้ 

ค้าสั่ง คสช. 66/57 
(17 มิ.ย. 57)  

 

มติครม. 30 ม.ิย. 41 
(ปี 2545)  

การก้าหนดกรอบมาตรการฯ พิจารณาจาก 
ช่วงระยะเวลาการเข้าครอบครองและมาตรการการใช้ที่ดินตามชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 

ประกาศ 
เขตป่าสงวนฯ 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า  1, 2  
ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า  3, 4, 5 



 

     ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นท่ีลุ่มน้ า 3,4,5 ก่อนมติ  
 ครม.  30 มิ.ย. 41 กลุ่ม 1  

 

     ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นท่ีลุ่มน้ า 3,4,5 หลังมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 ถึงค าสั่ง  คสช. ท่ี 
66/2557 ลว. 17 มิ.ย. 57 กลุ่ม 2  

 

     ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นท่ีลุ่มน้ า 1,2 หลังมติ  
ครม.  30 มิ.ย. 41 ถึงค าสั่ง  คสช. ท่ี 66/2557 ลว. 17 มิ.ย. 57 กลุ่ม 4  

จ้าแนกชุมชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติออกเป็น 4 กลุ่ม 

 

      ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นท่ีลุ่มน้ า 1,2 ก่อนมติ         
 ครม. 30 มิ.ย. 41 กลุ่ม 3  





 

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

กลุ่ม 1  

มาตรการ 
 อนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยโครงการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)  
 อนุญาตตาม พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 16 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ใช้พื้นท่ีน าไปจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน 



ตัวอย่าง การมอบหนังสืออนุญาตในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ



ตัวอย่าง หนังสืออนุญาตในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ตัวอย่าง หนังสืออนุญาตในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ



19 

พืน้ที ่คทช ทีไ่ด้รับ
อนุญาตแล้ว  
653,649 ไร่  
57 จังหวัด  
(ณ 13 พย.2563) 



 

     ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้้า 3,4,5 หลังมติ ครม.  30 มิ.ย. 41 ถึงค้าสั่ง  คสช. ที่ 
66/2557 ลว. 17 มิ.ย. 57 กลุ่ม 2  

มาตรการ 
 อนุญาตให้อยู่อาศัยและท ากินแบบแปลงรวมโดยออกแบบการใช้พื้นท่ีร่วมกันระหว่างชุมชน และหน่วยงานรัฐ โดย
ชุมชนต้องดูแลรักษาและใช้ประโยชน์พื้นท่ีในลักษณะท่ีเกื้อกูลต่อการอนุรักษ์ ตามท่ีก าหนดร่วมกัน 



 

      ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้้า 1,2 ก่อนมติ       ครม. 30 มิ.ย. 41 
กลุ่ม 3  

มาตรการ 

1.จัดระเบียบการใช้ที่ดินท ากิน และรับรองการอยู่อาศัยท ากนิ ในลักษณะแปลงรวม 
2.ก ากับควบคุมจัดการการใช้ที่ดินและป่าไม้ภายใต้การอนุรักษแ์ละพฒันาอยา่งยั่งยนื ห้ามบุกรุกขยายพื้นที่ 
3. ฟื้นฟูสภาพป่าในรูปแบบการมีส่วนร่วม ส่งเสริมราษฎรปลูกป่า 3 อย่าง 
4.ใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการชะล้างพังทลาย 



 

     ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้้า 1,2 หลังมติ ครม.  30 มิ.ย. 41 ถึงค้าสั่ง  คสช. ที่ 
66/2557 ลว. 17 มิ.ย. 57 กลุ่ม 4  

มาตรการ 
 วางแผนร่วมกับราษฎรและกรรมการหมู่บ้านประชาคม/ออกแบบ/คัดเลือกพันธุ์ไม้ตามแนวพระราชด าริปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อฟื้นฟู
สภาพป่าโดยกรมป่าไม้ จัดหาพันธุ์ ไม้และให้ ราษฎรเป็นผู้ ดูแลต้นไม้ ท่ีปลูก และราษฎรใช้ประโยชน์ท่ีดินในระหว่างแถวของต้นไม้ได้  
โดยราษฎรจะได้รับประโยชน์จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไม้ท่ีปลูก และพืชพื้นล่างด้วย  



ตัวอย่างพื้นที่หมู่บ้านที่มีเป้าหมาย 4 กลุ่มมาตรการ 



สรุปผลการด้าเนินงานแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ตามรูปแบบ คทช. 

ประโยชน์ที่ราษฎรได้รับ 

1. สามารถแก้ไขปัญหาที่ดินที่มีราษฎรถือครองในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ให้ราษฎรสามารถอยู่อาศัยและท้ากินในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติได้ถูกต้องเหมาะสมอย่างยั่งยืน มีความมั่นคงในการอยู่
อาศัยท้ากิน ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. ชุมชนและหน่วยงานรัฐได้ร่วมกันดูแลรักษา และใช้ประโยชน์
พื้นที่อย่างยั่งยืนในลักษณะที่เกื้อกูลต่อการอนุรักษ์ 
3. เกิดความร่วมมือกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานรัฐในการฟื้นฟู
สภาพป่าส่งผลให้พื้นที่ป่าของประเทศเพ่ิมขึ้น 



ตอนที ่4 
 

โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 
และแนวทางการขับเคลื่อน 



โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า 
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ข่าวส าคัญเม่ือ 
31 ตค 2563 



 
“จุดทีเ่ราหาทางออกร่วมกัน เรามาน่ังคุยกัน เราจะ
ขอให้รัฐมีการผ่อนปรน มีการยกเว้นได้ไหม เอา
พืน้ทีต่รงนีเ้ป็นพืน้ทีค่วามร่วมมือระหว่างรัฐ 
เอกชน ราษฎร หรือทุกภาคส่วนมาหาทางร่วมกัน 
เราออกแบบด้วยชุมชนเอง เปลีย่นพฤติกรรมของ
ตนเอง ให้น าไปสู่เกษตรย่ังยนื รัฐอยู่ได้ ชุมชนอยู่
ได้ ป่าอยู่ได้ เกษตรกรอยู่ได้” 

“อยากให้พืน้ทีน่ ้าพางเป็นโมเดลทีรั่ฐจะได้เหน็ว่าไม่ต้องทวงคืนผืนป่า 
แต่ท าอย่างไรให้วิถีชีวิตผู้คนกับธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืน” 

 (The standard, 2018) 

‘สวาท ธรรมรกัษา’ 
ก านนัต าบลน า้พาง  
อ.แม่จริม จ.น่าน  
 



เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและการเสื่อมสภาพของป่า 

โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเขาสูงชัน ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ที่ก าหนดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียว ร้อยละ 55 ของพ้ืนที่ประเทศ มีระยะเวลา
ด าเนินการ 8 ปี (2563-2570)  

เพ่ือร่วมแสดงความจงรักภักดีและส านึกใน พระมหากรุณาธิคุณของ 

 “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

หน่วยราชการในพระองค์ 904 ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 
ร่ ว ม มื อ กั บหน่ ว ย ง าน ภ าค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น  ร วม ทั้ ง ก ร ะท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดท าโครงการปลูกป่าและ
ป้องกันไฟป่า 

ความเป็นมา 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 



ผังคณะกรรมการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายอ านวยการ 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายปฏิบัติงานปลูกป่า 

คณะกรรมการฝ่าย 
ปฏิบัติงานป้องกันไฟป่า 

คณะที่ปรึกษา 

คณะกรรมการ 
โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟปา่ 

รัฐ 

เอกชน 

ประชาชน 

จิตอาสา 
พระราชทาน 

ศูนย์อ้านวยการใหญ่  
จิตอาสาพระราชทาน 
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หน่วยงานหลัก 

ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 

กรมป่าไม้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

ศอ.จอส. พระราชทาน ภาค 1 
ศอ.จอส. พระราชทาน ภาค 2 
ศอ.จอส. พระราชทาน ภาค 3 
ศอ.จอส. พระราชทาน ภาค 4 
ศอ.จอส. พระราชทาน จังหวัด 
ศอ.จอส. พระราชทาน อ าเภอ 

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 



หน่วยงานสนับสนุน 

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี                            สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง (องคก์ารมหาชน) 
กระทรวงมหาดไทย (มท.)             กรมประชาสัมพันธ ์
กระทรวงกลาโหม (กห.)             มูลนิธิอุทกพัฒน ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กษ)           สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้ (สสน.) 
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ              (องคก์ารมหาชน) (GISDA)  
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์           การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
กระทรวงสาธารณสุข             องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 
ส านักงบประมาณ             เครือข่ายภาคประชาชน 
ส านักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ            ภาคเอกชนและประชาชน 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 



เป้าหมาย 22 ลุ่มน้้าหลัก 254 ลุ่มน้้าสาขา 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

ปัจจุบัน 
2563 2565 2570 

10,000 ไร ่
800,000 ไร ่

1,870,000 ไร ่

“ เพิ่มพื้นท่ีป่า 15-20% ไม่น้อยกว่า 2.68 ล้านไร่ 

   ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ภายในปี 2563-2570 ” 

ป่าสงวนแห่งชาติ 7.78 ล้านไร่ 

ป่าชุมชน 
    

ป่าชายเลน  

ป่าพรุ 

เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
ในจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ป่า 

ตามกฎหมาย 

ป่าอนุรักษ์ 2.27 ล้านไร่ 

พื้นท่ีอื่นๆ 2.62 ล้านไร่ 

ไม่มีสภาพป่าในพ้ืนที่ป่าต้นน้้า 
12.77 ล้านไร่ (15 %) ของพื้นที่ต้นน้้า 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 



 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 

พืน้ที่เป้าหมายของการฟ้ืนฟู 2.68 ล้านไร่  
(20% ของพืน้ที่ป่าเสื่อมสภาพ) 

1.03 ล้านไร่ 
0.99 ล้านไร่ 

1.03 ล้านไร่ 

0.5ล้านไร่ 



พื้นท่ีเป้าหมายของกรมป่าไมใ้นป่าสงวนฯและป่าชุมชน 
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“ป่าชุมชน” หมายถึง ป่านอกเขตป่าอนุรักษห์รือพื้นทีอ่ื่นของรัฐนอกเขตป่า
อนุรักษ์ที่ได้รับอนุมัตใิหจ้ดัตัง้เป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนรุักษ์ ฟื้นฟู 
จัดการ บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืนตามพระราชบัญญัติ 
ป่าชุมชน พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวันที่ 29 พค. 2562  

 วัตถุประสงค์การจัดตั้งป่าชุมชน  
(1) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทาง   
    ชีวภาพ  
(2) การฟื้นฟูพื้นที่ป่าในเขตป่าชุมชนโดยการปลูกปา่ทดแทน  
(3) การเสริมสร้างความรว่มมอืทกุภาคส่วนในการจดัการป่าชุมชน  
(4) การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายของชุมชนในการอนุรักษ ์การ 
    ฟื้นฟู การพัฒนา การควบคุมดูแล และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
    ในป่าชุมชน  
(5) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน  
 

ป่าชุมชน 



“กรมป่าไม้” ได้ก าหนดเป้าหมายในการส่งเสริมขยายการจัดต้ังป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน  

                       พ.ศ. 2562 จ านวน 15,000 แห่ง โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประมาณ 18,000 หมู่บ้าน  
                       เน้ือที่ประมาณ 10 ล้านไร่ ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)  

ก าหนดเป้าหมายด าเนินการฟื้นฟูพื้นที่ปา่ชุมชน จ านวน 0.4 – 0.7 ล้านไร่ 
จากพื้นที่ป่าชุมชนทั้งประเทศ 11,327 แห่ง โดยแบ่งเป็น  
 

เป้าหมายระยะที่ 2 (ด าเนินการ 29 กรกฎาคม 2563 – 28 กรกฎาคม 2565)    
                       ฟื้นฟูพื้นที่ ป่าชุมชน 3,000 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 0.150 ล้านไร่ 
     (50 ไร่ ต่อ 1 ป่าชุมชน)  
 

เป้าหมายระยะที่ 3 (ด าเนินการ 29 กรกฎาคม 2565 – 28 กรกฎาคม 2570)  
     ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชนที่เหลืออกี 8,327 แห่ง คิดเป็นพื้นที่  
     0.416 ล้านไร่ (50 ไร่ ต่อ 1 ป่าชุมชน)  



แผนปฏิบัติการป่าชุมชนทีแ่สดงใหเ้ห็นถึงวิธีการจดัการป่าชุมชนในแปลงพืน้ที่ที่
ก าหนดนั้น ต้องประกอบด้วยกิจกรรมดา้นหนึง่ดา้นใดหรือทั้ง 5 ด้าน  ดังนี้ 

1) ด้านการอนุรักษ์  
2) ด้านการฟื้นฟู 
3) ด้านการพัฒนา  
4) ด้านการควบคุมดูแล  
5) ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 

แผนปฏิบัติการป่าชุมชน 



คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า
สิบคน 

ได้รับการเลือกตั้ง 

สมาชิกป่าชุมชน 

ด าเนินการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน 

เสนอแผนจัดการป่าชุมชน 

และข้อบังคับ 

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

พิจารณาอนุมัติแผนจัดการป่าชุมชน และ
เห็นชอบข้อบังคับของป่าชุมชน 



ตวัอยา่งชนิดไมแ้นะน าส าหรับปลูกในพื้นท่ีป่าชุมชน 
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แนวทางด าเนินงานดา้นงบประมาณ (ใช/้ไม่ใชง้บประมาณ) 

• จิตอาสา 
•CSR และองคก์รเครอืข่าย 

• แผนปฏิบตัิงานราชการ (ตามแผนฯหน่วยงาน/ แผนแม่บท
การบรหิารจดัการน า้ 20 ปี) 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 



การปลูกป่าและบ ารุงป่า 
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและองคก์ร  

 
(CSR-Corporate 

Social Responsibility) 



ขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน 

1 

การ

ตรวจสอบ

พืน้ที่

เป้าหมาย 

2 

การ

บรจิาคเงิน 

3 

การ

ปฏบิตังิาน

ดา้นธุรการ

ของ

เจา้หน้าที ่

4 

การปลูก

และ 

บ ารุงป่า 

5 

การตดิตาม

ประเมนิผล 

6 

การจดัท าประ

รายงานจ าปี และ

การมอบรางวลัผู ้

ชว่ยเหลอืราชการ 

7 

การบ ารุงรกัษา

แปลงปลูกป่า  

และกจิกรรมอืน่ๆ 



พระราชบญัญตัป่ิาสงวน

แหง่ชาต ิพ.ศ. 2507  
มาตรา 19 เพือ่ประโยชนใ์นการ

ควบคมุ ดูแลรกัษา หรอื

บ ารุงรกัษาป่าสงวนแห่งชาต ิ

อธบิดมีอี านาจส ัง่เป็นหนงัสอืให้

พนกังานเจา้หน้าที ่

หรอืเจา้หน้าทีข่องกรมป่าไม ้

กระท าการอย่างหน่ึงอย่างใด 

ในเขตป่าสงวนแห่งชาตไิด ้

ระเบยีบ/ขอ้กฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ค าส ัง่ กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มที ่15/2562 ลง

วนัที ่8 มกราคม พ.ศ. 2562 

เร ือ่ง แตง่ต ัง้คณะกรรมการ

เพือ่การปลูกป่าและ 

บ ารุงรกัษาสวนป่าของรฐั 



อตัราราคา

ตอ่หน่วย 
คา่ใชจ้า่ยในการปลูกป่าปีแรก  

3,900 บาท/ไร ่

คา่ใชจ้า่ยในการบ ารงุรกัษาป่าเดมิ 

อายุ 2-6 ปี 1,020 บาท/ไร/่ปี 

คา่ใชจ้า่ยในการบ ารงุรกัษาป่าเดมิ 

อายุ 7-10 ปี 490 บาท/ไร/่ปี 



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 

 สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 
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1.เชียงใหม่,ตาก,แม่ฮ่องสอน 
2.เชียงราย,เชียงใหม่,พะเยา 
3.กาฬสินธ์ุ,นครพนม,บึงกาฬ ,พิษณุโลก ,เพชรบูรณ์,มุกดาหาร,ยโสธร,ร้อยเอ็ด,เลย ,
สกลนคร,หนองคาย,หนองบัวล าภู,อ านาจเจริญ,อุดรธานี,อุบลราชธานี 
4.กาฬสินธ์ุ,ขอนแก่น,ชัยภูมิ,นครราชสีมา,เพชรบูรณ์,มหาสารคาม,มุกดาหาร,ยโสธร,
ร้อยเอ็ด,ลพบุรี,เลย,ศรีษะเกษ,หนองบัวล าภู,อุดรธานี,อุบลราชธานี 
5.ขอนแก่น,ชัยภูมิ,นครนายก,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ปราจีนบุรี,มหาสารคาม,มุกดาหาร,
ยโสธร,ร้อยเอ็ด,ศรีสะเกษ,สระแก้ว,สุรินทร์,อ านาจเจริญ,อุบลราชธานี 
6.ก าแพงเพชร,เชียงใหม่,ตาก,นครสวรรค์,แม่ฮ่องสอน,ล าพูน 
7.เชียงราย,ตาก,แพร่,ล าปาง 
8.ก าแพงเพชร ,ตาก,นครสวรรค์,น่าน,พะเยา ,พิจิตร,พิษณุโลก ,แพร่,ล าปาง,สุโขทัย
,อุตรดิตถ์ 
9.ก าแพงเพชร,นครสวรรค์,น่าน,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,แพร่,เลย,สุโขทัย,อุตรดิตถ์ 
10.กรุงเทพฯ,ก าแพงเพชร,ชัยนาท,นครนายก,นครปฐม,นครสวรรค์,นนทบุรี,ปทุมธานี,
พระนครศรีอยุธยา,พิจิตร,เพชรบูรณ์,ลพบุรี,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สิงห์บุรี,
สุพรรณบุรี,อ่างทอง,อุทัยธานี 
 11.ก าแพงเพชร,นครสวรรค์,อุทัยธานี 
12.ชัยภูมิ,นครราชสีมา,พระนครศรีอยุธยา,เพชรบูรณ์,ลพบุรี,เลย,สระบุรี 
13.กรุงเทพฯ ,กาญจนบุรี ,ชัยนาท ,นครปฐม ,นนทบุรี ,พระนครศรีอยุธยา ,ราชบุรี ,
สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,สิงห์บุรี,สุพรรณบุรี,อ่างทอง,อุทัยธานี 
14.กาญจนบุรี,ตาก,นครปฐม,ราชบุรี,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,สุพรรณบุรี,อุทัยธานี 
15.กรุงเทพฯ,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,นครนายก,นครราชสีมา,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,
สมุทรปราการ,สระแก้ว,สระบุรี 
16.จันทบุรี,ตราด,สระแก้ว 
17.จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ตราด,ระยอง 
18.ชุมพร,ประจวบคีรีขันธ์,เพชรบุรี,ราชบุรี,สมุทรสงคราม 
19.กระบี่,ชุมพร,ตรัง,นครศรีธรรมราช,ประจวบคีรีขันธ์,พังงา,พัทลุง,ระนอง,สุราษฎร์ธานี 
20.ตรัง,นครศรีธรรมราช,พัทลุง,ยะลา,สงขลา,สตูล 
21.นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา,สงขลา 
22.กระบี่,ชุมพร,ตรัง,นครศรีธรรมราช,พังงา,พัทลุง,ภูเก็ต,ระนอง,สงขลา,สตูล,สุราษฎร์ฯ 
 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 



ขั้นตอนการด าเนินการ 

ก าหนดเป้าหมายและแผนงาน 

สร้างความเข้าใจ ประสานความร่วมมือทุกภาค
ส่วนจากลุ่มน้ าสาขาสู่ลุ่มน้ าหลัก 

ฟื้นฟูดิน/น้ า/ป่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1 

2 

3 

- ขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ า 1, 2            - ฐานข้อมูลเส้นทางน้ า/แหล่งน้ า 
- ข้อมูลการจัดการขยะส่ิงแวดล้อม    - บัญชีผู้ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ 
- แผนที่การใช้ประโยชน์และพ้ืนที่สีเขียว 

- ปม. อส. ทช. จัดหา/ส่งกล้าไม้       
- พัฒนาคุณภาพชีวิต     - ปลูกป่า/ฟ้ืนฟูป่า โดยจิตอาสา/ภาคเอกชน 
 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 



ก าหนดพื้นที่เป้าหมาย 1 
“ เพิ่มพื้นที่ป่า 15-20% ไมน้่อยกว่า 2.68 ล้านไร่ 

   ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ภายในปี 2563-2570 ” 

10,000 ไร ่ 800,000 ไร ่ 1,870,000 ไร ่

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

2563 2565 2570 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 



สร้างความเข้าใจ ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน 
จากลุ่มน้ าสาขาสู่ลุม่น้ าหลัก 

2 

ผ่านการประชุมของหน่วยงานในพื้นท่ี 
องค์กรปกครองส่วนท้องท่ี 

การประชุมก านัน/ผู้ให้บ้าน 
ผู้น าชุมชน 

การประชาคมร่วมกับชุมชน 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 



ฟื้นฟูดิน/น้ า/ป่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 

ปม. อส. ทช. จัดหา/ส่งกล้าไม้       

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 



ด้าเนินโครงการ 

ก้าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย 
รายจังหวัด 

กระบวนการมีส่วนร่วม 
(ก้าหนดแผนการปลูก) 

มีราษฎร 

เสนอโครงการปลูกป่า 

ติดตามผล 

รายงานผล  

ส้ารวจพื้นท่ี ทส.(ทสจ.,ปม.,อส.,ทช.,ทน.,ทบ.) จังหวัด 
  

ไม่มีมีราษฎร 
คณะกรรมการเจรจา 

  

คณะกรรมการฯ ตามค้าส่ัง ทส ท่ี 15/2562 
ลงวันท่ี 8 มกราคม 2562 

จัดต้ังเรือนเพาะช้ากล้าไม้
ชุมชน(อปท.)  

สนับสนุนกล้าไม้ 
อบรมด้านเพาะช้ากล้าไม้ 
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ไม้ 

พื้นท่ีหน่วยงานอ่ืนๆ พื้นท่ีในความ

รับผิดชอบ ทส. 

ทรัพยากรน้้า 

หน่วยงานสนับสนุน 
BEDO, สสน., อบก., 

สส., สพ., ทธ. 

แหล่งน้้า 

ต้นน้้า 

น้้าซับ 
ตาน้้า 

กรอบการปฏิบัติงานตามโครงการ 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 



แนวทางการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่า 

จังหวัด ตั้งคณะท้างาน 

คณะกรรมการเจรจา 
(แล้วเสร็จภายใน มี.ค. 64) 

ก้าหนดแผนปฏิบัติงาน 
(แล้วเสร็จภายใน 10 ก.ย. 63) 

ทสจ. 
(ประสานและรวบรวม) 

- ปลูกป่า (สจป.) 
- ป้องกันไฟป่า (สบอ.) 
- พัฒนาคุณภาพชีวิต (ทน./ทบ.) 

ส้ารวจพื้นท่ี 
(แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 63) 

ทรัพยากรน้้า ราษฎร 

มีราษฎรในพื้นท่ี ไม่มีราษฎรในพื้นท่ี แหล่งน้้า 

ต้นน้้า/เส้นทางน้้า 

ตาน้้า/น้้าซับ 
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ส้ารวจพื้นท่ี 
 คณะกรรมการเจรจา 

(แล้วเสร็จภายใน มี.ค. 64) 
 

ทรัพยากรน้้า ราษฎร 

มีราษฎรในพื้นท่ี ไม่มีราษฎรในพื้นท่ี 
แหล่งน้้า 

ต้นน้้า/เส้นทางน้้า 

ตาน้้า/น้้าซับ 

- จ้านวนแปลง/ไร่ 
- จ้านวนราย 
- ข้อมูลพื้นฐานผู้ครอบครอง 
- ต้าแหน่งที่ตั้ง/พิกัดทางภูมิศาสตร์ 

- ตรวจสอบชุมชนโดยรอบพื้นที่ 
- พิจารณาบริเวณต้นน้้าส้าคัญ 
  เป็นอันดับแรก 

กระบวนการมีส่วนรว่ม/สร้างการรับรู้ 
 

- คณะท้างานในพื้นที่จัดท้าแผนชุมชน 
- คณะท้างานในพื้นที่ ร่วมกับจังหวัด 
  รับฟังความคิดเห็นเรื่องแผนชุมชน สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 



ระดับจังหวัด 

  รับมอบคู่มือ 
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด 
  สภากาแฟ 
  จังหวัดเคลื่อนที่ 
  หนังสือแจ้งเวียน 

ระดับอ้าเภอ 

  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในอ้าเภอ 
  ประชุมก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

ระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน 

ประชาคมหมู่บ้าน 
ประชุมกรรมการหมู่บ้าน 

  ประชุมสภา 
  ประชุมคณะผู้บริหาร 
  ประชุมประชาคมการจัดท้าแผนพัฒนา 
  เรือนเพาะช้า 
 

กระบวนการมีส่วนร่วม/สร้างการรับรู้ 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 



ก้าหนดแผนการปลูก/แผนชุมชน ก้าหนดรูปแบบ
การปลูก 
ก้าหนดชนิดพรรณไม้ 

การจัดท้าฝาย 

การปลูกหญ้าแฝก 

การจัดท้าบ่อพักน้้าขนาดเล็ก 

ก้าหนดบทบาท/หน้าที่ของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ผู้สนับสนุน/CSR 

จัดตั้งเรือนเพาะช้าชุมชน 

อบรมเทคนิคเรือนเพาะช้า 
โดย ปม., อส., ทส., ทสจ., กษ. ฯลฯ 

สนับสนุนกล้าไม้/เมล็ดพันธุ์ไม้ 
โดย ปม., อส., ทช., กษ.,CSR 

(ไม้ป่าและพืชเกษตร) 
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กรณีมีราษฎรอาศัย 
ในพื้นที่  

กรณีไม่มีราษฎรอาศัย 
ในพ้ืนท่ี  

แนวทางการปฏิบัติ 
ตามแผนการจัดการ ฯ 

ตามมติ ครม. 26 พ.ย. 2561  
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 1,2 
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มาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและท ากินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

กรณีพื้นที่ลุ่มน้ า 1,2 
- จัดระเบียบการใช้ท่ีดินท ากิน และรับรองการอยู่อาศัย
ท ากิน 
ในลักษณะแปลงรวม 

- ก ากับควบคุมจัดการการใช้ท่ีดินและป่าไม้ภายใต้การ
อนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ห้ามบุกรุกขยายพื้นท่ี 

- ส่งเสริมราษฎรปลูกป่า 3 อย่าง หรือจัดท าพ้ืนท่ีฟ้ืนฟู
สภาพป่าในรูปแบบการมสี่วนร่วม ร้อยละ 20 ของพื้นที่ 

- ใช้มาตรการอนุรกัษ์ดินและน้ า ควบคุมผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ลดการชะล้างพงัทลาย 

พ้ืนท่ีมีร่องรอยการท าประโยชน์หลังปี 2545  
และต้องปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. ท่ี 66/2557 

ลงวันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
ก าหนดเป็นพ้ืนท่ีฟ้ืนฟูสภาพป่าและป่าเศรษฐกิจ 

 กรณีพื้นที่ลุ่มน้ า 1,2 
   - วางแผนร่วมกับราษฎรและกรรมการหมู่บ้านประชาคม/

ออกแบบ/คัดเลือกพันธ์ุไม้ตามแนวพระราชด ารปิลกูป่า 3 
อย่าง เพื่อฟื้นฟสูภาพป่าโดยกรมป่าไม้ จัดหาพันธ์ุไม้และ
ให้ราษฎรเป็นผู้ดูแลต้นไม้ที่ปลูก และราษฎรใช้
ประโยชน์ที่ดินในระหว่างแถวของต้นไม้ได้ โดยราษฎร
จะได้รับประโยชน์จากการเก็บเกีย่วผลผลิตจากไม้ที่ปลกู
และพืชพื้นล่างด้วย 

 กรณีพื้นที่ลุ่มน้ า 3,4,5  
   - อนุญาตให้อยู่อาศัยและท ากินแบบแปลงรวมโดย

ออกแบบการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างชุมชน และ
หน่วยงานรัฐ โดยชุมชน 
ต้องดูแลรักษาและ ใช้ประโยชน์พื้นที่ในลักษณะที่เกื้อกลู 
ต่อการอนุรักษ์ ตามที่ก าหนดร่วมกัน  

-  ปลูกป่าเพื่อเศรษฐกจิไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ 

ปี 2545-2557 ผลตามมติ ค.ร.ม. 30 มิ.ย. 2541 

3  4  5 
4.2 แสนราย 3.9 ล้านไร่ 

3 
      4 
            5 
 

                3.7 ล้าน
ไร ่

1 2 
2.8 ล้านไร่ 

1 2 
2.0 แสนราย  
2.1 ล้านไร่ 
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2.1 ล้านไร่ 
 

2.8 ล้านไร่ 
 

กรณีลุ่มน ้า 1,2 “แปลงรวม, ก ากบัควบคมุการใชท้ีด่นิ  
ฟ้ืนฟูป่า ,พรอ้มมาตรการอนรุกัษ์ดนิและน า้” 



     ด  าเนินการตามมาตรา 16  
      อนุญาตใหอ้ยูอ่าศยักิน  
      (ตดัไมป้ลูกได)้ 
ด าเนินการแลว้กวา่ 6แสนไร่ 
ก าหนดเป้าหมายแลว้ 1.5 ลา้นไร่ 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูย้ืน่ขอ
อนุญาต 

1 2 

3 4 

ด าเนินการตาม 
มาตรา 19  
โดยเจา้หนา้ท่ี 
 *ทั้ง 4 กลุ่ม 1 มี shape file แลว้ 

             ด าเนินการตามมาตรา 16  
             ท  าป่าเศรษฐกิจได ้ 
            ปลูก >50% ราษฎร 
            รวมกลุ่มกนัยืน่ขออนุญาต 
(อบต, วิสาหกิจชุมชน, สหกรณ์สวนป่า) 
 

2 

3 4 

1 

ลุ่มน า้ 3 4 5 

ลุ่มน า้ 1 2 
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แนวทางการปฏิบัติตามแผนการจัดการ ฯ ตามมติ ครม. 26 พ.ย. 2561 ในพ้ืนที่ลุ่ม
น้้า 1,2 

ไมม่ี
ราษฎรอาศัย 

ในพื้นที่ 

ป่า
สมบูรณ์ 

แผนป้องกันรักษาป่า 
แบบมีส่วนร่วม 

- เครือข่ายป้องกันไฟป่า 
- เครือข่ายชุมชนฟื้นฟูป่า 

     - เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป้องกัน 
- เครือข่ายป่าชุมชน 

ป่าเสื่อมสภาพ 

แผนฟื้นฟูป่าไม้แนวใหม่ 
- เงินงบประมาณ  - เงินนอกงบประมาณ 

- CSR   - ประชาอาสา 
- - จิตอาสา- จ้างราษฎรปลูก + ดูแลป่า 

- ร่วมกับราษฎรก าหนดชนิดไม้ตามแนวพระราชด าริ  
ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 

- พื้นท่ีผ่าน คกก. ค าสั่งท่ี 15/2562 ลว. 8 ม.ค. 2562  
- เจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นพี่เลี้ยง - ปลูกป่าไม้น้อยกว่า 200 ต้น/ไร ่

-ปลูกเสริมป่า 25 ต้นต่อไร ่

ม ี
ราษฎร 
อาศัย 

ในพื้นที่ 

ก่อนมติ 
ครม.30 
มิ.ย. 41  

หลังมติ  
ครม.30 ม.ิย. 41  

ถึงค้าสั่ง  
คสช. 66/2557 
 ลว. 17 ม.ิย. 57 

* จัดระเบียบ/แปลงรวม 
* ปลูกต้นไม้ ≥ 20% 

- ส่งเสริมปลูกป่า 3 อย่าง 
- ฟื้นฟูแบบมีส่วนร่วม 

- มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า 

1. ราษฎรยอมคืนพื้นที่ให้ ด าเนินการตาม  
กรณีไม่มีราษฎร์อาศัยในพื้นที่ 
2. ราษฎรช่วยงานป่าไม้ ดูแลต้นไม้ที่ 
กรมป่าไม้ปลูก 
3. ราษฎรใช้ประโยชน์ระหว่างแถว 
4. นายทุนรายใหญ่ ให้ด าเนินการตามมาตรา 25  
และด าเนินการตาม B 
5. ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 

หลังมติฯและปฏิบัติ
ตามค้าสั่ง คสช. 

66/2557 ลว. 17 
มิ.ย. 57 

ด าเนินการ
ตามกรณี 
ไม่มี 
ราษฎร์
อาศัยใน
พื้นที่ 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 
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กรณีไม่มีราษฎรอาศัยในพื้นท่ี และพื้นท่ีเป็นป่าสมบูรณ์ 

 แผนป้องกันรักษาป่า
แบบมีส่วนร่วม 

- ภาคีเครือข่ายป้องกันไฟป่า 

- เครือข่ายชุมชนฟื้นฟูป่า 

- เจ้าหน้าท่ีลาดตระเวน
ป้องกัน 

- เครือข่ายป่าชุมชน 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 
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แผนปฏิบัติการฟื้นฟูป่าไม้แนวใหม่ 

 - เงิน
งบประมาณ 

- เงินนอกงบประมาณ 

- ภาคเอกชนท้าCSR 

- ประชาอาสา 

- จิตอาสา  

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 
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แนวทางด้าเนินการปลูก 
- จ้างราษฎรปลูกและดูแล  
- เจ้าหน้าที่ร่วมกับราษฎรก้าหนดชนิดไม้ 
- เน้นชนิดไม้ท้องถิ่น / ชนิดไม้ที่เป็นพืชอาหาร 
- ปลูก 200 ต้น/ไร่ (รูปแบบตามเหมาะสม เช่น ปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง,  
   ปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูก, การปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ 
- ด้าเนินการผ่าน คกก. ค้าสั่งที่ 15/2562 ลว 8 ม.ค. 2562 โดยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นพี่
เลี้ยง 
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*จัดระเบียบการใช้ที่ดินท้ากิน/แปลงรวม* 
รูปแบบการปลูก 
- ปลูกฟ้ืนฟูป่าตามแนวทาง “รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ท้ากิน”  
- ปลูกต้นไม้ ≥ 20% บริเวณขอบแปลง/กระจายรอบแปลง  
เช่น การปลูกป่าแบบวนเกษตร โดยกรมป่าไม้สนับสนุนกล้าไม้  
- เน้นการมีส่วนร่วม 
- มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า 

*ห้ามบุกรุกขยายพื้นท่ี* 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 
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1. ราษฎรยอมคืนพื้นที่ให้ แนวทางปฏิบัติ/ด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีไม่มี
ราษฎรอาศัยในพื้นที ่
2. ราษฎรรับจ้าง/ช่วยงานป่าไม้ ดูแลต้นไม้ที่กรมป่าไม้ปลูก 
3. ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ระหว่างแถว 
4. นายทุนรายใหญ่ ให้ด าเนินการตามมาตรา 25 หลังจากน้ันด าเนินการ
เช่นเดียวกับกรณีไม่มีราษฎรอาศัยในพื้นที ่

1. ราษฎรยอมคืนพื้น ท่ีให้ แนวทางปฏิบัติ/ด้า เนินการ
เช่นเดียวกับกรณีไม่มีราษฎรอาศัยในพื้นที่ 
2. ราษฎรรับจ้าง/ช่วยงานป่าไม้ ดูแลต้นไม้ท่ีกรมป่าไม้ปลูก 
3. ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ระหว่างแถว 
4. นายทุนรายใหญ่ ให้ด้าเนินการตามมาตรา 25 หลังจากนั้น
ด้าเนินการเช่นเดียวกับกรณีไม่มีราษฎรอาศัยในพื้นท่ี 
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- เจ้าหน้าท่ีประจ้าพื้นท่ีด้าเนินการปลูกฟื้นฟูป่าร่วมกับราษฎร จัดท้า
บันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมป่าไม้ 
- ราษฎรสามารถรับผลผลิตจากไม้ท่ีปลูกได้ และสามารถใช้ประโยชน์
ท่ีดินระหว่างแถวของต้นไม้ได้ 
- แนวทางปฏิบัติ/ด้าเนินการเช่นเดียวกับกรณีไม่มีราษฎรอาศัยใน
พื้นท่ี 
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การจัดการเชิงพื้นที ่

กรมป่าไม้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์พืช 

กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 

จังหวัด 

1 .  พ .ร .บ .  ป่ าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 

มาตรา 19 
- เสนออนุมัติโครงการ 
- ประกาศแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 

2 .  พ .ร .บ .  อุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 

มาตรา 64 
- อยู่อาศัย+ท้าประโยชน์ 

3. พ .ร.บ . สงวนและ
คุ้ ม ค ร อ ง สั ต ว์ ป่ า  
พ.ศ. 2562 

มาตรา 121 
- อยู่อาศัย+ท้าประโยชน์ 

4. พ.ร.บ. ส่งเสริมการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พ.ศ. 2558 

มาตรา 16  
- การปลูก การบ้ารุงรักษา 
การอนุรักษ์ การฟื้นฟู 
และการใช้ประโยชน์ 

5 .  ป่ า ส า ธ า ร ณ ะ
ประโยชน์/ที่ดินอ่ืน ๆ  

เสนออนุมัติโครงการ สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 
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ส่วนจัดการท่ีดินและชุมชนในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 
สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 



รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 



ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  โ ด ย ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด  มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น 
การประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ราษฎรท่ีได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยในเขตป่า
อนุรักษ์ตามขอบเขตที่พระราชกฤษฎีกาก้าหนด “เขตบริหารเพ่ือการอนุรักษ์” ใน
การให้ราษฎรร่วมมือในการปลูกไม้ยืนต้นในที่ที่ครอบครองท้าประโยชน์อยู่ ตาม
ระเบียบที่ก้าหนด (พระราชกฤษฎีกาและระเบียบฯ อยู่ระหว่างการจัดท าร่างตาม
พระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ ตามมาตรา 64 และมาตรา 121)  

กรณีส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ในร่างระเบียบฯ ระบุ
ไว้ว่า “ให้ท้าการเกษตรแบบผสมผสานและปลูกไม้ยืนต้นประจ้าถิ่นเพ่ือการใช้สอย” 
ดั ง นั้ น ห า ก ภ า ย ห ลั ง ร ะ เ บี ย บ ฯ  อ อ ก ม า ใ น ลั ก ษ ณ ะ ดั ง ก ล่ า ว  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช จะต้องเป็นผู้จัดหากล้าไม้สนับสนุนและ
สนับสนุนให้ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินปลูก พร้อมการดูแล บ้ารุง รวมทั้งให้ราษฎร
สามารถใช้สอยจากไม้ท่ีปลูกได้ด้วย 
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ลกัษณะการฟ้ืนฟูป่าตามโครงการฯ 
•ปลกูแบบไมต่อ้งปลกู 
•ปลกูเสรมิป่า 
•ปลกูเต็มพืน้ที่  
(เชิงเดี่ยว,ผสมผสาน,วนเกษตร) 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 



“ เป ็น แนวทางการฟ ืน้ฟ ปู า่
เส ื่อมสภาพใหฟ้ ืน้ ตวัเปน็ปา่ท ีส่มบรูณ ์
หร ือ เป ็นป ่าท ีม่ กีาร ใช ป้ร ะโยชน ์
ร ่วมก ับพ ชื เกษ ตร  เพ ิ่ม ศ ักยภาพพ ืน้ท ี่
ให ้ม ีประโยชน ส์งูสดุ” 
 

รูปแบบการฟื้นฟูป่า 
ตามแผนฟื้นฟูแนวใหม่ 
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แนวคิดทฤษฎีปลูกป่าตามแนวพระราชด้าริ 

“การปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งได้ไม้กินได้ 
ไม้ใช้สอย และไม้ฟืน นั้นนอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อ
แล้ว ยังสามารถให้ประโยชน์อันที่ 4 ซึ่งเป็น ข้อส้าคัญ คือ 
สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้้าล้าธารด้วย” 

ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง  

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 
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ปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ เป็นการปลูกป่า
แบบประณีตตามลักษณะของป่าธรรมชาติ โดยปลูก 
ไม่ เป็นแถวเป็นแนว ก้ าหนดชนิดไม้ท้ องถิ่ น
หลากหลายชนิดพันธ์ุและหลายชั้นเรือนยอด ได้แก่ 
ไม้ชั้นเรือนยอดเด่น ไม้ชั้นเรือนยอดรอง ไม้พุ่ม 

คู่มือชนิดไม้ที่แนะน้าให้ปลูกในพื้นที่ คทช. 

รูปแบบการฟ้ืนฟูป่า 

  หว้า 

มะขามป้อม 

ยางนา 
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ปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ (ต่อ)        

 ปลูกรูปแบบวิจัย โดย กรมอุทยานฯ  

         ปลูกป่า 200 ต้น/ไร่/ปี ต่อเนื่อง 5 ปี  

    - ปีท่ี 1 ปลูกไม้เบิกน้า จ้านวน 200 ต้น/ไร่  

    - ปีท่ี 2 ปลูกไม้เด่นน้า จ้านวน 200 ต้น/ไร่  

    - ปีท่ี 3 ปลูกไม้เด่นรอง จ้านวน 200 ต้น/ไร่  

    - ปีท่ี 4 ปลูกไม้ทนร่ม จ้านวน 200 ต้น/ไร่  

    - ปีท่ี 5 ปลูกไม้พ้ืนล่าง จ้านวน 200 ต้น/ไร่  

    - ปีท่ี 6-10 บ้ารุงรักษาสวนเดิม 

รูปแบบการฟ้ืนฟูป่า 

ไม้เรือนยอดเด่น 

ปลูกหลายชั้นเรือนยอด 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 
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ปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ (ต่อ) 
2) ท้าทางตรวจการกว้างประมาณ 6-8 

เมตร และแนวกันไฟเพ่ือป้องกันรักษาป่า

กว้างประมาณ 8-10 เมตร 

รูปแบบการฟ้ืนฟูป่า 

         การปลูกป่าในรูปแบบนี้ คาดว่าช่วยร่น    

    ระยะเวลาการฟ้ืนตัวใกล้เคียงป่าธรรมชาติ 

  อย่างรวดเร็ว และมีระบบนิเวศของป่าต้น

น้้าได้อย่างสมบูรณ ์
 สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 
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รูปแบบการฟ้ืนฟูป่า 

ปลูกป่าแบบเสริมป่า เป็นการปลูก
เ ส ริ ม ป่ า ธ ร ร ม ช า ติ ที่ ถู ก ท้ า ล า ย
องค์ประกอบทางนิเวศป่าไม้บางส่วน โดย

ก้าหนดจ้านวนไม่น้อยกว่า 25 ต้น/ไร่  
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ปลูกแบบข้ันบันได เป็นรูปแบบการฟ้ืนฟูป่าที่เหมาะสมในพ้ืนที่มีความลาดชัน 
ปานกลาง ก้าหนดแนวปลูกไปตาม เส้นระดับชั้นความสูงโดยใช้เครื่องมือ A-เฟรม 
และขุดเป็นแนวขั้นบันไดกว้าง ประมาณ 1 เมตร ตามแนวที่ก้าหนด 

รูปแบบการฟ้ืนฟูป่า 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 
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สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 

การปลูกป่ารูปแบบ วนเกษตร 



     “...สร้างป่า สร้างรายได้ เป็นแนวทางในการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ เพื่อให้ประชาชน 
สามารถอยู่ร่วมกับป่า และมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชโดยท่ีไม่ท าลายป่าไม้  
โดยการปลูกป่าร่วมกับพืชเศรษฐกจิ มกีาร ปลูกไม้หลายๆ ระดับ หลายๆ ชนิด  
มท้ัีงไม้เรือนยอดสูงลดหลั่นกันลงมา นอกจากจะท าให้ชาวบ้านมีรายได้แล้ว 
ยังท าให้มปี่าเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย…” 
   ทรงบรรยายในการประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” 

   เมื่อวันที่ ๑๐ มนีาคม ๒๕๕๗  
                                                ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์ 
   ต าบลผาสงิห์ อ าเภอเมอืง จังหวัดน่าน 



สภาพพืน้ทีท่ ากินของราษฎร 
ในพืน้ทีป่่าต้นน ้าล าธาร 
โดยการปลูกพชืเกษตรเชิงเดีย่ว 



 

หลักการและเหตุผล 

• เป็นการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์พื้นที่ของเกษตรกร 

   จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นการปลูกแบบผสมผสานหลายชั้นเรือนยอด 

•  พื้นที่ที่ราษฎรอยู่อาศัยท ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้รับการผ่อนผัน 
   ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 มถิุนายน 2541 

•  ความสมัครใจของเกษตรกรเอง 

•  บูรณาการการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ 

 

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

  
 



ขั้นตอนปฏิบัติงาน 21 ขั้นตอน 

1.  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

2.  การประชาคมเพื่อคดัเลือกผู้เขา้ร่วมโครงการ 

4.  การส ารวจวิเคราะห์พื้นท่ีและจัดท าแผนการปลูก 

5. การสนับสนุนกล้าไม้ 

6. การส่งเสริมการรวมกลุ่ม  

7. การส่งเสริมการตลาด การเพิ่มมูลค่าผลผลติ 

 



สัดส่วนต้นไม้ที่ส่งเสรมิให้ปลูกปลูกต่อไร ่

 
1) ไมเ้รือนยอดชั้นบน 25 ต้นต่อไร่   
       โดยเป็นไม้ป่า 15 ต้น และไม้เกษตร 10 ต้น 
2) ไมเ้รือนยอดชั้นกลาง 75 ต้นต่อไร่  
       โดยเป็นไม้ป่า 30 ต้น และไม้เกษตร 45 ต้น 
3) ไม้เรือนยอดชั้นลา่ง 40 ต้นต่อไร่  
       โดยเป็นไม้ป่า 15 ต้น และไม้เกษตร 25 ต้น 
4)   ไมเ้รือนยอดเหนือดนิ  
      จ านวนตามความเหมาะสม  ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ 
      ระดับอ าเภอ 
 



โครงสร้างป่าตามรูปแบบสร้างป่าสร้างรายได้ 



แบบเป็นแถวเป็นแนว 

รูปแบบการปลูกตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได ้

แบบสมรม แบบเป็นแถบ 

แบบตามอัธยาศัย แบบตามแนวระดับ 



(วรพรรณ 2563) 



การปลูกไม้ป่าเป็นแนวเขตหรือล้อมไร่นา 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวเขตของพื้นที่หรือแนวป้องกันลมพายุ และมีไม้ใช้สอยในครัวเรือน 
ชนิดไม้ท่ีปลูก : ไม้อเนกประสงค์ประเภทโตเร็ว เช่น สะเดาบ้าน กระถิน ขี้เหล็ก ไผ่ ร่วมกับไม้พ้ืนเมืองที่มีค่า เช่น สัก พะยูง ล้อม

พืชสวนหรือพืชไร่ต่าง ๆ  
ต้าแหน่งการปลูก : ปลูกไม้ป่าเป็นแถวเด่ียวหรือเป็นแถบล้อมพื้นที่ ระยะห่างระหว่างต้นหรือแถวขึ้นกับขนาดและรูปทรงของเรือน

ยอด เช่น ไม้เรือนยอดแคบ ใช้ระยะปลูก 1.5 เมตร หรือ 2.0 เมตร ไม้เรือนยอดกว้างหรือมีกิ่งก้านมาก ใช้ระยะ
ปลูก 3.0 เมตร หรือ 4.0 เมตร  

การใช้ประโยชน์ : เมื่อเรือนยอดต้นไม้ที่ปลูกชิดกัน ควรท าการตัดขยายระระ เพื่อให้ต้นไม้ที่เหลืออยู่เติบโตต่อไป และใช้ประโยชน์
จากไม้ที่ตัดออก สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com (วรพรรณ 2563) 



(วรพรรณ 2563) 



การปลูกไม้ผลผสมไม้ป่าโดยระบบวนเกษตร 

ปลูกไม้ป่า ไม้ผล และพืชไร่ เพื่อเป็นอาหาร ใช้สอยในครัวเรือนและจ้าหน่ายเป็นรายได้ 

การใช้ประโยชน์ : ตัดไม้โตเร็วประเภทที่ 2 ออกเมื่ออายุ 3-4 ปี เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง และให้แตกหน่อใหม่ ตัดไม้โตเร็วประเภทที่ 1 
ออกเมื่ออายุ 5-6 ปี เพื่อน าไปใช้งานก่อสร้าง สามารถเลี้ยงหน่อถ้าเป็นชนิดที่แตกหน่อได้ เหลือชไม้ผลส าหรับเก็บ
ผลิตผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถเก็บเกี่ยวจากหน่อของไม้โตเร็วที่ข้ึนใหม่ด้วย ในขณะที่ช่องว่างระหว่างแถวที่
ปลูกไม้ผล สามารถปลูกพืชพื้นล่างควบต้ังแต่ปีที่ 1 ไปจนครบอายุตัดฟันไม้ผลออกเพื่อปลูกใหม่ได้ 

ต้าแหน่งการปลูก : ปลูกไม้ยืนต้นทั้ง 3 ชนิด สลับในแถวเดียวกัน ไม้ผลปลูกระยะ 8x16 เมตร ไม้โตเร็วประเภทที่ 1 ปลูกระยะ 8x16 
เมตร ไม้โตเร็วประเภทที่ 2 ปลูกระยะ 8x8 เมตร 

ชนิดไม้ท่ีปลูก : ปลูกไม้ผล เพื่อเป็นอาหาร เช่น มะม่วง มะขามหวาน ร่วมกับ ไม้โตเร็วประเภทที่ 1 เป็นไม้เพื่อการก่อสร้าง เช่น สะเดา 
ไม้โตเร็วประเภทที่ 2  เช่น กระถินเทพาหรือกระถินณรงค์ ปลูกเพื่อเป็นเชื้อเพลิง รวมทั้งการปรับปรุงดิน โดยมีพืชเกษตร
ร่วมด้วย 

วัตถุประสงค์ : เป็นการจัดการพื้นที่อย่างผสมผสานระหว่างการ 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 
(วรพรรณ 2563) 



การปลูกผสมไม้ป่า(โตช้าและโตเร็ว)สลับเป็นแถวหรือแถบกับการปลูกพืชไร่ 

วัตถุประสงค์ : เป็นการจัดการพื้นที่เพื่อให้ได้ผลผลิตและรายได้จากทั้งทางเกษตรและปา่ไม้ที่สมดุล เพื่อลดความ
เสี่ยงจากราคาพืชผลและปรับปรุงดิน 

ชนิดไม้ท่ีปลูก : ใช้ไม้พ้ืนเมืองมีค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นไม้ก่อสร้างหรือเฟอร์นิเจอร์ เช่น สัก ยางนา พะยูง หรือไม้โตเร็ว เช่น 
กระถินเทพาหรือกระถินณรงค์ ใช้เป็นไม้เชื้อเพลิงและปรับปรุงดิน กรณีต้องการไม้ขนาดใหญ่เพื่อการก่อสร้าง 
สามารถปลูกพืชทนร่ม เช่น สมุนไพรระหว่างแถวของต้นไม้ป่า 

  

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 

(วรพรรณ 2563) 



ต้าแหน่งการปลูก : กรณีปลูกไม้พ้ืนเมืองมีค่า ซึ่งโตช้า ควรปลูกเป็นแถวเดียว ระยะปลูก 2x8 ท าการลิดกิ่งทุกปี และขุดร่องห่าง
จากต้นไม้ 1.50 เมตร เพื่อตัดระบบราก ในปีที่ 3 เพื่อ ลดการแก่งแย่งแสงและอาหาร และท าการตัดขยายระยะ
แบบต้นเว้นต้นเมื่อเรือนยอดของไม้ป่าชิดติดกัน และเมื่อเรือนยอดชืดกันอีกให้ท าการตัดขยายระยะครั้งที่สองอีก
ครึ่งหนึ่งของจ านวนที่เหลือ โดยให้เหลือต้นไม้ส าหรับตัดฟันครั้งสุดท้ายประมาณ 20-25 ต้นต่อไร่  

ปลูกพืชไร่ระหว่างแถวของไม้ป่า โดยปลูกให้ห่างจากแถวของไม้ป่าประมาณ 50 เซนติเมตร และปีที่ 2-5 ให้ปลูกห่าง
เพิ่มข้ึนปีละ 50 เซนติเมตร 

การปลูกผสมไม้ป่า(โตช้า)สลับเป็นแถวกับการปลูกพืชไร่ 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 

(วรพรรณ 2563) 
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check 
dam 
คือ สิ่งก่อสร้างขวาง หรือกั้นทาง
น้้า ซึ่งปกติมักจะกั้นล้าห้วยล้า
ธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้น
น้้า หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง
ให้สามารถกักตะกอนอยู่ได้ และ
หากช่วงที่น้้าไหลแรงก็สามารถ
ชะลอการไหลของน้้าให้ช้าลง 
และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลง
ไปทับถมล้าน้้าตอนล่าง  





การคัดเลือกพื้นที่
ก่อสร้างฝาย

ชะลอน้้า 

พ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ ลุ่มน้ าขนาดเล็ก (Micro Watershed) 
ซ่ึงเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ าล าธารที่เสียหายเสื่อมโทรม ในเขตพ้ืนที่
ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์
ตามมติคณะรัฐมนตรี 



1.แบบกล่องเกเบี้ยน (GABION) 
เ ป ็น แ บ บ ที ่พ ัฒ น า ม า จ า ก ฝ า ย
ผสมผสานแบบหินทิ้ งให้ เกิดความ
คงทน แน่นหนา สามารถน าหินขนาด
กลางและขนาดเล็กมาใช้ได้ ป้องกันมิ
ให้ถูกน้ าพัดพาไปได้ ด้วยการใช้กล่อง
ตาข่ายชุบกาวาไนซ์ ขนาดเหมาะสม
เม่ือใส่หินแล้วมีน้ าหนักมากพอ มิให้
ความแรงของน้ าไหลพัดพาหรือยกไป
ได้ ปิดทับด้วยฝาตาข่ายมัดให้แน่น มี 
2 ชนิดได้แก่ ชนิดหินทิ้ง และชนิด
กระสอบดินทรายผสมซีเมนต์  

โครงข่ายการกอ่สร้างฝายแบบที่ 1 
 ควรจะเป็นบริเวณตอนบนของล ำธำรหรือ 

ร่องน ้ำ ที่เป็นล าดับที่ 1 (first order stream) 

รูปแบบฝายชะลอน้ า 



2. ฝายชะลอน้้าแบบกึ่ งถาวร 
ลักษณะเป็นฝายที่สร้างด้วยคอนกรีต
เสริมเหล็ก หินก่อยาแนว เป็นการ
พัฒนารูปแบบฝายชะลอน้ าให้มีความ
แข็งแรง เหมาะสมกับขนาดของล าธาร
ที่จะมีปริมาณน้ าไหลหลากรวมตัวกัน
มากขึ้ นลดหลั่ นจากฝายชะลอน้ า
ด้านบน ปกติมีน้ าไหลเกือบตลอดปี 
โดยให้สามารถดักตะกอนขนาดเล็ก
และตะกอนแขวนลอย และเก็บกักน้ า
ได้บางส่วน  

โครงข่ายการก่อสร้างฝายแบบที่ 2 

 ควรก่อสร้างบริเวณตอนบนของ
ล าธารที่เป็นล าดับที่ 2  

(second order stream) 



3 .  ฝ าย ช ะ ล อน้้ า แ บ บ ถ า ว ร 
ลักษณะเป็นฝายที่สร้างด้วยคอนกรีต
เสริม เหล็ก  ปกติ มีน้ า ไหลตลอดปี 
เนื่องจากขนาดของล าธารจะกว้างขึ้น 
และปริมาณน้ าที่ไหลหลากจะมากและ
รุนแรงขึ้นเป็นล าดับ จึงพัฒนารูปแบบ
ฝายให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเพื่อให้
สามารถชะลอความรุนแรง และเก็บกัก
ปริมาณน้ าที่มีมากให้อ านวยประโยชน์
ได้นานขึ้น โดยให้สามารถดักตะกอน
แขวนลอยและเก็บกักน้ าได้ สามารถ
ใช้เป็นแหล่งน้ าของชุมชนได้ 

โครงข่ายการก่อสร้างฝายแบบท่ี 3 

ควรสร้างบริเวณตอนล่างของล า
ธารที่เป็นล าดับท่ี 3  

(third order stream) 



การวางแผนงานโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าขนาดเล็ก    



 



หลักเกณฑ์การประเมินความ
เสียหายของพื้นที่ป่าต้นน้้า 

พื้นที่เสียหายมาก 
    ๑ .  พื้ น ที่ เ ค ย ผ่ า น ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม  หรือ
ถูกบุกรุกท าลาย เสียหายโดย
สิ้นเชิง ดินเสื่อมสภาพ   
    ๒. มีลูกไม้ ไม่เกิน 25 ต้นต่อ
ไร่ มีไม้ยืนต้นความโต 50 - 100 
ซม ไม่เกิน 8 ต้นต่อไร่ ขนาด> 
100 ซม ไม่เกิน 2 ต้นต่อไร ่

ตามหลักเกณฑ์การประเมินสถานภาพพ้ืนที่
ต้นน้ า (กรมอุทยานฯ)  

จะก่อสร้างฝายชะลอน้ า จ านวน 
 70 แห่งต่อตารางกิโลเมตร หรือ 
ประมาณ 11 แห่งต่อ 100 ไร่ 



หลักเกณฑ์การประเมินความ
เสียหายของพื้นที่ป่าต้นน้้า 

พื้นที่เสียหายปานกลาง  
 ๑.  มีลูกไม้ ความโต มี
ขนาดความโต 14 – 5 ซม  
ไม่เกิน 100 ต้นต่อไร ่
 ๒ .   มี ไม้ ยื นต้ นขนาด
ความโต 50 - 100 ซม เกิน  
8 ต้นต่อไร่ และขนาดโตมากกว่า 
100 ซม เกิน 2 ต้นต่อไร ่

ตามหลักเกณฑ์การประเมินสถานภาพพ้ืนที่  
ต้นน้ า (กรมอุทยานฯ)  

จะก่อสร้างฝายชะลอน้ า  
จ านวน 40 แห่งต่อตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 6 แห่งต่อ 100 ไร่ 
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โรงเรือนเพาะช า เป็นสถานที่อภิบาล เพ่ือการบ ารุง ดูแล
รักษากล้าไม้ ควรมีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี สะอาด แสงแดด
ส่องถึงได้เต็มที่ มีวัสดุอ าพรางแสงได้ ไม่มีโรคและแมลง 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
          1.เรือนเพาะช าแบบถาวร 

2.เรือนเพาะช าแบบกึ่งถาวร 
3.เรือนเพาะช าแบบชั่วคราว 
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 1. เรือนเพาะช าแบบถาวร 
ข้อดี มีความคงทน ใช้งานได้หลายปี สามารถ
ควบคุมปัจจัยรบกวนจากภายนอกได้ เช่น น้ า 
อุณหภูมิ แสงแดด 
 
ข้อเสีย มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงขึ้นอยู่กับขนาดของ
โรงเรือน และวัสดุที่เลือกใช้ 
   



2.เรือนเพาะช าแบบกึ่งถาวร 
ข้อด ีหาวัสดุในการจัดท าได้ง่าย เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ 
ข้อเสีย มีอายุการใช้งานจ ากัด 



3.เรือนเพาะช าแบบชัว่คราว 
เป็นการเรียงถุงเพาะช าในท่ีโล่งแจ้ง  

และการเรียงถุงใต้รม่เงา 
ข้อดี ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในการท า
โรงเรือนเพาะช า ด าเนินการได้สะดวก 
ข้อเสีย ควบคุมปัจจัยภายนอกไดย้าก เช่น น้ า 
อุณหภูมิ แสงแดด กิ่งใบร่วงทับกล้าไม้ท าให้เกิด
ความเสียหาย รวมถึงโรคและแมลงที่มากับไม้ท่ีให้ร่ม 



แนวทางด าเนินการจัดตัง้
ศูนย์เพาะช ากล้าไมชุ้มชน 

- ทสจ. โดยการสนับสนุนของ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
พื้นที่ (สจป.) ประสาน  อปท.พื้นที่จัดตั้งศูนย์เพาะช าฯ 
- กิจกรรมที่กรมป่าไม้ ด าเนินการ  
 (ส านักส่งเสริมการปลูกป่า / สจป.) ได้แก่ 
  การฝึกอบรม และสนับสนุนเมล็ดไม(้บางส่วน) 
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ข้อพจิารณาในการจัดตัง้ศูนยเ์พาะช ากล้าไม้ชุมชน 
 

   (1) ไม่ไกลจากแปลงปลูกป่า 

   (2) มีแหล่งน า้เพยีงพอส าหรับดูแลกล้าไม้ 

   (3) การคมนาคมขนส่งสะดวก 

   (4) ผู้น าชุมชน จิตอาสา เข้มแข็ง มีความพร้อม 
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ด้าเนินโครงการ 

ติดตามผลการด้าเนินโครงการ 

รายงานผลการด้าเนินโครงการ 

เสนอโครงการ/แผนชุมชน 

อนุมัติ 

แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม แนะน้า  
และประเมินผล 

จังหวัดรายงานผลการด้าเนินโครงการ ให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทราบทุกวันที่ 25 ของเดือน 
 

ป่าในความรับผิดชอบของ ทส. (อนุมัติโดย ทส.) 
 พื้นที่ป่าอื่น ๆ (อนุมัติโดย ผวจ.) 

ด้าเนินการร่วมกันทุกภาคส่วน 
สนับสนุนกล้าไม้/เมล็ดพันธุ์ไม้ โดย ปม. อส. ทช. กษ. 
กล้าไม้จากเรือนเพาะช้ากล้าไม้ชุมชน 
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ตัวอย่างการรายงานผลโครงการ 
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จังหวัด 

ทส. 

ศอญ. 

รายงานผลการด าเนินงาน 
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ขอ้มูลเพิ่มเติม 
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คูมื่อปลกูป่า 

แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินในพืน้ที ่

คูม่ือชนิดพรรณไมท้ี่แนะน าใหป้ลกูในพืน้ท่ี คทช. 
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ขอบคณุครบั 


