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บทที่ ๑
บทนา
ความเป็นมา
ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นฐาน
การพัฒนาประเทศในทุกด้าน เนื่องจากทรัพยากรป่าไม้สามารถอานวยประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ และยังมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความ
เป็นอยู่ของคนในสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
รัฐบาลปัจจุบัน (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โ อชา) นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของ
คณะรัฐ มนตรีต่อสภานิติบัญ ญั ติแห่งชาติ เมื่อวัน ศุก ร์ที่ ๑๒ กั นยายน ๒๕๕๗ ได้ก ล่าวถึง
นโยบาย ข้อ ๙ การรัก ษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ทาลายป่า
มากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้
สั ตว์ป่ า พั นธุ์ พื ช และแร่ธ าตุ ถู ก ท าลายหรือ นาไปใช้ป ระโยชน์ ท างพาณิ ช ย์โ ดยไม่ชอบด้ว ย
กฎหมายเป็นอันมากทั้งปัญหาภาวะมลพิษ โดยเฉพาะขยะประเภทต่างๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาล
จึงมีนโยบายจะรัก ษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโ ดยสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรกั ษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ที่จัดทาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในปี พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 โดยนามาเป็นแนวทางในการจัดท ายุ ทธศาสตร์กรมป่าไม้ โดยให้มีความสอดคล้ องกั บ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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1.1 นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาลข้อที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้ นฟูพื้นที่อนุรัก ษ์ ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า โดยให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทาแนวเขตที่ดิน
ของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดนิ ของรัฐโดยนาระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐาน
ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน้าและ
พื้นที่อนุรัก ษ์ที่มีความสาคั ญเชิงนิเ วศ ก าหนดพื้นที่แนวกั นชนและที่ราบเชิงเขาให้เ ป็นพื้นที่
ยุ ท ธศาสตร์ก ารปลู ก ป่าเพื่อป้ องกั นภัย พิบัติแ ละป้องกั นการบุก รุก ป่า ขยายป่าชุมชน และ
ส่ ง เสริ ม การปลู ก ไม้ มี ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ เ อกชนเพื่ อ ลดแรงกดดั น ในการตั ด ไม้ จ าก
ป่าธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและ
การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้แบบมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น
9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐโดยยึดแนวพระราชดาริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น กาหนดเขตป่าชุมชน
ให้ ชั ด เจน พื้ น ที่ใ ดที่ ส งวนหรื อ กั น ไว้เ ป็ น พื้น ที่ ป่า สมบูร ณ์ ก็ ใ ช้ ม าตรการทางกฎหมายอย่ า ง
เคร่งครัด พื้นที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้ป ระโยชน์ได้ก็ จะผ่อนผันให้ตามความจาเป็นโดยใช้
มาตรการทางการบริ ห ารจั ด การ มาตรการทางสั ง คมจิ ต วิ ท ยา และการปลู ก ป่ า ทดแทน
เข้าดาเนินการ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อื่นอันเป็ นบ่อเกิดของ
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนที่ ต่อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ คนเหล่ า นั้ น สามารถพึ่ ง พาตนเองได้ต ามหลั ก เศรษฐกิ จ
พอเพียงโดยที่ดินยังเป็นของรัฐจะจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ จัดทาทะเบียนผู้ถือ
ครองที่ดินในที่ของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหารที่ดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพเพื่อทา
หน้าที่กาหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครอง
ที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการ
จัดการที่ดินของชุมชน ก าหนดรูป แบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพื่อเป็นกลไกในการนา
ทรัพยากรทีด่ ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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1.2 นโยบาย รมว.ทส.
๑) นโยบายเร่งด่วน
(1) ดาเนินการในเรื่องสิทธิของบุคลากรทุกระดับ ปรับปรุงสภาพการทางาน/
สภาพความเป็นอยู่ของบุคลากรชั้นผู้น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
ทุรกันดารหรือพืน้ ที่เสี่ยงภัย
(2) ด าเนิ น งานตามโครงการอั น เนื่ อ งมากจากพระราชด าริ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถ
(3) ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า ล่าสัตว์และตัดไม้ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทุกภาคส่วนในการรักษาแหล่งต้นน้า ผืนป่า สัตว์ป่า และเร่งรัดฟื้นฟูพื้นที่ป่า
เสื่อมโทรม
(4) ใช้ ม าตรการปราบปรามโดยการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด
ต่อผู้กระทาความผิดและลงโทษเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาผิดอย่าง
เฉียบขาดและรวดเร็ว
(5) ให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง สารวจไม้พะยูง
ของกลางเพื่อเตรียมการแปรรูปและส่งมอบให้รัฐบาลเพื่อใช้ประโยชน์
(6) เพิ่มพืน้ ที่ป่าชายเลนและป้องกันการบุกรุก
(7) สารวจพืน้ ที่ป่าเสื่อมโทรมให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อดาเนินการตาม
นโยบายรัฐบาลต่อไป
(8) ปฏิบัติตามแผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ากินน้าใช้ทุกครัวเรือนตาม
ยุทธศาสตร์พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้สาเร็จตามกาหนดเวลา
(9) ทุกหน่วยงานระดับกรมจัดทาโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR: Corporate
Social Responsibility) ให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานระดับพืน้ ที่ เช่น อุทยานแห่งชาติ
(10) ทุกหน่วยงานให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(11) ดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ
และความเชื่อถือของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ทส. โดยเฉพาะความจาเป็นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
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(12) ร่ว มกั บ หน่วยงานที่เ กี่ย วข้ อ งในการแก้ ปัญ หาการถือ ครองสิ ท ธิ์ที่ดิ น
ทับซ้อนอันเนื่องมาจากการออกเอกสารสิทธิ์ แผนที่ ข้อกฎหมาย และการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ฯลฯ
(13) เร่งรัดและผลักดันการนา “โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ทาลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ” (แผนที่ สองพันล้าน) มาใช้แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน
และแนวเขตพืน้ ที่ป่าไม้ที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ
(14) บริหารงานงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ทันตามกาหนดเวลาของ
รัฐบาล ดาเนินงานอย่างสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
2) นโยบายกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ
(1) ปรับ ปรุงกฎหมายให้มีค วามเหมาะสม ทั นเหตุ ก ารณ์ มีบ ทลงโทษการ
กระท าผิด ที่ชัดเจน และสร้างบรรทัดฐานในการบั งคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิท ธิภาพและ
เป็นธรรม
(2) บูรณาการแผนงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ทส. เพื่อเพิ่ม
ประสิท ธิ ภาพการป้องกั น ฟื้ นฟู และอนุรัก ษ์ท รัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลดการ
ปฏิบัติงานซ้าซ้อน
(3) กาหนดมาตรการ/เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ ให้มี
ความชัดเจน นาไปสู่การปฏิบัติได้จริง พืน้ ที่ที่ยังไม่ถูกบุกรุกให้มงุ่ เน้นการป้องกัน
(4) ใช้ ม าตรการปราบปรามโดยการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด ต่ อ
ผู้กระทาความผิด และลงโทษเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาผิดอย่าง
เฉียบขาดและรวดเร็ว
(5) ลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้และที่ดินของรัฐ สร้าง
การมี ส่ว นร่ ว มของภาคประชาชนและเอกชนในการปลู ก ป่ า จัด การป่ าชุ มชน และปลูก ป่ า
เศรษฐกิจ
(6) สร้างความสมดุลของระบบนิเวศโดยจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้า
ให้เอือ้ ประโยชน์ตอ่ การดารงชีวติ ของประชาชน เพื่อลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์ สินจาก
ปัญหาน้าท่วม ภัยแล้ง และหมอกควันไฟป่า
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๓) นโยบายพลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ) มีเป้าหมายการดาเนินงาน คือ มีป่าอุดมสมบูรณ์ รัก ษาไว้
อย่างมั่นคงใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชารัฐ นโยบายตาม
มาตรการ 1: 5: 5 ดังนี้
(1) 1: ชื่อหลักการ คือ พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประกอบด้วยวาระปฏิรูป
ข้อ 11. การปฏิรูปที่ดนิ และการจัดการที่ดนิ
ข้อ 25.1 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้ อ 25.2 กลไกและการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ 28. สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดนิ และทรัพยากรธรรมชาติ
(2) 5: มาตรการหลัก
ประกอบด้วย
(2.1) สร้างความเข้าใจ /ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม : “ประชารัฐ”
(2.2) แก้ไขแนวเขต / One map
(2.3) รักษาป่าสมบูรณ์ /บังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุก
(2.4) การผ่อนผันผู้ยากไร้ /จัดสรรที่ทากิน (คทช.)
(2.5) เพิ่มพืน้ ที่ป่า / พืน้ ที่สีเขียว
(3) 5: วิธีปฏิบัติการฯ
ประกอบด้วย
(3.1) Zoning / ป้องกันบุกรุกพืน้ ที่ป่าต้นน้าซ้า : ให้ป่าฟื้นตนเอง
(3.2) ปลูกป่า : พืน้ ที่ยึดคืน / ป่าเสื่อมโทรม
(3.3) การแก้ปัญหาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ / ป่าสงวนแห่งชาติ
(3.4) ส่งเสริมอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่งเสริมปลูกไม้มีค่า : เป็นเงินออม /
เงินมรดก
(3.5) ส่งเสริมปลูกต้นไม้ในพืน้ ที่หน่วยงาน / ที่สาธารณะ
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๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
กาหนดยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้กาหนด
เป้าหมายที่สาคัญต่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยสรุป ดังนี้
(๑.1) เพิ่ ม ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยรักษาพื้นที่อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้
ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ และเพิ่มพืน้ ที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ ๕,๐๐๐ ไร่
(1.๒) เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติใ ห้มีความพร้อมทั้ง ระดับประเทศ พื้นที่ และ
ชุมชน
(1.๓) เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(1.๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และชุมชนสามารถอยู่รว่ มกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน
(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติ บ โตที่ เ ป็ นมิต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มเพื่อ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายและตัวชี้วัด
เ ป้ า ห ม า ย ที่ 1 ก า ร รั ก ษ า แล ะ ฟื้ น ฟู ท รั พ ยา ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ 25
และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 มีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และลดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ตัวชี้วัด 1.1 สัดส่วนพืน้ ที่ป่าไม้ของประเทศ พืน้ ที่ปลูกและฟื้นฟูป่า
ตัวชี้วัด 1.2 แผนที่แนวเขตที่ดนิ ของรัฐ (โครงการ One Map) ทั่วประเทศ
เป้าหมายที่ 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาวิกฤต
หมอกควัน
ตัวชี้วัด 3.3 คุณภาพอากาศในพืน้ ที่วิกฤตหมอกควัน
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5) แนวทางการพัฒนาที่มีความสาคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ
(1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยคานึงถึงขีดจากัด
และศั ก ยภาพในการฟื้ น ตั ว รั ก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากร สร้ า งสมดุ ล ระหว่ า ง
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมิน
มูล ค่าของระบบนิเ วศ และการสร้างรายได้จากการอนุรัก ษ์เ พื่อใช้ใ นการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนี้
(1.1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ
(1.2) อนุรั ก ษ์ และใช้ป ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่า ง
ยั่งยืน
(1.3) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดนิ แก้ไขการบุกรุกที่ดนิ ของรัฐ
(2) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ
(2.1) แก้ไขปั ญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือ และ
ภาคใต้ เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ โดยส่งเสริมทุกภาค
ส่วนเข้าร่วมดาเนินการอย่างต่อเนื่องประสานกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในระดับพหุภาคีและ
ทวิ ภ าคี ต ามข้ อ ก าหนดในข้ อ ตกลงอาเซี ย นเรื่ อ งมลพิ ษ จากหมอกควั น ข้ า มแดน ตลอดจน
ดาเนินการบังคับ ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม สาหรับการแก้ปัญหาหมอกควันจาก
การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด ควรศึกษาวิจัยพืชอื่นทดแทนที่เหมาะสมมี ตลาด
รองรับและต้นทุนต่ากว่า และสร้างอาชีพทดแทน อาทิ การท่องเที่ยวชุมขน เป็นต้น
(3) ประเด็น การคุ้มครอง ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูพ้นื ที่ป่าไม้ และเขตอนุรักษ์
(3.1) อนุ รั ก ษ์ พื้ นที่ เ ปราะบางที่มี ค วามส าคั ญ เชิ ง นิ เ วศ สร้ างพื้ น ที่
เชื่อมต่อระหว่างป่า
(3.๒) วางระบบเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
โดยให้มีการจัดทาทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมด ดาเนินการพิสูจน์สิทธิ และ
ร่วมมือกับผู้มีสว่ นได้เสียจัดทาแนวเขตพืน้ ที่อนุรักษ์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน
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(3.๓) ควบคุม การใช้ป ระโยชน์พื้น ที่ต้น น้าและการใช้ส ารเคมี
การเกษตรในพื้นที่ตน้ น้าอย่างเข้มงวด
(3.๔) ส่ง เสริม เครือ ข่า ยอนุรัก ษ์แ ละป้อ งกัน การบุก รุก ป่า ไม้โ ดย
ภาคประชาชนและชุมชน
(3.๕) ส่งเสริมหลักการชุมชนอยู่ร่วมกับป่า
(3.๖) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
(3.๗) ส่งเสริมการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง
(3.๘) ส่งเสริมการฟื้นฟูและการปลูกป่าในรูปแบบวนเกษตร โดยให้
ความสาคัญกับพืน้ ที่ต้นน้าและพืน้ ที่รอยต่อตามแนวเขตอนุรักษ์
(3.๙) สนับสนุนการปลูกต้นไม้และการปลูกป่าอย่างจริงจังโดยเฉพาะ
ในระดับครัวเรือนและชุมชนภายใต้แนวคิดและกลไกส่งเสริมที่เหมาะสม เช่น ธนาคารต้นไม้
หรือการปลูกต้นไม้ใช้หนี้
(3.๑๐) ให้มกี ารจัดทาแผนส่งเสริมการปลูกป่าของประเทศที่สามารถ
ขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม
(4) ประเด็ น การพัฒนาระบบฐานข้อ มู ล ระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์
และการจัดการองค์ความรู้
(4.๑) สนับสนุนให้มีการจัดทาแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐและการใช้
ประโยชน์ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ให้เกิดความชัดเจน
(4.๒) สนับสนุนการจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ ทรั พ ยากรชายฝั่ ง ป่ า ชายเลน แหล่ ง น้ าที่ ดิ น และทรั พ ยากรแร่ เผยแพร่ ต่ อ
สาธารณะอย่างต่อเนื่องทุกปี ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออื่น ๆ
(4.๓) ปรับ ปรุงระบบการจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ และการใช้
ประโยชน์ที่ดินในเขตอนุรักษ์ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีอวกาศและภาพถ่ายดาวเทียม ให้เป็น
มาตรฐานที่ยอมรับร่วมกัน และสามารถติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและการใช้
ประโยชน์ที่ดินได้
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(5) ประเด็นการปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบและกระจาย
การถือครองที่ดินให้เกิดความเป็นธรรม
(5.๑) จั ด ท าระบบสารสนเทศและทะเบี ย นข้ อ มู ล ที่ ดิ น และแผนที่
แห่งชาติ แสดงการครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ในที่ดินของรัฐ ที่ดิ นเอกชน และ
ที่ดินที่มีการถือครองโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลการบริหารจัดการและป้องกันการ
ขยายพื้นที่เกษตรกรรมเข้าไปในเขตอนุรักษ์
(5.๒) กาหนดมาตรการเพื่อกระจายการถือครองที่ดินให้เป็นธรรม
เช่น จัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ให้มีการใช้ประโยชน์จ ากพื้นที่รกร้าง และจัดให้มีระบบ
และองค์กรบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อลดความสูญเสียพื้นที่ที่เหมาะสม
สาหรับการเกษตรและเป็นการอนุรัก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม
6) แผนแม่ บ ทแก้ ไขปั ญ หาการทาลายทรัพยากรป่ าไม้ ก ารบุ ก รุก ที่ดิ นของรัฐ
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (แผนแม่บท กอ.รมน.)
เป้าหมายหลัก คือ พิทักษ์รักษาป่าไม้ของประเทศให้มีความสมบูรณ์โดยให้มีพื้นที่ป่า
อย่างน้อย ๔๐% ของพื้นที่ประเทศ ภายใน ๑๐ ปี
วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทาลายป่าและทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครอง
ให้ได้ตามเป้าหมายกาหนดไว้ภายใน ๑ ปี
(๒) เพื่ อ ให้ มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และยั่งยืน ภายใน ๒ ปี
(๓) เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าเป้าหมายทั่วทั้งประเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์
ภายใน ๒ - ๑๐ ปี
7) ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔
ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ประกอบด้ ว ย
๕ ยุ ท ธศาสตร์ โดยมียุ ท ธศาสตร์ที่เ กี่ย วข้องกั บ กรมป่าไม้ คือ ยุ ทธศาสตร์ที่ ๑ ,๔ และ ๕
รายละเอียด ดังนี้
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(๑) สงวน อนุรัก ษ์ ฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
(๒) บริหารจัดการน้าผิวดินและน้าใต้ดินอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
(๓) รักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
(๔) การป้องกั น การลดผลกระทบ และการปรับ ตัวเพื่อรับ มือภัย พิบัติท าง
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
(๕)การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ การจั ด การองค์ ก ร และการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
นโยบายที่ 11 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11.1 พัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน
11.2 เสริม สร้า งกระบวนการมีส่ว นร่ว มของภาคประชาชน
และท้ อ งถิ่ น ในการบริ ห ารจั ด การตรวจสอบ และการเฝ้ า ระวั ง การแสวงประโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ
11.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม
11.4 ส่งเสริมการรวมตัวในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นภาคี
ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9) แผนสิทธิมนุษยชน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(1) เน้นการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับมาตรการชดเชยผลกระทบ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากสิ่ ง แวดล้ อ มโดยใช้ ก ระบวนการประเมิ น ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางการร้องเรียนตลอดจนสร้างความตระหนักถึงขอบเขต
ของสิทธิของตนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง โดยควรจัดให้มีกองทุนกลาง
ที่จัดเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าของกิจการทั้งหมดเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินแทนการให้
ผู้ประกอบการเป็นฝ่ายจัดจ้างและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินเองดังเช่นในปัจจุบัน เพื่อ
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แก้ไขปัญหาการขาดความเป็นกลางของผู้ประเมิน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ
พืน้ ที่ชุมชนที่มีความเสี่ยงจากปัญหาสิ่งแวดล้อม
(2) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้สารเคมีปลอดภัยและเหมาะสม และมุ่งจัด
ระเบียบพืน้ ที่ (Zoning) เพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพของพืน้ ที่
(3) ส่งเสริมการคัดแยกขยะและบาบัดน้าเสียเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
(4) เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์และจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสม
กั บ สภาพปั จจุ บั น และออกกฎหมายที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพความเป็น จริ ง ตลอดจนเร่ ง รั ด
มาตรการช่วยเหลือและชดเชยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว เหมาะสม
และเป็นธรรม และเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์
และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5) ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมตามจริงพืน้ ที่ ในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างมีส่วนร่วม
และให้ ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ โครงการ ตลอดจนเฝ้ า ระวั ง ดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษา
สิ่งแวดล้อม โดยรัฐอาจพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณและความช่วยเหลือทางความรู้ที่
จาเป็น
(6) ปลู ก จิ ตส านึ ก ของประชาชนให้ ตระหนั ก ถึง ความส าคั ญ ของทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และควบคุมมลพิษทางอากาศจากการจัดการขยะให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
(7) ใช้ ม าตรการจู ง ใจผู้ ป ระกอบการที่ ด าเนิ น กิ จ การอย่ า งมี ส านึ ก ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล การจัดเก็บภาษี
สิ่งแวดล้อมจากผู้ก่อมลพิษ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรม และ/หรือภาคประชาชน
มีส่วนร่วมในการก าหนดประเภทกิจกรรมที่ต้องจัดเก็ บ ภาษีสิ่งแวดล้อม และมาตรการทาง
กฎหมายที่ ส่ ง เสริ ม คุ้ ม ครองผู้ ป กป้ อ งและผู้ แ จ้ ง เบาะแสปั ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
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10) ยุทธศาสตร์การจัดการป่าต้นน้าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)
โดยเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รับทราบ
แนวทางการจั ด การป่ า ต้ น น้ าเสื่ อ มสภาพบนพื้ น ที่ สู ง ชั น (เขาหั ว โล้ น ) โดยมี แ นวทางการ
ดาเนินการ ดังนี้
(1) แนวคิดในการดาเนินการ แบ่งเป็น
(1.1) การควบคุมดูแลพืน้ ที่
(1.2) การดูแลคน
(1.3) การพัฒนาด้านการเกษตร
(2) ยุทธศาสตร์การบูรณาการการจัดการป่าต้นน้าเสื่อมสภาพบนพื้ นที่สูงชัน
(เขาหัวโล้น) ภายใต้วสิ ัยทัศน์ “เพิ่มพืน้ ที่สีเขียวบนพืน้ ที่ป่าต้นน้าเสื่อมสภาพที่สูงชันอย่างยั่งยืน
(3) เป้าหมาย คือ
(3.1) ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันไม่น้อยกว่า 8.6 ล้านไร่
ภายในระยะเวลา 20 ปี
(3.2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในพื้นที่สูงให้สามารถ
อยู่ได้อย่างพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
(3.3) สร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3.4) ลดมูลค่าความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
(4) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วน (กระทรวงมหาดไทย)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จัดระเบียบคนและพื้นที่ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ป้องกันและรักษาป่า (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ฟื้นฟูระบบนิเวศ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (กระทรวงศึกษาธิการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมทุกภาคส่วน(กระทรวงมหาดไทย)
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บทที่ ๒
ข้อมูลพื้นฐานกรมป่าไม้
๒.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ปรั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และ พระราช
กฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้กาหนดให้กรมป่าไม้เป็นส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาให้เกิดปัญหาการบริหาร ทั้งในด้ าน
นโยบาย วิชาการ บุคลากร และการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งเป็นเหตุให้ระบบการบริหารงาน
และการบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการบูร ณาการตามกลุ่ ม ภารกิ จ ด้ า นทรั พยากรธรรมชาติ และ
นโยบายของรั ฐ บาล ในปี พ.ศ.2547 จึ ง ได้ มี ก ารย้ า ยกรมป่ า ไม้ ม าสั ง กั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีอานาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู
ดูแลรักษา ส่งเสริม ทานุบารุงป่า และดาเนินการที่เกี่ยวกับการป่าไม้ การทาไม้ การเก็บหาของ
ป่า การใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้ และการอื่นเกี่ยวกับป่าและอุตสาหกรรมไม้ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีภารกิจอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
(๑) ควบคุม กากับ ดูแล ป้องกันการบุกรุกการทาลายป่า และการกระทาผิดในพื้นที่
รับผิดชอบตามกฎหมาย
(๒) ศึกษา วิจัย วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่าเพื่อการฟื้ นฟูสภาพป่า
และระบบนิเวศ
(๓) ส่งเสริมการปลูกป่าการจัดการชุมชน และการปลูกสร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจ
(๔) อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา และจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้และการ
อนุญาตที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ อุตสาหกรรมไม้ ที่ดินป่าไม้และผลิตผล
ป่าไม้
(๕) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๑) อัตรากาลัง
กรอบอัต ราก าลั งปัจ จุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60) จ านวนรวมทั้ งสิ้ น
๑๒,341 อัตรา ประกอบด้ว ย ข้าราชการ ๒,๐๔๔ อัตรา ลูก จ้างประจา ๑,755 อัตรา
พนักงานราชการ 6,461 อัตรา พนักงานจ้างเหมา ๒,๐81 อัตรา
2) หน่วยงานในกรมป่าไม้
2.๑) หน่วยงานส่วนกลางที่จัดตัง้ ขึ้นตามกฎกระทรวง จานวน 18 หน่วยงาน
(๑) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(๒) กลุ่มตรวจสอบภายใน
(3) สานักส่งเสริมการปลูกป่า
(4) สานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
(5) สานักจัดการป่าชุมชน
(6) สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
(7) สานักบริหารกลาง
(8) สานักแผนงานและสารสนเทศ
(9) สานักจัดการที่ดินป่าไม้
(10) สานักการอนุญาต
(11) สานักกฎหมาย
2.๒) หน่วยงานส่วนกลางที่จัดตั้งขึน้ ภายใต้อานาจการบริหารงานของกรมป่าไม้
(๑) สานักโครงการพระราชดาริและกิจการพิเศษ
(๒) สานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ
(๓) สานักด่านป่าไม้
(๔) สานักรับรองการป่าไม้
(๕) สานักจัดการเครือข่ายป่าไม้
(๖) สานักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ
(7) สานักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที
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2.3) หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ จานวน 1,351 หน่วย
(๑) หน่วยปฏิบัติงานที่จัดตั้งขึน้ ตามกฎกระทรวง
(๑.๑) สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓
(2) หน่วยปฏิบัติงานที่จัดตั้งขึน้ ภายใต้อานาจการบริหารของกรมป่าไม้
(๒.๑) สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา ๑๐ สาขา
(๒.๒) หน่วยป้องกันรักษาป่า 521 หน่วย
(๒.๓) ศูนย์เพาะชากล้าไม้ ๑๔ แห่ง
(๒.๔) สถานีเพาะชากล้าไม้ 89 แห่ง
(๒.๕) ศูนย์วนวัฒนวิจัย ๔ ศูนย์
(๒.๖) สถานีวนวัฒนวิจัย ๔3 สถานี
(๒.๗) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ ๔ ศูนย์
(๒.๘) ศูนย์วิจัยพลังงานจากไม้ ๑ ศูนย์
(๒.๙) ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ ๖ ศูนย์
(๒.๑๐) ศูนย์สง่ เสริมพัฒนาและการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและ
ของป่า 2 ศูนย์
(๒.๑๑) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านป่าไม้ ๔ ศูนย์
(๒.๑๒) ศูนย์สง่ เสริมวนศาสตร์ชุมชน ๑๒ แห่ง
(๒.๑๓) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ๑๒ แห่ง
(๒.๑๔) ด่านป่าไม้ 38 แห่ง
(๒.๑๕) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจการพิเศษ
120 โครงการ
(๒.๑๖) โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 โครงการ
(๒.๑๗) จานวนหน่วย/โครงการ/สวนป่า ในความรับผิดชอบของ
ส่วนปลูกป่าภาครัฐ จานวน ๖๓๙ หน่วย/โครงการ/สวนป่า
(๒.๑๘) จานวนหน่วย/โครงการ/สวนป่า ในความรับผิดชอบของ
ส านัก จัด การทรั พ ยากรป่า ไม้ที่ ๑-๑๓ และสานั ก จัดการทรัพยากรป่ าไม้ส าขา ๑๐ สาขา
จานวน ๑๐๖ หน่วย/โครงการ/สวนป่า
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โครงสร้างกรมป่าไม้
กรมป่าไม้
สานักงานผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงานส่วนกลาง

กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยูใ่ นส่วนภูมภิ าค

 สานักบริหารกลาง

 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)

 สานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
 สานักจัดการป่าชุมชน
 สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลาปาง)
 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

 สานักส่งเสริมการปลูกป่า
 สานักจัดการที่ดนิ ป่าไม้
 สานักแผนงานและสารสนเทศ
 สานักการอนุญาต*
 สานักกฎหมาย*
 สานักโครงการพระราชดาริและกิจการพิเศษ**
 สานักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ***
 สานักด่านป่าไม้**
 สานักรับรองการป่าไม้**
 สานักจัดการเครือข่ายป่าไม้**
 สานักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ **
 สานักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที**

 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุร)ี
 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุร)ี
 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุร)ี
 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮอ่ งสอน**
 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่**
 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์**
 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก**
 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม**
 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี**
 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุร*ี *
 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี**
 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่**
 สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส**

หมายเหตุ * หน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎกระทรวง
เปลี่ยนชื่อเป็นสานักฯ
** หน่วยงานจัดตั้งเป็นการภายใน
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๒.๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑) พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
การท าไม้ แปรรู ป ไม้ ตั้ ง โรงงาน ตั้ ง โรงค้ า ไม้ แ ปรรู ป มี ไ ม้ แ ปรรู ป ไว้ ใ น
ครอบครอง มีไว้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ ในครอบครอง การเก็บหาของป่าค้าหรือ มีไว้ใน
ครอบครอง ซึ่งของป่าหวงห้ามการนาไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านและ การแผ้วถางป่า
๒) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
คุ้มครองป้องกันเพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของชาติและเพื่อมิ
ให้อาชีพเกษตรกรรมของประชาชนส่วนใหญ่และเศรษฐกิจของประเทศถูกกระทบกระเทือน
จากผลของการทาลายป่า
๓) พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
ส่งเสริม สนับ สนุนการปลูก สร้างสวนป่าเพื่อการค้าในที่ดินของรัฐและของ
เอกชน และเป็นการสร้างอาชีพให้ประชาชนมีงานทาและผลิตไม้เพื่อเป็นสินค้า ตลอดจนเพิ่ม
พืน้ ที่ทาไม้ให้มปี ริมาณมากขึ้น
4) พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
ควบคุมการครอบครอง การใช้ การจาหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์
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บทที่ 3
สถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย
3.1 ภาพรวมสถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย
ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ ๓๒1 ล้านไร่ โดยเหลือพื้นที่ที่คงสภาพเป็นป่าไม้อยู่ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประมาณ ๑๐๗.๖ ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ ๓๓.๖ ของเนื้อที่ประเทศ
(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ๒๕๕๓) จากข้อมูลภาพรวมการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ป่าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จะพบว่า ในช่วงระยะเวลา 36 ปี พื้นที่ป่าไม้ของ
ประเทศไทยลดลงจานวนทั้งสิ้น 30,951,695 ไร่ โดยมีอัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ
859,769 ไร่ ในขณะที่นโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ กาหนดเป้าหมายพื้นที่ป่าที่ควรมี เท่ากับร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ หรือ
ประมาณ 128.๓ ล้านไร่ โดยจาแนกเป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์และป่าเพื่อเศรษฐกิจ ดังนั้น ขนาด
พื้นที่ป่าของประเทศไทยในปัจจุบันยังน้อยกว่าเป้าหมายที่ควรมีอยู่ประมาณ 20.7 ล้านไร่
หรือ คิดเป็นเนือ้ ที่ ร้อยละ 6.4 ของพื้นที่ประเทศ
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในปัจจุบันมีความยุ่งยากหรือซับซ้อน เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วิกฤติทางสิ่งแวดล้อมมี
มากขึ้น และสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รวมถึงความขัดแย้ง
เกี่ยวกับที่ดินป่าไม้ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน โดยสามารถวิเคราะห์ภาพรวมปัญหาที่
สาคัญของทรัพยากรป่าไม้ สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการจัดการที่ดินป่าไม้
ทั้งโอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) ได้ดังภาพที่ 3-1 และอธิบายในแต่ละประเด็นใน
ข้อ 3.2 ถึง 3.4
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โอกาส

6) วิกฤตสิ่งแวดล้อมทาให้สังคมเห็น
คุณค่าของทรัพยากรป่าไม้มากขึ้น

5) แผนที่ฐานของประเทศ (Master Map)
สนับสนุนการจัดทาฐานข้อมูลที่ดนิ ป่าไม้

4) ยุทธศาสตร์ประเทศ
Country Strategy)
ส่
มิตรต่อ
ิ
สิ่ง
(Green Growth)
ทภาพ
ผนดิน (Internal Process)
รช

3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่11 สนับสนุนการบริหาร
จัดการที่ดนิ ป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 3-1 ภาพรวมปัญหาที่สาคัญของทรัพยากรป่าไม้ และสภาพแวดล้อมภายนอกที่ผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย

อุปสรรค

7) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่งผลกระทบต่อการเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรป่าไม้

6) นโยบายการส่งเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจเกิดผลกระทบต่อพืน้ ที่ป่าไม้

5) แนวโน้มการใช้ทรัพยากรป่าไม้
เพิ่มสูงขึน้

4) การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง
บ่อยทาให้ขาดความต่อเนื่อง
ของแนวทางการดาเนินงาน

3) นโยบายแก้ไขปัญหาทีด่ ินป่าไม้
ขาดความยั่งยืนและชัดเจนในทางปฏิบัติ

ปัญหาที่สาคัญของทรัพยากรป่าไม้

2) มีแนวพระราชดาริเป็นแนวทาง
การบริหารจัดการที่ดนิ ป่าไม้

1) รัฐธรรมนูญส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โอกาส

1. สัดส่วนเนื้อที่ป่าไม้ไม่เหมาะสมมีแนวโน้มลดลงและ
ข้อมูลขาดเอกภาพ
วามรุนแรงมากขึน้
2. ความขัดแย้งการใช้ที่ดินป่าไม้จัมดคี การ
3. พืน้ ที่ตน้ น้าลาธารถูกบุกรุกและใช้ประโยชน์ที่ดินไม่
เหมาะสม
4. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง
5. ไฟป่าเป็นสาเหตุสาคัญของการเสือ่ มโทรมของพืน้ ที่ป่า
และมลพิษทางอากาศ
6. มีการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ไม่เหมาะสมและเป็นธรรม
7.ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร

2) นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ขาดเอกภาพและการปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

1) การบริหารจัดการที่ดนิ ป่าไม้
ของประเทศขาดเอกภาพและการ
จัดการที่เป็นระบบ

อุปสรรค
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3.2 แนวโน้มทรัพยากรป่าไม้
จากข้อมูลสถิติพื้นที่ป่าไม้ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าจานวนร้อยละ
๕๓.๓ ของพื้นที่ประเทศ หรือประมาณ ๑๗๑.๐๘ ล้านไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ มีพื้นที่ป่า
เหลืออยู่ร้อยละ ๓๐.๕๒ ของพื้นที่ประเทศ หรือประมาณ ๙๘ ล้านไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑
ประเทศไทยมีพนื้ ที่ป่าเหลืออยู่ ร้อยละ ๒๕.๓ ของพืน้ ที่ประเทศ หรือประมาณ ๘๑ ล้านไร่ และ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าเหลืออยู่ ร้อยละ ๓๓.๔ ของพื้นที่ประเทศ หรือประมาณ
๑๐๗ ล้านไร่ จากการลดลงของพื้นที่ป่าจานวนมากในระยะเวลาที่ผ่านมา มีผลกระทบต่อ
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้และสถานภาพของพืชและสัตว์หลายชนิ ด โดยบางชนิดได้
สูญพันธุ์ไปแล้ว และบางชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หายาก และถูกคุกคาม
จากข้ อ มู ล สถิ ติ ป่ า ไม้ ส ามารถวิ เ คราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงของพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ใ นช่ ว งปี
พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๕๒ ดังภาพที่ 3-๒ สรุปได้ว่า ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๔๑ มีอัตราการ
ลดลงของพื้นที่ป่าไม้อย่างชัดเจนและเป็นจานวนมาก โดยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๒๕
พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๓๔ และ พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๑ มีอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ต่อ ปี
จานวนร้อยละ ๑.๕๖, ๐.๓๙ และ ๐.๒๑ ตามลาดับเป็นจานวนเนือ้ ที่ต่อปีเท่ากับ ๕,๐๐๓,๒๙๙
๑,๒๕๑,๗๔๕ และ ๖๖๕,๔๕๑ ไร่ ตามลาดับ หลังจากปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้มีการเปลี่ยนเทคนิค
และเครื่องมือในการวิเคราะห์หาพื้นที่ป่าไม้ใหม่ที่มีความละเอียดมากขึ้นโดยในช่วงปี พ.ศ.
๒๕๔๓ - ๒๕๔๙ พื้นที่ป่ายังมีแนวโน้มลดลงในอัตราการลดลงต่อปี จานวน ร้อยละ๐.๖๒
เป็นจานวนพื้นที่ป่าไม้ต่อปี เท่ากับ ๑,๙๙๓,๔๐๔ไร่ส่วนช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ พื้นที่
ป่าไม้มแี นวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จากข้อมูลภาพรวมการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
จะพบว่าในช่วงระยะเวลา 36 ปี พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยลดลงจานวนทั้งสิ้น 30,951,695 ไร่
โดยมีอัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 859,769 ไร่
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ภาพที่ 3-2 การเปลี่ยนแปลงของพืน้ ที่ป่าไม้ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๕๒
3.3 ปัญหาที่สาคัญของทรัพยากรป่าไม้
จากข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และรวบรวมเพิ่มเติม
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปปัญหาที่สาคัญของทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย ได้ดังนี้
3.3.1 สัดส่วนเนื้อที่ป่าไม้ไม่เหมาะสม มีแนวโน้มลดลง และข้อมูลขาดเอกภาพ
๑) ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้เหลือประมาณ ๑๐๗.๖ ล้านไร่ หรือ
ประมาณร้อยละ ๓๓.๖ ของเนื้อที่ประเทศ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ๒๕๕๓)
๒) นโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
กาหนดเป้าหมายพื้นที่ป่าที่ควรมี เท่ากับร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ (แต่มีเนื้อหาแสดง
สัดส่วนเป้าหมายพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์และป่าเพื่อเศรษฐกิจแตกต่างกัน ) ซึ่งเมื่อเทียบกับ
ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบันแล้ว พบว่าสัดส่วนเนื้อที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศยังไม่เหมาะสม
เนื่องจากขนาดพื้นที่ป่าของประเทศไทยในปัจจุบันยังน้อยกว่าเป้าหมายที่ควรมีอยู่ประมาณ
20.7 ล้านไร่ หรือ คิดเป็นเนือ้ ที่ ร้อยละ 6.4 ของพื้นที่ประเทศ
๓) พื้นที่ป่าไม้ยังคงถูกบุกรุกทาลาย ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยในช่วงระยะเวลา 36 ปี (พ.ศ. ๒๕๑๖ - พ.ศ. ๒๕๕๒)
พืน้ ที่ป่าไม้มอี ัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 859,769 ไร่
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4) ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันและ
ขาดการบูรณาการข้อมูลให้สอดคล้องกัน เช่น ข้อมูลพื้นที่ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ปี พ.ศ.2552 แสดงข้อมูลพื้นที่ป่าจานวนร้อยละ 33.56 ของเนื้อที่ประเทศ
ในขณะที่ ข้ อ มู ล พื้ น ที่ ป่ า ของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น แสดงพื้ น ที่ ป่ า สมบู ร ณ์ แ ละป่ า รอสภาพฟื้ น ฟู
จานวนร้อยละ 36.29 ของเนื้อที่ประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการสารวจ
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ (National Forest Inventory) ในปี พ.ศ. 2550 ดาเนินการโดย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้การสนับสนุนของ International Tropical
Timber Organization (ITTO) (DNP, 2007) แต่ข้อมูลทางวิชาการดังกล่าวยังไม่ได้มีการ
ประยุกต์ใช้ในการประเมินขนาดพืน้ ที่และสถานภาพป่าไม้ของชาติอย่างจริงจัง
3.3.2 ความขัดแย้งการใช้ที่ดนิ ป่าไม้มีความรุนแรงมากขึ้น
เนื่องจากที่ดินมีอยู่อย่างจากั ด แต่จานวนประชากรและความต้องการใช้
ประโยชน์ที่ดินมีมากขึ้น ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ตรงตามศักยภาพของพื้นที่ เช่น
มีการใช้พื้นที่ป่าสาหรับกิจกรรมทางการเกษตรหรือการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม หรือมีการ
ขยายตัวของพืน้ ที่เมืองและอุตสาหกรรมเข้าไป ในพืน้ ที่เกษตรกรรม และมีการใช้ประโยชนพื้นที่
ป่าไม้อย่างไม่เหมาะสมตามสถานภาพของพื้นที่ และการกระจายการถือครองที่ดินยังไม่
เหมาะสมและเป็นธรรม ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งการใช้ที่ดินที่มีความรุนแรงมากขึ้น
ดังเช่น ข้อมูลแสดงตัวชีว้ ัดถึงปัญหาดังกล่าว ดังนี้
๑) มีค ดีเ กี่ย วกับ ทรัพ ยากรป่า ไม้เ ฉลี่ย ปีล ะ ๖,๕๓๒ คดี โดยในปี
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ มีจานวน ๓๗,๙๕๔ คดี รวมพื้นที่ที่ถูกบุกรุกจากการดาเนินคดีเท่ากับ
๑๑๓,๘๖๒ ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย ๖,๑๙๕,๑๒๐,๗๖๙ บาท (กรมป่าไม้, ๒๕๕๕)
๒) มีผู้ถือครองที่ทากินในเขตป่าไม้อย่างน้อย ๔-๕ แสนราย คิดเป็น
พื้นที่ประมาณ ๖-๑๐ ล้านไร่ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2551)
3.3.3 พื้นที่ต้นน้าลาธารถูกบุกรุกและใช้ประโยชน์ท่ดี ินไม่เหมาะสม
พืน้ ที่ป่าต้นน้าลาธารบางส่วนถูกบุกรุกและมีการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาการขาดแคลนน้า มลพิษทางน้า และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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นอกจากนี้การบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้าลาธารยังขาดเอกภาพและการบูรณาการอย่างเป็น
รูปธรรม การกาหนดแนวทางจัดการพื้นที่ต้นน้าลาธารยังขาดข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้า ลาธารส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง และปริมาณ
คุณภาพและสัดส่วนการไหลของน้าท่าในพืน้ ที่ต้นน้าลาธาร ส่วนใหญ่ไม่เหมาะสม (กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2554)
3.3.4 ไฟป่าเป็นสาเหตุสาคัญของการเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่า และมลพิษทาง
อากาศ
๑) ไฟป่าเป็นสาเหตุสาคัญของการเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าในปั จจุบัน และมี
สาเหตุจากมนุษย์
๒) ไฟป่าเป็นสาเหตุสาคัญของมลพิษทางอากาศในเขตเมืองหรือชุมชน และ
พืน้ ที่เศรษฐกิจ ที่สาคัญ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชน
3) การควบคุมและจัดการไฟป่าที่ไม่เหมาะสมตามหลักวิชาการก่อให้เกิดการ
เสื่อมโทรมของพืน้ ที่ป่า เช่น การป้องกันไฟป่าอย่างเคร่งครัดในพืน้ ที่ป่าเต็งรัง ส่งผลกระทบทาง
ลบต่อการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของป่าและการเติบโตของพืชบางชนิด
3.3.5 มีการใช้ประโยชน์ท่ดี ินป่าไม้ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการกระจาย
การถือครองที่ดิน ที่ไม่เหมาะสมและเป็นธรรม
๑) คุณภาพดินบางส่วนเสื่อมโทรม โดยประเทศไทยมีที่ดินเสื่อมโทรมในระดับ
รุนแรงและระดับวิกฤตประมาณ ๓๖ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒ ของพื้นที่ประเทศ
๒) การจัดที่ดินโดยหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ มีการดาเนินงานอย่างไม่เป็น
เอกภาพ ขาดความเป็น ธรรมและไม่ส ามารถแก้ไ ขปัญ หาผู้ไ ร้ที่ ดิน ทากิน อย่า งยั่ง ยืน
และมีผู้ลงทะเบียนคนจนต้องการที่ดินเพื่อการประกอบอาชีพประมาณ 700,000 ราย
ในขณะที่มีที่ดนิ ร้างที่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้เข้าทาประโยชน์ประมาณ 7.5 ล้านไร่ (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551)
๓) มีการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้บางส่วนไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
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๔) มีการเข้าครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต และ
การขยายตัวของเมือง พื้นที่อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมรุกพื้นที่เกษตรกรรมมากขึ้น ทาให้
เป็นสาเหตุหนึ่งของการขยายพืน้ ที่เกษตรกรรมเข้าไปในพืน้ ที่ป่า
3.3.6 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
๑) การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ที่ดนิ ป่าไม้ รวมถึงกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นและชุมชนยังไม่มปี ระสิทธิภาพ
๒) ระบบการจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้ยังไม่เป็นมาตรฐานไม่ครอบคลุม
และขาดการเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น ระบบฐานข้อมูลที่ดินและการใช้
ที่ดนิ การบุกรุกทาลายป่า รวมถึงการขาดองค์ความรูท้ างวิชาการสนับสนุน
๓) กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้มีลักษณะของการบริหาร
จัด การทรัพ ยากรรายพื้นที่ท าให้ขาดการบริหารจัดการที่เ ป็นระบบหรือ ไม่เ ป็นไปตามแนว
ทางการจัดการระบบนิเวศ รวมถึงการขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้ ขาดความเป็นธรรม
และไม่โปร่งใส
4) เครื่องมือกากับและควบคุมการบรรเทาผลกระทบด้านต่างๆ ต่อทรัพยากร
ป่าไม้ของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
3.4 สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการจัดการที่ดนิ ป่าไม้
การกาหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการที่ดินป่าไม้
ในประเทศไทย ได้วิเคราะห์ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งโอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) ที่มอี ิทธิพลหรือผลกระทบต่อการจัดการที่ดินป่าไม้ในประเทศไทย ดังนี้
3.4.๑ โอกาส (Opportunities)
๑) รัฐ ธรรมนูญส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แม้ว่าประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนู ญไปแล้วหลายฉบับ แต่
รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับได้ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม
ดังเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กาหนดกรอบแนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ไว้ในหลายมาตราที่มีความชัดเจนมากกว่าฉบับที่ผ่านมา ในขณะ
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ทีร่ ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กาหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น แม้ว่าปัจจุบันรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ถูกยกเลิก (ยกเว้นหมวด 2) โดยประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 แล้ว แต่เมื่อ
เปรียบเทียบเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 แล้ว พบว่าเนื้อหาส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน และมีการพัฒนาเนื้อหาให้
ชัดเจนขึ้น ดังนั้นหากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ กรอบเนื้อหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้คงมีเนื้อหาในลักษณะที่พัฒนามาจากรัฐธรรมนูญฯ
ฉบับเดิมหรือที่ผ่านมา
๒) มีแนวพระราชดาริเป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ดนิ ป่าไม้
แนวทางการบริห ารจัด การที่ดิน ป่า ไม้ข องประเทศไทยที่สาคัญ ยิ่ง คือ
แนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ซึ่งมี
หลายประการ และแต่ละแนวทางเป็นการให้แนวทางการดาเนินงานบนพื้นฐานของสถานการณ์
หรือข้อเท็จจริงในปัจจุบันและเป็นต้นแบบที่ประสบความสาเร็จ ดังนั้น การจัดการที่ดินป่าไม้
จึงได้น้อมนาแนวพระราชดาริมาเป็นโอกาสในการกาหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการด้วย
๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ สนับสนุนการ
บริหารจัดการที่ดนิ ป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น และ
มีค วามชัด เจนมากกว่า ฉบับ ที่ผ่ านมา โดยได้ ก าหนดเป้ าหมายที่ส าคั ญ ของการจัด การ
ทรัพยากรป่าไม้ กล่าวคือ การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยรักษาพื้นที่อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้
ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ ๕,๐๐๐ ไร่
การกาหนดแนวทางการคุ้มครอง ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ และเขตอนุรักษ์
การพั ฒนาระบบฐานข้อ มูล ที่ดินป่ าไม้ทั้ง ระบบ การพั ฒนาระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการองค์ความรู้ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบ และส่งเสริมการกระจาย
การถือครองที่ดนิ ให้เกิดความเป็นธรรม
๔) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ส่งเสริมการเติบโตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
(Internal Process)
รัฐบาลโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกาหนด
แนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) โดยมีเป้าหมาย
ให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ทั้งหมด (๑๒๘ ล้านไร่) ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (GHGs) ในทุกภาคส่วน การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมด้วยการพัฒนาอาชีพ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียว การรณรงค์และสร้างจิตสานึกของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ เช่น มาตรการทางภาษีมาส่งเสริม
และจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากแนวทางของยุทธศาสตร์ประเทศแสดงถึงรัฐบาลจะมีการพัฒนา
ประเทศโดยคานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
นอกจากนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศยั งให้ ความส าคั ญ กั บ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน (Internal Process) มีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการที่ดินป่าไม้เป็นอย่างดี เช่น การปรับโครงสร้างระบบราชการให้สามารถ
ดาเนินการบูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลักและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค การพัฒนาศักยภาพอัตรากาลัง
ทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน และที่สาคัญยังกาหนดให้เร่งปรับปรุง กฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมอีกด้วย
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๕) แผนที่ฐานของประเทศ (Master Map) สนับสนุนการจัดทาฐานข้อมูล
ที่ดินป่าไม้
รัฐบาลได้มีนโยบายจัดทาแผนที่ฐานของประเทศ (Master Map) ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยบูรณาการหลายหน่วยงานเพื่อให้การจัดทาแผนที่ด้านต่างๆ มีความถูกต้อง
มีเอกภาพ และลดการซ้าซ้อนกัน อันจะเกิดประโยชน์ต่อการจัดทาฐานข้อมูลที่ดินป่าไม้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากปัญหาที่สาคัญของการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ในปัจจุบัน คือ แนวเขต
ป่าไม้และการจาแนกการใช้ที่ดนิ ที่ไม่ชัดเจน รวมถึงระบบการจัดการข้อมูลด้านที่ดินป่าไม้ยังไม่
เป็นมาตรฐาน ไม่ครอบคลุม และขาดการเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
๖) วิกฤตสิ่งแวดล้อมทาให้สังคมเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้มากขึ้น
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรงและ
มีความถี่มากขึ้นก่อให้เกิดผลเสียต่อประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก เช่น
แผ่นดินถล่ม น้าป่าไหลหลาก น้าท่วม และความแห้งแล้ง เนื่องจากบางแห่งเป็นพื้นที่ที่มีความ
ลาดชัน ขาดการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ดี และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ที่ไม่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ กอรปกับการพัฒนาการทางเทคโนโลยีและสื่อต่างๆ ทาให้สังคมได้รับ
รู้ถึงความรุนแรงของวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ทาให้ปัจจุบันสังคมเริ่มใส่ใจและเห็ น
คุณค่าของทรัพยากรป่าไม้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดาเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการ
สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ และการบริหารจัดการที่ดนิ ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมมากขึ้น
3.4.๒ อุปสรรค (Threats)
๑) การบริหารจัดการที่ดินป่ าไม้ ของประเทศขาดเอกภาพและการ
จัดการที่เป็นระบบ
การบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ตามแนวทางระบบนิเวศ (ecosystem approach)
ต้องมีการบริหารจัดการทั้งระบบครอบคลุมพื้นที่หลายภาคส่วน และแต่ละส่วนมีความเกื้อหนุนกัน
และการจัดการที่ดินป่าไม้นั้นครอบคลุมลักษณะพื้นที่ และเกี่ยวข้องกับองค์กรที่หลากหลาย
ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ปัจจุบันการบริหารจัดการขององค์กรต่างๆ ได้ดาเนินการตาม
กรอบหน้าที่และกฎหมายกาหนด แม้ว่ารัฐได้พยายามแก้ปัญหาโดยการประสานความร่วมมือ
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แต่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก การจัดการที่ดินป่าไม้ จึงดาเนินการแบบแยกส่วน ขาดการ
ผสมผสานแนวคิด หลักวิชาการ และหลักการบริหารที่เหมาะสม นอกจากนี้ องค์กรด้านป่าไม้
มัก เปลี่ย นแปลงแนวทางการปฏิบั ติต ามนโยบายของฝ่ ายการเมือ งเมื่ อมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ผูก้ าหนดนโยบาย ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
๒) นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ขาดเอกภาพและการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
การดาเนินการของรัฐในอดีตได้บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยเน้นให้
เป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักโดยไม่ได้ควบคุมผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หลังจากเกิดปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมรุนแรงขึ้น รัฐได้กาหนด
นโยบายเพื่อแก้ปัญหาการลดลงและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ แต่มีข้อสังเกตที่สาคัญ
ประการหนึ่งคือ ความซ้าซ้อนและการขาดความชัดเจนในเป้าหมายของนโยบายรวมทั้งบาง
นโยบายขาดความสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก ทาให้ปัญหาด้านทรัพยากร
ป่าไม้ในอดีตยังไม่ได้รับการแก้ไขและปัญหาบางประการอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ลงไปกว่าเดิม
ในขณะที่ปัญหาใหม่อย่างเช่น สภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติต่างๆ ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือ
ป้องกันอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่กระตุ้นให้ปัญหาอื่นๆ ทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกด้วย
ในที่นี้ขอยกตัวอย่างของปัญหาของนโยบายที่ขาดเอกภาพและการปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน กล่าวคือ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ที่ออกโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้กาหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อ ยในอัตราร้อยละ
๔๐ ของพื้นที่ประเทศ ประกอบด้วย ป่าเพื่อการอนุรักษ์ในอัตราร้อยละ 1๕ ของพื้นที่ประเทศ
และป่าเพื่อเศรษฐกิจ ในอัตราร้อยละ 2๕ ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งกาหนดบนพื้นฐานของข้อมูลที่
รวบรวมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เช่น วิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลผลิตป่าไม้โดยใช้ ฐานข้อมูล
ประชากร จานวน 52 ล้านคน จะมีการใช้ไม้ต่อปีประมาณ 13.31 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ผลิต
จากป่าผลิตผลประมาณ ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ และวิเคราะห์พื้นที่ป่าต้นน้าที่ควรมี
เพื่อให้มีปริมาณน้าใช้ในประเทศที่เพียงพอและเหมาะสมอย่างน้อย ร้อยละ 38.2 ของพื้นที่
ประเทศ เป็นต้น แต่ปัจจุบันสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
จากปี พ.ศ. ๒๕๒๘ มาก รวมถึงจานวนประชากรได้เพิ่มขึ้น แต่นโยบายดังกล่าวยังไม่ได้รับการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในประเทศ นอกจากนี้ นโยบายที่
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เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้อื่นๆ ที่สาคัญของประเทศยังมีเนื้อหาที่ขัดแย้งกับนโยบายป่าไม้
แห่งชาติ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539)
ได้ ก าหนดขนาดพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ที่ ค วรมี ข องประเทศไทยแตกต่ า งจากนโยบายป่ า ไม้ แ ห่ ง ชาติ
โดยยังคงกาหนดให้มพี ืน้ ที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ แต่
กาหนดสั ดส่วนพื้นที่ของป่าเพื่อการอนุรักษ์และป่าเพื่อเศรษฐกิจแตกต่างกั บนโยบายป่าไม้
แห่งชาติ กล่าวคือ ให้มีป่าเพื่อการอนุรักษ์ในอัตราร้อยละ 2๕ และป่าเพื่อเศรษฐกิจ
ในอัตราร้อยละ 1๕ ของพื้นที่ประเทศ ทาให้นโยบายป่าไม้แห่งชาติอ่อนแอ หรือถูกละเลยใน
การนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้แผนหรือนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ยังมีเนื้อหาที่ขัดแย้งกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เช่น นโยบายและแผนการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๙ ได้กาหนดให้มีพื้นที่ป่า
ไม้เป็นร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ประเทศ โดยเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ และพื้นที่
ป่าเศรษฐกิจร้อยละ ๒๐ เป็นต้น
นอกจากนี้การปฏิบัติตามนโยบายยังขาดประสิทธิภาพ เช่น นโยบายป่าไม้
แห่งชาติ ได้กาหนดพื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ย ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้
โดยไม่อนุญาตให้มีการออกโฉนดหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ตามประมวลกฎหมาย
ที่ ดิ น แต่ โ ดยสภาพแท้ จ ริ ง ในปั จ จุ บั น พื้ น ที่ ป่ า บางแห่ ง ที่ มี ค วามลาดชั น โดยเฉลี่ ย มากกว่ า
๓๕ เปอร์เซ็นต์ ได้มีการเข้าทาประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม เป็นต้น
๓) นโยบายแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ขาดความยั่งยืนและชัดเจนในทางปฏิบัติ
สภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้บางแห่งมีการทาประโยชน์โดยชุมชน
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ และยังมีความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรระหว่ างรัฐกับประชาชน
และระหว่างประชาชนด้วยกันเอง การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมารัฐได้กาหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหา
หลายประการแต่มีก ารเปลี่ย นแปลงบ่อยตามการเปลี่ย นแปลงทางการเมื องหรือผู้บ ริหาร
ประเทศ โดยส่วนใหญ่จะเป็นนโยบายที่มีลักษณะผ่อนปรนหรือบรรเทาปัญหาชั่วคราวเท่านั้น
อีกทั้งยังมีลักษณะหวังผลทางการเมือง ในขณะที่ความต้องการที่ดินป่าไม้เพื่อมาใช้ประโยชน์
มีมากขึ้น ทาให้ปัญหาที่ดินป่าไม้มีความรุนแรงและไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน ตัวอย่าง
นโยบายในลักษณะมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาที่ดินป่าไม้ที่ผ่านมามีหลาย
ประการ โดยนโยบายบางส่วนมีแนวทางที่พยายามใช้อานาจทางการบริหารยกเว้นการปฏิบัติ
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ตามกฎหมาย เช่น มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๓6 กาหนดให้กรมป่าไม้มอบพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติให้ ส.ป.ก. เพื่อให้ ส.ป.ก. เร่งรัดการออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 แต่พื้นที่
ที่ ก รมป่ า ไม้ ม อบให้ ส.ป.ก. ดั ง กล่ า วบางส่ ว นมี ส ภาพเป็ น ป่ า ที่ มี ค วามเปราะบาง หรื อ
มีความสาคัญต่อระบบนิเวศหรือบางพืน้ ที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ซึ่งไม่ควรนาไปใช้
สาหรับกิจกรรมทางการเกษตร นอกจากนีย้ ังมีมติคณะรัฐมนตรีอีกหลายประการที่รัฐพยายาม
บริหารจัดการที่ดินป่าไม้แต่ยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติมากนัก เช่น มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๕ เรื่อง การจาแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ เรื่อง ผลการจาแนกเขต
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพืน้ ที่ป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติมและมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๐ ได้เห็นชอบหลักการของ "แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและ
ป่าไม้ ระดับพืน้ ที่" เป็นต้น
นโยบายดังกล่าวมีขั้นตอนการปฏิบัติที่หลายขั้นตอนและขาดความชัดเจน
ในทางปฏิบัติ ในที่นี้ ขอยกตัวอย่าง เช่น มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ที่ได้
ให้ความเห็นชอบกับมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดนิ ในพื้นที่ป่าไม้ โดยมีการกาหนดแนว
ทางการตรวจพิสูจน์และรับรองสิทธิ์การอยู่อาศัย/ทากินในพื้นที่ป่า เช่น (๑) กรณีตรวจพิสูจน์แล้ว
ว่าเป็นพืน้ ที่ที่อยู่มาก่อนการประกาศเป็นพื้นที่ป่าไม้ และไม่เป็นพื้นที่ล่อแหลม คุกคามต่อระบบ
นิเวศ ให้ทาการออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย/ทากินต่อไป (๒) กรณีที่อยู่
มาก่อนการประกาศเป็นพื้นที่ป่าไม้ แต่เป็นพื้นที่ล่อแหลมคุกคามต่อระบบนิเวศต้องกาหนด
แผนความช่วยเหลือ หรือย้ายไปในพืน้ ที่ที่เหมาะสม ซึ่งหากอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ก็ต้องมีการออก
หนังสืออนุญาตรับรองสิทธิ์ให้เช่นเดียวกัน และ (๓) กรณีตรวจสอบพิสูจน์แล้วปรากฏว่าเป็น
การอยู่ อ าศั ย ภายหลั ง การประกาศเป็ น พื้ น ที่ ป่ า ต้ อ งพิ จ ารณาด าเนิ น การจั ด ท าแผนการ
เคลื่อนย้ายต่อไป และหากยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทันที ต้องทาการจัดระเบียบที่อยู่อาศัย/
ทากินให้เพียงพอกับการดารงชีพ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วพื้นที่ป่าไม้ที่มีการใช้ประโยชน์อยู่ใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ล่อแหลม คุกคามต่อระบบนิเวศ ดังนั้น จึงเป็นการยากในการออก
หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ และกรณีการย้ายไปใน “พื้นที่ที่เหมาะสม” นั้น เป็นการยาก
ในทางปฏิบัติเนื่องจาก “พื้นที่ที่เหมาะสม” ในปัจจุบันหายากและส่วนใหญ่มีการครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์แล้ว นอกจากนี้ การกาหนดให้ “ทาการจัดระเบียบที่อยู่อาศัย /ทากินให้
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เพียงพอกับการดารงชีพ” ยังมีลักษณะเป็นความคาดหวังที่เกินจริงเมื่อวิเคราะห์สถานภาพทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน
๔) การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับสูงบ่อยทาให้ขาดความต่อเนื่อง
ของแนวทางการดาเนินงาน
ที่ผ่านมาผูบ้ ริหารระดับสูงที่มีหน้าที่ในการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับที่ดินป่าไม้
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและมักเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล แม้ว่าแต่ละ
หน่วยงานภาคปฏิบัติมีแผนการดาเนินงานอยู่แล้ว แต่การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงแต่ละ
ครั้งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับแก้รายละเอียดแนวทางการดาเนินงานในแผน ทาให้งาน
เดิมที่กาลังดาเนินงานขาดความต่อเนื่อง และบุคลากรต้องเริ่มงานใหม่ภายใต้เวลาอันจากัด
นอกจากนี้ หลังการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงมักมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหน่วยงาน
ภาคสนาม ซึ่งหากหน่วยงานมีระบบการส่งมอบงานที่ไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการบริหาร
จัดการที่ดินป่าไม้ระดับพืน้ ที่ได้
๕) แนวโน้มการใช้ทรัพยากรป่าไม้เพิ่มสูงขึ้น
การสูญเสียทรัพยากรป่าไม้อย่างมากที่ผ่านมาเนื่องมาจากสาเหตุที่สาคัญ
ประการหนึ่ง คือ การเพิ่มขึ้นของประชากร และการพัฒนาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของมนุษย์
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในหลายๆ ด้าน จากสาเหตุดังกล่าว ทาให้มีการนาทรัพยากรจากป่ามาใช้
มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งมีปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินความจาเป็นของชีวิต
ก่อให้เกิดการมุ่งใช้ประโยชน์ที่สูงขึ้น และมีการใช้เกินกาลังการผลิตของทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็น
ทรัพยากรส่วนรวมถูกใช้และแบ่งปันอย่างไม่เป็นธรรม จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งและปัญหาการ
แย่ง ชิง ทรัพ ยากรป่า ไม้ม ากขึ้น ดัง เช่น ปริม าณการนาเข้า และส่ง ออกไม้แ ปรรูป ช่ว งปี
พ.ศ. 2549 - 2553 มีแนวโน้มสูงขึ้น มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกพืช
พลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานของประเทศที่เพิ่มขึ้ นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมา
โดยในช่วง ๕ ปีที่ผา่ นมา มีการใช้พลังงานเพิ่มขึน้ เฉลี่ยร้อยละ ๒.๑ ต่อปี เป็นต้น
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๖) นโยบายส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้
ปัจจุบันประเทศไทยรวมถึงในระดับนานาชาติเกิดปัญหาการขาดแคลน
อาหารและพลังงาน ทาให้รัฐบาลและหน่วยงานภาคเอกชนพยายามส่งเสริมให้ประชาชน
ปลูกพืชอาหาร พืชพลังงาน และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ข้าว มันสาปะหลัง ยางพารา และปาล์ม
ซึ่งส่วนใหญ่ดาเนินการโดยประชาชนในท้องถิ่นจนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ประกอบอาชีพ
ดังกล่าว โดยรัฐมีมาตรการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจอย่างชัดเจน เช่น นโยบายส่งเสริมการปลูก
ยางพาราระยะที่ 3 (พ.ศ. 2553 - 2555) จานวน 800,000 ไร่ นโยบายการประกันรายได้
ของเกษตรกร การประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร การรับจานาผลผลิต และมาตรการ
สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่าในการลงทุน การดาเนินการเหล่านี้มุ่งหวังประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นหลักแต่ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาต่อทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวคือ ประชาชน
บางแห่งได้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเข้าไปในพื้นที่ป่าไม้ทาให้
พืน้ ที่ป่าไม้บางแห่งถูกบุกรุก
๗) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อการเสื่อ มโทรม
ของทรัพยากรป่าไม้
สภาวะโลกร้อนและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศส่งผลโดยตรงต่อ
ลั ก ษณะโครงสร้ า งและการเติ บ โตของสั ง คมพื ช และยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ภั ย ธรรมชาติ ต่ า งๆ
อย่างต่อเนื่อง ทาให้ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้าลาธารมีสภาพเสื่อมโทรม นอกจากนี้ยังส่งผล
ต่อผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนด้วย ประเทศไทยมีพลเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร ทาให้ได้รับอิทธิพล
โดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของมรสุม และในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมาก โดยสามารถสรุปผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศต่อทรัพยากรป่าไม้ได้ ดังนี้
- การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ทาให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลให้สถานการณ์ และแนวโน้ม
ทรัพยากรป่าไม้เสื่อมโทรมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
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- ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร
ที่ลดลง จึงอาจเป็นสาเหตุของการขยายพืน้ ที่ทางการเกษตรเข้าไปในพืน้ ที่ป่าเพื่อเพิ่มผลผลิตให้
มากขึ้น
- ทรั พยากรป่ าไม้มี บทบาทต่ อการก าหนดมาตรการด้ านสิ่งแวดล้ อม
ในระดับโลก เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีความซับซ้อนและเข้มข้น
มากขึ้น
3.5 สาเหตุหลักของการลดลงของพื้นที่ป่าและการทาให้ป่าเสื่อมโทรม
จากข้ อ มู ล สภาพปั ญ หาที่ ส าคั ญ ของทรั พ ยากรป่ า ไม้ แ ละสภาพแวดล้อ มภายนอก
ที่มีผลกระทบต่อการจัดการที่ดินป่าไม้ของประเทศไทยดังที่ได้กล่าวมา ทาให้สามารถนามา
วิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักของการลดลงของพื้นที่ป่า (Deforestation) และการทาให้ป่าเสื่อมโทรม
(Degradation) โดยพบว่า ปัจจุบันจานวนประชากรในประเทศไทยมีอัตราเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับ
การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนมีความต้องการใช้
ประโยชน์จากป่าไม้มากขึ้นจนเกินขีดความสามารถที่รองรับได้ โดยมีการใช้ประโยชน์จากป่าไม้
ในลักษณะต่างๆ อาทิเช่น การใช้เป็นที่อยู่อาศัย การตัดไม้เพื่อการค้า การใช้และเผาพื้นที่ป่า
เพื่อการเกษตร การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเพื่อเป็นพื้นที่สาหรับท่องเที่ยว โดยสร้างเป็นสถานที่
พักผ่อน สถานตากอากาศ สนามกอล์ฟ รวมถึงการซื้อที่ดินเพื่อการเก็งกาไร เป็นต้น นอกจากนี้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ ได้แก่ การสร้างเขื่อน การตัดถนน และการทาแนวสายไฟ
แรงสูงก็ยั งเป็นอีกสาเหตุ หนึ่งที่ทาให้เกิดการท าลายพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้าง โดยสรุปแล้ว
สาเหตุหลั กของการลดลงของพื้นที่ป่าและการท าให้ป่าเสื่อมโทรม แสดงดังภาพที่ 3-3
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ของป่า
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สาเหตุโดยตรง

1. การบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อ
การเกษตรและรีสอร์ท (การ
เปลี่ยนพืน้ ที่ป่าธรรมชาติไป
เป็นพืน้ ที่เกษตรกรรม เช่น พืช
อาหาร และพืชพลังงาน และ
การสร้างรีสอร์ท)
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1. แนวเขตป่าและการจาแนกการใช้ที่ดินไม่ชัดเจน
2. สังคมขาดความรูแ้ ละความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์
3. ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
4. ความยากจนนาไปสูก่ ารใช้พืน้ ที่ป่าเพื่อการดารงชีพ
5. ความขัดแย้งระหว่างนโยบายการอนุรักษ์กับการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น
(ก) รัฐบาลและบริษัทเอกชนส่งเสริมการปลูกพืชอาหาร
และพืชพลังงาน โดยการประกันราคาผลผลิตที่อาจเป็น
สิ่งจูงใจให้มกี ารบุกรุกแผ้วถางป่าเพิ่มขึ้น (ข) การส่งเสริม
การท่องเที่ยวในเขตป่าธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติโดย
ไม่มีการควบคุมผลกระทบและศักยภาพการรองรับของ
พืน้ ที่
6. นโยบายแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ดินป่าไม้ขาดความ
ยั่งยืนและชัดเจนในทางปฏิบัติ
1. การเพิ่มจานวนประชากร
2. ความขัดแย้งระหว่างนโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
กับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
1. ผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของรัฐ
2. แนวเขตป่าและการจาแนกการใช้ที่ดินที่ไม่ชัดเจน
3. ความขัดแย้งระหว่างนโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
กับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ

สาเหตุโดยตรง

1. การลักลอบ
ตัดไม้

2. ไฟป่าที่ขาดการ
ควบคุม

สาเหตุโดยอ้อม

1. การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็งพอ
๒. ไม้บางชนิดมีราคาสูง เป็นสิ่งจูงใจในการ
ลักลอบตัดไม้ เช่น ไม้พะยูง ไม้สัก เป็นต้น
๓. สังคมขาดความรูแ้ ละความตระหนัก
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้
๔. การเพิ่มจานวนประชากร
๕. ความยากจนนาไปสูก่ ารใช้พืน้ ที่ป่าเพื่อ
การดารงชีพ
๑. สังคมขาดความรู้และความตระหนัก
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้
๒. ความต้องการของป่าเพื่อการค้า
3.การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็งพอ

ภาพที่ 3 – 3 สาเหตุหลักของการลดลงพื้นที่ป่า
และการทาให้ป่าเสื่อมโทรม
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2. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
(เช่น ถนน อ่างเก็บน้าเพื่อ
การเกษตร แนวสายไฟฟ้า)
3. การทาเหมืองแร่

สาเหตุโดยอ้อม
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บทที่ 4
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์กร
สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้แถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้กล่าวถึง
นโยบาย ข้อ ๙ การรัก ษาความมั่ นคงของฐานทรัพ ยากรและการสร้ างสมดุล ระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ทาลายป่า
มากขึ้นทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้
สัตว์ป่า พั นธุ์ พืช และแร่ธ าตุ ถู ก ท าลายหรือนาไปใช้ป ระโยชน์ท างพาณิชย์โ ดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายเป็ น อั น มาก ทั้ ง ปั ญ หาภาวะมลพิษ โดยเฉพาะขยะประเภทต่า งๆ ก็ รุ นแรงยิ่ ง ขึ้ น
รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุ รั ก ษ์ แ ละการใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ดั ง นั้ น การจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ ของกรมป่าไม้ จึงได้มีก ารทบทวนสภาพแวดล้อมและศักยภาพที่มีอยู่ใ น
ปัจจุบันขององค์กรรวมถึงบทบาทและศักยภาพขององค์กรที่ควรจะเป็นโดยผ่านกระบวนการ
ประเมินผลโดยผู้ประเมินอิสระในการเก็บข้อมูลและประมวลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สรุปได้ดังนี้
4.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
1) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกของกรมป่าไม้
ลาดับ ประเด็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
๑ รัฐธรรมนูญส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๒ มีแนวพระราชดาริเป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้
๓ การมีนโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการดาเนินงาน
๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๑ สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดิน
ป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๕
๖
๗
๘

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

การตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชน
ภายในประเทศ
การสนับสนุนการดาเนินงานจากรัฐบาล
การให้การสนับสนุนการดาเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
การให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
สื่อมวลชน
ภัยคุกคาม (Threats)
การมีการคอรัปชั่นในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น
การบริหารจัดการที่ดนิ ป่าไม้ของประเทศขาดเอกภาพและการจัดการที่เป็นระบบ
นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ขาดเอกภาพและการปรับปรุงให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
นโยบายแก้ไขปัญหาที่ดนิ ป่าไม้ขาดความยั่งยืนและชัดเจนในทางปฏิบัติ
การประสบปัญหาความยากจนของประชาชนส่งผลให้เกิดการบุกรุกพืน้ ที่ป่า
การขาดความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพื้นที่
การเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อ
ขยายพื้นที่เพาะปลูก
การแทรกแซงของภาคการเมือง
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับสูงบ่อยทาให้ขาดความต่อเนื่องของแนวทางการ
ดาเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อการเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ป่าไม้

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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2) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในของกรมป่าไม้
ลาดับ ประเด็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
๑ การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกิจงาน
๒ การมีผบู้ ริหารที่มีภาวะผู้นา สามารถผลักดันการดาเนินงานสู่เป้าหมาย
๓ การแบ่งโครงสร้างองค์กรส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคครอบคลุมพืน้ ที่ดาเนินงาน
๔ การมีระบบการบริหารงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน
๕ การมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุง่ มั่นตั้งใจ

๑
๒
๓
๔
๕
๖

จุดอ่อน (Weaknesses)
การกาหนดยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ที่ขาดการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องเผชิญ
การบริหารงานตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากร
ภายในกรมป่าไม้
โครงสร้ า งการบริ ห ารงานภายในกรมป่า ไม้ ไ ม่ ต รงกั บ โครงสร้ า งที่ ก าหนดไว้ กั บ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
การขาดแคลนอัตรากาลังของหน่วยงานในระดับพืน้ ที่
การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน
การขาดความต่อเนื่องในการดาเนินกิจกรรมระยะยาว

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 5
ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สภาพการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ กระแสการ
อนุรัก ษ์ท รัพ ยากรป่าไม้ที่สั งคมได้เ ห็นถึงความสาคัญ และความจาเป็นของทรัพยากรป่าไม้
ทีเ่ หลืออยู่รวมถึงการฟื้นฟูพืน้ ที่ให้มีสภาพความเป็นป่าไม้ที่ความหลากหลายทางชีวิตและความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศตลอดจนความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์จึงนามา
ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ โดยได้กาหนด วิสัยทัศน์
พันธกิจ ภารกิจ และยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ รายละเอียดดังนี้
5.1 วิสัยทัศน์ : “บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้มั่นคงและยั่งยืน”
5.2 พันธกิจ : 1. ป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่
๒. บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
๓. เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๔. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม
๕. วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๖. เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลใน
การบริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
5.3 ภารกิจ : มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริม ทานุ
บารุงป่า และการดาเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ การทาไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ใน
ที่ดนิ ป่าไม้ และการอื่นเกี่ยวกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ด้วยกลยุทธ์การเสริมสร้ างความร่วมมือของประชาชนเป็นหลัก เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมีภารกิจอื่นตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ โดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ป้องกันรักษาป่าควบคุมดูแล จัดทาแผนกลยุทธ์ในการป้องกันการบุกรุก
ทาลายป่า และการกระทาผิดในพืน้ ที่ ป่าไม้ ตามระเบียบกฎหมายป่าไม้
2. วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่าเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่า และ
ระบบนิเวศ
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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3. ส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า การจัดการป่าชุมชน และ
การปลูกสร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจ
4. อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา และจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ ที่ดนิ ป่าไม้
และการอนุญาตที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้อุตสาหกรรม ที่ดินป่าไม้ และผลิตผลป่าไม้
5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด หรือตามที่กระทรวง หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
5.4 เป้าหมาย : ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้มีพื้นที่ป่า
ไม้อย่างน้อย 35% ของพื้นที่ประเทศภายใน 6 ปี หรือ 113.21 ไร่ แบ่งเป็น
1) รักษาพืน้ ที่ป่าให้ได้ 102.12 ล้านไร่ คิดเป็น 31.57%
2) ฟื้นฟูป่าไม้ ปลูกป่า อีก 11.09 ล้านไร่ คิดเป็น 4.43%
5.5 ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันรักษาพืน้ ที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงและบูรณาการด้านการพัฒนาองค์กรและกฎหมาย
ให้มปี ระสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและป่าที่ถูกบุกรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ เพิ่มพืน้ ที่ป่านอกเขตพืน้ ที่ป่าไม้ตามกฎหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน
เป้าประสงค์ :

1. พืน้ ที่ป่าไม้ได้รับการป้องกันและดูแลรักษา
2. เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
ในระดับพืน้ ที่และระดับจังหวัด
3. พัฒนาระบบงานบริหารราชการ
4. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรและระบบการ
บริหารงานบุคคล
5. บูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการป่าไม้
ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาคมอาเซียนระหว่างประเทศ

ตัวชี้วัด :

1. อัตราการลดลงของพื้นที่ป่าของประเทศมีจานวน
น้อยลงอย่างต่อเนื่อง
2. มีระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ระดับชาติที่เป็น
มาตรฐาน ครอบคลุม และเชื่อมโยงกับข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ
3. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานเป้าหมายได้รับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ :

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า
แนวทางการดาเนินงาน
1.1) ส ารวจและรวบรวมข้ อ มู ล ทรั พ ยากรป่ า ไม้ ที่
สาคัญแล้วนามาวิเคราะห์/จาแนกพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
หรือล่อแหลมต่อการลักลอบหรือบุกรุกพื้นที่ป่าของ
ประเทศ
1.2) สร้า งแรงจูง ใจและพัฒ นาศัก ยภาพพนัก งาน
เจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับอย่างเป็นระบบ ให้มีความรู้
และวินัย เพื่อให้ก ารบังคั บ ใช้ก ฎหมายและระเบีย บ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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-

-

1.3) บูรณาการความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า
1.4) จั ด ท าฐานข้ อ มู ล คดี ป่ า ไม้ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ทุ ก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีการเร่งรัดการบังคับ
คดีตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
1.5) จัดตั้งหน่วยพิทักษ์ป่า หรือด่านตรวจเพิ่มเติมใน
พืน้ ที่ที่มคี วามเสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการลักลอบ หรือ
บุกรุกพืน้ ที่ป่าของประเทศ
1.6) จัดตัง้ ศูนย์หรือหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการ
ป้ อ งกั น รั ก ษาป่ า ระดั บ ชาติ โดยปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ที่
เกี่ยวข้องให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เช่น
บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า
ติดตามตรวจสอบและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง
รวดเร็วและทันเหตุการณ์
เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการควบ คุ ม สั่ ง การ การ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันรักษาป่ากับประชาชน
1.7) นาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทั นสมัยมาใช้ใ น
การป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป่ า ไม้ และน าระบบ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System) มาใช้
ในพืน้ ที่ป่าคุ้มครองทุกพืน้ ที่
1.8) เพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนโดยจัดพื้นที่
นาร่อ งหรือ ทดลองการใช้ร ะบบ GPS REALTIME
TRACKING SYSTEM พร้อ มระบบติด ตามและ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านในการลาดตระเวนโดย
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ก าหนดพื้ น ที่ เ ป้ า หมายในการลาดตระเวนพื้ น ที่ ที่ มี
ความเสี่ยงสูงต่อการบุกรุกหรือการลาดตระเวนทาง
อากาศ โดยใช้ อากาศยานของกระทรวงทรัพ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งชุดปฏิบัติบินโดยใช้
อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (SUAV) บินตรวจพื้นที่
ป่าด้วยระบบควบคุมระยะไกลผ่านดาวเทียม จัดทา
ฐานข้อมูลการบิน ระบบถ่ายโอนข้อมูลระยะไกลให้
หน่วยงานในพืน้ ที่พร้อมปฏิบัติงานทันที
2. เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและควบคุมไฟป่า
แนวทางการดาเนินงาน
2.1) นาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาเพิ่มศักยภาพในการ
ป้อ งกั น และควบคุม ไฟป่ าภายใต้ ก ารมี ส่ วนร่ ว มกั บ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.2) สร้า งเครื อข่า ยความร่ว มมื อที่เ ข้ม แข็ง ในการ
ควบคุ ม ไฟป่ า ทั้ ง ภาครั ฐ และประชาชน ในระดั บ
ส่วนกลางและท้องถิ่น
2.3) ฝึ ก อบรมและถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ด้ า นการ
ป้องกันและควบคุมไฟป่าให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่และ
ประชาชน
2.4) เพิ่มศักยภาพในการควบคุมไฟป่าในระดับพื้นที่
อย่างมีป ระสิท ธิภาพ โดยประสานความร่วมมือกั บ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.) เพื่ อ ร่ ว มกั น
ดาเนินการป้องกันและควบคุมไฟป่าอย่างต่อเนื่อง
2.5) สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหรือ
องค์กรเอกชนมามีสว่ นร่วม ในการป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า
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3. จาแนกที่ ดินป่ าไม้ ใ ห้เ หมาะสมและจัดท าแนวเขต
ป่าไม้ให้ชัดเจนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางการดาเนินงาน
3.1) จาแนกเขตที่ดินป่าไม้ที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึง
ความยั่งยืนด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของ
ประเทศ
3.2) จัดทาแนวเขตที่ดินป่าไม้ทุกประเภทให้ชัดเจนและ
ยั่ ง ยื น โดยให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ โดยให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
ผู ้ม ีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย และประยุก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยี
ที่ เ หมาะสมในการปรั บ ปรุ ง และจ าแนกแนวเขต เช่ น
ขีดแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ในระวางแผนที่และภาพถ่ายทาง
อากาศ มาตราส่วน 1:50,000 และ 1:4,000 เป็นต้น
3.3) จัด ท าเครื ่อ งหมายแนวเขตพื ้น ที ่ป ่า ไม้ใ น
ภูมิประเทศจริงที่ถาวร เช่น รั้วสีเขียว (Green Belt Project)
ขุด คั น คู สร้ า งทางตรวจการณ์ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
ขีดแนวเขตในพืน้ ที่
3.4) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถพิสูจน์
สิทธิ์ก ารครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้ได้โดยผ่าน
กระบวนการที่ทางราชกาหนด
3.5) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทาง ขั้นตอน และผล
การปฏิบัติงานให้สังคมรับทราบ และตรวจสอบได้ และ
จั ด เก็ บ แผนที่ อ้ า งอิ ง แนวเขตที่ ชั ด เจนไว้ ใ นองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
4. สร้างความเข้มแข็งของระบบสารสนเทศทรัพยากร
ป่าไม้ระดับชาติ
แนวทางการดาเนินงาน
4.1) บูรณาการระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ระดับชาติ
โดยดาเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เช่น
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- พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของระบบการสารวจ
ทรัพยากรป่าไม้ระดับชาติ (National Forest Inventory)
- นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการ
จัดท าฐานข้อมู ลทรัพยากรป่า ไม้ใ ห้เ กิดประสิท ธิภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ที่ ดิ น ป่ า ไม้ โ ดยเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
ทรัพยากรป่าไม้กับทรัพยากรอื่น เช่น ดิน น้า ธรณี และ
ข้อ มู ล ทางเศรษฐกิ จ และสัง คม โดยบู ร ณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้อย่าง
ถูกต้องและทันเหตุการณ์
- สร้ า งระบบฐานข้ อ มู ล ที่ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง
ข้อมูลได้อย่างสะดวก
5. ประเมินและจาแนกเขตป่าเสื่อมโทรมและป่าที่ถูก
บุกรุกอย่างเหมาะสม
แนวทางการดาเนินงาน
5.1) ปรั บ ปรุ ง แนวทางการประเมิ น และจ าแนกเขต
ป่าเสื่อมโทรมให้เหมาะสม
5.2) สารวจ จาแนก และจัดทาฐานข้อมูลป่าเสื่อมโทรม
และป่าที่ถูกบุกรุก ตามสภาพปัญหาและหลักวิชาการ
6. ควบคุมและพัฒนาการจัดการและการใช้ประโยชน์
ป่าไม้และที่ดินป่าไม้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
แนวทางการดาเนินงาน
6.1) กาหนดแนวทางหรือมาตรการจัดระเบียบการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ป่ า ไม้ ใ นแต่ ล ะเขตที่ เ หมาะสมและ
เป็นธรรม
6.2) ประสานเพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชน
ที่ ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม การปลู ก หรื อ รั บ ซื้ อ ผลิ ต ผล
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
45

ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2559 - 2564

ทางการเกษตร ให้ส่งเสริมการปลูกหรือรับซื้อผลผลิตที่
ผลิตในที่ดนิ ที่มีการใช้ประโยชน์อย่างถูกกฎหมาย
6.3) ควบคุมและหลีก เลี่ย งการใช้พื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1
และ 2 โดยกรณีพื้นที่ลุ่ มแม่น้าชั้นที่ 1 ไม่ใ ห้ มีก ารใช้
พืน้ ที่ในทุกกรณี ส่วนพืน้ ที่ลุ่มน้าชั้นที่ 2 หากจาเป็นต้อง
ใช้พื้น ที่เ พื่อกิจการที่มีความสาคัญ ทางเศรษฐกิจและ
ความมั่ น คงของประเทศอย่ า งแท้ จ ริ ง และได้ รั บ การ
ประเมินผลกระทบทุกด้าน และรับรองจากหน่วยงานที่
รับ ผิ ดชอบแล้ ว ว่า ไม่ สามารถหลีก เลี่ย ง หรื อ หาพื้ น ที่
ดาเนินการอื่นได้ให้ควบคุมวิธีการปฏิบัติในการใช้ที่ดิน
เพื่ อ การนั้ น ๆ อย่ างเข้ ม งวด บนพื้ นฐานหลั ก วิ ชาการ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้าที่เหมาะสม
และระเบียบปฏิบัติของทางราชการเพื่อมิให้เกิดความ
เสียหายแก่พื้นที่ต้นน้าลาธาร และพื้นที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อย่างเด็ดขาด
6.4) หลีกเลี่ยงการใช้ที่ดนิ ป่าไม้ที่มลี ักษณะเป็นพื้นที่ที่มี
คุณค่าสูงทางด้านอนุรักษ์ (High Conservation Value ; HCV)
ในการพัฒนาเศรษฐกิจหรือโครงสร้างพื้นฐาน
6.5) ส่งเสริมการปลูกป่ากันชนเพื่อควบคุมการขยาย
พื้นที่ของราษฎรที่ครอบครองทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
6.6) กาหนดมาตรการป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่
ป่าเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่ป่าที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม
ที่ใช้ไม้เป็นปัจจัยการผลิต เช่น โรงกลั่นสุรา โรงไฟฟ้าชีวมวล
เป็นต้น
6.8) จัดทาโครงการป่าสาธิตเพื่อการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ในพื้นที่ตามแนวทางการจัดการระบบนิเวศด้าน
การป่าไม้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ อย่างเป็นระบบและ
เป็นธรรม
เป้าประสงค์ :

1. ลดความเหลื่อมล้าด้านการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้
2. ราษฎรได้รับการจัดการทีด่ ินป่าไม้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ตัวชี้วัด :

จานวนรายของราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรอง
สิทธิทากิน 157,000 ราย

กลยุทธ์ :

1. จัดทาฐานข้อมูลผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ป่าไม้
แนวทางการดาเนินงาน
1.1) สารวจและจัดทาพื้นฐานข้อมูลครอบครองและใช้
ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ที่เป็นระบบ ชัดเจน และสะดวกใน
การตรวจสอบ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ครอบครองและ
ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ป่ า ไม้ กั บ ข้ อ มู ล บุ ค คล คื อ การน า
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก มาใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
ทุกประเภทและกาหนดเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจน
1.2) จาแนกฐานข้อมูลผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์
ที่ดนิ ป่าไม้ ดังนี้
(1) กรณี พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ส งวนแห่ ง ชาติ ที่ มี ร าษฎร
อยู่อาศัยและมีการสารวจขึ้นทะเบียนแล้ว
อยู่อาศัยในที่ดนิ ป่าไม้ก่อนมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
อยู่อาศัยในที่ดนิ ป่าไม้หลังมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
(2) ก ร ณี พื้ น ที่ ป่ า ส ง ว น แ ห่ ง ช า ติ ที่ มี ร า ษ ฎ ร
อยู่อาศัยและไม่ได้มีการสารวจขึน้ ทะเบียน
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- อยู่อาศัยในที่ดินป่าไม้ก่อนมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
- อยู่ ใ นที่ ดิ น ป่ า ไม้ ห ลั ง มติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
1.3) ประเมินและจาแนกปัญหาการครอบครองและใช้
ประโยชน์ที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ
1.4) ตรวจสอบและติดตามสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ป่าไม้ของบุคคลผูไ้ ด้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่อง
2. แก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ท่เี หมาะสมกับสภาพปัญหา
บนพื้นฐานการบูรณาการอย่างเป็นธรรมและเป็นไป
ตามกฎหมาย
แนวทางการดาเนินงาน
2.1) เร่ ง รั ด การด าเนิ น การตามมาตรการและ
แนวทางแก้ไ ขปัญ หาที่ ดินในพื้นที่ป่าไม้ ตามกฎหมาย
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี หรื อ ระเบี ย บอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดย
บู ร ณาการหลั ก วนศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ รั ฐ ศาสตร์
นิ ติ ศ าสตร์ แ ละเศรษฐศาสตร์ และก าหนดมาตรการ
แก้ไขปัญหาเบือ้ งต้นตามสถานภาพที่ดนิ ป่าไม้ ดังนี้
(1) กรณีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีราษฎรอยู่
อาศัยและมีการสารวจขึ้นทะเบียนแล้ว
อยู่อาศัยในที่ดินป่าไม้ก่อนมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 มิ ถุ น ายน 2541 อาจให้ อ ยู่ อ าศั ย
แบบมี เ งื่ อ นไขโดยมี ก ารใช้ ป ระโยชน์ บ นพื้ น ฐาน
การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ และการอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรดิ น และน้ าและด าเนิ น การควบคุ ม
ขอบเขตพื้ น ที่ มิ ใ ห้ ข ยายเพิ่ ม เติ ม โดยเด็ ด ขาด
และให้ พิ จ ารณาด าเนิ น การตามมาตรา 16 ทวิ
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พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2507
และมติคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อยู่อาศัยในที่ดินป่าไม้หลังมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ให้กาหนดแนวทาง
การจัดการที่เหมาะสมโดยดาเนินการภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อนาพื้นที่มาฟื้นฟู
สภาพป่าโดยหากดาเนินการนาพื้นที่คืนได้แล้วให้
เร่ ง ด าเนิ น การฟื้ น ฟู ต ามหลั ก วิ ช าการด าเนิ น
กิจกรรมป้องกันการบุกรุกซ้าในพืน้ ที่เดิม
(2) กรณีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีราษฎรอยู่
อาศัยและไม่ได้มีการสารวจขึ้นทะเบียน
อยู่อาศัยในที่ดินป่าไม้ก่อนมติคณะรัฐมนตรี
เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2551 ให้ ด าเนิ น การ
ตรวจสอบการครอบครองและใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ป่ า ไม้ และด าเนิ น การเช่ น เดี ย วกั บ กรณี พื้ น ที่
ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ที่ มี ร าษฎรอาศั ย อยู่ แ ละมี ก าร
สารวจขึ้นทะเบียนแล้ว และอาศัยอยู่ในที่ ดินป่าไม้
ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
อยู่อาศัยในที่ดินป่าไม้หลังมติคณะรัฐมนตรี
เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2541 ให้ ก าหนด
แนวทางการจั ด การที่ เ หมาะสมโดยด าเนิ น การ
ภายใต้ก รอบของกฎหมาย และมติคณะรัฐ มนตรี
หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อนา
พื้นที่มาฟื้นฟูสภาพป่าโดยหากดาเนินการนาพื้นที่
คืนได้แล้วให้เร่งดาเนินการฟื้นฟูตามหลักวิชาการ
และดาเนินกิจกรรมป้องกันการบุกรุกซ้าในพืน้ ที่เดิม
2.2) จัดระเบียบหรือกาหนดมาตรการที่เหมาะสม
ในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ใ นพื้นที่
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ที่ราษฎรครอบครองทาประโยชน์หรือพื้นที่ที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์
2.3) กาหนดพื้นที่นาร่องหรือพื้นที่ตัวอย่างในการ
แก้ปัญหาที่ดินป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วขยาย
การดาเนินงานไปในพืน้ ที่อื่นๆ
2.4) แก้ไ ขปัญ หา กรณีก ารออกเอกสารสิท ธิใ น
ที่ดินซ้อนทับพื้นที่ป่าไม้โดยมิชอบอย่างจริงจังโดย
บู ร ณาการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
กรมที่ ดิ น และ ส านั ก งานปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ การ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ปรับปรุงและบูรณาการด้านการพัฒนาองค์กรและ
กฎหมายให้มปี ระสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ :

ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้ทันสมัย

ตัวชี้วัด :

1. นโยบายหรือมาตรการของรัฐที่เกี่ยวกับการป่าไม้ได้รับ
การปรับปรุงให้มีเอกภาพและส่งเสริ มประสิทธิภาพใน
การบริ หารจั ดการทรั พยากรป่ าไม้ อย่ างเป็ นรู ปธรรม
จานวน 14,800 เรื่อง

กลยุทธ์ :

1. ปรับปรุงและบูรณาการนโยบายเกี่ยวกับการป่าไม้
ให้มีเอกภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ
แนวทางการดาเนินงาน
1.1) แต่งตัง้ คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
1.2) สร้ า งกลไกหรื อ แนวท างด า เนิ น งานขอ ง
คณะกรรมการนโยบายป่ าไม้แห่ งชาติใ ห้มีบ ทบาทใน
การเสนอแนะ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการบริ ห าร
จัดการที่ดินป่าไม้ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
1.3) ปรับ ปรุงนโยบายป่าไม้แห่งชาติใ ห้เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
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ในปั จ จุ บั น บนพื้ น ฐานการมี ส่ ว นร่ ว มจากภาคส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง
1.4) เสนอยกเลิกหรือปรับปรุงนโยบายอื่นที่มีเ นื้อหา
ขัดแย้งกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
1.5) กาหนดแนวทางเชิงนโยบายในการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรป่าไม้ที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการจัดการ
ตามหลักวิชาการ
1.6) ส่งเสริมและสนับสนุนกลไกระดับนานาชาติในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และปลูกป่าเศรษฐกิจ
1.7) แก้ไขหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาการจัดการที่ดินป่าไม้และไม่สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
2. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาการจัดการป่าไม้
แนวทางการดาเนินการ
2.1) วิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาการจัดการป่าไม้ทุกฉบับ
2.2) เสนอขอปรั บ ปรุ ง กฎหมายและระเบี ย บที่ เ ป็ น
อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นาการจั ด การป่ า ไม้ แ ละการ
ส่งเสริมการปลูกป่าหรือฟื้นฟูป่า
2.3) ปรับ ปรุงบทลงโทษในกฎหมายให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ในปัจจุบัน
2.4) ปรับปรุงกฎหมายเดิมหรือเสนอออกกฎหมายใหม่
เพื่อทาให้สามารถประกาศป่าชุมชนได้
3. จัดทาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการป่าไม้ของประเทศ
แนวทางการดาเนินงาน
3.1) วิเคราะห์นโยบายป่าไม้แห่งชาติและนโยบายอื่น
ที่เกี่ยวข้องเพื่อแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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3.2) จัดทาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการป่าไม้ของประเทศ
เพื่อกาหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนบนพื้นฐานการ
มีสว่ นร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.3) จัดท าระบบการปฏิบัติตามแผนแม่บท และการ
ติดตามและประเมินผลแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้สนองตอบต่อ
การจัดการป่าไม้และที่ดินป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดาเนินงาน
4.1) ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการบริหารองค์กรใน
ทุกระดับทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบงาน และการบริหาร
บุคคล
4.2) ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก รของกรมป่ า ไม้ เ พื่ อ
อ านวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนในด้ า นต่ า งๆ เช่ น
การจัดตัง้ หน่วยงานในระดับภูมภิ าค เป็นต้น
4.3) กรณี พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ให้จัดตั้ งสานัก งาน
บริ ห ารจั ด การป่ า สงวนแห่ ง ชาติ โดยมี ภ ารกิ จ หลั ก
ในการป้องกันรักษา ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมกับ
ประชาชน
4.4) บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ตามแนวทางระบบนิเวศ
(Ecosystem approach) หรือการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้แบบกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ
4.5) จัดทาแผนการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ระดับพื้นที่
ที่มีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนอย่างต่อเนื่อง
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5. ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้และปฏิบัติตามพันธกรณีด้าน
การป่าไม้ระหว่างประเทศ
แนวทางการดาเนินงาน
5.1) ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารด าเนิ น การตามข้ อ ตกลงและ
พันธกรณีด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ
5.2) น ากลไกความร่ ว มมื อ ด้ า นการป่ า ไม้ ร ะหว่ า ง
ประเทศมาดาเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม
5.3) ผลักดันให้มีการดาเนินการตามแผนและข้อตกลง
ที่เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ภายใต้ประชาคมอาเซียน
5.4) ส่งเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรของกรมป่าไม้ให้
มีความพร้อม/มีสว่ นร่วมในการดาเนินงานด้านการป่าไม้
ระหว่างประเทศ
5.5) เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ และพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ :

1. ทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพได้รับ
การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้
3. ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับประโยชน์จากการ
จัดการป่าไม้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ตัวชี้วัด :

พืน้ ที่ป่าไม้ที่มีรูปแบบการจัดการอย่างมีส่วนร่วมมีมากขึ้น
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กลยุทธ์ :

1. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
จัดการป่าไม้
แนวทางการจัดการ
1.1) ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ระดับ พื้นที่
เช่ น การเชิ ญ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เป็ น คณะที่ ป รึ ก ษา
หรื อ คณะกรรมการบริ ห ารพื้ น ที่ ป่ า ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ,
การประสานและขอรับการสนับสนุ นงบประมาณจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2) การศึกษาและประยุกต์ใช้กลไก PES (Payment for
Environmental Services) มาสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ
ในการอนุรักษ์และจัดการที่ดินป่าไม้กับผู้ที่มีบทบาทใน
การดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรป่ า ไม้ ผู้ ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์
ทรั พ ยากรป่ า ไม้ และผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าไม้
1.3) พั ฒ นาศั ก ยภาพของเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการ
ป้องกั นรัก ษาป่า รวมทั้ง การส่งเสริมและพัฒนาการ
มีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์และจัดการที่ดินป่าไม้
1.4) ประสานงาน สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม เพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้ อ มและเสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนและ
องค์กรท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
1.5) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และสร้ า งแนวร่ ว มหรื อ
เครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่เข้มแข็งทั้งภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
1.6) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรม ความเชื่อด้านการอนุรักษ์ในการ
บริหารจัดการที่ดนิ ป่าไม้
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1.7) สร้างเครือข่ายป่าไม้ โดยรวบรวมเครือข่ายเดิม
เช่น เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเครือข่ายไฟป่า
เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายปลูกป่า เครือข่ายนักวิจั ย
และสร้างเครือข่ายใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกมิติ
และเกิดการบูรณาการในการทางานร่วมกัน
1.8) ส่ ง เสริ ม และสร้ า งแรงจู ง ใจในการสมั ค รเป็ น
สมาชิก เครือข่ายป่าไม้ ในรูป แบบของสัญลัก ษณ์ร่วม
หรือการมอบโล่รางวัล และการประกาศเชิดชูเพื่อเป็น
ขวัญและกาลังใจ
1.9) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การสร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ ข อง
เครือข่ายต่างๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และบูรณาการ
ทางานร่วมกัน
1.10) สร้างแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติโดยการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างบูรณาการและ
การมีส่วนร่วม
1.11) ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์และจัดการที่ดินป่าไม้ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนสาขา
ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งกว้ า งขวางครอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง และเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. พัฒนาและส่งเสริมป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดาเนินงาน
2.1) สารวจและประเมินศัก ยภาพพื้นที่ป่าและชุมชน
เพื่อจัดตัง้ ป่าชุมชนเพิ่มเติมในพืน้ ที่ที่เหมาะสม
2.2) ลดขั้นตอนการจัดตั้งป่าชุมชนให้มีความสะดวก
และรวดเร็วมากขึ้น
2.3) จั ด ท าแนวเขตป่ า ชุ ม ชนให้ ชั ด เจนและถาวรทั้ ง
แนวเขตธรรมชาติและสร้างขึ้นโดยมนุษย์ เช่น การนา
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ภาพถ่ายทางอากาศออโธร์สีเชิงเลขมาช่วยในการจัดทา
แผนที่สนับสนุนการจัดทาสัญลักษณ์หรือป้ายแนวเขต
ป่าชุมชน และการสนับสนุนให้ป ลูก ต้นไม้เ ป็นแนวเขต
ธรรมชาติ
2.4) รัฐ ให้ ก ารสนับ สนุน การบริหารจั ดการป่าชุมชน
ในด้ า นต่ า งๆ อย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพป่ า ชุ ม ชน
ให้เป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่งแวดล้อม
ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
2.5) สนับสนุนให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการป่าชุมชน
ได้อย่างยั่งยืนภายใต้ก ระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคี
เครือข่ายและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นไป
ตามความต้องการของแต่ละชุมชน
2.6) สารวจและจัดทาฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพ
ในการพั ฒ นาต่ อ ยอดการบริ ห ารจั ด การป่ า ชุ ม ชนให้
เข้มแข็งเพื่อประสานองค์กรภาคเอกชนในการสนับสนุน
การบริหารจัดการป่าชุมชน
2.7) พัฒนาและสร้างป่าชุมชนต้นแบบในแต่ละภูมิภาค
หรือให้ครอบคลุมตามความหลากหลายของระบบนิเวศ
ป่าไม้ของประเทศ และดาเนินการ
- จัดทาฐานข้อมูลป่าชุมชนต้นแบบที่มีผลงานดีเด่นใน
ระดับจังหวัด ระดับภูมภิ าค และระดับประเทศ
- ประชาสัมพันธ์ป่าชุมชนต้นแบบให้เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง
- ส่งเสริมและสนับสนุนป่าชุมชนต้นแบบให้สามารถ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
2.8) พัฒนาป่าชุมชนให้เป็นฐานในการสร้างกลุ่มหรือ
เครือข่ายความร่วมมือด้านต่างๆ ในชุมชน
2.9) สร้างเครือข่ายป่าชุมชนของประเทศเพื่อประสาน
ความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรูร้ ะหว่างป่าชุมชน
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2.10) จัดทาฐานข้อมูลป่าชุมชนและสร้างระบบติดตาม
และประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การป่ า ชุ ม ชนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของชุ ม ชนที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ทรัพยากรท้องถิ่นและเกื้อกูลธรรมชาติอย่างเหมาะสม
แนวทางการดาเนินงาน
3.1) สาธิ ต และส่ ง เสริ ม ระบบวนเกษตร เกษตร
ธรรมชาติหรือเกษตรเชิงอนุรักษ์
3.2) ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการใช้ป ระโยชน์
จากป่าที่เหมาะสมของประชาชน
3.3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางเลือกเพื่อเสริม
รายได้ ใ ห้ ชุ ม ชน เช่ น กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ,
สวนป่ า , ส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานประชาชนในท้ อ งถิ่ น
หน่วยงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เป็นต้น
3.4) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ร าษฎรมี ค วามรู้ แ ละ
เข้ า ใจ ใน กา รอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยา กรป่ าไ ม้ ต าม แน ว
พระราชดาริ
4. ส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาป่าไม้ตามแนว
พระราชดาริ
แนวทางการดาเนินงาน
4.1) ส่งเสริมและขยายผลการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ตามแนวพระราชด าริ เช่ น การปลู ก ป่ า 3 อย่ า ง
ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกป่าเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศ
(มิยาวากิ) การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื่น ระบบป่าเปียก
การปลูกแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดนิ และน้า เป็นต้น
4.2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่
อาศั ย ท ากิ น ในพื้ น ที่ ป่ า ให้ มี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ
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ส ร้า ง ป ่า ส ร้า ง ร า ย ไ ด้ต า ม แ น ว พ ร ะ ร า ช ด า ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
4.3) ส่งเสริมและเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ตามแนวพระราชดาริ เพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของ
ชาติได้ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรป่าไม้ใน
รูปแบบ ครูป่าไม้
4.4) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ไม้
ตามแนวพระราชดาริ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและป่าที่ถูกบุกรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ :

เพิ่มพืน้ ที่ป่าไม้ในเขตพืน้ ที่ป่าเสื่อมโทรม

ตัวชี้วัด :

1. มีการเพิ่มพืน้ ที่ที่มสี ภาพป่าในเขตพืน้ ที่ป่าไม้อย่างน้อย
3,650,000 ไร่
2. พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและป่าที่ถู กบุกรุกได้รับการอนุรักษ์
และฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืนเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ :

1. ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและป่าที่ถูกบุกรุกอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แนวทางการดาเนินงาน
1.1) การจัดทาฐานข้อมูลด้านการฟื้นฟูป่า
1.2) ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่เป้าหมายโดยกาหนด
เป็นแผนระยะยาว เพื่อให้ก ารดาเนินงานฟื้นฟูป่าไม้มี
ความต่ อ เนื่ อ ง และสร้ า งกลไกในการติ ด ตามและ
ประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ
1.3) น้อมนาแนวพระราชดาริ แนวทางการมีส่วนร่วม
(participatory approach) และหลักวิชาการมาใช้ในการ
ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและป่ าที่ถู ก บุก รุกให้เ หมาะสมกั บ
ระดับปัญหา และภูมนิ ิเวศ และสอดคล้องกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของแต่ละพืน้ ที่
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1.4) นาพื้นที่ที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
แล้ ว ด าเนิ น งานผิ ด เงื่ อ นไขการอนุ ญ าตตามกฎหมาย
หรือระเบีย บที่เกี่ยวข้องมาฟื้นฟูใ ห้มีสภาพป่า รวมทั้ง
จั ด ท าแผนฟื้ น ฟู ป่ า ไม้ ร องรั บ ก่ อ นการหมดอายุ ก าร
อนุญาตใช้ที่ดินแปลงใหญ่ เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่
ซ้าของบุคคลที่ตอ้ งการพื้นที่ใช้ประโยชน์
1.5) ประสานสานัก งานปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) ในการกันพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดาเนินการจัดสรรและ
มีสภาพเป็นป่าคืนมาให้กรมป่าไม้เพื่อดาเนินการจัดการ
หรือฟื้นฟู ส่วนพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ขอให้บังคับ
ใช้ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับที่ดินป่าไม้ที่ได้รับการจัดสรร
แล้วอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาระบบ
นิเวศประเภทการใช้ประโยชน์ (เกษตรกรรม) และการ
เปลี่ยนผูใ้ ช้ประโยชน์จากผูไ้ ด้รับการจัดสรรเป็นบุคคลอื่น
2. ส่งเสริมและสนับ สนุนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและป่าที่ถูกบุกรุก
แนวทางการดาเนินงาน
2.1) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ชุ ม ชุ น ท้ อ งถิ่ น เข้ า มา
มีสว่ นร่วมในการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมหรือป่าที่ถูกบุกรุก
2.2) ผลั ก ดั น การเปลี่ ย นแนวคิ ด และกิ จ กรรมของ
ผู้ ท าลายป่ า มาเป็ น ผู้ อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ โ ดยก าหนด
มาตรการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม และดาเนินการในพื้นที่
นาร่องแล้วขยายผลไปในพืน้ ที่อื่นๆ
2.3) สนับสนุนภาคเอกชนที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ย วกั บ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR)
ให้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มด าเนิ น กิ จ กรรมด้ า นการฟื้ น ฟู ป่ า ไม้
ให้มากขึ้น
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2.4) อนุญาตให้เอกชนหรือประชาชนเข้า ทาประโยชน์
ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อปลูกป่า หรือดาเนินกิจกรรมการ
ฟื้นฟูป่าไม้
3. เสริมสร้างความเข้าใจและจิตส านึกด้านการฟื้นฟู
ป่าไม้
แนวทางการดาเนินงาน
3.1) หน่วยป่าไม้เคลื่อนที่
3.2) สร้างเครือข่ายชุมชนโดยรอบพืน้ ที่ฟื้นฟูป่า
3.3) ครูป่าไม้ (ด้านการฟื้นฟูป่าไม้)
4. เพิ่มศักยภาพพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟู
แนวทางการดาเนินการ
4.1) พืน้ ที่ฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้
4.2) การดูแลสวนป่าที่พ้นการบารุง
5. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการฟื้นฟู
ป่าตามแนวเขตชายแดน
แนวทางการดาเนินงาน
5.1) ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการปลูกฟื้นฟูตาม
แนวชายแดน โดยจั ดตั้ ง คณะกรรมการระดั บ จัง หวั ด
ระดับอาเภอ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๖ เพิ่มพื้นที่ป่านอกเขตพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย
เป้าประสงค์ :

1. เพิ่มพืน้ ที่ป่าไม้นอกเขตพืน้ ที่ป่า

ตัวชี้วัด :

1. มีพ้ืนที่ป่านอกเขตพืน้ ที่ป่าไม้อย่างน้อย 423,600 ไร่
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กลยุทธ์ :

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ
แนวทางการดาเนินงาน
1.1) การส ารวจและจั ด ท าฐานข้ อ มู ล การปลู ก ป่ า
ภาคเอกชน
1.2) ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนนาที่ดิน
ของตนมาปลูกป่าเศรษฐกิจและสามารถยึดเป็นอาชีพได้
เช่ น การสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว
การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ไม้กล้าสายพันธุ์ดี แก่
ผูป้ ลูกป่า และการลดหย่อนภาษี
1.3) สนับ สนุนอุตสาหกรรมการใช้ไ ม้ภายในประเทศ
และการส่งออกอย่างต่อเนื่อง
1.4) ก าหนดชนิด ไม้ และปริ มาณในการส่ งเสริ มการ
ปลู ก ป่ า เศรษฐกิ จ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและ
กลไกตลาด
1.5) ถ่ ายทอดองค์ความรู้ใ นการปลูก ป่าเศรษฐกิจ สู่
ภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไป
1.6) ประสาน สนับสนุน และให้ข้อมูลแก่ธนาคารหรือ
องค์กรด้านการเงินเพื่อกาหนดมาตรการการสนับสนุน
เงินทุนในการปลูกป่าเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว
1.7) สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการเลือก
ชนิดไม้ที่เ หมาะสมในการปลูก ป่าเศรษฐกิจของแต่ละ
พื้นที่ (Tree Matching Site) โดยพิจารณาจากปัจจัย
ต่างๆ ทางวิชาการ
1.8) เสริ ม สร้ า งค่ า นิ ย มให้ ป ระชาชนใช้ ไ ม้ แ ละ
ผลิตภัณฑ์ไม้จากป่าปลูกอย่างแพร่หลาย
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2. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ท่ีมีมูลค่าหรือ
ถูกคุกคามสูงเพื่อลดการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่า
แนวทางการดาเนินงาน
2.1) วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ชนิ ด ไม้ ที่ มี มู ล ค่ า และ
ถูกคุกคามสูงในปัจจุบัน
2.2) ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ที่มีมูลค่าและถูกคุกคามสูง
เพื่อเพิ่มปริ มาณไม้ใ นประเทศ ทั้ง องค์ค วามรู้ ใ นด้า นการ
ปลูกและบารุงรักษา การใช้ประโยชน์รวมถึงด้านการตลาด
2.3) สนับสนุนการปลูกต้นไม้ที่มีมูลค่าและถูกคุกคาม
สูงภายใต้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง หรือระบบวนเกษตร
2.4) พั ฒนาเทคนิค การใช้ป ระโยชน์ เ นื้ อไม้ที่ มีมู ลค่ า
ในการปลูกรอบตัดฟันระยะสั้นและระยะยาว
3. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การรวมกลุ่ ม และสร้ า ง
เครือข่ายผู้ปลูกป่า
แนวทางการดาเนินงาน
3.1) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การรวมกลุ่ ม และ
สร้างเครือข่ายผู้ป ลูกป่าที่ เ ข้มแข็ง เช่น กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน
3.2) สารวจสถานภาพในปัจจุบันของสหกรณ์สวนป่า
ภาคเอกชนหรื อ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน รวมทั้ ง ฐานข้ อ มู ล
สมาชิ ก สหกรณ์ ผู้ ป ลู ก ป่ า ส าหรั บ การขึ้ น ทะเบี ย น
เกษตรกร
3.3) รณรงค์ให้เกษตรกรผูป้ ลูกป่าเห็นความสาคัญของ
การรวมกลุ่ ม และการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยของกลุ่ ม
เพื่ อ ประโยชน์ ด้ า นต่ า งๆ เช่ น อ านาจต่ อ รองด้ า น
การตลาด การส่ ง เสริ ม การลงทุน และการรับ ข้ อ มู ล
ข่าวสารและการขนส่ง
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4. เพิ่มและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน
แนวทางการดาเนินงาน
4.1) ส ารวจและจั ด ท าฐานข้ อ มู ล พื้ น ที่ สี เ ขี ย วที่ มี อ ยู่
และพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาในเขตเมื อ งและ
ชุมชน
4.2) กาหนดเป้าหมายสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
และชุมชนที่เหมาะสม
4.3) แสวงหาความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชนในการเพิ่มและพัฒนา
พืน้ ที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน
4.4) สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้นอก
เขตป่า
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่
สีเขียว
แนวทางการดาเนินงาน
5.1) เพาะชากล้าไม้คุณภาพแจกจ่ายประชาชน หน่วยงาน
ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจ เพื่อส่งเสริมการ
มีสว่ นร่วมในการปลูกต้นไม้เพื่อพืน้ ที่สเี ขียว
5.2) เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการผลิต
กล้าไม้
5.3) ติดตามและประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้และการ
ปลูกต้นไม้ตามหลักสถิติ รวมทั้งการจัดทาฐานข้อมูลและ
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
5.4) พัฒนาเทคนิคการเพาะชากล้าไม้
5.5) พัฒนาบุคลากรในด้านการเพาะชากล้าไม้ส่งเสริม
และเผยแพร่
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5.6) ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ
และไม้มีค่าหายาก เช่น สัก พะยูง ตะเคียนทอง ไผ่ ฯลฯ
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการอนุรักษ์
5.7) ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. พัฒนาระบบการรับรองป่าไม้ (Forest Certification)
ที่ได้มาตรฐาน
แนวทางการดาเนินงาน
6.1) พัฒนา National & Indicators ที่เหมาะสมในการ
จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น โดยบู ร ณาการ
การมีส่วนร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
6.2) ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละเตรี ย มความพร้ อ ม
ทุกภาคส่วนในการดาเนินการตามมาตรฐานการรับรอง
ป่าไม้ (Forest certification) ระดับนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้
เป้าประสงค์ :

1. ผลงานวิจัยที่นามาประยุกต์ได้
2. พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการจากการวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัด :

1. จานวนเรื่องของงานวิจัยที่นามาประยุกต์ใช้ 1,092 เรื่อง

กลยุทธ์ :

1. ศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านป่าไม้
โดยบูรณาการทุกภาคส่วน
แนวทางการดาเนินงาน
1.1) วิจัยเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วม
1.2) พัฒนาและต่อยอดงานวิจัยด้านป่าไม้สเู่ ชิงพาณิชย์
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1.3) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และสร้างวัฒนธรรม
การวิจัยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วม
2. พัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านป่าไม้
แนวทางการดาเนินงาน
2.1) พัฒนาศักยภาพนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
2.2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานวิจัย (Intra-structure)
เทคโนโลยี เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย ให้ เ หมาะสมและ
ทันสมัย
2.3) พั ฒ นากลไกและบู ร ณาการงานวิ จั ย กั บ
ทุกภาคส่วน
2.4) ประสานความร่วมมือการวิจัยด้านป่าไม้ทั้งใน
และต่างประเทศ
2.5) สนับสนุน เสริมสร้างผลงานวิจัยให้มีมาตรฐาน
2.6) สร้างแรงจูงใจโดยการนาผลงานวิจัยไปขอรับ
ความคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา
2.7) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล
3. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยด้านป่าไม้
อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดาเนินงาน
3.1) จัดทาข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยด้านป่าไม้และ
ให้บริการข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (Network)
3.2) ให้บริการและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านป่าไม้ใน
รูปแบบต่างๆ
3.3) ให้ บ ริ ก ารทางด้ า นวิ ช าการป่ า ไม้ เ ชิ ง รุ ก โดย
หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile unit)
3.4) ส่ง เสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานวิจั ย
การป่าไม้ไปใช้ประโยชน์เ พื่อการสร้างอาชีพ รายได้
และต่อยอดเชิงพาณิชย์
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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3.5) สร้างเครื อข่ ายผู้ ใ ช้ป ระโยชน์จากผลงานวิจั ย
ด้านป่าไม้
4. จัดทาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้าน
ป่าไม้
แนวทางการดาเนินงาน
4.1) ส ารวจ รวบรวมองค์ ค วามรู้ และพั ฒ นา
ฐานข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
4.2) พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ และศึ ก ษาความคุ้ ม ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์จากองค์ ความรู้และฐานข้อมูล ความ
หลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
4.3) เผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้านป่าไม้
4.4) เสริมสร้างประสิทธิภาพการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรชี ว ภาพและพั น ธุ ก รรม
ตามพิธีสารนาโงยา
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ ๑๑

ยุทธศาสตร์ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิ าคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศเป็นฐานการลงทุนและการประกอบธุรกิจในเอเซียรวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมภิ าค
ยุทธศาสตร์ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ
๖.๘ การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มปี ระสิทธิภาพโปร่งใสเป็นธรรมอย่างบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ฉบับที่ 12

เป้าหมายที่ 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน
ตัวชีว้ ัด 3.3 คุณภาพอากาศในพืน้ ที่วิกฤตหมอกควัน
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ

เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 1 การรักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์
ร้อยละ 25 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 มีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดนิ ของรัฐ และลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ตัวชีว้ ัด 1.1 สัดส่วนพืน้ ที่ป่าไม้ของประเทศ พื้นที่ปลูกและฟื้นฟูป่า
ตัวชีว้ ัด 1.2 แผนที่แนวเขตที่ดนิ ของรัฐ (โครงการ One Map) ทั่วประเทศ
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แนวทางการพัฒนาที่มีความสาคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ
(1.) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ
โดยคานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็ น ธรรม รวมทั้ งผลั กดั น แนวทางการประเมิน มูล ค่ าของระบบนิเวศ และการสร้ างรายได้จ ากการอนุ รัก ษ์ เพื่อ ใช้ใ นการบริ หารจัด การที่ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนี้
(1.1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ
(1.2) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
(1.3) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดนิ แก้ไขการบุกรุกที่ดนิ ของรัฐ
(2.) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ
(2.1) แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้
อาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ตลอดจนดาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม สาหรับการแก้ปัญหาหมอกควันจากการ
เผาเศษวัสดุทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด ควรศึกษาวิจัยพืชอื่นทดแทนที่เหมาะสมมีตลาดรองรับและต้นทุนต่ากว่า และสร้างอาชีพทดแทน อาทิ
การท่องเที่ยวชุมขน เป็นต้น
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โดยส่งเสริมทุกภาคส่วนเข้าร่วมดาเนินการอย่างต่อเนื่องประสานกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีตามข้อกาหนดในข้อตกลง
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นโยบายของคณะรัฐมนตรี
รัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัตทิ างธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กร และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์กระทรวง

ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจประเทศ
๖.๘ แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะที่และปัญหาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
ข้อ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศ
ข้อ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุง่ สู่เป้าหมายให้ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑ ของ GDP และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐:๗๐
ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๙.๑ เร่งป้องกันและฟื้นฟูพ้นื ที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๙.๒ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
๙.๓ พัฒนาระบบจัดการที่ดนิ และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดนิ ของรัฐ
๙.๕ ควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์กรมป่าไม้

“บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้มั่นคงและยั่งยืน”

พันธกิจกรมป่าไม้

1. ป้องกัน และรักษาพืน้ ที่ป่าไม้ให้คงอยู่
๒. บริหารจัดการที่ดนิ ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
๓. เพิ่มและฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๔. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม
๕. วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๖. เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มปี ระสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้

ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน
แก้ไขปัญหาราษฎรในพืน้ ที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
ปรับปรุงและบูรณาการด้านการพัฒนาองค์กรและกฎหมายให้มปี ระสิทธิภาพ
บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและป่าที่ถูกบุกรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มพื้นที่ป่านอกเขตพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗
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5.7 แผนที่ยุทธศาสตร์
เป็นภาพของทิศทาง จุดหมายปลายทางและวิธีการปฏิบัติให้ไปถึงจุ ดหมายปลายทาง
ซึ่งเปรีย บเสมือนเครื่องมือสื่อสารที่บ อกทิ ศทางของกรมฯ โดยเป็ นการขั บ เคลื่อนประเด็ น
ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ ทั้ง ๗ ประเด็น ซึ่งแผนที่ยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น
๔ มิติ ได้แก่
มิติที่ ๑ ประสิทธิผล (ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์)
ประกอบด้วย
๑. พืน้ ที่ป่าไม้ได้รับการป้องกันและดูแลรักษา
๒. ลดความเหลื่อมล้าด้านการบริหารจัดการที่ดนิ ป่าไม้
๓. ทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการอย่าง
ยั่งยืน
๔. เพิ่มพืน้ ที่ป่าไม้
๕. ผลงานวิจัยที่นามาประยุกต์ได้
มิติที่ ๒ คุณภาพการให้บริการ (ความพึงพอใจของประชาชน) ในการส่งผลให้บรรลุ
ประสิทธิผล
ประกอบด้วย
๑. ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับประโยชน์จากการจัดการป่าไม้อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม
๒. ราษฎรได้รับการจัดการที่ดนิ ป่าไม้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. ประชาชนได้เพิ่มศักยภาพและสามารถปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (เป็นกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ภายใน)
ประกอบด้วย
๑. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
๒. บูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการป่าไม้ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาคม
อาเซียนและระหว่างประเทศ
๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในระดับพื้นที่และระดับ
จังหวัด
มิติที่ ๔

การพัฒนาองค์กร (ปัจจัยภายใน ได้แก่ คน/IT/องค์ความรู้)

ประกอบด้วย
๑. พัฒนาระบบงานบริหารราชการ
๒. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรและระบบการบริหารงานบุคคล
๓. จั ด หาเครื่ อ งมื อ และสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ จ าเป็ น อย่ า งเพี ย งพอและมี
ประสิทธิภาพ
๔. ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้ทันสมัย
๕. พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการจากการวิจัยและพัฒนา
๖. พัฒนาเครือข่ายการสื่อสารและระบบฐานข้อมูลป่าไม้

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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5.8 ผังความเชื่อมโยงของแผนที่ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้
วิสัยทัศน์ : บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้มั่นคงและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่1
ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าที่
เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน

ประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2
แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่
ป่าไม้อย่างเป็นระบบและ
เป็นธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ปรับปรุงและบูรณาการด้าน
ก า ร พั ฒ น า อ ง ค์ ก ร แ ล ะ
กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

พื้นที่ป่าไม้ได้รับการป้องกัน
และดูแลรักษา

ลดความเหลื่อมล้้าด้านการ
บริหารจัดการที่ดินป่าไม้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
บูรณาการและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและ
ป่าที่ถูกบุกรุกอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ทรัพยากรป่าไม้และความ
หลากหลายทางชีวภาพได้รับการ
บริหารจัดการอย่างยั่งยืน

ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รบั
ประโยชน์จากการจัดการป่าไม้
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ราษฎรได้รับการจัดการที่ดินป่าไม้อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม

ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ
ราชการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้

บูรณาการความร่วมมือในการบริหาร
จัดการป่าไม้ทุกภาคส่วนรวมถึง
ประชาคมอาเซียนและระหว่างประเทศ

พัฒนา
องค์กร

พัฒนา
ระบบงาน
บริหารราชการ

พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรและระบบการ
บริหารงานบุคคล

จัดหาเครื่องมือและสิ่งอ้านวย
ความสะดวกที่จ้าเป็นอย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบให้ทนั สมัย

เพิ่มพื้นที่ป่าไม้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
ส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจยั เพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้

ผลงานวิจัยที่นามา
ประยุกต์ได้

ประชาชนได้เพิ่มศักยภาพและสามารถปรับตัวรับมือ
กับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในระดับพืน้ ที่
และระดับจังหวัด

พัฒนาองค์ความรู้และการ
จัดการจากการวิจัยและ
พัฒนา

พัฒนาเครือข่ายการ
สื่อสารและระบบ
ฐานข้อมูลป่าไม้
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คุณภาพการ
ให้บริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
เพิ่มพื้นที่ป่านอกเขต
พื้นที่ป่าไม้ตาม
กฎหมาย
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5.9 การนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ จะบรรลุผลสาเร็จได้จาเป็นต้องมีการถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยการนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสาเร็จจะต้องสามารถ
แปลงยุทธศาสตร์ไ ปสู่การด าเนินงาน ในรูป ของโครงสร้างตามลาดับ ชั้นของแผน เช่น แผนงาน
(programs) โครงการ (projects) และงบประมาณ (budgets) ดังนั้น การนายุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ องค์กรจะต้องถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระดับกรมลงสู่ระดับสานัก /ส่วน/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อให้
ระดับสานัก/ส่วน/ศูนย์/กลุ่ม ได้รับทราบถึงเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดในระดับกรม และดาเนินการ
ตามบทบาทและภารกิจของสานักที่สนับสนุนต่อเป้าประสงค์และตัวชี้วัดในระดับกรม รวมทั้งสานัก
ถ่ายทอดถึงระดับบุคคล เพื่อให้ระดับบุคคลที่มบี ทบาท หน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนต่อเป้าประสงค์
และตัวชี้วัดของผู้บังคับบัญชา/ตัวชี้วัดในระดับบุคคล
5.10 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ยุ ท ธศาสตร์ ก รมป่ า ไม้ จ ะบรรลุ ตามเป้ า หมายอย่า งมีป ระสิ ท ธิภ าพจ าเป็ นต้ อ ง
คานึงถึงปัจจัย ดังนี้
๑. ส่ ง เสริ ม องค์ ก รเครื อ ข่ า ยในทุ ก ระดั บ ระดั บ ชาติ ระดั บ กระทรวง /กรม
ระดับจังหวัด /ท้องถิ่นในฐานะพันธมิตรให้มีส่ว นร่วมในการผลักดันให้นโยบายและแผนไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามภารกิจ
๒. พั ฒนาฐานข้อมูลและมีการบูรณาการข้อมูลภายในองค์กรที่ตอบสนองการ
นาไปจัดทานโยบายและแผน มาตรการ ให้การทางานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๓. พัฒนาบุคลากร และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขวัญกาลังใจการทางานให้กับบุคลากรที่มคี ุณภาพ
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