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รา่งนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
 
1. ความเป็นมา 
 
  ทรัพยากรป่าไม้เป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ มาเป็น
ระยะเวลายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศมีอัตราการลดลง
อย่างต่อเนื่อง บางแห่งมีการใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม หรือ มีการจัดสรรการใช้ประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม ซึ่ง
หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน แม้ว่ารัฐบาลในแต่ละ
ยุคสมัยพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ได้ทั้งหมด ในปี พ .ศ. 2527 
รัฐบาลในขณะนั้น ได้ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในส่วนของ
มาตรการระยะยาวได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพ่ือท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายว่าด้วยการป่าไม้ของชาติและก าหนดแนวทางการจัดการป่าไม้ในระยะยาว ท าให้ประเทศไทยมี 
“คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ” ที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 
2528 หลังจากนั้นคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติดังกล่าว ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าร่าง
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2528 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดท าร่างนโยบายป่าไม้
แห่งชาติประกอบด้วยถ้อยแถลงนโยบายจ านวน 20 ข้อ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2528 โดยนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ดังกล่าวยังใช้เป็นกรอบการด าเนินงานในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ของชาติจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีบทบัญญัติบางประการที่ประชาชนทั่วไปทราบ เช่น  
การก าหนดให้ประเทศไทยมีพื้นที ่ป่าไม้ทั้งป่าเพื่อการอนุรักษ์และเพื่อเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
ของพ้ืนที่ประเทศ เป็นต้น 
 
  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติชุดแรก ได้ถูกยกเลิกโดยมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 โดยให้เหตุผลว่าเพ่ือไปจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ที่มีความสอดคล้อง
กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยควรมี
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ครอบคลุมถึงนโยบายทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด ซึ่งรวมถึง ดิน หิน แร่ ป่าไม้ 
และชายฝั่งด้วย หลังจากนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พยายามประชุมเพ่ือจัดท าข้อมูล
เสนอเพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการตามที่มติคณะรัฐมนตรีให้แนวทางไว้ แต่ก็ยังไม่เกิดผลส าเร็จ ในขณะที่ในปัจจุบัน 
ทรัพยากรดิน แร่ และชายฝั่ง ได้มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติและคณะกรรมการตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว 
อีกท้ังปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ยังมีอยู่จ านวนมากที่ยังจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขในทุกมิติอย่างมีเอกภาพ
และต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันประเทศไทยต้องใช้โอกาสจากสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้
ทรัพยากรป่าไม้เป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ อย่างมีดุลยภาพ
และยั่งยืน  
 

  ดังนั้น รัฐบาลปัจจุบัน (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) จึงได้ออกประกาศระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้รับการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มี 
“คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “คปช.” จ านวน 29 คน มีอ านาจหน้าที่ 8 ประการ 
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เช่น ให้จัดท านโยบายป่าไม้แห่งชาติและยุทธศาสตร์หรือแผนแม่บทเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาป่าไม้ของ
ประเทศให้เกิดเอกภาพและดุลยภาพในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
เศรษฐกิจ และสังคม ในการนี้ คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท า
ร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ จ านวน 14 คน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 เพ่ือจัดท าร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติให้เสร็จโดยเร็ว 
และให้พิจารณาทบทวนทุก 3 ปี ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ด าเนินการจัดท าร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติแล้ว โดย
ด าเนินการตามหลักวิชาการ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท าจากหลายแหล่ง เช่น 
เอกสารทางวิชาการหรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสถานการณ์การป่าไม้ในทุกมิติทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และบทเรียนที่ผ่านมาของการป่าไม้ไทย ข้อมูลนโยบายและแผน
ระดับชาติและระดับหน่วยงาน ข้อมูลจากการประชุมปรึกษาหารือกับกลุ่มเป้าหมายภาคส่วนต่างๆ ข้อมูลจาก
การเชิญบุคคลหรือหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
 
 ร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ จ านวน 4 ประการ 
บทบัญญัตินโยบายป่าไม้แห่งชาติจ านวน 24 ข้อ ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการป่าไม้ ด้านการใช้
ประโยชน์ผลิตผลและการบริการจากป่าไมและอุตสาหกรรมป่าไม้ และด้านการพัฒนาระบบบริหารและ
องค์กรเกี่ยวกับการป่าไม้ รวมทั้งข้อมูลประกอบข้อเสนอนโยบายป่าไม้แห่งชาติด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
 
  นโยบายป่าไม้แห่งชาติได้ก าหนดวัตถุประสงค์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ปรัชญา และความต้องการของสังคมโดยรวม ซ่ึงตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งค านึงถึงข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การป่าไม้ด้วย โดยวัตถุประสงค์ของนโยบายป่าไม้แห่งชาติมี 4 ประการ ดังนี้ 
 
  2.1 เพ่ือให้ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 
 2.2 เพ่ือหยุดยั้งและป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือให้มีการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างเหมาะสม ยั่งยืน เป็นธรรม และเป็นฐานการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยค านึงถึง
ดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 2.4 เพ่ือให้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานองค์ความรู้และนวัตกรรม 
รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
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3. นโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
 
  เพ่ือให้การก าหนดและขับเคลื่อนนโยบายของประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าไม้ทั้งระบบ  
ทันต่อสถานการณ์และเป็นไปอย่างมีเอกภาพ เกิดดุลยภาพกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งมีมาตรการในการประสาน ติดตาม เฝ้าระวัง และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และการด าเนินงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดความ
ยั่งยืน ตลอดจนเพ่ือเป็นการน้อมน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งค านึงถึงข้อตกลงระหว่าง
ประเทศทีเ่กี่ยวกับการป่าไม้ จึงก าหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ดังนี้ 
 
 3.1 นโยบายด้านการจัดการป่าไม้ 
 
  1) เชื่อมโยงการท างานของภาครัฐในการบริหารจัดการป่าไม้ทุกระดับให้มีเอกภาพและ
ประสานกันตามห่วงโซ่การพัฒนาระหว่างการบริหารราชการทุกระดับ รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือและ
พัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนาป่าไม้ของชาติ ใน
ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง โดยด าเนินการอย่างมีเป้าหมายและต่อเนื่อง 
 
  2) ก าหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ 
ประกอบด้วย 
    2.1) ป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ประเทศ 
   2.2) ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ 
       โดยก าหนดให้เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน ให้ได้
ตามเป้าหมายภายใต้กรอบเวลาที่ก าหนดในแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ 
 
  3) จ าแนกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการบริหารจัดการในภาพรวมของประเทศและระดับพ้ืนที่พร้อมทั้ง
ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในแต่ละพ้ืนที่อย่างเหมาะสม 
 
   4) ปรับปรุงแนวเขตที่ดินป่าไม้ทุกประเภทของรัฐให้ชัดเจนและมีเอกภาพ ด้วยการประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
   5) พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ทั้งในภาพรวมของประเทศและระดับพื้นที่ให้มี
มาตรฐาน เอกภาพ ทันต่อสถานการณ์ ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าไม้ทุกประเภท และเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และทรัพยากรอื่นของประเทศ และก าหนดหน่วยงานหรือคณะบุคคลผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสม  
 

  6) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทและหน้าที่ของทุกภาคส่วนให้มีจิตส านึกและมีส่วนร่วม  
รวมทั้งรับผิดชอบในการอนุรักษ์ การจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 
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  7) หยุดยั้งและป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบให้มี
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานที่ชัดเจน 
 
  8) บริหารจัดการป่าอนุรักษ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  และความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆ และรักษาสภาพธรรมชาติที่สวยงามหรือมีจุดเด่น
เฉพาะตัว โดยให้คงไว้ซึ่งสภาพธรรมชาติ รักษาดุลยภาพของระบบนิเวศให้มากที่สุด ซึ่งการใช้ประโยชน์ต้อง
กระท าเท่าที่จ าเป็นตามศักยภาพหรือขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่  ตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์ใน
การศึกษาการวิจัย และนันทนาการ 
 
  9) จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
ของรัฐอย่างเหมาะสม เป็นธรรม ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และค านึงถึงผลกระทบต่อระบบ
นิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ โดยให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบเวลา 
 
  10) พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์และการตลาดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้
อย่างเหมาะสม 
 

11) ฟ้ืนฟูป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์ โดยก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการฟ้ืนฟู
อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง มีการติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ บนพ้ืนฐาน  
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและก าหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น 
 

12) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการป่าชุมชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถอ านวยประโยชน์  
ต่อชุมชน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าไม้ของประชาชน เป็นส่วนส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง 
และเป็นการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 
 
  13) พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าทั้งระบบ รวมทั้งแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า
อย่างเป็นรูปธรรม และสัตว์ป่าได้รับการคุ้มครอง รักษา และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาระบบนิเวศ 
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
 
 3.2 นโยบายด้านการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ 
 
  1) ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งในที่ดินของรัฐที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ และ  
ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่มิใช่ของรัฐให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไม้ และตอบสนองต่อ การ
ใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วน 
 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้ครบวงจรในทุกระดับ และพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม 



5 

 

  3) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองป่าไม้ตามมาตรฐานการรับรองป่าไม้ให้เป็นที่ยอมรับและ
ได้รับการรับรองทัง้ในระดับประเทศและระดับสากล 
 
  4) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์การบริการจากป่าไม้อย่างสมดุล ยั่งยืน และเกื้อกูล
ระบบนิเวศ 
 
 3.3 นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารและองค์กรเกี่ยวกับการป่าไม้  
 
  1) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเกี่ยวกับการป่าไม้ให้สามารถบริหารจัดการป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ
และป่าชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขนาดที่เหมาะสม ลดความซ้ าซ้อน และปรับปรุงวิสัยทัศน์ ภารกิจ
หรือพันธกิจของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  2) พัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตให้กับประชาชนและการบริการอ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยน าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 
 
  3) พัฒนาและส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่าไม้ทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยภาครัฐมีการบริหารอัตราก าลังที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างาน 
เพ่ือประชาชนและประเทศ มีคุณธรรมและมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
 
   4) พัฒนาบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าไม้ทุกระดับให้มีความเป็นมืออาชีพ  
ในงานป่าไม้ มีความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน รวมทั้งจัดสวัสดิการของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
คุ้มครอง รักษา ทรัพยากรป่าไม้ในภาคสนามให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไม่น้อยกว่า
บุคลากรสายงานอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน 
 
  5) ก าหนดให้มียุทธศาสตร์หรือแผนการวิจัยภาคป่าไม้ในนโยบาย ยุทธศาสตร์หรือแผนการ
วิจัยระดับชาติ และ/หรือ พิจารณาจัดตั้งสถาบันวิจัยป่าไม้ในระดับชาติ รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนางานวิชาการ 
วิจัย และนวัตกรรมให้ตอบสนองต่อการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ทั้งระบบ 
 
   6) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการป่าไม้ทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
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  7) ให้มีคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่จัดตั้งเป็นการถาวรโดยกฎหมาย มีหน้าที่
และอ านาจในการก าหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศทั้งระบบ รวมทั้ง
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประสานและให้ค าแนะน าแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  และให้พิจารณาจัดตั ้ง
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
 
 

หมายเหตุ  
 

 นโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เป็นกรอบในการขับเคลื่อน  การ
พัฒนาการป่าไม้ของชาติอย่างบูรณาการในทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นและปรับปรุงแก้ไข
จุดอ่อนและจุดด้อยต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยนโยบายป่าไม้แห่งชาติจะเป็นกรอบใหญ่ในการขับเคลื่อนการป่าไม้
ของประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในทุกระดับทั้ง
ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพ้ืนที่ อันจะท าให้การพัฒนาการป่าไม้ของชาติสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง 
และ ยั่งยืน 
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4. ข้อมูลประกอบข้อเสนอนโยบายป่าไม้แห่งชาต ิ
 
 4.1 กรอบการจัดท านโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
 
       กรอบการจัดท านโยบายป่าไม้แห่งชาติได้พิจารณาจากข้อก าหนดในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2560 และพิจารณาเพ่ิมเติมตามหลักวิชาการและหลักการ
ก าหนดนโยบาย ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบการจัดท านโยบายป่าไม้แห่งชาติ  
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 4.2 ล าดับชั้นของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ และความเชื่อมโยง
กับหน่วยงานปฏิบัติ  
 

       นโยบายป่าไม้แห่งชาติเป็นกรอบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกิดความยั่งยืน และเป็นแนวทางในการพัฒนาป่าไม้ของประเทศให้เกิดเอกภาพและดุลยภาพ 
ในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม  
โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง โดยมีล าดับชั ้น 
ของนโยบายป่าไม้แหง่ชาติและความเชื่อมโยงกับหน่วยงานปฏิบัติ ดังแสดงในภาพที่ 2 
 

 

ภาพที่ 2  ล าดับชั้นของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ และความเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานปฏิบัติ  
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 4.3 นิยามและการจ าแนกป่าไม้ในนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
 
  1) นิยามป่าไม้ในนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
 
       การก าหนดนิยามป่าไม้ได้ด าเนินการบนพ้ืนฐานประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ  
โดยพิจารณาจากหลายประเด็น ได้แก่ 
 
   (1) ความสอดคล้องกับหลักวิชาการทางวนศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ  
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
    (2) นิยามและประเภทป่าไม้ที่ก าหนดโดยองค์กรระดับนานาชาติทางวิชาการที่เป็น 
ที่ยอมรับและประเทศไทยใช้เป็นฐานในการประเมินพื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบัน  ได้แก่ เอกสารทางวิชาการของ
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่ได้ก าหนดนิยามและค าทางป่าไม้ ไว้ในเอกสาร 
Global Forest Resources Assessment 2020 
   (3) สถานการณ์ประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
   (4) การสนองตอบต่อบริบททางนโยบายทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 
   (5) การสนองตอบต่อข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันกับประเทศไทย 
   (6) ผลกระทบต่อการด าเนินการตามกฎหมาย  
   (7) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศ เช่น ข้อจ ากัดของการรับรองการป่าไม้ 
(Forest certification) 
   (8) ผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการประเมินพ้ืนที่ป่าไม้จากการก าหนดนิยามและ
ประเภทที่เปลี่ยนแปลงต่างไปจากเดิม (พ.ศ. 2516 – ปัจจุบัน) 
   (9) ความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการประเมินพ้ืนที่ป่าไม้ในประเทศไทย 
 
   โดยก าหนดนิยามป่าไม้ ดังนี้ 
 
   “ป่าไม้” หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่ามีไม้ยืนต้น
ปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ (0.5 เฮกตาร์) และหมายรวมถึงพ้ืนที่เหล่านี้ 
 
    (1) พื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้ขึ้นอยู่เป็นการชั่วคราวเนื่องจากกิจกรรมการจัดการ
ป่าไม้แบบตัดหมด (Clear-cutting) แต่สามารถสืบต่อพันธุ์ของพรรณพืช (Regeneration) ภายใน 5 ปี 
หรือมากกว่า 5 ปี ในกรณีพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษตามเหตุผลทางวิชาการและมีความคาดหมายว่าจะ
สามารถมีพื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่มีไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ 
    (2) พื้นที่ถนนป่าไม้ แนวกันไฟ และพื้นที่โล่งขนาดเล็กอ่ืนๆ ที่เกิดจาก
กิจกรรมการจัดการป่าตามหลักวิชาการ ไม่รวมถึงถนนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการคมนาคมเป็นหลัก 
    (3) พื้นที่ที่มีต้นไม้เป็นแถบหรือแนว ที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่  
(0.5 เฮกตาร์) และกว้างมากกว่า 20 เมตร 
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    (4) พื้นที่ป่าชายเลนในเขตน้ าขึ้นน้ าลงของน้ าทะเล โดยไม่ค านึงถึงว่า
พื้นที ่นั ้นได้รับการจ าแนกให้เป็นพื้นที ่ดินหรือไม่ก็ตาม และรวมถึงป่าบุ ่ง ป่าทาม และป่าอื่นๆ ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน 
    (5) พื้นที่ที่มีไผ่ปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่อง 
    (6) รวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบ
ด้วยพื้นที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ 
    (7) หากมีประเด็นที่ต้องพิจารณานอกจากที่ก าหนด ให้พิจารณาตาม
เอกสารทางวิชาการขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่ได้ก าหนดนิยามและค า
ทางป่าไม้ ไว้ในเอกสาร Global Forest Resources Assessment 2020 
 
  2) การจ าแนกป่าไม้ในนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
 
   2.1) ป่าอนุรักษ์  
 
    ป่าอนุรักษ์ ก าหนดไว้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆ และรักษาสภาพธรรมชาติที่สวยงามหรือมี
จุดเด่นเฉพาะตัว ตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา การวิจัย และนันทนาการ หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนใดที่มีคุณค่า  
ทางธรรมชาติ หรือคุณค่าอ่ืนอันควรแก่การอนุรักษ์หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น อุทยานแห่งชาติ  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พ้ืนที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติ 
พ้ืนที่เตรียมการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าสงวนแห่งชาติที่ควรแก่การอนุรักษ์
บางส่วน ป่าชายเลนอนุรักษ์ 
 
   2.2) ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน  
 
    ป่าเศรษฐกิจ ก าหนดไว้เพื่อการผลิตไม้และของป่าเพื่อประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจ หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนใดที่มีความเหมาะสมกับการก าหนดให้เป็นเขตป่าเศรษฐกิจ โดยอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ 
เช่น (1) ป่าเศรษฐกิจในที่ดินของรัฐ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ (ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 3, 4, 5) เขตป่าไม้ของรัฐที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ตามกฎหมายให้เป็นป่าเศรษฐกิจ เขตพ้ืนที่อ่ืนของรัฐที่ประสงค์จะสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ 
ป่าไม้ถาวร ป่าชายเลนนอกเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ และ (2) ป่าเศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน ได้แก่ ที่ดิน
กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินและที่ดินนอกเขตป่าไม้ของรัฐอ่ืนๆ 
 
    ป่าชุมชน หมายถึง ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อื่นของรัฐนอกเขต
ป่าอนุรักษ์ที่ได้การอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ บ ารุงรักษา 
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่าง
สมดุลและยั่งยืน  
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  4.4 การวิเคราะห์สถานการณ์การป่าไม้ไทยในการจัดท านโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
 
        การวิเคราะห์สถานการณ์การป่าไม้ไทยในการจัดท านโยบายป่าไม้แห่งชาติ ได้ด าเนินการวิเคราะห์
ทั้งสถานการณ์พ้ืนที่ป่าไม้ ปัญหา สาเหตุ นโยบายแก้ปัญหาที่ผ่านมา และ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอกที่
กระทบต่อการป่าไม้ไทย ดังนี้ 
 
  1) การวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย 
 
        จากข้อมูลของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ด าเนินโครงการ
จัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 พบว่า ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ในปี พ.ศ. 2560 – 2561 
จ านวน 102,488,302.19 ไร่ หรือร้อยละ 31.68 ของพ้ืนที่ประเทศ (ภาพที่ 3) โดยการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้
ของประเทศไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2561 สามารถพิจารณาเป็นสองช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงระหว่าง  
ปี พ.ศ. 2516 ถึง ปี พ.ศ. 2541 และช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2543 ถึง ปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากมาตราส่วนที่ใช้ 
ในการด าเนินงานมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ก่อน ปี พ.ศ. 2543 ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ของกรมป่าไม้ถูกจัดท าขึ้น 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทียมที่มาตราส่วน 1:250,000ภายหลังจาก ปี พ.ศ. 2543 มีการเปลี่ยนแปลง
มาตราส่วนที่ใช้ส าหรับการจัดท าข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้เป็น 1:50,000 ดังนั้นผลจากการก าหนดมาตราส่วน 
ของภาพดาวเทียมที่แตกต่างกันดังกล่าว ท าให้ตัวเลขพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศมีความแตกตา่งกันชัดเจน ดังนี้ 
 
      ช่วงที ่ 1 (พ.ศ. 2516 – 2541: รวมระยะเวลา 26 ปี): พื้นที ่ป่าไม้ลดลงจาก 
138,566,875.00 ไร่ ในปี พ.ศ. 2516 เหลือ 81 ,076,250.00 ไร่ ใน ปี พ.ศ. 2541 หรือคิดเป็น
อัตราการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้เท่ากับ 2,211,177.88 ไร่ต่อปี 
 
       ช่วงที ่ 2 (พ.ศ. 2543 – 2561: รวมระยะเวลา 19 ปี): พื้นที ่ป่าไม้ลดลงจาก 
106,319,237.50 ไร่ ในปี พ.ศ. 2543 เหลือ 102 ,488,302.19 ไร่ ใน ปี พ.ศ. 2561 หรือคิดเป็น
อัตราการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้เท่ากับ 201,628.17 ไร่ต่อปี 
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ภาพที่ 3  พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทย  
     ที่มา: กรมป่าไม้  
   หมายเหตุ นิยามพื้นที่ป่าไม้: พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุม  
   เป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตาม 
    ธรรมชาติ ที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส  
    หรือพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร  
    สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม 
 

       การวิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักของการลดลงของพื้นที่ป่า (Deforestation) และการท าให้
ป่าเสื่อมโทรม (Degradation) โดย UN-REDD (๒๐๑๓) พบว่า ปัจจุบันจ านวนประชากรในประเทศไทยมีอัตรา
เพ่ิมมากขึ้น พร้อมกับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชน  
มีความต้องการใช้ประโยชน์จากป่าไม้มากขึ้นจนเกินขีดความสามารถที่รองรับได้  โดยมีการใช้ประโยชน์ 
จากป่าไม้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การใช้และเผาพื้นที่ป่าเพ่ือการเกษตร การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าเพ่ือเป็นพื้นที่
ส าหรับท่องเที่ยว โดยสร้างเป็นสถานที่พักผ่อน สถานที่ตากอากาศ สนามกอล์ฟ รวมถึงการซื้อที่ดินเพ่ือ 
การเก็งก าไร เป็นต้น นอกจากนี้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐ ได้แก่ การสร้างเขื่อน การตัดถนน  
และการท าแนวสายไฟแรงสูงก็ยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการท าลายพ้ืนที่ป่าเป็นบริเวณกว้าง อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศหรือการขยายตัว 
ของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการภายใต้ความสมดุลของการอนุรักษ์ทรัพยากร  
ป่าไม้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสรุปแล้ว สาเหตุหลักของการลดลงของพ้ืนที่ป่าและการท าให้ป่าเสื่อมโทรม 
แสดงดังภาพที่ 4 
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 ภาพที่ 4 สาเหตุหลักของการลดลงของพ้ืนที่ป่าและการท าให้ป่าเสื่อมโทรมในประเทศไทย 
      ที่มา: UN-REDD. ๒๐๑๓. Readiness Preparation Proposal (R-PP) for Thailand. Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).

ปัญหาการท าให้พื้นท่ีป่าลดลง 

สาเหตุโดยตรง สาเหตุโดยอ้อม 

๑. การบุกรุกแผ้วถางป่า 
เพื่อการเกษตรและ 
รีสอร์ท 

๒. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น 

- การชลประทาน 
- การสร้างทาง 
- การเหมืองแร่ 
- การไฟฟ้า 
- การโทรคมนาคม 

         ฯลฯ 

๑. แนวเขตป่าและการจ าแนกการใช้ที่ดินที่
ไม่ชัดเจน 

๒. สังคมขาดความรู้และความตระหนัก 
๓. ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
๔. ความยากจน 
๕. ความขัดแย้งระหว่างนโยบายการ

อนุรักษ์กับการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาเศรษฐกิจ 

๖. นโยบายแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ดินป่า
ไม้ขาดความยัง่ยืน และชดัเจนในทาง
ปฏิบัต ิ

๗. การเพิ่มจ านวนประชากร 
๘. ผู้รับสัมปทาน หรือผู้อนุญาตไม่ปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์ของรัฐ 

ปัญหาการเสื่อมโทรมของป่า 

สาเหตุโดยตรง สาเหตุโดยอ้อม 

๑. การลักลอบตัดไม้ 
๒. ไฟป่าท่ีขาดการควบคุม 

๑. การบังคับใช้กฎหมาย 
ไม่เข้มแข็งพอ 

๒. ไม้บางชนิดมีราคาสูงเป็น
สิ่งจูงใจในการลักลอบตัดไม้ 

๓. สังคมขาดความรู้และ 
ความตระหนักเก่ียวกับ 
การอนุรักษ์ป่าไม้ 

๔. การเพ่ิมจ านวนประชากร 
๕. ความยากจน 
๖. สังคมขาดความรู้และ 

ความตระหนัก 
๗. ความต้องการของป่า 

เพ่ือการค้า 
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      ที่ผ่านมาได้มีการด าเนินงานพัฒนากลไกทางนโยบายเพ่ือหยุดยั้งการลดลงของพ้ืนที่ป่า 
(Deforestation) และการท าให้ป่าเสื่อมโทรม (Degradation) ได้มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยัง 
ไม่สามารถหยุดยั้งการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของชาติได้อย่างเด็ดขาด (ภาพที่ 5) และยังมีความจ าเป็นต้องสร้าง
กลไกที่ยั่งยืนในการหยุดยั้งการท าลายทรัพยากรป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ด้วย  แม้ว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ภายใต้รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้พยายามหยุดยั้งและป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้
อย่างจริงจังและเกิดผลสัมฤทธิ์มากกว่าในอดีตก็ตาม 
 

 
 
ภาพที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ป่าไม้กับนโยบายระดับชาติ 
 
       จากการรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่ป่าในกลุ่มประเทศอาเซียนจากฐานข้อมูลของ The World Bank 
(2019) พบว่าประเทศลาวมีพ้ืนที่ป่าสูงที่สุดคือ ร้อยละ 81.29 รองลงมาได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม และ
ประเทศมาเลเซีย มี พ้ืนที่ป่าร้อยละ 72.11 และ 67.55 ตามล าดับ จากข้อมูลพ้ืนที่ป่าในตั้งแต่ปี  
1990 – 2015 มีเพียง 4 ประเทศที่พ้ืนที่ป่ามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ได้แก่ ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศเวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศไทยพบว่ามีพ้ืนที่ป่าเป็นอันดับที่ 8 ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ซึ่งมีพ้ืนที่ป่าร้อยละ 32.1 ดังแสดงในภาพที่ 6  
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ภาพที่ 6  พ้ืนที่ป่าในกลุ่มประเทศอาเซียน  
      ที่มา: The World Bank. 2018. Forest area (%). From 

https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.K2?end=2015&start=1990&view=chart, Retrieved 11 January 2019.
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       การก าหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
ซึ่งด าเนินการโดยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เมื่อ ปี พ.ศ. 2528 ได้ก าหนดจากการบูรณาการหลัก
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บนพ้ืนฐานหลักการใช้ที่ดิน หลักการจัดการป่าไม้ 
และหลักการจัดการลุ่มน้ า และได้จ าแนกป่าไม้ออกเป็น 2 ประเภทตามวัตถุประสงค์ ได้แก่  
 
    - ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ ก าหนดไว้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
ที่หายากและป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ าท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์ใน
การศึกษา การวิจัย และนันทนาการของประชาชน (ป่าต้นน้ าล าธาร อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร์ และเขตอนุรักษ์อ่ืนๆ ทางด้านปกป้อง
สิ่งแวดล้อม) และ 
    - ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ ก าหนดไว้เพ่ือการผลิตไม้และของป่าเพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ 
 
       อย่างไรก็ตามเป้าหมายพ้ืนที่ป่าร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศไทย ก าหนดอย่างชัดเจนบน
ข้อมูลพ้ืนฐานทางวิชาการ และสถานการณ์ประเทศเมื่อปี พ .ศ. 2528 ซึ่ง ณ ขณะนั้น เป้าหมายพ้ืนที่ป่าไม้ 
ที่ก าหนดได้ก าหนดบนพ้ืนฐานพื้นที่ป่าในที่ดินของรัฐภายใต้กฎหมายแต่ละฉบับ และป่าเพ่ือเศรษฐกิจได้มุ่งเน้น
ไปยังพ้ืนที่ป่าธรรมชาติที่มีการใช้ประโยชน์ในรูปแบบเนื้อไม้ในเขตที่ก าหนดให้ใช้ประโยชน์ได้และสามารถ
อนุญาตให้สัมปทานท าไม้กับภาคเอกชน แต่ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการยกเลิกสัมปทานท าไม้ในป่าธรรมชาติ
แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ดังนั้น การใช้ประโยชน์ในรูปแบบเนื้อไม้จึงมุ่งไปยังพ้ืนที่ไม้จากสวนป่าเพ่ือเศรษฐกิจ 
อย่างไรก็ตามยังไม่มีผลงานวิจัยที่แสดงถึงความเหมาะสมของ “ร้อยละ 40” ภายใต้บริบทประเทศในปัจจุบัน 
 
       ส่วนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้ก าหนดเป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ที่ควรมีไว้ใน
ส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยก าหนดเป้าหมายพื้นที่สีเขียว
ทุกประเภทไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ ของพ้ืนที่ประเทศ โดยแบ่งเป็นสัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวพ้ืนที่เป็นป่าธรรมชาติ 
ร้อยละ ๓๕ พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือการใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๕ และพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ ๕ 
ส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้ก าหนดสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้
ที่ควรมีเป็นร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นท่ีป่าเพ่ือการอนุรักษ์ร้อยละ ๒๕ และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 
ร้อยละ ๑๕ พ้ืนที่ป่าชายเลนเพิ่มจาก ๑.๕๓ ล้านไร่เป็น ๑.๕๘ ล้านไร่ พ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าเพ่ิมข้ึน 
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  2) การวิเคราะห์ปัญหาหลักของการป่าไม้ไทย  
 
      การวิเคราะห์ปัญหาหลักที่ต้องค านึงถึงในการจัดท านโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยจ าแนกเป็น 
3 ด้าน  ได้แก่ ด้านการจัดการป่าไม้ 6 ประเด็น ด้านการใช้ประโยชน์ป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ 4 ประเด็น 
และด้านระบบบริหารและองค์กรเกี่ยวกับการป่าไม้ 5 ประเด็น  ดังแสดงดังภาพที่ 7 
 

 
 
ภาพที่ 7  การวิเคราะห์ปัญหาหลักของการป่าไม้ไทยในการจัดท านโยบายป่าไม้แห่งชาติ  

การวิเคราะห์ปัญหาหลักของการป่าไม้ไทยในการจัดท านโยบายป่าไม้แห่งชาติ 

ด้านการจัดการปา่ไม้ 

 1. ไม่สามารถหยุดยั้งการบุกรุก
ท่ีดินป่าไม้ของรัฐหรือการ
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ของ
ชาติได้โดยเด็ดขาด 

 2. มีการครอบครองและใช้
ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้ของรัฐ
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

 3. มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้
บางส่วนไม่เหมาะสมกับ
ศักยภาพหรือขีด
ความสามารถในการรองรับ
ของพื้นท่ี 

 4. ระบบสารสนเทศทรัพยากร
ป่าไม้ท้ังในภาพรวมของ
ประเทศและระดับพื้นท่ียัง
ไม่เหมาะสม  

 5. การเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายตาม
นโยบายป่าไม้แห่งชาต ิ

 6. ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
คนกับสัตว์ป่า 

ด้านการใช้ประโยชนป์่าไม้ 
และอุตสาหกรรมปา่ไม้ 

 1. ปริมาณไม้เศรษฐกิจไม่
เพียงพอกับความต้องการ 
ใช้ไม้และการตอบสนองต่อ
การใช้ปรโยชน์ในภาคส่วน
ต่าง  ๆ 

 2. การส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมท่ีใช้ผลิตผล
จากป่าไม้และการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากร
ป่าไม้ยังไม่มีประสิทธิภาพ
และเป็นรูปธรรม 

 3. มาตรฐานการรับรองป่าไม้ใน
ประเทศส่วนใหญ่ยังไม่เป็นท่ี
ยอมรับและยังไม่ผ่าน 
การรับรองท้ังใน
ระดับประเทศและระดับ
สากล 

 4. การส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้ประโยชน์การบริการ
จากป่าไม้อย่างสมดุล ยั่งยืน 
และเกื้อกูลระบบนิเวศยัง ไม่
มีประสิทธิภาพ  

ด้านระบบบริหารและองค์กร 
เกี่ยวกับการป่าไม้ 

 1. หน่วยงานภาครัฐหลักท่ีมีบทบาท
ในการบริหารจัดการ ป่าอนุรักษ์ 
ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน  
ขาดเอกภาพ และบางส่วน
ปฏิบัติงานบริการประชาชนยัง
ไม่มีประสิทธิภาพ  

 2. คณะกรรมการตามกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
การป่าไม้ขาดการปฏิบัติงาน   
ท่ีประสานสอดคล้อง 

 3. การพัฒนาธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานป่าไม้ท้ังระบบยัง   
ไม่เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 

 4. งานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
ด้านการป่าไม้ขาดการส่งเสริม
และพัฒนาอย่างจริงจัง 

 5. กฎหมายท่ีเป็นเครื่องมือหลัก 
ในการบริหารจัดการป่าไม้     
ไม่เหมาะสมกับบริบทของสังคม
และสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป และการบังคับใช้กฎหมายยัง
ขาดเอกภาพและประสิทธิภาพ 
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  3) การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มภายนอกที่กระทบต่อการป่าไม้ไทย 
 
       จากข้อมูลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
ได้แสดงข้อมูล สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลกที่มากระทบต่อประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วาระการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ค.ศ. ๒๐๓๐ ได้ก าหนดทิศทางการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง 
ท าให้ประเทศไทยต้องพร้อมรับภาระในการลดก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นภายใต้กระแสการแข่งขันการค้า 
ที่เข้มข้น โดยวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ เป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมาย
และ ๑๖๙ เป้าประสงค์ จะมีส่วนส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตโดยเฉพาะ 
การสร้างหลักประกันในการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคน ยกระดับคุณภาพน้ า เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น้ าทุกภาคส่วน การมีรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสีย 
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทะเล การปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไม้อย่างยั่งยืน  
และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบทางลบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และการด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
ที่ เกิดขึ้น  ท า ให้ประเทศต้องมีการก าหนดเป้ าหมายและแนวทางการพัฒนาเ พ่ือรักษา ฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะพัฒนากลไกด าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ ให้เกิดการบรูณาการไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโลกและพร้อมไปกับการพัฒนาภายในประเทศอย่างยั่งยืน 
 
       นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
เข้มข้น ส่งผลให้ประเทศต่างๆ รวมทั้งไทยต้องด าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง ประเทศไทยได้
ประกาศเจตนารมณ์และก าหนดเป้าหมายของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่ ากว่าระดับ
การปล่อยตามปกติ ร้อยละ ๗-๒๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นอกจากนี้ ความตกลงปารีส (Paris Agreement)  
ที่นานาประเทศได้รับรองร่วมกันเมื่อ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมุ่งควบคุมการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก 
ให้ต่ ากว่า ๒ องศาเซลเซียส และประเทศไทยได้ลงนามรับรองความตกลงดังกล่าวเมื่อ  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ 
ส่งผลให้ไทยต้องมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดเป้าหมายในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๐-๒๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ อีกทั้งต้องมีการทบทวนเพื่อ
เพ่ิมระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุก ๕ ปี ก่อให้เกิดนัยส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ที่จะต้องเร่ง
ด าเนินการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม บริการและการผลิตไฟฟ้า 
ตลอดจนภาคครัวเรือน เป็นแรงกดดันให้ประเทศต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และเพ่ิมการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานชีวภาพเพ่ิมมากขึ้นนอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มในการ
ใช้ประเด็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเงื่อนไขส าหรับก าหนดมาตรฐานสินค้าในการค้าระหว่างประเทศ  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทย แต่ก็อาจสร้างโอกาสส าหรับธุรกิจใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ 
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดของเสีย เป็นต้น อย่างไรก็ดี  
แม้ว่ากรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ก าหนดให้มีความช่วยเหลือแก่ประเทศก าลัง
พัฒนาด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ในทางปฏิบัติยังมีข้อจ ากัดเพราะความขัดแย้ง
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กับแนวทางการปกป้องสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้กรอบการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) 
ท าให้ประเทศไทยไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อก าหนดของอนุสัญญาฯ ในส่วนนี้ได้ 
 
      นอกจากนี้ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยยังต้องค านึงถึงอนุสัญญา
และความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ดังแสดงในภาพที่ 8 และ 9 

 
ภาพที่ 8 อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  
     ที่มา การกองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 4.5 ความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาหลักของการป่าไม้ไทยกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
 
  การก าหนดนโยบายป่าไม้ของชาติ ด าเนินงานภายใต้ข้อพิจารณาหลายประการ โดยในส่วน
ของความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาหลักของการป่าไม้ไทยกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  ความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาหลักของการป่าไม้ไทยกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
 

ปัญหาหลักของการป่าไม้ไทย ข้อเสนอนโยบาย 

ด้านการจัดการ 
ป่าไม้ 

1. ไม่สามารถหยุดยั้งการบุกรุกท่ีดินป่าไม้
ของรัฐหรือการท าลายทรัพยากรป่าไม้
ของชาติได้โดยเด็ดขาด 

2. มีการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน
ป่าไม้ของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาต 

3. มีการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้บางส่วน
ไม่เหมาะสมกับศักยภาพหรือขีด
ความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ 

4. ระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ทั้งใน
ภาพรวมของประเทศและระดับพื้นท่ียัง
ไม่เหมาะสม 

5. การเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 

6. ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า 

1. เชื่อมโยงการท างานของภาครัฐในการบริหารจัดการป่าไม้ทุกระดับให้มีเอกภาพและประสานกัน
ตามห่วงโซ่การพัฒนาระหว่างการบริหารราชการทุกระดับ รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือ  
และพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา
ป่าไม้ของชาติในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการอย่างมีเป้าหมายและต่อเนื่อง 

2. ก าหนดให้มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ ประกอบด้วย 
  2.1 ป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ประเทศ 
 2.2 ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ 
 โดยก าหนดให้เ พ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน ให้ได้ 

ตามเป้าหมายภายใต้กรอบเวลาที่ก าหนดในแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ 
3. จ าแนกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการบริหารจัดการในภาพรวมของประเทศและระดับพ้ืนที่พร้อมทั้งก าหนด

แนวทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในแต่ละพ้ืนที่อย่างเหมาะสม 
4. ปรับปรุงแนวเขตที่ดินป่าไม้ทุกประเภทของรัฐให้ชัดเจนและมีเอกภาพ ด้วยการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
5. พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ทั้งในภาพรวมของประเทศและระดับพ้ืนที่ให้มีมาตรฐาน 

เอกภาพ ทันต่อสถานการณ์ ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าไม้ทุกประเภท และเชื่อมโยงกับข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรอ่ืนของประเทศ และก าหนดหน่วยงานหรือคณะบุคคล
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสม  

6. ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทและหน้าที่ของทุกภาคส่วนให้มีจิตส านึกและมีส่วนร่วม รวมทั้ง
รับผิดชอบในการอนุรักษ์ การจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 

7. หยุดยั้งและป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ 
โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานที่ชัดเจน 
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8. บริหารจัดการป่าอนุรักษ์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ รวมทั้งป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆ และรักษาสภาพธรรมชาติที่สวยงามหรือมีจุดเด่น
เฉพาะตัว โดยให้คงไว้ซึ่งสภาพธรรมชาติ รักษาดุลยภาพของระบบนิเวศให้มากที่สุด ซึ่งการใช้
ประโยชน์ต้องกระท าเท่าที่จ าเป็นตามศักยภาพหรือขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่  
ตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาการวิจัย และนันทนาการ 

9. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของรัฐ
อย่างเหมาะสม เป็นธรรม ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และค านึงถึงผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ โดยให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบเวลา 

10 . พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์และการตลาดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ 
อย่างเหมาะสม 

11. ฟ้ืนฟูป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์ โดยก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการฟ้ืนฟูอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง มีการติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ  
บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและก าหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

12. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการป่าชุมชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถอ านวยประโยชน์ต่อชุมชน 
สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าไม้ของประชาชน เป็นส่วนส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่น
เข้มแข็ง และเป็นการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 

13. พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าทั้งระบบ รวมทั้งแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าอย่างเป็น
รูปธรรม และสัตว์ป่าได้รับการคุ้มครอง รักษา และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาระบบนิเวศ 
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
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ด้านการใช้
ประโยชน์ป่าไม้

และอุตสาหกรรม
ป่าไม้ 

1. ปริมาณไม้เศรษฐกิจไม่เพียงพอกับความ
ต้องการใช้ไม้และการตอบสนองต่อการ
ใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆ 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่
ใช้ผลิตผลจากป่าไม้และการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรป่าไม้ยังไม่มี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

3. มาตรฐานการรับรองป่าไม้ในประเทศ
ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นที่ยอมรับและยังไม่
ผ่านการรับรองทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากล 

4. การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
ประโยชน์การบริการจากป่าไม้อย่าง
สมดุล ยั่งยืน และเก้ือกูลระบบนิเวศยัง 
ไม่มีประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งในที่ดินของรัฐที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ และในที่ดิน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่มิใช่ของรัฐให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไม้ และตอบสนองต่อ
การใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้ครบวงจรในทุกระดับ และพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม 

3. พัฒนาและส่งเสริมการรับรองป่าไม้ตามมาตรฐานการรับรองป่าไม้ให้เป็นที่ยอมรับและได้รับการ
รับรองทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์การบริการจากป่าไม้อย่างสมดุล ยั่งยืน และเกื้อกูลระบบนิเวศ 

ด้านระบบบริหาร
และองค์กร

เกี่ยวกับการป่าไม้ 

1. หน่วยงานภาครัฐหลักที่มีบทบาทในการ
บริหารจัดการ ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ
และป่าชุมชน ขาดเอกภาพ และบางส่วน
ปฏิบัติงานบริการประชาชนยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 

1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเกี่ยวกับการป่าไม้ให้สามารถบริหารจัดการป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจและ
ป่าชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขนาดที่เหมาะสม ลดความซ้ าซ้อน และปรับปรุงวิสั ยทัศน์ 
ภารกิจหรือพันธกิจของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนแม่บท
พัฒนาการป่าไม้แห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. คณะกรรมการตามกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติเกีย่วกับการป่าไม้ขาด
การปฏิบัติงานที่ประสานสอดคล้อง 

3. การพัฒนาธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานป่าไม้ทั้งระบบยังไม่เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน 

4. งานวิชาการ วิจัย และนวตักรรมด้านการ
ป่าไม้ขาดการส่งเสริมและพัฒนาอย่าง
จริงจัง 

5. กฎหมายที่เป็นเครื่องมือหลักในการ
บริหารจัดการป่าไม้ไม่เหมาะสมกับ
บริบทของสังคมและสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป และการบังคับใช้
กฎหมายยังขาดเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ให้กับประชาชนและการบริการอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 

3. พัฒนาและส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่าไม้ทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม โดยภาครัฐ
มีการบริหารอัตราก าลังที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการ
ท างานเพ่ือประชาชนและประเทศ มีคุณธรรมและมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

4. พัฒนาบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าไม้ทุกระดับให้มีความเป็นมืออาชีพในงานป่าไม้ 
มีความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน รวมทั้งจัดสวัสดิการของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
คุ้มครอง รักษา ทรัพยากรป่าไม้ในภาคสนามให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
และไม่น้อยกว่าบุคลากรสายงานอื่นท่ีมีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน 

5. ก าหนดให้มียุทธศาสตร์หรือแผนการวิจัยภาคป่าไม้ในนโยบาย ยุทธศาสตร์หรือแผนการวิจัย
ระดับชาติ และ/หรือ พิจารณาจัดตั้งสถาบันวิจัยป่าไม้ในระดับชาติ รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนา
งานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมให้ตอบสนองต่อการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ทั้งระบบ 

6. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมและสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารจัดการป่าไม้ทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
เท่าเทียม และน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 

7. ให้มีคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่จัดตั้งเป็นการถาวรโดยกฎหมาย มีหน้าที่และอ านาจ 
ในการก าหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศท้ังระบบ รวมทั้ง
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประสานและให้ค าแนะน าแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้พิจารณาจัดตั้ง
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่อท าหน้าที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวกที่ 1  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2560 
ภาคผนวกที่ 2  องค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) 
ภาคผนวกที่ 3  ค าสั่งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

จัดท าร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ 
ภาคผนวกที่ 4  ค าสั่งคณะอนุกรรมการจัดท าร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้

แห่งชาติที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานสนับสนุนคณะอนุกรรมการจัดท าร่างนโยบาย
ป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ 
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ภาคผนวกที ่1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวกที่ 2  คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) 
 
1. นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  ประธานกรรมการ 
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน)์ รองประธานกรรมการ 
3. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  กรรมการ 
4. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กรรมการ 
5. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรรมการ 
6. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 
7. ปลัดกระทรวงพลงังาน  กรรมการ 
8. ปลัดกระทรวงพาณิชย์  กรรมการ 
9. ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กรรมการ 
10. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 
11. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ 
12. เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ 
13. เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ  กรรมการ 
14. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  กรรมการ 
15. อัยการสูงสุด  กรรมการ 
16. ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ กรรมการ 
17. เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  กรรมการ 
18. ผู้อ านวยการส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  กรรมการ 
19. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดา้นทรัพยากรป่าไม้ (นายขวัญชัย ดวงสถาพร) กรรมการ 
20. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดา้นทรัพยากรป่าไม ้(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)  กรรมการ 
21. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดา้นทรัพยากรป่าไม้ (นายอนรรฆ พฒันวบิูลย์) กรรมการ 
22. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดา้นเศรษฐศาสตร์ (นายประชา คุณธรรมดี)  กรรมการ 
23. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดา้นสังคม (นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตน์) กรรมการ 
24. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดา้นสิ่งแวดล้อม (นายจ าลอง โพธิ์บญุ) กรรมการ 
25. ผู้ซึ่งด ารงต าแหนง่คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นายนิคม แหลมสัก) กรรมการ 
26. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารณ์ สิมาฉายา) กรรมการและเลขานุการ 
27. อธิบดีกรมป่าไม้ (นายอรรถพล เจริญชันษา) กรรมการและ 
 ผู้ช่วยเลขานุการร่วม 
28. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื (นายธัญญา เนติธรรมกุล) กรรมการและ 
 ผู้ช่วยเลขานุการร่วม 
29. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (นายจตุพร บุรุษพัฒน)์ กรรมการและ 
 ผู้ช่วยเลขานุการร่วม 
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ภาคผนวกที่ 3  ค าสั่งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
จัดท าร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ 
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ภาคผนวกที่ 4  ค าส่ังคณะอนุกรรมการจัดท าร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บท
พัฒนาการป่าไม้แห่งชาติที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานสนับสนุน
คณะอนุกรรมการจัดท าร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนา 
การป่าไม้แห่งชาติ 
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