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บทที่ ๑ 

บทน า 

 

ความเป็นมา 

 ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นฐาน

การพัฒนาประเทศในทุกด้าน เนื่องจากทรัพยากรป่าไม้สามารถอ านวยประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ และยังมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความ

เป็นอยู่ของคนในสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ  

 รัฐบาลปัจจุบัน (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของ

คณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้กล่าวถึง

นโยบาย  ข้อ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการ

อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ท าลายป่า

มากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ 

สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุ ถูกท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วย

กฎหมายเป็นอันมากทั้งปัญหาภาวะมลพิษ โดยเฉพาะขยะประเภทต่างๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาล

จึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่างการ

อนุรักษ์และการใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยืน  

 ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ที่จัดท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยน ามาเป็นแนวทางในการจัดท ายุทธศาสตร์กรมป่าไม้ โดยให้มีความ

สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร ์แผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้ 
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1.1 นโยบายรัฐบาล 

 นโยบายรัฐบาลข้อที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล

ระหว่างการอนุรักษ์กับการใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยืน  

 9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ 

และสัตว์ป่า โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท าแนวเขตที่ดิน

ของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการพิสูจนส์ิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดนิของรัฐโดยน าระบบ

สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐาน     

ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน้ าและ

พื้นที่อนุรักษ์ที่มีความส าคัญเชิงนิเวศ ก าหนดพื้นที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาให้เป็นพื้นที่

ยุทธศาสตร์การปลูกป่าเพื่อป้องกันภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และ

ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จาก         

ป่าธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและ

การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้แบบมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น  

 9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดิน

ของรัฐโดยยึดแนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น ก าหนดเขตป่าชุมชน      

ให้ชัดเจน พื้นที่ใดที่สงวนหรือกันไว้เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่าง

เคร่งครัด พื้นที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผันให้ตามความจ าเป็นโดยใช้

มาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการปลูกป่าทดแทน         

เข้าด าเนินการ  ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อื่นอันเป็นบ่อเกิดของ

เศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่อง เพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยที่ดินยังเป็นของรัฐจะจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ จัดท าทะเบียนผู้ถือ

ครองที่ดินในที่ของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหารที่ดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพเพื่อท า

หน้าที่ก าหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครอง

ที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการ

จัดการที่ดินของชุมชน ก าหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพื่อเป็นกลไกในการน า

ทรัพยากรที่ดนิมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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1.2 นโยบายรัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๑) นโยบายเร่งด่วน 

  (1) ด าเนินการในเรื่องสิทธิของบุคลากรทุกระดับ ปรับปรุงสภาพการท างาน/

สภาพความเป็นอยู่ของบุคลากรช้ันผู้น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่

ทุรกันดารหรอืพืน้ที่เสี่ยงภัย 

 (2) ด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมากจากพระราชด าริอย่างเต็ม

ความสามารถ 

 (3) ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า ล่าสัตว์และตัดไม้ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนทุกภาคส่วนในการรักษาแหล่งต้นน้ า ผืนป่า สัตว์ป่า และเร่งรัดฟื ้นฟูพื ้นที่ 

ป่าเสื่อมโทรม 

 (4) ใช้มาตรการปราบปรามโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด         

ต่อผู้กระท าความผิดและลงโทษเจ้าหน้าที่ทุกระดับช้ันที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าผิดอย่าง

เฉียบขาดและรวดเร็ว 

 (5) ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง ส ารวจไม้พะยูง

ของกลางเพื่อเตรียมการแปรรูปและสง่มอบใหร้ัฐบาลเพื่อใช้ประโยชน์ 

 (6) เพิ่มพืน้ที่ป่าชายเลนและป้องกันการบุกรุก 

 (7) ส ารวจพืน้ที่ป่าเสื่อมโทรมให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อด าเนินการตาม

นโยบายรัฐบาลต่อไป 

 (8) ปฏิบัติตามแผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ ากินน้ าใช้ทุกครัวเรือนตาม

ยุทธศาสตรพ์ัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศใหส้ าเร็จตามก าหนดเวลา 

 (9) ทุกหน่วยงานระดับกรมจัดท าโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR: Corporate 

Social Responsibility) ให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานระดับพืน้ที่ เชน่ อุทยานแหง่ชาติ 

 (10) ทุกหน่วยงานให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (11) ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ 

และความเชื่อถือของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความจ าเป็นในการปฏิบัติหนา้ที่ตามกฎหมาย          
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 (12) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาการถือครองสิทธิ์ที่ดิน      

ทับซ้อนอันเนื่องมาจากการออกเอกสารสิทธิ์ แผนที่ ข้อกฎหมาย และการทุจริตของเจ้าหน้าที่  

ฯลฯ 

 (13) เร่งรัดและผลักดันการน า “โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุก

ท าลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ” (แผนที่ สองพันล้าน) มาใช้แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน

และแนวเขตพืน้ที่ป่าไม้ที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนและเจ้าหนา้ที่รัฐ 

 (14) บริหารงานงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ทันตามก าหนดเวลาของ

รัฐบาล ด าเนินงานอย่างสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

2) นโยบายกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

 (1) ปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสม ทันเหตุการณ์ มีบทลงโทษการ

กระท าผิดที่ชัดเจน และสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ    

เป็นธรรม 

 (2) บูรณาการแผนงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ สัตวป์่า และพันธุ์พืช ลดการปฏิบัติงานซ้ าซ้อน 

 (3) ก าหนดมาตรการ/เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ ให้มี

ความชัดเจน น าไปสู่การปฏิบัติได้จรงิ พืน้ที่ที่ยังไม่ถูกบุกรุกให้มุง่เน้นการป้องกัน 

 (4) ใช้มาตรการปราบปรามโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อ

ผู้กระท าความผิด และลงโทษเจ้าหน้าที่ทุกระดับช้ันที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าผิดอย่าง

เฉียบขาดและรวดเร็ว 

 (5) ลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้และที่ดินของรัฐ  

สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเอกชนในการปลูกป่า จัดการป่าชุมชน และปลูกป่า

เศรษฐกิจ 

 (6) สร้างความสมดุลของระบบนิเวศโดยจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ า 

ให้เอือ้ประโยชน์ตอ่การด ารงชีวติของประชาชน เพื่อลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินจาก

ปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง และหมอกควันไฟป่า 
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 ๓) นโยบายพลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

    โดยเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           

(พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) มีเป้าหมายการด าเนินงาน คือ มีป่าอุดมสมบูรณ์ รักษาไว้ 

อย่างมั่นคงใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชารัฐ  นโยบายตาม

มาตรการ 1: 5: 5 ดังนี้ 

  (1)  1: ชื่อหลักการ คือ พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

   ประกอบด้วยวาระปฏิรูป 

   ข้อ 11. การปฏิรูปที่ดนิและการจัดการที่ดนิ 

   ข้อ 25.1 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ข้อ 25.2 กลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ข้อ 28. สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดนิและทรัพยากรธรรมชาติ 

   (2) 5: มาตรการหลัก  

   ประกอบด้วย  

   (2.1) สร้างความเข้าใจ /ทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม : “ประชารัฐ” 

   (2.2) แก้ไขแนวเขต / One map 

   (2.3) รักษาป่าสมบูรณ์ /บังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุก 

   (2.4) การผ่อนผันผู้ยากไร้ /จัดสรรที่ท ากิน (คทช.) 

   (2.5) เพิ่มพืน้ที่ป่า / พืน้ที่สีเขียว 

  (3) 5: วิธีปฏิบัติการฯ  

   ประกอบด้วย 

   (3.1) Zoning / ป้องกันบุกรุกพืน้ที่ป่าต้นน้ าซ้ า : ให้ป่าฟื้นตนเอง  

   (3.2) ปลูกป่า : พืน้ที่ยึดคืน / ป่าเสื่อมโทรม  

   (3.3) การแก้ปัญหาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ / ป่าสงวนแห่งชาติ  

   (3.4) ส่งเสริมอุตสาหกรรมป่าไม ้ส่งเสริมปลูกไม้มีค่า : เป็นเงินออม / 

เงินมรดก  

     (3.5) ส่งเสริมปลูกต้นไมใ้นพืน้ที่หนว่ยงาน / ที่สาธารณะ 
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1.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี 

 รัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยคณะรัฐมนตรใีห้ความเห็นชอบในการ

จัดท ายุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตาม

รัฐธรรมนูญ และเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาว ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมี

ยุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ 1 ยุทธศาสตร ์คอื 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 เป้าหมายที่ 1 การรักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ เป็นร้อยละ 40 

ของพืน้ที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ 25 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 

มีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดนิของรัฐ และลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ตัวชี้วัด 1.1 สัดส่วนพืน้ที่ป่าไม้ของประเทศ พืน้ที่ปลูกและฟื้นฟูป่า 

 ตัวชี้วัด 1.2 แผนที่แนวเขตที่ดนิของรัฐ (โครงการ One Map) ทั่วประเทศ 

 เป้าหมายที่ 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษ 

 ตัวชี้วัด 3.3 คุณภาพอากาศในพืน้ที่วิกฤตหมอกควัน 

1.5 แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 

 1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และ 

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ ากัด

และศักยภาพในการฟื้นตัว รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการ

อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมิน

มูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนี้ 
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1.1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ 

1.2) อนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

1.3) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดนิแก้ไขการบุกรุกที่ดนิของรัฐ 

 2) แก้ไขปัญหาวกิฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 

2.1) แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้  

เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ โดยส่งเสริมทุกภาคส่วน 

เข้าร่วมด าเนินการอย่างต่อเนื่องประสานกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในระดับพหุภาคีและ 

ทวิภาคีตามข้อก าหนดในข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ตลอดจน

ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม ส าหรับการแก้ปัญหาหมอกควันจาก

การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด ควรศึกษาวิจัยพืชอื่นทดแทนที่เหมาะสมมีตลาด

รองรับและต้นทุนต่ ากว่า และสรา้งอาชีพทดแทน อาทิ การท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น 

 3) ประเด็น การคุ้มครอง ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ และเขตอนุรักษ์  

3.1) อนุรักษ์พื้นที่เปราะบางที่มคีวามส าคัญเชิงนิเวศ สร้างพืน้ที่เชื่อมต่อระหว่างป่า 

3.๒) วางระบบเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ โดยให้มีการ

จัดท าทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมด ด าเนินการพิสูจน์สิทธิ และร่วมมือกับผู้มี

ส่วนได้เสียจัดท าแนวเขตพืน้ที่อนุรักษ์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน  

3.๓) ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ าและการใช้สารเคมีการเกษตรใน

พืน้ที่ต้นน้ าอย่างเข้มงวด  

3.๔) ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์และป้องกันการบุกรุกป่าไม้โดยภาคประชาชน

และชุมชน  

3.๕) ส่งเสริมหลักการชุมชนอยู่ร่วมกับป่า  

3.๖) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  

3.๗) ส่งเสริมการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง  

3.๘) ส่งเสริมการฟื้นฟูและการปลูกป่าในรูปแบบวนเกษตร โดยให้ความส าคัญ

กับพืน้ที่ต้นน้ าและพืน้ที่รอยต่อตามแนวเขตอนุรักษ์  
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3.๙) สนับสนุนการปลูกต้นไม้และการปลูกป่าอย่างจริงจังโดยเฉพาะในระดับ

ครัวเรือนและชุมชนภายใต้แนวคิดและกลไกส่งเสริมที่เหมาะสม เช่น ธนาคารต้นไม้ หรือการ

ปลูกต้นไมใ้ช้หนี ้ 

3.๑๐) ให้มกีารจัดท าแผนส่งเสริมการปลูกป่าของประเทศที่สามารถขับเคลื่อนได้

อย่างเป็นรูปธรรม 

 4) ประเด็น การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการ

จัดการองค์ความรู้ 

4.๑) สนับสนุนให้มกีารจัดท าแผนที่แนวเขตที่ดนิของรัฐและการใช้ประโยชน์ในเขต

พืน้ที่อนุรักษ์ให้เกิดความชัดเจน  

4.๒) สนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทรัพยากรชายฝั่ง ป่าชายเลน แหล่งน้ าที่ดิน และทรัพยากรแร่ เผยแพร่ต่อสาธารณะอย่าง

ต่อเนื่องทุกปี ผา่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออื่น ๆ  

4.๓) ปรับปรุงระบบการจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินใน

เขตอนุรักษ์ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีอวกาศและภาพถ่ายดาวเทียม ให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับ

ร่วมกัน และสามารถติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ป่าและการใชป้ระโยชน์ที่ดินได้ 

 5) ประเด็นการปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบและกระจายการถือ

ครองท่ีดนิให้เกิดความเป็นธรรม  

5.๑) จัดท าระบบสารสนเทศและทะเบียนข้อมูลที่ดนิและแผนที่แห่งชาติ แสดงการ

ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ในที่ดินของรัฐ ที่ดินเอกชน และที่ดินที่ มีการถือ

ครองโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลการบริหารจัดการและป้องกันการขยายพื้นที่

เกษตรกรรมเข้าไปในเขตอนุรักษ์ 

5.๒) ก าหนดมาตรการเพื่อกระจายการถือครองที่ดินให้เป็นธรรม เช่น จัดเก็บ

ภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ให้มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่รกร้าง และจัดให้มีระบบและองค์กร

บริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อลดความสูญเสียพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับ

การเกษตรและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
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1.6 แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (แผนแม่บท กอ.รมน.) 

 เป้าหมายหลัก คือ พิทักษ์รักษาป่าไม้ของประเทศให้มีความสมบูรณ์โดยให้มีพื้นที่ป่า 

อย่างนอ้ย ๔๐% ของพื้นที่ประเทศ ภายใน ๑๐ ปี 

 วัตถุประสงค์  

 ๑) เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ท าลายป่าและทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครองให้ได้ตาม

เป้าหมายก าหนดไว้ภายใน ๑ ปี 

 ๒) เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และ

ยั่งยืน ภายใน ๒ ปี 

 ๓) เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าเป้าหมายทั่วทั้งประเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์ภายใน  

๒ - ๑๐ ปี 

1.7 ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕60-๒๕79 

 ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 

โดยมียุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ คอื ยุทธศาสตรท์ี่ ๑, 3, 5 และ 6 รายละเอียด ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ  

๒) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การบริหารจัดการน้ า 

๓) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม  

๔) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง

ธรรมชาต ิ

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและองค์กร 
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1.8 ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 

 นโยบายที่ 11  รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           11.1  พัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน 

   11.2 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ

ท้องถิ่นในการบริหารจัดการตรวจสอบ และการเฝ้าระวังการแสวงประโยชน์จากทรัพยากร 

ธรรมชาติโดยมิชอบ 

   11.3 เสริมสรา้งประสทิธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม 

   11.4 ส่งเสริมการรวมตัวในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นภาคีด้าน

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1.9 แผนสิทธิมนุษยชน 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

1) เน้นการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับมาตรการชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์ 

ให้ประชาชนทราบช่องทางการร้องเรียนตลอดจนสร้างความตระหนักถึงขอบเขตของสิทธิของ

ตนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

มีสว่นร่วมในการประเมนิผลกระทบที่เกิดขึน้อย่างแท้จริง โดยควรจัดให้มีกองทุนกลางที่จัดเก็บ

ค่าใช้จ่ายจากเจ้าของกิจการทั้งหมดเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินแทนการให้

ผู้ประกอบการเป็นฝ่ายจัดจ้างและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินเองดังเช่นในปัจจุบัน  

เพื่อแก้ ไขปัญหาการขาดความเป็นกลางของผู้ประเมิน และให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

เข้าตรวจสอบพืน้ที่ชุมชนที่มีความเสี่ยงจากปัญหาสิ่งแวดล้อม 

2) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้สารเคมีปลอดภัยและเหมาะสม และมุ่งจัดระเบียบ

พืน้ที่ (Zoning) เพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพของพืน้ที่ 

3) ส่งเสริมการคัดแยกขยะและบ าบัดน้ าเสียเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

4) เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อมและการอนุรักษ์และจัดสรร

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปรับปรุงบทลงโทษให้เหมาะสม

กับสภาพปัจจุบัน และออกกฎหมายที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ตลอดจนเร่งรัด

มาตรการช่วยเหลือและชดเชยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว เหมาะสม 
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และเป็นธรรม และเรง่รัดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์

และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5) ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งคุ้นเคยกับสภาพ 

แวดล้อมตามจริงพื้นที่ ในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างมีส่วนร่วม และ

ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ ตลอดจนเฝ้าระวังดูแลบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม 

โดยรัฐอาจพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณและความช่วยเหลือทางความรูท้ี่จ าเป็น 

6) ปลูกจติส านึกของประชาชนให้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และควบคุม

มลพิษทางอากาศจากการจัดการขยะให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

7) ใช้มาตรการจูงใจผู้ประกอบการที่ด าเนินกิจการอย่างมีส านึกต่อทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม

จากผู้ก่อมลพิษ โดยเปิดโอกาสใหผู้ผ้ลติภาคอุตสาหกรรม และ/หรอืภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน

การก าหนดประเภทกิจกรรมที่ต้องจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม และมาตรการทางกฎหมายที่

ส่งเสริมคุ้มครองผู้ปกป้องและผูแ้จ้งเบาะแสปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.10 ยุทธศาสตร์การจัดการป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน  

 โดยเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          

(พลเอก ดาวพ์งษ์ รัตนสุวรรณ) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ รับทราบ

แนวทางการจัดการป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบนพืน้ที่สูงชันโดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้   

 1) แนวคิดในการด าเนินการ แบ่งเป็น  

     1.1) การควบคุมดูแลพืน้ที่  

     1.2) การดูแลคน  

     1.3) การพัฒนาด้านการเกษตร 

 2) ยุทธศาสตร์การบูรณาการการจัดการป่าต้นน้ า เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน  

ภายใต้วสิัยทัศน ์“เพิ่มพืน้ที่สีเขียวบนพืน้ที่ป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพที่สูงชันอย่างยั่งยืน” 
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 3) เป้าหมาย คือ  

     3.1) ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันไม่น้อยกว่า 8.6 ล้านไร่ ภายใน

ระยะเวลา 20 ปี  

     3.2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในพื้นที่สูงให้สามารถอยู่ ได้อย่าง

พอเพียงตามแนวพระราชด าริ  

     3.3) สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

     3.4) ลดมูลค่าความเสียหายต่อชีวติและทรัพย์สินของประชาชน  

 4) ยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร ์ดังนี ้

           ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วน (กระทรวงมหาดไทย) 

           ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จัดระเบียบคนและพืน้ที่ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

            ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ป้องกันและรักษาป่า (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

         ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ ฟื้นฟูระบบนิเวศ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

            ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ พัฒนาและสง่เสริมอาชีพ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

             ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(กระทรวงศึกษาธิการ) 

           ยทุธศาสตร์ที่ ๗ ส่งเสริมการมีสว่นร่วมทุกภาคส่วน(กระทรวงมหาดไทย) 
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บทที่ ๒ 

ข้อมูลพื้นฐานกรมป่าไม้  

 

๒.๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

 ตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และ พระราช

กฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้กรมป่าไม้เป็นส่วนราชการในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นส่วนราชการ

ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าให้เกิดปัญหาการบริหาร ทั้งในด้าน

นโยบาย วิชาการ บุคลากร และการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งเป็นเหตุให้ระบบการบริหารงาน

และการบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบูรณาการตามกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ

นโยบายของรัฐบาล ในปี พ.ศ.2547 จึงได้มีการย้ายกรมป่าไม้มาสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู 

ดูแลรักษา ส่งเสริม ท านุบ ารุงป่า และการด าเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ การท าไม้ การเก็บหา

ของป่า การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ และการอื่นเกี่ยวกับป่าและอุตสาหกรรมไม้ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยกลยุทธ์เสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนเป็นหลัก 

เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และภารกิจอื่น

ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุม ก ากับ ดูแล ป้องกันการบุกรุก การท าลายป่า และการกระท าผิดในพื้นที่

รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมาย

ว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ศึกษา วิจัย วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่าเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่า

และระบบนิเวศ 

(๓) ส่งเสริมการปลูกป่า การจัดการป่าชุมชน และการปลูกสร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจ 

ในลักษณะสวนป่าภาคเอกชนและสวนป่าในรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษา 

http://kodmhai.com/m8/Dload/8.zip
http://kodmhai.com/m8/Dload/8.zip
http://kodmhai.com/m8/Dload/8.zip
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วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ป่าเศรษฐกิจของตลาดในประเทศและ

ต่างประเทศ 

(๔) อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา และจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้  และ 

การอนุญาตที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ อุตสาหกรรมไม้ ที่ดินป่าไม้  และ

ผลติผลป่าไม้ 

(๕) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ และที่

เกี่ยวข้องกับไม้และผลติภัณฑ์ไม ้

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่

กระทรวงหรอืคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

๑) อัตราก าลัง 

 กรอบอัตราก าลังปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60) จ านวนรวมทั้งสิ้น                

๑๒,341 อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน ๒,๐๔๔ อัตรา ลูกจ้างประจ า จ านวน  

๑,755 อัตรา พนักงานราชการ จ านวน 6,461 อัตรา พนักงานจา้งเหมา จ านวน ๒,๐81 อัตรา  

2) หน่วยงานในกรมป่าไม้ 

   2.๑) หนว่ยงานส่วนกลางที่จัดตัง้ขึ้นตามกฎกระทรวง จ านวน 12 หน่วยงาน 

          (๑) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

    (๒) กลุ่มตรวจสอบภายใน 

    (3) ส านักกฎหมาย 

    (4) ส านักบริหารกลาง 

    (5) ส านักการอนุญาต 

    (6) ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 

    (7) ส านักจัดการป่าชุมชน 

    (8) ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

    (9) ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

    (10) ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

    (11) ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 

    (12) ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 
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 2.2) หนว่ยปฏิบัติงานในพื้นที ่จ านวน 1,351 หนว่ย 

           (๑) หนว่ยปฏิบัติงานที่จัดตั้งขึน้ตามกฎกระทรวง 

                 (๑.๑) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ 

                  (2) หนว่ยปฏิบัติงานที่จัดตั้งขึน้ภายใต้อ านาจการบริหารของกรมป่าไม้ 

(๒.๑) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา ๑๐ สาขา 

(๒.๒) หนว่ยป้องกันรักษาป่า 521 หนว่ย 

(๒.๓) ศูนย์เพาะช ากล้าไม้ ๑๔ แห่ง 

(๒.๔) สถานีเพาะช ากล้าไม้ 89 แห่ง  

(๒.๕) ศูนย์วนวัฒนวิจัย ๔ ศูนย์ 

(๒.๖) สถานีวนวัฒนวจิัย ๔3 สถานี 

(๒.๗) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ ๔ ศูนย์ 

(๒.๘) ศูนย์วิจัยพลังงานจากไม้ ๑ ศูนย์ 

(๒.๙) ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ ๖ ศูนย์ 

(๒.๑๐) ศูนย์สง่เสริมพัฒนาและการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและ

ของป่า  2 ศูนย์ 

(๒.๑๑) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นป่าไม้ ๔ ศูนย์ 

(๒.๑๒) ศูนย์สง่เสริมวนศาสตร์ชุมชน ๑๒ แห่ง 

(๒.๑๓) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ๑๒ แห่ง 

(๒.๑๔) ด่านป่าไม้ 38 แห่ง 

(๒.๑๕) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจการพิเศษ 

120 โครงการ 

(๒.๑๖) โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลารอ้งไห้ 2 โครงการ 

(๒.๑๗) จ านวนหน่วย/โครงการ/สวนป่า ในความรับผิดชอบของ

ส่วนปลูกป่าภาครัฐ จ านวน ๖๓๙ หนว่ย/โครงการ/สวนป่า 

(๒.๑๘) จ านวนหน่วย/โครงการ/สวนป่า ในความรับผิดชอบของ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา ๑๐ สาขา 

จ านวน ๑๐๖ หนว่ย/โครงการ/สวนป่า 
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            โครงสร้างกรมป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร   ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) 

 กลุม่ตรวจสอบภายใน  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) 

 ส านักกฎหมาย*  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ล าปาง) 

 ส านักบรหิารกลาง  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก) 

 ส านักการอนุญาต*  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 5 (สระบุร)ี 

 ส านกัจัดการท่ีดนิป่าไม้  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) 

 ส านักจัดการป่าชุมชน  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น) 

 ส านักป้องกันรักษาและควบคุมไฟป่า  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 

 ส านักแผนงานและสารสนเทศ  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 (ชลบุร)ี 

 ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 (ราชบุรี) 

 ส านักสง่เสริมการปลูกป่า  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎรธ์านี) 

 ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ**  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรธีรรมราช) 

  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) 

  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแมฮ่อ่งสอน** 

  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่** 

   ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์** 

   ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก** 

  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 สาขานครพนม** 

   ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี** 

หมายเหต ุ* หน่วยงานท่ีจัดต้ังตามกฎกระทรวง 

                    เปลี่ยนชื่อเป็นส านัก 

  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 9 สาขาปราจนีบุรี** 

  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 10 สาขาเพชรบุรี** 

              ** หน่วยงานจัดต้ังเป็นการภายใน   ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 สาขากระบ่ี** 

   ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 สาขานราธิวาส** 

                

กรมป่าไม้ 

ส านักงานผู้ตรวจราชการกรมป่าไม ้

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

หนว่ยงานสว่นกลางท่ีต้ังอยูใ่นสว่นภูมภิาค หนว่ยงานสว่นกลาง 
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๒.๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ๑) พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  

  การท าไม้ แปรรูปไม้ ตั้งโรงงาน ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป มีไม้แปรรูปไว้ใน

ครอบครอง มีไว้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครอง การเก็บหาของป่าค้าหรือ มีไว้ใน

ครอบครอง ซึ่งของป่าหวงห้ามการน าไม้หรอืของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านและ การแผ้วถางป่า 

 ๒) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

  คุ้มครองป้องกันเพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของชาติและเพื่อ 

มิให้อาชีพเกษตรกรรมของประชาชนส่วนใหญ่และเศรษฐกิจของประเทศถูกกระทบกระเทือน

จากผลของการท าลายป่า 

 ๓) พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 

  ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อการค้าในที่ดินของรัฐและของ

เอกชน และเป็นการสร้างอาชีพให้ประชาชนมีงานท าและผลิตไม้เพื่อเป็นสินค้า ตลอดจนเพิ่ม

พืน้ที่ท าไม้ให้มปีริมาณมากขึ้น 

 4) พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545  

  ควบคุมการครอบครอง การใช ้การจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ 
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บทที่ 3 

สถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย 

 

3.1 ภาพรวมสถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย  

 ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ ๓๒3.53 ล้านไร่ (กรมการปกครอง, 2556) โดยเหลือ

พื้นที่ที่คงสภาพเป็นป่าไม้อยู่ในปี พ.ศ. ๒๕๕8 ประมาณ ๑๐2.24 ล้านไร่ หรือประมาณ 

ร้อยละ ๓1.๖0 ของเนื้อที่ประเทศ (กรมป่าไม้, ๒๕๕8) จากข้อมูลภาพรวมการเปลี่ยนแปลง

พื้นที่ป่าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕8 จะพบว่า ในช่วงระยะเวลา 43 ปี พื้นที่ป่าไม้

ของประเทศไทยลดลงจ านวนทั้งสิ้น 36,325,893.12 ไร่ โดยมีอัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปี

เท่ากับ 844,788.21 ไร่ ในขณะที่นโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 ก าหนดเป้าหมายพื้นที่ป่าที่ควรมี เท่ากับร้อยละ 40 ของพื้นที่

ประเทศ หรอื ประมาณ 128.๓ ล้านไร่ โดยจ าแนกเป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์และป่าเพื่อเศรษฐกิจ 

ดังนั้น ขนาดพื้นที่ป่าของประเทศไทยในปัจจุบันยังน้อยกว่าเป้าหมายที่ควรมีอยู่ประมาณ 

26.06 ล้านไร่ หรอื คิดเป็นเนือ้ที่ ร้อยละ 8.05 ของพื้นที่ประเทศ  

 การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในปัจจุบันมีความยุ่งยากหรือซับซ้อน เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วิกฤติทางสิ่งแวดล้อมมี

มากขึ้น และสถานการณท์างการเมอืงของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รวมถึงความขัดแย้ง

เกี่ยวกับที่ดินป่าไม้ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน โดยสามารถวิเคราะห์ภาพรวมปัญหาที่

ส าคัญของทรัพยากรป่าไม้ สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการจัดการที่ดินป่าไม้           

ทั้งโอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) ได้ดังภาพที ่3-1 และอธิบายในแต่ละประเด็นใน

ข้อ 3.2 ถึง 3.4 
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3.2 แนวโน้มทรัพยากรป่าไม้  

 จากข้อมูลสถิติพื้นที่ป่าไม้ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าจ านวนร้อยละ 

๕๓.๓ ของพื้นที่ประเทศ หรือประมาณ ๑๗๑.๐๘ ล้านไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ มีพื้นที่ป่า

เหลืออยู่ร้อยละ ๓๐.๕๒ ของพื้นที่ประเทศ หรือประมาณ ๙๘ ล้านไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ประเทศไทยมีพืน้ที่ป่าเหลืออยู่ ร้อยละ ๒๕.๓ ของพื้นที่ประเทศ หรอืประมาณ ๘๑ ล้านไร่ และ 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าเหลืออยู่ ร้อยละ ๓๓.๔ ของพื้นที่ประเทศ หรือประมาณ 

๑๐๗ ล้านไร่ จากการลดลงของพื้นที่ป่าจ านวนมากในระยะเวลาที่ผ่านมา มีผลกระทบต่อ

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้และสถานภาพของพืชและสัตว์หลายชนิด โดยบางชนิดได้

สูญพันธุ์ไปแล้ว และบางชนิดเสี่ยงตอ่การสูญพันธุ์ หายาก และถูกคุกคาม 

 จากข้อมูลสถิติป่าไม้สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในช่วงปี               

พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๕8 ดังภาพที ่3-๒ สามารถพิจารณาเป็นสองช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงระหว่างปี 

พ.ศ. 2516 ถึง ปี พ.ศ. 2541 และช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2558 เนื่องจาก

มาตราส่วนที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ก่อนปี พ.ศ. 2543 ข้อมูลพื้นที่

ป่าไม้ของกรมป่าไม้ ถูกจัดท าขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทียมที่มาตราส่วน 

1:250,000 ภายหลังจากปี พ.ศ. 2543 มีการเปลี่ยนแปลงมาตราส่วนที่ใช้ส าหรับการ

จัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้เป็น 1:50,000 ดังนั้น ผลจากการก าหนดมาตราส่วนของภาพ

ดาวเทียมที่แตกต่างกันดังกล่าว ท าให้ตัวเลขพื้นที่ป่าไม้ของประเทศมีความแตกต่างกันชัดเจน 

 ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2516 – 2541 : รวมระยะเวลา 26 ปี): พื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก 

138,566,875 ไร่ ใน ปี พ.ศ. 2516 เหลือ 81,076,250 ไร่ ในปี พ.ศ. 2541 หรือ 

คิดเป็นอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 2,053,236.61 ไร่ 

 ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2543 – 2558 : รวมระยะเวลา 16 ปี): พื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก 

106,319,237.50 ไร่ ในปี พ.ศ. 2543 เหลือ 102,240.981.88 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 

หรอืคิดเป็นอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 254,890.98 ไร่ 

 จากข้อมูลภาพรวมการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕8 

จะพบว่ า ใน ช่วงระยะเวลา  43 ปี  พื้ นที่ป่ า ไม้ของประเทศไทยลดลงจ า นวนทั้ งสิ้ น 

36,325,893.12 ไร่ โดยมีอัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 844,788.21 ไร่ 



 

ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2560 - 2579 

 

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

21 

 

 
 

ภาพที ่3-2 การเปลี่ยนแปลงของพืน้ที่ป่าไม้ในชว่งปี พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๕8  

3.3 ปัญหาที่ส าคัญของทรัพยากรป่าไม้ 

 3.3.1 สัดส่วนเน้ือที่ป่าไม้ไม่เหมาะสม มีแนวโน้มลดลง และข้อมูลขาดเอกภาพ  

  ๑) ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้เหลือประมาณ ๑๐2.24 ล้านไร่ หรือ

ประมาณร้อยละ ๓1.๖0 ของเนื้อที่ประเทศ (กรมป่าไม้, ๒๕๕8)  

  ๒) นโยบายป่าไม้แหง่ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 

ก าหนดเป้าหมายพื้นที่ป่าที่ควรมี เท่ากับร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ (แต่มีเนื้อหาแสดง

สัดส่วนเป้าหมายพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์และป่าเพื่อเศรษฐกิจแตกต่างกัน) ซึ่งเมื่อเทียบกับ

ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบันแล้ว พบว่าสัดส่วนเนื้อที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศยังไม่เหมาะสม 

เนื่องจากขนาดพื้นที่ป่าของประเทศไทยในปัจจุบันยังน้อยกว่าเป้าหมายที่ควรมีอยู่ประมาณ  

26.06 ล้านไร่ หรอื คิดเป็นเนือ้ที่ ร้อยละ 8.05 ของพื้นที่ประเทศ  

  ๓) พื้นที่ป่าไม้ยังคงถูกบุกรุกท าลาย ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบ

นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยในช่วงระยะเวลา 43 ปี (พ.ศ. ๒๕๑๖ - พ.ศ. ๒๕๕8) 

พืน้ที่ป่าไม้มอีัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 844,788.21 ไร่ 

  4) ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันและ

ขาดการบูรณาการข้อมูลให้สอดคล้องกัน เช่น ข้อมูลพื้นที่ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช ปี พ.ศ.2552 แสดงข้อมูลพื้นที่ป่าจ านวนร้อยละ 33.56 ของเนื้อที่ประเทศ 

ในขณะที่ข้อมูลพื้นที่ป่าของกรมพัฒนาที่ดินแสดงพื้นที่ป่าสมบู รณ์และป่ารอสภาพฟื้นฟู 
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จ านวนร้อยละ 36.29 ของเนื้อที่ประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการส ารวจ

ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ (National Forest Inventory) ในปี พ.ศ. 2550 ด าเนินการโดย 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้การสนับสนุนของ International Tropical 

Timber Organization (ITTO) (DNP, 2007) แต่ข้อมูลทางวิชาการดังกล่าวยังไม่ได้มีการ

ประยุกต์ใชใ้นการประเมินขนาดพืน้ที่และสถานภาพป่าไม้ของชาติอย่างจริงจัง 

 3.3.2 ความขัดแย้งการใช้ท่ีดนิป่าไม้มีความรุนแรงมากขึ้น  

  เนื่องจากที่ดินมีอยู่อย่างจ ากัด แต่จ านวนประชากรและความต้องการใช้

ประโยชน์ที่ดินมีมากขึ้น ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ตรงตามศักยภาพของพื้นที่ เช่น  

มีการใช้พื้นที่ป่าส าหรับกิจกรรมทางการเกษตรหรือการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม หรือมีการ

ขยายตัวของพืน้ที่เมืองและอุตสาหกรรมเข้าไป ในพืน้ที่เกษตรกรรม และมีการใช้ประโยชน์พื้นที่

ป่าไม้อย่างไม่เหมาะสมตามสถานภาพของพื้นที่  และการกระจายการถือครองที่ดินยังไม่

เหมาะสมและเป็นธรรม ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งการใช้ที่ดินที่มีความรุนแรงมากขึ้น 

ดังเชน่ ข้อมูลแสดงตัวชีว้ัดถึงปัญหาดังกล่าว ดังนี้  

   ๑) มีคดีเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้เฉลี่ยปีละ ๖,๕๓๒ คดี โดยในปี  

พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ มีจ านวน ๓๗,๙๕๔ คดี รวมพื้นที่ที่ถูกบุกรุกจากการด าเนินคดีเท่ากับ 

๑๑๓,๘๖๒ ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย ๖,๑๙๕,๑๒๐,๗๖๙ บาท (กรมป่าไม้, ๒๕๕๕)  

   ๒) มีผู้ถือครองที่ท ากินในเขตป่าไม้อย่างน้อย ๔-๕ แสนราย คิดเป็น

พื้นที่ประมาณ ๖-๑๐ ล้านไร่ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาต,ิ 2551) 

 3.3.3 พื้นที่ต้นน้ าล าธารถูกบุกรุกและใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม  

  พืน้ที่ป่าต้นน้ าล าธารบางส่วนถูกบุกรุกและมีการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม 

ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาการขาดแคลนน้ า มลพิษทางน้ า และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

นอกจากนี้การบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ าล าธารยังขาดเอกภาพและการบูรณาการอย่างเป็น

รูปธรรม การก าหนดแนวทางจัดการพื้นที่ต้นน้ าล าธารยังขาดข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนการ

ตัดสินใจ การชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ า ล าธารส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง และปริมาณ 
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คุณภาพและสัดสว่นการไหลของน้ าท่าในพืน้ที่ต้นน้ าล าธาร ส่วนใหญ่ไม่เหมาะสม (กรมอุทยาน

แหง่ชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2554) 

 3.3.4 ไฟป่าเป็นสาเหตุส าคัญของการเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่า และมลพิษทาง

อากาศ  

  ๑) ไฟป่าเป็นสาเหตุส าคัญของการเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าในปัจจุบัน และมี

สาเหตุจากมนุษย์  

  ๒) ไฟป่าเป็นสาเหตุส าคัญของมลพิษทางอากาศในเขตเมืองหรือชุมชน และ

พืน้ที่เศรษฐกิจ ที่ส าคัญ ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชน  

  3) การควบคุมและจัดการไฟป่าที่ไม่เหมาะสมตามหลักวิชาการก่อให้เกิดการ

เสื่อมโทรมของพื้นที่ป่า เช่น การป้องกันไฟป่าอย่างเคร่งครัดในพื้นที่ป่าเต็งรัง ส่งผลกระทบ 

ทางลบต่อการสบืพันธุ์ตามธรรมชาติของป่าและการเติบโตของพชืบางชนิด  

 3.3.5 มีการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการกระจาย

การถือครองที่ดิน ที่ไม่เหมาะสมและเป็นธรรม  

  ๑) คุณภาพดินบางส่วนเสื่อมโทรม โดยประเทศไทยมีที่ดินเสื่อมโทรมในระดับ

รุนแรงและระดับวิกฤตประมาณ ๓๖ ล้านไร่ คิดเป็นรอ้ยละ ๑๑.๒ ของพื้นที่ประเทศ  

  ๒) การจัดที่ดินโดยหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ มีการด าเนินงานอย่างไม่เป็น

เอกภาพ ขาดความเป็นธรรมและไม่สามารถแก้ไขปัญหาผู้ไร้ที่ดินท ากินอย่างยั่งยืน  

และมีผู้ลงทะเบียนคนจนต้องการที่ดินเพื่อการประกอบอาชีพประมาณ 700,000 ราย 

ในขณะที่มีที่ดนิรา้งที่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้เข้าท าประโยชน์ประมาณ 7.5 ล้านไร่ (ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551)  

  ๓) มีการใชป้ระโยชน์ที่ดินป่าไม้บางสว่นไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  

  ๔) มีการเข้าครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต และ

การขยายตัวของเมือง พื้นที่อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมรุกพื้นที่เกษตรกรรมมากขึ้น ท าให้

เป็นสาเหตุหนึ่งของการขยายพืน้ที่เกษตรกรรมเข้าไปในพืน้ที่ป่า  
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 3.3.6 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

  ๑) การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

ที่ดนิป่าไม ้รวมถึงกระบวนการมสี่วนรว่มขององค์กรท้องถิ่นและชุมชนยังไม่มปีระสิทธิภาพ 

  ๒) ระบบการจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้ยังไม่เป็นมาตรฐานไม่ครอบคลุม 

และขาดการเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น ระบบฐานข้อมูลที่ดินและการใช้

ที่ดนิ การบุกรุกท าลายป่า รวมถึงการขาดองค์ความรูท้างวิชาการสนับสนุน  

  ๓) กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้มีลักษณะของการบริหาร

จัดการทรัพยากรรายพื้นที่ท าให้ขาดการบริหารจัดการที่ เป็นระบบหรือไม่เป็นไปตาม 

แนวทางการจัดการระบบนิเวศ รวมถึงการขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้ ขาดความเป็นธรรม 

และไม่โปร่งใส  

  4) เครื่องมือก ากับและควบคุมการบรรเทาผลกระทบด้านต่างๆ ต่อทรัพยากร

ป่าไม้ของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยังมปีระสิทธิภาพไม่เพียงพอ 

3.4 สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการจัดการท่ีดนิป่าไม้  

 การก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการที่ดินป่าไม้

ในประเทศไทย ได้วิเคราะห์ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งโอกาส (Opportunities) และ

อุปสรรค (Threats) ที่มอีิทธิพลหรอืผลกระทบต่อการจัดการที่ดินป่าไม้ในประเทศไทย ดังนี้  

 3.4.๑ โอกาส (Opportunities)  

  ๑) รัฐธรรมนูญส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

       แม้ว่าประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไปแล้วหลายฉบับแต่

รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม 

ดังเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ก าหนดกรอบแนวทางการ

บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ไว้ในหลายมาตราที่มีความชัดเจนมากกว่าฉบับที่ผ่านมา ในขณะ

ที่รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น แม้ว่าปัจจุบันรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ถูกยกเลิก (ยกเว้นหมวด 2) โดยประกาศ 
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คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 แล้ว แต่เมื่อ

เปรียบเทียบเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช 2540 แล้ว พบว่าเนื้อหาส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกันและมีการพัฒนาเนื้อหาให้

ชัดเจนขึ้น ดังนั้นหากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ กรอบเนื้อหา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้คงมีเนื้อหาในลักษณะที่พัฒนามาจากรัฐธรรมนูญฯ  

ฉบับเดิมหรอืที่ผ่านมา 

  ๒) มีแนวพระราชด ารเิป็นแนวทางการบริหารจัดการท่ีดนิป่าไม้  

      แนวทางการบริหารจัดการที ่ดินป่าไม้ของประเทศไทยที ่ส า คัญยิ ่ง  

คือ แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และสมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีหลายประการ และแต่ละแนวทางเป็นการให้ 

แนวทางการด าเนินงานบนพื้นฐานของสถานการณ์หรือข้อเท็จจริงในปัจจุบันและเป็นต้นแบบที่

ประสบความส าเร็จ ดังนั้น การจัดการที่ดินป่าไม้จึงได้น้อมน าแนวพระราชด าริมาเป็นโอกาส 

ในการก าหนดยุทธศาสตรใ์นการบริหารจัดการดว้ย 

  ๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑2 สนับสนุนการ

บริหารจัดการท่ีดนิป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ  

       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60-๒๕64) 

ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้ก าหนด

เป้าหมายที่ส าคัญของการจัดการทรัพยากรป่าไม้ กล่าวคือ การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของ

ฐานทรัพยากรธรรมชาติและการเพิ่มพืน้ที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ การก าหนด

แนวทางการคุ้มครอง ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ และเขตอนุรักษ์ การพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม การจัดการองค์ความรู้ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

รวมถึงการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และเรื่องแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (One Map) 

ทั่วประเทศ  
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  ๔) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ส่งเสริมการเติบโตที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

(Internal Process)  

   รัฐบาลโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยก าหนด

แนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) โดยมีเป้าหมาย

ให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ทั้งหมด (๑๒๘ ล้านไร่) ลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก (GHGs) ในทุกภาคส่วน การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมด้วยการพัฒนาอาชีพ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียว การรณรงค์และสร้างจิตส านึกของประชาชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ เช่น มาตรการทางภาษีมาส่งเสริม

และจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากแนวทางของยุทธศาสตร์ประเทศแสดงถึงรัฐบาลจะมีการพัฒนา

ประเทศโดยค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย 

   นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ประเทศยังให้ความส าคัญกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน (Internal Process) มีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพ

และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการที่ดินป่าไม้เป็นอย่างดี เช่น การปรับโครงสร้างระบบราชการให้สามารถ

ด าเนินการบูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลักและ

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค การพัฒนาศักยภาพอัตราก าลัง

ทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และที่ส าคัญยังก าหนดให้เร่งปรับปรุง กฎหมาย 

และกฎระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมอีกด้วย 

  ๕) แผนที่ฐานของประเทศ (Master Map) สนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูล

ที่ดินป่าไม้  

   รัฐบาลได้มีนโยบายจัดท าแผนที่ฐานของประเทศ (Master Map) ในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยบูรณาการหลายหน่วยงานเพื่อให้การจัดท าแผนที่ด้านต่างๆ มีความถูกต้อง   

มีเอกภาพ และลดการซ้ าซ้อนกัน อันจะเกิดประโยชน์ต่อการจัดท าฐานข้อมูลที่ดินป่าไม้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากปัญหาที่ส าคัญของการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ในปัจจุบัน คือ แนวเขต
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ป่าไม้และการจ าแนกการใชท้ี่ดนิที่ไม่ชัดเจน รวมถึงระบบการจัดการข้อมูลด้านที่ดินป่าไม้ยังไม่

เป็นมาตรฐาน ไม่ครอบคลุม และขาดการเชื่อมโยงกับข้อมูลดา้นเศรษฐกิจและสังคม 

  ๖) วิกฤตสิ่งแวดล้อมท าให้สังคมเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้มากขึ้น  

       ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรงและ 

มีความถี่มากขึ้นก่อให้เกิดผลเสียต่อประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก  เช่น 

แผ่นดินถล่ม น้ าป่าไหลหลาก น้ าท่วม และความแห้งแล้ง เนื่องจากบางแห่งเป็นพื้นที่ที่มีความ

ลาดชัน ขาดการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ดี และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ที่ไม่

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ประกอบกับการพัฒนาการทางเทคโนโลยีและสื่อต่างๆ ท าให้สังคม

ได้รับรู้ถึงความรุนแรงของวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันสังคมเริ่มใส่ใจและเห็น

คุณค่าของทรัพยากรป่าไม้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการ

สร้างเครือขา่ยการอนุรักษ์ และการบริหารจัดการที่ดนิป่าไม้อย่างมสี่วนรว่มมากขึ้น 

 3.4.๒ อุปสรรค (Threats) 

  ๑) การบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ของประเทศขาดเอกภาพและการ

จัดการที่เป็นระบบ 

       การบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ตามแนวทางระบบนิเวศ (ecosystem approach) 

ต้องมีการบริหารจัดการทั้งระบบครอบคลุมพื้นที่หลายภาคส่วน และแต่ละส่วนมีความเกื้อหนุนกัน 

และการจัดการที่ดินป่าไม้นั้นครอบคลุมลักษณะพื้นที่ และเกี่ยวข้องกับองค์กรที่หลากหลาย 

ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ปัจจุบันการบริหารจัดการขององค์กรต่างๆ ได้ด าเนินการตาม

กรอบหน้าที่และกฎหมายก าหนด แม้ว่ารัฐได้พยายามแก้ปัญหาโดยการประสานความร่วมมือ 

แต่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก การจัดการที่ดินป่าไม้ จึงด าเนินการแบบแยกส่วน ขาดการ

ผสมผสานแนวคิด หลักวิชาการ และหลักการบริหารที่เหมาะสม นอกจากนี้ องค์กรด้านป่าไม้

มักเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของฝ่ายการเมืองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

ผูก้ าหนดนโยบาย ทาให้ขาดความตอ่เนื่องในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
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  ๒) นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ขาดเอกภาพและการ

ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

       การด าเนินการของรัฐในอดีตได้บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยเน้นให้

เป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักโดยไม่ได้ควบคุมผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้อย่างมี

ประสิทธิภาพ หลังจากเกิดปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมรุนแรงขึ้น รัฐได้ก าหนด

นโยบายเพื่อแก้ปัญหาการลดลงและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ แต่มีข้อสังเกตที่ส าคัญ

ประการหนึ่ง คือ ความซ้ าซ้อนและการขาดความชัดเจนในเป้าหมายของนโยบายรวมทั้งบาง

นโยบายขาดความสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก ท าให้ปัญหาด้านทรัพยากร   

ป่าไม้ในอดีตยังไม่ได้รับการแก้ไขและปัญหาบางประการอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ลงไปกว่าเดิม 

ในขณะที่ปัญหาใหม่อย่างเช่น สภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติต่างๆ ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือ

ป้องกันอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่กระตุ้นให้ปัญหาอื่นๆ ทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกด้วย 

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างของปัญหาของนโยบายที่ขาดเอกภาพและการปรับปรุงให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน กล่าวคือ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ที่ออกโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่     

๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ก าหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ  

๔๐ ของพื้นที่ประเทศ ประกอบด้วย ป่าเพื่อการอนุรักษ์ในอัตราร้อยละ 1๕ ของพื้นที่ประเทศ   

และป่าเพื่อเศรษฐกิจ ในอัตราร้อยละ 2๕ ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งก าหนดบนพื้นฐานของข้อมูลที่

รวบรวมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เช่น วิเคราะห์การใช้ประโยชน์ผลผลิตป่าไม้โดยใช้ฐานข้อมูล

ประชากร จ านวน 52 ล้านคน จะมีการใช้ไม้ต่อปีประมาณ 13.31 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ผลิต

จากป่าผลิตผลประมาณ ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ และวิเคราะห์พื้นที่ป่าต้นน้ าที่ควรมี

เพื่อให้มีปริมาณน้ าใช้ในประเทศที่เพียงพอและเหมาะสมอย่างน้อย ร้อยละ 38.2 ของพื้นที่

ประเทศ เป็นต้น แต่ปัจจุบันสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

จากปี พ.ศ. ๒๕๒๘ มาก รวมถึงจ านวนประชากรได้เพิ่มขึ้น แต่นโยบายดังกล่าวยังไม่ได้รับการ

ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในประเทศ นอกจากนี้ นโยบายที่

เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้อื่นๆ ที่ส าคัญของประเทศยังมีเนื้อหาที่ขัดแย้งกับนโยบายป่าไม้

แห่งชาติ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539)      

ได้ก าหนดขนาดพื้นที่ป่าไม้ที่ควรมีของประเทศไทยแตกต่างจากนโยบายป่าไม้แห่งชาติ            

โดยยังคงก าหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ  
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แต่ก าหนดสัดส่วนพื้นที่ของป่าเพื่อการอนุรักษ์และป่าเพื่อเศรษฐกิจแตกต่างกับนโยบายป่าไม้

แห่งชาติ กล่าวคือ ให้มีป่าเพื่อการอนุรักษ์ในอัตราร้อยละ 2๕ และป่าเพื่อเศรษฐกิจ 

ในอัตราร้อยละ 1๕ ของพื้นที่ประเทศ ท าให้นโยบายป่าไม้แห่งชาติอ่อนแอ หรือถูกละเลยใน

การน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้แผนหรือนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติหรือ

สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ยังมีเนื้อหาที่ขัดแย้งกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เช่น นโยบายและแผนการ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้มีพื้นที่ 

ป่าไม้เป็นร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ประเทศ โดยเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ และ

พืน้ที่ป่าเศรษฐกิจรอ้ยละ ๒๐ เป็นต้น  

       นอกจากนี้การปฏิบัติตามนโยบายยังขาดประสิทธิภาพ เช่น นโยบายป่าไม้

แห่งชาติ ได้ก าหนดพื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ย ๓๕ เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้          

โดยไม่อนุญาตให้มีการออกโฉนดหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ตามประมวลกฎหมาย

ที่ดินแต่โดยสภาพแท้จริงในปัจจุบันพื้นที่ป่าบางแห่งที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยมากกว่า                

๓๕ เปอร์เซ็นต์ ได้มกีารเข้าท าประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม เป็นต้น  

  ๓) นโยบายแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ขาดความยั่งยืนและชัดเจนในทางปฏิบัติ  

       สภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้บางแห่งมีการท าประโยชน์โดยชุมชน 

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ และยังมีความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรระหว่างรัฐกับประชาชน 

และระหว่างประชาชนด้วยกันเอง การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมารัฐได้ก าหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหา

หลายประการแต่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือผู้บริหาร

ประเทศ โดยส่วนใหญ่จะเป็นนโยบายที่มีลักษณะผ่อนปรนหรือบรรเทาปัญหาช่ัวคราวเท่านั้น 

อีกทั้งยังมีลักษณะหวังผลทางการเมือง ในขณะที่ความต้องการที่ดินป่าไม้เพื่อมาใช้ประโยชน์ 

มีมากขึ้น ท าให้ปัญหาที่ดินป่าไม้มีความรุนแรงและไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน ตัวอย่าง

นโยบายในลักษณะมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาที่ดินป่าไม้ที่ผ่านมามีหลาย

ประการ โดยนโยบายบางส่วนมีแนวทางที่พยายามใช้อ านาจทางการบริหารยกเว้นการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย เชน่ มตคิณะรัฐมนตรี วันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๓6 ก าหนดให้กรมป่าไม้มอบพื้นที่

ป่าสงวนแห่งชาติให้ ส.ป.ก. เพื่อให้ ส.ป.ก. เร่งรัดการออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 แต่พื้นที่     

ที่กรมป่าไม้มอบให้  ส .ป .ก . ดังกล่าวบางส่วนมีสภาพเป็นป่าที่มีความเปราะบางหรือ 

มคีวามส าคัญต่อระบบนิเวศหรือบางพืน้ที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ซึ่งไม่ควรน าไปใช้
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ส าหรับกิจกรรมทางการเกษตร นอกจากนีย้ังมีมติคณะรัฐมนตรีอีกหลายประการที่รัฐพยายาม

บริหารจัดการที่ดินป่าไม้แต่ยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติมากนัก เช่น มติคณะรัฐมนตรี 

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๕ เรื่อง การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ 

ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ เรื่อง ผลการจ าแนกเขต

การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติมและมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๐ ได้เห็นชอบหลักการของ "แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและ 

ป่าไม้ ระดับพืน้ที่" เป็นต้น 

       นโยบายดังกล่าวมีขั้นตอนการปฏิบัติที่หลายขั้นตอนและขาดความชัดเจน

ในทางปฏิบัติ ในที่นี้ ขอยกตัวอย่าง เช่น มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ที่ได้

ใหค้วามเห็นชอบกับมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ โดยมีการก าหนดแนวทาง 

การตรวจพิสูจน์และรับรองสิทธิ์การอยู่อาศัย/ท ากินในพื้นที่ป่า เช่น (๑) กรณีตรวจพิสูจน์แล้วว่า

เป็นพื้นที่ที่อยู่มาก่อนการประกาศเป็นพื้นที่ป่าไม้ และไม่เป็นพื้นที่ล่อแหลม คุกคามต่อระบบ

นิเวศ ให้ท าการออกหนังสอือนุญาตใหใ้ช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย/ท ากินต่อไป (๒) กรณีที่อยู่

มาก่อนการประกาศเป็นพื้นที่ป่าไม้ แต่เป็นพื้นที่ล่อแหลมคุกคามต่อระบบนิเวศต้องก าหนด 

แผนความช่วยเหลือ หรอืย้ายไปในพืน้ที่ที่เหมาะสม ซึ่งหากอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ก็ต้องมีการออก

หนังสืออนุญาตรับรองสิทธิ์ให้เช่นเดียวกัน และ (๓) กรณีตรวจสอบพิสูจน์แล้วปรากฏว่าเป็น

การอยู่อาศัยภายหลังการประกาศเป็นพื้นที่ป่าต้องพิจารณาด าเนินการจัดท าแผนการ

เคลื่อนย้ายต่อไป และหากยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทันที ต้องท าการจัดระเบียบที่อยู่อาศัย/

ท ากินให้เพียงพอกับการด ารงชีพ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วพื้นที่ป่าไม้ที่มีการใช้ประโยชน์อยู่ใน

ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ล่อแหลม คุกคามต่อระบบนิเวศ ดังนั้น จึงเป็นการยากในการออก

หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ และกรณีการย้ายไปใน “พื้นที่ที่เหมาะสม” นั้น เป็นการยาก

ในทางปฏิบัติเนื่องจาก “พื้นที่ที่เหมาะสม” ในปัจจุบันหายากและส่วนใหญ่มีการครอบครอง

หรือใช้ประโยชน์แล้ว นอกจากนี้ การก าหนดให้ “ท าการจัดระเบียบที่อยู่อาศัย/ท ากินให้

เพียงพอกับการด ารงชีพ” ยังมีลักษณะเป็นความคาดหวังที่เกินจริงเมื่อวิเคราะห์สถานภาพทั้ง

ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืงของประเทศไทยในปัจจุบัน 
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  ๔) การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับสูงบ่อยท าให้ขาดความต่อเน่ือง

ของแนวทางการด าเนินงาน  

       ที่ผ่านมาผูบ้ริหารระดับสูงที่มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับที่ดินป่าไม้ 

มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและมักเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล  แม้ว่าแต่ละ

หน่วยงานภาคปฏิบัติมีแผนการด าเนินงานอยู่แล้ว แต่การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงแต่ละ

ครั้งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับแก้รายละเอียดแนวทางการด าเนินงานในแผน ท าให้งาน

เดิมที่ก าลังด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง และบุคลากรต้องเริ่มงานใหม่ภายใต้เวลาอันจ ากัด 

นอกจากนี้ หลังการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงมักมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหน่วยงาน

ภาคสนาม ซึ่งหากหน่วยงานมีระบบการส่งมอบงานที่ไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการบริหาร

จัดการที่ดินป่าไม้ระดับพืน้ที่ได้ 

  ๕) แนวโน้มการใช้ทรัพยากรป่าไม้เพิ่มสูงข้ึน  

       การสูญเสียทรัพยากรป่าไม้อย่างมากที่ผ่านมาเนื่องมาจากสาเหตุที่ส าคัญ

ประการหนึ่ง คือ การเพิ่มขึ้นของประชากร และการพัฒนาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของมนุษย์

ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในหลายๆ ด้าน จากสาเหตุดังกล่าว ท าให้มีการน าทรัพยากรจากป่ามาใช้

มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งมีปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินความจ าเป็นของชีวิต 

ก่อให้เกิดการมุ่งใช้ประโยชน์ที่สูงขึ้นและมีการใช้เกินก าลังการผลิตของทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็น

ทรัพยากรส่วนรวมถูกใช้และแบ่งปันอย่างไม่เป็นธรรม จงึก่อให้เกิดความขัดแย้งและปัญหาการ

แย่งชิงทรัพยากรป่าไม้มากขึ้น ดังเช่น ปริมาณการน าเข้าและส่งออกไม้แปรรูป ช่วงปี          

พ.ศ. 2549 - 2553 มีแนวโน้มสูงขึ้น มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกพืช

พลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานของประเทศที่เพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมา 

โดยในช่วง ๕ ปีที่ผา่นมา มีการใชพ้ลังงานเพิ่มขึน้ เฉลี่ยร้อยละ ๒.๑ ต่อปี เป็นต้น 

  ๖) นโยบายส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้  

       ปัจจุบันประเทศไทยรวมถึงในระดับนานาชาติเกิดปัญหาการขาดแคลน

อาหารและพลังงาน ท าให้รัฐบาลและหน่วยงานภาคเอกชนพยายามส่งเสริมให้ประชาชน 

ปลูกพืชอาหาร พืชพลังงาน และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เชน่ ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา และปาล์ม 
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ซึ่งส่วนใหญ่ด าเนินการโดยประชาชนในท้องถิ่นจนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ประกอบอาชีพ

ดังกล่าว โดยรัฐมีมาตรการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจอย่างชัดเจน เช่น นโยบายส่งเสริมการปลูก

ยางพาราระยะที่ 3 (พ.ศ. 2553 - 2555) จ านวน 800,000 ไร่ นโยบายการประกันรายได้

ของเกษตรกร การประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร การรับจ าน าผลผลิต และมาตรการ

สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ าในการลงทุน การด าเนินการเหล่านี้มุ่งหวังประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

และสังคมเป็นหลักแต่ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาต่อทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวคือ ประชาชน

บางแหง่ได้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเข้าไปในพื้นที่ป่าไม้ท าให้

พืน้ที่ป่าไม้บางแหง่ถูกบุกรุก 

  ๗) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อการเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรป่าไม้ 

       สภาวะโลกร้อนและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศส่งผลโดยตรงต่อ

ลักษณะโครงสร้างและการเติบโตของสังคมพืชและยังก่อให้ เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ  

อย่างตอ่เนื่อง ท าให้ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ าล าธารมสีภาพเสื่อมโทรม นอกจากนี้ยังส่งผล

ต่อผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนด้วย ประเทศไทยมีพลเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร ท าให้ได้รับอิทธิพล

โดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของมรสุม และในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมาก โดยสามารถสรุปผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมอิากาศตอ่ทรัพยากรป่าไม้ได้ ดังนี้  

       - การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ท าให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น

อย่างตอ่เนื่อง  

       - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลให้สถานการณ์ และแนวโน้ม

ทรัพยากรป่าไม้เสื่อมโทรมทวีความรุนแรงยิ่งขึน้  

       - ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร 

ที่ลดลง จงึอาจเป็นสาเหตุของการขยายพื้นที่ทางการเกษตรเข้าไปในพืน้ที่ป่าเพื่อเพิ่มผลผลิตให้

มากขึ้น  
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       - ทรัพยากรป่าไม้มีบทบาทต่อการก าหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

ในระดับโลก เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีความซับซ้อนและเข้มข้น

มากขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3.5 สาเหตุหลักของการลดลงของพ้ืนที่ป่าและการท าให้ป่าเสื่อมโทรม 

 จากข้อมูลสภาพปัญหาที่ส าคัญของทรัพยากรป่าไม้และสภาพแวดล้อมภายนอก 

ที่มีผลกระทบต่อการจัดการที่ดินป่าไม้ของประเทศไทยดังที่ได้กล่าวมา ท าให้สามารถน ามา

วิเคราะหถ์ึงสาเหตุหลักของการลดลงของพื้นที่ป่า (Deforestation) และการท าให้ป่าเสื่อมโทรม 

(Degradation) โดยพบว่า ปัจจุบันจ านวนประชากรในประเทศไทยมีอัตราเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับ

การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนมีความต้องการใช้

ประโยชน์จากป่าไม้มากขึ้นจนเกินขดีความสามารถที่รองรับได้ โดยมีการใช้ประโยชน์จากป่าไม้

ในลักษณะต่างๆ อาทิเช่น การใช้เป็นที่อยู่อาศัย การตัดไม้เพื่อการค้า การใช้และเผาพื้นที่ป่า

เพื่อการเกษตร การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเพื่อเป็นพื้นที่ส าหรับท่องเที่ยว โดยสร้างเป็นสถานที่

พักผอ่น สถานตากอากาศ สนามกอล์ฟ รวมถึงการซื้อที่ดินเพื่อการเก็งก าไร เป็นต้น นอกจากนี ้

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ ได้แก่ การสร้างเขื่อน การตัดถนน และการท าแนวสายไฟ

แรงสูงก็ยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการท าลายพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้าง โดยสรุปแล้ว 

สาเหตุหลักของการลดลงของพื้นที่ป่าและการท าให้ป่าเสื่อมโทรม แสดงดังภาพที่ 3-3



 

 

 

ปัญหาที่ 1   ปัญหาที่ 2 

การท าให้พืน้ทีป่่า

ลดลง 

  การเสื่อมโทรม

ของป่า 

สาเหตุโดยตรง  สาเหตุโดยออ้ม  สาเหตุโดยตรง  สาเหตุโดยออ้ม 

1. การบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อ 

การเกษตรและรสีอร์ท  

(การเปลี่ยนพืน้ท่ีป่าธรรมชาติ

ไปเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม เช่น 

พืชอาหาร และพืชพลังงาน 

และ การสร้างรีสอร์ท) 

 1. แนวเขตป่าและการจ าแนกการใชท่ี้ดินไมช่ัดเจน 

2. สังคมขาดความรูแ้ละความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 

3. ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสิ่งแวดล้อม  

4. ความยากจนน าไปสูก่ารใชพ้ืน้ท่ีป่าเพื่อการด ารงชพี 

5. ความขัดแย้งระหว่างนโยบายการอนุรักษ์กับการ

ด าเนินการตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกจิ เช่น    

(ก) รัฐบาลและบรษัิทเอกชนสง่เสรมิการปลูกพชือาหาร

และพืชพลังงาน โดยการประกันราคาผลผลติท่ีอาจเป็น

สิ่งจูงใจให้มกีารบุกรุกแผ้วถางป่าเพิ่มขึ้น  

(ข) การสง่เสริมการท่องเท่ียวในเขตป่าธรรมชาติของ

อุทยานแห่งชาติโดยไม่มีการควบคุมผลกระทบและ

ศักยภาพการรองรับของพืน้ท่ี 

6. นโยบายแก้ไขปัญหาความขัดแย้งท่ีดินป่าไม้ขาดความ

ยั่งยืนและชัดเจนในทางปฏิบัติ 

 1. การลักลอบ   

ตัดไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

2. ไฟป่าที่ขาดการ

ควบคุม 

 1. การบังคับใชก้ฎหมายไม่เข้มแข็งพอ  

๒. ไม้บางชนิดมีราคาสูง เป็นสิ่งจูงใจในการ

ลักลอบตัดไม้ เช่น ไม้พะยูง ไม้สัก เป็นต้น  

๓. สังคมขาดความรูแ้ละความตระหนัก

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้  

๔. การเพิ่มจ านวนประชากร  

๕. ความยากจนน าไปสูก่ารใชพ้ืน้ท่ีป่าเพื่อ

การด ารงชีพ 

๑. สังคมขาดความรู้และความตระหนัก

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้  

๒. ความต้องการของป่าเพื่อการค้า  

3.การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็งพอ 

2. การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

(เช่น ถนน อ่างเก็บน้ าเพื่อ

การเกษตร แนวสายไฟฟ้า)  

 
1. การเพิ่มจ านวนประชากร 

2. ความขัดแย้งระหว่างนโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

กับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

3. การท าเหมอืงแร่  1. ผู้รับสัมปทานไม่ปฏบัิติตามกฎเกณฑ์ของรัฐ 

2. แนวเขตป่าและการจ าแนกการใชท่ี้ดินท่ีไม่ชัดเจน 

3. ความขัดแย้งระหว่างนโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

กับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

ภาพที่ 3 – 3  สาเหตุหลักของการลดลงพื้นที่ป่า 

       และการท าให้ป่าเสื่อมโทรม 
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บทที่ 4 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์กร 

 

 สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้แถลงนโยบาย

ของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้กล่าวถึง

นโยบาย ข้อ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการ

อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ท าลายป่า

มากขึ้นทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ 

สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุ ถูกท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วย

กฎหมายเป็นอันมาก ทั้งปัญหาภาวะมลพิษ โดยเฉพาะขยะประเภทต่างๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้น 

รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่าง

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนั้นการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ ระยะ 20 ปี 

พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕79 ของกรมป่าไม้ จงึได้มกีารทบทวนสภาพแวดล้อมและศักยภาพที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันขององค์กรรวมถึงบทบาทและศักยภาพขององค์กรที่ควรจะเป็นโดยผ่านกระบวนการ

ประเมินผลโดยผู้ประเมินอิสระในการเก็บข้อมูลและประมวลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานมี

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 

4.๑ การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 

 1) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกของกรมป่าไม้ 

 

ล าดับ ประเด็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

 โอกาส (Opportunities) 

๑ รัฐธรรมนูญส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๒ มีแนวพระราชด าริเป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ 

๓ การมนีโยบายของรัฐ และกฎหมายที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 

๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑2 สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดิน

ป่าไม้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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๕ การตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชน

ภายในประเทศ 

๖ การสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 

๗ การให้การสนับสนุนการด าเนินงานของประชาชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๘ การให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

สื่อมวลชน 

 

 ภัยคุกคาม (Threats) 

๑ การมกีารคอรัปชั่นในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 

๒ การบริหารจัดการที่ดนิป่าไม้ของประเทศขาดเอกภาพและการจัดการที่เป็นระบบ 

๓ นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ขาดเอกภาพและการปรับปรุงให้

เหมาะสมกับสถานการณป์ัจจุบัน 

๔ นโยบายแก้ไขปัญหาที่ดนิป่าไม้ขาดความยั่งยืนและชัดเจนในทางปฏิบัติ 

๕ การประสบปัญหาความยากจนของประชาชนส่งผลใหเ้กิดการบุกรุกพืน้ที่ป่า 

๖ การขาดความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพื้นที่ 

๗ การเพิ่มขึ้นของราคาพืชเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อ

ขยายพื้นที่เพาะปลูก 

๘ การแทรกแซงของภาคการเมอืง 

๙ การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับสูงบ่อยท าให้ขาดความต่อเนื่องของแนวทางการ

ด าเนนิงาน 

๑๐ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อการเสื่อมโทรมของทรัพยากร    

ป่าไม้ 
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 2) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในของกรมป่าไม้ 

ล าดับ ประเด็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 

 จุดแข็ง (Strengths) 

๑ การแบ่งโครงสรา้งหน่วยงานภายในที่ชัดเจนและครอบคลุมภารกิจงาน 

๒ การมผีูบ้ริหารที่มีภาวะผู้น า สามารถผลักดันการด าเนินงานสู่เป้าหมาย 

๓ การแบ่งโครงสรา้งองค์กรส่วนกลางและสว่นภูมภิาคครอบคลุมพืน้ที่ด าเนินงาน 

๔ การมรีะบบการบริหารงานที่เน้นการมสี่วนรว่มของชุมชนและประชาชน 

๕ การมบีุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุง่มั่นตั้งใจ 

      

 จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑ การก าหนดยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ที่ขาดการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้

สอดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบันที่ต้องเผชิญ 

๒ การบริหารงานตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากร

ภายในกรมป่าไม้ 

๓ โครงสร้างการบริหารงานภายในกรมป่าไม้ไม่ตรงกับโครงสร้างที่ก าหนดไว้กับ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

๔ การขาดแคลนอัตราก าลังของหนว่ยงานในระดับพืน้ที่ 

๕ การขาดแคลนบุคลากรที่ตรงกับสายงาน 

๖ การขาดความตอ่เนื่องในการด าเนินกิจกรรมระยะยาว 
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บทที่ 5 

ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ 

 

 จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  สภาพการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้  กระแสการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่สังคมได้เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นของทรัพยากรป่าไม้      

ที่เหลืออยู่รวมถึงการฟื้นฟูพื้นที่ให้มีสภาพความเป็นป่าไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวิตและ

ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศตลอดจนความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์จึง

น ามาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ.๒๕60 – ๒๕79 โดยได้ก าหนด 

วิสัยทัศน ์พันธกิจ ภารกิจ และยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ รายละเอียดดังนี้ 

5.1 วิสัยทัศน์ : “บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้มั่นคงและยั่งยืน” 

5.2 พันธกิจ : 1. ป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่ 

    ๒. บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

              ๓. เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

     ๔. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมสี่วนรว่ม 

     ๕. วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยืน 

    ๖. เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลใน

การบริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายใหม้ีประสิทธิภาพ 

5.3 ภารกิจ :  มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริม ท านุ

บ ารุงป่า และการด าเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ การท าไม้  การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์

ที่ดินป่าไม้ และการอื่นเกี่ยวกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง ด้วยกลยุทธ์การเสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนเป็นหลัก เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมีภารกิจอื่นตามที่กฎหมาย

ก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ที่ของกรมป่าไม้ โดยมีอ านาจหน้าที ่ดังนี้ 

   1. ควบคุม ก ากับ ดูแล ป้องกันการบุกรุก การท าลายป่า และการกระท าผิด

ในพืน้ที่รับผดิชอบตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไม้ กฎหมายว่าดว้ยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วย

สวนป่า กฎหมายว่าดว้ยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าดว้ยป่าชุมชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
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  2. ศึกษา วิจัย วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่าเพื่อการฟื้นฟู

สภาพป่าและระบบนิเวศ 

         3. ส่งเสริมการปลูกป่า การจัดการป่าชุมชน และการปลูกสร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจ

ในลักษณะสวนป่าภาคเอกชนและสวนป่าในรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษา วิเคราะห ์

และประเมินสถานการณ์ป่าเศรษฐกิจของตลาดในประเทศและต่างประเทศ  

 4. อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา และจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ และการ

อนุญาตที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ อุตสาหกรรมไม ้ที่ดนิป่าไม้ และผลิตผลป่าไม้ 

  5. ศกึษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ และที่

เกี่ยวข้องกับไม้และผลิตภัณฑไ์ม้ 

  6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือ

ตามที่กระทรวงหรอืคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

5.4 เป้าหมาย : ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้มีพื้นที่ 

ป่าไม้อย่างนอ้ย 40% ของพื้นที่ประเทศภายใน 20 ปี ในส่วนของกรมป่าไม้ แบ่งเป็น 

          1) รักษาพืน้ที่ป่าให้ได้ 53.80 ล้านไร่*   

    2) บริหารจัดการพื้นที่ที่ไม่มสีภาพป่า** 

    3) ฟื้นฟูป่าไม้ ปลูกป่า อื่นๆ 14.02 ล้านไร่ 

    4) ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ 8.68 ล้านไร่  

 * ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าไม้ 39.78 ล้านไร่ ในอีก 20 ปี จะมีพื้นที่ที่ต้องดูแลรักษาให้ได้ 

53.80 ล้านไร่ 

 ** พื้นที่ผลการรังวัดตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 (2445-2558) รวม 6.25 แสนราย 

5.79 ล้านไร่ แยกเป็น 

     1. ลุ่มน้ าช้ันที่ 1,2 จ านวน 1.84 แสนราย 1.87 ล้านไร่ 

     2. ลุ่มน้ าช้ันที่ 3,4,5 จ านวน 3.71 แสนราย 3.58 ล้านไร่  
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5.5 ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๑ ป้องกันรักษาพืน้ที่ป่าที่เหลอืใหค้งอยู่และยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และการ 

    ส่งเสริมชุมชนในเมอืง/ชุมชนชนบทเป็นพืน้ที่สีเขียว 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๔ แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๕ สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ

    ทรัพยากรป่าไม้ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๖ บูรณาการและส่งเสริมการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าท่ีเหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 

  เป้าประสงค์ :   1.  สร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติของราษฎรให้ช่วย

          ป้องกันรักษาป่าและอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน 

     2.  พืน้ที่ป่าไม้ได้รับการป้องกันและดูแลรักษา  

   3.  พัฒนาระบบงานบริหารราชการ ขีดความสามารถบุคลากร

        และระบบการบริหารงานบุคคล 

   4.  บูรณาการความร่วมมอืในการป้องกันรักษาป่าทุกภาคส่วน 

      รวมถึงประชาคมในระดับนานาชาติ 

 ตัวชี้วัด :    1.  อัตราการลดลงของพื้นที่ป่าของประเทศมีจ านวน 

   น้อยลงอย่างต่อเนื่อง  

   2.  มีระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ระดับชาติที่เป็น 

   มาตรฐาน ครอบคลุม และเชื่อมโยงกับข้อมูลดา้น 

   เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ  

   3.  ร้อยละ 80 ของหนว่ยงานเป้าหมายได้รับการเพิ่ม 

    ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
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 กลยุทธ์ :   1.  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า 

         แนวทางการด าเนินงาน 

       1.1) วิเคราะห/์จ าแนกพืน้ที่ที่มคีวามเสี่ยงหรือล่อแหลม

ต่อการลักลอบหรอืบุกรุกพืน้ที่ป่าของประเทศ 

  1.2) สร้างขวัญก าลังใจ และพัฒนาศักยภาพพนักงาน

เจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับอย่างเป็นระบบ ให้มีความรู้

และวินัย เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  1.3) บูรณาการความร่วมมือและส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และ

ประชาชน ในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า 

  1.4) สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน

รักษาป่า โดยสร้างจิตส านึกเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ

พฤติกรรมของราษฎรในการอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพา

อาศัยกันอย่างยั่งยืน 

  1.5) จัดท าฐานข้อมูลคดีป่าไม้ที่ เ ชื่อมโยงกับทุก

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีการเร่งรัดการบังคับ

คดีตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 

  1.6) จัดตั้งหน่วย หรือด่านตรวจเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มี

ความเสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการลักลอบ หรือบุกรุก

พืน้ที่ป่าของประเทศ 

  1.7) น าเทคโนโลยี การติดตามการเปลี่ยนแปลง

พืน้ที่ป่า (GISTDA) เพื่อแจ้งเตือนและใช้ในการป้องกัน

การบุกรุกพืน้ที่ป่าไม้  

  1.8) เพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนทั้งทางบก

และทางอากาศอย่างเข้มข้น เช่น การใช้อากาศยานไร้

คนขับ (UVA) ใช้เทคโนโลยีการลาดตระเวนโดย

ประยุกต์ใชร้ะบบ GPS & GIS 
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 2.   ยึดคืนพื้นที่ป่าท่ีถูกบุกรุก (รายนายทุน) 

  แนวทางการด าเนินงาน 

  2.1) เร่งตรวจสอบด าเนินคดีพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุก

รายนายทุนที่ผดิกฎหมาย 

  2.2) ด าเนินคดีพื้นที่ที่ถูกบุกรุกโดยมีเอกสารสิทธิ

ทางราชการที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

  2.3) ด าเนินการรื้อถอน รีสอร์ทหรือพืชผลอาสิน 

ในพืน้ที่ที่ถูกบุกรุก และฟื้นฟูให้คนืสภาพป่าดังเดิม 

  2.4) เพิ่มประสิทธิภาพในการสบืสวนด าเนินคดี 

  3.  เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 

         แนวทางการด าเนินงาน 

   3.1) การประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ โดยจัดโครงการ 

             รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์ 

             เคลื่อนที่  จัดนิทรรศการ ให้ความรู้แก่ประชาชน  

             นักเรียน นักศึกษา 

   3.2) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  

             มีความเข้มแข็งในการป้องกันและควบคุมไฟป่า  

             โดยกรมป่าไม้ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการให้ความรู้  

             ด้านวิชาการและฝกึทักษะในการควบคุมไฟป่า 

   3.3) ฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ 

            ป้องกันและควบคุมไฟป่าให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่และ 

            อาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า 

   3.4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและ 

            ควบคุมไฟป่า เพื่อบูรณาการท างานร่วมกันในรูปแบบ 

            ประชารัฐ 

   3.5) น าเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อ 

            เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 
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   3.6) จัดการเชื้อเพลิงโดยการท าแนวกันไฟและ 

            ลดปริมาณเชื้อเพลิงโดยจัดตั้งธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ 

   3.7) สนธิก าลังในการควบคุมไฟป่าโดยการบูรณาการ  

            ร่วมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

   3.8) บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  

 4. จ าแนกที่ดินป่าไม้ให้เหมาะสมและจัดท าแนวเขต 

ป่าไม้ให้ชัดเจนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน 

      แนวทางการด าเนินงาน 

4.1) จัดท าแนวเขตที่ดินป่าไม้ทุกประเภทให้ชัดเจนและ

ยั่งยืนโดยให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปรับปรุงและ

จ าแนกแนวเขต เช่น ขีดแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ ในระวาง 

แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:50,000 

และ 1:4,000 เป็นต้น 

4.2 )  จ ัดท า เครื ่อ งหมายแนว เขตพื ้นที ่ป ่า ไม ้ใ น          

ภูมิประเทศจริงที่ถาวร เช่น รั้วสีเขียว (Green Belt Project) 

ขุดคันคู สร้างทางตรวจการณ์ ให้สอดคล้องกับการ 

ขีดแนวเขตในพืน้ที่  

4.3) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถพิสูจน์

สิทธิ์การครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้ได้โดยผ่าน

กระบวนการที่ทางราชก าหนด 

4.4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทาง ขั้นตอน และผล

การปฏิบัติงานให้สังคมรับทราบ และตรวจสอบได้ และ

จัดเก็บแผนที่อ้างอิงแนวเขตที่ ชัดเจนไว้ ในองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2560 - 2579 

 

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

44 

 

 5. สร้างความเข้มแข็งของระบบสารสนเทศทรัพยากร  

    ป่าไม้ระดับชาติ 

      แนวทางการด าเนินงาน 

   5.1) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติที่มีภารกิจ

  เกี่ยวกับการป้องกันรักษาป่าระดับชาติ โดยปฏิบัติ 

          ภารกิจที่เกี่ยวข้องใหบ้รรลุผลสัมฤทธิ์ 

   -  บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 

  การปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า 

   -  ติดตามตรวจสอบและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

  หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  

  รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 

   -  เป็นศูนย์กลางในการควบคุม สั่งการ การปฏิบัติงาน 

  ของทุกหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

   -  เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ 

  การป้องกันรักษาป่ากับประชาชน  

   -  พัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้อย่าง 

  ถูกต้องและทันเหตุการณ์ 

    -  สร้างระบบฐานข้อมูลที่ประชาชนสามารถเข้าถึง 

  ข้อมูลได้อย่างสะดวก 

   5.2) บูรณาการระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ 

  ระดับชาติ โดยด าเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องให้บรรลุผล 

  สัมฤทธิ์ เชน่      

 -  พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของระบบการส ารวจ

ทรัพยากรป่าไม้ระดับชาติ (National Forest Inventory)  

 - น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการ

จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประสิทธิภาพ

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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 -  จัดท าฐานข้อมูลที่ดินป่า ไม้โดยเชื่อมโยงข้อมูล

ทรัพยากรป่าไม้กับทรัพยากรอื่น เช่น ดิน น้ า ธรณี  

และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม โดยบูรณาการ 

ความรว่มมอืกับหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 6. ประเมินและจ าแนกเขตป่าเสื่อมโทรมและป่าที่ถูก

บุกรุกอย่างเหมาะสม 

     แนวทางการด าเนินงาน 

 6.1) ปรับปรุงแนวทางการประเมินและจ าแนกเขต 

ป่าเสื่อมโทรมให้เหมาะสม 

 6.2) ส ารวจ จ าแนก และจัดท าฐานข้อมูลป่าเสื่อมโทรม

และป่าที่ถูกบุกรุก ตามสภาพปัญหาและหลักวิชาการ 

 7. ควบคุมและพัฒนาการจัดการและการใช้ประโยชน์

ป่าไม้และที่ดินป่าไม้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

     แนวทางการด าเนินงาน 

 7.1) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการจัดระเบียบการใช้

ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในแต่ละเขตที่ เหมาะสมและ 

เป็นธรรม 

 7.2)  ป ร ะส าน เพื่ อ ข อความร่ วมมื อหน่ ว ย ง าน

ภาคเอกชนที่ด าเนินการส่งเสริมการปลูกหรือรับซื้อ

ผลิตผลทางการเกษตร ให้ส่งเสริมการปลูกหรือรับซื้อ

ผลผลิตที่ผลิตในที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์อย่างถูก

กฎหมาย 

 7.3) ควบคุมและหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 

และ 2 โดยกรณีพื้นที่ลุ่มแม่น้ าช้ันที่ 1 ไม่ให้มีการใช้

พืน้ที่ในทุกกรณี สว่นพืน้ที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 2 หากจ าเป็นต้อง

ใช้พื้นที่เพื่อกิจการที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและ

ความมั่นคงของประเทศอย่างแท้จริง และได้รับการ

ประเมินผลกระทบทุกด้าน และรับรองจากหน่วยงานที่
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รับผิดชอบแล้วว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยง หรือหาพื้นที่

ด าเนินการอื่นได้ให้ควบคุมวิธีการปฏิบัติในการใช้ที่ดิน

เพื่อการนั้นๆ อย่างเข้มงวด บนพื้นฐานหลักวิชาการ 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ าที่เหมาะสม 

และระเบียบปฏิบัติของทางราชการเพื่อมิให้เกิดความ

เสียหายแก่พื้นที่ต้นน้ าล าธาร และพื้นที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อย่างเด็ดขาด 

 7.4) หลีกเลี่ยงการใช้ที่ดินป่าไม้ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ 

ที่มีคุณค่าสูงทางด้านอนุรักษ์ (High Conservation Value ; HCV) 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจหรอืโครงสรา้งพื้นฐาน 

 7.5) ส่งเสริมการปลูกป่ากันชนเพื่อควบคุมการขยาย

พืน้ที่ของราษฎรที่ครอบครองท าประโยชนใ์นพืน้ที่ป่าไม้ 

 7.6) ก าหนดมาตรการป้องกันการลักลอบตัดไม้ใน

พื้นที่ป่าเป็นกรณีพิ เศษในพื้นที่ป่าที่อยู่ ใกล้โรงงาน

อุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นปัจจัยการผลิต เช่น โรงกลั่นสุรา 

โรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น 

    7.7)  จัดท า โครงการป่าสาธิต เพื่ อการจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ตามแนวทางการจัดการระบบ

นิเวศด้านการป่าไม้   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์ : ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม  

 ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้ รับการฟื้นฟู ให้ เป็นป่าสมบูรณ์ 

                                           อย่างนอ้ย จ านวน 14.02 ล้านไร่ 
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 กลยุทธ์ : 1. ฟื้นฟูป่า เสื่ อมโทรมอย่างมีประสิทธิภาพและ 

   ประสิทธิผล 

   แนวทางการด าเนินงาน 

   1.1) การจัดท าฐานข้อมูลระดับพืน้ที่ 

1.2) จัดท าแผนฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่เป้าหมาย

โดยก าหนดเป็นแผนระยะยาว เพื่อให้การด าเนินงาน

ฟื้นฟูป่าไม้มีความต่อเนื่อง และสร้างกลไกในการ

ติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วน

ต่างๆ 

1.3) น้อมน าแนวพระราชด าริ และหลักวิชาการมาใช้ 

ให้เหมาะสมกับภูมสิังคมของแต่ละพืน้ที่ 

1.4)  ส่ง เสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้  ในพื้นที่ที่ ได้รับ

อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้ และที่ดินของรัฐ  

ให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม 

 แนวทางการด าเนินงาน 

 2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชุนและทุกภาคส่วน 

     เข้ามามีสว่นร่วม 

 2.2) ปรับทัศนคตชุิมชนในเขตป่าและใกล้เคียงให้เข้ามา 

     มีสว่นร่วม 

 2.3) สนับสนุนภาคเอกชนให้มีบทบาทในการด าเนิน 

     กิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate  

      Social Responsibility; CSR) ในรูปแบบประชารัฐ 

 2.4) อนุญาตให้เอกชนหรือประชาชนเข้าท าประโยชน์ 

     ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อปลูกสร้างสวนป่า หรือด าเนิน 

     กิจกรรมการฟื้นฟูป่าไม้ 
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3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจติส านึก 

 แนวทางการด าเนินงาน 

 3.1) พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในรูปแบบครูป่าไม้  

     (ด้านการฟื้นฟู) 

 3.2) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เช่น  

     หนว่ยป่าไม้เคลื่อนที่ ครูป่าไม้ 

 4. ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่า 

                                             ที่ได้รับการฟื้นฟู  

  แนวทางการด าเนินการ 

  4.1) จัดท าสวนป่าเพื่อการเรียนรูแ้ละนันทนาการ 

  4.2) ส่งเสริมและพัฒนาสรา้งป่าสร้างรายได้ 

5. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการฟื้นฟู

ป่าตามแนวเขตชายแดน 

 แนวทางการด าเนินงาน 

5.1) ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการปลูกฟื้นฟูตาม

แนวชายแดน โดยจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด 

ระดับอ าเภอ 

5.2) ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการเขต

แดนรว่ม (JBC) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และ 

     การส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนชนบทเป็นพื้นที่สีเขียว 

 เป้าประสงค์ : 1. เพิ่มพืน้ที่ป่าสีเขียวและป่าเศรษฐกิจนอกเขตพืน้ที่ป่า 

  2. เพิ่มพืน้ที่สีเขียวชุมชนในเมอืง/ชุมชนชนบท 

 ตัวชี้วัด : 1. มีพื้นที่ป่าสีเขียวและพื้นที่ป่าเศรษฐกิจนอกเขตพืน้ที่ป่าไม้ 

      จ านวน 8.68 ล้านไร่ 

  2. แจกจา่ยกล้าไม้เพื่อเพิ่มที่สเีขียว จ านวน 3,860.8 ล้านกล้า 
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 กลยุทธ์ : 1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ 

   แนวทางการด าเนินงาน 

1.1) การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลการปลูกป่า

เศรษฐกิจ 

1.2) สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนปลูกป่าเศรษฐกิจใน

ที่ดนิของตนเอง ดา้นการบริหารจัดการสวนป่า ระเบียบ

กฎหมาย มาตรการลดหย่อนภาษี แหล่งรับซื้อไม้ และ

รวมถึงนวัตกรรม 

1.3) จัดหาและสนับสนุนแหล่งเงินทุน ในการปลูกป่า

เศรษฐกิจรูปแบบต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

1.4) สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่ผู้ปลูกสวนป่า โดย

ชนิด ปริมาณ สอดคล้องกับความต้องการ และกลไก

ของตลาด 

1.5) ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็น

วัตถุดิบในการผลิต ทั้งภายในประเทศและการส่งออก 

1.6) ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการในการเพิ่ม

ผลผลิต และรายได้แก่ผู้ปลูกป่าเศรษฐกิจ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้าง

เครือข่ายผู้ปลูกป่า 

 แนวทางการด าเนินงาน 

 2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและ  

     สร้างเครือขา่ยผู้ปลูกป่าที่เข้มแข็ง 

 2.2) ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลเครอืข่ายผู้ปลูกป่า 

 2.3) เชื่อมโยงเครอืข่ายผูป้ลูกป่าต่างๆ และแหล่งรับซื้อไม้  

     เพื่อประโยชน์ในด้านบริการจัดการสวนป่า การส่งเสริม 

     การลงทุน ด้านการตลาด 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ที่มีมูลค่า เช่น 

ไม้พะยูงและไม้ในสกุล, ไม้หอมต่างๆ เป็นต้น 

 แนวทางการด าเนินงาน 

 3.1) ศึกษาและวิเคราะห์ชนิดไม้ที่มีมูลค่า รวมทั้ง 

     องค์ความรู้ ในด้านการปลูก การบ ารุงรักษา การใช้ 

     ประโยชน์ และการตลาด 

 3.2) ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ที่มีมูลค่าเพื่อเพิ่มปริมาณไม้ 

     ในประเทศ  

 3.3) สนับสนุนการปลูกต้นไม้ที่มีมูลค่าภายใต้ทฤษฎี 

     เศรษฐกิจพอเพียง หรอืระบบวนเกษตร 

 3.4) พัฒนาเทคนิคการใชป้ระโยชน์ไม้ที่มมีูลค่า 

 4.  เพิ่มและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน 

  แนวทางการด าเนินงาน 

4.1) ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ 

และพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาในเขตเมืองและ

ชุมชน 

4.2) ก าหนดเป้าหมายสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

และชุมชนที่เหมาะสม 

4.3) แสวงหาความรว่มมือและสนับสนุนจากหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชนในการเพิ่มและพัฒนา

พืน้ที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน 

4.4) สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้นอก

เขตป่า 
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5. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่ 

สเีขียว 

 แนวทางการด าเนินงาน 

5.1) เพาะช ากล้าไม้คุณภาพแจกจ่ายประชาชน 

หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจ 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เพื่อพื้นที่ 

สีเขียว 

5.2) เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการ

ผลติกล้าไม้ 

5.3) ติดตามและประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้และ

การปลูกต้นไม้ตามหลักสถิติ  รวมทั้ งการจัดท า

ฐานขอ้มูลและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  

5.4) พัฒนาเทคนิคการเพาะช ากล้าไม้ 

5.5) พัฒนาบุคลากรในด้านการเพาะช ากล้าไม้ รวมถึง

การส่งเสริมและเผยแพร่  

5.6)  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าทาง

เศรษฐกิ จ  และ ไม้ มี ค่ าหายาก  เ ช่ น  สั ก  พะยู ง 

ตะเคียนทอง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการ

อนุรักษ์ 

5.7) ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย

ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

 6. พัฒนาระบบการรับรองป่าไม้ (Forest Certification) 

ที่ได้มาตรฐาน 

   แนวทางการด าเนินงาน 

6.1) พัฒนา National & Indicators ที่เหมาะสมในการ

จัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่ งยืนโดยบูรณาการ 

การมสี่วนรว่มกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 



 

ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2560 - 2579 

 

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

52 

 

            6.2)  ถ่ายทอดองค์ความรู้และเตรียมความพร้อม 

            ทุกภาคส่วนในการด าเนินการตามมาตรฐานการรับรอง 

              ป่าไม้ (Forest certification) ระดับนานาชาติ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและ

                เป็นธรรม 

  เป้าประสงค์ :     1. ลดความเหลื่อมล้ าด้านการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ 

    2. ราษฎรได้รับการจัดการทีด่ินป่าไม้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

  3. ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ใช้ 

       ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ 

 ตัวชี้วัด :  1. จ านวนพืน้ที่ป่าไม้ที่ราษฎรได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรอง 

     สิทธิท ากิน จ านวน 3.4 ล้านไร่ 

    2. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ ได้รับอนุญาตเข้าท าประโยชน์  

     จ านวน 10 พืน้ที่ 6 จังหวัด เนื้อที่ จ านวน 43,769 ไร่ 

 กลยุทธ์ :   1. จัดท าฐานข้อมูลผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน

ป่าไม้  

         แนวทางการด าเนินงาน 

1.1) ส ารวจและจัดท าพื้นฐานข้อมูลครอบครองและใช้

ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ที่เป็นระบบ ชัดเจน และสะดวกใน

การตรวจสอบ โดยการเชื่อมโยงขอ้มูลผู้ครอบครองและ

ใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้กับข้อมูลบุคคล คือ การน า

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก มาใช้เป็น

ฐานข้อมูลในการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้

ทุกประเภทและก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจน 

1.2) จ าแนกฐานข้อมูลผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์

ที่ดนิป่าไม้ ดังนี้ 
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     (1 )  ก รณีพื้ นที่ ป่ า ส งวนแห่ ง ชาติ ที่ มี ร าษฎร 

     อยู่อาศัยและมีการส ารวจขึ้นทะเบียนแล้ว 

  -  อยู่อาศัยในที่ดินป่าไม้ก่อนมตคิณะรัฐมนตรี        

     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 

  -  อยู่อาศัยในที่ดินป่าไม้หลังมติคณะรัฐมนตรี       

     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 

    (2)  ก รณีพื้ นที่ ป่ า ส งวนแห่ ง ช าติ ที่ มี ร าษฎร 

     อยู่อาศัยและไม่ได้มีการส ารวจขึน้ทะเบียน 

         - อยู่อาศัยในที่ดินป่าไม้ก่อนมติคณะรัฐมนตรี 

     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 

         - อยู่ ใ นที่ ดิ นป่ า ไม้หลั งมติคณะรั ฐมนตรี 

     เมือ่วันที่ 30 มิถุนายน 2541 

1.3) ประเมินและจ าแนกปัญหาการครอบครองและใช้

ประโยชน์ที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบ 

1.4) ตรวจสอบและติดตามสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ป่าไม้ของบุคคลผูไ้ด้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่อง  

2. แก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา

บนพื้นฐานการบูรณาการอย่างเป็นธรรมและเป็นไป

ตามกฎหมาย   

    แนวทางการด าเนินงาน 

2.1)  เ ร่ งรั ดการด า เนินการตามมาตรการและ           

แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ตามกฎหมาย 

มติคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดย  

บูรณาการหลักวนศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

นิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ และก าหนดมาตรการ

แก้ไขปัญหาเบือ้งตน้ตามสถานภาพที่ดนิป่าไม้ ดังนี้ 
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 (1) กรณีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีราษฎรอยู่  

อาศัยและมีการส ารวจขึ้นทะเบียนแล้ว 

 -  อยู่อาศัยในที่ดินป่าไม้ก่อนมตคิณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 อาจให้อยู่อาศัย

แบบมีเงื่อนไขโดยมีการใช้ประโยชน์บนพื้นฐาน 

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  และการอนุรักษ์

ทรัพยากรดินและน้ าและด าเนินการควบคุม

ขอบเขตพื้นที่มิให้ขยาย เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และ

ให้พิจารณาด า เนินการตามมาตรา 16 ทวิ

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

และมตคิณะรัฐมนตรี หรอืระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 -  อยู่อาศัยในที่ดินป่าไม้หลังมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ให้ก าหนดแนวทาง 

การจัดการที่เหมาะสมโดยด าเนินการภายใต้กรอบ

ของกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อน าพื้นที่มาฟื้นฟู

สภาพป่าโดยหากด าเนินการน าพื้นที่คืนได้แล้วให้

เร่ งด า เนินการฟื้นฟูตามหลักวิชาการด าเนิน

กิจกรรมป้องกันการบุกรุกซ้ าในพืน้ที่เดิม 

 (2) กรณีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีราษฎรอยู่

อาศัยและไม่ได้มีการส ารวจขึน้ทะเบียน 

 -  อยู่อาศัยในที่ดินป่าไม้ก่อนมตคิณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2551 ให้ด าเนินการ

ตรวจสอบการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ป่าไม้  และด าเนินการเ ช่นเดียวกับกรณีพื้นที่ 

ป่าสงวนแห่งชาติที่มีราษฎรอาศัยอยู่และมีการ

ส ารวจขึ้นทะเบียนแล้ว และอาศัยอยู่ในที่ดินป่าไม้

ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 
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 -  อยู่อาศยัในที่ดินป่าไม้หลังมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่ อวั นที่  30  มิ ถุ นายน  2541 ให้ก าหนด         

แนวทางการจัดการที่เหมาะสมโดยด าเนินการ

ภายใต้กรอบของกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี 

หรอืระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อน า      

พื้นที่มาฟื้นฟูสภาพป่าโดยหากด าเนินการน าพื้นที่

คืนได้แล้วให้เร่งด าเนินการฟื้นฟูตามหลักวิชาการ

และด าเนินกิจกรรมป้องกันการบุกรุกซ้ าในพืน้ที่เดิม 

2.2) จัดระเบียบหรือก าหนดมาตรการที่เหมาะสม

ในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ 

ที่ราษฎรครอบครองท าประโยชน์หรือพื้นที่ที่ได้รับ

อนุญาตใหใ้ช้ประโยชน์ 

2.3) ก าหนดพื้นที่น าร่องหรือพื้นที่ตัวอย่างในการ

แก้ปัญหาที่ดินป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วขยาย

การด าเนินงานไปในพืน้ที่อื่นๆ 

2.4) แก้ไขปัญหา กรณีการออกเอกสารสิทธิใน

ที่ดินซ้อนทับพื้นที่ป่าไม้โดยมิชอบอย่างจริงจังโดย   

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เ ช่น       

กรมที่ดิน และ ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการ

เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหาร

       จัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 เป้าประสงค์ : จัดการงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรูด้้านป่าไม้ 

ตัวชี้วัด : 1. ผลงานวิจัยที่กรมป่าไม้และประชาชนน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

                                             จรงิไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 10 ของผลงานทั้งหมด 

  2. สัดส่วนของผลงานวิจัยเด่นและใช้ประโยชน์ได้จริง  

                                             ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผลงานทั้งหมด  
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 กลยุทธ์ :    1. ศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านป่าไม้ 

   แบบบูรณาการ 

    แนวทางการด าเนินงาน 

   1.1) วิจัยเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่าง

ยั่งยืน โดยการมสี่วนรว่ม 

   1.2) พัฒนาและตอ่ยอดงานวจิัยด้านป่าไม้สูเ่ชงิพาณิชย์ 

   1.3) สนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย และสร้างวัฒนธรรม

การวิจัยแบบบูรณาการ 

 2. พัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านป่าไม้ 

   แนวทางการด าเนินงาน 

2.1) พัฒนากลไกและบูรณาการงานวิจัยด้านป่าไม้ 

2.2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานวิจัย (Infrastructure) 

เครื่องมือ และเทคโนโลยี การวิจัยให้เหมาะสมและ

ทันสมัย 

2.3) เสริมสร้างและสนับสนุนผลงานวิจัยให้มี

มาตรฐาน 

2.4) ผลงานวิจัยสามารถน าไปขอรับความคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา 

2.5) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล 

2.6) พัฒนาศักยภาพนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 

2.7) พัฒนาองค์กรการวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

ระดับชาติ 

2.8) ประสานความร่วมมือการวิจัยด้านป่าไม้ทั้งใน

และต่างประเทศ 
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3. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยด้านป่าไม้ 

  แนวทางการด าเนินงาน 

3.1) จัดท าข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยด้านป่าไม้และ

ให้บริการขอ้มูลผ่านระบบเครือขา่ย (Network) 

3.2) เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านป่าไม้ 

3.3) บริการทางด้านวิชาการป่าไม้เชิงรุก โดยหน่วย

ปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile unit) 

3.4) ถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยการป่าไม้ 

เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และต่อยอดเชงิพาณิชย์ 

3.5) สร้างเครอืข่ายผูใ้ช้ประโยชน์ผลงานวิจัยด้านป่าไม้ 

4.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านป่าไม้ 

 แนวทางการด าเนินงาน 

4.1) จัดท าข้อมูลดา้นพลังงานจากไม้และชีวมวล 

4.2)  รวบรวมและจัดท าข้อมูลด้ านป่าไม้ เพื่ อ

สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

4.3) รวบรวมและจัดท างานวิจัยสมุนไพรและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 เป้าประสงค์ :  1.  ทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพได้รับ

   การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

 2.  ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาร

  จัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 3.  ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับประโยชน์จากการ 

  จัดการป่าไม้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
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 ตัวชี้วัด :  1. พืน้ที่ป่าไม้ที่มรีูปแบบการจัดการอย่างมีสว่นร่วมมีมากขึน้ 

  2. พื้นที่ต้นแบบการจัดการป่าและความหลากหลายทาง 

      ชีวภาพ 

 กลยุทธ์ : 1. ส่งเสรมิและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ

จัดการป่าไม้ 

   แนวทางการจัดการ 

   1.1) ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ระดับพื้นที่ 

เช่น การเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะที่ปรึกษา 

หรือคณะกรรมการบริหารพื้นที่ป่าในระดับท้องถิ่น ,  

การประสานและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   1.2) การศึกษาและประยุกต์ใช้กลไก PES (Payment for 

Environmental Services) มาสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ

ในการอนุรักษ์และจัดการที่ดินป่าไม้กับผู้ที่มีบทบาทใน

การดู แลรักษาทรัพยากรป่ าไม้  ผู้ที่ ใ ช้ประโยชน์

ทรัพยากรป่าไม้  และผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าไม้ 

   1.3) พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ 

ความสามารถในการสรา้งเครือขา่ยและพันธมิตรในการ

ป้องกันรักษาป่า รวมทั้ง การส่งเสริมและพัฒนาการ 

มีสว่นร่วมในการอนุรักษ์และจัดการที่ดินป่าไม้ 

   1.4) ประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริม เพื่อเตรียม 

ความพร้อมและเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและ

องคก์รท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

   1.5) ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแนวร่วมหรือ

เครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่เข้มแข็งทั้งภาค

ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน 
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   1.6) ส่งเสริม สนับสนุน และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและวัฒนธรรม ความเชื่อด้านการอนุรักษ์ในการ

บริหารจัดการที่ดนิป่าไม้ 

   1.7) สร้างเครือข่ายป่าไม้ โดยรวบรวมเครือข่ายเดิม 

เช่น เครอืข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเครือข่ายไฟป่า 

เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายปลูกป่า เครือข่ายนักวิจัย

และสร้างเครือข่ายใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกมิติ

และเกิดการบูรณาการในการท างานรว่มกัน 

   1.8) ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการสมัครเป็น

สมาชิกเครือข่ายป่าไม้ ในรูปแบบของสัญลักษณ์ร่วม 

หรือการมอบโล่รางวัล และการประกาศเชิดชูเพื่อเป็น

ขวัญและก าลังใจ 

   1.9) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างปฏิสัมพันธ์ของ

เครอืข่ายต่างๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และบูรณาการ

ท างานรว่มกัน 

   1.10) สร้างแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติโดยการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างบูรณาการและ

การมสี่วนรว่ม 

   1.11) ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ

การอนุรักษ์และจัดการที่ดินป่าไม้ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนสาขา

ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางครอบคลุมทั่วถึง และเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. พัฒนาและส่งเสรมิป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

  แนวทางการด าเนินงาน 

2.1) ส ารวจและประเมินศักยภาพพื้นที่ป่าและชุมชน

เพื่อจัดตัง้ป่าชุมชนเพิ่มเติมในพืน้ที่ที่เหมาะสม 
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2.2) ลดขั้นตอนการจัดตั้งป่าชุมชนให้มีความสะดวก

และรวดเร็วมากขึ้น 

2.3) จัดท าแนวเขตป่าชุมชนให้ชัดเจนและถาวรทั้ง 

แนวเขตธรรมชาติและสร้างขึ้นโดยมนุษย์ เช่น การน า

ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสีเชิงเลขมาช่วยในการจัดท า

แผนที่สนับสนุนการจัดท าสัญลักษณ์หรือป้ายแนวเขต

ป่าชุมชน และการสนับสนุนให้ปลูกต้นไม้เป็นแนวเขต

ธรรมชาติ 

2.4) รัฐให้การสนับสนุนการบริหารจัดการป่าชุมชน 

ในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มศักยภาพป่าชุมชน 

ให้เป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

2.5) สนับสนุนให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการป่าชุมชน

ได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคี

เครือข่ายและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นไป

ตามความต้องการของแต่ละชุมชน 

2.6) ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพ

ในการพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการป่าชุมชนให้

เข้มแข็งเพื่อประสานองค์กรภาคเอกชนในการสนับสนุน

การบริหารจัดการป่าชุมชน 

2.7) พัฒนาและสร้างป่าชุมชนต้นแบบในแต่ละภูมิภาค

หรอืให้ครอบคลุมตามความหลากหลายของระบบนิเวศ

ป่าไม้ของประเทศ และด าเนนิการ 

 -  จัดท าฐานข้อมูลป่าชุมชนต้นแบบที่มีผลงานดีเด่นใน

ระดับจังหวัด ระดับภูมภิาค และระดับประเทศ 

 -  ประชาสัมพันธ์ป่าชุมชนต้นแบบให้เป็นที่รู้จักอย่าง

กว้างขวาง 

 - ส่งเสริมและสนับสนุนป่าชุมชนต้นแบบให้สามารถ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
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2.8) พัฒนาป่าชุมชนให้เป็นฐานในการสร้างกลุ่มหรือ

เครือขา่ยความร่วมมือดา้นต่างๆ ในชุมชน 

2.9) สร้างเครือข่ายป่าชุมชนของประเทศเพื่อประสาน

ความรว่มมอืและถ่ายทอดองค์ความรูร้ะหว่างป่าชุมชน 

2.10) จัดท าฐานข้อมูลป่าชุมชนและสร้างระบบติดตาม

และประเมินผลการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่สอดคล้องกับ

ทรัพยากรท้องถิ่นและเกื้อกูลธรรมชาติอย่างเหมาะสม 

 แนวทางการด าเนินงาน 

3.1) สาธิตและส่งเสริมระบบวนเกษตร เกษตร

ธรรมชาติหรอืเกษตรเชงิอนุรักษ์ 

3.2) ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการใช้ประโยชน์

จากป่าที่เหมาะสมของประชาชน 

3.3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางเลือกเพื่อเสริม

รายได้ให้ชุมชน เช่น กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ,  

สวนป่า, ส่งเสริมการจ้างงานประชาชนในท้องถิ่น

หน่วยงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เป็นต้น 

3.4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรมีความรู้และ

เ ข้ า ใ จ ในการอนุ รั กษ์ ท รัพยากรป่ า ไ ม้ ต ามแนว

พระราชด าริ 

 4. ส่งเสรมิและขยายผลการพัฒนาป่าไม้ตามแนว 

 พระราชด าริ   

  แนวทางการด าเนินงาน 

4.1) ส่งเสริมและขยายผลการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ตามแนวพระราชด าริ  เ ช่น การปลูกป่า 3 อย่าง 

ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกป่าเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
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(มิยาวากิ) การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื่น ระบบป่าเปียก 

การปลูกแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดนิและน้ า เป็นต้น 

4.2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร 

ที่อยู่อาศัยท ากินในพื้นที่ป่า ให้มี ชีวิตความเป็นอยู่ 

ที่ดีขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  

ในรูปแบบสร้างป่า สร้างรายได้ตามแนวพระราชด าริ   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

4.3) ส่งเสริมและเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ตามแนวพระราชด าริ เพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของ

ชาติได้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้ใน

รูปแบบ ครูป่าไม้ 

4.4) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

ตามแนวพระราชด าริ 

5. อนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

5.1) ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

5.2) อนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่าเฉพาะถิ่นหายากและใกล้

สูญพันธุ์ 

5.3) เสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนในด้านการ

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

5.4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผน

บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

5.5) พัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรความ

หลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

5.6) จัดตั้งกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความ

หลากหลายทางชีวภาพกรมป่าไม้ 
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5.7) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพป่าไม้ 

5.8) ประเมินมูลค่าและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

จากการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

5.9) การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้เพื่อเพิ่มความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

5.10) ติดตามการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทาง

ชีวภาพป่าไม้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาระบบบรหิารและจัดการองค์กร    

 เป้าประสงค์ : 1. มีระเบียบกฎหมายที่ทันสมัย 

  2. ระบบบริหารงานมปีระสิทธิภาพ 

  3. บุคลากรมีสมรรถนะสูง 

  4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

  5. บูรณาการความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 

      และเป็นศูนย์กลางความรว่มมอืด้านการป่าไม้อาเซียน 

  6. ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้หมาะสมและทันสมัย 

 ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของประกาศ ค าสั่ง กฎระเบียบ ข้อบังคับและ 

      กฎหมายที่มกีารยกร่างหรอืปรับปรุงแก้ไข 

  2. ร้อยละความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ 

      ราชการของกรมป่าไม้ 

  3. ร้อยละความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของ 

      กระบวนการที่ส าคัญ 

  4. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการด าเนินการตามเกณฑ์ 

      การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

  5. ร้อยละบุคลากรที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับ 

      องค์การที่คาดหวัง 

  6. ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 
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  7. ร้อยละของโครงการความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่าง 

      ประเทศด าเนินการแล้วเสร็จ 

  8. มีศูนย์ข้อมูลป่าไม้แห่งชาติ เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห ์ 

      และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ  

      อย่างยั่งยืน 

 กลยุทธ์ : 1. ปรับปรุงและบูรณาการนโยบายเกี่ยวกับการป่าไม้

ให้มีเอกภาพและเกิดผลสมัฤทธิ์ในทางปฏิบัติ 

    แนวทางการด าเนินงาน 

    1.1) แตง่ตัง้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 

1.2 )  สร้ า งกลไกหรื อ แนวทางด า เนิ น งานของ

คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติให้มีบทบาทใน   

การเสนอแนะ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร

จัดการที่ดินป่าไม้ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

1.3) ปรับปรุงนโยบายป่าไม้แห่งชาติให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ เศรษฐกิจ และสังคม        

ในปัจจุบันบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง 

1.4) เสนอยกเลิกหรือปรับปรุงนโยบายอื่นที่มีเนื้อหา

ขัดแย้งกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 

1.5) ก าหนดแนวทางเชิงนโยบายในการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรป่าไม้ที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการจัดการ

ตามหลกัวิชาการ 

1.6) ส่งเสริมและสนับสนุนกลไกระดับนานาชาติในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และปลูกป่าเศรษฐกิจ 

1.7) แก้ไขหรอืยกเลิกมติคณะรัฐมนตรทีี่เป็นอุปสรรค

ต่อการพัฒนาการจัดการที่ดินป่าไม้และไม่สอดคล้อง

กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

 



 

ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2560 - 2579 

 

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

65 

 

 2. พัฒนากฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

  แนวทางการด าเนินงาน 

2.1) วิเคราะห์และทบทวน กฎหมายและระเบียบที่เป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาการจัดการป่าไม้ทุกฉบับ 

2.2) เสนอขอพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรค

ต่อการพัฒนาการจัดการป่าไม้หรือร่างกฎหมายว่าด้วย

การป่าไม้ที่ จ าเป็นต่อสถานการณ์ปัจจุบันให้ เกิด

ประโยชน์ในการด าเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ 

 3. จัดท าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการป่าไม้ของประเทศ  

  แนวทางการด าเนินงาน 

3.1) วิเคราะห์นโยบายป่าไม้แห่งชาติและนโยบายอื่น 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 

3.2) จัดท าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการป่าไม้ของประเทศ

เพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนบนพื้นฐานการ 

มีสว่นร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3.3) จัดท าระบบการปฏิบัติตามแผนแม่บท และการ

ติดตามและประเมินผลแผนอย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. พัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

 แนวทางการด าเนินงาน 

4.1) พัฒนาศักยภาพการบริหารองค์กรในทุกระดับทั้ง

ในด้านโครงสรา้ง ระบบงาน และการบริหารบุคคล 

4.2) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของกรมป่าไม้เพื่อ

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านต่างๆ เช่น    

การจัดตัง้หน่วยงานในระดับภูมภิาค เป็นต้น 
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5. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของ

บุคลากรทุกระดับ 

 แนวทางการด าเนินงาน 

5.1) พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับ

บุคลากรในแตล่ะสายอาชีพ 

6. พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่การเป็นองค์กรแห่งการ

เรยีนรู้ 

แนวทางการด าเนินงาน 

6.1) การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการท างาน 

แบบมีสว่นร่วม 

6.2) ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรองค์กรความรู้และ

นวัตกรรมใหม่ๆ  

7. ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศในการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้และปฏิบัติตามพันธกรณีด้าน

การป่าไม้ระหว่างประเทศ 

 แนวทางการด าเนินงาน 

 7.1) ผลักดันให้มีการด าเนินการตามข้อตกลงและ

พันธกรณีด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 

 7.2) น ากลไกความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่าง

ประเทศมาด าเนนิการให้เกิดเป็นรูปธรรม 

 7.3) ผลักดันให้มีการด าเนินการตามแผนและข้อตกลง

ที่เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ภายใต้ประชาคมอาเซียน 

 7.4) ส่งเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรของกรมป่าไม้ให้

มีความพร้อม/มีสว่นร่วมในการด าเนินงานด้านการป่าไม้

ระหว่างประเทศ 

 7.5) เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย 

ความรว่มมอืด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 
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8. ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากร

เพื่อรองรับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และ

ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 8.1) น าเทคโนโลยี เครือข่าย การเชื่อมโยงโครงข่าย

สากล 

 8.2) เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

 8.3) สร้างระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม

ของป่าไม้ 

 8.4) พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในด้านการ

รวบรวม จัดเก็บข้อมูล และการเรียกใช้ขอ้มูล 

 8.5) พัฒนาอุปกรณ์สารสนเทศให้พอเพียงกับการใช้

งานของเจา้หนา้ที่  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 ผังความเชื่อมโยง แผนยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ ระยะ 20 ป ีพ.ศ.๒๕60- ๒๕79 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับที่ 12 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 

 เป้าหมายที่ 1 การรักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่า

เพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ 25 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 มีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และลดการสูญเสีย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ตัวชี้วัด 1.1 สัดส่วนพืน้ที่ป่าไม้ของประเทศ พื้นที่ปลูกและฟื้นฟูป่า 

 ตัวชี้วัด 1.2 แผนที่แนวเขตที่ดนิของรัฐ (โครงการ One Map) ทั่วประเทศ 

 

 เป้าหมายที่ 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาวกิฤตหมอกควัน 

 ตัวชี้วัด 3.3 คุณภาพอากาศในพืน้ที่วิกฤตหมอกควัน 
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แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 

(1.) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ใช้ประโยชน์

จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่าง  

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้าง

รายได้จากการอนุรักษ์เพื่อใชใ้นการบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

(1.1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติ 

(1.2) อนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

(1.3) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดนิแก้ไขการบุกรุกที่ดนิของรัฐ 
 

(2.) แก้ไขปัญหาวกิฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ 

 (2.1) แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขต

ภาคเหนือและภาคใต้ โดยส่งเสริมทุกภาคส่วนเข้าร่วมด าเนินการอย่างตอ่เนื่องประสานกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในระดับพหุภาคีและ

ทวิภาคีตามข้อก าหนดในข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ตลอดจนด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

และเป็นธรรม ส าหรับการแก้ปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด ควรศึกษาวิจัยพืชอื่นทดแทนที่

เหมาะสมมตีลาดรองรับและต้นทุนต่ ากว่า และสรา้งอาชีพทดแทน อาทิ การท่องเที่ยวชุมขน เป็นต้น 
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นโยบายของ

คณะรัฐมนตรีรัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ข้อ ๖  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกจิประเทศ 

 ๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริ เวณกว้างและท่วมเฉพาะที่และปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และ  

บางฤดูกาล 

ข้อ ๗  การส่งเสรมิบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

 ๗.๑ เร่งส่งเสรมิความเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิการค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซยีนและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของ

ประเทศ 

ข้อ ๘  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑ ของ GDP และมีสัดส่วน 

รัฐต่อเอกชน ๓๐:๗๐ 

ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

 ๙.๑ เร่งป้องกันและฟื้นฟูพืน้ที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่ 

 ๙.๒ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ๙.๓ พัฒนาระบบจัดการที่ดินและแกไ้ขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

 ๙.๕ ควบคุมมลพิษทัง้ทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 

 
ยุทธศาสตร์กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2560 - 257
9 

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7

0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์กรมป่าไม้ “บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้มั่นคงและยั่งยืน” 

พันธกิจกรมป่าไม้ 1. ป้องกัน และรักษาพืน้ที่ป่าไม้ให้คงอยู่ 

๒. บริหารจัดการที่ดนิป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

๓. เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

๔. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมสี่วนรว่ม 

๕. วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยืน 

๖. เสริมสรา้งขดีความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มี

ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ป้องกันรักษาพืน้ที่ป่าที่เหลอืให้คงอยู่และยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และการส่งเสริมชุมชนในเมือง /ชุมชนชนบท 

      เป็นพืน้ที่สีเขียว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  แก้ไขปัญหาราษฎรในพืน้ที่ป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  สนับสนุนและส่งเสริมการวจิัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  บูรณาการและส่งเสริมการมีสว่นร่วมทุกภาคส่วน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาระบบบริหารและจัดการองค์กร 
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5.7 แผนที่ยุทธศาสตร์ 

เป็นภาพของทิศทาง จุดหมายปลายทางและวิธีการปฏิบัติให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง      

ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือสื่อสารที่บอกทิศทางของกรมฯ โดยเป็นการขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้  พ .ศ.๒๕60 – ๒๕79 ทั้ ง ๗ ประเด็น ซึ่ งแผนที่ยุทธศาสตร์  

แบ่งออกเป็น ๔ มิติ ได้แก่ 

 มิติที่ ๑  ประสิทธิผล (ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์)  

 ประกอบด้วย 

๑. พืน้ที่ป่าไม้ได้รับการป้องกันและดูแลรักษา 

๒. ลดความเหลื่อมล้ าด้านการบริหารจัดการที่ดนิป่าไม้ 

๓. ทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการอย่าง

ยั่งยืน 

๔. เพิ่มพืน้ที่ป่าไม้ 

๕. ผลงานวิจัยที่น ามาประยุกต์ได้ 

 มิติที่ ๒  คุณภาพการให้บรกิาร (ความพึงพอใจของประชาชน) ในการส่งผลใหบ้รรลุ

ประสิทธิผล 

 ประกอบด้วย 

๑. ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับประโยชน์จากการจัดการป่าไม้อย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

๒. ราษฎรได้รับการจัดการที่ดนิป่าไม้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

๓. ประชาชนได้เพิ่มศักยภาพและสามารถปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (เป็นกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ

ภายใน)  

 ประกอบด้วย 

๑. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

๒. บูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการป่าไม้ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาคม

อาเซียนและระหว่างประเทศ 

๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในระดับพื้นที่และระดับ

จังหวัด 

 มิติที่ ๔  การพัฒนาองค์กร (ปัจจัยภายใน ได้แก่ คน/IT/องค์ความรู้)  

 ประกอบด้วย 

๑. พัฒนาระบบงานบริหารราชการ 

๒. พัฒนาขดีความสามารถบุคลากรและระบบการบริหารงานบุคคล 

๓. จัดหาเครื่องมือและสิ่ งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอย่างเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 

๔. ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้ทันสมัย 

๕. พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการจากการวิจัยและพัฒนา 

๖. พัฒนาเครอืข่ายการสื่อสารและระบบฐานขอ้มูลป่าไม้ 



 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที1่ 
ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าที่
เหลือให้คงอยู่และยั่งยืน 

ประสิทธิผล 

 

คุณภาพการ
ให้บริการ 

 

ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ

ราชการ 
 

พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการป้องกัน
และดูแลรักษา 

ทรัพยากรป่าไม้และความ
หลากหลายทางชีวภาพได้รับการ

บริหารจัดการอย่างย่ังยืน 

ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รบั
ประโยชน์จากการจัดการป่าไม้

อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม  

ราษฎรได้รับการจัดการที่ดินป่าไม้อย่างท่ัวถึง
และเป็นธรรม 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม ้

บูรณาการความร่วมมือในการบรหิาร
จัดการป่าไม้ทุกภาคส่วนรวมถึง

ประชาคมอาเซียนและระหว่างประเทศ 

เพ่ิมประสิทธภิาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในระดับพ้ืนที่

และระดับจังหวัด  

 วิสัยทัศน์ : บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้มั่นคงและยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 
ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมธุรกิจปา่ไมแ้ละ 

ปา่เศรษฐกจิจากป่าปลูก และ

การส่งเสริมชุมชนในเมือง/

ชุมชนชนบทเป็นพืน้ที่สีเขยีว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
แกไ้ขปัญหาราษฎรใน

พื้นที่ปา่ไมอ้ย่างเป็น

ระบบและเป็นธรรม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
สนับสนุนและส่งเสริมการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการบริหาร

จัดการทรัพยากรปา่ไม้ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่6 
บูรณาการและส่งเสริม

การมส่ีวนร่วม 

ทุกภาคส่วน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาระบบ

บรหิารและจัดการ

องค์กร 

 

ประชาชนได้เพ่ิมศักยภาพและสามารถปรับตัวรับมอื
กับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธภิาพ 

เพ่ิมพื้นที่ป่าไม้ ผลงานวิจัยท่ีน ามา
ประยุกต์ได้ 

ลดความเหลื่อมล้้าด้านการ
บริหารจัดการที่ดินป่าไม้ 

5.8 ผังความเชื่อมโยงของแผนท่ียุทธศาสตร์กรมป่าไม้ 

พัฒนา
องค์กร 

 

พัฒนา
ระบบงาน

บรหิารราชการ 

จัดหาเครื่องมือและสิ่งอ้านวย
ความสะดวกท่ีจ้าเป็นอย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

ปรบัปรุงกฎหมายและ
กฎระเบยีบให้ทนัสมัย 

พัฒนาองค์ความรู้และการ
จัดการจากการวิจัยและ

พัฒนา 

พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรและระบบการ
บริหารงานบุคคล 

พัฒนาเครือข่ายการ
สื่อสารและระบบ
ฐานข้อมูลป่าไม้ 
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5.9 การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

 การด าเนินการตามยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ จะบรรลุผลส าเร็จได้จ าเป็นต้องมีการถ่ายทอด

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จจะต้องสามารถ

แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การด าเนินงาน ในรูปของโครงสร้างตามล าดับช้ันของแผน เช่น แผนงาน 

(programs)  โครงการ (projects)  และงบประมาณ (budgets) ดังนั้น การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การ

ปฏิบัติ องค์กรจะต้องถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระดับกรมลงสู่ระดับส านัก/ส่วน/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อให้

ระดับส านัก/ส่วน/ศูนย์/กลุ่ม ได้รับทราบถึงเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดในระดับกรม และด าเนินการ

ตามบทบาทและภารกิจของส านักที่สนับสนุนต่อเป้าประสงค์และตัวชี้วัดในระดับกรม รวมทั้งส านัก

ถ่ายทอดถึงระดับบุคคล เพื่อใหร้ะดับบุคคลที่มบีทบาท หน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนต่อเป้าประสงค์

และตัวชี้วัดของผู้บังคับบัญชา/ตัวชี้วัดในระดับบุคคล      

5.10 ปจัจัยแห่งความส าเร็จ 

  ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้จะบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้อง

ค านงึถึงปัจจัย ดังนี ้

  ๑. ส่งเสริมองค์กรเครือข่ายในทุกระดับ ระดับชาติ ระดับกระทรวง /กรม  

ระดับจังหวัด/ท้องถิ่นในฐานะพันธมิตรให้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้นโยบายและแผนไปสู่การ

ปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามภารกิจ 

  ๒. พัฒนาฐานข้อมูลและมีการบูรณาการข้อมูลภายในองค์กรที่ตอบสนองการ

น าไปจัดท านโยบายและแผน มาตรการ ให้การท างานมปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

  ๓. พัฒนาบุคลากร และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อม

ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขวัญก าลังใจการท างานให้กับบุคลากรที่มคีุณภาพ 

 

 

 


