
การปฏิรูปการบริหารจัดการป่าไม้และธรรมาภิบาลป่าไม้
ใน

การเสวนาเรือ่ง “ป่าเศรษฐกจิ ปลูกง่าย ตัดง่าย ไม่มีไม้สวมตอ”
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ดร.ขวญัชัย ดวงสถาพร
หัวหน้าภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

28 ธันวาคม 2560
ณ กรมป่าไม้
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Forest governance is about the policy, 

legal and institutional conditions that 

affect how people treat forests. 

 Local level
 National level
 Global level

ธรรมาภิบาลป่าไม้ (Forest Governance) 

นโยบาย     กฎหมาย      องค์กร ประชาชนผลต่อ



สถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ทางนโยบายและเป้าหมาย

เพิม่พืน้ทีป่่า 
27.24 ล้านไร่

พืน้ที่ป่าไม้ในปัจจบบัน
ร้อยละ 31.58
(พ.ศ. 2559)

ร่างยบทธศาสตร์
ชาตริะยะ 20 ปี

แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาตฉิบับที่ ๑๒ 

นโยบายป่าไม้
แห่งชาต ิพ.ศ.2528 

รัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายอ่ืนๆ

แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ การบบกรบกทีด่ินของ
รัฐ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน

- แนวทางพระราชด าริ
- หลกัวชิาการ

พืน้ที่ป่าไม้
ร้อยละ 40

แผนการปฏิรูป
ประเทศ

SDGs

3
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ร้อยละ 40: พ.ศ. 2528 ร้อยละ 40: พ.ศ. 2561 

✓ ก าหนดบนพืน้ฐานหลกัการใช้ทีด่นิ หลกัการ
จัดการป่าไม้ (ปริมาณการใช้ไม้) และ
หลกัการจัดการลบ่มน า้ 

✓ ป่าเพ่ือการอนบรักษ์ และ ป่าเพ่ือเศรษฐกจิ 
เป็นพืน้ทีป่่าในทีด่นิของรัฐภายใต้กฎหมาย
แต่ละฉบบั 

✓ ยงัไม่ยกเลกิสัมปทานท าไม้
✓ ป่าเพ่ือเศรษฐกจิมบ่งเน้นไปยงัพืน้ทีป่่า

ธรรมชาติทีม่กีารใช้ประโยชน์ในรูปแบบเน้ือ
ไม้ในเขตทีก่ าหนดให้ใช้ประโยชน์ได้และ
สามารถอนบญาตให้สัมปทานท าไม้ได้

ป่าร้อยละ 40: อดตี และปัจจบบัน

✓ ข้อมูลมกีารเปลีย่นแปลงทั้ง ค่าของข้อมูล 
และคบณภาพ

✓ เกณฑ์ในการก าหนดเดิม 3 ประการ อาจ
ไม่พอ

✓ เพิม่พืน้ทีป่่าโดยใช้ทีด่นิของรัฐภายใต้
กฎหมายแต่ละฉบบัเหมือนปี 2528 ไม่พอ

✓ ยกเลกิสัมปทานท าไม้ตั้งแต่ปี 2532 ดงัน้ัน
ไม่สามารถใช้พืน้ที่ป่าธรรมชาติเดมิเป็น
ป่าเพ่ือเศรษฐกจิ

✓ มป่ีาเส่ือมโทรม เขาหัวโล้น และคนอยู่ใน
ป่ามากกว่า 20 ล้านไร่ มคีวามขดัแย้ง

ยงัไม่มผีลงานวจิัยทีแ่สดงถึงความเหมาะสมของ “ร้อยละ 40” ภายใต้บริบทประเทศในปัจจบบนั



ดนิ และ น า้ ก าลงัเป็นพระราชบญัญตัิ แต่ป่าเป็นเพยีง…ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรี 5ดร.ขวญัชัย ดวงสถาพร

ทรัพยาก
ร

คณะกรรมการนโยบาย
ระดับชาติ

กฎหมายที่รับรอง บทบาทที่เช่ือมโยงกับทรัพยากรป่า
ไม้

ทรัพยาก
รดนิ

คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดนิแห่งชาต ิ(คทช.)

ปัจจบุนั: ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แห่งชาติ พ.ศ. 2557  
อนาคต: พ.ร.บ. 
คณะกรรมการนโยบายที่ดนิ
แห่งชาติ พ.ศ. ….(กฤษฎีกาก าลัง
พจิารณา)

- ที่ดนิที่น าไปจัดสรรให้ราษฎรส่วน
ใหญ่เป็นที่ดนิป่าไม้ของรัฐ เช่น ป่า
สงวนแห่งชาติ
-รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 72 , 258
สนับสนุน  (จัดให้มีมาตรการ
กระจายการถอืครองที่ดนิเพื่อให้
ประชาชนสามารถมีที่ท ากินได้อย่าง
ทั่วถงึและเป็นธรรม)

ทรัพยาก
รน า้

คณะกรรมการนโยบายน า้
แห่งชาต ิ(คนช.) 

ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน า้ พ.ศ. 
….(สนช. ก าลังพจิารณา)

(มีบทบาทบริหารจัดการพืน้ที่ป่าต้น
น า้)

ทรัพยาก
รป่าไม้

คณะกรรมการนโยบายป่า
ไม้แห่งชาติ (คปช.)

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้
แห่งชาต ิพ.ศ. 2560

บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิง
นโยบาย

ดนิ น า้ ป่า : ปัญหาดบลยภาพและเอกภาพของคณะกรรมการนโยบายระดบัชาติ

ดร. ขวญัชยั ดวงสถาพร คณะวนศาสตร์ 
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ทรัพยากร
ป่าไม้

คณะกรรมการ
ยบทธศาสตร์ชาติ

คณะกรรมการ
จดัท า

ยบทธศาสตร์ชาติ

คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมการ
นโยบายป่าไม้
แห่งชาติ

คณะกรรมการระดบัชาติที่มบีทบาทในการก าหนดนโยบายและก ากบัติดตาม

ล าดบัที ่1

ล าดบัที ่2

ล าดบัที 3ล าดบัที่ 4
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1. ท าให้ความมัน่คงของทรัพยากรธรรมชาตเิป็นเร่ืองความมั่นคงของชาติในยบทธศาสตร์
ชาติ (ไม่ใช่แต่เร่ืองยบทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคบณภาพชีวติทีเ่ป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมอย่างเดยีว)

✓ เป็นภูมคิบ้มกนัสังคมและเศรษฐกจิของประเทศ
✓ เป็นฐานการผลติและการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
✓ สัมพนัธ์กบัวถิีชีวติคนไทยทบกระดบั
✓ คนอยู่ในป่ามากกว่า 20 ล้านไร่ /รีสอร์ท โรงแรม (ความขดัแย้งทีพ่ร้อมขยายผล)

2. นโยบายป่าไม้แห่งชาติ (พ.ศ. 2528) ต้องถูกปรับปรบงให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์
ปัจจบบัน เช่น 

✓ เป้าหมายให้มพืีน้ทีป่่าร้อยละ 40: ก าหนดเป็นเบ้ืองต้นในยบทธศาสตร์ชาต/ิแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (2561-2565) น าร่องด าเนินการ และวจิัย เพ่ือปรับปรบงยบทธศาสตร์ชาติ/
แผนการปฏิรูปประเทศ (2566-2570) 

✓ ก าหนดนิยามและพืน้ทีท่างยบทธศาสตร์ของป่าเพ่ือการอนบรักษ์และป่าเพ่ือเศรษฐกจิให้
ชัดเจน

แนวทาง

 ด้านนโยบาย
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แนวทาง

 ด้านนโยบาย

3.หยบดยั้งและป้องกนัการท าลายทรัพยากรป่าไม้ให้อตัราการลดลงของพืน้ทีป่่า
ไม้และการท าลายทรัพยากรป่าไม้ไม่มากกว่าปีก่อนหน้าและมีแนวโน้มลดลง

✓ ปรับและจัดตั้งองค์กรเพ่ือสร้างความต่อเน่ืองของการบังคบัใช้กฎหมาย
และรองรับการปฏิรูปทรัพยากรฯ และต ารวจ

✓ ปรับระบบการควบคบมและตดิตาม

✓ สร้างแนวกนัชน
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แนวทาง
 ด้านนโยบาย

4. เพิม่และพฒันาพืน้ที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 5 ปีแรก

4.1 ป่าเพือ่การอนุรักษ์ (อบทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธบ์ สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วน
อบทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรบกขชาติ พืน้ทีเ่ตรียมการอบทยานแห่งชาติ พืน้ทีเ่ตรียมการเขตรักษา
พนัธบ์ สัตว์ป่า พืน้ทีเ่ตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และป่าสงวนแห่งชาติทีเ่หมาะสมบางส่วน) 

✓ ฟ้ืนฟปู่าเส่ือมโทรมหรือภูเขาหัวโล้นโดยด าเนินการในพืน้ที่แหล่งต้นน า้ล าธารที่ส าคญัก่อน เพ่ือ
เพิม่พืน้ที่ป่าไม้ให้ได้ไม่น้อยกว่าขอบเขตพืน้ที่ป่าเพ่ือการอนบรักษ์ที่ได้ประกาศไว้แล้ว (เขตฟ้ืนฟู
ป่าของชาต/ิจังหวดั)

✓ จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ที่มีประชาชนใช้ประโยชน์ โดยก าหนดเง่ือนไขการเพิม่พืน้ที่
ป่าที่เหมาะสม

✓ ผนวกป่าสงวนแห่งชาติ หรือ พืน้ที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในส่วนที่มี
ลกัษณะเป็นป่าเพ่ือการอนบรักษ์ตามหลกัวชิาการ เช่น แหล่งต้นน า้ล าธารที่ส าคญั แต่ต้องค านึงถึง
ความจ าเป็นของการจัดพืน้ที่ป่าบางส่วนให้เป็นป่าชบมชนเพ่ือเป็นแนวเขตกนัชนของป่าเพ่ือการ
อนบรักษ์อกีทั้งยงัเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักในการอนบรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ของประชาชนด้วย 
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4.2 ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (สวนป่าเศรษฐกิจ: พื้นที่สวนป่าที่ก าหนดไว้เพ่ือการผลิตไม้และของป่าเพ่ือ
ประโยชน์ในทางเศรษฐกจิ)

✓ ป่าสงวนแห่งชาตทิี่เส่ือมโทรม ในพืน้ที่ลบ่มน า้ช้ัน 3, 4, 5

✓ ที่ดนิกรรมสิทธ์ิของเอกชนตามประมวลกฎหมายที่ดนิและที่ดินนอกเขตป่าไม้ของรัฐอ่ืนๆ 

✓ เขตป่าไม้ของรัฐที่ได้รับอนบญาตให้ใช้ประโยชน์ตามกฎหมาย เช่น คทช. สทก. ส.ป.ก. 

✓ เขตพืน้ที่อ่ืนของรัฐที่ประสงค์จะสร้างสวนป่าเศรษฐกจิ

✓ ป่าชบมชนนอกเขตป่าเพ่ือการอนบรักษ์ในส่วนบริเวณเพ่ือการใช้ประโยชน์ 

✓ สวนป่าของ อ.อ.ป.

แนวทาง

 ด้านนโยบาย
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แนวทาง

 ด้านนโยบาย

5. เพิม่และพฒันาพืน้ทีป่่าชบมชน 

6. เพิม่และพฒันาพืน้ทีสี่เขียวในเขตเมืองและชบมชน

7. กองทบนหรือกลไกทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือพฒันาป่าไม้
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แนวทาง

 ด้านกฎหมาย

1) ผลกัดนั ร่างพระราชบญัญตัิป่าชบมชน พ.ศ. …. และอนบบญัญตัิ

2) ผลกัดนั ร่างพระราชบญัญตัิอบทยานแห่งชาติ พ.ศ. …. และอนบบัญญตัิ

3) ผลกัดนั ร่างพระราชบญัญตัิสงวนและ คบ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. …. และอนบบัญญตัิ

4) ปรับปรบงพระราชบญัญตัิป่าไม้ พบทธศักราช 2484 และ อนบบญัญตัิให้ทนัต่อสถานการณ์และไม่เป็น
อบปสรรคต่อการเพิม่พืน้ทีป่่าไม้

5) ปรับปรบงพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายทีด่นิเพ่ือป้องกนัการออกเอกสารแสดง
สิทธิในทีด่นิในเขตป่าไม้ของรัฐ (เช่น ปรับปรบงมาตรา 8 วรรค 4 และมาตราอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้อง)

6) ONE MAP



อบทยานแห่งชาติ 

เขตรักษาพนัธบ์ สัตว์ป่า

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

ป่าอนบรักษ์

ป่าสงวนแห่งชาต ิ

ป่าชบมชน สวนป่า

13

แนวทาง
 ด้านองค์กร
➢ ขาดเอกภาพ
➢ ความขดัแย้ง

พืน้ทีท่างการ
บริหาร

➢ ขวญัก าลงัใจ/
ความเป็นมือ
อาชีพ และ
คบณภาพชีวติ
อตัราก าลงั

เร่ง!

 กรมป่าไม้: เร่งขยายพืน้ที่ป่า
ชบมชน 

 กรมอบทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพนัธบ์พืช: เร่งขยายพืน้ทีป่่า
อนบรักษ์

 กรมทรัพยากรทางทะเล และ
ชายฝ่ัง: เร่งประกาศป่าชายเลน
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แนวทาง
 ด้านองค์กร

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พบทธศักราช 2560

มาตรา ๕๑ การใดทีรั่ฐธรรมนูญบญัญตัิให้เป็นหน้าทีข่องรัฐตามหมวดนี ้ถ้าการน้ัน
เป็นการท าเพ่ือให้เกดิประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชบมชนทีจ่ะติดตาม
และเร่งรัดให้รัฐด าเนินการ รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกีย่วข้อง เพ่ือจัดให้ประชาชนหรือ
ชบมชนได้รับประโยชน์น้ันตามหลกัเกณฑ์และวธีิการทีก่ฎหมายบญัญตัิ

มาตรา ๔๑ บบคคลและชบมชนย่อมมสิีทธิ
(๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
ตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ
(๒) เสนอเร่ืองราวร้องทบกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพจิารณาโดยรวดเร็ว
(๓) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผดิเน่ืองจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าของข้าราชการ
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
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แนวทาง
 ด้านองค์กร

หมวด ๑๖การปฏิรูปประเทศ
มาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนีต้้องด าเนินการเพ่ือบรรลบเป้าหมาย ดงัต่อไปนี…้
ค. ด้านกฎหมาย
(๑) มกีลไกให้ด าเนินการปรับปรบงกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรือข้อบงัคบัต่าง ๆ ทีใ่ช้บงัคบั
อยู่ก่อนวนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญนีใ้ห้สอดคล้องกบัหลกัการตามมาตรา ๗๗ และพฒันาให้สอดคล้อง
กบัหลกัสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการด าเนินการโดยคณะกรรมการเพยีงเท่าที่
จ าเป็นเพือ่ให้การท างานเกดิความคล่องตัว โดยมีผู้ รับผิดชอบทีชั่ดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชน
เกนิความจ าเป็น เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

มาตรา ๗๗ รัฐพงึจัดให้มกีฎหมายเพยีงเท่าทีจ่ าเป็น และยกเลกิหรือปรับปรบงกฎหมายทีห่มดความ
จ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกบัสภาพการณ์ หรือทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดย
ไม่ชักช้าเพือ่ไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตวับทกฎหมายต่าง ๆ ได้
โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบตัิตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
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ขอบคบณครับ


