ข้อถกเถียง
O ประเด็นผู้อาศัย/ทาประโยชน์ในพื ้นที่
ทรัพยากรป่ าไม้ ที่ดิน กับ “ความยากไร้
มีรายได้นอ้ ย ไม่มีทีด่ ิ นทากิ น”
O “จาเป็ นต้ อง(ควร)รู้ ปรั บปรุ งและ
สร้ างทาความเข้ าใจในนิยาม(ใหม่ )
หรือไม่ ”

อานาจการจัดการปา่ ไม้ในอดีตก่อนรัชสมัย
รัชกาลที ่ 5
O ยังไม่มีความชัดเจนในขอบเขต อาณาเขตแห่งรัฐ แว่นแคว้ นหรื อเมือง
O ทรัพยากรทางธรรมชาติมิได้ แต่ธรุ กิจทาไม้ เท่านัน้

O อยู่ในความดูแลและใช้ ประโยชน์จากผู้ปกครองนครแว่นแค้ วนต่างๆ
O สร้ างความเข้ มแข็งแก่นครต่างๆ ในการต่อรอง

เหตุผลในการก่อตัง้ กรมปา่ ไม้
• ผู้เป็ นเจ้ าของป่ า เจ้านคร มีอานาจมากจนเกินไป
• สูญเสียความเชื่อในสิทธิ/กรรมสิทธิ์แห่งรัฐ
• ปั ญหาการแย่งชิงพื ้นที่การทาป่ าไม้ เกิดการทุจริ ต
• สภาพป่ าไม้ ลดลง (หมายถึงไม้สกั )
• ในเบื อ้ งต้นมี แนวคิ ดคุม้ ครอง มากกว่าการบารุงรักษา
 เป็ นของเสนอของ MR. H. Slade ที่มีต่อ ก.มหาดไทย
 พระราชทานพระราชหัตถ์ เลขที่ 63/385 ลงวันที่ 18 กันยายน ร .ศ.115

(พ.ศ.2439) ถึงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
ให้ จัดตังกรมป่
้
าไม้ ขึ ้น โดยให้ สงั กัดอยู่ในกระทรวง มหาดไทย

อารัมภบทใน พ.ร.บ.รักษาป่ า 2456
O “...อีกประการหนึ่ง ทุกวันนี ้ไม้ อย่างอื่นนอกจากไม้ สกั เปนสินค้ ามีราคาขึ ้น

เปนเหตุให้ คนเที่ยวตัดฟั นไม้ ป่าขายโดยมิได้ มีวิธีที่จะสงวนพรรณไม้ ชนิดที่มี
ราคาไว้ ให้ ยืดยาว ที่ซงึ่ เคยเปนป่ ามีไม้ อันมีราคากลายเปนที่ปราศจาก
ประโยชน์ โดยคนตัดไม้ เสียเกินกว่ากาลังป่ าบ้ าง ถางที่ทาไร่ ในที่ป่าซึง่ อุดม
ด้ วยไม้ มีค่าบ้ าง ป่ าเสียไปด้ วยเหตุเหล่ านี้มากขึน้ ทุกที ถ้ าไม่ จัดการ
ตรวจตรารั กษาป่ าไม้ ให้ ทาแต่ พอกาลังป่ าแล้ ว ไม้ ที่มีค่าควรใช้ เปน
สินค้ าจะหมด ให้ เปนอันตรายแก่ การค้ าขายทางนี้ได้ ในเวลาหนึ่ง แต่
ก่อนมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า
ฯให้ ตราพระราชบัญญัติแลจัดการป้องกันพรรณไม้ สกั แต่นนมา
ั ้ ถึงได้ จดั การ
เช่นนันแล้
้ ว จานวนไม้ สกั ที่ได้ จาหน่ายก็น้อยลง แลราคาแรงขึ ้นกว่าแต่ก่อน
เปนอันมาก แลเห็นได้ ว่ามิได้ จดั การป้องกันพรรณไม้ สกั ทันท่วงที ถ้ าปล่อยไว้
ไม้ มีคา่ อย่างอื่นก็จะเปนเช่นนัน...”
้

ความหมายของคาว่า “ปา่ ”

O ที่ดินซึง่ มิได้ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ออกโฉนดแก่ผ้ ใู ดทาบ้ านเรื อน

หรื อทาการเพาะปลูก ม.3 ข้ อ2 (พ.ร.บ.รักษาป่ า 2456)
O สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ดินรกร้ างว่างเปล่า ม.4 (คุ้มครองฯ 2481)
O ที่ดินที่ยงั มิได้ มีบคุ คลได้ มาตามกฎหมายที่ดิน ม.4 (ป่ าไม้ 2484)
O ที่ดินรวมตลอดถึงภูเขา ห้ วย หนอง คลอง บึง บาง ลาน ้า ทะเลสาบ เกาะ และที่
ชายทะเลที่ยงั มิได้ มีบคุ คลได้ มาตามกฎหมาย ม.4 (ป่ าสงวน)
 นิยามตาม ป.กฎหมายที่ดิน
• พื ้นที่ดินทัว่ ไป และให้ หมายความรวมถึงภูเขา ห้ วย หนอง คลอง บึง บาง ลาน ้า

ทะเลสาบ เกาะ แลชะที่ชายทะเล (ม.1)
• ที่ดินซึง่ มิได้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ ถือว่าเป็ นของรัฐ (ม.2)

ขอบเขต “ปา่ ” มีอย่างไร
O ไม่มีกฎหมายกาหนดหรื ออธิบายให้ ความหมายไว้ แต่ให้ เป็ นการเข้ าใจ

ว่าตามเส้ นแบ่งระยะในแผนที่ของการประกาศกาหนดพื ้นที่ป่านันๆ
้ เช่น
ป่ าสงวน อุทยาน รักษาพันธ์

 เขตป่ าไม้ ถาวร
• ไม่มีกฎหมายกาหนดหรื ออธิบายเช่นเดียวกัน

• เกิดมาจากข้ อเสนอของ ก.มหาดไทย เห็นควรให้ จาแนกประเภทที่ดิน

(ภายใต้ หนังสือ 23 มิ.ย.2504 และ 1 พ.ย.2504) จึงมีมติ ครม. 14
พ.ย.2504 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสงวนคุ้มครองป่ าไม้ ไว้ เป็ นการถาวร
และจัดสรรเพื่อการเกษตรกรรม

สิทธิในการใช้พื ้นที่ป่า ตาม พ.ร.บ.ป่ าไม้ 2484 ม.54
O ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดทาการแผ้ วถางป่ าที่ยงั ไม่เคยถูกแผ้ วถางในพื ้นที่

นันมาแต่
้
ก่อนเลย หรื อที่ได้ เคยถูกแผ้ วถางมาแล้ ว และได้ ทิ ้ง
ร้ างมาเกินสิบปี เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่เป็ นหนังสือ
O แก้ ไขฉบับที่สาม 2494 ให้ ทิ ้งร้ างมาเกินห้ าปี และให้ เพิ่มหรื อ
ในเขตที่ที่รัฐมนตรี ประกาศให้ แผ้ วถางได้ โดยไม่ต้องรับ
อนุญาต

O แก้ ไขฉบับที่สี่ 2503 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดทาการแผ้ วถางป่ า หรื อทาการก่นสร้ างป่ า

หรื อเผาป่ าหรื อทาด้ วยประการใดๆอันเป็ นการทาลายป่ า เว้ นแต่จะกระทา
ภายในเขตที่รัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรื อโดยได้ รับอนุญาต
จากเจ้ าหน้ าที่
O ฉบับที่ห้า 2518 ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดก่อสร้ างแผ้ วถางหรื อเผาป่ าหรื อทาด้ วย
ประการใดๆอันเป็ นการทาลายป่ า หรื อเข้ ายึดถือหรื อครอบครองป่ าเพื่อ
ตนเองหรื อผู้อื่น เว้ นแต่จะกระทาภายในเขตที่ได้ จาแนกไว้ เป็ นประเภท
เกษตรกรรม และรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรื อโดยได้ รับ
อนุญาตจากเจ้ าหน้ าที่

การจัดสรรในพืน้ ทีป่ า่ ไม้ถาวร
O ก.มหาดไทย นาข้ อเสนอของคณะกรรมการสารวจจาแนกประเภท

ที่ดิน เสนอ ครม. (ตามหนังสือที่ 17901/2504 ลงวันที่ 1
พ.ย.2504)
 ป่ าที่เห็นสมควรเปิ ดจัดสรรเพื่อเกษตรกรรมและเพือ่ การใช้
ประโยชน์อย่างอื่น ให้ จงั หวัดและอาเภอท้ องที่ดาเนินการ
จัดสรรให้ ประชาชนตามโครงการและระเบียบว่าด้ วยการ
จัดที่ดินเพื่อประชาชนของ คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
โดยไม่ต้องขอรับความเห็นชอบจากกระทรวงตาม มติ
ครม. 22 ก.ค.2502)

แสดงสิทธิได้เพียงใดในพืน้ ทีป่ า่ สงวน
O หากอยูอ่ าศัยทากินมาก่อนการประกาศเขตป่ าสงวน

สามารถกล่าวอ้ างสิทธิตาม ม.12 โดยต้ องยื่นคาร้ อง
เป็ นหนังสือต่อนายอาเภอ ปลัดอาเภอผู้เป็ นหัวหน้ า
ประจากิ่งอาเภอ ภายในกาหนด 90 วัน หากไม่ยื่น
ภายในกาหนด ให้ ถือว่า สละสิทธิหรื อประโยชน์

สามารถเข้าทาประโยชน์ได้หรือไม่ เพียงใด
O อธิบดีโดยอนุมตั จิ ากรัฐมนตรี มีอานาจอนุญาตให้ บคุ คล

หนึ่งบุคคลใดเข้ าทาประโยชน์หรื ออาศัยได้ คราวละไม่
น้ อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี (ม.16 (1))
O หากกรณีเป็ นป่ าเสื่อมโทรม และมีบคุ คลผู้เข้ าทา
ประโยชน์อยูก่ ่อนแล้ ว อธิบดีสามารถอนุญาตเป็ น
หนังสือให้ ทาประโยชน์และอยูอ่ าศัยได้ แต่ต้องไม่เกิน 20
ไร่/ครอบครัว คราวละไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี
(ม.16 ทวิ(1))

ปา่ เสือ่ มโทรมคืออะไร
O “พื ้นที่ป่าในบริ เวณป่ าสงวนแห่งชาติทงหมดหรื
ั้
อบางส่วน มีไม้ มีคา่ ทีม่ ี

ลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่น้อย และป่ านันยากที
้
จ่ ะกลับฟื น้ คืนดีได้ ตาม
ธรรมชาติโดยมีลกู ไม้ ขนาดความสูงเกิน ๒ เมตรขึ ้นไป ขึ ้นกระจายอยูท่ วั่
พื ้นที่ไม่เกินไร่ละ ๒๐ ต้ น หรื อมีไม้ ขนาดความโตวัดโดยรอบลาต้ นตรงที่สงู
๑๓๐ ซม. ตังแต่
้ ๕๐-๑๐๐ ซม. ขึ ้นกระจายอยู่ทวั่ พื ้นที่ไม่เกินไร่ละ ๘ ต้ น
หรื อมีไม้ ขนาดความโตเกิน ๑๐๐ ซม.ขึ ้นไป ขึ ้นกระจายอยู่ทวั่ พื ้นที่ไม่เกินไร่
ละ ๒ ต้ น หรื อพื ้นที่ป่าที่มีไม้ เข้ าหลักเกณฑ์ทงั ้ ๓ ลักษณะดังกล่าว เมือ่
รวมกันแล้ วต้ องมีจานวนไม่เกินไร่ละ ๑๖ ต้ น”
ระเบียบว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการอนุญาตให้ ทาประโยชน์และอยูอ่ าศัยภายในเขต
ปรับปรุ งป่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๐

ใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ และต้องทาอย่างไรใคร
เป็ นผูอ้ นุญาต
O กรณีมีการประกาศเป็ นเขตปรับปรุ งฯ ให้ ยื่นคาขอตามแบบ ชส.

๑ ก. แต่สามารถรับอนุญาตได้ เพียง ๒๐ ไร่ แต่หากต้ องการทา
เกิน โดยต้ องพิสจู น์ให้ เห็นว่ามีความสามารถและเครื่ องมือหรือ
อุปกรณ์ ให้ ใช้ แบบ ชส.๑ ข.แต่ต้องเป็ นพื ้นที่ที่ตนเคยทา
ประโยชน์เดิม (ข้ อ ๕) ให้ ผ้ วู า่ มีอานาจอนุญาต (ข้ อ ๙)
O กรณียงั ไม่มีการประกาศเป็ นเขตปรับปรุ ง ให้ ยื่นตามแบบ ป.ส.
๒๑ (ข้ อ ๕) เสนอความเห็นเบื ้องต้ นต่อผู้วา่ ฯภายใน ๗ วัน (ข้ อ
๖) ให้ มีการตรวจสอบสภาพป่ า และเสนอความเห็นให้ อธิบดี
กรมไม้

พืน้ ทีท่ จ่ี ะอนุญาตได้
 อนุญาตตามระเบียบฯในเขตปรับปรุง (ข้ อ ๗)

O พื ้นที่ที่จะขออนุญาตให้ ทาประโยชน์และอยู่อาศัยในเขตปรับปรุงป่ าสงวน

แห่งชาติ จะต้ องมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
- เป็ นพื ้นที่ที่ได้ ทาประโยชน์หรื ออยู่อาศัยอยู่แล้ ว
- ไม่เป็ นพื ้นที่ป่าซึง่ ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการป่ าไม้
- ไม่อยู่ในพื ้นที่ป่าที่มีสภาพเป็ นต้ นน ้าลาธาร ชัน้ ๑ A ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดชัน้
คุณภาพลุม่ น ้า ตามมติครม.เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค.๒๘ และตามที่ ครม.จะได้ มีมติ
ต่อไปด้ วย
- ไม่เป็ นบริ เวณที่มีทิวทัศน์สวยงามอันควรรักษาไว้
- ไม่เป็ นพื ้นที่ซงึ่ ได้ ทาการปลูกสร้ างสวนป่ า หรื อได้ รับอนุมตั ิโครงการสาหรับปลูก
ป่ าระยะ ๕ ปี ไว้ แล้ ว

อนุญาตตามระเบียบในเขตปา่ สงวน (ข้อ ๘)
 พื ้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ ต้ องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้

(๑) ไม่เป็ นพื ้นที่ป่าซึง่ ใช้ ในการศึกษา ค้ นคว้ าทางวิชาการป่ าไม้
(๒) ไม่ขดั กับมาตรการการใช้ ที่ดินในพื ้นที่ลมุ่ น ้า มาตรการการใช้
ประโยชน์ในพื ้นที่ป่าชายเลนและมาตรการการใช้ ประโยชน์ทรัพยากร
และที่ดินป่ าไม้ ในพื ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามที่คณะรัฐมนตรีได้ มีมติไว้
แล้ ว หรื อผู้ขออนุญาตจะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรี ได้
กาหนดไว้
(๓) ไม่เป็ นบริเวณที่มีทิวทัศน์สวยงามอันควรรักษาไว้

(๔) ไม่เป็ นบริเวณที่ควรรักษาไว้ เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
(๕) ไม่มีปัญหากับราษฎรในพื ้นที่และบริเวณใกล้ เคียง และต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากสภาตาบลหรื อองค์การบริหารส่วนตาบลท้ องที่ที่ป่า
นันตั
้ งอยู
้ ่
(๖) ต้ องมีไม้ ขนาดความโตวัดโดยรอบลาต้ นตรงที่สงู ๑๓๐ เซนติเมตร
ตังแต่
้ ๕๐ - ๑๐๐ เซนติเมตร ขึ ้นกระจายอยูท่ วั่ พื ้นที่ไม่เกินไร่ละ ๘ ต้ น
หรื อมีไม้ ขนาดความโตเกิน ๑๐๐ เซนติเมตรขึ ้นไป ขึ ้นกระจายอยูท่ วั่
พื ้นที่ไม่เกินไร่ละ ๒ ต้ น
(๗) ต้ องมีลกั ษณะขนาด อาณาเขต และเนื ้อที่เหมาะสมกับกิจการตาม
วัตถุประสงค์ที่ขอและแผนการใช้ พื ้นที่ตามโครงการประกอบคาขอ
(๘) ไม่ขดั กับหลักในการพิจารณาอนุญาตในกรณีตา่ ง ๆ ตามที่กาหนดไว้
ในหมวด ๓ ของระเบียบนี ้

สรุปแบบการได้หนังสือรับรองการทาประโยชน์
“สทก.”
แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

•เรี ยกว่า "สทก.1 ก" เป็ นหนังสือ
ที่อนุญาตให้ ครัง้ แรก มีอายุ 5 ปี
เนื ้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ /ครัว ไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม

•"สทก.2 ก" ออกให้ สาหรับผู้ที่ได้
สิทธิ สทก.1 มาแล้ วไม่น้อยกว่า
5 ปี และปฏิบตั ิตามเงื่อนไข แต่
ต้ องชาระค่าธรรมเนียม ไร่ ละ
20 บาทต่อหนึง่ คราวของการ
อนุญาต

•กรณีขออนุญาตปลูกป่ าหรื อไม้
ยืนต้ นในเขตปรับปรุงป่ าสงวน
"สทก.1 ข" เป็ นผู้ที่ต้องได้ รับ
การอนุญาตตามแบบ สทก.1 ก
หรื อ สทก.2 ก ด้ วย โดย
ประสงค์ขอครอบครองพื ้นที่เกิน
กว่า 20 ไร่ แต่ไม่เกิน 35 ไร่ /ครัว
อนุญาตคราวละไม่น้อยกว่า 10
ปี ค่าธรรมเนียมไร่ ละ 20 บาท
ทังนี
้ ้จะต้ องปลูกป่ าหรื อไม่ยืน
ต้ นไม่น้อยกว่าไร่ ละ 25 ต้ น

• ยุทธศาสตร์ท่ี ๒

• ยุทธศาสตร์ท่ี ๑

• ยุทธศาสตร์ท่ี
๔

การผนึ กกาลัง
ป้ องกันและ
ปราบปราม การ
บุกรุกทาลาย
ทรัพยากรป่ าไม้

การปลุก
จิตสานึ กรักผืน
ป่ า
ของ
แผ่นดิน

การฟื้ นฟูดูแล
รักษาป่ า
อย่างยัง่ ยืน

การปฏิรูประบบ
พิทกั ษ์รกั ษา
ทรัพยากรป่ าไม้
• ยุทธศาสตร์ท่ี
๓

ข้อกล่าวอ้างทิศทางนโยบายพิทกั ษ์ทรัพยากรปา่
ไม้
O ปี พ.ศ.2504 ป่ าไม้ ในประเทศมีประมาณ 171 ล้ านไร่ 53.3%
O ปี พ.ศ. 2552 มีประมาณ 107 ล้ านไร่ 33.4%

O ปี พ.ศ.2557 ลดลงเหลือ 102.1 ล้ านไร่ 31.57%

จากกรอบแนวคิดได้ กาหนดเป้าประสงค์หรื อผลลัพธ์ที่ต้องการ
พิทกั ษ์ รักษาทรัพยากรป่ าไม้ ของชาติให้ มีสภาพที่สมบูรณ์ ตามลักษณะ
ประเภทของป่ า ให้ได้อย่างน้อย 40% ภายในกาหนดไม่เกิ น 10 ปี

แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทาลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

๑ ปี
หยุดการตัดไม้
ทาลายป่าและ
ทวงคืนผืนป่า

๒ ปี
ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้

๒ ปี – ๑๐ ปี
การฟื้นฟูสภาพ
ป่า
ทั้งประเทศ

มีพื้นที่ป่า
๔๐% ของ
พื้นที่ประเทศ

-ด้ วยการรณรงค์ /ระดมสรรพกาลังทุกภาคส่วน ร่ วมพิทกั ษ์ ทรัพยากรป่ าไม้ ของชาติเป็ น “วาระแห่งชาติ”
-ทุกวัตถุประสงค์เริ่ มต้ นพร้ อมกัน

ร่ วมกันรั บผิดชอบ รั กและหวงแหนผืนป่ าของชาติ

ข้อกล่าวอ้างในเรือ่ งปจั จัยสาคัญทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะ
รุนแรง
O นโยบายนาพื ้นที่ป่าไม้ มาปฏิรูปเป็ นพื ้นที่เกษตร
O การเข้ าไปตัดไม้ แผ้ วถางป่ า เพื่อการทากิน การขายที่ดินป่ า การเปลี่ยนมือ

การครอบครอง เป็ นวัฏจักรของการเริ่ มต้ นทาลายป่ า
O การขยายพื ้นที่ครอบครองของ “กลุ่มทุน” เพื่อทาการเกษตร “แปลงขนาด
ใหญ่ ” ส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว แทนที่จะพัฒนารูปแบบและวิธีเพื่อเพิ่ม
ปริ มาณคุณภาพ
O เจ้ าหน้ าที่มีการทุจริ ตหรื อปล่อยปละละเลย
O การถื อครองทีด่ ิ นป่ าของประชาชนทีไ่ ด้รบ
ั การยกเว้น หรื อชะลอการจับกุม ยัง
ไม่ได้รบั การจัดระเบี ยบ และหลายพืน้ ทีย่ งั คงถือครองโดยผิ ดกฎหมาย

O มีการบุกรุกของกลุ่มรายใหม่ ทังในเขต
้
“พืน้ ทีร่ กร้างว่างเปล่า” ที่เป็ นที่ดินของ
O
O
O
O
O
O

รัฐ
การลักลอบตัดไม้ ไม้ พะยูง ไม้ สกั
การลักลอบล่าและค้ าสัตว์ป่า
การยุบเลิกหน่วยงานป่ าไม้ จงั หวัด ป่ าไม้ อาเภอ ส่งผลให้ กรมป่ าไม้ ไม่มี
หน่วยงานภูมิภาค และขาดกาลัง,วัสดุอปุ กรณ์ (อาวุธปื น รถยนต์ วิทยุสื่อสาร)
งบประมาณ
มีพื ้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ าน
“โทษไม่ ร้ายแรง” เมื่อเปรี ยบเทียบกับความผิดข้ อหาอื่น

ยุทธศาสตร์ป้องกัน
O ให้ ยดึ ถือแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสี พ.ศ.2544-2545 เป็ นหลักในการกาหนด

พื ้นที่ ตามมติครม.30 มิ.ย.41
O เร่ งรัดจับกุมผู้บกุ รุก โดยจัดลาดับความเร่ งด่วนกับผู้บกุ รุกรายใหญ่เป็ นลาดับ
แรก
O เร่ งติดตามให้ ได้ ตวั ผู้กระทาผิดมาลงโทษ และใช้ มาตรการทางกฎหมาย
ดาเนินคดีอย่างเฉียบขาดและจริ งจัง
O กรณี ตรวจยึด/จับกุมโดยไม่ได้ตวั ให้กาหนดเวลามารายงานตัวหรื อนาหลักฐาน/
เอกสารมาแสดง หากพ้นกาหนดให้สามารถ ทาลาย รื ้อถอนสิ่ งปลูกสร้าง ตาม
กฎหมายทีเ่ กี ่ยวข้องโดยไม่ตอ้ งรอการพิ จารณาตัดสิ นของศาล ถือว่าเป็ นพืน้ ที ่
ของราชการ เพือ่ ป้ องกันการกลับมาลักลอบใช้

O ดาเนินการกับเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ รู้เห็นเป็ นใจ หรื อให้ การสนับสนุน ทังทางวิ
้
นยั แพ่งและ

อาญา อย่างเด็ดขาดและจริ งจัง
O สารวจและจัดทาบัญชีผ้ มู ีพฤติกรรมเกี่ยวข้ องกับการลักลอบตัดไม้ ทาลายป่ า
O กรณี ผูบ
้ กุ รุกรายใหม่เป็ นประชาชนผูย้ ากไร้ มี รายได้นอ้ ยและผูไ้ ร้ทีด่ ิ นทากิ น ตาม
คาสัง่ 66/57 จะต้องดาเนิ นการสอบสวนและพิ สูจน์ทราบเพือ่ กาหนดวิ ธีการ
ปฏิ บตั ิ ทีเ่ หมาะสม และดาเนิ นการตามขัน้ ตอนต่อไป
“ใช้นิยามอะไร(อดีต/ปั จจุบนั ) ดูขนาดจานวนพืน้ ทีท่ าการผลิ ต”

กรณีการตรวจยึดคืนพืน้ ที่
O ตรวจสอบพื ้นที่ที่ได้ รับผ่อนผันตามมติ 30 มิ.ย.41 โดยใช้ แผนที่ 2545 ร่ วมกับ

ตรวจสอบภาคพื ้นดิน ที่กาหนดแนวเขตป่ าไม้ หากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศใน
ปั จจุบนั มีการบุกรุกเพิ่มเติมช่วงเวลาตังแต่
้ 2545 ต้ องดาเนินการตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัดและเด็ดขาดเพื่อนาพื ้นที่มาฟื น้ ฟู
O กรณีจาเป็ นต้ องดาเนินการเคลื่อนย้ ายราษฎร อาจมี มาตรการชดเชยทีเ่ หมาะสม
และเป็ นธรรม ทัง้ นีห้ ากยังไม่สามารถเคลือ่ นย้ายได้ทนั ที ให้ดาเนิ นการควบคุม
ขอบเขตพืน้ ทีม่ ิ ให้ขยายโดยเด็ดขาด

ทวงคืนพืน้ ทีจ่ าก สปก.
O พื ้นที่ที่ยงั ไม่ได้ ดาเนินการจัดสรร ตามมติครม. 4 พ.ค.2536 และมี

สภาพเป็ นป่ าส่งคืนกรมป่ าไม้ และให้ ยตุ ิการออก สปก.4-01 ไว้ ก่อน
ส่วนพื ้นที่ที่ได้ รับการจัดสรรแล้ ว ให้ บงั คับใช้ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับที่ดิน
ป่ าไม้ ที่ได้ รับการจัดสรรอย่างเคร่งครัด และให้ ควบคุมป้องกัน
ตรวจสอบ การเปลี่ยนผู้ใช้ ประโยชน์จากผู้ได้ รับการจัดสรรเป็ นบุคคล
อื่น

แนวคิดแก้ไขปญั หาปา่ บุกรุกคน
O กรณีป่าบุกรุกคน ซึง่ ทากินในที่ดินมาก่อนประกาศเขตป่ าไม้ ต่างๆ

- เร่งรัดกาหนดเขตพื ้นที่ป่าไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่ าไม้ 2484 ให้ ชดั เจน
โดยใช้ แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ.2495 -2499 มาตราส่วน 1:50,000
ชุด L 708
- จัดทาแปลงที่ดินและแปลงที่อยู่อาศัยในพื ้นที่ป่าทุกประเภท
- วิ เคราะห์ตรวจสอบร่ องรอยการใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีก่ บั แนว
เขตป่ าไม้ 2484 และแผนทีเ่ ก่า และพิ สูจน์สิทธิ และคืนสิ ทธิ ในทีด่ ิ น

แนวคิดการจาแนกเขตการใช้(Zoning)
O จาแนกเขตที่ดินที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงความยัง่ ยืนด้ านสังคม

O
O
O
O

สิ่งแวดล้ อม และเศรษฐกิจ กาหนดนโยบายของแต่ละประเภทพื ้นที่
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพที่สดุ
กาหนดการใช้ ให้ สอดคล้ องกับการจาแนก
ปรับปรุงและจัดทาแนวเขตไม่ให้ มีความทับซ้ อน
ให้ สทิ ธิในที่ดินทีเ่ หมาะสมในที่ดินของรัฐ ตามนโยบายแก้ ไขปั ญหาป่ า
บุกรุกคน คนบุกรุกป่ า
ให้สิทธิ ในทีด่ ิ นเอกชนหลังจากเกิ ดความชัดเจนระหว่างแนวเขตทีด่ ิ น
ของรัฐและทีด่ ิ นของเอกชนแล้ว

ปรับปรุงกฎหมาย
O ห้ ามออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดนิ เพิ่ มเติ มในพืน้ ทีท่ ีม่ ีสภาพเป็ นป่ า

หรื อพืน้ ทีท่ ีอ่ ยู่ในเขตป่ าไม้
O ห้ ามมิให้ หน่วยงานของรัฐดาเนินการหรื อมีโครงการที่ทาให้ ประชาชน
เกิดความเข้ าใจว่าได้ รับการรับรองสิทธิ หรื อสิทธิในที่ดินป่ าไม้ (ออก
เลขที่บ้าน,ขยายเขตไฟฟ้า รับชาระภาษีบารุงท้ องที่(ภบท.5))
O ออกกฎหมายเพิกถอนสิทธิในที่ดินที่ออกโดยมิชอบโดยเร็ ว
O ให้ บรรจุในบัญชีท้าย พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ

O พิจารณากาหนดการเก็บภาษี อตั ราก้ าวหน้ า
O กาหนดเวลาดาเนินการด้ านกระบวนการยุติธรรมให้ ชดั เจน เคร่ งครัด และ

เปิ ดเผยต่อสาธารณชนทุกขันตอน
้
O ควรกาหนดวิธีการกฎระเบียบไม้ ของกลางที่เอื ้อต่อการนาไปใช้ ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
O ใช้ กฎหมาย ปปง.ยึดทรัพย์กบ
ั ผู้ที่เกี่ยวข้ องและเป็ นนายทุนในกรณีที่เป็ น
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากร และมีจดุ ประสงค์เพื่อการค้ า
O ปรับปรุงข้ อระเบียบกฎหมาย ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่สามารถรื อ้ ถอนทาลาย
พืชผลและสิ่งปลุกสร้ างที่ผิดกฎหมายในพื ้นที่ป่าได้ ทนั ที ที่ตรวจพบการ
กระทาผิดชัดเจน หรื อเมื่อศาลตัดสินว่าเป็ นการกระทาผิด

O แก้ ไขระเบียบและกฎหมายที่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงาน เช่นเพิ่ม

บทลงโทษ เพิ่มงบประมาณ เงินรางวัลนาจับ
O เชื่อมโยงข้ อมูลผู้ครอบครองและใช้ ประโยชน์ที่ดินป่ าไม้ กบ
ั ข้ อมูลบุคคล
โดยการนาเลข 13 หลัก มาใช้ เป็ นฐานข้ อมูลในการครอบครองและใช้
ประโยชน์ที่ดินป่ าไม้ ทกุ ประเภท

