
ขอ้ถกเถียง

O ประเดน็ผู้อาศยั/ท าประโยชน์ในพืน้ท่ี
ทรัพยากรป่าไม้ที่ดิน กบั “ความยากไร้       
มีรายไดน้อ้ย ไม่มีทีดิ่นท ากิน” 

O “จ าเป็นต้อง(ควร)รู้ ปรับปรุงและ       
สร้างท าความเข้าใจในนิยาม(ใหม่)
หรือไม่”



อ านาจการจดัการปา่ไมใ้นอดตีก่อนรชัสมยั
รชักาลที ่5

O ยงัไม่มีความชดัเจนในขอบเขต อาณาเขตแห่งรัฐ แวน่แคว้นหรือเมือง

O ทรัพยากรทางธรรมชาติมิได้แต่ธรุกิจท าไม้เท่านัน้ 

O อยู่ในความดแูลและใช้ประโยชน์จากผู้ปกครองนครแวน่แค้วนต่างๆ 

O สร้างความเข้มแข็งแก่นครตา่งๆ ในการตอ่รอง



เหตุผลในการก่อตัง้กรมปา่ไม้

• ผู้ เป็นเจ้าของป่า เจ้านคร มีอ านาจมากจนเกินไป 
• สญูเสียความเช่ือในสิทธิ/กรรมสิทธ์ิแห่งรัฐ
• ปัญหาการแย่งชิงพืน้ท่ีการท าป่าไม้ เกิดการทจุริต
• สภาพป่าไม้ลดลง (หมายถึงไมส้กั) 
• ในเบือ้งตน้มีแนวคิดคุม้ครอง มากกว่าการบ ารุงรกัษา
 เป็นของเสนอของ MR. H. Slade ท่ีมีต่อ ก.มหาดไทย 
 พระราชทานพระราชหตัถ์ เลขท่ี 63/385 ลงวนัท่ี 18 กนัยายน ร .ศ.115 

(พ.ศ.2439) ถึงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ จดัตัง้กรมป่าไม้ขึน้ โดยให้สงักดัอยู่ในกระทรวง มหาดไทย



อารมัภบทใน พ.ร.บ.รักษาป่า 2456

O “...อีกประการหนึ่ง ทกุวนันีไ้ม้อย่างอื่นนอกจากไม้สกั เปนสินค้ามีราคาขึน้ 
เปนเหตใุห้คนเที่ยวตดัฟันไม้ป่าขายโดยมิได้มีวิธีที่จะสงวนพรรณไม้ชนิดท่ีมี
ราคาไว้ให้ยืดยาว ที่ซึง่เคยเปนป่ามีไม้อันมีราคากลายเปนที่ปราศจาก
ประโยชน์ โดยคนตดัไม้เสียเกินกว่าก าลงัป่าบ้าง ถางที่ท าไร่ในที่ป่าซึง่อุดม
ด้วยไม้มีค่าบ้าง ป่าเสียไปด้วยเหตุเหล่าน้ีมากขึน้ทุกที ถ้าไม่จัดการ
ตรวจตรารักษาป่าไม้ให้ท าแต่พอก าลังป่าแล้ว ไม้ที่มีค่าควรใช้เปน
สินค้าจะหมด ให้เปนอันตรายแก่การค้าขายทางน้ีได้ในเวลาหน่ึง แต่
ก่อนมาพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯให้ตราพระราชบญัญตัิแลจดัการป้องกนัพรรณไม้สกัแตน่ัน้มา ถงึได้จดัการ
เช่นนัน้แล้ว จ านวนไม้สกัท่ีได้จ าหน่ายก็น้อยลง แลราคาแรงขึน้กว่าแตก่่อน
เปนอนัมาก แลเหน็ได้ว่ามิได้จดัการป้องกนัพรรณไม้สกัทนัท่วงที ถ้าปลอ่ยไว้
ไม้มีคา่อย่างอื่นก็จะเปนเช่นนัน้...”



ความหมายของค าวา่ “ปา่”
O ที่ดินซึง่มิได้พระราชทานพระบรมราชานญุาตให้ออกโฉนดแก่ผู้ ใดท าบ้านเรือน

หรือท าการเพาะปลกู ม.3 ข้อ2 (พ.ร.บ.รักษาป่า 2456)
O สาธารณสมบตัิของแผ่นดินประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่า ม.4 (คุ้มครองฯ 2481)
O ที่ดินท่ียงัมิได้มีบคุคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน ม.4 (ป่าไม้ 2484)
O ที่ดินรวมตลอดถงึภเูขา ห้วย หนอง คลอง บงึ บาง ล าน า้ ทะเลสาบ เกาะ และที่

ชายทะเลท่ียงัมิได้มีบคุคลได้มาตามกฎหมาย ม.4 (ป่าสงวน)

 นิยามตาม ป.กฎหมายท่ีดิน
• พืน้ที่ดินทัว่ไป และให้หมายความรวมถึงภเูขา ห้วย หนอง คลอง บงึ บาง ล าน า้ 

ทะเลสาบ เกาะ แลชะท่ีชายทะเล (ม.1)
• ท่ีดินซึง่มไิด้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของบคุคลหนึ่งบคุคลใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐ (ม.2)



ขอบเขต “ปา่” มอียา่งไร
O ไม่มีกฎหมายก าหนดหรืออธิบายให้ความหมายไว้ แตใ่ห้เป็นการเข้าใจ

ว่าตามเส้นแบง่ระยะในแผนท่ีของการประกาศก าหนดพืน้ท่ีป่านัน้ๆ เช่น 
ป่าสงวน อทุยาน รักษาพนัธ์

 เขตป่าไม้ถาวร 
• ไมม่ีกฎหมายก าหนดหรืออธิบายเช่นเดียวกนั  
• เกิดมาจากข้อเสนอของ ก.มหาดไทย เหน็ควรให้จ าแนกประเภทท่ีดิน 

(ภายใต้หนงัสือ 23 มิ.ย.2504 และ 1 พ.ย.2504) จงึมีมติ ครม. 14 
พ.ย.2504  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสงวนคุ้มครองป่าไม้ไว้เป็นการถาวร 
และจดัสรรเพ่ือการเกษตรกรรม 



สทิธใินการใชพื้น้ที่ป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ม.54

O ห้ามมิให้ผู้ใดท าการแผ้วถางป่าท่ียงัไมเ่คยถกูแผ้วถางในพืน้ท่ี
นัน้มาแตก่่อนเลย หรือท่ีได้เคยถกูแผ้วถางมาแล้ว และได้ทิง้
ร้างมาเกินสิบปี เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากพนกังาน
เจ้าหน้าท่ีเป็นหนงัสือ 

O แก้ไขฉบบัท่ีสาม 2494 ให้ทิง้ร้างมาเกินห้าปี และให้เพิ่มหรือ
ในเขตที่ที่รัฐมนตรีประกาศให้แผ้วถางได้โดยไมต้่องรับ
อนญุาต 



O แก้ไขฉบบัท่ีสี่ 2503 ห้ามมิให้ผู้ ใดท าการแผ้วถางป่า หรือท าการก่นสร้างป่า
หรือเผาป่าหรือท าด้วยประการใดๆอนัเป็นการท าลายป่า เว้นแตจ่ะกระท า
ภายในเขตท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานเุบกษา หรือโดยได้รับอนญุาต
จากเจ้าหน้าท่ี

O ฉบบัท่ีห้า 2518  ห้ามมิให้ผู้ ใดก่อสร้างแผ้วถางหรือเผาป่าหรือท าด้วย
ประการใดๆอนัเป็นการท าลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อ
ตนเองหรือผู้ อ่ืน เว้นแต่จะกระท าภายในเขตท่ีได้จ าแนกไว้เป็นประเภท
เกษตรกรรม และรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานเุบกษา หรือโดยได้รับ
อนญุาตจากเจ้าหน้าท่ี



การจดัสรรในพืน้ทีป่า่ไมถ้าวร

O ก.มหาดไทย น าข้อเสนอของคณะกรรมการส ารวจจ าแนกประเภท
ที่ดิน เสนอ ครม. (ตามหนงัสอืที่ 17901/2504 ลงวนัที่ 1 
พ.ย.2504)
 ป่าที่เหน็สมควรเปิดจดัสรรเพื่อเกษตรกรรมและเพือ่การใช้

ประโยชน์อย่างอื่น ให้จงัหวดัและอ าเภอท้องที่ด าเนินการ
จดัสรรให้ประชาชนตามโครงการและระเบียบวา่ด้วยการ
จดัที่ดินเพื่อประชาชนของ คณะกรรมการจดัที่ดินแหง่ชาติ 
โดยไม่ต้องขอรับความเห็นชอบจากกระทรวงตาม มติ 
ครม. 22 ก.ค.2502)



แสดงสทิธไิดเ้พยีงใดในพืน้ทีป่า่สงวน

O หากอยูอ่าศยัท ากินมาก่อนการประกาศเขตป่าสงวน 
สามารถกลา่วอ้างสทิธิตาม ม.12 โดยต้องยื่นค าร้อง
เป็นหนงัสือตอ่นายอ าเภอ ปลดัอ าเภอผู้ เป็นหวัหน้า
ประจ าก่ิงอ าเภอ ภายในก าหนด 90 วนั หากไม่ย่ืน
ภายในก าหนด ให้ถือวา่ สละสทิธิหรือประโยชน์



สามารถเขา้ท าประโยชน์ไดห้รอืไม ่เพยีงใด

O อธิบดีโดยอนมุตัจิากรัฐมนตรี มีอ านาจอนญุาตให้บคุคล
หนึ่งบคุคลใดเข้าท าประโยชน์หรืออาศยัได้ คราวละไม่
น้อยกวา่ 5 ปี แตไ่ม่เกิน 30 ปี (ม.16 (1))

O หากกรณีเป็นป่าเสื่อมโทรม และมีบคุคลผู้ เข้าท า
ประโยชน์อยูก่่อนแล้ว  อธิบดสีามารถอนญุาตเป็น
หนงัสือให้ท าประโยชน์และอยูอ่าศยัได้ แตต้่องไม่เกิน 20 
ไร่/ครอบครัว คราวละไม่น้อยกวา่ 5 ปี แตไ่ม่เกิน 30 ปี 
(ม.16 ทวิ(1))



ปา่เสือ่มโทรมคอือะไร
O “พืน้ที่ป่าในบริเวณป่าสงวนแหง่ชาติทัง้หมดหรือบางสว่น มีไม้มีคา่ทีม่ี
ลกัษณะสมบรูณ์เหลืออยู่น้อย และป่านัน้ยากทีจ่ะกลบัฟืน้คืนดีได้ตาม
ธรรมชาติโดยมีลกูไม้ขนาดความสงูเกิน ๒ เมตรขึน้ไป ขึน้กระจายอยูท่ัว่
พืน้ที่ไมเ่กินไร่ละ ๒๐ ต้น หรือมีไม้ขนาดความโตวดัโดยรอบล าต้นตรงที่สงู 
๑๓๐ ซม. ตัง้แต ่๕๐-๑๐๐ ซม. ขึน้กระจายอยู่ทัว่พืน้ที่ไมเ่กินไร่ละ ๘ ต้น 
หรือมีไม้ขนาดความโตเกิน ๑๐๐ ซม.ขึน้ไป ขึน้กระจายอยู่ทัว่พืน้ที่ไมเ่กินไร่
ละ ๒ ต้น หรือพืน้ที่ป่าที่มีไม้เข้าหลกัเกณฑ์ทัง้ ๓ ลกัษณะดงักลา่ว เมือ่
รวมกนัแล้วต้องมจี านวนไมเ่กินไร่ละ ๑๖ ต้น”  

ระเบียบวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขในการอนญุาตให้ท าประโยชน์และอยูอ่าศยัภายในเขต
ปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๐



ใชป้ระโยชน์ไดห้รอืไม ่และตอ้งท าอยา่งไรใคร
เป็นผูอ้นุญาต

O กรณีมีการประกาศเป็นเขตปรับปรุงฯ ให้ย่ืนค าขอตามแบบ ชส.
๑ ก. แตส่ามารถรับอนญุาตได้เพียง ๒๐ ไร่ แตห่ากต้องการท า
เกิน โดยต้องพิสจูน์ให้เห็นวา่มีความสามารถและเคร่ืองมือหรือ
อปุกรณ์ ให้ใช้แบบ ชส.๑ ข.แตต้่องเป็นพืน้ที่ที่ตนเคยท า
ประโยชน์เดิม (ข้อ ๕) ให้ผู้วา่มีอ านาจอนญุาต (ข้อ ๙)

O กรณียงัไมม่ีการประกาศเป็นเขตปรับปรุง ให้ย่ืนตามแบบ ป.ส.
๒๑ (ข้อ ๕) เสนอความเห็นเบือ้งต้นตอ่ผู้วา่ฯภายใน ๗ วนั (ข้อ 
๖)  ให้มีการตรวจสอบสภาพป่า และเสนอความเห็นให้อธิบดี
กรมไม้



พืน้ทีท่ีจ่ะอนุญาตได้
 อนญุาตตามระเบียบฯในเขตปรับปรุง (ข้อ ๗)
O  พืน้ท่ีท่ีจะขออนญุาตให้ท าประโยชน์และอยู่อาศยัในเขตปรับปรุงป่าสงวน

แห่งชาติ จะต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
- เป็นพืน้ท่ีท่ีได้ท าประโยชน์หรืออยู่อาศยัอยู่แล้ว
- ไม่เป็นพืน้ท่ีป่าซึง่ใช้ในการศกึษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้
- ไม่อยู่ในพืน้ท่ีป่าที่มีสภาพเป็นต้นน า้ล าธาร ชัน้ ๑ A ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดชัน้
คณุภาพลุม่น า้  ตามมติครม.เม่ือวนัท่ี ๒๘ พ.ค.๒๘ และตามท่ี ครม.จะได้มีมติ
ต่อไปด้วย
- ไม่เป็นบริเวณท่ีมีทิวทศัน์สวยงามอนัควรรักษาไว้
- ไม่เป็นพืน้ท่ีซึง่ได้ท าการปลกูสร้างสวนป่า หรือได้รับอนมุตัิโครงการส าหรับปลกู
ป่าระยะ ๕ ปีไว้แล้ว



อนุญาตตามระเบยีบในเขตปา่สงวน (ขอ้ ๘)
 พืน้ท่ีท่ีจะพิจารณาอนญุาตได้ ต้องอยู่ในหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี ้

(๑) ไมเ่ป็นพืน้ท่ีป่าซึง่ใช้ในการศกึษา ค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้ 

(๒) ไมข่ดักบัมาตรการการใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีลุม่น า้ มาตรการการใช้  
ประโยชน์ในพืน้ท่ีป่าชายเลนและมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
และที่ดินป่าไม้ในพืน้ท่ีป่าสงวนแหง่ชาติตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้
แล้ว หรือผู้ขออนญุาตจะต้องปฏิบตัิตามมาตรการท่ีคณะรัฐมนตรีได้

     ก าหนดไว้

(๓) ไมเ่ป็นบริเวณที่มีทิวทศัน์สวยงามอนัควรรักษาไว้



(๔) ไมเ่ป็นบริเวณที่ควรรักษาไว้เป็นแหลง่ท่ีอยู่อาศยัของสตัว์ป่า
(๕) ไมมี่ปัญหากบัราษฎรในพืน้ท่ีและบริเวณใกล้เคียง และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาต าบลหรือองค์การบริหารสว่นต าบลท้องท่ีท่ีป่า
นัน้ตัง้อยู่

(๖) ต้องมีไม้ขนาดความโตวดัโดยรอบล าต้นตรงท่ีสงู ๑๓๐ เซนติเมตร 
ตัง้แต ่๕๐ - ๑๐๐ เซนติเมตร ขึน้กระจายอยูท่ัว่พืน้ท่ีไมเ่กินไร่ละ ๘ ต้น 
หรือมีไม้ขนาดความโตเกิน ๑๐๐ เซนติเมตรขึน้ไป ขึน้กระจายอยูท่ัว่
พืน้ท่ีไมเ่กินไร่ละ ๒ ต้น

(๗) ต้องมีลกัษณะขนาด อาณาเขต และเนือ้ท่ีเหมาะสมกบักิจการตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีขอและแผนการใช้พืน้ท่ีตามโครงการประกอบค าขอ
(๘) ไมข่ดักบัหลกัในการพิจารณาอนญุาตในกรณีตา่ง ๆ ตามท่ีก าหนดไว้
ในหมวด ๓ ของระเบียบนี ้



สรุปแบบการไดห้นงัสอืรบัรองการท าประโยชน์ 
“สทก.”

แบบท่ี 1 

•เรียกวา่ "สทก.1 ก" เป็นหนงัสือ
ท่ีอนญุาตให้ครัง้แรก มีอาย ุ5 ปี 
เนือ้ท่ีไม่เกิน 20 ไร่/ครัว ไม่เสีย
คา่ธรรมเนียม

แบบท่ี 2 

•"สทก.2 ก" ออกให้ส าหรับผู้ ท่ีได้
สิทธิ สทก.1 มาแล้วไม่น้อยกวา่ 
5 ปี และปฏิบตัิตามเงื่อนไข แต่
ต้องช าระคา่ธรรมเนียม ไร่ละ 
20 บาทตอ่หนึง่คราวของการ
อนญุาต

แบบท่ี 3

•กรณีขออนญุาตปลกูป่าหรือไม้
ยืนต้นในเขตปรับปรุงป่าสงวน 
"สทก.1 ข"  เป็นผู้ ท่ีต้องได้รับ
การอนญุาตตามแบบ สทก.1 ก 
หรือ สทก.2 ก ด้วย โดย
ประสงค์ขอครอบครองพืน้ท่ีเกิน
กวา่ 20 ไร่แตไ่ม่เกิน 35 ไร่/ครัว 
อนญุาตคราวละไม่น้อยกวา่ 10 
ปี คา่ธรรมเนียมไร่ละ 20 บาท 
ทัง้นีจ้ะต้องปลกูป่าหรือไม่ยืน
ต้นไม่น้อยกวา่ไร่ละ 25 ต้น





• ยทุธศาสตรท์ี่ 

๓

• ยทุธศาสตรท์ี่ 

๔

• ยทุธศาสตรท์ี่ ๒• ยทุธศาสตรท์ี่ ๑

การผนึกก าลงั

ป้องกนัและ

ปราบปราม    การ

บกุรุกท าลาย

ทรพัยากรป่าไม ้

การปลกุ

จติส านึกรกัผืน

ป่า       ของ

แผ่นดิน

การปฏรูิประบบ

พทิกัษร์กัษา

ทรพัยากรป่าไม ้

การฟ้ืนฟดููแล

รกัษาป่า    

อย่างย ัง่ยืน



ขอ้กลา่วอา้งทศิทางนโยบายพทิกัษ์ทรพัยากรปา่
ไม้

O ปี พ.ศ.2504 ป่าไม้ในประเทศมีประมาณ 171 ล้านไร่  53.3%

O ปี พ.ศ. 2552 มีประมาณ 107 ล้านไร่ 33.4%

O ปี พ.ศ.2557 ลดลงเหลือ 102.1 ล้านไร่ 31.57%

จากกรอบแนวคิดได้ก าหนดเป้าประสงค์หรือผลลพัธ์ท่ีต้องการ
พิทกัษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้มีสภาพที่สมบรูณ์ ตามลักษณะ
ประเภทของป่า ใหไ้ดอ้ย่างนอ้ย 40% ภายในก าหนดไม่เกิน 10 ปี



แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

มีพ้ืนที่ป่า 
๔๐% ของ

พื้นที่ประเทศ

การฟ้ืนฟูสภาพ
ป่า

ทั้งประเทศ

๑ ปี ๒ ปี – ๑๐ ปี๒ ปี  

-ด้วยการรณรงค์ /ระดมสรรพก าลงัทกุภาคส่วน ร่วมพิทกัษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็น  “วาระแห่งชาติ”
-ทกุวตัถปุระสงค์เร่ิมต้นพร้อมกนั 

ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้

หยุดการตัดไม้
ท าลายป่าและ
ทวงคืนผืนป่า

ร่วมกันรับผิดชอบ รักและหวงแหนผืนป่าของชาต ิ



ขอ้กลา่วอา้งในเรือ่งปจัจยัส าคญัทีม่แีนวโน้มทีจ่ะ
รุนแรง

O นโยบายน าพืน้ท่ีป่าไม้มาปฏิรูปเป็นพืน้ท่ีเกษตร 

O การเข้าไปตดัไม้แผ้วถางป่า เพ่ือการท ากิน การขายที่ดินป่า การเปลี่ยนมือ 
การครอบครอง เป็นวฏัจกัรของการเร่ิมต้นท าลายป่า 

O การขยายพืน้ท่ีครอบครองของ “กลุ่มทุน” เพ่ือท าการเกษตร “แปลงขนาด
ใหญ่” สว่นใหญ่ปลกูพืชเชิงเด่ียว แทนท่ีจะพฒันารูปแบบและวิธีเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณคณุภาพ

O เจ้าหน้าท่ีมีการทจุริตหรือปลอ่ยปละละเลย

O การถือครองทีดิ่นป่าของประชาชนทีไ่ดร้บัการยกเวน้ หรือชะลอการจบักมุ ยงั
ไม่ไดร้บัการจดัระเบียบ และหลายพืน้ทีย่งัคงถือครองโดยผิดกฎหมาย



O มีการบกุรุกของกลุ่มรายใหม่ ทัง้ในเขต “พืน้ทีร่กร้างว่างเปล่า” ท่ีเป็นท่ีดินของ
รัฐ

O การลกัลอบตดัไม้ ไม้พะยงู ไม้สกั

O การลกัลอบล่าและค้าสตัว์ป่า

O การยบุเลิกหน่วยงานป่าไม้จงัหวดั ป่าไม้อ าเภอ สง่ผลให้กรมป่าไม้ไม่มี
หน่วยงานภมิูภาค และขาดก าลงั,วสัดอุปุกรณ์ (อาวธุปืน รถยนต์ วิทยสุื่อสาร)

O งบประมาณ

O มีพืน้ท่ีติดต่อกบัประเทศเพื่อนบ้าน

O “โทษไม่ร้ายแรง”  เม่ือเปรียบเทียบกบัความผิดข้อหาอ่ืน





ยทุธศาสตรป้์องกนั
O ให้ยดึถือแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศสี พ.ศ.2544-2545 เป็นหลกัในการก าหนด

พืน้ท่ี ตามมติครม.30 มิ.ย.41 

O เร่งรัดจบักมุผู้บกุรุก โดยจดัล าดบัความเร่งด่วนกบัผู้บกุรุกรายใหญ่เป็นล าดบั
แรก 

O เร่งติดตามให้ได้ตวัผู้กระท าผิดมาลงโทษ และใช้มาตรการทางกฎหมาย
ด าเนินคดีอย่างเฉียบขาดและจริงจงั

O กรณีตรวจยึด/จบักุมโดยไม่ไดต้วั ใหก้ าหนดเวลามารายงานตวัหรือน าหลกัฐาน/
เอกสารมาแสดง หากพน้ก าหนดใหส้ามารถ ท าลาย ร้ือถอนส่ิงปลูกสร้าง ตาม
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องโดยไม่ตอ้งรอการพิจารณาตดัสินของศาล ถือว่าเป็นพืน้ที่
ของราชการ เพือ่ป้องกนัการกลบัมาลกัลอบใช้



O ด าเนินการกบัเจ้าหน้าท่ีซึง่รู้เห็นเป็นใจ หรือให้การสนบัสนนุ ทัง้ทางวินยัแพง่และ
อาญา อย่างเดด็ขาดและจริงจงั

O ส ารวจและจดัท าบญัชีผู้ มีพฤติกรรมเก่ียวข้องกบัการลกัลอบตดัไม้ท าลายป่า

O กรณีผูบ้กุรุกรายใหม่เป็นประชาชนผูย้ากไร้ มีรายไดน้อ้ยและผูไ้ร้ทีดิ่นท ากิน ตาม
ค าสัง่ 66/57 จะตอ้งด าเนินการสอบสวนและพิสูจน์ทราบเพือ่ก าหนดวิธีการ
ปฏิบติัทีเ่หมาะสม และด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป 

“ใชนิ้ยามอะไร(อดีต/ปัจจุบนั) ดูขนาดจ านวนพืน้ทีท่ าการผลิต”



กรณีการตรวจยดึคนืพืน้ที่
O ตรวจสอบพืน้ท่ีท่ีได้รับผ่อนผนัตามมติ 30 มิ.ย.41 โดยใช้แผนท่ี 2545 ร่วมกบั

ตรวจสอบภาคพืน้ดิน ท่ีก าหนดแนวเขตป่าไม้  หากแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศใน
ปัจจบุนั มีการบกุรุกเพ่ิมเติมช่วงเวลาตัง้แต ่2545 ต้องด าเนินการตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัดและเดด็ขาดเพ่ือน าพืน้ท่ีมาฟืน้ฟู

O กรณีจ าเป็นต้องด าเนินการเคลื่อนย้ายราษฎร อาจมีมาตรการชดเชยทีเ่หมาะสม
และเป็นธรรม ทัง้นีห้ากยงัไม่สามารถเคลือ่นยา้ยไดท้นัที ใหด้ าเนินการควบคมุ
ขอบเขตพืน้ทีมิ่ให้ขยายโดยเด็ดขาด 



ทวงคนืพืน้ทีจ่าก สปก.

O พืน้ท่ีท่ียงัไม่ได้ด าเนินการจดัสรร ตามมติครม. 4 พ.ค.2536 และมี
สภาพเป็นป่าสง่คืนกรมป่าไม้ และให้ยตุิการออก สปก.4-01 ไว้ก่อน  
สว่นพืน้ท่ีท่ีได้รับการจดัสรรแล้ว ให้บงัคบัใช้ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัท่ีดิน
ป่าไม้ท่ีได้รับการจดัสรรอย่างเคร่งครัด และให้ควบคมุป้องกนั 
ตรวจสอบ การเปลี่ยนผู้ใช้ประโยชน์จากผู้ ได้รับการจดัสรรเป็นบคุคล
อ่ืน



แนวคดิแกไ้ขปญัหาปา่บุกรกุคน

O กรณีป่าบกุรุกคน ซึง่ท ากินในท่ีดินมาก่อนประกาศเขตป่าไม้ต่างๆ

- เร่งรัดก าหนดเขตพืน้ท่ีป่าไม้ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ให้ชดัเจน
โดยใช้แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ.2495 -2499 มาตราส่วน 1:50,000 
ชดุ L 708

- จดัท าแปลงท่ีดินและแปลงท่ีอยู่อาศยัในพืน้ท่ีป่าทกุประเภท

- วิเคราะห์ตรวจสอบร่องรอยการใชป้ระโยชน์ในพืน้ทีก่บัแนว
เขตป่าไม ้2484 และแผนทีเ่ก่า และพิสูจน์สิทธิและคืนสิทธิในทีดิ่น



แนวคดิการจ าแนกเขตการใช(้Zoning)

O จ าแนกเขตท่ีดินท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาถึงความยัง่ยืนด้านสงัคม
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ก าหนดนโยบายของแตล่ะประเภทพืน้ท่ี
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพท่ีสดุ

O ก าหนดการใช้ให้สอดคล้องกบัการจ าแนก
O ปรับปรุงและจดัท าแนวเขตไม่ให้มีความทบัซ้อน
O ให้สทิธิในท่ีดินทีเ่หมาะสมในท่ีดินของรัฐ ตามนโยบายแก้ไขปัญหาป่า

บกุรุกคน คนบกุรุกป่า
O ใหสิ้ทธิในทีดิ่นเอกชนหลงัจากเกิดความชดัเจนระหว่างแนวเขตทีดิ่น

ของรฐัและทีดิ่นของเอกชนแลว้



ปรบัปรุงกฎหมาย

O ห้ามออกเอกสารแสดงสิทธิในท่ีดนิ เพ่ิมเติมในพืน้ทีที่มี่สภาพเป็นป่า
หรือพืน้ทีที่อ่ยู่ในเขตป่าไม ้

O ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการหรือมีโครงการท่ีท าให้ประชาชน
เกิดความเข้าใจว่าได้รับการรับรองสิทธิ หรือสิทธิในท่ีดินป่าไม้ (ออก
เลขท่ีบ้าน,ขยายเขตไฟฟ้า รับช าระภาษีบ ารุงท้องที่(ภบท.5))

O ออกกฎหมายเพิกถอนสิทธิในท่ีดินท่ีออกโดยมิชอบโดยเร็ว

O ให้บรรจใุนบญัชีท้าย พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ 



O พิจารณาก าหนดการเก็บภาษีอตัราก้าวหน้า

O ก าหนดเวลาด าเนินการด้านกระบวนการยตุิธรรมให้ชดัเจน เคร่งครัด และ
เปิดเผยต่อสาธารณชนทกุขัน้ตอน

O ควรก าหนดวิธีการกฎระเบียบไม้ของกลางท่ีเอือ้ต่อการน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
สว่นรวม 

O ใช้กฎหมาย ปปง.ยึดทรัพย์กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องและเป็นนายทนุในกรณีท่ีเป็น
ความผิดเก่ียวกบัทรัพยากร และมีจดุประสงค์เพ่ือการค้า

O ปรับปรุงข้อระเบียบกฎหมาย ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีสามารถรือ้ถอนท าลาย
พืชผลและสิ่งปลกุสร้างท่ีผิดกฎหมายในพืน้ท่ีป่าได้ทนัที ท่ีตรวจพบการ
กระท าผิดชดัเจน หรือเม่ือศาลตดัสินว่าเป็นการกระท าผิด



O แก้ไขระเบียบและกฎหมายท่ีเป็นอปุสรรคต่อการปฏิบตัิงาน เช่นเพิ่ม
บทลงโทษ เพ่ิมงบประมาณ เงินรางวลัน าจบั

O เช่ือมโยงข้อมลูผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้กบัข้อมลูบคุคล
โดยการน าเลข 13 หลกั มาใช้เป็นฐานข้อมลูในการครอบครองและใช้
ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้ทกุประเภท 


