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คำานำา

 ง�นก�รศึกษ�นโยบ�ยกฎหม�ยและสถ�นะก�รถือครองท่ีดินป่�ไม้ของเกษตรกรร�ยย่อยในพ้ืนท่ีป่�สงวน

แห่งช�ติน้ีเป็นผลง�นท่ีเกิดจ�กเรียบเรียงเอกส�รมือสอง ก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึกและก�รทำ�ง�นในพ้ืนท่ีภ�คสน�ม

ร่วมกันระหว่�ง รีคอฟ อ�จ�รย์ ดร.รัชนี โพธิแท่น และคณะนักศึกษ�ปริญญ�โท คณะวนศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

เกษตรศ�สตร์ ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ และเครือข่�ยประช�สังคมเพ่ือก�รจัดก�รป่�อย่�งย่ังยืนและ

เป็นธรรม (เฟล็กที) เพ่ือรวบรวมข้อมูลท้ังท�งด้�นวิช�ก�รนโยบ�ย ข้อมูลเชิงปริม�ณ และก�รสะท้อนมุมมองของ

ผู้ท่ีเก่ียวข้องในประเด็นของก�รถือครองท่ีดินป่�ในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีป่�ประเภทหนึ่งภ�ยใต้ก�ร

ดูแลของรัฐท่ีถือได้ว่�มีประช�ชนจำ�นวนม�กท่ีสุดท่ีได้ทำ�กินและอยู่อ�ศัยและมีปัญห�ของคว�มไม่ชัดเจนถึงสถ�นะ

ของสิทธิก�รถือครองม�อย่�งย�วน�น จวบจนถึงปัจจุบันภ�ยใต้นโยบ�ยก�รจัดก�รท่ีดินโดยคณะกรรมก�รนโยบ�ย

ท่ีดินแห่งช�ติหรือคทช.น้ัน ดูหมือนนโยบ�ยน้ีจะส�ม�รถสร้�งแนวท�งหลักท่ีมีคว�มชัดเจนม�กขึ้นถึงแนวท�งก�ร

จัดก�รท่ีดิน แต่ก็ยังคงมีข้อห่วงใยถึงคว�มไม่เข้�ใจและก�รรับรู้ของประช�ชนต่อก�รดำ�เนินก�รและสถ�นะของ

สิทธิต�มกฎหม�ยของนโยบ�ยดังกล่�ว 

 ร�ยง�นช้ินน้ีเลือกศึกษ�เพียงพ้ืนท่ีของป่�สงวนแห่งช�ติ ซึ่งถือได้ว่�มีก�รใช้ประโยชน์ท่ีดินหล�กหล�ยท้ัง

เพ่ือประโยชน์ท�งก�รยังชีพ ก�รพ�ณิชย์ และก�รอนุรักษ์ โดยมีเง่ือนไขและร�ยละเอียดท่ีแตกต่�งกัน แต่ด้วยคว�ม

ท่ีสถ�นะก�รถือครองท่ีดินในป่�สงวนแห่งช�ติยังคงต้องรอคว�มชัดเจนต�มกฎหม�ย ทำ�ให้ยังคงมีคว�มคลุมเครือ

ในก�รนิย�มคว�มถูกต้องต�มกฎหม�ยท่ีมีผลต่อก�รเข้�ถึงตล�ดและระบบม�ตรฐ�นต่�ง ๆ  ท่ีตล�ดมีคว�มต้องก�ร

ทร�บท่ีม�ของสินค้�ม�กย่ิงขึ้น โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงผลิตภัณฑ์์จ�กไม้ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยกำ�ลังดำ�เนินก�รจัดทำ�

ข้อตกลงก�รเจรจ�ด้วยคว�มสมัครใจเฟล็กที (FLEGT VPA) กับสหภ�พยุโรปท่ีเรียกร้องให้มีก�รรับประกันคว�ม

ถูกต้องต�มกฎหม�ยของผลิตภัณฑ์์จ�กไม้ว่�เป็นไม้ท่ีไม่ได้ม�จ�กพ้ืนท่ีท่ีผิดกฎหม�ย นอกจ�กน้ีภ�ครัฐเองก็อ�จต้อง

เผชิญกับคว�มท้�ท�ยกับก�รบังคับใช้กฎหม�ยให้มีประสิทธิภ�พ และก�รดูแลรักษ�พ้ืนท่ีป่�ไม้ไม่ให้ถูกบุกรุกและ

จัดก�รระบบก�รเปล่ียนมือได้อย่�งเป็นระบบ

 ด้วยเหตุน้ี คณะผู้ศึกษ�จึงได้ทำ�ก�รรวบรวมข้อมูล สะท้อนมุมมองต่อนโยบ�ยและกระบวนก�รทำ�ง�น

 และนำ�เสนอข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงก�รดำ�เนินง�น โดยหวังว่�จะเป็นส่วนหนึ่งในก�รสร้�งคว�มรู้ และ 

ส่งเสริมให้ประช�ชนโดยเฉพ�ะชุมชนในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติน้ันได้เข้�ถึงข้อมูลของนโยบ�ยกฎหม�ยและสถ�นะ

ของก�รจัดก�รสิทธิก�รถือครองท่ีดินป่�สงวนแห่งช�ติเพ่ิมขึ้น รวมถึงหวังว่�จะได้นำ�ไปสู่ก�รแลกเปล่ียนและ

พูดคุยเพ่ือห�แนวท�งพัฒน�กระบวนก�รทำ�ง�นร่วมกันในลำ�ดับต่อไป  รีคอฟขอขอบคุณ คุณบัญช� รุ่งรจน�  

คุณรุ่งอรุณ ฉัตรทอง นิสิตโครงก�รปริญญ�โท ส�ข�วิช�ก�รบริห�รทรัพย�กรป่�ไม้และส่ิงแวดล้อม ภ�คพิเศษท่ี



ทำ�หน้�ท่ีรวบรวมและสะท้อนมุมมอง ไม่ใช่เพียงในฐ�นะนักวิช�ก�รด้�นป่�ไม้เท่�น้ัน แต่เป็นมุมมองของ “คนใน”  

หรือ “ผู้ปฏิิบัติ” ท่ีผ่�นก�รลงมือทำ�จริง ขอขอบคุณ อ�จ�รย์ ดร.รัชนี โพธิแท่น อ�จ�รย์คณะวนศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

เกษตรศ�สตร์ ผู้ท่ีได้ทุ่มเทก�รทำ�ง�นในเร่ืองน้ีม�อย่�งต่อเน่ือง และเสริมก�รวิเคร�ะห์ท่ีทำ�ให้ประเด็นมีคว�ม

ชัดเจนย่ิงขึ้น สุดท้�ยขอขอบคุณองค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติท่ีได้ให้ก�รสนับสนุนต่อก�รดำ�เนิน

ง�นในประเด็นก�รส่งเสริมสิทธิก�รเข้�ถึงก�รใช้ประโยชน์จ�กไม้แก่เกษตรกรร�ยย่อยม�อย่�งต่อเน่ือง

       ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ)



บที่ท่ี่� 1: ความสำาคัญของท่ี่�ดิินและแนวคิดิการ
ถือครองท่ี่�ดิินป่่าไม้

บที่ท่ี่� 1
ความสำาคัญของท่ี่�ดิินและ
แนวคิดิการถือครองท่ี่�ดิินป่่าไม้
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ความสำาคัญของท่ี่�ดิิน

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม “ท่ีดิน” จึงเป็นปัจจัยก�รผลิตท่ีสำ�คัญ โดยเฉพ�ะในกลุ่มเกษตรกรร�ยย่อย 

ภ�ครัฐมีนโยบ�ยและม�ตรก�รหล�ยอย่�งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในก�รจัดก�รเกี่ยวกับที่ดินเพื่อลดปัญห� 

และกระจ�ยก�รถือครองที่ดิน แต่ปัญห�เกี่ยวกับที่ดินยังเป็นปัญห�สำ�คัญ และอยู่ในขั้นวิกฤต โดยเฉพ�ะก�ร 

ถือครองที่ดินในเขตพื้นที่ป่�ไม้ ที่มีคว�มซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับมิติของปัญห�ที่หล�กหล�ย มุมมองต่อสิทธิก�ร 

ถือครองท่ีดินในเขตป่�ของแต่ละกลุ่ม ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท่ีซับซ้อนย่ิงข้ึน

 ในกรณีกลุ่มที่ไร้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพร�ะทำ�กินอยู่ในเขตพื้นที่ป่� เป็นประเด็นปัญห�ที่รัฐบ�ลและภ�ค 

ประช�ชนได้พย�ย�มห�แนวท�งก�รแก้ไขม�โดยตลอด อย่�งไรก็ต�มมโนทัศน์ท่ีแตกต่�งกัน เป็นเหตุให้คว�มเข้�ปัญห� 

และมุมมองต่อปัญห�มีคว�มแตกต่�งกัน ก�รมองปัญห�ของภ�ครัฐท่ีเห็นว่�ก�รทำ�กินในเขตป่�เป็นก�รบุกรุกพ้ืนท่ี

ของรัฐ เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและชอบธรรม พื้นที่ดังกล่�วควรสงวนไว้เป็นพื้นที่ป่�เพื่อประโยชน์แก่ส�ธ�รณชน  

ซ่ึงสร้�งปัญห�ให้ระบบก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติโดยรวม ในขณะท่ีมุมมองของภ�คประช�ชนเห็นว่�ท่ีดินเป็น

ส่ิงจำ�เป็นในก�รผลิตและก�รดำ�รงชีพ อย่�งหลีกเล่ียงไม่ได้ เพร�ะข�ดท�งเลือกและโอก�สในก�รประกอบอ�ชีพอ่ืน  

ก�รมีท่ีดินคือคว�มม่ันคงของครอบครัว และมองว่�ก�รทำ�กินในเขตพ้ืนท่ีป่�เป็นสิทธิอันชอบธรรมของตนเองเพร�ะ

ได้บุกเบิก เป็นมรดก หรือซ้ือห�ม�ได้เอง ท้ังท่ีในคว�มเป็นจริง ก�รประก�ศเขตพ้ืนท่ี “ป่�” หล�ยกรณี ซ้อนทับกับ

ท่ีดินทำ�กินของช�วบ้�น  ซ่ึงมุมมองท้ังสองอย่�งก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งและมีแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ท่ีแตกต่�งกัน

 ก�รถือครองที่ดินของเกษตรกรร�ยย่อยในเขตป่� แม้นรัฐจะมีม�ตรก�รเข้�ม�แก้ไข จัดก�รกับกลุ่มคน

ท่ีถือครองท่ีดินดังกล่�ว ด้วยรูปแบบต่�งๆ เช่น ก�รให้สิทธิทำ�กิน อยู่อ�ศัย แต่ก�รถือครองท่ีดินในเขตป่� ยังไม่เป็น

ท่ียอมรับว่�เป็นก�รถือครองท่ีถูกต้องต�มกฎหม�ยไทย ระเบียบข้อปฏิิบัติต่�งๆ ท่ีกำ�หนดข้ึนก่อให้เกิดคว�มเหล่ือมล้ำ�  

ไม่เป็นธรรมบ�งอย่�งไปละเมิดสิทธิบ�งประก�รของประช�ชน มีผลต่อนัยของธรรมภิบ�ลป่�ไม้ สิทธิก�รถือครอง 

ท่ีดินในเขตป่� กับ “นิย�มคว�มถูกต้องต�มกฎหม�ย” ซ่ึงเป็นหัวใจสำ�คัญของระบบก�รรับประกันคว�มถูกต้องต�ม 

กฎหม�ยของไม้ จึงเป็นประเด็นท่ีน่�สนใจ เน่ืองจ�กมีคนท่ีอยู่ในเขตป่�จำ�นวนม�กท่ีถูกนิย�มว่�ผิดกฎหม�ย  

แม้นปัจจุบันรัฐมีนโยบ�ยจัดท่ีดินให้กับคนกลุ่มน้ีให้มีสิทธ์ิต�มเง่ือนไขท่ีรัฐกำ�หนด มีผลกระทบต่อเน่ืองถึงสิทธิบ�ง

ประก�รในก�รใช้ประโยชน์และก�รจัดก�รพื้นที่ เช่นก�รปลูกและใช้ประโยชน์จ�กไม้ในพื้นที่ดังกล่�ว ทำ�ให้เสีย

โอก�สในก�รแข่งขัน ดังเช่นในกรณีเข้�สู่ก�รทำ�ข้อตกลงคว�มเป็นหุ้นส่วนโดยคว�มสมัครใจ (Voluntary Partnership 

Agreement: VPA) เรื่องก�รบังคับใช้กฎหม�ยป่�ไม้ธรรม�ภิบ�ลและก�รค้� (Forest Law Enforcement, 

Governance and Trade: FLEGT) หรือ เฟล็กที วีพีเอ (FLEGT VPA) กับท�งสหภ�พยุโรป

 ผลลัพธ์ประก�รสำ�คัญห�กก�รจัดทำ�ข้อตกลงนี้บรรลุผล คือ ก�รสร้�งระบบรับประกันคว�มถูกต้อง

ต�มกฎหม�ยของไม้ ซ่ึงจะเป็นก�รสร้�งม�ตรฐ�นข้ันต่ำ�ในเร่ืองคว�มถูกต้องต�มกฎหม�ยท่ีบังคับใช้ท่ัวประเทศ

ทั้งนี้จ�กก�รที่คำ�นิย�ม ซึ่งอยู่บนกรอบของกฎหม�ยของประเทศในปัจจุบันระบุว่�จุดเริ่มต้นของคว�มถูกต้อง

ของไม้ ม�จ�กก�รมีสิทธิก�รถือครองท่ีดินป่�ไม้ท่ีถูกต้องต�มกฎหม�ยน้ัน จึงนำ�ม�สู่ข้อกังวลของภ�คประช�สังคม 

และประช�ชนในหล�ยพื้นที่ที่สิทธิก�รถือครองที่ดินของพวกเข�เหล่�นั้น ยังไม่ได้รับก�รยอมรับอย่�งถูกต้อง

ต�มกฎหม�ยอย่�งชัดเจน
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แนวคิดิหลักการท่ี่�เก่�ยวข้อง

แนวคิิดเร่ื่�องสิิทธิิ

 ประเด็นสำ�คัญที่ใช้รองรับเรื่องสิทธิ คือ มโนทัศน์เรื่องสิทธิ และพื้นฐ�นอันเป็นเหตุผลสนับสนุนแก่สิทธินั้น 

ประเด็นดังกล่�วยังมีก�รถกเถียงกันอยู่ในสังคม เพร�ะเชื่อมโยงกับกรอบของสิทธิ แหล่งที่ม�ของสิทธิ และก�รใช้

สิทธิหรือก�รยอมรับในสิทธินั้นๆ ในสังคมไทยยังมีมโนทัศน์เรื่องสิทธิ ที่ยึดโยงอยู่กับแนวคิดจ�กตะวันตก ที่ให้คว�ม

สำ�คัญกับสิทธิที่เกิดขึ้นจ�กกฎหม�ย มโนทัศน์ดังกล่�วได้ละเลย สิทธิที่เกิดจ�กจ�รีต ประเพณี หรือสิ่งที่เป็น

ธรรมเนียมปฏิิบัติท่ีมีในสังคม ทำ�ให้พ้ืนฐ�นอันเป็นเหตุผลสนับสนุนสิทธิน้ัน ๆ ยึดโยงอยู่เพียงตัวบทในกฎหม�ย หรือ 

ระเบียบท่ีท�งร�ชก�รกำ�หนดข้ึนเป็นส่วนใหญ่ ส่ิงเหล่�น้ีได้แสดงชัดในกรณีก�รอ้�งสิทธิท่ีเก่ียวข้องกับท่ีดินในเขตป่� 

ซึ่งรัฐได้ใช้กรอบของกฎหม�ยม�เป็นบรรทัดฐ�นในก�รกำ�หนดขอบเขตพื้นที่ป่� และกำ�หนดว่�ใครควรเป็นผู้มีสิทธิ 

ควรมีสิทธิในเรื่องอะไร และควรมีสิทธิต่อใคร แต่ฐ�นคิดในก�รตร�กฎหม�ยป่�ไม้เดิม ที่มีมุมมองว่� “ป่�” เป็น

กรรมสิทธิ์ของรัฐ รัฐคือผู้มีอำ�น�จอันชอบธรรมในก�รดำ�เนินก�รต่�งๆ ดังนั้นกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง จึงกำ�หนดให้รัฐ

เป็นผู้มีสิทธิเด็ดข�ดในพื้นที่ป่�ไม้ รวมทั้งมุมมองเชิงเดี่ยวที่เห็นว่� ก�รกระทำ�ที่ไม่เป็นไปต�มกฎหม�ยคือสิ่งที่มิชอบ 

มีผลหรือบทลงโทษต�มกฎหม�ย ทั้ง ๆ  ที่กฎหม�ยเหล่�นั้น อ�จจะไม่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือ

มิได้ให้คว�มเป็นธรรมแต่ทุกฝ่�ยโดยเท่�เทียมกัน ก�รไม่ยอมรับคว�มมีตัวตน และสิทธิเชิงซ้อนที่มีอยู่ในสังคม  ทำ�ให้

ก�รบังคับใช้กฎหม�ยเป็นอำ�น�จของรัฐและมักไม่ได้รับก�รยอมรับเกิดก�รต่อต้�นและเพิกเฉยต่อข้อบัญญัติต่�งๆ 

ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองถึงก�รบังคับใช้กฎหม�ย หรือระเบียบต่�งๆ ท่ีไม่มีประสิทธิภ�พ

แนวคิิดกรื่รื่มสิิทธิิ�ในทรัื่พย์์สิิน

 แนวคิดระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เป็นแนวคิดที่ม�จ�กประเทศตะวันตก ได้เข้�ม�มีอิทธิพลต่อก�รจัด

ระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ก�รปรับปรุงระบบก�รปกครองของประเทศ ในรัชสมัยพระบ�ท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ลท่ี 5 เป็นต้นม� ซ่ึง ระบบกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีสำ�คัญ มี 3 ระบบได้แก่

 1. ระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐ แนวคิดของระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐ เริ่มต้นเมื่อประเทศไทยเปลี่ยน

แปลงก�รปกครอง จ�กระบบสมบูรณ�ญ�สิทธิร�ชม�เป็นระบอบประช�ธิปไตย โดยให้ที่ดินทุกประเภทที่ไม่มี

บุคคลใดได้กรรมสิทธิ์ที่ดินต�มกฎหม�ยเป็นที่ดินของรัฐ ซึ่งถือเป็นส�ธ�รณสมบัติของแผ่นดินต�มประมวล

กฎหม�ยท่ีดิน พ.ศ. 2497 ม�ตร� 2 และประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์  พ.ศ. 2535 ม�ตร� 1304 ซ่ึงนำ�ไป

สู่ก�รจัดก�รท่ีดินท่ีรัฐในฐ�นะเป็นผู้เป็นเจ้�ของจะดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รท่ีเห็นควร

 2. ระบบกรรมสิทธ์ิท่ีดินของเอกชน ระบบกรรมสิทธ์ิท่ีดินของเอกชน ได้รับอิทธิพลม�จ�กระบบเศรษฐกิจ

แบบตะวันตก ด้วยก�รรับรองกรรมสิทธ์ิท่ีดินของเอกชนท่ีมีก�รครอบครองท่ีดินโดยชอบด้วยกฎหม�ย มีหนังสือ

สำ�คัญเพ่ือแสดงหลักฐ�นกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

 3. ระบบกรรมสิทธ์ิท่ีดินของชุมชน แนวคิดระบบกรรมสิทธ์ิท่ีดินของชุมชนมีม�ต้ังแต่สมัยสุโขทัย ท่ีถือว่�

ท่ีดินเป็นของชุมชน และท่ีดินส�ม�รถแบ่งปันหรือใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชนได้ ดังน้ันในแต่ละชุมชนจึงมี

อิสระในก�รใช้และก�รจัดก�รทรัพย�กรท่ีดิน ต�มคว�มเช่ือและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ระบบกรรมสิทธ์ิ

ท่ีดินรูปแบบน้ี พบในก�รใช้ประโยชน์ท่ีดินของกลุ่มช�ติพันธ์ุบ�งกลุ่ม เช่น ปก�เกอะญอ แต่ระบบกรรมสิทธ์ิ

รูปแบบน้ียังไม่แพร่หล�ยในกลุ่มเกษตรกรอ่ืนๆ
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 จ�กระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้ง 3 ระบบ ปัจจุบันพบว่� มีก�รซ้อนทับของสิทธิ์และก�รจัดก�รอยู่หล�ย

ประก�ร อ�ทิเช่น พื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ ซึ่งโดยระบบกรรมสิทธิ์เป็นที่ดินของรัฐ แต่มีเกษตรกรร�ยย่อยเข้�ไปอยู่

อ�ศัยและทำ�กิน ในอดีตรัฐได้มีม�ตรก�รจัดก�รโดยก�รรับรองสิทธ์ิก�รอยู่อ�ศัยและใช้ประโยชน์ในลักษณะปัจเจก

เช่น สทก. สปก. 4-01 กล่�วคือ มีสิทธิ ถือครอง ใช้ประโยชน์และจัดก�รพื้นที่ แต่อยู่บนเงื่อนไขที่รัฐกำ�หนด 

ซ่ึงเดิมเน้นไม่ให้มีก�รซ้ือข�ยจ่�ยโอน แต่ไม่ส�ม�รถบังคับใช้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ แนวคิดใหม่ท่ีเข้�ม�ใช้ในก�ร

จัดก�รที่ดินของรัฐที่มีร�ษฎรครอบครอง คือก�รให้กรรมสิทธิ์แบบแปลงรวม หรือระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินของชุมชน

ผู้ครอบครองส�ม�รถอยู่อ�ศัย ทำ�กินในพื้นที่ได้ แต่สิทธิ์ก�รครอบครองไม่ได้รับในลักษณะปัจเจกดังเช่นในอดีต 

ซ่ึงส่งผลต่อคว�มเข้�ใจและก�รยอมรับของเกษตรกร หรือร�ษฎรผู้ได้รับสิทธ์ิน้ัน 

แนวคิิดการื่ถ่ือคิรื่องป่่าไม้

 ในกรณีของสิทธิในก�รถือครองป่�ไม้ นิยมใช้แนวคิด กลุ่มของสิทธิ์ (bundles of rights)ของ Schlager 

และ Orstrom (Dahal et.al., 2011) ในก�รอธิบ�ยระดับของสิทธิที่ส�ม�รถกระทำ�หรือดำ�เนินก�รได้ในพื้นที่ป่�ไม้ 

ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่

 1. Access Right: สิทธิในก�รเข้�ถึง เป็นสิทธ์ิในก�รเข้�ถึงทรัพย�กรแต่ไม่ส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้โดยตรง  

จ�กทรัพย�กร เช่น ก�รไปเย่ียมชมพ้ืนท่ีป่�ไม้

 2. Harvesting Right: สิทธิ์ในก�รเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นสิทธิ์ที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตในเชิงปริม�ณจ�ก

หน่วยทรัพย�กรน้ันๆ ในช่วงเวล�และสถ�นท่ีเฉพ�ะ เช่น ก�รตัดไม้ ก�รเก็บห�ของป่�

 3. Managements Right: สิทธ์ิในก�รจัดก�ร เช่น ก�รกำ�หนดกฎกติก�ท่ีเก่ียวข้องกับก�รดูแลทรัพย�กรและ

ก�รเปลี่ยนท�งก�ยภ�พของโครงสร้�งทรัพย�กร เช่น กฎระเบียบในก�รเก็บห�ผลผลิตจ�กป่� ก�รปลูกป่� 

ก�รตัดส�งต้นไม้ในป่�

 4. Exclusion Right: สิทธ์ิในก�รกำ�หนด/ตัดสินว่�ใครควรจะได้สิทธ์ิในก�รเข้�ถึงหรือเก็บเก่ียวผลผลิต   

และสิทธ์ิน้ันส�ม�รถเปล่ียนหรือถ่�ยทอดได้อย่�งไร 

 5. Alienation Right: สิทธ์ิในก�รจำ�หน่�ย จ่�ยโอน หรือเปล่ียนถ่�ยสิทธ์ิท้ังหมดท่ีกล่�วม�ให้แก่บุคคล   

หรือหน่วยง�น องค์กรอ่ืนๆ  

คำ�สำ�คัญท่ีบ่งบอกถึงแนวคิดหลักของก�รถือครองป่�ไม้ ได้แก่ 

 

 1. สิทธิ (rights) และกรรมสิทธิ์ หรือคว�มเป็นเจ้�ของ (ownership) สิทธิ์ส�ม�รถมีได้หล�ยรูปแบบ 

หล�ยระดับ ซ่ึงมีผลถึงคว�มเป็นเจ้�ของหรือกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินต่�ง ๆ

 2. กฎหม�ยของรัฐ (state law) หรือจ�รีตประเพณี (customary law) (ก�รรับรู้กฎหม�ยแบบ

พหุนิยม) ก�รถือครองป่�ไม้ให้ก�รยอมรับทั้งกฎกติก�ที่เป็นท�งก�รหรือออกโดยรัฐ เช่น กฎหม�ย ระเบียบ

ร�ชก�รต่�ง ๆ  และกฎกติก�ที่เป็นจ�รีต ประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิิบัติ ที่ม�อยู่ในสังคมนั้น ๆ  แต่ในบ�งสังคม

ให้คว�มสำ�คัญเฉพ�ะกฎกติก�ที่เป็นท�งก�รที่กำ�หนดโดยรัฐ และละเลยไม่ให้คว�มสำ�คัญกับจ�รีต ประเพณี แม้น

ส่ิงเหล่�น้ีจะเป็นกลไกท่ีใช้ก�รได้จริงในสังคมก็ต�ม
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 3. คว�มสัมพันธ์ของ power และ authority ซึ่งในภ�ษ�ไทยใช้คำ�เดียวกันคือ อำ�น�จ แต่นัยยะของ 

power และ authority มีคว�มแตกต่�งกัน อำ�น�จแบบ power เป็นพลังก�รบังคับ ไม่ต้องรับผิดชอบ แต่ 

authority เป็นอำ�น�จชนิดที่ได้รับมอบ

 4. จ�กสังคมจึงมีขอบเขตจำ�กัดและดำ�รงอยู่ได้เท่�ที่สังคมยินยอมเท่�นั้น ระบบก�รบริห�รจัดก�ร 

(governance) และ ก�รจัดก�รเชิงสถ�บัน (institutional arrangement) เป็นสิ่งสำ�คัญในก�รถือครองป่�ไม้

 เพร�ะก�รจัดก�รปกครองหรือก�รบริห�รง�นของภ�ครัฐมีส่วนสำ�คัญต่อก�รกำ�หนดระดับของสิทธิ์ ในก�รถือ

ครองป่�ไม้ รวมทั้งก�รจัดก�รเชิงสถ�บัน ก็เป็นก�รกลไกที่จะทำ�ให้ก�รถือครองป่�ไม้ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้ในสังคม

สถานภาพื้การถือครองท่ี่�ดิินป่่าไม้ในพืื้�นท่ี่�ป่่าสงวนแห่งชาติ

 ก�รอยู่อ�ศัยในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ ซ่ึงในปัจจุบันมีจำ�นวนคนอยู่อ�ศัยและทำ�กินทำ�ในพ้ืนท่ีหล�ย 

ล้�นไร่ และรัฐเคยมีนโยบ�ยที่ให้สิทธิ์ทำ�กินในพื้นที่ป่�สงวนเสื่อมโทรม เช่น โครงก�รออกหนังสืออนุญ�ตให้สิทธิ

ทำ�กินช่ัวคร�ว (สทก.) แก่ร�ษฎรท่ีอ�ศัยอยู่ในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ ดำ�เนินก�รโดยใช้อำ�น�จต�มม�ตร� 16 (ทวิ)  

แห่งพระร�ชบัญญัติป่�สงวนแห่งช�ติ พ.ศ. 2507 ในปี พ.ศ. 2534 กรมป่�ไม้ได้ร�ยง�นว่�ส�ม�รถดำ�เนินก�ร 

ต�มโครงก�รในท้องท่ี 61 จังหวัด จำ�นวน 716,672 ร�ย จำ�นวน 839,821 แปลง เน้ือท่ีรวม 7,314,607 ไร่ ในพ้ืนท่ี

รวม 699 ป่� ซ่ึงมีพ้ืนท่ีป่�รวม 108.87 ล้�นไร่ (โสภณ ชมช�ญ และคณะ, 2558) โดยพ้ืนท่ีโครงก�ร สทก. บ�งส่วน

กรมป่�ไม้ได้ส่งมอบให้สำ�นักง�นก�รปฏิิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

 ในปี พ.ศ. 2536 กรมป่�ไม้ส่งมอบท่ีดินในเขตป่�สงวนแห่งช�ติและเขตป่�ไม้ถ�วรท่ีเส่ือมสภ�พแล้ว และ

มีร�ษฎรเข้�ถือครองทำ�กินอยู่ (ยกเว้นพ้ืนท่ีป่�อนุรักษ์หรือต�มมติคณะรัฐมนตรี) ให้สำ�นักง�นก�รปฏิิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นำ�ไปดำ�เนินก�รปฏิิรูปท่ีดินโดยออกเอกส�ร ส.ป.ก. 4-01 ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รปฏิิรูปท่ีดิน 

จำ�นวนประม�ณ 44 ล้�นไร่ (โสภณ ชมช�ญ และคณะ, 2558; คณะกรรมก�รกฤษฎีก�, 2538) ให้แก่สำ�นักง�นก�ร

ปฏิิรูปท่ีดิน ซ่ึงรัฐค�ดว่�ปัญห�ก�รถือครองท่ีดินในพ้ืนท่ีป่�ไม้น่�จะลดลง เน่ืองจ�กได้นำ�พ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติและ

ป่�ไม้ถ�วรท่ีมีคนอยู่อ�ศัยม�ปฏิิรูปท่ีดินให้แก่เกษตรกรแล้ว

 หลังจ�กที่กรมป่�ไม้ส่งมอบพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติให้แก่สำ�นักง�นก�รปฏิิรูปที่ดินเพื่อก�รเกษตรไปแล้ว

 ในปี พ.ศ. 2536 แต่พบว่� จำ�นวนคนที่ถือครองที่ดินในเขตป่�สงวนเดิม และคนที่ขย�ยพื้นที่ หรือบุกเบิกพื้นที่ใหม่

ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติยังมีอยู่อย่�งต่อเนื่อง และได้กล�ยเป็นปัญห�มีก�รเรียกร้องให้รัฐแก้ไขปัญห�ที่ดินป่�ไม้ 

มีมติคณะรัฐมนตรีออกม�หล�ยครั้งเพื่อแก้ไขปัญห�ดังกล่�ว มติคณะรัฐมนตรีที่มีผลต่อก�รจัดก�รที่ดินในพื้นที่

ป่�สงวนแห่งช�ติ คือ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุน�ยน พ.ศ. 2541 (มติ ครม. 30 มิ.ย. 41) ซึ่งจำ�นวน

ร�ษฎรที่มีก�รสำ�รวจต�มมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิถุน�ยน พ.ศ. 2541 จ�กร�ยง�นของกรมป่�ไม้ ในปี 2551 

พบว่� จำ�นวนร�ษฎรท่ีมีก�รสำ�รวจต�มมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 30 มิถุน�ยน พ.ศ. 2541 มีจำ�นวน 340,000 ร�ย ใน 

1,650 ชุมชน เน้ือท่ีประม�ณ 6.40 ล้�นไร่ (โสภณ ชมช�ญ และคณะ, 2558 อ้�งถึง กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติ 

และส่ิงแวดล้อม, 2551) แต่ในปี พ.ศ. 2557 กรมป่�ไม้ ได้ร�ยง�นไว้ว่� มีจำ�นวนร�ษฎรท่ีประม�ณ 583,709 ร�ย

เน้ือท่ีประม�ณ 5.3 ล้�นไร่ นอกจ�กน้ันยังมีพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้แจ้งก�รสำ�รวจถือครองอีกประม�ณ 1.1 ล้�นไร่ (กรมป่�
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ไม้, 2557) แม้นข้อมูลท้ังสองคร้ังจะไม่ตรงกัน แต่พอประเมินได้คร่�ว ๆ ว่�มีร�ษฎรท่ีอ�ศัยอยู่ในพ้ืนท่ีป่�สงวน 

แห่งช�ติ ซึ่งกรมป่�ไม้ยอมรับว่�มีอยู่จริงประม�ณ 6.4 ล้�นไร่ ทั้งกลุ่มที่ผ่�นก�รพิสูจน์สิทธิ์และยังอยู่ในกระบวนก�ร

พิสูจน์สิทธ์ิต�มมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 30 มิถุน�ยน พ.ศ. 2541

 เมื่อมีประก�ศคำ�สั่งคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติที่ 64/2557 และ 66/2557 ทำ�ให้มีก�รกลับม�ทบทวน

ตัวเลขคนที่อ�ศัยอยู่ในเขตป่�อีกครั้ง ซึ่งพบว่� ยังมีก�รขย�ยพื้นที่ทำ�กินออกไปจ�กขอบเขตที่กำ�หนดไว้ ต�ม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุน�ยน พ.ศ. 2541 อีกเป็นจำ�นวนม�ก ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่�ไม้ เกิดก�ร

เปลี่ยนสภ�พป่� คว�มเสื่อมโทรมของพื้นที่ รวมทั้งเกษตรกรกลุ่มนี้ยังไม่ได้ถูกสำ�รวจจำ�นวนรวมทั้งจัดก�ร

อย่�งเป็นระบบ เป็นผลให้มีนโยบ�ยและกฎหม�ย อีกหล�ยฉบับ ที่ถูกปรับปรุง หรือตร�บทบัญญัติใหม่ เช่น 

พระร�ชบัญญัติคณะกรรมก�รนโยบ�ยที่ดินแห่งช�ติ พ.ศ. 2562  นโยบ�ยและแผนก�รบริห�รจัดก�รที่ดินและ

ทรัพย�กรที่ดินของประเทศ (พ.ศ. 2560 – 2579) และมติคณะรัฐมนตรีต่�ง ๆ เป็นต้น เพื่อนำ�ไปสู่ก�รจัดก�ร

ที่ดินทำ�กินในเขตป่�ให้เป็นระบบ กระจ�ยก�รถือครองที่ดิน  ส่งเสริมคุณภ�พชีวิต และฟ้�นฟูสภ�พพื้นที่ และ

ลดผลกระทบท�งส่ิงแวดล้อมต่�ง ๆ ซ่ึงจะได้นำ�เสนอในร�ยละเอียดต่อไป

 อย่�งไรก็ต�ม พ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติในปัจจุบัน มีตัวเลขประม�ณก�รของกรมป่�ไม้ พบว่�มีก�รอยู่อ�ศัย

และทำ�กินในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ ประม�ณ 12.5 ล้�นไร่ จำ�นวน 1.2 ล้�นครัวเรือน ประม�ณ 4.8 ล้�นคน ใน 

12,000 ชุมชน (อรรถพล, 2562) และเม่ือจำ�แนกก�รอยู่อ�ศัยและทำ�กิน ต�มช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ� และก�รเข้�ครอบครอง

ที่ดินก่อนและหลังมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 พบว่� กลุ่มที่ถือครองที่ดินในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ ต�มมติ ครม.

30 มิ.ย. 41 ซ่ึงรัฐใช้ภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศสี ปี พ.ศ. 2545 เป็นเกณฑ์์ในก�รจำ�แนก มีร�ษฎรท่ีทำ�กินอยู่ในพ้ืนท่ี

ช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ�ช้ัน 1 และ 2 ประม�ณ 2.1 ล้�นไร่ และอยู่ในช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ�ท่ี 3, 4 และ 5 ประม�ณ 3.9 ล้�นไร่ 

ดังน้ัน จึงมีพ้ืนท่ีป่�ท่ีถูกครอบครองโดยร�ษฎรในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ ซ่ึงรัฐได้รับรองต�มมติคณะรัฐมนตรีดังกล่�ว

แล้ว จำ�นวนประม�ณ 6.0 ล้�นไร่ ในกรณีก�รครอบครองท่ีดินหลังมีมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 ถึงประก�ศคำ�ส่ัง 

คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ (คสช.) ท่ี 64/2557 และ 66/2557 (ปี พ.ศ. 2545 – 2557) พบว่� มีเข้�ครองครองท่ีดิน

ร�ยใหม่ในช่วงเวล�ดังกล่�ว ในช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ�ท่ี 1 และ 2 ประม�ณ 2.8 ล้�นไร่ และช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ�ท่ี 3, 4 

และ 5 อีกประม�ณ 3.7 ล้�นไร่ หรือมีพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติท่ีถูกเข้�ครอบครองใหม่ ในภ�พรวมประม�ณ 6.5 

ล้�นไร่ ร�ยละเอียดดังต�ร�งท่ี 1

 ตารางที่ 1  จำานวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีการถือครองโดยราษฎรในช่วงเวลาต่างๆ

ช้ันคุณภาพลุ่มนำ้า

จำานวนพื้นที่ถือครอง (ล้านไร่)

ตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 
(ก่อนปี 2545)

หลัง มติ ครม. 30 มิ.ย. 41
(ปี 2545 – 2557)

รวม

ลุ่มนำ้�ช้ัน 1 และ 2 2.1 2.8 4.9

ลุ่มนำ้�ช้ัน 3, 4 และ 5 3.9 3.7 7.6

รวม 6.0 6.5 12.5

ที่ม�: กรมป่�ไม้ (2562)
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 ตัวเลขดังกล่�วแสดงให้เห็นอย่�งชัดเจนว่� มีก�รขย�ยพื้นที่อยู่อ�ศัยและทำ�กินในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ 

เพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่�ตัวภ�ยในเวล�ประม�ณ 16 ปี จ�กก�รที่รัฐมีนโยบ�ยจัดก�รที่ดินทำ�กินในเขตป่� ต�มมติ ครม. 

30 มิ.ย. 41 อย่�งไรก็ต�ม ในช่วงเวล�ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบันมีรัฐได้มีนโยบ�ยและม�ตรต่�งๆ หล�ย

ประก�รเกี่ยวกับก�รจัดก�รที่ดินทำ�กิน ให้แก่ผู้ย�กไร้ที่ถือครองที่ดินป่�ไม้ทุกประเภท     โดยเฉพ�ะที่ดินในเขตป่�สงวน

แห่งช�ติ ซึ่งมีเกษตรกรร�ยย่อย อ�ศัยและทำ�กินอยู่เป็นจำ�นวนม�ก ก�รดำ�เนินก�รที่ผ่�นม�ในอดีต มีข้อสังเกต

อ.แม่ท� จ.เชียงใหม่ พ.ศ. 2562



14

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำา

สำ�คัญคือ ปัจจัยหรือเงื่อนไขอะไรที่ทำ�ให้ก�รดำ�เนินนโยบ�ยของรัฐดังกล่�วไม่ส�ม�รถแก้ไขหรือจัดก�รกับปัญห�

ก�รขย�ยที่อยู่อ�ศัยและทำ�กินในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล และก�รดำ�เนินก�ร

ต�มนโยบ�ยของคณะกรรมก�รนโยบ�ยที่ดินแห่งช�ติ มีอะไรที่แตกต่�งจ�กเดิม และมีข้อควรระวังหรือข้อเสนอ

แนะอย่�งไร ที่ทำ�ให้ก�รแก้ไขปัญห�ที่ดินในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ ส�ม�รถกระจ�ยก�รถือครองที่ดิน มีก�รใช้ที่ดิน

อย่�งยั่งยืน ส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รยกระดับด้�นเศรษฐกิจและก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของเกษตรกรร�ยย่อยที่ใช้ที่ดิน

อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งส�ม�รถฟ้�นฟูสภ�พพื้นที่ให้ส�ม�รถเอื้ออำ�นวยประโยชน์ในเชิงบริก�รท�งนิเวศได้



บที่ท่ี่� 2 กฎหมายและนโยบายท่ี่�เก่�ยวข้องกับ
การถือครองท่ี่�ดิินป่่าไม้

บที่ท่ี่� 2  
กฎหมายและนโยบายท่ี่�เก่�ยวข้อง
กับการถือครองท่ี่�ดิินป่่าไม้
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 นโยบ�ยกฎหม�ย มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องกับก�รถือครองท่ีดินป่�ไม้ในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ มีพัฒน�ก�ร

ม�เป็นลำ�ดับ ในช่วงเวล�ต่�งๆ ซ่ึงนโยบ�ย กฎหม�ย และมติคณะรัฐมนตรีต่�งๆ ล้วนส่งผลต่อ ก�รถือครองท่ีดิน

ป่�ไม้ของเกษตรกรร�ยย่อย ในหัวข้อน้ีจะนำ�เสนอเฉพ�ะนโยบ�ย กฎหม�ย มติคณะรัฐมนตรี ท่ีส่งผลต่อก�รถือครอง

ท่ีดินป่�ไม้ในปัจจุบันเท่�น้ัน ซ่ึงจะนำ�เสนอในหัวข้อต่�งๆ ดังต่อไปน้ี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณ์าจัักรไที่ย

 จ�กบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ. 2560 มีประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับก�รจัดก�รท่ีดิน 

และก�รกระจ�ยสิทธิในก�รถือครองท่ีดินอยู่หล�ยม�ตร� ได้แก่ หมวด 5 หน้าท่ีของรัฐ มาตรา 58  ท่ีกล่�วถึง 

รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บำ�รุงรักษ�และฟ้�นฟู หรือจัดก�รให้มีก�รใช้ประโยชน์ทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม

และคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ โดยก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนและชุมชนท้องถ่ิน หมวด 5 แนวนโยบายแห่งรัฐ 

มาตรา 72 และมาตรา 73  ให้คว�มสำ�คัญกับว�งแผนก�รใช้ที่ดินของประเทศให้เหม�ะสมกับสภ�พของพื้นที่

และศักยภ�พของท่ีดินต�มหลักก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน และก�รกระจ�ยก�รถือครองท่ีดินเพ่ือให้ประช�ชนส�ม�รถมี

ท่ีดินทำ�กินได้อย่�งท่ัวถึงและเป็นธรรม รวมท้ัง รัฐพึงจัดให้มีม�ตรก�รหรือกลไกท่ีช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรม

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ได้ผลผลิตท่ีมีปริม�ณและคุณภ�พสูง มีคว�มปลอดภัย โดยใช้ต้นทุนต่ำ�และส�ม�รถแข่งขัน

ในตล�ดได้ และพึ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ย�กไร้ให้มีที่ดินทำ�กิน โดยก�รปฏิิรูปที่ดินหรือวิธีอื่นใด และ หมวด 16 

การปฏิิรูปประเทศ มาตรา 258 ซ่ึง มีส�ระสำ�คัญ ให้ดำ�เนินก�รปฏิิรูปประเทศอย่�งน้อยในด้�นต่�ง ๆ ให้เกิดผล

หนึ่งในก�รปฏิิรูปนั้นคือ ก�รจัดให้มีก�รกระจ�ยก�รถือครองที่ดินอย่�งเป็นธรรม รวมทั้งก�รตรวจสอบกรรมสิทธ

และก�รถือครองท่ีดินท้ังประเทศเพ่ือแก้ไขปัญห�กรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครองท่ีดินอย่�งเป็นระบบ

กฎหมายป่่าไม้

พรื่ะรื่าชบััญญัติิป่่าสิงวนแห่่งชาติิ (ฉบัับัท่� 4) พ.ศ. 2559

 พระร�ชบัญญัติป่�สงวนแห่งช�ติ ประก�ศใช้เป็นคร้ังแรก เม่ือ พ.ศ. 2507 เป็นกฎหม�ยท่ีมีคว�มสำ�คัญ 

ต่อท่ีดินป่�ไม้ในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ เน่ืองจ�กพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติได้เปิดโอก�สให้ร�ษฎรเข้�ใช้ประโยชนจ์�กพ้ืนท่ี

ป่�ไม้ได้ แม้นจะมีข้อจำ�กัดอยู่หล�ยประก�รก็ต�ม แต่ยังมีข้อยกเว้นท่ีส�ม�รถจะพัฒน�ไปสู่ก�รถือครองท่ีดินป่�ไม้ 

ท่ีมีคว�มม่ันคงได้ ส�ระสำ�คัญของพระร�ชบัญญัติป่�สงวนแห่งช�ติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 ได้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหม�ย

ว่�ด้วยป่�สงวนแห่งช�ติ ท่ีเก่ียวข้องกับก�รใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี ได้แก่

 มาตรา   10          ทีก่ำ�หนดใหม้คีณะกรรมก�รควบคมุและรกัษ�ป�่สงวนแหง่ช�ตปิระจำ�จงัหวดั โดยมผีูว้�่ร�ชก�ร

จังหวัดเป็นประธ�น ซ่ึงได้กำ�หนดภ�รกิจหน้�ท่ีในม�ตร� 11 ไว้ว่� มีอำ�น�จหน้�ท่ี เช่นกำ�หนดม�ตรก�รในก�รควบคุม

ดูแล และก�รส่งเสริมก�รปลูกป่� รวมทั้งพื้นฟูสภ�พป่�สงวนแห่งช�ติให้สอดคล้องกับแนวท�งที่อธิบดีกำ�หนด 

โดยแนวท�งดังกล่�วต้องกำ�หนดให้ประช�ชนและชุมชนในพื้นที่เข้�ม�มีส่วนร่วม ม�ตร� 13/2 กำ�หนดให้

มีคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ก�รใช้ประโยชน์ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ โดยมีปลัดกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและ

ส่ิงแวดล้อมเป็นประธ�น โดยคณะกรรมก�รชุดน้ีมีอำ�น�จหน้�ท่ี เช่น พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบให้ใช้พ้ืนท่ีในเขตป่�สงวน



รายงานศึึกษานโยบายกฎหมายและสถานการณ์์การถือครองท่ี่�ดิินป่่าไม้ของเกษตรกรรายย่อยในพืื้�นท่ี่�ป่่าสงวนแห่งชาติ

����� 2 �ฎหมาย���นโย�าย���เ���ยว�����ั��า����ค��������น��า�ม� 17

แห่งช�ติ ต�มม�ตร� 13/1 ม�ตร� 16 และม�ตร�20 กำ�หนดหลักเกณฑ์์ วิธีก�รและเงื่อนไขในก�รใช้พื้นที่ป่�สงวน

แห่งช�ติของส่วนร�ชก�รหรือหน่วยง�นของรัฐ ก�รขออนุญ�ตและก�รอนุญ�ตให้เข้�ทำ�ประโยชน์หรืออยู่อ�ศัย 

ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ และก�รบำ�รุงป่� หรือปลูกสร้�งสวนป่�หรือไม้ยืนต้นในเขตป่�เส่ือมโทรม เป็นต้น  

 มาตรา 14  ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติห้�มมิให้บุคลใดยึดถือครอบครองทำ�ประโยชน์หรืออยู่อ�ศัยในที่ดิน

ก่อสร้�ง แผ้วถ�ง เผ�ป่� ทำ�ไม้ เก็บห�ของป่� หรือกระทำ�ด้วยประก�รใดๆ อันเป็นก�รเส่ือมเสียแก่สภ�พป่�สงวน

แห่งช�ติ เว้นแต่ (1) ทำ�ไม้หรือเก็บห�ของป่�ต�มม�ตร�15 เข้�ทำ�ประโยชน์หรืออยู่อ�ศัยต�มม�ตร�16 ม�ตร�16 

ทวิ หรือม�ตร� 16 ตรี กระทำ�ก�รต�มม�ตร� 17 ใช้ประโยชน์ต�มม�ตร� 18 หรือกระทำ�ก�รต�มม�ตร� 19 หรือ

ม�ตร� 20 (2) ทำ�ไม้หวงห้�มหรือเก็บห�ของป่�หวงห้�มต�มกฎหม�ยว่�ด้วยป่�ไม้

 

 มาตรา 16 อธิบดีโดยคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ก�รใช้ประโยชน์ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ

มีอำ�น�จอนุญ�ตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้�ทำ�ประโยชน์ หรืออยู่อ�ศัยในเขตป่�สงวนแห่งช�ติได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ก�รเข้�ทำ�ประโยชน์หรืออยู่อ�ศัยในเขตป่�สงวนแห่งช�ติคร�วละ ไม่น้อยกว่�ห้�ปี แต่ไม่เกินส�มสิบปี ในกรณี

ผู้รับอนุญ�ตเป็นส่วนร�ชก�รหรือหน่วยง�นของรัฐ จะอนุญ�ตโดยให้ยกเว้นค่�ธรรมเนียมทั้งหมดหรือบ�งส่วน

ต�มท่ีเห็นสมควร ท้ังน้ี ก�รขออนุญ�ตและก�รอนุญ�ตให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์์ วิธีก�ร และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมก�ร

พิจ�รณ�ก�รใช้ประโยชน์ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติกำ�หนดโดยประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�

 

 มาตรา 19 เพื่อประโยชน์ในก�รควบคุม ดูแล รักษ� หรือบำ�รุงป่�สงวนแห่งช�ติ อธิบดีมีอำ�น�จสั่งเป็น

หนังสือให้พนักง�นเจ้�หน้�ท่ี หรือเจ้�หน้�ท่ีของกรมป่�ไม้ กระทำ�ก�รอย่�งหน่ึงอย่�งใดในเขตป่�สงวนแห่งช�ติได้

 

 มาตรา 20 ในกรณีป่�สงวนแห่งช�ติใดมีสภ�พเป็นป่�เสื่อมโทรมต�มม�ตร� 16 ทวิ ให้อธิบดีโดยคว�มเห็น

ชอบของคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ก�รใช้ประโยชน์ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติมีอำ�น�จอนุญ�ตเป็นหนังสือให้บุคคล

หน่ึงบุคคลใดทำ�ก�รบำ�รุงป่�หรือปลูกสร้�งสวนป่�หรือไม้ยืนต้นในเขตป่�สงวนเส่ือมโทรมได้ภ�ยระยะเวล� และต�ม

เงื่อนไขที่กำ�หนดในหนังสืออนุญ�ต โดยเสียค่�ตอบแทนต�มที่รัฐมนตรีประก�ศกำ�หนด ทั้งนี้ก�รขออนุญ�ต และ

ก�รอนุญ�ตให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์์ วิธีก�รและเงื่อนไขที่คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ก�รใช้ประโยชน์ในเขตป่�สงวน

แห่งช�ติกำ�หนดโดยประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�

 

 มาตรา 31 ผู้ใดฝ่�ฝ้น ม�ตร� 14 ต้องระว�งโทษจำ�คุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สองหม่ืนบ�ทถึง

สองแสนบ�ท

พรื่ะรื่าชบััญญัติิป่่าไม้ (ฉบัับัท่� 8) พ.ศ. 2562 

 เจตน�รมณ์ ของกฏิหม�ยฉบับน้ี เร่ิมจ�กพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ พ.ศ. 2484 มุ่งเน้นควบคุมก�รทำ�ไม้ และ

ก�รเก็บของป่� และก�รควบคุมก�รบุกรุกทำ�ล�ยป่� โดยจะต้องได้อนุญ�ตจ�กภ�ครัฐในทุกๆขั้นตอน ของ

กระบวนก�รทำ�ไม้และก�รเก็บห�ของป่� ซ่ึงมีบทบัญญัติบ�งประก�ร ท่ีกำ�หนดให้ไม้ท่ีมีค่�ท�งเศรษฐกิจท่ีข้ึนอยู่

ในท่ีดินประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่ป่�เป็นไม้หวงห้�ม ทำ�ให้ก�รทำ�ไม้และก�รเคล่ือนย้�ยไม้ในท่ีดินดังกล่�วต้องอยู่ภ�ยใต้

ม�ตรก�รก�รควบคุมต�มกฎหม�ยว่�ด้วยป่�ไม้ ดังน้ันพระร�ชบัญญัติฉบับน้ีจึงได้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหม�ยว่�ด้วย

ป่�ไม้ ท่ีสำ�คัญได้แก่
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 มาตรา 7 ไม้ชนิดใดท่ีข้ึนอยู่ในป่�จะให้เป็นไม้หวงห้�มประเภทใด ให้กำ�หนดโดยพระร�ชกฤษฎีก�สำ�หรับ

ไม้ที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองต�มประมวลกฎหม�ยที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้�ม หรือไม้ที่ปลูกขึ้น

ในท่ีดินท่ีได้รับอนุญ�ตให้ทำ�ประโยชน์ต�มประเภทหนังสือแสดงสิทธิท่ีรัฐมนตรีประก�ศกำ�หนดโดยคว�มเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่�ไม่เป็นไม้หวงห้�ม

 ทั้งนี้เจ้�ของไม้ที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองต�มประมวลกฎหม�ยที่ดิน หรือเจ้�ของไม้

ที่ปลูกในที่ดินที่ได้รับอนุญ�ตให้ทำ�ประโยชน์ต�มประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประก�ศกำ�หนดโดย

คว�มเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จะแจ้งพนักง�นเจ้�หน้�ท่ีเพ่ือขอหนังสือรับรองไม้ก็ได้ ต�มม�ตร� 18/1 ม�ตร� 

18/2 และม�ตร� 18/3

นโยบาย และกฎหมายท่ี่�เก่�ยวข้องกับการจััดิท่ี่�ดิินในพืื้�นท่ี่� 
ป่่าสงวนแห่งชาติ

มติิคิณะรัื่ฐมนติร่ื่ เม่�อวันท่� 30 มิถุืนาย์น พ.ศ. 2541 (มติิ คิรื่ม. 30 มิ.ย์. 41)

 มติ ครม. 30 มิ.ย. 41  เป็นก�รอนุญ�ตให้ร�ษฎรส�ม�รถอ�ศัยและทำ�กินในพ้ืนท่ีป่�ไม้ได้ช่ัวคร�ว จนกว่�

จะมีก�รพิสูจน์สิทธ์ิของร�ษฎรว่�อยู่อ�ศัยในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ และพ้ืนท่ีป่�อนุรักษ์อ่ืนๆ ว่�อยู่ม�ก่อนก�รมีมติ

คณะรัฐมนตรี ก�รดำ�เนินก�รในช่วงปีแรกๆ ไม่ส�ม�รถทำ�ได้ม�กนักเน่ืองจ�กมีข้อถกเถียงในสังคมอยู่ ค่อนข้�งม�ก 

ต่อม�รัฐได้กำ�หนดเกณฑ์์ในก�รพิสูจน์ก�รทำ�กินในพ้ืนท่ีป่�ไม้ โดยใช้ร่องรอยท่ีปร�กฏิในแผนท่ีภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศสี 

(ออโทสี) ปี พ.ศ. 2545 เป็นหลัก ถ้�พบว่�มีร่องรอยก�รใช้ประโยชน์ท่ีดินในช่วงเวล�ดังกล่�ว จะถือว่�เข้�เกณฑ์์

ต�มมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 โดยแยกเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีป่�อนุรักษ์ อนุญ�ตให้ทำ�กินได้เท่�น้ัน ไม่ส�ม�รถออก

หนังสือรับรองใดๆ ได้ ในกรณีป่�สงวนแห่งช�ติ ถ้�อยู่ในพ้ืนท่ีช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ� 3 ,4 และ 5 และอยู่ใน Zone E 

ให้ดำ�เนินก�รออกหนังสืออนุญ�ต สทก. แต่ในช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ� 1 และ 2 ไม่ให้มีก�รออกหนังสือสทก. แต่กระบวน

ก�รออกหนังสืออนุญ�ต สทก. ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งต่อเน่ือง ท้ังน้ีพบว่�กระบวนก�รพิสูจน์สิทธ์ิต�มมติ 

ครม. 30 มิ.ย. 41 ดำ�เนินก�รได้ค่อนข้�งช้�ม�ก ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถยุติปัญห�ก�รบุกรุกหรือก�รขย�ยพ้ืนท่ีทำ�กินในเขต

ป่�ไม้อย่�งมีประสิทธิภ�พ นอกจ�กนั้นยังพบว่� ก�รพิสูจน์สิทธิ์โดยใช้ร่องรอยในภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศปี 2545 

มีคว�มไม่ครอบคลุมมิติก�รใช้ที่ดินของกลุ่มช�ติพันธุ์ ที่มีก�รใช้ที่ดินแบบไร่หมุนเวียน มีก�รพักดินไว้ให้คืนสภ�พ 

ซ่ึงถือเป็นใช้ท่ีดินแบบวนเกษตรรูปแบบหน่ึง ข้อโต้แย้งของภ�คประช�สังคมต่อมติดังกล่�ว เช่น ก�รท่ีรัฐใช้ขอบเขต

ของพ้ืนท่ีป่� ซ่ึงรัฐเป็นผู้ประก�ศ หรือก�รใช้เส้นช้ัน คว�มสูง หรือช้ันคุณภ�พลุ่มนำ้�ม�เป็นเกณฑ์์ในก�รกำ�หนด

ขอบเขตพ้ืนดินท่ีถือครอง ทำ�ให้ไปจำ�กัดสิทธ์ิบ�งประก�รของร�ษฎรท่ีอยู่อ�ศัยในพ้ืนท่ีม�เป็นเวล�น�นก่อนก�รประก�ศ

เขตป่�หรือชั้นคุณภ�พลุ่มน้ำ� รวมทั้งละเลยมิติของเวล�ในก�รใช้ที่ดิน แม้นรัฐจะใช้ภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศปี 2545 

ม�เป็นเกณฑ์์ แต่ในคว�มเป็นจริงรูปแบบก�รใช้ท่ีดินบ�งอย่�งต้องสอดคลองกับมิติของเวล�ด้วย

 อย่�งไรก็ต�มมติคณะรัฐมนตรีคร้ังน้ี รัฐได้ใช้เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินก�รกับร�ษฎร ท่ีอยู่อ�ศัยในพ้ืนท่ีป่�ไม้ 

แต่ก�รรับรองสิทธิ์ต่�งๆ ยังไม่มีคว�มชัดเจนแต่อย่�งใด เป็นเพียงก�รอนุญ�ตให้ร�ษฎรอ�ศัยและทำ�กินในพื้นที่

ป่�ได้เป็นก�รช่ัวคร�ว จนกว่�จะมีก�รพิสูจน์สิทธ์ิท่ีชัดเจน ซ่ึงรัฐได้ใช้กรอบเวล� ต�ม มติ ครม. 30 มิ.ย. 41 เป็น

ก�รจำ�แนกกลุ่มเกษตรกรร�ยย่อยท่ีอ�ศัยและทำ�กินในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ
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มติิคิณะรัื่ฐมนติร่ื่ในการื่กำาห่นดชั�นคุิณภาพลุุ่่มน้ำา

 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติหล�ยคร้ังต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2528 - 2538 ในก�รกำ�หนดช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ�ของประเทศไทย 

และได้จำ�แนกช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ�ออกเป็น 5 ช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ�และมีม�ตรก�รใช้ท่ีดินในพ้ืนท่ีช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ�ช้ันต่�งๆ 

ดังต่อไปนี้

 

 ลุ่มน้ำ�ชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่ภ�ยในลุ่มน้ำ�ที่ควรจะต้องสงวนรักษ�ไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำ�ลำ�ธ�รโดยเฉพ�ะ เนื่องจ�ก

มีลักษณะและสมบัติที่อ�จมีผลกระทบท�งสิ่งแวดล้อมจ�กก�รเปลี่ยนแปลงก�รใช้ที่ดินได้ง่�ยและรุนแรง  ในพื้นที ่

คุณภ�พลุ่มน้ำ�ช้ันท่ี 1 จะแบ่งออกเป็น 2 ระดับช้ันย่อย คือ

ลุ่มน้ำ�ชั้น 1 เอ หม�ยถึง พื้นที่ชั้นคุณภ�พลุ่มน้ำ�ชั้นที่ 1  ที่ยังคงมีสภ�พป่�สมบูรณ์  ซึ่งจำ�เป็นจะต้องสงวนรักษ�

ไว้เป็นพ้ืนท่ีต้นน้ำ�ลำ�ธ�รและเป็นทรัพย�กรป่�ไม้ของประเทศ ห้�มเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีป่�ไม้เป็นรูปแบบอ่ืนอย่�งเด็ดข�ด 

และให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องบำ�รุงรักษ�ป่�ธรรมช�ติที่มีอยู่ ส่วนบริเวณใดเป็นที่รกร้�งว่�งเปล่� หรือป่�เส่ือมโทรม 

ให้ดำ�เนินก�รปลูกป่� 

ลุ่มน้ำ�ชั้น 1 บี หม�ยถึง พื้นที่ในลุ่มน้ำ�ชั้นที่ 1 ซึ่งสภ�พป่�ส่วนใหญ่ในพื้นที่ถูกทำ�ล�ย หรือเปลี่ยนแปลงไป 

และก�รทำ�ประโยชน์ในที่ดินจะต้องมีม�ตรก�รควบคุมเป็นพิเศษ พื้นที่ที่มีก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พ หรือพัฒน�เพื่อ

กิจกรรมต่�งๆนั้น ต้องดำ�เนินก�รว�งแผนก�รใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภ�พธรรมช�ติ พื้นที่ที ่ไม่เหม�ะสมต่อ

ก�รพัฒน�ในรูปแบบใดๆ ให้หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องดำ�เนินก�รปลูกป่�อย่�งรีบด่วน 

 

 ลุ่มน้ำ�ชั้นที่ 2 โดยลักษณะทั่วไปมีคุณภ�พเหม�ะสมต่อก�รเป็นต้นน้ำ�ลำ�ธ�ร ในระดับรองและส�ม�รถ

นำ�ม�ใช้ประโยชน์เพื่อกิจก�รที่สำ�คัญได้ เช่นก�รทำ�เหมืองแร่ เป็นต้น ก�รอนุญ�ตให้ดำ�เนินกิจกรรมป่�ไม้และ

เหมืองแร่ต่อไปได้ จะต้องมีก�รควบคุมใช้ท่ีดินอย่�งเข้มงวด หลีกเล่ียงก�รใช้ท่ีดินเพ่ือกิจกรรมท�งด้�นเกษตรกรรม 

ให้หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องดำ�เนินก�รปลูกป่�ในบริเวณท่ีถูกทำ�ล�ย

 

 ลุ่มน้ำ�ชั้นที่ 3 โดยทั่วไปส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้ทั้งกิจก�รทำ�ไม้ เหมืองแร่และปลูกพืชกสิกรรมประเภท

ไม้ยืนต้น ก�รใช้พ้ืนท่ีในกิจกรรมต่�งๆ จะต้องควบคุมให้เป็นไปต�มหลักก�รอนุรักษ์ดินและน้ำ� 

 

 ลุ่มน้ำ�ชั้นที่ 4  สภ�พป่�ไม้ถูกบุกรุกแผ้วถ�งเป็นท่ีใช้ประโยชน์เพ่ือกิจก�รพืชไร่เป็นส่วนม�ก ก�รใช้พ้ืนท่ี

เพื่อกิจกรรมใด ๆ ให้ถือปฏิิบัติต�มระเบียบของท�งร�ชก�รโดยเคร่งครัด ก�รใช้ที่ดินเพื่อก�รเกษตรกรรม จะต้อง

ว�งแผนให้เป็นไปต�มม�ตรก�รอนุรักษ์ดินและน้ำ� 

 ลุ่มน้ำ�ช้ันท่ี 5 ลักษณะโดยท่ัวไปเป็นท่ีร�บหรือท่ีลุ่ม หรือเนินล�ดเอียงเล็กน้อยและส่วนใหญ่ป่�ไม้ได้ถูกบุกรุก

แผ้วถ�งเพ่ือประโยชน์ด้�นเกษตรกรรม โดยเฉพ�ะทำ�น� และกิจก�รอ่ืน ๆ ไปแล้ว อนุญ�ตให้ใช้เพ่ือดำ�เนินกิจก�ร

ใดๆ ได้ต�มปกติ ในกรณีใช้ท่ีดินเพ่ือก�รอุตส�หกรรม ควรหลีกเล่ียงพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภ�พท�งก�รเกษตรสูง
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มติิคิณะรัื่ฐมนติร่ื่ แลุ่ะคิำาสัิ�งคิณะรัื่กษาคิวามสิงบัแห่่งชาติิ (คิสิช.)

 คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ (คสช.) มี คำ�ส่ัง 64/ 2557 และคำ�ส่ัง 66/2557 เร่ืองก�รปร�บปร�มและ

หยุดย้ังก�รบุกรุกทำ�ล�ยทรัพย�กรป่�ไม้ทำ�ให้รัฐมีม�ตรก�รต่�ง ๆ ออกม�เพ่ือแก้ไขปัญห� โดยเฉพ�ะผู้ท่ีอยู่อ�ศัย

ทำ�กินในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ ในกรณีท่ีเป็นน�ยทุนและมีก�รบุกรุกพ้ืนท่ีจะถูกจับกุมดำ�เนินคดี แต่ในกรณีผู้ย�กไร้

จะมีม�ตรก�รช่วยเหลือ โดยได้กำ�หนดกรอบเวล�ไว้คือ กลุ่มท่ีมีก�รเข้�ครอบครองพ้ืนท่ีป่�หลังมติ ครม. 30 มิ.ย. 41  

(ปี 2545–2557) ให้มีก�รใช้ประโยชน์ได้ แต่ไม่ให้สิทธิ์ในที่ดิน ดังเช่น กลุ่มที่เข้�โครงก�รจัดที่ดินทำ�กินให้ชุมชน

ต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล หลังจ�กก�รประก�ศบังคับใช้คำ�ส่ังน้ี ห�กมีก�รบุกรุกพ้ืนท่ีป่�ใหม่ จะถูกจับกุมดำ�เนินคดีท้ังหมด

ซ่ึงม�ตรก�รน้ีเป็นก�รปลดล็อคก�รอยู่อ�ศัยในพ้ืนท่ีป่�ไม้ของรัฐบ�ลอีกคร้ัง หลังจ�กก�รมีมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 ท่ี

ผ่�นม�แล้วกว่� 16 ปี นอกจ�กน้ันยังมีก�รจัดต้ังคณะกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ (คทช.) เพ่ือกำ�หนดนโยบ�ย 

และแนวท�งปฏิิบัติในก�รบริห�รจัดก�รท่ีดินและทรัพย�กรดินของประเทศอีกด้วย

 ก�รกำ�หนดให้มี คณะกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ (คทช.) ต�มระเบียบสำ�นักน�ยกว่�ด้วยคณะกรรมก�ร

นโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ พ.ศ. 2557 เป็นจุดเร่ิมต้นในก�รจัดทำ�นโยบ�ยก�รจัดท่ีดินทำ�กินให้ชุมชน ซ่ึงมีส�ระสำ�คัญ คือ 

 1. ก�รจัดที่ดินโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญ�ตให้เข้�ทำ�ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน

ต�มหลักเกณฑ์์และเง่ือนไขท่ี คทช. กำ�หนดในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอ่ืนท่ีเหม�ะสม เพ่ือร่วมกันบริห�รจัดก�ร

ที่ดิน รวมทั้งก�รส่งเสริมก�รประกอบอ�ชีพต�มศักยภ�พของพื้นที่ 

 2. ที่ดินของรัฐทุกประเภทต้องไม่ให้มีก�รบุกรุกเด็ดข�ด โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง พื้นที่ต้นน้ำ�ในเขตชั้นคุณภ�พ

ลุ่มน้ำ�ที่ 1 และ 2 ซึ่งในหลักก�รต้องให้ผู้บุกรุกออกจ��กพื้นที่ และให้หน่วยง�นของรัฐพิจ�รณ�ห�แนวท�งแก้ไข

ให้เหม�ะสม ในกรณีพื้นที่กันชนรอบพื้นที่ป่�อนุรักษ์ และพื้นที่ป่�สมบูรณ์ให้จัดในรูปแบบป่�ชุมชน เพื่อป้องกัน

ไม่ให้พื้นที่ป่�สมบูรณ์ถูกบุกรุก

 3. ก�รจัดท่ีดินของรัฐภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของคทช. ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและหลักเกณฑ์์ท่ีหน่วยง�นของ

รัฐและคทช. กำ�หนด เรียกชื่อว่� “ก�รจัดที่ดินทำ�กินให้ชุมชน”

 4.  แนวท�งก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�น

 4.1 ก�รเร่งแก้ไขปัญห� กรณีร�ษฎรหรือชุมชนได้รับคว�มเดือนร้อนจ�กก�รอยู่อ�ศัยและทำ�กินในเขตป่� 

โดยไม่ถูกต้องต�มกฎหม�ยม�เป็นระยะเวล�น�น โดยพ้ืนท่ีดังกล่�วต้องไม่เป็นเขตพ้ืนท่ีต้นน้ำ�ลำ�ธ�ร หรือเขตอนุรักษ์

ที่มีคว�มอ่อนไหว ให้มีก�รจัดที่ดินให้แก่ร�ษฎรกลุ่มนี้ต�มเกณฑ์์และเงื่อนไขที่ คทช. กำ�หนด

 4.2 กรณีร�ษฎรหรือชุมชนที่อยู่ในเขตต้นน้ำ�ลำ�ธ�ร หรือเขตอนุรักษ์ที่มีคว�มอ่อนไหว ซึ่งหน่วยง�น

ร�ชก�รที่เกี่ยวข้องต้องดำ�เนินก�รเคลื่อนย้�ยให้อยู่ในพื้นที่ที่เหม�ะสม

 จ�กนโยบ�ยดังกล่�ว เป็นผลให้เกิดนโยบ�ยก�รจัดท่ีดินทำ�กินให้ชุมชน ภ�ยใต้คณะกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดิน

แห่งช�ติ (คทช.)1 มีก�รจัดต้ังคณะอนุกรรมก�ร หล�ยชุดข้ึนม�เพ่ือดำ�เนินก�ร เช่น คณะอนุกรรมก�รจัดห�ท่ีดิน 

คณะอนุกรรมก�รจัดท่ีดิน คณะอนุกรรมก�รส่งเสริมและพัฒน�อ�ชีพ และคณะอนุกรรมก�ร คทช. จังหวัด เพ่ือ

ดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยดังกล่�ว ซ่ึงมีพ้ืนท่ีท่ีดำ�เนินก�ร ได้แก่ พ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติท่ีผ่�นข้ันตอนก�รดำ�เนินง�น

ของคณะอนุกรรมก�รจัดห�ท่ีดินแล้ว พ้ืนท่ีปฏิิรูปท่ีดิน พ้ืนท่ีร�ชพัสดุ พ้ืนท่ีส�ธ�รณะประโยชน์ พ้ืนท่ีนิคมสร้�งตนเอง 

พ้ืนท่ีสหกรณ์นิคม เป็นต้น

 กรณีพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ ที่ได้รับก�รจัดที่ดินต�มนโยบ�ยนี้เป็นกลุ่มแรก คือ ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่

ช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ� 3, 4 และ 5 ต�มมติ ครม. 30 มิ.ย 41 โดยให้กรรมสิทธ์ิแบบแปลงรวม มีก�รกำ�หนดกลไก
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ก�รดำ�เนินง�นต่�ง ๆ ท้ังน้ี ก�รบริห�รจัดก�รท่ีดินในเขตป่� ยังไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งท่ัวถึงและเป็นธรรม

เพร�ะยังมีร�ษฎรท่ีอ�ศัยและทำ�กินในพ้ืนท่ีป่�อีกหล�ยประเภท ดังน้ัน คณะกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ จึง

ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจ�รณ�พ้ืนท่ีและกรอบก�รจัดก�รท่ีดินในพ้ืนท่ีป่�ทุกประเภท ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้

มีมติ เห็นชอบแล้ว เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2561 เร่ือง เห็นชอบในหลักก�ร พ้ืนท่ีเป้�หม�ยและกรอบ

ม�ตรก�รแก้ไขปัญห�ก�รอยู่อ�ศัยและทำ�กินในพื้นที่ป่�ไม้ (ทุกประเภท) ซึ่งได้จำ�แนกพื้นที่เป้�หม�ยออกเป็น 

5 กลุ่ม คือ

 กลุ่มที่ 1 ชุมชนในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ ที่อยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภ�พลุ่มน้ำ� 3, 4, และ 5 ก่อน มติ ครม.  

30 มิ.ย. 2541 โดยอนุญ�ตให้ถูกต้องต�มกฎหม�ย ต�มโครงก�รจัดที่ดินทำ�กินให้แก่ชุมชนต�มนโยบ�ย

รัฐบ�ล (คทช.)

 กลุ่มที่ 2 ชุมชนในเขตป่�สงวนแห่งช�ติที่อยู่ในพื้นที่ชั ้นคุณภ�พลุ่มน้ำ�  3, 4, และ 5 หลัง มติ ครม.  

30 มิ.ย. 2541 และต้องปฏิิบัติต�มคำ�สั่ง คสช.ที่ 66/2557 อนุญ�ตให้อยู่อ�ศัยและทำ�กินแบบแปลงรวม โดยก�ร

ออกแบบก�รใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่�งชุมชน และหน่วยง�นรัฐ โดยชุมชนต้องดูแลรักษ�และใช้ประโยชน์พื้นที่

ในลักษณะท่ีเก้ือกูลต่อก�รอนุรักษ์ ต�มท่ีกำ�หนดร่วมกัน 

 กลุ่มท่ี 3 ชุมชนในเขตป่�สงวนแห่งช�ติท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ� 1 และ 2 แยกเป็น 

  1. กลุ่มท่ีอยู่ก่อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 ให้จัดระเบียบท่ีดินและรับรองก�รอยู่อ�ศัยในลักษณะ

แปลงรวม ควบคุม ดูแล ก�รใช้ท่ีดินและป่�ไม้ ภ�ยใต้ก�รอนุรักษ์และพัฒน�อย่�งย่ังยืน

  2. กลุ่มท่ีอยู่หลังมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 ให้ว�งแผนร่วมกับร�ษฎรและกรรมก�รหมู่บ้�น คัดเลือก

พันธ์ุไม้ ต�มแนวพระร�ชดำ�ริปลูกป่� 3 อย่�ง เพ่ือฟ้�นฟูสภ�พป่� ให้ร�ษฎรเป็นผู้ดูแลต้นไม้ท่ีปลูก ใช้ประโยชน์

ท่ีดินในระหว่�งแถวของต้นไม้ ประโยชน์จ�กก�รเก็บเก่ียวผลผลิตจ�กต้นไม้และพืชพ้ืนล่�ง

 กลุ่มท่ี 4 ชุมชนท่ีอยู่ในเขตป่�อนุรักษ์ ท้ังก่อนและหลัง 30 มิ.ย. 2541 

 กลุ่มที่ 5 ชุมชนในพื้นที่ป่�ช�ยเลน ทั้งพื้นที่เพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ� และพื้นที่เกษตรกรรม รวมทั้งพื้นที่เมือง

และสิ่งก่อสร้�งถ�วร กลุ่มเป้�หม�ยหลักของก�รจัดที่ดินในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ คือกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และ

กลุ่ม 3 ซึ่งกลุ่มที่ 1 ดำ�เนินก�รโดยจัดที่ดินต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล ดำ�เนินก�รโดย คณะอนุกรรมก�ร คทช. จังหวัด 

คณะอนุกรรมก�รจัดห�ท่ีดิน คณะอนุกรรมก�รจัดท่ีดิน และคณะอนุกรรมก�รส่งเสริมและพัฒน�อ�ชีพ มีพ้ืนที่

เป้�หม�ยประม�ณ 3.9 ล้�นไร่  แต่ในกลุ่ม 2 และ 3 เป็นกลุ่มที่ดำ�เนินก�รโดย ชุดปฏิิบัติก�ร คทช. อำ�เภอ 

ในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ ซ่ึงเจ้�หน้�ท่ีผู้ดำ�เนินก�รหลัก คือ เจ้�หน้�ท่ีของกรมป่�ไม้

 ร�ยละเอียด ของนโยบ�ยและกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดที่ดินในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ ดังแสดงใน

ต�ร�งที่ 2
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มติิคิณะรัื่ฐมนติร่ื่ในการื่กำาห่นดชั�นคุิณภาพลุุ่่มน้ำา

 เน่ืองจ�กก�รกำ�หนดนโยบ�ยและแผนก�รบริห�รจัดก�รท่ีดินและทรัพย�กรดินของประเทศในปัจจุบัน

มีก�รกำ�หนดไว้ในกฎหม�ยหล�ยฉบับ และก�รบังคับใช้กฎหม�ยจะอยู่ภ�ยใต้กรอบอำ�น�จหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบ 

รวมถึงวัตถุประสงค์ของกฎหม�ยน้ันๆ โดยไม่มีก�รทำ�ง�นร่วมกัน ทำ�ให้ก�รควบคุม ดูแล และบริห�รจัดก�รท่ีดิน

และทรัพย�กรดินของประเทศ ไม่เป็นเอกภ�พและไม่มีกรอบแนวท�งเพื่อก�รกำ�หนดแนวท�งก�รพัฒน�ภ�รกิจ

และก�รปฏิิบัติง�นของหน่วยง�นไปในทิศท�งเดียวกัน จึงได้ตร�พระร�ชบัญญัติน้ีข้ึนม� เพ่ือรองรับก�รปฏิิบัติง�น

ของคณะกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและแผนก�รบริห�รจัดก�รท่ีดินและทรัพย�กรดิน

ของประเทศ และเป็นกลไกขับเคล่ือนสำ�คัญก�รแก้ไขปัญห�ท่ีดินทำ�กินและทรัพย�กรดิน ร�ยละเอียดดังแสดงไว้ใน

ต�ร�งท่ี 2

นโย์บัาย์ของรัื่ฐบัาลุ่ (พลุ่เอกป่รื่ะยุ์ทธ์ิ จัันทร์ื่โอชา) แถืลุ่งต่ิอรัื่ฐสิภา 
เม่�อวันท่� 25 กรื่กฎาคิม พ.ศ.  2562 เร่ื่�องการื่จััดท่�ดินทำากินให้่ชุมชน

 ซึ่งเป็นนโยบ�ยของรัฐบ�ลชุดปัจจุบันที่ต่อเนื่องจ�กรัฐบ�ล คสช. ซึ่งได้กำ�หนดไว้ใน ข้อที่ 10 ก�รฟ้�นฟู

ทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งย่ังยืน ข้อย่อย 10.1 ซ่ึงมีส�ระสำ�คัญ คือ “ปรับปรุงระบบท่ีดินทำ�กินและลดคว�มเหล่ือมล้ำ�

ด้�นก�รถือครองที่ดิน โดยจัดสรรที่ดินทำ�กินและที่อยู่อ�ศัยให้แก่ร�ษฎรที่ย�กไร้และเกษตรกรต�มหลักก�รของ

คณะกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ กระจ�ยสิทธิก�รถือรองให้แก่ผู้ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้รุกล้ำ�และมีม�ตรก�รป้องกัน

ก�รเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกรและผู้ย�กจน จัดทำ�ระบบฐ�นข้อมูลเพื่อก�รบริห�รจัดก�ร

ที่ดิน จัดทำ�หลักฐ�นก�รถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภท จัดทำ�แผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน และ

เร่งแก้ไขปัญห�เขตท่ีดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนท่ีป่�ท่ีไม่ชัดเจน เพ่ือลดข้อขัดแย้งระหว่�งประช�ชนกับเจ้�หน้�ที่รัฐ”

ซึ่งนโยบ�ยดังกล่�ว เป็นหลักประกันได้ระดับหนึ่งว่� นโยบ�ยก�รจัดที่ดินให้ชุมชนที่ดำ�เนินก�รม�ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 

2557 จะยังคงได้รับก�รปฏิิบัติต่อเนื่องภ�ยใต้รัฐบ�ลชุดปัจจุบัน ทั้งนี้ประสิทธิภ�พ และประสิทธิผลก�รปฏิิบัติง�น

จะเป็นอย่�งไร คงต้องติดต�มก�รดำ�เนินง�นของรัฐบ�ลและหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องต่อไป
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พ.ศ. 2557 (14 และ 17 มิ.ย. 2557) 
ยกเลิกเมื่อวันที่ 9/2562 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2562

นโยบาย/กฎหมาย สาระสำาคัญ หมายเหตุ

คำ�ส่ัง คสช. 64/2557 เร่ือง 
ก�รปร�บปร�มและหยุดย้ัง
ก�รบุกรุกทำ�ล�ยทรัพย�กรป่�ไม้
เม่ือวันท่ี 14 มิ.ย. 2557

คำ�สั่ง คสช.ที่64/2557 เป็นคำ�สั่งเพื่อปร�บปร�ม
และหยุดย้ังก�รบุกรุกทำ�ล�ยทรัพย�กรป่�ไม้ใน 
พ้ืนท่ีต่�งๆซ่ึงเป็นม�ตรก�รเพ่ือดำ�เนินก�รปร�บ
ปร�มและจับกุม ผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำ�ล�ย
หรือกระทำ�ก�รด้วยประก�รใดๆ อันเป็น ก�รทำ�ให้ 
เส่ือมเสียสภ�พป่�รวมท้ังผู้สมคบและสนับสนุน
ช่วย เหลือท้ังก�รตัดไม้มีค่� หรือไม้หวงห้�ม  
ก�รนำ�เข้�และส่งออกไม้ท่ีผิดกฎหม�ย ก�รแปรรูป
ไม้ก�รต้ังโรงง�นแปรรูปไม้ ก�รค้�ไม้แปรรูป ห�ก 
เจ้�หน้�ที่ของรัฐปล่อยปละละเลย หรือเข้�ไป 
เกีย่วขอ้งกบัก�รกระทำ�ผิด จะถูกดำ�เนินก�รท�งวินยั
และท�งอ�ญ�

นโยบ�ยทวงคืนผืนป่� ต�มคำ�สั่ง 
64/2557 ส่งผลให้มีก�รปร�บปร�ม 
ผู้กระทำ�ผิด บุกรุกพ้ืนท่ีป่�ของรัฐ 
อย่�งหนักในหล�ยพ้ืนท่ี

คำ�ส่ัง คสช.ท่ี 66/2557 เร่ือง
เพ่ิมเติมหน่วยง�นสำ�หรับก�ร 
ปร�บปร�ม หยุดย้ังก�รบุกรุก 
ทำ�ล�ยทรัพย�กรป่�ไม้และ
นโยบ�ยก�รปฏิิบัติง�นเป็นก�ร
ช่ัวคร�วในสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน 
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2557

คำ�ส่ัง คสช.ท่ี 66/2557 เป็นคำ�ส่ังท่ีต่อเน่ืองจ�ก คำ�
ส่ังคสช. ท่ี 64/2557ส�ระสำ�คัญคือก�รดำ�เนินก�ร 
ต�มคำ�สั่ งที่  64/2557 ต้องไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อประช�ชนผู้ย�กไร้ ผู้มีร�ยได้น้อยและผู้ที่ไร้ 
ที่ดินทำ�กิน ซึ่ งได้อยู่อ�ศัยใน พื้นที่ เดิมนั้นๆ 
ก่อนคำ�สั่งนี้มีผลบังคับใช้ ยกเว้นผู้ที่บุกรุกใหม่จะ 
ต้องดำ�เนินก�รสอบสวนและพิสูจน์ทร�บ เพ่ือกำ�หนด 
วิธีปฏิิบัติที่เหม�ะสมและดำ�เนินก�รต�มข้ันตอน
ต่อไป

แต่ยกเว้นผู้ย�กไร้ที่ได้รับก�ร 
คุ้มครองจ�กคำ�ส่ัง 66/2557 

ก�รพบว่�มีผู้ย�กไร้จำ�นวนม�ก
อ�ศัยและทำ� กินอ ยู่ใน พ้ืนท่ีป่ � 
รัฐบ�ลคสช. จึงมีนโยบ�ยต่�งๆออก
ม�เพ่ือแก้ไขปัญห�ก�รอยู่อ�ศัย
และทำ�กินในพ้ืนท่ีป่�ไม้ประเภทต่�งๆ 
ในเวล�ต่อม� 

เป็นท่ีม�ของก�รแก้ไขปัญห�ก�ร
ใช้ท่ีดินในเขตป่�ของร�ษฎร

ตารางที่ 2  นโยบ�ย และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดที่ดินในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ
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ก�รประชุมร่วมของ คสช. และ
คณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ 7 ต.ค. 
2557 หัวหน้�คสช. และน�ยก
รัฐมนตรี มีข้อสั ่งก�ร (ข้อ7) ให้
กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อมดำ�เนินก�รแต่ง
ตั ้งคณะกรรมก�รแก้ไขปัญห�
เรื ่องที ่ดินทำ�กินขึ ้น

ข้อส่ังก�ร (ข้อ7) ให้กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติ
และส่ิงแวดล้อม ดำ�เนินก�รแต่งต้ังคณะกรรมก�ร
แก้ไขปัญห�เร่ืองท่ีดินทำ�กินข้ึน โดยให้มีผู้แทนส่วน 
ร�ชก�รท่ีเก่ียวข้องร่วมเป็นกรรมก�ร รวมท้ังให้มี 
ผู้แทนจ�กภ�คเอกชนและภ�คประช�ชนในพ้ืนท่ี 
เข้�ม�มีส่วนร่วมในคณะกรรมก�รด้วย 

กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อมได้
ดำ�เนินก�รจดัทำ�(ร่�ง) ระเบียบสำ�นักน�ยกรฐัมนตรี 
ว่�ด้วยคณะกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ พ.ศ.
2558 โดยมีเหตุผลคว�มจำ�เป็นคือเพ่ือให้ก�ร 
บริห�รจัดก�รท่ีดินและทรัพย�กรดินของประเทศ 
เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ ส�ม�รถแก้ไขปัญห� 
คว�มเดือดร้อนของประช�ชน และพัฒน� 
ศักยภ�พก�รใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุด เป็นธรรมและย่ังยืน ท้ังในด้�นเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดล้อม และคว�มม่ันคงของประเทศ
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ครม. ได้มีมติ เม่ือวันท่ี 14 ต.ค. 
2557 เห็นชอบระเบียบสำ�นักน�ยก
รัฐมนตรี ว่�ด้วยคณะกรรมก�ร 
นโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ 2557

เพ่ือให้มีคณะกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ  
(คทช.) เป็นกลไกในก�รดำ�เนินง�นฯ ซ่ึงได้ประก�ศ 
ในร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้วเม่ือวันท่ี 15 ตุล�คม 2557 
โดยมีน�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�น และมีเลข�ธิก�ร 
สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรพัย�กรธรรมช�ตแิละ
ส่ิงแวดล้อม เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร มีรัฐมนตรี 
และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมก�รมีหน้�ท่ี 
1. จัดทำ�นโยบ�ยและแผนก�รบริห�รจัดก�รท่ีดินและ
ทรัพย�กรดินของประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจ�รณ�อนุมัติ
2. กำ�หนดแนวท�งหรือม�ตรก�รเพ่ือให้หน่วยง�น
ท่ีเก่ียวข้องปฏิิบัติต�มนโยบ�ยและแผนก�รบริห�ร
จัดก�รท่ีดิน และทรัพย�กรดินอย่�งเหม�ะสม
และมีประสิทธิภ�พ 
3. เสนอคว�มเห็นต่อน�ยกรัฐมนตรีเพ่ือพิจ�รณ�
ส่ังก�ร ในกรณีท่ีปร�กฏิว่�ก�รดำ�เนินง�นของ
คณะกรรมก�รต�มกฎหม�ยหรือหน่วยง�นของรัฐไม่
เป็นไปต�มนโยบ�ยและแผนก�รบริห�รจัดก�รท่ีดิน 
และทรัพย�กรดินของประเทศ 
4. ติดต�ม ประส�นง�น สนับสนุน หรือเร่งรัด
ก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รต�มกฎหม�ย
หรือหน่วยง�นของรัฐเพ่ือให้เป็นไปต�มนโยบ�ย
และแผนก�รบริห�รจัดก�รท่ีดินและทรัพย�กรดิน
ของประเทศ 
5. กำ�หนดแนวท�งหรือม�ตรก�รในก�รบูรณ�ก�ร
คว�มร่วมมือและประส�นง�นระหว่�งหน่วยง�น
ของรฐั หรือหน่วยง�นของรฐักับประช�ชนเก่ียวกับ
ก�รบริห�รจัดก�รท่ีดินหรือทรัพย�กรดิน 
6. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในก�รจัดให้มีปรับปรุง 
แก้ไข หรือยกเลิกกฎหม�ยเก่ียวกับก�รบริห�รจัดก�ร
ท่ีดินและทรัพย�กรดิน 
7. ปฏิิบัติก�รอ่ืนใดต�มท่ีน�ยกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหม�ย

ระเบียบสำ� นักน�ยกรัฐมนตรี 
ว่�ด้วยคณะกรรมก�รนโยบ�ย
ท่ี ดิ นแ ห่ งช� ติ  พ . ศ .  2 557 
ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�  
เล่ม 131 ตอนพิเศษ 206 ง ลงวันท่ี 
15 ต.ค. 2557

ก�รมีคณะกรรมก�รนโยบ�ย ท่ีดินแห่งช� ติ
เพ่ือให้ก�รบริห�รจัดก�รท่ีดินและทรัพย�กร 
ดินของประเทศไทยเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ
แก้ไขคว�มเดือดร้อนของประช�ชน และพัฒน�
ศักยภ�พก�รใช้ท่ีดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล
เป็นธรรม และย่ังยืน ท้ังในด้�นเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม และคว�มม่ันคงของประเทศ
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คำ� ส่ังคณะกรรมก�รนโยบ�ย 
ท่ี ดิ น แ ห่ ง ช � ติ  ท่ี 1 / 2 5 5 7 
ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 2557 เร่ือง 
แต่งต้ังคณะอนุกรรมก�ร

แต่งต้ังคณะอนุกรรมก�ร 3 คณะ ได้แก่

1. คณะอนุกรรมก�รจัดห�ท่ีดิน (รัฐมนตรีกระทรวง
ทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อมเป็นประธ�น 
และมีอธิบดีกรมป่�ไม้ เป็นอนุกรรมก�รและ
เลข�นุก�ร) มีหน้�ท่ีสำ�คัญ คือ สำ�รวจ ตรวจสอบ
จัดทำ�ข้อมูลท่ีดินและแผนท่ีขอบเขตท่ีดินท่ีจะจัดให้
แก่ผู้ย�กไร้ท่ีไม่มีท่ีดินทำ�กิน พร้อมร�ยช่ือผู้ครอบ 
ครองและสง่มอบให้คณะอนุกรรมก�รจดัท่ีดินดำ�เนิน
ก�รต่อ
2. คณะอนุกรรมก�รจัดท่ีดิน (รัฐมนตรีกระทรวง
มห�ดไทย เป็นประธ�น และมีอธิบดีกรมท่ีดิน
เป็นอนุกรรมก�ร และเลข�นุก�รมีหน้�ท่ีสำ�คัญ 
คือ สำ�รวจ ตรวจสอบ และจัดทำ�ข้อมูลผู้ย�กไร้ไม่มี
ท่ีดินทำ�กินและท่ีอยู่อ�ศัยกำ�หนดหลักเกณฑ์์ก�รจัด
ท่ีดินและจัดท่ีดินให้แก่ผู้ย�กไร้ไม่มีท่ีดินทำ�กินและ
ท่ีอยู่อ�ศัยในรูปแบบชุมชนท่ีเหม�ะสม
3. คณะอนุกรรมก�รส่งเสริมและพัฒน�อ�ชีพ 
(รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธ�น และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น
อนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร) มีหน้�ท่ีสำ�คัญคือ
ส่งเสริม พัฒน�อ�ชีพ และก�รตล�ดในรูปแบบ
เศรษฐกิจชุมชนต�มแนวท�งเศรษฐกิจพอเพียง
ภ�ยใต้ก�รใช้ระบบอนุรักษ์ดินและนำ้�ท่ีเหม�ะสม 
พัฒน�ระบบส�ธ�รณูปโภค เพ่ือสนับสนุนก�รดำ�รง 
ชีวิตและพัฒน�อ�ชีพ
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คำ� ส่ังคณะกรรมก�รนโยบ�ย 
ท่ี ดินแห่งช� ติ  ท่ี  1 /  2558 
ล ง วั น ท่ี  1 3  ม . ค .  2 5 5 8 
เร่ืองแต่งต้ังคณะอนุกรรมก�ร 
นโยบ�ยท่ีดนิจังหวัด (คทช.จงัหวัด)

แต่งต้ังคณะอนุกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินจังหวัด
(คทช. จังหวัด) ซ่ึงมี ผู้ว่�ร�ชก�รเป็นประธ�น
และมีส่วนร�ชก�รต่�งๆ เป็นคณะอนุกรรมก�ร
โดยมีหัวหน้�สำ�นักง�นจังหวัด ผู้อำ�นวยก�ร 
สำ�นักง�นทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด
เจ้�พนักง�นท่ีดินจังหวัด และสหกรณ์จังหวัด เป็น
อนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร มีหน้�ท่ีสำ�คัญ คือ
สำ�รวจ ตรวจสอบ จัดทำ�ข้อมูลท่ีดิน และแผนท่ี 
ขอบเขตท่ีดินในพ้ืนท่ีท่ีจะจัดให้แก่ผู้ย�กไร้ในระดับ
จังหวัด ตรวจสอบและจัดทำ�บัญชีร�ยช่ือผู้ครอบครอง  
และร�ยช่ือผู้ย�กไร้ ท่ีไม่ มี ท่ี ดินทำ�กินและท่ีอยู่ 
อ�ศัยในระดับจังหวัด จัดทำ�แผนก�รจัดท่ีดิน  
ส่งเสริมและพัฒน�อ�ชีพและก�รตล�ดพัฒน�
ส�ธ�รณูปโภค เพ่ือสนับสนุนก�รดำ�รงชีวิตและ 
พัฒน�อ�ชีพ

เป็นกลไกก�รดำ�เนินง�นของ 
คทช. ในระดับพ้ืนท่ี(กลุ่ม1 
พ้ืนท่ีช้ันคุณภ�พลุม่น้ำ� 3, 4 และ 
5 กอ่น มติ ครม. 30 มิ.ย.41) ซึง่ 
รวมเอ�หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง 
ท้ั งก�รจัดห�ท่ีดินจัดคนลง 
ท่ีดินและก�รพัฒน�อ�ชีพและ 
ส�ธ�รณูปโภคม�อยู่ในรูปคณะ
อนุกรรมก�รระดับจังหวัด โดย 
คณะอนุกรรมก�ร คทช.จังหวัด 
มีระดับก�รบริห�รจัดก�รเช่น 
เดียวกับ 3 คณะอนุกรรมก�ร

พ.ศ. 2558 (5 เม.ย. 2558)

นโยบาย/กฎหมาย สาระสำาคัญ หมายเหตุ

มอบหนังสืออนุญ�ตให้เข้�ทำ� 
ประโยชน์ หรืออยู่อ�ศัยในเขตป่� 
สงวนแห่งช�ติ ต�มนโยบ�ย คทช. 
เป็นแห่งแรกของประเทศไทย 
เม่ือวันท่ี 5 เม.ย. 2558

วันท่ี 5 เมษ�ยน 2558 พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอช� น�ยก
รัฐมนตรี เป็นประธ�นสักขีพย�นในพิธีมอบหนังสือ 
อนุญ�ตให้เข้�ทำ�ประโยชน์ หรืออยู่อ�ศัยในเขตป่�
สงวนแห่งช�ติ ป่�ขุนแม่ท�ให้แก่ช�วบ้�นในพ้ืนท่ี
ตำ�บลแม่ท� ณ โรงเรียนวัดห้วยทร�ย ตำ�บลแม่ท� 
อำ�เภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

เป็นก�รขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ 
ต�มม�ตร� 16 ซ่ึงมีผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเชียงใหม่เป็น
ผู้ย่ืนขออนุญ�ตในลักษณะแปลงรวม

พ้ืนท่ีเขตป่�สงวนแห่งช�ติ  
ป่ � ขุนแม่ท�  ตำ�บลแม่ท�
อำ�เภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ เป็น 
ก�รทำ�ผังแปลงท่ีดิน จ�กฐ�น 
ข้อมูลท่ีดินขององค์กรบริห�ร
ส่วนตำ�บลแม่ท� เป็นพ้ืนท่ี 
คทช.แห่งแรกของประเทศไทย
ท่ีทำ�ก�รอนุญ�ตในพ้ืนท่ี ต�ม
มติ 30 มิ.ย. 2541 และอยู่ใน
พ้ืนท่ีช้ันคุณภ�พลุ่มน้ ำ� 3, 4 
และ 5 เน้ือท่ี 7,282 ไร่ จำ�นวน 
1,235 ครอบครัว
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มติ ครม. เม่ือวันท่ี 22 ธ.ค. 2558 
เร่ือง ก�รจัดท่ีดินทำ�กินให้ชุมชน 
ต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล

มติ ครม. ข้อท่ี1 ได้แก่

อนุมัติหลักก�รก�รจัดท่ีดินทำ�กินให้ชุมชนต�ม 
นโยบ�ยรัฐบ�ลในลักษณะแปลงรวมโดยมิให้ 
กรรมสทิธ์ิ แต่อนุญ�ตให้ทำ�ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ 
เป็นกลุ่มหรือชุมชนต�มหลักเณฑ์์และเง่ือนไขท่ี คทช. 
กำ�หนด ในรปูแบบสหกรณห์รือรูปแบบอ่ืนท่ีเหม�ะสม 
โดยก�รดำ� เนินง�นต�มนโยบ�ยดังกล่�วให้ 
หน่วยง�นของรัฐ ซ่ึงมีอำ�น�จหน้�ท่ีต�มกฎหม�ยของ
ประเภทท่ีดนิท่ีกำ�หนดระเบียบหลักเกณฑ์์ ข้อกำ�หนด 
หรือเง่ือนไขภ�ยใต้ คว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�ร 
นโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ ต�มท่ีกระทรวงทรัพย�กร 
ธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อมเสนอ

เป็นมติ ครม. ท่ีส่งผลให้มีก�ร 
ดำ�เนินง�นเก่ียวกับก�รจัดท่ีดิน 
ทำ�กินให้ชุมชนต�มนโยบ�ย
ของรัฐบ�ลในลักษณะแปลง 
รวม ในพ้ืนท่ีช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ� 
3, 4 และ 5 ก่อน มติ ครม.  
30 มิ.ย. 2541

พ.ศ. 2560 (6 ก.พ. 2560)

นโยบาย/กฎหมาย สาระสำาคัญ หมายเหตุ

คณะกรรมก�รนโยบ�ย ท่ี ดิน 
แห่งช�ติ มีมติเห็นชอบร่�งนโยบ�ย 
และแผนก�รบริก�รจัดก�รท่ีดิน 
และทรัพย�กรดินของประเทศ 
พ.ศ. 2560 – 2579 ในก�ร 
ประชุมค ร้ั ง ท่ี  1 /2560 เ ม่ือ 
วันท่ี 6 กุมภ�พันธ์ 2560

มีนโยบ�ยครอบคลุมส�ระสำ�คัญคือ

นโยบ�ยท่ี 1 ด้�นก�รรักษ�สมดุลท�งธรรมช�ติ  
ก�รอนุรักษ์ท่ีดินและทรัพย�กรดินอย่�งย่ังยืน

นโยบ�ยท่ี 2 ก�รใช้ท่ีดินและทรัพย�กรดินเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

นโยบ�ยท่ี 3 ด้�นก�รจัดท่ีดินให้ประช�ชนผู้ย�ก 
ไร้อย่�งท่ัวถึงและเป็นธรรม

นโยบ�ยท่ี 4 ด้�นก�รบริห�รจัดก�รท่ีดินและ 
ทรัพย�กรดิน
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พ.ศ. 2561 (8 มิ.ย. 2561)

นโยบาย/กฎหมาย สาระสำาคัญ หมายเหตุ

ก�รประชุมคณะอนุกรรมก�รจัดห�
ท่ีดิน คร้ังท่ี 1/2561 ลงวันท่ี 8 
มิถุน�ยน 2561

กำ�หนดให้หน่วยง�นท่ีเก่ียวขอ้งเสนอแนะแนวท�งท่ี
เหม�ะสมในก�รแก้ไขเพ่ือเสนอในก�รประชุมคณะ
กรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ

พ.ศ. 2561 (18 มิ.ย. 2561)

นโยบาย/กฎหมาย สาระสำาคัญ หมายเหตุ

มติคณะกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินแห่ง
ช�ติ (คทช.) คร้ังท่ี 2/2561 ลงวันท่ี 
18 มิ.ย. 2561

มติเห็นชอบกับกรอบม�ตรก�รแก้ไขปัญห�ก�รอยู่
อ�ศัยและทำ�กินในพ้ืนท่ีป่�ไม้ (ทุกประเภท) ต�มท่ี 
กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม
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พ.ศ. 2561 (19 ก.ค. 2561)

นโยบาย/กฎหมาย สาระสำาคัญ หมายเหตุ

คำ� ส่ังคณะอนุกรรมก�รจัดห� 
ท่ี ดิ น ท่ี  2 / 2 5 6 1  เ ม่ื อ วั น ท่ี 
19 ก.ค. 2561 เร่ืองแต่ง ต้ัง  
“ชุดปฏิิบัติก�ร คทช. อำ�เภอ ใน
พ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ”

แต่งต้ังชุดปฏิิบัติก�ร คทช. อำ�เภอ ในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ
ได้แก่ 
1. น�ยอำ�เภอเป็นท่ีปรึกษ�
2. หน่วยง�นหลัก
- หัวหน้�หน่วยป้องกันและพัฒน�ป่�ไม้ระดับอำ�เภอ  
เป็นหัวหน้�ชุดปฏิิบัติก�ร

- เจ้�หน้�ที่ส่วนป้องกันรักษ�ป่�และควบคุมไฟป่�สำ�นัก 
จัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ท้องท่ี เป็นชุดปฏิิบัติก�ร

- เจ้�หน้�ทีส่่วนจดัทีด่นิป่�ไม้ สจป.ท้องที ่เป็นชดุปฏิบิตักิ�ร
- เจ้�หน้�ที่ส่วนส่งเสริมก�รปลูกป่� สจป.ท้องที่ เป็นชุด
ปฏิิบัติก�ร

- เจ้�หน้�ทีส่่วนจดัก�รป่�ชมุชน สจป.ท้องทีเ่ป็นชดุปฏิบิตักิ�ร
- เจ้�หน้�ที่ส่วนโครงก�รพระร�ชดำ�ริและกิจก�รพิเศษ 
สจป.ท้องท่ี เป็นชุดปฏิิบัติก�ร

- เจ้�หน้�ที่หน่วยป้องกันและพัฒน�ป่�ไม้ระดับอำ�เภอ
เป็นชุดปฏิิบัติก�รและเลข�นุก�ร 

3. หน่วยง�นสนับสนุน
- เจ ้�หน้�ที่องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เกี่ยวข ้อง 
เป็นชุดปฏิิบัติก�ร

- กำ�นันตำ�บลที่เกี่ยวข้อง เป็นชุดปฏิิบัติก�ร
- ผู้ใหญ่บ้�นที่เกี่ยวข้อง เป็นชุดปฏิิบัติก�ร
- ผู้แทนองค์กรภ�คประช�ชนหรือผู้แทนชุมชน

เพ่ือจัดทำ�แผนท่ีขอบเขตพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติท่ีได้รับ 
มอบหม�ย ใช้แผนท่ีช้ีแจงทำ�คว�มเข้�ใจ คณะกรรมก�ร 
หมู่บ้�นและร�ษฎรช้ีขอบเขตพ้ืนท่ี ถ้�ดำ�เนินก�รรังวัด
แปลงท่ีดินแล้วต�ม โครงก�รจัดก�รทรัพย�กรท่ีดินและ 
ป่�ไม้ (ต�มมติ ครม. 30 มิ.ย. 41) แต่ยังไม่ดำ�เนินก�รจัด
ท่ีดินให้ชุมชน ให้เสนอให้กรมป่�ไม้พิจ�รณ� เสนอเป็น 
พ้ืนท่ีเป้�หม�ยจัดท่ีดินให้ชุมชน กรณีพ้ืนท่ียังไม่มีก�รรังวัด 
แปลงท่ีดินต�มโครงก�รก�รจัดก�รทรัพย�กรท่ีดินและ 
ป่�ไม้ ให้ร่วมกับหน่วยปกครองท้องท่ีจัดทำ�บัญชีร�ยช่ือ 
และข้อมูลร�ษฎร ภ�ยในขอบเขตท่ีได้มีก�รช้ีขอบเขตใน
พ้ืนท่ีจริง เพ่ือรวบรวมข้อมูลนำ�เสนอกำ�หนดเป็นพ้ืนท่ี 
เป้�หม�ยจัดท่ีดินให้ชุมชน
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พ.ศ. 2561 (26 พ.ย. 61)

นโยบาย/กฎหมาย สาระสำาคัญ หมายเหตุ

มติ ครม. วันท่ี 26 พ.ย. 2561  
เ ห็ นชอบ ในห ลั กก � ร พ้ื น ท่ี 
เป้�หม�ยและกรอบม�ตรก�ร
แก้ไขปัญห�ก�รอยู่อ�ศัยและ 
ทำ�กินในพ้ืนท่ีป่�ไม้ (ทุกประเภท)
เห็นชอบในหลกัก�รพ้ืนท่ีเป้�หม�ย
และกรอบม�ตรก�รแก้ไขปัญห�
ก�รอยู่อ�ศัยและทำ�กินในพ้ืนท่ี
ป่�ไม้ (ทุกประเภท)

มีมติเห็นชอบต�มข้อเสนอพ้ืนท่ีเป้�หม�ยและกรอบ 
ม�ตรก�รแก้ไขปัญห�ก�รอยู่อ�ศัยและทำ�กินในพ้ืนท่ีป่� (ทุก
ประเภท)ต�มท่ี คณะกรรมก�ร คทช. เสนอ (มติก�รประชุม
คณะกรรมก�ร คทช. คร้ังท่ี2/2561 วันท่ี 18 มิ.ย. 2561) ซ่ึง
ได้จำ�แนกพ้ืนท่ีเป้�หม�ยออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มท่ี 1 ชุมชนในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีช้ัน 
คุณภ�พลุ่มนำ้�  3, 4, และ 5 ก่อนมคิ ครม. 30 มิ.ย. 2541 
โดยอนุญ�ตให้ถูกต้องต�มกฎหม�ย โดยโครงก�รจัดท่ีดินทำ� 
กินให้แก่ชุมชนต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล (คทช.)

กลุ่มท่ี 2 ชุมชนในเขตป่�สงวนแห่งช�ติท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีช้ัน 
คุณภ�พลุ่มนำ้� 3, 4, และ 5 หลัง มติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 
และต้องปฏิิบัติต�มคำ�ส่ัง คสช.ท่ี 66/2557 โดยอนุญ�ตให้ 
อยู่อ�ศัยและทำ�กินแบบแปลงรวม โดยก�รออกแบบก�รใช้ 
พ้ืนท่ีร่วมกันระหว่�งชุมชน และหน่วยง�นรัฐ โดยชุมชนต้อง 
ดูแลรักษ�และใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีในลักษณะท่ีเก้ือกูลต่อก�ร 
อนุรักษ์ ต�มท่ีกำ�หนดร่วมกัน 

กลุ่มท่ี 3 ชุมชนในเขตป่�สงวนแห่งช�ติท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีช้ัน 
คุณภ�พลุ่มนำ้� 1 และ 2 แยกเป็น 

กลุ่มท่ีอยู่ก่อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 ให้จัดระเบียบท่ีดินและ
รับรองก�รอยู่อ�ศัยในลักษณะแปลงรวม ควบคุมดูแล
ก�รใช้ท่ีดินและป่�ไม้ภ�ยใต้ก�รอนุรักษ์และพัฒน�อย่�ง 
ย่ังยืน ห้�มบุกรุกขย�ยพ้ืนท่ี ฟ้�นฟูป่�ด้วยรูปแบบ ก�รมส่ีวนร่วม  
ส่งเสริมก�รปลูกป่� 3 อย่�ง และใช้ม�ตรก�รอนุรักษ์ดิน 
และนำ้� 

กลุ่มท่ีอยู่หลังมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 ให้ว�งแผนร่วมกับ
ร�ษฎรและกรรมก�รหมู่บ้�น ประช�คมออกแบบคัดเลือก
พันธุ์ไม้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริปลูกป่� 3 อย่�ง เพ่ือฟ้�นฟู
สภ�พป่� โดยกรมป่�ไม้จัดห�พันธุ์ไม้และให้ร�ษฎรเป็น
ผู้ดูแลต้นไม้ท่ีปลูก และร�ษฎรใช้ประโยชน์ท่ีดินในระหว่�ง 
แถวของต้นไม้ โดยร�ษฎรจะได้รับประโยชน์จ�กก�รเก็บ
เก่ียวผลผลิตจ�กต้นไม้และพืชพ้ืนล่�ง

กลุ่มท่ี 4 ชุมชนท่ีอยู่ในเขตป่�อนุรักษ์ ท้ังก่อนและหลัง 
30 มิ.ย. 2541 แนวท�งก�รแก้ไขปัญห�
1. หลักก�รจัดก�รพ้ืนท่ี จัดท่ีทำ�กินเฉพ�ะชุมชนท่ีอยู่อ�ศัยเดิม 
ให้สิทธิทำ�กินแต่ไม่ให้เอกส�รสิทธ์ิ

เป็นมติท่ีต่อเน่ืองม�จ�กก�ร
ประชุมของคณะกรรมก�ร
นโยบ�ย ท่ี ดินแห่งช�ติ
(คทช.) เพ่ือท่ีจะแก้ไขปัญห�
ก�รอยู่อ�ศัยและทำ�กินใน
พ้ืนท่ีทุกประเภท ซ่ึงหน่วย
ง�นต่�งๆได้ใช้ มติ ครม. น้ีใน 
ก�รนำ�ไปปฎิบัติง�น

3 ใน 5 กลุ่ม เป็นชุมชนท่ี
อ�ศัยและทำ�กินในพ้ืนท่ี 
ป่ �สงวนแห่งช�ติ  ซ่ึ ง 
เป็นพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ 
กรมป่�ไม้
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2. แนวท�งในก�รจัดก�รพ้ืนท่ี ประกอบด้วย 2 ข้ันตอน คือ 
ก�รสำ�รวจก�รถอืครองท่ีดนิ และก�รบรหิ�รจัดก�รพ้ืนท่ี เพ่ือ
ให้ได้ข้อตกลงแนวเขตก�รบริห�รเพ่ือก�รอนุรักษ์และเป็นท่ี
ยอมรับของทุกฝ่�ยในรูปแบบของก�รประช�คมของชุมชน
3. ต้องเตรียมคว�มพร้อมของชุมชนในก�รพิจ�รณ�อนุญ�ต
เพ่ือรองรับ ต�ม พ.ร.บ. อุทย�นแห่งช�ติ พ.ศ. 2562 และ 
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่� พ.ศ. 2562 

กลุ่มท่ี 5 ชุมชนในพ้ืนท่ีป่�ช�ยเลน ท้ังพ้ืนท่ีเพ�ะเล้ียงสัตว์นำ้�
และพ้ืนท่ีเกษตรกรรมรวมท้ังพ้ืนท่ีเมืองและส่ิงก่อสร้�งถ�วร
ดำ�เนินก�รโดยให้
1. กรมทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั�ง จัดทำ�เขตก�รใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีป่�ช�ยเลน ปรับปรุงกฎหม�ย และระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้องกับป่�ช�ยเลน  เสนอและรับฟังคว�มคิดเห็น
ของคณะกรรมก�รบูรณ�ก�รด้�นบริห�รจัดก�รทรัพย�กร 
ป่�ช�ยเลนและป่�ช�ยห�ด 
2. คณะทำ�ง�นสำ�รวจก�รครอบครองท่ีดินระดับพ้ืนท่ีทำ�ก�ร
ประชุมช้ีแจงร�ษฎรในพ้ืนท่ีเป้�หม�ย สำ�รวจตรวจสอบ และ
จัดทำ�แผนผังก�รใช้ประโยชน์ท่ีดินร�ยแปลงจัดทำ�ขอบเขต 
แผนผัง บริเวณท่ียังคงสภ�พเป็นป่�ช�ยเลน
3. คณะกรรมก�รบริห�รจัดก�รพ้ืนท่ีป่�ช�ยเลนท่ีมีก�ร
ครอบครองทำ�ประโยชน์ จัดทำ�แผนก�รบริห�รจัดก�ร 
และโครงก�รเพ่ือขออนญุ�ต รับฟังคว�มคิดเห็นของคณะกรรม
ก�รบูรณ�ก�รด้�นก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ช�ยเลน 
และป่�ช�ยห�ด และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รนโยบ�ยและ 
แผนบริห�รจัดก�รทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั�งแห่งช�ติ  
นำ�เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอคว�มเห็นชอบและยกเว้นมติ 
ครม. กรมฯ ดำ�เนินก�รขออนุญ�ตดำ�เนินก�รต�มแผนฯ

พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 49 ก 
ลงวันที่ 14 เม.ย. 62 มีผลบังคับใช้ 13 มิ.ย.62)

นโยบาย/กฎหมาย สาระสำาคัญ หมายเหตุ

พ.ร.บ. คณะกรรมก�รนโยบ�ย
ท่ีดินแห่งช�ติ พ.ศ. 2562

ม�ตร� 10 บัญญัติให้ คทช. มีหน้�ท่ีและอำ�น�จกำ�กับดูแล
ก�รบริห�รจัดก�รท่ีดินและทรัพย�กรดินโดยท่ัวไป มีประเด็น 
รวมท้ังให้มีหน้�ท่ีและอำ�น�จ ดังต่อไปน้ี
1. กำ�หนดนโยบ�ยและแผนก�รบริห�รจัดก�รท่ีดินและ
ทรัพย�กรดินของประเทศ เพ่ือขอคว�มเห็นชอบต่อคณะ
รัฐมนตรี
2. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำ�หนดม�ตรก�ร ในก�ร
ติดต�ม ก�รตรวจสอบ และก�รประเมินผลก�รดำ�เนินก�ร
ต�มนโยบ�ยและแผนก�รบริห�รจัดก�รท่ีดินและทรัพย�กร 
ดินของประเทศ
3. ติดต�ม ตรวจสอบ และประเมินผลก�รใช้ท่ีดินของประเทศ
ให้เหม�ะสมกับสภ�พท่ีดิน และศักยภ�พท่ีดิน
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4. กำ�หนดม�ตรก�รหรือแนวท�งก�รกระจ�ยก�รถือครอง
ท่ีดินอย่�งเป็นธรรม ซ่ึงรวมถึงรูปแบบก�รจัดท่ีดินในลักษณะ
แปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธ์ิ หรือรูปแบบในลักษณะอ่ืนต�ม
หลักเกณฑ์์ และวิธีก�รท่ี คทช. กำ�หนดโดยคว�มเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ก�รใช้ท่ีดินเกิดประโยชน์สูงสุด 
5. กำ�หนดม�ตรก�รหรือแนวท�งเพ่ือเสริมสร้�งคว�มร่วมมือ
ระหว่�งหน่วยง�นของรัฐ ภ�คเอกชน และประช�ชนในก�ร
บริห�รจัดก�รท่ีดินและทรัพย�กรดิน
6. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีม�ตรก�ร แก้ไขปรับปรุง 
หรือยกเลิกกฎหม�ยเก่ียวกับ ก�รบริห�รจัดก�รท่ีดิน
และทรัพย�กรดิน รวมท้ังเสนอคว�มเห็นเก่ียวกับแนวท�ง
ก�รแก้ไขปัญห� กรณีหน้�ท่ีและอำ�น�จของคณะกรรมก�ร
ต�มกฎหม�ยอ่ืนหรือหน่วยง�นของรัฐท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ก�รบริห�รจัดก�รท่ีดินและทรัพย�กรดินซ้ำ�ซ้อนหรือขัดแย้ง
กัน  
7. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำ�หนดแนวท�งก�รแก้ไข
ปัญห�แนวเขตท่ีดินของรัฐ และม�ตรก�รช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจ�กก�รกำ�หนดแนวเขตท่ีดินของรัฐ
8. ติดต�ม ประส�นง�น สนับสนุน หรือเร่งรัดก�รดำ�เนินง�น
ของคณะกรรมก�ร ต�มกฎหม�ยอ่ืนหรือหน่วยง�นของรัฐ
ท่ีเก่ียวข้อง ให้มีก�รดำ�เนินง�นท่ีสอดคล้องกับนโยบ�ย
และแผนก�รบริห�รจัดก�รท่ีดินและทรัพย�กรดินของ 
ประเทศ เพ่ือร�ยง�นต่อคณะรัฐมนตรี
9. ประส�นง�นและจัดให้มี รวมถึงก�รเช่ือมต่อระบบ
เครือข่�ยข้อมูลส�รสนเทศของ ท่ีดินและทรัพย�กร 
ดินของประเทศเพ่ือก�รว�งแผนพัฒน�ก�รใช้ประโยชน์ 
และก�รอนรัุกษ์รวบรวม จัดเก็บวิเคร�ะห ์และเผยแพรข้่อมูล 
เก่ียวกับท่ีดินและทรัพย�กรดินของประเทศ
10. จัดทำ�ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นและก�รประเมินผล
ก�รปฏิิบัติง�นของ คทช. เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต่อ
รัฐสภ�เพ่ือทร�บอย่�งน้อยปีละหน่ึงคร้ังและให้เผยแพร่ต่อ
ส�ธ�รณชนด้วย
11. ปฏิิบัติก�รอ่ืนใดต�มท่ีพระร�ชบัญญัติน้ีและกฎหม�ยอ่ืน
กำ�หนดให้เป็นหน้�ท่ีและอำ�น�จของ คทช. หรือต�มท่ีคณะ
รัฐมนตรีมอบหม�ย
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พ.ศ. 2562 (9 ก.ค. 2562)

นโยบาย/กฎหมาย สาระสำาคัญ หมายเหตุ

คำ�ส่ัง คสช.ท่ี 9/2562 ลงวันท่ี 9 
ก.ค. 2562 เร่ืองยกเลิกประก�ศ 
คสช. คำ�ส่ัง คสช. และคำ�ส่ังหัวหน้� 
คสช. บ�งฉบับท่ีหมดคว�มจำ�เป็น

เป็นคำ�ส่ังท่ีให้ยกเลิกประก�ศ คสช. คำ�ส่ัง คสช. และคำ�ส่ัง
หัวหน้� คสช. ซ่ึง คำ�ส่ังท่ีถูกยกเลิกในคร้ังน้ีด้วย คือ คำ�ส่ัง
 คสช. 64/2557 ลงวันท่ี 14 มิ.ย. 2562 เร่ืองก�รปร�บปร�ม
และหยุดย้ังก�รบุกรุกทำ�ล�ยทรัพย�กรป่�ไม้ และ คำ�ส่ังท่ี
66/2557 ลงวันท่ี 17 มิ.ย. 2562 เร่ือง เพ่ิมเติมหน่วยง�น
สำ�หรับก�รปร�บปร�ม หยุดย้ังก�รบุกรุกทำ�ล�ยทรัพย�กร 
ป่�ไม้ และนโยบ�ยก�รปฏิิบัติง�นเป็นก�รช่ัวคร�วใน
สภ�พก�รณ์ปัจจุบัน 

ก � ร ย ก เ ลิ ก ท้ั ง คำ� ส่ั ง 

66/2562 ไม่ส่งผลต่อ 

ก�รนำ�มติ ครม.เม่ือวันท่ี 

26 พ.ย. 2561 ไปปฏิิบัติ 

และปัจจุบันมีข้อกฎหม�ย 

ดำ�เนินก�รต่อได้

พ.ศ. 2562 (25 ก.ค. 2562)

นโยบาย/กฎหมาย สาระสำาคัญ หมายเหตุ

น โ ย บ � ย ข อ ง รั ฐ บ � ล 
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช�) 
แ ถ ล ง ต่ อ รั ฐ ส ภ �  เ ม่ื อ วั น ท่ี 
25 ก.ค. 2562 เร่ืองก�รจัด 
ท่ีดินทำ�กินให้ชุมชน

ข้อท่ี 10 ก�รฟ้�นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งย่ังยืน

ข้อ10.2 ปรบัปรุงระบบท่ีดินทำ�กินและลดคว�มเหล่ือมล้ำ�ด้�น 
ก�รถือครองท่ีดินโดยจัดสรรท่ีดินทำ�กินและท่ีอยู่อ�ศัยให้แก่
ร�ษฎรท่ีย�กไร้และเกษตรกรต�มหลกัก�รของคณะกรรมก�ร
นโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ กระจ�ยสิทธิก�รถือครองให้แก่ผู้ท่ี 
อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้รุกล้ำ� และมีม�ตรก�รป้องกันก�รเปล่ียนมือ 
ไปอยูใ่นครอบครองของผูท่ี้ไมใ่ชเ่กษตรกรและผูย้�กจน จัดทำ� 
ระบบฐ�นข้อมูลเพ่ือก�รบริห�รจัดก�รท่ีดิน จัดทำ�หลักฐ�น
ก�รถือครองท่ีดินของรัฐทุกประเภท จัดทำ�แผนท่ีแสดง 
แนวเขตท่ีดินของรัฐให้ชัดเจน และเร่งแก้ไขปัญห�เขตท่ีดิน
ทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนท่ีป่�ท่ีไม่ชัดเจน เพ่ือลดข้อขัดแย้ง
ระหว่�งประช�ชนกับเจ้�หน้�ท่ีรัฐ

เป็นนโยบ�ยของรัฐบ�ล 

ชุดน้ี ท่ี ต่อเน่ืองม�จ�ก 

นโยบ�ยของรัฐบ�ล คสช.



บที่ท่ี่� 3 แนวที่างและมาตรการของภาครัฐใน
การจััดิท่ี่�ดิินในพืื้�นท่ี่�ป่่าสงวนแห่งชาติ

บที่ท่ี่� 3
แนวที่างและมาตรการของภาครัฐ
ในการจััดิท่ี่�ดิินในพืื้�นท่ี่�ป่่าสงวนแห่งชาติ
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โครงการจััดิท่ี่�ดิินที่ำากินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คที่ช.)

คิณะกรื่รื่มการื่นโย์บัาย์ท่�ดินแห่่งชาติิ แลุ่ะคิณะอนุกรื่รื่มการื่

 หลังจ�กก�รประก�ศใช้ พระร�ชบัญญัติคณะกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ พ.ศ. 2562 ทำ�ให้ก�รดำ�เนินก�ร

เก่ียวกับก�รจัดก�รท่ีดินและทรัพย�กรดินของประเทศมีคว�มชัดเจนม�กขึ้น ถูกรองรับอำ�น�จหน้�ท่ีต�มกฎหม�ย 

ซึ่งคณะกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ หรือ คทช. มีน�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�น มีรองน�ยกรัฐมนตรี ซึ่ง

น�ยกรัฐมนตรีมอบหม�ยเป็นรองประธ�นกรรมก�ร มีกรรมก�รโดยตำ�แหน่งจำ�นวน 8 คนกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ 

จำ�นวน 8 คน ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ และข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

นโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ จำ�นวน 2 คน เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร รวมท้ังส้ิน 21 คน อำ�น�จหน้�ท่ีสำ�คัญ เช่น 

ก�รกำ�หนดนโยบ�ยและแผนก�รบริห�รจัดก�รท่ีดินและทรัพย�กรดินของประเทศเพ่ือขอคว�มเห็นชอบจ�กคณะ

รัฐมนตรี กำ�หนดม�ตรก�รหรือแนวท�งก�รกระจ�ยอำ�น�จก�รถือครองท่ีดินอย่�งเป็นธรรม ติดต�ม ตรวจสอบ 

ประเมินผลก�รใช้ท่ีดินของประเทศอย่�งเหม�ะสมกับสภ�พท่ีดินและศักยภ�พท่ีดิน เป็นต้น 

 ก�รจัดท่ีดินต�มนโยบ�ยก�รจัดท่ีดินทำ�กินให้ชุมชนของ คทช. มีคณะอนุกรรมก�รท่ีดำ�เนินง�นต่อเน่ือง  เป็น

กลไกก�รขับเคล่ือนก�รทำ�ง�น ได้แก่ คณะอนุกรรมก�รจัดห�ท่ีดิน คณะอนุกรรมก�รจัดท่ีดิน คณะอนุกรรมก�รส่งเสริม

และพัฒน�อ�ชีพ และคณะอนุกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) ซ่ึงแต่ละคณะอนุกรรมก�ร มีภ�รกิจ 

และกลไกก�รดำ�เนินง�นดังต่อไปน้ี

 คณะอนุกรรมก�รจัดห�ท่ีดิน โดยมีรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อมเป็นประธ�น 

ปลัดกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อมเป็นรองประธ�น และอธิบดีกรมป่�ไม้ เป็นอนุกรรมก�ร

และเลข�นุก�ร มีอำ�น�จหน้�ท่ีสำ�คัญ เช่น สำ�รวจ ตรวจสอบ จัดทำ�ข้อมูลท่ีดินและแผนท่ี ขอบเขตท่ีดิน ท่ีจะจัดให้แก่

ผู้ย�กไร้ไม่มีท่ีดินทำ�กินและท่ีอยู่อ�ศัย พร้อมร�ยช่ือผู้ครอบครอง และส่งมอบให้คณะอนุกรรมก�รจัดท่ีดินดำ�เนินก�ร 

เป็นต้น ในก�รจัดห�ท่ีดินท่ีมีศักยภ�พในก�รดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ย 

 คณะอนุกรรมก�รจัดท่ีดิน มีรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย

ซึ่งรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยมอบหม�ย เป็นประธ�น ปลัดกระทรวงมห�ดไทย เป็นรองประธ�น และ

อธิบดีกรมท่ีดิน เป็นอนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร มีอำ�น�จหน้�ท่ีสำ�คัญคือ สำ�รวจ ตรวจสอบ และจัดทำ�ข้อมูล

ผู้ย�กไร้ท่ีไม่มีท่ีดินทำ�กินและท่ีอยู่อ�ศัย กำ�หนดหลักเกณฑ์์ก�รจัดท่ีดินและหลักเกณฑ์์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง จัดท่ีดิน

เพ่ือจัดให้แก่ผู้ย�กไร้ไม่มีท่ีทำ�กิน และท่ีอยู่อ�ศัยในรูปแบบชุมชนท่ีเหม�ะสม เช่น สหกรณ์ หรือรูปแบบอ่ืนๆ 

โดยพิจ�รณ�ร่วมกับคณะกรรมก�รส่งเสริมและพัฒน�อ�ชีพ

 คณะอนุกรรมก�รส่งเสริมและพัฒน�อ�ชีพ มีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือรัฐมนตรีช่วยว่�ก�ร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสกรณ์มอบหม�ย เป็นประธ�น มีปลัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธ�น และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นอนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร 

มีหน้�ท่ีส่งเสริมพัฒน�อ�ชีพและก�รตล�ดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนต�มแนวท�งเศรษฐกิจพอเพียง ภ�ยใต้ 

ก�รใชร้ะบบก�รอนุรักษดิ์นและน้ำ� พัฒน�ระบบส�ธ�รณูปโภคพัฒน�คุณภ�พชีวิตและสร�้งร�ยไดใ้นรูปแบบสหกรณ์

หรือรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเหม�ะสม 

 คณะอนุกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) มีผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด เป็นประธ�น มีหัวหน้�สำ�นักง�น

จังหวัด ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม เจ้�พนักง�นท่ีดินจังหวัด สหกรณ์จังหวัด 

เป็นอนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร มีอำ�น�จหน้�ท่ี  สำ�รวจ ตรวจสอบ จัดทำ�ข้อมูลท่ีดินและแผนท่ีขอบเขตท่ีดินในพ้ืนท่ี

ท่ีจะจัดให้แก่ผู้ย�กไร้ท่ีไม่มีท่ีดินทำ�กินและท่ีอยู่อ�ศัย ตรวจสอบและจัดทำ�บัญชีร�ยช่ือผู้ถือครองท่ีดิน และร�ยช่ือ
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ผู้ย�กไร้ จัดทำ�แผนปฏิิบัติก�รก�รจัดท่ีดิน ก�รส่งเสริมและพัฒน�อ�ชีพและก�รตล�ดให้แก่ผู้ย�กไร้ ตรวจสอบ

หลักเกณฑ์์ก�รจัดท่ีดิน รวมท้ังหลักเกณฑ์์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและจัดท่ีดินให้แก่ ผู้ย�กไร้ รวมท้ังส่งเสริมพัฒน�อ�ชีพ 

และก�รตล�ด ตลอดจนพัฒน�ระบบส�ธ�รณูปโภค โดยดำ�เนินก�รร่วมกับคณะอนุกรรมก�รท่ีเก่ียวข้อง

 

 กลไกก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ (คทช.) ดัง ภ�พท่ี 1

ภาพที่ 1 กลไกก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ (คทช.)

คณะอนุกรรมก�รจัดท่ีดินคณะกรรมก�ร
นโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ
(คทช.)

ระดับนโยบาย

ประธาน: รมว.ทส.

เลขานุการ: กรมป่�ไม้

สำ�รวจ ตรวจสอบ จัดทำ�ข้อมูล 

ท่ีดินและแผนท่ีขอบเขตท่ีดิน 

ท่ีจะจัดให้แก่ผู้ย�กไร้ ไม่มีท่ีดิน 

ทำ�กินและท่ีอ ยู่อ�ศัยพ ร้ อม 

ด้วยร�ยช่ือผู้ครอบครองและ 

ส่งมอบให้คณะอนุกรรมก�ร 

จัดท่ีดินดำ�เนินก�รต่อไป

ประธาน: น�ยกรัฐมนตรี

เลขานกุาร: สำ�นักง�น 

นโยบ�ยและแผนทรัพย�กร

ธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม

จัดทำ�นโยบ�ยและแผนก�ร

บริห�รจัดก�ร ท่ี ดิน และ 

ทรัพย�กรดินของประเทศ

เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือ 

พิ จ�รณ�อ นุ มั ติ  กำ�หนด 

แนวท�งหรือม�ตรก�ร เพ่ือ 

ใ ห้ห น่วยง�น ท่ี เ ก่ี ยว ข้อง 

ป ฏิิ บั ติ ต �มน โยบ�ยและ 

แผนก�รบ ริห�ร จัดก�ร ท่ี

ดินและทรัพย�กรดินอย่�ง 

เหม�ะสม

ระดับการชับเคล่ือน

คณะอนุกรรมก�รจัดท่ีดิน

ประธาน: รมว.มท.

เลขานุการ: กรมที่ดิน

สำ�รวจ ตรวจสอบ จัดทำ�

ข้อ มูล ผู้ย�กไร้ ไ ม่ มี ท่ี ดิน 

ทำ�กินและท่ีอยู่อ�ศัย กำ�หนด

ห ลัก เกณฑ์์ก�ร จัด ท่ี ดิน 

และจัดท่ีดินให้แก่ผู้ย�กไร้

ไ ม่ มี ท่ี ดิ น ทำ� กิ น แ ล ะ ท่ี 

อยู่อ�ศัย

คณะอนุกรรมก�รนโยบ�ย

ท่ีดินจังหวัด(คทช. จังหวัด)

ประธาน: 

ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด

เลขานุการ: 

สำ�นักง�นจังหวัด, ทสจ.,

ที่ดินจังหวัด, 

สหกรณ์จังหวัด

จัดทำ�แผนปฏิิบัติก�รก�ร

จัดทำ�ท่ีดิน ก�รส่งเสริม

และพัฒน�อ�ชีพและก�ร

ตล�ด ในระดับจังหวัดให้

แก่ผู้ย�กไร้ท่ีไม่มีท่ีทำ�กิน 

และท่ีอยู่อ�ศยัโดยประส�น

กับคณะอนุกรรมก�ร ท่ี 

เก่ียวข้อง

คณะอนุกรรมก�รส่งเสริม 

และจัดห�อ�ชีพ

ประธาน: รมว.กษ.

เลขานุการ: กรมส่งเสริม

สหกรณ์

ส่ ง เส ริม  พัฒน�อ� ชีพ

ก�รตล�ด พัฒน�ระบบ 

ส�ธ�ร-ณูปโภค พัฒน�

คุณภ�พชีวิตและสร้�งร�ย

ได้ในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูป

แบบอ่ืนท่ีเหม�ะสม

คิณะกรื่รื่มการื่นโย์บัาย์ท่�ดินแห่่งชาติิ (คิทช.)

กำาหนดนโยบาย จัดหาที่ดิน จัดที่ดิน ประสานการปฏิิบัติในพื้นที่พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

ที่ม�: คณะกรรมก�รนโยบ�ยที่ดินแห่งช�ติ (2559)
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ท่�ดินท่�นำามาจััดท่�ดินทำากินให้่แก่ชุมชน

 ท่ีดินท่ีจะนำ�ม�ดำ�เนินก�รภ�ยใต้นโยบ�ยน้ี ได้แก่ ท่ีดินของรัฐท่ีมีคว�มเหม�ะสมและมีศักยภ�พในก�รจัด

ที่ดินให้แก่ชุมชน ซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะ คือที่ดินของรัฐที่มีร�ษฎรครอบครอง และพื้นที่ว่�งเปล่�ไม่มีผู้ครอบครอง 

และมีศักยภ�พในก�รจัดท่ีดิน โดยมีประเภทท่ีดินท่ีนำ�ม�จัดให้ชุมชน ด้วยกัน 6 ประเภท (คณะกรรมก�รนโยบ�ย

ที่ดินแห่งช�ติ, 2562) ได้แก่ 

 1. ป่�สงวนแห่งช�ติ2  

 2. ป่�ช�ยเลน  

 3. ที่ดินในเขตปฏิิรูปที่ดิน  

 4. ที่ดินส�ธ�รณประโยชน์  

 5. ที่ดินร�ชพัสดุ  

 6. ที่ดินสงวนเพื่อกิจก�รนิคม ในนิคมสร้�งตนเอง

ขั�นติอนการื่ดำาเนินงานของคิณะอนุกรื่รื่มการื่

 คณะอนุกรรมก�รทั้ง 4 คณะดังกล่�วมีก�รทำ�ง�นที่เชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ คณะกรรมก�รนโยบ�ยที่ดินจังหวัด

(คทช.จังหวัด) จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในระดับพื้นที่ ซึ่งมีขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นในภ�พรวมต�มที่นำ�เสนอไว้ใน 

เอกส�รก�รจัดที่ดินทำ�กินให้ชุมชน  ภ�ยใต้คณะกรรมก�รนโยบ�ยที่ดินแห่งช�ติ (คทช.)  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 

(คณะกรรมก�รนโยบ�ยที่ดินแห่งช�ติ, 2562)  ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้ 

 

 1. หน่วยง�นที่รับผิดชอบพื้นที่ เช่น กรมป่�ไม้ กรมทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั�ง สำ�นักง�นปฏิิรูปที่ดิน

เพื่อก�รเกษตรกรรม เป็นต้น กำ�หนดพื้นที่ที่เหม�ะสม และมีคว�มพร้อมในก�รจัดที่ดิน และดำ�เนินก�รจัดทำ�ข้อมูล

พื้นที่และประส�น คทช. จังหวัด เตรียมคว�มพร้อมในก�รนำ�เสนอพื้นที่เป้�หม�ย ในกรณีที่ คทช.จังหวัด พิจ�รณ�

แล้วเห็นว่� มีพื้นที่ที่เหม�ะสมที่จะดำ�เนินก�รนอกเหนือจ�กที่คณะอนุกรรมกรรมก�รจัดห�ที่ดินกำ�หนด ส�ม�รถ

แจ้งให้หน่วยง�นที่รับผิดชอบพื้นที่ พิจ�รณ�นำ�เสนอคณะอนุกรรมก�รจัดห�ที่ดินพิจ�รณ�ต่อไป

 2. หน่วยง�นที่รับผิดชอบพื้นที่ เสนอข้อมูลพื้นที่และผู้ครอบครองที่ดินเดิม ที่หน่วยง�นรับผิดชอบสำ�รวจ

ไว้แล้ว (ถ้�มี) เสนอต่อคณะอนุกรรมก�รจัดห�ที่ดิน

 3. คณะอนุกรรมก�รจัดห�ท่ีดิน พิจ�รณ�ข้อมูลพ้ืนท่ีเพ่ือคัดเลือกและกำ�หนดเป็นพ้ืนท่ีเป้�หม�ยท่ีจะดำ�เนินก�ร

แล้วแจ้งให้ คทช.จังหวัด พิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร พร้อมท้ังให้แจ้งกระทรวงมห�ดไทยทร�บ เพ่ือประส�นง�นก�รปฏิิบัติ

และขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 4. คทช.จังหวัด พิจ�รณ�ขอบเขตพ้ืนท่ีเป้�หม�ยท่ีจะดำ�เนินก�รและข้อมูลผู้ครอบครองท่ีดินเดิมท่ีหน่วยง�น

รับผิดชอบพื้นที่ได้สำ�รวจไว้แล้ว (ถ้�มี) และร�ยง�นผลก�รพิจ�รณ�พร้อมข้อมูลต่อคณะอนุกรรมก�รจัดห�ที่ดิน

 5. คณะอนุกรรมก�รจัดห�ที่ดิน พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบพื้นที่เป้�หม�ย และแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ไปยัง 

คทช.จังหวัด เพื่อทร�บ พร้อมส่งข้อมูลให้คณะอนุกรรมก�รจัดที่ดิน เพื่อดำ�เนินก�รต�มกระบวนก�รจัดที่ดินรวมถึง

แจ้งให้คณะอนุกรรมก�รส่งเสริมและพัฒน�อ�ชีพ และฝ่�ยเลข�นุก�ร คทช. ทร�บ เพื่อประส�นก�รปฏิิบัติง�น

และดำ�เนินก�รในส่วนท่ีเก่ียวข้องแล้วร�ยง�นต่อ คทช. เพ่ือรับทร�บและปฏิิบัติต่อไป ในกรณีพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ 
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ป่�ต�มพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ พุทธศักร�ช 2484 และป่�ช�ยเลน เมื่อ คทช. จังหวัด รับแจ้งผลก�รพิจ�รณ�

เห็นชอบแล้ว ให้จังหวัดยื่นขออนุญ�ตต�มกฎหม�ยที่ดินแต่ละประเภท

 6. คณะอนุกรรมก�รจัดห�ที่ดิน พิจ�รณ�กำ�หนดหลักเกณฑ์์ คุณสมบัติและประเภทของผู้ที่ได้รับก�ร

จัดที่ดินของที่ดินแต่ละประเภทและเสนอต่อ คทช. พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ

 7. คณะอนุกรรมก�รจัดท่ีดินส่งข้อมูลพ้ืนท่ี พร้อมข้อมูลผู้ครอบครองท่ีดินเดิมท่ีหน่วยง�นรับผิดชอบพ้ืนท่ี 

ได้สำ�รวจไว้แล้ว (ถ้�มี) ให้ คทช.จังหวัด ตรวจสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลต�มหลักเกณฑ์์ที่ คทช.เห็นชอบ และจัดทำ�บัญชี

ร�ยชื่อผู้ได้รับก�รจัดที่ดิน ส่งให้คณะอนุกรรมก�รจัดที่ดินทร�บ แล้วร�ยง�น คทช. เพื่อรับทร�บผลก�รดำ�เนินง�น

 8. เมื่อ คทช. จังหวัด คัดเลือกบุคคลต�มหลักเกณฑ์์ในพื้นที่แล้ว ให้ผู้ที่ได้รับก�รจัดที่ดินรวมตัวกันจัดตั้ง

เป็นกลุ่ม หรือชุมชน ต�มหลักเกณฑ์์หรือเงื่อนไขที่ คทช. กำ�หนด ในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอื่นที่เหม�ะสม 

หรือกรณีที่มีก�รจัดตั้งสหกรณ์แล้ว สม�ชิกส่วนใหญ่จะต้องเป็นผู้ได้รับก�รจัดที่ดินเพื่อร่วมกันบริห�รจัดก�รที่ดิน 

กรณีพื้นที่ในเขตปฏิิรูปที่ดิน ที่ส�ธ�รณประโยชน์ ที่ร�ชพัสดุ ให้มีก�รรวมกลุ่มเป็นองค์กรนิติบุคคล หรือจัดตั้งเป็น

สหกรณ์แล้วยื่นขออนุญ�ต/ อนุญ�ตให้ใช้ประโยชน์/ ให้เช่�/ อื่นๆ ต�มกฎหม�ยของที่ดินแต่ละประเภท

 9. คณะอนุกรรมก�รจัดท่ีดินส่งบัญชีร�ยช่ือผู้ท่ีได้รับก�รจัดท่ีดินให้คณะกรรมก�รส่งเสริมและพัฒน�อ�ชีพ 

เพื่อแจ้งหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง คทช.จังหวัด ดำ�เนินก�รส่งเสริมและพัฒน�อ�ชีพ ต�มกรอบก�รดำ�เนินง�น

ที่คณะอนุกรรมก�รส่งเสริมและพัฒน�อ�ชีพกำ�หนด แล้วแจ้งฝ่�ยเลข�นุก�ร คทช. ทร�บ เพื่อร�ยง�นต่อ คทช. 

รับทร�บผลก�รดำ�เนินง�น
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ที่ม�: ฝ่�ยเลข�นุก�ร คทช. (2562)

ที่ม�: ฝ่�ยเลข�นุก�ร คทช. (2562)

ภาพที่ 2 

ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นของคณะอนุกรรมก�รจัดห�ที่ดิน

ภาพที่ 3 

ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นของคณะอนุกรรมก�รจัดที่ดิน
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ที่ม�: ฝ่�ยเลข�นุก�ร คทช. (2562) ที่ม�: ฝ่�ยเลข�นุก�ร คทช. (2562)

ภาพที่ 4 

ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นของคณะอนุกรรมก�รส่งเสริมและ

พัฒน�อ�ชีพ

ภาพที 5 

ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นของคณะอนุกรรมก�รนโยบ�ยที่ดิน

จังหวัด
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การจััดิท่ี่�ดิินที่ำากินในพืื้�นท่ี่�ป่่าสงวนแห่งชาติ

กลุุ่่มเป่า้ห่มาย์ในการื่จััดท่�ดิน

 ในกรณีก�รจัดท่ีดินทำ�กินในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ ต�มมติ ครม. เม่ือวันท่ี 26 พ.ย. 61 จำ�แนกได้เป็น

 4 กลุ่มใหญ่ ต�มกรอบเวล�ของ มติ ครม. 30 มิ.ย. 41 และก�รต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ�ต่�งๆ ดังน้ี

 กลุ่มท่ี 1 ผู้ท่ีอยู่อ�ศัยและทำ�กินในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติในช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ� 3, 4 และ 5 ก่อนปี 

พ.ศ. 2545  ซ่ึงกลุ่มน้ี เป็นผู้ท่ีได้รับก�รรับรองสิทธ์ิต�ม มติ ครม. 30 มิ.ย. 41 และเป็นกลุ่มแรกท่ีได้รับสิทธ์ิในก�รจัดท่ีดิน

ทำ�กินต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล ซึ่งกรมป่�ไม้ร�ยง�นไว้ว่�มีพ้ืนท่ีประม�ณ 3.9 ล้�นไร่ มีผู้ถือครองท่ีดินประม�ณ

4.2 แสนร�ย ท้ังน้ีก�รดำ�เนินง�นจัดท่ีดินอยู่ภ�ยใต้ คณะอนุกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินจังหวัด หรือ คทช. จังหวัด 

และคณะอนุกรรมก�รต่�งๆ 

 กลุ่มท่ี 2 ผู้ท่ีอยู่อ�ศัยและทำ�กินในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติในช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ� 3, 4 และ 5 ในช่วง ปี 

พ.ศ. 2545 – 2557 เป็นกลุ่มท่ีรัฐถือว่�เป็นผู้บุกรุกใหม่ แต่มีนโยบ�ยให้มีก�รจัดท่ีดินต�ม มติ ครม. เม่ือวันท่ี  

26 พ.ย. 61 ค�ดว่�มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประม�ณ 3.7 ล้�นไร่ ท้ังน้ีให้มีก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้ “ชุดปฏิิบัติก�รคทช. อำ�เภอ 

ในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ” ของกรมป่�ไม้

 กลุ่มท่ี 3 ผู้ท่ีอยู่อ�ศัยและทำ�กินในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติในช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ� 1 และ 2 ก่อนปี พ.ศ. 2545 

มีพ้ืนท่ีประม�ณ 2.1 ล้�นไร่ แม้นกลุ่มน้ีจะถือครองท่ีดินม�ต้ังแต่ก่อน พ.ศ. 2545 ต�มมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 

แต่ในก�รจัดท่ีดินต�มนโยบ�ยรัฐบ�ลก่อนหน้�น้ี ไม่ถูกจัดอยู่ในพ้ืนท่ีเป้�หม�ย แต่เม่ือมีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 

26 พ.ย. 61 ท่ีดินของร�ษฎรในกลุ่มน้ี ได้มีแนวท�งในก�รดำ�เนินก�รจัดท่ีดิน ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของ “ชุดปฏิิบัติก�ร 

คทช. อำ�เภอ ในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ” ของกรมป่�ไม้

 กลุ่มท่ี 4 ผู้ท่ีอยู่อ�ศัยและทำ�กินในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติในช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ� 1 และ 2 ในช่วงป ี

พ.ศ. 2545 – 2557  มีพ้ืนท่ีประม�ณ 2.8 ล้�นไร่ เป็นพ้ืนท่ีเป้�หม�ยในก�รจัดท่ีดินทำ�กิน ต�ม มติ ครม. 

เม่ือวันท่ี 26 พ.ย. 61 ท่ีดินของร�ษฎรในกลุ่มน้ี ได้มีแนวท�งในก�รดำ�เนินก�รจัดท่ีดิน ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของ 

“ชุดปฏิิบัติก�ร คทช. อำ�เภอ ในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ” ของกรมป่�ไม้ เช่นเดียวกับ กลุ่มท่ี 2 และ 3

แนวที่างและมาตรการในการใช้ท่ี่�ดิินพืื้�นท่ี่�ป่่าสงวนแห่งชาติ

 ม�ตรก�รในก�รใช้ท่ีดินพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ กลุ่มต่�งๆ ท้ัง 4 กลุ่ม พบว่�มีคว�มแตกต่�งกันอยู่ม�ก

พอสมควร ซ่ึงเก่ียวข้องกับช่วงเวล�ในก�รเข้�ครอบครองท่ีดิน ก�รจัดอยู่ในช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ�ต่�งๆ เป็นผลให้มีม�ตร�

และเง่ือนไขในก�รใช้ท่ีดินท่ีแตกต่�งกันออกไป ดังร�ยละเอียดต่อไปน้ี

 กลุ่มท่ี 1 ผู้ท่ีอยู่อ�ศัยและทำ�กินในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติในช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ� 3, 4 และ 5 ก่อนปี พ.ศ. 2545 

ให้ดำ�เนินก�รต�มข้ันตอน “โครงก�รจัดท่ีดินทำ�กินให้ชุมชนต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล ภ�ยใต้คณะกรรมก�รนโยบ�ย

ท่ีดินแห่งช�ติ(คทช.) ต�มกระบวนก�รจัดท่ีดินทำ�กินให้ชุมชนต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล ในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ ต�ม

มติ ครม. เม่ือวันท่ี 22 ธ.ค. 58 และ เม่ือวันท่ี 21 มิ.ย. 59 ซึ่งก�รใช้ท่ีดินในกรณีน้ี เป็นก�รขออนุญ�ตใช้พ้ืนท่ี

ป่�สงวนแห่งช�ติ ต�มม�ตร� 16 ซึ่งผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด เป็นผู้ขออนุญ�ต ท้ังน้ีสิทธ์ิท่ีได้จะอยู่ในรูปแปลงรวม 

มีข้อกำ�หนดให้ปลูกไม้ยืนต้นมีค่�อย่�งน้อยไร่ละ 2 ต้น ถ้�มีก�ร ปลูกไม้มีค่�ในเชิงเศรษฐกิจ ก�รตัดฟันม�เพ่ือข�ย

หรือใช้ประโยชน์ต้องรอคว�มชัดเจนของอนุบัญญัติของม�ตร� 7 แห่งพระร�ชบัญญัติป่�ไม้ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 ก่อน 

อย่�งไรก็ต�ม ร�ษฎรในกลุ่มน้ี ส�ม�รถใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีในก�รเกษตรในรูปแบบต่�งๆ ได้ต�มท่ีต้องก�ร 
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 กลุ่มท่ี 2 ผู้ท่ีอยู่อ�ศัยและทำ�กินในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติในช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ� 3, 4 และ 5  ในช่วงป ี

พ.ศ. 2545 – 2557 เน่ืองจ�กเป็นพ้ืนท่ีซ่ึงเข้�ครอบครองหลังมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 ซ่ึงรัฐถือเป็นผู้บุกรุกใหม่ ร�ษฏิรต้อง

รวมตัวกันเป็นสหกรณ์ หรือกลุ่มรูปแบบอ่ืนๆ และร่วมออกแบบรูปแบบก�รใช้พ้ืนท่ีร่วมกับเจ้�หน้�ท่ีของกรมป่�ไม้

จ�กน้ันย่ืนขอใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ ต�มม�ตร� 16 เพ่ือปลูกป่�เศรษฐกิจ ซึ่งกำ�หนดเง่ือนไขให้ปลูกไม้

มีค่�ท�งเศรษฐกิจร้อยละ 50 ของพ้ืนท่ี ซ่ึงไม้ท่ีปลูกดังกล่�วส�ม�รถตัดฟันม�ใช้ประโยชน์ได้ แต่ในปัจจุบันยังไม่มี

ระเบียบท่ีชัดเจน ท้ังน้ีอนุญ�ตให้อยู่อ�ศัยและทำ�กินแบบแปลงรวม

 กลุ่มท่ี 3 ผู้ท่ีอยู่อ�ศัยและทำ�กินในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติในช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ� 1 และ 2 ก่อนปี พ.ศ. 2545 

กรมป่�ไม้ออกคำ�ส่ังแต่งต้ังเจ้�หน้�ท่ีประจำ�พ้ืนท่ี เพ่ือทำ�ก�รสำ�รวจ ว�งแผนกำ�หนดคว�มเหม�ะสม เพ่ือให้ได้ข้อมูล

ก�รใช้ท่ีดินในแปลง ต�ม มติ ครม. 30 มิ.ย. 41 โดยรูปแบบก�รจัดระเบียบท่ีดินต้องสอดคล้องกับก�รอนุรักษ์ดินและ

น้ำ� ก�รจัดท่ีดินในกลุ่มน้ี ร�ษฎรจะไม่ได้รับก�รอนุญ�ตให้อยู่อ�ศัยแบบแปลงรวม แต่เป็นก�รอนุญ�ตก�รใช้ประโยชน์

พ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ ต�มม�ตร� 19 กล่�วคือ ร�ษฎรจะเป็นผู้ช่วยเจ้�พนักง�นของรัฐ ซึ่งก�รใช้ท่ีดินจะต้อง

ม�ร่วมกันกำ�หนดรูปแบบท่ีเหม�ะสม ต�มม�ตรก�รอนุรักษ์ดินและน้ำ� และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด 

โดยกำ�หนดให้ส่งเสริมก�รปลูกป่� 3 อย่�ง จัดทำ�พ้ืนท่ีฟ้�นฟูป่�แบบมีส่วนรวม และให้มีก�รปลูกไม้ยืนต้น ร้อยละ20 

ของพ้ืนท่ี ซ่ึงไม้ยืนต้นท่ีปลูก ร้อยละ 20 น้ี ไม่ส�ม�รถตัดฟันม�ใช้ประโยชน์ได้ ร�ษฎรส�ม�รถใช้พ้ืนท่ีว่�งระหว่�ง

แถวต้นไม้ และพ้ืนท่ีส่วนท่ีเหลือในก�รปลูกพืชผลท�งก�รเกษตรได้ คำ�ถ�มประก�รหน่ึงคือ ถ้�ร�ษฎรประสงค์จะ

ปลูกไม้ยืนต้นเพ่ิมม�กข้ึนกว่�ร้อยละ20 ต้นไม้ท่ีปลูกดังกล่�ว ส�ม�รถตัดฟันม�ใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ ถ้�ตัดได้ ต้อง

ใช้ก�รขออนุญ�ตต�มม�ตร�ใด และถ้�ไม่ส�ม�รถตัดฟันม�ใช้ประโยชน์ได้ ข้อกำ�หนดดังกล่�วอ�จส่งผลต่อก�รตัด

สินใจปลูกไม้ยืนต้นของร�ษฏิรในกลุ่มน้ี

 กลุ่มท่ี 4 ผู้ท่ีอยู่อ�ศัยและทำ�กินในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติในช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ� 1 และ 2 ในช่วงป ี 

พ.ศ. 2545 – 2557 เป็นกลุ่มท่ีมีม�ตร�ก�รในก�รดำ�เนินง�นท่ีค่อนข้�งเข้มข้นม�กกว่�กลุ่มอ่ืนๆ กล่�วคือ รูปแบบก�ร

ดำ�เนินก�รคล้�ยคลึงกับกลุ่มท่ี 3 มีก�รแต่งต้ังเจ้�หน้�ท่ีประจำ�พ้ืนท่ี ร�ษฎรในกลุ่มน้ีจะเข้�ม�เป็นผู้ช่วยเจ้�พนักง�น

ของรัฐในก�รพ้ืนฟูสภ�พป่� ซึ่งกำ�หนดให้มีก�รปลูกไม้ยืนต้น ร้อยละ 100  ซึ่งในก�รออกแบบพ้ืนท่ีจะดำ�เนินก�ร

ร่วมกัน หลังจ�กน้ันจัดทำ�บันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมป่�ไม้ ให้ร�ษฎรดูแลบำ�รุงรักษ�ต้นไม้และร�ษฎรส�ม�รถ

เก็บเก่ียวผลผลิต (เช่น ใบ ดอก ผล) ได้โดยก�รย่ืนขออนุญ�ตต�มระเบียบ และส�ม�รถใช้พ้ืนท่ีว่�งระหว่�งแถว 

ต้นไม้ในก�รปลูกพืชผลท�งก�รเกษตรได้ จ�กม�ตรก�รดังกล่�ว มีประเด็นน่�สนใจคือ ก�รยอมรับของร�ษฎรท่ีอยู่ใน

กลุ่มน้ี เพร�ะก�รปลูกต้นไม้เต็มพ้ืนท่ีแต่ไม่ส�ม�รถตัดฟันม�ใช้ประโยชน์ได้ แม้นจะส�ม�รถใช้ประโยชน์ระหว่�ง

แถวต้นไม้ได้ และส�ม�รถเก็บเก่ียวผลผลิตจ�กต้นไม้ท่ีปลูกได้ก็ต�ม แต่อ�จจะไม่สร้�งแรงจูงใจให้แก่ร�ษฎรในก�ร

ปฏิิบัติต�มนโยบ�ยน้ี เน่ืองจ�กคว�มจำ�เป็นด้�นเศรษฐกิจ

 ร�ยละเอียดโดยสังเขปของแนวท�งและม�ตรก�รก�รจัดท่ีดินในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ ดังแสดงไว้ใน

ต�ร�งท่ี 3
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เงื่อนไข

ปีที่เข้าถือครองที่ดิน

สถานภาพพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำา พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำา 1,2 พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำา 3,4,5

กลุ่มผู้ใช้ท่ีดินตาม มติ ครม. 26 พ.ย. 61

1. ประมาณการพื้นที่ถือครอง 

2. นโยบาย/กฎหมาย สำาคัญที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบก�รจัดช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ� (ลุ่มน้ำ� 1 

และ 2 ถือเป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์ จะมีม�ตรก�ร

บ�งอย่�งที่เข้มข้นกว่�พื้นที่ชั้นคุณภ�พ

ลุ่มน้ำ� 3, 4 และ 5)

มติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 (ใช้แผนท่ีภ�พ

ถ่�ยท�งอ�ก�ศสี (Ortho photo) ปี 2545 

เป็นเกณฑ์์ในก�รจำ�แนก)

คำ�สั่งคสช.ที่ 64/ 2557 และ66/2557 

(ปัจจุบันยกเลิก)

มติ ครม. 22 ธ.ค. 2558

มติ ครม. 26 พ.ย. 2561

พ.ร.บ. ป่�สงวนแห่งช�ติ พ.ศ. 2507

คุ้มครองสิทธิ์ชั่วคร�วอนุญ�ตให้อยู่อ�ศัยและทำ�

กินได้ / แจ้งตรวจสอบก�รใช้ที่ดิน พิสูจน์สิทธิ

และขึ้นทะเบียน

1. จัดระเบียบก�รใช้ท่ีดินทำ�กินและรับรองก�รอยู่

   อ�ศัยทำ�กินในลักษณะแปลงรวม

2. กำ�กับควบคุมจัดก�รก�รใช้ท่ีดินและป่�ไม้ภ�ยใต้

  ก�รอนุรักษ์และพัฒน�อย่�งยั่งยืน ห้�มบุกรุก

     ขย�ยพื้นที่

3. ฟ้�นฟูสภ�พป่�ไม้ในรูปแบบก�รมีส่วนร่วม 

   ส่งเสริมปลูกป่� 3 อย่�ง

4. ใช้ม�ตรก�รอนุรักษ์ดินและน้ำ� ควบคุมผล

   กระทบต่อส่ิงแวดล้อม ลดก�รชะล้�งพังทะล�ย

บังคับใช้มาตรา 19  

(ม�ตร� 19 เพ่ือประโยชน์ในก�รควบคุม ดูแลรักษ� 

หรือบำ�รุงป่�สงวนแห่งช�ติ อธิบดีมีอำ�น�จสั่งเป็น

หนังสือให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ หรือเจ้�หน้�ที่ของ

กรมป่�ไม้กระทำ�ก�รอย่�งหนึ่งอย่�งใดในเขต

ป่�สงวนได้)

นัยยะ: กรมป่�ไม้ มีคำ�สั่งให้มีเจ้�หน้�ที่ประจำ�

โครงก�รฯ และร�ษฎรที่มีพื้นที่ทำ�กินอยู่ในพื้นที่

เหล่�นี้ ทำ�ข้อตกลงกับเจ้�หน้�ที่ประจำ�โครงก�ร 

ต�มกรอบที่กรมป่�ไม้กำ�หนด 

ร�ษฎรที่เข้�ร่วมโครงก�รจะเป็น “ผู้ช่วยพนักง�น

เจ้�หน้�ที่”

บังคับใช้มาตรา 16

อธิบดีโดยคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�ร

พิจ�รณ�ก�รใช้ประโยชน์ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ

มีอำ�น�จอนุญ�ตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้�ทำ�

ประโยชน์หรืออยู่อ�ศัยในเขตป่�สงวนแห่งช�ติได้

 

   1. ก�รเข้�ทำ�ประโยชน์หรืออยู่อ�ศัยในเขต

ป่�สงวนแห่งช�ติคร�วละไม่น้อยกว่� ห้�ปีแต่ไม่เกิน

ส�มสิบปี ในกรณีที่ผู้รับอนุญ�ตเป็นส่วนร�ชก�ร

หรือหน่วยง�นของรัฐ จะอนุญ�ตโดยให้ยกเว้น

ค่�ธรรมเนียมท้ังหมดหรือบ�งส่วนต�มท่ีเห็นสมควร

ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเป็นตัวแทนหน่วยง�นรัฐเพ่ือ

ขออนุญ�ตใช้พื้นที่

อนุญ�ตให้อยู่อ�ศัยและทำ�กินได้ /ตรวจสอบก�ร

ใช้ที่ดิน / พิสูจน์สิทธิและขึ้นทะเบียน

อนุมัติหลักก�รก�รจัดท่ีดินให้แก่ชุมชนต�มนโยบ�ย

รัฐบ�ล แบบแปลงรวม โดยมิให้กรรมสิทธ์ิ แต่อนุญ�ต

ให้มีก�รทำ�ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือ

ชุมชนต�มหลักเกณฑ์์และเง่ือนไขท่ี คทช. กำ�หนด

อนุญ�ตให้ถูกต้องต�มกฎหม�ย โดยโครงก�รจัด

ที่ดินทำ�กินให้ชุมชนต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล (คทช.)

ลุ่มน้ำ� 1 และ 2 เป็นพ้ืนท่ีต้นน้ำ�ถือเป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์

มีม�ตรก�รอย่�งเข้มข้นในก�รใช้ประโยชน์

ลุ่มน้ำ� 3, 4 และ 5 ส�ม�รถใช้ประโยชน์พื้นที่

เพื่อป่�เศรษฐกิจ เหมืองแร่และก�รเกษตร

เนื้อที่ประม�ณ 2.1 ล้�นไร่ เนื้อที่ประม�ณ 3.9 ล้�นไร่

กลุ่ม 3 กลุ่ม 1

ถือครองที่ดิน ก่อนปี 2545

การถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
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พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำา 1,2 พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำา 3,4,5

1. จัดระเบียบก�รใช้ท่ีดินทำ�กินและรับรองก�รอยู่

   อ�ศัยทำ�กินในลักษณะแปลงรวม

2. กำ�กับควบคุมจัดก�รก�รใช้ท่ีดินและป่�ไม้ภ�ยใต้

  ก�รอนุรักษ์และพัฒน�อย่�งยั่งยืน ห้�มบุกรุก

     ขย�ยพื้นที่

3. ฟ้�นฟูสภ�พป่�ไม้ในรูปแบบก�รมีส่วนร่วม 

   ส่งเสริมปลูกป่� 3 อย่�ง

4. ใช้ม�ตรก�รอนุรักษ์ดินและน้ำ� ควบคุมผล

   กระทบต่อส่ิงแวดล้อม ลดก�รชะล้�งพังทะล�ย

บังคับใช้มาตรา 19  

(ม�ตร� 19 เพ่ือประโยชน์ในก�รควบคุม ดูแลรักษ� 

หรือบำ�รุงป่�สงวนแห่งช�ติ อธิบดีมีอำ�น�จสั่งเป็น

หนังสือให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ หรือเจ้�หน้�ที่ของ

กรมป่�ไม้กระทำ�ก�รอย่�งหนึ่ งอ ย่�งใดใน

เขตป่�สงวนได้)

นัยยะ: กรมป่�ไม้ มีคำ�สั่งให้มีเจ้�หน้�ที่ประจำ�

โครงก�รฯ และร�ษฎรที่มีพื้นที่ทำ�กินอยู่ในพื้นที่

เหล่�นี้ ทำ�ข้อตกลงกับเจ้�หน้�ที่ประจำ�โครงก�ร 

ต�มกรอบที่กรมป่�ไม้กำ�หนด 

ร�ษฎรที่เข้�ร่วมโครงก�รจะเป็น “ผู้ช่วยพนักง�น

เจ้�หน้�ที่”

บังคับใช้มาตรา 16 มาตรา 19 และมาตรา 20

มาตรา 16 ทวิ ขออนุญ�ตกำ�หนดเป็นเขตปรับปรุง

ป่�สงวนแห่งช�ติ (ใครจะเป็นผู้ขอใช้ประโยชน์ยังไม่

ชัดเจน รอร�ยละเอียดจ�กอนุบัญญัติ)

มาตรา 19 เพื่อประโยชน์ในก�รควบคุมดูแลรักษ�

หรือบำ�รุงป่�สงวนแห่งช�ติ อธิบดีมีอำ�น�จส่ังเป็นหนังสือ

ให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่หรือเจ้�หน้�ที่ของกรมป่�ไม้ 

กระทำ�ก�รอย่�งหน่ึงอย่�งใดในเขตป่�สงวนแห่งช�ติได้ 

(จะอยู่ในแผนก�รจัดก�รระดับพื้นที่) 

มาตรา 20 อนุญ�ตให้ปลูกต้นไม้ ทำ�สวนป่� ต�ม

เงื่อนไข และเสียค่�ตอบแทนต�มที่กำ�หนด ส�ม�รถทำ�

ไม้ออกได้ (ยังไม่ชัดเจนว่�ก�รทำ�ไม้จะใช้ม�ตร�นี้หรือ

ม�ตร� 16 ถ้�ใช้ม�ตร�นี้จะมีหล�ยขั้นตอนในก�ร

ขออนุญ�ตปลูกและใช้ประโยชน์ต้นไม้ )

ลุ่มน้ำ� 1 และ2 เป็นพื้นที่ต้นน้ำ�ถือเป็นพื้นที่อนุรักษ์ 

มีม�ตรก�รอย่�งเข้มข้นในก�รใช้ประโยชน์

กรณีเกษตรกรผู้ย�กไร้/ ผู้มีร�ยได้น้อย/ ผู้ไม่มีที่ดิน

ทำ�กิน ได้รับก�รยกเว้น (มีร่องรอยก�รทำ�ประโยชน์

ในที่ดินหลังปี 2545)

กรณีเกษตรกรผู้ย�กไร้/ ผู้มีร�ยได้น้อย/ ผู้ไม่มีที่ดิน

ทำ�กิน ได้รับก�รยกเว้น (มีร่องรอยก�รทำ�ประโยชน์

ในที่ดินหลังปี 2545)

อนุญ�ตให้อยู่อ�ศัยและทำ�กินแบบแปลงรวม  

โดยออกแบบก�รใช้พ้ืนที่ร่วมกันระหว่�งชุมชน

และหน่วยง�นรัฐ โดยชุมชนต้องดูแลรักษ�และใช้ 

ประโยชน์พื้นที่ในลักษณะเกื้อกูลต่อก�รอนุรักษ์

ต�มข้อกำ�หนดร่วมกัน

ลุ่มน้ำ� 3, 4 และ 5 ส�ม�รถใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อ

ป่�เศรษฐกิจ เหมืองแร่และก�รเกษตร

กลุ่ม 4

เนื้อที่ประม�ณ 2.8 ล้�นไร่

กลุ่ม 2

เนื้อที่ประม�ณ 3.7 ล้�นไร่

ถือครองที่ดิน ปี 2545 - 2557

การถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

แนวที่างและมาตรการการจัดิที่ �ดินในพื้ �นที่ �ป่าสงวนแห่งชาติ
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เงื่อนไข

ปีที่เข้าถือครองที่ดิน

สถานภาพพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำา พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำา 1,2 พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำา 3,4,5

กลุ่มผู้ใช้ท่ีดินตาม มติ ครม. 26 พ.ย. 61

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำาเนินการ

4. มาตรการใช้ที่ดินและการจัดการพื้นที่

5. สิทธิในการถือครองที่ดินป่าไม้   

และการใช้ประโยชน์ไม้

- กรมป่�ไม้มีคำ�สั่งแต่งตั้งเจ้�หน้�ที่ประจำ�โครง  

  ก�รฯ

- สำ�รวจจำ�แนกพื้นที่

- ร�ษฎรที่อยู่ในพื้นที่กลุ่มนี้ ยื่นคว�มจำ�นงขอเป็น

  ผู้ช่วยเจ้�หน้�ที่รัฐ

- ประชุมร่วมกำ�หนดแนวท�งก�รใช้ที่ดินที่เหม�ะ                  

สมกับพื้นที่ ต�มม�ตรก�รอนุรักษ์ดินและน้ำ�และ

เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ได้แก่ก�ร

ส่งเสริมปลูกป่� 3 อย่�ง

- กำ�หนดให้ปลูกไม้ยืนต้น ร้อยละ 20 ของพื้นที่ 

- ปลูกต้นไม้ต�มลักษณะโครงสร้�งและชนิดพันธุ์

ประจำ�ถิ่น โดยกำ�หนดจำ�นวนต้นในก�รปลูก คือ 

1) ถ้�มีคว�มล�ดชั้นของพื้นที่ 45% จำ�นวนปลูก 

200 ต้น/ไร่ (ระยะปลูก 2x4 เมตร) 

2) คว�มล�ดชันของพื้นที่ > 45% จำ�นวนต้นที่

ปลูก 400 ต้น/ไร่ (ระยะปลูก 2x2 เมตร)

- ต้นไม้ที่ปลูก ร้อยละ 20 ของพื้นที่ เป็นของรัฐ 

ไม่ส�ม�รถตัดฟันม�ใช้ประโยชน์ได้

- ในกรณีที่เกษตกรปลูกต้นไม้เพิ่มเกิน ร้อยละ20 

กำ�หนดสิทธิในก�รใช้ประโยชน์ ยังไม่ชัดเจน

- ที่ดินที่ถือครอง ยังเป็นของรัฐ ไม่มีสิทธิเป็น

เจ้�ของแบบปัจเจกเป็นเพียงผู้ช่วยเจ้�พนักง�น

ของรัฐ

- ต้นไม้ที่กำ�หนดให้ปลูก 2 ต้น/ไร่ ไม่ส�ม�รถตัด

ฟันม�ใช้ประโยชน์ได้

- ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รปลูกต้นไม้มีค่�ท�ง

เศรษฐกิจและขออนุญ�ตตัดฟันม�ใช้ประโยชน์ได้ 

(ปัจจุบัน ยังไม่มีระเบียบในก�รขอใช้ประโยชน์ 

รอคว�มชัดเจนของอนุบัญญัติ ต�มม�ตร� 7 

ของ พ.ร.บ.ป่�ไม้ พ.ศ. 2584 ฉบับท่ี 8)

- ก�รถือครองท่ีดิน เป็นแบบแปลงรวม โดยผู้ว่�

ร�ชก�รจังหวัดเป็นผู้รับอนุญ�ต ร�ษฎรส�ม�รถ

ถือครองท่ีดินและทำ�กินได้ต�มคว�มต้องก�ร แต่

ส�ม�รถซ้ือข�ย จ่�ย โอนได้

- รูปแบบก�รถือครองแบบแปลงรวม ไม่มีก�รรับ

รองสิทธิ์ก�รถือครองแบบปัจเจก เหมือนนโยบ�ย

รัฐในอดีต เช่น สทก. ส.ป.ก. 4-01

- อนุญ�ตให้ใช้ที่ดินต�มม�ตร� 16 แบบแปลง

รวม ผู้ว่�ร�ชก�รจัดหวัดเป็นผู้ขออนุญ�ต 

- ส�ม�รถดำ�เนินก�รใช้ที่ดินเพื่อก�รเกษตรกรรม

ได้ต�มคว�มประสงค์ของผู้รับมอบที่ดิน

- กำ�หนดให้ปลูกไม้ยืนต้นมีค่� จำ�นวน 2 ต้น/ไร่

(ในกรณีปลูกไม้มีค่�ท�งเศรษฐกิจ ก�รตัดฟัน

เพื่อใช้ประโยชน์ กำ�ลังรอคว�มชัดเจนของ

อนุบัญญัติ ของม�ตร� 7 พ.ร.บ. ป่�ไม้)

ชุดปฏิิบัติก�ร คทช. อำ�เภอ ในพื้นที่ป่�สงวน 

แห่งช�ติ (ชป.คทช.อ.)

1. คณะอนุกรรมก�รจัดห�ที่ดิน

2. คณะอนุกรรมก�รจัดที่ดิน

3. คณะอนุกรรมก�รส่งเสริมและพัฒน�อ�ชีพ

4. คณะอนุกรรมก�รคทช.จังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อน

ง�นในแต่ละจังหวัด และมีอนุกรรมก�รต่�งๆ 

สนับสนุนก�รทำ�ง�น แบบครบวงจร

กลุ่ม 3 กลุ่ม 1

ถือครองที่ดิน ก่อนปี 2545

การถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
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พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำา 1,2 พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำา 3,4,5

- ต้นไม้ที่ปลูก ร้อยละ 100 ของพื้นที่ เป็นของรัฐ 

ไม่ส�ม�รถตัดฟันม�ใช้ประโยชน์ได้

- ส�ม�รถขอรับผลผลิตจ�กไม้ที่ปลูกเมื่อส�ม�รถ

เก็บเกี่ยวได้ โดยให้ยื่นขออนุญ�ตต�มระเบียบ

- ที่ดินที่ถือครอง ยังเป็นของรัฐ ไม่มีสิทธิเป็น

เจ้�ของแบบปัจเจกบุคคลเพียงผู้ช่วยเจ้�พนักง�น

ของรัฐ

- ต้นไม้ที่ปลูก ร้อยละ 50 ของพื้นที่ ส�ม�รถตัด

ฟันม�ใช้ประโยชน์ได้

- ในกรณีท่ีเกษตรกรปลูกไม้เพ่ิมเติมจ�ก ร้อยละ50 

ที่กำ�หนด มีสิทธิในก�รใช้ประโยชน์ได้

- ที่ดินที่ถือครอง ยังเป็นของรัฐ ไม่มีสิทธิเป็นเพียง

ผู้ช่วยเจ้�พนักง�นของรัฐ

ชุดปฏิิบัติก�ร คทช. อำ�เภอ ในพื้นที่ป่�สงวนแห่ง

ช�ติ (ชป.คทช.อ.)

- กรมป่�ไม้มีคำ�สั่งแต่งตั้งเจ้�หน้�ที่ประจำ�โครง

  ก�รฯ

- สำ�รวจจำ�แนกพื้นที่

- ร�ษฎรที่อยู่ในพื้นที่ดำ�เนินง�นของโครงก�รฯ ยื่น

คว�มจำ�นงของเป็นผู้ช่วยเจ้�หน้�ที่รัฐ มีหน้�ที่ใน

ก�รดูแลบำ�รุงรักษ� 

- ประชุมร่วมว�งแผนก�รฟ้�นฟูสภ�พป่�ร่วมกับ

ร�ษฎรและคณะกรรมก�รหมู่บ้�น ส่งเสริมปลูก

ป่� 3 อย่�ง

- กำ�หนดให้ปลูกไม้ยืนต้น ร้อยละ100 ของพื้นที่ 

- ร�ษฎรส�ม�รถใช้พื้นที่ระหว่�งแถวของต้นไม้

ปลูกพืชเกษตรหรือพืชพื้นล่�งต่�งๆ ได้

-  ปลูกต้นไม้ต�มลักษณะโครงสร้�งและชนิด

พันธุ์ประจำ�ถิ่น โดยกำ�หนดจำ�นวนต้นในก�รปลูก 

คือ 

1. ถ้�มีคว�มล�ดชั้นของพื้นที่ 45% จำ�นวนปลูก 

200 ต้น/ไร่ (ระยะปลูก 2x4 เมตร) 

2) คว�มล�ดชันของพื้นที่ > 45% จำ�นวนต้นที่

ปลูก 400 ต้น/ไร่ (ระยะปลูก 2x2 เมตร)

- อนุญ�ตให้ใช้ที่ดินต�มม�ตร� 16 แบบแปลงรวม 

- กรมป่�ไม้มีคำ�ส่ังแต่งต้ังเจ้�หน้�ท่ีประจำ�โครงก�รฯ

- สำ�รวจจำ�แนกพื้นที่

-ร�ษฎรที่อยู่อ�ศัยและทำ�กินในพื้นที่รวมกลุ่ม

จัดตั้งเป็นวิส�หกิจชุมชน หรือ สหกรณ์ เพื่อยื่นขอ

อนุญ�ตใช้พื้นที่ (ต�มม�ตร�16) เพื่อปลูกป่�

เศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่�ร้อยละ50 ของพื้นที่ กรณี

พื้นที่อยู่ใน โซน C ต้องขอผ่อนผัน มติครม. ใช้

ประโยชน์ที่ดินโซน C โดยหน่วยง�นภ�คเอกชน 

(วิส�หกิจชุมชน และสหกรณ์ ถือเป็นนิติบุคคล)

- ประชุมร่วมกำ�หนดรูปแบบก�รใช้พื้นที่ เกื้อกูล

ต่อก�รอนุรักษ์ โดยให้มีก�รปลูกป่�เศรษฐกิจ 

ควบคู่ไปกับให้ใช้ประโยชน์อยู่อ�ศัยและทำ�กิน

ชุดปฏิิบัติก�ร คทช. อำ�เภอ ในพื้นที่ป่�สงวนแห่ง

ช�ติ (ชป.คทช.อ.)

กลุ่ม 4 กลุ่ม 2

ถือครองที่ดิน ปี 2545 - 2557

การถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

แนวที่างและมาตรการการจัดิที่ �ดินในพื้ �นที่ �ป่าสงวนแห่งชาติ



48

แนวทางการื่ดำาเนินงานแลุ่ะกลุ่ไกการื่ขับัเคิลุ่่�อน

 กลไกก�รจัดท่ีดินในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติในส่วนท่ีท่ีกรมป่�ไม้รับผิดชอบ ต�มกรอบม�ตรก�รแก้ไขปัญห�

ก�รอยู่อ�ศัยและทำ�กินในพ้ืนท่ีป่�ไม้ (ทุกประเภท) ต�มมติคณะกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ (คทช.) คร้ังท่ี 2/2561 

เม่ือวันท่ี 18 มิถุน�ยน 2561 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีให้คว�มเห็นชอบเม่ือวันท่ี 26 พฤศจิก�ยน 2561 ท้ัง 4 กลุ่ม พบว่� 

 กลุ่มท่ี 1  ดำ�เนินก�รโดยกลไกภ�ยใต้คณะกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ (คทช.) ส�ยก�รปฏิิบัติแยกเป็น

คณะอนุกรรมก�รชุดต่�งๆ มีคณะอนุกรรมก�รขับเคล่ือนก�รปฏิิบัติท่ีสำ�คัญ ได้แก่ คณะอนุกรรมก�รจัดห�ท่ีดิน 

คณะอนุกรรมก�รจัดท่ีดิน คณะอนุกรรมก�รส่งเสริมและพัฒน�อ�ชีพ และคณะอนุกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินจังหวัด 

(คทช.จังหวัด) ต�มท้องท่ีปกครองของจังหวัด เป็นหน่วยง�นขับเคล่ือน

 กลุ่มท่ี 2, 3 และ 4  ดำ�เนินก�รโดย “ชุดปฏิิบัติก�ร คทช.อำ�เภอ ภ�ยในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ” ต�มท้องท่ี

ปกครองเป็นร�ยอำ�เภอ ภ�ยใต้ช่ือ “แผนก�รจัดก�รทรัพย�กรท่ีดินและป่�ไม้ระดับพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ” 

ส�ยก�รปฏิิบัติจ�กระดับล่�งสุดถึงระดับบนคือ หน่วยป้องกันและพัฒน�ป่�ไม้ (ระดับอำ�เภอ) ศูนย์ป่�ไม้ (ระดับ

จังหวัด) สำ�นักจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ (ระดับเขต) และกรมป่�ไม้ 

 ก�รดำ�เนินง�นของ “ชุดปฏิิบัติก�ร คทช.อำ�เภอ ภ�ยในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ”  อยู่ภ�ยใต้ คำ�ส่ังคณะ

อนุกรรมก�รจัดห�ท่ีดิน (ภ�ยใต้คณะกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ) ท่ี 2/2561 เร่ือง แต่งต้ัง “ชุดปฏิิบัติก�ร คทช.

อำ�เภอ ในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ” ลงวันท่ี 19 กรกฎ�คม พ.ศ. 2561 แต่งต้ังชุดปฏิิบัติก�รเพ่ือทำ�หน้�ท่ีขับเคล่ือน

ม�ตรก�รแก้ไขปัญห�ก�รอยู่อ�ศัยและทำ�กินในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติส่วนท่ีกรมป่�ไม้รับผิดชอบ กลุ่มท่ี 2, 3 และ 

4  เป็นร�ยอำ�เภอ ชุดปฏิิบัติก�ร คทช.อำ�เภอ มีน�ยอำ�เภอท้องท่ีเป็นท่ีปรึกษ� หน่วยง�นหลักมีหัวหน้�หน่วยป้องกัน

และพัฒน�ป่�ไม้เป็นหัวหน้�ชุดปฏิิบัติก�ร เจ้�หน้�ท่ีป่�ไม้จ�กส่วนต่�งๆ เป็นชุดปฏิิบัติก�ร และหน่วยง�นสนับสนุน

ประกอบด้วยเจ้�หน้�ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น และผู้แทนองค์กรภ�คประช�ชน หรือผู้แทนชุมชน 

บทบ�ทหน้�ท่ีของชุดปฏิิบัติก�ร คทช. อำ�เภอ คือ 

 1. ช้ีแจงทำ�คว�มเข้�ใจ ให้ช�วบ้�นในพ้ืนท่ีเป้�หม�ยรับทร�บ

 2. ดำ�เนินก�รสำ�รวจพ้ืนท่ีร่วมกับช�วบ้�น เพ่ือจำ�แนกแจกแจงพ้ืนท่ีต�มช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ� และระยะเวล�

ท่ีเข้�ทำ�ประโยชน์ แล้วถ่�ยทอดขอบเขตพ้ืนท่ีลงแผนท่ี

 3. สรุปข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีเป็นร�ยหมู่บ้�นร�ยง�นให้กรมป่�ไม้ทร�บ เพ่ือพิจ�รณ�อนุญ�ตให้ดำ�เนินก�รในข้ันตอน

ต่อไป

 ท้ังน้ีก�รปฏิิบัติง�นของ “ชุดปฏิิบัติก�รคทช.อำ�เภอ ภ�ยในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ” จะดำ�เนินก�รสำ�รวจ

จำ�แนก สถ�นะและขอบเขตพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติในคว�มรับผิดชอบ ออกเป็น 5 พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีซ่ึงยังคงสภ�พป่� 

และก�รถือครองท่ีดินของร�ษฎรท้ัง 4 กลุ่ม เม่ือจำ�แนกพ้ืนท่ีแล้ว จะนำ�ไปสู่ก�รจัดทำ�แผนก�รจัดก�รทรัพย�กรท่ีดิน

และป่�ไม้ระดับพ้ืนท่ี ซ่ึงแผนดังกล่�ว ประกอบด้วย 4 แผนง�น คือ 

 1. แผนง�นด้�นก�รควบคุมพ้ืนท่ี ซ่ึงพ้ืนท่ีเป้�หม�ยในก�รดำ�เนินง�น คือ กลุ่ม 1 และกลุ่ม 3  ซ่ึงเป็นกลุ่ม

ท่ีได้รับก�รสำ�รวจไว้ต�มมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 ในกรณีกลุ่ม 1 จะถูกจัดท่ีดินทำ�กิน ภ�ยใต้ โครงก�รจัดท่ีดินทำ�กินให้

ชุมชนภ�ยใต้นโยบ�ยรัฐบ�ล (คทช.) ส่วนกลุ่ม 3 กรมป่�ไม้กำ�หนดให้เรียกว่� “โครงก�รจัดระเบียบก�รใช้ท่ีดินป่�ไม้”

 2. แผนง�นด้�นก�รป้องกันพ้ืนท่ี เป็นก�รป้องกัน รักษ�พ้ืนท่ีป่�ท่ียังคงสภ�พป่�ไม่ให้ถูกบุกรุกทำ�ล�ย  

 3. แผนง�นด้�นก�รฟ้�นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งพ้ืนท่ีเป้�หม�ยคือ กลุ่ม 2 และ4 หรือ

กลุ่มท่ีมีก�รเข้�อยู่อ�ศัยหรือทำ�กินหลัง มติ ครม. 30 มิ.ย. 41  โดยกลุ่ม 2 เน้นก�รส่งเสริมก�รปลูกป่� โดยจัดทำ�เป็น 

“โครงก�รปลูกป่�เศรษฐกิจ” ในกรณี กลุ่ม 3 ให้จัดทำ�เป็น “โครงก�รปลูกป่�แบบมีส่วนร่วม”
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 4. แผนง�นด้�นก�รติดต�ม ประเมินผลและระบบข้อมูล เป็นก�รนำ�ร�ยละเอียดของพ้ืนท่ีแสดงขอบเขต

ง�นต�มแผนง�นต่�งๆ ม�จัดทำ�เป็นแผนท่ีในภ�พรวม

 จ�กข้อมูลข้�งต้น ร�ษฎรในกลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มท่ีมีก�รดำ�เนินง�น ท่ีชัดเจนและครบวงจรม�กท่ีสุด เพร�ะ

นอกจ�กมีก�รจัดท่ีดินทำ�กินให้ต�มหลักเกณฑ์์ท่ีกำ�หนดแล้ว ยังมีหน่วยง�นต่�งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีจะเข้�ม�ดำ�เนิน

ก�รส่งเสริมและพัฒน�อ�ชีพ ต้ังแต่ก�รผลิตไปจนถึงก�รตล�ด รวมท้ังก�รพัฒน�ส�ธ�รณูปโภคต่�งๆ เพ่ือเอ้ือ

อำ�นวยต่อก�รผลิตและก�รอยู่อ�ศัย แต่ข้อสังเกตสำ�คัญ คือ หน่วยง�นรัฐท่ีเก่ียวข้อง แม้นจะมีคว�มเช่ียวช�ญ 

มีงบประม�ณในก�รสนับสนุนง�น แต่ด้วยจำ�นวนหน่วยง�นท่ีหล�กหล�ย และระบบก�รดำ�เนินง�นท่ียังไม่

ส�ม�รถบูรณ�ก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ต่�งฝ่�ยต่�งดำ�เนินก�รไปต�มภ�รกิจของหน่วยง�นตนเอง ซ่ึงอ�จ

จะเป็นส�เหตุสำ�คัญท่ีทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นไม่สัมฤทธ์ิผลได้ดังท่ีต้ังเป้�หม�ยไว้ ข้อสังเกตอีกประก�รหน่ึง คือ

ก�รขับเคล่ือนให้นโยบ�ยน้ีดำ�เนินก�รไปด้วยคว�มคล่องตัว แม้นในระดับนโยบ�ยจะมีคว�มชัดเจนและกำ�หนด

ข้ันตอนก�รปฏิิบัติง�นไว้อย่�งเป็นระบบ แต่ในก�รปฏิิบัติจริง ยังพบก�รเพิกเฉย หรือก�รปล่อยให้เป็นไปต�ม

ระบบกลไกของก�รทำ�ง�น ซ่ึงจะส่งผลต่อก�รขับเคล่ือนนโยบ�ย นอกจ�กน้ัน ยังพบว่�ระเบียบในก�รใช้พ้ืนท่ี 

ในระดับชุมชน ยังไม่ชัดเจน 
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 ในกรณี ร�ษฎรท่ีมีพ้ืนท่ีอยู่อ�ศัยและทำ�กินอยู่ในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ กลุ่ม 2, 3 และ 4 ซ่ึงกรมป่�ไม้

เป็นหน่วยง�นหลักในก�รดำ�เนินก�ร ภ�ยใต้ “ชุดปฏิิบัติก�ร คทช. อำ�เภอ ภ�ยในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ”  

เม่ือพิจ�รณ�ในด้�นคว�มคล่องตัวในก�รปฏิิบัติ ก�รดำ�เนินก�รในลักษณะน้ีมีคว�มคล่องตัวม�กกว่� เน่ืองจ�กมี

ข้ันตอนน้อยลง และส�ม�รถดำ�เนินก�รแบบเบ็ดเสร็จได้ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ แต่ส่ิงท่ีค�ดว่�จะเป็นปัญห�และ

อุปสรรคสำ�คัญ คือ บุคล�กรท่ีจะปฏิิบัติง�นท้ังในด้�นจำ�นวน และศักยภ�พ คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และทักษะท่ีจะ

ต้องนำ�ม�ใช้ในก�รตรวจสอบ จำ�แนกพ้ืนท่ี และจัดก�รพ้ืนท่ี และอุปสรรค ท่ีสำ�คัญอีกประก�รหน่ึง คือ งบประม�ณ

ท่ีมีอยู่อย่�งจำ�กัด

 อย่�งไรก็ต�ม ก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตรท่ีกำ�หนดไว้ ในกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 ซ่ึง ชุดปฏิิบัติก�ร คทช.อำ�เภอ 

ในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ มีข้อสังเกต คือ

 1. ก�รบุกรุก/ขย�ยพ้ืนท่ี หลังมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 ท้ังกลุ่มพ้ืนท่ีช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ�ท่ี 1 และ 3 และกลุ่ม

พ้ืนท่ีช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ�ท่ี 3, 4 และ 5 ส่วนใหญ่จะขย�ยออกจ�กพ้ืนท่ีเดิม ก�รกำ�หนดม�ตรก�รท่ีแตกต่�งกัน

 ท้ังๆท่ีพ้ืนท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน อ�จจะทำ�ให้ร�ษฎรสับสน และไม่แน่ใจกับนโยบ�ย หรือก�รเลือกปฏิิบัติดังกล่�ว 

ซ่ึงจะส่งผลต่อก�รดำ�เนินง�นของเจ้�หน้�ท่ี

 2. ภ�รกิจต่�งๆ ภ�ยใต้ชุดปฏิิบัติก�ร คทช.อำ�เภอ ในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ (คทช.อำ�เภอ) ท่ีมีเจ้�หน้�ท่ี

กรมป่�ไม้เป็นหน่วยง�นหลัก แต่เจ้�หน้�ท่ียังมีจำ�นวนน้อยและข�ดทักษะในก�รจัดทำ�แผนท่ีด้วยระบบGIS

และกระบวนก�รทำ�ง�นกับชุมชน ซ่ึงจะส่งผลถึงคว�มล่�ช้� ประสิทธิภ�พและประสิทธิผลของง�นได้

 3. ก�รกำ�หนดม�ตรก�รต่�งๆ ในแต่ละกลุ่ม ซ่ึงเน้นก�รปลูกไม้ยืนต้นในพ้ืนท่ี แต่ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�ว 

อ�จจะไม่เป็นท่ียอมรับของร�ฎรท่ีเข้�ร่วมโครงก�ร



บที่ท่ี่� 4 การรับรองสิที่ธิการถือครองท่ี่�ดิินป่่าไม้

บที่ท่ี่� 4
การรับรองสิที่ธิการถือครองท่ี่�ดิินป่่าไม้
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ข้อจัำากัดิและเงื�อนไขสนับสนุนการรับรองสิที่ธิการถือครอง 
ท่ี่�ดิินป่่าไม้ในภาพื้รวม

 จ�กพัฒน�ก�รก�รถือครองท่ีดินในเขตป่� พบว่� ประเทศไทยประสบปัญห�ก�รลดลงของพ้ืนท่ีป่�ไม้

อย่�งต่อเน่ือง ส�เหตุสำ�คัญคือก�รบุกเบิกพ้ืนท่ีป่�เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม รัฐได้ดำ�เนินม�ตรก�รท่ีเข้มงวด

ในก�รจัดก�รกับกลุ่มท่ีบุกรุกครอบครองพ้ืนท่ีป่� นำ�ม�ซ่ึงคว�มขัดแย้งท่ีรุนแรงม�กข้ึน ท้ังน้ีรัฐได้แก้ปัญห�โดยก�ร

มีนโยบ�ยจัดท่ีดินหล�ยคร้ังเพ่ือบรรเท�ปัญห� เช่น ก�รจัดเป็นนิคมสร้�งตนเอง นิคมสหกรณ์ ก�รจัดท่ีดิน

ในรูปหมู่บ้�นป่�ไม้ ก�รจัดท่ีดินในรูป สทก. ก�รจัดท่ีดินในรูป ส.ป.ก. ก�รมีมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุน�ยน 2541 

ก�รมีโครงก�รโฉนดชุมชน เป็นต้น นโยบ�ยจัดท่ีดินดังกล่�วส่วนใหญ่ พบว่�ไม่ได้มีก�รดำ�เนินก�รอย่�งต่อเน่ือง

 ข�ดก�รควบคุมและบังคับใช้กฎหม�ยท่ีจะลดก�รบุกรุกเข้�ครอบครองท่ีดินป่�ไม้ยังไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้

อย่�งมีประสิทธิภ�พ และประสิทธิผล ด้วยปัญห�และข้อจำ�กัดต่�งๆ ในปัจจุบันรัฐมีนโยบ�ยในก�รจัดท่ีกินทำ�กิน 

ให้ชุมชน ภ�ยใต้คณะกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ บทเรียนในอดีตดังกล่�ว ควรนำ�ไปสู่ก�รสร้�งกลไก หรือ

ผลักดันให้มีก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม

 สถ�นก�รณ์ในปัจจุบันของก�รใช้ประโยชน์ท่ีดินป่�ไม้ โดยเฉพ�ะในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ พบว่�มีร�ษฎร

จำ�นวนม�กท่ีอยู่อ�ศัยและทำ�กินอยู่ในพ้ืนท่ีเขตป่� ท้ังในเขตพ้ืนท่ีต้นน้ำ� หรือในพ้ืนท่ีป่�อ่ืนๆ ก�รใช้ท่ีดิน 

ในหล�ยพ้ืนท่ี มีระบบก�รปลูกพืชเชิงเด่ียว ท่ีมีเป้�หม�ยเพ่ือก�รสร้�งร�ยได้ให้แก่ครัวเรือน เช่น ข้�วโพด ย�งพ�ร� 

ซ่ึงก�รใช้ท่ีดินดังกล่�วถูกมองว่�เป็นก�รทำ�ล�ยป่� ทำ�ล�ยพ้ืนท่ีต้นน้ำ� ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม

โดยรวม ทำ�ให้รัฐมีนโยบ�ยท่ีจะแก้ปัญห�ก�รทำ�กินอยู่ในพ้ืนท่ีป่� ด้วยแนวท�งต่�งๆ

 อย่�งไรก็ต�ม ก�รจัดก�รปัญห�เร่ืองท่ีดินทำ�กินในเขตป่�ท่ีมองเพียงมิติใดมิติหน่ึง อ�จจะไม่ส�ม�รถแก้ไข

ปัญห�ได้อย่�งเป็นระบบ ร�กเหง้�ของปัญห�ท่ีสำ�คัญประก�รหนึ่ง คือคว�มม่ันคงของสิทธิในก�รถือครองท่ีดิน

ในเขตป่� ซ่ึงจะไปส่งผลต่อรูปแบบก�รใช้ประโยชน์ท่ีดิน เศรษฐกิจของครัวเรือน และสังคมในภ�พรวม ซ่ึงมีเง่ือนไข 

ปัจจัยหล�ยประก�รท่ีส่งผลต่อคว�มม่ันคงในก�รถือครองท่ีดินในเขตป่� ท้ังน้ีก�รวิเคร�ะห์เง่ือนไข โอก�ส และ

ข้อจำ�กัดในก�รรับรองสิทธิก�รถือครองท่ีดินในเขตป่� ในภ�พรวม ดังร�ยละเอียดต่อไปน้ี

ข้อจัำากัดในการื่รัื่บัรื่องสิิทธิิในการื่ถ่ือคิรื่องท่�ดินป่่าไม้

 1. นโยบ�ยของภ�ครัฐในก�รรับรองสิทธิในก�รถือครองท่ีดินป่�ไม้ เป็นนโยบ�ยเชิงเด่ียว มุ่งแก้ไขปัญห�

หรือดำ�เนินก�รเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเฉพ�ะ ข�ดก�รมองปัญห�และจัดก�รแก้ไขปัญห�อย่�งบูรณ�ก�ร บ�งคร้ังเป็น

นโยบ�ยท่ีแก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน้� หรือนโยบ�ยท่ีเอ้ือประโยชน์ในแก่คนบ�งกลุ่ม ทำ�ให้ปัญห�เร่ืองท่ีดินยังส่ังสม

และเร้ือรังอยู่ในสังคมไทย เช่น ขน�ดท่ีดินในก�รถือครอง ซ่ึงพบว่�ท่ีดินจำ�นวนม�กอยู่ในกลุ่มผู้ถือครองร�ยใหญ่ๆ 

เพียงไม่ก่ีร�ย ก�รกระจ�ยก�รถือครองท่ีดินรัฐยังไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พส่งผลต่อเน่ือง ถึงก�ร

เข้�ถือครองท่ีดินในเขตป่�ไม้ จ�กก�รศึกษ� พบว่�ตลอดระยะเวล�ท่ีผ่�นม�รัฐบ�ลหล�ยชุดท่ีเข้�ม�บริห�ร

ประเทศต่�งให้คว�มสำ�คัญต่อก�รจัดท่ีดินให้แก่เกษตรกร ผู้ไม่มีท่ีดินทำ�กินหรือผู้ย�กไร้ต่�งๆ นโยบ�ยและม�ตรก�ร

ต่�งๆ ท่ีออกม� เน้นก�รมอบท่ีดินให้แก่ผู้ถือครองท่ีดินกลุ่มต่�งๆ มีก�รกำ�หนดระเบียบและเง่ือนไขก�รใช้ท่ีดินต่�งๆ 

เหล่�น้ันไว้อย่�งรัดกุม แต่ในเชิงปฏิิบัติไม่ส�ม�รถบังคับใช้ข้อกำ�หนดหรือเง่ือนไขน้ันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ทำ�ให้

ท่ีดินให้ถูกซ้ือข�ยเปล่ียนมือ ทำ�ให้จำ�นวนผู้ไม่มีท่ีดินเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ส่วนหน่ึงอ�จจะม�จ�กก�รเพ่ิมข้ึนของประช�กร

ทำ�ให้คว�มต้องก�รท่ีดินมีม�กข้ึนต�มไปด้วย แต่ประเด็นท่ีน่�สนใจคือ คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ในก�รใช้ประโยชน์

ท่ีดินให้เกิดคว�มคุ้มค่� สร้�งร�ยได้ท่ีม่ันคง และมีคว�มย่ังยืนน้ัน รัฐยังไม่ส�ม�รถท่ีจะผลักดันให้เป็นรูปธรรมได้
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 2. ระบบกฎหม�ยของภ�ครัฐท่ียังไม่เอ้ือต่อก�รรับรองสิทธิในก�รถือครองท่ีดินป่�ไม้ กฎหม�ยท่ีมีก�รบังคับ

ใช้ในปัจจุบัน ยังคงมีมุมมองเร่ืองสิทธิแบบกรรมสิทธ์ิของรัฐ และกรรมสิทธ์ิของเอกชน รวมท้ังก�รรวมศูนย์

อำ�น�จในก�รจัดก�รป่� ทำ�ให้กฎหม�ยท่ีตร�ข้ึนม�ส่วนใหญ่ให้คว�มสำ�คัญกับสิทธิและอำ�น�จของรัฐเหนือทรัพย�กร

ท้ังท่ีดินและป่�ไม้ ก�รปรับตัวของกฎหม�ยทำ�ได้ค่อนข้�งล่�ช้� แม้นในปัจจุบันได้มีก�รปรับปรุงพระร�ชบัญญัติ

ป่�ไม้หล�ยฉบับให้มีคว�มทันสมัยม�กขึ้น หรือก�รตร�พระร�ชบัญญัติใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ีมีหลักก�รและ

ข้อบัญญัติหล�ยอย่�งได้เปิดโอก�สให้มีแก้ไขปัญห�ก�รถือครองท่ีดินในเขตป่� ก�รจัดระบบให้มีคว�มชัดเจนขึ้น 

แต่ยังพบข้อจำ�กัดอีกหล�ยประก�ร โดยเฉพ�ะก�รตร�อนุบัญญัติท่ีกำ�ลังอยู่ในระหว่�งดำ�เนินก�ร แต่ยังไม่มี

คว�มชัดเจน ซึ่งเป็นข้อกังวลสำ�คัญ เพร�ะเก่ียวข้องกับก�รนำ�แนวคิดในม�ตร�ต่�งๆ ของกฎหม�ยไปสู่ก�ร

ปฏิิบัติ ถ้�อนุบัญญัติดังกล่�วไม่เอ้ือแต่กล�ยเป็นอุปสรรค ก�รดำ�เนินง�นเพ่ือให้บรรลุเป้�หม�ยต�มเจตน�รมณ์

ของกฎหม�ยย่อมเป็นไปได้ย�กขึ้น ดังน้ันก�รปฏิิบัติต�มกฎหม�ยท่ีมีก�รรับรองสิทธิก�รถือครองท่ีดินป่�ไม้อ�จไม่

ส�ม�รถทำ�ให้เกิดคว�มม่ันคงในเร่ืองท่ีดิน และคว�มเป็นธรรมท�งสังคมได้อย่�งแท้จริง

 3. ศักยภ�พของผู้ถือครองท่ีดินป่�ไม้ ต้องยอมรับประก�รหนึ่งว่� ผู้ถือครองท่ีดินร�ยย่อยในเขตป่�

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนท่ียังข�ดโอก�สท�งสังคม มีฐ�นะย�กจน มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รใช้ท่ีดินอย่�งย่ังยืนจำ�กัด 

รวมท้ังปัญห�ท�งเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้ไม่ส�ม�รถปรับเปล่ียนระบบก�รผลิตท่ีเอ้ือต่อก�รใช้ท่ีดินอย่�งย่ังยืนได้ ทำ�ให้

เกิดปัญห�ท่ีดินหลุดมือ หรือก�รข�ยท่ีดิน เม่ือถูกบีบค้ันจ�กภ�วะท�งเศรษฐกิจ

 4. รัฐธรรมนูญ ให้คว�มสำ�คัญต่อสิทธิชุมชนและก�รมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ และ

คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พในท้องถ่ิน ก�รกระจ�ยก�รถือครองท่ีดินอย่�งเป็นธรรม และแผนพัฒน�เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งช�ติ ฉบับท่ี 12 ท่ีมีหลักก�รพัฒน�ประเทศท่ีให้คว�มสำ�คัญกับ ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง 

ก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน และคนเป็นศูนย์กล�งของก�รพัฒน� ซ่ึงก�รดำ�เนินก�รให้บรรลุต�มเป้�หม�ยดังกล่�ว ก�รจัดก�ร

เพ่ือให้เกิดคว�มม่ันคงในด้�นก�รถือครองท่ีดินในเขตป่� เพ่ือลดก�รเปล่ียนมือก�รถือครองท่ีดินและสนับสนุน

ให้มีก�รใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่�งย่ังยืนจะเป็นแนวท�งสำ�คัญอีกอย่�งหนึ่ง

ป่จััจััย์แลุ่ะเง่�อนไขท่�สินับัสินุนการื่รัื่บัรื่องสิิทธิิในการื่ถ่ือคิรื่องท่�ดินป่่าไม้

 1. คว�มต่อเน่ืองของนโยบ�ยของภ�ครัฐ ในก�รแก้ไขปัญห�ก�รถือครองท่ีดินป่�ไม้ นโยบ�ยของภ�ครัฐ

ต้องมีคว�มต่อเน่ือง และดำ�เนินก�รอย่�งเป็นระบบ เน่ืองจ�กมีบทเรียนหล�ยกรณีท่ีรัฐบ�ลมีนโยบ�ยท่ีเก่ียวกับ

ก�รจัดก�รท่ีดินป่�ไม้ แต่ไม่ได้มีก�รดำ�เนินก�รอย่�งต่อเน่ือง จริงจัง ทำ�ให้กล�ยเป็นปัญห�เร้ือรัง และเป็นส�เหตุ

ให้เกิดปัญห�ใหม่ ย�กต่อก�รจัดก�ร สร้�งคว�มไม่ไว้ว�งใจระหว่�งร�ษฎรและเจ้�หน้�ท่ีรัฐ นำ�ไปสู่คว�มขัดแย้ง 

ท่ีดินเปล่ียนมือ ก�รบุกรุกเพ่ือถือครองพ้ืนท่ีใหม่ และปัญห�ต่อเน่ืองอ่ืนๆ

 2. ก�รมีงบประม�ณสนับสนุนอย่�งต่อเน่ือง ก�รดำ�เนินง�นจัดท่ีดินของภ�ครัฐนอกจ�กต้องเป็นนโยบ�ย

ท่ีต่อเน่ืองแล้วยังต้องมีงบประม�ณสนับสนุนให้ต่อเน่ืองด้วย รวมท้ังก�รจัดระบบก�รใช้งบประม�ณท่ีลดก�รทุจริต

ในหน้�ท่ี ให้เกิดคว�มโปร่งใส เป็นไปต�มหลักก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองท่ีดี

 3. บุคคลกรผู้ปฏิิบัติง�นในหน่วยง�นร�ชก�รต่�งๆ ต้องปรับเปล่ียนแนวคิด และวิธีก�รทำ�ง�นให้สอดคล้อง

กับสภ�พสังคมท่ีเปล่ียนไป ต้องให้คว�มสำ�คัญกับก�รมีส่วนร่วมของภ�คส่วนต่�งมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจท่ีชัดเจน 

และถ่�ยทอดนโยบ�ยและระเบียบต่�งๆ สู่ก�รปฏิิบัติได้

 4. แนวคิดและมุมมองในเร่ืองระดับของสิทธ์ิ ก�รดำ�เนินก�รรับรองสิทธ์ิในท่ีดินป่�ไม้ส่ิงสำ�คัญประก�รหน่ึง 

คือก�รมีมุมมองเร่ืองท่ียืดหยุ่นม�กขึ้น ระดับสิทธิท่ีมีหล�ยอย่�ง ก�รสร้�งเง่ือนไขท่ีนำ�ไปสู่ก�รปฏิิบัติได้จริง
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 5. พัฒน�ระบบธรรม�ภิบ�ลป่�ไม้ เพ่ือให้เกิดคว�มโปร่งใส เป็นธรรมมีระบบท่ีชัดเจนติดต�มตรวจสอบได้

เน่ืองจ�กง�นด้�นป่�ไม้เป็นง�นท่ีเก่ียวข้องกับก�รดูแลจัดก�รทรัพย�กรส่วนรวมของประเทศ ก�รข�ดธรรม�ภิบ�ล

ในก�รบริห�รจัดก�ร จะเป็นส�เหตุของก�รทุจริตในหน้�ท่ี ก�รดำ�เนินง�นท่ีไม่โปร่งใสเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

ม�กกว่�ประโยชน์ส่วนร่วม ระบบก�รทำ�ง�นยุ่งย�ก ดังน้ันก�รมีธรรม�ภิบ�ลป่�ไม้จะเป็นเง่ือนไขสำ�คัญท่ีจะนำ�ไปสู่

ก�รพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสม เป็นธรรมในก�รใช้ท่ีดินป่�ไม้

 6. คว�มกดดันจ�กภ�ยนอกประเทศ เช่น กรณีสหภ�พยุโรปได้กำ�หนดม�ตรก�รเพ่ือแก้ไขปัญห�ไม้

ผิดกฎหม�ย โดยก�รทำ�แผนปฏิิบัติก�รท่ีบังคับใช้กฎหม�ยป่�ไม้ ธรรมภิบ�ล และก�รค้� หรือแผนปฏิิบัติก�ร 

FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade) เป็นผลให้เกิดก�รต่ืนตัวในก�รดำ�เนินก�ร

ท่ีเก่ียวข้องกับก�รทำ�ไม้ ซึ่งท่ีม�ของไม้ หรือแหล่งกำ�เนิดไม้ เก่ียวข้องกับคว�มถูกต้องท�งกฎหม�ยของพ้ืนท่ีท่ีจะ

ปลูกไม้เพ่ือใช้ประโยชน์ ซ่ึงแรงกดดันจ�กภ�ยนอกประเทศดังกล่�ว ได้เอ้ือให้เกิดก�รพูดคุยในเร่ืองสิทธิก�รถือครอง

ท่ีดินป่�ไม้ม�กขึ้น ซึ่งในอน�คตก�รค้�ไม้ระหว่�งประเทศมีแนวโน้มท่ีจะให้คว�มสำ�คัญกับก�รติดต�ม ตรวจสอบ

แหล่งท่ีม�ของไม้ม�กข้ึน ดังน้ันก�รพิจ�รณ�คว�มถูกต้องท�งกฎหม�ยจึงควรเปิดมุมมองให้กว้�งม�กข้ึน พิจ�รณ�ถึง 

ข้อดี ข้อเสีย บนฐ�นคิดและมุมมองใหม่ๆ

การวิเคราะห์ปั่จัจััยภายในและภายนอก ในการป่ฏิิบัติตาม 
นโยบายการจััดิท่ี่�ดิินที่ำากินให้แก่ชุมชนในพืื้�นท่ี่�ป่่าสงวนแห่งชาติ

 เน่ืองจ�กในปัจจุบันภ�ครัฐได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รถือครองท่ีดินของเกษตรกรร�ยย่อย โดยเฉพ�ะ

ในพ้ืนท่ีป่� (ทุกประเภท) ได้มีก�รจัดต้ังคณะกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ ให้เป็นหน่วยง�นหลักในก�รกำ�หนด

นโยบ�ยและทิศท�งในก�รจัดก�รท่ีดินและทรัพย�กรดินของประเทศ ท้ังน้ีได้มีนโยบ�ย และม�ตรก�รหล�ยอย่�ง

ออกม�เพ่ือแก้ไขปัญห�และจัดก�รท่ีดิน ซึ่งได้กล่�วในร�ยละเอียดไปแล้วในบทก่อนหน้�น้ี แต่ก�รดำ�เนินง�น

ในระดับพ้ืนท่ี พบว่�ยังมีข้อจำ�กัดอยู่หล�ยประก�ร ซึ่งจ�กก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยภ�ยใน และปัจจัยภ�ยนอก

ในก�รปฏิิบัติต�มนโยบ�ยก�รจัดท่ีดินให้ชุมชนในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ พบว่�มีประเด็นน่�สนใจ ดังแสดงต�ร�งท่ี 3
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จุดแข็ง จุดอ่อน

ตารางที่ 4  การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำากัด ในการดำาเนินงานตามนโยบายการ        

             จัดที่ดินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

1. เป็นนโยบ�ยรัฐในก�รจัดก�รที่ดินทำ�กินในพื้นที่ป่�สงวน

แห่งช�ติที่มีคว�มชัดเจน และมีแนวท�งก�รปฏิิบัติและก�ร

จัดก�รที่ชัดเจนรับรองโดยรัฐ

2. มีกลไกก�รขับเคลื่อนที่ชัดเจน เช่น จัดตั้งคณะอนุกรรมก�ร

ดำ�เนินง�นชุดต่�ง ๆ มีก�รกำ�หนดอำ�น�จหน้�ที่ ขั้นตอนในก�ร

ปฏิิบัติง�น

3. คทช.จังหวัด มีงบประม�ณสนับสนุนอย่�งเพียงพอโดย

คทช. จังหวัด รับผิดชอบดำ�เนินง�นจัดท่ีดินให้ชุมชน แก่กลุ่มผู้ถือ

ครองที่ดิน ต�มมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 ในชั้นคุณภ�พลุ่มน้ำ�ที่ 3, 

4 และ 5

4. พื้นที่ที่อนุญ�ตให้มีก�รใช้ประโยชน์กลุ่มต่�งๆ รัฐรับรองก�ร

ใช้ประโยชน์พื้นที่อย่�งเป็นท�งก�ร จ�กเดิมที่ก�รถือครองที่ดิน

ในพ้ืนท่ีป่�ไม่มีก�รรับรองอย่�งเป็นท�งก�รจ�กภ�ครัฐ โดยเฉพ�ะ

กลุ่มที่เข้�ถือครองหลัง มติ ครม. 30 มิ.ย. 41

5. กรมป่�ไม้ส�ม�รถบริห�รจัดก�รพ้ืนท่ีในส่วนของชุดปฏิิบัติก�ร 

คทช.อำ�เภอ ได้อย่�งเบ็ดเสร็จ ทำ�ให้เกิดคว�มรวดเร็วในก�ร

ดำ�เนินง�น กล่�วคือ ชุดปฏิิบัติก�รคทช.อำ�เภอจะรับผิดชอบ 

กลุ่มผู้ถือครองที่ดินในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ กลุ่มที่มีที่ดินอยู่ใน

พื้นที่ชั้นคุณภ�พลุ่มน้ำ�ที่ 1 และ 2 ทั้งก่อนและหลัง มติ ครม. 

30 มิ.ย. 41 และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภ�พลุ่มน้ำ�ที่ 3, 4 

และ 5 ที่ถือครองหลัง มติ ครม. 30 มิ.ย. 41

1. เชิงนโยบ�ย

 1.1 ชุดปฏิิบัติก�ร คทช. อำ�เภอ เป็นก�รจัดก�รเชิงพื้นที่

อย่�งเดียว ไม่ได้เชื่อมโยงสู่โครงสร้�งพื้นฐ�นหรือก�รพัฒน�

ด้�นเศรษฐกิจ ซึ่งจะทำ�ให้ก�รทำ�ง�นไม่ครบวงจร ไม่ส�ม�รถ

นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�อ�ชีพ และก�รเข้�ถึงระบบตล�ดได้

 1.2 พื้นที่แต่ละภูมิภ�คมีคว�มแตกต่�งกัน แต่ใช้กรอบ

ก�รดำ�เนินง�นที่เหมือนกันทั้งประเทศทำ�ให้ ไม่มีคว�มยืดหยุ่น

ในก�รดำ�เนินง�นในพื้นที่ที่มีสภ�พพื้นที่และบริบทท�งสังคมที่

แตกต่�งกัน

 1.3 ก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่ไม่มีประสิทธิภ�พเท่�ที่ควรและข�ดคว�มต่อเนื่อง

 1.4 ขั้นตอนก�รขออนุญ�ตดำ�เนินง�นในด้�นต่�ง ๆ ยัง

ไม่ชัดเจน กรอบกฎหม�ยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับระบบ

ก�รจัดก�ร

2. ก�รปฏิิบัติง�น

 2.1 งบประม�ณก�รดำ�เนินง�นของ ชุดปฏิิบัติง�น คทช.

อำ�เภอมีอยู่อย่�งจำ�กัด ไม่เพียงพอต่อก�รปฏิิบัติภ�รกิจต�ม

กรอบง�นที่กำ�หนดไว้

 2.2 ก�รดำ�เนินง�นจัดที่ดินกลุ่มผู้ถือครองที่ดินในเขต

ป่�สงวนแห่งช�ติ กลุ่มที่มีที่ดินอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภ�พลุ่มน้ำ�ที่ 1 

และ 2 ทั้งก่อนและหลัง มติ ครม. 30 มิ.ย. 41 และกลุ่มที่อยู่ใน

พื้นที่ชั้นคุณภ�พลุ่มน้ำ�ที่ 3, 4 และ 5 ที่ถือครองหลัง มติ ครม. 

30 มิ.ย. 41 อยู่ในก�รบริห�รจัดก�รของกรมป่�ไม้  ซึ่งมีกำ�ลัง

เจ้�หน้�ที่น้อย ก�รบูรณ�ก�รกับหน่วยง�นอื่นๆ ยังข�ดคว�ม

คล่องตัว

 2.3 กรมป่�ไม้ต้องก�รเร่งก�รดำ�เนินก�รแต่มีพ้ืนท่ีท่ีต้อง

จัดก�รจำ�นวน มีระยะเวล�ก�รทำ�ง�นสั้น

 2.4 ยังไม่มีม�ตรก�รรองรับ กรณีชุมชนที่เป็นเป้�หม�ย

ในก�รดำ�เนินง�น แต่ชุมชนไม่เห็นด้วยกับนโยบ�ยและแนวท�ง

ก�รดำ�เนินง�น และไม่ประสงค์เข�ร่วมโครงก�รจัดที่ดิน
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โอกาส ข้อจำากัด

1. มีภ�คธุรกิจให้คว�มสนใจในก�รเข้�ม�ร่วมส่งเสริมพัฒน�อ�ชีพ 

เช่น ศูนย์ก�รเรียนรู้เรื่องไผ่ครบวงจร แม่แจ่มโมเดลพลัส

2. เมื่อพื้นที่ถูกรับรองก�รใช้ประโยชน์ที่ดินจ�กรัฐนำ�ไปสู่ก�ร

รับรองผลผลิต

3. โอก�สในก�รเข้�ถึงสวัสดิก�รภ�ครัฐได้ม�กขึ้น เมื่อที่ดินได้

ก�รรับรองจ�กรัฐอย่�งเป็นท�งก�รจะทำ�ให้เกษตรกรที่ถือครอง

ที่ดินดังกล่�ว ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งทุน หรือสวัสดิก�รของรัฐ 

เช่น เงินช่วยเหลือเกษตรกร กรณีภัยพิบัติ หรือก�รสนับสนุน

เงินทุนต่�งๆ ได้ม�กขึ้น

4. ก�รบังคับใช้ FLEGT ทำ�ให้พ้ืนท่ี ท่ีได้รับอนุญ�ตให้ใช้ประโยชน์

ส�ม�รถเข้�ถึงก�รทำ�ไม้เพื่อก�รค้�ได้ม�กขึ้น

5. นโยบ�ยก�รเพ่ิมพ้ืนท่ีป่�เศรษฐกิจให้ครบร้อยละ15 ของพ้ืนท่ี

ประเทศ ซึ่งพื้นที่ต�มนโยบ�ยก�รจัดที่ดินในเขตป่� เป็นพื้นที่

เป้�หม�ยที่สำ�คัญ

1. บรรย�ก�รท�งก�รเมือง อ�จจะทำ�ให้นโยบ�ยเปลี่ยนแปลง

หรือมีก�รดำ�เนินก�รไม่ต่อเนื่อง

2. ก�รขับเคล่ือนหรือผลักดันก�รดำ�เนินง�นของรัฐมนตรี / รัฐบ�ล 

จะส่งผลถึงก�รปฏิิบัติง�นของหน่วยง�นต่�งๆ

3. คว�มต่อเน่ืองของนโยบ�ย กรอบเวล�ในก�รดำ�เนินง�น เพร�ะ

ก�รปลูกไม้ยืนต้นต้องใช้เวล�

4. ก�รกระจ�ยตัวของภ�คธุรกิจที่สนใจ ยังไม่ทั่วถึง รวมทั้งก�ร

ผลิตของเกษตรกรยังไม่เพียงพอต่อก�รรองรับภ�คอุตส�หกรรม 

ทำ�ให้เป็นข้อจำ�กัดของภ�คเอกชนในก�รเข้�ม�ดำ�เนินก�ร

ส่งเสริม

5. ก�รทำ�ข้อตกลง FLEGT พื้นที่ป่�สงวนยังไม่มีระบบที่ชัดเจน 

อ�จจะทำ�ให้เสียโอก�สในก�รเข้�สู่ระบบ FLEGT ของผู้ปลูกไม้

มีค่�ในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ

จุดแข็ง จุดอ่อน

3. เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิิบัติง�น

 3.1 เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิิบัติง�นของกรมป่�ไม้ ยังข�ดคว�มรู้ 

คว�มเข้�ใจในนโยบ�ยที่ได้รับมอบหม�ยให้ปฏิิบัติอย่�งถ่องแท้ 

ส่งผลต่อก�รปฏิิบัติ และก�รสื่อส�รให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 3.2 ก�รข�ดแคลนบุคคล�กรของกรมป่�ไม้ ทำ�ให้มีจำ�นวน

เจ้�หน้�ที่ไม่เพียงพอที่จะดำ�เนินง�น รวมทั้งเจ้�หน้�ที่มีภ�รกิจ

หล�ยหน้�ที่

4. ก�รยอมรับของร�ษฎร

 4.1 มีร�ษฎรบ�งกลุ่มไม่เห็นด้วยกับนโยบ�ยและแนวท�ง

ก�รดำ�เนินง�น เพร�ะถูกจำ�กัดสิทธิ์ และมีเงื่อนไขในก�รใช้ที่ดิน

 4.2 ก�รไม่คุ้นชินต่อสิทธิก�รใช้ที่ดินรูปแบบใหม่ (แปลง

รวม เป็นผู้ช่วยพนักง�นเจ้�หน้�ท่ี) ซ่ึงลดทอนก�รมีสิทธิท่ีดินแบบ

ปัจเจกบุคคล
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ข้อเสนอแนะ

การื่พัฒนาแลุ่ะป่รัื่บัป่รุื่งกฎห่มาย์แลุ่ะนโย์บัาย์

 ควรมีพัฒน�และปรับปรุงนโยบ�ยและกฎหม�ยให้สอดคล้องกับก�รรับรองสิทธิในท่ีดินป่�ไม้  ไม่ใช่เป็น

เพียงเร่ืองก�รมอบท่ีดิน แต่ต้องสร้�งระบบและกลไกท่ีจะทำ�ให้ก�รถือครองท่ีดินมีคว�มม่ันคง ซึ่งกลไกภ�ครัฐ

ท่ีเป็นท�งก�ร ท้ังนโยบ�ยและกฎหม�ยถ้�มีคว�มเข้�ใจชัดเจนจะเป็นแนวท�งสำ�คัญในก�รแก้ไขปัญห�  

ซึ่งส�ม�รถดำ�เนินก�รได้หล�ยแนวท�ง ได้แก่

 1. ก�รแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหม�ยท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้เอ้ือหรือสอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป หรือ

ก�รกำ�หนดระเบียบ ข้อปฏิิบัติในกฎหม�ยรอง (อนุบัญญัติ) ท่ีเหม�ะสมเป็นไปได้ในท�งก�รปฏิิบัติ เช่น พระร�ช

บัญญัติป่�ไม้ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562  ซึ่งเป็นกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องกับก�รทำ�ไม้ และได้มีก�รปรับปรุงม�ตร� 7 

ท่ีว่� “ไม้ชนิดใดท่ีข้ึนในป่�จะให้เป็นไม้หวงห้�มประเภทใด ให้กำ�หนดโดยพระร�ชกฤษฎีก� สำ�หรับไม้ทุกชนิดท่ีข้ึน

ในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองต�มประมวลกฎหม�ยท่ีดิน ไม่เป็นไม้หวงห้�ม หรือไม้ท่ีปลูกขึ้นในท่ีดิน

ท่ีได้รับอนุญ�ตให้ทำ�ประโยชน์ต�มประเภท หนังสือแสดงสิทธิท่ีรัฐมนตรีประก�ศกำ�หนดโดยคว�มเห็นชอบ 

ของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่�ไม่เป็น ไม้หวงห้�ม” ดังน้ันถ้�ส�ม�รถรับรองให้พ้ืนท่ี ท่ีได้รับก�รอนุญ�ตให้ใช้ประโยชน์

ในรูปแบบต่�งๆ ของรัฐ ภ�ยใต้นโยบ�ยของคณะกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ เป็นพ้ืนท่ีท่ีส�ม�รถตัดฟันและ

ใช้ประโยชน์ต�มม�ตร� 7 ท่ีปรับปรุงใหม่ได้ จะก่อให้เกิดแรงจูงใจสำ�คัญท่ีจะส่งเสริมให้ร�ษฎรท่ีอยู่ในพ้ืนท

ดังกล่�วปลูกไม้มีค่�ท�งเศรษฐกิจม�กขึ้น

 2. นโยบ�ยป่�ไม้ท่ีพัฒน�ขึ้นในระดับต่�ง ๆ ควรคำ�นึงถึงคว�มเหม�ะสมและก�รนำ�ไปสู่ก�รปฏิิบัต

ได้จริง เน่ืองจ�กพบว่�นโยบ�ยท่ีเก่ียวกับก�รป่�ไม้หล�ยประก�รมีหลักก�รท่ีดีแต่แนวท�งก�รนำ�ไปสู่ก�รปฏิิบัติยัง

ไม่ชัดเจน หรือมีก�รดำ�เนินก�รไม่ต่อเน่ือง ซึ่งเกิดจ�กส�เหตุต่�ง ๆ เช่น ก�รให้คว�มสำ�คัญของรัฐบ�ลชุดต่�งๆ 

ท่ีเข้�ม�บริห�รประเทศ คว�มไม่สอดคล้องกับบริบทสังคมและส่ิงแวดล้อม เช่น นโยบ�ยก�รจัดท่ีดินทำ�กินให้แก่

ร�ษฎร ซ่ึงดำ�เนินก�รม�หล�ยคร้ังแต่ไม่ส�ม�รถยุติปัญห�ได้ อย่�งไรก็ต�มปัจจุบันนโยบ�ยด้�นท่ีดินและทรัพย�กรดิน

ของประเทศไทยมีคว�มชัดเจนม�กข้ึนกว่�ในอดีต มีองค์กรท่ีรับผิดชอบและแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นท่ีชัดเจน จึง

ควรผลักดันให้มีก�รดำ�เนินก�รให้ต่อเน่ือง จริงจัง และเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน   

 3. กระบวนก�รพัฒน�นโยบ�ย หรือกฎหม�ย จ�กเดิมท่ีใช้ผู้เช่ียวช�ญเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ควรเปิด

โอก�สให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่�ง ๆ เข้�ม�มีส่วนร่วมม�กขึ้น นอกจ�กน้ัน นโยบ�ยหรือกฎหม�ยบ�งประเด็น

ท่ีมีผลกระทบต่อสังคม หรือมีประเด็นอ่อนไหว ควรมีก�รทดลองปฏิิบัติในพ้ืนท่ีนำ�ร่อง เพ่ือศึกษ�คว�มเป็นไปได้ 

จุดอ่อน จุดแข็ง ก่อนท่ีจะมีก�รตร�เป็นกฎหม�ยหรือนโยบ�ยท่ีบังคับใช้โดยท่ัวไป

 4. ปรับเปล่ียนแนวคิดเร่ืองสิทธิ และคว�มเป็นเจ้�ของทรัพย์ให้มีคว�มยืดหยุ่นและมีหล�ยระดับ 

ไม่ควรมองรูปแบบสิทธิในมิติของรัฐเท่�น้ัน ท้ังน้ีก�รให้สิทธิแก่ผู้ถือครองท่ีดินในพ้ืนท่ีป่�ไม้ ยังเป็นส่ิงสำ�คัญอยู่

 แต่รูปแบบก�รถือครอง หรือก�รให้สิทธ์ิไม่ควรเป็นรูปแบบเดียว แต่ควรท่ีมีคว�มยืดหยุ่นและหล�กหล�ยม�กขึ้น 

สอดคล้องกับบริบทของสังคมและสภ�พพ้ืนท่ีน้ัน ๆ โดยต้องอยู่บนพ้ืนฐ�นก�รมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเก่ียวข้อง
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การื่พัฒนากลุ่ไกแลุ่ะเคิร่ื่�องม่อในการื่บัริื่ห่ารื่จััดการื่

 เพื่อให้ภ�ครัฐส�ม�รถแก้ไขปัญห�ก�รลดลงของพื้นที่ป่� จ�กก�รบุกรุกของร�ษฎรและสร้�งคว�มมั่นคง

ให้แก่ร�ษฎรที่ถือครองที่ดินในเขตป่� รัฐควรพัฒน�กลไกและเครื่องมือในก�รบริห�รจัดก�รก�รถือครองที่ดินป่�ไม้ 

อ�ทิเช่น

 1. ก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยก�รจัดที่ดิน ควรมีคว�มต่อเนื่องและให้เป็นว�ระแห่งช�ติ เพื่อผลักดัน

ก�รทำ�ง�นให้เสร็จสิ้น ไม่ควรเป็นเหมือนนโยบ�ยรัฐในอดีต ที่ไม่ดำ�เนินก�รให้เสร็จสิ้นทันก�ล ทำ�ให้เกิดปัญห�

ที่ต่อเนื่องม�ถึงปัจจุบัน ดังนั้นจึงควรสร้�งกลไก ที่จะผลักดันในเชิงนโยบ�ยให้ต่อเนื่อง และมีงบประม�ณสนับสนุน 

รวมท้ังก�รมีกลไกก�รปฏิิบัติง�นในพ้ืนท่ีท่ีมีคว�มชัดเจน แต่ก�รจะดำ�เนินก�รให้สำ�เร็จเป็นเร่ืองท่ีท้�ท้�ยเป็นอย่�งม�ก 

เพร�ะเป็นกลไกแบบภ�ครัฐ ที่ข�ดคว�มคล่องตัว จำ�กัดด้วยระเบียบต่�งๆ ทั้งนี้ก�รกำ�หนดกลไกก�รดำ�เนินง�น 

ควรเป็นกรอบกว้�งๆและมีคว�มยืดหยุ่น แล้วให้แต่ละพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในก�รคิดแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นต�มบริบท

ที่เหม�ะสมของแต่ละพื้นที่

 2. ก�รจัดก�รที่ดินในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ ควรจัดก�รแบบบูรณ�ก�ร เปิดโอก�สให้ภ�ครัฐ ภ�ค

ประช�ชน ภ�คประช�สังคม ควรเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดกรอบแนวท�งในก�รดำ�เนินง�น ไม่ควรเป็น

ก�รว�งกรอบแบบจำ�กัด ที่ม�จ�กภ�ครัฐเพียงฝ่�ยเดียว และควรคำ�นึงถึงคว�มเป็นไปได้ในท�งปฏิิบัติ โดยเฉพ�ะ

กลุ่มเป้�หม�ยที่เป็นเกษตรกรร�ยย่อยที่อ�จจะไม่มีท�งเลือกในก�รประกอบอ�ชีพม�กนัก เช่น กรณีก�รกำ�หนด

กรอบม�ตรก�รสำ�หรับผู้อยู่อ�ศัยและทำ�กินในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติกลุ่มที่อยู่หลังมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 ถึง ปี 

2557 ท้ังในช้ันคุณภ�พลุ่มน้ำ� 3, 4 และ 5 ซ่ึงรัฐได้กำ�หนดให้มีก�รปลูกไม้มีค่�ท�งเศรษฐกิจ ร้อยละ50 ของพ้ืนที่ 

ก�รดำ�เนินง�นดังกล่�ว ควรต้องมีก�รว�งแผนร่วมกัน เพื่อคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่เหม�ะสมกับพื้นที่ เป็นที่

ยอมรับของเกษตรกร และมีคว�มเป็นไปได้ท�งก�รตล�ด (มีตล�ดรองรับ) หรือก�รมีแนวท�งในก�รรับประกัน

ร�ค� เพื่อให้เกษตรกรร�ยย่อยที่เข้�ร่วมโครงก�รมีคว�มมั่นใจในก�รที่จะปรับเปลี่ยนระบบก�รผลิต เนื่องจ�ก

ก�รปลูกไม้ยืนต้น ต้องใช้ระยะเวล�ย�วน�นจึงจะส�ม�รถตัดฟันม�ใช้ประโยชน์ได้

 3. ก�รกำ�หนดแนวเขตป่�ไม้ให้ชัดเจน และเป็นระบบเดียวกัน เพื่อเป็นเครื่องมือในก�รทำ�ง�นของ

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ภ�ครัฐได้พย�ย�มผลักดันก�รจัดทำ�แผนที่ให้มีก�รกำ�หนดขอบเขตร่วมกันเป็นชุดเดียว 

หรือโครงก�ร “One Map” ม�อย่�งต่อเนื่อง แต่ติดขัดด้วยปัญห�หล�ยประก�ร ปัจจุบันอยู่ระหว่�งก�รผลักดัน

ของคณะกรรมก�รนโยบ�ยที่ดินแห่งช�ติ ทั้งนี้ถ้�ส�ม�รถกำ�หนดแนวเขตป่�ไม้ได้อย่�งชัดเจน จะส่งผลต่อก�ร

ทำ�ง�นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องให้ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ลดคว�มซ้ำ�ซ้อน หรือขัดแย้งกัน

ได้ระดับหนึ่ง จะเป็นผลให้ก�รดำ�เนินก�รอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน ในกรณีป่�สงวนแห่งช�ติ ห�ก

มีก�รจัดทำ�แนวเขตที่ชัดเจนแล้ว ควรมีก�รประช�สัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูล สร้�งก�รรับรู้ให้แก่ส�ธ�รณชน

ได้รับทร�บ เพื่อป้องกันก�รบุกรุกใหม่ในอน�คต

 4. ก�รผลักดันให้มีก�รสำ�รวจจัดทำ�ทะเบียนผู้ที่อ�ศัยในเขตป่�กลุ่มต่�งๆ ให้มีคว�มชัดเจน เพื่อก�ร

กำ�หนดเงื่อนไขก�รเข้�ถือครอง ซึ่งปัจจุบันกรมป่�ไม้มีแนวท�งปฏิิบัติที่ชัดเจน ในก�รสำ�รวจก�รถือครองและ

จัดทำ�ทะเบียนผู้อยู่อ�ศัยและทำ�กินในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติกลุ่มต่�งๆ ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของ ชุดปฏิิบัติก�ร

 คทช. อำ�เภอ ในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติแล้ว แต่ก�รดำ�เนินง�นดังกล่�วต้องมีก�รผลักดัน และขับเคลื่อนให้ก�ร

ปฏิิบัติต�มกรอบก�รดำ�เนินง�นนี้ให้สำ�เร็จต�มเป้�หม�ยและกรอบระยะเวล�

 5. ก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลผู้ถือครองที่ดินป่�ไม้ และผู้ที่ได้รับก�รจัดสรรที่ดินจ�กภ�ครัฐรูปแบบต่�งๆ 

ฐ�นข้อมูลนี้จะทำ�ให้ส�ม�รถติดต�มตรวจสอบผู้ที่ถือครองที่ดินป่�ไม้ได้อย่�งเป็นระบบและรวดเร็ว ส�ม�รถนำ�
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ไปใช้ในก�รบริห�รจัดก�รผู้ที่ถือครองที่ดินป่�ไม้กลุ่มต่�ง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น เช่น ตรวจสอบก�รเปลี่ยนมือที่ดิน ก�รได้

รับที่ดินซ้ำ�ซ้อน หรือก�รบุกรุกที่ดินใหม่ เป็นต้น

 6. กรอบม�ตรก�รปลูกต้นไม้ในกลุ่มที่ทำ�กินในพื้นที่ชั้นคุณภ�พลุ่มน้ำ�ที่ 1 และ 2 ซึ่งกำ�หนดให้มีก�ร

ปลูกไม้ยืนต้น ร้อยละ100 ของพื้นที่ถือครอง และกลุ่มที่ทำ�กินในพื้นที่ชั้นคุณภ�พลุ่มน้ำ�ที่ 3, 4 และ 5 ซึ่งกำ�หนด

ให้มีก�รปลูกไม้ป่�เศรษฐกิจ ร้อยละ 50 ของพื้นที่ถือครอง ควรกำ�หนดแบบค่อย ๆ เพิ่มสัดส่วนก�รปลูกต้นไม้ใน

แต่ละปี แทนก�รปลูกให้ครบต�มต�มม�ตรก�รภ�ยในปีเดียว หรือก�รพัฒน�ให้มีท�งเลือกที่หล�กหล�ยยืดหยุ่น 

ในก�รใช้ที่ดินรูปแบบต่�งๆ ให้เหม�ะกับภูมินิเวศของแต่ละพื้นที่ แม้นในขั้นตอนก�รปฏิิบัติง�นจะกำ�หนดให้มี

ก�รห�รือระหว่�งเจ้�หน้�ที่และกลุ่มเกษตรกรร�ยย่อยที่ถือครองที่ดิน เพื่อกำ�หนดรูปแบบที่เหม�ะสมเป็นที่

ยอมรับ แต่ที่ผ่�นม� ก�รดำ�เนินง�นของเจ้�หน้�ที่มักจะมีโมเดลเดียว หรือให้คว�มสำ�คัญกับโมเดลที่สำ�เร็จ แต่ไม่

คำ�นึงถึงบริบทและข้อจำ�กัดของแต่ละพื้นที่ เป็นผลให้ก�รดำ�เนินง�นไม่บรรลุเป้�หม�ยเท่�ที่ควร

 7. ก�รสร้�งโมเดลในก�รจัดก�รที่ดินที่หล�กหล�ย โดยเฉพ�ะก�รปลูกต้นไม้รูปแบบต่�งๆ ควรมีก�ร

ศึกษ�ถึงรูปแบบก�รปลูก ก�รจัดก�ร ก�รอนุรักษ์ดินและน้ำ� รวมทั้งก�รวิเคร�ะห์คว�มเป็นไปได้ท�งเศรษฐศ�สตร์

และก�รเงินของแต่ละโมเดล เพื่อนำ�ม�เป็นท�งเลือกให้แก่พื้นที่ต่�ง ๆ

การื่พัฒนาการื่ม่ส่ิวนร่ื่วมแลุ่ะเสิริื่มสิร้ื่างคิวามเข้มแข็งขององค์ิกรื่ชุมชนแลุ่ะองค์ิกรื่
ป่กคิรื่องส่ิวนท้องถิื�น

 1. ก�รที่จะลดก�รบุกรุกพื้นที่ป่�ไม้หรือทำ�ล�ยป่�ได้นั้น สิ่งสำ�คัญประก�รหนึ่งที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อน 

คือก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒน�ศักยภ�พกลุ่มแกนนำ�ของชุมชน 

ให้ส�ม�รถบริห�รจัดก�รชุมชนของตนเองได้ นอกจ�กน้ันควรมีก�รพัฒน�กระบวนก�รมีส่วนร่วมของภ�คประช�ชน

ในก�รจัดก�รที่ดินในเขตป่� เช่น ก�รกระจ�ยอำ�น�จก�รจัดก�รพื้นที่จ�กเดิมที่รวมศูนย์อยู่ที่ภ�ครัฐม�สู่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรชุมชนให้ม�กขึ้น

 2. ก�รยกระดับคว�มส�ม�รถ สร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ ในมิติต่�งๆ เช่น ก�รใช้ที่ดินแบบวนเกษตร 

ก�รจัดก�รต้นไม้ รวมทั้งก�รรับรู้เรื่องสิทธิ์ในที่ดินแบบแปลงรวม เป็นต้น และเปิดโอก�สให้กลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง

 โดยเฉพ�ะกลุ่มเกษตรกรร�ยย่อยที่ถือครองที่ดินในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ ได้เข้�ม�มีส่วนร่วมในกระบวนก�ร

จัดก�รระบบที่ดินทำ�กินของตนเองและของชุมชนม�กขึ้น

 3. พัฒน�กลไกก�รติดต�ม ตรวจสอบ ก�รถือครองที่ดินและก�รทำ�ประโยชน์ในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ 

โดยกระบวนก�รประช�สังคม เปิดโอก�สให้ประช�สังคมของแต่ละหมู่บ้�นได้เข้�ม�มีบทบ�ทรับรอง หรือติดต�ม

ก�รถือครองท่ีดินและก�รใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพ่ือป้องกันก�รข�ยสิทธ์ิ หรือก�รเปล่ียนมือก�รถือครองท่ีดิน นอกจ�กน้ัน 

ควรก�รสร้�งกระบวนแลกเปลี่ยน ก�รเรียนรู้ของพื้นที่ต่�ง ๆ ทั้งจ�กเจ้�หน้�ที่รัฐ และร�ษฎร เพื่อให้เกิดก�ร

พัฒน�อย่�งต่อเนื่อง

การื่สิร้ื่างแรื่งจูังใจัในการื่ป่ลูุ่กต้ินไม้ห่ร่ื่อการื่ใช้ท่�ดินป่่าไม้อย่์างยั์�งย่์น

 ก�รจัดก�รกลุ่มผู้ที่ถือครองที่ดินในเขตป่�ให้มีก�รใช้ที่ดินอย่�งยั่งยืน สิ่งสำ�คัญคือก�รสร้�งแรงจูงใจ

ในก�รปลูกต้นไม้ในพื้นที่ซึ่งได้รับก�รจัดที่ดินในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ
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 1. รัฐควรมีนโยบ�ยก�รส่งเสริมที่มีม�ตรก�รจูงใจให้มีก�รปลูกไม้ยืนต้น ทั้งไม้ป่�และไม้ผลที่ส�ม�รถ

ตัดฟันและนำ�ม�ใช้ประโยชน์ได้ ปลูกแล้วต้องส�ม�รถนำ�ม�ใช้ประโยชน์ได้ ทั้งในรูปก�รใช้สอยในครัวเรือนหรือ

ข�ยเป็นร�ยได้ ถ้�ต้องก�รปลูกเพื่อฟ้�นฟูระบบนิเวศ รัฐควรมีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนสนับสนุนคนที่ปลูกต้นไม้

ในพื้นที่ที่มีคว�มเปร�ะบ�งท�งระบบนิเวศ

 2 ก�รจัดก�รที่ดินทำ�กินในเขตป่�ป่�สงวนแห่งช�ติ ซึ่งมีเกษตรกรร�ยย่อยอ�ศัยทำ�กินเป็นจำ�นวน

ม�ก ส่วนใหญ่มีคว�มจำ�เป็นเชิงเศรษฐกิจ เพื่อก�รมีร�ยได้เลี้ยงครอบครัว ดังนั้นม�ตรก�รต่�งๆ ที่ออกม�ควร

ส่งเสริมหรือสร้�งแรงจูงใจให้ปฏิิบัติ ต้องคำ�ถึงถึงคว�มเป็นไปได้ในด้�นเศรษฐกิจ สังคมด้วย ไม่ควรมีนโยบ�ย

แบบเดียวกันในทุกพ้ืนท่ี แต่ควรกำ�หนดกรอบกว้�งๆ แต่ในเน้ือห�ส�ระ หรือร�ยละเอียด ควรให้สอดคล้องกับบริบท

ของพื้นที่ สังคม วัฒนธรรม และระบบนิเวศนั้นๆด้วย ทั้งนี้กลุ่มต่�งๆ ควรได้รับคว�มเป็นธรรมอย่�งเท่�เทียมกัน

4.3.5 การื่พัฒนาศักย์ภาพของเจ้ัาห่น้าท่�ภาคิรัื่ฐ

 1. ปัญห�สำ�คัญประก�รหน่ึงในก�รขับเคล่ือนก�รแก้ไขปัญห�ก�รถือครองท่ีดินในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ 

คือ มุมมองและวิธีก�รปฏิิบัติของเจ้�หน้�ที่ที่เกี่ยวข้อง ก�รพัฒน�ศักยภ�พเจ้�หน้�ที่ในก�รทำ�ง�นกับภ�คส่วนอื่นๆ 

ก�รปรับแนวคิดขย�ยกรอบก�รมองและก�รเข้�ใจปัญห� ควรมีคว�มเข้�ใจหลักก�รสำ�คัญต่�งๆ เช่น ก�รถือครอง

ป่�ไม้ ธรรม�ภิบ�ลป่�ไม้ กฎหม�ย นโยบ�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดที่ดินป่�ไม้ รวมทั้งก�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้

อย่�งย่ังยืน เพ่ิมทักษะก�รดำ�เนินง�นอย่�งมีส่วนร่วม ท้ังน้ีระเบียบก�รปฏิิบัติต้องเอ้ือให้เจ้�หน้�ท่ีส�ม�รถดำ�เนินก�ร

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พด้วยเช่นกัน

 2. พัฒน�ทักษะของเจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิิบัติง�นภ�คสน�ม เพื่อให้มีก�รทำ�ง�นร่วมกับเกษตรกรร�ยย่อย

ที่จะได้รับก�รจัดสรรที่ดินทำ�กินในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ ทักษะสำ�คัญ เช่น ก�รส่งเสริม ก�รปลูกสร้�งสวนป่� 

หรือวนวัฒนวิธี วนเกษตร ก�รตล�ดและก�รสร้�งมูลค่�ของผลิตภัณฑ์์ รวมทั้งก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งให้องค์กร

ชุมชน ในกรณีที่เจ้�หน้�ที่ไม่ส�ม�รถพัฒน�ทักษะได้ทุกเรื่อง ควรประส�นคว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�นอื่นๆ
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อ้างอิงท้ี่ายเรื�อง

 1 ในระยะแรก มีช่ือว่� “โครงก�รจัดท่ีทำ�กินให้ผู้ย�กไร้ ต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล ภ�ยใต้คณะกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ (คทช.)” ต่อม�ได้เปล่ียน เป็น “

โครงก�รจัดท่ีดินทำ�กินให้ชุมชน ภ�ยใต้คณะกรรมก�รนโยบ�ยท่ีดินแห่งช�ติ (คทช.ตัดคำ�ว่� “ผู้ย�กไร้” ออก เน่ืองจ�กมีคว�มลักล่ันในก�รปฏิิบัติ โดย 

เฉพ�ะในพ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ ท่ีเน้นก�รจัดก�รพ้ืนท่ีให้เป็นระบบ มีกฎหม�ยรองรับ ให้กับแปลงสำ�รวจรังวัดท่ีได้ดำ�เนินก�รค้�งไว้ ต�มมติคณะรัฐมนตรี 

30 มิ.ย. 41 ไม่ใช่ก�รคัดเลือกผู้ย�กไร้เพ่ือให้ได้รับก�รช่วยเหลือด้�นท่ีทำ�กินโดยตรง

 2 พ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ ท่ีนำ�ม�ดำ�เนินก�รจัดท่ีดินในกรณีน้ี คือ พ้ืนท่ีป่�สงวนแห่งช�ติ ในช้ันคุณภ�พลุ่มนำ้�ท่ี 3, 4 และ 5 ท่ีมีร่องรอยก�รทำ� 

ประโยชน์ในภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศสี ปี พ.ศ. 2545 และกรมป่�ไม้ได้สำ�รวจก�รครอบกครองไว้แล้ว ต�มมติ ครม. 30 มิ.ย. 41
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