สารบัญ
หน้า
1. ความเป็นมา
2. วัตถุประสงค์ของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
3. นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
3.1 นโยบายด้านการจัดการป่าไม้
3.2 นโยบายด้านการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้
3.3 นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารและองค์กรเกี่ยวกับการป่าไม้
4. ข้อมูลประกอบข้อเสนอนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
4.1 กรอบการจัดท�ำนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
4.2 ล�ำดับชั้นของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
และความเชื่อมโยงกับหน่วยงานปฏิบัติ
4.3 นิยามและการจ�ำแนกป่าไม้ในนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
1) นิยามป่าไม้ในนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
2) การจ�ำแนกป่าไม้ในนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
4.4 การวิเคราะห์สถานการณ์การป่าไม้ไทยในการจัดท�ำนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
1) การวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย
2) การวิเคราะห์ปัญหาหลักของการป่าไม้ไทย
3) การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มภายนอกที่กระทบต่อการป่าไม้ไทย
4.5 ความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาหลักของการป่าไม้ไทยกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

1
2
3
3
4
5
6
6
7
8
8
9
10
10
16
17
18

ภาคผนวก
ภาคผนวกที่
1 ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2560
2 องค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.)
3 ค�ำสั่งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดท�ำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
4 ค�ำสั่งคณะอนุกรรมการจัดท�ำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนา
การป่าไม้แห่งชาติ ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานสนับสนุนคณะอนุกรรมการ
จัดท�ำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ

หน้า
24
28
29
31

สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้า

1 ความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาหลักของการป่าไม้ไทยกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

19

สารบัญภาพ
ภาพที่
1 กรอบการจัดท�ำนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
2 ล�ำดับชั้นของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
และความเชื่อมโยงกับหน่วยงานปฏิบัติ
3 พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย
4 สาเหตุหลักของการลดลงของพื้นที่ป่าและการท�ำให้ป่าเสื่อมโทรมในประเทศไทย
5 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ป่าไม้กับนโยบายระดับชาติ
6 พื้นที่ป่าในกลุ่มประเทศอาเซียน
7 การวิเคราะห์ปัญหาหลักของการป่าไม้ไทยในการจัดท�ำนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
8 อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

หน้า
6
7
11
12
13
14
16
18

นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
1. ความเป็นมา
ทรัพยากรป่าไม้เป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และความมัน่ คงของประเทศมาเป็น
ระยะเวลายาวนานตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม ทีผ่ า่ นมาพืน้ ทีป่ า่ ไม้ของประเทศมีอตั ราการลดลงอย่างต่อเนือ่ ง
บางแห่งมีการใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม หรือมีการจัดสรรการใช้ประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไข
อย่างเป็นรูปธรรม อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน แม้วา่ รัฐบาลในแต่ละยุคสมัยพยายามแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวแต่ก็ยังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก�ำหนดไว้ได้ทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2527 รัฐบาลในขณะนั้น ได้ก�ำหนดมาตรการ
แก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในส่วนของมาตรการระยะยาวได้ก�ำหนดให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายว่าด้วยการป่าไม้ของชาติและก�ำหนดแนวทาง
การจัดการป่าไม้ในระยะยาว ท�ำให้ประเทศไทยมี “คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ” ที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2528 หลังจากนั้นคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติดังกล่าว ได้มีค�ำสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�ำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2528 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ
ได้จัดท�ำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ประกอบด้วยถ้อยแถลงนโยบาย จ�ำนวน 20 ข้อ และได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2528 โดยนโยบายป่าไม้แห่งชาติดังกล่าวยังใช้เป็นกรอบการ
ด�ำเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชาติจนถึงปัจจุบนั ซึง่ มีบทบัญญัตบิ างประการทีป่ ระชาชนทัว่ ไปทราบ
เช่ น การก� ำ หนดให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ ทั้ ง ป่ า เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละเพื่ อ เศรษฐกิ จไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 40
ของพื้นที่ประเทศ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติชดุ แรก ได้ถกู ยกเลิกโดยมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 โดยให้เหตุผลว่าเพือ่ ไปจัดตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่ทมี่ คี วามสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยควรมีองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่
ครอบคลุมถึงนโยบายทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด ซึ่งรวมถึง ดิน หิน แร่ ป่าไม้ และชายฝั่งด้วย หลังจากนั้น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พยายามประชุมเพื่อจัดท�ำข้อมูลเสนอเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการตามที่มติ
คณะรัฐมนตรีให้แนวทางไว้ แต่ก็ยังไม่เกิดผลส�ำเร็จ ในขณะที่ปัจจุบัน ทรัพยากรดิน แร่ และชายฝั่ง ได้มีกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติและคณะกรรมการตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว อีกทั้งปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ยังมีอยู่
จ�ำนวนมากที่ยังจ�ำเป็นต้องได้รับการแก้ไขในทุกมิติอย่างมีเอกภาพและต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันประเทศไทยต้องใช้
โอกาสจากสถานการณ์ทงั้ ภายในและภายนอก เพือ่ ให้ทรัพยากรป่าไม้เป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม
และความมั่นคงของประเทศ อย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน
ดังนั้น รัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้ออกประกาศระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และได้รับการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 271 ง ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยก�ำหนดให้มี “คณะกรรมการ
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “คปช.” จ�ำนวน 29 คน มีอำ� นาจหน้าที่ 8 ประการ เช่น ให้จดั ท�ำนโยบายป่าไม้
แห่งชาติและยุทธศาสตร์หรือแผนแม่บทเพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาป่าไม้ของประเทศให้เกิดเอกภาพและดุลยภาพ
ในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม ในการนี้ คณะกรรมการ
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นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ได้มคี ำ� สัง่ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการจัดท�ำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการ
ป่าไม้แห่งชาติ จ�ำนวน 14 คน เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพือ่ จัดท�ำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บท
พัฒนาการป่าไม้แห่งชาติให้เสร็จโดยเร็ว และให้พิจารณาทบทวนทุก 3 ปี ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำ
ร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติแล้ว โดยด�ำเนินการตามหลักวิชาการ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณา
จัดท�ำจากหลายแหล่ง เช่น เอกสารทางวิชาการหรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสถานการณ์การป่าไม้ในทุกมิติ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และบทเรียนที่ผ่านมาของการป่าไม้ไทย ข้อมูลนโยบายและ
แผนระดับชาติและระดับหน่วยงาน ข้อมูลจากการประชุมปรึกษาหารือกับกลุ่มเป้าหมายภาคส่วนต่าง ๆ ข้อมูลจาก
การเชิญบุคคลหรือหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ได้รับความเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ จ�ำนวน 4 ประการ บทบัญญัตินโยบาย
ป่าไม้แห่งชาติ จ�ำนวน 24 ข้อ ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการป่าไม้ ด้านการใช้ประโยชน์ผลิตผล
และการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ และด้านการพัฒนาระบบบริหารและองค์กรเกี่ยวกับการป่าไม้
รวมทั้งข้อมูลประกอบข้อเสนอนโยบายป่าไม้แห่งชาติด้วย

2. วัตถุประสงค์ของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
นโยบายป่าไม้แห่งชาติได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ปรัชญา และความต้องการของสังคมโดยรวม ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทัง้ ค�ำนึงถึงข้อตกลงระหว่างประเทศเกีย่ วกับการป่าไม้ดว้ ย
โดยวัตถุประสงค์ของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ มี 4 ประการ ดังนี้
อย่างยั่งยืน

2.1 เพือ่ ให้ประเทศไทยมีพนื้ ทีป่ า่ ไม้ทเี่ หมาะสมกับความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์

2.2 เพื่อหยุดยั้งและป้องกันการท�ำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อให้มีการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างเหมาะสม ยัง่ ยืน เป็นธรรม และเป็นฐานการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวติ ของประชาชน โดยค�ำนึงถึง
ดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
2.4 เพือ่ ให้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้มปี ระสิทธิภาพบนพืน้ ฐานองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม
รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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3. นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
เพือ่ ให้การก�ำหนดและขับเคลือ่ นนโยบายของประเทศเกีย่ วกับการบริหารจัดการป่าไม้ทงั้ ระบบ ทันต่อ
สถานการณ์และเป็นไปอย่างมีเอกภาพ เกิดดุลยภาพกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ มีมาตรการ
ในการประสาน ติดตาม เฝ้าระวัง และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชาติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การป่าไม้และการด�ำเนินงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความยั่งยืน ตลอดจนเพื่อเป็น
การน้อมน�ำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งค�ำนึงถึงข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการป่าไม้
จึงก�ำหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ดังนี้
3.1 นโยบายด้านการจัดการป่าไม้
1) เชื่อมโยงการท�ำงานของภาครัฐในการบริหารจัดการป่าไม้ทุกระดับให้มีเอกภาพและ
ประสานกันตามห่วงโซ่การพัฒนาระหว่างการบริหารราชการทุกระดับ รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือและพัฒนา
กลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนาป่าไม้ของชาติในภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง โดยด�ำเนินการอย่างมีเป้าหมายและต่อเนื่อง
ประกอบด้วย

2) ก�ำหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ

2.1) ป่าอนุรักษ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ
2.2) ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ
โดยก�ำหนดให้เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ทั้งป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน ให้ได้
ตามเป้าหมายภายใต้กรอบเวลาที่ก�ำหนดในแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
3) จ�ำแนกพืน้ ทีป่ า่ ไม้เพือ่ การบริหารจัดการในภาพรวมของประเทศและระดับพืน้ ที่ พร้อมทัง้
ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม
4) ปรับปรุงแนวเขตที่ดินป่าไม้ทุกประเภทของรัฐให้ชัดเจนและมีเอกภาพ ด้วยการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ ทั้งในภาพรวมของประเทศและระดับพื้นที่ให้มี
มาตรฐานเอกภาพ ทันต่อสถานการณ์ ครอบคลุมพื้นที่ป่าไม้ทุกประเภท และเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม
และทรัพยากรอื่นของประเทศ และก�ำหนดหน่วยงานหรือคณะบุคคลผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสม
6) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทและหน้าที่ของทุกภาคส่วนให้มีจิตส�ำนึกและมีส่วนร่วม
รวมทั้งรับผิดชอบในการอนุรักษ์ การจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
7) หยุ ด ยั้ ง และป้ อ งกั น การท� ำ ลายทรั พ ยากรป่ า ไม้ ใ นที่ ดิ น ป่ า ไม้ ข องรั ฐ ทุ ก รู ป แบบให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยก�ำหนดตัวชี้วัดความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานที่ชัดเจน
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8) บริหารจัดการป่าอนุรกั ษ์เพือ่ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ รวมทัง้ ป้องกันภัยธรรมชาติตา่ ง ๆ และรักษาสภาพธรรมชาติทสี่ วยงามหรือมีจดุ เด่นเฉพาะตัว โดยให้คงไว้
ซึง่ สภาพธรรมชาติ รักษาดุลยภาพของระบบนิเวศให้มากทีส่ ดุ ซึง่ การใช้ประโยชน์ตอ้ งกระท�ำเท่าทีจ่ ำ� เป็นตามศักยภาพ
หรือขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ ตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษาการวิจัย และนันทนาการ
9) จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกีย่ วกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ป่าไม้
ของรัฐอย่างเหมาะสม เป็นธรรม ภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และค�ำนึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้
และสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ โดยให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบเวลา
อย่างเหมาะสม

10) พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์และการตลาดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้

11) ฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์ โดยก�ำหนดพื้นที่เป้าหมายในการฟื้นฟู
อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง มีการติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานต่อสาธารณะ บนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และก�ำหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น
12) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการป่าชุมชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถอ�ำนวยประโยชน์
ต่อชุมชน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าไม้ของประชาชน เป็นส่วนส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง และ
เป็นการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
13) พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าทั้งระบบ รวมทั้งแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า
อย่างเป็นรูปธรรม และสัตว์ป่าได้รับการคุ้มครอง รักษา และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาระบบนิเวศ สังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
3.2 นโยบายด้านการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้
		
1) ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งในที่ดินของรัฐที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ และใน

ที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่มิใช่ของรัฐให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไม้ และตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์
ในทุกภาคส่วน

2) ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมทีใ่ ช้ผลิตผลจากป่าไม้ครบวงจรในทุกระดับ และพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม
3) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองป่าไม้ตามมาตรฐานการรับรองป่าไม้ให้เป็นทีย่ อมรับและได้รบั
การรับรอง ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
ระบบนิเวศ
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4) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์การบริการจากป่าไม้อย่างสมดุล ยัง่ ยืน และเกือ้ กูล
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3.3 นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารและองค์กรเกี่ยวกับการป่าไม้
		
1) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเกีย่ วกับการป่าไม้ให้สามารถบริหารจัดการป่าอนุรกั ษ์ ป่าเศรษฐกิจ

และป่าชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขนาดที่เหมาะสม ลดความซ�้ำซ้อน และปรับปรุงวิสัยทัศน์ ภารกิจหรือ
พันธกิจของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตให้กับประชาชนและการบริการอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยน�ำเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
3) พัฒนาและส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่าไม้ทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม
โดยภาครัฐมีการบริหารอัตราก�ำลังที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท�ำงาน
เพื่อประชาชนและประเทศ มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
4) พัฒนาบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าไม้ทุกระดับให้มีความเป็นมืออาชีพ
ในงานป่าไม้ มีความเหมาะสมกับต�ำแหน่งงาน รวมทั้งจัดสวัสดิการของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครอง
รักษาทรัพยากรป่าไม้ในภาคสนามให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไม่น้อยกว่าบุคลากรสายงานอื่น
ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน
5) ก�ำหนดให้มียุทธศาสตร์หรือแผนการวิจัยภาคป่าไม้ในนโยบายยุทธศาสตร์หรือแผนการ
วิจัยระดับชาติ และ/หรือ พิจารณาจัดตั้งสถาบันวิจัยป่าไม้ในระดับชาติ รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนางานวิชาการ วิจัย
และนวัตกรรมให้ตอบสนองต่อการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ทั้งระบบ
6) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้มี
ความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการป่าไม้ทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และน�ำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
7) ให้มีคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่จัดตั้งเป็นการถาวรโดยกฎหมาย มีหน้าที่และ
อ�ำนาจในการก�ำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศทั้งระบบ รวมทั้งก�ำกับ ติดตาม
ตรวจสอบ ประสาน และให้ค�ำแนะน�ำแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้พิจารณาจัดตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
ป่าไม้แห่งชาติ เพื่อท�ำหน้าที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
หมายเหตุ
นโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เป็นกรอบในการขับเคลื่อน
การพัฒนาการป่าไม้ของชาติอย่างบูรณาการในทุกภาคส่วน เพือ่ ยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นและปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน
และจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยนโยบายป่าไม้แห่งชาติจะเป็นกรอบใหญ่ในการขับเคลือ่ นการป่าไม้ของประเทศ
และถ่ายทอดไปสู่แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ ทั้งยุทธศาสตร์ ภารกิจ และ
พื้นที่ อันจะท�ำให้การพัฒนาการป่าไม้ของชาติสามารถด�ำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
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4. ข้อมูลประกอบข้อเสนอนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
4.1 กรอบการจัดท�ำนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
กรอบการจัดท�ำนโยบายป่าไม้แห่งชาติได้พิจารณาจากข้อก�ำหนดในระเบียบส�ำนักนายก
รัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2560 และพิจารณาเพิ่มเติมตามหลักวิชาการและ
หลักการก�ำหนดนโยบาย ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบการจัดท�ำนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
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4.2 ล�ำดับชัน้ ของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ และความเชือ่ มโยง
กับหน่วยงานปฏิบัติ
นโยบายป่าไม้แห่ง ชาติ เ ป็ นกรอบการบริ ห ารจั ดการทรั พ ยากรป่ า ไม้ ทั้ ง ระบบอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความยั่งยืน และเป็นแนวทางในการพัฒนาป่าไม้ของประเทศให้เกิดเอกภาพและ
ดุลยภาพ ในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
โดยค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีล�ำดับชั้นของนโยบายป่าไม้
แห่งชาติ และความเชื่อมโยงกับหน่วยงานปฏิบัติ ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ล�ำดับชัน้ ของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ และความเชือ่ มโยงกับหน่วยงานปฏิบตั ิ
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4.3 นิยามและการจ�ำแนกป่าไม้ในนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
1) นิยามป่าไม้ในนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
    การก� ำ หนดนิ ย ามป่ า ไม้ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การบนพื้ น ฐานประโยชน์ ส ่ ว นรวมของประเทศ
โดยพิจารณาจากหลายประเด็น ได้แก่
1.1) ความสอดคล้องกับหลักวิชาการทางวนศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
1.2) นิยามและประเภทป่าไม้ที่ก�ำหนดโดยองค์กรระดับนานาชาติทางวิชาการที่เป็นที่
ยอมรับและประเทศไทยใช้เป็นฐานในการประเมินพืน้ ทีป่ า่ ไม้ในปัจจุบนั ได้แก่ เอกสารทางวิชาการขององค์การอาหาร
และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ทีไ่ ด้กำ� หนดนิยามและค�ำทางป่าไม้ ไว้ในเอกสาร Global Forest Resources
Assessment 2020
1.3) สถานการณ์ประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.4) การสนองตอบต่อบริบททางนโยบายทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
1.5) การสนองตอบต่อข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันกับประเทศไทย
1.6) ผลกระทบต่อการด�ำเนินการตามกฎหมาย
1.7) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศ เช่น ข้อจ�ำกัดของการรับรองการป่าไม้ (Forest
certification)
1.8) ผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการประเมินพื้นที่ป่าไม้จากการก�ำหนดนิยามและ
ประเภทที่เปลี่ยนแปลงต่างไปจากเดิม (พ.ศ. 2516 - ปัจจุบัน)
1.9) ความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการประเมินพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย
โดยก�ำหนดนิยามป่าไม้ ดังนี้
“ป่าไม้” หมายถึง พืน้ ทีป่ กคลุมของพืชพรรณทีส่ ามารถจ�ำแนกได้วา่ มีไม้ยนื ต้นปกคลุม
เป็นผืนต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ (0.5 เฮกตาร์) และหมายรวมถึงพื้นที่เหล่านี้
(1) พื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้ขึ้นอยู่เป็นการชั่วคราวเนื่องจากกิจกรรมการจัดการป่าไม้แบบ
ตัดหมด (Clear-cutting) แต่สามารถสืบต่อพันธุ์ของพรรณพืช (Regeneration) ภายใน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปี
ในกรณีพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษตามเหตุผลทางวิชาการและมีความคาดหมายว่าจะสามารถมีพื้นที่ปกคลุมของ
พืชพรรณที่มีไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่
(2) พื้นที่ถนนป่าไม้ แนวกันไฟ และพื้นที่โล่งขนาดเล็กอื่น ๆ ที่เกิดจากกิจกรรม
การจัดการป่าตามหลักวิชาการ ไม่รวมถึงถนนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการคมนาคมเป็นหลัก
(3) พื้นที่ที่มีต้นไม้เป็นแถบหรือแนว ที่มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ (0.5 เฮกตาร์)
และกว้างมากกว่า 20 เมตร
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(4) พื้นที่ป่าชายเลนในเขตน�้ำขึ้นน�้ำลงของน�้ำทะเล โดยไม่ค�ำนึงถึงว่าพื้นที่นั้นได้รับ
การจ�ำแนกให้เป็นพื้นที่ดินหรือไม่ก็ตาม และรวมถึงป่าบุ่ง ป่าทาม และป่าอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
(5) พื้นที่ที่มีไผ่ปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่อง
(6) รวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่
ที่จ�ำแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้
(7) หากมีประเด็นที่ต้องพิจารณานอกจากที่ก�ำหนด ให้พิจารณาตามเอกสารทาง
วิชาการขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่ได้ก�ำหนดนิยามและค�ำทางป่าไม้ไว้
ในเอกสาร Global Forest Resources Assessment 2020
2) การจ�ำแนกป่าไม้ในนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
2.1) ป่าอนุรักษ์
ป่าอนุรกั ษ์ ก�ำหนดไว้เพือ่ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมทั้งป้องกันภัยธรรมชาติต่าง ๆ และรักษาสภาพธรรมชาติที่สวยงามหรือมีจุดเด่นเฉพาะตัว ตลอดทั้ง
เพือ่ ประโยชน์ในการศึกษา การวิจยั และนันทนาการ หรือเขตพืน้ ทีอ่ นื่ ใดทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางธรรมชาติ หรือคุณค่าอืน่ อันควรแก่
การอนุรักษ์หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน
สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พืน้ ทีเ่ ตรียมการอุทยานแห่งชาติ พืน้ ทีเ่ ตรียมการเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ พืน้ ทีเ่ ตรียมการ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าสงวนแห่งชาติที่ควรแก่การอนุรักษ์บางส่วน ป่าชายเลนอนุรักษ์ เป็นต้น
2.2) ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน
ป่าเศรษฐกิจ ก�ำหนดไว้เพื่อการผลิตไม้และของป่า เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ หรือ
เขตพื้นที่อื่นใดที่มีความเหมาะสมกับการก�ำหนดให้เป็นเขตป่าเศรษฐกิจโดยอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ ประกอบด้วย
(1) ป่าเศรษฐกิจในที่ดินของรัฐ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ (ในพื้นที่ลุ่มน�้ำชั้น 3, 4, 5) เขตป่าไม้ของรัฐที่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้ประโยชน์ตามกฎหมายให้เป็นป่าเศรษฐกิจ เขตพื้นที่อื่นของรัฐที่ประสงค์จะสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ ป่าไม้ถาวร
ป่าชายเลนนอกเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ และ (2) ป่าเศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน ได้แก่ ที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน และที่ดินนอกเขตป่าไม้ของรัฐอื่น ๆ
ป่าชุมชน หมายถึง ป่านอกเขตป่าอนุรักษ์หรือพื้นที่อื่นของรัฐนอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับ
อนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ�ำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน
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4.4 การวิเคราะห์สถานการณ์การป่าไม้ไทยในการจัดท�ำนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
การวิเคราะห์สถานการณ์การป่าไม้ไทยในการจัดท�ำนโยบายป่าไม้แห่งชาติได้ดำ� เนินการวิเคราะห์
ทั้งสถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ ปัญหา สาเหตุ นโยบายแก้ปัญหาที่ผ่านมา สถานการณ์และแนวโน้มภายนอกที่กระทบ
ต่อการป่าไม้ไทย ดังนี้
1) การวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย
จากข้อมูลของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ทีไ่ ด้ดำ� เนินโครงการ
จัดท�ำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ในปี พ.ศ. 2560 - 2561 จ�ำนวน
102,488,302.19 ไร่ หรือร้อยละ 31.68 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ (ภาพที่ 3) โดยการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีป่ า่ ไม้ของประเทศไทย
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2516 ถึงปี พ.ศ. 2561 สามารถพิจารณาเป็นสองช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2516 ถึงปี พ.ศ. 2541
และช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ.2561 เนือ่ งจากมาตราส่วนทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ
ก่อนปี พ.ศ. 2543 ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ของกรมป่าไม้ถูกจัดท�ำขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทียมที่มาตราส่วน
1:250,000 ภายหลังจากปี พ.ศ. 2543 มีการเปลีย่ นแปลงมาตราส่วนทีใ่ ช้สำ� หรับการจัดท�ำข้อมูลสภาพพืน้ ทีป่ า่ ไม้เป็น
1:50,000 ดังนั้น ผลจากการก�ำหนดมาตราส่วนของภาพดาวเทียมที่แตกต่างกันดังกล่าว ท�ำให้ตัวเลขพื้นที่ป่าไม้ของ
ประเทศมีความแตกต่างกันชัดเจน ดังนี้
ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2516 - 2541: รวมระยะเวลา 26 ปี) : พืน้ ทีป่ า่ ไม้ลดลงจาก 138,566,875.00 ไร่
ในปี พ.ศ. 2516 เหลือ 81,076,250.00 ไร่ ในปี พ.ศ. 2541 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ เท่ากับ
2,211,177.88 ไร่ ต่อปี
ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2543 - 2561: รวมระยะเวลา 19 ปี) : พืน้ ทีป่ า่ ไม้ลดลงจาก 106,319,237.50 ไร่
ในปี พ.ศ. 2543 เหลือ 102,488,302.19 ไร่ ใน ปี พ.ศ. 2561 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ เท่ากับ
201,628.17 ไร่ต่อปี
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ข้อมูลโดย: การน�ำเสนอสถานการณ์ป่าไม้ โดยกรมป่าไม้ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติฯ ครั้งที่ 9/2562

ภาพที่ 3 พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย
ที่มา: กรมป่าไม้
		
โดยนิยามพื้นที่ป่าไม้: หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจ�ำแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุม
เป็นผืนต่อเนื่องขนาด ไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
ที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จ�ำแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพื้นที่ที่มีต้นไม้
แต่ประเมินได้วา่ ผลผลิตหลักของการด�ำเนินการไม่ใช่เนือ้ ไม้ ได้แก่ พืน้ ทีว่ นเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา
และสวนปาล์ม
การวิเคราะห์ถงึ สาเหตุหลักของการลดลงของพืน้ ทีป่ า่ (Deforestation) และการท�ำให้ปา่ เสือ่ มโทรม
(Degradation) โดย UN-REDD (2013)1 พบว่า ปัจจุบันจ�ำนวนประชากรในประเทศไทยมีอัตราเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับ
การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนมีความต้องการใช้ประโยชน์จากป่าไม้
มากขึ้นจนเกินขีดความสามารถที่รองรับได้ โดยมีการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การใช้และ
เผาพืน้ ทีป่ า่ เพือ่ การเกษตร การใช้ประโยชน์พนื้ ทีป่ า่ เพือ่ เป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับท่องเทีย่ ว โดยสร้างเป็นสถานทีพ่ กั ผ่อน สถานที่
ตากอากาศ สนามกอล์ฟ รวมถึงการซื้อที่ดินเพื่อการเก็งก�ำไร เป็นต้น นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ
ได้แก่ การสร้างเขือ่ น การตัดถนน และการท�ำแนวสายไฟแรงสูง ก็ยงั เป็นอีกสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดการท�ำลายพืน้ ทีป่ า่
เป็นบริเวณกว้าง อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนา
ประเทศหรือการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการภายใต้ความสมดุลของ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสรุปแล้ว สาเหตุหลักของการลดลงของพื้นที่ป่าและ
การท�ำให้ป่าเสื่อมโทรม แสดงดังภาพที่ 4
1

UN-REDD. 2013. Readiness Preparation Propasal (R-pp) for Thailand Forest Carbon Par Facility (FCPF).
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1. แนวเขตป่าและการจ�ำแนกการใช้ทดี่ นิ
ที่ไม่ชัดเจน
2. สังคมขาดความรู้และความตระหนัก
3. ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
4. ความยากจน
5. ความขัดแย้งระหว่างนโยบาย
การอนุรักษ์กับการด�ำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
6. นโยบายแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ดิน
ป่าไม้ขาดความยั่งยืน และชัดเจน
ในทางปฏิบัติ
7. การเพิ่มจ�ำนวนประชากร
8. ผูร้ บั สัมปทาน หรือผูอ้ นุญาตไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ของรัฐ

1. การบุกรุกแผ้วถางป่า
เพื่อการเกษตรและรีสอร์ท
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เช่น
- การชลประทาน
- การสร้างทาง
- การเหมืองแร่
- การไฟฟ้า
- การโทรคมนาคม
ฯลฯ

ภาพที่ 4 สาเหตุหลักของการลดลงของพื้นที่ป่าและการท�ำให้ป่าเสื่อมโทรมในประเทศไทย
		
ที่มา: UN-REDD (2013) 1

สาเหตุโดยอ้อม

สาเหตุโดยตรง

ปัญหาการท�ำให้พื้นที่ป่าลดลง

1. การลักลอบตัดไม้
2. ไฟป่าที่ขาดการควบคุม

สาเหตุโดยตรง

1. การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็งพอ
2. ไม้บางชนิดมีราคาสูง เป็นสิ่งจูงใจ
ในการลักลอบตัดไม้
3. สังคมขาดความรูแ้ ละความตระหนัก
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้
4. การเพิ่มจ�ำนวนประชากร
5. ความยากจน
6. ความต้องการของป่าเพื่อการค้า

สาเหตุโดยอ้อม

ปัญหาการเสื่อมโทรมของป่า

ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารด�ำเนินงานพัฒนากลไกทางนโยบายเพือ่ หยุดยัง้ การลดลงของพืน้ ทีป่ า่ (Deforestation)
และการท�ำให้ป่าเสื่อมโทรม (Degradation) ได้มีการด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งการลดลง
ของพืน้ ทีป่ า่ ไม้ของชาติได้อย่างเด็ดขาด (ภาพที่ 5) และยังมีความจ�ำเป็นต้องสร้างกลไกทีย่ งั่ ยืนในการหยุดยัง้ การท�ำลาย
ทรัพยากรป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ด้วยแม้ว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ภายใต้รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ได้พยายามหยุดยั้งและป้องกันการท�ำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างจริงจังและเกิดผลสัมฤทธิ์มากกว่าในอดีตก็ตาม

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ป่าไม้กับนโยบายระดับชาติ
จากการรวบรวมข้อมูลพืน้ ทีป่ า่ ในกลุม่ ประเทศอาเซียนจากฐานข้อมูลของ The World Bank (2019)2
พบว่า ประเทศลาวมีพนื้ ทีป่ า่ สูงทีส่ ดุ คือ ร้อยละ 81.29 รองลงมา ได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม และประเทศมาเลเซีย
มีพื้นที่ป่าร้อยละ 72.11 และ 67.55 ตามล�ำดับ จากข้อมูลพื้นที่ป่า ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 - 2015 มีเพียง 4 ประเทศ
ที่พื้นที่ป่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์
ส่วนประเทศไทยพบว่า มีพนื้ ทีป่ า่ เป็นอันดับที่ 8 ในกลุม่ ประเทศอาเซียน ซึง่ มีพนื้ ทีป่ า่ ร้อยละ 32.1 ดังแสดงในภาพที่ 6
2 The World Bank. 2019. Forest area (%). Avaliable Source :

https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.K2?end=2015&start=1990&view=chart, January 11, 2019.
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
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พืน้ ที่ป่า (ร้อยละ)

ปี (ค.ศ.)

ภาพที่ 6 พื้นที่ปาในกลุมประเทศอาเซียน
ภาพที่ 6 ทีพื่ม้นา:ทีThe
่ป่าในกลุ
่มประเทศอาเซี
ยน Forest area(%). From
World
Bank. 2018.
https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.K2?end=2015&start=1990&view=chart,
Retrieved 11 January 2019.
ที่มา: The World Bank. (2019)2
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การก�ำหนดให้มพี นื้ ทีป่ า่ ไม้ทวั่ ประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ ซึง่ ด�ำเนินการ
โดยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เมือ่ ปี พ.ศ. 2528 ได้กำ� หนดจากการบูรณาการหลักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บนพื้นฐานหลักการใช้ที่ดิน หลักการจัดการป่าไม้ และหลักการจัดการลุ่มน�้ำ 
และได้จ�ำแนกป่าไม้ออกเป็น 2 ประเภทตามวัตถุประสงค์ ได้แก่
- ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ก�ำหนดไว้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น�้ำ  พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หายากและ
ป้องกันภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น น�้ำท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษา การวิจัย และ
นันทนาการของประชาชน (ป่าต้นน�้ำล�ำธาร อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน
สวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร์ และเขตอนุรักษ์อื่น ๆ ทางด้านปกป้องสิ่งแวดล้อม) และ
- ป่าเพื่อเศรษฐกิจ ก�ำหนดไว้เพื่อการผลิตไม้และของป่า เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม เป้าหมายพื้นที่ป่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศไทย ก�ำหนดอย่างชัดเจนบนข้อมูล
พืน้ ฐานทางวิชาการ และสถานการณ์ประเทศ เมือ่ ปี พ.ศ. 2528 ซึง่ ณ ขณะนัน้ เป้าหมายพืน้ ทีป่ า่ ไม้ทกี่ ำ� หนด ได้กำ� หนด
บนพืน้ ฐานพืน้ ทีป่ า่ ในทีด่ นิ ของรัฐภายใต้กฎหมายแต่ละฉบับ และป่าเพือ่ เศรษฐกิจได้มงุ่ เน้นไปยังพืน้ ทีป่ า่ ธรรมชาติทมี่ ี
การใช้ประโยชน์ในรูปแบบเนือ้ ไม้ในเขตทีก่ ำ� หนดให้ใช้ประโยชน์ได้และสามารถอนุญาตให้สมั ปทานท�ำไม้กบั ภาคเอกชน
แต่ในปัจจุบนั ประเทศไทยได้มกี ารยกเลิกสัมปทานท�ำไม้ในป่าธรรมชาติแล้ว ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2532 ดังนัน้ การใช้ประโยชน์
ในรูปแบบเนือ้ ไม้ จึงมุง่ ไปยังพืน้ ทีไ่ ม้จากสวนป่าเพือ่ เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มผี ลงานวิจยั ทีแ่ สดงถึงความเหมาะสม
ของ “ร้อยละ 40” ภายใต้บริบทประเทศในปัจจุบัน
ส่วนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้ก�ำหนดเป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ที่ควรมีไว้ในส่วนของ
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยก�ำหนดเป้าหมายพืน้ ทีส่ เี ขียวทุกประเภท ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ โดยแบ่งเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียว พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ 35 พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
เพื่อการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 15 และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ 5 ส�ำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 ได้ก�ำหนดสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ที่ควรมี เป็นร้อยละ 40 ของ
พื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ร้อยละ 25 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พื้นที่ป่าชายเลน
เพิ่มจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พื้นที่ปลูกและฟื้นฟูป่าต้นน�้ำเพิ่มขึ้น
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2) การวิเคราะห์ปัญหาหลักของการป่าไม้ไทย
การวิเคราะห์ปญ
ั หาหลักทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงในการจัดท�ำนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยจ�ำแนกเป็น 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการจัดการป่าไม้ 6 ประเด็น ด้านการใช้ประโยชน์ป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ 4 ประเด็น และด้านระบบ
บริหารและองค์กรเกี่ยวกับการป่าไม้ 5 ประเด็น แสดงดังภาพที่ 7

การวิเคราะห์ปัญหาหลักของการป่าไม้ไทยในการจัดท�ำนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
ด้านการจัดการป่าไม้

1. ไม่ ส ามารถหยุ ด ยั้ ง การ
บุ ก รุ ก ที่ ดิ น ป่ า ไม้ ข องรั ฐ
หรือการท�ำลายทรัพยากร
ป่าไม้ของชาติได้โดยเด็ดขาด
2. มี ก ารครอบครองและ
ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ป่ า ไม้
ของรัฐโดยไม่ได้รบั อนุญาต
3. มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ป่าไม้บางส่วนไม่เหมาะสม
กับศักยภาพหรือขีดความ
สามารถในการรองรับของ
พื้นที่
4. ระบบสารสนเทศทรัพยากร
ป่ า ไม้ ทั้ ง ในภาพรวมของ
ประเทศและระดั บ พื้ น ที่
ยังไม่เหมาะสม
5. ก า ร เ พิ่ ม พื้ น ที่ ป ่ า ไ ม ้
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
6. ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
คนกับสัตว์ป่า

ด้านการใช้ประโยชน์ป่าไม้
และอุตสาหกรรมป่าไม้

ด้านระบบบริหารและองค์กร
เกี่ยวกับการป่าไม้

1. ป ริ ม า ณ ไ ม ้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ใช้ไม้และการตอบสนอง
ต่ อ การใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ภาคส่วนต่าง ๆ
2. การส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผล
จากป่าไม้และการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากร
ป่าไม้ยังไม่มีประสิทธิภาพ
และเป็นรูปธรรม
3. มาตรฐานการรับรองป่าไม้
ในประเทศส่ ว นใหญ่ ยั ง
ไม่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ และยั ง
ไม่ ผ ่ า นการรั บ รองทั้ ง ใน
ระดั บ ประเทศและระดั บ
สากล

4. การส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้ประโยชน์การบริการ
จากป่าไม้อย่างสมดุล ยัง่ ยืน
และเกื้ อ กู ล ระบบนิ เ วศ
ยังไม่มีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 7 การวิเคราะห์ปัญหาหลักของการป่าไม้ไทยในการจัดท�ำนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
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นโยบายป่าไม้แห่งชาติ

1. หน่วยงานภาครัฐหลักที่มี
บทบาทในการบริหารจัดการ
ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ
และป่าชุมชน ขาดเอกภาพ
และบางส่ ว นปฏิ บั ติ ง าน
บริ ก ารประชาชนยั ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพ
2. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต า ม
กฎหมายระดั บ พระราช
บัญญัติเกี่ยวกับการป่าไม้
ข า ด ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ที่ประสานสอดคล้อง
3. การพั ฒ นาธรรมาภิ บ าล
ในการบริหารงานป่าไม้ทั้ง
ระบบยังไม่เป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน
4. งานวิ ช าการ วิ จั ย และ
นวัตกรรมด้านการป่าไม้
ขาดการส่งเสริมและพัฒนา
อย่างจริงจัง
5. กฎหมายทีเ่ ป็นเครือ่ งมือหลัก
ในการบริหารจัดการป่าไม้
ไม่เหมาะสมกับบริบทของ
สั ง คมและสภาพการณ์ ที่
เปลี่ ย นแปลงไปและการ
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายยั ง ขาด
เอกภาพและประสิทธิภาพ

3) การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มภายนอกที่กระทบต่อการป่าไม้ไทย
จากข้อมูลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีส่ บิ สอง พ.ศ. 2560 - 2564 ได้แสดง
ข้อมูล สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลกที่มากระทบต่อประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วาระการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน ค.ศ. 2030 ได้กำ� หนดทิศทางการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างบูรณาการ
ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้ประเทศไทยต้องพร้อมรับ
ภาระในการลดก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้าที่เข้มข้น โดยวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค.ศ. 2030 เป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของโลก หลัง ค.ศ. 2015 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ประกอบด้วย 17 เป้าหมายและ 169 เป้าประสงค์ จะมีส่วนส�ำคัญในการก�ำหนด
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะการสร้างหลักประกันในการจัดให้มีน�้ำและสุขอนามัยส�ำหรับ
ทุกคน ยกระดับคุณภาพน�้ำ  เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้น�้ำทุกภาคส่วน การมีรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสีย การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทะเล
การปกป้องและฟืน้ ฟูระบบนิเวศป่าไม้อย่างยัง่ ยืน และหยุดยัง้ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัด
การเมืองอย่างยัง่ ยืน ลดผลกระทบทางลบต่อสิง่ แวดล้อม และการด�ำเนินการอย่างเร่งด่วน เพือ่ ต่อสูก้ บั การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น ท�ำให้ประเทศต้องมีการก�ำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพื่อรักษา
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้นอ้ ยทีส่ ดุ ซึง่ จะเป็นโอกาสทีป่ ระเทศไทยจะพัฒนากลไกด�ำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในประเทศ ให้เกิดการบรูณาการไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกและ
พร้อมไปกับการพัฒนาภายในประเทศอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศจะทวีความเข้มข้น
ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ ไทย ต้องด�ำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์
และก�ำหนดเป้าหมายของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ตำ�่ กว่าระดับการปล่อยตามปกติ ร้อยละ 7 - 20
ภายในปี พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่นานาประเทศได้รับรองร่วมกัน เมื่อวันที่ 12
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมุ่งควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต�่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส และประเทศไทย
ได้ลงนามรับรองความตกลงดังกล่าว เมือ่ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 ส่งผลให้ไทยต้องมีสว่ นร่วมในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยก�ำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 20 - 25
ภายในปี พ.ศ. 2573 อีกทั้งต้องมีการทบทวนเพื่อเพิ่มระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุก 5 ปี ก่อให้เกิด
นัยส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ที่จะต้องเร่งด�ำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน ทั้งภาค
อุตสาหกรรม บริการ และการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนภาคครัวเรือน เป็นแรงกดดันให้ประเทศต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การผลิตและบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานชีวภาพเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มในการใช้ประเด็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเงื่อนไขส�ำหรับก�ำหนดมาตรฐานสินค้า
ในการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทย แต่ก็อาจสร้างโอกาสส�ำหรับธุรกิจใหม่
ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพการลดของเสีย เป็นต้น
อย่างไรก็ดี แม้ว่ากรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ก�ำหนดให้มีความช่วยเหลือแก่ประเทศ
ก�ำลังพัฒนาด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ในทางปฏิบัติยังมีข้อจ�ำกัด เพราะความขัดแย้ง
กับแนวทางการปกป้องสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้กรอบการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)
ท�ำให้ประเทศไทยไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อก�ำหนดของอนุสัญญาฯ ในส่วนนี้ได้
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
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นอกจากนี้ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยยังต้องค�ำนึงถึงอนุสัญญาและ
ความตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 8

ภาพที่ 8 อนุสญ
ั ญาและความตกลงระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
		
ที่มา: กองการต่างประเทศ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.5 ความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาหลักของการป่าไม้ไทยกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
การก�ำหนดนโยบายป่าไม้ของชาติ ด�ำเนินงานภายใต้ขอ้ พิจารณาหลายประการ โดยในส่วนของ
ความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาหลักของการป่าไม้ไทยกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ แสดงดังตารางที่ 1
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นโยบายป่าไม้แห่งชาติ

นโยบายป่าไม้แห่งชาติ

19

ปัญหาหลักของการป่าไม้ไทย
1. ไม่สามารถหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินป่าไม้ของรัฐ
หรือการท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ของชาติได้
โดยเด็ดขาด
2. มีการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
ของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาต
3. มีการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้บางส่วน
ไม่เหมาะสมกับศักยภาพหรือขีดความสามารถ
ในการรองรับของพื้นที่
4. ระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ทงั้ ในภาพรวม
ของประเทศและระดับพื้นที่ยังไม่เหมาะสม
ด้านการจัดการ
5. การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ป่าไม้
ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
6. ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ข้อเสนอนโยบาย
เชื่อมโยงการท�ำงานของภาครัฐในการบริหารจัดการป่าไม้ทุกระดับให้มีเอกภาพและประสานกัน
ตามห่วงโซ่การพัฒนาระหว่างการบริหารราชการทุกระดับ รวมทัง้ มีการประสานความร่วมมือและ
พัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา
ป่าไม้ของชาติในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยด�ำเนินการอย่างมีเป้าหมายและต่อเนื่อง
ก�ำหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ประกอบด้วย
2.1 ป่าอนุรักษ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ
2.2 ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ
โดยก�ำหนดให้เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ทั้งป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน ให้ได้ตาม
เป้าหมายภายใต้กรอบเวลาที่ก�ำหนดในแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
จ�ำแนกพืน้ ทีป่ า่ ไม้เพือ่ การบริหารจัดการในภาพรวมของประเทศและระดับพืน้ ที่ พร้อมทัง้ ก�ำหนด
แนวทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม
ปรับปรุงแนวเขตที่ดินป่าไม้ทุกประเภทของรัฐให้ชัดเจนและมีเอกภาพ ด้วยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ทั้งในภาพรวมของประเทศและระดับพื้นที่ให้มีมาตรฐาน
เอกภาพ ทันต่อสถานการณ์ ครอบคลุมพืน้ ทีป่ า่ ไม้ทกุ ประเภท และเชือ่ มโยงกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
สังคม และทรัพยากรอื่นของประเทศ และก�ำหนดหน่วยงานหรือคณะบุคคลผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
และเหมาะสม
ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทและหน้าที่ของทุกภาคส่วนให้มีจิตส�ำนึกและมีส่วนร่วม รวมทั้ง
รับผิดชอบในการอนุรักษ์ การจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
หยุดยั้งและป้องกันการท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ในที่ดินป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ
โดยก�ำหนดตัวชี้วัดความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานที่ชัดเจน

ตารางที่ 1 ความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาหลักของการป่าไม้ไทยกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
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ปัญหาหลักของการป่าไม้ไทย

ข้อเสนอนโยบาย
8. บริหารจัดการป่าอนุรักษ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมทั้งป้องกันภัยธรรมชาติต่าง ๆ และรักษาสภาพธรรมชาติที่สวยงามหรือมีจุดเด่น
เฉพาะตัว โดยให้คงไว้ซึ่งสภาพธรรมชาติ รักษาดุลยภาพของระบบนิเวศให้มากที่สุด ซึ่งการใช้
ประโยชน์ต้องกระท�ำเท่าที่จ�ำเป็นตามศักยภาพหรือขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่
ตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษาการวิจัย และนันทนาการ
9. จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
ของรัฐอย่างเหมาะสม เป็นธรรม ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และค�ำนึงถึง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ โดยให้แล้วเสร็จ
ภายใต้กรอบเวลา
10. พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์และการตลาดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้
อย่างเหมาะสม
11. ฟืน้ ฟูปา่ ไม้ในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ให้มคี วามสมบูรณ์ โดยก�ำหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายในการฟืน้ ฟูอย่างชัดเจน
และต่อเนื่อง มีการติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานต่อสาธารณะบนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและก�ำหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
12. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการป่าชุมชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถอ�ำนวยประโยชน์ต่อชุมชน
สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าไม้ของประชาชน เป็นส่วนส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่น
เข้มแข็ง และเป็นการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
13. พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าทั้งระบบ รวมทั้งแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าอย่างเป็น
รูปธรรม และสัตว์ป่าได้รับการคุ้มครอง รักษา และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนา
ระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
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ปัญหาหลักของการป่าไม้ไทย
1. ปริมาณไม้เศรษฐกิจไม่เพียงพอกับความต้องการ
ใช้ไม้และการตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์
ในภาคส่วนต่าง ๆ
2. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้
ด้านการ
ผลิตผลจากป่าไม้และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ใช้ประโยชน์
จากฐานทรัพยากรป่าไม้ ยังไม่มีประสิทธิภาพ
ป่าไม้และ
และเป็นรูปธรรม
อุตสาหกรรม 3. มาตรฐานการรับรองป่าไม้ในประเทศส่วนใหญ่
ป่าไม้
ยังไม่เป็นที่ยอมรับและยังไม่ผ่านการรับรอง
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์
การบริการจากป่าไม้อย่างสมดุล ยั่งยืน และ
เกื้อกูลระบบนิเวศยังไม่มีประสิทธิภาพ
1. หน่วยงานภาครัฐหลักทีม่ บี ทบาทในการบริหาร
จัดการป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน
ขาดเอกภาพ และบางส่วนปฏิบัติงานบริการ
ด้านระบบ
ประชาชนยังไม่มีประสิทธิภาพ
บริหารและ
องค์กรเกี่ยวกับ 2. คณะกรรมการตามกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการป่าไม้
การป่าไม้
ขาดการปฏิบัติงานที่ประสานสอดคล้อง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเกีย่ วกับการป่าไม้ให้สามารถบริหารจัดการป่าอนุรกั ษ์ ป่าเศรษฐกิจและ
ป่าชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขนาดที่เหมาะสม ลดความซ�้ำซ้อน และปรับปรุงวิสัยทัศน์
ภารกิจหรือพันธกิจของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรปู ประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนแม่บท
พัฒนาการป่าไม้แห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ให้กับประชาชนและการบริการอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยน�ำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

4.

3.

2.

1.

ข้อเสนอนโยบาย
ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งในที่ดินของรัฐที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ และในที่ดิน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่มิใช่ของรัฐให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไม้ และตอบสนองต่อ
การใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วน
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมทีใ่ ช้ผลิตผลจากป่าไม้ครบวงจรในทุกระดับ และพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม
พัฒนาและส่งเสริมการรับรองป่าไม้ตามมาตรฐานการรับรองป่าไม้ให้เป็นที่ยอมรับและได้รับ
การรับรอง ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์การบริการจากป่าไม้อย่างสมดุล ยั่งยืน และเกื้อกูล
ระบบนิเวศ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

ปัญหาหลักของการป่าไม้ไทย
ข้อเสนอนโยบาย
3. การพัฒนาธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่าไม้ 3. พัฒนาและส่งเสริมให้มธี รรมาภิบาลในการบริหารงานป่าไม้ทงั้ ระบบอย่างเป็นรูปธรรม โดยภาครัฐ
ทั้งระบบยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
มีการบริหารอัตราก�ำลังที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการ
4. งานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ด้านการป่าไม้
ท�ำงานเพือ่ ประชาชนและประเทศ มีคณ
ุ ธรรมและมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
ขาดการส่งเสริมและพัฒนาอย่างจริงจัง
4. พัฒนาบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรป่าไม้ทุกระดับให้มีความเป็นมืออาชีพในงาน
5. กฎหมายที่เป็นเครื่องมือหลักในการบริหาร
ป่าไม้ มีความเหมาะสมกับต�ำแหน่งงาน รวมทั้งจัดสวัสดิการของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
จัดการป่าไม้ไม่เหมาะสมกับบริบทของสังคม
งานคุม้ ครอง รักษา ทรัพยากรป่าไม้ในภาคสนามให้มคี วามเหมาะสมกับลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ และ
และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ไม่น้อยกว่าบุคลากรสายงานอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดเอกภาพและ
5. ก�ำหนดให้มียุทธศาสตร์หรือแผนการวิจัยภาคป่าไม้ในนโยบาย ยุทธศาสตร์หรือแผนการวิจัย
ประสิทธิภาพ
ระดับชาติ และ/หรือ พิจารณาจัดตั้งสถาบันวิจัยป่าไม้ในระดับชาติ รวมทั้งสนับสนุนและ
พัฒนางานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมให้ตอบสนองต่อการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ทั้งระบบ
6. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้มี
ความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการป่าไม้ทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เท่าเทียม และน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมาย
7. ให้มีคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่จัดตั้งเป็นการถาวรโดยกฎหมาย มีหน้าที่และอ�ำนาจ
ในการก�ำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศทั้งระบบ รวมทั้ง
ก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประสานและให้คำ� แนะน�ำแก่ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง และให้พจิ ารณาจัดตัง้
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพือ่ ท�ำหน้าทีข่ บั เคลือ่ นและสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2560
ภาคผนวกที่ 2   องค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.)
ภาคผนวกที่ 3   ค�ำสั่งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดท�ำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
ภาคผนวกที่ 4 ค�ำสัง่ คณะอนุกรรมการจัดท�ำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานสนับสนุนคณะอนุกรรมการจัดท�ำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
และร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
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ภาคผนวกที่ 1 ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2560
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้การกําหนดและขับเคลื่อนนโยบายของประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าไม้ทั้งระบบ
ทันต่อสถานการณ์และเป็นไปอย่างมีเอกภาพ และเกิดดุลยภาพกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีมาตรการในการประสาน ติดตาม และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
ของชาติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเกิดความยั่งยืน ตลอดจนเพื่อเป็นการสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในด้านที่เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย
ป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ”
เรียกโดยย่อว่า “คปช.” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตํ า แหน่ ง ได้ แ ก่ ปลั ด กระทรวงการต่ า งประเทศ ปลั ด กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
เลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
(ก) ผู้มีความรู้ความสามารถด้านทรัพยากรป่าไม้ จํานวนสามคน
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๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(ข) ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นเศรษฐศาสตร์ ด้ า นสั ง คม และด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม

(ค) ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(๕) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) อธิ บ ดี ก รมป่ า ไม้ อธิ บ ดี ก รมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช และอธิ บ ดี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม
ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้เสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาม (๔) (ก) และ (ข)
ข้อ ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐไล่ออก ให้ออก
หรือเลิกจ้างเพราะทุจริตต่อหน้าที่
(๔) ไม่ เ ป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ ง หรื อ กรรมการ ที่ ป รึ ก ษา และเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
พรรคการเมืองหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่
ในตําแหน่งกรรมการ
ข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ข้อ ๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการมีมติให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ
หย่อนความสามารถ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลายโดยทุจริต
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้ รั บ โทษจํ า คุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จํ า คุ ก เว้ น แต่ เ ป็ น โทษสํ า หรั บ ความผิ ด
ทีไ่ ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นครบวาระด้ ว ยเหตุ ใ ดตามวรรคหนึ่ ง
ให้ คปช. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ และให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน
ตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า ง โดยให้ ผู้ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง แทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า งอยู่ ใ นตํ า แหน่ ง เท่ า กั บ วาระที่ เ หลื อ อยู่ ข อง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
ข้อ ๘ ให้ คปช. มีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทํานโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาป่าไม้ของประเทศให้เกิดเอกภาพ
และดุลยภาพในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม
โดยคํ า นึ ง ถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดทํายุทธศาสตร์หรือแผนแม่บทเกี่ยวกับการพัฒนาป่าไม้ของประเทศ ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
นโยบายป่าไม้แห่งชาติตาม (๑)
(๓) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐที่เกีย่ วข้องปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติตาม (๑) และยุทธศาสตร์หรือแผนแม่บทตาม (๒)
(๔) ประสานและให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อให้มี
การดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในนโยบายป่าไม้แห่งชาติตาม (๑) และยุทธศาสตร์
หรือแผนแม่บทตาม (๒)
(๕) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
ปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๖) ให้ ค วามเห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การจํ า แนกพื้ น ที่ ป่ า ไม้ เ พื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ในภาพรวมของประเทศ และแนวทางจั ด ระเบี ย บการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ป่ า ไม้ อ ย่ า งเหมาะสม
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ คปช. มอบหมาย
(๘) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
นโยบายป่ า ไม้ แ ห่ ง ชาติ ต าม (๑) และยุ ท ธศาสตร์ ห รื อ แผนแม่ บ ทตาม (๒) ต้ อ งเสนอ
คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ให้ แ จ้ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผนแม่บทดังกล่าว
ให้ คปช. จัดให้มีการทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติตาม (๑) และยุทธศาสตร์หรือแผนแม่บท
ตาม (๒) ทุกสามปี หรือหากกรณีมีความจําเป็นให้ คปช. ดําเนินการทบทวนได้ตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์
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ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้โดยเร่งด่วน แต่ไม่ได้
มี ก ารกํ า หนดไว้ ใ นยุ ท ธศาสตร์ ห รื อ แผนแม่ บ ท ให้ คปช. พิ จ ารณาเสนอแผนงานหรื อ โครงการ
เพื่อแก้ปัญหานั้น หากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนั้น
ข้อ ๙ การจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผนแม่บท คปช. ต้องคํานึงถึงข้อเท็จจริง
เกี่ ย วกั บ ป่ า ไม้ สภาพปั ญ หา ความสอดคล้ อ งกั บ อํ า นาจหน้ าที่ ต ามกฎหมายของหน่ ว ยงานของรั ฐ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และหลักการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
ความมั่นคงของประเทศ
ข้อ ๑๐ การประชุมของ คปช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุ ม คปช. ถ้ า ประธานกรรมการไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงที่ชี้ขาด
ข้อ ๑๑ ในการปฏิบัติ ตามระเบีย บนี้ คปช. อาจเชิญ บุคคลใดมาชี้ แจง ให้ข้อ มูล หรื อ
ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๒ ให้กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการ
ของ คปช. เพื่ออํานวยการและสนับสนุนงานด้านวิชาการของ คปช. ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
คปช. มอบหมาย
ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องดําเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผนแม่บท
และการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รายงานผลการดําเนินการต่อ คปช. ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่
คปช. กําหนด
ข้อ ๑๔ ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๔ (๔) ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้
ในระหว่ างที่ยั ง ไม่มี การแต่ง ตั้งกรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ ให้ คปช. ประกอบด้ว ยกรรมการ
ตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) (๕) และ (๖) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ คปช. ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ ๑๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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ภาคผนวกที่ 2 องค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.)
1. นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
4. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7. ปลัดกระทรวงพลังงาน
8. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
9. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
10. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
12. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
13. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
14. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
15. อัยการสูงสุด
16. ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
17. เลขาธิการกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
18. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
19. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรป่าไม้ (นายขวัญชัย ดวงสถาพร)
20 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรป่าไม้ (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)
21 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรป่าไม้ (นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย์)
22. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ (นายประชา คุณธรรมดี)
23. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม (นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์)
24. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม (นายจ�ำลอง โพธิ์บุญ)
25. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีคณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
27. อธิบดีกรมป่าไม้
28. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
29. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม

ภาคผนวกที่ 3 ค�ำสั่งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดท�ำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
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ภาคผนวกที่ 4 ค�ำสั่งคณะอนุกรรมการจัดท�ำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนา
การป่าไม้แห่งชาติ ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานสนับสนุนคณะอนุกรรมการ
จัดท�ำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
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พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2563 จ�ำนวน  1,000  เล่ม
ที่ปรึกษา

นายจตุพร บุรุษพัฒน์
นายอรรถพล เจริญชันษา
นายธัญญา เนติธรรมกุล
นายโสภณ ทองดี

คณะผู้จัดท�ำ

คณะอนุกรรมการจัดท�ำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อธิบดีกรมป่าไม้
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ฝ่ายธุรการคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
ส่วนคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ส�ำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5074
โทรสาร : 0 2561 3109
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นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
1. ความเป็นมา
ทรัพยากรป่าไม้เป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของ
ประเทศมาเป็นระยะเวลายาวนานตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม ทีผ่ า่ นมาพืน้ ทีป่ า่ ไม้ของ
ประเทศมีอตั ราการลดลงอย่างต่อเนือ่ ง บางแห่งมีการใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม หรือมีการจัดสรร
การใช้ประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม ซึง่ หากไม่ได้รบั การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม อาจส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน แม้ว่ารัฐบาลในแต่ละยุคสมัยพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว
แต่ก็ยังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก�ำหนดไว้ได้ทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2527 รัฐบาลในขณะนั้น ได้ก�ำหนด
มาตรการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ทงั้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยในส่วนของมาตรการระยะยาว
ได้ก�ำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย
ว่าด้วยการป่าไม้ของชาติและก�ำหนดแนวทางการจัดการป่าไม้ในระยะยาว ท�ำให้ประเทศไทยมี
“คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ” ที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
22 มกราคม พ.ศ. 2528 หลังจากนั้นคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติดังกล่าว ได้มีค�ำสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�ำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2528
ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดท�ำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ประกอบด้วยถ้อยแถลงนโยบาย
จ�ำนวน 20 ข้อ และได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2528
โดยนโยบายป่าไม้แห่งชาติดงั กล่าวยังใช้เป็นกรอบการด�ำเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ของชาติจนถึงปัจจุบนั ซึง่ มีบทบัญญัตบิ างประการทีป่ ระชาชนทัว่ ไปทราบ เช่น การก�ำหนด
ให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ทั้งป่าเพื่อการอนุรักษ์และเพื่อเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของพื้นที่ประเทศ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติชุดแรก ได้ถูกยกเลิกโดยมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 โดยให้เหตุผลว่าเพื่อไปจัดตั้งคณะกรรมการ
ชุดใหม่ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยควรมีองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ครอบคลุมถึง
นโยบายทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด ซึ่งรวมถึง ดิน หิน แร่ ป่าไม้ และชายฝั่งด้วย หลังจากนั้น
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พยายามประชุมเพื่อจัดท�ำข้อมูลเสนอเพื่อ
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
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จัดตั้งคณะกรรมการตามที่มติคณะรัฐมนตรีให้แนวทางไว้ แต่ก็ยังไม่เกิดผลส�ำเร็จ ในขณะที่
ปัจจุบัน ทรัพยากรดิน แร่ และชายฝั่ง ได้มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติและคณะกรรมการ
ตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว อีกทั้งปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ยังมีอยู่จ�ำนวนมากที่ยังจ�ำเป็น
ต้ อ งได้ รั บ การแก้ ไ ขในทุ ก มิ ติ อ ย่ า งมี เ อกภาพและต่ อ เนื่ อ ง ในขณะเดี ย วกั น ประเทศไทย
ต้องใช้โอกาสจากสถานการณ์ทงั้ ภายในและภายนอก เพือ่ ให้ทรัพยากรป่าไม้เป็นฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ อย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน
ดังนั้น รัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้ออกประกาศระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
พ.ศ. 2560 และได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 271 ง ลงวันที่
6 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2560 โดยก� ำ หนดให้ มี “คณะกรรมการนโยบายป่ า ไม้ แ ห่ ง ชาติ ”
เรียกโดยย่อว่า “คปช.” จ�ำนวน 29 คน มีอ�ำนาจหน้าที่ 8 ประการ เช่น ให้จัดท�ำนโยบาย
ป่าไม้แห่งชาติและยุทธศาสตร์หรือแผนแม่บทเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาป่าไม้ของประเทศ
ให้เกิดเอกภาพและดุลยภาพในการอนุรกั ษ์ การใช้ประโยชน์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
เศรษฐกิจ และสังคม ในการนี้ คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ได้มีค�ำสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดท�ำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
จ�ำนวน 14 คน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อจัดท�ำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและ
ร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติให้เสร็จโดยเร็ว และให้พิจารณาทบทวนทุก 3 ปี
ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติแล้ว โดยด�ำเนินการ
ตามหลักวิชาการ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท�ำจากหลายแหล่ง
เช่น เอกสารทางวิชาการหรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสถานการณ์การป่าไม้ในทุกมิติ
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์และบทเรียนทีผ่ า่ นมาของการป่าไม้ไทย
ข้อมูลนโยบายและแผนระดับชาติและระดับหน่วยงาน ข้อมูลจากการประชุมปรึกษาหารือ
กับกลุม่ เป้าหมายภาคส่วนต่าง ๆ ข้อมูลจากการเชิญบุคคลหรือหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลจากการ
เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น
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นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ได้รับความเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ จ�ำนวน
4 ประการ บทบัญญัตินโยบายป่าไม้แห่งชาติ จ�ำนวน 24 ข้อ ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการจัดการป่าไม้ ด้านการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรม
ป่าไม้ และด้านการพัฒนาระบบบริหารและองค์กรเกี่ยวกับการป่าไม้ รวมทั้งข้อมูลประกอบ
ข้อเสนอนโยบายป่าไม้แห่งชาติด้วย
2. วัตถุประสงค์ของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
นโยบายป่าไม้แห่งชาติได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ปรัชญา และความต้องการของสังคมโดยรวม ซึ่งตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รวมทั้งค�ำนึงถึงข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป่าไม้ด้วย โดยวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ป่าไม้แห่งชาติ มี 4 ประการ ดังนี้
2.1 เพื่อให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสมกับความสมดุลของระบบนิเวศและ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2.2 เพื่อหยุดยั้งและป้องกันการท�ำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.3 เพือ่ ให้มกี ารอนุรกั ษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ปา่ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างเหมาะสม ยั่งยืน เป็นธรรม และเป็นฐานการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยค�ำนึงถึงดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
2.4 เพือ่ ให้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้มปี ระสิทธิภาพบนพืน้ ฐานองค์ความรู้
และนวัตกรรม รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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3. นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
เพือ่ ให้การก�ำหนดและขับเคลือ่ นนโยบายของประเทศเกีย่ วกับการบริหารจัดการป่าไม้
ทั้งระบบ ทันต่อสถานการณ์และเป็นไปอย่างมีเอกภาพ เกิดดุลยภาพกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีมาตรการในการประสาน ติดตาม เฝ้าระวัง และสนับสนุน
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชาติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงาน ให้มปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความยัง่ ยืน ตลอดจนเพือ่ เป็นการน้อมน�ำ
ศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรปู
ประเทศ และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งค�ำนึงถึงข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวกับการป่าไม้ จึงก�ำหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ดังนี้
3.1 นโยบายด้านการจัดการป่าไม้
1) เชื่ อ มโยงการท� ำ งานของภาครั ฐ ในการบริ ห ารจั ด การป่ า ไม้ ทุ ก ระดั บ
ให้มีเอกภาพและประสานกันตามห่วงโซ่การพัฒนาระหว่างการบริหารราชการทุกระดับ
รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือและพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิด
การบูรณาการในลักษณะหุน้ ส่วนการพัฒนาป่าไม้ของชาติในภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยด�ำเนินการ
อย่างมีเป้าหมายและต่อเนื่อง
2) ก�ำหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศประกอบด้วย
2.1) ป่าอนุรักษ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ
2.2) ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ
โดยก�ำหนดให้เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ ทั้งป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจและ
ป่าชุมชน ให้ได้ตามเป้าหมายภายใต้กรอบเวลาทีก่ ำ� หนดในแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
3) จ�ำแนกพืน้ ทีป่ า่ ไม้เพือ่ การบริหารจัดการในภาพรวมของประเทศและระดับ
พื้นที่ พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในแต่ละพื้นที่
อย่างเหมาะสม
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4) ปรับปรุงแนวเขตที่ดินป่าไม้ทุกประเภทของรัฐให้ชัดเจนและมีเอกภาพ
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ทั้งในภาพรวมของประเทศและ
ระดับพื้นที่ให้มีมาตรฐานเอกภาพ ทันต่อสถานการณ์ ครอบคลุมพื้นที่ป่าไม้ทุกประเภท
และเชือ่ มโยงกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรอืน่ ของประเทศ และก�ำหนดหน่วยงาน
หรือคณะบุคคลผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสม
6) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทและหน้าที่ของทุกภาคส่วนให้มีจิตส�ำนึก
และมีส่วนร่วม รวมทั้งรับผิดชอบในการอนุรักษ์ การจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้
อย่างยั่งยืน
7) หยุดยัง้ และป้องกันการท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ในทีด่ นิ ป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบ
ให้มีประสิทธิภาพ โดยก�ำหนดตัวชี้วัดความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานที่ชัดเจน
8) บริหารจัดการป่าอนุรักษ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทัง้ ป้องกันภัยธรรมชาติตา่ ง ๆ และรักษาสภาพธรรมชาติ
ทีส่ วยงามหรือมีจดุ เด่นเฉพาะตัว โดยให้คงไว้ซงึ่ สภาพธรรมชาติ รักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ
ให้มากที่สุด ซึ่งการใช้ประโยชน์ต้องกระท�ำเท่าที่จ�ำเป็นตามศักยภาพหรือขีดความสามารถ
ในการรองรับของพื้นที่ ตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษาการวิจัย และนันทนาการ
9) จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าไม้ของรัฐอย่างเหมาะสม เป็นธรรม ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และค�ำนึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์
ที่ดินป่าไม้ โดยให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบเวลา
10) พั ฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์แ ละการตลาดเพื่ อ สนั บสนุ น การพั ฒ นา
ทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสม
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11) ฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์ โดยก�ำหนดพื้นที่เป้าหมาย
ในการฟื้นฟูอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง มีการติดตาม ประเมินผล และเผยแพร่ผลการด�ำเนินงาน
ต่อสาธารณะ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และก�ำหนดความรับผิดชอบของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
12) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการป่าชุมชนให้มปี ระสิทธิภาพ สามารถอ�ำนวย
ประโยชน์ต่อชุมชน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าไม้ของประชาชน เป็นส่วนส่งเสริม
ให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง และเป็นการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
13) พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าทั้งระบบ รวมทั้งแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
คนกับสัตว์ปา่ อย่างเป็นรูปธรรม และสัตว์ปา่ ได้รบั การคุม้ ครอง รักษา และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
เพื่อพัฒนาระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
3.2 นโยบายด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ผ ลิ ต ผลและการบริ ก ารจากป่ า ไม้ แ ละ
อุตสาหกรรมป่าไม้
1) ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งในที่ดินของรัฐที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ และในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่มิใช่ของรัฐให้เพียงพอกับความต้องการ
ใช้ไม้ และตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วน
2) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ ผ ลิ ต ผลจากป่ า ไม้ ค รบวงจร
ในทุกระดับ และพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม
3) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองป่าไม้ตามมาตรฐานการรับรองป่าไม้ให้เป็น
ที่ยอมรับและได้รับการรับรอง ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์การบริการจากป่าไม้อย่างสมดุล ยัง่ ยืน
และเกื้อกูลระบบนิเวศ
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3.3 นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารและองค์กรเกี่ยวกับการป่าไม้
1) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเกี่ยวกับการป่าไม้ให้สามารถบริหารจัดการ
ป่ า อนุ รั ก ษ์ ป่ า เศรษฐกิ จ และป่ า ชุ ม ชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ข นาดที่ เ หมาะสม
ลดความซ�้ำซ้อน และปรับปรุงวิสัยทัศน์ ภารกิจหรือพันธกิจของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้อง
กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการอ�ำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตให้กับประชาชนและการบริการอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส โดยน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
3) พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้ มี ธ รรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงานป่ า ไม้ ทั้ ง ระบบ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยภาครัฐมีการบริหารอัตราก�ำลังที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท�ำงาน เพือ่ ประชาชนและประเทศ มีคณ
ุ ธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
4) พั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นทรั พ ยากรป่ า ไม้ ทุ ก ระดั บ ให้ มี
ความเป็นมืออาชีพในงานป่าไม้ มีความเหมาะสมกับต�ำแหน่งงาน รวมทัง้ จัดสวัสดิการของบุคลากร
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครอง รักษาทรัพยากรป่าไม้ในภาคสนามให้มีความเหมาะสม
กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไม่น้อยกว่าบุคลากรสายงานอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน
5) ก�ำหนดให้มียุทธศาสตร์หรือแผนการวิจัยภาคป่าไม้ในนโยบายยุทธศาสตร์
หรือแผนการวิจัยระดับชาติ และ/หรือ พิจารณาจัดตั้งสถาบันวิจัยป่าไม้ในระดับชาติ รวมทั้ง
สนับสนุนและพัฒนางานวิชาการ วิจยั และนวัตกรรมให้ตอบสนองต่อการปฏิรปู ทรัพยากรป่าไม้
ทั้งระบบ
6) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และมติคณะรัฐมนตรี
ทีเ่ กีย่ วข้อง ให้มคี วามสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมและสภาพการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการป่าไม้ทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบังคับใช้กฎหมาย
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
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7) ให้มคี ณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติทจี่ ดั ตัง้ เป็นการถาวรโดยกฎหมาย
มี ห น้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจในการก� ำ หนดนโยบายและแผนการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้
ของประเทศทั้งระบบ รวมทั้งก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประสาน และให้ค�ำแนะน�ำแก่ภาคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้อง และให้พจิ ารณาจัดตัง้ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพือ่ ท�ำหน้าที่
ขับเคลื่อนและสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
หมายเหตุ
นโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เป็นกรอบในการ
ขับเคลือ่ นการพัฒนาการป่าไม้ของชาติอย่างบูรณาการในทุกภาคส่วน เพือ่ ยกระดับจุดแข็งและ
จุดเด่นและปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
จะเป็นกรอบใหญ่ในการขับเคลือ่ นการป่าไม้ของประเทศและถ่ายทอดไปสูแ่ ผนแม่บทพัฒนาการ
ป่าไม้แห่งชาติ เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ ทั้งยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพื้นที่ อันจะท�ำให้
การพัฒนาการป่าไม้ของชาติสามารถด�ำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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องค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.)
1. นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
4. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7. ปลัดกระทรวงพลังงาน
8. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
9. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
10. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
12. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
13. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
14. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
15. อัยการสูงสุด
16. ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
17. เลขาธิการกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
18. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
19. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรป่าไม้ (นายขวัญชัย ดวงสถาพร)
20. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรป่าไม้ (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)
21. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรป่าไม้ (นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย์)
22. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ (นายประชา คุณธรรมดี)
23. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม (นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์)
24. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม (นายจ�ำลอง โพธิ์บุญ)
25. ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(นายนิคม แหลมสัก)
26. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
27. อธิบดีกรมป่าไม้
28. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
29. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการร่วม
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องค์ประกอบคณะอนุกรรมการจัดท�ำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บท
พัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
1. นายขวัญชัย ดวงสถาพร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรป่าไม้ คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
2. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ)
3. นายนิพนธ์ ตั้งธรรม
4. นายอุทิศ กุฏอินทร์
5. นายธิติ กนกทวีฐากร
6. นายดุสิต เวชกิจ
7. นายนิคม แหลมสัก
8. นายปัสสี ประสมสินธ์
9. นายสุระ พัฒนเกียรติ
10. นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ
11. นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย์
12. รองอธิบดีกรมป่าไม้ ที่ได้รับมอบหมาย
13. รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้รับมอบหมาย
14. รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับมอบหมาย
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ประธานอนุกรรมการ
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการทีป่ รึกษา
อนุกรรมการทีป่ รึกษา
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการร่วม
อนุกรรมการและ
เลขานุการร่วม
อนุกรรมการและ
เลขานุการร่วม

