
การอนุญาตไม้ในที่ดินจัดสรร ที่นิคม
หรือที่เปิดใช้ประโยชน์กรณีอื่นที่คล้ายคลึงกัน

------------------

 เมื่อได้ศึกษาในบทก่อนเรื่องการจัดที่ดินในพื้นที่ป่าไม้แล้ว จะเห็นได้ว่าพื้นที่ป่าถูกตัดออกไป  

เพื่อการจัดที่ดินให้ประชาชนอยู่อาศัยมีเป็นจำานวนมาก

 การจัดสรรที่ดินเพื่อให้ประชาชนอยู่อาศัย ตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยกรมที่ดินเป็นผู้ดำาเนินการ

แล้ว ยังมีทบวงการเมือง เช่น กรมประชาสงเคราะห์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ก็เข้าจัดที่ดินในรูปนิคมอีกเป็น

จำานวนมาก เมื่อจำาเป็นต้องเปิดป่าใช้ที่ดินดังกล่าว ทางกรมป่าไม้ก็ต้องสงวนสิทธิในการทำาไม้ออกจากที่ดิน

นั้นเสียก่อน

 หลักเกณฑ์การทำาไม้ออกจากที่ดินจัดสรรหรือที่นิคมหรือกรณีอื่น ที่คล้ายคลึงกัน ก็คงยึดหลักเกณฑ์

การทำาไม้ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่ ๑๐๖/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๘ 

มกราคม ๒๕๐๓ วรรคท้าย ที่กำาหนดให้ทำาไม้ออกเมื่อจะเปิดที่ดินใช้ทำาประโยชน์เท่านั้น

การทำาไม้ในที่ดินจัดสรร

  ก่อนท่ีจะพิจารณาอนุญาตให้ทำาไม้ออก ก็จะต้องมีการจัดสรรท่ีดินข้ึนเสียก่อน ซ่ึงการจัดสรร

ท่ีดินน้ัน ทางกรมที่ดินหรือทบวงการเมืองอื่นจะเข้าใช้พื้นที่จัดสรรได้ก็แต่เฉพาะพื้นที่ที่จำาแนกออกจาก

ป่าที่กำาหนดไว้เป็นที่จัดสรร หากจะขอเข้าจัดในพื้นที่ที่กำาหนดไว้เป็นป่าถาวรก็จะปฏิบัติตามมติคณะ

รัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ และมติวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๑ กล่าวคือ จะต้องทำาความ

ตกลงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขอรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นรายๆ ไป แต่ถ้าป่านั้นเป็น 

ป่าสงวนแห่งชาติ ก็ต้องได้รับอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ.๒๕๐๗ อำานาจการพิจารณาอนุญาตจึงเพียงแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 การจัดสรรที่ดินมีทั้งการจัดสรรที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อย มีเนื้อที่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ไร่ เป็นอำานาจของ

จังหวัดและอำาเภอ เพราะเจ้าพนักงานที่ดินมีอำานาจที่จะดำาเนินการจัดสรรที่ดินหรืออนุญาตให้จับจองได้

ตามมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗

 แต่ถ้าเป็นการจัดสรรที่ดินที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป เรียกว่าเป็นการจัดสรรที่ดินผืนใหญ่ 

อำานาจการพิจารณาในการจัดสรรที่ดิน เป็นของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติตามที่บัญญัติไว้ในหมวดว่า

ด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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 ในการจัดสรรที่ดินผืนใหญ่มีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป จะต้องมีการสงวนป่าไว้เป็นสมบัติ 

ส่วนกลางประมาณ ๒๐% ของพื้นที่ และให้สงวนต้นไม้ภายในที่ดินนั้นไว้เพื่อประโยชน์แห่งความชุ่มชื้น

สวยงามและเพือ่รม่เงาหรอืบงัลม ซึง่หลกัเกณฑก์ม็าจากหลกัการจดัทีด่นิตามประมวลกฎหมายทีด่นิ ซึง่คณะ

กรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๔๙๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๔๙๙ ได้มีมติ เพื่อกำาหนดในการ

สงวนป่าเป็นสมบัติส่วนกลางไว้ดังรายละเอียดตามหนังสือกรมป่าไม้ถึงป่าไม้เขต ป่าไม้จังหวัด และป่าไม้

แขวง ที่ ๖๙๘๘/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๙๙ ส่งสำาเนาหนังสือที่เกี่ยวข้องไปให้ทราบเป็นทางปฏิบัติ

ตามที่คัดไว้แล้วนี้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ ๖๙๘๘/๒๔๙๙         กรมป่าไม้

       

   ๒๐ มิถุนายน ๒๔๙๙

เรื่อง การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

แจ้งความมายัง ป่าไม้เขตทุกเขต, ป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด, ป่าไม้แขวงทุกแขวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนังสือกรมที่ดิน ที่ ๓๔๗๕/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๙๙

   สำาเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๗๑๖/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙

   ด้วยกรมป่าไม้ได้รับหนังสือจากกรมที่ดินว่าในการประชุมคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ  

ครั้งที่ ๑/๒๔๙๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๔๙๙ ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดวางโครงการจัดสรรที่ดินของ

จังหวัดระยอง สตูล และจันทบุรี ที่ประชุมได้ลงมติให้เจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดินกันเขตป่าไม้เพื่อให้ราษฎร

มีไม้ใช้สอย กับขอให้กรมป่าไม้กับกรมที่ดินร่วมกันพิจารณาวางหลักเกณฑ์ ซึ่งได้ตกลงวางหลักเกณฑ์  

รวม ๓ ประการ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยพจิารณาเหน็ชอบดว้ย และไดส้ัง่การไปยงัผูว้า่ราชการภาค 

ทุกภาค และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและปฏิบัติแล้ว ดังสำาเนาหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

   กรมป่าไม้จึงขอส่งมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป

        ขอแสดงความนับถือ

      

 (ลงนาม)  เทียม คมกฤส

         (นายเทียม คมกฤส)

         อธิบดีกรมป่าไม้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ ๓๔๗๕/๒๔๙๙         กรมที่ดิน

      

    ๙ พฤษภาคม ๒๔๙๙

เรื่อง การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๗๑๖/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙ ๑ ฉบับ

   โดยที่ในการประชุมคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติครั้งที่ ๑/๒๔๙๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ 

มีนาคม ๒๔๙๙ ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการจัดสรรที่ดิน ของจังหวัดระยอง สตูล และจันทบุรี ในที่สุดลง

มติอนุมัติ และให้เจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดินกันเขตป่าไม้ไว้เพื่อให้ราษฎรมีไม้ใช้สอย และเพื่อรักษาความชุ่มชื้น

ของพื้นดินตามสมควร โดยให้จังหวัดปรึกษาทำาความตกลงกับป่าไม้จังหวัด กับขอให้กรมที่ดินและกรมป่าไม้

ร่วมกันพิจารณาวางหลักเกณฑ์และรายละเอียดในเรื่องนี้ต่อไป ต่อมาเมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๙๙ 

ผู้แทนกรมป่าไม้ได้ไปร่วมพิจารณาเรื่องนี้ ณ กรมที่ดิน และได้ตกลงวางหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการ

กันเขตป่าไม้ในที่ดินที่จะจัดให้ประชาชน ไว้รวม ๓ ประการแล้ว นั้น

   บัดนี้ กรมที่ดินได้เสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นชอบด้วย จึงได้มีหนังสือถึง 

ผู้ว่าราชการภาคทุกภาค และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สั่งเจ้าหน้าที่ดำาเนินการตามข้อตกลงที่กล่าวแล้ว 

ดงัปรากฏตามสำาเนาหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยซึง่สง่มาเพือ่ไดโ้ปรดทราบเปน็การประสานงานพรอ้มหนงัสอืนี้

   อนึง่ ฯพณฯ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยมคีวามประสงคท์ีจ่ะใหก้ารปฏบิตัไิดผ้ลจรงิจงั 

มิให้คำาส่ังเป็นหมันหรือเพียงแต่เป็นลายลักษณ์อักษร กรมท่ีดินจึงเสนอให้ส่ังเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่ทางภาค 

จังหวัด และกรมเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราผลของการดำาเนินการ และเร่งรัดการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

เป็นการประจำาอยู่เสมอ จึงเรียนมาเพื่อขอโปรดสั่งกำาชับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้  

โดยเคร่งครัดด้วย

           ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

      

 (ลงนาม)   ถ.สุนทรศารทูล

            (นายถวิล สุนทรศารทูล)   

           อธิบดีกรมที่ดิน

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ ๙๗๑๖/๒๔๙๙         กระทรวงมหาดไทย

   ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙

เรื่อง การจัดที่ดินเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

เรียน ผู้ว่าราชการภาคทุกภาค และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 อ้างถึง หนังสือ ที่ ๙๒๑๐/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๔๙๙

  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้วางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ เรื่องการจัดที่ดินเพื่อประชาชน 

ตามประมวลกฎหมายที่ดินมา นั้น

  ในการประชุมคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ คร้ังท่ี ๑/๒๔๙๙ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๔๙๙ 

ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการจัดสรรที่ดิน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เสนอขออนุมัติมาตามโครงการของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ว่าด้วยการ

จัดที่ดินเพื่อประชาชนอยู่อาศัยและประกอบการทำามาหาเลี้ยงชีพตามควรแก่อัตภาพ ในที่สุดที่ประชุมได้ 

ลงมติอนุมัติให้จังหวัดดำาเนินการตามโครงการที่เสนอได้ และในการจัดแบ่งที่ดินให้ราษฎรนั้น ให้เจ้าหน้าที่

ในการจัดที่ดินกันเขตป่าไม้ไว้เพื่อให้ราษฎรมีไม้ใช้ และเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของพื้นดินตามสมควร โดยให้

จงัหวดัปรกึษาทำาความตกลงกบัปา่ไมจ้งัหวดั กบัขอใหก้รมทีด่นิและกรมปา่ไมร้ว่มกนัพจิารณาวางหลกัเกณฑ์

และรายละเอียดในเรื่องนี้ต่อไปดังนี้ บัดนี้ กรมที่ดินชี้แจงว่า เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๙๙ ได้มีการ

ประชุมพิจารณาเรื่องนี้กับผู้แทนกรมป่าไม้ที่ห้องประชุมกรมที่ดินแล้ว ที่ประชุมได้ตกลงวางหลักเกณฑ์และ

รายละเอยีดการกนัเขตปา่ไมภ้ายในบรเิวณทีด่นิผนืใหญ ่ทีจ่ะจดัใหป้ระชาชนตามโครงการของคณะกรรมการ

จัดที่ดินแห่งชาติ ดังนี้.-

  ๑) จัดให้มีเขตป่าไม้เป็นสมบัติส่วนกลาง ประมาณร้อยละ ๒๐ ของเนื้อที่ดินผืนใหญ่นั้น

  ๒) ให้บุคคลที่ได้รับการจัดสรรที่ดินแต่ละแปลง สงวนต้นไม้ภายในเขตที่ดินที่ได้รับการจัดแบ่ง 

เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของพื้นดิน เพื่อบังลม และเพื่อให้มีไม้ไว้ใช้สอยภายในครอบครัว เป็นแนวหรือเป็น

หย่อมๆ สุดแล้วแต่ความเหมาะสมของรูปที่ดินและภูมิประเทศ

  ๓) ขอให้สงวนต้นไม้ใหญ่ตามแนวถนนสายใหญ่ ภายในบริเวณที่ดินผืนใหญ่ที่จัดสรรทั้งสอง 

ข้างถนนตามสมควร โดยให้เจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดินกับป่าไม้จังหวัดหรือป่าไม้เขตร่วมกันพิจารณาคัดเลือก

ต้นไม้ที่จะสงวน และให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทำาเครื่องหมายแสดงการสงวนไว้ที่ต้นไม้ที่คัดเลือกเพื่อสงวนให้

ประชาชนทราบ และห้ามการตัดฟันต่อไป

  กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยข้อตกลงดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อขอให้จังหวัด 

สั่งเจ้าหน้าที่ในการจัดที่ดินดำาเนินการต่อไป และในการจัดทำาแผนผังการจัดที่ดินผืนใหญ่ ขอให้แสดงส่วนที่

กันเขตป่าไม้เป็นสมบัติส่วนกลางไว้ด้วย

           ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 (ลงนาม)   ป. พิบูลสงคราม

           (จอมพล ป. พิบูลสงคราม)

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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 หลักเกณฑ์การสงวนป่าไว้เป็นสมบัติส่วนกลางในท่ีดินจัดสรรตามท่ีคัดไว้ข้างต้นน้ัน ต่อมากรมป่าไม้  

ได้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา เพื่อกำาหนดให้มีการสงวนป่าไว้เป็นสมบัติส่วนกลางในที่ดินที่จัดเป็นนิคม

ของกรมประชาสงเคราะห์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วย ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

 สำาหรับการทำาไม้ออกจากที่ดินจัดสรรนั้น เนื่องจากตามนโยบายของกระทรวงเกษตรสมัยนั้น  

ซึ่ง กำาหนดให้กรมป่าไม้ถือเป็นทางปฏิบัติ ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่ ๗๗๔๓/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๐๒  

ท่ี ๑๐๖/๒๕๐๓ ลงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๐๓ และ ท่ี ๗๑๕๒/๒๕๐๓ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓ น้ัน  

หลักสาระสำาคัญ ตามหนังสือที่ ๑๐๖/๒๕๐๓ ให้ทำาไม้ออกได้ต่อเมื่อมีการจัดสรรที่ดินขึ้นแล้ว และต่อมาเมื่อ

ไดม้กีารจำาแนกประเภทท่ีดินท่ัวประเทศเสร็จแล้ว ก็จะมีพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงถูกจำาแนกออกจากป่าถาวรไว้เป็นท่ีจัดสรร 

แตจ่ะทำาไมอ้อกจากบรเิวณจำาแนกนีย้งัไมไ่ด ้จนกวา่จะไดม้โีครงการเขา้จดัสรรทีด่นิในบรเิวณนัน้ ดงันัน้ การ

อนุญาตให้ทำาไม้ออกจากท่ีดินจัดสรร จึงต้องมีการพิจารณาในเร่ืองพ้ืนท่ีท่ีจะอนุญาตให้จัดสรรท่ีดินเสียก่อน ซึ่งตาม

ระเบียบหลักเกณฑ์หนังสือกรมป่าไม้ที่กำาหนดไว้เดิมในการใช้พื้นที่เพื่อการจัดสรรที่ดินตามหนังสือกรมป่าไม้

ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่ ๔๐๙๐/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๐๒ เรื่องการทำาไม้หวงห้ามในที่ดิน

จัดสรร ตำาบลน้ำาริม อำาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และกรมป่าไม้ส่งสำาเนาหนังสือน้ีเวียนไปให้จังหวัดและเขต 

อ่ืนๆ ปฏิบัติ ตามหนังสือบันทึก ท่ี ๔๐๙๑/๒๕๐๒ ลงวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๐๒ หลักการในหนังสือฉบับน้ีว่า 

เมื่อจังหวัดจะดำาเนินการจัดสรรที่ดินแปลงใด ท้องที่ใด จะต้องส่งเรื่องราวมาให้กรมป่าไม้พิจารณาก่อน 

ถึงแม้ต่อมาจะได้มีการจำาแนกประเภทที่ดินเสร็จแล้วก็ตาม การทำาไม้ออกจากที่ดินจัดสรรจังหวัดหรือเขต 

ก็ต้องรายงานขออนุมัติต่อกรมป่าไม้ก่อน

 การพิจารณาอนุมัติของกรมป่าไม้ หากพื้นที่นั้นเป็นป่าถาวรหรือป่าสงวนแห่งชาติ หรือ 

ป่าสงวนหวงห้ามของทบวงการเมือง หรือสงวนหวงห้ามอย่างอื่น กรมป่าไม้ก็จะสั่งระงับการจัดสรรที่ดิน

เฉพาะบริเวณที่ติดอยู่ในเขตป่าหวงห้ามนั้นๆ ไว้

 เมื่อกรมป่าไม้ไม่ขัดข้องในการจัดสรรที่ดินแปลงใด กรมป่าไม้ก็แจ้งจังหวัดและป่าไม้เขตท้องที่

ให้ทำาการสำารวจคัดเลือกตีตราไม้หวงห้ามที่จำาเป็นจะต้องตัดออกจากที่ดินจัดสรรแปลงนั้น ตามระเบียบ 

กรมป่าไม้ว่าด้วยการสำารวจคัดเลือก ตีตราประจำาต้นไม้ในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ พ.ศ.๒๕๑๑ ต่อไป

 เนื่องจากระเบียบดังกล่าวข้อ ๑๒ เมื่อเขตหรือจังหวัดสำารวจไม้แล้ว ให้ส่งบัญชีไม้ให้กรมป่าไม้

ตรวจสอบความถูกต้องเสียก่อน เมื่อกรมป่าไม้ตรวจสอบเห็นว่าการคัดเลือกไม้ถูกต้อง และอยู่ในขอบเขต

ของการจัดสรรที่อนุมัติให้ใช้พื้นที่ถูกต้องแล้ว กรมป่าไม้ก็แจ้งให้จังหวัดอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรม 

ป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้ออกตามนัยหลักเกณฑ์หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๗๗๔๓/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๐๒  

ที่ ๑๐๖/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๓ และ ที่ ๗๑๕๒/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓ ต่อไป

 การทำาไม้ออกจากที่ดินจัดสรรจับจองในบางกรณี จำาเป็นต้องรีบทำาไม้ออกให้ทันการใช้ที่ดิน กรณีนี้

ได้มีข้อตกลงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงมหาดไทย ในการทำาไม้ออกจากที่ดินจัดสรร

จับจองโดยเร่งด่วน ดังที่คัดไว้ดังต่อไปนี้
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ที่ จว.๕๖๒๖/๒๕๐๓       กระทรวงเกษตร

       

    ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓

เรื่อง การทำาไม้ในที่ดินจัดสรร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ส่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนงัสอืกระทรวงเกษตรดว่นมาก ที ่มท.๑๖๗๒๙/๒๕๐๒ ลงวนัที ่๒๕ ธนัวาคม ๒๕๐๒

   สำาเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ กษ.๓๕๑/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ 

   และที่ ๒๕๑/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๓

   ด้วยกระทรวงเกษตรได้พิจารณาผ่อนผันเรื่อง การทำาไม้ในที่ดินจัดสรรตามหลักการที่

กระทรวงมหาดไทยเสนอ ปรากฎรายละเอียดตามนัยแห่งสำาเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

   ฉะนั้น ขอสั่งให้เจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และให้ความร่วมมืออำานวยความสะดวก

ในการดำาเนินการสำารวจตีตราประจำาต้น ตีตราชักลากไม้หวงห้ามในที่ดินจัดสรรให้เป็นไปตามระเบียบที่มีอยู่

แล้วโดยเคร่งครัด

         ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

      

 (ลงนาม)  วิเชียร กุญชร ณ อยุธยา

         (นายวิเชียร กุญชร ณ อยุธยา)

         รองปลัดกระทรวง ลงนามแทน

         ปลัดกระทรวงการเกษตร

         กรมป่าไม้
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ด่วนมาก

ที่ มท.๑๖๗๒๙/๒๕๐๒                   กระทรวงเกษตร

    ๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๒

เรื่อง การทำาไม้ในที่ดินจัดสรร

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ กษ.๑๖๐๐๕/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๐๒

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่อ้างถึงว่า ตามที่กระทรวงเกษตรได้กำาหนดนโยบายการทำาไม้ 

นอกเขตป่าโครงการประเภทต่างๆให้เป็นการสอดคล้องกับมติของคณะกรรรมการป้องกันการลักลอบ 

ตัดฟันไม้และการบำารุงรักษาป่า โดยกำาหนดให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้นอกเขตป่าโครงการ

ประเภทตา่งๆ ทัง้ไมส้กั และไมก้ระยาเลย รวมทัง้ไมใ้นทีด่นิจดัสรรใหร้าษฎรดว้ย และกรมปา่ไมไ้ดส้ัง่ใหจ้งัหวดั 

ทุกจังหวัดถือเป็นทางปฏิบัติแล้ว กระทรวงมหาดไทยเห็นว่า การทำาไม้ในที่ดินจัดสรรนี้ หากจะรอให้องค์การ

อตุสาหกรรมปา่ไมท้ำาไมอ้อกเสยีกอ่น กจ็ะเปน็การลา่ชา้ เพราะไมแ่นว่า่องคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมจ้ะทำาไมอ้อก

ไดร้วดเรว็หรอืไม ่จงึขอยนืยนัในหลกัการวา่ ในกรณทีีก่ระทรวงเกษตรพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในการจดัทีด่นิ

แปลงใดแลว้กด็ ีหรอืในกรณทีีไ่ดร้บัแจง้จากจงัหวดัทอ้งทีก่ด็ ีถา้ทีด่นิแปลงใดองคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมท้ำาไม้

ออกไมไ่ดท้นัท ีกค็วรใหอ้ำาเภอทำาบนัทกึจำานวนไมห้วงหา้มไว ้และใหผู้ไ้ดร้บัอนุญาตจับจองท่ีดินรับรองว่าจะไม่

ตัดฟันไม้หวงห้ามในท่ีดินน้ันเป็นอันขาด แล้วให้นายอำาเภอออกใบจองให้ได้ ดังความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น 

  กระทรวงเกษตรได้ส่งเรื่องนี้ไปให้กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว กรมป่าไม้เสนอว่าเห็นสมควรผ่อนผัน

ใหต้ามหลกัการทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยใหเ้จา้หนา้ทีป่า่ไมด้ำาเนนิการตตีราประจำาตน้และสำารวจจำานวน

ไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยูใ่นที่ดินจัดสรรทีใ่ช้ทำาประโยชน์ได้ไว้กอ่น แล้วใหอ้ำาเภอทำาบันทึกใหผู้้ได้รบัอนุญาตจับจอง

ที่ดินรับรองว่าจะไม่ตัดฟันไม้หวงห้ามในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรที่เจ้าหน้าที่ได้สำารวจตีตราประจำาต้นไว้แล้ว 

เปน็อนัขาด และหากผูจ้บัจองมคีวามจำาเปน็ตอ้งตดัฟนัไมล้ง กใ็หผู้จ้บัจองรบัรกัษาไมไ้วด้ว้ย โดยใหเ้จา้หนา้ที่

ป่าไม้ได้ไปตีตราประจำาท่อนก่อนชักลาก แล้วให้ชักลากไม้ไปไว้ที่ริมที่ดินของผู้จับจองนั้น

  อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำาเนินการตีตรา และสำารวจจำานวนไม้หวงห้ามนั้น ในบาง

ครั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้อาจไม่สามารถสำารวจไม้ได้ตลอดทั้งแปลงของที่ดินที่จัดสรร ถ้าหากที่ดินจัดสรรแปลง

นั้นมีเนื้อที่เป็นพันๆ ไร่ ซึ่งบางครั้งก็เป็นเพราะกำาลังเจ้าหน้าที่มีไม่พอ หรือบางครั้งก็เป็นเพราะขาดแคลน 

งบประมาณในการดำาเนินการสำารวจตีตรา

  ฉะนั้น ในการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าสำารวจตีตราประจำาต้นไม้ นั้น กรมป่าไม้เห็นว่าควรขอ

ให้กรมที่ดินหรือจังหวัดเจ้าของท้องที่ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องการจัดสรรที่ดินนั้นๆ โปรด

พิจารณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป่าไม้เข้าดำาเนินการสำารวจตีตราประจำาต้นไม้เฉพาะแต่ในตอนที่มีความจำาเป็น

ที่จะต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรีบด่วนก่อนเท่านั้น
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  กระทรวงเกษตรได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับหลักการที่กรมป่าไม้เสนอ จึงเรียนมา 

เพื่อโปรดทราบ หากกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นด้วยกับหลักการปฏิบัติตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ก็ขอได้

โปรดยืนยันไปให้ทราบอีกครั้งหนึ่งด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง

             ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

      

   (ลงนาม)   พลเอกสุรจิต จารุเศรนี

             (สุรจิต จารุเศรนี)

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ กษ.๓๕๑/๒๕๐๓        กระทรวงมหาดไทย

      

    ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓

เรื่อง การทำาไม้ในที่ดินจัดสรร

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตร ที่ มท.๑๖๗๒๙/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๒

ส่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๕๑/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๓

   ตามที่แจ้งไปว่า ได้พิจารณาเรื่องการทำาไม้ในที่ดินจัดสรรแล้ว เห็นสมควรผ่อนผันตาม

หลักการที่กระทรวงมหาดไทยเสนอได้ แต่ต้องให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้สำารวจตีตราไม้หวงห้ามในที่ดินจัดสรรเสีย

ก่อนแล้วให้อำาเภอบันทึกผู้ขอให้รับรองว่าจะไม่ตัดฟันไม้หวงห้ามที่ตีตราไว้แล้วเป็นอันขาด หากผู้ขอจำาเป็น

ต้องตัดฟันไม้ลงก็ให้รักษาไม้ไว้ด้วย เมื่อตีตราประจำาท่อนชักลากแล้วก็ให้ชักลากไม้ไว้ริมที่ดินนั้น กับขอให้ 

เจา้หนา้ทีใ่นการจดัทีด่นิแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีฝ่า่ยปา่ไมส้ำารวจตตีราประจำาตน้ไม ้เฉพาะบรเิวณทีจ่ำาเปน็ตอ้งบกุเบกิ

ทำาประโยชน์ก่อนเท่านั้น เพราะขาดแคลนเจ้าหน้าที่และงบประมาณจะสำารวจตีตราไม้ในที่ดินผืนใหญ่ๆ  

ไม่ได้ทันที นั้น

   กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยในทางปฏิบัติตามท่ีกระทรวงเกษตรแจ้งไป 

จึงได้ให้จังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไปแล้ว ดังปรากฏตามสำาเนาซึ่งได้ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

   อนึ่ง กระทรวงมหาดไทยใคร่ขอให้กระทรวงเกษตรสั่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้ความร่วมมือและ

อำานวยความสะดวกในการออกไปสำารวจตีตราประจำาต้น หรือตีตราประจำาท่อนก่อนชักลากโดยเร็วด้วย หาก

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดำาเนินการล่าช้า ก็ย่อมจะเป็นอุปสรรคในการจัดให้ราษฎรเข้าบุกเบิกทำาประโยชน์ในที่ดิน  

ซึ่งจะทำาให้การจัดสรรท่ีดินให้ราษฎรไม่บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาล และเม่ือได้พิจารณาดำาเนินการไป 

ประการใดแล้ว ขอได้โปรดชี้แจงให้ยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบด้วย

               ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

      

     (ลงนาม)    พล.ต.อ. ชาติตระการ โกศล

                (หลวงชาติตระการ โกศล)   

                                ปลัดกระทรวงมหาดไทย

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ ๒๕๑/๒๕๐๓        กระทรวงมหาดไทย

         ๘ มกราคม ๒๕๐๓

เรื่อง การทำาไม้ในที่ดินจัดสรร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดพระนครและธนบุรี)

  เน่ืองจากกระทรวงเกษตรได้กำาหนดนโยบายการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการประเภทต่างๆ ให้เป็นการ

สอดคลอ้งกบัมตขิองคณะกรรมการปอ้งกนัการลกัลอบตดัไมแ้ละการบำารงุรกัษาปา่ โดยใหอ้งค์การอุตสาหกรรม

ป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้ นอกเขตป่าโครงการประเภทต่างๆ ท้ังไม้สักและไม้กระยาเลยเสียก่อน ทัง้นี ้รวมทัง้ไมใ้นทีด่นิที่

จดัใหร้าษฎรดว้ย กระทรวงมหาดไทยไดพ้จิารณาเหน็วา่ นโยบายทีก่ระทรวงเกษตรกำาหนดขึน้ใหมน่ีแ้ตกตา่ง

ไปจากทีก่รมปา่ไมแ้ละกรมทีด่นิไดต้กลงกนัไวเ้ดมิ ดงัไดแ้จง้ใหจ้งัหวดัถอืปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย

ที่ ๑๔๐/๑๔๙๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๑๔๙๕ และเป็นอุปสรรคในการจัดสรรท่ีดินให้ราษฎร กระทรวงมหาดไทย

จึงช้ีแจงยืนยันหลักการไปยังกระทรวงเกษตรว่า ในกรณีท่ีกระทรวงเกษตรพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ

จัดที่ดินแปลงใดแล้วก็ดี หรือในกรณีที่ได้รับแจ้งจากจังหวัดท้องที่ก็ดี ถ้าที่ดินแปลงใดองค์การอุตสาหกรรม 

ปา่ไมท้ำาไมอ้อกไมไ่ดท้นัท ีกค็วรใหอ้ำาเภอทำาบนัทกึจำานวนไมห้วงหา้มไว ้และใหผู้ไ้ดร้บัการจดัสรรทีด่นิรบัรอง

ว่าจะไม่ตัดฟันไม้หวงห้ามในที่ดินนั้นเป็นอันขาด แล้วให้นายอำาเภอออกใบจองให้ไปได้

  บัดน้ี กระทรวงเกษตรแจ้งมาว่า ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรผ่อนผันให้ปฏิบัติตามหลักการท่ี 

กระทรวงมหาดไทยเสนอได ้แตต่อ้งใหเ้จา้หนา้ทีป่า่ไมส้ำารวจจำานวนไมห้วงหา้มทีข่ึน้อยูใ่นทีด่นิจดัสรร และตตีรา

ประจำาตน้เสยีกอ่น แลว้ใหอ้ำาเภอบนัทกึผูไ้ดร้บัการจดัสรรทีด่นิใหค้ำารบัรองวา่จะไมต่ดัฟนัไมห้วงหา้มทีเ่จา้หนา้ที ่

ป่าไม้ได้สำารวจตีตราประจำาต้นไว้แล้วเป็นอันขาด ถ้าหากผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินจำาเป็นต้องตัดฟันไม้ลงก็ให้

รกัษาไมน้ัน้ไวด้ว้ย โดยใหเ้จา้หนา้ทีป่า่ไมไ้ปตตีราประจำาทอ่นกอ่นชกัลาก เมือ่ตตีราแลว้จงึชกัลากไปไวร้มิทีด่นิ

นัน้ตอ่ไป แตใ่นการสำารวจตตีราไมห้วงหา้มนี ้เจา้หนา้ทีป่า่ไมม้ไีมพ่อหรอืขาดแคลนงบประมาณ บางครัง้อาจ

ไม่สามารถสำารวจไม้ได้ตลอดทั้งแปลง เช่น ที่ดินที่มีเนื้อที่มากเป็นพันๆ ไร่ เป็นต้น กระทรวงเกษตรจึงขอให้ 

เจ้าหน้าท่ีในการจัดท่ีดินแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายป่าไม้สำารวจตีตราไม้เฉพาะบริเวณท่ีจำาเป็นต้องบกุเบกิทำาประโยชน์

ก่อนเท่านั้น

  กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรดำาเนินการตามที่กระทรวงเกษตรแจ้งมาได้ 

ฉะนั้น ขอให้สั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติในการจัดที่ดินที่มีไม้หวงห้ามขึ้นอยู่ต่อไป

          ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

      

 (ลงนาม)   พล.ต.อ. ชาติตระการ โกศล

          (หลวงชาติตระการ โกศล)   

           ปลัดกระทรวงมหาดไทย

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ปัญหาเรื่องการอนุญาตไม้ต่ำากว่าขนาดจำากัดในที่ดินจัดสรร

 ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า การอนุญาตไม้ต่ำากว่าขนาดจำากัด อนุญาตให้ทำาออกไม่ได้เพราะขัดกับมาตรา ๑๓ 

แต่กรณีที่จัดสรรนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการฯ ได้อนุมัติเป็นหลักการไว้ให้อนุญาต

ตามมาตรา ๑๓ ได้ ดังที่กรมป่าไม้เสนอตามบันทึกเสนอของกรมป่าไม้ ที่ กส.๐๘๐๔/๒๘๐ ลงวันที่ ๒๔  

กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ ซึ่งรัฐมนตรีอนุมัติตามบันทึกลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ ดังที่คัดไว้แล้วข้างต้น ดังนั้น

ในการสั่งการของกรมป่าไม้ในการคัดเลือกไม้ในที่ดินจัดสรรจึงให้คัดเลือกไม้ได้ทุกขนาดตลอดถึงไม้หวงห้าม

ประเภท ข. ที่จำาเป็นต้องตัดออก และเมื่อเขตและจังหวัดได้ส่งบัญชีไม้ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก (ต่ำากว่า

ขนาดจำากัด) กรมป่าไม้ก็จะสั่งการให้จังหวัดอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาออกตามปกติ

 ในกรณีที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่แจ้งการรับทำาภายในกำาหนด ๖๐ วัน หรือองค์การปฏิเสธ

การรับทำา ก็มีระเบียบให้จังหวัดดำาเนินการประมูลเปิดป่า หาผู้รับอนุญาตทำาตามนัยหลักเกณฑ์หนังสือ 

กรมป่าไม้ ที่ ๑๐๖/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๓

 ปัญหาท่ีมักจะเกิดข้ึนกรณีท่ีท่ีจัดสรรไปทับในเขตป่าสัมปทานทำาไม้ ไม้น้ันจะอนุญาตให้ใครปัญหาน้ี

จะได้กล่าวไว้ในกรณีการอนุญาตไม้ในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ ทับอยู่ในป่าเขตสัมปทานจะอนุญาตให้ 

ผู้ใดทำาออกเป็นอีกบทหนึ่งต่างหากต่อไป

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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การอนุญาตไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำา

 เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประมาณ ๘๕% ของ

พลเมืองมีอาชีพในการทำาไร่ ทำานา ทำาสวน ซึ่งจำาเป็นต้องใช้น้ำาในการหล่อเลี้ยงในการทำาการเกษตร และ

นอกจากนี้การผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากใช้น้ำามันในการผลิตแล้วก็ยังมีความจำาเป็นจะต้องใช้พลังน้ำาตก 

เป็นพลังในการผลิตกระแสไฟฟ้าอีกทางหนึ่งด้วย รัฐบาลจึงมีความจำาเป็นจะต้องสร้างอ่างเก็บน้ำาขึ้นในทุกๆ 

ภาคของประเทศไทย

 อ่างเก็บน้ำานี้มีทั้งอ่างเก็บน้ำาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ำาขนาดเล็กซึ่งอาจจะดำาเนินการโดย

กระทรวงมหาดไทยหรือกรมชลประทาน เพื่อเก็บน้ำาไว้ใช้ในพื้นที่เพาะปลูกหรือใช้สอยในเนื้อที่ไม่มากนัก  

ซ่ึงแต่เดิมตามระเบียบการทำาไม้ ๗ กรณี ตามหนังสือกรมป่าไม้ ท่ี ๗๗๔๓/๒๕๐๒ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๐๒ 

เรียกว่าการชลประทานราษฎร์ 

 แต่สำาหรับอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่ ซ่ึงดำาเนินการก่อสร้างโดยกรมชลประทาน การพลังงานแห่งชาติ 

หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก็ได้ก่อสร้างเขื่อนขึ้นทั่วๆ ไป เขื่อนใหญ่เขื่อนแรกก็คือเขื่อน

เจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท เขื่อนใหญ่ๆ ต่อมาก็มีการสร้างเขื่อนภูมิพล ที่จังหวัดตาก และเขื่อนทางจังหวัด 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดน่าน เขื่อนอุบลรัตน์ที่จังหวัดขอนแก่น  

เขื่อนเจ้าเณร จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น เขื่อนใหญ่ๆ เหล่านี้มีประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอเนกประสงค์ 

เพราะนอกจากจะใช้น้ำาเพ่ือการเพาะปลูก หรือเพ่ือการใช้สอยบริโภค แล้วยังให้ผลในการประมงและอ่ืนๆ เป็นต้น

 ในการสร้างเขื่อนดังกล่าวจำาเป็นต้องใช้พื้นที่ป่าเป็นจำานวนมาก และกรมป่าไม้ถือว่าการทำาไม้ออก

จากพ้ืนท่ีสร้างอ่างเก็บน้ำาเป็นการเปิดพ้ืนท่ีป่าใช้ประโยชน์ตามระเบียบการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการ ๗ กรณี 

อย่างหนึ่ง ดังนั้น ในการทำาไม้ออกจากบริเวณอ่างเก็บน้ำาจึงต้องมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็น 

ผู้ทำาออกตามนัยหลักเกณฑ์หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๗๗๔๓/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๐๓ ที่ ๑๐๖/๒๕๐๓  

ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๓ และ ที่ ๗๑๕๒/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓

 แต่โดยท่ีการสร้างอ่างเก็บน้ำาส่วนใหญ่เป็นกรณีเร่งด่วนท่ีจะต้องทำาไม้ออกให้ทันการกักเก็บน้ำา 

กรมชลประทานหรือเจ้าของโครงการจึงร้องขอทำาไม้ออกให้รวดเร็วขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งแต่เดิม 

กรมชลประทาน หรอืเจา้ของโครงการอืน่ขอทำาไมอ้อกเอง กรมปา่ไมจ้งึไดด้ำาเนนิการเสนอไปยงัคณะรฐัมนตร ี

ขณะน้ัน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเม่ือวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ อนุมัติให้กรมชลประทานการพลังงานแห่งชาติ  

หรอืการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย เปน็ผูท้ำาออกโดยตรงได ้แตเ่มือ่กรมชลประทานหรอืเจา้ของโครงการ

อื่นดำาเนินการทำาไม้เองไปได้ระยะหนึ่งปรากฏว่ามีผลเสียหายเกิดขึ้น เพราะเจ้าของโครงการเหล่านี้ยังไม่มี

ประสบการณ์ในการทำาไม้มาดีพอ ทั้งกำาลังคนและเครื่องอุปกรณ์การทำาไม้ยังไม่มี ต้องจ้างลูกช่วงพ่อค้าอีก

ต่อหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิดการเสียหายเกี่ยวกับถางป่าบ้าง และการทำาไม้ออกไม่หมดบ้าง เจ้าของโครงการจึง

ขอบอกเลกิการทำาไมแ้ละการแผว้ถางปา่เองเสยีหมด โดยมอบใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมเ้ปน็ผูท้ำาออกและ

รับผิดชอบแต่ผู้เดียว
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 กรมป่าไม้จึงได้ดำาเนินการเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ทำาไม้และแผ้วถางป่าในเขตอ่างเก็บน้ำาตามเดิม ในการนี้ให้รวมถึงการทำาไม้ในป่านอกโครงการ ๗ กรณี  

(ที่เปิดใช้ประโยชน์ในกรณีต่างๆ) มอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาออกตามหลักการเดิม  

สภาบรหิารคณะปฏวิตัทิำาหนา้ทีค่ณะรฐัมนตรใีนขณะนัน้ ไดป้ระชมุปรกึษาลงมตเิมือ่วนัที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๑๕ 

อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังมติสภาบริหารที่คัดไว้ต่อไปแล้ว ซึ่งต่อมาในการมอบไม้

ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาออกในพื้นที่เปิดใช้ประโยชน์ ก็ได้อ้างมติสภาบริหารคณะปฏิวัติ วันที่ ๒๘  

กันยายน ๒๕๑๕ นี้เป็นหลักในการปฏิบัติ

 การทำาไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำาในกรณีเร่งด่วนนั้น กรมป่าไม้จะสั่งการไปให้มีการอนุญาตแผ้วถาง

ป่าลงโดยไม่ต้องสำารวจตีตราประจำาต้น แต่ให้ทำาการตรวจสอบไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้ออกใบอนุญาตทำาไม้หรือ

จำาหน่าย (ตีตรา รข.) ในภายหลังแล้วแต่กรณี

 ส่วนไม้ต่ำากว่าขนาดจำากัดก็อนุญาตได้เช่นเดียวกับท่ีจัดสรร เพราะถือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ได้อนุมัติเป็นหลักการตามมาตรา ๑๓ ไว้แล้ว
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ที่ กส.๐๗๐๔/ว.๑๖๔๙๖        กรมป่าไม้

    ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

 สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กส.๐๗๐๔/ว.๑๖๔๙๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ พร้อมด้วยสำาเนา

หนังสือกระทรวงเกษตร ที่ กษ.๐๗๐๔/พ.๔๑๗ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๕ สำาเนาหนังสือสำานักเลขาธิการ

คณะปฏิบัติ ที่ ลธ.ปว.๑๑๑๓๗/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ พร้อมด้วยเอกสารประกอบบันทึก  

ที่ ฝพกค.๐๑๐๒/๓๗๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๕

 ส่งมาเรียน ป่าไม้เขตทุกเขต เพื่อทราบ

 ส่งมาเรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญทางผลิตผลป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตร์ป่าไม้ 

ผู้อำานวยการกอง กองโครงการ ผู้อำานวยการกองกองค้นคว้า และผู้บังคับการกองตำารวจป่าไม้ เพื่อทราบ

 ส่งมาเรียน ผู้อำานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบ

 ส่งมาเรียน หัวหน้ากองทุกกอง นักวิชาการป่าไม้เอก พนักงานป่าไม้เอก นิติการเอก ผู้อำานวยการ

โรงเรียนป่าไม้แพร่ ผู้อำานวยการโรงเรียนอบรมวนกรรมจังหวัดตาก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่ หัวหน้า

ฝ่ายการต่างประเทศ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ และหัวหน้าสำานักงานสำารวจวัตถุดิบฯ เพื่อทราบ

         (ลงนาม)     ประดิษฐ วนาพิทักษ์

         (นายประดิษฐ วนาพิทักษ์)

         รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

         อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
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ที่ กส. ๐๗๐๔/ว.๑๖๔๙๕    กรมป่าไม้

    ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

เรื่อง นโยบายการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำาไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ. ๐๗๐๔/ว.๑๔๗๕๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำาเนาหนังสือกระทรวงเกษตร ที่ กษ.๐๗๐๔/ พ.๔๑๗ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๕

   ๒. สำาเนาหนังสือสำานักเลขาธิการคณะปฏิวัติ ที่ ลธ.ปว.๑๑๑๓๗/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๑๑  

ตุลาคม ๒๕๑๕ พร้อมด้วยเอกสารประกอบบันทึก ที่ ฝพกค.๐๑๐๒/๓๗๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๕

   ตามทีก่รมปา่ไมไ้ดเ้รยีนใหจ้งัหวดัทราบ เกีย่วกบัเรือ่งนโยบายการทำาไมแ้ละการใหส้มัปทาน

ทำาไม้กระยาเลยแก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔ ซึ่งลง

มติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิการทำาไม้ในป่านอกโครงการต่างๆ ทุกกรณี โดยเฉพาะกรณีการทำา

ไมอ้อกจากบรเิวณทีด่นิทีเ่ปดิใชป้ระโยชนต์า่งๆ กรมปา่ไมจ้ะวางหลกัเกณฑท์างปฏบิตัเิรยีนมาเพือ่โปรดทราบ

ในลำาดับต่อไป นั้น

   กรมป่าไม้ขอเรียนว่า เรื่องนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาใหม่แล้วเห็นว่า การ

ที่จะมอบให้บุคคลทั่วๆ ไป เข้าทำาไม้ในที่ดินเปิดให้ประโยชน์จะมีปัญหายุ่งยากเกิดขึ้น จึงเห็นสมควรมอบ

ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับไปทำาตามเดิมรวมทั้งการทำาไม้และแผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำา ซึ่ง

ชลประทานเจา้ของโครงการประสงคจ์ะเวนคนืใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมร้บัทำาตอ่ไป จงึไดเ้สนอขอใหส้ภา

บริหารคณะปฏิวัติพิจารณา เรื่องนี้สภาบริหารคณะปฏิวัติได้พิจารณา เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๕ ลงมติ

อนมุตัติามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณเ์สนอ ดงัรายละเอยีดตามสำาเนาหนงัสอืกระทรวงเกษตรและหนงัสอื

สำานักเลขาธิการคณะปฏิวัติที่ส่งมาพร้อมนี้

   อนึง่ กรมปา่ไมข้อเรยีนวา่การมอบใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมท้ำาออกตามเดมินีก้ค็งใชห้ลกั

การเดิมที่เคยถือปฏิบัติมาก่อนมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

   

           
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

        (ลงนาม)    ประดิษฐ วนาพิทักษ์

           (นายประดิษฐ วนาพิทักษ์)

           รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

            อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
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ด่วนมาก

ที่ กษ.๑๗๐๔/พ.๔๑๗       กระทรวงเกษตร

   ๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๕

เรื่อง นโยบายการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำาไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำา

เรียน ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนา การเกษตร และคมนาคม (ผ่านรองผู้อำานวยการฝ่ายการเกษตร)

อ้างถึง บันทึกของ ผอ.ฝพกค. ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๕

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. หนังสือกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ท่ี พก.๐๒๐๑/๒๙๒๓ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๕ 

    พร้อมบันทึกของ ผอ.ฝพกค. ลงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๕ และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ๑ ชุด

   ๒. สำาเนาหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.๐๔๐๓/๑๔๙๐๙ ลงวันที่ ๖ 

    พฤษภาคม ๒๕๑๓ พร้อมด้วยสำาเนาหนังสือกระทรวงเกษตร ท่ี กษ. ๐๗๐๔/๙๗๕๖  

    ลงวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๓๓ 

   ๓. สำาเนาหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.๐๔๐๓/๑๕๙๗๐ ลงวันที่ ๔  

    ตุลาคม ๒๕๑๔ พร้อมด้วยสำาเนาหนังสือกระทรวงเกษตร ที่ กษ.๐๗๐๔/๘๑๘๕  

    ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๔

   ตามบันทึกของ ผอ.ฝพกค. ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๕ ส่งหนังสือกระทรวงพัฒนาการ

แหง่ชาต ิท่ี พก.๐๒๐๑/๒๙๑๓ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เร่ืองการทำาไม้และแผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำา

ซึ่งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเสนอเห็นสมควรยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ 

ที่มีมติให้กรมชลประทาน การพลังงานแห่งชาติ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ทำาไม้เสียเอง

โดยตรง เพื่อมอบให้องค์การอุตสาหกรรมกรมป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้เล็ก และไม้ใหญ่ ตลอดจนการเผาไม้ โดย

มีหลักการรวม ๒ ประการ ดังรายละเอียดตามหนังสือกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ที่ พก.๐๒๐๑/๒๙๒๓  

ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๕ ที่ส่งมาด้วย ข้อ ๑ ให้กระทรวงเกษตรพิจารณา นั้น

   กระทรวงเกษตรขอเรียนว่า ได้นำาเรื่องนี้เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ราชการด่านป่าไม้ของกระทรวงเกษตร (กพป.) ซึ่งมีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และกรมป่าไม้ร่วมด้วย เมื่อ

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๑๕ ที่ประชุมมีความเห็นดังนี้

   ๑. การทำาไมแ้ละแผว้ถางปา่ในบรเิวณทีด่นิสรา้งอา่งเกบ็น้ำาตามโครงการของหนว่ยงานตา่งๆ 

ที่กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเสนอขอเวนคืนการทำาไม้ นั้น เห็นสมควรมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

เป็นผู้รับอนุญาตทำาไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำาแทนหน่วยงานเจ้าของหน่วยงานต่างๆ ตามท่ีกระทรวงพัฒนาการ 

แห่งชาติเสนอโดยมีเหตุผลว่า

    ๑.๑ กรมชลประทานหรือหน่วยงานอื่น เจ้าของโครงการไม่เคยมีประสบการณ์ในการ

ทำาไม้มาก่อน ยากที่จะควบคุมดำาเนินการทำาไม้ออกให้เป็นไปโดยราบรื่นได้

    ๑.๒ องคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมเ้ปน็หนว่ยงานในสงักดักระทรวงเกษตร ซึง่เปน็องคก์าร
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ของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในทางทำาไม้อยู่แล้ว ย่อมสามารถควบคุมการทำาไม้ได้รัดกุมกว่า

    ๑.๓ ป้องกันการลักตัดไม้ในป่าอื่นมาสวมใบอนุญาตทำาไม้ในเขตอ่างเก็บน้ำา เพราะ

อาณาเขตอ่างเก็บน้ำากว้างขวางควบคุมยาก

   ๒. เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔ มอบป่าสัมปทานให้องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ จำานวน ๒๔ สัมปทาน โดยให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิการทำาไม้ในป่านอก

โครงการ หรือไม้ในที่ดินที่จะเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสทำาไม้เหล่านั้น 

ได้แก่การทำาไม้ในที่ดินที่กันออกจากเขตป่าสงวนหรือไม้ในที่ดินนอกเขตป่าที่จำาแนกไว้เป็นป่าถาวร ซึ่งทบวง

การเมอืงตา่งๆ จะตอ้งเปดิทีด่นิใชป้ระโยชน ์(ยกเวน้ทบวงการเมอืงทีม่กีฎหมายบงัคบัโดยเฉพาะอยูแ่ลว้ เชน่ 

กรมประชาสงเคราะห์และกรมสหกรณ์ที่ดิน ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 

พ.ศ.๒๕๑๑)

  ประเด็นข้อ ๒ นี้ กระทรวงเกษตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในขั้นต้นตามที่กระทรวงเกษตรเสนอ 

(หนังสือกระทรวงเกษตรถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่ กษ.๐๗๐๔/๘๑๘๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๔) เพื่อ

ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิ์การทำาไม้ประเภทนี้ ก็เนื่องจากเกรงว่าจะ

ทำาใหป้ระชาชนเดอืดรอ้นเรือ่งไมใ้ชส้อยสว่นตวัหรอืการปลกูสรา้งบา้นเรอืน แตบ่ดันีไ้ดม้กีารแกไ้ขหลกัเกณฑ์

การอนุญาตไม้เพื่อการใช้สอยของประชาชนในกรณีต่างๆ ไว้แล้ว ดังนี้

    ๒.๑ ไม้ในป่านอกโครงการ หรือไม้ที่จะทำาออกจากที่ดินเปิดใช้ประโยชน์ หากยังมิได้

สำารวจและแจง้จำานวนไมท้ีแ่นน่อนใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมร้บัทำา ถา้มผีูข้อทำาไมอ้อกเพือ่ใชส้อยสว่นตวั

หรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ ก็ให้พิจารณาอนุญาตไปได้ตามระเบียบและตามความจำาเป็น

    ๒.๒ การพิจารณาอนุญาตให้ทำาไม้ในป่าโครงการโดยวิธีประมูลผูกขาดนั้น ก็ได้กำาหนด

หลักการให้กันไม้ไว้สำาหรับอนุญาตเพื่อใช้สอยส่วนตัว จำานวน ๒๐% ของจำานวนไม้แต่ละชนิด

    ๒.๓ ปา่นอกโครงการทัว่ไป กไ็ดม้กีารพจิารณาอนญุาตเพือ่ใชส้อยสว่นตวัไดต้ามระเบยีบ

ที่กรมป่าไม้และกระทรวงเกษตรวางไว้

    ๒.๔ กรมป่าไม้ได้จัดให้มีป่าโครงการสำาหรับอนุญาต เพ่ือการใช้สอยโดยเฉพาะเป็นบางท้องท่ี

อีกด้วย

    ๒.๕ ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์ มีโฉนด หรือ น.ส.๓ ให้เจ้าของที่ดินขอทำาเพื่อใช้สอยได้ 

ซึ่งได้มอบอำานาจการอนุญาตให้จังหวัดไปแล้ว

    ๒.๖ การให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้เป็นการสะดวกแก่การตรวจสอบ

ควบคุมและป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำาลายป่าดังกล่าวในประเด็นข้อ ๑ ข้างต้น

  ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว กระทรวงเกษตรจึงเห็นสมควรให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็น 

ผู้ดำาเนินการทำาไม้ดังกล่าวต่อไปตามเดิม เช่นเดียวกับไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำาของกรมชลประทาน

  โดยทีไ่ดม้มีตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๓ พฤศจกิายน ๒๕๑๓ มอบใหก้รมชลประทานการพลงังาน

แห่งชาติ หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เจ้าของโครงการเป็นผู้ทำาไม้และแผ้วถางป่าเองโดยตรง 

และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔ ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิการทำาไม้ ใน

ปา่นอกโครงการและไมใ้นทีด่นิทีจ่ะเปดิใชป้ระโยชนต์า่งๆ เมือ่จะเวนคนืใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมเ้ปน็ผูร้บั
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อนุญาตทำาไม้ตามเดิม ก็จะต้องเสนอให้สภาบริหารคณะปฏิวัติพิจารณาอนุมัติเสียก่อนจึงจะดำาเนินการต่อไปได้

  กระทรวงเกษตรจึงขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากชอบด้วยดำาริขอได้โปรดนำากราบเรียน 

ฯพณฯ หัวหน้าคณะปฏิวัติ เพื่อเสนอสภาบริหารของคณะปฏิวัติพิจารณาต่อไปด้วย

            ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

      

   (ลงนาม)    ป. กรรณสูต

             (นายปรีดา กรรณสูต)

             ปลัดกระทรวงเกษตร

               ผู้ใช้อำานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

กรมป่าไม้

โทร.๗๙๑๕๓๖
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ที่ ลธ.ปว.๑๑๑๓๗/๒๕๑๕    สำานักเลขาธิการคณะปฏิวัติ

   ๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๕

เรื่อง นโยบายการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำาไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำา

เรียน ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนา การเกษตร และคมนาคม

อ้างถึง หนังสือ ลธ.ปว.๑๐๔๘๖/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบบันทึก ที่ ฝพกค. ๐๑๐๒/๓๗๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๕

   ตามที่ได้ยืนยันมติสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๕ เรื่องนโยบายการทำา

ไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำาไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำามานั้น

   ในการประชุมสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๕ นายประดิษฐ์ วนาพิทักษ์  

รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้าช้ีแจงเร่ืองน้ีต่อท่ีประชุมฯ เม่ือได้พิจารณากันแล้วท่ีประชุมลงมติ “อนุมัติตามท่ีเสนอ”

   จึงเรียนยืนยันมา

            ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

      

 (ลงนาม)    พลเอกกฤษณ์ สีวะรา

             (กฤษณ์ สีวะรา)

             เลขาธิการคณะปฏิวัติ

แผนการประชุม

โทร.๘๒๘๘๕๔
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สำาเนาบันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  ฝ่ายอำานวยการพัฒนา การเกษตร และคมนาคม

ที่ ฝพกค.๐๑๐๒/๓๗๖      ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๕

เรื่อง นโยบายการทำาไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำาไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำา

กราบเรียน ฯพณฯ หัวหน้าคณะปฏิวัติ

  ด้วยกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติได้เสนอความเห็นว่า ควรยกเลิกมติ ครม. เม่ือวันท่ี ๓ พฤศจิกายน 

๒๕๑๓ ทีม่มีตใิหก้รมชลประทาน กรมพลงังานแหง่ชาตแิละการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย เปน็ผูท้ำาไมแ้ละ

แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำาเสียเองโดยตรง เพราะมีปัญหาและอุปสรรคนานาประการ กล่าวคือ  

ผูร้บัจา้งของกรมชลประทานไมส่ามารถตดัฟนัและเผาไมใ้หแ้ลว้เสรจ็ตามสญัญา กรมชลประทานไมม่เีจา้หนา้ที่

ที่มีความรู้ความชำานาญในการทำาไม้ตลอดทั้งไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะควบคุมเพียงพอเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างลักลอบ 

ตดัไมน้อกอา่งและนำาเขา้มาในอา่ง เพือ่แอบอา้งเปน็ไมใ้นอา่ง ไมเ้มือ่ตดัฟนัและเผาแลว้ภายใน ๑ ปกีจ็ะแตก

กิ่งก้านออกมาใหม่เกือบเหมือนเดิม ก็จะต้องตั้งงบใช้จ่ายตัดฟันและเผาไม้ ซึ่งเท่ากับเป็นการจ่ายเงินค่าจ้าง  

๒ ครัง้ ราคางานกอ่สรา้งสงูโดยไมจ่ำาเปน็ กรมชลประทานควรรบัผดิชอบ เพราะการกอ่สรา้งตวัเขือ่นเทา่นัน้ 

ส่วนไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำาควรเป็นหน้าที่ของบุคคลอื่นที่มีความรู้ความชำานาญ ทั้งได้สอบถามการพลังงาน

แห่งชาติและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรยกเลิกมติ ครม. เมื่อ 

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ และควรมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้เล็กและไม้ใหญ่ ตลอด

จนเผาไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำาแทนต่อไป ซึ่งฝ่ายอำานวยการพัฒนาการเกษตร และคมนาคม ได้มอบให้ 

กระทรวงเกษตรพิจารณาแล้ว และได้รายงานว่า คณะกรรมการพิจารณาราชการด้านป่าไม้ของ 

กระทรวงเกษตร (กพป.) มีความเห็นว่า

 ๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเสนอ

 ๒. ขอให้พิจารณามติ ครม.เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔ ที่มีมติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

สละสิทธิการทำาไม้ในป่านอกโครงการ หรือไม้ในที่ดินที่จะเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน

ได้มีโอกาสทำาไม้เหล่านั้น

 กระทรวงเกษตรพิจารณาเห็นว่า ในชั้นเดิมกระทรวงเกษตรได้ดำาเนินให้มีมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๘ 

กันยายน ๒๕๑๔ เนื่องจากเกรงว่าจะทำาให้ประชาชนเดือดร้อนเรื่องไม้ใช้สอยส่วนตัวหรือการปลูกสร้างบ้าน 

แต่บัดน้ี ได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์การอนุญาตไม้เพ่ือการใช้สอยของประชาชนในกรณีต่างๆ ไว้แล้ว จึงสมควร

มอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำาไม้ต่อไปตามเดิม เช่นเดียวกับท่ีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเสนอ

 ฝา่ยอำานวยการพฒันา การเกษตร และคมนาคม พจิารณาแลว้เหน็ชอบตามทีก่ระทรวงเกษตรเสนอ 

จึงขอเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากชอบด้วยดำาริ ขอได้โปรดเสนอสภาบริหารคณะปฏิวัติพิจารณายกเลิกมติ 

ครม. เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ และยกเว้นมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔ เฉพาะในส่วน

ที่เกี่ยวกับการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิจากการเป็นผู้รับอนุญาตทำาไม้นอกเขตป่าโครงการ หรือ

ไม้ในที่ดินที่จะเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ ที่ไม่ขัดกับกฎหมายตามหลักการเดิมต่อไป

   (ลงนาม)   พล.อ.อ. ทวี จุลละทรัพย์

             (ทวี จุลละทรัพย์)

            ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาการเกษตร และคมนาคม

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

382

7(362-398).indd   382 7/1/2010   13:27



การทำาไม้ในเขตนิคม

 ความจริงการทำาไม้ในเขตนิคม ก็คงใช้ระเบียบหลักการตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๗๗๔๓/๒๕๐๒ 

ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๐๒ ท่ี ๑๐๖/๒๕๐๓ ลงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๐๓ และ ท่ี ๗๑๕๒/๒๕๐๓ ลงวันท่ี ๑๒ 

กรกฎาคม ๒๕๐๓ เช่นเดียวกับการทำาไม้ในที่ดินจัดสรร แต่เนื่องจากการจัดนิคมนั้นทบวงการเมืองผู้จัด 

อันได้แก่ กรมประชาสงเคราะห์หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าจัดโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นจำานวนมาก บางคร้ังต้องใช้

พื้นที่ป่าถาวรหรือป่าสงวนแห่งชาติจัดเป็นนิคม จึงมีระเบียบปฏิบัติเพิ่มเติมไปจากหลักเกณฑ์ของการทำาไม้

ในที่ดินจัดสรรไปบ้าง

 และโดยที่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ ให้อำานาจแก่อธิบดี

เจ้าของนิคมเป็นผู้ขอรับอนุญาตทำาไม้เองได้ การอนุญาตไม้ในเขตนิคมจึงอนุญาตให้อธิบดีเจ้าของนิคม

 เน่ืองจากตามพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ ได้บัญญัติไว้คำาว่านิคม หมายถึง 

นิคมสร้างตนเองหรือนิคมสหกรณ์เท่านั้น การจัดนิคมตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพจึงมีแต่

นิคมของกรมประชาสงเคราะห์ และนิคมสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนนิคมของทบวงการเมืองอื่น 

เช่น ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือหน่วยราชการอื่นไม่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัตินี้

หากมีการทำาไม้ออกในนิคมอื่นก็จะต้องมอบไม้ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาออก ตามระเบียบการทำาไม้

ในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์ทุกประการ

 การจัดนิคมของกรมประชาสงเคราะห์หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเป็นนิคมโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มี

พระราชกฤษฎีกากำาหนดของเขตนิคม ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดิน พ.ศ.๒๕๑๑ แล้วเท่านั้น

 สำาหรับอำานาจที่กฎหมายกำาหนดให้อธิบดีเจ้าของนิคมทำาไม้ได้ก็ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔  

แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ ไว้ดังนี้ “มาตรา ๑๔ ให้อธิบดีมีอำานาจปฏิบัติการ

ในที่ดินภายในเขตของนิคมเกี่ยวกับไม้หวงห้าม แร่ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ 

เป็นเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น สำาหรับบำารุงส่งเสริมกิจกรรมและการจัดทำาสิ่งก่อสร้างอันเป็นประโยชน์แก่

ส่วนรวมของนิคมได้ โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น”

 นอกจากนี้ก็ยังได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๑๒ อนุมัติให้กรมเจ้าของนิคมทำาไม้

ในเขตนิคมได้ รวมทั้งไม้สักและไม้ยาง ดังมติคณะรัฐมนตรีที่ได้คัดไว้ดังนี้

มติเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๑๒
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ด่วนมาก

ที่ สร.๐๔๐๓/๑๓๔๘๕    สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

          ๑๒ กันยายน ๒๕๑๒

เรื่อง การทำาไม้ในบริเวณที่ดินที่จะเปิดเป็นนิคมของทางราชการ

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

อ้างถึง หนังสือ ที่ กษ.๐๗๐๔/๑๒๖๙๑ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๒

  ตามท่ีกระทรวงเกษตรได้พิจารณาเห็นสมควรให้กรมประชาสงเคราะห์และกรมสหกรณ์ท่ีดิน ซ่ึงเป็น 

กรมเจา้ของนคิมเปน็ผูท้ำาไมใ้นเขตนคิมทกุชนดิ รวมทัง้ไมส้กัและไมย้าง ตามพระราชบญัญตัจิดัทีด่นิเพือ่การ

ครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ และได้เสนอไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจาณาความแจ้งอยู่แล้ว นั้น

  คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๑๒ ลงมติเห็นชอบด้วย และอนุมัติ

ให้ดำาเนินการตามที่กระทรวงเกษตรเสนอ

  จึงขอยืนยันมา ได้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติทราบด้วยแล้ว

      

             ขอแสดงความนับถือย่างยิ่ง

      

 (ลงนาม)      พลตำารวจตรี สง่า กิตติขจร

              (สง่า กิตติขจร)

               เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

  ปัญหาในการทำาไม้ในเขตนิคม ก็คือการสงวนพ้ืนท่ีจัดสรรไม่ได้ กับการสงวนป่าไว้เป็นสมบัติส่วนกลาง

ในเขตนคิม ซึง่กรมปา่ไมก้บักรมประชาสงเคราะหก์เ็คยพจิารณาปญัหานี ้โดยทำาการตกลงกนัไวค้รัง้หนึง่แลว้ 

ตามบนัทกึรายงานการประชมุเรือ่ง การทำาไมใ้นเขตนคิมสรา้งตนเองขนุทะเล จงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีและเรือ่ง 

อื่นๆ ณ ห้องประชุมกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ ซึ่งกรมป่าไม้ส่งเวียนตามหนังสือบันทึก  

ที่ ๗๑๘๒/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓ นอกจากนี้กรมป่าไม้ยังกำาหนดให้มีการสงวนป่าไว้เป็นสมบัติ

ส่วนกลาง และสงวนต้นไม้ในพ้ืนท่ีท่ีไม่จำาเป็นต้องตัดไม้ออก และสงวนไว้เพ่ือความร่มร่ืนสวยงามในแนวถนน

สายใหญ่ เป็นต้น ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่คัดไว้ดังต่อไปนี้
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ที่ ๗๑๘๒/๒๕๐๓ กรมป่าไม้

    ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓

  สำาเนาบันทึกรายงานการประชุมเร่ืองการทำาไม้ในเขตนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ ส่งมาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด 

ทุกจังหวัด เพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำาไม้ในเขตนิคมสร้างตนเอง เพื่อให้เป็น 

การสอดคล้องต้องกันด้วย

  ส่งมายัง ป่าไม้เขตทุกเขต เพื่อทราบ

      

     (ลงนาม)   ประกอบวนกิจ

               (หลวงประกอบวนกิจ)

                รองอธิบดี ลงนามแทน

                อธิบดีกรมป่าไม้
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บันทึกรายงานการประชุม
เรื่อง การทำาไม้ในเขตนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฏร์ธานี และเรื่องอื่นๆ

ณ ห้องประชุมกรมป่าไม้

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓

........................................................................................

รายนามผู้เข้าประชุม

 ๑. นายเฉลิม ศิริวรรณ  อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน

 ๒. หลวงประกอบวนกิจ  รองอธิบดีกรมป่าไม้ (ฝ่ายธุรการ)

 ๓. นายเจริญ มโนพัฒนะ  ผู้อำานวยการกองนิคมสร้างตนเอง กรมประชาสงเคราะห์

 ๔. นายไมตรี รัตนพันธ์  ผู้ช่วยหัวหน้ากองคุ้มครอง กรมป่าไม้

 ๕. นายจำาลอง ฉายะพงษ์  ผู้ช่วยหัวหน้ากองโครงการ กรมป่าไม้

 ๖. นายเชาว์ จำาเรืองศรี  หัวหน้าแผนการอนุญาตทำาไม้ กองคุ้มครอง กรมป่าไม้

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๕๐ น.

 อธิบดีกรมป่าไม้ประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดประชุมช้ีแจงว่า ตามท่ีได้เชิญผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์มา

ประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้ในวันน้ี ก็เพ่ือท่ีจะได้ทำาความตกลงในเร่ืองการกำาหนดหลักเกณฑ์ในการ

ทำาไม้ในเขตนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเรื่องอื่น

 ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ

 เร่ืองท่ี ๑ การทำาไม้ในเขตนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงกรมประชาสงเคราะห์ 

ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ ๑๓๐๑๓/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๐ ถึงกรมป่าไม้ แจ้งเรื่องที่ทางจังหวัด

สุราษฎร์ธานีได้ตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อพิจารณาและกำาหนด 

หลกัเกณฑใ์นการตดัไมม้คีา่ตา่งๆ ในเขตนคิมดงักลา่วออกมาใชป้ระโยชน ์เพือ่ใหไ้ดค้า่ภาคหลวงเปน็ประโยชน์

ของรฐัตอ่ไปเพราะปรากฏวา่ ไมด้งักลา่วเมือ่ราษฎรไดต้ดัโคน่ลงแลว้มไิดน้ำาไปใชใ้หเ้ปน็ประโยชนแ์ตอ่ยา่งใด

 ท่ีประชุมได้พิจารณาเร่ืองน้ีแล้ว เห็นว่าเน่ืองจากกระทรวงเกษตรได้มีนโยบายและกำาหนดไว้แล้วว่า  

ไม้ในกรณีนี้ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้รับอนุญาตทำาออกทั้งสิ้น และกรมป่าไม้ได้สั่งการในเรื่องนี้

ไปยังจังหวัดต่างๆ ตามหนังสือด่วนมาก ที่ ๗๗๔๓/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๐๒ และที่ ๑๐๖/๒๕๐๓  

ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๓ แล้วจึงไม่มีปัญหาอะไรอีก

 เรื่องที่ ๒ ผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์ขอทราบว่า การพิจารณาปรับปรุงแนวเขตนิคมสร้างตนเอง

ขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามที่กรมประชาสงเคราะห์โดยอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ได้ร่วมพิจารณา

กับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายอำาเภอท้องที่

ที่เกี่ยวข้องตกลงกำาหนดเขตนิคมสร้างตนเองแห่งนี้ขึ้นใหม่ และได้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบแล้วนั้น 

กรมประชาสงเคราะห์ขอทราบว่า กรมป่าไม้ได้พิจารณาดำาเนินการไปแล้วประการใด
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 อธิบดีกรมป่าไม้ชี้แจงว่า เรื่องนี้กรมป่าไม้กำาลังจะแจ้งไปให้กรมประชาสงเคราะห์ทราบและสั่ง 

จังหวัดพิจารณาดำาเนินการต่อไป

 เรื่องที่ ๓ กองคุ้มครองเสนอว่า นิคมสร้างตนเองที่อำาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้

ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นนิคมสร้างตนเองตามกฎหมาย แต่ทางนิคมได้ตัดฟันและได้ทำาการ

แปรรูปไม้ไปบ้างแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาวางหลักเกณฑ์การทำาไม้ในที่นิคมนี้ว่าจะควรปฏิบัติ

อย่างไรต่อไป

 ผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์ชี้แจงว่า การที่ทางนิคมอำาเภอแว้งได้ดำาเนินการไปแล้วนั้น ก็เพื่อใช้ไม้

ในการปลูกสร้างสถานที่ราชการ และบ้านพักสมาชิก โดยรีบด่วน เพราะเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับ 

ประกอบกับขณะนี้กรมประชาสงเคราะห์ได้เสนอเรื่องการจัดตั้งนิคมแห่งนี้ไปยังคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

แห่งชาติแล้ว และคงจะได้ประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาต่อไปในเร็วๆ นี้

 อธิบดีกรมป่าไม้เห็นว่า เรื่องนี้เท่าที่ทางนิคมได้ดำาเนินการไปแล้วนั้นไม่ชอบด้วยระเบียบและ 

พ.ร.บ.ป่าไม้ จึงให้ทางกรมประชาสงเคราะห์รีบดำาเนินการขออนุญาตตัดฟันและแปรรูปไม้เป็นการชั่วคราว

เสียให้ถูกต้องโดยด่วน ผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์รับว่าจะรีบดำาเนินการในเรื่องนี้ให้ถูกต้องโดยด่วนต่อไป

 เรื่องที่ ๔ กองโครงการเสนอว่า Mr.E.J.Tarvanlar ผู้เชี่ยวชาญแห่ง U.N. ซึ่งมาช่วยแนะนำาใน

การต้ังนิคมสร้างตนเองของกรมประชาสงเคราะห์ได้แนะนำาว่า กรมประชาสงเคราะห์น่าจะได้กำาหนดหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการใช้ที่ดินในพื้นที่ที่เป็นภูเขาดังนี้

 ก. ในพืน้ทีท่ีเ่ปน็ภเูขา การแบง่ทีด่นิใหแ้กส่มาชกิของนคิมไมค่วรยดึถอืเอาระยะหา่งจากถนนหนทาง

เปน็เกณฑ ์เชน่ หา่งจากถนนขา้งละ ๒ หรอื ๓ กม. แตค่วรจะถอืเอาความลาดชนัของพืน้ทีเ่ปน็เกณฑ ์เพราะ

พื้นที่บางตอนภายในระยะที่กำาหนดไว้อาจลาดชันเกินไปไม่เหมาะแก่การประกอบการกสิกรรม หรือเมื่อถาง

ป่าในที่ที่ซึ่งกล่าวแล้วนั้น อาจก่อให้เกิดดินพังทลายได้อีกด้วย ฉะนั้น จึงเห็นว่าพื้นที่ที่สมควรเปิดเพื่อการ 

กสกิรรมควรมคีวามลาดชนัไมเ่กนิ ๒๐ องศา พืน้ทีม่คีวามลาดชนัเกนิ ๒๐ องศา ควรเกบ็ไวเ้ปน็ปา่ไมโ้ดยถาวร 

นอกจากนี้สำาหรับพื้นที่ลาดชัดควรทำาการเพาะปลูกแบบ strip cropping, terrace farming ฯลฯ อีกด้วย

 ข. การถางปา่เพือ่การเพาะปลกู ควรจะกำาหนดใหส้มาชกินคิมรว่มกนัถางปา่แทนการใชแ้ทรกเตอร ์

และการถางก็ควรถางไม้พื้นล่างออกก่อน แทนที่จะถางทั้งต้นไม้ใหญ่ ไม้เล็กลงพร้อมกันในครั้งเดียว เพราะ

ต้นไม้บางต้นอาจจะต้องเหลือไว้เพื่อเป็นร่มเงา เพื่อช่วยเพิ่มพูนปุ๋ยธรรมชาติ เพื่อการใช้ไม้บ้างก็ได้ เมื่อ

ได้ถางไปพื้นล่างลงแล้ว ป่าก็จะมีสภาพโปร่ง สามารถจะใช้ดุลพินิจเลือกดูได้ว่า ไม้ต้นใดควรตัดลง  

ไม้ต้นใดควรเก็บไว้ และการให้สมาชิกตัดโค่นไม้หรือถางป่าด้วยตนเองเช่นนี้ ที่ประเทศฟินแลนด์ถูกกว่าการ

ใช้เครื่องทุนแรง ทั้งตอไม้ที่เหลืออยู่ในพื้นที่ผุพังลง ยังช่วยให้ดินสมบูรณ์ดีกว่าการใช้แทรกเตอร์ถอนตอไม้

ออกทิ้ง พืชผลที่ได้เก็บเกี่ยวได้จากพื้นที่ที่ใช้แรงคนถางในระยะ ๓-๔ ปี มีปริมาณมากกว่าจากพื้นที่ที่ใช้แรง

แทรกเตอร์ถาง

 ค. เมื่อถางป่าเสร็จแล้ว ควรที่จะให้สมาชิกนิคมปลูกพืชคลุมดิน

 ด้วยพืชตระกูลถ่ัวต่างๆ โดยทันทีก่อนท่ีจะปลูกพืชผลใดๆ ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการเพ่ิมความสมบูรณ์ของดิน 

และขณะเดียวกันพืชคลุมเหล่านี้ยังจะช่วยป้องกัน มิให้หญ้าคาหรือวัชชพืชอื่นๆ เข้ามาปกคลุมพื้นที่แทน  

ทั้งในปีต่อไปก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดายหญ้ามากนัก
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 นอกจากข้อเสนอของ Mr.Tarvanlar ดังกล่าวแล้ว กรมป่าไม้ได้ข้อกำาหนดหลักเกณฑ์ให้

กรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดตั้งนิคมสร้างตนเองดำาเนินการดังนี้

 (๑) จัดให้มีป่าไม้เป็นสมบัติส่วนกลางของนิคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ไม่สามารถประกอบการ 

กสิกรรมได้ประมาณร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่นิคม

 (๒) สองฟากลำาห้วยแม่น้ำาควรเหลือแถบป่าไว้ไม่น้อยกว่าข้างละ ๑๐-๒๐ เมตร

 (๓) ต้นไม้ใหญ่ตามแนวถนนสายใหญ่ภายในบริเวณที่ดินผืนใหญ่ที่ตั้งนิคม ควรให้เหลือต้นไม้ที่มี

ลักษณะดีงามไว้ เพื่อความงดงามของทิวทัศน์และเพื่อร่มเงา

 ในเร่ืองน้ีผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์เห็นชอบด้วยตามข้อแนะนำาของ Mr.Tarvanlar และหลักเกณฑ์ที่

กรมป่าไม้เสนอมานั้น เพราะตามปกติกรมประชาสงเคราะห์ก็มีนโยบายจัดทำาในเรื่องนี้อยู่แล้ว

 เรื่องที่ ๕ เกี่ยวกับการที่จะจัดตั้งนิคมช่วยตนเองในท้องที่แห่งอื่นๆ ต่อไปนั้น อธิบดีกรมป่าไม้เสนอ 

ก็ควรจะได้มีการเตรียมการล่วงหน้าสัก ๑ หรือ ๒ ปี เพื่อความเหมาสมและเป็นผลดีด้วยกันทุกฝ่าย คือ ใน

ขัน้แรกควรจะไดม้เีจา้หนา้ที ่ทัง้ฝา่ยกรมประชาสงเคราะหแ์ละกรมปา่ไมไ้ดร้ว่มกนัออกไปตรวจสอบสภาพพืน้ที่

ให้เป็นที่แน่นอนเสียก่อน แล้วจึงดำาเนินการในขั้นจัดตั้งนิคมต่อไป ทั้งนี้ ก็เพื่อกรมป่าไม้จะได้มีเวลาดำาเนิน

การในเร่ืองจัดทำาไม้ออกมาเป็นประโยชน์ของรัฐเสียก่อน แทนท่ีจะถูกตัดโค่นเผาท้ิงดังเช่นท่ีเป็นอยู่แล้วขณะน้ี

 เรื่องนี้ ผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์เห็นชอบด้วย และชี้แจงว่า เท่าที่ได้ทำามาแล้วนั้นที่ไม่ได้มีการ 

เตรียมการล่วงหน้า ก็เนื่องจากต้องดำาเนินการโดยรีบด่วนตามนโยบายของด้านมหาดไทย เพื่อให้ทันกับ

เหตุการณ์และนโยบายของรัฐบาล

 เรื่องที่ ๖ อธิบดีกรมป่าไม้เสนอว่า เกี่ยวกับการจัดหาที่ที่จะจัดตั้งนิคมสร้างตนเองต่อไป

กรมประชาสงเคราะห์ควรจะได้มีนโยบายจัดทำาในที่รกร้างว่างเปล่าจริงๆ หรือที่น้ำาท่วม เช่น ที่ดินสองข้าง

ทางรถไฟสายเหนือ ตั้งแต่บึงบอระเพ็ดถึงจังหวัดพิจิตร แถวหนองตม แควน้อย จังหวัดพิษณุโลก และที่ลุ่ม

ระหวา่งจงัหวดัพษิณโุลกและสโุขทยั เปน็ตน้ แทนทีจ่ะไปจดัตัง้ในทีป่า่ใหญอ่ดุมสมบรูณไ์ปดว้ยไมม้คีา่ เพราะ

จะได้เป็นการทำาที่ดินที่ไร้ประโยชน์ให้เป็นที่ดินที่มีประโยชน์ขึ้นผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์ชี้แจงว่า เรื่องนี้

กรมประชาสงเคราะหเ์คยดำารทิีจ่ะจดัทำาอยูเ่หมอืนกนั แตท่ัง้นีต้อ้งมคีณะกรรมการพจิารณารว่มกนัหลายฝ่าย 

เช่น ในด้านชลประทานและเกษตร เป็นต้น และท่ียังไม่จัดทำาเร่ืองน้ีก็เน่ืองจากต้องใช้งบประมาณในการใช้จ่ายมาก 

ผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์รับจะนำาไปพิจารณาต่อไป

 เร่ืองท่ี ๗ ผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์เสนอว่า กรมประชาสงเคราะห์จะขอขยายเน้ือท่ีนิคมสร้างตนเอง

คลองน้ำาใส ซึ่งอยู่ในบริเวณ ป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งใต้ อำาเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี เฉพาะด้าน 

ทศิตะวนัตก ซึง่เดมิกำาหนดแนวเขตจากบา้นหนองปรอืขึน้ไปตามลำาหว้ยขนุปนู ออกไปสองฟากถนนของนคิม

ข้างละประมาณ ๒ กม. เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านตามแนวถนน

 เรื่องนี้กรมป่าไม้ขอให้กรมประชาสงเคราะห์ทำาเรื่องมากรมป่าไม้โดยเฉพาะ เพื่อกรมป่าไม้พิจารณา

เป็นเรื่องหนึ่งต่างหาก

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.

      (ลงนาม)    เชาวน์ จำาเรืองศรี

          (นายเชาวน์ จำาเรืองศรี)

           ผู้จัดรายงานการประชุม
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 ส่วนเรื่องการทำาไม้ออกจากเขตนิคม ก็ให้ทำาออกตามแปลงที่จะเปิดใช้ประโยชน์ตามหลักเกณฑ์

ในหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๑๐๖/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๐๓ วรรคท้าย และหนังสือแจ้งทางปฏิบัติ 

เพิม่เตมิเกีย่วกบัการทำาไมใ้นเขตนคิม ซึง่ตามหลกัการเดมิใหท้ำาออกตามนยัหนงัสอืกรมปา่ไมถ้งึจงัหวดัปราจนีบรุ ี 

ที่ ๒๔๔๑/๒๕๐๔ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๐๔ ดังที่คัดไว้แล้ว ซึ่งระเบียบนี้มอบให้องค์การอุตสาหกรรม 

ป่าไม้เป็นผู้ทำาออก ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ แล้ว ตามมาตรา ๑๔  

ให้อธิบดีเจ้าของนิคมเป็นผู้ขอรับอนุญาตทำาไม้เองได้ ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๔/๑๓๓๖๒ ลงวันที่ ๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๑๑ ดังที่คัดไว้แล้ว

 แต่สำาหรับไม้สักไม้ยางซึ่งตามหนังสือดังกล่าว ให้อนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไปก่อน

นั้น เมื่อได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๑๒ อนุมัติให้กรมเจ้าของนิคมทำาไม้สักไม้ยาง 

ในเขตนิคมได้ กรมป่าไม้จึงแจ้งมติน้ีให้จังหวัดทราบและปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือกรมป่าไม้ถึง 

กรมประชาสงเคราะห์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท่ี กษ.๐๗๐๔/๑๓๔๐๒ ลงวันท่ี ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๑๒ และส่งเวียนไปจังหวัดและเขตต่างๆ ปฏิบัติ ตามหนังสือบันทึกที่ กษ.๐๗๐๔/๑๓๔๐๓  

ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๒

 สำาหรับค่าใช้จ่ายในการสำารวจไม้ในเขตนิคม ให้กรมเจ้าของนิคมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เช่นเดียวกับที่

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะต้องออกค่าใช้จ่ายในการสำารวจไม้ในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ เท่าที่จ่ายไป

จริงให้กรมป่าไม้ (บันทึกการประชุมระหว่างกรมป่าไม้ กรมประชาสงเคราะห์ กรมสหกรณ์ที่ดิน และ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๖พฤศจิกายน ๒๕๑๑ ณ ห้องประชุมกรมป่าไม้ ตามหนังสือกรมป่าไม้

ที่ กษ.๐๗๐๔/๑๔๓๔๘-๑๔๓๔๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๑)
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ที่ กษ. ๐๗๐๔/๕๓๕๔       กรมป่าไม้

   ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๐

เรื่อง  การทำาไมใ้นเขตนคิมสรา้งตนเองเพือ่ชว่ยเหลอืราษฎรอพยพตามโครงการเขือ่นน้ำาพองจงัหวดัอดุรธานี

เรียน ป่าไม้เขตอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือเขต ที่ กษ.๐๗๐๙(อด)/๑๐๕๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๐๙

  ตามหนังสือเขตท่ีอ้างถึงรายงานว่า เขตได้ทำาการสำารวจไม้เพ่ือทำาออกในป่าท่ีจะจัดต้ังนิคมสร้างตนเอง 

ในทอ้งทีอ่ำาเภอโนนสงั จงัหวดัอดุรธาน ีสง่บญัชไีมใ้หจ้งัหวดัดำาเนนิการอนญุาตใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไม้

ทำาออกแล้ว แต่สำาหรับไม้เล็กขนาดโตต่ำากว่า ๑๐๐ ซม. และไม้ทำาฟืนเขตได้ทำาการสำารวจโดยวิธีคำานวณและ

หาปริมาตรไม้จากแปลงตัวอย่าง (Sampling) ไปให้กรมป่าไม้ทราบ นั้น

  กรมป่าไม้ได้พิจาณาแล้วเห็นว่า ตามท่ีเขตรายงานไปน้ันยังมิได้แจ้งรายละเอียดว่า ในการสำารวจไม้

ให้ทำาออกดังกล่าวเขตได้ทำาการสำารวจในบริเวณป่าท่ีจะเปิดท่ีดินจัดสรรก่อนหลังตามลำาดับ และบริเวณป่าสว่นใด

ที่จะต้องสงวนไว้ เป็นสมบัติส่วนกลางของนิคมประมาณ ๒๐% ของเนื้อที่ป่าหรือป่าบริเวณใดส่วนใด ควร

สงวนไวต้ลอดถงึการสงวนตน้ไมภ้ายในเขตนคิมฯ ตามนยัหลกัเกณฑก์ารทำาไมใ้นเขตนคิมฯ ตามบนัทกึรายงาน

การประชมุเรือ่งการทำาไมใ้นเขตนคิมสรา้งตนเองขนุทะเล จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ีและเรือ่งอืน่ๆณ หอ้งประชมุ

กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ ซึ่งกรมป่าไม้ได้แจ้งมาให้เขตทราบและปฏิบัติตามหนังสือบันทึก 

กรมปา่ไม ้ที ่๗๑๘๒/๒๕๐๓ ลงวนัที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓ และในการสำารวจนบัไมข้นาดเลก็ต่ำากวา่ ๑๐๐ ซม. 

กม็ไิดส้ง่รายงานการสำารวจนบัไมแ้ละคำานวณหาปรมิาตรจากแปลงตวัอยา่ง (Sampling) ไปใหก้รมปา่ไมท้ราบ

แต่ประการใด กรมป่าไม้จึงไม่อาจที่จะตรวจสอบผลการสำารวจนับไม้และการคำานวณปริมาตรไม้ทำาฟืนตามที่

เขตรายงานไปได้และโดยที่กรมป่าไม้ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการทำาไม้ในเขตนิคมสร้างตนเอง 

ของกรมประชาสงเคราะห์ สำาหรับไม้เล็กขนาดวัดรอบต่ำากว่า ๑๐๐ ซม. โดยวิธีประมูลหาผู้รับอนุญาตซึ่งได้

แจ้งให้จังหวัดทราบเป็นทางปฏิบัติแล้วนั้น

  ฉะนั้น กรมป่าไม้จึงเรียนมาเพื่อเป็นการซ้อมความเข้าใจในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสำารวจไม้เพื่อ

ทำาออกจากเขตป่านิคมสร้างตนเองของกรมประชาสงเคราะห์เป็นการเพิ่มเติมดังนี้

  ๑. กอ่นทีจ่ะทำาการสำารวจตตีราไมเ้พือ่อนญุาตใหอ้งคก์ารอตุสาหกรรมปา่ไมท้ำาไมอ้อกหรอืสำารวจ

นับไม้ คำานวณหาจำานวนไม้ที่ไม่ต้องสำารวจตีตรา และคำานวณปริมาตรไม้ทำาฟืน จะต้องติดต่อประสานงาน

กับผู้ปกครองนิคมเพื่อทราบพื้นที่ป่าที่จะสงวนไว้เป็นสมบัติส่วนกลางประมาณ ๒๐% ตามนัยเดียวกับเรื่อง

การทำาไม้ในเขตนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมกรมป่าไม้  

เม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ ตามนัยหนังสือบันทึกกรมป่าไม้ ท่ี ๗๑๘๒/๒๕๐๓ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓ 

เพื่อทราบถึงพื้นที่ป่าที่จะจัดสรรที่ดินและพื้นที่ป่าที่จะสงวนไว้เป็นสมบัติส่วนกลางและการที่จะให้สงวน

ต้นไม้ภายในเขตนิคมฯ แล้วจึงให้ทำาการสำารวจตีตราไม้ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะจัดสรรท่ีดินก่อนหลังตามลำาดับ  
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ตามนัยหลักเกณฑ์หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๒๔๔๑/๒๕๐๔ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๐๔ แล้วจึงส่งบัญชีไม้ไปให้

จังหวัดดำาเนินการอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาออกตามระเบียบและหลักเกณฑ์ต่อไป

  ๒. สำาหรับไม้เล็กขนาดโตวัดรอบต่ำากว่า ๑๐๐ ซม. ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่รับทำา 

และกรมป่าไม้กำาหนดให้จังหวัดอนุญาตให้ทำาออกโดยวิธีประมูล โดยดำาเนินการตามนัยหนังสือกรมป่าไม้  

ท่ี กษ.๐๗๐๔/๒๔๓,๒๕๒ ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๑๐ ท่ี กษ. ๐๗๐๔/๒๑๒๗ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ 

และ ที่ กษ.๐๗๐๔/๔๐๙๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๑๐ และไม้ที่มีลักษณะคุณภาพไม่เหมาะสมที่จะใช้

ประโยชน์อย่างอื่น นอกจากการทำาไม้ฟืนก็ให้ทำาการสำารวจและหากำาลังผลิตตามนัยหลักเกณฑ์ตามหนังสือ

แนวทางการสำารวจและหากำาลังผลิตป่าฟืน ซึ่งเรียบเรียงโดย ดร.ชำานิ บุญโยภาส ตามที่กรมป่าไม้แจ้ง

ให้เขตทราบและปฏิบัติแล้วตามนัยหนังสือ กรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๓/๖๓๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๑๐ 

เมื่อดำาเนินการแล้วให้ส่งรายละเอียดในการสำารวจนับไม้และหากำาลังผลิตของป่าฟืน ของเจ้าหน้าที่ผู้ไป

ดำาเนินการไปให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน เพื่อตรวจสอบเสียก่อนด้วย

  ทั้งนี้ การปฏิบัติตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ดังกล่าว ให้ใช้ปฏิบัติสำาหรับการสำารวจตีตราไม้ การ

สำารวจนบัไมแ้ละการสำารวจกำาลงัผลติปา่ฟนืทีจ่ะทำาออกจากทีด่นิจดัสรร ซึง่ทางราชการไดด้ำาเนนิการจดัสรร 

ที่ดินเพื่อประชาชน ตามประมวลกฎหมายที่ดินทำานองเดียวกันด้วย ซึ่งปรากฏว่าสำาหรับการจัดสรรที่ดิน 

ผืนใหญ่กระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการภาคทุกภาค และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือ 

ปฏิบัติแล้วตามหนังสือ ที่ ๙๗๑๖/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๙ โดยกำาหนดหลักเกณฑ์การให้ 

สงวนป่าไม้ไว้เป็นสมบัติส่วนกลางประมาณร้อยละ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ของเนื้อที่ และให้สงวนต้นไม้ภายในเขต

ทีด่นิทีไ่ดร้บัจดัสรรเพือ่ความชุม่ชืน้ของพืน้ดนิ เพือ่บงัลมและเพือ่มไีวใ้ชส้อยภายในครอบครวัเปน็แนวหรอืเปน็

หย่อมๆ ตามความเหมาะสม และให้สงวนไม้ใหญ่ไว้ตามแนวถนนสายใหญ่ในบริเวณที่ดินผืนใหญ่ที่จัดสรร 

ทั้งสองข้างตามสมควร ซ่ึงเร่ืองน้ีกรมป่าไม้ก็ได้แจ้งมาให้เขตและจังหวัดทราบเป็นทางปฏิบัติโดยเคร่งครัดแล้ว 

ตามหนังสือที่ ๖๙๘๘/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๙๙

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติแล้วรายงานผลให้กรมป่าไม้ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณา

ดำาเนินการต่อไป

               ขอแสดงความนับถือ

        (ลงนาม)      ดุสิต พานิชพัฒน์

          (นายดุสิต พานิชพัฒน์)

          อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
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ที่ กษ.๐๗๐๔/๕๓๕๕     กรมป่าไม้

    ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๐

 สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๔/๕๓๕๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๐

 ส่งมาเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติโดย

เคร่งครัดเช่นกันต่อไป

 ส่งมาเรียน ป่าไม้เขตทุกเขต (ยกเว้นป่าไม้เขตอุดรธานี) เพื่อทราบและปฏิบัติ

 ส่งมาเรียน  รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญทางผลิตผลป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตร์ป่าไม้

และผู้บังคับการกองตำารวจป่าไม้ เพื่อทราบ

 ส่งมาเรียน ผู้อำานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบ

 ส่งมาเรียน หัวหน้ากองทุกกอง นักวิชาการป่าไม้เอก พนักงานป่าไม้เอก นิติกรเอก ผู้อำานวยการ

โรงเรียนป่าไม้ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่ หัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการ 

และหัวหน้าสำานักงานสำารวจวัตถุดิบเพื่อทราบ

       (ลงนาม)      ดุสิต พานิชพัฒน์

          (นายดุสิต พานิชพัฒน์)

           อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง
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ที่ มท.๐๗๑๒/๙๙๑๗    กรมประชาสงเคราะห์

    ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๐

เร่ือง การทำาไม้ในเขตนิคมสร้างตนเองเพ่ือช่วยเหลือราษฎรอพยพตามโครงการเข่ือนน้ำาพองจังหวัดอุดรธานี

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๔/๕๖๕๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๑๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำาเนาหนังสือกรมประชาสงเคราะห์ ที่ มท. ๐๗๑๒/๙๙๑๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๐

   ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ว่ากรมป่าไม้ได้ส่ังการให้ป่าไม้เขตอุดรธานีดำาเนินการสงวนป่าในเขตนิคมสร้าง 

ตนเองเพื่อช่วยเหลืออพยพราษฎร ตามโครงการเขื่อนน้ำาพอง จังหวัดอุดรธานี และนิคมสร้างตนเองของ

กรมประชาสงเคราะห์แห่งอื่นๆ ไว้เป็นสมบัติส่วนกลางของนิคมประมาณ ๒๐% ของเนื้อที่ป่า พร้อมกับให้

ทำาการสงวนต้นไม้ในเขตนิคมตามหลักการที่กรมป่าไม้ได้กำาหนดไว้เดิม เพื่อสำารวจทำาไม้ออกเฉพาะที่ดินที่จะ

ใชป้ระโยชนโ์ดยแทจ้รงิ จงึขอใหก้รมประชาสงเคราะหส์ัง่เจา้หนา้ทีป่ระสานงานใหค้วามรว่มมอืกบัเจา้หนา้ที่

ของกรมป่าไม้ ตามนัยหนังสือดังกล่าวต่อไปด้วยความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น

   กรมประชาสงเคราะห์ได้รับทราบแล้ว ขอเรียนว่า ได้สั่งการให้นิคมสร้างตนเองทุกแห่งได้

ทราบและถือปฏิบัติต่อไปแล้ว ปรากฏตามสำาเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

      

          ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

      

 (ลงนาม)   อร่าม สุทธะพินทุ

          (นายอร่าม สุทธะพินทุ)

           รองอธิบดี รักษาราชการแทน   

           อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์

กองจัดนิคม

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ มท.๐๖๐๓/๔๗๗๒    กรมที่ดิน

   ๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๐

เรื่อง การทำาไม้ในเขตนิคมสร้างตนเองเพื่อช่วยเหลือราษฎรอพยพตามโครงการเขื่อนน้ำาพอง

 จังหวัดอุดรธานี

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๔/๕๖๕๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๑๐

   ตามที่ส่งสำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๔/๕๓๕๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๐  

เรือ่งการทำาไมใ้นเขตนคิมสรา้งตนเอง เพือ่ชว่ยเหลอืราษฎรอพยพตามโครงการเขือ่นน้ำาพอง จงัหวดัอดุรธาน ี

ไปเพ่ือทราบ และส่ังเจ้าหน้าท่ีประสานงานให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้ เพ่ือปฏิบัติในการสงวนป่า

เป็นสมบัติส่วนกลาง และสงวนต้นไม้ไว้ตามระเบียบหลักการภายในเขตที่ดิน ตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ 

ดังกล่าวต่อไป ความแจ้งแล้ว นั้น

   กรมทีด่นิไดแ้จง้ขอใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัทกุจงัหวดั แจง้ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่นิทราบและใหค้วาม

รว่มมอืกบัเจา้หนา้ทีข่องกรมปา่ไม ้เพือ่ปฏบิตักิารตามนยัหนงัสอืกรมปา่ไมด้งักลา่วแลว้ จึงเรยีนมาเพือ่ทราบ

           ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

     (ลงนาม)     ส. เปี่ยมศรี

        (นายแสวง เปี่ยมศรี)

        รองอธิบดี ทำาการแทน

        อธิบดีกรมที่ดิน

ส่วนจัดและควบคุมที่ดิน

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ พก. ๑๐๐๒/๔๘๒๑             กรมสหกรณ์ที่ดิน

   ๑๐ สิงหาคม ๒๕๑๐

เรื่อง การสงวนป่าและต้นไม้ไว้เป็นส่วนกลางของสหกรณ์นิคม

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ.๐๗๐๔/๕๖๕๐ ลงวันที่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๑๐

   ตามที่ได้มีหนังสือขอให้กรมสหกรณ์ที่ดินสั่งให้เจ้าหน้าที่ของกรมประสานงานให้ความ 

รว่มมอืกบัเจา้หนา้ทีก่รมปา่ไม ้เพือ่ปฏบิตัใินการสงวนปา่เปน็สมบตัสิว่นกลาง และสงวนตน้ไมไ้วต้ามระเบยีบ

หลักการตามที่แจ้งให้ทราบนั้น

   กรมสหกรณ์ที่ดินได้มีหนังสือสั่งให้หน่วยสหกรณ์ที่ดิน ซึ่งควบคุมงานจัดสหกรณ์นิคม 

ในเขตป่าจัดสรร ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ เพื่อปฏิบัติในการสงวนป่าและต้นไม้ไว้เป็นสมบัติ 

ส่วนกลางตามนัยแห่งหนังสือกรมป่าไม้ดังกล่าวข้างต้นแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

             ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

      (ลงนาม)    ม. วิริยานนท์

                             (นายมนู วิริยานนท์)

          อธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดิน

กองจัดที่ดิน

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ ๒๔๔๒/๒๕๐๔   กรมป่าไม้

  ๒๐ มีนาคม ๒๕๐๔

 สำาเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ๒๔๔๑/๒๕๐๔ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๐๔ ส่งมาเรียน ผู้ว่าราชการ

จังหวัด – เพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในการสำารวจตีตราไม้และควบคุมการทำาไม้ในเขต

นิคมสร้างตนเองของกรมประชาสงเคราะห์ในท้องที่จังหวัดนี้ ตามนัยดังกล่าวแล้วต่อไป

 ส่งมายัง ป่าไม้เขต – เพื่อทราบและปฏิบัติ

 ส่งมาเรียน ผู้อำานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบ

         (ลงนาม)    วิเชียร กุญชร ณ อยุธยา

                            (นายวิเชียร กุญชร ณ อยุธยา)

          อธิบดีกรมป่าไม้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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ที่ ๒๔๔๑/๒๕๐๔     กรมป่าไม้

   ๒๐ มีนาคม ๒๕๐๔

เรื่อง  การสำารวจตีตราไม้ในนิคมสร้างตนเองของกรมประชาสงเคราะห์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

   ด้วยกรมป่าไม้ได้รับหนังสือกรมประชาสงเคราะห์ ขอให้พิจารณาเรื่องการตีตราไม้ในเขต

นิคมสร้างตนเอง คลองน้ำาใส จังหวัดปราจีนบุรี ว่า การจัดสรรท่ีดินเพ่ือบรรจุราษฎรเข้าทำากินในนิคมสร้างตนเอง

น้ัน จำาเป็นจะต้องรีบดำาเนินการให้ทันฤดูกาลเพาะปลูก และให้เป็นไปตามโครงการและงบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ เรื่องการตีตราไม้หรือตรวจวัดฟืนเพื่อเสียค่าภาคหลวง ปรากฏว่าจะต้องใช้เวลานาน ราษฎรย่อมจะ

ได้รับความเดือดร้อน จึงขอให้กรมป่าไม้พิจารณาหาทางช่วยเหลือในเรื่องนี้

   กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความร่วมมือตามที่กรมประชาสงเคราะห์แจ้งมา  

จึงขอกำาหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ คือ

   (๑) การสำารวจตีตราไม้ในเขตนิคม ขอให้จังหวัดโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ติดต่อกับผู้ปกครองนิคม

เพื่อทราบว่าทางนิคมมีความประสงค์จะจัดสรรที่ดินเพื่อบรรจุราษฎรเข้าทำากินในที่ดินนิคมสร้างตนเอง ใน

เนือ้ทีต่อนใดกอ่น แลว้ขอไดโ้ปรดสัง่พนกังานเจา้หนา้ทีส่ำารวจตตีราไมเ้พือ่ใหท้ำาออกมาเปน็แปลงๆ ตามความ

จำาเป็นก่อนหลังตามลำาดับไปให้เสร็จทันกับความประสงค์ของกรมประชาสงเคราะห์

   (๒) การสำารวจตตีราไมใ้นเขตนคิม ขอใหจ้งัหวดัโปรดสัง่พนกังานเจา้หนา้ทีใ่หร้บีดำาเนนิการ

สำารวจตตีราสำาหรบัไม้ที่มีคา่ในการทีจ่ะใชท้ำาซงุหรอืไม้เลื่อย ไม้เสาใหเ้สรจ็สิ้นเปน็แปลงๆ ดงักล่าวในขอ้ (๑) 

แล้วรีบติดต่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อทำาไม้ออกมาตามระเบียบโดยเร็ว

   (๓) สำาหรบัไมท้ีม่คีวามสำาคญันอ้ย แตพ่อทีจ่ะใชท้ำาซงุ หรอืไมเ้ลือ่ยหรอืไมเ้สาได ้กใ็หพ้นกังาน 

เจ้าหน้าที่สำารวจชนิด จำานวน แล้วออกใบอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำาออกโดยไม่ต้องตีตรา

ประจำาต้นไปก่อนได้ แต่ให้หมายเหตุในใบอนุญาตว่าจะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตีตราชักลากก่อนนำา

เคลื่อนที่จากตอไม้นั้น

   (๔) สำาหรับไม้เล็กที่มีลักษณะทราม และมีคุณภาพไม่เหมาสมที่จะใช้ประโยชน์อย่างอื่น

นอกจากทำาฟืนหรือเผาถ่าน และต่ำากว่า ๕๐ ซม. ซึ่งมิได้สำารวจและตรวจวัดตีตราประจำาต้นในแปลงที่ 

เจ้าหน้าที่ได้ทำาการสำารวจจำานวนไม้มีค่าตามข้อ (๒) และข้อ (๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากจังหวัดเห็นสมควร

ทีจ่ะผอ่นผนั ใหช้าวนคิมตดัฟนัเพือ่ใชท้ำาไมฟ้นืหรอืไมเ้ผาถา่นเพือ่ประทงัความเดอืดรอ้นไปพลางกอ่น ในระยะ

เวลาที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ยังไม่ดำาเนินการทำาไม้ซุงหรือไม้ท่อนออก ก็ให้จังหวัดพิจารณาอนุญาตให้ 

ผูป้กครองนคิมหรอืชาวนคิมสรา้งตนเองทำาไมด้งักลา่วนีเ้พือ่ใชท้ำาฟนืหรอืเผาถา่นไดต้ามอำานาจของจงัหวดัได ้

ตามนยัแหง่หนงัสอืกรมปา่ไม ้ที ่๗๑๕๒/๒๕๐๓ ลงวนัที๑่๒ กรกฎาคม ๒๕๐๓ โดยใหผู้ป้กครองนคิมสรา้งตนเอง

เปน็ผูอ้นญุาตทำาในนามของนคิม และไมต่อ้งขออนมุตัไิปยงักรมปา่ไม ้แตเ่มือ่ไดส้ัง่ดำาเนนิการอนญุาตไปแลว้ 

โปรดแจง้ผลใหก้รมปา่ไมท้ราบ และการทำาไมใ้นกรณนีีข้อไดโ้ปรดสัง่เจา้หนา้ทีค่วบคมุการทำาไมใ้หเ้ปน็ไปตาม

ระเบียบโดยเคร่งครัด

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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   (๕) สำาหรับจำานวนพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ดำาเนินการสำารวจตีตราไม้ในเขตนิคมนี้ หากทาง

จงัหวดัไมม่พีนกังานเพยีงพอทีจ่ะดำาเนนิการใหเ้ปน็การรวดเรว็ได ้กข็อใหต้ดิตอ่ขอความรว่มมอืจากปา่ไมเ้ขต

โดยให้เขตจัดส่งพนักงานของเขต ออกไปช่วยเหลือดำาเนินการได้

   (๖) เงนิคา่ใชจ้า่ยในการสำารวจตตีราไมใ้นกรณนีี ้หากจงัหวดัไมม่งีบประมาณหรอืมไีมเ่พยีงพอ 

ก็ขอให้จังหวัดประมาณการแล้วแจ้งให้ป่าไม้ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาติดต่อขอยืมจากองค์การอุตสาหกรรม

ป่าไม้มาทดรองจ่ายตามที่ตกลงไว้

   จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

              ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

       (ลงนาม)     วิเชียร กุญชร ณ อยุธยา

         (นายวิเชียร กุญชร ณ อยุธยา)

         อธิบดีกรมป่าไม้

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า
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