
แนวทางการบริหารจัดการพืน้ที่ป่าไม้ กรณีจังหวัดน่าน

ปม.อส. ป่าเสื่อมสภาพ



ข้อมูลพื้นที่จังหวัดน่าน

พ้ืนท่ีทั้งหมดของจังหวัดน่าน 7.581 ล้านไร่

พื้นที่ป่า 6.058 ล้านไร่ พื้นที่ ส.ป.ก. 0.457 ล้านไร่ พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิรับรองถูกต้อง 1.06 ล้านไร่

พื้นที่ที่มีสภาพป่า 
4.394 ล้านไร่

พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก/เสื่อมโทรม 
1.664 ล้านไร่

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ถูกบุกรุก 
0.228 ล้านไร่ 

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกบุกรุก 
1.436 ล้านไร่

ลุ่มน้้าชั้น 1 และ 2
0.918 ล้านไร่

ลุ่มน้้าชั้น 3 4 และ 5
0.518 ล้านไร่



สถานภาพพื้นทีจ่ังหวัดน่าน

1.พื้นที่ในความรับผิดชอบของ อส.    2,747,669 ไร่

2.พื้นที่ป่าสงวนฯ มีสภาพของ ปม. (ป่าชุมชน)    
1,873,819 ไร่

3.พื้นที่ป่าสงวนฯ เสื่อมสภาพของ ปม. 

3.1 พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพ ชั้น 1,2 917,995 ไร่

3.2 พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพ ชั้น 3,4,5 517,609 ไร่

4.พื้นที่ ส.ป.ก. 457,773 ไร่

5.พื้นที่มีเอกสารทางราชการรับรองถูกต้อง   1,066,170 ไร่

7,581,035 ไร่



พื้นที่ป่าคงสภาพ
ในความรับผิดชอบของ ปม. 

เตรียมส่งมอบ 
กรมอุทยานฯ
1,108,240 ไร่

เตรียมประกาศเป็นป่าชุมชน 757,978 ไร่

1. ป้องกัน

2. โอนไป อส.

3. ป่าชุมชน



พื้นที่ป่าคงสภาพ
ในความรับผิดชอบของ ปม. 

1,873,819 ไร่2,747,669 ไร่

พื้นทีป่่าอนุรักษ์
ในความรับผิดชอบของ อส. 



ป่าเสื่อมสภาพ
(ลุ่มน้้า ชั้น 1, 2)

917,995 ไร่

1. ราษฎรยอมออก

เจรจาคืน/ทวงคืน 39,728 ไร่

ปลูกฟ้ืนฟู 39,728 ไร่

ประกาศเป็นป่าชุมชน

2. ราษฎรไม่ออก

ด้าเนินการตาม มาตรา 19
พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติฯ

เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างย่ังยืน



อดีต : 
ไร่ข้าวโพด

ปัจจุบัน : 
ฟื้นฟูแล้ว
3,060 ไร่

ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน



แนวทางตามมาตรา 19ป่าเสื่อมสภาพ
(ลุ่มน้้า ชั้น 1, 2)



517,609 ไร่

1.เป้าหมาย คทช. 241,852 ไร่

2.พื้นทีอ่นุญาตใช้ประโยชน์ 114,577 ไร่

3.ป่าเศรษฐกิจ หรือ คทช.เพิ่มเติม 161,180 ไร่

ป่าเสื่อมสภาพ
(ลุ่มน้้า ชั้น 3, 4, 5)



พ้ืนที่มีเอกสารทางราชการ   
รับรองถูกต้อง 1,066,170 ไร่ ไม้รอบตัดฟันยาว

ไม้โตเร็ว

ไม้เพื่อพลังงาน

พื้นที่ ส.ป.ก. 457,773 ไร่

+



ข้อมูลปริมาณความต้องการใช้ไม้ในอุตสาหกรรม 8 ประเภท 
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ (2560)

58 ลา้นตนัต่อปี

ประเภทอุตสาหกรรม ปริมาณความต้องการต่อปี (ล้านตัน)
1. เยื่อและกระดาษ 7
2. แผ่นไม้ประกอบ 6
3. ชิ้นไม้สับ 6
4. ไม้ก่อสร้าง 7
5. เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ 0.5
6. พลังงาน 0.5
7. เพาะเห็ดและปุ๋ยอินทรีย์ 15
8. ถ่าน, เชื้อเพลิง, เผาอิฐ, บ่มใบยาสูบ 16

ตอ้งมีพ้ืนท่ีปลูกเพ่ือรองรบั 23 ลา้นไร่



การส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว

ระบบวนเกษตร



การส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจรอบตัดฟันยาว

ปี 2560 : ให้เงินอุดหนุน ไร่ละ 5,000 บาท จ ำนวน 10,000 ไร่
: เพาะกล้าไม้แจกประชาชนที่สนใจ 6 ล้านกล้า



การแก้ไขปัญหา
พื้นที่ (ไร)่

ปี 2557-2560 ปี 2561
แผนผลการด้าเนินงาน

1. เจรจาขอคืนพื้นที่บางส่วน ซึ่งล่อแหลมต่อการเกิดภัยพิบัติ 
(ทส. และ มท.)

39,728 10,000

2. ฟื้นฟพูื้นที่ที่ได้คืน โดยปลูกไม้ป่าท้องถิ่น (ทส.) 39,728 10,000

3. ขยายผลโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ฯ (ทส. กษ. และ พณ) 6,830 7,000

4. จัดหาที่ดิน/อนุญาตใช้ที่ดินตามนโยบาย คทช. ในพ้ืนที่บุกรุก
ก่อน ปี 2545 (มท., กษ. และ ทส.)

25,507 113,837

5. พื้นที่ที่ไม่สามารถออก คทช. (อยู่หลัง ปี 2545 ถึงก่อน 17 มิ.ย.2557)
(ทส. กษ. และ พณ.)

- ปรับปรุงมติ ครม. 8 ก.ย. 2535
- ด าเนินการตามแนวทางป่าเศรษฐกิจชุมชน, วนเกษตร

- -

แนวทางการแก้ไขปัญหาของกรมป่าไม้เพ่ือลดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่า จ.น่าน 



แผนที่ ZONING 15 อ้าเภอในจังหวัดน่าน



โครงสร้างศูนย์พัฒนาป่าไม้จังหวัดน่าน

“หน่วยบริการและพัฒนาป่าไม้ อ.เวียงสา” (3 หน่วย)

“หน่วยบริการและพัฒนาป่าไม้ อ.นาน้อย” 

“หน่วยบริการและพัฒนาป่าไม้ อ.นาหมื่น”

“หน่วยบริการและพัฒนาป่าไม้ อ.แม่จริม” 

“หน่วยบริการและพัฒนาป่าไม้ อ.ปัว” 

“หน่วยบริการและพัฒนาป่าไม้ อ.บ่อเกลือ” 

“หน่วยบริการและพัฒนาป่าไม้ อ.บ้านหลวง” 

“หน่วยบริการและพัฒนาป่าไม้ อ.เฉลิมพระเกียรติ” 

“หน่วยบริการและพัฒนาป่าไม้ อ.เมืองน่าน” 

“หน่วยบริการและพัฒนาป่าไม้ อ.สันติสุข” 

“หน่วยบริการและพัฒนาป่าไม้ อ.ท่าวังผา” 

“หน่วยบริการและพัฒนาป่าไม้ อ.เชียงกลาง” 

“หน่วยบริการและพัฒนาป่าไม้ อ.สองแคว” 

“หน่วยบริการและพัฒนาป่าไม้ อ.ทุ่งช้าง” 

“หน่วยบริการและพัฒนาป่าไม้ อ.ภูเพียง” 



สถานภาพพื้นทีอ่้าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

1.พื้นที่ในความรับผิดชอบของ อส.    88,845 ไร่

244,357 ไร่

- เตรียมส่งมอบ อส. 31,231 ไร่

3.พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพ (ป่าสงวนฯ ของ ปม.) 

3.1 พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพ ชั้น 1,2 39,819 ไร่

3.2 พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพ ชั้น 3,4,5 36,216 ไร่
4.พื้นที่ ส.ป.ก. 19,965 ไร่

6.พื้นที่มีเอกสารทางราชการรับรองถูกต้อง    
13,145 ไร่

3.2.1 คทช. 23,721 ไร่

3.2.2 พื้นที่อนุญาต 2,908 ไร่

2. พื้นที่ป่าคงสภาพในความรับผิดชอบของ ปม. 45,868 ไร่

3.2.3 เป้าหมายพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 9,587 ไร่

5.ป่าไม้ถาวร 480 ไร่



พื้นที่มีสภาพป่า 45,868 ไร่

1.การลาดตระเวน

3.การจัดท้าแนวกันไฟล้อมรอบ

4.การติดตามด้วยระบบ GISTDA

2.การใช้ DRONE
5.app.พิทักษ์ไพร

“ป่าชุมชนดั้งเดิม”



พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพ ชั้น 1,2 (39,819 ไร่)

“จดัตัง้ศนูยฟ้ื์นฟปู่าตน้น ้า”



พื้นที่ทวงคืน/เจรจาคืนเพือ่ฟื้นฟ ูจ้านวน 3,060 ไร่ 

โดยให้ราษฎรมีส่วนร่วม

ปลูก

เตรียมพื้นที่

ปลูกชนิดพันธุ์ไม้ดั้งเดิมปลูกฟื้นฟูด้วยไม้ผลกินได้/ไม้ใช้สอย ให้
ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู  ในการปลูก ดูแล รักษา 
จนกระทั่งสามารถเก็บผลผลิตจากป่า และจัดตั้งเป็นป่าชุมชนได้ใน
อนาคต

บ้ารุง

“ปลูกเป็นป่าชุมชน”

ปักหลักหมายแนวปลูก

เจรจาขอคืนพื้นที่

ติดตามด้วยกล้อง cctv



พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพ ชั้น 3,4,5 (36,216 ไร)่

เป้าหมาย คทช.                            23,721 ไร่

เป้าหมายพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 9,587 ไร่

ออกแล้ว 10,452 ไร่



พื้นที่ ส.ป.ก. 19,965 ไร่
/พื้นที่ที่มีเอกสารทางราชการรับรองถูกต้อง 13,185 ไร่

ส่งเสริมการปลูกป่า 20% ตามระเบียบ ส.ป.ก. 

ป่าเศรษฐกิจ



กิจกรรม จ้านวน
1 พื้นที่ถูกบุกรุก 11 ไร่
2 การเจรจาขอคืนพื้นที่/ทวงคืนพื้นที่เพื่อปลูกฟื้นฟู 3,060 ไร่
3 การจัดการป่าไม้ร่วมกับชุมชน (คนอยู่กับป่า) อยู่ระหว่างการ เสนอ ทส. 

เพ่ือน้าเข้าสู่การพิจารณา ครม.

4 คทช. 10,452 ไร่
5 ป่าเศรษฐกิจ 1,000 ไร่
6 ป่าชุมชน จ้านวน 19 หมู่บ้าน

เนื้อที่ 13,005 ไร่
7 สร้างป่าสร้างรายได้ 200 ไร่

การด้าเนินการบริหารจัดการพื้นที่
อ.สันติสุข จ.น่าน



1.รักษาป่าเดิม ไม่มีการบุกรุกเพิ่มเติม
พื้นที่บริเวณป่าต้นน้้าบนพื้นทีสู่งชนั อ.สันติสุข จ.น่าน

ป่าธรรมชาติอยู่ครบ 45,868 ไร่



2.จัดตั้งฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้้า ตามนโยบายของท่าน รมว.ทส.
บริเวณป่าต้นน้้าบนพื้นที่สูงชนั อ.สันติสุข จ.น่าน



3.เจรจาขอคืนพืน้ที่ก่อนกรมป่าไม้เข้าไปด้าเนินการบริหารจัดการพืน้ที่
บริเวณป่าต้นน้้าบนพื้นที่สูงชนั อ.สันติสุข จ.น่าน

เจรจาขอคืนพืน้ที่ 3,060 ไร่



อดีต

ปัจจุบัน

4.ผลการฟื้นฟปูา่โดยการมีส่วนร่วมของราษฎรในพืน้ที่ จ้านวน 3,060 ไร่
บริเวณป่าต้นน้้าบนพื้นที่สูงชนั อ.สันติสุข จ.น่าน

เตรียมประกาศจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไป



4.ผลการฟื้นฟปูา่โดยการมีส่วนร่วมของราษฎรในพืน้ที่ จ้านวน 3,060 ไร่
บริเวณป่าต้นน้้าบนพื้นที่สูงชนั อ.สันติสุข จ.น่าน



5.การติดตามด้วย กล้อง CCTV
บริเวณป่าต้นน้้าบนพื้นที่สูงชนั อ.สันติสุข จ.น่าน



6.การมอบเอกสารสิทธิที่ดินท้ากิน
พื้นที่บริเวณ อ.สันติสุข จ.น่าน

อนุญาตแล้ว 10,452 ไร่



7.การด้าเนินโครงการสรา้งป่าสรา้งรายได้
พื้นที่บริเวณ อ.สันติสุข จ.น่าน

จ้านวน 200 ไร่



8.การส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจ จ้านวน 1,000 ไร่
พื้นที่บริเวณ อ.สันติสุข จ.น่าน

สนับสนุนกล้าไม้ 200 ต้น/ไร่

สนับสนุนเงินทุน 5,000 บาท/ไร่



9.การประกาศจัดตั้งป่าชมุชน
พื้นที่บริเวณ อ.สันติสุข จ.น่าน

ด้าเนินการแล้ว จ้านวน 19 หมู่บ้าน 
พื้นที่ 13,005 ไร่



10.การจัดตั้งเรือนเพาะช้ากล้าไม้ชุมชน
พื้นที่บริเวณ อ.สันติสุข จ.น่าน

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
น่านร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านด้าเนินการ โดยกรมป่าไม้ได้มอบหมายให้
หน่วยงาน สถานี/ศูนย์เพาะช้ากล้าไม้ ทั้ง 112 หน่วย ร่วมสนับสนุนในการด้าเนินการจัดตั้งเรือนเพาะช้าชุมชนทั่วประเทศ ทั้งนี้
ในท้องที่ ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน ได้ด้าเนินการแล้ว


