(ร่าง) แผนปฏิบัติการปลูกป่า

“โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชิน”ี ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙”
จังหวัด............................
๑. บทนํา
๑.๑ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๘ กําหนดขึ้นเพื่อให้การจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้
สามารถกระทําโดยต่อเนื่องในระยะยาวและประสานสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่น
เพื่อให้ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจร่วมกันและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อันจะทําให้
การพัฒนาป่าไม้เป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังนี้
๑) ให้มีการกําหนดแนวทางการ จัดการและการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ในระยะยาวอันจะทําให้
ประเทศได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าทางสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยเน้นให้มีการ
ประสานกันระหว่างทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่น
๒) ส่งเสริมบทบาทและหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชนให้มีส่วนรับผิดชอบในการ
จัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน
๓) ปรั บ ปรุ ง ระบบการบริห ารงานป่ า ไม้ข องชาติ ใ ห้ส อดคล้ อ งกับ ปริ ม าณคุ ณ ภาพและสภาพ
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
๔) กําหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยใน อัตราร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศเพื่อ
ประโยชน์ ๒ ประการ ดังนี้
(๑) ป่าเพื่อการอนุรักษ์ กําหนดไว้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ํา พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หายาก
และป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิด จากน้ําท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย
และนันทนาการของประชาชนในอัตราร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ประเทศ
(๒) ป่าเพื่อเศรษฐกิจ กําหนดไว้เพื่อการผลิตไม้และของป่าเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจใน
อัตราร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่ประเทศ
๑.๒ สถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทย
- ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งประเทศ รวม ๕๑๓,๑๑๕.๐๒ ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่ที่ป่าไม้ใน
ระหว่างปี ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑ ดังนี้
๑) ปี ๒๕๔๗ มีเนื้อที่ป่า ๑๖๗,๕๙๐ ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ ๓๒.๒๒ ของพื้นทีป่ ระเทศ
๒) ปี ๒๕๔๘ มีเนื้อที่ป่า ๑๖๑,๐๐๑.๓๐ ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ ๓๑.๓๘๒ ของพื้นทีป่ ระเทศ
๓) ปี ๒๕๔๙ มีเนื้อที่ป่า ๑๕๘,๖๕๒.๕๙ ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ ๓๐.๙๒ ของพื้นที่ประเทศ
๔) ปี ๒๕๕๑ มีเนื้อที่ป่า ๑๗๑,๓๗๔.๖๓ ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ ๓๓.๔๐ ของพื้นที่ประเทศ
- จากข้อมูลของกรมป่าไม้ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔ - เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕ พื้นที่ป่าของ
ประเทศไทยถูกบุกรุก รวม ๓๒,๔๔๒ ไร่ แยกเป็นภาคเหนือ ๑๕,๒๖๖ ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗,๕๙๖ ไร่ ภาค
กลาง ๔,๘๕๒ ไร่ และภาคใต้ ๔,๓๖๙ ไร่
๒. สถานการณ์ป่าไม้จังหวัด................
๒.๑ จังหวัด...........................มีเนื้อที่รวม.........................ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ.........จังหวัดมีพื้นที่ป่า
..............ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ.............ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด
๒.๒ ในปี ๒๕๕๕ จังหวัดได้ดําเนินการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยผู้วาราชการจังหวัดได้ร่วมกับ.........
หน่วยงาน จัดทําบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากร
ป่าไม้ขึ้น เมื่อวันที่ ...... เดือน......................... พ.ศ.๒๕๕๕ โดยกําหนดให้มีความร่วมมือกัน รวม....... ด้าน ประกอบด้วย
/๑) การป้องกัน...

-๒๑) การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้
๒) หมอกควันและไฟป่า
๓) การฟื้นฟูป่า
๔) ที่ดินและป่าไม้
๕) การมีสว่ นร่วม
๖) สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
๗) การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๘) การส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการของจังหวัด
๙) ความร่วมมืออื่นๆ
๓. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนปฏิบัติการปลูกป่า“โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา
มหาราชินี”
จังหวัด..................ดําเนินการ“โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี”
โดยการน้อมนําพระราชดํารัสและพระราชดําริเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน และมติคณะรัฐมนตรีมาเป็นแนวทางดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ พระราชดํารัสและพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ ประกอบด้วย
- พระราชดํารัส เรื่อง ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง “...การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมี
ประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกสามอย่าง แต่มีประโยชน์สี่อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กิน ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูก
รองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ํา และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วยโดยรับน้ําฝนอย่างเดียว ประโยชน์ที่สี่
คือได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา...”
- พระราชดํารัสซึ่งทรงพระราชทานแก่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศไทย (กยอ.) และคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการ
บริห ารจัด การทรัพ ยากรน้ํา (กยน.) ในโอกาสเข้า เฝ้าทูล ละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูล รายงาน เรื่อง
การวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการวางแผนเพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ เมื่อวันที่ ๒๔
กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้อ งประชุม สมเด็จ พระเจ้าพี่น างเธอเจ้า ฟ้า กัล ยานิวัฒ นากรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ความตอนหนึ่งว่า
“...ปัญหาสําคัญเรื่องของป่าไม้ เรื่องต้นไม้ ในประเทศไทยและในต่างประเทศมีปัญหาเรื่องป่าไม้ถูก
ทําลาย ส่งผลให้ตลอดตั้งแต่ภาคเหนือมาถึงภาคกลาง และในภาคใต้มีปัญหาเป็นแห่งๆ เดียวนี้ทางภาคเหนือก็มีมาก ก่อน
นี้ไม่มี แต่ก่อนมีแต่ภาคใต้ ยกตัวอย่างจังหวัดนครศรีธรรมราชดินถล่มคนตายไปจํานวนมาก ตอนหลังดินถล่มภาคเหนือ
เช่น จังหวัดแพร่ น่าน อย่างปีที่แล้ว ๒-๓ ปีที่ผ่านมาทางภาคเหนือมีดินถล่มน่ากลัวมาก
เมื่อดินถล่ม เกิดการพังทลายของดิน ของภูเขาอันนี้อันตรายมาก และแก้ไขยาก ต้องหา
วิธีแก้ไขเรื่องป่าไม้เป็นสําคัญ
ป่าไม้มีหลายชนิด โดยเฉพาะสองชนิด ป่าไม้ที่ขึ้นเร็วโตเร็ว และถูกทําลายเร็ว กับต้นไม้ที่
ขึ้นช้า แต่ถูกทําลายเร็ว ต้นไม้ที่ขึ้นช้า เป็นต้นไม้ทมี่ ีคุณภาพ เป็นต้นไม้เนือ้ แข็ง ต้นไม้ทชี่ ่วยในเรือ่ งของน้ําท่วม
จะขึ้นช้า ปลูกยาก เราจะทําอย่างไรในการแก้ไขปัญหา เป็นเรื่องทีล่ ําบากเพราะความโลภของคน โดยเฉพาะเรา
ตําหนิข้าราชการที่โลภมากและอยากได้เงิน เลยลําบาก
หลักการที่จะต้องทําคือ จะต้องปลูกต้นไม้ขึ้นเร็ว ผสมกับต้นไม้เนื้อแข็ง ไม้รากลึกที่ขึ้นช้า
การปลูกต้นไม้ทําให้ป้องกันดินถล่ม และช่วยให้การป้องกันน้ําท่วม แต่เมื่อขึ้นช้าก็ป้องกันยากที่จะไม่ถูกทําลาย
หากถูกทําลาย การปลูกแทนยาก แล้วต้นไม้แข็งย่อมขึ้นช้า อันนี้ต้องหาวิธีป้องกันมิให้มีการทําลาย และให้มีการ
เอาโทษหนัก เพื่อจะไม่ให้ต้นไม้ถูกทําลาย
/ต้นไม้เนื้อแข็ง...

-๓ต้นไม้เนื้อแข็งเมื่อถูกทําลายแล้วกว่าจะปลูกทดแทนได้กินเวลานาน อย่างที่กรุงเทพฯ
ปลูกต้นไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สกั ปลูกกินเวลานาน ๖๐ ปีกว่าจะใช้ได้ ถือเป็นงานหนัก
ในการปลูกต้นไม้ที่จะช่วยในเรื่องของน้ําท่วม ดินถล่มต้องใช้เวลาเป็นแรมปี ถึงจะขึน้ ได้ ๑๐
ปีก็โตแล้วใช้การได้ เราก็ผสมกับต้นไม้ที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะใช้การได้ ใช้งานในฐานะเป็นไม้ และเป็นต้นไม้ที่
ป้องกันน้ําท่วม...”
๓.๒ พระราชดํารัสและพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
- พระราชดําริ เรื่อง ป่ารักน้ํา “...จําเป็นที่จะพยายามรักษาป่านั้นไว้ก็ถูกต้องกับใจที่จะพยายาม
ให้คนที่ไม่มีที่ทํากินทํากินได้อย่างผาสุก ถ้าเราทําสําเร็จสักราย ก็จะรักษาป่าไม้ทั่วประเทศได้...”
- พระราชดํารัส ซึ่งทรงพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาส ๑๒
สิงหาคม ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ดังนี้
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ความตอนหนึ่งว่า“...ข้าพเจ้าก็ยากจะขอร้องทุกท่านให้ช่วยประเทศ
ไทย ให้ช่วยราษฎรไทย ต่อไปลูกหลานท่านเองในอนาคต อย่างข้าพเจ้าขอร้องเรื่องการตัดป่า ได้ขอร้องท่านนายกฯ ไป
แล้วว่ามีกฎหมายใด ที่จะรักษาป่า เพราะว่า ไม้แต่ละต้น ถ้าเป็นพันธุ์ไม้ใหญ่จะเก็บน้ําจืดไว้เป็นจํานวนมากมาย และ
ปล่อยออกมาเป็นแม่น้ํา และอีกอย่างที่ข้าพเจ้าเจ้าอยากจะขอร้องพวกท่าน เพราะข้าพเจ้าเป็นพระราชินีมาตั้งแต่อายุ
สิบเจ็ดกว่าๆ ก่อนสิบแปดไม่กี่เดือน จนถึงเจ็ดสิบห้าเนี่ย ยังขอร้องอะไรไม่เคยสําเร็จสักอย่าง ไม่มีผลอะไรเลย ไอ้เรือ่ ง
ต้นไม้เนี่ย เต้นอยู่ตลอด ก็ไม่มีผลสําเร็จ มาแอบตัด ทางการก็ไม่มีกฎหมายอะไร หรือมาตรการที่จะดูแลรักษาป่า เพื่อ
เก็บน้ําจืดไว้...”
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ความตอนหนึ่งว่า“... มีเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งที่ประชาชนชาวไทย
ร่วมกันทําเพื่อเป็นของขวัญให้ข้าพเจ้าคือ การปลูกป่า หลังจากที่ข้าพเจ้าได้เรียกร้องประชาชนให้เห็นความสําคัญของ
ป่าไม้ต่อเนื่องกันมาเป็นสิบๆปี บัดนี้เป็นที่น่าชื่นใจมาก ว่าประชาชนก็เข้าใจ ข้าพเจ้าพยายามอ่านหนังสือต่างประเทศ
อยู่ตลอดเวลา เพราะได้ทราบปัญหาต่อไปของชาวโลก ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เขาว่าประมาณอีก ๑๕ ปี น้ํา
จืดที่พวกเรารับประทานกัน จะเป็นของที่หายากมาก ทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่า เมื่ออ่านทราบแล้วก็เกิดความร้อนใจว่า
บ้านเราไม่มีแหล่งน้ําใหญ่ๆ มีแต่ป่า ถ้าคนไทยไม่ทราบว่า ป่าไม้คืออะไร ป่าไม้ก็คือที่สะสมน้ําไว้ใต้ดินนี่เอง ที่ฤดูฝน
แทนที่น้ําฝนจะไหลหลากลงไปที่ทะเล ถ้ามีป่า ป่าเหล่านั้น ต้นไม้ใหญ่ๆ เหล่านั้น จะดูดน้ําไว้ใต้ดิน ใต้ต้น ไว้เป็น
จํานวนมาก และตามกิ่งก้านทั้งหลายของเขาจะดูดไว้ เรียกว่าเป็นแหล่งน้ําที่ดี แล้วก็ออกมาเป็นลําธารน้อยใหญ่ อันนี้
ที่อยากให้ราษฎรทั้งหลายเข้าใจ ไม่ใช่นึกแต่ว่ามีป่า ไม้สัก ไม้อะไรต่างๆ สําหรับตัดไปค้าขายอย่างเดี ยว มันมี
ประโยชน์อย่างอื่นด้วย ที่เราน่าจะคํานึงถึง...”
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ความตอนหนึ่งว่า“...เรื่องป่านี้ ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจําและไม่
ย่อท้อที่จะพูดต่อไป เพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่า อย่าตัดไม้ทําลายป่า จะทําให้ฝนฟ้าแล้งได้ การมีป่าจะทําให้มีน้ํา
เพราะป่าเป็นต้นน้ําลําธารของแม่น้ําทุกสายในประเทศไทย ต้นไม้ช่วยดูดซับน้ําไว้ใต้ดิน ช่วยต้านความแรงของน้ําป่า
เป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย ดังนั้น การที่ท่าน
ทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศ จึงเป็นประโยชน์มาก...”
๓.๓ พระราชดํารัสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อง ปลูกป่าปลูกคน “...ต้นไม้ที่นี่มัน
คล้ายฯ คน ต้นบานชื่นนี้ ฉันไม่ได้ปลูกด้วยเมล็ด แต่ไปซื้อต้นเล็กๆ ที่เขาเพาะแล้วมาปลูก แต่มันก็งามและ
แข็งแรงดี เพราะอะไรหรือ เพราะคนที่ขายนั้นเขารู้จักเลือกเมล็ดที่ดี และดินที่เขาใช้เพาะก็ดีด้วย นอกจากนั้น
เขายังรู้ดีว่าจะเพาะอย่างไร ซึ่งฉันไม่สามารถทําได้เช่นเขา เมื่อฉันเอามาปลูก ฉันต้องดูแลใส่ปุ๋ยเสมอเพราะดิน
ที่ นี่ ไ ม่ ดี ต้ อ งคอยรดน้ํ า พรวนดิ น บ่ อ ยๆ ต้ อ งเอาหญ้ า และต้ น ไม้ ที่ ไ ม่ ดี อ อก เด็ ด ดอกใบเสี ย ๆ ทิ้ ง คนเราก็
เหมือนกันถ้าพันธุ์ดี เมื่อเป็นเด็กแข็งแรงฉลาด เมื่อพ่อแม่คอยสั่งสอนเด็ดเอาของที่เสียออก และหาปุ๋ยที่ดีใส่อยู่
เสมอ เด็กคนนั้นก็จะเป็นคนที่เจริญและดีเหมือนกับต้นไม้และดอกบานชื่นเหล่านี้...”
/๓.๔. กรอบนโยบาย...

-๔๓.๔ กรอบนโยบายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) : ยุทธศาสตร์
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการ
พัฒนา ไว้ ดังนี้
- วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
- เป้าหมาย เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยรักษาพื้นที่อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙.๐ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐.๐ ของพื้นที่ประเทศ
และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ ๕,๐๐๐ ไร่
- ตัวชี้วัด สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ และสัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์ต่อพื้นที่ประเทศ
- แนวทางการพัฒนา คุ้มครอง ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ และเขตอนุรักษ์ โดยอนุรักษ์
พื้นที่เปราะบางที่มีความสําคัญเชิงนิเวศ สร้างพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างป่า วางระบบเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกถือ
ครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ โดยให้มีการจัดทาทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมด ดําเนินการพิสูจน์
สิทธิ และร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียจัดทาแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ควบคุมการใช้
ประโยชน์พื้นที่ต้นน้าและการใช้สารเคมีการเกษตรในพื้นที่ต้นน้าอย่างเข้มงวด ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์และ
ป้องกันการบุกรุกป่าไม้ โดยภาคประชาชนและชุมชน ส่งเสริมหลักการชุมชนอยู่ร่วมกับป่า การปลูกป่า ๓ อย่าง
ประโยชน์ ๔ อย่าง ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน การฟื้นฟูและการปลูกป่าในรูปแบบวนเกษตร โดยให้
ความสําคัญกับพื้นที่ต้นน้าและพื้นที่รอยต่อตามแนวเขตอนุรักษ์ รวมทั้งสนับสนุนการปลูกต้นไม้และการปลูก
ป่าอย่างจริงจังโดยเฉพาะในระดับครัวเรือนและชุมชน ภายใต้แนวคิดและกลไกส่งเสริมที่เหมาะสม เช่น
ธนาคารต้นไม้ หรือการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ และให้มีการจัดทาแผนส่งเสริมการปลูกป่าของประเทศที่สามารถ
ขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒) คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) แถลง
ต่อรัฐสภา เมื่อวันอั งคารที่ ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๕๔ นโยบายที่ ๕ นโยบายที่ดิน ทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ข้อ. ๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเร่งให้มีการปลูกป่าเพิ่มขึ้นควบคู่ไป
กับการป้องกันการลักลอบบุกรุกทําลายป่าไม้และสัตว์ป่า เร่งสํารวจและจัดทําแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าแบบกลุ่มป่า ป่าชุมชน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สนับสนุนการจัดการ
อย่างมีส่วนร่วม และให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันในลักษณะที่ทําให้คนมีภารกิจดูแลป่าให้มีความยั่งยืน โดยการปรับปรุง
กฎหมายป่าไม้ทั้ง ๕ ฉบับให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมรายได้จากการอนุรักษ์ป่าไม้ ฟื้นฟู
ป่าไม้ตามแนวทางพระราชดําริ เพิ่มความชุ่มชื้นของป่าโดยฝายต้นน้ําลําธาร ป้องกันไฟป่า ส่งเสริมการอนุรักษ์ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพจากป่าและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งนําระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การจัดการทรัพยากรป่าไม้
๓) แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี) : นโยบายที่ ๕ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐบาลได้ยึดหลักการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่ม
บทบาทภาคประชาชนและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยได้
กําหนดเป้าประสงค์เชิงนโยบายและเปู้าหมาย/ ตัวชี้วัด กลยุทธ์และวิธีดําเนินการ ที่สําคัญ ดังนี้
/ เป้าประสงค์...

-๕เป้าประสงค์เชิงนโยบายและเป้าหมาย/ ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
๑. พื้นที่ป่าได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
และตอบสนองความต้องการของประชาชน
๒. รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินป่าไม้
เพื่อ ใช้ประโยชน์ อย่างเหมาะสมพร้อมพัฒนาระบบ
การให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
๓. ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดได้

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด
- พื้นที่ป่าที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า
๑๐๗.๖๕ ล้านไร่

- มีฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและ
ทรัพยากรชีวภาพที่สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ
นโยบาย
กลยุทธ์/วิธีการ
๑. เร่งให้มีการปลูกป่าเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการป้องกัน - อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การลักลอบบุกรุกทําลายป่าไม้และสัตว์ป่า
เพือ่ รักษาสมดุลและเป็นฐานที่มั่นคงของประเทศ
- สร้างความมั่นคงของนิเวศพื้นที่ที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒. เร่งสํารวจและจัดทําแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน - จัดทํา การสํารวจและจัดทํา แนวเขตการใช้ประโยชน์
ที่ดินของรัฐ
ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าแบบกลุ่มป่า ป่าชุมชน - พัฒนาและส่งเสริมการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สนับสนุนการ อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
จัดการอย่างมีส่วนร่วม และให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันใน - เสริมสร้างบทบาทการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะที่ทําให้คนมีภารกิจดูแลป่าให้มีความยั่งยืน
๔. สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมรายได้จากการอนุรักษ์ - ทรัพยากรชีวภาพจากป่าสามารถนํามาแบ่งปัน
ป่าไม้ ฟื้นฟูป่าไม้ตามแนวทางพระราชดําริ เพิ่มความ ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
ชุ่มชื้นของป่าโดยฝายต้นน้ําลําธาร ปูองกันไฟป่า
๔) กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑..๕/ว ๓๒๕๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๕๕ เรื่อง การดําเนินการ “โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี” เฉลิม
พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคล เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ กําหนดให้ทุกจังหวัด/อําเภอ ดําเนินการ“โครงการประชาอาสา
ปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี” โดยกําหนดให้ทุกจังหวัดเปิดตัวโครงการพร้อมกันทั่วประเทศ
ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
๕) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐
ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี เป็นโครงการที่คนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพในการปลูกป่าน้อมเกล้าฯ ถวาย
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
/ และต้นไม้...

-๖และต้นไม้ในท้องถิ่น ชุมชน และพื้นที่ป่าต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์ โดยมีระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๙ รวมทั้งเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการ
ดูแ ลบํารุงรักษาต้ นไม้แ ละพื้นที่ป่าด้วยจิตอาสา โดยกระทรวงมหาดไทยทํ าหน้าที่ รั กษากล้าไม้ จึงให้เป็น
นโยบายสําคัญของรัฐบาลที่จะต้องดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่ วมมือกันดําเนินโครงการนี้อย่างพร้อมเพรี ยงและมีการ
ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด หากมีหน่วยงานหรือภาคเอกชนสนใจจะเข้าร่วมดําเนินการเพิ่มเติมขอให้แจ้ง
ความประสงค์ที่รฐั มนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารงฯ)
(๒) ให้ นํ า แนวพระราชดํ า ริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาเป็นแนวทางในการปลูกป่าภายใต้โครงการนี้
(๓) ให้ยึดหลักในการดําเนินงาน ๔ ประการ คือ น้อมนํา ปฏิบัติ ป้องกัน และรักษา
(๔) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการการดําเนินโครงการฯ
(๕) ให้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า การดูแลรักษา และการใช้ประโยชน์
๔. วัตถุประสงค์
๔.๑ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดโดยการดําเนินการตาม“โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า
๘๐ พรรษา มหาราชินี” ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
๔.๒ เพื่อให้มีการดูแลและบํารุงรักษากล้าไม้ที่ปลูกให้ในโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า
๘๐ พรรษา มหาราชินี เจริญเติบโตและอยู่รอดจนเสร็จสิน้ โครงการ ในปี ๒๕๕๙
๕. เป้าหมาย ผลผลิตและตัวชี้วัด
๕.๑ เป้าหมาย
๕.๑.๑ ดําเนินการปลูกป่าแบบประชาอาสา ในปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ในพื้นที่เสื่อมโทรมทั้งในเขต
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ ในเขตพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตร ในเขตพื้นที่ป่าชุมชน และ
พื้นที่อื่นๆ เพื่อถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๕.๑.๒ กล้าไม้ที่ปลูกตาม“โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี” มี
อัตราการรอดไม่น้อยกว่าร้อยละ.............
๕.๑.๓ จังหวัดมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึน้ รวม...............ไร่ หรือมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึน้ รวมเป็นร้อยละ......ของพื้นที่จังหวัด
๕.๒ ผลผลิต/ตัวชี้วัด
๕.๒.๑ ด้านการบริหารจัดการสู่ความสําเร็จ
(๑) มีข้อมูลพื้นที่ปลูกป่าประชาอาสา“โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา
มหาราชินี” จําแนกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ ส.ป.ก. และพื้นทีอ่ ื่นๆ ทุกอําเภอ และรวม
เป็นในระดับจังหวัด
(๒) มีแผนปฏิบัติการ“โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี”
ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
(๓) มีแผนปฏิบัติการ“โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี”
ต่อเนื่องทุกปี ในปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙
๕.๒.๒ ด้านการปลูกป่าประชาอาสา
(๑) มีแผนการจัดหาหรือเพาะกล้าไม้ให้ได้ครบตามจํานวนพื้นที่ที่จะปลูก
(๒) การปลู ก ป่ า ประชาอาสาในแต่ ล ะพื้ น ที่ ดํ า เนิ น การได้ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชดํ า ริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
/(๓) มีการมอบหมาย...

-๗(๓) มีการมอบหมายผู้รบั ผิดชอบดูแลรักษากล้าไม้ทปี่ ลูกไว้ชัดเจน
๕.๒.๓ ด้านการรณณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมและจิตสํานึกรักษ์ป่า
(๑) มีการจัดกิจกรรมด้านการรณรงค์ และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เยาวชน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา
(๒) มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสํานึกรักษ์ป่าของภาคประชาชน เยาวชน นักเรียน นิสิต
นักศึกษา และประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้พื้นทีป่ ่า
๖. แผนปฏิ บัติก ารปลูกป่ า “โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชิ นี”
๖.๑ การน้อมนําไปสู่การปฏิบตั ิและขยายผล
แนวทางการดําเนินงาน
๑. สํารวจข้อมูลพื้นที่ปลูกป่าประชาอาสา (ภาคผนวก ๑ - ๓)
๒. จัดทําแผนปฏิบัติการ“โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี” ปี
๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ โดยน้อมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาเป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการปลูก
ป่าประชาอาสาภายใต้โครงการนี้
๓. จัดทําแผนปฏิบัติการ“โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี”
ต่อเนื่องทุกปี ในปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙
๖.๒ การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้
แนวทางดําเนินการ
๑. นําข้อมูลพื้นทีป่ ลูกป่าที่จะดําเนินการในแต่ละปีมาเป็นข้อมูลในการจัดหา/เพาะกล้าไม้ โดยพื้นที่
๑ ไร่ ใช้กล้าไม้ปลูก ๒๐๐ กล้า และกล้าไม้ทปี่ ลูกจะต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทั้งที่เป็นไม้โตช้ารากลึก ไม้โตเร็ว
ไม้เศรษฐกิจ ไม้ทางเกษตร และไม้ผล (ภาคผนวก ๔)
๒. ปลูกป่าประชาอาสาในพื้นที่เสื่อมโทรมต่างๆ เช่น
- ในพื้นอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตสวนพฤกษศาสตร์
เขตสวนรุกชาติ ปลูกในลักษณะ ปลูกป่าต้นน้ํา ปลูกไม่ในที่สูง หรือปลูกป่าทดแทน
- ในพื้นเศรษฐกิจ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ ส.ป.ก. ปลูกในลักษณะ ป่ารักน้ํา ปลูกป่าทดแทน
หรือปลูกไม้ ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง
- ในพื้นที่เหมาะสมกับการเกษตร เช่น พื้นที่ ส.ป.ก. หรืออื่นๆ ปลูกในลักษณะ ปลูกไม้ ๓ อย่าง
ประโยชน์ ๔ อย่าง หรือเกษตรทฤษฎีใหม่
- ในพื้นที่อื่นๆ เช่น ที่ป่าชุมชน ที่ นสล. ที่สาธารณประโยชน์ ที่ทําเลเลี้ยงสัตว์ หรืออื่นๆ ปลูกใน
ลักษณะไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง
๓. ดูแลบํารุงรักษากล้าไม้ที่ปลูกในแต่ละแปลง เช่น จัดทําแนวกันไฟ จัดเวรยามป้องกันไฟป่า แผ้ว
ถางวัชพืช สํารวจต้นไม้ที่ตาย ปลูกซ่อมต้นไม้ การพรวนดินใส่ปุ๋ย (ภาคผนวก ๕)
๖.๓ การป้องกันรักษาป่าไม้
แนวทางการดําเนินการ
๑. รณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วม เช่น การจัดกิจกรรมเพาะกล้าไม้ การปลูกต้นไม้ การช่วยสํารวจ
กล้าไม้ที่ตายในแปลงปลูก การร่วมกิจกรรมปลูกกล้าไม้ทดแทน การร่วมกิจกรรมแผ้วถางวัชพืช และการร่วม
กิจกรรมพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้ เป็นต้น
๒. สร้างจิตสํานึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เช่น การทอดผ้าป่าต้นไม้ การบวชต้นไม้ การเข้าร่วม
ฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า และการเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ป่า เป็นต้น
/๗. หน่วยงานรับผิดชอบ...

-๘๗. หน่วยงานรับผิดชอบ :
๗.๑ ระดับจังหวัด : ศูนย์อํานวยการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่า และป้องกันปราบปรามการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรป่าไม้จังหวัด (ศอส.ปท.จว.) รับผิดชอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปลูกป่าฯ
๗.๒ ระดับอําเภอ/พื้นที่ : ศูนย์อํานวยการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่า และป้องกันปราบปรามการบุก
รุกทําลายทรัพยากรป่าไม้อําเภอ (ศอส.ปท.อ.) รับผิดชอบรับ ผิ ด ชอบการจัด ทํา ข้อ มู ล พื้น ที่ป ลู ก ป่า ระดับ
อําเภอ

บพิธศร์

สรุป ประเด็นการเตรียมการปลูกป่า
“โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชิน”ี ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙
ประเด็นการเตรียมการ
รายละเอียดขัน้ ตอน
หมายเหตุ
๑. การจัดทําแผนปฏิบัติการ“โครงการประชาอาสา - จังหวัด (ศอส.ปท.จว) รับผิดชอบดําเนินการโดย
มี ปค.จว./สนจ./และ ทสจ. ช่วยเหลือสนับสนุน
ปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี”
ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
๒. การเตรียมกล้าไม้
ทสจ.ประสานหน่ ว ยงานสั ง กั ด อส./ปม.จั ด ทํ า - ทส. รับผิดชอบ
บัญ ชี และชนิ ด พั น ธ์ ก ล้ า ไม้ และเตรี ย มกล้ า ไม้ จัดเตรียมกล้าไม้
ตามโครงการประชาอาสา ๘๐๐ ล้ า นกล้ า ๘๐
พรรษามหาราชินี
๓. การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย
๑. ทสจ.ประสานหน่วยงานสังกัด อส./ปม./และ
ส.ป.ก. ในพื้นที่ จั ดเตรีย มข้ อมู ล พื้นที่ เป้ าหมาย
ได้แก่ ป่าอนุรักษ์/ป่าสงวนแห่งชาติ/ป่าเสื่อมโทรม
ในพื้นที่ ส.ป.ก./ป่าชุมชน
๒. จังหวัด (ศอส.ปท.จว.) มอบหมายนายอําเภอ
(ศอส.ปท.อ.) ร่วมกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อปท.
สํารวจและคัดเลื อกพื้นที่เป้าหมายในป่ าใช้สอย
ประจําหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งพื้นที่สาธารณะอื่นๆ
ที่เหมาะสม ตามที่ ทสจ.ประสาน
๔. การปลูกป่า
จังหวัด (ศอส.ปท.จว.) จัดทําแผนปลูกป่า ๗
ขั้นตอน ได้แก่
(๑) สํารวจรังวัดแนวเขตแปลงปลูกต้นไม้
(๒) แผ้วถางวัชพืช
(๓) การติดป้ายแปลงปลูก (ป้ายโครงการ)
(๔) การปักหลักหมายแนวปลูกต้นไม้ ขนาด ๔×๒ เมตร
(๕) การจัดเตรียมกล้าไม้
(๖) การขุดหลุมปลูกกล้าไม้
(๗) การปลูกต้นไม้
๕. การบํารุงรักษาป่า
จังหวัด (ศอส.ปท.จว.) จัดทําแผนการบํารุงรักษา
๗ ขั้นตอน ได้แก่
(๑) การจัดทําแนวกันไฟ
(๒) การจัดเวรยามป้องกันไฟป่า
(๓) การแผ้วถางวัชพืช
(๔) การสํารวจต้นไม้ที่ตาย
(๕) การจัดเตรียมกล้าไม้
(๖) การปลูกซ่อมต้นไม้
(๗) การพรวนดินและใส่ปุ๋ย
บพิธศร์ฯ

ภาคผนวก ๑

ข้อมูลพืน้ ที่ปลูกป่าประชาอาสา
“โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชิน”ี
จังหวัด..................................
๑. พื้นทีป่ ่าอนุรักษ์
๑.๑ เขตอุทยานแห่งชาติ
๑.๒ เขตวนอุทยาน
๑.๓ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
๑.๔ สวนพฤกษศาสตร์
๑.๕ เขตสวนรุกชาติ

รวม.........แห่ง
รวม.........แห่ง
รวม.........แห่ง
รวม.........แห่ง
รวม.........แห่ง
รวม.........แห่ง

รวมเนื้อที่................ไร่ แยกเป็น
รวมเนื้อที่................ไร่
รวมเนื้อที่................ไร่
รวมเนื้อที่................ไร่
รวมเนื้อที่................ไร่
รวมเนื้อที่................ไร่

๒. พื้นทีป่ ่าสงวนแห่งชาติ
รวม.........แห่ง รวมเนื้อที่................ไร่ แยกเป็น
๒.๑ พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์
รวม.........แห่ง รวมเนื้อที่................ไร่
๒.๒ พื้นที่เพื่อเศรษฐกิจ
รวม.........แห่ง รวมเนื้อที่................ไร่
๒.๓ พื้นที่เหมาะสมต่อการเกษตร
รวม.........แห่ง รวมเนื้อที่................ไร่
๒.๔ ที่ป่าชุมชน
รวม.........แห่ง รวมเนื้อที่................ไร่
๓. พื้นทีป่ ่าสงวนแห่งชาติทสี่ ่งมอบให้ ส.ป.ก. รวม.........แห่ง รวมเนือ้ ที่................ไร่ แยกเป็น
๓.๑ พื้นที่เพื่อเศรษฐกิจ
รวม.........แห่ง รวมเนื้อที่................ไร่
๓.๒ พื้นที่เหมาะสมต่อการเกษตร
รวม.........แห่ง รวมเนื้อที่................ไร่
๔. พื้นที่อนื่ ๆ
๔.๑ ที่ นสล.
๔.๒ ที่สาธารณประโยชน์
๔.๓ ที่ทําเลเลี้ยงสัตว์
๔.๔ ที่ใช้สอยประจําหมู่บ้าน/ชุมชน
๔.๕ ที่อื่นๆ

รวม.........แห่ง
รวม.........แห่ง
รวม.........แห่ง
รวม.........แห่ง
รวม.........แห่ง
รวม.........แห่ง

รวมเนื้อที่................ไร่ แยกเป็น
รวมเนื้อที่................ไร่
รวมเนื้อที่................ไร่
รวมเนื้อที่................ไร่
รวมเนื้อที่................ไร่
รวมเนื้อที่................ไร่

๕. หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบการปลูกป่าประชาอาสาฯ
๕.๑ พื้นทีป่ ่าอนุรักษ์ ตามข้อ. ๑ หน่วยงานสังกัดกรมอุทยานฯ รับผิดชอบการปลูกฯ
๕.๒ พื้นทีป่ ่าสงวนแห่งชาติ ตามข้อ.๒ หน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ รับผิดชอบการปลูกฯ
๕.๓ พื้นที่ ส.ป.ก. ตามข้อ. ๓ หน่วยงานสังกัดสํานักงาน ส.ป.ก. รับผิดชอบการปลูกฯ
๕.๔ พื้นที่อื่นๆ ตามข้อ.๔ จังหวัด/อําเภอ/ส่วนราชการต่างๆ/อปท./ภาคเอกชน/และ
ภาคประชาชน โรงเรียน สถานศึกษา ร่วมกันปลูกฯ

บพิธศร์ฯ

ภาคผนวก ๒
สรุปข้อมูลพืน้ ที่เป้าหมาย
ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี
จังหวัด
ลุ่มน้ํา
แปลงที่

ประเภทพื้นที่

ที่ตั้ง
(หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ)

พื้นที่(ไร่)

จํานวนกล้า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๑.
๒.
๓.

ประเภทพื้นที่
๑. ป่าอนุรักษ์
๑.๑ อุทยานแห่งชาติ
๑.๒ วนอุทยาน
๑.๓ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
๑.๔ สวนพฤกษศาสตร์
๑.๕ สวนรุกชาติ

๒. ป่าสงวนแห่งชาติ
๓. พื้นที่ส.ป.ก.
๔. พื้นที่อื่นๆ
๒.๑ พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์
๓.๑ พื้นที่เพื่อเศรษฐกิจ
๔.๑ พื้นที่ นสล.
๒.๒ พื้นที่เพื่อเศรษฐกิจ
๓.๒ พื้นที่เหมาะสมต่อการเกษตร ๔.๒ พื้นที่สาธารณประโยชน์
๒.๓ พื้นที่เหมาะสมต่อการเกษตร
๔.๓ พื้นที่ทําเลเลี้ยงสัตว์
๒.๔ พื้นที่ป่าชุมชน
๔.๔ พื้นที่ป่าใช้สอยหมู่บ้าน
๔.๕ พื้นที่อื่นๆ
บพิธศร์ฯ

ภาคผนวก ๓
ข้อมูลพืน้ ที่เป้าหมายรายแปลง
ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี
๑. แปลงที่

เนื้อที่

ไร่

๒. ที่ตั้งชุมชน

หมู่บ้าน

อําเภอ

จังหวัด

ตําบล

๓. ประเภทพื้นที่เป้าหมาย
ป่าใช่สอย/ป่าชุมชน
ป่าเสื่อมโทรม

ในพืน้ ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ชื่อป่า
ในพืน้ ที่ป่าอนุรักษ์ ชื่ออุทยาน/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

พื้นที่สาธารณะอื่น
( เช่น วัด โรงเรียน สองข้างถนน พื้นที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น )
๔. ลุ่มน้ําหลัก

ลุ่มน้ําสาขา

๕. ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน/ชุมชน/เอกชนอื่นๆ)
๖. ภาพถ่ายประกอบ

๗. แผนที่พอสังเขป พร้อมพิกัด

ภาคผนวก ๔

แผนการปลูกป่าประชาอาสา
“โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชิน”ี ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ที่

กิจกรรม
ต.ค-พ.ค.

ระยะเวลาการทํางาน
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

หมายเหตุ
ก.ย.

๑. การสํารวจรังวัดแนวเขตแปลงปลูก
ต้นไม้
๒. การแผ้วถางวัชพืช
๓. การติดตั้งป้ายแปลงปลูก (ป้าย
โครงการ)
๔. การปักหลักหมายแนวปลูกต้นไม้
(ระยะ ๔ × ๒ ม.)
๕. การจัดเตรียมกล้าไม้
๖. การขุดหลุมปลูกต้นไม้
๗. การปลูกต้นไม้

บพิธศร์ฯ

ภาคผนวก ๕

แผนการบํารุงรักษา
“โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชิน”ี ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ที่

ระยะเวลาการดําเนินการ

กิจกรรม
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

หมาย
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

๑ การจัดทําแนวกันไฟ
๒ การจัดเวรยาม
ป้องกันไฟป่า
๓ การแผ้วถางวัชพืช
๔ การสํารวจต้นไม้ที่
ตาย
๕
๖
๗
๘

การจัดเตรียมกล้าไม้
การปลูกซ่อมต้นไม้
การพรวนดินใส่ปุ๋ย
อื่นๆ (ระบุ)

บพิธศร์ฯ

