
มติ ครม. ด้านสิ่งแวดล้อมประจ าวันที่ 6 ก.พ. 2550 : เรื่อง แนวทางการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง 

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรายงานแนวทางการพัฒนาชุมชน  
สิ่งแวดล้อม และควบคุมพืชเสพติดบนพ้ืนที่สูง ภายหลังสิ้นสุดแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม 
และควบคุมพืชเสพติดบนพ้ืนที่สูง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549) คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ส านักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติรายงานแนวทางการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และควบคุมพืชเสพติดบนพ้ืนที่สูง ภายหลัง
สิ้นสุดแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และควบคุมพืชเสพติดบนพ้ืนที่สูง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545-
2549) ดังนี้แนวทางการด าเนินงาน ภายหลังสิ้นสุดแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และควบคุม
พืชเสพติดบนพ้ืนที่สูง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช มีดังนี้การ
ด าเนินงานในช่วงแผนแม่บทฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ได้
ด าเนินการภายใต้งบประมาณปกติของกรม ด าเนินการในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ท่ัวประเทศ 

1. โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ในเขตพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2541 เห็นชอบหลักการมาตรการและแนวทางแก้ไข ปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ปุาไม้และให้ด าเนินการ
ต่อไปได้ตามมติคณะกรรมการนโยบายปุาไม้แห่งชาติ โดยให้กรมปุาไม้ (ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช รับมาด าเนินการในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ ) 
ด าเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและปุาไม้ระดับพ้ืนที่ ผลการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2541-2548 ดังนี้ ผู้ถือครองที่ดินในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ 126,197 ราย เนื้อที่ 1,741,550 ไร่ ตรวจพิสูจน์สิทธิ์แล้ว 
61,249 ราย อยู่อาศัย/ท ากิน ก่อนประกาศเขตปุาไม้ 9,687 ราย อยู่อาศัย/ท ากิน ภายหลังประกาศเขตปุาไม้ 
51,562 ราย ส าหรับปี 2549 ได้ด าเนินการจัดการชุมชนในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ โดยการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์ 
19,988 ราย  

2. โครงการหมู่บ้านปุาไม้แผนใหม่ ตามแนวพระราชด าริเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เป็นโครงการ
ด าเนินการในปี 2547 ซึ่งน าแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งได้พระราชทานแนว
พระราชด าริในการให้ชาวบ้านร่วมกันเป็นหมู่บ้านปุาไม้ (แผนใหม่) และแนวพระราชด าริของสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานแนวทางปุารักษ์น้ า และบ้านเล็กในปุาใหญ่ เพ่ือแก้ไขปัญหาการอยู่
ร่วมกันระหว่างคนกับปุา ตามมติคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2547 
และเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2547 ซึ่งเริ่มด าเนินการในการบูรณาการงบประมาณของหน่วย ซึ่งกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ด าเนินการในปีงบประมาณ 2548 ในหมู่บ้านในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ จ านวน 100 
หมู่บ้าน (จาก 2,348 หมู่บ้าน) การด าเนินงาน 

1. การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และชุมชน 
2. การเตรียมพ้ืนที่ โดยการส ารวจ รังวัด และจัดท าขอบเขตที่ตั้งชุมชน  เพ่ือจัดผังหมู่บ้านทั้งที่อยู่

อาศัย ที่ท ากิน และพ้ืนที่ปุาหมู่บ้าน  
3. การบริหารจัดการ - โดยใช้เวทีประชาคม ในการจัดการตั้งองค์กร บริหารจัดการปุาไม้- ใช้กลไก

กองทุนหมู่บ้าน ในการพัฒนาอาชีพ และสร้างเครือข่าย- บริหารจัดการพื้นที่อยู่อาศัย ท ากิน และปุาไม้ 
4. การสนับสนุน- กระบวนการเรียนรู้- สร้างจิตส านึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของทรัพยากร- 

สนับสนุน แผนงาน/โครงการของรัฐ โดยชุมชนด าเนินการเอง  
5. ประเมินผล และน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง โครงการได้เจียดจ่ายงบประมาณด าเนินการ

ในปี 2548 ส าหรับปี 2549 ไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  



3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ (สสอ.) เป็นโครงการที่สนอง
แนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่อง “คนอยู่กับปุา” โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และยึดหลักธรรมาภิบาล และเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือแก้ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ และ
ลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ดิน น้ า และปุาไม้  โดยมีวัตถุประสงค์ในการ 1) เพ่ือ
ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ 2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพ้ืนที่ปุา
อนุรักษ์ โดยชุมชนมีส่วนร่วม และ 3) เพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นโครงการที่ใช้เงินอุดหนุนในการอนุรักษ์  และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติหมู่บ้านละ 
50,000 บาท ในการสนับสนุนโครงการขององค์กรชุมชนด าเนินการเองในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์เริ่มโครงการในปี พ.ศ. 2549 จ านวน 600 หมู่บ้าน โดยสนับสนุน  
1. หมู่บ้านเปูาหมายของหน่วยจัดการต้นน้ า และหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า จ านวน 411 หมู่บ้าน 2. 
หมู่บ้านภายใต้โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ปุารักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 89 หมู่บ้าน 3. หมู่บ้านตามประกาศกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช เรื่อง ประกาศโครงการ หมู่บ้านปุาไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชด าริ
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2548 จ านวน 100 หมู่บ้าน โครงการทั้ง 3 ดังกล่าวเป็นการด าเนินการที่ครอบคลุมยุทธศาสตร์
การพัฒนา และจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ท ากินบนพ้ืนที่สูงร่วมกันพัฒนา  และการลดความรุนแรงของ
ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ และ การขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ และชุมชนที่สูง
และพ้ืนที่ราบได้ระดับหนึ่ง การด าเนินงานหลังสิ้นสุดแผนแม่บทฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดยุทธศาสตร์กระทรวง  การสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยการมี
ส่วนร่วมของภาคีในปี 2550 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ได้จัดท าค าของบประมาณของ
โครงการจัดการทรัพยากรที่ดิน และปุาไม้ในเขตพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ และโครงการหมู่บ้านปุาไม้แผนใหม่ ตามแนว
พระราชด าริเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2550 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการโครงการทั้งสองให้เกิดความต่อเนื่อง ส าหรับในการพัฒนาต้องยึดหลัก “คนอยู่กับปุา” เพ่ือเกื้อกูล
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนบนพ้ืนที่สูงเข้า
สู่ระบบปกติซึ่งเป็นภารกิจและหน้าที่ปกติของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช  
 
ปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549) 
1. การสกัดกั้นการอพยพจากนอกประเทศ 2. การวางแผนครอบครัวของบุคคลบนพ้ืนที่สูง3. การจัดสรร
งบประมาณในช่วงที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่จะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่นน้ าท่วม ภัยแล้ง และไข้หวัดนก 
ท าให้โครงการที่ด าเนินการอยู่ได้รับผลกระทบ4. การปรับโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม แนวทางการ
ด าเนินงาน ภายหลังสิ้นสุดแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และควบคุมพืชเสพติดบนพ้ืนที่สูง 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549) ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีดังนี้ตามแผนแม่บทเพ่ือการ
พัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และการควบคุมพืชเสพติดบนพ้ืนที่สูง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549) ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ท ากินบนพ้ืนที่สูง โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

1. การจัดการพ้ืนที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยบนพื้นที่สูง 
1.1 เร่งรัดด าเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรในพ้ืนที่ปุาไม้ในหมู่บ้านที่

จัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว และกลุ่มบ้านที่มีคุณสมบัติที่จะด าเนินการแยกเป็นหมู่บ้านที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยให้มีการก าหนดขอบเขตการใช้พ้ืนที่อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือมุ่งเน้นการใช้พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ



ตลอดจนปูองกันและปราบปรามการบุกรุกขยายพ้ืนที่อย่างเด็ดขาด ส าหรับกลุ่มบ้านบนพ้ืนที่สูงที่ไม่อนุญาตให้
จัดตั้งเป็นหมู่บ้านได้นั้น ให้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานไว้ 3 แนวทางคือ การย้ายออกจากพ้ืนที่ การ
รวมกลุ่มใหม ่และการให้อยู่ชั่วคราว 

1.2 หมู่บ้านชุมชนบนพ้ืนที่สูงที่ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านถูกต้องตามกฎหมายแล้ว  ให้
มุ่งเน้นการประสานและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายองค์กรประชาชนในการอนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม บนพ้ืนที่สูง โดยใช้แนวทางการอยู่ร่วมกันของคนกับปุา เพ่ือลดความขัดแย้งในการใช้
ทรัพยากรบนพื้นที่สูง  

2. การพัฒนา 
2.1 หมู่บ้านที่จัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว และกลุ่มบ้านชุมชนบนพ้ืนที่สูงที่มี 

คุณสมบัติครบถ้วนในการแยกเพ่ือจัดตั้งเป็นหมู่บ้านที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการน าภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของประชาชน
บนพ้ืนที่สูงเป็น แนวทางในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของชุมชนเพ่ือน าเข้าสู่การพัฒนาตามระบบปกติ  
ส าหรับกลุ่มบ้านที่ไม่มีศักยภาพในการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามกฎหมาย ให้จัดการบริการทางสังคมขั้นพ้ืนฐาน 
โดยให้การศึกษา สาธารณสุข และพัฒนาอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม เพ่ือให้ประชากรมีรายได้เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพและสามารถพ่ึงตนเองได้ ตลอดจนสร้างโอกาสให้ประชากรบนพ้ืนที่สูงเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต 
เพ่ือไม่ก่อให้เกิดการสร้างถิ่นฐานถาวรในพื้นที่  

2.2 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรแก่ประชาชนบนพ้ืนที่สูง 
ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อเปิดโอกาสและจูงใจให้ไปประกอบอาชีพนอกพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอ่ืน 
ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สรุปผลการด าเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้แผนแม่บทฯ ที่ผ่านมา ใน
ด้านการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า สามารถด าเนินการครอบคลุมในพ้ืนที่ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก ล าปาง พะเยา พิษณุโลก  ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี ราชบุรี และจังหวัดเลย ซึ่งมีพ้ืนที่ที่ได้ด าเนินการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า รวมเนื้อที่ 52,894 
ไร่ การด าเนินงานภายหลังสิ้นสุดแผนแม่บทฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549)กรมพัฒนาที่ดินซึ่งมีภารกิจหลักใน
การด าเนินการเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ า ได้เตรียมจัดท าแผนงานพร้อมกรอบงบประมาณ เพ่ือการด าเนินงาน
จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าบริเวณพ้ืนที่ท ากินของชุมชนบนพ้ืนที่สูง ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการชะล้าง
พังทลายของดิน พร้อมกับการสนับสนุนการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นและการให้ความรู้ การสาธิตแก่เกษตรกร
บนพืน้ที่สูง ในการท าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมอย่าง
ยั่งยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และต้องเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ โดย
พิจารณาด าเนินงานภายใน 20 จังหวัดเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 1 เป็นอันดับแรก และก าหนด
ขอบเขตของพ้ืนที่เตรียมการในลักษณะลุ่มน้ าย่อย ซึ่งครอบคลุมที่ดินท ากินของแต่ละกลุ่มหมู่บ้านเปูาหมาย 
ทั้งนี้กลุ่มหมู่บ้านเปูาหมายพิจารณาตามโครงการดังนี้ 

1. โครงการหมู่บ้านปุาไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชด าริ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
พระบรมราชินีนาถ  

2. โครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน ตามแนวพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

3. โครงการร่วมมือไทย-พม่า เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านชายแดน (กองทัพภาคท่ี 3) 
4. โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน 



5. พ้ืนที่เปูาหมายตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน พ.ศ. 2550-254 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพ คน ชุมชน และพ้ืนที่ชายแดน 
 


