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แนวนโยบายจัดการที่ดิน ป่าไม้ 
และสาระสําคัญของ พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เก่ียวข้องกับชุมชน

1.  สิทธิบุคคลและชุมชนในรัฐธรรมนูญ 2560

มาตรา 43      บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
(1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภมิูปัญญา ศิลปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทัง้ของ

ท้องถิน่และของชาติ 
(2) จดัการ บาํรงุรกัษา และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างสมดลุและยัง่ยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายบญัญติั 
(3) เข้าชื่อกนัเพือ่เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดาเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน 

หรืองดเว้นการดาเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และได้รับแจ้งผลการ
พจิารณาโดยรวดเร็ว ทัง้น้ี หน่วยงานของรัฐต้องพจิารณาข้อเสนอแนะนัน้โดยให้ประชาชนทีเ่ก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการ
พจิารณาด้วยตามวิธีการ ท่ีกฎหมายบญัญัติ 

(4) จดัให้มีระบบสวสัดิการของชุมชน 
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหน่ึง หมายความรวมถึงสิทธิท่ีจะร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือรัฐ

ในการดําเนินการดังกล่าวด้วย

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
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(2) อนุรักษ ์คุม้ครอง บาํรุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจดัการ และใชห้รือจัดให้มกีารใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกดิประโยชน์อย่างสมดุลและยัง่ยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนใน
ท้องถิ่นทีเ่กีย่วข้องมส่ีวนร่วมดาํเนินการ และไดรั้บประโยชน์จากการดาเนินการดงักล่าวดว้ยตามท่ีกฎหมายบญัญติั

มาตรา 57        รัฐตอ้ง 

1.  สิทธิบุคคลและชุมชนในรัฐธรรมนูญ 2560
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โฉนด/นส.3/นส.3ก

แนวนโยบายในการจัดการทีด่นิแต่ละประเภท

ป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าสงวนแห่งชาติ

พืน้ทีอ่นุรักษ์ : อุทยานแห่งชาต/ิเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า

ทีด่นิทาํกนิ

ป่าชุมชน/พืน้ทีห่าเห็ด/หาหน่อ

พืน้ทีจ่ิตวญิญาณ

ทีอ่ยู่อาศัย/ทีด่นิทาํกนิ

ป่าชุมชน/พืน้ทีห่าเห็ด/หาหน่อทีอ่ยู่อาศัย/ชุมชน

พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาต ิ2562 (มาตรา 64) พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาต ิ2562 (มาตรา 65)

พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม 2518

พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาต ิ2562

ปลดล๊อกปลูกไม้มค่ีา

พ.ร.บ.ป่าไม้ 2562

ปลดล๊อกปลูกไม้มค่ีา

พ.ร.บ.ป่าชุมชน 2562

พ.ร.บ.ป่าชุมชน 2562

มติคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต ิ(คทช.)

โฉนด/นส.3/นส.3ก. ป่าสงวนแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติ
วนอุทยาน

เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต ิพ.ศ.2562

กลุ่ม 1
กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กาํหนดกรอบนโยบายกาํหนดกรอบนโยบาย

กลุ่ม 4
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มติคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต ิ(คทช.)..ถูกรับรองด้วย มติ ครม. 26 พ.ย. 61)

พืน้ทีเ่ป้าหมาย กรอบมาตรการแก้ไขปัญหา

ป่าอนุรักษ์
กลุ่มที ่4 ชุมชนทีอ่ยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ ทั้ง ก่อนและ
หลงัมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที ่30 มถุินายน 2541 

ชุมชนท่ีจะไดรั้บการพิจารณาตอ้งเป็นชุมชนท่ีอาศยัอยู่เดิม  มีการกาํหนด
ขอบเขตพ้ืนท่ีทาํกินเป็นท่ียอมรับร่วมกนัและใหสิ้ทธิทาํกินมิใหเ้อกสาร
สิทธิ แนวทางท่ีดาํเนินการ คือ 
1) การสาํรวจการครอบครองท่ีดินและ 
2) การตรวจสอบและการบริหารจดัการพ้ืนท่ีโดยจดัระเบียบพ้ืนท่ีกรณี
สาํรวจแลว้เป็นพ้ืนท่ีล่อแหลมคุกคามต่อระบบนิเวศ นอกนั้นใหพิ้จารณา
ตามความจาํเป็นเพ่ือการดาํรงชีพโดยส่งขอ้มูลใหก้รมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช พิจารณาอนุญาตตามกฎหมาย..(ม.64 พรบ.อุทยาน 
62)

มติคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต ิ(คทช.)..ถูกรับรองด้วย มติ ครม. 26 พ.ย. 61

พืน้ทีเ่ป้าหมาย กรอบมาตรการแก้ไขปัญหา
ป่าสงวนแห่งชาติ
กลุ่มที ่1ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ทีอ่ยู่ในพืน้ทีลุ่่มนํา้ ช้ันที ่3-5 ก่อน มตคิณะรัฐมนตรี
เม่ือวนัที3่0 มถุินายน 2541 

อนุญาตใหเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ อยู่อาศยั/ทาํกิน แบบแปลงรวม (ใหสิ้ทธิทาํ
กิน มิใหเ้อกสารสิทธิ) 

กลุ่มที ่2 ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาตทิีอ่ยู่ในพืน้ทีลุ่่ม
นํา้ช้ันที ่3-5 หลงัมตคิณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที ่30 
มถุินายน 2541 และต้องปฏิบัตติามคาํส่ังคณะรักษา
ความสงบแห่งชาต ิ(คสช.)  ที ่66/2557 ลงวนัที ่17 
มถุินายน 2557

อนุญาตใหเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ อยู่อาศยั/ทาํกิน แบบแปลงรวม (ใหสิ้ทธิทาํ
กิน  มิใหเ้อกสารสิทธิ) โดยอยู่ภายใตข้อ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีกาํหนด
ร่วมกนัในลกัษณะท่ีเก้ือกลูต่อการอนุรักษ ์เช่น  ใหป้ลูกป่าเพ่ือเศรษฐกิจ
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของพ้ืนท่ี และอื่น ๆ  ควบคู่ไปกบัใหใ้ชป้ระโยชน์
อยู่อาศยัและทาํกิน
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มติคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต ิ(คทช.)..ถูกรับรองด้วยมต ิครม.26 พ.ย.61 

พืน้ทีเ่ป้าหมาย กรอบมาตรการแก้ไขปัญหา
ป่าสงวนแห่งชาติ
กลุ่มที ่3 
(1) ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาตทิี่อยู่ในพืน้ทีลุ่่มนํา้

ช้ันที ่1-2 ก่อนมตคิณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที ่30 
มถุินายน 2541 

กาํหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติังานประจาํพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือควบคุมการใช้
ทรัพยากรและทีด่นิและดาํเนินการจัดระเบียบการใช้ทีด่นิอยู่อาศัย/ทํากนิ
เป็นหลกัแหล่งอย่างเหมาะสม (ออกแบบรูปแบบในการอยู่อาศยัร่วมกบั
ชุมชนและราษฎร) เช่น ฟ้ืนฟูสภาพป่าแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมราษฎร
ปลูกป่า 3 อย่าง ร้อยละ 20 ของพ้ืนท่ี

(2) ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาตทิี่อยู่ในพืน้ทีลุ่่มนํา้
ช้ันที ่1-2 หลงัมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที ่30 มถุินายน 
2541 และต้องปฏิบัตติามคําส่ัง คสช. ที ่66/2557 ลง
วนัที ่17 มถุินายน 2557 

ถือเป็นพืน้ทีท่ีต้่องทาํการฟ้ืนฟูสภาพป่า  โดยกรมป่าไมม้อบหมาย
เจา้หนา้ท่ีประจาํพ้ืนท่ีและดาํเนินการฟ้ืนฟูสภาพป่าร่วมกบัราษฎร  ส่วน
ราษฎรท่ีเคยใชท่ี้ดินดงักล่าวและประสงคจ์ะเขา้ร่วมดาํเนินการ จะจดัทาํ
บนัทึกขอ้ตกลงร่วมกบักรมป่าไมโ้ดยมีหนา้ท่ีดูแลบาํรุงรักษาป่าและจะ
ขอรับผลผลิตจากไมท่ี้ปลูกและใชป้ระโยชน์ท่ีดินในระหวา่งแถวของ
ตน้ไมไ้ด ้

มติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

โฉนด/นส.3/
นส.3ก.

ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ
วนอุทยาน

เขตรักษาพนัธ์ุ
สัตว์ป่า

เขตห้ามล่าสัตว์
ป่า

พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต ิ
พ.ศ.2562

กลุ่ม 1 กลุ่ม 3

กาํหนดกรอบนโยบาย

ม.64 ม.65กลุ่ม 2 ม.57 ม.121
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มติคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต ิ(คทช.)

โฉนด/นส.3/นส.3ก. ป่าสงวนแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติ
วนอุทยาน

เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่า
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต ิพ.ศ.2562

กาํหนดกรอบนโยบายกาํหนดกรอบนโยบาย

ม.64 ม.65

ททีาํกนิ  ทอียู่อาศัย
เขตใช้ประโยชน ์
ทร ัพยากรทดแทนได้

กลุ่มท่ี 4

      ม.64 ม.65 การจัดการทีด่ิน ป่าไม้ของชุมชน กรณอุีทยานทีจั่ดตั้งแล้ว 

เขตทีดินทาํกินและทีอยู่อาศยั (ก่อนปี 2545)
เขตทีดินทาํกินและทีอยู่อาศยั (ปี2545-2557)
เขตการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ

แผนการจดัการอทุยานแห่งชาติ

ม. 65 

ม. 64
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     มาตรา 64 ทีอ่ยู่อาศัย ทีท่าํกนิในเขตพืน้ทีอุ่ทยานฯ 

เขตทีดินทาํกินและทีอยู่อาศยั 

เขตการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ

แผนการจดัการอทุยานแห่งชาติ

ให้กรมอุทยานฯ สํารวจแนวเขตทีด่นิทาํกนิ/ทีอ่ยู่อาศัยให้เสร็จภายใน 240 วนั 
นับแต่วนัทีก่ฎหมายบังคบัใช้ (หรือเวลาประมาณ 420 วนั)

(1) เขตตามมต ิครม.30 ม.ิย.41 (เข้าทาํกนิตั้งแต่อดตี ถึง ปี 45)
(2) เขตตามคาํส่ัง คสช. 66/2557 (เข้าทาํกนิตั้งแต่ปี 45 – 57)

จัดทาํเป็นโครงการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ยืน และออกเป็นพระราชกฤษฎกีา
มแีนวเขตชัดเจน
ภายในแนวเขตดงักล่าวหากเป็นการใช้ประโยชน์ “ตามปกตธุิระ” ให้ถือว่าไม่
มโีทษ

ทีด่ินทาํกนิและทีอ่ยู่อาศัยใน
เขตอุทยานแห่งชาติ

1. ขอบเขตระยะเวลาในการดาํเนินการ...มาตรา 63 กาํหนดใหก้รมอุทยานแห่งชาติฯ ดาํเนินการ
สาํรวจใหเ้สร็จภายใน 240 วนั (หลงัจากกฎหมายถูกบงัคบัใช้นับจากวนัที ่25 พ.ย. 62)

 หลงัจาก 240 วนั จะไม่มกีารสํารวจอกี เว้นแต่จะได้มกีารแก้ไขกฎหมาย
 แต่ถา้นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติประกาศในราชกิจจานุเบกษา (นบั

จากวนัท่ี 30 พ.ค. 62 เป็นตน้มา จะมีเวลาในการจดัทาํขอ้มูลรวมทั้งส้ิน 420 วนั 

 วนันี ้วนัที ่27 ต.ค. 62 ผ่านไปแล้ว 141 วนั เหลือเวลา 279 วนั

 ม. 64  ทีด่ินและทีอ่ยู่อาศัยตามพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2562 

29 พ .ค.62

ประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษา

25 พ .ย.62

180 วัน

22 ก.ค.63

240 วัน (8 เดอืน)

บังคับใช้ ระยะเวลาสาํรวจ

อุทยานฯ มีประกาศใหแ้จ้งการครอบครองทดีนิ 90 วัน60 วัน

27 ต.ค.62 ผ่านไปแลว้ 141 วนั เหลอืเวลาอกี 279 วัน
22 ก.ค. 63 
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ทีด่ินทาํกนิและทีอ่ยู่อาศัย
ตามมาตรา 64

3. อาํนาจในให้ความเห็นชอบ/อนุมตัิ
 กรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอุทยาน

แห่งชาติเป็นผูเ้สนอโครงการ
 คณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบ/ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา 

(กฎหมาย)

2. พืน้ทีท่ีจ่ะทาํการสํารวจ
 พ้ืนท่ีท่ีไดมี้การสาํรวจตามมติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 30 มิถุนายน 2541 

(ครอบครองและทาํประโยชน์มาจนถึงปี 2545)
 พ้ืนท่ีตามคาํสัง่ คสช.66/2557 (ครอบครองและทาํประโยชน์ระหวา่ง

ปี 2545 – 27 มิถุนายน 2557 เฉพาะคนยากจน-ไร้ที่ดนิทํากนิ)
หมายเหตุ : อุทยานแห่งชาติท่ีประกาศใหม่หลงั พ.ร.บ.น้ีบงัคบัใชจ้ะไม่มี
การสาํรวจตามกฎหมายน้ี

 ม.64….ทีด่ินและทีอ่ยู่อาศัยตามพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

ดนิทาํกนิและทีอ่ยู่อาศัยตาม
มาตรา 64

ของพระราชบัญญัตอุิทยาน
แห่งชาต ิพ.ศ. 2562

ผลของการเข้าร่วมโครงการ
ผูท่ี้ทาํประโยชน์ท่ีดินท่ีเขา้ร่วมโครงการจะไม่ตอ้งรับโทษตาม

กฎหมายกรณีดงัน้ี
 ครอบครองท่ีดิน 
 ก่อสร้าง แผว้ถาง
 ทาํใหเ้ส่ือมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีไปจากเดิม
 เกบ็หา นาํออกไป หรือกระทาํการใดๆ  ต่อทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
 การกระทาํท่ีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้ม

 ปล่อยสตัวเ์ขา้ไป

หมายเหต ุ: เป็นไปเพือการดาํรงชีพตามปกติธุระ

 ม. 64 …ทีด่ินและทีอ่ยู่อาศัยตามพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
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อนุบญัญติัภายใตม้าตรา 64 ท่ีทาํกินท่ีอยูอ่าศยั...แนวทางปฏิบติังาน
• รา่งพระราชกฤษฎีกากาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงือนไขการอยูอ่าศยัหรอืทาํกินในเขตอทุยานฯ 

• จดัทาํแผนทีแนบทา้ยพรอ้มรายชือ จาํนวนทีดิน และแผนผงัแปลงประกอบ (สาํรวจรายแปลง)
• คณุสมบติั สญัชาติไทย บรรลนิุติภาวะหรอืเป็นหวัหนา้ครอบครวั ครอบครองและใชป้ระโยชนม์าอย่างตอ่เนือง 
• แตล่ะอทุยานใหจ้ดัตงัคณะกรรมการชมุชนรว่มกบัอทุยานเพือจดัทาํแนวทางและกติกาการบรหิารจดัการพืนทีรว่มกนั
• ครอบครองใชป้ระโยชนด์ว้ยตนเองใหค้นอืนทีมิใช่คนในครอบครวัเขา้ครอบครองทาํประโยชนแ์ทนมิได ้และไม่ละทิง
หรอืไม่อยู่อาศยัติดตอ่กนัเกิน 1 ปี  (ไม่ไดร้ะบคุรวัเรอืนละกีไร ่ตามสภาพจรงิ เดิมกหนดไว ้20 ไรต่อ่ครวัเรอืน)

• กรณีจดัทีดินในลกัษณะแปลงรวมของชมุชนใหแ้นบรายชือบคุคลทีใชป้ระโยชนร์ว่มกนั (ไรห่มนุเวียน ฯลฯ)
• จดัทาํโครงการคราวละไม่เกิน 20 ปี 
• หา้มซือขาย แลกเปลียน ใหเ้ช่า โอนสิทธิการถือครองใหค้นอืน ยกเวน้การครอบครองทีตกทอดแก่ทายาท
• มีการติดตามตรวจสอบรว่มกนัอย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั 

อนุบญัญติัภายใตม้าตรา 64 ท่ีทาํกินท่ีอยูอ่าศยั...แนวทางปฏิบติังาน
• (รา่ง)ระเบียบกรมอทุยานแหง่ชาติฯ วา่ดว้ยการอยูอ่าศยัหรอืทาํกินในเขตอทุยานแหง่ชาติ

• เดิมมีคาํวา่ “พืนทีลอ่แหลมคกุคามระบบนิเวศ” ลุม่นาํชนั 1,2 ...จะไม่สาํรวจและจดัระเบียบพืนที ปัจจบุนัตดัออก 
สาํรวจตามสภาพความเป็นจรงิ พืนทีลุม่นาํ 1 หรอื 2 ทีมีทิวทศันส์วยงาม หรอืเป็นแหลง่ทีอยุ่อาศยัของสตัวป่์า พนัธุพื์ช
หายากใหด้าํเนินการตามมาตรการการอนรุกัษพื์นทีตน้นาํโดยใหส้อดคลอ้งกบัพืนที 

• สามารถทาํกินเป็นปกติธรุะโดยมิตอ้งขออนมุติัจากอธิบดี คือ การอยู่อาศยั ทาํกินในทีดินตนเอง ปลกูสรา้งซอ่มแซมทีอยู่
อาศยั ทาํเกษตรอินทรยี ์เกษตรยงัยืน และนาํผลผลิตทางการเกษตรขนสง่ออกนอกพืนทีได ้เลียงสตัว ์และนาํเคลือนยา้ย
ออกจากพืนทีได ้

• ปลกูตน้ไมป่้าประจาํถินเพือฟืนฟรูะบบนิเวศอย่างนอ้ย 20 ตน้ตอ่ไร(่รวมไมเ้ดิมได)้ ในพืนที (ใหอ้อกแบบตามความ
เหมาะสมของเกษตรกร) 

• สามารถตดัไมยื้นตน้ทีเป็นไมเ้กษตรและไมใ้ชส้อยเพือการดาํรงชีพเป็นปกติธุระ โดยใหแ้จง้ตอ่หวัหนา้อทุยานฯ เพือ
รว่มกนัตรวจสอบก่อนดาํเนินการ โดยใหร้ว่มกนักาํหนดแนวทาง และกติการว่มกนั (กรณีตดัไมย้างพาราฯลฯ)

• ปรบัปรุง พฒันาและสง่เสรมิคณุภาพชีวิตของราษฎรของหน่วยงานรฐั หรอืองคก์ร ใหด้าํเนินการได ้(องคก์รอืนสามารถ
ทาํงานช่วยได)้
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18



03‐Feb‐20

10

สรุปสิทธิชาวบา้นในพ้ืนท่ีทาํกินและอยูอ่าศยั..ถา้ไดรั้บรองและถูกประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

• รบัรองการใชป้ระโยชนที์ทาํกินตามสภาพความจรงิของชมุชนทีทาํกินเดิม (ไมไ่ดจ้าํกดัที 20 ไร)่ โดยมีแผน
ทีแนบทา้ย กรณีรายแปลงมีรหสั มีรายชือ กรณีทีทาํกินแปลงรวมเช่นไรห่มนุเวียนใหมี้รายชือผูใ้ชแ้นบทา้ย 
ระยะเวลาคราวละไมเ่กิน 20 ปี สืบทอดใหท้ายาทได ้

• สามารถทาํกินเกษตร ปศสุตัวไ์ดต้ามปกติธุระ สามารถใชไ้มที้ปลกูได ้ โดยใหมี้ขอ้ตกลงรว่มกนัของแตล่ะ
พืนทีอทุยาน

• พฒันาโครงสรา้งพืนฐาน คณุภาพชีวิตไดต้ามความสมควรโดยองคก์รอืนๆสามารถเขา้ไปทาํงานรว่มกนัได้
ทงันีใหอ้ยูใ่นแผนแมบ่ทการจดัการอทุยานฯ และแผนงาน รวมมทงักติกาขอ้ตกลง

• ตงัคณะกรรมการรว่มกนัระหวา่งชมุชนกบัอทุยาน เพือการติดตามตรวจสอบรว่มกนัอยา่งตอ่เนือง
• ผลอืนๆ...การไดส้ทิธิการชดเชยกรณีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ  การมีโอกาสในการไดร้บัการรบัรอง
มาตราฐานผลผลติทางการเกษตร

      ม.65  เขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทีท่ดแทนได้ของชุมชน กรณีอุทยานทีจ่ัดตั้งแล้ว 

เขตทีดินทาํกินและทีอยู่อาศยั (ก่อนปี 2545)
เขตทีดินทาํกินและทีอยู่อาศยั (ปี2545-2557)
เขตการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ

แผนการจดัการอทุยานแห่งชาติ

ม. 65 

ม. 64
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การใช้ทรัพยากรทีท่ดแทนได้
ตามมาตรา 65

ของพระราชบัญญัตอุิทยาน
แห่งชาต ิพ.ศ. 2562

1. วตัถุประสงค์
 กาํหนดใหมี้เขตท่ีเกบ็หาทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถเกิดใหม่

ทดแทนไดต้ามฤดูกาลตามศกัยภาพเหมาะสมและเพียงพอใน
การเกบ็หาหรือใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินั้นโดยไม่
ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติ สัตวป่์า ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และระบบนิเวศ และเป็นกรณีท่ีมีความจาํเป็นเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาการดาํรงชีพตามวิถีชุมชนหรือวิถีชีวิตดั้งเดิม โดยใหมี้
ประกาศเป็นกฎกระทรวง ท่ีมีแผนท่ีแนบทา้ย พร้อมกบั
แผนการจดัการ และขอ้ตกลงต่างๆ ในการจดัการ

 มาตร 65  การใช้ประโยชน์ทีท่รัพยากรทีท่ดแทนได้ ตามพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2562 

     มาตรา 65 เขตป่าทีใ่ช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติทีท่ดแทนได้

เขตทีดินทาํกินและทีอยู่อาศยั (ก่อนปี 2545)
เขตทีดินทาํกินและทีอยู่อาศยั (ปี2545-2557)
เขตการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ

แผนการจดัการอทุยานแห่งชาติ

 ให้กรมอุทยานฯ ทําการศึกษาเพ่ือกาํหนดเขตการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร (หาเห็ด หาหน่อไม้ ผกัหวาน ทําประมงพืน้บ้าน) ศึกษา
ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทดแทนได้  ให้เสร็จภายใน 
240 วนั นับแต่วนัท่ีกฎหมายบังคบัใช้ 
จัดทําเป็นโครงการจัดการทรัพยากรอย่างยัง่ยืน เสนอให้
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และออกเป็นกฎกระทรวง/มีแนวเขต
ชัดเจน
ภายในแนวเขตดงักล่าวหากเป็นการใช้ประโยชน์ “ตามปกติ
ธุระ” ให้ถือว่าไม่มีโทษ
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22



03‐Feb‐20

12

เขตการใช้ทรัพยากรทีท่ดแทน
ได้ของชุมชนทีอ่ยู่ในเขต

อุทยานแห่งชาติ

2. ขอบเขตระยะเวลาในการดาํเนินการ
 กาํหนดใหก้รมอุทยานแห่งชาติฯดาํเนินการสาํรวจใหเ้สร็จภายใน 240 วนั 

หลงัจากกฎหมายบงัคบัใช ้( 180 วนั หลงัประกาศ)  ม.63
 หลงัจาก 240 วนั จะไม่มีการสาํรวจอีก เวน้แต่จะไดมี้การแกไ้ขกฎหมาย
 แต่ถา้นบัจากวนัท่ีพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติถูกประกาศในราชกิจา

นุเษกษา (นบัวนัท่ี 30 พ.ค. 62 เป็นตน้มา จะมีระยะเวลาในการสาํรวจและจดัทาํ
ขอ้มูลรวม 420 วนั 

 วนันี ้วนัที ่27 ต.ค. 62 ผ่านไปแล้ว 141 วนั เหลือเวลา 279 วนั

 ม. 65 เขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทีท่ดแทนได้ ตามพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

29 พ .ค.62

ประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษา

25 พ .ย.62

180 วัน

 22 ก.ค.63

240 วัน (8 เดอืน)

บังคับใช้ ระยะเวลาสาํรวจ

27  ต.ค. 62 ผ่านไปแลว้ 141 วนั
22 ก.ค. 63 

เหลอืเวลาอกี 279 วัน

เขตการเกบ็หาของป่า การใช้
ทรัพยากรทีท่ดแทนได้

ตามมาตรา 65
ของพระราชบัญญัตอุิทยาน

แห่งชาต ิพ.ศ. 2562

3. พืน้ทีท่ีจ่ะทาํการสํารวจ
 อุทยานแห่งชาติท่ีจดัตั้งมาก่อนพระราชบญัญติัน้ี
 ชุมชนริมขอบอุทยานจะดาํเนินการตามมาตรา 65 กไ็ด้

4. อาํนาจในให้ความเห็นชอบ/อนุมตัิ
 กรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเป็นผูเ้สนอโครงการ
 คณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบ/ออกเป็นกฎกระทรวง 

(กฎหมาย)

 ม.65 เขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทีท่ดแทนได้ ตามพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2562 
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เขตการเกบ็หาของป่า การใช้
ทรัพยากรทีท่ดแทนได้

ตามมาตรา 65
ของพระราชบัญญัตอุิทยาน

แห่งชาต ิพ.ศ. 2562

5 ผลของการเข้าร่วมโครงการ
ผูท่ี้ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดทดแทนไดซ่ึ้งเขา้ร่วม

โครงการจะไม่ตอ้งรับโทษ

หมายเหต ุ: เป็นไปเพือการดาํรงชีพตามปกติธุระ

 ม. 65 เขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทีท่ดแทนได้ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562.. 

 หาเหด็
 หาหน่อไม้
 สตัว ์เช่น กบ ปลา
 แมลง/ไข่มดแดง
 ไมฟื้น

     ภาพรวมการจัดการเชิงพืน้ที ่ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

เขตการบริหารจดัการภายในอทุยานแห่งชาติ

เขตท่องเท่ียว/นันทนาการ

เขตท่ีดินทาํกิน/ท่ีอยู่อาศยั
(ทาํกินมาก่อน 2545)..ม. 64

เขตการใช้ประโยชน์ ม.65
(ชุมชนในอทุยาน)
• หาเหด็
• หาหน่อไม้
• หาของป่า
• ไม้ใช้สอย
• ประปาหมูบ่า้น

เขตการใช้ประโยชน์
(ชุมชนนอกอทุยาน)
• หาเหด็
• หาหน่อไม้
• หาของป่า
• ไม้ใช้สอย
• ประปาหมูบ่า้น

เขตท่องเท่ียว/นันทนาการ

เขตอนุรกัษ์เข้มข้น

เขตอนุรกัษ์เข้มข้น

เขตท่ีดินทาํกิน/ท่ีอยู่อาศยั
(ทาํกินมาหลงั 2545-2557)..ม. 64

ป่าชมุชน
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เขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทดแทนได้ ม.65...มีคู่มือการสํารวจ  
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28



03‐Feb‐20

15

       ติดตาม
       ออกเป็น
กฎหมาย

        เสนอคณะรฐัมนตรี       จดัทาํเป็นโครงการ
กาํหนดในแผนแม่บท

อทุยานแห่งชาติแต่ละแห่ง
ทาํการสาํรวจ

และจดัทาํแผนท่ี

สรปุกระบวนการและขัน้ตอนการดาํเนินการแก้ไขปัญหาท่ีดินทาํกิน/ท่ีอยู่อาศยั/เขตการใช้ประโยชน์

สรุปกระบวนการแก้ไขปัญหาทีด่ินทาํกนิ/ทีอ่ยู่อาศัย/เขตการใช้ประโยชน์

 เขตทีดิ่นทํากิน
 เขตทีอ่ยู่อาศัย
 เขตถนน สาธารณูปโภค

 เขตทีดิ่นทํากิน
 เขตทีอ่ยู่อาศัย
 เขตถนน 

สาธารณูปโภค
 ประชาคมหมู่บ้าน

 จดัทําเป็นโครงการ
 เสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
 ขออนุมัติจากคณะกรรมการ

อุทยานแห่งชาติ

 ขอความเหน็ชอบ
จากคณะรัฐมนตรี

 ออกเป็นพระ
ราชกฤษฎกีา
พร้อมแผนที่
แนบท้าย

64  ติดตามว่าได้
ดําเนินการตาม
เงือ่นไขหรือไม่

 สํารวจประเภท ชนิด
ของทรัพยากร

 จดัทําข้อมูลพืน้ฐาน
และแผนทีเ่ขตการใช้
ประโยชน์

 จดัทํากติกาข้อตกลงใน
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่
เกิดทดแทนได้

 กําหนดเขตการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร
ทีเ่กิดทดแทนได้ไว้ใน
แผนแม่บทอุทยาน
แห่งชาติ

 จดัทําเป็นโครงการ
 เสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
 ขออนุมัติจากคณะกรรมการ

อุทยานแห่งชาติ

 ขอความเหน็ชอบ
จากคณะรัฐมนตรี

 ออกเป็นประกาศ
รัฐมนตรี65

 ติดตามว่าได้
ดําเนินการตาม
เงือ่นไขหรือไม่

ต้องทาํให้เสรจ็ใน 240 วนั นับจากกฎหมายมีผลบงัคบัใช้

12. รายละเอยีด แนวทางการดาํเนินงาน....

อนุบัญญัต  ิ26 ฉบับ
‐พระราชกฎฎกีา 3 ฉบับ
-กฎกระทรวง 2 ฉบับ
-ระเบยีบกรม 12 ฉบับ ...(รายละเอยีดมาตรา 64 และ 65 อยู่ในระเบยีบกรมอุทยานฯ)
-ประกาศกระทรวง 8 ฉบับ
-หลักเกณฑ  ์1 ฉบับ

ความก้าวหน้า...กรมอุทฯว่าจ้างผู้เชยีวชาญซงึเป็นหน่วยงานภายใต้กาํกับของคณะกรรมการ
กฤษฎกีายกร่าง ภายใต้ความเหน็ชอบคณะอนุกรรมการกฎหมายลาํดับรอง ประกอบ พรบ.
อุทยานฯ  ....กาํหนดเสร ็จภายใน  6 เดอืนหลังประกาศ พรบ.
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 การประชุมชีแ้จงทําความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่าง เจ้าหน้าที-่
ชุมชน-อบต.-ผู้ใหญ่บ้าน

 สร้างแนวทางการทํางานร่วม
ระหว่างอุทยานกบัชุมชน

       (1) กระบวนการสํารวจร่วมกัน
       (2) การนําเสนอข้อมูลร่วมกัน
       (3) การทํากฎกติกา
       (4) ใช้กลไกประชาคม

 การสํารวจแนวเขตร่วมกัน       
(1) ชุมชนมีคณะทํางาน

       (2) ต้องสํารวจร่วม/อย่าปล่อย
ให้สํารวจฝ่ายเดียว
       (3) มียุทธศาสตร์ในการเจรจา
ต่อรอง

 การนําเสนอข้อมูล/ผลการ
สํารวจ

 จดัให้มีการรับฟังความคิดเหน็
ของสมาชกิชุมชน/ดึงคนกลาง
มาให้ความเหน็

 การทําประชาคมหมู่บ้านเพือ่ให้
ความเหน็ชอบ/ไม่ให้ความ
เหน็ชอบ

 นําเข้าทีป่ระชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เพือ่พจิารณา
และให้ความเหน็

สรุปกระบวนการแก้ไขปัญหาทีด่ินทาํกนิ/ทีอ่ยู่อาศัย/เขตการใช้ประโยชน์

สรุปกระบวนการแก้ไขปัญหาทีด่ินทาํกนิ/ทีอ่ยู่อาศัย/เขตการใช้ประโยชน์
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แผนการบริหารจดัการ
อทุยานแห่งชาติ

ม. 18 

อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งต้องมีแผนการบริหารจดัการอุทยานแห่งชาติ 
โดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังน้ี

1. เขตการบริหารจดัการ
• เขตอนุรักษ์เข้มข้น
• เขตท่องเทีย่วและนันทนาการ
• เขตกนัชน
• เขตทีดิ่นทํากินและทีอ่ยู่อาศัยของชุมชน (ม.64)
• เขตการใช้ประโยชน์ทีเ่กิดทดแทนได้ (ม.65)

2. วิธีการดาํเนินการ
3. แนวทางการจดัการ
4. การกาํกบัดแูลการใช้พืน้ท่ี
5. การมีส่วนร่วมของชมุชน

    อปท.กบั พ.ร.บ.อุทยานฯพ.ศ. 2562…แผนการบริหารจัดการ ม. 64 และ ม. 65 

ประชาชน/ชมุชน

 ความรูค้วามเขา้ใจ/เทา่ทนั
         (1) สิทธิและเสรภีาพของตน
         (2) กฎหมายทีเกียวขอ้ง
 ความตืนตวั/กระตือรอืรน้
 การรว่มกลุม่/ความรว่มมือของ

คนในชมุชน

สภาองคก์รชมุชน

กลไกสภาองคก์รชุมชนตาํบล
 เป็นคนกลาง/สง่ผ่านความรู ้

ความเขา้ใจใหแ้ก่ประชาชน/
ชมุชน เช่น ป่าชมุชน ฯลฯ

 ประสานงานใหเ้กิดเวทีชีแจง
ขอ้มลู/กาํหนดยทุธศาสตร ์
แนวทาง แผนงานในการทาํงาน
รว่มกนั เช่น การสาํรวจเขตทีดิน
ทาํกิน เขตการใชป้ระโยชน์

 สนบัสนนุการทาํแผนชมุชน
กลไกสภาองคก์รชุมชนจงัหวดั
 ติดตามผลการดาํเนินงานแกไ้ข

ปัญหาทีดินทาํกิน ป่าชมุชน
 สง่ผ่านขอ้มลูชมุชนไปใหห้น่วยงาน
 ถ่วงดลุ ติดตาม ตรวจสอบ

กาํนัน/ผูใ้หญ่บา้น

 ตงัคณะกรรมการหมูบ่า้น
 เป็นคนกลางประสานงานกบั 

จนท.อทุยานแหง่ชาติ/ป่าไม ้
เพือใหเ้กิดการชีแจง ทาํความ
เขา้ใจถงึกระบวนการ
ดาํเนินงานของหน่วยงานรฐั

 กลไกของคณะกรรมการ
หมูบ่า้นทีจะเขา้ไปมีสว่นรว่มใน
ขนัตอนตา่งๆ

 การประชาคมหมูบ่า้น 
                  (1) ทาํกติกาชมุชน 
                  (2) เสนอขอ้มลูกบั
หน่วยงาน

องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน

 เป็นคนกลางประสานงานกบั 
จนท.อทุยานแหง่ชาติ/ป่าไม ้
เพือใหเ้กิดการชีแจง ทาํความ
เขา้ใจถงึกระบวนการ
ดาํเนินงานของหน่วยงานรฐั

 การจดัสรรงบประมาณ/
อปุกรณ/์บคุลากรเพือสนบัสนนุ 
การสาํรวจจาํทาํขอ้มลูแนวเขต
ทีดินทาํกินและทีอยู่อาศยั

 เสนอความเหน็ขอ้เสนอแนะ
         (1) การประชมุ อบต.กบัราษฎร
         (2) การจดัตงัอทุยาน
         (3) แผนแมบ่ทอทุยาน
         (4) การสาํรวจทีดิน/เขตใชป้ระโยชน์
 ขอ้บญัญติัทอ้งถิน

บทบาทของแต่ละภาคส่วน
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