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บทคดัย่อ 

 

 ผลงานฉบบันี�  เป็นการสังเคราะห์องคค์วามรู้และประสบการณ์ดา้นการวิเคราะห์
และแกไ้ขปัญหาเชิงระบบ เพื%อประยุกต์ใช้ในสายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ% งแวดล้อม และนําเสนอผลการวิเคราะห์ 
ต่อผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม เพื%อประกอบการ
พิจารณาดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติที%ซับซ้อน ขาดความชัดเจน
เกี%ยวกบัสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาอย่างตรงจุดและสอดคลอ้งกนั
อยา่งเป็นระบบ ทั�งนี�  ตอ้งใชค้วามรู้และทกัษะในการตรวจสอบและบูรณาการขอ้มูลที%มี
อยู่เดิม การรวบรวมคน้หาขอ้เท็จจริงเพิ%มเติมจากเอกสารและสถานการณ์ในพื�นที%จริง 
และการวิเคราะห์โครงสร้างของปัญหาอยา่งเป็นระบบ เพื%อคลี%คลายปัญหาอย่างถูกตอ้ง 
ชดัเจน และสามารถเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาอยา่งมีหลกัการและเป็นระบบ  
 ในการนี�  ผูข้อรับการประเมิน ไดด้าํเนินการศึกษา คน้ควา้ วิจยั และประยุกตใ์ช้
เทคนิคการวเิคราะห์นโยบายและแผนดา้นทรัพยากรธรรมชาติในเชิงระบบ เพื%อวิเคราะห์
และเสนอแนะกรอบแนวทางการแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและการปรับปรุง
แผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติใหมี้คุณภาพดีขึ�น ประกอบดว้ย 2 กรณีศึกษา 
ไดแ้ก่ (1) การวิเคราะห์และจดัทาํขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกพื�นที%
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง อาํเภอวงันํ� าเขียว จงัหวดันครราชสีมา เพื%อประกอบการ
พิจารณาของรองปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม หวัหนา้กลุ่มภารกิจ
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ (นางมิ%งขวญั  วิชยารังสฤษดิ; ) และ (2) การวิเคราะห์ปัญหาการ
ลกัลอบตดัไมพ้ะยงูในพื�นที%มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ บริเวณชายแดนไทย-
กมัพูชา เพื%อใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการ
กระทาํผดิเกี%ยวกบัไมพ้ะยงูในพื�นที%มรดกโลก ป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ พ.ศ. 2557 - 2558 
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลก 
เพื%อพิจารณาในคราวประชุมสมัยสามัญ ครั� งที%  39 ระหว่างวันที%  8 มิ ถุนายน –  
28 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงบอนน ์สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
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 ผลการวิเคราะห์ทาํให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ% งแวดล้อม รับทราบประเด็นปัญหาและสาเหตุของปัญหาที%ซับซ้อนอย่างชัดเจน  
มีทางเลือกในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ทั� งนี�  เทคนิคการวิเคราะห์ดังกล่าว 
สามารถใช้เป็นต้นแบบในการดําเนินงานเพื%อจัดทาํข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ เพื%อแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ 
ตลอดจนการวิเคราะห์กระบวนการทาํงานต่าง ๆ เพื%อกาํหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาและ
พฒันางานอย่างเป็นระบบ ซึ% งจะทาํให้การแก้ไขปัญหาและการพฒันางานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีกรอบกิจกรรมการดาํเนินงานที%ชดัเจน และนาํไปสู่เป้าหมายที%กาํหนดได ้
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 ผูข้อรับการประเมิน ขอขอบพระคุณสาํหรับความรู้ที%ไดรั้บการถ่ายทอดจากบิดา 
มารดา ครู อาจารย ์ผูบ้งัคบับญัชา เพื%อนขา้ราชการและเจา้หน้าที%ที%เกี%ยวขอ้ง ตลอดจน
เอกสารวชิาการ สาขาการวิเคราะห์นโยบาย ของศาสตราจารย ์เจย ์ดบัเบิลย ูฟอเรสเตอร์ 
(Jay W. Forrester) และศาสตราจารย ์จอห์น ดี สเตอร์แมน (John D. Sterman) การสอนงาน
ของผูบ้ริหารระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ%งท่านมิ%งขวญั  วิชยารังสฤษดิ;  เมื%อครั� งดาํรง
ตาํแหน่งรองปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม ในปี พ.ศ. 2556-2557 
และปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม ในปี พ.ศ. 2557-2558 ตลอดจน
ผูบ้ังคับบัญชาทุกท่าน ทั� งที%สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ%งแวดลอ้ม สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม และสาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงความรู้พื�นฐานจากโรงเรียน 
วดัพระประโทณเจดีย ์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั  คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะการจดัการ
สิ%งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการจดัการสารและของเสีย
อันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบัน/องค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่  
(1) University of Twente ราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ (2) Chinese Executive 
Leaderships Academy Pudong สาธารณรัฐประชาชนจีน และ (3) Potsdam University 
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สุดทา้ยนี�  ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน 
สาํหรับคาํแนะนาํเพื%อปรับปรุงผลงานใหมี้ความชดัเจน ถูกตอ้ง และครบถว้นมากขึ�น  
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บทที� 1 

บทนํา 
 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

 ผูข้อรับการประเมิน ได้ปฏิบัติหน้าที� เกี�ยวกับข้อมูลข่าวสารของสํานักงาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม (สป.ทส.) ในขั+นตอนจดัทาํ วิเคราะห์
และจดัใหมี้ขึ+นใหม่ของขอ้มูลสภาพปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและร่างแนวทางการ
ดําเนินงานเพื�อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในคราวปฏิบัติหน้าที�ด้านการวิเคราะห์และ
กลั�นกรองเรื� องของส่วนราชการระดับกรมในกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
ก่อนเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูงของสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม (สป.ทส.) ในช่วงระหวา่งวนัที� 29 มกราคม 2556 ถึงวนัที� 30 กนัยายน 2558 
ตามคาํสั�ง สป.ทส. รวม 3 คาํสั�ง ดงันี+  

(1) คาํสั�ง สป.ทส. ที� 202/2556 ลงวนัที� 12 มีนาคม พ.ศ. 2556 มอบหมายให้
นายมนตรี  เกียรติเผ่าพันธ์ (ผูข้อรับการประเมิน) ปฏิบัติราชการประจาํหน้าห้อง 
รองปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม (นางมิ�งขวญั  วิชยารังสฤษดิ@ ) 
ตั+งแต่วนัที� 29 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป 

(2) คาํสั�ง สป.ทส. ที� 1049/2557 ลงวนัที� 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มอบให ้
ผูข้อรับการประเมิน ปฏิบติัราชการประจาํหนา้ห้องปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม (นางมิ�งขวญั  วิชยารังสฤษดิ@ ) ตั+งแต่วนัที� 30 มิถุนายน 2557 ถึงวนัที�  
30 กนัยายน 2557 

(3) คาํสั�ง ที� สป.ทส. ที� 1009/2557 ลงวนัที� 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มอบให ้
ผูข้อรับการประเมิน ปฏิบติัราชการ ณ ส่วนวิชาการและช่วยอาํนายการนกับริหาร สาํนกั
บริหารกลาง สป.ทส. เป็นเวลา 12 เดือน ตั+งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2557 ถึงวนัที� 30 กนัยายน 
2558 ได้ปฏิบัติราชการประจําหน้าห้องปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ�งแวดลอ้ม (นางมิ�งขวญั  วิชยารังสฤษดิ@ ) และเป็นคณะทาํงานสนับสนุนการปฏิบติั
ราชการของปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม (นายเกษมสันต ์ จิณณวาโส) 
 

 การปฏิบติัหน้าที�ดงักล่าว มีขอ้จาํกดัอนัเป็นอุปสรรคสําคญัต่อการวิเคราะห์
และกําหนดนโยบายแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม ได้แก่  
ความซับซอ้นของปัญหา เนื�องจากมีปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งจาํนวนมากและขาดขอ้มูลเกี�ยวกบั
สภาพปัญหาที�ชัดเจน ความห่างระหว่างวนัที�และสถานที�เกิดเหตุกบัวนัที�และสถานที� 
ที�เกิดผลกระทบ การเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์ในพื+นที� ตลอดจนความคลาดเคลื�อน
ของขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง ปัจจยัเหล่านี+  ทาํใหก้ารวิเคราะห์ปัญหาและกาํหนดมาตรการแกไ้ข
ปัญหา ดว้ยวธีิคิดแบบปกติ อาทิ การระดมสมอง ไม่สามารถใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบาย
ที�ชดัเจน และตอบคาํถามในเชิงบริหารไม่ไดว้่า ทางเลือกใด ควรเริ�มดาํเนินการเมื�อใด  
ถึงเมื�อใด ในทิศทางใด ปริมาณเท่าใด จะแกปั้ญหาไดจ้ริงหรือไม่ เพียงใด คุม้ค่าหรือ 
ไม่ เห็นผลเมื�อใด ย ั�งยืนหรือไม่ ภายใต้เ งื�อนไขใดบ้าง และถ้าเงื�อนไขดังกล่าว
เปลี�ยนแปลง จะส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ@ ของการแกไ้ขปัญหาอย่างไร ฯลฯ ทั+งนี+  
เพราะวธีิการเหล่านั+น เป็นการใชค้วามคิดเพื�อพิจารณาขอ้เทจ็จริง ขอ้ดี-ขอ้เสีย ผลที�คาด
ว่าจะไดรั้บ และตดัสินใจเลือกทางเลือกนโยบายที�คาดว่าจะสามารถแกไ้ขปัญหาไดดี้
ที�สุด แต่ละเลยขั+นตอนการวิเคราะห์ปัญหาและสมมติฐานเกี�ยวกบัสาเหตุของปัญหา 
อยา่งเป็นระบบ และขาดการประเมินผลกระทบของนโยบายในเชิงปริมาณ (Susskind et al.,  2001) 
 ผูข้อรับการประเมิน เห็นว่า การวิเคราะห์และเสนอโยบายแกไ้ขปัญหาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาที�ซบัซ้อน ควรใชค้วามรู้และทกัษะการวิเคราะห์
นโยบายขั+ นสูง เพื�อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ+ น 
โดยเฉพาะการวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบ และการสร้างแบบจาํลองเชิงคอมพิวเตอร์เพื�อ
ช่วยในการวเิคราะห์และออกแบบนโยบายหรือทางเลือกในการดาํเนินการเพื�อไขปัญหา 
ในการนี+  จึงไดป้ระยุกตใ์ชค้วามรู้เกี�ยวกบัหลกัการของระบบ (Principles of Systems) 
เพื�อวเิคราะห์ปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติที�ซบัซอ้นและยากต่อการแกไ้ข นาํเสนอเป็น
ผลงานในเอกสารวิชาการฉบับนี+  จาํนวน 2 กรณีศึกษาได้แก่ ปัญหาการบุกรุกที�ดิน 
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ป่าไมใ้นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง อาํเภอวงันํ+ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา และ
ปัญหาการลกัลอบตดัไมพ้ะยงูในเขตพื+นที�มรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่  

นอกจากนี+  ผูข้อรับการประเมิน ยงัได้วิเคราะห์ปัญหาการลกัลอบตดัไมพ้ะยูง
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาทั+ งระบบ โดยพิจารณาโครงสร้างเชิงระบบของการ
ลาดตระเวนในพื+นที�แหล่งไมพ้ะยงู การลกัลอบขา้มแดนเพื�อตดัไมพ้ะยงูบริเวณชายแดน
ไทย-กมัพูชา การคา้ไมพ้ะยงูในประเทศเพื�อนบา้น ความตอ้งการไมพ้ะยงูในตลาดโลก 
กลไกราคาไมพ้ะยูง  และชีววิทยาของตน้พะยูงในพื+นที�ป่าไมข้องประเทศไทย  และ
วิเคราะห์ปัญหาในส่วนที�ประเทศไทย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม สามารถจดัการไดม้ากที�สุด คือ การลาดตระเวนทางพื+นดินของเจา้หน้าที�
พิทกัษป่์า และจดัทาํแนวทางการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาอตัรากาํลงัเจา้หนา้ที�พิทกัษป่์า
ลดลง ซึ�งเป็นปัญหาและอุปสรรคสาํคญัต่อการป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบตดัไม้
พะยูง เสนอต่อปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ในฐานะประธาน
กรรมการแกไ้ขปัญหาการลกัลอบตดัไมพ้ะยูงบริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา (ฝ่ายไทย) 
เมื�อว ันที�  29 กันยายน 2558 เพื�อประกอบการพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนให ้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช ใชแ้บบจาํลองพลวตัของเจา้หนา้ที�พิทกัษป่์า 
(RANGER) เป็นเครื�องมือสาํหรับเพิ�มประสิทธิภาพการวิเคราะห์และออกแบบนโยบาย
แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนอตัรากาํลงัเจา้หน้าที�พิทกัษ์ป่า อย่างไรก็ตาม วิธีการและ 
ผลการวิเคราะห์ดว้ยวิธีนี+  เรียกว่า System Dynamics Modeling มีความซับซ้อนมาก
เกินไป และไม่ถูกนาํไปใชใ้นทางปฏิบติั ต่างจากการใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ระบบในเชิง
คุณภาพ ร่วมกบัการวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบ ซึ� งมีศกัยภาพสูงในการวิเคราะห์ปัญหา
และกาํหนดกลยุทธ์เพื�อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ดังกรณีการวิเคราะห์
ปัญหาการทบัซ้อนระหว่างพื+นที�ป่าไมก้บัเขตปฏิรูปที�ดินเพื�อเกษตรกรรม ซึ� งสามารถ
มองเห็นหลกัการและเหตุผลของแผน รวมถึงแนวทางการทบทวนปรับปรุงแผนดงักล่าว
ไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นระบบมากขึ+น  
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1.2  วตัถุประสงค์ 

  เพื�อวิเคราะห์ปัญหาและจดัทาํร่างขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการแกไ้ขปัญหา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที�รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดล้อม 
(นางมิ�งขวญั  วชิยารังสฤษดิ@ ) มอบหมาย และขยายผลการดาํเนินงาน 

1.3  ระยะเวลาดําเนินการ 
  มกราคม 2556 – กนัยายน 2558 
 

1.4  พื)นที�ดําเนินการ 

(1) สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม กรุงเทพฯ 
(2) สาํนกังานป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง จงัหวดันครราชสีมา 
(3) อุทยานแห่งชาติภูจงนายอย จงัหวดัอุบลราชธานี 

1.5  สัดส่วนของผลงาน 

   ร้อยละ 100 

1.6  ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 

(1) ปัญหาที�วิเคราะห์มีความซบัซอ้นและคลุมเครือ เนื�องจากมีปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง
จาํนวนมากและไม่ทราบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดงักล่าว เนื�องจากขาดการวิเคราะห์
ปัญหาอยา่งเป็นระบบ ตอ้งเริ�มดาํเนินการตั+งแต่การกาํหนดนิยามของปัญหาใหช้ดัเจน 

(2) ใชค้วามรู้และทกัษะการวิเคราะห์และเสนอนโยบายแกไ้ขปัญหาพลวตัโดย
การจาํลองสถานการณ์เชิงคอมพิวเตอร์ (Computer Simulation Modeling) ตามหลกัวิชา
พลวตัระบบ (System Dynamics) ซึ� งใช้ระยะเวลาศึกษาทาํความเข้าใจมากจากตาํราและ
แหล่งขอ้มูลต่างประเทศ 

(3)  บูรณาการความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา  เพื�อพัฒนาเป็นเทคนิค 
การวเิคราะห์ปัญหาและการจดัทาํขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

(4)  ใชค้วามรู้และทกัษะการเขียนแบบจาํลองดว้ยโปรแกรม Vensim 
(5)  ตอ้งรวบรวมและตรวจสอบขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
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1.7 ประโยชน์ของผลงาน 

(1) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช ไดใ้ชผ้ลการวิเคราะห์โครงสร้าง
ของปัญหาการลกัลอบตดัและคา้ไมพ้ะยงูในพื+นที�มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่  
เพื�อปรับปรุงแผนปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาการลกัลอบตดัและคา้ไมพ้ะยูงในพื+นที�มรดก
โลกกลุ่มป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ เสนอต่อศูนยม์รดกโลก เพื�อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการมรดกโลกสมยัสามญั ในคราวประชุม ครั+ งที� 39 ระหว่างวนัที� 8 มิถุนายน  
– 28 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงบอนน ์สหพนัธรัฐเยอรมนี และคณะกรรมการฯ ไดมี้ขอ้มติ
ชื�นชมต่อแผนดังกล่าว และให้ชะลอการพิจารณาขึ+ นบัญชีกลุ่มป่าดงพญาเย็น- 
เขาใหญ่ เป็นมรดกโลกในภาวะอนัตราย จนกวา่จะประชุมครั+ งต่อไป ในปี 2559 

(2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดล้อม ใช้ผลการวิเคราะห์เป็น
แนวทางขับเคลื�อนการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของแนวเขตที�ดินของรัฐระหว่าง 
เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตปฏิรูปที�ดินเพื�อเกษตรกรรม 

(3) เป็นตวัอยา่งการวิเคราะห์ปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติที�ซับซ้อนตามหลกั
วชิาการ เจา้หนา้ที�ผูส้นใจทั�วไปสามารถใชศึ้กษาและพฒันาทกัษะการวิเคราะห์นโยบาย
และแผนอยา่งเป็นระบบได ้

(4) เป็นพื+นฐานองค์ความรู้ด้านการออกแบบนโยบายสําหรับเจ้าหน้าที� รัฐ 
(Policy Design for Governmental Officers) สามารถเผยแพร่ในรูปแบบหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื�อเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัและพฒันางานด้านนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มของประเทศไทยต่อไป 
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บทที� 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 
  
 การวเิคราะห์ปัญหาและกาํหนดนโยบายเพื�อแกไ้ขปัญหาใด ๆ ใหบ้รรลุผลสาํเร็จ 
จาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้ที�สาํคญั 2 ส่วน คือ  
 (1) ความรู้เกี�ยวกบัความจริงหรือธรรมชาติของปัญหา สาเหตุ เป้าหมาย และ
วธีิการดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย (สัจจญาณ)   
 (2) ความรู้เกี�ยวกับวิธีการกาํหนดรู้ปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  
การกาํหนดเป้าหมาย  และการกาํหนดกลยทุธ์/หนทางปฏิบติั เพื�อบรรลุเป้าหมาย (กิจจญาณ)  
ซึ� งเป็นการพิจารณาและแกไ้ขปัญหา ตามหลกัอริยสัจจ ์4 ไดแ้ก่ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ และ
มรรค อนัเป็น “พระธรรมเทศนาขั<นสุดยอด” โดยที� ทุกข์ เป็นขั<นแถลงปัญหาที�จะตอ้งทาํ
ความเขา้ใจและรู้ขอบเขต สมุทัย เป็นขั<นวิเคราะห์และวินิจฉัยมูลเหตุของปัญหา นิโรธ 
เป็นขั<นชี< บอกภาวะปราศจากปัญหา อันเป็นจุดหมายที�ตอ้งการ ให้เห็นว่าการแก้ไข
ปัญหาเป็นไปได ้และจุดหมายนั<นควรเขา้ถึง ซึ� งจะตอ้งทาํให้สาํเร็จ และ มรรค เป็นขั<น
กาํหนดวิธีการ ขั<นตอน และรายละเอียดที�จะต้องปฏิบัติในการลงมือแก้ไขปัญหา  
(พระพรหมคุณาภรณ์, 2551)  
 หลกัการดงักล่าว เป็นพื<นฐานในการดาํเนินงานเพื�อแกไ้ขปัญหาทั<งปวง มีความ
สอดคล้องกับศาสตร์การจัดการสมัยใหม่ที� เ กี�ยวข้องกับการศึกษาครั< งนี<  ได้แก่  
การวิเคราะห์ปัญหาดว้ยวิธีพลวตัระบบ (System Dynamics) การจดัการแบบมีเหตุผล 
(Rational Management) การวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-สิ� งคุกคาม (SWOT 
Analysis) และการจดัการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) (พสุ เดชะรินทร์, 2551; 
Forrester, 1968; Humphrey, 2005; David, 2011; Kepner & Tregoe, 2013) โดยมี
ขั<นตอนที�ตรงกนั คือ การกาํหนดขอบเขตของปัญหา การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา การ
กาํหนดวิสัยทศัน์/เป้าหมาย และการออกแบบกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเพื�อบรรลุ
วิสัยทศัน์ โดยแต่ละขั<นตอนมีแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง อนัเป็นพื<น
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ฐานความรู้ทางวชิาการที�สาํคญั ที�ผูข้อรับการประเมินไดบู้รณาการเป็นชุดความรู้ เพื�อใช้
เป็นแนวทางในการวเิคราะห์นโยบายและแผนอยา่งเป็นระบบ ซึ�งมีสาระสาํคญั ดงันี<  
 

2.1   การกาํหนดขอบเขตของปัญหา  
 การกาํหนดขอบเขตของปัญหา มีวตัถุประสงคเ์พื�อทราบถึงสภาพปัญหาที�มีอยู ่
ว่ามีประเด็นปัญหาใดที�สมควรหยิบยกมาวิเคราะห์ เพื�อกาํหนดกลยุทธ์ในการแกไ้ข
ปัญหาต่อไป ในเบื<องตน้ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน อาจไม่ทราบว่า หน่วยงานของ
ตนมีปัญหาประการใด จึงตอ้งวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ก่อน เช่น การวิเคราะห์ 
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และสิ�งคุกคาม หรือ SWOT Analysis (พสุ เดชะรินทร์, 2551; 
Humphrey, 2005) แต่ในการศึกษาครั< งนี<  เป็นกรณีที�ทราบปัญหาอยู่แลว้ คือ ปัญหาที�
ผู ้บังคับบัญชามอบหมายให้ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา  
ผูว้ิเคราะห์ควรกาํหนดนิยามของปัญหาเพื�อทราบถึงขนาดและทิศทางของปัญหาอย่าง
ชดัเจน แลว้กาํหนดเป้าหมาย รวมถึงเสนอมาตรการหรือแนวทางปฏิบติัเพื�อแกไ้ขปัญหา
อยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป ซึ�งมีแนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี<  

 การกาํหนดนิยามของปัญหาอย่างชดัเจน (Problem Definition) ทาํให้ทุกฝ่าย 
ที�เกี�ยวขอ้งมองเห็นและเขา้ใจสภาพปัญหาอยา่งถูกตอ้งตรงกนั ผูว้ิเคราะห์ตอ้งตั<งคาํถาม
วา่  “ปัญหาคอือะไร?” ซึ�งเป็นขั<นตอนสาํคญั ดงัที� Ulrich (2012) กล่าววา่ “ปัญหาที�นิยามไว้
ดีแลว้ ยอ่มไดรั้บการแกไ้ขไปแลว้ครึ� งหนึ�ง”  
 ในการนี<  ผูว้ิเคราะห์ควรทราบนิยามของคาํว่า “ปัญหา” และ “การกาํหนด
ขอบเขตของปัญหา” ดงันี<  
 “ปัญหา” คือ ความแตกต่างระหวา่งสิ�งที�เกิดขึ<นกบัสิ�งที�คาดหวงั  
 “การกําหนดขอบเขตของปัญหา” คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหา 
(Problem) โดยพิจารณาว่าอะไรคือ วตัถุ (Object) และอะไรคือความบกพร่องที�ตวัวตัถุ 
(Defect) เพื�อคลี�คลายปัญหาออกเป็นหลายประเดน็ปัญหา (Issues) เพื�อวิเคราะห์ต่อไปว่า
ประเดน็ปัญหาดงักล่าวเกี�ยวขอ้งกบัตวัแปรใด 
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 ทั<งนี<  หากมีขอ้มูลเชิงปริมาณที�เพียงพอ สามารถอธิบายสภาพปัญหาในเชิงพลวตั
ดว้ยกราฟอนุกรมเวลา โดยนาํคู่อนัดบั (x, t) ลงจุดบนพิกดัฉาก แกนตั<งเป็นตวัแปรปัญหา (x) 
แกนนอนเป็นเวลา (t) เกิดเป็นกราฟแสดงการเปลี�ยนแปลงของขอ้มูล ทาํใหท้ราบความ
รุนแรงและแนวโนม้ของปัญหาอยา่งชดัเจน เช่น ปัญหาพื<นที�ป่าของประเทศไทยลดลง
จากประมาณ 138 ลา้นไร่ ในปี พ.ศ. 2516 เหลือประมาณ 102 ลา้นไร่ ในปี พ.ศ. 2558  เมื�อแสดง
เป็นกราฟอนุกรมเวลา จะเห็นพลวตัของเนื<อที�ป่าอยา่งชดัเจน ดงัภาพ 1 สังเกตว่า เนื<อที�ป่า
เพิ�มขึ<นในบางช่วงแลว้กลบัลดลง มีลกัษณะผนัผวน (Oscillation) ขาดเสถียรภาพ  
 

 

ภาพ 1 ตวัอยา่งการกาํหนดนิยามของปัญหาดว้ยกราฟเส้น 

ที�มา : ปรับปรุงจาก กรมป่าไม ้(2559) 
 

 ผลลพัธ์ของขั<นตอนนี<  คือ การรับทราบประเด็นปัญหาอย่างชัดเจน และเขา้ใจ
พฤติกรรมการเปลี�ยนแปลงของตวัแปรที�เกี�ยวขอ้ง (การเพิ�มขึ<น/ลดลงในรูปแบบต่าง ๆ) 
แต่ย ังไม่ทราบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที� เ กี� ยวข้อง ซึ� ง เป็นสาหตุของการ
เปลี�ยนแปลงดังกล่าว การอธิบายปัญหาในเชิงปริมาณด้วยกราฟอนุกรมเวลานี<   
เป็นขั<นตอนแรกของการวิเคราะห์ปัญหาตามหลกัวิชาพลวตัระบบ (System Dynamics) 
รายละเอียดสามารถศึกษาจาก Forrester (1961, 1968) Sterman (2000) และ Ford (2010) 
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2.2 การวเิคราะห์ปัญหา  
 ทุกปัญหามีสาเหตุ ซึ�งเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุปัจจยัที�สัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบ 
เรียกปัจจัยและความสัมพันธ์ทั< งหมดนี< ว่า “โครงสร้างของปัญหา” การวิเคราะห์
โครงสร้างของปัญหา จะทาํให้ทราบว่า ปัญหาเกิดขึ< นจากสาเหตุใด มีปัจจัยใดบ้าง 
ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อจะไดพ้ิจารณากาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาใหต้รงจุดและเป็นระบบ 
 การจดัทาํขอ้เสนอแนะเชิงโยบายเพื�อแกไ้ขปัญหาที�ยากและซับซ้อน จึงไม่ควร
ขา้มขั<นตอนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ทั<งนี<  หากดาํเนินการวิเคราะห์เชิงระบบ  
จะสามารถจาํแนกปัจจยัเหตุเป็นตวัแปร (Variable) และตวัคงที� (Constant) แบ่งยอ่ยเป็น 
4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) Level  Variable (Lt) หรือ State Variable หมายถึง ปริมาณของวตัถุ 

ในระบบ ซึ� งมีการสะสม ระหว่างเวลาเริ�มตน้ (t0) ถึงเวลาที�ตอ้งการพิจารณา (t) เช่น 

จาํนวนเนื<อที�ป่าของประเทศไทย จาํนวนเจา้หนา้ที�พิทกัษป่์า เป็นตน้  

2) Rate Variable (rτ) หมายถึง อตัราการเปลี�ยนแปลงปริมาณของ Level ที�เกิดขึ<น 

ณ ช่วงเวลาใด ๆ  (τ) ระหวา่ง t0 และ t เช่น อตัราการฟื< นฟูป่า อตัราการบุกรุกที�ดินป่าไม ้เป็นตน้ 

3) Auxiliary Variable (A) หมายถึง ตวัแปรอื�น ๆ ที�มีการเปลี�ยนแปลงค่า โดย

ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัในระบบ และส่งผลกระทบต่อค่าของ Rate เช่น พื<นที�ป่าเสื�อม

โทรมที�จะดาํเนินการฟื< นฟู และจาํนวนผูบุ้กรุกที�ดินป่าไม ้เป็นตน้ 

4) Constant (C) หมายถึง ตวัคงที� หรือ ระดบัปริมาณของปัจจยัหลกัในระบบ  

ที�ไม่มีการเปลี�ยนแปลง ตลอดช่วงระยะเวลาตั<งแต่ t0 ถึง t เช่น ค่าเป้าหมายพื<นที�ป่า

สมบูรณ์ในประเทศไทย เท่ากบั ร้อยละ 40 ของเนื�อที�ประเทศ เป็นตน้ 

ปัจจยัเหล่านี<  มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั โดยมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะเป็นระบบ

แบบป้อนกลบั (Feedback System) ดงัตวัอยา่งในภาพ 2 
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ภาพ 2  ตวัอยา่งโครงสร้างของระบบป้อนกลบั  

หมายเหต ุสญัลกัษณ์รูปสี�เหลี�ยม ( ) แทน Level Variable; รูปวาลว์ ( ) แทน Rate Variable ; คาํที�ใชต้วัอกัษร

สีเขียว แทน Constant ; คาํที�ใชต้วัอกัษรสีดาํและเชื�อม Level Variable กบั Rate Variable  แทน Auxiliary 

Variable; ลูกศรเสน้เดี�ยว (  ) แทนการเชื�อมโยงดา้นขอ้มูล (Information Link) ; ลูกศรเสน้คู่ ( ) 

แทนการไหลหรือถ่ายเทมวลของวตัถุ (Material Flow) ; รูปกอ้นเมฆ ( ) แทน แหล่งที�มาของวตัถุ (Source) 

และ/หรือ แหล่งรองรับวตัถุ (Sink)   
 

ทั<งนี<  สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดงักล่าว ดงันี<  

���� =  � �	
��� −  
������ + �0
�

��
       (1) 

	
��� =  ��� − ∆��/�         (2) 


��� =  ��� − ∆�� ∗ �        (3) 

���� = � −  ��� − ∆��        (4) 

���� = ��� − ∆�� ∗ 2         (5) 

�0 = 100          (6) 

� = 0.5          (7) 

� = 0.5          (8) 

� = 200          (9) 

Level L

Inflow Rate IR

Outflow Rate OR

Initial Level L0

Auxiliary

Variable A

Time Constant t

Fractional

Constant f

Reference

Constant r

Supplementary S
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และสามารถพฒันาเป็นแบบจาํลองเชิงคอมพิวเตอร์ โดยแปลงสมการ (1)-(9) เป็นสมการ

ในภาษา VENSIM ซึ�งเป็น Code ของแบบจาํลอง ดงันี<  
{UTF-8} 

Level L= INTEG ( 

 Inflow Rate IR-Outflow Rate OR, 

  Initial Level L0) 

 ~ Unit 

 ~  | 

 

Inflow Rate IR= 

 Auxiliary Variable A/Time Constant t 

 ~ Unit/year 

 ~  | 

 

Outflow Rate OR= 

 Level L*Fractional Constant f 

 ~ Unit/year 

 ~  | 

 

Initial Level L0= 

 100 

 ~ Unit 

 ~  | 

 

Auxiliary Variable A= 

 Reference Constant r-Level L 

 ~ Unit 

 ~  | 

 

Time Constant t= 

 0.5 

 ~ year 

 ~  | 

 

Fractional Constant f= 

 0.5 

 ~ 1/year 

 ~  | 

 

Reference Constant r= 

 200 

 ~ Unit 

 ~  | 

 

Supplementary S= 

 2*Auxiliary Variable A 

 ~ Unit 

 ~  ~ :SUPPLEMENTARY  

 | 
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เมื�อเขียนสมการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่าง ๆ ในระบบเรียบร้อยแลว้  

จะสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของ Level โดยการจาํลองเชิงตวัเลข (Numerical Simulation) 

เพื�อหาค่าของ Level ณ เวลาต่าง ๆ ในช่วงเวลาที�กาํหนด และเสนอผลเป็นกราฟอนุกรม 

แสดงพฤติกรรมการเปลี�ยนแปลงของ Level ดงัตวัอยา่งที�แสดงในภาพ 1 

 วธีิดงักล่าว ตอ้งอาศยัทกัษะการวิเคราะห์ระบบ อาจยากต่อการนาํไปประยกุตใ์ช้
สาํหรับบุคคลทั�วไป จึงอาจใชว้ิธีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที�ง่ายขึ<น โดยการเขียน
แผนภูมิวงเหตุ (Casual Loop Diagram) โดยเขียนชื�อตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
ซึ� งเป็นตวัแปรผล และชื�อตวัแปรตน้ (Independent Variable) ซึ� งเป็นตวัแปรเหตุที�ทาํให้
เกิดการเปลี�ยนแปลงของตวัแปรผล แลว้เชื�อมโยงตวัแปรดงักล่าวดว้ยเส้นลูกศร ให้หัว
ลูกศรอยู่ทางตัวแปรผล ปลายลูกศรอยู่ทางตัวแปรผล จากนั<น ให้เขียนเครื� องหมาย
บริเวณหัวลูกศร เป็นขั<วบวก (+) ในกรณีที�ตวัแปรเหตุและตวัแปรผลเปลี�ยนแปลงไป 
ในทิศทางเดียวกัน เช่น หากตวัแปรเหตุเพิ�มขึ<น จะทาํให้ตัวแปรผลเพิ�มขึ< น เป็นต้น 
เรียกว่า ความเชื�อมโยงเชิงบวก (Positive Link) และเป็นขั<วลบ (–) ในกรณีที�ตวัแปรเหตุ
และตวัแปรผลเปลี�ยนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้ม เช่น หากตวัแปรเหตุเพิ�มขึ<น จะทาํ
ให้ตวัแปรผลลดลง เป็นตน้ เรียกว่า ความเชื�อมโยงเชิงลบ (Negative Link) ทั<งนี<  ให้
เพิ�มเติมตวัแปรที�เกี�ยวขอ้งในเชิงเหตุผล จนไดว้งเหตุ (Loop) เมื�อตวัแปรผลยอ้นกลบัมา
ส่งผลกระทบต่อตวัแปรเหตุในที�สุด เกิดเป็นระบบแบบป้อนกลบั (Feedback System)  
แลว้เขียนคาํอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทั<งหมดที�อยู่ในวงเหตุ เรียกคาํอธิบาย
ดงักล่าววา่ สมมติฐานพลวตั (Dynamic Hypothesis) ซึ� งจะตอ้งยนืยนัดว้ยขอ้เทจ็จริงและ
ทดสอบความถูกตอ้งต่อไป ผลจากการทดสอบ คือ การรับทราบโครงสร้างของปัญหา 
หรือปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งเชื�อมโยงกนัอยา่งมีเหตุผล ซึ� งเป็นกลไกที�ก่อใหเ้กิดปัญหา และเป็น
สิ� งที�จะต้องดาํเนินการควบคุมเพื�อปรับปรุงหรือเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของระบบ  
จากพฤติกรรมที�เป็นปัญหา สู่พฤติกรรมที�พึงประสงค์ หรือพฤติกรรมเป้าหมายต่อไป 
(Sterman, 2000) 
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2.3 การกาํหนดเป้าหมาย  
 เป้าหมายสูงสุดของการแกไ้ขปัญหา คือ การบรรลุผลที�พึงประสงคอ์ย่างสมดุล
และยั�งยืน การกาํหนดเป้าหมายที�ชัดเจน จาํเป็นตอ้งกาํหนดค่าเป้าหมายของตวัแปร
ปัญหา เปรียบเทียบกับค่าของตัวแปรดังกล่าวในปัจจุบัน จึงสามารถมองเห็น 
ทิศทางการเปลี�ยนแปลง (เพิ�มขึ<น/ลดลง/คงที�) และขนาดของการเปลี�ยนแปลงที�ตอ้งการ 
(มีหน่วยวดั/ตรวจวดัได)้ รวมถึงระยะเวลาที�จะดาํเนินการให้บรรลุผล ซึ� งสามารถแสดง
เป็นกราฟเป้าหมายของการแกไ้ขปัญหา ดงัตวัอยา่งในภาพ 3 
 

                                                  ตวัแปรที�ตอ้งการควบคุม 
                                     ขนาดที�ตอ้งการ                               ทิศทาง (กรณีนี<  คือ เพิ�มขึ<น) 
 
                                      สถานะปัจจุบนั                                                                     
                                                            
                                                                                       ระยะเวลา 

ภาพ 3 ตวัอยา่งการแสดงเป้าหมายดว้ยกราฟเส้น 

 
2.4 การกาํหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน 
 กรอบแนวทางการดาํเนินงานโดยทั�วไป สามารถจาํแนกเป็น 8 มาตรการ 4 กลุ่ม 
ตามสภาพปัญหาและโอกาสที�ปรากฏในมุมมองของผูว้เิคราะห์ ดงัตาราง 1 
 

ตาราง 1  
กรอบแนวคิดสาํหรับการกาํหนดมาตรการเพื�อจัดการปัญหาใด ๆ    

สภาพ ปัญหา โอกาส 

เกดิขึ/นแล้ว มาตรการเยยีวยา ลดความเดือดร้อน  
มาตรการแก้ไข จดัการสาเหตุ 
มาตรการปรับตวั อยูก่บัปัญหาโดยไม่เดือนร้อน 

มาตรการบํารุงรักษา ใหค้งสภาพ 
มาตรการขยายผล พฒันาใหดี้ยิ�งขึ<น 

ยงัไม่เกดิขึ/น มาตรการป้องกนั มิใหเ้กิดปัญหา 
มาตรการเตรียมพร้อม รับมือถา้ป้องกนัไม่ได ้

มาตรการส่งเสริม สร้างโอกาสใหเ้กิดขึ<น 
 

ที�มา : ดดัแปลงจาก Kepner and Tregoe (2013) 
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ตวัอย่างเช่น กรณีคลื�นสึนามิที�อาจจะเกิดขึ< นในภาคใต้ฝั�งทะเลอันดามัน สภาพของ
เหตุการณ์ คือ “ยงัไม่เกิดขึ<น” และจดัเป็น “ปัญหา” ซึ�งป้องกนัไม่ได ้มาตรการหนึ�งที�อาจ
กาํหนดตามกรอบแนวคิดนี<  คือ มาตรการเตรียมพร้อม เช่น การฝึกซอ้มอพยพหนีภยัสึนามิ  
และการก่อสร้างระบบเตือนภยัสึนามิล่วงหนา้ เป็นตน้  
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บทที� 3 

วธีิการศึกษา 
 
  การศึกษาครั งนี  เป็นการบูรณาการองคค์วามรู้ดา้นการวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบ

และการจดัการเชิงกลยุทธ์ เพื+อการวิเคราะห์นโยบายและแผนดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ+งแวดลอ้ม โดยใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลปัญหา 

สาเหตุของปัญหา และเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติที+

แกไ้ขยากและมีความซับซ้อน จาํนวน 2 ปัญหา ไดแ้ก่ (1) ปัญหาการลดลงของพืนที+ 

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง ในทอ้งที+อาํเภอวงันํ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา และ  

(2) ปัญหาการลกัลอบตดัและคา้ไมพ้ะยงูในพืนที+มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ 

บริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา โดยกาํหนดนิยามของปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุอย่าง

ละเอียดและชัดเจน ก่อนเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นระบบ นาํไปสู่

ขันตอนการออกคาํสั+งเพื+อแกไ้ขปัญหาการทบัซอ้นระหวา่งพืนที+ป่าไมก้บัเขตปฏิรูปที+ดิน

เพื+อเกษตรกรรม และข้อมติของคณะกรรมการมรดกโลก ในคราวประชุมครั งที+ 39  

ที+ชื+นชมความพยายามของประเทศไทยในการป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบตดั

และคา้ไมพ้ะยูงในพืนที+มรดกโลก ทังนี  ในการศึกษา พฒันา และประยุกต์ใช้เทคนิค

ดงักล่าว มีการดาํเนินการใน 5 ขันตอน ไดแ้ก่ การรับทราบปัญหา การศึกษาวิธีคิดในการ

แกไ้ขปัญหา การรวบรวมและตรวจวิเคราะห์ขอ้มูล การจดัทาํรายงานเสนอต่อผูบ้ริหาร

หรือเจ้าหน้าที+ที+ เกี+ยวข้อง และการติดตามประเมินผล เพื+อทบทวนปรับปรุงวิธีการ

ดาํเนินงาน สามารถแสดงเป็นผงังาน ดงัภาพ 4 
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ภาพ 4  ผงังานแสดงขันตอนการศึกษาครั งนี  

  โดยเป็นการประยกุตใ์ชว้ิธีการวิเคราะห์ระบบ (Forrester, 1968; Sterman, 2000; 

Ford, 2010) ร่วมกบัวิธีการแกไ้ขปัญหาเชิงระบบ (Kepner & Tregoe, 2013)  

เพื+อวิ เคราะห์ปัญหาและจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และไดม้าซึ+ งกรอบแนวคิดสาํหรับประเมินความเหมาะสมของแนว

ทางการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติที+เสนอโดยหน่วยงานในสังกดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ+งแวดล้อม ก่อนเสนอต่อผูบ้ริหารระดับสูงของสํานักงาน

ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ+งแวดลอ้ม ทังนี  เพื+อให้กระบวนการวิเคราะห์

เป็นไปตามหลกัวิชาการและเป็นระบบมากขึน สามารถใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุง

ร่างแผนดงักล่าวใหเ้หมาะสมและรัดกมุยิ+งขึน โดยแต่ละขันตอน มีวธีิการศึกษา ดงันี  

1. วเิคราะห์ปัญหา 

2. ศึกษา รวบรวมขอ้มูล 

3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

ไดผ้ลชดัเจน? 

4. จดัทาํรายงาน 

5. ติดตามผล/ทบทวน

ใช่

ไม่ใช่ 
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3.1 วเิคราะห์ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติที�ยากและซับซ้อน จาํนวน 2 เรื+อง ไดแ้ก่ 

3.1.1 วิเคราะห์ขอ้มูลปัญหาความขดัแยง้เรื+องที+ดินป่าไม ้ในทอ้งที+อาํเภอวงันํ าเขียว 

จงัหวดันครราชสีมา สืบเนื+องจากหนงัสือสาํนกัผูต้รวจการแผ่นดิน ลบั ด่วนที+สุด ที+ ผผ 

10/294 ลงวนัที+ 26 เมษายน 2555 เรื+อง รายงานขอ้เทจ็จริง ความเห็น และขอ้เสนอแนะ

ของผู ้ตรวจการแผ่นดิน ในการแก้ไขปัญหาที+ ดินของรัฐ และคําสั+ งกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ+งแวดลอ้ม ที+ 209/2555 เรื+อง แต่งตังคณะทาํงานแกไ้ขปัญหาการ

บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าว ังนํ าเขียว และอุทยานแห่งชาติทับลาน ตามความเห็นและ

ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจการแผ่นดิน ซึ+ งกาํหนดให้คณะทาํงานฯ เสนอแนวทางปฏิบติั

ต่อปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ+งแวดลอ้ม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ+ งแวดล้อม เพื+อให้หน่วยงานที+ เกี+ยวข้องดําเนินการตาม

ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจการแผ่นดินในการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกพืนที+ป่าสงวนแห่งชาติ ป่า

วงันําเขียว และอุทยานแห่งชาติทบัลาน 

3.1.2 วิเคราะห์ขอ้มูลปัญหาการลบัลอบตดัไมพ้ะยงูในพืนที+มรดกโลก กลุ่มป่าดง

พญาเย็น-เขาใหญ่ ตามมติคณะกรรมการมรดกโลก ครั งที+  39 ในปี พ.ศ. 2558 ที+

กาํหนดให้ประเทศไทยดาํเนินการป้องกันและหยุดย ังการลักลอบตัดไม้พะยูงอย่าง

ต่อเนื+อง เพื+อมิใหถู้กขึนบญัชีมรดกโลกในภาวะอนัตราย 

3.2  ศึกษาและบูรณาการความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติ 

และการรวบรวบข้อมูล โดยคน้ควา้หาความรู้เพิ+มเติมดา้นการวิเคราะห์ระบบ และการ

แกไ้ขปัญหาเชิงระบบ (Forrester, 1968; Sterman, 2000; Ford, 2010; Kepner & Tregoe, 

2013) แลว้บูรณาการความรู้ดงักล่าว เพื+อใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์นโยบาย

และแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการตรวจพิจารณาและเสนอแนะ

กรอบแนวทางการจดัทาํขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย และการปรับปรุงร่างแผนบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติใหเ้ป็นระบบ ในการนี  มีการรวบรวมขอ้มูลสภาพปัญหาและ
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ทางเลือกการแกไ้ขปัญหา จากเอกสารที+เกี+ยวขอ้งและการรับฟังขอ้มูลในที+ประชุมหารือ 

ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ศู น ย์ เ พ า ะ ชํา ก ล้า ไ ม้น ค ร ร า ช สี ม า  สํ า นัก จัด ก า ร ท รั พ ย า ก ร 

ป่าไม้ที+ 8 (นครราชสีมา) เมื+อวนัที+ 24 กุมภาพนัธ์ 2557 และห้องประชุมสํานักงาน 

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง จงัหวดันครราชสีมา เมื+อวนัที+ 20 พฤษภาคม 2557 

ตลอดจนการตรวจสอบสภาพพืนที+จริง รวมถึงร่วมลาดตระเวนทางอากาศเพื+อสํารวจ

พืนที+แหล่งไมพ้ะยงู รวมถึงการรับฟังปัญหาอุปสรรคของการป้องกนัและปราบปรามการ

ลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตอุทยานแห่งชาติภูจงนายอย และการกลั+นกรองงานให้แก่ 

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ+ งแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ และปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ+งแวดลอ้ม ในช่วงปี 

พ.ศ. 2557-2558 

3.3  ประยุกต์ใ ช้ความรู้และวิ เคราะห์ข้อมูล ที+ ได้รับจากการศึกษาตามข้อ 3 .2  

เพื+อวิเคราะห์ปัญหาและเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนระหว่างพืนที+ป่าไม ้

กบัเขตปฏิรูปที+ดินเพื+อเกษตรกรรม ในทอ้งที+อาํเภอวงันํ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา และปัญหา

การลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตพืนที+มรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ทั งนี   

ไดด้าํเนินการวิเคราะห์ปัญหาดว้ยวิธีแกไ้ขปัญหาเชิงระบบ (Kepner & Tregoe, 2013) 

และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา รวมถึงมาตรการการแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีพลวตัระบบ 

(Forrester, 1968; Sterman, 2000; Ford, 2010) 

3.4  รายงานผลการวิเคราะห์ โดยอภิปรายและนาํเสนอผลการวิเคราะห์ต่อผูบ้ริหารหรือ

เจา้หนา้ที+ที+เกี+ยวขอ้ง เพื+อประกอบการพิจารณาสั+งการหรือดาํเนินการในส่วนที+เกี+ยวขอ้ง 

ไดแ้ก่ (1) การจดัทาํขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื+อแกไ้ขปัญหาการทบัซ้อนระหว่างพืนที+

ป่าไมก้บัเขตปฏิรูปที+ดินเพื+อเกษตรกรรม ในทอ้งที+อาํเภอวงันํ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา ของ

สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ+งแวดลอ้ม (2) การปรับปรุงแผนปฏิบติัการ

ป้ อ ง กัน แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม การกระทําผิ ดเ กี+ ยวกับไม้พะยู งในพื นที+ มรดกโลก  
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ป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ พ.ศ. 2557-2558 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช และ 

(3) การเสนอแนวทางการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาอตัรากาํลงัเจา้หนา้ที+พิทกัษป่์าลดลง 

เสนอต่อปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ+งแวดลอ้ม ในฐานะประธานกรรมการ

แกไ้ขปัญหาการลกัลอบตดัไมพ้ะยงูบริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา ระดบัประเทศ (ฝ่ายไทย) 

เพื+อสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาดังกล่าว และประกอบการจดัทาํรายงานเสนอต่อศูนย์

มรดกโลกในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 

3.5 ติดตามผลการพิจารณาของผู้บริหารและเจ้าหน้าที�ที� เกี�ยวข้อง เพื+อประเมิน

ผลสัมฤทธ̂ิของผลการวเิคราะห์ปัญหา โดยพิจารณาวา่ผลการวเิคราะห์นาํไปสู่การสั+งการ

ของผูบ้ริหารและการปฏิบติัหรือไม่ ประการใด ควรทบทวนปรับปรุงการดาํเนินงาน

อย่างไร เพื+อเป็นแนวปฏิบัติที+ดี (Good Practice) สําหรับตนเองได้ยึดถือในการ

ปฏิบติังาน และสามารถเผยแพร่ใหห้น่วยงานหรือบุคคลอื+นนาํไปใชป้ระโยชนต่์อไปได ้ 
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บทที� 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาและประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์ระบบ หลกัการแกไ้ขปัญหาเชิง
ระบบ และหลกัการจดัการเชิงกลยุทธ์ เพื'อตรวจสอบขอ้มูล วิเคราะห์ปัญหา และจดัทาํ
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ (1) ปัญหาการ
ทบัซอ้นระหวา่งพื4นที'ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง กบัเขตปฏิรูปที'ดินเพื'อเกษตรกรรม 
ในทอ้งที'อาํเภอวงันํ4 าเขียว จงัหวดันครราชสีมา และ (2) ปัญหาการลกัลอบตดัไมพ้ะยงู
ในเขตพื4นที'มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ ทาํใหท้ราบประเดน็ปัญหาและสาเหตุ
อย่างชัดเจน และสามารถกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยมีผล
การศึกษาในแต่ละกรณีปัญหา ดงัต่อไปนี4  
 
4.1 ปัญหาที� 1  การทบัซอ้นระหว่างพื4นที'ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง กบัเขตปฏิรูป
ที'ดินเพื'อเกษตรกรรม ในทอ้งที'อาํเภอวงันํ4าเขียว จงัหวดันครราชสีมา  
4.1.1  ขอบเขตของปัญหา 
 1)  สภาพปัญหา 
 ผลการตรวจสอบขอ้มูลจากเอกสารของกรมป่าไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่าและพันธ์พืช  สํานักงานการปฏิรูปที' ดิน เพื'อ เกษตรกรรม สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบว่า
เนื4อที'ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง จงัหวดันครราชสีมา ลดลงมากกว่าร้อยละ 50  
โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2528 ถึงปี พ.ศ. 2530 นบัแต่ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติในปี 
พ.ศ. 2516 สาเหตุสาํคญั คือ การส่งมอบพื4นที'ใหแ้ก่ ส.ป.ก. ดงัมีรายละเอียดตามตาราง 2 
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ตาราง 2   
การเปลี�ยนแปลงของเนื�อที�ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภหูลวง ในช่วงปี พ.ศ. 2516 - 2559 

ปี พ.ศ. การดําเนินงาน ที�มา 

2516 ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง 
ในทอ้งที'อาํเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 
เนื4อที' 736,250 ไร่ 

 

“กฎกระทรวง ฉบบัที' 576ฯ”  
(2516) 

2518 ประกาศใช ้พ.ร.บ.ปฏิรูปที'ดินเพื'อ
เกษตรกรรม กาํหนดใหมี้คณะกรรมการ
ปฏิรูปที'ดินเพื'อเกษตรกรรม (คปก.) โดย
อธิบดีกรมป่าไม ้เป็นกรรมการ มีอาํนาจจดัหา
ที'ดินของรัฐเพื'อนาํมาปฏิรูปที'ดินเพื'อเกษตรกรรม 
 

“พระราชบญัญติัการปฏิรูป
ที'ดินฯ” (2518) 

2520 1) กษ. อนุมติัให ้ส.ป.ก. ประสานงานกบักรม
ป่าไม ้เพื'อนาํพื4นที'ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภู
หลวง ที'เสื'อมสภาพ เขา้โครงการพฒันาการ
ในเขตปฏิรูปที'ดิน เนื4อที'ประมาณ 50,000 ไร่ 

ส.ป.ก. (2556) 

2) คปก. อนุมัติให้นําพื4นที'ป่าเขาภูหลวง F 
ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที'ดิน เนื4อที'ประมาณ 
50,000 ไร่ 

 
 
 
 
 
 

 

ป�าเขาภูหลวง  

ป�าเขาภูหลวง F  
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ปี พ.ศ. การดําเนินงาน ที�มา 

2521 กาํหนดเขตปฏิรูปที'ดิน ทบัซอ้นเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง / กรมป่าไม ้ส่งมอบ
พื4นที'ป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าเขาภูหลวง F ให ้ส.ป.ก. 

 

“พระราชกฤษฎีกากาํหนดเขต
ที'ดินในทอ้งที'อาํเภอเมือง 
อาํเภอปักธงชยัฯ”  (2521) 

2522 กรมป่าไม ้ ดาํเนินโครงการทดลองปลูกป่า
สมบูรณ์แบบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ป่าเขา
ภูหลวง เพื'อพฒันาดา้นสังคม เศรษฐกิจและ
สิ'งแวดลอ้มในพื4นที'ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภู
หลวง ในรูปแบบหมู่บา้นป่าไม ้

ณรงค ์ ศรีสวสัดิM  (2522) 

2523 
 

กรมป่าไม ้ใชภ้าพถ่ายดาวเทียม ตรวจสอบพื4นที'
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง พบวา่ พื4นที'ป่า
ถูกบุกรุกทาํลายอยา่งรวดเร็ว เพราะมีการ
ก่อสร้างทางหลวงที' 304 และเส้นทางลาํลองตดั
ผา่นป่าที'สมบูรณ์ ทาํใหร้าษฎรบุกรุกถือครอง
ที'ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติฯ เพื'อทาํการเกษตร 

สุรวฒิุ  ใจกิจสุพรรณ (2545) 

2524 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีความตกลงระหวา่งเจา้หนา้ที' ส.ป.ก. และ
กรมป่าไม ้เกี'ยวกบัเนื4อที'ป่าเสื'อมสภาพที'ยก
ให ้ส.ป.ก. โดยใหใ้ชต้วัเลขที' ส.ป.ก. รังวดัได้
จริงเป็นตวัเลขที'จะใชอ้อกหนงัสืออนุญาต 
โดยป่าเขาภูหลวง F ใชเ้นื4อที' 42,231 ไร่ 
 

ส.ป.ก. (2524) 

ป�าเขาภูหลวง  

เขตปฏิรูปที่ดิน 

ป�าเขาภูหลวง F  

ป�าเขาภูหลวง F ท่ี ส.ป.ก. รังวัด 
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ปี พ.ศ. การดําเนินงาน ที�มา 

2528 กรมป่าไม ้เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภู
หลวง เพื'อตดัพื4นที'บางส่วน ในทอ้งที'ตาํบล
ตะขบ ตาํบลสะแกราช ให ้ส.ป.ก. ดาํเนิน
โครงการพฒันาการในเขตปฏิรูปที'ดินเพื'อ
เกษตรกรรม ตามเนื4อที'ที' ส.ป.ก. รังวดั 48,750 
ไร่ และส่วนที'เพิ'มเติมอีก 36,060 คงเหลือเนื4อ
ที'ป่า 651,440 ไร่  

 

“กฎกระทรวงฉบบัที' 1,144ฯ” 
(2528)  

2529 กรมป่าไม ้ดาํเนินโครงการปรับปรุง 
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง (1) – (4) ใน
ทอ้งที'อาํเภอ ปักธงชยั (เดิม) (ตาํบลระเริง/
ตาํบลลาํนางแกว้) และอาํเภอปากช่อง (ตาํบล
วงักระทะ) จงัหวดันครราชสีมา 

 

สบอ. 7 (2557)  

2523/2535 กรมป่าไม ้ดาํเนินโครงการปรับปรุงป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง (5) – (6) ในท้องที'
อาํเภอปักธงชยั (ตาํบลวงัหมี) และอาํเภอวงันํ4 า
เขียว (ตาํบลวงัหมี) 

 

สบอ. 7 (2557)  

2532 แกไ้ข มาตรา 26(4) แห่ง พ.ร.บ. ปฏิรูปที'ดิน
เพื'อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เป็น “...เมื'อ ครม. 
มีมติใหด้าํเนินการปฏิรูปที'ดินเพื'อเกษตรกรรม
ในที'ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนใดแลว้ เมื'อ 
ส.ป.ก. จะนาํที'ดินแปลงใดในส่วนนั4นไป
ดาํเนินการปฏิรูปที'ดินฯ ให ้พ.ร.ฎ. กาํหนด

“พระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที'ดินฯ” (2532)  

(1) 
(2) (3) 
(4) 

(5) 
(6) 

ป�าเขาภูหลวง ส�วนท่ี ปม.  

เพิกถอน (ป�าเก�า) 
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ปี พ.ศ. การดําเนินงาน ที�มา 

เขตปฏิรูปที'ดินมีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวน
แห่งชาติในที'ดินแปลงนั4น และให ้ส.ป.ก. มี
อาํนาจนาํที'ดินนั4นมาใชใ้นการปฏิรูปฯ ได ้
โดยไม่ตอ้งดาํเนินการเพิกถอนตามกฎหมาย
ป่าสงวนแห่งชาติ...” 

2535 ครม. เห็นชอบการจาํแนกเขตการใชท้รัพยากร
และที'ดินป่าไม ้ในพื4นที'ป่าสงวนแห่งชาติ 
ไดแ้ก่ พื4นที'ป่าอนุรักษ ์(โซนซี)  
ป่าเพื'อเศรษฐกิจ (โซนอี) และป่าที'เหมาะสม
ต่อการเกษตรกรรม (โซนเอ) ในการนี4  คปก. 
ไดอ้นุมติัขยายพื4นที'ดาํเนินการปฏิรูปที'ดิน  
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง เนื4อที' 
1,875 ไร่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า 
และพนัธ์ุพืช (2557) ; 
ส.ป.ก. (2556) 
 
 
 

 

2536 ครม. มีมติอนุมติัใหด้าํเนินการปฏิรูปที'ดินใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติที'ไดจ้าํแนกไวเ้ป็นพื4นที'
ที'เหมาะสมกบัการเกษตร (โซน เอ)  
จาํนวน 306 แปลง ใน 54 จงัหวดั เนื4อที'  
7.2 ลา้นไร่ โดยเป็นพื4นที'ป่าเขาภูหลวง โซน 
เอ ที'มอบให ้ส.ป.ก. ไปดาํเนินการปฏิรูปที'ดิน 
1,845 ไร่ 

สลค. (2536) ; ส.ป.ก. (2556) 
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ปี พ.ศ. การดําเนินงาน ที�มา 

2537 1) ครม. มีมติอนุมติัใหด้าํเนินการปฏิรูปที'ดิน
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตเศรษฐกิจ
เสื'อมโทรม (โซน อี) โดยให ้ส.ป.ก. รังวดั 
แนวเขตในพื4นที'ที'มีราษฎรถือครองแลว้เท่านั4น 
2) กรมป่าไม ้เร่งรัดส่งมอบพื4นที' ไม่สามารถ
ตรวจสอบพื4นที'จริงในขณะส่งมอบพื4นที'ได ้
จึงไม่ไดก้นัพื4นที'ที'กรมป่าไม ้
มีภาระผกูพนักบัเอกชนหรือส่วนราชการ 
พื4นที'สวนป่า พื4นที'ที'มีสภาพป่า และพื4นที'
กิจกรรมของกรมป่าไมอื้'น ๆ 
  ในการนี4  กรมป่าไม ้ส่งมอบป่าเขาภูหลวง 
โซน อี เนื4อที' 267,373.75 ไร่ และป่ามีภาระ
ผกูพนั 86,481.25 ไร่ 

 
คงเหลือ ป่าโซนซี 295,740 ไร่ 
 

3) ส.ป.ก. ดาํเนินการรังวดัแปลงที'ดินที'มี
ราษฎรถือครองทาํกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเขาภูหลวง โซน เอ และ อี  

 
    

สลค. (2537) ; ส.ป.ก. (2556) 
 

2538 
(เมษายน) 

กษ. (ส.ป.ก.) หารือคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เกี'ยวกบัมาตรา 26 (4) แห่ง พ.ร.บ. ปฏิรูปที'ดิน
เพื'อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ที'แกไ้ขเพิ'มเติม
โดย พ.ร.บ. ปฏิรูปที'ดินเพื'อเกษตรกรรม 

สคก. (2538) 

กรมป่าไม้ส่งมอบพื,นที�ให้ ส.ป.ก.  

(ทบัซ้อนป่าเขาภูหลวง F 888 ไร่) 

แปลงถือครอง ที� ส.ป.ก. รังวดั  
467,602 ไร่ 

ทบัซ้อนโซนซี 30 แปลง 771 ไร่ 
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ปี พ.ศ. การดําเนินงาน ที�มา 

(ฉบบัที' 3) พ.ศ. 2532 
 ในการนี4  คณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมี้คาํ
วนิิจฉยั สรุปไดว้า่ พ.ร.ฎ. ปฏิรูปที'ดิน จะมีผล
เป็นการเพิกถอน ป่าาสงวนแห่งชาติ เมื'อ ส.
ป.ก. มีความพร้อมที'จะนาํที'ดินแปลงใดในเขต
ที'ประกาศใน พ.ร.ฎ.ฯ แน่นอนแลว้ และ ส.
ป.ก. มีแผนงาน พร้อมทั4งงบประมาณเพียง
พอที'จะดาํเนินการไดท้นัที 

2538 
(กนัยายน) 

กรมป่าไม/้ส.ป.ก. จดัทาํบนัทึกขอ้ตกลง เพื'อ
กาํหนดพื4นที'ที'ไม่สมควรนาํไปปฏิรูปที'ดิน 
เช่น พื4นที'ที'กรมป่าไมมี้ภาระผกูพนัตาม
กฎหมาย (สวนป่า ฯลฯ) พื4นที'ป่าเสื'อมโทรมที'
ยงัไม่มีราษฎรถือครองทาํกิน ฯลฯ และแนว
ปฏิบติัในการกนัพื4นที'ดงักล่าว คืนกรมป่าไม ้ 

กรมป่าไม ้(2538) 

2541 ส.ป.ก. กันคืนพื4นที'คืนกรมป่าไม้ 68 แปลง 
21,916 ไร่ 

 

ส.ป.ก. (2556) 

2545 ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ให ้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 
(สบอ 7) กาํกบัดูแลโครงการปรับปรุง ป่า
สงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง (6 โครงการ) 
และแปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ  
(8 โครงการ) 

“พระราชบัญญัติป รับปรุง
กระทรวงฯ” (2545) 

 
จึงไดข้อ้สรุปเกี'ยวกบัเนื4อที'ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง ดงันี4   

(1) เดิมป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง มีเนื4อที' 736,250 ไร่  
(2) ส่งมอบพื4นที'ให ้ส.ป.ก. เพื'อการปฏิรูปที'ดิน จาํนวน 333,784 ไร่  

   พื,นที�กนัคนืกรมป่าไม้  
   เนื,อที� 21,916 ไร่ 
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(3) ปฏิรูปที'ดินนอกเขตปฏิรูปที'ดิน ในโซน C จาํนวน 771 ไร่ (30 แปลง)  
(4) ปฏิรูปที'ดินในเขตปฏิรูปที'ดิน ทบัซอ้นพื4นที'ป่า จาํนวน 888 ไร่ (28 แปลง)  
(5) การปฏิรูปที'ดินในพื4นที'กนัคืน (RF) จาํนวน 10,912 ไร่ (16 แปลง) 
(6) การบุกรุกของราษฎร จาํนวน 1,463 ไร่ (43 คดี โดย 5 คดีมี ส.ป.ก 4-01) 

ทาํใหพ้ื4นที'ป่าสงวนแห่งชาติฯ ลดลงจาก 736,250 ไร่ ในปี พ.ศ. 2516 เหลือ 648,318 ไร่ 
ในปี พ.ศ. 2557  บูรณาการขอ้มูลไดเ้ป็นกราฟเส้นแสดงขนาดของปัญหา ดงัภาพ 5  

 

 
ภาพ 5  เนื4อที'ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง ในช่วงปี พ.ศ. 2516 – 2556 

 

 นอกจากนี4  ปัญหาการบุกรุกครอบครองป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง 
จาํนวน 43 คดี (มีเอกสารสิทธิM  ส.ป.ก. 4-01 จาํนวน 5 คดี) เนื4อที' บุกรุก 1,463-1-6 ไร่ สามารถ
แสดงสภาพปัญหาเชิงพื4นที' โดยใชแ้ผนที'ของกรมป่าไม ้ดงัภาพ 6 
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ภาพ 6  พื4นที'ดาํเนินคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง โซนซี รอบเขาแผงมา้ 43 คดี 

ที�มา : กรมป่าไม ้(2557) 
หมายเหต ุ: พื4นที'ดาํเนินคดี (ตวัเลข 1-43) ; แนวเขต ส.ป.ก. ( ) ;  แนวเขตหา้มล่าสตัวป่์าเขาแผงมา้ ( ) ; 
แปลงที'ดิน ส.ป.ก. ( ) ; แปลงรังวดั ตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 ( ) 

มีขอ้สังเกตว่า ขอ้มูลภูมิสารสนเทศในพื4นที'จริงค่อนขา้งซับซ้อน ยากต่อการพิจารณา
ปัญหา จึงใชเ้ทคนิคการทาํให้ง่าย โดยการวิเคราะห์เชิงพื4นที'ดว้ยภาพจาํลอง เพื'อกาํหนด
กรอบแนวทางการแกไ้ขปัญหา และกรอบพื4นที'เป้าหมาย ดงัภาพ 7 

 
 

ก) ในอดีต เป็นพื4นที'ป่าสงวนแห่งชาติทั4งหมด (�) 

 
 

ข) ปัจจุบนั ส.ป.ก. ประกาศเขตปฏิรูปที'ดินฯ (�) ทั4งในพื4นที'ทบัซอ้น (�) และนอกพื4นที'ส่งมอบ 
(�) และยงัส่งมอบพื4นที'คงสภาพป่ากลบัคืนกรมป่าไม ้(�) ไม่ครบถว้น และมีราษฎรบุกรุก
พื4นที'ป่าจาํนวนมาก (�) 

ภาพ 7  ผลการวเิคราะห์สภาพปัญหาดว้ยแบบจาํลองเชิงพื4นที' 
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 จากการตรวจสอบขอ้มูลขา้งตน้ ไดข้อ้สรุปที'ชดัเจนวา่ พื4นที'ป่าสงวนแห่งชาติ ป่า
เขาภูหลวง ในทอ้งที'อาํเภอวงันํ4 าเขียว จงัหวดันครราชสีมา ถูกราษฎรยึดถือครอบครอง 
โดยบางรายไม่มีเอกสารสิทธิM  บางรายมีเอกสารสิทธิM  ส.ป.ก. 4-01 แต่ออกในเขตที'ดินป่า
ไม ้เนื'องจากเป็นพื4นที'ทบัซ้อนระหว่างพื4นที'ป่าสงวนแห่งชาติฯ กบัแปลงที'ดิน ส.ป.ก. 
ซึ' งมีทั4 งแปลงที'อยู่ในและอยู่นอกเขตปฏิรูปที'ดินเพื'อเกษตรกรรม โดยที'ดินป่าสงวน
แห่งชาติเดิม (ป่าครบุรี) ถูกจาํแนกเป็นโซน A โซน C และ E แลว้ประกาศใหโ้ซน C ส่วน
ใหญ่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติทบัลาน และส่งมอบโซน A และ E ใหแ้ก่ ส.ป.ก. เพื'อนาํไป
ดาํเนินการปฏิรูปที'ดิน/จดัที'ดินใหแ้ก่เกษตรกร โดยในขั4นตอนการปฏิรูปที'ดินนั4น ส.ป.ก. 
ไดส้าํรวจรังวดัและยดึขนาดพื4นที'/แนวเขตที'ดินตามที'ไดรั้งวดัจริง โดยมีการจดัทาํบนัทึก
ขอ้ตกลงในระดบัเจา้หนา้ที' ส.ป.ก. จึงมิไดย้ดึถือแนวเขตพื4นที'ป่าไม ้ตามแผนที' Zoning 
ที'กรมป่าไมไ้ดส่้งมอบและยึดถือมาโดยตลอด จึงเกิดปัญหาการทบัซ้อนระหว่างแปลง
ที'ดิน ส.ป.ก. ที'จดัให้แก่ราษฎร กบัพื4นที'ป่าสงวนแห่งชาติ นอกจากนี4  ยงัมีการปฏิรูป
ที'ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติฯ นอกเขตปฏิรูปที'ดินเพื'อเกษตรกรรมอีกดว้ย   
 

 2) ประเด็นปัญหา 
 ปัญหาที'ดินป่าไมใ้นอาํเภอวงันํ4าเขียว มีความเขา้ใจแตกต่างกนัตามมุมมอง ดงันี4  
 - ราษฎรในพื4นที' เห็นวา่ ปัญหา คือ พื4นที'ป่าไม ้ทบัที'ทาํกินของราษฎร 
 - เจา้หน้าที'ป่าไม ้เห็นว่า ปัญหา คือ ราษฎรครอบครองพื4นที'ป่าไมโ้ดยมิชอบ  
โดยบางรายแสดงเอกสารสิทธิM  ส.ป.ก. ที'อาจออกโดยมิชอบ และบางรายไดบุ้กรุกถือ
ครอบครองที'ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิM แต่อยา่งใด  
 - เจา้หนา้ที' ส.ป.ก. เห็นว่า ปัญหา คือ กรมป่าไม ้ไม่ไดย้ดึถือแนวเขตพื4นที'ป่าไม้
ตามผลการรังวดัจริง 
 ดังนั4น เพื'อทาํความเข้าใจปมปัญหาอย่างถูกต้องและครอบคลุมทุกมิติ จึงได้
กาํหนดนิยามของปัญหาตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีที'เกี'ยวขอ้ง โดยการวเิคราะห์ปัญหา 
เชิงระบบ จาํแนกวตัถุที'เป็นตวัการ (Object) และขอ้บกพร่องของวตัถุนั4น (Defect) พบว่า 
วตัถุที'เป็นตวัการ คือ ที'ดิน (พื4นที'ป่าไม/้พื4นที' ส.ป.ก./พื4นที'ราษฎรถือครอง) ซึ' งมี
ขอ้บกพร่อง 3 ประการ ไดแ้ก่ 
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 -  การลดลงของพื4นที'ป่าสมบูรณ์ในเขตพื4นที'ป่าไม ้ 
 -  การเพิ'มขึ4นของแปลงที'ดินของราษฎรที'ไม่มีเอกสารสิทธิM  ในเขตพื4นที'ป่าไม ้และ 
 -  การเพิ'มขึ4นของแปลงที'ดิน ส.ป.ก. ในเขตพื4นที'ป่าไม ้
 

 3) นิยามของปัญหา 
 การศึกษาข้อมูลข้างต้น สามารถกําหนดนิยามของปัญหาให้ชัดเจนยิ'งขึ4 น  
เพื'อคลี'คลายปมปัญหา โดยแบ่งเป็น 4 ประเดน็ปัญหา ดงันี4  

1) ปัญหาการลดลงของพื4นที'ป่าไมใ้นเขตพื4นที'ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง  
2) ปัญหาราษฎรถือครองที'ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่มีเอกสารสิทธิ

หรือหนงัสือแสดงกรรมสิทธิM  
3) ปัญหาที'ดินในเขตปฏิรูปที'ดินที'เป็นพื4นที'ป่าสมบูรณ์ ซึ'ง ส.ป.ก. ควรกนั

กลบัคืนกรมป่าไมต้ามบนัทึกขอ้ตกลง แต่ยงัดาํเนินการไม่แลว้เสร็จ  
4) ปัญหาการออกเอกสารสิทธิM  ส.ป.ก. 4-01 ในเขตพื4นที'ป่าสงวนแห่งชาติ  

ป่าเขาภูหลวง 
 
4.1.2  สาเหตุของปัญหา  
 ผลการวิเคราะห์เชิงพลวตั เพื'อหาสาเหตุของปัญหาที'ดินป่าไมใ้นทอ้งที'อาํเภอ 
วงันํ4 าเขียว จงัหวดันครราชสีมา โดยการพิจารณาขอ้มูลจากผลการวิเคราะห์ปัญหาขา้งตน้ 
แลว้เขียน Flow Diagram ตามหลกัวิชาพลวตัระบบ พบว่า ปัจจยัอนัเป็นสาเหตุหลกัของ 
การเปลี'ยนแปลงขนาดของพื4นที'ป่าไมใ้นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง ประกอบดว้ย  
5 ปัจจยั แสดงเป็นโครงสร้างของสาเหตุ ดงัภาพ 8 ซึ'งมีผลกระทบต่อการเปลี'ยนแปลงพื4นที'
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง เนื'องจากเป็นตวัแปรประเภทอตัรา (Rate Variables) และ
เป็นกญุแจสาํคญัที'จะนาํไปสู่มาตรการแกไ้ขปัญหา เนื'องจากตวัแปรเหล่านี4  คือ ช่องทาง
ที'สามารถดาํเนินการควบคุม เปลี'ยนแปลง เพื'อปรับปรุงพฤติกรรมของระบบได ้เช่น 
การดาํเนินการส่งมอบพื4นที'ป่า RF กลบัคืนกรมป่าไม ้จะทาํให้เนื4อที'ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเขาภูหลวงเพิ'มขึ4น เป็นตน้ 
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พื4นที'ป่าสงวนแห่งชาติฯ 

1. ครอบครอง ที'ดินที'ถือครองโดยไม่มี 
เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 

หรือหนงัสือแสดงกรรมสิทธิM  
2. ออก ส.ป.ก.  
ในเขตปฏิรูป  
นอกพื4นที'ส่งมอบ 

3. ส่งมอบ 
พื4นที' 4. กนัคืน 

5. ออก ส.ป.ก.  
นอกเขตปฏิรูปฯ 

 
เขตปฏิรูปที'ดิน ส.ป.ก.  

ที'ดินมีเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 
นอกเขตปฏิรูปฯ 

แต่อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ภาพ 8  ผลการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาดว้ยแบบจาํลองพลวตัระบบ  

ปัจจยัเหตุ (หวัขอ้ 1-5 ในภาพ 8) มีคาํอธิบาย ดงันี4  
(1) การครอบครองที' ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ ํานวน 1,463 ไร่ 43 คดี  

(มีเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 จาํนวน 5 คดี) 
(2) การออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. นอกพื4นที'ส่งมอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ที'ทบัซอ้นกบัเขตปฏิรูปที'ดิน จาํนวน 30 แปลง เนื4อที' 771 ไร่ 
(3) การส่งมอบพื4นที'ป่า โซน A และ E ของกรมป่าไม ้ใหแ้ก่ ส.ป.ก. รวม 355,700 ไร่ 
(4) การกนัพื4นที'ป่าสมบูรณ์ กลบัคืนกรมป่าไม ้ จาํนวน 68 แปลง เนื4อที' 21,916 ไร่ 
(5) การออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ให้แก่ราษฎร นอกเขตปฏิรูปที'ดิน แต่อยู่ในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติ จาํนวน 30 แปลง เนื4อที' 771ไร่  

4.1.3  เป้าหมายในการแก้ไขปัญหา 
 การวิเคราะห์ครั4 งนี4  มีวตัถุประสงค์เพื'อสนับสนุนการพิจารณาจดัทาํทางเลือก 
แนวทางแกไ้ขปัญหาที'ดินป่าไมใ้นเขตป่าสงวนแห่งชาติอยา่งเป็นระบบ โดยมุ่งเนน้การ
แกไ้ขปัญหาที'สาเหตุตามผลการวิเคราะห์ และเป็นตน้แบบในการพิจารณาจดัทาํร่าง
ขอ้เสนอของหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้ง ให้อยู่ในกรอบมาตรการที'สําคญั จนไดข้อ้ยุติเป็น 
(ร่าง) แนวทางการแกไ้ขปัญหา สําหรับเสนอต่อรองปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ' งแวดลอ้ม (นางมิ'งขวญั  วิชยารังสฤษดิM ) เพื'อพิจารณานาํเสนอปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ'งแวดลอ้ม (นายโชติ  ตราชู) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ'งแวดลอ้ม (นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข)  
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4.1.4  แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 เพื'อให้การแกไ้ขปัญหาที'ดินป่าไมใ้นทอ้งที'อาํเภอวงันํ4 าเขียว มีมาตรการจดัการ
สาเหตุของปัญหาตามผลการวิเคราะห์ปัญหาขา้งตน้ ประกอบด้วยมาตรการ 5 ด้าน  
จึงกาํหนดกรอบมาตรการเพื'อให้เจ้าหน้าที'ที' เกี'ยวข้องพิจารณาเพิ'มเติมรายละเอียด  
และจดัทาํเป็นร่างขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื'อแกไ้ขปัญหา โดยใชส้าเหตุของปัญหา
ตามหัวข้อ 1-5 (ภาพ 8) เป็นกรอบในการพิจารณากาํหนดมาตรการแก้ไขปัญหา 
ดงัต่อไปนี4   

1) มาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุก ยึดถือ ครอบครองที�ดินในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง โดยไม่มเีอกสารสิทธิหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิB  

 เพื'อดาํเนินการกบัผูก้ระทาํผิดกฎหมายว่าดว้ยการป่าไม ้ กรณีพบว่าบุกรุก 
และไม่มีเอกสารสิทธิ จึงเสนอทางเลือกไว ้ดงันี4  

 (1) กรณีที'ศาลมีคาํพิพากษาในคดีอาญาแลว้ ใหก้รมป่าไม ้ดาํเนินการบงัคบั
คดีตามคาํพิพากษาโดยเดด็ขาด ทนัที  

 (2) กรณีที'ผูบุ้กรุกขาดเจตนากระทาํความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการป่าไม ้
ส่งผลทาํใหไ้ม่ตอ้งถูกลงโทษทางอาญา เช่น พนกังานอยัการสั'งไม่ฟ้องคดีเด็ดขาด หรือ 
ศาลมีคาพิพากษายกฟ้อง แต่พื4นที'ที'บุคคลดงักล่าวถือครองอยูใ่นเขตป่าไม ้ใหก้รมป่าไม ้
ดาํเนินการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองตามกฎหมายที'เกี'ยวขอ้ง บงัคบัใหอ้อกไปจาก
พื4นที'ป่า โดยอาศยัอาํนาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  
 (3) กรณีที'คดีอาญายงัดาํเนินการไม่เสร็จสิ4น (ทั4 งมีตวัผูก้ระทาํความผิด 
หรือไม่มีตวัผูก้ระทาํความผดิ) หน่วยงานราชการสามารถดาํเนินการทางปกครอง บงัคบั
ใหบุ้คคลออกจากพื4นที'ทนัที โดยเป็นการใชม้าตรการบงัคบัทางปกครอง ใหก้รมป่าไม ้
บงัคบัใชม้าตรการดงักล่าว โดยอาศยัอาํนาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 
 (4) ดาํเนินการฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายจากผูก้ระทาํความผิด โดยอาศยั
อาํนาจตามมาตรา 97 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ'งแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535  
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2)   มาตรการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ในเขตปฏิรูปที�ดิน
ที�ทบัซ้อนกบัเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง มีแนวทาง โดย 
 ให ้ ส.ป.ก. มีหนงัสือหารือสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื'อวินิจฉัย 
ชี4 ขาดว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ'งแวดลอ้ม (ทส.) จะตอ้งดาํเนินการประการใด เนื'องจากพื4นที'ดงักล่าวมีสถานะตาม
พระราชกฤษฎีกาและประกาศกฎกระทรวงที'เกี'ยวขอ้งกบั กษ. และ ทส. 
 ทั4งนี4  ขอให้จงัหวดันครราชสีมา จดัตั4งคณะทาํงานตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ โซนอี (ของ ส.ป.ก.) และโซนซี (ของ ปม.) ดว้ย 

3) มาตรการการตรวจสอบผลการส่งมอบพื,นที�ป่าโซนนิ�ง  
  ควรตรวจสอบข้อมูลการส่งมอบ/รับมอบพื4นที'ป่าโซนอี และโซนอี 
ระหวา่งกรมป่าไมแ้ละ ส.ป.ก. ใหถู้กตอ้ง ชดัเจน ตรงกนั 

4) มาตรการการกนัพื,นที�ป่าสมบูรณ์ (RF) กลบัคนืกรมป่าไม้   
  ให้ ส.ป.ก. ดาํเนินการสํารวจและกาํหนดพื4นที'ของ ส.ป.ก. ทั4งหมด 
ทั'วประเทศ ที'ยงัคง มีสภาพป่า แต่ยงัมิไดด้าํเนินการสาํรวจเพื'อออกเอกสารสิทธิใหก้บั
เกษตรกร หรือแปลงที'ดินที'ดาํเนินการผดิหลกัเกณฑ ์ตามพระราชบญัญติัการปฏิรูปที'ดิน
เพื'อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (เช่น รีสอร์ท) เพื'อคืนใหก้รมป่าไมแ้ละกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์า และพนัธุ์พืช เพื'อเพิ'มพื4นที'ป่าไมใ้หเ้ป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

5) มาตรการการจัดการปัญหาการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 นอกเขต
ปฏรูิปที�ดิน แต่อยู่ในเขตพื,นที�ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง 

 ให้จงัหวดันครราชสีมา จดัตั4 งคณะทาํงานตรวจสอบแนวเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง (บริเวณเขาแผงมา้ โซนซี และบริเวณพื4นที'กนัคืน (RF)  
ด้านเหนือของเขาแผงม้า) ให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้และ
สาํนกังานการปฏิรูปที'ดินเพื'อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ว่าดว้ยแนวทางปฏิบติัในการกนั
พื4นที'ป่าสงวนแห่งชาติกลบัคืนกรมป่าไม ้พ.ศ. 2538 ลงวนัที' 14 กนัยายน 2538 ใหแ้ลว้
เสร็จภายใน 1 เดือน  

   - กรณีที'ตรวจสอบแลว้ พบว่าเป็นแปลงที'ดิน อยูน่อกเขตปฏิรูป
ที'ดิน และอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให ้ กษ. (ส.ป.ก.) เพิกถอนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.  
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4-01 ของผูถื้อครองทุกราย และใหก้รมป่าไม ้จดัทาํเครื'องหมายแสดงแนวเขตใหช้ดัเจน 
และปลูกฟื4 นฟูสภาพป่า ใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2556  

   - กรณีที'ตรวจสอบแลว้ พบวา่ผูถื้อครองไม่มีเอกสารสิทธิ ให ้ปม. 
ดาเนินการจบักุมและดาเนินคดีตามกฎหมายโดยเด็ดขาด และให ้ปม. เร่งรัดการปลูกป่า
เพื'อฟื4 นฟูสภาพป่าในพื4นที'ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง ที' ส.ป.ก. ไดก้นัพื4นที'กลบัคืน
กรมป่าไมแ้ลว้ และเฝ้าระวงัป้องกนั มิใหร้าษฎรบุกรุก 

 

4.1.5  ผลสัมฤทธิB 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นระบบดังกล่าว 
ไดรั้บการการพิจารณาบรรจุไวใ้นเอกสารแนวทางการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกป่าสงวน
แห่งชาติ (ป่าวงันา้เขียว ป่าเขาภูหลวง ป่าครบุรี) และอุทยานแห่งชาติทบัลาน จงัหวดั
นครราชสีมา ที'รองปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ'งแวดลอ้ม (นางมิ'งขวญั  
วิชายารังสฤษดิM ) ไดน้าํเสนอต่อปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ'งแวดลอ้ม และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ' งแวดล้อมทราบ เมื'อว ันที'  
28 มกราคม 2556 รายละเอียดตามภาคผนวก ก ทั4งนี4  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ'งแวดลอ้มไดข้ยายผลการแกไ้ขปัญหาตามแนวทางดงักล่าว โดยออกคาํสั'งที' 272/2558 
เรื' อง แต่งตั4งคณะทาํงานแกไ้ขปัญหาการทบัซ้อนของพื4นที'ป่าไมแ้ละเขตปฏิรูปที'ดิน 
ระดบักระทรวง โดยมีปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ'งแวดลอ้ม เป็นประธาน
คณะทาํงาน เพื'อตรวจสอบขอ้มูลพื4นที'ป่าที'มีการส่งมอบให้สํานักงานการปฏิรูปที'ดิน
เพื'อเกษตรกรรมและพื4นที'กันกลับคืนกรมป่าไม้ ซึ' งเป็นมาตรการหนึ' ง ตามผลการ
วเิคราะห์ครั4 งนี4  

4.2 ปัญหาที� 2  การลกัลอบตดัไมพ้ะยงูในพื4นที'มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ 
4.2.1  ขอบเขตของปัญหา 

1) สภาพปัญหา 
 ผลการตรวจสอบขอ้มูลที'เกี'ยวขอ้ง (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช, 
2554; กองอํานวยการรักษาความมั'นคงภายในราชอาณาจักร และ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ'งแวดลอ้ม, 2557; ทรงธรรม  สุขสว่าง, 2557; หน่วยงาน
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สอบสวนสิ'งแวดลอ้ม, 2557; World Heritage Centre, 2014) พบว่า การลกัลอบตดัไม้
พะยงูในเขตมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเยน็ – เขาใหญ่ เกิดขึ4นอยา่งรุนแรง โดยเฉพาะในเขต
อุทยานแห่งชาติทบัลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษา
พนัธุ์สัตวป่์าดงใหญ่ซึ' งอยู่ในขั4นวิกฤตและทวีความรุนแรงมากขึ4นอย่างต่อเนื'อง โดยมี
ราษฎร กลุ่มนายทุน และผูมี้อิทธิพลทั4งคนไทยและชาวต่างชาติ เขา้มาลกัลอบตดัไม้
พะยงูในพื4นที'ป่าอนุรักษเ์ป็นจาํนวนมาก สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไมใ้นพื4นที' 
โดยผูก้ระทาํผิดจะกระทาํกนัเป็นขบวนการใหญ่และมีการแบ่งงานกนัทาํเป็นขั4นเป็น
ตอน ทั4งกลุ่มผูชี้4 เป้า ผูต้ดั และผูล้าํเลียงขนยา้ยไม ้บางครั4 งกลุ่มผูต้ดัไมมี้การใชอ้าวุธปืน 
ที'มีความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสูง และมีกองกาํลงัติดอาวุธคุม้ครองร่วมดาํเนินการ 
จาํเป็นตอ้งจดัทาํแผนปฏิบติัการเพื'อแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นรูปธรรม  

2) ประเด็นปัญหา 
  การวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบ พบว่า ปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง 

ในพื4นที'มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ มีตวัการ (Object) และขอ้บกพร่อง 
(Defect) รวม 3 ส่วน สามารถคลี'คลายปมปัญหา เป็น 3 ประเดน็ปัญหา ดงันี4  

(1) ไมพ้ะยงู มีมูลค่าสูง เป็นที'ตอ้งการของผูล้กัลอบตดัไม ้
(2)  ผูล้กัลอบตดัไม ้ตอ้งการไดไ้มพ้ะยงูและกลา้เสี'ยงตดัไมพ้ะยงู 
(3)  เจา้หนา้ที'พิทกัษป่์า มีขีดความสามารถในการป้องกนัปราบปรามการ

ลกัลอบตดัไมพ้ะยงูที'จาํกดั 

3) นิยามปัญหา 
  ปัญหาการลกัลอบตดัไมพ้ะยงูดงักล่าว ในมุมมองเชิงระบบ คือ “ปัญหา

การลดลงของพื4นที'แหล่งไมพ้ะยูงในเขตพื4นที'มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่” 
ซึ' งควรแสดงพฤติกรรมของปัญหาเป็นกราฟ และจาํเป็นตอ้งทราบขอ้มูลพื4นที'แหล่งไม้
พะยูงในพื4นที'มรดกโลกฯ ทั4งหมดว่ามีกี'ไร่ และมีการลดลงเหลือกี'ไร่ในแต่ละช่วงปี  
จึงจะสามารถแสดงสภาพปัญหาได้อย่างชัดเจน ส่วนการแสดงสถิติการจับกุมและ
ปริมาณไมข้องกลางนั4นไม่ไดส้ะทอ้นภาพของปัญหาที'แทจ้ริง เนื'องจากในทางปฏิบติั 
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ย่อมมีตัดไม้ ขนยา้ย โดยหลุดรอดการจับกุมของเจ้าหน้าที'ได้ ซึ' งไม่ทราบจาํนวน 
ที'แทจ้ริง ตอ้งคาํนวณจากพื4นที'ไมพ้ะยงูที'หายไป จึงจะทราบขนาดของปัญหา  

4.2.2  สาเหตุของปัญหา 
 การวิ เคราะห์สาเหตุของปัญหาเชิงระบบ โดยพิจารณาจากตัวการและ 
ขอ้บกพร่องของตวัการ พบว่า ปัญหาการลดลงของพื4นที'แหล่งไมพ้ะยูงในเขตพื4นที'
มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ เกิดจากสาเหตุหลกั รวม 6 ปัจจยั ซึ' งส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อวตัถุปัญหา ไดแ้ก่ 

(1)  การเติบโตของตน้พะยงู มีอตัราการเจริญเติบโตตํ'าโดยธรรมชาติ 
(2)  การตดัไมพ้ะยงู มีอตัราเพิ'มขึ4นตามความตอ้งการของตลาด 
(3)  การเดินทางเขา้ป่าของผูล้กัลอบตดัไมพ้ะยงู มีอตัราเพิ'มขึ4น  
(4)  การออกจากป่า/ถูกจบักมุ/เจบ็ป่วย/บาดเจบ็/ลม้ตาย ของผูล้กัลอบตดัไม ้
(5)  การวา่จา้ง/บรรจุ/ยา้ยเขา้ ของเจา้หนา้ที'พิทกัษป่์า  
(6)  การหมดสัญญาจา้ง/เกษียณอายรุาชการ/ยา้ยออก ของเจา้หนา้ที'พิทกัษป่์า  

 ปัจจยัเหล่านี4 มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัอย่างเป็นระบบ และเป็นโครงสร้างของ
ปัญหา ซึ'งประกอบดว้ยปัจจยัหลกัอนัเป็นสาเหตุของปัญหา ดงัภาพ 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 9  แบบจาํลองพลวตัระบบ แสดงสาเหตุของปัญหาการลดลงของพื4นที'แหล่งไมพ้ะยงู  

จาํนวนเจา้หนา้ที' 

แหล่งไมพ้ะยงู 

จาํนวนผูล้กัลอบ 
ตดัไม ้

ปลูก/เติบโต 

บรรจุ/โอน 
ตาย/เกษียณ/

โอนยา้ย 

ตดัไม ้

เขา้ป่า 

ออก/ตาย/

ถูกจบักมุ 
จบักุม 

ความหนาแน่น (ตน้/ไร่) 

พื4นที'ป่า (ไร่) 

อตัราการตดัไม ้ 
(m3/คน/วนั) 

ความถี'การ
ลาดตระเวน 

อตัราการ 

จบักุม 

มูลเหตุ 

จูงใจ 
ราคา 

ความยากง่าย 
ในการเขา้ออก/ขน 

อตัราการขนยา้ย  
(m3/วนั) 

อุปกรณ์/เสบียง 
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4.2.3  เป้าหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ใช้เป็นกรอบในการให้ขอ้เสนอแนะในการกาํหนด
เป้าหมายและแนวทางการป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบตดัไมพ้ะยงูในพื4นที'มรดก
โลกกลุ่มป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่อย่างเป็นระบบ เพื'อให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า 
และพนัธุ์พืช พิจารณากาํหนดมาตรการ โดยพิจารณาวา่จะดาํเนินการอยา่งไรเพื'อควบคุม
ปัจจยัที'เป็นสาเหตุของปัญหาตามผลการวเิคราะห์ขา้งตน้ กล่าวคือ 

(1)  การวจิยัและพฒันาเพื'อสร้างนวตักรรมในการเพิ'มอตัราการเจริญเติบโตของ
พะยูง และการปลูกฟื4 นฟูพื4นที'แหล่งไมพ้ะยูง และควรสํารวจแหล่งไมพ้ะยูงในพื4นที'
ทั4งหมดเพื'อทราบถึงปริมาณพื4นที'แหล่งไมพ้ะยงูที'เหลืออยูใ่นปัจจุบนั รวมถึงติดตามการ
เปลี'ยนแปลงขนาดพื4นที'/การเจริญเติบโต เป็นระยะ เพื'อทราบถึงสถานภาพของแหล่ง
ไมม้พ้ะยงูที'มีอยูอ่ย่างแทจ้ริง ซึ' งสามารถใชเ้ป็นตวัชี4 วดัความสาํเร็จในการอนุรักษแ์หล่ง
ไมพ้ะยงูในพื4นที' ไดดี้กว่าการพิจารณาสถิติการจบักุมดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํผิด ซึ' งไม่
สะทอ้นถึงความอุดมสมบูรณ์/ความเสื'อมโทรมของพื4นที'แหล่งไมพ้ะยงูในปัจจุบนั 

(2) การป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบตดัไมพ้ะยงู โดยลดจาํนวนผูล้กัลอบ 
ตดัไมแ้ละลดประสิทธิภาพในการตดัไมที้'ใชเ้ครื'องทุ่นแรงชนิดต่าง ๆ อาทิ เลื'อยโซ่ยนต ์
และเทคนิคการตดัไมที้'สามารถอาํพรางเจา้หนา้ที' เช่น การเลื'อยแก่นไมโ้ดยไม่ตดัโค่น 
เป็นตน้ รวมถึง การเลือกเวลาเขา้ป่าตดัไม ้ในเวลากลางคืน การจดัตั4งกองกาํลงัคุม้กนั ใช้
อาวธุที'มีอานุภาพรุนแรงเพื'อป้องกนัตวัหรือต่อสู้กบัเจา้หนา้ที'   

(3)  การป้องกนัการลกัลอบเดินทางเขา้ป่าของผูล้กัลอบตดัไมพ้ะยงู โดยเฉพาะ
บริเวณชายแดนไทย-กมัพชูา และไทย-ลาว โดยอาศยักลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ 
อาทิ คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาการลกัลอบตดัไมพ้ะยงูบริเวณชายแดนไทย-กมัพชูา ฝ่ายไทย 
ที'ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ'งแวดลอ้ม เป็นประธาน เป็นตน้ รวมถึงการ
เสริมสร้างความเขม้แข็งในการร่วมมือกบัองค์กรระดบันานาชาติที'ให้ความสําคญักบั
ปัญหาไมพ้ะยงูอยา่งจริงจงั อาทิ องคก์ร Environmental Investigation Agency (EIA)  

(4)  การเพิ'มใประสิทธิภาพในการปราบปราม/จบักุมดาํเนินคดีกบัผูล้กัลอบตดัไม ้
โดยผลกัดันให้ออกจากพื4นที'มรดกโลก จบักุม ปราบปราม อย่างเด็ดขาด เขม้งวด และ
ทั'วถึง ซึ' งอาจตอ้งมีมาตรการเพิ'มขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที'พิทกัษ์
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ป่าและสนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบัติงานเหมาะสมและเพียงพอ เช่น การเพิ'ม
อตัรากาํลงัเจา้หนา้ที' อาวุธปืนและเครื'องกระสุน ในพื4นที'เสี'ยง เป็นตน้ รวมถึงการพฒันา
เทคโนโลยเีพื'อเพิ'มประสิทธิภาพและความปลอดภยัในการลาดตระเวนของเจา้หนา้ที'ดว้ย 

(5) การกาํกบัดูแลการการว่าจา้ง/บรรจุ/โอยา้ยเขา้-ออก ของเจา้หนา้ที'พิทกัษ์
ป่า เพื'อปฏิบติัหนา้ที'ป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบตดัไมพ้ะยูง ให้เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื'อง เพื'อใหมี้จาํนวนเจา้หนา้ที'ดูแลรักษาป่า อยา่งเพียงพอตลอดเวลา เช่น 
การต่ออายสุัญญาจา้ง เป็นตน้ 
  

4.2.4  ผลสัมฤทธิB 
 1) ในขณะปฏิบติัหนา้ที'เป็นคณะทาํงานของปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ'งแวดลอ้ม ผูข้อรับการประเมินไดใ้ชผ้ลการวิเคราะห์ดงักล่าวในการตรวจพิจารณา 
ร่างแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการกระทาํผิดเกี'ยวกบัไมพ้ะยงูในพื4นที'มรดก
โลก ป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธุ์พืช และไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะแก่เจา้หน้าที'กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช ในการปรับปรุง
แกไ้ขร่างแผนดงักล่าว ซึ' งไดมี้การปรับปรุงการวิเคราะห์ปัญหาและเป้าหมายบางส่วน 
และได้นําผลการวิเคราะห์โครงสร้างของปัญหาดังกล่าว บรรจุไวใ้นแผนปฏิบัติการ
ดงักล่าวดว้ย (ภาคผนวก ข) ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลก เพื'อพิจารณาในการ
ประชุม ครั4 งที' 39 ระหว่างวนัที' 28 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงบอนน์ สหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี โดยคณะกรรมการฯ มีขอ้มติ ชื'นชมความพยายามของประเทศไทยใน
การป้องกนัและปราบปรามการลบัลอบตดัไมพ้ะยงูในพื4นที'มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเยน็-
เขาใหญ่ ซึ'งรวมถึงการจดัทาํแผนปฏิบติัการดงักล่าวเป็นลาํดบัตน้ดว้ย ดงัสาํนวนตามขอ้
มติในภาษาองักฤษ ความวา่ 
 

“...Commends the State Party for its efforts to prevent and suppress illegal 
logging in the property, including the development of an Action Plan, 
welcomes the international cooperation with Cambodia, China, Lao People’s 
Democratic Republic and Viet Nam in controlling illegal logging and trade of 
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Siamese rosewood, and encourages the State Party to continue these 
efforts…” (World Heritage Centre, 2015) 

 2) การวิเคราะห์ปัญหาดงักล่าว ทาํใหท้ราบองคป์ระกอบของปัญหาอยา่งชดัเจน 
ไดแ้ก่ (1) ตน้พะยงู (2) ผูล้กัลอบตดัไม ้และ (3) เจา้หน้าที'พิทกัษป่์า เมื'อวิเคราะห์โดย
ละเอียด ทาํให้ทราบพลวตัของปัญหาที'รุนแรงยิ'งขึ4นในอนาคต เนื'องจากประเทศไทย 
ไม่สามารถควบคุมปัจจยัที' (1) และ (2) ไดโ้ดยง่าย เพราะราคาของไมพ้ะยงูที'เพิ'มสูงขึ4น 
อนัเป็นผลมาจากปริมาณความตอ้งการไมพ้ะยูงในต่างประเทศที'เพิ'มสูงขึ4นตามฐานะ
ทางการเงินของประชาชนผูมี้รายไดสู้งในประเทศปลายทางที'มีการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจแบบกา้วกระโดด ในขณะที'ความมีค่าหายากของไมพ้ะยงูในผืนป่ากเ็พิ'มขึ4น ทาํ
ให้การลกัลอบตดัและคา้ไมพ้ะยงูสามารถเพิ'มรายไดแ้ละสร้างแรงจูงใจในการก่อเหตุ
ให้แก่กลุ่มขบวนการลกัลอบตดัไมพ้ะยูงไดเ้ป็นอย่างมาก จึงเพิ'มความพยายามในการ
ลกัลอบตดัไม ้โดยตอ้งการรายไดที้'สูงขึ4น ส่งผลใหต้น้พะยงูในผืนป่าลดลงอยา่งรวดเร็ว 
ราคาไมพ้ะยงูกย็ิ'งสูงขึ4น และแมว้่าจะตดัไมไ้ดใ้นปริมาณที'นอ้ยลง ก็ไม่ไดท้าํให้รายได้
ลดลง เพราะไมพ้ะยงูมีราคาแพงขึ4น เกิดเป็นวงวนผลกระทบเชิงบวก (Positive Loop)  
ที'ทวีความรุนแรงของปัญหาขึ4 นไปเรื'อย ๆ จนในที'สุด ไมพ้ะยูงหมดจากผืนป่าหรือ
เหลืออยู่นอ้ยมาก จนมิอาจลกัลอบตดัไมไ้ดอี้กต่อไป จึงจะไม่พบการกระทาํผิด ซึ' งเป็น
อิทธิพลของวงวนผลกระทบเชิงลบ (Negative Loop) ที'จะเกิดขึ4นในอนาคต หากไม่มี
การควบคุมปัจจยัที'เกี'ยวขอ้งเหล่านี4อยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นวฏัจกัร ดงัภาพ 10 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 10 วฏัจกัรการลกัลอบตดัไมพ้ะยงูในพื4นที'มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ 

แหล่งไมพ้ะยงู 

การตดัไม ้

ไมที้'ขนยา้ยออก 
การขายไม ้

รายได ้
ราคาไม ้

ความหายาก 

(+) 

(-) 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 
+ + + 

(+) 
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 ปัจจยัหนึ'งที'กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ'งแวดลอ้ม สามารถดาํเนินการได ้
ทนัที เพื'อจัดการวงวนนี4  คือ การเพิ'มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการ
ลกัลอบตดัไมพ้ะยงู เพื'อป้องกนัการลกัลอบตดัและขนยา้ยไมพ้ะยงูออกจากป่า เพื'อมิให้
มีการขายไม ้จะทาํให้ผูก้ระทาํผิด ขาดรายไดจ้ากการขายไม ้และหมดแรงจูงใจในการ
กระทําผิด ตามที'ก ําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แต่อุปสรรคสําคัญที'อาจทําให้
แผนปฏิบติัการดงักล่าวลม้เหลว คือ การขาดแคลนอตัรากาํลงัเจา้หนา้ที'พิทกัษป่์า ซึ' งเมื'อ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหานี4 ให้ลึกซึ4 งยิ'งขึ4น โดยใช้พื4นที'อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย 
จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นกรณีศึกษา ทาํให้ทราบสาเหตุ และแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
ในระดบัพื4นที' และไดร้ายงานผลต่อปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ'งแวดลอ้ม 
เมื'อวนัที' 29 กนัยายน 2558 และวนัที' 6 ตุลาคม 2558 เพื'อสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาการ
ลกัลอบตดัไมพ้ะยงูบริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา โดยปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ'งแวดลอ้ม ได้พิจารณาและขอหารือกบัอธิบดีกรมป่าไมแ้ละอธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืชต่อไป รายละเ อียดตามภาคผนวก ค ซึ' ง ต่อมา
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติไดห้ารือกบักรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์พืช 
และกาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาการลกัลอบตดัไมพ้ะยงูบริเวณ
ชายแดนไทย-กมัพูชา ระดบัประเทศ (ฝ่ายไทย) ครั4 งที' 1/2559 เมื'อวนัที' 7 มกราคม 2559 
ที'ประชุมได้เห็นชอบกรอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงฯ  
ซึ' งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาครั4 งนี4  แต่ยงัไม่ไดก้าํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาที'เป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะการบริหารจดัการอตัรากาํลงัเจา้หนา้ที'พิทกัษป่์า ปัญหาการลกัลอบ
ตดัไมพ้ะยงูในเขตอุทยานแห่งชาติภูจงนายอย ยงัคงเกิดขึ4น ที'จบักุมไม่ได ้ไม่อาจทราบ
จํานวน แต่ที'จับได้และมีการรายงานผ่านสื' อสังคมออนไลน์ เป็นเพราะการเพิ'ม
อตัรากาํลงัด้วยการสนธิกาํลงั ซึ' งเป็นมาตรการที'การศึกษาครั4 งนี4 ให้ความสําคญั เช่น  
เมื'อวนัที' 2 มิถุนายน 2560 ทศพร  กอ้นแกว้ (2560) รายงานว่า เจา้หนา้ที'พิทกัษป่์าของ
อุทยานแห่งชาติภูจงนายอย ไดส้นธิกาํลงักบัเจา้หนา้ที'ปกครอง ทหาร ตาํรวจ จบักุมผู ้
ลกัลอบตดัไมพ้ะยูงได ้พร้อมไมพ้ะยูงของกลาง ปริมาตร 1.5 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
มูลค่าเกือบ 1 ลา้นบาท   
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บทที� 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาและประยุกตใ์ชค้วามรู้ดา้นการวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบ และการจดัการ

เชิงกลยทุธ์ ในการการวิเคราะห์และเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 

สามารถใชเ้ป็นเครื.องมือในการกาํหนดกรอบมาตรการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกพื0นที.ป่าสงวน

แห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง และปัญหาการลกัลอบตดัไมพ้ะยงูในเขตพื0นที.มรดกโลกกลุ่มป่า

ดงพญาเยน็-เขาใหญ่ ไดเ้ป็นอยา่งดี ทาํใหเ้จา้หนา้ที.ที.เกี.ยวขอ้งรับทราบสภาพปัญหาและ

สาเหตุของปัญหาอยา่งชดัเจน และสามารถใหข้อ้เสนอแนะตามหลกัวิชาการ โดยมีกรอบ

แนวคิดในการแกไ้ขปัญหาที.สาเหตุของปัญหาอยา่งเป็นระบบ 

   อยา่งไรกต็าม ปัญหาและอปุสรรคที�สําคญัของการศึกษาครั0 งนี0  มี 3 ประการ คือ 

1) ข้อมูลเกี.ยวกับสภาพปัญหากระจัดกระจายอยู่ตามองค์กรต่าง ๆ และไม่

สอดคลอ้งกนั เช่น ขอ้มูลแนวเขต ส.ป.ก. และป่าสงวนแห่งชาติ เนื.องจากมีหลกัการ

ดาํเนินงานต่างกนั โดย ส.ป.ก. ยดึถือแนวเขตที.รังวดัจริง ส่วนกรมป่าไมย้ดึถือตามแผนที.

โซนนิ.ง และยงัไม่มีขอ้ยติุทางกฎหมาย ดงันั0น การกาํหนดมาตรการแกไ้ขปัญหา จึงตอ้ง

ทาํเป็นทางเลือกให้ครบทุกแนวทางที.เป็นไปได ้ไม่ว่าผลจะเป็นประการใด กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้ม จะมีแนวทางปฏิบติัที.เหมาะสมเสมอ 

2) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาทั0งหมด มีปัจจยัที.เกี.ยวขอ้งจาํนวนมาก และ

ส่วนใหญ่ขาดข้อมูลที.ชัดเจน ต้องใช้ระยะเวลานานในการรวบรวมและตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง ดงันั0น จึงตอ้งกาํหนดขอบเขตของปัญหาใหแ้คบลง 

กาํหนดประเดน็ปัญหาใหเ้ฉพาะเจาะจงมากยิ.งขึ0น แกไ้ขปัญหาทีละเปราะ 

3) ผลการวิเคราะห์ปัญหาและขอ้เสนอแนะมาตรการแกไ้ขปัญหา มีความยาก

และซบัซอ้น ทั0งทางดา้นเทคนิคการวิเคราะห์และการรายงานผล ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ที.
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ที.เกี.ยวขอ้งตอ้งมีความรู้ดา้นพลวตัระบบและตอ้งเขา้ใจบริบทของปัญหาดีพอสมควร  

จึงจะเข้าใจเนื0อหาในรายงานอย่างถ่องแท ้ซึ. งเป็นไปได้ยากในทางปฏิบติั เนื.องจาก

ผูบ้ริหารและเจา้หน้าที. ต่างมีภารกิจสําคัญหลายเรื. องที.ต้องรับผิดชอบ ดังนี0  จึงต้อง

นาํเสนอผลการวเิคราะห์ใหเ้ขา้ใจง่าย ใหค้นทั.วไปเขา้ใจไดท้นัที จึงจะนาํไปสู่การปฏิบติั  

 อนึ. ง ความรู้ทางวิชาการที.ไดรั้บจากการศึกษาครั0 งนี0  สามารถพฒันาต่อยอดเป็น

เป็นเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายและแผน มีรายละเอียด วิธีการ ขั0นตอน และผลการ

วเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ เผยแพร่แก่เจา้หนา้ที.และผูส้นใจทั.วไป เพื.อศึกษาและพฒันาขีด

ความสามารถดา้นการวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้สามารถคลี.คลายปัญหาและจดัทาํ

ขอ้เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติัราชการอย่างมีคุณภาพ นาํไปสู่

การบริหารจดัการปัญหาและเกิดผลสัมฤทธิB อย่างสมดุลและยั.งยืน ตามที.กาํหนดไวใ้น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 และสามารถประยกุตใ์นงานอื.น ที.

จาํเป็นตอ้งกาํหนดกรอบแนวทางการดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายที.กาํหนด ตวัอย่างที.

สาํคญั คือ การปฏิรูปประเทศ ซึ.งควรมีขั0นตอน ดงันี0  

 1. ศึกษาสภาพปัญหา โดยพิจารณาวตัถุที.เป็นปัญหา และขอ้บกพร่องของวตัถุนั0น 

และควรวเิคราะห์ในเชิงพื0นที.ดว้ย เพื.อเขา้ใจถึงสภาพปัญหาอยา่งชดัเจน ปัจจุบนั ผูข้อรับ

การประเมิน ยงัคงประยุกต์วิธีการนี0 ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาอื.นดว้ย เช่น ปัญหาการ

ปรับปรุงแผนที.แนวเขตที.ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 

ปัญหาการปลูกขา้วโพดในพื0นที.ป่าไม ้จงัหวดัน่าน และปัญหาอุทกภยัในทอ้งที.จงัหวดั

นครศรีธรรมราช เป็นตน้  

2. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ควรพิจารณาปัจจยัที.เกี.ยวขอ้งกนัอย่างเป็น

ระบบ โดยการวเิคราะห์องคป์ระกอบที.เกี.ยวขอ้งและความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบ

ดงักล่าว ดว้ยแบบจาํลองพลวตั  
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3. การกาํหนดเป้าหมายของการดาํเนินงาน ควรพิจารณาค่าเป้าหมายของตวัแปร

ที.ควบคุมได ้รวมถึงระยะเวลาที.จะดาํเนินการให้บรรลุเป้ามหมาย ดว้ยการเขียนกราฟ

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังกล่าว (แกนตั0 ง) กับระยะเวลา (แกนนอน)  

เพื.อประเมินความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายและกาํหนดเป้าหมายระหว่างทาง

อยา่งเหมาะสม  

4. การกาํหนดทางเลือกแนวทางการแกไ้ขปัญหา ควรพิจารณาตวัแปรที.สามารถ

ควบคุมได้ และมีผลกระทบต่อค่าเป้าหมาย ให้ครอบคลุมทั0 งระบบ โดยการแปลง

นโยบายที.เป็นขอ้ความ ให้เป็นนโยบายเชิงเทคนิค เช่น การป้องกนัการลกัลอบตดัไม้

พะยงู ควรกาํหนดให้ชดัเจนเป็นตวัแปรที.ควบคุมได ้เช่น จาํนวนเจา้หนา้ที.ลาดตระเวน 

ระยะทางการลาดตระเวน อตัราการเจ็บป่วย และอตัราการหมดอายุต่ออายุสัญญาจา้ง 

เป็นตน้ หากไม่พิจารณาในรายละเอียด จะแกไ้ขปัญหาไม่ได ้ 

5. การประเมินและคดัเลือกแนทางที.มีประสิทธิผล โดยพิจารณาผลกระทบของ

การควบคุมตวัแปร ต่อการเปลี.ยนแปลงของค่าเป้าหมาย ภายใตเ้งื.อนไขที.ชดัเจน หากมี

ระยะเวลาและขอ้มูลเพียงพอ ควรพฒันาแบบจาํลองเชิงคอมพิวเตอร์เพื.อเป็นเครื.องมือ

ประเมินผลกระทบเชิงปริมาณของมาตรการต่าง ๆ ก่อนนาํไปสู่การปฏิบติั เพื.อใหม้ั.นใจ

ว่าเป็นมาตรการที.จะมีผลสัมฤทธิB ในทางปฏิบติั ตวัอย่างเช่น การสร้าง Ranger Model 

เพื.อกาํหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที.พิทักษ์ป่าในเขตอุทยาน

แห่งชาติ ภูจองนายอย อยา่งไรกต็าม ขอ้จาํกดัของวิธีการนี0  คือ ตวัแบบจาํลองจะยากต่อ

การสร้างความเข้าใจให้แก่ผูที้. เกี.ยวข้อง เนื.องจากเป็นงานเทคนิคขั0นสูง ที.ต้องใช้

ระยะเวลาในการศึกษาทาํความเขา้ใจ จึงอาจวเิคราะห์ในเชิงคุณภาพเป็นอยา่งนอ้ย 

6. การขบัเคลื.อนแนวทางไปสู่การปฏิบติั ควรพิจารณาดาํเนินการตามแผนการ 

ที.กาํหนดไว ้โดยการจัดทาํแผนปฏิบัติการที.ชัดเจน อย่างน้อยควรกาํหนดขั0นตอน 
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การดาํเนินงานที.สําคญั เป้าหมาย กรอบระยะเวลา งบประมาณ และผูรั้บผิดชอบอย่าง

ชดัเจน จะเป็นประโยชนใ์นการติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน  

7. ปรับปรุงและพัฒนาเพื.อเพิ.มประสิทธิภาพการดําเนินงาน โดยพิจารณา

กระบวนการของการดาํเนินงาน ดว้ยการเขียน Flow Chart เพื.อพิจารณาลดขั0นตอน หรือ

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติในขั0นตอนต่าง ๆ เท่าที.จาํเป็น เพื.อให้เกิดความ

ประหยดั คุม้ค่า และช่วยใหเ้จา้หนา้ที.สามารถใชดุ้ลพินิจอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เช่น 

การใชดุ้ลพินิจในการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติั

ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และการกาํหนดแนวทางการจดัทาํแผนของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้ม ให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาดิจิทลัเพื.อ

เศรษฐกิจและสังคม (แผน DE) และแผนพฒันารัฐบาลดิจิทลั (แผน DG) เป็นตน้ 

8. การติดตามและรายงาน ควรพิจารณาผลการดาํเนินงาน เทียบกบัค่าเป้าหมาย 

และกรอบระยะเวลาที.กาํหนดไวใ้นแผน หากขาดการติดตามและรายงานผล งานจะ 

ไม่คืบหนา้หรือเสมือนไม่มีความคืบหนา้ จะถูกตาํหนิจากผูม้อบหมายงานได ้

9. การส่งเสริม รักษา ขยายผล และการทบทวนการดาํเนินงาน ควรพิจารณา

ผลกระทบของการดาํเนินงาน และส่งเสริม รักษา ขยายผลการดาํเนินงานที.ส่งผลดี 

รวมถึงทบทวนปรับเปลี.ยนนโยบาย หรือเปลี.ยนแปลงวิธีการปฏิบติัที.ส่งผลเสียหรือไม่

ก่อใหเ้กิดผลสัมฤทธิB ตามที.กาํหนดไว ้ 

 หลกัสาํคญัของการวิเคราะห์ปัญหาและการจดัทาํขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติ คือ การนาํเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ในรูปแบบที.เขา้ใจง่าย และ

ควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณที.ซับซ้อนเท่าที.จาํเป็น เนื.องจากการวิเคราะห์ 

ที.ซับซ้อน ตอ้งใช้ระยะเวลาและความรู้พื0นฐานทางวิชาการในสาขาที.เกี.ยวขอ้งเพื.อศึกษา

และทาํความเขา้ใจกระบวนการวิเคราะห์ บางครั0 งการใชเ้ทคนิคที.เรียบง่าย จะสอดคลอ้ง
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กบัการ “ทาํให้ง่าย” ตามหลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และมีผลในทางปฏิบติัที.ดีกว่า เช่น การติดตามตรวจสอบขอ้มูล

ผลการดาํเนินงานที.ผา่นมาและสรุปเป็นความเรียงร้อยแกว้ที.กระชบัและชดัเจน สามารถใช้

ประกอบการพิจารณาสั.งการของผูบ้ริหารไดดี้กว่าการวิเคราะห์ที.ซับซ้อนและสรุปเป็น

แผนภูมิตามศาสตร์วิชาที.เข้าใจยาก ซึ. งผูที้. เกี.ยวข้องจะไม่มั.นใจในผลการวิเคราะห์ 

เนื.องจากยงัไม่เขา้ใจกระบวนการวิเคราะห์อยา่งถ่องแท ้อย่างไรก็ตาม การแกไ้ขปัญหา

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติเพื.อการพฒันาที.สมดุลและยั.งยนื จาํเป็นตอ้งรักษาความสมดุล

ระหว่างการฟื0 นฟูและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื.อรักษาเสถียรภาพของ

ปริมาณทรัพยากรในธรรมชาติ การใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณจึงเป็นสิ.งจาํเป็น 

โดยเฉพาะการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติที.มีการเปลี.ยนแปลงตลอดเวลา มีปัจจยั

เกี.ยวขอ้งจาํนวนมาก ไม่สามารถกาํหนดนโยบายที.นาํไปสู่ความสมดุลและยั.งยืนของ

ระบบนิเวศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จาํเป็นตอ้งวิเคราะห์ปัญหาและ

ทดสอบนโยบายในแบบจาํลองเชิงปริมาณ จึงจะกาํหนดมาตรการการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งเหมาะสม มีเหตุผลทางวทิยาศาสตร์รองรับอยา่งถูกตอ้ง 

 บทสรุปและข้อเสนอแนะอีกประการหนึ. ง คือ การวางแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดลอ้ม ควรพิจารณาให้ครอบคลุม ทั0งปัญหาที.เกิดขึ0นแลว้ 

ปัญหาที.อาจจะเกิดขึ0 น โอกาสที. มีอยู่แล้ว และโอกาสที.ควรจะพัฒนาให้มีขึ0 น โดย 

ให้สอดคลอ้งเงื.อนไขของสถานการณ์ปัญหาและโอกาส ทั0งนี0  สามารถใชสู้ตรการกาํหนด

มาตรการที.ผูข้อรับประเมินไดเ้รียบเรียงไวใ้นตาราง 3 เพื.อเป็นกรอบในการพิจารณากาํหนด

มาตรการแกไ้ขปัญหาและพฒันางานทั.วไปอยา่งรอบคอบ รัดกมุ และเป็นระบบ 
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ตาราง 3 

มาตรการที�เลือกใช้ได้ตามเงื�อนไขของสถานการณ์ปัญหาและโอกาส 

ทางเลือกมาตรการ 

ปัญหา โอกาส 

เกิดขึ0นแลว้ ยงัไม่เกิดขึ0น มีอยูแ่ลว้ ควรจะมี 

แกไ้ขได ้ แกไ้ข

ไม่ได ้

ป้องกนั 

ได ้

ป้องกนั

ไม่ได ้

พฒันา 

ได ้

พฒันา

ไม่ได ้

ก่อนมี หลงัมี 

ไม่ทราบ

สาเหตุ 

ทราบ

สาเหตุ 

1. เยยีวยา  
เช่น มีเงินช่วยเหลือเจา้หนา้ที.พิทกัษ์
ป่าที.เสียชีวติจากการปฏิบติังาน 

�         

2. แก้ไข   
เช่น ลดแรงจูงใจในการตดัไมพ้ะยงู 

 �        

3. ปรับตวั   
เช่น ใหค้นอยูก่บัป่าอยา่งย ั.งยนื 

  �       

4. ป้องกนั   
เช่น ลาดตระเวน ป้องกนัรักษาป่า 

   �      

5. เตรียมพร้อม   
เช่น ฝึกอบรม พฒันาทกัษะเจา้หนา้ที.  

    �     

6. พฒันา  
เช่น ปรับปรุงพนัธ์ุไมพ้ะยงูโตเร็ว 

     �    

7. รักษา  
เช่น รักษาแหล่งไมพ้ะยงูใหค้งอยู ่ 

      �   

8. ส่งเสริม  
เช่น สร้างเครือข่ายแจง้เบาะแส 

       �  

9. ขยายผล  
เช่น เพิ.มศกัยภาพอาสาสมคัรพิทกัษป่์า 

        � 

 ทั0งนี0  ขอ้มูลในตาราง 3 สามารถนาํมาพิจารณากาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา

การลกัลอบตดัไมพ้ะยูงบริเวณชายแดนไทย-กมัพูชา เพื.อให้ครอบคลุมเงื.อนไขและ

สถานการณ์ต่าง ๆ ที.เกิดขึ0นในพื0นที. โดยแสดงตวัอยา่งการดาํเนินงานในแต่ละมาตรการ 

ซึ.งสามารถประยกุตใ์ชก้บัปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเรื.องอื.นไดด้ว้ย 
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ภาคผนวก ก 

สาํเนาบนัทึกกลุ่มภารกิจดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ที� ทส 0201.62/22 ลงวนัที� 18 มกราคม 2556 
เรื�อง แนวทางการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าวงันํ4 าเขียว ป่าเขาภูหลวง 
ป่าครบุรี) และอุทยานแห่งชาติทบัลาน จงัหวดันครราชสีมา  
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แนวทางการแก
ไขป�ญหาการบุกรุกป�าสงวนแห�งชาติ (ป�าวังนํ้าเขียว ป�าเขาภูหลวง ป�าครบุรี) 

และอุทยานแห�งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

1. ข
อมูลทั่วไป 
๑.๑  จังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา แบ�งการปกครองเป�น ๓๒ อําเภอ (ภาพท่ี ๑) เนื้อท่ี 12,808,728 ไร�  
เป�นพ้ืนท่ีป*าไม+ 2,297,735 ไร� (ร+อยละ 18) โดยส�วนใหญ�เป�นพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติ (อุทยานแห�งชาติ
เขาใหญ� และอุทยานแห�งชาติทับลาน) ร+อยละ 61.4 ของพ้ืนท่ีป*าไม+ ทิศเหนือติดต�อกับจังหวัดชัยภูมิ และ
ขอนแก�น ทิศใต+ติดต�อกับจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก+ว ทิศตะวันออกติดต�อกับจังหวัดบุรีรัมย> 
และทิศตะวันตกติดต�อกับจังหวัดสระบุรี และลพบุรี 

อําเภอวังน้ําเขียว อยู�ทางตอนใต+ของจังหวัดนครราชสีมา เดิมเป�นก่ิงอําเภอสะแกราช ต�อมา 
เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2482 กระทรวงมหาดไทยได+มีประกาศให+ยุบก่ิงอําเภอสะแกราช และให+โอน
ตําบลสะแกราช ไปข้ึนกับอําเภอป@กธงไชย จังหวัดนครราชสีมา  

ต�อมาวันท่ี 13 มีนาคม 2535 กระทรวงมหาดไทย ได+นําตําบลสะแกราช อําเภอป@กธงชัย  
ไปต้ังเป�นก่ิงอําเภอวังน้ําเขียว มีเขตการปกครองรวม 4 ตําบล คือ ตําบลวังน้ําเขียว ตําบลวังหมี ตําบล 
อุดมทรัพย> และตําบลระเริง  

เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2535  กระทรวงมหาดไทย ได+ประกาศต้ังและกําหนดเขตตําบล 
ในท+องท่ีก่ิงอําเภอวังน้ําเขียว และได+มีพระราชกฤษฎีกาต้ังอําเภอวังน้ําเขียว ในปE พ.ศ. 2539 ป@จจุบัน
อําเภอวังน้ําเขียว มีเขตการปกครอง 5 ตําบล คือ ตําบลวังน้ําเขียว ตําบลวังหมี ตําบลอุดมทรัพย>  
ตําบลระเริง และตําบลไทยสามัคคี  
 

 
ภาพท่ี 1 เขตการปกครองของจังหวัดนครราชสีมา 

จังหวดัชัยภมิู จังหวดัขอนแก่น 

จังหวดัลพบุรี 

   จังหวดัสระบุรี 

จังหวดันครนายก 

  จังหวดัสระแก้ว จังหวดัปราจีนบุรี 

  จังหวดับุรีรัมย์ 
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๑.๒  พ้ืนท่ีป�าไม
  
    อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนท่ีป*าไม+ 3 ประเภท (ภาพท่ี 2) คือ 

(1) ป�าไม
ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๐๖ ประกอบด+วย ป*าวังน้ําเขียว 
ป*าเขาภูหลวง และป*าครบุรี  

(2) ป�าสงวนแห�งชาติ ป�าวังน้ําเขียว (พ.ศ. ๒๕๑๕) ป�าเขาภูหลวง (พ.ศ. ๒๕๑๖) และป�าครบุรี (พ.ศ. 2509)  
(3) อุทยานแห�งชาติทับลาน (ป*าวังน้ําเขียว และป*าครบุรี ในท+องท่ีตําบลสะแกราช ตําบลวังน้ําเขียว 

อําเภอป@กธงชัย ตําบลครบุรี ตําบลจระเข+หิน ตําบลโคกกระชาย อําเภอครบุรี และตําบลสระตะเคียน 
ตําบลโนนสมบูรณ> อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และป*าแก�งดินสอ ป*าแก�งใหญ� และป*าเขาสะโตน 
ในท+องท่ีตําบลบุพราหมณ> ตําบลทุ�งโพธิ์ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี) (พ.ศ. ๒๕๒๔)   
  

 
ภาพท่ี 2 พ้ืนท่ีป*าไม+ในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

 
๑.๓  นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข
อง 

  1.3.1 มติคณะกรรมการมรดกโลก ในการประชุมครั้งท่ี ๓๖ เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ณ เมืองเซนต>ปEเตอร>สเบิร>ก สหพันธรัฐรัสเซีย ขอให+ประเทศไทยดําเนินการตามข+อเสนอแนะท้ังหมด 
ของคณะผู+ติดตามผลงานร�วมศูนย>มรดกโลก/IUCN-Reactive monitoring mission (RM Mission)  
ให
แล
วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง 

(1) ขอให+ติดตามระดับการบุกรุกพ้ืนท่ีอย�างใกล+ชิด รวมถึงจัดทําแผนท่ีแสดงการบุกรุก
แบบละเอียด แสดงตําแหน�งท่ีต้ัง การใช+ประโยชน>ท่ีดิน และขนาดของพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุก ซ่ึงสัมพันธ>กับแนว
เขตป@จจุบันของพ้ืนท่ีมรดกโลก และการประเมินการเพ่ิมข้ึนของการบุกรุก นับแต�การได+รับการข้ึนทะเบียน
เป�นมรดกโลก โดยวิเคราะห>จากภาพถ�ายดาวเทียมและการตรวจสอบภาคพ้ืนสนาม และให+พิจารณา 
การยื่นเสนอปรับปรุงแนวเขตท่ีเหมาะสมตามท่ีกําหนดไว+ใน Operational Guidelines 

     ป�าวังน้ําเขียว 

       ป�าเขาภหูลวง 

                    อุทยานแห�งชาตทิบัลาน  
(ป�าวังน้าํเขียว ป�าครบุรี ป�าแก�งดนิสอ-แก�งใหญ�-เขาสะโตน เดิม) 

       ป�าครบุรี 

        ป�าแก�งดนิสอ-แก�งใหญ�-เขาสะโตน 

       ป�าไม
ถาวรตามมตคิณะรัฐมนตรี 
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(2) บังคับใช+กฎหมายให+เข+มแข็ง จัดหาทรัพยากรให+เพียงพอสําหรับหน�วยงานท่ีบริหาร
จัดการและหน�วยงานท่ีบังคับใช+กฎหมาย ทํางานร�วมกับชุมชนโดยรอบเพ่ือเพ่ิมความเข+าใจในเรื่องแนวเขต
มรดกโลกและเพ่ิมแนวร�วมในการอนุรักษ>พ้ืนท่ีมรดกโลกและคุณค�าโดดเด�นอันเป�นสากล (OUV) ของพ้ืนท่ี 

(3) ขอให+ลดการเลี้ยงสัตว>ท่ีผิดกฎหมายภายในพ้ืนท่ีมรดกโลก และหยุดการเลี้ยงสัตว> 
ในพ้ืนท่ีซ่ึงเป�นของกลุ�มธุรกิจทางการเกษตร 

(4) ขอให+พิจารณาการขยายพ้ืนท่ีมรดกโลก เพ่ือผนวกรวมพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค�าความโดดเด�น 
อันเป�นสากลได+ดีกว�า โดยพิจารณาจากแผนท่ีท่ีแสดงการบุกรุกพ้ืนท่ีดังกล�าวมาแล+ว ระดับการบุกรุก 
ในป@จจุบัน แนวเขตท่ีใช+ในงานปoองกันและปราบปราม รวมถึงผลกระทบ และการลดผลกระทบจากการ
ก�อสร+างเข่ือนห+วยโสมง 

(5) ขอให+ประเทศไทยพยายามอย�างจริงจังในการดําเนินการตามแผนการจัดการพ้ืนท่ี
กลุ�มป*าดงพญาเย็น-เขาใหญ� ท้ังแผนท่ีได+ปรับปรุงแก+ไขและเป�นป@จจุบัน ซ่ึงเก่ียวข+องและสนับสนุนให+เกิด 
ความร�วมมือและการประสานงานของกระทรวงและหน�วยงานท่ีเก่ียวข+องท้ังหมด และผู+ท่ีมีส�วนได+ส�วนเสีย
ท้ังในระดับชาติและระดับท+องถ่ิน 

(6) ขอให+ประเทศไทยพัฒนาและดําเนินงานแผนการจัดการการท�องเท่ียวระยะยาว 
โดยให+มีความละเอียด มีการบูรณาการ และเนื้อหาสาระหลากหลาย ซ่ึงมีกิจกรรมต�างๆ ท่ีแก+ไขป@ญหา
ผลกระทบในป@จจุบันจากการท�องเท่ียวท่ีเพ่ิมมากข้ึน และขอเชิญชวนให+ประเทศไทย เสนอคําร+องขอความ
ช�วยเหลือนานาๆชาติต�อคณะกรรมการมรดกโลก เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการท�องเท่ียวดังกล�าว 

(7) ขอให+ประเทศไทยพิจารณาการแบ�งเขต (Zoning) การจัดการมรดกโลกโดยละเอียด               
เพ่ือรับประกันว�ามีการกําหนดพ้ืนท่ีแกนกลาง (Core areas) ซ่ึงเป�นท่ีอยู�อาศัยของสัตว>ป*า และเพ่ิมระดับ
การปกปoองคุ+มครองพ้ืนท่ีดังกล�าวให+มากข้ึน รวมท้ังการกําหนดพ้ืนท่ีแนวกันชนท่ีเหมาะสมโดยรอบพ้ืนท่ี
มรดกโลก เพ่ือปoองกันพ้ืนท่ีมรดกโลกจากการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบ 
    
  1.3.2 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เห็นชอบหลักการมาตรการและแนวทาง 
แก
ไขป�ญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีป�าไม
 ตามท่ีคณะกรรมาการนโยบายป*าไม+แห�งชาติเสนอ โดยสรุป คือ  

(1) ให+กรมป*าไม+ และ ส.ป.ก. เร�งรัดกันพ้ืนท่ีป*าสงวนแห�งชาติกลับคืนกรมป*าไม+  
เปsดโอกาสให+ราษฎรในพ้ืนท่ีมีส�วนร�วมในการจัดการทรัพยากรป*าไม+อย�างเป�นรูปธรรม  

(2) ในพ้ืนท่ีป*าอนุรักษ> ผลจากการปรับแนวเขต หากมีราษฎรอยู�อาศัย/ทํากิน ให+กรมป*าไม+ 
พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม หากสมควรอนุรักษ> ให+กรมป*าไม+กําหนดเป�นป*าอนุรักษ> 
ตามกฎหมาย ส�วนป*าอนุรักษ>ตามกฎหมายจะไม�นําไปดําเนินการปฏิรูป ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ให+กรมป*าไม+
ประสานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข+อง ตรวจสอบพิสูจน>การครอบครอง ท่ีดินของราษฎร  

� หากอยู�อาศัย/ทํากินมาก�อนวันประกาศสงวนหวงห+ามเป�นพ้ืนท่ีป*าไม+   
ให+กรมป*าไม+จัดทําขอบเขตบริเวณท่ีอยู�อาศัย/ทํากินให+ชัดเจน ห+ามขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด ถ+าเป�น
พ้ืนท่ีล�อแหลมคุกคามต�อระบบนิเวศ ให+พิจารณาดําเนินการช�วยเหลือราษฎรตามความเหมาะสม เพ่ือให+ 
หาท่ีอยู�อาศัย/ทํากินแห�งใหม� หรือดําเนินการเคลื่อนย+ายราษฎรออกมาจากบริเวณนั้นไปอยู�อาศัย/ทํากิน
ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม  

� หากราษฎรอยู�อาศัย/ทํากินหลังวันประกาศสงวนหวงห+ามเป�นพ้ืนท่ีป*าไม+ 
ให+เคลื่อนย+ายราษฎรออกจากพ้ืนท่ีป*าอนุรักษ>นั้น หากยังไม�สามารถเคลื่อนย+ายราษฎรออกจากพ้ืนท่ี 
ได+ทันที ให+ดําเนินการควบคุมขอบเขตพ้ืนท่ีมิให+ขยายเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด  
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(3)  ด+านการปoองกันพ้ืนท่ีป*าไม+ ถ+ามีการบุกรุกพ้ืนท่ีป*าใหม�และ/หรือขยายพ้ืนท่ี 
อยู�อาศัย/ทํากินเพ่ิมเติม ให+ดําเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาด 

(4) ให+กรมป*าไม+ดําเนินการตามแผนการจัดการทรัพยากรท่ีดินและป*าไม+ระดับพ้ืนท่ี  
ซ่ึงประกอบด+วย แผนงาน 4 ด+าน คือ 1) ด+านการปoองกันพ้ืนท่ี 2) ด+านการควบคุมพ้ืนท่ี 3) ด+านการฟvwนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม และ 4) ด+านการติดตามประเมินผลและระบบข+อมูล  

(5) ให+แก+ไขป@ญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินท่ีออกโดยมิชอบในพ้ืนท่ีป*าไม+ 
ให+แล+วเสร็จเป�นรูปธรรมโดยเร็ว  
       

๒. การประกาศเขตที่ดินของรัฐ 
 ๒.๑ เขตป�าไม
ถาวร (พ.ศ. 2506)  
  ป�าไม
ถาวร คือ ท่ีดินท่ีเป�นป*าท่ีจะทําการสงวนคุ+มครองไว+เป�นสมบัติของชาติโดยถาวรสืบไป โดยการ
กําหนดป*าไม+ถาวรจะดําเนินการออกเป�นมติคณะรัฐมนตรี ตามข+อเสนอของกระทรวงมหาดไทย   
  ป*าไม+ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ในท+องท่ีจังหวัดนครราชสีมา มีจํานวน 3 ป*า คือ ป*าวังน้ําเขียว 
ป*าเขาภูหลวง และป*าครบุรี 

2.1.1 ป�าวังน้ําเขียว 
 คณะรั ฐมนตรี ได+ มี ม ติ เ ม่ือวัน ท่ี  12 พฤศจิ กายน 2506 ให+ป�า วังน้ํ า เ ขียว 

ในท+องท่ีตําบลสะแกราช และตําบลวังน้ําเขียว (ป@จจุบันเป�นตําบลวังน้ําเขียว ตําบลอุดมทรัพย> และตําบล
ไทยสามัคคี) อําเภอป@กธงไชย จังหวัดนครราชสีมา เป�นป�าไม
ถาวร เนื้อท่ีประมาณ 286,572- 2-00 ไร� 
(458.516 ตารางกิโลเมตร)  
 2.1.2 ป�าภูหลวง  

         คณะรัฐมนตรีได+มีมติเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2506 ให+ป*าภูหลวง ในท+องท่ีจังหวัด
นครราชสีมา เป�นป�าไม
ถาวร เนื้อท่ีประมาณ 652,028 ไร� (1,043.245 ตารางกิโลเมตร)  
 2.1.3 ป�าครบุรี  

  คณะรัฐมนตรีได+มีมติเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2506 ให+ป*าครบุรี ในท+องท่ีจังหวัด
นครราชสีมา เป�นป�าไม
ถาวร เนื้อท่ีประมาณ 1,134,224 ไร� (1,043.245 ตารางกิโลเมตร)  
 

๒.๒  เขตป�าสงวนแห�งชาติ (พ.ศ. 2515, 2516) 
2.2.1 ป�าวังน้ําเขียว  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ> (กรมป*าไม+) ออกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 505 (พ.ศ. 2๕๑๕) 
กําหนดให+ป*าวังน้ําเขียว ในท+องท่ีตําบลสะแกราช อําเภอป@กธงไชย จังหวัดนครราชสีมา เป�นป*าสงวนแห�งชาติ 
เนื้อท่ี ๒๙๙,๗๗๒ ไร�  

2.2.2  ป�าเขาภูหลวง 
          กระทรวงเกษตรและสหกรณ> (กรมป*าไม+) ออกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 5๗๖ (พ.ศ. 251๖) 

กําหนดให+ป*าเขาภูหลวง ในท+องท่ีตําบลตะขบ และตําบลสะแกราช อําเภอป@กธงไชย จังหวัดนครราชสีมา 
เป�นป*าสงวนแห�งชาติ เนื้อท่ี ๗๓๖,๒๕๐ ไร�  

2.2.3 ป�าครบุรี 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ> (กรมป*าไม+) ออกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 176 (พ.ศ. 2509) 
กําหนดให+ป*าครบุรี ในท+องท่ีตําบลแซะ ตําบลจระเข+หิน ตําบลสระตะเคียน และตําบลโคกกระชาย 
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เป�นป*าสงวนแห�งชาติ เนื้อท่ี 1,051,250 ไร� มอบให+ ส.ป.ก.   
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197,500.00  ไร� แล+วกันพ้ืนท่ีกลับคืนกรมป*าไม+  34,533.36  ไร� และประกาศเป�นอุทยานแห�งชาติ
ทับลาน  774,175.00 ไร� คงเหลือเนื้อท่ีป*าสงวนแห�งชาติ ป*าครบุรี 114,108.36 ไร� 
 

๒.๓ เขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (พ.ศ. 2521) 
          กระทรวงเกษตรและสหกรณ> (ส.ป.ก.) ได+ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดให+ท่ีดินในท+องท่ีอําเภอ
เมืองนครราชสีมา อําเภอป@กธงชัย และอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ให+เป�นเขตปฏิรูปท่ีดิน  
พ.ศ. 2521 โดยพ้ืนท่ีดําเนินการปฏิรูปท่ีดินบางส�วน อยู�ในท+องท่ีอําเภอวังน้ําเขียว เนื้อท่ี ๒๕2,541 ไร� 
ได+แก� 
   (๑)  พ้ืนท่ีป*าวังน้ําเขียว แปลงหนึ่ง (F)  เนื้อท่ี  33,822 ไร� 
   (๒)  พ้ืนท่ีป*าวังน้ําเขียว แปลงสอง (F) เนื้อท่ี  14,493 ไร� 
   (๓)  พ้ืนท่ีป*าเขาภูหลวง (F)  เนื้อท่ี  41,203  ไร� 
   (๔)  พ้ืนท่ีป*าเขาภูหลวง (E)  เนื้อท่ี  163,023  ไร� 
   ดําเนินการจัดท่ีดินให+แก�เกษตรกรแล+ว ในท่ีดินแปลงเกษตรกรรม จํานวน 6,412 ราย 
7,913 แปลง เนื้อท่ี 139,300 ไร� ส�วนท่ีอยู�อาศัย อยู�ระหว�างการดําเนินการจัดท่ีดิน 
    

 ๒.๔ เขตอุทยานแห�งชาติทับลาน (พ.ศ. ๒๕๒๔) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ> (กรมป*าไม+) ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดให+ป*าวังน้ําเขียว และ

ป*าครบุรี ในท+องท่ีตําบลสะแกราช ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอป@กธงชัย ตําบลครบุรี ตําบลจระเข+หิน ตําบล
โคกกระชาย อําเภอครบุรี และตําบลสระตะเคียน ตําบลโนนสมบูรณ> อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
และป*าแก� ง ดินสอ ป* าแก� งใหญ�  และป*าเขาสะโตน จั งหวัดปราจีนบุรี  เป�น อุทยานแห�งชาติ  
ในปE พ.ศ. 2524 เนื้อท่ี ๑,๔๐๐,๐๐๐ ไร�  

  หมายเหตุ ขณะนี้ กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว>ป*า และพันธุ>พืช อยู�ในระหว�างการเตรียมการผนวก
พ้ืนท่ีป*าสงวนแห�งชาติ ป*าครบุรี เป�นอุทยานแห�งชาติทับลานเพ่ิมเติม แต�ในปE 2555มีประชาชนร+องเรียน
คัดค+านการประกาศเพ่ิมเขตอุทยานทับลานดังกล�าว 

 
๒.๕ ปรับปรุงแนวเขตป�าสงวนแห�งชาติ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

2.5.1 ป�าสงวนแห�งชาติ ป�าวังน้ําเขียว   
   คณะรัฐมนตรีได+มีมติเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2525 ให+เพิกถอนป*าสงวนแห�งชาติ  
ป*าวังน้ําเขียว ภายใต+โครงการพัฒนาการในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ป*าวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา) โดยมิได+ 
ให+เพิกถอนอุทยานแห�งชาติ ต�อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ> (กรมป*าไม+) ได+ออกกฎกระทรวงฉบับท่ี 
1,145 (พ.ศ. ๒๕๒๘) ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 505 (พ.ศ. 2515) กําหนดแนวเขตป*าสงวนแห�งชาติ 
ป* าวั งน้ํ า เ ขียวใหม�  มี เนื้ อ ท่ีลดลง โดยตัด พ้ืน ท่ีส� วน ท่ีจะ ดํา เนินการตามโครงการพัฒนาการ 
ในเขตปฏิรูปท่ีดินในพ้ืนท่ีบางส�วนของป*าวังน้ําเขียว และตัดส�วนท่ีทับซ+อนกับอุทยานแห�งชาติ คงเหลือ 
เนื้อท่ีป*าสงวนแห�งชาติ ป*าวังน้ําเขียว ๑๑,๗๒๑ ไร� 

 
2.5.2 ป�าสงวนแห�งชาติ ป�าเขาภูหลวง 

   กระทรวงเกษตรและสหกรณ> (กรมป*าไม+) ออกกฎกระทรวงฉบับท่ี 1,14๔ (พ.ศ. 2528) 
ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 5๗๖ (พ.ศ. 251๖) กําหนดแนวเขตป*าสงวนแห�งชาติ ป*าเขาภูหลวง  
ให+ มี เนื้อ ท่ีลดลง เ พ่ือตัดพ้ืนท่ีส� วนท่ีจะดําเนินการตามโครงการพัฒนาการในเขตปฏิรูป ท่ี ดิน 
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เพ่ือเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีบางส�วนของป*าเขาภูหลวง ในท+องท่ีตําบลตะขบ ตําบลระเริง ตําบลสะแกราช 
ตําบลวังหมี ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอป@กธงชัย และตําบลวังกะทะ ตําบลโป*งตาลอง อําเภอปากช�อง 
จังหวัดนครราชสีมา คงเหลือเนื้อท่ีป*าสงวนแห�งชาติ ป*าเขาภูหลวง ๖๕๑,๔๔๐ ไร� 

   ต�อมากรมป*าไม+ได+ส�งมอบท่ีดินในเขตป*าโซนเอ และโซนอี ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
๔ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ให+แก� ส.ป.ก. โดยส�งมอบป*าสงวนแห�งชาติ ป*าวังน้ําเขียว ในท+องท่ีตําบลจระเข+หิน 
อําเภอครบุรี เนื้อท่ี ๑๐๑,๐๙๓ ไร� และป*าสงวนแห�งชาติ ป*าเขาภูหลวง ในท+องท่ีอําเภอวังน้ําเขียวบางส�วน  
และอําเภอปากช�องบางส�วน เนื้อท่ี ๓๕๕,๗๐๐ ไร� รวมเนื้อท่ีท้ังหมด ๔๕๖,๗๙๓ ไร� 

 
๓. สถานภาพป�จจุบันของพ้ืนที่ป�าตามกฎหมาย  
  เนื้อท่ี 

o ป*าสงวนแห�งชาติ ป*าวังน้ําเขียว  เนื้อท่ี       ๑๑,๗๒๑ ไร� 
o ป*าสงวนแห�งชาติ ป*าเขาภูหลวง   เนื้อท่ี    ๓๑๐,๗๗๙  ไร�      รวมเนื้อท่ี ๑,๘๓๖,๖๐๘ ไร� 
o ป*าสงวนแห�งชาติ ป*าครบุรี  เนื้อ      ๑๑๔,๑๐๘  ไร�          
o อุทยานแห�งชาติทับลาน    เนื้อท่ี  ๑,๔๐๐,๐๐๐ ไร� 

  การทับซ+อน (ภาพท่ี 3) 
o เขตปฏิรูปท่ีดิน ทับซ+อนกับ เขตอุทยานแห�งชาติทับลาน   เนื้อท่ี  ๕๘,๕๘๒ ไร� 
o เขตปฏิรูปท่ีดิน ทับซ+อนกับ ป*าสงวนแห�งชาติ ป*าเขาภูหลวง  เนื้อท่ี    ๒,๐14 ไร� 
o พ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดินนอกเขตปฏิรูปท่ีดิน แต�อยู�ในเขตอุทยานฯ       เนื้อท่ี     ๙๐๐ ไร� 
           รวมเนื้อท่ี  61,496 ไร� 

 
 ภาพท่ี ๓ การทับซ+อนของเขตปฏิรูปท่ีดินกับเขตพ้ืนท่ีป*าไม+ ในท+องท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
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๔. สถานการณHการบุกรุก/กระทําผิดกฎหมายว�าด
วยการป�าไม
 (พ.ศ. 2546 – ป�จจุบนั) 
 

พ้ืนท่ีป�าไม
 เน้ือท่ีบุกรุก จํานวน 
ผู
บุกรุก 

หมายเหตุ 

ป*าสงวนแห�งชาติ ป*าวังนํ้าเขียว     
(เน้ือท่ี 11,721 ไร�) 

0 ไร� 0 คด ี ไม�มผีู+บุกรุก 

ป*าสงวนแห�งชาติ ป*าเขาภูหลวง* 
(เน้ือท่ี 310,779 ไร�) 

2,063  ไร� 43 คด ี    ช้ันพนักงานสอบสวน     43 คดี 

อุทยานแห�งชาติทับลาน* 
(เน้ือท่ี 1,400,000 ไร�) 

   8,827 ไร�  434 คด ี - ออกคําสั่งให+รื้อถอน      50 ราย  
- ยังไม�ออกคําสั่งรื้อถอน 379 คด ี
    (ช้ันพนักงานสอบสวน   272 คดี) 

พ้ืนท่ีทับซ+อนเขตปฏิรูปท่ีดินกับ 
- อุทยานฯ (ในเขตปฏิรูป)**     
- ป*าสงวนฯ ป*าเขาภูหลวง (ในเขตปฏิรูป)**        
- อุทยานฯ (นอกเขตปฏิรูป)***         

  
๕๘,๕๘๒ ไร� 

2,014 ไร� 
๙๐๐ ไร 

 
๒,๕๖๑ แปลง 

115 แปลง  
๕๒ แปลง 

 

 
  ให+หารือสาํนักงานอัยการสูงสดุ/สคก. 
เพ่ือให+ ส.ป.ก. เพิกถอนเอกสารสทิธิ 

รวม 
72,386 ไร� 472     คดี 

2,728 แปลง 
- ดําเนินคดีถึงท่ีสดุแล+ว 13 คด ี
- ยังไม�ได+ดําเนินคด ี

* กลุ�มท่ี 1 (ผู+บกุรุกท่ีกระทําผิดกฎหมายว�าด+วยการป*าไม+อย�างชัดแจ+ง) 
**กลุ�มท่ี 2 (ผู+ถอืครองพื้นท่ีทับซ+อนระหว�างเขตปฏิรูปท่ีดินและพื้นท่ีป*าไม+) 
***กลุ�มท่ี 3 (ผู+ถือครองเอกสิทธ ินอกเขตปฏิรูปท่ีดิน แต�อยู�ในเขตอุทยานแห�งชาติ) 
 

5. แนวทางการแก
ไขป�ญหาการบุกรุก  
 5.๑ การดําเนินการกับผู
กระทําผิดกฎหมายว�าด
วยการป�าไม
 กรณีพบว�าบุกรุกและไม�มีเอกสารสิทธิ 
  5.1.1 กรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาในคดีอาญาแล+ว ให+กรมป*าไม+ กรมอุทยานฯ ดําเนินการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาโดยเด็ดขาด ทันที  

5.1.2 กรณีท่ีผู+บุกรุกขาดเจตนากระทําความผิดตามกฎหมายว�าด+วยการป*าไม+ ส�งผลทําให+ 
ไม�ต+องถูกลงโทษทางอาญา เช�น พนักงานอัยการสั่งไม�ฟoองคดีเด็ดขาด หรือ ศาลมีคําพิพากษายกฟoอง  
แต�พ้ืนท่ีท่ีบุคคลดังกล�าวถือครองอยู�ในเขตป*าไม+ เขตอุทยานแห�งชาติ ให+กรมป*าไม+ กรมอุทยานแห�งชาติฯ 
ดําเนินการใช+มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายท่ีเก่ียวข+อง บังคับให+ออกไปจากพ้ืนท่ีป*า 
(พระราชบัญญัติป*าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๒๕ และพระราชบัญญัติอุทยานแห�งชาติ พ.ศ. 2504 
มาตรา ๒๒) 

5.1.3 กรณีท่ีคดีอาญายังดําเนินการไม�เสร็จสิ้น (ท้ังมีตัวผู+กระทําความผิด หรือไม�มีตัวผู+กระทํา
ความผิด) หน�วยงานราชการสามารถดําเนินการทางปกครอง บังคับให+บุคคลออกจากพ้ืนท่ีทันที โดยเป�น
การใช+มาตรการบังคับทางปกครอง ให+กรมป*าไม+ กรมอุทยานแห�งชาติฯ บังคับใช+มาตรการดังกล�าว 
(พระราชบัญญัติป*าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๒๕ และพระราชบัญญัติอุทยานแห�งชาติ พ.ศ. 2504 
มาตรา ๒๒) 
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5.1.4 ดําเนินการฟoองคดีแพ�งเรียกค�าเสียหายจากผู+กระทําความผิด  
 

 5.2 การจัดการพ้ืนท่ี ส่ิงปลูกสร
าง หรือพืชผลอาสิน 

 5.2.1 กรณีพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติ  
(1) ให+หัวหน+าอุทยานแห�งชาติทับลาน ออกคําสั่งทางปกครอง สั่งให+ผู+กระทําความผิด  

รื้อถอน ทําลายสิ่งปลูกสร+าง หรือพืชผลอาสิน ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา๒๒  
(2) เร�งรัดการทําเครื่องหมายแสดงแนวเขตอุทยานแห�งชาติให+ชัดเจน 
(3) ฟvwนฟูสภาพป*า 

 5.2.2 กรณีพบผู
บุกรุกพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติ  
(1) ให+อธิบดีกรมป*าไม+ หรือผู+ว�าราชการจังหวัด(นครราชสีมา ,ปราจีนบุรี) หรือนายอําเภอ 

(อ.วังน้ําเขียว อ.ครบุรี อ.เสิงสาง ป@กธงชัย นาดี) ในท+องท่ีท่ีเก่ียวข+องกับคดีในเขตอํานาจ ออกคําสั่ง 
ทางปกครอง สั่งให+ผู+กระทําความผิด รื้อถอน ทําลายสิ่งปลูกสร+าง หรือพืชผลอาสิน ตามพระราชบัญญัติ 
ป*าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๒๕ 

(2) เร�งรัดการทําเครื่องหมายแสดงแนวเขตป*าสงวนแห�งชาติให+ชัดเจน 
(3) ฟvwนฟูสภาพป*า 

5.3 การขอใช
ประโยชนHพ้ืนท่ีป�าไม
  
 5.3.1 พ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติ 
         การขอใช+ประโยชน>ในพ้ืนท่ีป*าสงวนแห�งชาติ จะต+องเป�นการขออนุญาตก�อนเข+าใช+

ประโยชน>ในพ้ืนท่ี การขออนุญาตใช+ประโยชน>ภายหลังการบุกรุกไปแล+วไม�สามารถดําเนินการได+ เพราะ
เป�นการกระทําความผิดท่ีมีโทษทางอาญาตาม พระราชบัญญัติป*าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๖ 
และ ๑๖ ทวิ 

5.3.2 พ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติ 
         การขอใช+ประโยชน>พ้ืนท่ี ในเขตอุทยานแห�งชาติ ไม�สามารถดําเนินได+ ตามพระราชบัญญัติ

อุทยานแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา 1๖ 

                
5.4  แนวทางการแก
ไขป�ญหากรณีออกเอกสารสิทธิ (ส.ป.ก.) ในพ้ืนท่ีป�าไม
 
    5.4.1 กรณีออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 นอกเขตปฏิรูปท่ีดิน แต�อยู�ในเขตอุทยานแห�งชาติ

ทับลาน จํานวน ๕๒ แปลง เนื้อท่ี ๙๐๐ ไร� มี ๓ ทางเลือก 

ทางเลือกท่ี ๑ ให+ ทส. (อส.) เพิกถอนเขตอุทยานแห�งชาติท่ีทับซ+อนกับเขตปฏิรูปท่ีดิน
ท้ังหมด เพ่ือให+เป�นเขตปฏิรูปท่ีดิน แล+วให+ ส.ป.ก. ดําเนินการเพิกถอน ส.ป.ก. 4-01 ของผู+ถือครองท่ีไม�ได+
เป�นเกษตรกรหรือมิได+ใช+ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  

ทางเลือกท่ี ๒ ให+ กษ. (ส.ป.ก.) เพิกถอนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ของผู+ถือครอง 
ทุกราย แล+วให+กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว>ป*า และพันธุ>พืช เข+าไปตรวจสอบพิสูจน>สิทธิราษฎรท่ีถือครอง
ท่ีดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑   

ทางเลือกท่ี ๓ ให+ ทส. (อส.) เพิกถอนเขตอุทยานแห�งชาติบางส�วน เพ่ือออกเอกสารสิทธิ 
ส.ป.ก. ให+แก�ราษฎรท่ีถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิหรือได+รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแนวเขตอุทยานแห�งชาติ  
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กรณีท่ี ส.ป.ก. ตรวจสอบแล+วพบว�า ผู+ ถือครองท่ีดินท่ีดําเนินการผิดหลักเกณฑ>  
ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (เช�น รีสอร>ท) ให+ ส.ป.ก. เพิกถอน
เอกสารสิทธิ ให+แล+วเสร็จภายใน ๖ เดือน 
  

5.4.2   กรณีออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 นอกเขตปฏิรูปท่ีดิน แต�อยู�ในเขตป�าสงวน
แห�งชาติ ป�าเขาภูหลวง (โซนซี และพ้ืนท่ีกันคืน (RF)) ยังไม�ทราบจํานวนแปลงและเนื้อท่ีท่ีแน�ชัด 

 (๒.๑) ให+จังหวัดนครราชสีมา จัดต้ังคณะทํางานตรวจสอบแนวเขตป*าสงวนแห�งชาติ 
ป*าเขาภูหลวง (บริเวณเขาแผงม+า โซนซี และบริเวณพ้ืนท่ีกันคืน (RF) ด+านเหนือของเขาแผงม+า)  
ให+เป�นไปตามบันทึกข+อตกลงระหว�างกรมป*าไม+และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  
ว�าด+วยแนวทางปฏิบัติในการกันพ้ืนท่ีป*าสงวนแห�งชาติกลับคืนกรมป*าไม+ พ.ศ. 2538 ลงวันท่ี  
14 กันยายน 2538 ให+แล+วเสร็จภายใน ๑ เดือน  

 (๒.๒) กรณีท่ีตรวจสอบแล+ว พบว�าเป�นแปลงท่ีดิน อยู�นอกเขตปฏิรูปท่ีดิน และอยู�ใน
เขตป*าสงวนแห�งชาติ ให+ กษ. (ส.ป.ก.) เพิกถอนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ของผู+ถือครองทุกราย และให+ 
ปม. จัดทําเครื่องหมายแสดงแนวเขตให+ชัดเจน และปลูกฟvwนฟูสภาพป*า ให+แล+วเสร็จภายในปE ๒๕๕๖ 

 (๒.๓) กรณีท่ีตรวจสอบแล+ว พบว�าผู+ถือครองไม�มีเอกสารสิทธิ ให+ ปม. ดําเนินการ
จับกุมและดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเด็ดขาด และให+ ปม. เร�งรัดการปลูกป*าเพ่ือฟvwนฟูสภาพป*าในพ้ืนท่ีป*า
สงวนแห�งชาติ ป*าเขาภูหลวง ท่ี ส.ป.ก. ได+กันพ้ืนท่ีกลับคืนกรมป*าไม+แล+ว (ป*า RF) และเฝoาระวังปoองกัน 
มิให+ราษฎรบุกรุก   

5.4.3 กรณีออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในเขตปฏิรูปท่ีดินท่ีทับซ
อนกับเขตอุทยาน
แห�งชาติทับลาน จํานวน ๒,๕๖๑ แปลง เนื้อท่ี ๕๘,๕๘๒ ไร� และทับซ
อนกับเขตป�าสงวนแห�งชาติ  
ป�าเขาภูหลวง จํานวน 115 แปลง 2,014 ไร� 
 

  ให+ ส.ป.ก. มีหนังสือหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาดว�า กษ. และ 
ทส. จะต+องดําเนินการประการใด เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล�าวมีสถานะตามพระราชกฤษฎีกา ๒ ฉบับ และประกาศ
กฎกระทรวงท่ีเก่ียวข+องกับ กษ. และ ทส.  
 

 (หมายเหตุ  กรณีพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติ ขอให+ ส.ป.ก. ตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับแปลงท่ีดิน (จํานวนแปลง 
สภาพการใช+ประโยชน>พ้ืนท่ีเป�นไปตามเง่ือนไข ส.ป.ก. หรือไม� 
                  กรณีพ้ืนท่ีป*าสงวนแห�งชาติ ขอให+จังหวัดนครราชสีมา จัดต้ังคณะทํางานตรวจสอบความถูกต+อง
ของแนวเขตป*าสงวนแห�งชาติ (โซนอี (ของ ส.ป.ก.) โซนซี (ของ ปม.))  
   

 5.5 การกันพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติและอุทยานแห�งชาติกลับคืนให
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล
อม 

 ให+ ส.ป.ก. ดําเนินการสํารวจและกําหนดพ้ืนท่ีของ ส.ป.ก. ท้ังหมดท่ัวประเทศ ท่ียังคง 
มีสภาพป*า แต�ยังมิได+ดําเนินการสํารวจเพ่ือออกเอกสารสิทธิให+กับเกษตรกร หรือแปลงท่ีดินท่ีดําเนินการ
ผิดหลักเกณฑ> ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (เช�น รีสอร>ท) เพ่ือคืนให+
กรมป*าไม+และกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว>ป*า และพันธุ>พืช เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป*าไม+ให+เป�นไปตามนโยบาย 
ของรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ>  ชินวัตร) 

  

 5.6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการประสานงานระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข
องในการบังคับใช
กฎหมาย 
อย�างเข
มงวด 
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(๑) ให+กระทรวงมหาดไทย มีข+อสั่งการให+ผู+ว�าราชการจังหวัด นายอําเภอ และเจ+าหน+าท่ีทาง
ปกครอง ไม�ว�าส�วนราชการใด ได+แก� องค>กรปกครองส�วนท+องถ่ิน กํานัน ผู+ใหญ�บ+าน  ให+ความร�วมมือกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม ในการดําเนินการบังคับใช+กฎหมายว�าด+วยการป*าไม+ เช�น 
การจับกุม การสอบสวน การฟoองคดี การบังคับใช+มาตรการทางกฎหมาย อย�างเข+มงวด และต�อเนื่อง 

(๒) ให+สํานักงานตํารวจแห�งชาติ มีข+อสั่งการให+พนักงานสอบสวนในพ้ืนท่ี ให+ความร�วมมือ 
กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล+อม ในการดําเนินการบังคับใช+ กฎหมายว� าด+ วย 
การป*าไม+ เช�น การจับกุม การสอบสวน การฟoองคดี การบังคับใช+มาตรการทางกฎหมาย อย�างเด็ดขาด และจริงจัง 

 

 5.7 ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน 

  ให+กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม จัดประชุมรับฟ@งความคิดเห็นและดําเนินกิจกรรม 
เพ่ือส�งเสริมให+ทุกภาคส�วน มีส�วนร�วมในการกําหนดมาตรการในการอนุรักษ> ฟvwนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมท้ังการสร+างเครือข�ายปoองกันทรัพยากรป*าไม+ 

 

5.8 แต�งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ 
ให+สํานักนายกรัฐมนตรี แต�งต้ังคณะกรรมการระดับชาติ กํากับดูแล ติดตามประเมินผล 

การดําเนินงาน และรายงานการแก+ไขป@ญหากรณีวังน้ําเขียว เพ่ือใช+เป�นกรณีตัวอย�างในการแก+ไขป@ญหา
การบุกรุกท่ัวประเทศ รวมท้ังบริหารจัดการ เยียวยาผู+ได+รับผลกระทบจากการเพิกถอนเอกสารสิทธิ 
ท่ีหน�วยงานของรัฐดําเนินการผิดพลาดอันเนื่องมาจากความไม�ชัดเจนของแผนท่ีแสดงแนวเขต 
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ข�อกฎหมาย/ระเบียบ/นโยบายท่ีเก่ียวข�อง 

  ( ๑ )  สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ฤ ษ ฎี ก า  ไ ด� มี ห นั ง สื อ ท่ี  น ร  ๐ ๙ ๐ ๑ /๖ ๘ ๑  ล ง วั น ท่ี  
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แจ�งผลการพิจารณา เรื่อง การรับมอบอาคารและสิ่งปลูกสร�าง เพ่ือนําไปหาประโยชน4ในกิจการ
ของกรมอุทยานแห7งชาติ สัตว4ป9า และพันธุ4พืช (เรื่องเสร็จท่ี 0๔๔๔/๒๕๕๓) สรุปได�ว7า  

“ . . . เ มื่ อ ก า ร ป ลู ก ส ร� า ง ขอ งห� า ง  ท .  เ ป@ น ก า ร ดํ า เ นิ นก า ร 
ท่ีฝ9าฝBนบทบัญญัติแห7งกฎหมายว7าด�วยอุทยานแห7งชาติ และโดยท่ี
มาตรา 22 แห7งพระราชบัญญัติอุทยานแห7งชาติ พ.ศ. 2504  
ได�กําหนดให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีเป@นผู�มีอํานาจสั่งให�ทําลายหรือ 
รื้อถอนสิ่งปลูกสร�างหรือสิ่งอ่ืนใดในอุทยานแห7งชาติท่ีผิดไปจากสภาพ
เดิมหรือทําให�สิ่งน้ันกลับคืนสู7สภาพเดิม กรมอุทยานแห7งชาติ สัตว4ป9า 
และพันธุ4พืช จึงไม7มีอํานาจรับมอบอาคารและสิ่งปลูกสร�าง...” 

 (๒)  ถ�าไม7ดําเนินการตามกฎหมายอย7างเด็ดขาด หรือดําเนินการบังคับทางกฎหมายล7าช�า 
 จะก7อให�เกิดปMญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป9าไม�อ่ืน ๆ ซ่ึงจะส7งผลกระทบทําให�สูญเสียพ้ืนท่ีป9าของประเทศ และจะเกิดความยุ7งยาก 
ในการแก�ไขปMญหาในทุกพ้ืนท่ี 

 (๓)  เน่ืองจากพ้ืนท่ีอุทยานแห7งชาติทับลาน และพ้ืนท่ีอุทยานแห7งชาติใกล�เคียงอ่ืน ได�รับการประกาศ
เป@นพ้ืนท่ีมรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ7 เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ และคณะกรรมการมรดกโลก ได�มีมติในคราว
ประชุม ครั้งท่ี ๓๖ เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2555-6 กรกฎาคม 2555 ขอให�ประเทศไทยดําเนินการปRองกันการบุกรุก
พ้ืนท่ี เพ่ือไม7ให�เกิดผลกระทบต7อพ้ืนท่ี (...การบังคับใช�กฎหมายอย7างเข�มแข็ง และเพ่ิมระดับการปกปRองคุ�มครองพ้ืนท่ี 
รวมท้ังการกําหนดพ้ืนท่ีแนวกันชนท่ีเหมาะสมโดยรอบพ้ืนท่ีมรดกโลก เพ่ือปRองกันพ้ืนท่ีมรดกโลกจากการพัฒนา 
พ้ืนท่ีโดยรอบ...) 

 ๔)  นโยบายรัฐบาล ตามหนังสือสํา นักนายกรัฐมนตรี  ด7วนท่ีสุด  ท่ี  นร ๐๑๐๖/๒๕๖๙   
ลงวันท่ี 3๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข�อเท็จจริงกรณีมีราษฎรและผู�ประกอบการท่ีพัก 
แก7นักท7องเท่ียวในพ้ืนท่ีอําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ร�องเรียนกรณีท่ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม จะดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร�างท่ีรุกล้ําพ้ืนท่ีอุทยานแห7งชาติ อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  
โดยนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ4 ชินวัตร) ได�ลงนามเห็นชอบ ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีดําเนินการตามกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวข�อง  
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ภาคผนวก ข 

แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการกระทาํผดิเกี�ยวกบัไมพ้ะยงูในพื$นที�มรดกโลก
ป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ ในส่วนที�แสดงผลการวเิคราะห์โครงสร้างของปัญหาการลกัลอบ
ตดัไมพ้ะยงู ตามผลการศึกษาครั$ งนี$  (หนา้ 8 ของแผนปฏิบติัการฯ)  
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ภาคผนวก ค 

สาํเนาบนัทึกนายมนตรี เกียรติเผ่าพนัธ์ ฉบบัวนัที� 6 ตุลาคม 2558 เรื�อง การแกไ้ขปัญหาการ

ลกัลอบตดัไมพ้ะยงูบริเวณชายแดนไทย-กมัพชูา พร้อมเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 
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ru 1i,m'UJ't'l'U1Htltll nl'lytu).J~t1ClJ i1'!1El1C\Jllijmt1lJ'rJ'dl l!t>1t1i:-l'D1tln'li1Jfl1'l' (iJlvll1v) 19;u.~'l'Um~El'Umi 

t1~:-l-q1JflN:lmillm'S, 'S:-l~'U\J'S:-lWlI'1 'ijtJ'lvf~M.:JiJlvmlOl'J lllEl.:J'Jlnl'U'S:-lVl11'l1'Uvi GlO - GIlD iiq'U111'U 1Dlf"lf"~ 
iJ'J::L~f'lhwtjtlvm:-:m1'l}JVl1Vlll'lv lti1rilV1\Jjtl<ijjtltl'St:'ll1J~·h~1'!lm'J~.:JVl1fl'!l1V",,'Ulvlll. nll'rJ'!l1 flf'l~ If" 

ru fl1~~V1Yl1JVl1\Jfl'J ~~ n1,)'ll'S:-l'q1J~~mh1'V:-:iin1'jU1t1'j:-ll~tl m'j~mlEl'U~?lW'J11J£I ~ti11EJ ,ht'!"r:hvt1u'rJ'lll 

lo1'iJm§ €I'U n')'jtl'Hl'll1J~1n1t1m'j~"V11Vl'tl1VLL?l'lJ ll'lv - t11J'rJ'U1 ~.:JmhnJan ttJ LiJf)~'J1nth:;:51\q~", fJ1 

'j1'!lmru1~f1";j n1J~'!l,) ii.:JlLnm;qjO'l'i1J 

-u£lff~1,rul 

illmf'l'Ul'1n1'i' 'Um'iu'U11 L~ €ll Mn1'S~1L\hmtl'UB'lfl{u:::n'i'j}Jm'mm'i1uCYVl')n1i~nflEltJUlVl 

b1'Vi:;:fJ,'l\J~L1ru'tl1VU.?l"A'V!V - t11JYj'll1 'S:l~mJ'j::lVl?l (chvlVlv) LuuliJmh.:JihJ'Stlf;V15f11Yl u.f'l:;:l~m\llJtl1'i 
L(l')~mJf'l111J't'l~(l1Jii' 1\J"'1~mcmri1V1~Un1'StJi:::'l11JAru:::n'l'i:l.ln1'j~1)J'S:::~utl'j::L Vlfll ~'1P11jtl11'J:::~?l;r'U 11,J'S::lI::L1fll 

11111n&d' 'i1)J~.:J9\V1m11JfI111J n11V1U1LLi'!:lYi\l1"HU1U'U1V11 'I utJ'U'l1'U/lfl'i'ln1'J'UEl.:Jflrut:£I'1mi1ln1'i\Lm11 

ij£}J\nn1'j~ni'lfl\JP1?lhJw::~.:Ju~11[lJ"tI1EJu.jtltllY1EJ - OlJ'rJ'(ll 'J::~\J~"Vl1jtl ~EJ.:Jfi1.:Jil~ ~'1'j.u ~"'U€llUi1.tJ'jjtl 
~')::_~.:~~~~jtll~ L1f11fl1'jtl'j~~~_~tlJ_~0_::~m'j' fl~'1vi mllmtd:~ vltllt! __ -------",... 

is'lL~m.!lJ1L ~tll tJ WI'ii\l1'J{Ul 

('Ull1l'i'n~fll ili'iV'JPlrnj)
 

~a'\J1un1'nhufli1'iNn'U thi'ltJlJ';ll'-J u,f'ltFnUI1'-JlyhJ1
 

Ui'YJi'4f11~Fl[lJtl fl'j'J)J01~Llm. 'tIUq/,..n01'iftnftElu!KjtlbJ'Ylt\J.:J
 

'll~L1tu'll1mlfl'U1V1EJ • rlll,<!'ll1 'i:;:~\Jthi:::L"'l'I (r:Jl111."v)
 

~~OV:l1>~,J~M'Vl",(~s;:.,or'-1) 6nl.L-~ 

~, 
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GUo) u9i"~"f'lN~a~n'''i1Jf11''i''i~g;'tI~.,'"if1 "i?lJ vi g..1'Vl1Fl (U>Ofln e} 1tl,"~"N1 
.. " ~ _ -.' • , -iltl

l'l')'mVJ1J1::all'llEl"Yl'UVl~1A""'i:::L1\l &let ~UVl A12MN1anll1:1'D'1LaUB tAV1 'jti{'l'lH1u·a"lVl91,;:-L1U 

tU~\l~\l"i::L't1l"\lJ1\l~(Jil rhWUfl Check Points 1'IJu~nniWjjilryl'1~"'\U'OJ1\1VlU 'n~91li9l~,\J'it:)J'lUn1' 

fhli~1vn1,~i1~il'Unuua~u.r.lun1'i~1\ihj~1U li1UEJlJiaAtu::n"Un,,.., Ut\1 

...10 .0Ih,'H~lV~,Vn1"j~~,,~ •••tI,1\JtI""n1,.;n••~"A'lii".~~U;.1111.,Vll9Jul,,". 

Ii>l'(j" (m>nl""/m",ii~nq"l n•.•,.,••,1'1 (••n." Iol 
b. ~V.V1U OP\' lfl\.h::a1\H11J'I1~tVl'i~mil L~{I1Uii \o~ a-3111AU loltttd U.~-3~1 tl';:ISWO'i'UJ01' 

'AAp]U'!f1fl (rbfJl)U~'If:l) 'i!tlUUUJi'tuJ"i*''lllJflQJtfQ"i11/01"J1::,ii'1I,Oi;'ulIjutbalVlu W\WeYlYQn3J01ay 

~~~ ~1U Yuth Phouthang 9hu.~\l~ secretary of State, Ministry of Agriculture,Foresby and 

Ashenes ,;l1Jtl'l::311J" "'V""lJ'l' (LOnn,. OIl 

illLll1lllLilahh1lYl93,Ql1 
~.:l~;vu)J1~~~I("J1fl~\I1·Hu, \.~'UA''iUCl\J''lJ,vl11 Elfl.lu~11!dhtILa'tl''fn1~' ~\fith::~lJ 

fUUt:n'S'UJn1'S"t (t'hll\'VIti) .n1V1uL61auoulI'wU I!Ilflt"c: ~~ tlPlVlIll111A11lJf1U,,,,j, '~flt:Lgj;mJ n1'iU'::'q1l 

;1unurhtll)lJWD' (LW 01'S~~Yi151~ti'IJVinn1w'::"t)j l\hJ,Ju) ~'V::~f1~'IJt'UL~£I'U"ql'\~n1a'U ltllftfd 

M~ 
........ L. •.., .~)


(U'\tnJU9l1 l.f\v'S9'I:.trmU3· 
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3Q.MAR.201\ 9:48 MFA THAilAND NO. m P. 6
 
1 . ", , 

- ';1ol1 

U1V~1Vn1TO~olInU~~~V';1UU~1~ 

0'l'aii'flil~U~AljJ'I'I~~olIU~L,;)!I!'lJ1tJI.l.A'Ulvm - n~'I:i'IJ1 
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«flIu'~llln,.i'l. n"lh\lr"'lYlw..a.iI~,.".t •• '~Il'~l\l'lfl'''lli\~\'!O\f;~,t,\'nul.l...,,,,,••• 
~,m,u'l\,l\I1I1tI""l.a ~ ~'" ti~iloIl'''\\I'l \~nri.l\m';,1"tI'nlliiim','b'iw.~'ll9.<1i.nm'i'Mn . 
tl~~MllfI::~Uut~' ..

. d'''''''ft''''ll'louil.ua'01'l\J''.''''''llll'.'y~./i'IJlI~mftl"u - tiu\j" t...I111 
.. ,l,jilIl1 ,,""'1,.llnl•• 1••m","n;ru~,i\u\~",m1il.,nllll.utl1'Iw~'\Ilri"i(n••".r••"" 
.,,/I(,\~••~'i.I1;1.~fI1~II''''1,!M"~,rlo, ••, 1>';\ 9"~au """,••,.," n1.iJ.".;'.~ntli,"lIti 

l,jilNiilllu, '<I\"'l'I'l}jl\l'i1.,um'lii'"";,ji1""",,,,",~u!l ••mih1l1l'"'~nif~lll"C~ietres) ~~u~ 
, .. . ' '.,-', 

-. 
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10, Ml\R. 1015 9:.47 NO. 73\ ~,4 

Draft 
Policy to PrCVeDt and Suppress lllegallogging ofthe SiameseRosewood 

aIt?Dll the Thai ... Cambodian Border 

1. PrevenllngiRegallogging o(Siamese rosewoods;
 
Strengthen coopemtion among all sectors concerned
 

- Develop warning system and a Siamese Rosewood database 
Upgrade capability ofthe monitoring system 
Utilise modem technology to support operations 
Promote andsupport preventive mechanisms, forexample, thejoint 
committee onprevention andsuppression oflogging of rosewoods, 
andthe coordinated patrol. 

2. Strengthening illegal logging suppresslce and law enforcement; 
Promote the use of thejudicial system as mechanism to preserve 
rosewoods 

- Encourage strictenfdreement oflegal measures to prevent, suppress, 
deter, and eradicate criminal offenserelated to rosewoods inthe: 
Thai- Cambodian borderarea in accordance withthe law,human 
rights principles, and the iotemationallaws 
Strengthen capability ofthe lawenforcement agencies 

- Promote cooperation between lawenforcement agencies ofthe two 
countries in response to the threatto Siamese rosewoods in the 
borderarea. 

3. Reinforcing cooperationand coordination between 'I'hai and 
Cambodian provinces along the border and between provincial 
governmentalagencles. Theseincludes; 
- Cooperation in patrolling 

Cooperation in publicrelations campaign 
Cooperation in'information exchange 

- Bilateral dialogues on the basisofmutuai respect and trust. 

4. Promoting and snpporting development of the area. along the 
Thai Cambodian border; 
- Enhanceparticipation of the people and civil society along the 

borderin inspecting andmonitoring misconduct andbenefit seeking 
, .... espeoially from illegalrosewoods logging 

, - Strengthen consciousness ofpeople ofall sectors to preserve, 
restore,and Increase planting ofrosewoods 

• Encourage esteblisbnlent of modelcollllIlunlty, volunteer group, and 
networkbuilding of the people 
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• Supportqua!i;y of life development, incomeandjob generating 

scheme in accordance Withthe Philosophy ofSufficiency Economy 
for the peopleand communities ofboth countriesalongthe border10 
reduce illegal loggingand realizesustainable development ofthe. 
area. 

5. Stl'engthenlng regional and internationall:OOllerntion in 
pre..entingand snpllressing Siamese rosewood illegal logging, 
including under ASEAN, UN and CITES. 

, .. .~ 

.._. 

• 
•••.. 
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TM /1QnJ~ JJ3tatrachedto the Note No. ,2-.b.Q3..... 

The Cambodian Composition ofthe National Permanent Secretariat onPrevention and
 

S"MflPression r;ftoggmg. Transportlttiol'i. Collection, Stdillge and Exporlation-o/"
 
Rosewoods:
 

I-If. E. l'U'J'/i PHO'U"THANG""" St1:relury o!Srulc; Mrrisr,,':6!Agrlcultll1'e. 

1-8. E. DtSA¥AN 

~H. E. LONG V/SA.Le 

{,:, .., Inu:rnatforrol Crmpn1Jt[(J1l 
?;:~i:f;.'i'Y~.':W·;· 

4·H.E. F.L YAN5.'.l1ATH ,';ecrerarya/8IMe. MlnlsttY a/National D8fthit 

s-n. e. SPAYSlrHA. SKrf1tlJT')' ujS1Q/4., OJfit'€ ofrheCowraiJ o/Ministers Mtmbei 

6-H. E. iT' PHALLY Uhder-St&retlJ!y ojS/(.(1e. Mlnisl1'J'rijliljormptlorr '"' Mru,Me:T 

'.If.E. CHAIiSOYUTH . Um!cr-Secrr:tClf)' f?fSJfJ1e. MTnl.tlty ofAgrkliliure. 

Forestry and Ffsheriu pr,-manent MerfI"6trr 

Mi. E. CHHENG·/:1MSUN DelegrJte-ofrhe Qdvemmenf In charge of 

Adminatratfon ulFares/l'}' Bel'monel1f M~ 

1)./..t. GI!. CHEA SOMETHY D,,-!,u(v Com",iSI;irmu Genera}. NaHOTIo' Purice Mcmntr 

·lft-Lt.Oe. hANG SOKHOR.N DepTl~i' Corrlntlt~i/]"er Gcmml!.' Nuli-malp,mu 

tMA. 1ft.SINsomANt DtipuTp Comnrantlf!'r. IMyal GeT7tbrnft!.r/1? Member 

u-s. E SRU/i DiJRJ'TH C1iiiiiofCit'btrret 10 the.MJ1IifIO" ofAgrlculfuY6., 

FO'r<'my ~~ Fisheries Ml!mh~ 
.":,.... 

Dfractcr &f~~h'Jrrn/. Minh;';" ofComm~ 

"'-,',- ' . ," .': 
"".eo 

,r,: 

":., ... 
'(,i;;jj~N!r. iibSJI'Y(JNG':"
':""'," ". 
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1~f1" "U'»'l1..,m"J~\Fl'''~U~:;Unr1Ji1rulnti'(1l''j1rhi",~<91~'l'.h-AY1't1n~U''l~lfl'M 

lI'1~Yi 1J~fln"1::n"j'Nl'11~1I,n'i'll"1"1J.l'll1~Ufl:;~"'\L,)li'a'ilU 'f'U3'l\.l.~':;fi'lUm"rn0'l"juflr'IJU~1 

n 'l"iiO-aflU oifiliiVi:::El"'U~ 1"1Ntf1tJ IWI"'lrVl~-n:I-l'fl'll'1 (~hall'1U) lIl'l;.llJPl91N::';i1).lUfl~ ~d 'Btj'U~. . ..
 
':Ie:: 'fIqfl'i'O'ltJU kl~crcd l~01''l<l:jl~tJU~lJ']tl'''l\lluyf~ft~nq\lll~w:::\!"In'El111vi 'lEIit' UJl:I1t/U 

\0 d:'It"c;;: cu 12",£11\.1 LI ~"''ll'191lJ'1J..,t.l''ltJ'ilEl ~"~?P1'Q\J a"l1"11'1i1'i'1 \11<::1'\1 Y1111,J 'i'l'tl'1\.1111'H'UiJ'<y-.., 
fl1,9'nanuo1'lJIliiV4:::1!"tu'ffu9l 1111fl"ut),IVl1\\1'ltf1t1fl"i'if'jt\ln.,.,tJn\J91"'1~tf'il..,n\m~::tJ11UtJ"i111 

"""jinllt)\JYhT~l't:::'ij-1 f1'l91 O\'Y\'l16Pl"lhi"'~~1l.n11~'fl<Jl'M ~\ 

m::H;.I ~.q1'jN'L\a'J \ii&lT1m?t'l/~'f11'j"D1Vl\~fl'ilu611l·nfhii"'l.fi'1 ...ii1>iv1\i'n'dU1 a-..,f1,3-lih.l 

if t'U 'VI 1 U.'il :;f~ tJ R"5"ifl1hilflJ!'if) n11 \i'iJ" flUu'" e'lJ 'j1'lJoJ "j'1 J.I n"I"i ~11 fl au I)}'~iiiJl1 t 'J"t \lU.q ,11'\,1 

ifllliQ~1:::t\lL'lllJlyfu~t1.,iNU'l'l tWlt1u U?lUtflu-nJ.llJ"II'1 :a" L{hm'PIa..,1"w:\l~~ \'VI ~ fJtI~ ~Y1a\l 

l\~,\~",t~t~n u~:nl\~,t~"~':~'Il,;~fM"'h ~'I"~",'lI"l0""~:~,,u~'l~n,"~,,",~ 

"~""lf"l~ fllll1th wa:::w\l~';'Jf t\,ln'~'iLf1~':::~Otll'VI'II,"::'E)f)ml'U\JllTtt'U,atlli1'l1'l1ryV;"In1~t1"1VlUPllll\l 

,r1Fl""Iti"l'i"'t~1,"lh~Yhi n'l!1'tJ,mh~ ItJ'Il'S:::U U VI"!),)'" oKn1}'If"lo"J"'J tC'ltlfJ U\'J'Dth..,'l):ft ""to; i'\,l(Jl'D\l 

u~:::N~n"l"J(~hd1m"l1.i\rl'iN;;'~r;1"ii 

c). -=5i'n"1,u,-a::.iuP'l'iloun",j"u~Y4'll 

C) ,C) 1Jlfl'1"l:::~1JruV1'-DIIl''1 rl'1~'" l~'Vl-U1-AYh1n'l:!1tJ 'laVI~..,' ~4 \{i\liltY'VI1wa.)tll 

~th4"i'flUAfl1Il\'tl~l{j\l~~U'U)J"Ifli\l tl'l'tl41Ra"'tltl'1l,l01"Jcl't:a"'VlfJN~':ItVl'fli' tl.l~n'dfl.l:::u\Ju41af.l" 

W~t)Vl"WU (Sy~t£.m OYlldMicsModeling) ~"n'i::~n./l~).IMm:J1 9f"utJin VUf. 'tllt"Cl"~ tfun;j\lf/)J"ltln 

~11'l)J\'la-rm::ut.nrni'nn&lnuiNilfj4'tJt\l~t:gruu1W'''lf,iI\ iJ~V1JIO\lml~nf.l1~t1t (Senior Merrberl 

1Ifl" ventona Systems UK. Fori.lrn Sh'i=ifJthtl~l~tl,)'If'fUt1JlJi"l-3t1"i::lYlptfi1WrtJtP!n'd1w'i~'El 

'1 ,\D"''nYs~u~~ija~\l~i\.l~,n\'iJnR11\~i1::L~\Jl'll~l\IRS"~fI,i l\a::l1fJ';!a~"lnn,'riJT.:1$./ 

R~I\ .. ~blogue l~fJ~t~ "C;~G)~ -fi'l,l,)"lflJ.l \cl(t'lt"CI't' n"1"Ji)u~''5,,-Jll~uYl~.,liJVi::~~ , 

O1,,,~mtinl,,"~~,llYlli'm:;~" <lI ~"g'~i\~''';;'l'~'~1g~g .,~.,.~u~,,~~,~ llla,,~~ 

"«l~ U'/'d"ltlll ~1t'~G::' n,"i~ n01f11"St1I""-W~"I01tJ1'3::~1\,lf1\.1~tL,.,1i,,111w::~~~u\ll/tmiiu11~";pt~ . 

~\'" . ~~d ~~ Jekvt~~dtj~'~
 

1l~:"\1tl.~

~\.~\q~,~t\.,:)~-L \Jt.i:)\III,j~Mr'"
 
.vlJ l·"- .....\~. IO~ \R6:~(~,,>J 

. "'-~d.JI ~\";:'\ ~ '10 «01'" ~4'*f~""" 
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'tqj~l~1'VIii1~finnstJ1},i'V1"1~fl-3An1'j1:1<111,ltJ'i:;mfl'il1Yl Freelo:ld Foundation U:i\t Envfronmental 

Invesligation Agency ~~ lltn"l"jfl~nT~ rUYl1~ t'YI'1 Ff~'" ~q1~\l,~ 'ih1l0\l~Vl1,ff'\.lit 'EI'1in'tl'Y\ tJ! 

('QU~'i'1'llfi"U.) Ul'fY}-wft 1£11::' nOU1l'ltllJ 'Q:lltcrc;:' ~vlal;ft"'n1.,'/jimlfl:::W~'U'1\\'1Ju41~'il~ 

Q.Ql 1ii'!'il~'1I~l'l~tl'iml,)~Venslm PlE PLUS 1'" 6.30 '1'1f11 r::totIl...,'l!Uty 

't{Wr:JD\ll~n-1 (Public Reseon:h License) l~'i)~i~1Ol:;Ut~\J,yh~f1,l1iU"l,)1::~ )'WI~£Itl IlfltlNVUW~ 

U1JU41flfh' (i.OOil'l"i l:)} 

'u:I.G} sr-u",~n'1"j~"etu A'intL-9"lVloU:"v\~~fl~U'l l1'illl~ 1n'fi91'5'fha~ l~1VlU'~ 

Ylwn~1.haP1R,m1}.1'jZ£l::t?a1 ua::kimtl1(i11~ftmu011Cl.l'tl-WfuYl u.oii:ii.l"'i4'tlY\~flmiI'fWnl..lmhEln'U : 

iJ.q~tl \VI ~.i'd' ~ f]?1 ~«~ W'lJ1JnOUI'I'111'A "'Y1'N'tl'il-3 "Jfl f1'i i1~4'~WI VJ: '€I.~VJ'1."tJR'1a~p'1 PI'; U'1i4'2Jr-lfl 

n~'YI."m"l~fll'l"i; \Fl~'il~V;).l,a + I1WVl"f1?'1~a).l~\ltt~~U'1n lIIll'lvB.:l "nnif.,-ial'\"~l'IJ~mn\t1iN 

'9:::";"ll~U~'9"lIN~ Ll1~2J"I4U\J1V"t\.l~wm"tuiiJ1nu l'liu 'VI1f1ilrn'j'ff'l.litfha~~ "'~";'l tv.t~1l'lU'lili 

~rl;'f:mfl1~1ll1:::1.'J,"~ .\J'"j~u: IA~'il.Jt.1"'''l~ - ll'lit1lI1A11"f«»~...'Ii~-i~llU 'VIl<I"l~t\.J \'o'1n'l1<1l<ftl 

~VllJJl\J~~\.lUtlll.:l ~~vht~{f"i~tl~mtJ~fJ,"l~tlMl"'~I'IY11"'V11~ih~ ~'li'U ~'lm~1V1il,)~V1ttUlwn~ 

<:j:::'li1i~1~1'Vi~"l~'tnI1lIJl'1:~,)\J.iW.M dfulil~ 

Itl.\tl Tfl'n~,"'N'l.l'i141:.u\J..rlJt'f1fh~4Lq'Wl~~oA~ntiiJ1tW.'lI~~\l~a.:llH1'tt~-4 

l~'Dl~1"'~1~'\llYi'floJtl1tu 3'1\nJOlJ6ll'l"l"i (Available Ranger) ,!)'Bfl~~\.l~1~1I"i:::l'l\.l (Patrdlingl 

l~'1'V1111~R1(il1Jl":::l,)\Jt"..l\l1 (Patrol Ronger) 'i:::IY4~1f\.l l~fl:::Yi'1L~ Available Ranger'MIR-4 

1Jl'1)J~'lU':)1l'J1VltJD'l1lil~tlw'iJf)"''ln.s'l'U'l1nUmn1 s (Released Team) ua::'~'l'U?1.I1.v1""hf} 

oif)'l~tJDuiJin1"i (Team SiZE') lVllJilfl'l'1\J'fUllt1l\'l1tlll'll-l1Jl1Wi'1\.l'1'U Available Ranger ~-1l~~;f~ 
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tPlt1fl"'l'j'iN.~n,,,~,,~ {Task ForcE' Rate} m'iii1'CH~1/fl1~'h~"1'll {Fifffng ROlE» Wii::nT'Sf\o[1J~;h 

tJnffil41l.i'UfI')1~1"~"l~l1i\J1PW~1J \)?V U*:'lifllUV, a?'Ui!~'ivS'UliyhT};AVailable Rongsl ~Vti'l'" 

14i'url n1~~1t1fJ'f)n 'a''E!'f)fl 1~'il:~)JQ1'81t!'ffty:'Qr'\~14 (Quilting Rate) fi')~41U'1'U Palror Ranger 

~~'illl Lii&l.q1nlJ1"1'\\U@~1P391 {Death ROle) L'l1'" ~nil~ ""~'ll1J1VlL;,'j\J l'lJn \In~(imVl" (Injury Rote) 

Vi~1J,)rW LW 6iVl\i'D;.l"l'n"lL~U ({n(iXl/on Role) Irlf.lllau~.,nfi11f191'i:::'I'lY tJn61"l~\II~~'il:1~Wl'i~l1U 

(RE'Sllng Ront}~1J lill.i'i':::~::~?:i'm'lti" (Restir:g Tim~) tfi(l1n~U;"N'01EJ.ql.IY~;f1JJ (Geltinq Readj) 

·p!uflu'wu.w ((njured Rangel) ~::'a'llrfl,n'd'lIll,)"i::ll::'\!Iri4 (Recovery Time) ~'\.n.'11ElU1Ii1l~tl 

(Recovery Rate) fl'U~thV -(Sick Ranger) ~::1J1tl"aj'1::ut~d" (RemedyTime) ~U"'1t1'IJ?tI\~1U~Yl~'il1J 

'iJflf1~1Ii1Vl'1::L')Y (R&nedy Rate) 'iJ?UL~"'M1'.i')-A~\fl!!~V1 ~-at~1'ilDn ';1t~~tyl~~,fj"m"tn'UI" 

(Losing Raft?) Ull~;:Jt1P!'l1?1"li'l}J~\.l (Empty Posifion) >of~if 'R1m"imLRliI~iv'n::utJ~'1fl~FHim''!l'i 

1~~:a"''fI}ln17 ~~d 

• lIHWJi1 StocK-flow tlV1"J1a U'afl"tA"j·af'h~'!J'il"'j::uU~'RrjiJl V'l1~f111l~li1aij1"~~ ; 

Q 

Death RaID 0 

Patrol
 
Injury RalelJR Ral'l9m PR
 

-
lntaclicm aete 

INR 

,
Retumlf9R 

l/Team Size 1 

IS~~~"B8~ I 
1Injured RaRg&tS \ l R9sling t ~, ~",PIA. Re:./InI; Tlma o Ra"981SRR 

\ fWlessed Teams RT 

Gelling ReadyGR 
RWHldyrdn\ Y 

Ro~;ety Time c 

Avail8bla RGmooy~al(l RMRRaroaers-AR 
Recovery Raw TaskForoeR.ale 

RCR TfR 
Qui:tiTlgRallj FiIi1gRale 

OR f' 

Emptyposmon E~l 
Losing Ra!e LR 
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-<r:-

RecOVCI}' RateRCR 

Rerredy Rate RMR 

FimngRate FR 

Cctting Ready GR 
Available Rangers AR 

lOll/iii Availnbk: RangerARO 

Patrolling P 

Quiuing Rate QR 

Task Force Release TrS 

(RCCDVC'Y Rate RCR)~ 

Inillallnjured Ranger 'R07-' lnjurell Rangers IR 

Injury Relic IJR 

TOlnl RJlncer TOR 

Infection Rnte INR 

lnitial Patrol Ranger PRO 
Patrol Rangers PR 

(Injury Rate UR) 

(P6lromng P) 

Returning R 

(O:UingReady GR)~ 

lnitlRI Resting Rangers RRD/ R~$tjng Rangers RR 

(RalumlngR) 

(R.clTCdy netc RMR}", 

(Infection Raw INR)7Sick Rangers SR 

InitialSickRangerSRO 

(mi1UU'llQ: Tolol ROIlt)~r ~f1 OVl"ri,&lI~,~lh~;"vrn';1J1~~\'lJ.l\llllEl~ul'i~::"HJ'1a¥l'U t"l9fu~ll.~a;jU'h'l::fJ~ 

1.J~I,)Ntl1fJl\flUlY1a-n~~t1.. ~d]lll.jfl'i,)N'Il()~4'l\<'l\u4'l"'~'~~"m:l,h~'I'l;il~f)fln~"Vl91"l::t1U ~4'l"'~'riiYl()y 

"i::v."h~'i'l1~1il'l::I'ltl/ri'o"i'l-l01~/-rn)J.";''i f'Il'i'o~nfl,n'~\J'fll~\J l~tlll,lli'i'l::n~ll S3iJ~4'u~R~~Rn":YIuviEl<i'm'J'li 

l~"l,.,ih~ 'D"~ DI"I~.,n''i,"'lll!rh§" ITask for,e Rol@) t11"1"nn1'1\J1'~/~'l~4'\l (Filling RO/E'J ""1011'~'iN;i~~ 

1)lfl'i'~'tI"l\Vo~"('\.Iill.fJ'J,~~n~u'I'lfl'i,d ~i)..l"(~\.hlln"j)l VeflS!m i\.l~v~g'tJ ~£1 Vet\sIm Pr,,{esslol'lOlll:a:: 

Vel'lSim DSSj 
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CP(t) == CACt)· PR(t) ./, t'lWl~'ElU 

CF(t) Rfl -a1'l'1'lfl11~1l~ri"-«"'1.q1'1-lib~~'ln\l\i'ltl4"\,1fi'U~"i'n.l-a'U1hha", fU \f)'l'l'llltl '1 ~\Jf)~l'l'J"l-lri 
119", n'l"i~"'!fhlt"n1i1I'li,)fN'ltl~t: !c1\1 .-a,Jff~\.I"''i'U,r0l'1n'li''''l<l'l~ii''lii1't,"9'I'll-l4''W'll/.ft4i(l.:J 0'11 (E'R) 

1JI1~'::tH;:\'lf{.,\i\ih,.,'U~ (h) 

FR{t) == EP(t) • I ru,,/Wlfll< 

FR (t) ;1u t11l11n'1'l'J'':i'i''{ 'l'l4~'l4 "'1J'iJ9ifl'D'l~flryt'\l1<i14~';'l,.,\'j'1~~Vfn·thh N l'l'l'l"ltVl 'l l'9l£lVlflU"Ulllll'J'l 

-i'l.:! (£PlI'I'111flfl'ih'U~\i,)iJ')'lU"''1IJ'l'iflihIQUfl''l,l~ (lj 01 \7'l'l'l~ 1 

GR(c) '" RRC!) f1W.h~(l'l: 

OR (C) 1.: €trl"j'ln"«\l.1I1111'El"1~,\).lihY\Il'n::..,'lils.lf.l'Bf11'1·'l111l'l'i:;l,)'U tu l'U~'l\1'l1 ~\,ltlUfiiJ4·n.l'ml';'1'l~'lri~ 
""n~u,.,aH"la\J~'1ni11flll'l'::L'l\n:llh41J11il~ntJl\fl:::"j::m:l'lfl'ltUO'l~n~U(el N L':l~'i,rU 'I 

RC'RCr) =!.!!Q2 flutlM£lU , . 
nUt) Pie ,()Pl'J,n';'j"1£J<"n1),mnl'Vl\4u'IJf)W~1\li4"1~\fl1\JtJ,~n~U~'lnn'1"ifl:'1t7t0'1'i::.\"1'U N \1'l'l1t\ll1 

tU1)~nlJ<i"U'rn\li1\nh~~1.J1li'll~{1Rl U'l'l::':V::\'nl1tun".rn't:l11l1n'l"l'l..l1AL~ Ie! UJ. ~'lR"l1rU 1 
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leJ .Ctt. uU U4'li!iNfifl79f'i::: uu ~~t1'tII'l"'::~Uae n'1l1UA~1't11J"'ItI~\ til"lIilCY\ll '1 

€i1I"l'ln"l~"'l~"ll~th~?Infl~U'lSA&3 )lVJ:'J1ttf1f1~Ua fl-lO ; 

• Interface tlfNUuu47RfN 

" .. ,' --::......,.,~~·:;;i:·..~::" ·"~'I.,,-~~.~~.;-d 

i 
I'i'ii 
l' 

:,i 
l 

_.,.ff·~,~·:-\W:l; ,.1 .. 
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   ปีการศึกษา 2545 
   ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (การจดัการสิ�งแวดลอ้ม) 
   จากมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
   ปีการศึกษา 2550 
ตาํแหน่งหนา้ที�  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
   รักษาการในตาํแหน่งนกัวเิคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 
   ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
การทาํงานปัจจุบนั ทาํหนา้ที�ผูอ้าํนวยการส่วนขอ้มูลข่าวสารและบริการร่วม 
   ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสาร  
   สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 
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คาํรับรองผู้บังคบับัญชา 

 

ขอรับรองว่า  ได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารผลงานวิชาการ 
ฉบบันี แลว้ ซึ$ งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ$งแวดลอ้ม  และเป็นผลงานของผูข้อประเมินโดยแทจ้ริง  

 
      ลงชื$อ................................................... 
           (นายอุบล  มุสิกวตัร) 
  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื$อสาร 
                  ................/.............../.............. 

 




