
แนวทางการเพิ+มประสิทธิภาพการป้องกนัรักษาป่า

1. พฒันาบคุลากรและสนบัสนนุอปุกรณ์ปฏบิตังิาน
1.1 การพฒันาหนว่ยงาน/อปุกรณส์นบัสนนุการปฏบิตังิาน
1.2 เตรยีมวางแผนการปรบัปรงุและพฒันาหนว่ยงาน
1.3 จดัหาเครื�องมอืสนบัสนนุการปฏบิตังิาน
2. การบรหิารจดัการ
2.1 เตรยีมจดัขอ้มลูผลการดาํเนนิคดใีนระบบฐานขอ้มลู2.1 เตรยีมจดัขอ้มลูผลการดาํเนนิคดใีนระบบฐานขอ้มลู
2.2 ตดิตามผลการดาํเนนิคดี อยา่งตอ่เนื�องและเป็นระบบ
2.3 การเพิ�มประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่าเชงิรกุ
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ลดการทาํลายป่า

1. บรูณาการเชงิพื	นที�และ
สนธกิาํลงัรว่มกบั

4. สนบัสนนุการมสีว่นรว่มของ
ชุมชนในการดแูลป่า/ตรวจสอบ  

การเพิ+มประสิทธิภาพการป้องกนัรักษาป่าเชิงรุก

2. ศนูยป์ฏบิตักิารตดิตามการ
เปลี�ยนแปลงพื	นที�ป่าและไฟป่า 

สายด่วน 1362 (24 ชม.)

3. พฒันาระบบการลาดตระเวน

สนธกิาํลงัรว่มกบั
หนว่ยงานที�เก ี�ยวขอ้ง 

(ศูนย์แก้ไขปัญหาวกิฤตป่าไม้ของชาติ)

ชุมชนในการดแูลป่า/ตรวจสอบ  
(โครงการราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป์่า)
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พฒันาระบบการเพิ+มประสิทธิภาพการป้องกนัรักษาป่า
1. บรูณาการงานป้องกนัรกัษาป่าในลกัษณะของกลุม่ป่า

(ศนูยแ์กไ้ขปญัหาวกิฤตป่าไมข้องชาต)ิ

กลุ่มป่าสาํคญัของประเทศไทย
  1.   กลุ่มป่า ลุ่มนํ)าปาย - สาละวิน
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  1.   กลุ่มป่า ลุ่มนํ)าปาย - สาละวิน
  2.   กลุ่มป่า ศรีลานนา - ขนุตาล
  3.   กลุ่มป่า ดอยภคูา - แม่ยม
  4.   กลุ่มป่า แม่ปิง - อมก๋อย
  5.   กลุ่มป่า ภเูมี%ยง - ภทูอง
  6.   กลุ่มป่า ภเูขียว - นํ)าหนาว
  7.   กลุ่มป่า ภพูาน
  8.   กลุ่มป่า พนมดงรกั - ผาแต้ม
  9.   กลุ่มป่า ดงพญาเยน็ - เขาใหญ่
  10. กลุ่มป่า ตะวนัออก(รอยต่อ  5  จงัหวดั)
  11. กลุ่มป่า ตะวนัตก
  12. กลุ่มป่า แก่งกระจาน
  13. กลุ่มป่า ชุมพร
  14. กลุ่มป่า คลองแสง - เขาสก
  15. กลุ่มป่า เขาหลวง
  16. กลุ่มป่า เขาบรรทดั
  17. กลุ่มป่า ฮาลา - บาลา
  18. หมู่เกาะ สิมิลนั - พีพี - อนัดามนั
  19. หมู่เกาะ อ่างทอง - อ่าวไทย



พฒันาระบบการเพิ+มประสิทธิภาพการป้องกนัรักษาป่า

2. ศนูยต์ดิตามการเปลี�ยนแปลงพื	นที�ป่าไม้

แจ้งหน่วยงาน
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Call Center 
1310 และ1362

แจ้งหน่วยงาน
ระดบัพื�นที+

รายงานผู้บริหาร
ผ่าน 

ศูนย์ อส. /ปม./ ทช.
และ ศูนย์ ทส.



การสํารวจ วางแผน กาํหนดสภาพความเหมาะสม

-พื�นที+คงสภาพป่า

ป่า

พื�นที+ป่าเสื+อมโทรม

การจัดการป่า
แบบเอนกประสงค์

-พื�นที+คงสภาพป่า

-ภูเขาสูงชัน

-ต้นนํ�าลาํธาร
พื�นที+ราษฎรถือครองทาํกนิอยู่แล้ว+พื�นที+ป่า

สงวนรักษาไว้

พื�นที+ป่าเสื+อมโทรม



2.1 การจําแนกประเภทป่า: สมบรูณ์มาก/ปานกลาง/น้อย

1. มาก
2. ปานกลาง 3. น้อย



2.2 การตดิตามและเฝ้าระวงัการเปลี+ยนแปลงพื�นที+ป่า
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2.3 การตดิตามและเฝ้าระวังการเกดิไฟป่า (Hotspot) จากดาวเทยีม
เมื+อตรวจพบจุดที+เกดิไฟป่า จะแจ้งให้หน่วยงานในพื�นที+ใกล้เคยีง

เข้าตรวจสอบและควบคุมไฟป่าทนัที



22..44  การป้องกนัระดับหมู่บ้านการป้องกนัระดับหมู่บ้าน::ป่าอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์
22..44..11  สํารวจการกระจายตวัของชุมชนในผนืป่าตะวนัตก และพื�นที+แนวกนัชนสํารวจการกระจายตวัของชุมชนในผนืป่าตะวนัตก และพื�นที+แนวกนัชน

สนับสนุนการจัดการสนับสนุนการจัดการป่าชุมชนป่าชุมชนบริเวณชายเขตป่าอนุรักษ์บริเวณชายเขตป่าอนุรักษ์



2.4.2 การมอบหมายเจ้าหน้าที+รับผดิชอบดูแลหมู่บ้าน (ตัวอย่างหมู่บ้านในป่าอนุรักษ์จังหวดัพษิณุโลก)

นาย ก.

ความรับผดิชอบ

1. ขยายพื�นที+

2. ตดัไม้

นาย ข.3. ไฟป่า

4. ล่า/ค้าสัตว์ป่า

5. อื+นๆ 
(ประสาน ทสม/
รสทป)



เส้นทางหลวงทั+วประเทศ พื�นที+ป่า

2.5 การวางแผนเชิงนโยบาย



หนงัสืออนุญาตเกี�ยวกบัที�ดิน ในอนาคต



3. พฒันาระบบการลาดตระเวนเชิงรุกตัวอย่างจากเขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

3.1 พฒันาบคุลากร/ปรบัปรงุสวสัดกิารเจา้หนา้ที�
3.2 นําระบบลาดตระเวนเชงิรกุมาใช้
(เจา้หนา้ที�เดนิป่ารวมระยะทางเฉลี�ย ปีละ 15,000 กโิลเมตร 

จํานวนวนัการเดนิของเจา้หนา้ที�เฉลี�ยปีละ 1,800 วนั) 



ม.ค.-ก.ค.50
ภัยคุกคามในเขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ม.ค.-ธ.ค.49

การเกบ็ไม้กฤษณา

ปางพกั

การล่าสัตว์ป่า



4. การสรา้งเครอืขา่ยดา้นการอนรุกัษร์ว่มเฝ้าระวงัและตรวจสอบ
- ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มหมูบ่า้น (ทสม) (300,000+ คน)

- ราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษป์่า (รสทป)
- กองลกูเสอือนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม
- วดั/สํานกัสงฆ ์(ประมาณ 6,039+ แหง่)
- ป่าชุมชน (ประมาณ 8,000+ แหง่ ครอบคลมุพื	นที� 3 ลา้นไร)่
- โรงเรยีน
- ฯลฯ





2. แนวทางการฟื� นฟูป่าไม้



พื)นที%สงูชนั พื)นที%สงูชนั //              
คงสภาพป่าคงสภาพป่า

พื)นที%ป่าเสื%อมโทรมพื)นที%ป่าเสื%อมโทรม
พื)นที%คงสภาพป่าพื)นที%คงสภาพป่า

พื)นที%ต้นนํ)าลาํธารพื)นที%ต้นนํ)าลาํธาร

พื)นที%ป่าเสื%อมโทรมพื)นที%ป่าเสื%อมโทรม

พื)นที%คงสภาพป่าพื)นที%คงสภาพป่า



1. วางเป้าหมายฟื� นฟปู่าเสื�อมโทรม 22.7 ล้านไร่

2. จดัทาํระบบฐานข้อมลู

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชมุชนในการอนุรกัษ์

แนวทางการดาํเนินงานแนวทางการดาํเนินงาน

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชมุชนในการอนุรกัษ์
และฟื� นฟปู่า

(หมู่บา้นป่าไม้แผนใหม/่ โครงการพทุธอทุยาน /ป่าชมุชน/ราษฎร
อาสาสมคัรพิทกัษ์ป่า/เยาวชนรกัษาป่า/ลกูเสือสิ�งแวดล้อม)



4. การฟื้นฟูป่าตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ปรับปรุงระบบนิเวศต้นนํ �า ปลูกป่าทั�วไปและป่าชุมชน แนวกันไฟ 



5. การจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ํา

การจัดการต้นนํ �าลําธาร  โดยใช้แนวทางแบ่งเป็น 2 ด้าน  คือ
1) ด้านการอนรุักษ์และฟื�นฟตู้นนํ �าลําธาร  
2) ด้านการสง่เสริมและพฒันาการมีสว่นร่วมของชมุชนในพื �นที(ป่าอนรุักษ์

กิจกรรมบํารุงรักษาสวนเดิม อาย ุ2-6 ปี กิจกรรมจดัทําแนวกนัไฟ

กิจกรรมฝายต้นนํ �าแบบผสมผสาน 



Terra

3. การสํารวจข้อมูล
 เรื่องการดูดซับคาร์บอนของป่าไมโดยใช้ภาพถายดาวเทียม



   4. การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโลกร้อน

หนังสือลักษณะประจาํวงศ์พรรณไม้ เล่ม 1-3

หนังสือป่าของประเทศไทย 

หนังสือลักษณะประจาํวงศ์พรรณไม้ เล่ม 1-3

หนังสือคู่มือศึกษาพันธุ์ไม้ป่า เล่ม 1-2



5. ประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมความรู้
ให้กบัสาธารณชนทุกระดบั



6. จดัตั�งคณะกรรมการ REDD+
เพื+อวางแนวทางการดาํเนินงานในอนาคต



7. ประสานดาํเนินโครงการที+เกี+ยวข้องกบั 
REDD+ กบัองค์กรทั�งในประเทศและต่างประเทศ

-The Greater Mekong Sub-region Biodiversity Conservation   
Corridor Initiatives (การจดัการแนวเชื+อมต่อความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มนํ�าโขง) (การจดัการแนวเชื+อมต่อความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มนํ�าโขง)
- The Catalyzing Sustainability of Thailand’s Protected Area 

System (การจดัการพื�นที+คุ้มครองอย่างยั+งยนื)
- The Enhancing the Economics for Ecosystem Services in 

Thailand and South-East Asia (ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์จากระบบนิเวศ)
- The Global Tiger Recovery Program (โครงการอนุรักษ์เสือโคร่ง)

- อื+นๆ 



ป่าเป็นแหลง่ตน้นํ 	าลําธารที�สําคญัของประเทศป่าเป็นแหลง่ตน้นํ 	าลําธารที�สําคญัของประเทศ
และเป็นสมบตัขิองคนไทยท ั	งชาติและเป็นสมบตัขิองคนไทยท ั	งชาติ



นํ 	าด ีเพราะป่าดี

ป่าดเีพราะคนดี

คนดอียูท่ ี�ไหน ??????



คนดอียูท่ ี�น ี�
โปรดชว่ยกนัอนรุกัษป์่าไม้



“เรามุ่งมั+นที+จะฟื� นธรรมชาตแิละ
สิ+งแวดล้อมคนืสู่สังคมไทย”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ+งแวดล้อม


