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 บทที่ 1 
โครงการฟื้นฟู การอนุรักษ์ป่าและดิน และการท าฝาย 

1.1 1.1 1.1 หลักการและเหตผุลหลักการและเหตผุลหลักการและเหตผุล   

การเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างไม่เหมาะสม มีการบุกรุกใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูง ท้าให้ป่าต้นน้้า ซ่ึงเป็นแหล่งดูดซับน้้า                     
ตามธรรมชาติถูกบุกรุกท้าลายอย่างต่อเนื่องรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการชะล้างพังทลายของดิน ประสิทธิภาพ
การกักเก็บน้้าของดินลดลง แหล่งน้้าตื้นเขิน กักเก็บได้น้อยลง น้าไปสู่ปัญหาน้้าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม
และอุทกภัยในฤดูฝน และการขาดแคลนน้้าในฤดูแล้ง เป็นประจ้าทุกปีและทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะ
วิกฤตอุทกภัยในปี 2555 ที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่หลายจังหวัด ก่อให้เกิดความสูญเสียด้านชีวิต                    
และทรัพย์สิน รวมทั้งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 10 มกราคม 2555 เห็นชอบในหลักการของแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า เพื่อใช้เป็นกรอบในการด้าเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และการบริหารจัดการ              
ทรัพยากรน้้า ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า (กยน.)                   
ครั้งที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 6 มกราคม 2555 โดยแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ได้วางเป้าหมาย
ด้าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเสียหายอันเนื่องมาจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น เป็นการสร้าง
ความม่ันใจให้กับสังคม และบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ดิน ป่าไม้ ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ซ่ึงได้ก้าหนด
แผนงานส้าคัญ คือ แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้้า ซ่ึงเป็นแหล่งส้าคัญ         
ในการดดูซับและชะลอน้้า รวมทัง้พืน้ทีก่ลางน้้าและปลายน้้า 

กรมป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจเก่ียวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริม 
ท้านุบ้ารุงป่า และการอ่ืนเก่ียวกับป่า ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วยกลยุทธ์เสริมสร้าง
ความร่วมมือของประชาชนเป็นหลัก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิต               
ของประชาชน จึงได้จัดท้าแผนการฟื้นฟู การอนุรักษ์ป่าและดินและการท้าฝายในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้้าหลัก                
ปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก โดยการน้าภารกิจหลักทางด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริม                 
การปลูกป่า ตลอดจนการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องดูแลรักษาป่า                       
มาบูรณาการด้าเนินการร่วมกัน พร้อมทั้งน้อมน้าแนวทางพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เรื่อง การปลูกไม้โตเร็วร่วมกับไม้โตช้า, ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง, การปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูก,  
ป่าเปียก , ฝายแม้ว , เ ข้าใจ เ ข้าถึง พัฒนา  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิติ์  พระบรมราชินีนาถ                                          
เรื่อง คนอยู่กับป่า, บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตลอดจนแนวพระราชด้ารัสที่ว่า “หากพระเจ้าอยู่หัวเป็นน  า                  
ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน  า พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน  า ฉันจะสร้างป่า ”และ                   
พระราชด้ารัสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเรื่อง ปลูกป่าปลูกคน ซ่ึงเป็นการเน้น 
เรื่องจิตส้านึกของคนกับป่าให้อยู่ด้วยกันได้ มาใช้เป็นหลักการและแนวทาง ในการด้าเนิน 
โครงการฯ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศทั้งระบบ 
ตั้งแต่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
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อุทกภัย และเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยที่สามารถด้ารงชีวิต
ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งประสานการด้าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องในรูปแบบบูรณาการ 

1.2 สถานภาพและปัญหา 

1.2.1 ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 320.7 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 25 ลุ่มน้้า ประกอบด้วย แม่น้้า
สาละวิน โขง กก ชี มูล ปิง วัง ยม น่าน เจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก ท่าจีน แม่กลอง ปราจีนบุรี บางปะกง 
โตนเลสาบ เพชรบุรี ตาปี ปัตตานี ชายฝั่งทะเลตะวันออก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ทะเลสาบสงขลา และภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่คงสภาพป่า 107 ล้านไร่ หรือประมาณ 
ร้อยละ 33 ของเนื้อที่ประเทศ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมประมาณ 20 ล้านไร่  โดยมีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย                   
ใน 25 ลุ่มน้้า จ้านวน 1,432 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณน้้าท่าตามธรรมชาติ 213,423 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
เป็นปริมาณน้้าในช่วงฤดูฝน 183,000 ลา้นลกูบาศก์เมตรตอ่ปี หรอืประมาณรอ้ยละ 85 ของปรมิาณน้้าทา่ทัง้ปี 

1.2.2 พื้นที่ 8 ลุ่มน้้า ประกอบด้วย ลุ่มน้้าปิง ลุ่มน้้าวัง ลุ่มน้้ายม ลุ่มน้้าน่าน ลุ่มน้้าเจ้าพระยา ลุ่มน้้า
สะแกกรัง ลุ่มน้้าป่าสัก และลุ่มน้้าท่าจีน ครอบคลุม 37 จังหวัด ตั้งแต่ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย 
เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน ล้าปาง ล้าพูน ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก ก้าแพงเพชร พิจิตร 
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ภาคกลาง 18 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ลพบุรี 
สระบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ปทุมธานี นครนายก ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นนทบุร ี
สมุทรสาคร กรงุเทพมหานคร และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ชยัภมิู นครราชสมีา เลย 

ตารางที่ 1  สถานภาพพื้นที่ป่าในพื้นที่ลุ่มน้้าแยกรายลุ่มน้้า (หน่วย: ล้านไร่) 

 

ลุ่มน  า 

พื นที ่
ลุ่มน  า
ทั งหมด 

พื นที่ป่า
สมบูรณ์ 

พื นที่ป่าเส่ือมโทรม 

≤ 100 ไร่ > 100 ไร่ 
รวม

ทั งสิ น 
ป่า

อนุรักษ ์
ป่าสงวนฯ รวม 

ป่า
อนุรักษ ์

ป่าสงวนฯ รวม 

1. ปิง 21.662 14.606 0.303 0.398 0.701 0.746 0.888 1.634 2.335 

2. วัง 6.746 4.969 0.098 0.114 0.213 0.068 0.129 0.197 0.409 

3. ยม 15.740 6.994 0.193 0.275 0.467 0.154 0.520 0.674 1.142 

4. น่าน 21.173 10.919 0.295 0.531 0.826 0.287 0.954 1.241 2.068 

5. เจ้าพระยา 13.552 0.529 0.002 0.046 0.049 0.048 0.273 0.321 0.369 

6. สะแกกรัง 3.112 0.972 0.044 0.051 0.095 0.435 0.293 0.727 0.822 

7. ป่าสัก 9.708 2.765 0.049 0.198 0.247 0.030 0.575 0.606 0.852 

8. ท่าจีน 8.474 0.713 0.012 0.081 0.094 0.034 0.338 0.371 0.465 

รวม 100.167 42.467 0.996 1.696 2.692 1.802 3.969 5.771 8.463 
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ทั้งนี้  พื้นที่ลุ่ มน้้ าทั้งหมด 100.16 ล้านไร่  มีพื้นที่ที่คงสภาพป่า 42.46 ล้านไร่  และพื้นที ่                   
ป่าเสื่อมโทรม 8.46 ล้านไร่ เป็นต้นน้้าของแม่น้้าส้าคัญ คือ แม่น้้าปิง แม่น้้าวัง แม่น้้ายม แม่น้้าน่าน                 
แม่น้้าเจา้พระยา แม่น้้าป่าสกั แม่น้้าสะแกกรงั  แม่น้้าทา่จีน โดยมีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 1,230.03 มิลลิเมตรต่อปี 
ปริมาณน้้าท่าเฉลี่ย 33,132 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และพื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยาเป็นพืน้ทีร่องรับน้้าที่ไหลหลาก
มาจากลุ่มน้้าด้านบนและโดยรอบ อันได้แก่ ลุ่มน้้าปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง ป่าสัก และท่าจีน รายละเอียด
สถานภาพพื้นที่ป่าแยกรายลุ่มน้้าแสดงใน ตารางที่ 1  

1.2.3 จากการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ                 
มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับการเพิ่มขึ้น                     
ของประชากรอย่างรวดเร็ว ท้าให้ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ เพื่อเป็นฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการแย่งชิงและเกิดความขัดแย้ง การใช้ประโยชน์ทรัพยากร                 
และพืน้ทีป่่าไม้ ท้าให้มีการบุกรกุพืน้ทีป่่าไม้  เพือ่ท้าการเกษตร และใชป้ระโยชนด์า้นอ่ืนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ
การบรหิารจดัการลุม่น้้าทีผ่า่นมา ยงัขาดการบูรณาการเชิงพื้นที่ทีมี่ประสทิธภิาพเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้้าซ่ึงเป็นแหล่งส้าคัญในการกักเก็บและชะลอการไหล       
ของน้้าได้ถูกบุกรุกท้าลายและเสื่อมโทรมลง จนท้าให้ระบบนิเวศขาดความสมดุล ส่งผลต่อกระบวนการ             
ชะล้างพังทลายของดินและน้้าป่าไหลหลาก ก่อให้เกิดพิบัติภัยธรรมชาติรุนแรง ดินถล่มในชุมชนพื้นที่สูง             
และอุทกภัยในพื้นที่ตอนล่าง 

1.3 กรอบแนวคิดการฟื้นฟู การอนุรักษ์ป่าและดิน และการท าฝาย 

1.3 .1  พระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว  เ ม่ือวันที่  24 กุมภาพันธ์  2555                             
ซ่ึงพระราชทานให้แก่คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ และคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ                      
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 
ความว่า “เรื่องภัยน้้าท่วมนี้ มีปัญหาหลายปัญหา ที่ร่วมกันที่จะบอก รวมแล้ว ก็ยากที่จะพูด แต่ว่าข้อส้าคัญ              
เป็นการไหลของน้้า หากสามารถให้น้้าไหลสม้่าเสมออยา่งทีเ่ห็นมาในปีทีผ่า่นมา น้้าลงมาพรวดพราด แล้วก็ไม่ลง
ไม่ยอมลงที่มีปัญหา ปัญหาส้าคัญก็คือ เรื่องป่าไม้ เรื่องต้นไม้ ตลอดตั้งแต่ภาคเหนือมาถึงภาคกลาง                     
แล้วในภาคใต้ก็มีปัญหาเป็นแห่งๆ ที่แสดงให้เห็นมาในประเทศไทย และในต่างประเทศเห็นมา เพราะว่าป่าไม้                 
ถูกท้าลาย ป่าไม้มีหลายชนิด โดยเฉพาะ 2 ชนิด ป่าไม้ที่ขึ้นเร็ว โตเร็ว ท้าลายเร็ว แล้วก็มีต้นไม้                    
ที่ขึ้ นช้าแล้วถูกท้าลาย ก็เลยไม่สามารถที่จะแก้ไข ต้นไม้ที่ช่ วยในเรื่ องของน้้ าท่วมนี่ ก็จะขึ้นช้า                     
ปลูกยาก แต่หลักการที่จะต้องท้า ก็คือ จะต้องปลูกต้นไม้ขึ้นเร็วผสมกับต้นไม้ที่ขึ้นช้า แล้วก็ช่วย                       
ในการ ป้องกันน้้ าท่วม ก็ต้องปลูกต้น ไม้ที่ เร็ วนั้น  ไ ม้แข็ ง  แล้วขึ้นช้า แต่ ว่ าเ ม่ือขึ้นช้าก็ ป้องกัน                             
ยากที่จะไม่ถูกท้าลาย ถ้าถูกท้าลาย ปลูกแทนยาก แล้วก็ต้นไม้ที่ไม้แข็ง ย่อมขึ้นช้า อันนี้ก็จะต้องหาวิธี                
ที่จะป้องกันมิให้มีการท้าลาย แล้วก็ให้มีการลงโทษหนัก เพื่อที่จะไม่ให้ถูกท้าลาย”  
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1.3.2  ป่า นับว่ามีความส้าคัญอย่างยิ่งในการเก็บกักน้้าจากปริมาณน้้าฝนที่ตกลงมาและปลดปล่อย
น้้าลงสู่ล้าธารและพื้นที่ตอนล่างอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากสภาพโครงสร้างของป่าที่มีหลายชั้นเรือนยอด    
ปกคลุมผิวดิน จะช่วยลดแรงปะทะของเม็ดฝนต่อผิวดิน และยืดระยะเวลาการตกลงสู่พื้นดินของฝน                
ท้าให้พื้นผิวดินสามารถดูดซับปริมาณน้้าฝนไว้ได้มาก ขณะเดียวกันเศษซากพืชและอินทรียวัตถุในดิน                   
จะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้มีปริมาณความพรุนและดูดซับน้้าไว้ได้มากขึ้น โดยน้้าจะซึมผ่านผิวดิน
และเคลื่อนตัวไปตามช่องว่างระหว่างอนุภาคดินกับรากต้นไม้ ลงไปเก็บไว้ในส่วนลึกของชั้นดิน เกิดเป็น        
แหล่งน้้าใต้ดิน และปลดปล่อยลงตามความลาดชันของพื้นที่ตามแรงดึงดูดของโลกสู่ล้าธาร แหล่งน้้าตอนล่าง
อย่างสม้่าเสมออันเป็นการเพิ่มระยะเวลาการไหลของน้้าในล้าธารให้มากขึ้นด้วย ท้าให้ในอดีตที่ผ่านมา    
ถึงแม้จะมีปริมาณน้้าฝนที่มากและรุนแรง พื้นที่ป่าก็จะช่วยให้มีการดูดซับน้้าและชะลอการไหลของน้้า                  
ลงสู่พื้นที่ตอนล่าง 

1.3.3 สภาพปัจจุบัน การบุกรุกท้าลายพื้นที่ป่าโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้้า ท้าให้พื้นดินถูกเปิดโล่ง              
และเกิดแรงตกกระทบของเม็ดฝนต่อผิวหน้าดินเพิ่มมากขึ้น ท้าให้ผิวดินถูกอัดแน่นและดูดซับน้้าฝนได้น้อยลง 
ฝนที่ตกตามมาภายหลังจึงกลายเป็นน้้าไหลบ่าหน้าผิวดิน ซ่ึงจะไหลลงสู่พื้นที่ต่้าและล้าธารตอนล่าง                
อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดเป็นน้้าป่าไหลหลากและการกัดชะพังทลายของดิน โดยน้้าไหลบ่าหน้าผิวดินที่ไหล              
ลงมาจากพื้นที่ที่เป็นยอดเขา เม่ือมารวมตัวกันบริเวณที่ลาดเชิงเขา จะก่อให้เกิดเป็นน้้าล้นตลิ่งหรืออุทกภัย
ขึ้นได้ ในท้านองเดียวกันการที่ดินดูดซับน้้าฝนได้น้อยลง ท้าให้ปริมาณน้้าในดินและน้้าใต้ดินที่คอยปลดปล่อย
ให้กับล้าธารในชว่งฤดแูลง้มีนอ้ยลงและก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้้าใช ้

1.3.4 การแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัย โดยเฉพาะวิกฤตอุทกภัย             
ในปี 2554 ในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ จึงควรเร่งรัดฟื้นฟูป่าให้คืนความสมบูรณ์กลับสู่สภาพเดิม              
มากที่สุด ซ่ึงรวมถึงการอนุรักษ์ดินและจัดท้าฝายเพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดซับและชะลอการไหล                
ของน้้า โดยให้ความส้าคัญกับชุมชนที่อาศัยท้ากินในพื้นที่ป่ามีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน เนื่องจากชุมชนเป็น
ผู้ได้รับประโยชน์และผลกระทบโดยตรงจากทรัพยากรป่าไม้ ชุมชนจึงเป็นส่วนส้าคัญในการดูแลรักษา               
และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ นอกจากนี้แผนการฟื้นฟู  การอนุรักษ์ป่าและดิน และการท้าฝาย ยังเป็น                    
การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน เนื่องจากเป็นเรื่องส้าคัญ
เร่งด่วนของประเทศที่ต้องการผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและรวดเร็ว  

1.4 วัตถุประสงค์  

1.4.1 เพื่อน้อมน้าแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนินีาถ มาเป็นกรอบและแนวทางในการฟื้นฟูป่า อนุรักษ์ดิน และจัดท้าฝาย 

1.4.2 เพือ่อนรุกัษแ์ละฟืน้ฟทูรพัยากรป่าไม้และระบบนเิวศ เพื่อช่วยในการป้องกัน แก้ไข และบรรเทา
ปัญหาจากอุทกภัย 

1.4.3 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยให้ชุมชนสามารถ
ด้ารงวิถีชีวิตร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 
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1.5 พื นที่เป้าหมาย 

พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่ 8 ลุ่มน้้า ประกอบด้วย ลุ่มน้้าปิง ลุ่มน้้าวัง ลุ่มน้้ายม ลุ่มน้้าน่าน ลุ่มน้้า
เจ้าพระยา ลุ่มน้้าสะแกกรัง ลุ่มน้้าป่าสัก และลุ่มน้้าท่าจีน   รวม 8.46 ล้านไร่ ตามตารางที่ 2 ดังนี้ 

ตารางที่ 2  พื้นที่เป้าหมายด้าเนินการ (หนว่ย: ลา้นไร)่* 

 

1.6 เป้าหมายด าเนนิการ  

 

 

 

 

 

* กิจกรรมการปลูกฟื้นฟูป่า ปี 2555 ยังไม่ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณ 

1.7 วิธีการด าเนนิงาน 

โครงการฟื้นฟู การอนุรักษ์ป่าและดิน และการท้าฝาย  ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  กรมป่าไม้                        
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้ 

1.7.1 การเพาะช้ากล้าไม้  ด้าเนินการโดยกรมป่าไม้ ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในปี 2555                 
รวมจ้านวนทั้งสิ้น 82,600,000 กล้า ส้าหรับเตรียมการไว้จัดท้าเป็นกล้าไม้ขนาดใหญ่เพื่อปลูกในปี 2556 
และสนับสนุนให้กับประชาชน ชุมชน เอกชน และหน่วยงานราชการเพื่อน้าไปปลูกตามโครงการ 800 ล้าน
กล้า 80 พรรษามหาราชินีฯ และเพื่อสนับสนุนการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กบอ. 
ก้าหนด (พื้นที่ปลูก 10 ไร่ขึ้นไป ปลูกจ้านวน 200 ต้นต่อไร่) 

1.7.2 การปลูกป่า 
1) การปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศ ด้าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 1) ด้าเนินการในพื้นที่               

ป่าเสื่อมโทรมที่เหมาะสมแก่การฟื้นฟูระบบนิเวศที่ได้ส้ารวจไว้แล้ว และไม่มีปัญหากับราษฎร 
ในพืน้ที ่เนือ่งจากไดร้บัความเห็นชอบจากผูน้้าชมุชนและผูว้า่ราชการจงัหวดัแลว้  
จ้านวน 580,000 ไร ่และ 2) การปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชุมชน          

พื นที่เป้าหมาย 
ปีที่ด าเนินการ 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม 

1. พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม             
1.1 ฟื้นฟูตามธรรมชาติ 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 1.69 

2. พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมมาก             
2.1ปลูกฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ* 0.060 0.300 0.140 0.140 0.140 0.780 

2.2 ปลกูปา่โดยประชาอาสา 
 (ปม.สนับสนุนกล้าไม้) 

0.029 0.333 0.188 0.192 0.375 1.117 

รวม 1.20 1.42 1.07 1.17 3.60 8.46 

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปีที่ด าเนินการ 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม 

1. เพาะช้ากล้าไม้สนับสนุนการปลูกป่า ล้านกล้า 82.6 43 44 44 44 257.6 
2.  การปลูกฟื้นฟูป่า* ล้านไร่ 0.060 0.300 0.140 0.140 0.140 0.780 

3. เพาะช้าหญ้าแฝก ล้านกล้า 20 20 20 20 20 100 

4. นาแลกป่า ไร่ 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 16,500 
5.  การท้าฝาย แห่ง 2,810 5,810 5,810 5,810 5,810 29,050 
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โดยชุมชน จ้านวน 99,500 ไร่ โดยปลูกทั้งไม้โตช้า ไม้โตเร็ว และไม้ป่ากินได้  ชนิดไม้โตช้าที่ปลูก เช่น                   
สัก ประดู่ป่า แดง ยมหิน ตะเคียนทอง ยางนา ตะแบก มะค่าโมง มะม่วงป่า นนทรีป่า สนเขา หว้า ทะโล้  
ทุ้งฟ้า กะบก กันเกรา พะยูง ชิงชัน รกฟ้า กระพี้จั่น เหียง พลวง กราด กระบาก ยางแดง ตะเคียนหิน 
มะเกลือ มะค่าแต้ พะยอม อินทนิลน้้า คูน ตะเคียนหนู เขล็ง เสลา เคี่ยมคะนอง สาธร มะหาด สมอพิเภก 
สีเสียดแก่น เป็นต้น และชนิดไม้โตเร็วที่ปลูก เช่น จ้าปาป่า จ้าปีป่า ก้าลังเสือโคร่ง นางพญาเสือโคร่ง                 
เปล้าหลวง ซ้อ ขี้ เหล็ก สะแก ปีบ กัลปพฤกษ์ ตีนเป็ด ก้ายาน มะขามป้อม งิ้วป่า อินทนิลบก สะเดา 
มะกอกป่า ถ่อน แอปเป้ิลป่า ขะจาว พฤกษ์ มะรุมป่า ไม้คาง มะขามผี แคนา ตะคร้้า ยมหอม โมกมัน                 
เป็นต้น  และชนิดไม้ป่า กินได้  เช่น  มะขามป้อม สะเดา ขี้เหล็ก กระโดน กุ่ม เพกา  มะกอกป่า สะเดา 
มะรุม มะตูม ชะมวง  ยอบ้าน เสี้ยว แคบ้าน สะตอ หวาย มะม่วงป่า ไม้ไผ่ชนิดต่างๆ  เป็นต้น  

2) การเพาะช้าหญ้าแฝก ในปี 2555 จ้านวน 20,000,000 กล้า โดยปลูกตามแนวระดับขวาง 
ความลาดเทของพืน้ที ่ซ่ึงเป็นวธิกีารอนรุกัษด์ินและน้้าที่ช่วยในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ทัง้นี ้แนวหญา้แฝกทีห่นาแนน่และถาวร จะชว่ยกรองเศษพืช ตะกอนดิน รวมทั้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ มิ
ให้ไหลลงสูแ่หลง่น้้า นอกจากนี ้รากหญา้แฝกซ่ึงมีจ้านวนมากจะสานกันอย่างหนาแน่นเป็นก้าแพงใต้ดิน และ
ช่วยดูดซับสารเคมีก่อนจะไหลลงสู่แหล่งน้้าได้อีกด้วย 

1.7 .3 การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมปลูกป่าและดูแลรักษาอย่างยั่ งยืน ด้าเนินการส่งเสริม              
คนอยู่ กับป่าตามแนวทางพระราชด้าริ  (นาแลกป่า) โดยด้าเนินการส้ารวจและวิเคราะห์ระบบ                
การผลิตด้านการเกษตรของชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดท้านาแบบขั้น บันไดเพื่อลดการบุกรุก              
พื้นที่ป่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้  และเข้ามา              
มีสว่นรว่มในการดแูลรกัษาป่า  

1.7.4 การท้าฝาย ด้าเนินการโดยการส้ารวจสภาพพื้นที่ และก้าหนดรูปแบบฝาย ที่เหมาะสม              
กับภูมิประเทศมากที่สุด โดยการเลือกจุดที่ก่อสร้างฝายต้นน้้าล้าธารมีปัจจัยที่ส้าคัญ  คือ ประโยชน์                   
ที่จะได้รับจากฝาย ทั้งด้านการอนุรักษ์ต้นน้้า การพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ นิเวศวิทยา ตลอดจนชุมชน นอกจากนี้
การก้าหนดพื้นที่ก่อสร้างต้องขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่อีกด้วย โดยจัดท้าฝาย 2 รูปแบบ เพือ่เป็นทีกั่กเก็บน้้า  และ
ชว่ยลดปรมิาณน้้าในแหลง่น้้า  สายหลกั ดังนี้  

1) ฝายแบบก่ึงถาวร ลึก 1.2 เมตร กว้าง 3-5 เมตร ยาว 3-5 เมตร ราคาแห่งละ 35,0000 บาท 
กักเก็บน้้าได้แห่งละ 12.60 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 2,200 แห่ง  

2) ฝายแบบถาวร ลกึ 1.5 เมตร กวา้งไม่เกิน 5 เมตร ยาวไม่เกิน 5 เมตร ราคาแห่งละ 81,0000 บาท 
กักเก็บน้้าได้แห่งละ 31.90 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 610  แห่ง  

1.7.5 การประสานติดตามประเมินผล โดยจัดให้มีคณะกรรมการ ภาครัฐ จังหวัดและชุมชน                   
ในการตรวจติดตามและควบคุมก้ากับการด้าเนินงานทุกลุ่มน้้า 
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1.8 งบประมาณ 

ปี 2555  งบประมาณ   427.069  ล้านบาท 
ปี 2555 – 2556  รวม 2  ปี  งบประมาณ   2,814.724  ล้านบาท 
ปี 2555 – 2559  รวม 5  ปี  งบประมาณ   6,505.544 ล้านบาท 

1.9 แผนปฏิบตัิการ 

ปีงบประมาณ 2555 – 2559 

1.10 กลไกการบริหารจัดการและติดตามประเมนิผล 

1.10.1 การบริหารจัดการ 
1) ระดับนโยบาย มีกลไกระดับประเทศ ท้าหน้าที่ก้ากับและให้ค้าปรึกษา ในเชิงนโยบาย 

ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายน้้าและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) และคณะกรรมการบริหารจัดการน้้า               
และอุทกภยั (กบอ.) 

2) ระดับกระทรวง จัดตั้งคณะกรรมการก้ากับระดับกระทรวง ประกอบด้วย หน่วยงาน                
ในสงักัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงาน/องค์กรภายนอกที่เก่ียวข้อง ท้าหน้าที่ 
ก้ากับนโยบายการปฏิบัติงานตามแผนฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศ ติดตามประเมินผลในภาพรวม และจัดตั้ง
คณะกรรมการระดับกรม   เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานและก้ากับการปฏิบัติงานของภายในหน่วยงาน 

3) ระดบัพืน้ที ่จดัตัง้คณะท้างานระดบัพืน้ที ่ประกอบดว้ย ผูแ้ทนหนว่ยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
ผู้แทนองค์กรเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ท้าหน้าที่ประสานและบูรณาการปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย
โครงการ และติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่
ด้าเนินการ  

พื นที่/กิจกรรมหลกั ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ในเขตพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

1. การเพาะช ากล้าไม ้(เพาะชา้กล้าไม้ และจัดทา้
กล้าไม้ขนาดใหญ่) 

         

กรมป่าไม้ 

2.  การปลูกป่า (ปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศ  ปลูกฟื้นฟู
ระบบนิเวศป่าชุมชนโดยชุมชน ปลูกหวาย และ
ปลูกหญ้าแฝก) 

         

3.  การเพาะช าหญ้าแฝก 
     

4.  การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมปลูกป่าและดูแล
รักษาอย่างย่ังยืน (นาแลกป่า) 

         

5.  การท้าฝาย (ฝายก่ึงถาวร/ฝายถาวร           
6.  การประสานติดตามประเมินผล (อ้านวยการ 

ประสานงาน และตดิตามผล) 
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1.10.2 การติดตามประเมินผล และตัวชี้วัด 
ก้ าหนด ใ ห้ มีการติ ดต าม  ประ เ มินผล ตั ว ชี้ วั ด ผลสั มฤทธิ์  ต ามแผนฟื้ นฟู ป่ า                       

และระบบนิเวศ ในพื้นที่ 8 ลุ่มน้้าหลัก โดยมีตัวชี้วัด 3 ด้าน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1.11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.11.1  พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมีการฟื้นฟูตามธรรมชาติ  1.69  ล้านไร่  และ ได้รับการปลูกฟื้นฟู
ระบบนิเวศ  0.78  ล้านไร่   และประชาชนมีสว่นรว่มปลกูป่าแบบประชาอาสา   1.117  ล้านไร่ 

1 . 11 . 2  ในส่ วนของพื้ นที่ ป่ าส งวนแห่ งช าติส ามารถ กักเ ก็บน้้ า ไ ด้ เพิ่ มขึ้ น ไ ม่ต่้ ากว่ า                    
536.911 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี รวมศักยภาพกักเก็บน้้าของพื้นที่ป่าทั้งหมด (พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ                
และป่าอนรุกัษ)์ ในพื้นที่ 8 ลุ่มน้้า เป็นไม่ต่้ากว่า 35,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และกักเก็บตะกอนเพิ่มขึ้น     
ไม่ต่้ากว่า 589 ล้านตันต่อไร่ต่อปี  

1.11.3 ชุมชนในพื้นที่ เป้าหมาย จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้                     
ให้สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

1.11.4  ก๊าซเรื อนกระจกที่ อยู่ ในรูป ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  จะถูก กักเ ก็บไ ม่ต่้ ากว่ า                      
55 ล้านตันต่อไร่ต่อปี ให้เป็นเนื้อไม้และเป็นส่วนหนึ่งของป่า อันจะช่วยบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม                
และภาวะโลกร้อน จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

1.11.5 น้าวิธีการและบทเรียนที่ได้รับเป็นต้นแบบ ไปขยายผลสู่ลุ่มน้้าอ่ืนของประเทศ  

ด้าน ตัวชี วัด 
1. ทรัพยากรป่าไม้  พื้นที่ป่าไม้ที่สมบูรณ์ในพื้นที่เป้าหมาย 

 พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่เป้าหมายได้รับการฟื้นฟ ู
2. ทรัพยากรดินและน้้า  ร้อยละของปริมาณน้้าท่ารายปีเปรียบเทยีบกับปริมาณน้้าฝนรายปีในพื้นที่เป้าหมาย 

 ปริมาณตะกอนในล้าน้้าของพื้นที่เป้าหมาย 
3. เศรษฐกิจ-สังคม และความ

เป็นอยู่ของประชาชน 
 ชุมชนในพื้นที่เปา้หมายมีความพึงพอใจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูและใช้ประโยชน์

ทรัพยากรป่าไม้อยา่งยั่งยืน 


