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สาร 

นายกรัฐมนตรี 
 

รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยการเพ่ิม
รายได้ ลดรายจ่าย และสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มทุกระดับ ปัญหาเรื่องที่ดินท ากิน 
ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ ถือเป็นปัญหาส าคัญเร่งด่วนประการหนึ่งที่จะต้องรีบเร่งด าเนินการแก้ปัญหา
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน     

ผมขอแสดงความชื่นชมในความร่วมมือกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพยายามที่จะ
ปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐให้เกิดความชัดเจน ท าให้ประเทศไทยมีแผนที่ประเทศที่แสดงขอบเขตที่ดิน
ทุกประเภทที่ชัดเจน ไม่ทับซ้อน บนมาตรฐานแผนที่มาตราส่วน 1 : 4000  

ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน ทุก ๆ คณะ และ
ผู้เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่าน ที่ได้ให้ความส าคัญ ทุ่มเทการท างานอย่างเต็มความสามารถมาโดยตลอด และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าการแก้ไขปัญหาที่ดินของชาติจะน ามาซึ่งความผาสุก ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง ยั่งยืน
ตลอดไป 

 

(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
นายกรัฐมนตรี  
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ค าน า 

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558 มีมติเห็นชอบให้
ด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เพ่ือให้
ประเทศไทยมีแนวเขตที่ดินของรัฐที่ถูกต้อง ทันสมัย อยู่บนมาตรฐานแผนที่มาตราส่วน 1 : 4000 แนว
เขตที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ดินของรัฐหรือที่ดินของเอกชนต่อกันสนิท ไม่ทับซ้อนหรือมีช่องว่าง สามารถน าไป
ก าหนดเป็นแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบบูรณาการในอนาคต   

เพ่ือให้การด าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยสัมฤทธิผล คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานคณะกรรมการ
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เพ่ือรับผิดชอบการ
ปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) เป็นเลขานุการและศูนย์ประสานงานคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)    

เอกสารการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000  (One Map) 
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน  
1 : 4000  (One Map) ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ได้เข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
แนวเขตที่ดินของรัฐเพ่ือให้ได้แนวเขตที่ดินของรัฐที่ต่อกันสนิท ไม่ทับซ้อนหรือมีช่องว่าและน าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ดินที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความเหลื่อมล้ า  
และคืนความชอบธรรมให้กับประชาชน 

มกราคม  พ.ศ. 2559 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ปัญหาการบุกรุกและครอบครองที่ดินของรัฐนับวันจะมีแนวโน้มที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ความ

ขัดแย้งเรื่องแนวเขตท่ีมีการพิพาทหรือการพิสูจน์สิทธิ์ส่วนหนึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากปัญหาการทับซ้อนกันของ
แนวเขตท่ีดินของรัฐ  เพ่ือให้แนวเขตท่ีดินของหน่วยงานรัฐมีความถูกต้อง ตรงตามกฎหมาย และใช้แผนที่
กลางมาตราส่วนเดียวกัน รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการ
ให้ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของรัฐ ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งด าเนินการพิจารณาก าหนดแนวเขตป่าไม้
ใหม่ โดยจัดท าเป็นแผนที่ดิจิทัล มาตราส่วน ๑ : 4000 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งพัฒนาเป็น
แอพพลิเคชั่นเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ 

ภายหลังจากได้รับข้อสั่งการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้จัดให้มีการประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานในศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) โดยที่ประชุม
ได้มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตรา
ส่วน ๑ : 4000 (One Map) และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยได้
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงแผน
ที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : 4000 (One Map) ตาที่เสนอ และให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : 4000 (One Map) 
โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นประธานกรรมการ โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย 
อ านวยการและก ากับดูแลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : 4000 
แบบดิจิตัล และรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ทุกส่วนราชการใช้และยึดถือเป็นแนวเดียวกัน 

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
แบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : 4000 (One Map) ได้มีค าสั่งที่ 1/2558 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 5 คณะ ประกอบด้วย  

(1) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน     
1 : 4000 (One Map) ระดับภาค 1 – 4 มีผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 – 4 เป็นประธาน 
และเลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 – 4 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  

(2)  คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน     
1 : 4000 (One Map) จังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) มี ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เป็นประธาน และปลัดจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

(3)  คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน    
1 : 4000 (One Map) กรุงเทพมหานครมี ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และผู้อ านวยการกองส ารวจ
และแผนที่ที่ดิน ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
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(4) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราส่วน  1 : 4000 (One Map) มี พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน เป็นประธาน และผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

(5) คณะอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราส่วน    1 : 4000 (One Map) มี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร 
บุรุษพัฒน์) เป็นประธาน และผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม เป็นอนุกรรมการและเลขานุการเพ่ือท าหน้าที่ร่วมกันในการปรับปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 

การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการเป็นการประสานการท างานของหน่วยงาน
รัฐในทุกระดับเพ่ือให้ได้แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบดิจิตอล มาตราส่วน 1 : 4000  ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า
เส้น One Map โดยมีคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ ระดับจังหวัด 
(รวมกรุงเทพมหานคร) รับผิดชอบการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐให้ได้เส้น One Map ด้วยใช้
หลักเกณฑ์และแนวทางท่ีคณะอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการฯ
ก าหนดควบคู่กับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเก่า และส ารวจสภาพข้อเท็จจริงในภาคสนามเพ่ิมเติม ในด้าน
การก ากับดูแล จะมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ 
ประสานงาน ติดตาม ก ากับดูแล เร่งรัดการด าเนินการ ตลอดจนด าเนินการยุติข้อพิพาทต่าง ๆ  และมี
คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ ระดับภาค 1 – 4  ท าหน้าที่
อ านวยการ ประสานงาน เร่งรัด ก ากับดูแลการท างานของคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด และบูรณาการ
แนวเขตที่ดินของรัฐเชื่อมต่อระหว่างหลายจังหวัด   

การด าเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน           
1 : 4000 (One Map) ตั้งเป้าหมายด าเนินการระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – กันยายน 2559    
มีขั้นตอนด าเนินการรวม 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นเตรียมการ 2 เดือน (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558)       
ขั้นด าเนินการ 5 เดือน (มกราคม – พฤษภาคม 2559) ขั้นสรุปผล 1 เดือน (มิถุนายน 2559) ขั้นขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 1 เดือน (กรกฏาคม 2559) และขั้นแก้ไขกฎหมาย และติดตามผล 
2 เดอืน (สิงหาคม – กันยายน 2559)  
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บทท่ี 1  
บทน ำ 

1.1 สถำนกำรณ์ที่ดินรัฐ 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่ประมาณ 320.7 ล้านไร่  จากข้อมูลการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓/๒๕๕๖ พบว่าพ้ืนที่เกษตรกรรมมี ๑๗๔.๓๑ ล้านไร่  คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๖  ของพ้ืนที่
ประเทศ รองลงมาคือ พื้นที่ป่าไม้ ๑๐๙.๒๖ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๖ ของพ้ืนที่ประเทศ พ้ืนที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง ๑๖.๕๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๕ ของพ้ืนที่ประเทศ และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ๑๑.๖๒ 
ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๓ ของพ้ืนที่ประเทศ  ทั้งนี้ จะสามารถจ าแนกที่ดินของประเทศออกเป็น       
2 ประเภทหลัก ๆ คือ ที่ดินของเอกชน และที่ดินของรัฐ  

จากข้อมูล “รายงานการปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน” ที่จัดท าโดยคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เมื่อวันที่       
3 สิงหาคม 2558 และได้น าส่งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 พบว่า  

(1) ร้อยละ 42 ของพ้ืนที่ประเทศหรือ 135 ล้านไร่เป็นพ้ืนที่ป่าตามกฎหมาย (ได้แก่ 
พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้าม  
ล่าสัตว์ป่า)  

(2) ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศหรือ 127 ล้านไร่เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์  
(3) ร้อยละ 10.7 ของพ้ืนที่ประเทศหรือ 33.7 ล้านไร่เป็นที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน        

(ส.ป.ก. 4-01)  
(4) ร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ประเทศหรือ 17.2  ล้านไร่เป็นพื้นที่อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้จ าแนก 
(5) ร้อยละ 2.5 ของพ้ืนที่ประเทศหรือ 8.1 ล้านไร่เป็นพื้นที่ดินราชพัสดุ  

1.2 สภำพปัญหำที่ดินรัฐ 

การบริหารจัดการที่ดินของรัฐที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 ภาครัฐก าหนดนโยบาย
เร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างแรงกดดันให้เกิดขึ้นกับการเข้าใช้ประโยชน์จากที่ดินทั้งของรัฐและ
เอกชนส าหรับใช้เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนา  ท าให้ทรัพยากรที่ดินมีการน ามาใช้ประโยชน์อย่างไม่มี
ขีดจ ากัด  การขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคการเกษตรที่เร่งผลิตสินค้าเพ่ือการส่งออกกระตุ้นให้เกิดการ
บุกเบิกพ้ืนที่ป่าไมเ้พ่ือท าการเกษตร รูปแบบการขยายพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทยเปลี่ยนไป
จากภาพเดิม พ้ืนที่สูงจ านวนมากถูกบุกเบิกเพ่ือการท าการเกษตร และเพ่ือการท่องเที่ยว น าไปสู่การท าลาย
ระบบนิเวศที่ยากจะฟ้ืนคืนกลับมาการขยายตัวของภาคเมืองและภาคอุตสาหกรรมเข้าไปในพ้ืนที่ราบของ
ภาคการเกษตรน าไปสู่การสูญเสียระบบนิเวศและสร้างปัญหามลพิษ  
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การบริหารจัดการที่ดินของรัฐในอดีตสร้างปัญหาความขัดแย้งและกระตุ้นให้เกิดการใช้
ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมน าไปสู่ความเสียหายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากรายงานการ
ปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน พบว่าปัญหาในการบริหารจัดการที่ดินเกิดจากปัญหาหลัก 7 ประการ 
ได้แก่ ๑) การบุกรุกพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐ ๒) ความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน ๓) การกระจายการถือ
ครองที่ดินท ากิน ๔) การไร้ที่ดินท ากิน ๕) การไม่ท าประโยชน์ในที่ดินหรือการใช้ที่ดินไม่เต็มศักยภาพ  
๖) การถือครองที่ดินขนาดใหญ่ และ 7) ปัญหาด้านการบริหารจัดการที่ดิน ดังนั้น การบริหารจัดการที่ดิน
ของรัฐอย่างบูรณาการ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญน าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินของประเทศ
อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 
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บทท่ี 2  
ท่ีดินของรัฐและแนวนโยบำย 

2.1 ที่ดินของรัฐ 

ที่ดินของรัฐ หมายถึงที่ดินที่รัฐเป็นเจ้าของและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลและบริหาร
จัดการโดยหน่วยงานรัฐ ซึ่งการบริหารจัดการจะมีกฎหมายที่ให้อ านาจหน่วยงานเป็นการเฉพาะในการ
ดูแลรักษา ได้แก่    

(1) ที่ป่าไม้ มีหน่วยงานรับผิดชอบและมีอ านาจดูแล เช่น กรมป่าไม้ มีอ านาจดูแลพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช มีอ านาจหน้าที่ดูแลอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตาม
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 
2535 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2546  พระราชบัญญัติงาช้าง 
2558 

(2) ที่ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ที่ ส.ป.ก.) มีส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจดูแลตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  พ.ศ. 2518 

(3) ที่นิคมสร้างตนเอง มีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจดูแล
ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511  

(4) ที่ราชพัสดุ  มีกรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจดูแลตามพระราชบัญญัติที่ราช
พัสดุ   พ.ศ. 2518 

(5) ที่ทางหลวง มีกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจดูแลตามพระราชบัญญัติทาง
หลวง พ.ศ. 2535 

(6) ที่แม่น้ า มีกรมขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวีเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจดูแลตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2546  

(7) ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งหมาย
รวมถึงที่สาธารณประโยชน์และที่ดินรกร้างว่างเปล่า   มีกรมการปกครองร่วมกับกรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยนายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจดูแลตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  
ฉบับที่ 13   (พ.ศ. 2551) 

จากการศึกษาของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินในระดับกระทรวง 8 กระทรวง และระดับกรม จ านวน 19 กรม    
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และรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง และมีกฎหมายหลักท่ีเกี่ยวข้องกับที่ดิน จ านวน 16 ฉบับ ส่งผลให้ไม่มีเอกภาพใน
การบริหารจัดการ 

ตำรำงที่ 1  ตำรำงแสดงหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน 

กระทรวง กรม รัฐวิสำหกิจ 
1. ส านักนายกรัฐมนตรี 1) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- 

2. กระทรวงมหาดไทย 1) กรมท่ีดิน - 
2) กรมการปกครอง 
3) กรมโยธาธิการและผังเมือง 

3 .  ก ร ะท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ
สหกรณ ์

1) ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม - 
2) กรมพัฒนาที่ดิน 
3) กรมวิชาการเกษตร 
4) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
5) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
6) กรมชลประทาน 

4 . ก ร ะ ท ร ว ง ท รั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- 

2) กรมป่าไม ้
3) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์

พืช 
4) กรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและ

ชายฝั่ง 
5 )  ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. กระทรวงการคลัง 1) กรมธนารักษ ์

 
 

1) ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

2) ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 

6. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 

1) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1) การเคหะแห่งชาติ 

7. กระทรวงกลาโหม 1) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก - 
8. หน่วยงานอิสระ 1) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - 
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ตำรำงท่ี 2 ตำรำงแสดงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับท่ีดิน 

1. ประมวลกฎหมายที่ดิน 
2. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
3. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
4. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 
5. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 
6. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
7. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
8. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
9. พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 
10. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526 
11. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
12. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
13. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
14. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. 2547 
15. พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 
16. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
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2.2 นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรที่ดินของรัฐ  

การก าหนดเขตที่ดินของรัฐมีปรากฏมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2475 เมื่อรัฐตรากฎหมาย
เกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครองป่าเพ่ือประโยชน์ในด้านการท าสัมปทานป่าไม้ ต่อมาในปี พ .ศ. 2484  
พระราชบัญญัติป่าไม้มีผลบังคับใช้โดยก าหนดให้ที่ดินในป่าไม้เป็นที่ดินของรัฐ และก าหนดนิยามของป่าไม้
หมายความรวมถึงที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน  ความพยายามที่จะบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศมีความชัดเจนขึ้นเป็นล าดับ  
จากสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศที่ พ้ืนที่ป่ าลดลงอย่างรวดเร็ว  จากรายงานการศึกษาของ
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2558 ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ของชาติ พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2516 – 2541 พ้ืนที่ป่าไม้
ลดลงจาก 138.567 ล้านไร่ เหลือ 81.076 ล้านไร่ และช่วงปี พ.ศ 2543 – 2556 พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง
จาก 106.319 ล้านไร่ เหลือ 102.12 ล้านไร่ การลดลงของพ้ืนที่ป่าคิดเป็นอัตราปีละ 0.30 ล้านไร่ต่อ
ปี ทั้งนี้ การศึกษาดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลท าให้เกิดปัญหาที่ดินป่าไม้ของชาติ ไว้ดังนี้  

(1) นโยบาย แผน และองค์กร ที่เกี่ยวข้องมีปัญหา  กล่าวคือ นโยบายด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ขาดเอกภาพและเป้าหมายที่ชัดเจน  นโยบายส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและ
พัฒนาการท่องเที่ยวท าให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ป่าไม้ นโยบายแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดิน  
ป่าไม้ขาดความยั่งยืนและชัดเจนในทางปฏิบัติ  แผนแม่บทเพ่ือพัฒนาการป่าไม้ของประเทศไทยในอดีต
ล้มเหลว องค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ขาดเอกภาพและไม่เอ้ือต่อการบริหารและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

(2) ระบบฐานข้อมูลที่ดินป่าไม้ไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ แนวเขตป่าไม้และที่ดินของรัฐ
ประเภทอ่ืน ไม่ชัดเจนและมีการทับซ้อนกัน  การจ าแนกพ้ืนที่ที่ดินป่าไม้เพ่ือการบริหารจัดการ (Zoning) 
ยังไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จริงในปัจจุบัน ฐานข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์และ          
ผู้ครอบครองพ้ืนที่เขตป่าไม้และที่ดินรัฐประเภทอ่ืน ยังไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน และทันสมัย 

(3) กฎหมายที่มีอยู่ไม่ทันสมัย ขาดประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
กล่าวคือ กฎหมายบางมาตราไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเขตป่าและที่ดิน  บางฉบับไม่สามารถบังคับใช้ได้
อย่างเป็นระบบหรือครบวงจร  ไม่มีมาตรการที่เพียงพอและเหมาะสม  

ในด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ  คณะกรรมการนโยบายที่ดินของรัฐ (คทช.) ถูก
แต่งตั้งข้ึนเพื่อเข้ามาบริหารจัดการที่ดินเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ และได้เห็นชอบในหลักการให้น าร่าง
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของประเทศ โดยมีกรอบในการจัดท านโยบายและ
แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน   

วัตถุประสงค์เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาส าคัญ อาทิ การท าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุก
ที่ดินของรัฐ ได้รับการแก้ไขน าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้มอบให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน) ร่วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดท าแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติขึ้นเพ่ือ
พิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ให้สมบูรณ์ พื้นท่ีป่าไม้ของประเทศมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ
ภายใน 10 ปี โดยแผนแม่บทก าหนดเป้าหมายเพ่ือ 

 (1) หยุดยั้งการตัดไม้ท าลายป่าและทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครองให้ได้ตามที่
เป้าหมายกาหนดไว้ภายใน ๑ ปี  

(2) จัดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ยั่งยืนภายใน ๒ ปี  

(3) ฟ้ืนฟูสภาพป่าในพ้ืนที่ป่าเป้าหมายทั่วทั้ งประเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์ภายใน         
๒ – ๑๐ ปี   

 
ภำพที่ 1 เป้ำหมำยของแผนแม่บทกำรพิทักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ของชำติ 
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โดย “ยุทธศำสตร์กำรพิทักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้” แบ่งออกเป็น ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์และ
ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวม ๑๗ กลยุทธ์ดังนี้  

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ผนึกก าลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้  

๑.๑ กลยุทธ์ “หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ”  
๑.๒ กลยุทธ์ “จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่า”  
๑.๓ กลยุทธ์ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ 

ท าลายป่า”  
๑.๔ กลยุทธ์ “ยึดคืนพ้ืนที่ป่า ยับยั้งการบุกรุกป่า และแก้ปัญหาป่าบุกรุกคน โดยใช ้

ภาพถ่ายทางอากาศเป็นหลักฐานหลักร่วมกับ หลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง”  
๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   ปลุกจิตส านึกรักผืนป่าของแผ่นดิน  

๒.๑ กลยุทธ์ “ก าหนดให้การแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่าเป็นวาระ
แห่งชาติ”  

๒.๒ กลยุทธ์ “จัดตั้งองค์กรแนวร่วมภาคประชาชนเพื่อปลุกจิตส านึก”  
๒.๓ กลยุทธ์ “ปลุกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน”  

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   ปฏิรูประบบการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
๓.๑ กลยุทธ์ “ปรับปรุงระบบการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้”  
๓.๒ กลยุทธ์ “พิจารณาจัดตั้งหน่วยงานด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทั้งระดับจังหวัด

และอ าเภอ”  
๓.๓ กลยุทธ์ “จัดท าแนวเขตทรัพยากรป่าไม้ทุกประเภทให้เป็นแนวเดียวที่ชัดเจน”  
๓.๔ กลยุทธ์ “จ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ (Zoning)”  
๓.๕ กลยุทธ์ “ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการพิทักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้”  
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ฟ้ืนฟูและดูแลรักษาป่าอย่างยั่งยืน  

๔.๑ กลยุทธ์ “จัดระบบการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วน
ร่วมกับประชาชน”  

๔.๒ กลยุทธ์ “จัดระบบการปลูกไม้เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือทดแทนความต้องการ
และลดการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า”  

๔.๓ กลยุทธ์ “ให้คนอยู่กับป่าพ่ึงพากันอย่างมีความสุข”  
๔.๔ กลยุทธ์ “เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการฟื้นฟูและดูแลป่าอย่าง

ยั่งยืน”  
๔.๕ กลยุทธ์ “ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ 



- ๙ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการใช้ที่ดินและทรัพยากรที่ดินเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็น
ธรรม วัตถุประสงค์ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดลด
ปัญหาการทอดทิ้งไม่ท าประโยชน์หรือปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ลดปัญหาขนาดการถือครองเพ่ิม
ความเป็นธรรมต่อเจ้าของที่ดินและลดปัญหาการใช้ดินที่ดินผิดประเภท 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
วัตถุประสงค์ ให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ้งเน้นให้ผู้ด้อยโอกาสมีที่ดินท ากิน  ที่อยู่
อาศัย และบริการขั้นพ้ืนฐานให้พ่ึงตนเองได้ เพ่ือประสิทธิภาพด้านการให้บริการสาธารณูปโภคและ
ป้องกันมิให้มีการถ่ายโอนทรัพย์สินของรัฐไปยังกลุ่มผลประโยชน์ 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดิน วัตถุประสงค์ มีเอกภาพ
ในการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดินที่อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ลดปัญหาความซ้ าซ้อน และความล่าช้า โดยใน
ยุทธศาสตร์นี้ ได้ก าหนดแนวทาง    ข้อ 4.2 พัฒนาระบบการจัดท าแผนที่ที่ก าหนดเขตที่ดินของรัฐ ด้วย
การเร่งรัดจัดท าฐานข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ โดยใช้แผนที่มาตราส่วน
เดียวกัน  (1 : 4000) และปรับข้อมูลแนวเขตท่ีดินของรัฐให้มีกฎหมายรองรับ 

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบาย
ชัดเจนที่จะท าให้แนวเชตที่ดินของรัฐตรงตามที่ประกาศตามกฎหมาย แนวเขตที่ดินต้องต่อกันสนิท ไม่ทับ
ซ้อนไม่มีช่องว่าง ฐานข้อมูลแนวเขตต้องเกิดจากการส ารวจในภาคสนามเพ่ือยืนยันความถูกต้องตามสภาพ
ข้อเท็จจริงและหลักวิชาการ ทั้งนี้ การปรับปรุงแนวเขตที่ดินรัฐ จึงเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่ส าคัญน ามาซึ่ง
ฐานข้อมูลแนวเขตท่ีดินของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนน าไปด าเนินการในขั้นตอนอื่น ๆ ต่อไป 

 
ภำพแสดงขั้นตอนกำรแก้ไขปัญหำที่ดินรัฐ (รำยงำนกำรศึกษำ กำรแก้ไขปัญหำที่ดินป่ำไม้ของชำติ) 



- ๑๐ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

บทท่ี 3  
กำรปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ   

3.1 หลักกำรและเหตุผล 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งด าเนินการพิจารณาก าหนดแนวเขตป่าไม้ใหม่ โดยจัดท าเป็น
แผนที่ดิจิทัล มาตราส่วน 1 : 4000 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อความสะดวก
ในการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้  

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 และแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง 
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) มีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน  โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
นโยบาย อ านวยการและก ากับดูแลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน     
1 : 4000 แบบดิจิทัลและรูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสม  เพ่ือให้ทุกส่วนราชการใช้และยึดถือเป็นแนวทาง
เดียวกัน  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน  
พร้อมทัง้จัดท าคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว  ทั้งนี้ ในการด าเนินการ
ของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้ประสานการปฏิบัติกับศูนย์อ านวยการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ และให้น ามาตรการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ เกี่ยวข้อง
มาเป็นมาตรการหรือแนวทางในการด าเนินการด้วย 

  



- ๑๑ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

3.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 

คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน  1 : 4000       
(One Map)  มีพลเอก  ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ได้ลงนามค าสั่ง
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ ที่ 1/2558  ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ รวม 5 คณะ ประกอบด้วย 

(1) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน     
1 : 4000 (One Map) ระดับภาค 1 – 4 มีผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 – 4 เป็นประธาน 
และเลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 – 4 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  

(2)  คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน     
1 : 4000 (One Map) จังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) มี ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เป็นประธาน และปลัดจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

(3)  คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน    
1 : 4000 (One Map) กรุงเทพมหานครมี ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และผู้อ านวยการกองส ารวจ
และแผนที่ที่ดิน ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

(4) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราส่วน  1 : 4000 (One Map) มี พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน เป็นประธาน และผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

(5) คณะอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราส่วน    1 : 4000 (One Map) มี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร 
บุรุษพัฒน์) เป็นประธาน และผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

เพ่ือให้การจัดท าหลักเกณฑ์การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ การจัดเตรียมข้อมูลและ
ฐานข้อมูล และการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านเทคนิค เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ 
ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ
บูรณาการ มาตราส่วน  1 : 4000 (One Map) ได้แต่งตั้งคณะท างาน รวม 3 คณะเพ่ือรับผิดชอบ
ด าเนินการดังกล่าว ประกอบด้วย 

(1)  คณะท างานจัดท าร่างหลักเกณฑ์การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ   
(2)  คณะท างานจัดเตรียมข้อมูล ฐานข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ

แบบบูรณาการ  
 (3)  คณะท างานจัดท าคู่มือการสร้างความรู้ความเข้าใจและการฝึกอบรมด้านเทคนิคการ

ปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
 
 



- ๑๒ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

 

 

 

 



- ๑๓ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

3.3 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน (Roadmap) 

คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 
(One Map) ได้วางเป้าหมายการด าเนินงาน (Roadmap) ไว้ดังนี้ 

 

 



- ๑๔ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

3.4 ขั้นตอนกำรปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำร 

คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 
(One Map) ได้ก าหนดขั้นตอนการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ  ไว้ดังนี้ 

 



- ๑๕ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

บทท่ี 4  
ข้อมูล อักษรย่อ สัญลักษณ์และสีเส้น 

4.1 ข้อมูลส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

เพ่ือให้การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย คณะอนุกรรมการเทคนิคฯ ได้จัดเตรียมข้อมูลให้คณะอนุกรรมการปรับปรุงแนวเขต
ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลเอกสารทางกฎหมาย เช่น แผนที่ท้ายประกาศป่าสงวนแห่งชาติ แผนที่ท้ายกฤษฎีกา
อุทยานแห่งชาติ ในรูป PDF ไฟล์  

1.1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 
- แผนที่ท้ายประกาศอุทยานแห่งชาติ 
- แผนที่ท้ายประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
- แผนที่ท้ายประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

1.2. ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 
- แผนที่ท้ายประกาศเขต ส.ป.ก.  

1.3. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 
- แผนที่ท้ายประกาศเขตนิคมสหกรณ์ 

1.4. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 
- แผนที่ท้ายประกาศเขตนิคมสร้างตนเอง 

1.5. กรมท่ีดิน ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 
- แผนที่ท้ายประกาศหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
- แผนที่ท้ายประกาศป่าสงวนแห่งชาติ 

2. ข้อมูลแนวเขตต่างๆ ในรูปข้อมูลเชิงเส้น (vector) ระบบพิกัด UTM (Universal 
Transverse Mercator) หมุดหลักฐานอ้างอิง (Datum) แบบ Indian ๑๙๗๕ Thailand โซน ๔๗ โดยมี
รายละเอียดประกอบตามข้อเสนอของ สทอภ. เช่น ระบบพิกัด มาตราส่วน มาตรฐานรูปแบบของข้อมูล 
และสัญลักษณ์ของแผนที่ 

2.1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลแนวเขตอุทยานแห่งชาติ 
- ข้อมูลเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
- ข้อมูลเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

2.2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลป่าชายเลน ตามมติ ครม. 

2.3. กรมป่าไม้ จัดส่งข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
- แปลงอนุญาตนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
- แปลงปลูกป่านอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
- แปลงป่าชุมชนนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ 



- ๑๖ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

2.4. กรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลเขตป่าไม้ถาวร ตามมติ ครม. 

2.5. ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลเขต ส.ป.ก. 
- ข้อมูลแปลง ส.ป.ก. 

2.6. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลเขตนิคมสหกรณ์ 
- ข้อมูลแปลงนิคมสหกรณ์ 

2.7. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลเขตนิคมสร้างตนเอง 
- ข้อมูลแปลงนิคมสร้างตนเอง 

2.8. กรมธนารักษ์ ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลแปลงที่ราชพัสดุ 

2.9. กรมท่ีดิน ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
- ข้อมูลแปลงที่ดิน นส.๓/นส.๓ก 
- ข้อมูลแปลงที่ดิน นส.๔ (โฉนด) 

2.10. กรมการปกครอง ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลแนวเขตต าบล 
- ข้อมูลแนวเขตอ าเภอ 
- ข้อมูลแนวเขตจังหวัด 

2.11. กรมแผนที่ทหาร ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้บนแผนที่ภูมิประเทศ ชุด L ๗๐๑๘ 

3. ข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเทียม เป็นข้อมูลใน
รูปแบบราสเตอร์ (Raster) ในรูปแบบไฟล์ที่มีพิกัด GRID, IMG, MrSid หรือ GeoTiff ระบบพิกัด UTM 
(Universal Transverse Mercator) หมุดหลักฐานอ้างอิง (Datum) แบบ Indian ๑๙๗๕ Thailand โซน 
๔๗ หรือจัดส่งในรูปแบบ Web Map Service (WMS) 

3.1. กรมแผนที่ทหาร ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 
- แผนที่ภูมิประเทศ ชุด L ๗๐๘ 
- แผนที่ภูมิประเทศ ชุด L ๗๐๑๗ 
- แผนที่ภูมิประเทศ ชุด L ๗๐๑๘ 

3.2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลภาพถ่ายเก่าจากโครงการเร่งด่วนฯ 

3.3. ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ได้แก่ข้อมูล
ดังนี้ 
- ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดปานกลางและรายละเอียดสูง 

3.4. กรมท่ีดิน ได้แก่ข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข (DMC) 



- ๑๗ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

4.2 อักษรย่อ (Acronym) 

คณะอนุกรรมการเทคนิคฯ ได้จัดท าค าอธิบายอักษรย่อที่มีใช้ในการปรับปรุงแนวเขต
ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 



- ๑๘ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

 



- ๑๙ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 



- ๒๐ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 



- ๒๑ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

 
  



- ๒๒ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

4.3 สัญลักษณ์และสีเส้น 

คณะอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐฯ ได้วางแนวทางก าหนด
สัญลักษณ์ และสี เส้นแนวเขตที่ดินรัฐของแต่ละหน่วยงาน ทั้ งนี้  เ พ่ือให้แนวเขตที่ดินของรัฐที่
คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดจะต้องไปด าเนินการปรับปรุงมีสัญลักษณ์ และสีเส้นที่เป็นมาตรฐานและ
ตรงกันในทุกจังหวัด  

 
 



- ๒๓ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

บทท่ี 5  

หลักเกณฑ์กำรปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณำกำร 

5.1 เจตนำรมณ์ 
ปัญหาข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนเกี่ยวข้องกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

ปัญหาการทับซ้อนกันของแนวเขตที่ดิน ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ล้วนเกิดจากแนว
เขตที่ดินของรัฐไม่ชัดเจนและแผนที่ของหน่วยงานอยู่บนมาตราส่วนต่างกันดังนั้น เพ่ือให้ปัญหาความ
ขัดแย้งเรื่องการบุกรุกและครอบครองที่ดินของรัฐสามารถคลี่คลายลง การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐบน
พ้ืนฐานการประสานการท างานแบบบูรณาการของทุกหน่วยงานบนแผนที่มาตราส่วน 1 : 4000 จึงเป็น
สิ่งส าคัญท่ีจะตอ้งรีบด าเนินการเพื่อช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตที่ดินชองรัฐ ลดความเหลื่อมล้ า และคืน
ความชอบธรรมให้กับประชาชน 

เจตนารมณ์ของการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 
เพ่ือให้ได้เส้นแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ หรือที่เรียกว่า เส้น One Map ซึ่งแสดงอาณาเขตที่ดินของรัฐ
ครอบคลุมที่ดินของทุกหน่วยงานรัฐบนแผนที่มาตราส่วน ๑: ๔๐๐๐ทั้งนี้ เส้น One Map จะเกิดจากการ
ปรับปรุงแนวเขตที่ประกาศตามกฎหมาย แนวเขตจริง และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศตามห้วงเวลา 
รวมทั้งสภาพข้อเท็จจริงในพ้ืนที่จากการส ารวจในภาคสนามเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น เพ่ือความถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ โดยแนวเขตท้ังหมดจะต้องต่อกันสนิท ไม่ทับซ้อนหรือมีช่องว่าง  

5.2 กรอบแนวคิดในกำรก ำหนดหลักเกณฑ ์
เพ่ือให้การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐในระดับจังหวัดเป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว 

โดยให้น าข้อมูลพ้ืนที่สภาพป่าที่ปรากฏในอดีตและยังไม่มีแนวเขตที่กฎหมายประกาศก าหนดไว้ ตาม
ขอบเขตสภาพป่าในอดีตบนภาพถ่ายทางอากาศโครงการ WWS (World Wide Survey) มาตราส่วน     
๑ : ๔๐๐๐๐ – ๖๐๐๐๐ ที่บินถ่ายไว้เมื่อช่วงปีพุทธศักราช ๒๔๙๕ - ๒๔๙๙ มาพิจารณาควบคู่กับแผนที่
ภูมิประเทศมาตราส่วน ๑ : ๕๐๐๐๐   ชุด L๗๐๘ ส าหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงเพ่ือค้นหาพ้ืนที่ป่าไม้ที่ไม่มี
สภาพการเข้าใช้ประโยชน์ ในส่วนของแนวเขตที่ดินของรัฐที่มีแผนที่แนบท้าย คณะอนุกรรมการเทคนิค
การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ    มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ ได้จัดท าหลักเกณฑ์ใน
การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการขึ้น  โดยอาศัยหลักกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี บันทึก
ข้อตกลงและหลักวิชาการในการก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนี้ 

1. ล าดับศักดิ์ของกฎหมายในระบบกฎหมายไทยแบ่งระดับศักดิ์ตามล าดับ เช่น 
รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น ส่วนมติคณะรัฐมนตรีมิใช่กฎหมาย แต่มีสถานะเป็น กฎ เป็นค าสั่งทาง
ปกครอง  หรือเป็นนโยบาย แล้วแต่กรณี  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87


- ๒๔ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

2. การบังคับใช้กฎหมายก่อนหรือหลัง กรณีกฎหมายที่มีศักดิ์เท่ากัน แนวเขตที่ดินที่มีผล
บังคับใช้จากกฎหมายที่ออกก่อนจะถูกให้ความส าคัญกว่าแนวเขตท่ีดินที่มีผลบังคับใช้จากกฎหมายที่ออก
ภายหลัง 

3. เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ใช้ลักษณะภูมิประเทศส าคัญ เป็นข้อมูลอ้างอิง 
เช่น ภูเขา แม่น้ า คูคลอง หนองบึง อ่างเก็บน้ า เป็นต้น 

4. หากมีข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง ที่อาจขัดหรือแย้ง ให้ยึดกรอบหลักการข้างต้น 
เป็นพื้นฐานส าคัญในการปรับปรุงเส้นแนวเขตท่ีดินของรัฐ  

5. แนวเขตท่ีดินของรัฐที่ได้ปรับปรุงแล้ว จะน าไปสู่การแก้ไขกฎหมายให้ถูกต้องต่อไป  

5.3 หลักเกณฑ์กำรปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำร 

คณะอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ    
มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ได้จัดท าหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบ    
บูรณาการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งนี้  หลักเกณฑ์ดังกล่าวฯ 
คณะรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 รายละเอียดในแต่ละหลักเกณฑ์ มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๕ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

หลักเกณฑ์ที่ 1 : ป่ำสงวนแห่งชำติทับซ้อนกับป่ำไม้ถำวร  

ป่าสงวนแห่งชาติอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติตาม
ขอบเขตในแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีทั้งหมด 
1,221 ป่า ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ก าหนดเป็นป่าไม้ถาวรโดยมติคณะรัฐมนตรี กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ในการน าเสนอคณะรัฐมนตรี มีทั้งหมด 1,044 ป่า    

พิจำรณำดังนี้ 

1.1 ป่าไม้ถาวรที่คณะรัฐมนตรีมีมติก าหนดให้เป็นพื้นที่ป่าไม้ตามแนวเขตป่าสงวน
แห่งชาติให้ใช้แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีการประกาศตามกฎหมายเป็นหลัก 

ค าอธิบาย กรณีหลักเกณฑ์ที่ 1.1 มีการก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามแผนที่
แนบท้ายกฎกระทรวงไว้แล้ว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติก าหนดป่าไม้ถาวรจ านวน 156 ป่า ให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้
ตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีการประกาศตามกฎหมาย ดังนั้น แนวเขตที่ดินของรัฐ (ONE MAP) 
คือ แนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

 

  



- ๒๖ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

1.2 ป่าสงวนแห่งชาติที่มีวัตถุประสงค์ประกาศตามแนวเขตป่าไม้ถาวรทั้งแปลงให้ใช้แนว
เขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีการประกาศตามกฎหมายเป็นหลัก 

ค ำอธิบำย เป็นกรณีกรมป่าไม้เร่งรัดก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายของ
รัฐบาลในขณะนั้น จึงได้น าป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ส่งมอบให้กรมป่าไม้
ด าเนินการสงวนต่อไป กรมป่าไม้จึงได้น าป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ไปก าหนดเป็นป่าสงวน
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 โดยไม่มีการรังวัด จ านวน 115 ป่า         
ดังนั้น แนวเขตที่ดินของรัฐ (ONE MAP) คือ แนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 

 

1.3 ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีและป่าสงวนแห่งชาติที่ไม่มีวัตถุประสงค์ให้ใช้แนว
เขตเดียวกัน ให้ใช้แนวเขตตามพ้ืนที่ป่านั้นๆ 

ค ำอธิบำย ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีที่นอกเหนือบัญชีทับซ้อนกับป่าสงวน
แห่งชาติที่นอกเหนือบัญชี ให้ใช้แนวเขตตามพ้ืนที่ป่านั้นๆ ดังนั้น แนวเขตที่ดินของรัฐ (ONE MAP) คือ 
แนวเขตที่โตกว่ำระหว่ำงป่ำไม้ถำวรตำมมติคณะรัฐมนตรีกับป่ำสงวนแห่งชำติ  

 

 



- ๒๗ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

หลักเกณฑ์ที ่2 : ป่ำสงวนแห่งชำติทับซ้อนกับอทุยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ 

แนวเขตอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งมีเจตนาใช้แนวเขตป่าสงวน
แห่งชาติ หรือเส้นแนวเขตในแผนที่มีความใกล้เคียงสอดคล้องกัน ให้ใช้แนวเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า  เป็นหลัก  

ส าหรับแนวเขตที่มิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้ใช้แนวเขตตามกฎหมายของ 
แต่ละหน่วยงาน 

ค ำอธิบำย อุทยานแห่งชาติ ก าหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามขอบเขตในแผนที่แนบ
ท้ายพระราชกฤษฎีกามีทั้งหมด 127 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ก าหนดเป็นเขตเขตรักษาพันธุ์ตาม
ขอบเขตในแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ .ศ. 2503 
หรือพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 แล้วแต่กรณี มีทั้งหมด 58 แห่ง อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

-มีอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ก าหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามแผนที่แนบท้าย
พระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่14 เมษายน 2524 โดยมีเจตนาก าหนดสอดคล้องกับป่าสงวนแห่งชาติป่า
ดอยสุเทพ ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2507) ให้ใช้แนวเขตอุทยานแห่งชาติดอย     
สุเทพ-ปุย เป็นหลัก ดังนั้น แนวเขตที่ดินของรัฐ (ONE MAP) คือ แนวเขตอุทยำนแห่งชำติดอย         
สุเทพ-ปุย 

-มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ก าหนดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามแผนที่
แนบท้ายประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 200 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2515 โดยมีเจตนาก าหนดสอดคล้อง
กับปา่สงวนแห่งชาติป่าเขาสอยดาว ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 97 (พ.ศ. 2508) ให้ใช้แนวเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เป็นหลัก ดังนั้น แนวเขตที่ดินของรัฐ (ONE MAP) คือเขตรักษำ      
พันธุ์สัตว์ป่ำเขำสอยดำว  

  
  



- ๒๘ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

กรณีอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วทับซ้อน
กับป่าสงวนแห่งชาติ ให้ใช้แนวเขตตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน 

 ดังนั้น แนวเขตที่ดินของรัฐ (ONE  MAP) คือขอบเขตที่โตกว่าระหว่างอุทยาน
แห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากับป่าสงวนแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๙ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

หลักเกณฑ์ที่ 3 : ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำคุ้มครอง และพื้นที่ในควำมรับผิดชอบของกรม    
ป่ำไม้นอกเขตป่ำสงวนแห่งชำติที่มีแนวเขตชัดเจน ทับซ้อนเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ ให้ใช้แนว
เขตตำมกฎหมำยของแต่ละหน่วยงำน 

ค ำอธิบำย  ป่าคุ้มครอง  ก าหนดเป็นป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวน
ป่า    พ.ศ.2481 ป่าคุ้มครองจะก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 36 ของพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. 2507 พ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีแนว
เขตชัดเจน เช่น พ้ืนที่อนุญาตให้ส่วนราชการหรือเอกชนใช้ประโยชน์ พ้ืนที่สวนป่า ป่าชุมชน เป็นต้น เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า ก าหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวง รัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศ 
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 หรือพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า พ.ศ.2535 แล้วแต่กรณี มีทั้งหมด 67 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช การทับซ้อนของป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้มครอง และพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีแนวเขตชัดเจนกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้ใช้แนวเขตตามกฎหมายของแต่ละ
หน่วยงาน 

ดังนั้น แนวเขตท่ีดินของรัฐ (ONE MAP) คือ ขอบเขตที่โตกว่าระหว่างป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าคุ้มครอง และพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีแนวเขตชัดเจนกับ  
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
 

 

 



- ๓๐ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

หลักเกณฑ์ที่ 4 : ป่ำสงวนแห่งชำติ อุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ เขตห้ำมล่ำ
สัตว์ป่ำ ทับซ้อนกับป่ำชำยเลนตำมมติคณะรัฐมนตร ี  

ให้ใช้แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์
ป่า เป็นหลัก   

กรณีแนวเขตป่าชายเลนฯอยู่นอกแนวเขตพ้ืนที่ป่าข้างต้น ให้ใช้แนวเขตป่าชายเลนฯ 
ค ำอธิบำย ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ในพ้ืนที่จังหวัดติดชายทะเล จ านวน 24 

จังหวัด มีเนื้อที่ 2.57 ล้านไร่ กรณีป่าชายเลนตามติคณะรัฐมนตรีทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ อุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้ใช้แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นหลัก กรณีแนวเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีอยู่นอก
เขตพ้ืนที่ดังกล่าว ให้ใช้แนวเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี 

ดังนั้น แนวเขตที่ดินของรัฐ (ONE MAP) คือ แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือแนวเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี กรณี 
ป่าชายเลนนอกเขตพ้ืนที่ป่าไม้ข้างต้น 
 

 

 

 

 



- ๓๑ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

หลักเกณฑ์ที ่5  : ป่ำสงวนแห่งชำติทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)  

ค ำอธิบำย พ้ืนที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินทั้งประเทศ จ านวน 54.18 ล้านไร่ จัดที่ดินให้
เกษตรกรแล้วประมาณ 2.7 ล้านราย จ านวน 3.5 ล้านแปลง หรือจ านวน 35.38 ล้านไร่ กันคืนกรมป่า
ไม้ (RF) ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้และส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ว่า
ด้วยแนวทางปฏิบัติในการกันพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติกลับคืนกรมป่าไม้ พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 
2538 ซึ่งเป็นพ้ืนที่กันคืนหลังประกาศพระราชกฤษฎีกา จ านวน 2.45 ล้านไร่ พิจำรณำดังนี้ 

5.1 กรณีป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้แนวเขตตามพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปท่ีดินที่มีแผนงานด าเนินการแล้วเป็นหลัก และอยู่ในเขตพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่ง
มอบให้ ส.ป.ก. 

  กรณีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินทั้งต าบล/อ าเภอ ให้ใช้แนวเขตปฏิรูปที่ดิน
ตามแผนที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ ส.ป.ก. รวมทั้งพ้ืนที่ที่ ส.ป.ก.กันคืน (RF) ตาม
บันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2538 

ค ำอธิบำย กรณีป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้แนวเขตตาม 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ที่มีแผนงานด าเนินการแล้วเป็นหลัก โดยตรวจสอบกับแผนที่ที่
กรมป่าไม้ส่งมอบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ ส.ป.ก. ด้วย เว้นแต่พ้ืนที่ที่ไม่สมควรน าไปปฏิรูปที่ดินตาม
บันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2538 ให้กันพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติกลับคืนกรมป่าไม้ได้แก่ พ้ืนที่
ดังต่อไปนี้ 

1. พ้ืนที่ที่มีสภาพป่า 
2. พ้ืนที่ที่มีสภาพหรือศักยภาพท าการเกษตรไม่คุ้มค่า 
3. พ้ืนที่ล่อแหลมคุกคามต่อระบบนิเวศ และพ้ืนที่ที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้ชุมชนใช้

ประโยชน์ร่วมกัน 
4. พ้ืนที่ภูเขาสูงชัน หรือพ้ืนที่ที่มีความชันโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 35% ขึ้นไป และพ้ืนที่

ต้นน้ าล าธาร 
5. พ้ืนที่ที่กรมป่าไม้มีภาระผูกพันตามกฎหมายเช่น สวนป่าของทางราชการ พ้ืนที่ที่

อนุญาตให้ส่วนราชการหรือเอกชนเข้าท าประโยชน์แล้ว (ยกเว้นพ้ืนที่ที่มีหนังสืออนุญาต สทก. ที่ราษฎร
แสดงความประสงค์เป็นหนังสือขอรับหนังสืออนุญาตของ ส.ป.ก. แทน) 

6. พ้ืนที่ป่าชายเลน 
7. พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมที่ยังไม่มีราษฎรถือครองท ากิน 

 
 
 



- ๓๒ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

กรณีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินทั้งต าบล/อ าเภอ ให้ใช้แนวเขตปฏิรูปที่ดิน
ตามแผนที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติให้ ส.ป.ก. เว้นแต่พ้ืนที่ที่ไม่สมควรจะน าไปปฏิรูปที่ดิน
ตามบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2538  

พ้ืนที่กันคืนตามบันทึกข้อตกลงฯ (RF) = Reforest   

 

5.2 กรณีพื้นที่ที่ ส.ป.ก.ได้รับมอบจากการจ าแนกประเภทที่ดินออกจากป่าไม้ถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินที่มีรูปแผนที่แสดงแนวเขตที่ชัดเจน
แล้วให้ใช้แนวเขตปฏิรูปที่ดินเป็นหลัก  

      กรณีพ้ืนที่ที่ ส.ป.ก.ได้รับมอบจากการจ าแนกประเภทที่ดินออกจากป่าไม้ถาวรตาม
มติคณะรัฐมนตรีที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินทั้งต าบล/อ าเภอ ให้ใช้แนวเขตตามแผนที่
จ าแนกประเภทที่ดินท่ีส่งมอบพื้นท่ีให้ ส.ป.ก. เป็นหลัก พร้อมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีให้
ชัดเจน 

ค ำอธิบำย พ้ืนที่ ส.ป.ก. ที่รับมอบจากการจ าแนกออกจากป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินที่มีรูปแผนที่แสดงแนวเขตที่ชัดเจนแล้ว ให้ใช้
แนวเขตปฏิรูปที่ดินเป็นหลัก 

  ดังนั้น แนวเขตที่ดินของรัฐ (ONE MAP) คือ แนวเขตปฏิรูปที่ดินตามแผนที่ท้าย 
พระราชกฤษฎีกา 

  
 
 
 



- ๓๓ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

กรณี ส.ป.ก. ได้รับมอบจากการจ าแนกออกจากป่าไม้ถาวรตามติคณะรัฐมนตรี และได้มี
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินทั้งต าบล/อ าเภอ ให้ใช้แนวเขตตามแผนที่จ าแนกประเภทที่ดินที่
ส่งมอบพื้นท่ีให้  ส.ป.ก. เป็นหลัก พร้อมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับมติรัฐมนตรีให้ชัดเจน 

 ดังนั้น แนวเขตที่ดินของรัฐ (ONE MAP) คือ แนวเขตตามแผนที่จ าแนกประเภทที่ดิน 
ที่ส่งมอบพื้นท่ีให้ ส.ป.ก. 

 

 



- ๓๔ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

5.3 กรณีขอบเขตพื้นที่กันคืนกรมป่าไม้ตามแผนที่ตรวจสอบสภาพป่า (RF) ตาม
บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้ และ ส.ป.ก. คลาดเคลื่อน พิจารณา ดังนี้ 

5.3.1 กรณีต าแหน่งพื้นที่กันคืนกรมป่าไม้ตามแผนที่ตรวจสอบสภาพป่า (RF) 
คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ หากพื้นที่ยังมีสภาพเป็นป่าให้ปรับเส้นแนวเขตตาม
ข้อเท็จจริง 

 

  



- ๓๕ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

5.3.2 กรณีต าแหน่งพื้นที่กันคืนกรมป่าไม้ตามแผนที่ตรวจสอบสภาพป่า (RF) 
ในบันทึกข้อตกลงซึ่งปัจจุบันสภาพป่าได้หมดไป ให้ยึดเส้นแนวเขตตามต าแหน่ง RF เดิม 

ค ำอธิบำย  เมื่อปี พ.ศ. 2536 นโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นต้องการเร่งรัดจัด
ที่ดินท ากินให้ประชาชนในรูปแบบการปฏิรูปที่ดิน ให้กรมป่าไม้ส่งมอบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรม
ให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม ต่อมาได้มีบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้และ
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการกันพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติกลับคืนกรมป่าไม้ พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2538 เพ่ือกันพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ไม่
สมควรจะน าไปปฏิรูปที่ดินกลับคืนกรมป่าไม้ 

 

 
 

  



- ๓๖ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

อธิบำยหลักเกณฑ์ 5.3.1 กรณีต าแหน่งพื้นที่กันคืนกรมป่าไม้ตามแผนที่ตรวจสอบ
สภาพป่า (RF) คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ หากพ้ืนที่ยังมีสภาพเป็นป่าให้ปรับแนวเขตตาม
ข้อเท็จจริง 

  ดังนั้น แนวเขตที่ดินของรัฐ (ONE MAP) คือ แนวเขตสภาพป่าตามข้อเท็จจริง
ในรูปถ่ายทางอากาศ 

อธิบำยหลักเกณฑ์ 5.3.2  กรณีต าแหน่งพ้ืนที่กันคืนกรมป่าไม้ตามแผนที่
ตรวจสอบสภาพป่า (RF) ในบันทึกข้อตกลงซึ่งปัจจุบันสภาพป่าได้หมดไป ให้ยึดเส้นแนวเขตตามต าแหน่ง 
(RF) เดิม 

 ดังนั้น แนวเขตที่ดินของรัฐ (ONE MAP) คือ แนวเขตตามแผนที่ตรวจสอบ
สภาพป่า (RF) เดิม แต่ทั้งนี้ต้องตรวจสอบกับรูปถ่ายทางอากาศด้วย หากปรากฏว่าสภาพป่าไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริงให้ปรับเป็นหลักเกณฑ์ท่ี 5.3.1 

 
 

  



- ๓๗ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

หลักเกณฑ์ที่ 6 : อุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ ที่ทับซ้อนกับ
เขตปฏิรูปที่ดิน พิจำรณำดังนี้ 

6.1 กรณีกรมป่าไม้ส่งมอบพ้ืนที่ให้ ส.ป.ก. และได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดิน ก่อนการก าหนดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้ใช้
แนวเขตปฏิรูปที่ดินเป็นหลัก เว้นแต่เป็นพ้ืนที่ที่ไม่สมควรน าไปปฏิรูปที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่        
1 มีนาคม 2537 ให้ใช้แนวเขตอุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ เป็นหลัก  

ค ำอธิบำย  กรณีกรมป่าไม้ส่งมอบพ้ืนที่ให้ ส.ป.ก. และได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้
เป็นเขตปฏิรูปที่ดินก่อนการก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้ใช้
แนวเขตปฏิรูปที่ดินเป็นหลัก และอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้ ส.ป.ก.  

 เว้นแต่เป็นพ้ืนที่ที่ไม่สมควรน าไปปฏิรูปที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2537 ให้ใช้แนวเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นหลัก ซึ่งพ้ืนที่ที่ไม่
สมควรน าไปปฏิรูปที่ดินมี 7 ข้อดังกล่าวข้างต้น 

 

  



- ๓๘ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

6.2 กรณีกรมป่าไม้ส่งมอบพ้ืนที่ให้ ส.ป.ก. และได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดินหลังการก าหนดให้เป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ให้ใช้แนวเขตอุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำ เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำดังกล่ำว เป็นหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๓๙ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

หลักเกณฑ์ที่ 7 : ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำคุ้มครอง และพื้นที่ในควำมรับผิดชอบของกรมป่ำ
ไม้นอกเขตป่ำสงวนแห่งชำติที่มีแนวเขตชัดเจน อุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ 
และเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ ทับซ้อนกับนิคมสร้ำงตนเอง หรือนิคมสหกรณ์  

ค ำอธิบำย นิคมสร้างตนเอง ก าหนดจัดตั้งนิคมสร้างตนเองตามขอบเขตในแผนที่ท้าย
พระราชกฤษฎีกา ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 มีจ านวน 44 นิคม มีพ้ืนที่ 
ที่ได้รับมอบแต่ยังไม่ได้ด าเนินการจ านวน 3 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ(กรมประชาสงเคราะห์เดิม) 

นิคมสหกรณ์ ก าหนดจัดตั้งนิคมสหกรณ์ตามขอบเขตในแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา 
ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 มีจ านวน 36 นิคม มีพ้ืนที่ที่ได้รับมอบแต่     
ยังไม่ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาจ านวน 13 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

พิจำรณำดังนี้ 

7.1 กรณีนิคมสร้างตนเอง นิคมสหกรณ์ ที่มีแนวเขตตามกฎหมายบังคับก่อนการ
ก าหนดแนวเขตป่าไม้ข้างต้น ให้ใช้เขตนิคมสร้ำงตนเอง หรือเขตนิคมสหกรณ์ที่ไม่มีสภำพป่ำเป็นหลัก 
โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่ที่มีสภาพป่าให้ชัดเจน 

ค ำอธิบำย กรณีนิคมสร้างตนเอง นิคมสหกรณ์ที่มีแนวเขตกฎหมายบังคับก่อนการ
ก าหนดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้มครอง และพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้นอกเขตป่าสงวน
แห่งชาติที่มีแนวเขตชัดเจน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้ใช้แนวเขตนิคม
สร้างตนเอง นิคมสหกรณ์เป็นหลัก เว้นแต่บริเวณที่มีสภาพป่าตามผลการอ่านแปลตีความจากภาพถ่าย
ดาวเทียม พ.ศ. 2557- 2558 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบข้อเท็จจริงใน
สภาพภูมิประเทศ 

 



- ๔๐ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

7.2 กรณีนิคมสร้างตนเอง นิคมสหกรณ์ ที่มีแนวเขตตามกฎหมายบังคับภายหลังการ
ก าหนดแนวเขตป่าไม้ข้างต้น ให้ใช้แนวเขตป่ำไม้ข้ำงต้นเป็นหลัก 

ค ำอธิบำย กรณีนิคมสร้างตนเอง นิคมสหกรณ์ที่มีแนวเขตตามกฎหมายบังคับภายหลัง
การก าหนดป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้ใช้แนวเขตป่าไม้
ข้างต้นเป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตามหลักการก าหนดพ้ืนที่ตามล าดับก่อน-หลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๔๑ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

หลักเกณฑ์ที่ 8 : นิคมสร้ำงตนเอง นิคมสหกรณ์ทับซ้อน เขตปฎิรูปที่ดิน และนิคมสร้ำง
ตนเอง นิคมสหกรณ์ที่ยังไม่มีกฎหมำยก ำหนดพื้นที่พิจำรณำดังนี้ 

  8.1 กรณีแนวเขตนิคมสร้างตนเอง และ นิคมสหกรณ์ทับซ้อนแนวเขตปฎิรูปที่ดินให้ยึด
แนวเขตที่ประกำศเป็นกฎหมำยก่อนเป็นหลัก  

 
 

 



- ๔๒ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

8.2 นิคมสร้างตนเอง หรือ นิคมสหกรณ์ ที่ยังไม่มีการก าหนดตามกฎหมายให้ใช้แนว
เขตตำมแผนที่จ ำแนกประเภทที่ดินที่มีกำรส่งมอบให้จัดตั้งนิคมสร้ำงตนเอง นิคมสหกรณ์ เป็นหลัก  
พร้อมระบุรายละเอียดตามมติคณะรัฐมนตรีให้ชัดเจนด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๔๓ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

หลักเกณฑ์ที่ 9 : ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำคุ้มครอง และพื้นที่ในควำมรับผิดชอบของกรมป่ำ
ไม้นอกเขตป่ำสงวนแห่งชำติที่มีแนวเขตชัดเจน อุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ 
และเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ  ทับซ้อนกับที่รำชพัสดุ พิจำรณำดังนี้  

ค ำอธิบำย พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518  
มาตรา 4 ที่ราชพัสดุ คือ อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่ 

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 
1. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดิน

โดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน 
2. อสังหาริมทรัพย์ส าหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกัน 

เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ 
ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลและขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   

ไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ  
มาตรา 5 ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 

บรรดาที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรมใดได้มาโดยการเวนคืนหรือการ
แลกเปลี่ยนหรือโดยประการอื่น  ให้กระทรวงการคลังเข้าถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุนั้น ทั้งนี้ยกเว้นที่ดินที่
ได้มาโดยการเวนคืนตามกฎหมาย ว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

        ที่ราชพัสดุมีทั้งหมดประมาณ 12.5 ล้านไร่ มีหลักฐานตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
จ านวน 161,249 ฉบับ เนื้อที่ประมาณ 3.8 ล้านไร่ เช่น โฉนดที่ดิน โฉนดตราจอง หนังสือรับรองการ
ท าประโยชน์ ใบจอง  ส.ค.1  น.ส.ล.  เป็นต้น (ข้อมูลจากระบบทะเบียนที่ราชพัสดุทั่วประเทศแยกตาม
หนังสือส าคัญ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2558) 

 9.1 กรณีแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้ข้างต้นทับซ้อนในลักษณะคาบเกี่ยวหรือมีเจตนาให้เป็น
แนวเขตเดียวกันให้ใช้แนวเขตที่รำชพัสดุที่มีกำรออกหนังสือส ำคัญตำมประมวลกฎหมำยที่ดินไว้แล้ว
เป็นหลัก  

 



- ๔๔ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

กรณีนอกเหนือจากนี้ ให้ใช้แนวเขตตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน 

ค ำอธิบำย กรณีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้มครอง และพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรม
ป่าไม้นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีแนวเขตชัดเจน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์
ป่า ทับซ้อนกับที่ราชพัสดุที่มีการออกหนังสือส าคัญตามประมวลกฎหมายที่ดินในลักษณะคาบเกี่ยวหรือมี
เจตนาให้เป็นแนวเดียวกัน ให้ใช้แนวเขตที่ราชพัสดุเป็นหลัก กรณีนอกเหนือจากนี้ ให้ใช้แนวเขตตาม
กฎหมายของแต่ละหน่วยงาน 

  9.2 กรณีแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้ข้างต้นทับซ้อนกับที่ราชพัสดุที่ยังไม่มีการออกหนังสือ
ส าคัญตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ใช้แนวเขตพื้นที่ตำมกฎหมำยของแต่ละหน่วยงำน 

ค ำอธิบำย กรณีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้มครอง และพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่า
ไม้นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีแนวเขตชัดเจน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
ทับซ้อนกับที่ราชพัสดุที่ยังไม่มีการออกหนังสือส าคัญตามประมวลกฎหมายที่ดิน เช่น ที่สงวนหวงห้ามใช้
ในราชการทหาร ที่สงวนหวงห้ามใช้ในราชการกรมป่าไม้ เป็นต้น ให้ใช้แนวเขตพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงาน 

 

 

 

 

 



- ๔๕ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

หลักเกณฑ์ที ่10 : ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำคุ้มครอง และพื้นที่ในควำมรับผิดชอบของกรมป่ำ
ไม้นอกเขตป่ำสงวนแหง่ชำติที่มีแนวเขตชัดเจน อุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ  
และเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ ทบัซ้อนกับทีส่ำธำรณประโยชน์ที่มีกำรออกหนังสือส ำคัญส ำหรับที่
หลวง (น.ส.ล.) ไว้แล้ว พจิำรณำ ดังนี้ 

กรณีแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้ข้างต้นทับซ้อนในลักษณะคาบเกี่ยวหรือมีเจตนาให้เป็นแนว
เขตเดียวกันกับแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ที่มีการออก น.ส.ล. ไว้แล้ว ให้ใช้แนวเขต น.ส.ล. ที่โตกว่ำ
เป็นหลัก พ้ืนที่ทับซ้อนส่วนอ่ืนให้ใช้แนวเขตตำมกฎหมำยของแต่ละหน่วยงำน 

ค ำอธิบำย ที่สาธารณประโยชน์ คือ ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน หวงห้ามตามมาตรา 117 และ 122 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่   
พุทธศักราช 2457 เช่น ทุ่งเลี้ยงสัตว์สาธารณะ หนองสาธารณะ บึงสาธารณะ เป็นต้น ที่ดินอันเป็น 
สาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันสามารถน ามาออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
(น.ส.ล.) ได้ตามมาตรา 8 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

 



- ๔๖ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

หลักเกณฑ์ที่ 11 : แนวเขตที่ดินของรัฐที่มีกำรก ำหนดโดยใช้แนวธรรมชำติหรือแนวเขต
ตำมสิ่งก่อสร้ำง ให้ใช้แนวธรรมชำติหรือสิ่งก่อสร้ำงที่ปรำกฏลวดลำยในแผนที่ภำพถ่ำย 
ทำงอำกำศ/ภำพถ่ำยดำวเทียมปีที่ก ำหนดแนวเขต 

หำกไม่มีแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ/ภำพถ่ำยดำวเทียมปีที่ก ำหนด  
แนวเขต ให้ใช้แผนที่ภำพถ่ำยฯครั้งแรกภำยหลังจำกกำรก ำหนดแนวเขต 

ค ำอธิบำย แนวเขตที่ดินของรัฐที่ก าหนดไว้ในแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง แผนที่แนบ
ท้ายพระราชกฤษฎีกา แผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวง ที่มีเจตนาก าหนดตามแนวธรรมชาติ เช่น แม่น้ า 
ล าคลอง    ริมทะเล เป็นต้น หรือตามแนวสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน ทางรถไฟ เป็นต้น ให้ใช้แนวธรรมชาติ
หรือสิ่งก่อสร้างที่ปรากฏลวดลายในแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมในปีที่ประกาศหรือปี
ที่ใกล้เคียงกับการก าหนดแนวเขต เนื่องจากเป็นข้อมูลตามสภาพข้อเท็จจริง 

 

 

 

 

 



- ๔๗ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

หลักเกณฑ์ที่ 12 : กรณีที่หน่วยงำนของรัฐไม่สำมำรถหำข้อยุติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้
ได้ ให้สรุปเรื่องพร้อมรำยละเอียดที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะอนุกรรมกำรและคณะกรรมกำร
พิจำรณำเพ่ือให้ได้ข้อยุติตำมล ำดับ ดังนี้ 

- คณะอนุกรรมกำรปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำร มำตรำส่วน       
1 : 4000 (One Map) ระดับภำค          
  -  คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ     
บูรณำกำร มำตรำส่วน 1 : 4000 (One Map) 
  -  คณะกรรมกำรปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำร มำตรำ
ส่วน    1 : 4000 (One Map) 

ค ำอธิบำย กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถหาข้อยุติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ได้ ให้
คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
ระดับจังหวัดสรุปเรื่องพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน
ของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ระดับภาค 1-4 พิจารณาว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ข้อใด หากยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้ส่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนว
เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) พิจารณาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ข้อใด หากยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้ส่งคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ      
บูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) พิจารณา 

 



- ๔๘ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

กรณีพิจารณาแล้วไม่อยู่ ในหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการฯจะก าหนด
หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการเพ่ิมเติมในภายหลัง 

ในการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์        
ที่ก าหนดไว้ พร้อมระบุไว้ในรายงานว่าใช้หลักเกณฑ์ข้อใด ห้ามมิให้ใช้ดุลยพินิจในการปรับปรุงแนวเขต
ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ  

 

 
  



- ๔๙ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

หลักเกณฑ์ที่ 13 :  

13.1 ให้คณะอนุกรรมกำรระดับจังหวัดรวบรวมข้อมูลระวำงแผนที่ของกรมที่ดินที่มีกำร
รับรองแนวเขต ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำไม้ถำวร ป่ำชำยเลน อุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ เขต
ห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ ไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินกำรภำยหลัง 

13.2 ให้คณะท ำงำนกำรแก้ไขปัญหำกำรทับซ้อนของพื้นที่ป่ำไม้และเขตปฏิรูปที่ดินระหว่ำง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวบรวมข้อมูลผลกำร
ด ำเนินงำนที่ได้ข้อยุติจำกคณะท ำงำนฯ ส่งให้คณะกรรมกำรปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ
บูรณำกำร มำตรำส่วน   1 : 4000 (One Map) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำต่อไป 

ค าอธิบาย  
13.1 เนื่องจากระวางแผนที่ของกรมที่ดินได้มีการขีดเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตป่าสงวน

แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี โดย
เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดิน
และกรมป่าไม้ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ เพ่ือออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ซึ่งเกี่ยวกับ
เขตป่าไม้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 ปัจจุบันใช้บันทึกข้อตกลงฯ พ.ศ. 2534 โดยกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจสอบ
และรับรองแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กรมที่ดินได้มีการขีดเขต ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 12 เมษายน 2531 และในการด าเนินการครั้งนี้ให้คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน
ของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ระดับจังหวัด รวบรวมข้อมูลระวางแผนที่
ดังกล่าวเพ่ือเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น ไว้ส าหรับใช้ในการด าเนินการในภายหลัง 

 



- ๕๐ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

ค าอธิบาย  
13.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ท า

ข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพ้ืนที่ป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดิน โดยตั้งคณะท างานระดับ
กระทรวงและระดับจังหวัดตรวจสอบพื้นท่ีตามกฎหมายและข้อเท็จจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ
ได้ข้อยุติด้านแนวเขตและพ้ืนที่คงสภาพป่าแล้ว พร้อมส่งคืนพ้ืนที่คงสภาพป่าให้กรมป่าไม้แล้วบางส่วน ให้ 
ส.ป.ก. รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานจากคณะท างานดังกล่าว มอบให้คณะกรรมการการปรับปรุงแผน
ที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ประกอบการพิจารณา 



- ๕๑ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

5.4 ขั้นตอนกำรแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 

(One Map) ได้ก าหนดขั้นตอนให้คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราส่วน  1 : 4000 (One Map) จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวช้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดมีข้ึนในระหว่างการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ  ดังนี้ 

 



- ๕๒ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

5.5 ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติงำนและบุคลำกรให้ค ำปรึกษำ 
คณะอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ ได้จัดตั้ง  

ศูนย์ประสานการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ     
บูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 
อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 Email : onemap.tech@mnre.mail.go.th เบอร์โทรศัพท์              
02 2656248 โทรสาร 02 2656258  นอกจากนี้ ยังได้จัดท ารายชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักเกณฑ์การปรับปรุงแนวเขตท่ีดินของรัฐเพ่ือให้คณะอนุกรรมการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ
แบบบูรณาการฯ ระดับจังหวัดสามารถติดต่อ สอบถาม หรือขอค าปรึกษาในกรณีเกิดปัญหาในระหว่างการ
ด าเนินการปรับปรุงแนวเขตท่ีดินของรัฐในระดบัจังหวัด 

รำยนำมบุคลำกรให้ค ำปรึกษำเรื่องหลักเกณฑ์กำรปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำร 

ชื่อ-นำมสกุล หน่วยงำน/ต ำแหน่ง เบอร์ติดต่อ 

ทีมเลขำนุกำร 
นายอนันต์  มิตรคุณ นายช่างเทคนิคอาวุโส อส. 081-8267919 

นายภูษิต พรมมานพ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ กรมป่าไม้ 081-8597836 

นายนัฐภูม ิอมรโชติ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ กรมป่าไม้ 
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ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. 

พ.อ.ทรงศักดิ์ นิ่มนวล ผู้เชี่ยวชาญประจ าฝ่ายฯ ศปป.4 กอ.รมน. 081-9842028 

พ.อ.สรภพ นามารักชาติ ผู้เชี่ยวชาญประจ าฝ่ายฯ ศปป.4 กอ.รมน. 088-6308663 

กรมท่ีดิน 

นางชุติมา ศูนยะคณิต ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานรังวัดท าแผนที่เพ่ือ
ออกโฉนดที่ดิน 

091-0103185 

นายวุฒิพงษ์ เครือรัตน์ วิศวกรรังวัด 081-7411568 

กรมพัฒนำที่ดิน 

นางสาวนฤมล ชมแสง ผู้เชียวชาญด้านส ารวจและท าแผนที่ภาพถ่าย                          
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 

081-8661363 

นางสาวศิริพรรณ ทิมทับ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการ 02-5790799 

mailto:onemap.tech@mnre.mail.go.th


- ๕๓ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

ชื่อ-นำมสกุล หน่วยงำน/ต ำแหน่ง เบอร์ติดต่อ 

กรมกำรปกครอง 

นายสุวัฒน์ สัญวงษ์ เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 095-9243120 

นายนิรันดร ค าสั้น เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 089-4886582 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

นายสุพจน์ มลิวัลย์ นายช่างโยธาช านาญงาน 089-2424109 

นายวรวิทย์ บรรยง นายช่างโยธาช านาญงาน 089-6042633 

กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

นายปรมินทร์  วงศ์สุวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ 081-8751964 

นายอุดมพร  ศิริรักษ์ นายช่างส ารวจช านาญงาน 089-9883042 

  ส ำนักแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกที่ดินของรัฐ สป.ทส. 

นายสมชาย ศิริสมฤทัย           
ผู้อ านวยการส านักแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐ 

081-9061254 

กรมธนำรักษ์ 
นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ผู้อ านวยการส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์ กอง

เทคโนโลยีการส ารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ 
095-7027189 

ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือกำรเกษตรกรรม 
นายสมชาย สีสม ผู้อ านวยการส านักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน 081-5675041 

นายศักดิ์ศิร ิ ธูปวงศ ์ นายช่างส ารวจอาวุโส 081-1725699 

กรมแผนที่ทหำร 
พันเอกชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ ผู้อ านวยการกองท าแผนที่ กรมแผนที่ทหาร 081-343-3064 

พันเอกชนินทร์ ขาวรัตน์ รองผู้อ านวยการกองท าแผนที่ กรมแผนที่ทหาร 086-888-2677 

กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

นางทัศนีย์ บัวงิ้วใหญ่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ 085-1650042 

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมสิำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 
นายตติยะ  ชื่นตระกูล ผู้อ านวยการส านักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ 086-7790910 

   

   



- ๕๔ - การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 

 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
 

ชื่อ-นำมสกุล หน่วยงำน/ต ำแหน่ง เบอร์ติดต่อ 

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

นายสมภูมิ อนันตรนลาภา นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการพิเศษ 089-6666868 

นายเจริญ ศรีเลี้ยง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการ 086-5138925 

กองนิติกำร กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุพ์ืช 

นายชาญวิทย์  กันยา นิติกรช านาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานคดี) 081-2396665 

ส ำนักกฎหมำย กรมป่ำไม ้
นายเพ็ญวิชญ์  ศรีชัย ผู้อ านวยการ 081-6204081 

 

พล.อ.วสันต์ สุริยมงคล กรรมการ/รองประธานอนุกรรมการอนุขับเคลื่อนฯ 081-8273737 

ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำร  
มำตรำส่วน 1:4000 (One Map) 

พ.ท.กรทิพย์  ดาโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 084-4392041 

พ.ต.ท.ชัยวิณ เสมาทอง ผอ.สปท.5 084-4392049 

ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุขับเคลื่อนฯ 

พ.ท.กรทิพย์  ดาโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 084-4392041 

นางสาวอัญญาณี วิชัยกุล นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 083-0691393 

ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุเทคนิคฯ 

นายพุฒิพงศ์  สุรพฤกษ์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

062-6035559 

สถำนที่ติดต่อฝ่ำยเลขำนุกำรฯ One Map 

1. ที่อยู่ :   ฝ่ายเลขานุการฯ One Map ส านักงาน ป.ป.ท. ชั้น 2 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  
          เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒o 

2. โทรศัพท/์โทรสาร :  02-502-6887  

3. อีเมล์ :  onemap@pacc.go.th 

 



การปรับปรุงแผนทีแ่นวเขตที่ดินของรัฐ

แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000


