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1 
บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

บทสรุปส ำหรบัผู้บริหำร 
 

จำกสถำนกำรณ์กำรลดลงของพื้นท่ีป่ำไม้ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยเมื่อ ปี พ.ศ. 2516 ประเทศ
ไทยมีพื้นท่ีป่ำไม้ท้ังหมด 138,566,875 ไร่ หรือร้อยละ 43.21 ของพื้นท่ีประเทศ จนถึง ปี พ.ศ. 2559 – 
2560 ประเทศไทยเหลือพื้นท่ีป่ำไม้ท้ังหมด 102,156,350.51 ไร่ หรือร้อยละ 31.58 ของพื้นท่ีประเทศ  
ป่ำไม้แต่ละชนิดเปรียบเสมือนเป็นสถำนท่ีเก็บรวบรวมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของส่ิงมีชีวิตนำนำชนิด 
ซึ่งควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของส่ิงมีชีวิตจะคล้ำยคลึงและแตกต่ำงกันในแต่ละชนิดป่ำ โครงสร้ำงของ
ป่ำและลักษณะสังคมพืชในแต่ละพื้นท่ีท ำหน้ำท่ีเปรียบเสมือนแหล่งกักเก็บคำร์บอนจำกช้ันบรรยำกำศไว้
ในรูปของเนื้อไม้ ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งท่ีช่วยลดปริมำณของก๊ำซเรือนกระจกท่ีมีอยู่ ในช้ันบรรยำกำศของโลก 
ดังนั้นหำกสำมำรถทรำบถึงขอบเขตของพื้นท่ีป่ำไม้และขอบเขตของป่ำแต่ละชนิดท่ีชัดเจนและถูกต้อง  
จะเป็นข้อมูลสนับสนุนท่ีส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ในทุกมิติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

กรมป่ำไม้ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ได้จัดต้ังส ำนักจัดกำรท่ีดินป่ำไม้ ให้เป็น
หน่วยงำนท่ีท ำหน้ำท่ีบริหำรงำนด้ำนกำรจัดกำรท่ีดินป่ำไม้ให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมี
ภำรกิจหลักในกำรส ำรวจ วิเครำะห์ และประมวลผลข้อมูลทรัพยำกรป่ำไม้ เพื่อใช้ในกำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยในกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ กำรประเมินผลและติดตำมกำรใช้ประโยชน์ใน
พื้นท่ีป่ำไม้ และนโยบำยกำรแก้ไขปัญหำข้อขัดแย้งในเรื่องท่ีดินเพื่อกำรอยู่อำศัย หรือกำรใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
จำกภำรกิจของส ำนักจัดกำรท่ีดินป่ำไม้ดังกล่ำว จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องมีข้อมูลสภำพทรัพยำกรป่ำไม้
ของประเทศท่ีเป็นปัจจุบันและต่อเนื่องทุกปี เพื่อใช้ส ำหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำน  
กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ของกรมป่ำไม้ และหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ส ำนักจัดกำรท่ีดินป่ำไม้ จึงได้
ร่วมมือกับศูนย์วิจัยป่ำไม้ คณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ด ำเนินโครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพ
พื้นท่ีป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 เพื่อส ำรวจและวิเครำะห์สถำนภำพของทรัพยำกรป่ำไม้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
โดยเฉพำะกำรจัดท ำแผนท่ีป่ำไม้ของประเทศไทยและจัดท ำฐำนข้อมูลป่ำไม้ท่ีเป็นมำตรฐำน มีควำมถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำร และเพื่อสนับสนุนแนวทำงกำรจัดกำรป่ำไม้ของประเทศให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ี
เป็นจริง รวมทั้งสำมำรถใช้ข้อมูลดังกล่ำวเพื่อกำรติดตำมและเฝ้ำระวังกำรเปล่ียนแปลงของทรัพยำกรป่ำไม้
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนต้ังแต่เดือนเมษำยน พ.ศ. 2561 ถึง เดือน
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยมีกิจกรรมท่ีได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

 กำรจัดหำข้อมูลภำพดำวเทียม 

 กำรเตรียมข้อมูลภำพดำวเทียมก่อนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 กำรวิเครำะห์และจ ำแนกข้อมูลสภำพพื้นท่ีป่ำไม้ 

 กำรประเมินควำมถูกต้องของกำรจ ำแนกข้อมูลสภำพพื้นท่ีป่ำไม้ 

 กำรวิเครำะห์และจ ำแนกข้อมูลชนิดป่ำ 



  

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

2 
บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

ดำวเทียม Landsat 8 ดำวเทียม Sentinel-2 

 กำรจัดท ำแผนท่ีขั้นสุดท้ำย 

 กำรจัดท ำฐำนข้อมูลสภำพพื้นท่ีป่ำไม้และชนิดป่ำ 
 

พ้ื น ท่ี ป ร ะ เ ทศ ไ ทย  
 

ข้อมูลพื้นท่ีประเทศไทยในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ท่ีใช้ส ำหรับกำรค ำนวณร้อยละพื้นท่ีป่ำไม้รำยจังหวัด 
เท่ำกับ 517,645.92 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 323,528,699.65 ไร่ อ้ำงอิงจำกส ำนักบริหำรกำรปกครอง
ท้องท่ี กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย เมื่อ ปี พ.ศ. 2556 
 

ข้ อมู ล ภ ำพ ดำว เ ที ย ม  
 

ในกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นท่ีป่ำไม้ครั้งนี้ ถือได้ว่ำเป็นครั้งแรกที่ใช้ข้อมูลภำพดำวเทียม Sentinel-2 ระบบ
บันทึกภำพ MSI ควำมละเอียดจุดภำพ 10 เมตร บันทึกภำพ ปี พ.ศ. 2561 เป็นหลักในกำรปฏิบัติงำน 
โดยมีข้อมูลครอบคลุมพื้นท่ีประเทศไทย และใช้ข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 8 ระบบบันทึกภำพ OLI 
ควำมละเอียดจุดภำพ 30 เมตร บันทึกภำพ ปี พ.ศ. 2561 เป็นข้อมูลสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
 

ดังนั้นถือได้ว่ำ ปี  พ .ศ. 2561 เป็นปีแรกของประเทศไทยในกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้น ท่ี ป่ำไม้ ท่ี 
ควำมละเอียด 10 เมตร โดยจัดว่ำเป็นข้อมูลภำพดำวเทียมท่ีมีควำมละเอียดมำกท่ีสุดนับต้ังแต่ได้มีกำรใช้
ข้อมูลภำพดำวเทียมในภำรกิจกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

นิ ย ำม พ้ื น ท่ี ป่ ำ ไ ม้  
 

พื้นท่ีปกคลุมของพืชพรรณท่ีสำมำรถจ ำแนกได้ว่ำเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืน
ต่อเนื่องขนำดไม่น้อยกว่ำ 3.125 ไร่ และหมำยรวมถึงทุ่งหญ้ำและลำนหินท่ีมีอยู่  
ตำมธรรมชำติ ท่ีปรำกฏล้อมรอบด้วยพื้นท่ีท่ีจ ำแนกได้ว่ำเป็นพื้นท่ีป่ำไม้ โดยไม่
รวมถึงสวนยูคำลิปตัส หรือพื้นท่ีท่ีมีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่ำผลผลิตหลักของ 
กำรด ำเนินกำรไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นท่ีวนเกษตร สวนผลไม้ สวนยำงพำรำ และ
สวนปำล์ม 
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3 
บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

กำ ร แ บ่ ง ภู มิ ภ ำคของ ป ร ะ เ ทศ ไ ทย  
ตำม คณะ กร ร ม ก ำ ร ภู มิ ศ ำ สตร์ แ ห่ ง ช ำ ติ  ปี  พ . ศ .  2 5 20  
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4 
บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

ข้ อมู ล สภำพ พ้ืน ท่ี ป่ ำ ไ ม้ ข อ ง ป ร ะ เ ทศ ไ ทย  ปี  พ . ศ .  2560  -  2561  
 
ประเทศไทยมีพื้นท่ีป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 จ ำนวน 102,488,302.19 ไร่ หรือร้อยละ 31.68 ของ
พื้นท่ีประเทศ 
 

ภูมิภำค พื้นท่ีท้ังหมด (ไร่) พื้นท่ีป่ำไม้ (ไร่) ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม้ 
ภำคกลำง 56,912,645.90 12,163,869.66 21.37 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 104,823,709.22 15,750,098.53 15.03 

ภำคตะวันออก 21,550,883.56 4,725,162.36 21.93 

ภำคตะวันตก 34,038,210.43 20,108,513.54 59.08 

ภำคใต้ 46,154,901.40 11,207,228.70 24.28 

ภำคเหนือ 60,048,349.14 38,533,429.40 64.17 

รวม 323,528,699.65 102,488,302.19 31.68 
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ร้อยละพื้นที่ป่ำไม้

เกณฑ์ร้อยละพื้นที่ป่ำไม้ตำมนโยบำยป่ำไม้แห่งชำติ พ.ศ. 2528
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5 
บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

แ ผน ท่ี สภำพ พ้ืน ท่ี ป่ ำ ไ ม้ ข อ ง ป ร ะ เ ทศ ไ ทย  ปี  พ . ศ .  2560  -  2561  
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6 
บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

ภำคกลำง 

                            
 

ภำคกลำง: ครอบคลุมพื้นท่ี 22 จังหวัด มีพื้นท่ีท้ังหมด 56,912,645.90 ไร่ พบพื้นท่ีป่ำไม้ 12,163,869.66 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.37 จังหวัดท่ีมีสัดส่วนพื้นท่ีป่ำไม้เทียบกับพื้นท่ีจังหวัดมำกท่ีสุด ได้แก่ อุทัยธำนี  
(ร้อยละ 51.42) รองลงมำคือ พิษณุโลก (ร้อยละ 36.96) เพชรบูรณ์ (ร้อยละ 32.40) นครนำยก (ร้อยละ 
30.01) สุโขทัย (ร้อยละ 29.56) สระบุรี (ร้อยละ 23.89) ก ำแพงเพชร (ร้อยละ 23.44) ลพบุรี (ร้อยละ 
14.78) สุพรรณบุรี (ร้อยละ 11.61) นครสวรรค์ (ร้อยละ 9.73) สมุทรสงครำม (ร้อยละ 6.37) สมุทรสำคร 
(ร้อยละ 4.14) ชัยนำท (ร้อยละ 2.56) สมุทรปรำกำร (ร้อยละ 2 .34) พิ จิตร (ร้อยละ 0 .39) 
กรุงเทพมหำนคร (ร้อยละ 0.33) สิงห์บุรี (ร้อยละ 0.05) และนครปฐม (ร้อยละ 0.04) มีพื้นท่ี 4 จังหวัดท่ี
ไม่พบพื้นท่ีป่ำไม้ ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธำนี พระนครศรีอยุธยำ และอ่ำงทอง 
 

จังหวัด 
พื้นที่จังหวัด

(ไร่) 
พื้นที่ป่ำไม้ 

(ไร่) 
%  จังหวัด 

พื้นที่จังหวัด 
(ไร่) 

พื้นที่ป่ำไม้ 
(ไร่) 

% 

อุทัยธำนี 4,154,384.44 2,136,066.14 51.42  นครสวรรค ์ 5,953,517.73 579,011.37 9.73 
พิษณุโลก 6,618,283.87 2,446,304.08 36.96  สมุทรสงครำม 258,417.75 16,449.49 6.37 
เพชรบูรณ์ 7,712,328.42 2,498,433.18 32.40  สมุทรสำคร 541,531.14 22,439.91 4.14 
นครนำยก 1,338,502.89 401,672.68 30.01  ชัยนำท 1,566,366.39 40,092.50 2.56 
สุโขทัย 4,169,171.30 1,232,449.45 29.56  สมุทรปรำกำร 592,001.82 13,860.24 2.34 
สระบุรี 2,186,994.18 522,573.34 23.89  พิจิตร 2,699,361.06 10,449.91 0.39 
ก ำแพงเพชร 5,320,279.22 1,247,273.38 23.44  กรุงเทพมหำนคร 977,490.79 3,229.25 0.33 
ลพบุรี 4,058,095.84 599,955.13 14.78  สิงห์บุร ี 510,716.51 265.19 0.05 
สุพรรณบุรี 3,381,555.68 392,761.86 11.61  นครปฐม 1,339,004.62 582.55 0.04 
     รวม 56,912,645.90 12,163,869.66 21.37 
 

หมำยเหตุ: เรียงข้อมูลตำมจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมำกที่สุด  

 ป่ำดิบแล้ง 1,999,893.85 ไร่ 

 ป่ำดิบเขำ 585,485.78 ไร่ 

 ป่ำสนเขำ 33,424.12 ไร่ 

 ป่ำชำยเลน 52,481.36 ไร่ 

 ป่ำบึงน้ ำจืด 208.72 ไร่ 

 ป่ำเบญจพรรณ 8,230,582.25 ไร่ 

 ป่ำเต็งรัง 517,486.13 ไร่ 

 ป่ำไผ่ 63,029.01 ไร่ 

 สวนป่ำสัก 222,176.31 ไร่ 

 สวนป่ำอ่ืน ๆ 2,917.64 ไร่ 

 ป่ำที่ฟื้นฟตูำมธรรมชำต ิ 410,373.73 ไร่ 

 ป่ำทุ่ง 41,816.80 ไร่ 

 สังคมพืชลำนหิน 3,993.95 ไร่ 



  

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

7 
บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ: ครอบคลุมพื้นท่ี 20 จังหวัด มีพื้นท่ีท้ังหมด 104,823,709.22 ไร่ พบพื้นท่ีป่ำไม้ 
15,750,098.53 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.03 จังหวัดท่ีมีสัดส่วนพื้นท่ีป่ำไม้เทียบกับพื้นท่ีจังหวัดมำกท่ีสุด 
ได้แก่ มุกดำหำร (ร้อยละ 32.97) รองลงมำคือ เลย (ร้อยละ 32.28) ชัยภูมิ (ร้อยละ 31.21) อุบลรำชธำนี 
(ร้อยละ 17.98) สกลนคร (ร้อยละ 17.73) นครรำชสีมำ (ร้อยละ 15.34) นครพนม (ร้อยละ 14.22) 
หนองบัวล ำภู (ร้อยละ 11.61) ศรีสะเกษ (ร้อยละ 11.47) ขอนแก่น (ร้อยละ 11.42) กำฬสินธุ์ (ร้อยละ 
10.89) อุดรธำนี (ร้อยละ 10.33) อ ำนำจเจริญ (ร้อยละ 9.59) บุรีรัมย์ (ร้อยละ 8.78) ยโสธร (ร้อยละ 
8.73) สุรินทร์ (ร้อยละ 8.41) หนองคำย (ร้อยละ 7.16) บึงกำฬ (ร้อยละ 7.02) ร้อยเอ็ด (ร้อยละ 4.35) 
และมหำสำรคำม (ร้อยละ 3.81) 
 

จังหวัด 
พื้นที่จังหวัด 

(ไร่) 
พื้นที่ป่ำไม้ 

(ไร่) 
%  จังหวัด 

พื้นที่จังหวัด 
(ไร่) 

พื้นที่ป่ำไม้ 
(ไร่) 

% 

มุกดำหำร 2,578,781.45 850,207.56 32.97  กำฬสินธุ ์ 4,335,183.22 471,982.99 10.89 
เลย 6,562,289.91 2,118,591.03 32.28  อุดรธำนี 6,919,691.85 714,637.07 10.33 
ชัยภูมิ 7,936,505.90 2,476,951.05 31.21  อ ำนำจเจริญ 2,056,123.19 197,172.77 9.59 
อุบลรำชธำนี 9,766,100.26 1,756,394.60 17.98  บุรีรัมย์ 6,299,705.58 552,841.89 8.78 
สกลนคร 5,987,354.38 1,061,741.10 17.73  ยโสธร 2,582,054.84 225,367.61 8.73 
นครรำชสีมำ 12,960,078.66 1,988,600.95 15.34  สุรินทร์ 5,533,937.48 465,578.35 8.41 
นครพนม 3,523,087.16 500,998.03 14.22  หนองคำย 2,046,782.53 146,521.95 7.16 
หนองบัวล ำภ ู 2,562,107.95 297,403.52 11.61  บึงกำฬ 2,501,820.39 175,609.00 7.02 
ศรีสะเกษ 5,584,790.41 640,841.48 11.47  ร้อยเอ็ด 4,920,631.36 214,224.58 4.35 
ขอนแก่น 6,662,090.37 760,769.24 11.42  มหำสำรคำม 3,504,592.35 133,663.77 3.81 
     รวม 104,823,709.22 15,750,098.53 15.03 
 

หมำยเหตุ: เรียงข้อมูลตำมจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมำกที่สุด 

 ป่ำดิบแล้ง 5,252,262.19 ไร่ 

 ป่ำดิบเขำ 135,082.59 ไร่ 

 ป่ำสนเขำ 48,870.21 ไร่ 

 ป่ำบึงน้ ำจืด 243,426.42 ไร่ 

 ป่ำเบญจพรรณ 5,944,384.13 ไร่ 

 ป่ำเต็งรัง 2,968,309.35 ไร่ 

 ป่ำไผ่ 113,962.82 ไร่ 

 สวนป่ำสัก 54,980.64 ไร่ 

 สวนป่ำอ่ืน ๆ 4,462.56 ไร่ 

 ป่ำที่ฟื้นฟตูำมธรรมชำต ิ 448,087.77 ไร่ 

 ป่ำทุ่ง 152,808.93 ไร่ 

 สังคมพืชลำนหิน 383,460.92 ไร่ 



  

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

8 
บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

ภำคตะวันออก 
                                                   

 
 

ภำคตะวันออก: ครอบคลุมพื้ น ท่ี  7 จังหวัด มีพื้ น ท่ี ท้ังหมด 21,550,883.56 ไร่  พบพื้น ท่ีป่ ำไม้ 
4,725,162.36 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.93 จังหวัดท่ีมีสัดส่วนพื้นท่ีป่ำไม้เทียบกับพื้นท่ีจังหวัดมำกท่ีสุด ได้แก่ 
จันทบุรี (ร้อยละ 32.48) รองลงมำคือ ตรำด (ร้อยละ 31.26) ปรำจีนบุรี (ร้อยละ 28.58) สระแก้ว      
(ร้อยละ 22.00) ฉะเชิงเทรำ (ร้อยละ 15.49) ชลบุรี (ร้อยละ 12.07) และระยอง (ร้อยละ 8.09) 
 

จังหวัด 
พื้นที่จังหวัด 

(ไร่) 
พื้นที่ป่ำไม้ 

(ไร่) 
% 

จันทบุรี 4,009,602.07 1,302,219.90 32.48 
ตรำด 1,791,577.83 560,057.66 31.26 
ปรำจีนบุร ี 3,140,982.59 897,670.76 28.58 
สระแก้ว 4,269,328.74 939,172.34 22.00 
ฉะเชิงเทรำ 3,230,873.49 500,504.07 15.49 
ชลบุร ี 2,817,515.03 340,127.01 12.07 
ระยอง 2,291,003.80 185,410.63 8.09 

รวม 21,550,883.56 4,725,162.36 21.93 
 

หมำยเหตุ: เรียงข้อมูลตำมจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมำกที่สุด 
 

 ป่ำดิบชื้น 925,397.57 ไร่ 

 ป่ำดิบแล้ง 2,389,220.93 ไร่ 

 ป่ำดิบเขำ 2,930.36 ไร่ 

 ป่ำพรุ 2,680.09 ไร่ 

 ป่ำชำยเลน 167,830.20 ไร่ 

 ป่ำชำยหำด 931.41 ไร่ 

 ป่ำเบญจพรรณ 920,636.72 ไร่ 

 ป่ำเต็งรัง 17,754.57 ไร่ 

 ป่ำไผ่ 2,058.75 ไร่ 

 สวนป่ำสัก 8,802.54 ไร่ 

 สวนป่ำอ่ืน ๆ 16,010.42 ไร่ 

 ป่ำที่ฟื้นฟตูำมธรรมชำต ิ 236,852.49 ไร่ 

 ป่ำทุ่ง 26,634.51 ไร่ 

 สังคมพืชลำนหิน 7,421.80 ไร่ 



  

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

9 
บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

ภำคตะวันตก 
 

                           
 

ภำคตะวันตก: ครอบคลุมพื้ น ท่ี  5 จังหวัด มีพื้ น ท่ี ท้ั งหมด 34,038,210.43 ไร่  พบพื้ น ท่ีป่ ำไม้ 
20,108,513.54 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.08 จังหวัดท่ีมีสัดส่วนพื้นท่ีป่ำไม้เทียบกับพื้นท่ีจังหวัดมำกท่ีสุด 
ได้แก่ ตำก (ร้อยละ 72.10) รองลงมำคือ กำญจนบุรี (ร้อยละ 61.94) เพชรบุรี (ร้อยละ 57.10) 
ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 38.32) และรำชบุรี (ร้อยละ 32.94) 
 

จังหวัด 
พื้นที่จังหวัด 

(ไร่) 
พื้นที่ป่ำไม้ 

(ไร่) 
% 

ตำก 10,814,124.30 7,797,515.53 72.10 
กำญจนบุร ี 12,115,349.31 7,504,531.79 61.94 
เพชรบุรี 3,857,470.45 2,202,439.36 57.10 
ประจวบคีรขีันธ์ 4,008,477.58 1,535,887.91 38.32 
รำชบุร ี 3,242,788.78 1,068,138.96 32.94 

รวม 34,038,210.43 20,108,513.54 59.08 
 

หมำยเหตุ: เรียงข้อมูลตำมจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมำกที่สุด 

 ป่ำดิบชื้น 1,608,593.69 ไร่ 

 ป่ำดิบแล้ง 2,195,159.66 ไร่ 

 ป่ำดิบเขำ 2,819,639.31 ไร่ 

 ป่ำสนเขำ 3,785.42 ไร่ 

 ป่ำชำยเลน 15,978.00 ไร่ 

 ป่ำบึงน้ ำจืด 5,920.37 ไร่ 

 ป่ำชำยหำด 666.01 ไร่ 

 ป่ำเบญจพรรณ 11,015,130.56 ไร่ 

 ป่ำเต็งรัง 1,825,307.99 ไร่ 

 ป่ำไผ่ 128,011.49 ไร่ 

 สวนป่ำสัก 84,865.72 ไร่ 

 สวนป่ำอ่ืน ๆ 622.84 ไร่ 

 ป่ำที่ฟื้นฟตูำมธรรมชำต ิ 289,123.18 ไร่ 

 ป่ำทุ่ง 110,629.37 ไร่ 

 สังคมพืชลำนหิน 5,079.92 ไร่ 



  

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

10 
บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

ภำคใต้ 
 

 
 

ภำคใต้: ครอบคลุมพื้นท่ี 14 จังหวัด มีพื้นท่ีท้ังหมด 46,154,901.40 ไร่ พบพื้นท่ีป่ำไม้ 11,207,228.70 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 24.28 จังหวัดท่ีมีสัดส่วนพื้นท่ีป่ำไม้เทียบกับพื้นท่ีจังหวัดมำกท่ีสุด ได้แก่ ระนอง (ร้อยละ 
53.54) รองลงมำคือ สตูล (ร้อยละ 39.99) ยะลำ (ร้อยละ 32.76) พังงำ (ร้อยละ 32.35) สุรำษฎร์ธำนี 
(ร้อยละ 28.79) นรำธิวำส (ร้อยละ 26.64) ตรัง (ร้อยละ 23.08) ชุมพร (ร้อยละ 21.44) ภูเก็ต (ร้อยละ 
20.63) นครศรีธรรมรำช (ร้อยละ 18.17) กระบี่ (ร้อยละ 17.19) พัทลุง (ร้อยละ 16.11) สงขลำ (ร้อยละ 
11.02) และปัตตำนี (ร้อยละ 5.74) 
 

จังหวัด 
พื้นที่จังหวัด 

(ไร่) 
พื้นที่ป่ำไม้ 

(ไร่) 
%  จังหวัด 

พื้นที่จังหวัด 
(ไร่) 

พื้นที่ป่ำไม้ 
(ไร่) 

% 

ระนอง 2,018,415.58 1,080,609.03 53.54  ชุมพร 3,748,782.77 803,569.21 21.44 
สตูล 1,887,104.44 754,742.77 39.99  ภูเก็ต 341,788.41 70,502.21 20.63 
ยะลำ 2,797,417.84 916,421.36 32.76  นครศรีธรรมรำช 6,177,901.73 1,122,801.39 18.17 
พังงำ 3,434,460.12 1,111,058.69 32.35  กระบี่ 3,327,160.32 571,841.58 17.19 
สุรำษฎร์ธำนี 8,174,644.93 2,353,412.71 28.79  พัทลุง 2,413,169.61 388,712.16 16.11 
นรำธิวำส 2,807,081.61 747,681.21 26.64  สงขลำ 4,838,147.99 533,335.76 11.02 
ตรัง 2,953,504.44 681,583.70 23.08  ปัตตำนี 1,235,321.61 70,956.92 5.74 
     รวม 46,154,901.40 11,207,228.70 24.28 
 

หมำยเหตุ: เรียงข้อมูลตำมจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่ำเทียบกับพื้นที่จังหวัดมำกที่สุด 

 ป่ำดิบชื้น 9,382,409.42 ไร่ 

 ป่ำดิบแล้ง 788.44 ไร่ 

 ป่ำพรุ 270,583.19 ไร่ 

 ป่ำชำยเลน 1,301,895.77 ไร่ 

 ป่ำบึงน้ ำจืด 13,973.64 ไร่ 

 ป่ำชำยหำด 64,243.41 ไร่ 

 ป่ำเบญจพรรณ 87,770.05 ไร่ 

 ป่ำไผ่ 42,253.76 ไร่ 

 สวนป่ำอ่ืน ๆ 2,573.26 ไร่ 

 ป่ำที่ฟื้นฟตูำมธรรมชำต ิ 32,574.33 ไร่ 

 สังคมพืชลำนหิน 8,163.43 ไร่ 



  

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

11 
บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

ภำคเหนือ 
 

 
 

ภำคเหนือ: ครอบคลุมพื้นท่ี 9 จังหวัด มีพื้นท่ีท้ังหมด 60,048,349.14 ไร่ พบพื้นท่ีป่ำไม้ 38,533,429.40 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 64.17 จังหวัดท่ีมีสัดส่วนพื้นท่ีป่ำไม้เทียบกับพื้นท่ีจังหวัดมำกท่ีสุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน (ร้อยละ 
85.99) รองลงมำคือ ล ำปำง (ร้อยละ 70.31) เชียงใหม่ (ร้อยละ 69.84) แพร่ (ร้อยละ 64.76) น่ำน (ร้อยละ 
61.33) ล ำพูน (ร้อยละ 57.92) อุตรดิตถ์ (ร้อยละ 55.89) พะเยำ (ร้อยละ 51.50) และเชียงรำย (ร้อยละ 
40.00) 
 

จังหวัด 
พื้นที่จังหวัด 

(ไร่) 
พื้นที่ป่ำไม้ 

(ไร่) 
%  จังหวัด 

พื้นที่จังหวัด 
(ไร่) 

พื้นที่ป่ำไม้ 
(ไร่) 

% 

แม่ฮ่องสอน 7,978,039.52 6,860,611.94 85.99  ล ำพูน 2,798,924.68 1,621,022.57 57.92 
ล ำปำง 7,805,168.84 5,487,456.60 70.31  อุตรดิตถ์ 4,941,115.24 2,761,505.74 55.89 
เชียงใหม่ 13,834,594.19 9,661,526.03 69.84  พะเยำ 3,868,248.44 1,992,209.93 51.50 
แพร ่ 4,051,912.64 2,623,909.73 64.76  เชียงรำย 7,189,310.58 2,876,043.23 40.00 
น่ำน 7,581,035.02 4,649,143.63 61.33  รวม 60,048,349.14 38,533,429.40 64.17 
 

หมำยเหตุ: เรียงข้อมูลตำมจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมำกที่สุด 
 
 
 
 
 
 

 ป่ำดิบแล้ง 2,067,546.04 ไร่ 

 ป่ำดิบเขำ 7,401,578.63 ไร่ 

 ป่ำสนเขำ 455,743.22 ไร่ 

 ป่ำบึงน้ ำจืด 376.43 ไร่ 

 ป่ำเบญจพรรณ 20,995,708.11 ไร่ 

 ป่ำเต็งรัง 6,557,074.32 ไร่ 

 ป่ำไผ่ 58,590.05 ไร่ 

 สวนป่ำสัก 544,501.53 ไร่ 

 สวนป่ำอ่ืน ๆ 965.71 ไร่ 

 ป่ำที่ฟื้นฟตูำมธรรมชำต ิ 388,883.85 ไร่ 

 ป่ำทุ่ง 55,081.70 ไร่ 

 สังคมพืชลำนหิน 7,379.81 ไร่ 
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12 
บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

แ ผน ท่ี ร้ อ ย ล ะ พ้ื น ท่ี ป่ ำ ไ ม้ ร ำ ย จั ง หวั ด  ปี  พ . ศ .  2560  –  2 5 61  
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กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

13 
บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

กำ ร ป ร ะ เ มิ น คว ำม ถู ก ต้ อ ง ขอ ง ก ำ ร แ ปล ข้ อมู ล สภำพ พ้ืน ท่ี ป่ ำ ไ ม้  
 

กำรประเมินควำมถูกต้องของกำรแปลข้อมูลสภำพพื้นท่ีป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 ใช้จุดตรวจสอบ
ภำคสนำมท้ังหมด 927 จุด กระจำยในทุกภูมิภำคของประเทศ คิดเป็นร้อยละของควำมถูกต้องในกำร
จ ำแนกพื้นท่ีป่ำไม้ เท่ำกับ 99.78 
 

กำ ร เ ปลี่ ย น แ ปล ง พ้ื น ท่ี ป่ ำ ไ ม้ ข อ งป ร ะ เ ทศ ไ ทย  
 

สถิติพื้นท่ีป่ำไม้ของประเทศไทยของกรมป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2516 – 2561 
 

ปี พ.ศ. 
พื้นท่ีป่ำไม้ของประเทศไทย ร้อยละ 

พื้นท่ีป่ำไม้ 
หน่วยงำนจัดท ำข้อมูล 

ตำรำงกิโลเมตร ไร ่
2516 221,707.00 138,566,875.00 43.21 กรมป่ำไม ้
2519 198,417.00 124,010,625.00 38.67 กรมป่ำไม ้
2521 175,224.00 109,515,000.00 34.15 กรมป่ำไม ้
2525 156,600.00 97,875,000.00 30.52 กรมป่ำไม ้
2528 150,866.00 94,291,250.00 29.40 กรมป่ำไม ้
2531 143,803.00 89,876,875.00 28.03 กรมป่ำไม ้
2532 143,417.00 89,635,625.00 27.95 กรมป่ำไม ้
2534 136,698.00 85,436,250.00 26.64 กรมป่ำไม ้
2536 133,554.00 83,471,250.00 26.03 กรมป่ำไม ้
2538 131,485.00 82,178,125.00 25.62 กรมป่ำไม ้
2541 129,722.00 81,076,250.00 25.28 กรมป่ำไม ้
2543 170,110.78 106,319,237.50 33.15 กรมป่ำไม ้
2547 167,590.98 104,744,362.50 32.66 กรมป่ำไม ้
2548 161,001.30 100,625,812.50 31.38 กรมป่ำไม ้
2549 158,652.59 99,157,868.75 30.92 กรมป่ำไม ้
2551 171,585.65 107,241,031.25 33.44 มหำวิทยำลัยมหิดล 
2556 163,391.26 102,119,539.55 31.57 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
2557 163,656.64 102,285,400.62 31.62 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
2558 163,585.57 102,240,981.88 31.60 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
2559 163,479.69  102,174,805.09  31.58 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
2560 163,450.16 102,156,350.51 31.58 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
2561 163,981.28 102,488,302.19 31.68 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
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14 
บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

 

กำรเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่ำไม้ของประเทศไทยต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2561 สำมำรถพิจำรณำเป็นสอง
ช่วงเวลำ ได้แก่ ช่วงระหว่ำง ปี พ.ศ. 2516 ถึง ปี พ.ศ. 2541 และช่วงระหว่ำง ปี พ.ศ. 2543 ถึง ปี พ.ศ. 
2561 เนื่องจำกมำตรำส่วนท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนมีควำมแตกต่ำงกัน กล่ำวคือ ก่อน ปี พ.ศ. 2543 ข้อมูล
พื้นท่ีป่ำไม้ของกรมป่ำไม้ ถูกจัดท ำขึ้นจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลภำพดำวเทียมท่ีมำตรำส่วน 1:250,000 
ภำยหลังจำก ปี พ.ศ. 2543 มีกำรเปล่ียนแปลงมำตรำส่วนท่ีใช้ส ำหรับกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นท่ีป่ำไม้
เป็น 1:50,000 ดังนั้นผลจำกกำรก ำหนดมำตรำส่วนของภำพดำวเทียมท่ีแตกต่ำงกันดังกล่ำว ท ำให้ตัวเลข
พื้นท่ีป่ำไม้ของประเทศมีควำมแตกต่ำงกันชัดเจน 
 

ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2516 – 2541: รวมระยะเวลำ 26 ปี): พื้นที่ป่ำไม้ลดลงจำก 138,566,875.00 ไร่ ใน  
ปี พ.ศ. 2516 เหลือ 81,076,250.00 ไร่ ใน ปี พ.ศ. 2541 หรือคิดเป็นอัตรำกำรลดลงของพื้นที่ป่ำไม้
เท่ำกับ 2,211,177.88 ไร่ต่อปี 
 

ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2543 – 2561: รวมระยะเวลำ 19 ปี): พื้นที่ป่ำไม้ลดลงจำก 106,319,237.50 ไร่ ใน 
ปี พ.ศ. 2543 เหลือ 102,488,302.19 ไร่ ใน ปี พ.ศ. 2561 หรือคิดเป็นอัตรำกำรลดลงของพื้นที่ป่ำไม้
เท่ำกับ 201,628.17 ไร่ต่อปี 
 

หำกเปรียบเทียบกำรเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่ำไม้ของ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 กับ พ.ศ. 2560 – 2561 
พบว่ำพื้นท่ีป่ำไม้ในรอบหนึ่งปีท่ีผ่ำนมำเพิ่มข้ึน 331,951.67 ไร่ ท้ังนี้พบพื้นท่ีป่ำไม้ท่ีไม่มีกำรเปล่ียนแปลง
ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ จ ำนวน 101,178,945.22 ไร่ 
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15 
บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

 

จังหวัด 
พื้นท่ีป่ำไม้ (ไร่) กำรเปล่ียนแปลง (+/-) 

ปี พ.ศ. 2559 - 2560 ปี พ.ศ. 2560 - 2561 ไร ่ ร้อยละ 
ภำคกลำง (22 จังหวัด) 

กรุงเทพมหำนคร 3,259.07 3,229.25 -29.82 -0.91 
ก ำแพงเพชร 1,238,073.55 1,247,273.38 +9,199.83 +0.74 
ชัยนำท 39,648.90 40,092.50 +443.59 +1.12 
นครนำยก 401,820.99 401,672.68 -148.30 -0.04 
นครปฐม 582.55 582.55 0.00 0.00 
นครสวรรค์ 568,107.32 579,011.37 +10,904.05 +1.92 
นนทบุรี ไม่มีพื้นท่ีป่ำไม ้
ปทุมธำนี ไม่มีพื้นท่ีป่ำไม ้
พระนครศรีอยุธยำ ไม่มีพื้นท่ีป่ำไม ้
พิจิตร 9,543.91 10,449.91 +906.01 +9.49 
พิษณุโลก 2,419,703.80 2,446,304.08 +26,600.28 +1.10 
เพชรบูรณ์ 2,436,038.23 2,498,433.18 +62,394.96 +2.56 
ลพบุรี 594,530.59 599,955.13 +5,424.54 +0.91 
สมุทรปรำกำร 13,626.08 13,860.24 +234.16 +1.72 
สมุทรสงครำม 17,216.15 16,449.49 -766.66 -4.45 
สมุทรสำคร 22,212.37 22,439.91 +227.54 +1.02 
สระบุรี 522,978.82 522,573.34 -405.48 -0.08 
สิงห์บุรี 265.19 265.19 0.00 0.00 
สุโขทัย 1,223,254.04 1,232,449.45 +9,195.41 +0.75 
สุพรรณบุรี 393,926.37 392,761.86 -1,164.51 -0.30 
อ่ำงทอง ไม่มีพื้นท่ีป่ำไม ้
อุทัยธำนี 2,134,356.51 2,136,066.14 +1,709.62 +0.08 

รวม 12,039,144.43 12,163,869.66 +124,725.23 +1.04 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) 

กำฬสินธุ์ 464,705.66  471,982.99 +7,277.33 +1.57 
ขอนแก่น 742,018.04  760,769.24 +18,751.20 +2.53 
ชัยภูมิ 2,420,850.45  2,476,951.05 +56,100.60 +2.32 

กำรเปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนท่ีป่ำไม้  
ปี พ.ศ. 2559 – 2560 และ พ.ศ. 2560 –  2561 



  

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

16 
บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

จังหวัด 
พื้นท่ีป่ำไม้ (ไร่) กำรเปล่ียนแปลง (+/-) 

ปี พ.ศ. 2559 - 2560 ปี พ.ศ. 2560 - 2561 ไร ่ ร้อยละ 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) (ต่อ) 

นครพนม 497,842.67 500,998.03 +3,155.36 +0.63 
นครรำชสีมำ 1,958,504.61 1,988,600.95 +30,096.33 +1.54 
บึงกำฬ 175,485.96 175,609.00 +123.04 +0.07 
บุรีรัมย์ 551,345.89 552,841.89 +1,496.00 +0.27 
มหำสำรคำม 133,044.17 133,663.77 +619.60 +0.47 
มุกดำหำร 854,598.44 850,207.56 -4,390.87 -0.51 
ยโสธร 236,104.08 225,367.61 -10,736.47 -4.55 
ร้อยเอ็ด 213,728.69 214,224.58 +495.88 +0.23 
เลย 2,119,436.94 2,118,591.03 -845.91 -0.04 
ศรีสะเกษ 641,258.88 640,841.48 -417.41 -0.07 
สกลนคร 1,056,267.17 1,061,741.10 +5,473.93 +0.52 
สุรินทร์ 463,080.81 465,578.35 +2,497.55 +0.54 
หนองคำย 145,918.80 146,521.95 +603.15 +0.41 
หนองบัวล ำภู 293,822.34 297,403.52 +3,581.18 +1.22 
อ ำนำจเจริญ 205,803.67 197,172.77 -8,630.89 -4.19 
อุดรธำนี 712,226.15 714,637.07 +2,410.93 +0.34 
อุบลรำชธำนี 1,769,510.38 1,756,394.60 -13,115.78 -0.74 

รวม 15,655,553.79 15,750,098.53 +94,544.74 +0.60 
ภำคตะวันออก (7 จังหวัด) 

จันทบุรี 1,300,524.60 1,302,219.90 +1,695.30 +0.13 
ฉะเชิงเทรำ 498,413.21 500,504.07 +2,090.86 +0.42 
ชลบุรี 338,690.62 340,127.01 +1,436.39 +0.42 
ตรำด 560,121.87 560,057.66 -64.21 -0.01 
ปรำจีนบุรี 894,060.81 897,670.76 +3,609.94 +0.40 
ระยอง 182,892.55 185,410.63 +2,518.08 +1.38 
สระแก้ว 937,088.77 939,172.34 +2,083.57 +0.22 

รวม 4,711,792.44 4,725,162.36 +13,369.92 +0.28 
ภำคตะวันตก (5 จังหวัด) 

กำญจนบุรี 7,530,030.80 7,504,531.79 -25,499.01 -0.34 
ตำก 7,793,128.63 7,797,515.53 +4,386.91 +0.06 
ประจวบคีรีขันธ์ 1,512,232.77 1,535,887.91 +23,655.14 +1.56 
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17 
บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

จังหวัด 
พื้นท่ีป่ำไม้ (ไร่) กำรเปล่ียนแปลง (+/-) 

ปี พ.ศ. 2559 - 2560 ปี พ.ศ. 2560 - 2561 ไร ่ ร้อยละ 
ภำคตะวันตก (5 จังหวัด) (ต่อ) 

เพชรบุรี 2,201,931.30 2,202,439.36 +508.05 +0.02 
รำชบุรี 1,066,990.35 1,068,138.96 +1,148.61 +0.11 

รวม 20,104,313.86 20,108,513.54 +4,199.69 +0.02 
ภำคใต้ (14 จังหวัด) 

กระบี ่ 552,275.68 571,841.58 +19,565.90 +3.54 
ชุมพร 798,173.53 803,569.21 +5,395.68 +0.68 
ตรัง 672,241.45 681,583.70 +9,342.25 +1.39 
นครศรีธรรมรำช 1,110,447.33 1,122,801.39 +12,354.07 +1.11 
นรำธิวำส 744,196.80 747,681.21 +3,484.40 +0.47 
ปัตตำนี 67,668.32 70,956.92 +3,288.61 +4.86 
พังงำ 1,076,013.04 1,111,058.69 +35,045.66 +3.26 
พัทลุง 385,093.41 388,712.16 +3,618.75 +0.94 
ภูเก็ต 69,657.28 70,502.21 +844.93 +1.21 
ยะลำ 918,730.46 916,421.36 -2,309.09 -0.25 
ระนอง 1,076,715.89 1,080,609.03 +3,893.13 +0.36 
สงขลำ 529,094.48 533,335.76 +4,241.27 +0.80 
สตูล 745,585.77 754,742.77 +9,157.00 +1.23 
สุรำษฎร์ธำนี 2,342,450.01 2,353,412.71 +10,962.70 +0.47 

รวม 11,088,343.44 11,207,228.70 +118,885.25 +1.07 
ภำคเหนือ (9 จังหวัด) 

เชียงรำย 2,892,488.89 2,876,043.23 -16,445.66 -0.57 
เชียงใหม่ 9,669,932.13 9,661,526.03 -8,406.10 -0.09 
น่ำน 4,653,943.16 4,649,143.63 -4,799.53 -0.10 
พะเยำ 1,989,206.43 1,992,209.93 +3,003.50 +0.15 
แพร่ 2,610,863.30 2,623,909.73 +13,046.43 +0.50 
แม่ฮ่องสอน 6,901,283.53 6,860,611.94 -40,671.59 -0.59 
ล ำปำง 5,472,579.57 5,487,456.60 +14,877.03 +0.27 
ล ำพูน 1,607,517.27 1,621,022.57 +13,505.30 +0.84 
อุตรดิตถ์ 2,759,388.28 2,761,505.74 +2,117.47 +0.08 

รวม 38,557,202.56 38,533,429.40 -23,773.15 -0.06 
รวมทั้งประเทศ 102,156,350.51 102,488,302.19 +331,951.67 +0.32 
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18 
บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

แผนท่ีกำรเปลี่ยนแปลงสภำพพ้ืนท่ีป่ำไม้ 
ปี พ.ศ. 2559 – 2560 และ พ.ศ. 2560 – 2561 

 

 



  

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

19 
บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

ข้ อมู ล ชนิ ดป่ ำ  ปี  พ . ศ .  2560  –  2 5 6 1  ขอ ง ป ร ะ เ ทศ ไ ทย  
 

ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลชนิดป่ำ โดยจ ำแนกรำยละเอียดของข้อมูลออกเป็น ป่ำดิบช้ืน (Moist Evergreen 
Forest) ป่ำดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) ป่ำดิบเขำ (Montane Forest) ป่ำสนเขำ (Pine Forest) 
ป่ำพรุ (Peat Swamp Forest) ป่ำชำยเลน (Mangrove Forest) ป่ำบึงน้ ำจืด (Freshwater Swamp 
Forest) ป่ำชำยหำด (Beach Forest) ป่ำเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) ป่ำเต็งรัง (Dry 
Dipterocarp Forest) ป่ำไผ่ (Bamboo Forest) สวนป่ำสัก (Teak Plantation) สวนป่ำอื่น ๆ (Other 
Plantations) ป่ำท่ีฟื้ นฟูตำมธรรมชำติ  (Secondary Forest) ป่ำทุ่ ง (Savanna) สังคมพืชลำนหิน 
(Vegetation on Pen Rock Platform) และพื้นท่ีท่ีไม่สำมำรถจ ำแนกได้ (Other Areas) 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ป่ำดิบชื้น 11,916,400.68 ไร ่ ร้อยละ 3.68 

 ป่ำดิบแล้ง 13,904,871.12 ไร ่ ร้อยละ 4.30 

 ป่ำดิบเขำ 10,944,716.68 ไร ่ ร้อยละ 3.38 

 ป่ำสนเขำ 541,822.97 ไร ่ ร้อยละ 0.17 

 ป่ำพรุ 273,263.28 ไร ่ ร้อยละ 0.08 

 ป่ำชำยเลน 1,538,185.33 ไร ่ ร้อยละ 0.48 

 ป่ำบึงน้ ำจืด 263,905.58 ไร ่ ร้อยละ 0.08 

 ป่ำชำยหำด 65,840.83 ไร ่ ร้อยละ 0.02 

 ป่ำเบญจพรรณ 47,194,211.82 ไร ่ ร้อยละ 14.59 

 ป่ำเต็งรัง 11,885,932.37 ไร ่ ร้อยละ 3.67 

 ป่ำไผ่ 407,905.88 ไร ่ ร้อยละ 0.13 

 สวนป่ำสัก 915,326.73 ไร ่ ร้อยละ 0.28 

 สวนป่ำอ่ืน ๆ 27,552.42 ไร ่ ร้อยละ 0.01 

 ป่ำที่ฟ้ืนฟูตำมธรรมชำต ิ 1,805,895.34 ไร ่ ร้อยละ 0.56 

 ป่ำทุ่ง 386,971.31 ไร ่ ร้อยละ 0.12 

 สังคมพืชลำนหิน 415,499.84 ไร ่ ร้อยละ 0.13 
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บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

กำ ร ป ร ะ เ มิ น คว ำม ถู ก ต้ อ ง ขอ ง ก ำ ร จ ำ แ นก ข้ อมู ล ชนิ ดป่ ำ  
 

กำรประเมินควำมถูกต้องของกำรจ ำแนกข้อมูลชนิดป่ำ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 ใช้จุดตรวจสอบภำคสนำม
ท้ังหมด 741 จุด กระจำยในทุกภูมิภำคของประเทศ (ไม่นับรวม 10 จุดตรวจสอบของพื้นท่ีจังหวัด
นรำธิวำส ยะลำ และปัตตำนี) คิดเป็นร้อยละของควำมถูกต้องในกำรจ ำแนกข้อมูลชนิดป่ำ เท่ำกับ 80.43 
 

จ ำ น วนปร ะ ชำก ร ของ ป ร ะ เ ทศ ไ ทยกั บ ก ำ ร เ ปลี่ ย น แ ปล ง พ้ื น ท่ี ป่ ำ ไ ม้  
 

ปี พ.ศ. จ ำนวนประชำกร (คน) พื้นท่ีป่ำไม้ (ไร่) 
2541 ไม่มีข้อมูล 81,076,250.00 
2542 61,661,701 ไม่มีข้อมูล 
2543 61,878,746 106,319,237.50 
2544 62,308,887 ไม่มีข้อมูล 

2545 62,799,872 ไม่มีข้อมูล 

2546 63,079,765 ไม่มีข้อมูล 

2547 61,973,621 104,744,362.50 
2548 62,418,054 100,625,812.50 
2549 62,828,706 99,157,868.75 
2550 63,038,247 ไม่มีข้อมูล 
2551 63,389,730 107,241,031.25 
2552 63,525,062 ไม่มีข้อมูล 

2553 63,878,267 ไม่มีข้อมูล 

2554 64,076,033 ไม่มีข้อมูล 

2555 64,456,695 ไม่มีข้อมูล 

2556 64,785,909 102,119,539.55 
2557 65,124,716 102,285,400.62 
2558 65,729,098 102,240,981.88 
2559 65,931,550 102,174,805.09 
2560 66,188,503 102,156,350.51 
2561 66,413,979 102,488,302.19 

 

ที่มำ: กรมกำรปกครอง (2561) 
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บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

แ ผนภู มิ จ ำ น วนปร ะ ชำก ร แ ล ะ พ้ื น ท่ี ป่ ำ ไ ม้ ข อ ง ป ร ะ เ ทศ ไ ทย  
 

 
 

กำ ร ใ ช้ ป ร ะ โ ยชน์ ข้ อมู ล สภำพ พ้ืน ท่ี ป่ ำ ไ ม้  ปี  พ . ศ .  2560  –  2561  
 

1.  กรมป่ำไม้หรือหน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้สำมำรถน ำขอบเขต
พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ อำทิ แนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ขอบเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ในควำมรับผิดชอบของกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช มำซ้อนทับกับข้อมูลสภำพพื้นท่ีป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 ส ำหรับใช้
วำงแผนบริหำรจัดกำรเชิงพื้นท่ี 
 

2.  กรมป่ำไม้สำมำรถน ำข้อมูลสภำพพื้นท่ีป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 ซึ่งถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลในระบบ
สำรสนเทศภูมิศำสตร์มำให้บริกำรข้อมูลแก่หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

3.  กรมป่ำไม้สำมำรถเผยแพร่ข้อมูลสภำพพื้นท่ีป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 ลงในระบบแม่ข่ำยแผนท่ีผ่ำน
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 
 

ข้ อ จ ำ กั ด ข อ ง ข้ อมู ล สภำพ พ้ืน ท่ี ป่ ำ ไ ม้  ปี  พ . ศ .  2560  –  2561  
 

ข้อมูลสภำพพื้นท่ีป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 จัดท ำขึ้นจำกข้อมูลภำพดำวเทียม Sentinel-2 ควำม
ละเอียดจุดภำพ 10 เมตร และข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 8 ควำมละเอียดจุดภำพ 30 เมตร มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ส ำหรับศึกษำทรัพยำกรป่ำไม้ในระดับประเทศ ดังนั้นหำกต้องกำรน ำข้อมูล
ดังกล่ำวไปใช้ส ำหรับภำรกิจตรวจสอบสภำพพื้นท่ีป่ำไม้รำยแปลงขนำดเล็ก อำทิ พื้นท่ีถือครองภำครัฐหรือ
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บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

พื้นท่ีในรูปแบบอื่น ๆ ควรใช้ข้อมูลท่ีได้รับในครั้งนี้เป็นข้อมูลสนับสนุนร่วมกับข้อมูลกำรรับรู้ระยะไกล
รูปแบบอื่น ๆ ท่ีมีรำยละเอียดจุดภำพสูง จะท ำให้กำรน ำข้อมูลสภำพพื้นท่ีป่ำไม้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและถูกต้องมำกยิ่งขึ้น 
 

ข้ อ เ สนอแ นะ  
 

จำกผลกำรเปรียบเทียบข้อมูลสภำพพื้นท่ีป่ำไม้ของประเทศไทยระหว่ำง ปี พ.ศ. 2559 – 2560 และ  
ปี พ.ศ. 2560 – 2561 ท ำให้ทรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่ำไม้ท่ีเกิดขึ้น ดังนั้นกรมป่ำไม้ควรพิจำรณำ
ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นท่ีป่ำไม้รำยปี เพื่อจัดเก็บเป็นฐำนข้อมูลแสดงกำรเปล่ียนแปลงพื้นท่ีป่ำไม้
ของประเทศต่อไปในอนำคต เนื่องจำกตัวเลขพื้นท่ีป่ำไม้ของประเทศในปัจจุบัน ถูกน ำไปใช้อ้ำงอิงท้ังใน
ระดับประเทศและนำนำชำติ 
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