
กรมป่าไม ้

โดย  

นายเสรี  รัตนเย็นใจ 
ผู้อ านวยการส่วนปลูกป่าภาคเอกชน 



การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ 
 

ตั้งแต่เร่ิมใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับแรก (พ.ศ. 2504) 
 - มีการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 
 - ประชากรเพ่ิมจาก 40 ล้านคน (พ.ศ. 2516) เป็น 66 ล้านคน (พ.ศ. 2560) 
 - พ้ืนท่ีป่าลดลง 844,788 ไร/่ปี (พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2558) 



ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539) 
 - ปี พ.ศ. 2532 นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ก าหนดพื้นท่ีป่า 40% ของประเทศ     
    (128.3 ล้านไร)่ 
  - ป่าอนุรักษ์ 15% (48.1 ล้านไร่) มีจริง 17% (54.5 ล้านไร่) 
  - ป่าเศรษฐกจิ 25% (80.2 ล้านไร่) มีจริง 11% (25.3 ล้านไร่) 

 ต้องปลูกป่าเศรษฐกิจเพ่ิม 12% (38.5 ล้านไร)่ 
 ภายใน 30 ปี (พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2563) เพ่ิมเฉล่ียปีละ 1.43 ล้านไร ่



เป้าหมายพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ 
 

  1. ภาครัฐ 11.55 ล้านไร่ (30%) 
   - กรมป่าไม้      6.75  ล้านไร่ 
   - องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  2.85 ล้านไร่ 
   - พื้นที่ทหาร      1.5  ล้านไร่ 
   - บรษิัทไม้อัดไทย จ ากัด   0.45 ล้านไร่ 

  2. ภาคเอกชน 26.95 ล้านไร่ (70%) 
   - สวนป่าเศรษฐกจิ    20.95 ล้านไร่ (54.42%) 
   - สวนป่าชุมชน     6  ล้านไร่ (15.58%) 
 

 เป้าหมายกระจายในจังหวัดในแต่ละภาค รวมทั้งสิ้น 38.5 ล้านไร ่



เป้าหมายพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศ 
 

    1. ป่าอนุรักษ์ 
    2. สวนป่าอุตสาหกรรม 
    3. สวนป่าพลังงาน 
    4. สวนป่าชุมชน 



การเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ของประเทศ 
  - ด าเนินการปลูกป่าอนุรักษ ์
  - การขับเคลื่อนสวนป่าเศรษฐกิจไม่ได้ผลเท่าที่ควร 
 

ข้อเสนอแนะแนวทาง เช่น 

  - การปรับแก้ไขกฎหมาย รักษา เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และการตัดฟันไม้ 
  - สนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง น าทุกส่วนของไม้มาใช้ประโยชน์ 
  - การลดน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิง การปลูกป่าเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน 
  - พื้นที่ลาดชันเกนิ 35% ไม่อนุญาตให้มีการออกโฉนด/หนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
  - ก าหนดสิ่งจูงใจในการส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชน 
  - การตั้งสถาบันวจิัยป่าไม้ระดับชาติ เพื่อน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  - แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย 



ป่าอนุรักษ์  25%   
ป่าเศรษฐกิจ  15% (49 ล้านไร่) 



การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 26 ล้านไร่ 

พื้นที ่ เนื้อที่ (ล้านไร)่ 

พื้นที่บุกรุกปลูกยางพารา 3.1 

พื้นที่บุกรุกปลูกปาล์ม 0.4 

พื้นที่ป่าสงวนฯ เสื่อมสภาพ (ลุ่มน้ า 3,4,5) 5.2 

ส.ป.ก. 5.0 

คทช. 1.0 

พื้นที่เอกชน 

     - พื้นที่ไม่เหมาะสมท านา 3.0 

     - พื้นที่ทั่วไป 5.6 

พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง 2.7 

รวม 26 



การส่งเสริมที่ผ่านมา 
  พื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ ไม่เกิน 5 ล้านไร ่
   - พื้นที่เอกชน      3  ล้านไร่ (เอกชนด าเนนิการเอง) 
   - พื้นที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  1.1  ล้านไร่ 
   - พื้นที่ที่เหลือเป็นเกษตรกรรายย่อย 
 

 กรมป่าไม้ส่งเสริมภายใต้โครงการต่างๆ 
  โดยการสนับสนุนกล้าไม้ 
  โดยการสนับสนุนกล้าไม้และเงนิอุดหนุน 
   - ป ีพ.ศ. 2537 – 2560    ประมาณ  1,500,838 ล้านไร่ 
   - ป ีพ.ศ. 2549 – 2560    จ านวน      467,696 ไร ่





สภาพปัญหาการส่งเสริม 
1. นโยบายและการขับเคลื่อนด้านต่างๆ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 - ความต้องการไม้ที่เพ่ิมขึ้น 
 - กฎหมาย และระเบียบ การท าไม้ การแปรรูป 
 - การเช่ือมโยงด้านวิชาการกับการส่งเสรมิ 

2. ฐานข้อมูลระดับพื้นที่ เพื่อใช้ในการวางแผน / การเข้าถงึข้อมูล 
3. การพึ่งพางบประมาณจากรัฐ ขาดการมีส่วนร่วม ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 
4. การให้ความส าคัญกับการก าหนดสิ่งจูงใจ เพื่อสร้างการแข่งขันกับพชืเกษตร 
 - ทุน     - การลดหย่อนภาษแีก่ผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจ 
 - ตลาด     - ราคาไม้ 
 - เทคโนโลยี    - การรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยนื 

5. ด้านทรัพยากรบุคคลในการส่งเสริม 
 - บางช่วงขาดหน่วยงานระดับพื้นที่ เช่น อ าเภอ จังหวัด 
 - โครงสร้างราชการไม่เหมาะสม 



                         นโยบายพลิกฟื้นผืนป่าสูก่ารพัฒนาที่ยั่งยืน 

“พลิกฟื้นผนืป่า 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

1.สร้างความเข้าใจ/ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม : 
“ประชารัฐ”  

2.แก้ไขแนวเขต/One map 

3.การบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุก 

4.ผ่อนผันผู้ยากไร้/จัดสรรที่ท ากิน
(คทช.) 

5.เพิ่มพื้นที่ป่า/พื้นที่สเีขียว 

5 มาตรการ 1 นโยบาย 5 ปฏิบัติ 

1. แบ่งเขตพื้นที่ Zoning และป้องกันรักษา
พื้นที่ถูกบุกรุกซ้ า 

2. ฟื้นฟูป่าที่ยดึคืนมา 

3. การแก้ปัญหาชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนฯ 
และป่าอนุรักษ์ 

4. ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า 
ในที่ดินกรรมสทิธิ์และสามารถตัดขายได้ 

5. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่หน่วยงาน
ราชการและท่ีสาธารณประโยชน์ 

: : 



(ร่าง) ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ 
พ.ศ. 2560-2579 
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ยุทธศาสตร/์ 
เป้าหมาย 

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดลุ วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การป้องกันรักษาพื้นที่เหลือให้คงอยู่ 

และยั่งยืน 

เป้าหมาย ป้องกันพืน้ที่ป่าสมบูรณ์ 53.80 ล้านไร่/ทวงคืน
พืน้ที่ป่า 2 ล้านไร่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและป่าท่ีถูกบุกรุก

อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย การฟื้นฟูสภาพเสื่อมโทรม 
14.02 ล้านไร่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เพิ่มพื้นที่ป่านอกเขตพื้นที่ป่าไม้ 

ตามกฎหมาย 

เป้าหมาย การส่งเสรมิปลูกป่าเศรษฐกิจ  
8.68 ล้านไร่  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ 
อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 

เป้าหมาย การแก้ปัญหาชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
3.4 ล้านไร่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิัยเพื่อ

พัฒนาการบรหิารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
บูรณาการ และส่งเสรมิการมีส่วนร่วม 

ทุกภาคส่วน 

เป้าหมาย การสรา้งเครือข่าย/การมีส่วนร่วม 
4,942 เครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ปรับปรุงและบูรณาการด้านการพัฒนา
องค์กรและกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

กรมป่าไม้ 



         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจาก         
  ป่าปลูกและการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนบทเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว 

เป้าหมายประสงค์ : 1. เพิ่มพ้ืนที่ป่าสีเขียวและป่าเศรษฐกิจนอกเขตพื้นที่ป่า 
    2. เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวชุมชนในเมอืง/ชุมชนบท 
 
ตัวชี้วัด :  1. มพีื้นที่ป่าสีเขียวและพื้นที่ป่าเศรษฐกิจนอกเขตพื้นที่ป่าไม้ 8.68 ล้านไร ่
  2. แจกจ่ายกล้าไม้เพื่อเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 3,680.8 ล้านกล้า 



กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกจิ  

 แนวทางการด าเนินงาน  

        1.1 การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลการปลูกป่าเศรษฐกิจ 
 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนปลูกป่าเศรษฐกจิในทีด่นิของตนเอง ด้านการบริหารจัดการสวนป่า ระเบียบ 
กฎหมาย มาตรการลดหย่อนภาษี แหล่งรับซื้อไม้ และรวมถึงนวัตกรรม 
 1.3 จัดหาและสนับสนุนแหล่งเงินทนุ ในการปลูกป่าเศรษฐกจิรูปแบบต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 1.4 สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่ผู้ปลูกสวนป่า โดยชนิด ปรมิาณ สอดคล้องกับความต้องการ และ กลไกของตลาด  
 1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบในการผลติ ทั้งภายในประเทศและส่งออก 
 1.6 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการในการเพิ่มผลผลิต และรายได้แก่ผู้ปลูกป่าเศรษฐกจิ 

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจาก         
  ป่าปลูกและการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนบทเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว (ต่อ) 



         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจาก         
  ป่าปลูกและการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนบทเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว (ต่อ) 

กลยุทธ์ : 2. ส่งเสรมิและสนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครอืข่ายผู้ปลูกป่า 

 แนวทางการด าเนนิงาน 

 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ปลูกป่า 
 2.2 ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลเครอืข่ายผู้ปลูกป่า 
 2.3 เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ปลูกป่าต่างๆ และแหล่งรับซื้อไม้เพื่อประโยชน์ในด้านบริการจัดการ
สวนป่า การส่งเสรมิการลงทุน ด้านการตลาด 



         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจาก         
  ป่าปลูกและการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนบทเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว (ต่อ) 

กลยุทธ์ : 6. พัฒนาระบบการรับรองป่าไม้ (Forest Certification) ที่ได้มาตรฐาน 

 แนวทางการด าเนนิงาน 

 6.1 พัฒนา National & Indicators ที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดย
บูรณาการการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 6.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนในการด าเนินการตามมาตรฐาน
การรับรองป่าไม้ (Forest certification) ระดับนานาชาติ 



ยุทธศาสตร์การเพ่ิมพ้ืนที่ป่า 
(ตามแผนปฏบิัตติาารปฏิร ปทรตพยาารปา่ไม้ พ.ศ. 2560-2579) 





แผนการปฏิบัติการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนการส่งเสริม 

เป้าหมาย (ไร)่ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 ช่วงที่ 4 
รวมเป้าหมาย 20 ป ี

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561-2564 พ.ศ. 2565-2569 พ.ศ. 2570-2574 พ.ศ. 2575-2579 

   1. ส่งเสรมิการปลูกไม้โตเร็ว 13,600 400,000 500,000 1,413,000 1,413,400 3,740,000 

      1.1 โครงการส่งเสรมิการปลูกไม้โตเร็ว เพื่ออุตสาหกรรม   

      1.2 โครงการส่งเสรมิการปลูกไม้โตเร็ว เพื่อพลังงานทดแทน 

   2. ส่งเสรมิการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว 20,000 200,000 250,000 1,000,000 1,000,000 2,470,000 

   3. ส่งเสรมิการปลูกไม้เศรษฐกจิ ในพื้นที่ปลูกไม้ยางพารา (พื้นที่เกษตรกรรม) 20,000 200,000 250,000 1,000,000 1,000,000 2,470,000 

รวม 53,600 800,000 1,000,000 3,413,000 3,413,400 8,680,000 









ยุทธศาสตร์และแผนงานการสง่เสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
(พ.ศ. 2560-2579) 

ที่มา : คณะวนศาสตร ์



ยุทธศาสตร์และแผนงานการสง่เสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
(พ.ศ. 2560-2579) 

ที่มา : คณะวนศาสตร ์

ยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกจิแบบครบวงจร (พ.ศ. 2560-2579) 
ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ 21 แผนงาน 67 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมไมเ้ศรษฐกิจ
   แบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที ่2  การจดัเตรียมพื้นท่ีรองรับการส่งเสริมไมเ้ศรษฐกิจแบบครบวงจร  
ยุทธศาสตร์ที ่3  การพฒันามาตรการทางการคลงั การเงิน และระบบตลาดเพื่อสร้างแรงจูงใจปลูกไมเ้ศรษฐกิจ
   แบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การพฒันาศกัยภาพเกษตรกรและผูป้ระกอบการไมเ้ศรษฐกิจแบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที ่5  การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมไมเ้ศรษฐกิจแบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารงานเพื่อส่งเสริมไมเ้ศรษฐกิจแบบครบวงจร  
ยุทธศาสตร์ที ่7  การพฒันาระบบรับรองป่าไม ้



ยุทธศาสตร์และแผนงานการสง่เสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
(พ.ศ. 2560-2579) 

ที่มา : คณะวนศาสตร ์



ยุทธศาสตร์และแผนงานการสง่เสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
(พ.ศ. 2560-2579) 

ที่มา : คณะวนศาสตร ์



ยุทธศาสตร์และแผนงานการสง่เสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
(พ.ศ. 2560-2579) 

ที่มา : คณะวนศาสตร ์



ยุทธศาสตร์และแผนงานการสง่เสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
(พ.ศ. 2560-2579) 

ที่มา : คณะวนศาสตร ์



ยุทธศาสตร์และแผนงานการสง่เสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
(พ.ศ. 2560-2579) 

ที่มา : คณะวนศาสตร ์



ยุทธศาสตร์และแผนงานการสง่เสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
(พ.ศ. 2560-2579) 

ที่มา : คณะวนศาสตร ์



ยุทธศาสตร์และแผนงานการสง่เสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
(พ.ศ. 2560-2579) 

ที่มา : คณะวนศาสตร ์



แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 1.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ : 76 จังหวัด 
  - ส ารวจฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจ 
  - อบรมเจ้าหน้าท่ี 2 หลักสูตร 

 1.2 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูก  
  สวนป่า : 23 เครือข่าย 



2. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 

 2.1 โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ระยะที่ 2 : 10,000 ไร่ 

 2.2 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีปลูกไม้ยางพาราและพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม : 20,000 ไร่ 

แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



3. แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
    แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 กิจกรรมหลักส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    3.1 กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพ และรายได้ประชาชน 

  - โครงการส่งเสรมิการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม : 1,600 ไร่ 

  - โครงการส่งเสรมิการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ศสส.) : 3,900 ไร่ 
  - โครงการส่งเสรมิการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ปลูกไม้ยางพาราและพ้ืนที่เกษตรกรรม : 8,400 ไร่ 

    3.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกจิ : 20 จังหวัด 
 กิจกรรมหลักส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
    3.3 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า/สหกรณ์สวนป่า
ภาคเอกชน : 5 เครอืข่าย 

แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



1. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เสนอแผนพัฒนา ต่อจังหวัด และภาคในความรับผิดชอบ 
2. โครงการท่ีส่วนปลูกป่าสภาคเอกชน ส่งให้ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้พิจารณาเสนอ 
 - โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 
 - โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน 
3. ความต้องการใช้ไม ้
4. เป้าหมายพ้ืนท่ี 

แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 


