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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
จำกสถำนกำรณ์กำรลดลงของพื้นที่ป่ำไม้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยเมื่อ ปี พ.ศ. 2516 ประเทศ
ไทยมีพื้ น ที่ ป่ ำไม้ทั้ งหมด 138,566,875 ไร่ หรือ ร้อยละ 43.21 ของพื้ น ที่ป ระเทศ โดย ณ ขณะนั้น ใช้
เทคนิคหลักกำรแปลตีควำมด้วยสำยตำ (visual interpretation) โดยใช้ข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 5
ควำมละเอียดจุดภำพ 30 เมตร จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2555 – 2556 ได้เริ่มนำข้อมูลภำพดำวเทียมไทยโชต
ซึ่งเป็นดำวเทียมสำรวจทรัพยำกรธรรมชำติดวงแรกของประเทศไทย ควำมละเอียดจุดภำพ 15 เมตร มำใช้
เป็ น หลั ก ในกำรจั ด ท ำข้ อ มู ล และ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 ประเทศไทยเหลื อ พื้ น ที่ ป่ ำ ไม้ ทั้ ง หมด
102,484,072.71 ไร่ หรือร้อยละ 31.68 และได้นำข้อมูลภำพดำวเทียม Sentinel-2 ของสหภำพยุโรป
ควำมละเอีย ดจุ ดภำพ 10 เมตร มำใช้เป็ น หลั ก ในกำรจัด ท ำข้ อมู ล สภำพพื้ นที่ ป่ ำไม้ ของประเทศไทย
ด้วยควำมละเอียดของข้อมูลภำพดำวเทียมที่ถูกปรั บปรุงให้ สูงขึ้น ทำให้สำมำรถตรวจจับพื้นที่ป่ำไม้ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้นเมื่อเทียบกับกำรดำเนินกำรในอดีตที่ผ่ำนมำ
กรมป่ำไม้ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งสำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ ให้เป็น
หน่วยงำนที่ทำหน้ำที่บริหำรงำนด้ำนกำรจัดกำรที่ดินป่ ำไม้ให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมี
ภำรกิ จ หลั ก ในกำรส ำรวจ วิ เครำะห์ และประมวลผลข้ อ มู ล ทรั พ ยำกรป่ ำ ไม้ เพื่ อ ใช้ ในกำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยในกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ กำรประเมินผลและติดตำมกำรใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ป่ำไม้ และนโยบำยกำรแก้ไขปัญหำข้อขัดแย้งในเรื่องที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย หรือกำรใช้ประโยชน์อื่น ๆ
จำกภำรกิจของสำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ดังกล่ำว จึงมีควำมจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลสภำพทรัพยำกรป่ำไม้
ของประเทศที่ เป็ น ปั จ จุ บั น และต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี เพื่ อ ใช้ ส ำหรับ เป็ น ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ งำนด้ ำ น
กำรจั ดกำรทรั พ ยำกรป่ ำไม้ของกรมป่ ำไม้และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง ส ำนั กจัดกำรที่ดินป่ำไม้ จึงได้
ร่วมกับศูนย์วิจัยป่ำไม้ คณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ดำเนินโครงกำรจัดทำข้อมูลสภำพพื้นที่
ป่ ำ ไม้ ปี พ.ศ. 2563 โดยเป็ น กำรด ำเนิ น กำรจั ด ท ำข้ อ มู ล สภำพพื้ น ที่ ป่ ำไม้ รำยปี ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 8
เพื่อสำรวจและจัดทำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ที่ เป็นมำตรฐำนและมีควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และ
เพื่อให้ได้ข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ที่เป็นปัจจุบัน สำมำรถรองรับและสนับสนุนกำรจัดทำนโยบำยในกำรวำง
แผนกำรจั ด กำรทรั พ ยำกรป่ ำ ไม้ รวมทั้ งสำมำรถใช้ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ ำ วในกำรติ ด ตำมและเฝ้ ำ ระวั งกำร
เปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรป่ำไม้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป โดยมีระยะเวลำในกำรดำเนินงำนตั้งแต่
เดือนมีนำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวำคม พ.ศ. 2563 โดยมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินกำร ดังนี้
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 กำรจัดหำข้อมูลภำพดำวเทียม
 กำรเตรียมข้อมูลภำพดำวเทียมก่อนกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 กำรวิเครำะห์และจำแนกข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้
สำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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 กำรประเมินควำมถูกต้องของกำรจำแนกข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้
 กำรจัดทำแผนที่ขั้นสุดท้ำย
 กำรจัดทำฐำนข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้

พื้ น ที่ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ข้อมูลพื้นที่ประเทศไทยในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ที่ใช้สำหรับกำรคำนวณร้อยละพื้นที่ป่ำไม้รำยจังหวัด
เท่ำกับ 517,645.92 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 323,528,699.65 ไร่ อ้ำงอิงจำกสำนักบริหำรกำรปกครอง
ท้องที่ กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ปี พ.ศ. 2563

ข้ อ มู ล ภ ำ พ ด ำ ว เ ที ย ม
ในกำรจั ดท ำข้อมูล สภำพพื้น ที่ป่ ำไม้ครั้งนี้ ใช้ข้อมูล ภำพดำวเที ยม Sentinel-2 ระบบบั นทึกภำพ MSI
ควำมละเอี ย ดจุ ด ภำพ 10 เมตร บั น ทึ ก ภำพ ปี พ.ศ. 2563 เป็ น หลั ก ในกำรปฏิ บั ติ งำน โดยมี ข้ อ มู ล
ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย และใช้ข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 8 ระบบบันทึกภำพ OLI ควำมละเอียด
จุดภำพ 30 เมตร บันทึกภำพ ปี พ.ศ. 2563 สำหรับสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน

ดำวเทียม Sentinel-2

ดำวเทียม Landsat 8

นิ ย ำ ม พื้ น ที่ ป่ ำ ไ ม้
พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สำมำรถจำแนกได้ว่ำเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนำดไม่น้อยกว่ำ
3.125 ไร่ และหมำยรวมถึงทุ่งหญ้ำและลำนหินที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ ที่ปรำกฏล้อมรอบด้วยพื้น ที่ที่จำแนก
ได้ว่ำเป็นพื้นที่ป่ำไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคำลิปตัส หรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่ำผลผลิตหลักของ
กำรดำเนินกำรไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยำงพำรำ และสวนปำล์ม
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ก ำ ร แ บ่ ง ภู มิ ภ ำ ค ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ต ำ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ภู มิ ศ ำ ส ต ร์ แ ห่ ง ช ำ ติ ปี พ . ศ . 2 5 2 0

สำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้
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ข้ อ มู ล ส ภ ำ พ พื้ น ที่ ป่ ำ ไ ม้ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ปี พ . ศ . 2 5 6 3
ประเทศไทยมีพื้ น ที่ ป่ ำไม้ ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 102,353,484.76 ไร่ หรือ ร้อยละ 31.64 ของพื้ น ที่
ประเทศ
ภูมิภำค
พื้นที่ทั้งหมด (ไร่)
ภำคกลำง
56,912,645.90
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
104,823,709.22
ภำคตะวันออก
21,550,883.56
ภำคตะวันตก
34,038,210.43
ภำคใต้
46,154,901.40
ภำคเหนือ
60,048,349.14
รวม
323,528,699.65
พืน้ ที่ป่ำไม้นอกเส้นขอบเขตกำรปกครอง
ของกระทรวงมหำดไทย ปี 2563

สำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้

พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่)
12,233,818.36
15,718,049.67
4,724,547.80
20,122,979.15
11,221,974.88
38,332,114.91
102,353,484.76

ร้อยละพื้นที่ป่ำไม้
21.50
14.99
21.92
59.12
24.31
63.84
31.64

89,332.84
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แ ผ น ที่ ส ภ ำ พ พื้ น ที่ ป่ ำ ไ ม้ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ปี พ . ศ . 2 5 6 3
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ภำคกลำง

ภำคกลำง: ครอบคลุมพื้นที่ 22 จังหวัด มีพื้นที่ทั้งหมด 56,912,645.90 ไร่ พบพื้นที่ป่ำไม้ 12,233,818.36
ไร่ คิดเป็ น ร้อยละ 21.50 จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมำกที่สุด ได้แก่ อุทัยธำนี
(ร้อยละ 51.43) รองลงมำคือ พิษณุโลก (ร้อยละ 37.32) เพชรบูรณ์ (ร้อยละ 32.54) นครนำยก (ร้อยละ
30.02) สุโขทัย (ร้อยละ 29.64) สระบุรี (ร้อยละ 24.35) กำแพงเพชร (ร้อยละ 23.47) ลพบุรี (ร้อยละ
14.85) สุพรรณบุรี (ร้อยละ 11.67) นครสวรรค์ (ร้อยละ 9.75) สมุทรสงครำม (ร้อยละ 7.57) สมุทรสำคร
(ร้อยละ 4.99) สมุทรปรำกำร (ร้อยละ 3.03) ชัยนำท (ร้อยละ 2.57) กรุงเทพมหำนคร (ร้อยละ 0.40)
พิจิตร (ร้อยละ 0.40) นครปฐม (ร้อยละ 0.09) สิงห์บุรี (ร้อยละ 0.05) และพระนครศรีอยุธยำ (ร้อยละ
0.002) มีพื้นที่ 3 จังหวัดที่ไม่พบพื้นที่ป่ำไม้ ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธำนี และอ่ำงทอง
จังหวัด
อุทัยธำนี
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
นครนำยก
สุโขทัย
สระบุรี
กำแพงเพชร
ลพบุรี
สุพรรณบุรี
นครสวรรค์

พื้นที่จังหวัด
(ไร่)
4,154,384.44
6,618,283.87
7,712,328.42
1,338,502.89
4,169,171.30
2,186,994.18
5,320,279.22
4,058,095.84
3,381,555.68
5,953,517.73

พื้นที่ป่ำไม้
(ไร่)
2,136,789.14
2,470,144.39
2,509,913.12
401,756.92
1,235,778.93
532,568.92
1,248,504.10
602,604.36
394,763.08
580,174.53

%

จังหวัด

51.43
37.32
32.54
30.02
29.64
24.35
23.47
14.85
11.67
9.75

สมุทรสงครำม
สมุทรสำคร
สมุทรปรำกำร
ชัยนำท
กรุงเทพมหำนคร
พิจิตร
นครปฐม
สิงห์บุรี
พระนครศรีอยุธยำ
รวม

พื้นที่จังหวัด
(ไร่)
258,417.75
541,531.14
592,001.82
1,566,366.39
977,490.79
2,699,361.06
1,339,004.62
510,716.51
1,592,367.35
56,912,645.90

พื้นที่ป่ำไม้
(ไร่)
19,559.51
27,011.27
17,961.46
40,248.75
3,901.83
10,699.59
1,144.66
265.19
28.60
12,233,818.36

%
7.57
4.99
3.03
2.57
0.40
0.40
0.09
0.05
0.002
21.50

หมำยเหตุ: เรียงข้อมูลตำมจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมำกที่สุด

สำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้
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ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ: ครอบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัด มีพื้นที่ทั้งหมด 104,823,709.22 ไร่ พบพื้นที่ป่ำไม้
15,718,049.67 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.99 จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมำกที่สุด
ได้แก่ มุกดำหำร (ร้อยละ 32.96) รองลงมำคือ เลย (ร้อยละ 32.18) ชัยภูมิ (ร้อยละ 31.35) อุบลรำชธำนี
(ร้ อยละ 17.91) สกลนคร (ร้อยละ 17.57) นครรำชสีมำ (ร้อยละ 15.38) นครพนม (ร้อยละ 13.84)
หนองบัวลำภู (ร้อยละ 11.71) ขอนแก่น (ร้อยละ 11.46) ศรีสะเกษ (ร้อยละ 11.45) กำฬสินธุ์ (ร้อยละ
10.93) อุดรธำนี (ร้อยละ 10.19) อำนำจเจริญ (ร้อยละ 9.49) บุรีรัมย์ (ร้อยละ 8.78) ยโสธร (ร้อยละ
8.59) สุรินทร์ (ร้อยละ 8.43) หนองคำย (ร้อยละ 7.05) บึงกำฬ (ร้อยละ 6.95) ร้อยเอ็ด (ร้อยละ 4.38)
และมหำสำรคำม (ร้อยละ 3.80)
จังหวัด
มุกดำหำร
เลย
ชัยภูมิ
อุบลรำชธำนี
สกลนคร
นครรำชสีมำ
นครพนม
หนองบัวลำภู
ขอนแก่น
ศรีสะเกษ

พื้นที่จังหวัด
(ไร่)
2,578,781.45
6,562,289.91
7,936,505.90
9,766,100.26
5,987,354.38
12,960,078.66
3,523,087.16
2,562,107.95
6,662,090.37
5,584,790.41

พื้นที่ป่ำไม้
(ไร่)
850,064.18
2,111,479.21
2,488,460.23
1,749,517.45
1,051,973.24
1,993,488.27
487,558.42
300,017.85
763,545.31
639,359.14

%

จังหวัด

32.96
32.18
31.35
17.91
17.57
15.38
13.84
11.71
11.46
11.45

กำฬสินธุ์
อุดรธำนี
อำนำจเจริญ
บุรีรัมย์
ยโสธร
สุรินทร์
หนองคำย
บึงกำฬ
ร้อยเอ็ด
มหำสำรคำม
รวม

พื้นที่จังหวัด
(ไร่)
4,335,183.22
6,919,691.85
2,056,123.19
6,299,705.58
2,582,054.84
5,533,937.48
2,046,782.53
2,501,820.39
4,920,631.36
3,504,592.35
104,823,709.22

พื้นที่ป่ำไม้
(ไร่)
473,669.93
705,246.55
195,186.26
553,404.97
221,674.84
466,560.87
144,330.07
173,930.27
215,453.79
133,128.81
15,718,049.67

%
10.93
10.19
9.49
8.78
8.59
8.43
7.05
6.95
4.38
3.80
14.99

หมำยเหตุ: เรียงข้อมูลตำมจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมำกที่สุด

สำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

7

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
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ภำคตะวันออก

ภำคตะวั น ออก: ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 7 จั ง หวั ด มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด 21,550,883.56 ไร่ พบพื้ น ที่ ป่ ำ ไม้
4,724,547.80 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.92 จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมำกที่สุด ได้แก่
จั น ทบุ รี (ร้ อ ยละ 32.40) รองลงมำคื อ ตรำด (ร้ อ ยละ 31.34) ปรำจี น บุ รี (ร้ อ ยละ 28.55) สระแก้ ว
(ร้อยละ 22.03) ฉะเชิงเทรำ (ร้อยละ 15.52) ชลบุรี (ร้อยละ 12.20) และระยอง (ร้อยละ 7.91)
จังหวัด
จันทบุรี
ตรำด
ปรำจีนบุรี
สระแก้ว
ฉะเชิงเทรำ
ชลบุรี
ระยอง
รวม

พื้นที่จังหวัด
(ไร่)
4,009,602.07
1,791,577.83
3,140,982.59
4,269,328.74
3,230,873.49
2,817,515.03
2,291,003.80
21,550,883.56

พื้นที่ป่ำไม้
(ไร่)
1,298,910.63
561,557.34
896,884.40
940,734.00
501,352.42
343,785.95
181,323.04
4,724,547.80

%
32.40
31.34
28.55
22.03
15.52
12.20
7.91
21.92

หมำยเหตุ: เรียงข้อมูลตำมจังหวัดทีม่ ีสัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้เทียบกับพืน้ ทีจ่ ังหวัดมำกทีส่ ุด

สำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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ภำคตะวันตก

ภำคตะวั น ตก: ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 5 จั ง หวั ด มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด 34,038,210.43 ไร่ พบพื้ น ที่ ป่ ำ ไม้
20,122,979.15 ไร่ คิดเป็ น ร้อยละ 59.12 จังหวัดที่มีสั ดส่ วนพื้น ที่ป่ำไม้เทียบกับพื้ นที่จังหวัดมำกที่สุ ด
ได้ แ ก่ ตำก (ร้ อ ยละ 71.95) รองลงมำคื อ กำญจนบุ รี (ร้ อ ยละ 61.88) เพชรบุ รี (ร้ อ ยละ 57.66)
ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 38.77) และรำชบุรี (ร้อยละ 32.92)
จังหวัด
ตำก
กำญจนบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
รำชบุรี
รวม

พื้นที่จังหวัด
(ไร่)
10,814,124.30
12,115,349.31
3,857,470.45
4,008,477.58
3,242,788.78
34,038,210.43

พื้นที่ป่ำไม้
(ไร่)
7,780,484.56
7,496,620.88
2,224,237.59
1,554,004.65
1,067,631.46
20,122,979.15

%
71.95
61.88
57.66
38.77
32.92
59.12

หมำยเหตุ: เรียงข้อมูลตำมจังหวัดทีม่ ีสัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้เทียบกับพืน้ ทีจ่ ังหวัดมำกทีส่ ุด

สำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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ภำคใต้

ภำคใต้: ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัด มีพื้นที่ทั้งหมด 46,154,901.40 ไร่ พบพื้นที่ป่ำไม้ 11,221,974.88 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 24.31 จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมำกที่สุด ได้แก่ ระนอง (ร้อยละ
53.41) รองลงมำคือ สตูล (ร้อยละ 40.13) ยะลำ (ร้อยละ 32.49) พังงำ (ร้อยละ 32.39) สุรำษฎร์ธำนี
(ร้อยละ 28.77) นรำธิวำส (ร้อยละ 26.59) ตรัง (ร้อยละ 23.13) ชุมพร (ร้อยละ 21.43) ภูเก็ต (ร้อยละ
20.51) นครศรีธรรมรำช (ร้อยละ 18.40) กระบี่ (ร้อยละ 17.18) พัทลุง (ร้อยละ 16.26) สงขลำ (ร้อยละ
11.18) และปัตตำนี (ร้อยละ 5.55)
พื้นที่จังหวัด
(ไร่)
ระนอง
2,018,415.58
สตูล
1,887,104.44
ยะลำ
2,797,417.84
พังงำ
3,434,460.12
สุรำษฎร์ธำนี 8,174,644.93
นรำธิวำส
2,807,081.61
ตรัง
2,953,504.44
จังหวัด

พื้นที่ป่ำไม้
(ไร่)

%

1,078,040.15
757,297.10
908,973.23
1,112,468.36
2,351,828.52
746,325.46
683,008.78

53.41
40.13
32.49
32.39
28.77
26.59
23.13

พื้นที่จังหวัด
(ไร่)
ชุมพร
3,748,782.77
ภูเก็ต
341,788.41
นครศรีธรรมรำช 6,177,901.73
กระบี่
3,327,160.32
พัทลุง
2,413,169.61
สงขลำ
4,838,147.99
ปัตตำนี
1,235,321.61
รวม
46,154,901.40
จังหวัด

พื้นที่ป่ำไม้
(ไร่)

%

803,473.32
70,108.12
1,136,667.16
571,742.88
392,459.47
541,026.00
68,556.30
11,221,974.88

21.43
20.51
18.40
17.18
16.26
11.18
5.55
24.31

หมำยเหตุ: เรียงข้อมูลตำมจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่ำเทียบกับพื้นที่จังหวัดมำกที่สุด

สำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

10

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร

โครงกำรจัดทำข้อมูลสภำพพืน้ ที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2563

ภำคเหนือ

ภำคเหนือ: ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด มีพื้นที่ทั้งหมด 60,048,349.14 ไร่ พบพื้นที่ป่ำไม้ 38,332,114.91
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 63.84 จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมำกที่สุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน
(ร้อยละ 85.17) รองลงมำคือ ลำปำง (ร้อยละ 69.98) เชียงใหม่ (ร้อยละ 69.29) แพร่ (ร้อยละ 64.85)
น่ ำน (ร้ อยละ 61.22) ล ำพู น (ร้อ ยละ 57.82) อุ ตรดิต ถ์ (ร้อยละ 55.79) พะเยำ (ร้อยละ 51.45) และ
เชียงรำย (ร้อยละ 39.71)
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ลำปำง
เชียงใหม่
แพร่
น่ำน

พื้นที่จังหวัด
(ไร่)
7,978,039.52
7,805,168.84
13,834,594.19
4,051,912.64
7,581,035.02

พื้นที่ป่ำไม้
(ไร่)
6,795,180.77
5,461,903.12
9,586,229.00
2,627,577.17
4,640,747.22

%

จังหวัด

85.17
69.98
69.29
64.85
61.22

ลำพูน
อุตรดิตถ์
พะเยำ
เชียงรำย
รวม

พื้นที่จังหวัด
(ไร่)
2,798,924.68
4,941,115.24
3,868,248.44
7,189,310.58
60,048,349.14

พื้นที่ป่ำไม้
(ไร่)
1,618,442.57
2,756,818.85
1,990,146.57
2,855,069.64
24,470,890.06

%
57.82
55.79
51.45
39.71
40.75

หมำยเหตุ: เรียงข้อมูลตำมจังหวัดทีม่ ีสัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้เทียบกับพืน้ ทีจ่ ังหวัดมำกทีส่ ุด

สำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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แ ผ น ที่ ร้ อ ย ล ะ พื้ น ที่ ป่ ำ ไ ม้ ร ำ ย จั ง ห วั ด ปี พ . ศ . 2 5 6 3

สำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ค ว ำ ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง ก ำ ร แ ป ล ข้ อ มู ล ส ภ ำ พ พื้ น ที่ ป่ ำ ไ ม้
กำรประเมินควำมถูกต้องของกำรแปลข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2563 ใช้จุดตรวจสอบภำคสนำม
ทั้งหมด 639 จุด กระจำยในทุกภูมิภำคของประเทศ คิดเป็นร้อยละของควำมถูกต้องในกำรจำแนกพื้นที่
ป่ำไม้ เท่ำกับ 97.65

ก ำ ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง พื้ น ที่ ป่ ำ ไ ม้ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
สถิติพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศไทยของกรมป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2516 – 2563
ปี พ.ศ.
2516
2519
2521
2525
2528
2531
2532
2534
2536
2538
2541
2543
2547
2548
2549
2551
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

พื้นที่ปำ่ ไม้ของประเทศไทย
ตำรำงกิโลเมตร
ไร่
221,707.00
138,566,875.00
198,417.00
124,010,625.00
175,224.00
109,515,000.00
156,600.00
97,875,000.00
150,866.00
94,291,250.00
143,803.00
89,876,875.00
143,417.00
89,635,625.00
136,698.00
85,436,250.00
133,554.00
83,471,250.00
131,485.00
82,178,125.00
129,722.00
81,076,250.00
170,110.78
106,319,237.50
167,590.98
104,744,362.50
161,001.30
100,625,812.50
158,652.59
99,157,868.75
171,585.65
107,241,031.25
163,391.26
102,119,539.55
163,656.64
102,285,400.62
163,585.57
102,240,981.88
163,479.69
102,174,805.09
163,450.16
102,156,350.51
163,981.28
102,488,302.19
163,974.52
102,484,072.71
163,765.58
102,353,484.76

สำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้

ร้อยละ
พื้นที่ปำ่ ไม้
43.21
38.67
34.15
30.52
29.40
28.03
27.95
26.64
26.03
25.62
25.28
33.15
32.66
31.38
30.92
33.44
31.57
31.62
31.60
31.58
31.58
31.68
31.68
31.64

หน่วยงำนจัดทำข้อมูล
กรมป่ำไม้
กรมป่ำไม้
กรมป่ำไม้
กรมป่ำไม้
กรมป่ำไม้
กรมป่ำไม้
กรมป่ำไม้
กรมป่ำไม้
กรมป่ำไม้
กรมป่ำไม้
กรมป่ำไม้
กรมป่ำไม้
กรมป่ำไม้
กรมป่ำไม้
กรมป่ำไม้
มหำวิทยำลัยมหิดล
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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ร้อยละพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศ
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ปี พ. ศ.

กำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2563 สำมำรถพิจำรณำเป็นสอง
ช่วงเวลำ ได้แก่ ช่วงระหว่ำง ปี พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2541 และช่วงระหว่ำง ปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2563
เนื่องจำกมำตรำส่วนที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนมีควำมแตกต่ำงกัน กล่ำวคือ ก่อน ปี พ.ศ. 2543 ข้อมูลพื้นที่
ป่ำไม้ของกรมป่ำไม้ ถูกจัดทำขึ้นจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลภำพดำวเทียมที่มำตรำส่วน 1:250,000 ภำยหลัง
จำก ปี พ.ศ. 2543 มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงมำตรำส่ ว นที่ ใช้ ส ำหรับ กำรจัด ท ำข้ อ มู ล สภำพพื้ น ที่ ป่ ำไม้ เป็ น
1:50,000 และมีกำรนำระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (geographic information system : GIS) มำใช้ใน
กำรจัดทำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศไทย ดังนั้นผลจำกกำรกำหนดมำตรำส่วนของภำพดำวเทียม
ที่แตกต่ำงกันดังกล่ำว ทำให้ตัวเลขพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศมีควำมแตกต่ำงกันชัดเจน
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 – 2563: รวมระยะเวลำ 20 ปี): พื้นที่ป่ำไม้ลดลงจำก 106,319,237.50 ไร่ ใน
ปี พ.ศ. 2543 เหลือ 102,353,484.76 ไร่ ใน ปี พ.ศ. 2563 หรือคิดเป็นอัตรำกำรลดลงของพื้นที่ป่ำไม้
เท่ำกับ 198,287.64 ไร่ต่อปี
หำกเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่ำไม้ ระหว่ำง ปี พ.ศ. 2561 – 2562 และ พ.ศ. 2563 พบว่ำ
พื้นที่ป่ำไม้ในรอบหนึ่งปีที่ผ่ำนมำลดลง 130,587.94 ไร่ และยังพบพื้นที่ป่ำไม้ที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงใน
รอบปีที่ผ่ำนมำถึง 102,163,875.18 ไร่

สำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร

โครงกำรจัดทำข้อมูลสภำพพืน้ ที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2563

กำรเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล พื้ น ที่ ป่ ำ ไม้
ปี พ.ศ. 2561 – 2562 และ พ.ศ. 2563
จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
กำแพงเพชร
ชัยนำท
นครนำยก
นครปฐม
นครสวรรค์
นนทบุรี
ปทุมธำนี
พระนครศรีอยุธยำ
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
ลพบุรี
สมุทรปรำกำร
สมุทรสงครำม
สมุทรสำคร
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
อ่ำงทอง
อุทัยธำนี
รวม
กำฬสินธุ์
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
นครพนม
นครรำชสีมำ
สำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้

พื้นที่ปำ่ ไม้ (ไร่)
ปี พ.ศ. 2561 - 2562
ปี พ.ศ. 2563
ภำคกลำง (22 จังหวัด)
3,887.29
3,901.83
1,248,121.66
1,248,504.10
40,158.27
40,248.75
401,303.82
401,756.92
1,029.02
1,144.66
579,676.12
580,174.53
ไม่มีพื้นทีป่ ่ำไม้
ไม่มีพื้นทีป่ ่ำไม้
28.60
28.60
10,622.52
10,699.59
2,467,894.55
2,470,144.39
2,508,262.79
2,509,913.12
601,510.15
602,604.36
17,660.30
17,961.46
18,915.09
19,559.51
26,533.15
27,011.27
529,689.38
532,568.92
265.19
265.19
1,234,333.08
1,235,778.93
394,676.33
394,763.08
ไม่มีพื้นทีป่ ่ำไม้
2,136,740.87
2,136,789.14
12,221,308.19
12,233,818.36
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด)
474,092.05
473,669.93
763,929.46
763,545.31
2,488,777.15
2,488,460.23
493,340.20
487,558.42
1,995,327.44
1,993,488.27

กำรเปลี่ยนแปลง (+/-)
ไร่
ร้อยละ
14.54
382.44
90.49
453.10
115.64
498.41

0.37
0.03
0.23
0.11
11.24
0.09

0.00
77.07
2,249.84
1,650.33
1,094.21
301.17
644.42
478.12
2,879.53
0.00
1,445.85
86.75

0.00
0.73
0.09
0.07
0.18
1.71
3.41
1.80
0.54
0.00
0.12
0.02

48.26
12,510.17

0.002
0.10

-422.12
-384.15
-316.92
-5,781.78
-1,839.17

-0.09
-0.05
-0.01
-1.17
-0.09

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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จังหวัด
บึงกำฬ
บุรีรัมย์
มหำสำรคำม
มุกดำหำร
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สุรินทร์
หนองคำย
หนองบัวลำภู
อำนำจเจริญ
อุดรธำนี
อุบลรำชธำนี
รวม
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรำ
ชลบุรี
ตรำด
ปรำจีนบุรี
ระยอง
สระแก้ว
รวม
กำญจนบุรี
ตำก
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
รำชบุรี
รวม
สำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้

โครงกำรจัดทำข้อมูลสภำพพืน้ ที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2563

พื้นที่ปำ่ ไม้ (ไร่)
ปี พ.ศ. 2561 - 2562
ปี พ.ศ. 2563
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) (ต่อ)
174,812.63
173,930.27
554,287.36
553,404.97
133,600.95
133,128.81
851,056.04
850,064.18
223,838.86
221,674.84
215,993.24
215,453.79
2,113,593.41
2,111,479.21
640,517.60
639,359.14
1,057,666.76
1,051,973.24
467,303.52
466,560.87
145,418.92
144,330.07
300,180.12
300,017.85
196,248.41
195,186.26
707,169.28
705,246.55
1,754,845.01
1,749,517.45
15,751,998.42
15,718,049.67
ภำคตะวันออก (7 จังหวัด)
1,297,317.36
1,298,910.63
502,217.86
501,352.42
344,460.86
343,785.95
561,797.43
561,557.34
897,381.79
896,884.40
182,555.04
181,323.04
940,966.30
940,734.00
4,726,696.64
4,724,547.80
ภำคตะวันตก (5 จังหวัด)
7,501,233.33
7,496,620.88
7,784,533.71
7,780,484.56
1,552,871.82
1,554,004.65
2,226,287.51
2,224,237.59
1,069,197.53
1,067,631.46
20,134,123.90
20,122,979.15

กำรเปลี่ยนแปลง (+/-)
ไร่
ร้อยละ
-882.35
-882.39
-472.14
-991.86
-2,164.01
-539.45
-2,114.21
-1,158.46
-5,693.51
-742.65
-1,088.85
-162.27
-1,062.15
-1,922.73
-5,327.57
-33,948.75

-0.50
-0.16
-0.35
-0.12
-0.97
-0.25
-0.10
-0.18
-0.54
-0.16
-0.75
-0.05
-0.54
-0.27
-0.30
-0.22

1,593.28
-865.43
-674.92
-240.09
-497.39
-1,232.00
-232.30
-2,148.84

0.12
-0.17
-0.20
-0.04
-0.06
-0.67
-0.02
-0.05

-4,612.45
-4,049.15
1,132.83
-2,049.92
-1,566.07
-11,144.75

-0.06
-0.05
0.07
-0.09
-0.15
-0.06
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โครงกำรจัดทำข้อมูลสภำพพืน้ ที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2563

พื้นที่ปำ่ ไม้ (ไร่)
ปี พ.ศ. 2561 - 2562
ปี พ.ศ. 2563
ภำคใต้ (14 จังหวัด)
กระบี่
572,108.51
571,742.88
ชุมพร
804,961.11
803,473.32
ตรัง
683,400.79
683,008.78
นครศรีธรรมรำช
1,137,366.81
1,136,667.16
นรำธิวำส
747,304.22
746,325.46
ปัตตำนี
68,685.12
68,556.30
พังงำ
1,111,139.35
1,112,468.36
พัทลุง
392,719.81
392,459.47
ภูเก็ต
70,434.74
70,108.12
ยะลำ
909,546.89
908,973.23
ระนอง
1,078,795.96
1,078,040.15
สงขลำ
541,416.14
541,026.00
สตูล
757,523.63
757,297.10
สุรำษฎร์ธำนี
2,352,357.38
2,351,828.52
รวม
11,227,760.46
11,221,974.88
ภำคเหนือ (9 จังหวัด)
เชียงรำย
2,865,464.13
2,855,069.64
เชียงใหม่
9,627,355.98
9,586,229.00
น่ำน
4,647,667.60
4,640,747.22
พะเยำ
1,988,746.54
1,990,146.57
แพร่
2,627,401.47
2,627,577.17
แม่ฮ่องสอน
6,821,808.03
6,795,180.77
ลำปำง
5,466,690.07
5,461,903.12
ลำพูน
1,617,666.23
1,618,442.57
อุตรดิตถ์
2,759,385.06
2,756,818.85
รวม
38,422,185.10
38,332,114.91
รวมทั้งประเทศ
102,484,072.71
102,353,484.76
พื้นที่ปำ่ ไม้นอกเส้นขอบเขตกำรปกครอง
89,332.84
ของกระทรวงมหำดไทย ปี 2563
จังหวัด

สำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้

กำรเปลี่ยนแปลง (+/-)
ไร่
ร้อยละ
-365.63
-1,487.79
-392.00
-699.65
-978.76
-128.82
1,329.02
-260.34
-326.62
-573.66
-755.81
-390.14
-226.53
-528.86
-5,785.58

-0.06
-0.18
-0.06
-0.06
-0.13
-0.19
0.12
-0.07
-0.46
-0.06
-0.07
-0.07
-0.03
-0.02
-0.05

-10,394.48
-41,126.98
-6,920.38
1,400.03
175.71
-26,627.27
-4,786.95
776.33
-2,566.21
-90,070.19
-130,587.94

-0.36
-0.43
-0.15
0.07
0.01
-0.39
-0.09
0.05
-0.09
-0.23
-0.13

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

17

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร

โครงกำรจัดทำข้อมูลสภำพพืน้ ที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2563

แผนที่ ก ำรเปลี่ ย นแปลงสภำพพื้ น ที่ ป่ ำ ไม้
ปี พ.ศ. 2561 – 2562 และ พ.ศ. 2563

สำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้
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โครงกำรจัดทำข้อมูลสภำพพืน้ ที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2563

จำ น ว น ป ร ะ ช ำ ก ร ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย กั บ ก ำ ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง พื้ น ที่ ป่ ำ ไ ม้
ปี พ.ศ.
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

จำนวนประชำกร (คน)
ไม่มีข้อมูล
61,661,701
61,878,746
62,308,887
62,799,872
63,079,765
61,973,621
62,418,054
62,828,706
63,038,247
63,389,730
63,525,062
63,878,267
64,076,033
64,456,695
64,785,909
65,124,716
65,729,098
65,931,550
66,188,503
66,413,979
66,558,935

พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่)
81,076,250.00
ไม่มีข้อมูล
106,319,237.50
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
104,744,362.50
100,625,812.50
99,157,868.75
ไม่มีข้อมูล
107,241,031.25
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
102,119,539.55
102,285,400.62
102,240,981.88
102,174,805.09
102,156,350.51
102,488,302.19
102,484,072.71

ที่มำ: กรมกำรปกครอง (2562)

สำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้
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โครงกำรจัดทำข้อมูลสภำพพืน้ ที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2563

ก ำ ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ข้ อ มู ล ส ภ ำ พ พื้ น ที่ ป่ ำ ไ ม้ ปี พ . ศ . 2 5 6 3
1. กรมป่ำไม้หรือหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้สำมำรถนำขอบเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบ อำทิ แนวเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์ในควำมรับผิดชอบของกรมอุทยำน
แห่ งชำติ สัตว์ป่ ำ และพัน ธุ์พืช มำซ้อนทับกับข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2563 สำหรับใช้วำงแผน
บริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่
2. กรมป่ำไม้สำมำรถนำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลในระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์มำให้บริกำรข้อมูลแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3. กรมป่ ำไม้ ส ำมำรถเผยแพร่ ข้ อ มู ล สภำพพื้ น ที่ ป่ ำ ไม้ ปี พ.ศ. 2563 ลงในระบบแม่ ข่ ำ ยแผนที่ ผ่ ำ น
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว

ข้ อ จำ กั ด ข อ ง ข้ อ มู ล ส ภ ำ พ พื้ น ที่ ป่ ำ ไ ม้ ปี พ . ศ . 2 5 6 3
ข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2563 จัดทำขึ้นจำกข้อมูลภำพดำวเทียม Sentinel-2 ที่มีควำมละเอียด
จุดภำพ 10 เมตร และข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 8 ควำมละเอียดจุดภำพ 30 เมตร มีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อใช้สำหรับศึกษำทรัพยำกรป่ำไม้ในระดับประเทศ ดังนั้นหำกต้องกำรนำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้สำหรับ
ภำรกิจตรวจสอบสภำพพื้นที่ป่ำไม้รำยแปลงขนำดเล็ก อำทิ พื้นที่ถือครองภำครัฐหรือพื้นที่ในรูปแบบอื่น ๆ
ควรใช้ ข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ ในครั้ งนี้ เป็ น ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น ร่ ว มกั บ ข้ อ มู ล กำรรั บ รู้ ระยะไกลรู ป แบบอื่ น ๆ ที่ มี
รำยละเอียดจุดภำพสูง จะทำให้กำรนำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ถูกต้องมำกยิ่งขึ้น

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ
จำกผลกำรเปรีย บเทีย บข้อมูล สภำพพื้น ที่ป่ ำไม้ของประเทศไทยระหว่ำง ปี พ.ศ. 2561 – 2562 และ
ปี พ.ศ. 2563 ทำให้ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ำไม้ที่เกิดขึ้น ดังนั้นกรมป่ำไม้ควรพิจำรณำดำเนินกำร
จัดทำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้รำยปี เพื่อจัดเก็บเป็นฐำนข้อมูลแสดงกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศ
ต่อไปในอนำคต เนื่องจำกตัวเลขพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศในปัจจุบั น ถูกนำไปใช้อ้ำงอิงทั้งในระดับประเทศ
และนำนำชำติ

สำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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