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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

จากสถานการณ์การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยเมื่อ ปี พ.ศ. 2516 ประเทศ
ไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมด 138,566,875 ไร่ หรือร้อยละ 43.21 ของพ้ืนที่ประเทศ จนถึง ปี พ.ศ. 2558 – 
2559 ประเทศไทยเหลือพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมด 102,174,805.09 ไร่ หรือร้อยละ 31.58 ของพ้ืนที่ประเทศ  
ทําให้การป้องกันและรักษาทรัพยากรป่าไม้ เป็นหน่ึงในนโยบายเร่งด่วนที่สําคัญของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล ดังจะเห็นได้จากการขับเคลื่อนแนวนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปป่าไม้       
การปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง การกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ในแต่ละ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยหากนําเป้าหมายการมีพ้ืนที่ป่าไม้ตามนโยบาย 
ป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2528 ที่กําหนดให้ประเทศไทยควรมีพ้ืนที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ประเทศ หรือเท่ากับ 129,411,479.86 ไร่ ดังน้ันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน จึงมีหน้าที่ที่จะต้อง
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ตามเป้าหมายดังกล่าวอย่างน้อย 27,236,674.77 ไร่ จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นถึง
ความสําคัญในการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้รายปีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับสนับสนุนการ
กําหนดนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง 

 

 กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดต้ังสํานักจัดการที่ดินป่าไม้ ให้เป็น
หน่วยงานท่ีทําหน้าที่บริหารงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ภารกิจหลักในการสํารวจ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือใช้ในการกําหนด
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การประเมินผลและติดตามการใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่ป่าไม้ และนโยบายการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในเรื่องที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย หรือการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
จากภารกิจของสํานักจัดการที่ดินป่าไม้ดังกล่าว จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีข้อมูลสภาพทรัพยากรป่าไม้
ของประเทศท่ีเป็นปัจจุบันและต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือใช้สําหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ของกรมป่าไม้ และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ จึงได้ร่วมมือ
กับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินโครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่   
ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 เพ่ือสํารวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
โดยเฉพาะการจัดทําแผนที่ป่าไม้ของประเทศไทยและจัดทําฐานข้อมูลป่าไม้ที่เป็นมาตรฐาน มีความถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และเพ่ือสนับสนุนแนวทางการจัดการป่าไม้ของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เป็นจริง รวมทั้งสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือการติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ระยะเวลาในการดําเนินงานต้ังแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง เดือน
มีนาคม  พ.ศ. 2561 โดยมีกิจกรรมที่ได้ดําเนินการ ดังน้ี 

 การจัดหาข้อมูลภาพดาวเทียม 

 การเตรียมข้อมูลภาพดาวเทียมก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

ดาวเทียมไทยโชต ดาวเทียม Landsat 8ดาวเทียม Sentinel-2

 การวิเคราะห์และจําแนกข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 

 การประเมินความถูกต้องของการจําแนกข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ 

 การวิเคราะห์และจําแนกข้อมูลชนิดป่า 

 การจัดทําแผนที่ขั้นสุดท้าย 

 การจัดทําฐานข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้และชนิดป่า 
 

พื้ น ท่ี ป ร ะ เ ทศ ไทย  
 

ข้อมูลพ้ืนที่ประเทศไทยในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ใช้สําหรับการคํานวณร้อยละพ้ืนที่ป่าไม้รายจังหวัด 
เท่ากับ 517,645.92 ตารางกิโลเมตร หรือ 323,528,699.65 ไร่ อ้างอิงจากสํานักบริหารการปกครอง
ท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2556 
 

ข้ อ มู ลภ าพดาว เ ที ย ม  
 

ข้อมูลที่ใช้สําหรับการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ได้แก่ ข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชต ระบบบันทึกภาพ
แบบหลายช่วงคลื่น ความละเอียดจุดภาพ 15 เมตร บันทึกภาพระหว่าง ปี พ.ศ. 2559 - 2560 จํานวน 89 
ภาพ ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย 265,990,223.89 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 82.22 ของพ้ืนที่ประเทศ 
สําหรับพ้ืนที่ประเทศไทยส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 17.78 ได้เลือกใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม Sentinel-2 ระบบ
บันทึกภาพ MSI ความละเอียดจุดภาพ 10 เมตร และข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ระบบบันทึกภาพ 
OLI ความละเอียดจุดภาพ 30 เมตร บันทึกภาพ ปี พ.ศ. 2560 
  
 
 
     
 
 

นิ ย า มพื้ น ท่ี ป่ า ไ ม้  
 

พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจําแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืน
ต่อเน่ืองขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่
ตามธรรมชาติ ที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพ้ืนที่ที่จําแนกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยไม่
รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการ
ดําเนินการไม่ใช่เน้ือไม้ ได้แก่ พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวน
ปาล์ม 
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โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

ก า รแบ่ ง ภู มิ ภ า คขอ งป ร ะ เ ทศ ไทย  
ต ามคณะก ร รมก า ร ภู มิ ศ า สต ร์ แ ห่ ง ช าติ  ปี  พ .ศ .  2 5 2 0  
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โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

ข้ อ มู ล สภ าพพื้ น ท่ี ป่ า ไ ม้ ข อ งป ร ะ เ ทศ ไทย  ปี  พ .ศ .  2 5 5 9  -  2 5 6 0  
 
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 จํานวน 102,156,350.51 ไร่ หรือร้อยละ 31.58 ของ
พ้ืนที่ประเทศ 
 

ภูมิภาค พ้ืนที่ทั้งหมด (ไร่) พ้ืนที่ป่าไม้ (ไร)่ ร้อยละพ้ืนที่ป่าไม้
ภาคกลาง 56,912,645.90 12,039,144.43 21.15 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 104,823,709.22 15,655,553.79 14.94 

ภาคตะวันออก 21,550,883.56 4,711,792.44 21.86 

ภาคตะวันตก 34,038,210.43 20,104,313.86 59.06 

ภาคใต้ 46,154,901.40 11,088,343.44 24.02 

ภาคเหนือ 60,048,349.14 38,557,202.56 64.21 

รวม 323,528,699.65 102,156,350.51 31.58
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ร้อยละพ้ืนที่ป่าไม้

เกณฑ์ร้อยละพื้นท่ีป่าไม้ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ. ศ. 2528
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โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

แผน ท่ี สภ าพพื้ น ท่ี ป่ า ไ ม้ ข อ งป ร ะ เ ทศ ไทย  ปี  พ .ศ .  2 5 5 9  -  2 5 6 0  
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โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

ภาคกลาง 

 
 

ภาคกลาง: ครอบคลุมพ้ืนที่ 22 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 56,912,645.90 ไร่ พบพ้ืนที่ป่าไม้ 12,039,144.43 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.15 จังหวัดที่มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด ได้แก่ อุทัยธานี  
(ร้อยละ 51.38) รองลงมาคือ พิษณุโลก (ร้อยละ 36.56) เพชรบูรณ์ (ร้อยละ 31.59) นครนายก (ร้อยละ 
30.02) สุโขทัย (ร้อยละ 29.34) สระบุรี (ร้อยละ 23.91) กําแพงเพชร (ร้อยละ 23.27) ลพบุรี (ร้อยละ 
14.65) สุพรรณบุรี (ร้อยละ 11.65) นครสวรรค์ (ร้อยละ 9.54) สมุทรสงคราม (ร้อยละ 6.66) สมุทรสาคร      
(ร้อยละ  4.10) ชัยนาท  (ร้อยละ  2.53) สมุท รปราการ  (ร้อยละ  2.30) พิ จิ ตร  (ร้อยละ  0.35) 
กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 0.33) สิงห์บุรี (ร้อยละ 0.05) และนครปฐม (ร้อยละ 0.04) มีพ้ืนที่ 4 จังหวัดที่
ไม่พบพ้ืนที่ป่าไม้ ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง 
 

จังหวัด 
พื้นท่ีจังหวัด

(ไร่) 
พื้นท่ีป่าไม ้

(ไร่) 
%  จังหวัด 

พื้นท่ีจังหวัด
(ไร่) 

พื้นท่ีป่าไม ้
(ไร่) 

% 

อุทัยธานี 4,154,384.44 2,134,356.51 51.38 นครสวรรค์ 5,953,517.73 568,107.32 9.54
พิษณุโลก 6,618,283.87 2,419,703.80 36.56 สมุทรสงคราม 258,417.75 17,216.15 6.66
เพชรบูรณ ์ 7,712,328.42 2,436,038.23 31.59 สมุทรสาคร 541,531.14 22,212.37 4.10
นครนายก 1,338,502.89 401,820.99 30.02 ชัยนาท 1,566,366.39 39,648.90 2.53
สุโขทัย 4,169,171.30 1,223,254.04 29.34 สมุทรปราการ 592,001.82 13,626.08 2.30
สระบุร ี 2,186,994.18 522,978.82 23.91 พิจิตร 2,699,361.06 9,543.91 0.35
กําแพงเพชร 5,320,279.22 1,238,073.55 23.27 กรุงเทพมหานคร 977,490.79 3,259.07 0.33
ลพบุร ี 4,058,095.84 594,530.59 14.65 สิงหบ์ุรี 510,716.51 265.19 0.05
สุพรรณบุร ี 3,381,555.68 393,926.37 11.65 นครปฐม 1,339,004.62 582.55 0.04
  รวม 56,912,645.90 12,039,144.43 21.15
 
หมายเหตุ: เรียงข้อมูลตามจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมากที่สุด  

ป่าดิบแล้ง 1,803,200.25 ไร่
ป่าดิบเขา 530,571.61 ไร่
ป่าสนเขา 33,426.81 ไร่
ป่าชายเลน 52,895.31 ไร่
ป่าบึงน้ําจืด 224.61 ไร่
ป่าเบญจพรรณ 8,439,017.14 ไร่
ป่าเต็งรัง 535,249.33 ไร่
ป่าไผ่ 47,086.15 ไร่
สวนป่าสัก 164,271.99 ไร่
สวนป่าอื่นๆ 2,949.31 ไร่
ป่าที่ฟื้นฟูตามธรรมชาติ 397,917.63 ไร่
ป่าทุ่ง 29,021.79 ไร่
สังคมพืชลานหิน 3,312.50 ไร่



 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

7
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ครอบคลุมพ้ืนที่ 20 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 104,823,709.22 ไร่ พบพ้ืนที่ป่าไม้ 
15,655,553.79 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.94 จังหวัดที่มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด 
ได้แก่ มุกดาหาร (ร้อยละ 33.14) รองลงมาคือ เลย (ร้อยละ 32.30) ชัยภูมิ (ร้อยละ 30.50) อุบลราชธานี 
(ร้อยละ 18.12) สกลนคร (ร้อยละ 17.64) นครราชสีมา (ร้อยละ 15.11) นครพนม (ร้อยละ 14.13)         
ศรีสะเกษ (ร้อยละ 11.48) หนองบัวลําภู (ร้อยละ 11.47) ขอนแก่น (ร้อยละ 11.14) กาฬสินธ์ุ (ร้อยละ 
10.72) อุดรธานี (ร้อยละ 10.29) อํานาจเจริญ (ร้อยละ 10.01) ยโสธร (ร้อยละ 9.14) บุรีรัมย์ (ร้อยละ 
8.75) สุรินทร์ (ร้อยละ 8.37) หนองคาย (ร้อยละ 7.13) บึงกาฬ (ร้อยละ 7.01) ร้อยเอ็ด (ร้อยละ 4.34) 
และมหาสารคาม (ร้อยละ 3.80) 
 

จังหวัด 
พื้นท่ีจังหวัด 

(ไร่) 
พื้นท่ีป่าไม้

(ไร่) 
%  จังหวัด 

พื้นท่ีจังหวัด
(ไร่) 

พื้นท่ีป่าไม ้
(ไร่) 

% 

มุกดาหาร 2,578,781.45 854,598.44 33.14 กาฬสินธุ์ 4,335,183.22 464,705.66 10.72
เลย 6,562,289.91 2,119,436.94 32.30 อุดรธานี 6,919,691.85 712,226.15 10.29
ชัยภูมิ 7,936,505.90 2,420,850.45 30.50 อํานาจเจรญิ 2,056,123.19 205,803.67 10.01
อุบลราชธานี 9,766,100.26 1,769,510.38 18.12 ยโสธร 2,582,054.84 236,104.08 9.14
สกลนคร 5,987,354.38 1,056,267.17 17.64  บุรีรัมย์ 6,299,705.58 551,345.89 8.75
นครราชสีมา 12,960,078.66 1,958,504.61 15.11 สุรินทร์ 5,533,937.48 463,080.81 8.37
นครพนม 3,523,087.16 497,842.67 14.13 หนองคาย 2,046,782.53 145,918.80 7.13
ศรีสะเกษ 5,584,790.41 641,258.88 11.48 บึงกาฬ 2,501,820.39 175,485.96 7.01
หนองบวัลาํภู 2,562,107.95 293,822.34 11.47 ร้อยเอ็ด 4,920,631.36 213,728.69 4.34
ขอนแก่น 6,662,090.37 742,018.04 11.14  มหาสารคาม 3,504,592.35 133,044.17 3.80

  รวม 104,823,709.22 15,655,553.79 14.94
 

หมายเหตุ: เรียงข้อมูลตามจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมากที่สุด 

ป่าดิบแล้ง 5,249,020.06 ไร่
ป่าดิบเขา 135,105.86 ไร่
ป่าสนเขา 48,882.01 ไร่
ป่าบึงน้ําจืด 248,781.98 ไร่
ป่าเบญจพรรณ 5,983,516.13 ไร่
ป่าเต็งรัง 2,892,030.83 ไร่
ป่าไผ่ 106,138.05 ไร่
สวนป่าสัก 52,328.94 ไร่
สวนป่าอื่นๆ 2,403.24 ไร่
ป่าที่ฟื้นฟูตามธรรมชาติ 427,516.87 ไร่
ป่าทุ่ง 136,045.65 ไร่
สังคมพืชลานหิน 373,784.17 ไร่



 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

8
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

ภาคตะวันออก 
 

                                                  

  
 

ภาคตะวันออก : ครอบคลุม พ้ืนที่  7 จังห วัด  มี พ้ืนที่ ทั้ งหมด  21,550,883.56 ไร่ พบพ้ืนที่ ป่ าไม้ 
4,711,792.44 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.86 จังหวัดที่มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด   
ได้แก่ จันทบุรี (ร้อยละ 32.44) รองลงมาคือ ตราด (ร้อยละ 31.26) ปราจีนบุรี (ร้อยละ 28.46) สระแก้ว      
(ร้อยละ 21.95) ฉะเชิงเทรา (ร้อยละ 15.43) ชลบุรี (ร้อยละ 12.02) และระยอง (ร้อยละ 7.98) 
 

จังหวัด 
พื้นท่ีจังหวัด

(ไร่) 
พื้นท่ีป่าไม้

(ไร่) 
% 

จันทบุร ี 4,009,602.07 1,300,524.60 32.44 

ตราด 1,791,577.83 560,121.87 31.26 

ปราจีนบุร ี 3,140,982.59 894,060.81 28.46 

สระแก้ว 4,269,328.74 937,088.77 21.95 

ฉะเชิงเทรา 3,230,873.49 498,413.21 15.43 

ชลบุร ี 2,817,515.03 338,690.62 12.02 

ระยอง 2,291,003.80 182,892.55 7.98 

รวม 21,550,883.56 4,711,792.44 21.86 
 

หมายเหตุ: เรียงข้อมูลตามจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมากที่สุด 
 
 
 
 

ป่าดิบชื้น 1,056,209.65 ไร่
ป่าดิบแล้ง 2,390,789.47 ไร่
ป่าดิบเขา 2,930.36 ไร่
ป่าพรุ 2,693.44 ไร่
ป่าชายเลน 169,164.13 ไร่
ป่าชายหาด 1,072.21 ไร่
ป่าเบญจพรรณ 777,971.31 ไร่
ป่าเต็งรัง 15,788.35 ไร่
ป่าไผ่ 2,058.75 ไร่
สวนป่าสัก 9,009.39 ไร่
สวนป่าอื่นๆ 16,079.35 ไร่
ป่าที่ฟื้นฟูตามธรรมชาติ 233,970.71 ไร่
ป่าทุ่ง 26,635.03 ไร่
สังคมพืชลานหิน 7,420.30 ไร่



 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

ภาคตะวันตก 
 

 
 

ภาคตะวันตก : ครอบคลุม พ้ืนที่  5  จั งห วัด  มี พ้ื นที่ ทั้ งหมด  34,038,210.43 ไร่  พบพ้ืนที่ ป่ าไม้ 
20,104,313.86 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.06 จังหวัดที่มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมาก        
ที่สุด ได้แก่ ตาก (ร้อยละ 72.06) รองลงมาคือ กาญจนบุรี (ร้อยละ 62.15) เพชรบุรี (ร้อยละ 57.08) 
ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 37.73) และราชบุรี (ร้อยละ 32.90) 
 

จังหวัด 
พื้นท่ีจังหวัด

(ไร่) 
พื้นท่ีป่าไม้

(ไร่) 
% 

ตาก 10,814,124.30 7,793,128.63 72.06 

กาญจนบุร ี 12,115,349.31 7,530,030.80 62.15 

เพชรบุร ี 3,857,470.45 2,201,931.30 57.08 

ประจวบคีรขีันธ ์ 4,008,477.58 1,512,232.77 37.73 

ราชบุร ี 3,242,788.78 1,066,990.35 32.90 

รวม 34,038,210.43 20,104,313.86 59.06 
 

หมายเหตุ: เรียงข้อมูลตามจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมากที่สุด 



 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

ภาคใต ้
 

 
 

ภาคใต้: ครอบคลุมพ้ืนที่ 14 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 46,154,901.40 ไร่ พบพ้ืนที่ป่าไม้ 11,088,343.44 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 24.02 จังหวัดที่มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด ได้แก่ ระนอง (ร้อยละ  
53.34) รองลงมาคือ สตูล (ร้อยละ 39.51) ยะลา (ร้อยละ 32.84) พังงา (ร้อยละ 31.33) สุราษฎร์ธานี 
(ร้อยละ 28.66) นราธิวาส (ร้อยละ 26.51) ตรัง (ร้อยละ 22.76) ชุมพร (ร้อยละ 21.29) ภูเก็ต (ร้อยละ 
20.38) นครศรีธรรมราช (ร้อยละ 17.97) กระบ่ี (ร้อยละ 16.60) พัทลุง (ร้อยละ 15.96) สงขลา (ร้อยละ 
10.94) และปัตตานี (ร้อยละ 5.48) 
 

จังหวัด 
พื้นท่ีจังหวัด 

(ไร่) 
พื้นท่ีป่าไม ้

(ไร่) 
%  จังหวัด 

พื้นท่ีจังหวัด
(ไร่) 

พื้นท่ีป่าไม ้
(ไร่) 

% 

ระนอง 2,018,415.58 1,076,715.89 53.34 ชุมพร 3,748,782.77 798,173.53 21.29 

สตูล 1,887,104.44 745,585.77 39.51 ภูเก็ต 341,788.41 69,657.28 20.38 

ยะลา 2,797,417.84 918,730.46 32.84 นครศรีธรรมราช 6,177,901.73 1,110,447.33 17.97 

พังงา 3,434,460.12 1,076,013.04 31.33 กระบี่ 3,327,160.32 552,275.68 16.60 

สุราษฎรธ์านี 8,174,644.93 2,342,450.01 28.66 พัทลุง 2,413,169.61 385,093.41 15.96 

นราธวิาส 2,807,081.61 744,196.80 26.51 สงขลา 4,838,147.99 529,094.48 10.94 

ตรัง 2,953,504.44 672,241.45 22.76 ปัตตานี 1,235,321.61 67,668.32 5.48 

  รวม 46,154,901.40 11,088,343.44 24.02
 

หมายเหตุ: เรียงข้อมูลตามจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าเทียบกับพื้นที่จังหวัดมากที่สุด 



 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

ภาคเหนือ 
 

 
 

ภาคเหนือ: ครอบคลุมพ้ืนที่ 9 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 60,048,349.14 ไร่ พบพ้ืนที่ป่าไม้ 38,557,202.56 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.21 จังหวัดที่มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน  
(ร้อยละ 86.50) รองลงมาคือ ลําปาง (ร้อยละ 70.11) เชียงใหม่ (ร้อยละ 69.90) แพร่ (ร้อยละ 64.44) 
น่าน (ร้อยละ 61.39) ลําพูน (ร้อยละ 57.43) อุตรดิตถ์ (ร้อยละ 55.85) พะเยา (ร้อยละ 51.42) และ
เชียงราย (ร้อยละ 40.23) 
 

จังหวัด 
พื้นท่ีจังหวัด 

(ไร่) 
พื้นท่ีป่าไม้

(ไร่) 
%  จังหวัด 

พื้นท่ีจังหวัด
(ไร่) 

พื้นท่ีป่าไม ้
(ไร่) 

% 

แม่ฮ่องสอน 7,978,039.52 6,901,283.53 86.50 ลําพูน 2,798,924.68 1,607,517.27 57.43 

ลําปาง 7,805,168.84 5,472,579.57 70.11 อุตรดิตถ์ 4,941,115.24 2,759,388.28 55.85 

เชียงใหม ่ 13,834,594.19 9,669,932.13 69.90 พะเยา 3,868,248.44 1,989,206.43 51.42 

แพร ่ 4,051,912.64 2,610,863.30 64.44 เชียงราย 7,189,310.58 2,892,488.89 40.23 

น่าน 7,581,035.02 4,653,943.16 61.39 รวม 60,048,349.14 38,557,202.56 64.21
 

หมายเหตุ: เรียงข้อมูลตามจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมากที่สุด 
 
 
 
 
 



 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

แผน ท่ี ร้ อ ย ล ะพื้ น ท่ี ป่ า ไ ม้ ร า ย จั ง หวั ด  ปี  พ .ศ .  2 5 5 9  –  2 5 6 0  
 

 



 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

ก า รป ร ะ เ มิ น คว าม ถู กต้ อ ง ข อ ง ก า ร แปลข้ อ มู ล สภ าพพื้ น ท่ี ป่ า ไ ม้  
 

การประเมินความถูกต้องของการแปลข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 ใช้จุดตรวจสอบ
ภาคสนามทั้งหมด 1,437 จุด กระจายในทุกภูมิภาคของประเทศ คิดเป็นร้อยละของความถูกต้องในการ
จําแนกพ้ืนที่ป่าไม้ เท่ากับ 97.70 
 

ก า ร เ ปลี่ ย น แปล งพื้ น ท่ี ป่ า ไ ม้ ข อ งป ร ะ เ ทศ ไทย  
 

สถิติพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยของกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2516 – 2560 
 

ปี พ.ศ. 
พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ร้อยละ 

พื้นที่ป่าไม ้
หน่วยงาน 

หมายเหต ุ
ตารางกิโลเมตร ไร่ จัดทําข้อมูล 

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

 
 
 
 

จัดทําข้อมูลที่มาตราส่วน 1:250,000 
จัดทําข้อมูลที่มาตราส่วน 1:50,0000
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

 

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2560 สามารถพิจารณาเป็นสอง
ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2516 ถึง ปี พ.ศ. 2541 และช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2543 ถึง ปี พ.ศ. 
2560 เน่ืองจากมาตราส่วนที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ก่อน ปี พ.ศ. 2543 ข้อมูล
พ้ืนที่ป่าไม้ของกรมป่าไม้ ถูกจัดทําขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทียมที่มาตราส่วน 1:250,000 
ภายหลังจากปี พ.ศ. 2543 มีการเปลี่ยนแปลงมาตราส่วนที่ใช้สําหรับการจัดทําข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้เป็น 
1:50,000 ดังน้ันผลจากการกําหนดมาตราส่วนของภาพดาวเทียมที่แตกต่างกันดังกล่าว ทําให้ตัวเลขพ้ืนที่
ป่าไม้ของประเทศมีความแตกต่างกันชัดเจน 
 

ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2516 – 2541: รวมระยะเวลา 26 ปี): พื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก 138,566,875 ไร่ ใน     
ปี พ.ศ. 2516 เหลือ 81,076,250.00 ไร่ ในปี พ.ศ. 2541 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้
เท่ากับ 2,053,236.61 ไร่ต่อปี 
 

ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2543 – 2560: รวมระยะเวลา 18 ปี): พื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก 106,319,237.50 ไร่ ในปี 
พ.ศ. 2543 เหลือ 102,156,350.51 ไร่ ในปี พ.ศ. 2560 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้
เท่ากับ 231,271.50 ไร่ต่อปี 
 

หากเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของ ปี พ.ศ. 2558 – 2559 กับ พ.ศ. 2559 – 2560 
พบว่าพ้ืนที่ป่าไม้ในรอบหน่ึงปีที่ผ่านมาลดลง 18,454.58 ไร่ ซึ่งถือว่าอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ใน 
รอบปีที่ผ่านมามีแนวโน้มชะลอตัว ทั้งน้ีพบพ้ืนที่ป่าไม้ที่ไม่มีการเปล่ียนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา จํานวน 
100,753,780.74 ไร่ 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

 

จังหวัด 
พ้ืนที่ป่าไม้ (ไร่) การเปลี่ยนแปลง (+/-)

ปี พ.ศ. 2558 - 2559 ปี พ.ศ. 2559 - 2560 ไร่ ร้อยละ
ภาคกลาง (22 จังหวัด)

กรุงเทพมหานคร 3,253.51 3,259.07 +5.57 +0.17
กําแพงเพชร 1,238,596.44 1,238,073.55 -522.90 -0.04
ชัยนาท 39,109.13 39,648.90 +539.78 +1.38
นครนายก 400,381.03 401,820.99 +1,439.96 +0.36
นครปฐม 582.55 582.55 0.00 0.00
นครสวรรค ์ 558,723.87 568,107.32 +9,383.45 +1.68
นนทบุรี ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้
ปทุมธานี ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้
พระนครศรีอยุธยา ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้
พิจิตร 8,398.66 9,543.91 +1,145.24 +13.64
พิษณุโลก 2,416,964.75 2,419,703.80 +2,739.05 +0.11
เพชรบูรณ์ 2,419,303.64 2,436,038.23 +16,734.59 +0.69
ลพบุรี 588,294.79 594,530.59 +6,235.79 +1.06
สมุทรปราการ 13,727.36 13,626.08 -101.28 -0.74
สมุทรสงคราม 17,830.54 17,216.15 -614.39 -3.45
สมุทรสาคร 22,589.99 22,212.37 -377.62 -1.67
สระบุรี 517,170.08 522,978.82 +5,808.74 +1.12
สิงห์บุรี 238.30 265.19 +26.88 +11.28
สุโขทัย 1,225,766.32 1,223,254.04 -2,512.28 -0.20
สุพรรณบุร ี 394,608.31 393,926.37 -681.94 -0.17
อ่างทอง ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้
อุทัยธานี 2,135,387.52 2,134,356.51 -1,031.01 -0.05

รวม 12,000,926.79 12,039,144.43 +38,217.64 +0.32
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด)

กาฬสินธ์ุ 468,582.69 464,705.66 -3,877.03 -0.83
ขอนแก่น 737,846.01 742,018.04 +4,172.03 +0.57
ชัยภูมิ 2,411,101.68 2,420,850.45 +9,748.76 +0.40

การเปรียบเทียบข้อมูลพื้น ท่ีป่าไม้ 
ปี พ .ศ .  2558 – 2559 และ 2559 - 2560 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

จังหวัด 
พ้ืนที่ป่าไม้ (ไร่) การเปลี่ยนแปลง (+/-)

ปี พ.ศ. 2558 - 2559 ปี พ.ศ. 2559 - 2560 ไร่ ร้อยละ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) (ต่อ)

นครพนม 505,197.34 497,842.67 -7,354.67 -1.46
นครราชสีมา 1,938,927.78 1,958,504.61 +19,576.84 +1.01
บึงกาฬ 174,225.01 175,485.96 +1,260.94 +0.72
บุรีรัมย์ 547,972.75 551,345.89 +3,373.14 +0.62
มหาสารคาม 136,630.98 133,044.17 -3,586.81 -2.63
มุกดาหาร 856,604.01 854,598.44 -2,005.57 -0.23
ยโสธร 246,723.85 236,104.08 -10,619.77 -4.30
ร้อยเอ็ด 206,865.08 213,728.69 +6,863.61 +3.32
เลย 2,121,701.83 2,119,436.94 -2,264.89 -0.11
ศรีสะเกษ 639,944.99 641,258.88 +1,313.89 +0.21
สกลนคร 1,056,911.95 1,056,267.17 -644.78 -0.06
สุรินทร ์ 457,156.44 463,080.81 +5,924.37 +1.30
หนองคาย 145,689.17 145,918.80 +229.64 +0.16
หนองบัวลําภู 291,294.41 293,822.34 +2,527.93 +0.87
อํานาจเจริญ 215,981.79 205,803.67 -10,178.12 -4.71
อุดรธานี 713,790.89 712,226.15 -1,564.75 -0.22
อุบลราชธานี 1,774,673.87 1,769,510.38 -5,163.50 -0.29

รวม 15,647,822.52 15,655,553.79 +7,731.27 +0.05
ภาคตะวันออก (7 จังหวัด)

จันทบุรี 1,306,863.31 1,300,524.60 -6,338.70 -0.49
ฉะเชิงเทรา 497,385.87 498,413.21 +1,027.33 +0.21
ชลบุรี 340,984.74 338,690.62 -2,294.12 -0.67
ตราด 562,736.81 560,121.87 -2,614.94 -0.46
ปราจีนบุรี 887,429.52 894,060.81 +6,631.30 +0.75
ระยอง 188,196.38 182,892.55 -5,303.83 -2.82
สระแก้ว 923,796.63 937,088.77 +13,292.14 +1.44

รวม 4,707,393.26 4,711,792.44 +4,399.18 +0.09
ภาคตะวันตก (5 จังหวัด)

กาญจนบุร ี 7,543,182.05 7,530,030.80 -13,151.25 -0.17
ตาก 7,780,275.47 7,793,128.63 +12,853.15 +0.17
ประจวบคีรีขันธ์ 1,500,768.99 1,512,232.77 +11,463.78 +0.76
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

จังหวัด 
พ้ืนที่ป่าไม้ (ไร่) การเปลี่ยนแปลง (+/-)

ปี พ.ศ. 2558 - 2559 ปี พ.ศ. 2559 - 2560 ไร่ ร้อยละ
ภาคตะวันตก (5 จังหวัด) (ต่อ)

เพชรบุรี 2,203,741.91 2,201,931.30 -1,810.61 -0.08
ราชบุรี 1,063,290.96 1,066,990.35 +3,699.39 +0.35

รวม 20,091,259.39 20,104,313.86 +13,054.46 +0.06
ภาคใต้ (14 จังหวัด)

กระบ่ี 550,882.08 552,275.68 +1,393.60 +0.25 
ชุมพร 805,587.29 798,173.53 -7,413.77 -0.92
ตรัง 671,231.86 672,241.45 +1,009.59 +0.15
นครศรีธรรมราช 1,105,396.20 1,110,447.33 +5,051.13 +0.46
นราธิวาส 743,995.26 744,196.80 +201.54 +0.03
ปัตตานี 66,644.49 67,668.32 +1,023.83 +1.54
พังงา 1,076,855.30 1,076,013.04 -842.27 -0.08
พัทลุง 383,288.18 385,093.41 +1,805.24 +0.47
ภูเก็ต 69,505.78 69,657.28 +151.50 +0.22
ยะลา 916,946.66 918,730.46 +1,783.80 +0.19
ระนอง 1,078,013.18 1,076,715.89 -1,297.29 -0.12
สงขลา 528,477.28 529,094.48 +617.20 +0.12
สตูล 741,889.23 745,585.77 +3,696.55 +0.50
สุราษฎร์ธานี 2,338,120.13 2,342,450.01 +4,329.88 +0.19

รวม 11,076,832.92 11,088,343.44 +11,510.53 +0.10
ภาคเหนือ (9 จังหวัด)

เชียงราย 2,923,026.45 2,892,488.89 -30,537.57 -1.04
เชียงใหม่ 9,680,150.64 9,669,932.13 -10,218.51 -0.11
น่าน 4,658,605.13 4,653,943.16 -4,661.97 -0.10
พะเยา 2,001,862.45 1,989,206.43 -12,656.02 -0.63
แพร่ 2,603,324.70 2,610,863.30 +7,538.60 +0.29
แม่ฮ่องสอน 6,905,002.46 6,901,283.53 -3,718.94 -0.05
ลําปาง 5,517,481.66 5,472,579.57 -44,902.09 -0.81
ลําพูน 1,598,277.07 1,607,517.27 +9,240.20 +0.58
อุตรดิตถ์ 2,762,839.64 2,759,388.28 -3,451.36 -0.12

รวม 38,650,570.21 38,557,202.56 -93,367.66 -0.24
รวมทั้งประเทศ 102,174,805.09 102,156,350.51 -18,454.58  -0.02 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

แผนท่ีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นท่ีป่าไม้ 
ปี พ.ศ. 2558 – 2559 และ 2559 - 2560 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

ข้ อ มู ล ชนิ ดป่ า  ปี  พ .ศ .  2 5 5 9  –  2 5 6 0  
ภ า ค กล า ง  ภ า คต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ  แ ล ะ ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก  

ขอ งป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
 

ดําเนินการจัดทําข้อมูลชนิดป่าในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของ
ประเทศ รวม 49 จังหวัด โดยจําแนกรายละเอียดของข้อมูลออกเป็น ป่าดิบช้ืน (Tropical Evergreen 
Rain Forest) ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) ป่าดิบเขา (Montane Forest) ป่าสนเขา (Pine 
Forest) ป่าพรุ (Peat Swamp Forest) ป่าชายเลน (Mangrove  Forest) ป่าบึงนํ้าจืด (Freshwater 
Swamp Forest) ป่าชายหาด (Beach Forest) ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) ป่าเต็งรัง 
(Dry Dipterocarp Forest) ป่ าไผ่  (Bamboo Forest) สวนป่าสัก  (Teak Plantation) สวนป่าอ่ืนๆ 
(Other Plantations) ป่าที่ฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ (Secondary Forest) ป่าทุ่ง (Savanna) สังคมพืชลานหิน 
(Vegetation on Pen Rock Platform) และพื้นที่ที่ไม่สามารถจําแนกได้ (Other Areas) 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

ก า รป ร ะ เ มิ น คว าม ถู กต้ อ ง ข อ งก า ร จํา แนกข้ อ มู ล ชนิ ดป่ า  
 

การประเมินความถูกต้องของการจําแนกข้อมูลชนิดป่า ปี พ.ศ. 2559 – 2560 ใช้จุดตรวจสอบภาคสนาม
ทั้งหมด 222 จุด กระจายในพ้ืนที่ 3 ภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคตะวันออก คิดเป็นร้อยละของความถูกต้องในการจําแนกข้อมูลชนิดป่า เท่ากับ 86.04 

 

จํา น วนปร ะช าก รขอ งป ร ะ เ ทศ ไทย กับก า ร เ ปลี่ ย น แปล งพื้ น ท่ี ป่ า ไ ม้  
 

ปี พ.ศ. จํานวนประชากร (คน) พ้ืนที่ป่าไม้ (ไร)่ 
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

 

ที่มา: กรมการปกครอง (2560) 

 
 
 



 

สํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

21
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

แผนภู มิ จํา น วนปร ะช าก รแล ะพื้ น ท่ี ป่ า ไ ม้ ข อ งป ร ะ เ ทศ ไทย  
 

 

 

ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ยชน์ ข้ อ มู ล สภ าพพื้ น ท่ี ป่ า ไ ม้  ปี  พ .ศ .  2 5 5 9  –  2 5 6 0  
 

 กรมป่าไม้หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้สามารถนําขอบเขตพ้ืนที่
ที่รับผิดชอบ อาทิ แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช มาซ้อนทับกับข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 สําหรับใช้
วางแผนบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ 

 

 กรมป่าไม้สามารถนําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 ซึ่งถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์มาให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

 กรมป่าไม้สามารถเผยแพร่ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 ลงในระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ภาคส่วนที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 

ข้ อ จํา กั ด ขอ งข้ อ มู ล สภ าพพื้ น ท่ี ป่ า ไ ม้  ปี  พ .ศ .  2 5 5 9  –  2 5 6 0  
 

ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 จัดทําขึ้นจากข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชต รายละเอียด
จุดภาพ 15 เมตร บันทึกภาพครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย ร้อยละ 82.22 สําหรับพ้ืนที่ส่วนที่เหลือจัดทํา
ขึ้นจากภาพข้อมูลภาพดาวเทียม Sentinel-2 ความละเอียดจุดภาพ 10 เมตร และข้อมูลภาพดาวเทียม 
Landsat 8 ความละเอียดจุดภาพ 30 เมตร มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือใช้สําหรับศึกษาทรัพยากรป่าไม้ใน
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จํานวนประชากร (คน) พื้นท่ีป่าไม้ (ไร่)
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โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

ระดับประเทศ ดังน้ันหากต้องการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้สําหรับภารกิจตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าไม้ราย
แปลงขนาดเล็ก อาทิ พ้ืนที่ถือครองภาครัฐหรือพ้ืนที่ในรูปแบบอ่ืนๆ ควรใช้ข้อมูลที่ได้รับในครั้งน้ีเป็นข้อมูล
สนับสนุนร่วมกับข้อมูลการรับรู้ระยะไกลรูปแบบอ่ืนๆ ที่มีรายละเอียดจุดภาพสูง จะทําให้การนําข้อมูล
สภาพพ้ืนที่ป่าไม้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องมากย่ิงขึ้น 
 

ข้ อ เ สนอแนะ  
 

จากผลการเปรียบเทียบข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยระหว่าง ปี พ.ศ. 2558 – 2559 และ      
ปี พ.ศ. 2559 – 2560 ทําให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ที่เกิดขึ้น ดังน้ันกรมป่าไม้ควรพิจารณา
ดําเนินการจัดทําข้อมูลสภาพพ้ืนที่ป่าไม้รายปี เพ่ือจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลแสดงการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้
ของประเทศต่อไปในอนาคต เน่ืองจากตัวเลขพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศในปัจจุบัน ถูกนําไปใช้อ้างอิงทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 
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