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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

พ้ืนที่ปาไมของประเทศไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง เน่ืองจากมีการ 
บุกรุกเขาครอบครองพ้ืนที่ปาไมสําหรับใชเปนที่อยูอาศัย แผวถางปาเพ่ือทําการเกษตร และการสงเสริมการ
ปลูกพืชทดแทนพลังงานที่มีความตองการใชพ้ืนที่ขนาดใหญ เปนตน ในปจจุบันการบุกรุกพ้ืนที่ปาไมพบ
กระจายอยูในทุกภูมิภาคของประเทศ สงผลกระทบกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรติดตามมาอยางมากมาย ทั้งปญหาการเกิดพิบัติภัยที่มีความถ่ีและความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน จาก
สาเหตุดังกลาว หากมีการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรปาไมที่ดีจะชวยแกไขปญหาการลดลงของพ้ืนที่ปาไม
ของประเทศไดอีกทางหน่ึง ทั้งน้ีจากขอมูลลาสุดของกรมปาไม ป พ.ศ. 2555 – 2556 พ้ืนที่ปาไมของประเทศ
เหลือเพียง 102,119,539.55 ไร หรือรอยละ 31.57 ของพ้ืนที่ประเทศ ดังน้ันการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 ในครั้งน้ี จึงทําใหเกิดขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมที่มีความตอเน่ืองรายป อันจะกอใหเกิด
ประโยชนอยางมาก สําหรับนําขอมูลที่ไดไปใชเปนฐานประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมของประเทศ 
รวมถึงการกําหนดแนวทางและมาตรการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมตอไปทั้งในประเทศ
และระหวางประเทศ 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม ถือเปนหนวยงานหน่ึงที่มีภารกิจเกี่ยวของกับการศึกษา วิเคราะห 
สํารวจและประมวลผลขอมูลทรัพยากรปาไม การจัดทําแผนที่ปาไม กําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายในการ
จัดการทรัพยากรปาไมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ไดมอบหมายใหคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผู
ดําเนินงานโครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556– 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจและจัดทํา
ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่เปนมาตรฐานและมีความถูกตองตามหลักวิชาการ
สําหรับใชสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการจัดการทรัพยากรปาไม แกหนวยงานในสังกัดของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานอ่ืนๆ ทั้งภาคราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 
ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยมีระยะเวลาในการดําเนินงานต้ังแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2558 โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ไดแก 

• การเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ 

• การจัดหาขอมูลภาพดาวเทียม 

• การเตรียมขอมูลภาพกอนการวิเคราะหขอมูล 

• การวิเคราะหและจําแนกขอมูลพ้ืนที่ปาไม 

• การประเมินความถูกตองของการแปลขอมูล 

• การจัดทําฐานขอมูลพ้ืนที่ปาไม 

• การจัดทําแผนที่ขั้นสุดทาย 

• การจัดประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นตอขอมูลพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 - 2557 
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พื้นท่ีประเทศไทย 
 

ขอมูลพ้ืนที่ประเทศไทยในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ที่ใชเปนฐานการคิดคํานวณรอยละพ้ืนที่ปาไม
อางอิงจากสํานักบริหารการปกครองทองที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อป พ.ศ. 2552 โดย
ประเทศไทยมีพ้ืนที่เทากับ 517,630.18 ตารางกิโลเมตร หรือ 323,518,861.06 ไร 
 

ขอมูลภาพดาวเทียม 
 

ขอมูลภาพดาวเทียมที่ใชสําหรับการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ไดแก ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต 
บันทึกภาพระหวาง ป พ.ศ. 2556- 2557 จํานวน 89 ภาพ ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย 264,086,970.37 ไร 
หรือคิดเปนรอยละ 81.63 ของพ้ืนที่ประเทศ และภาพดาวเทียม Landsat 8 บันทึกภาพ ป พ.ศ. 2557
ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย 59,431,890.69 ไร หรือคิดเปนรอยละ 18.37 
 

นิยามพื้นท่ีปาไม 
 

นิยามพ้ืนที่ปาไมที่ใชสําหรับการแปลตีความภาพดาวเทียม เพ่ือจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 
2556 – 2557 คือ พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจําแนกไดวาเปนไมยืนตนปกคลุมเปนผืนตอเน่ืองขนาด
ไมนอยกวา 3.125 ไร และหมายรวมถึงทุงหญาและลานหินที่มีอยูตามธรรมชาติ ที่ปรากฏลอมรอบดวยพ้ืนที่ที่
จําแนกไดวาเปนพ้ืนที่ปาไม โดยไมรวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มีตนไม แตประเมินไดวาผลผลิตหลักของ
การดําเนินการไมใชเน้ือไม ไดแก พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม สวนยางพารา และสวนปาลม 
 

พื้นท่ีปาไมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2556 - 2557 
 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 จํานวน 102,285,400.62 ไร หรือรอยละ 31.62 ของ
พ้ืนที่ประเทศ 
 

ภูมิภาค พ้ืนที่รวม (ไร) พ้ืนที่ปาไม (ไร) รอยละพ้ืนที่ปาไม 
ภาคเหนือ 60,044,825.57    38,769,417.82  64.57 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 104,823,161.31     15,748,932.23  15.02 
ภาคตะวันออก 21,550,025.73       4,679,846.84  21.72 
ภาคกลาง 56,925,631.11     11,902,120.56  20.91 
ภาคตะวันตก 34,041,709.01    20,125,606.85  59.12 
ภาคใต 46,133,508.32     11,059,476.32  23.97 

รวม 323,518,861.06   102,285,400.62  31.62 
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แผนท่ีปาไมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2556 - 2557 
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ภาคเหนือ 
 

 
 

ภาคเหนือ: ครอบคลุมพ้ืนที่ 9 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 60,044,825.57 ไร พบพ้ืนที่ปาไม   
38,769,417.82 ไร คิดเปนรอยละ 64.57 จังหวัดที่มีสัดสวนพ้ืนที่ปาไมเทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด ไดแก 
แมฮองสอน (รอยละ 87.12) รองลงมาคือ ลําปาง (รอยละ 70.84) เชียงใหม (รอยละ 70.13) แพร (รอยละ 
64.01) นาน (รอยละ 61.30) ลําพูน (รอยละ 56.99) อุตรดิตถ (รอยละ 56.16) พะเยา (รอยละ 51.94) และ
เชียงราย (รอยละ 41.47) 
 

จังหวัด พื้นท่ีจังหวัด (ไร) พื้นท่ีปาไม (ไร) %  จังหวัด พื้นท่ีจังหวัด (ไร) พื้นท่ีปาไม (ไร) % 
แมฮองสอน 7,987,808.27 6,958,612.23 87.12  ลําพูน 2,798,993.46 1,595,073.31 56.99 
ลําปาง 7,805,139.48 5,528,861.99 70.84  อุตรดิตถ 4,920,200.37 2,763,248.36 56.16 
เชียงใหม 13,775,600.98 9,660,828.54 70.13  พะเยา 3,867,337.73 2,008,648.00 51.94 
แพร 4,051,909.93 2,593,778.11 64.01  เชียงราย 7,235,954.86 3,000,725.57 41.47 
นาน 7,601,880.49 4,659,641.72 61.30 

 

หมายเหตุ: เรียงขอมูลตามจังหวัดที่มีสัดสวนพ้ืนที่ปาไมเทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ครอบคลุมพ้ืนที่ 20 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 104,823,161.31 ไร พบพ้ืนที่ 
ปาไม 15,748,932.23 ไร คิดเปนรอยละ 15.02 จังหวัดที่มีสัดสวนพ้ืนที่ปาไมเทียบกับพ้ืนที่จังหวัด 
มากที่สุด ไดแก มุกดาหาร (รอยละ 33.47) รองลงมาคือ เลย (รอยละ 32.81) ชัยภูมิ (รอยละ 30.01)  
อุบลราชธานี (รอยละ 18.66) สกลนคร (รอยละ 17.70) นครพนม (รอยละ 17.42) นครราชสีมา (รอยละ 
14.82) ศรีสะเกษ (รอยละ 11.45) อุดรธานี (รอยละ 11.12) หนองบัวลําภู (รอยละ 11.00) ขอนแกน (รอยละ 
10.97) อํานาจเจริญ (รอยละ 10.80) กาฬสินธุ (รอยละ 10.69) ยโสธร (รอยละ 9.71) บุรีรัมย (รอยละ 8.55) 
สุรินทร (รอยละ 7.11) บึงกาฬ (รอยละ 6.90 ) หนองคาย (รอยละ 6.74) มหาสารคาม (รอยละ 4.05 ) และ
รอยเอ็ด (รอยละ 3.90) 

 

จังหวัด พื้นท่ีจังหวัด (ไร) พื้นท่ีปาไม (ไร) %  จังหวัด พื้นท่ีจังหวัด (ไร) พื้นท่ีปาไม (ไร) % 
มุกดาหาร 2,578,830.67 863,198.96 33.47  ขอนแกน 6,662,172.80 730,582.20 10.97 
เลย 6,562,561.92 2,153,295.07 32.81  อํานาจเจรญิ 2,057,495.44 222,183.76 10.80 
ชัยภูมิ 7,937,062.18 2,381,816.57 30.01  กาฬสินธุ 4,335,189.92 463,584.52 10.69 
อุบลราชธานี 9,766,988.19 1,822,903.69 18.66  ยโสธร 2,580,853.62 250,526.97 9.71 
สกลนคร 5,987,354.71 1,059,636.98 17.70  บุรีรัมย 6,299,566.41 538,563.45 8.55 
นครพนม 3,521,753.71 613,585.71 17.42  สุรินทร 5,533,920.55 393,689.97 7.11 
นครราชสีมา 12,959,362.54 1,920,525.40 14.82  บึงกาฬ 2,501,076.60 172,610.83 6.90 
ศรีสะเกษ 5,584,425.22 639,276.57 11.45  หนองคาย 2,047,437.01 137,974.64 6.74 
อุดรธานี 6,919,891.11 769,542.96 11.12  มหาสารคาม 3,504,859.92 141,918.34 4.05 
หนองบวัลาํภู 2,562,080.28 281,765.33 11.00  รอยเอ็ด 4,920,278.51 191,750.31 3.90 

 

หมายเหตุ: เรียงขอมูลตามจังหวัดที่มีสัดสวนพ้ืนที่ปาไมเทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด 
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ภาคตะวันออก 

 
 

ภาคตะวันออก: ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 21,550,025.73 ไร พบพ้ืนที่ปาไม 
4,679,846.84 ไร คิดเปนรอยละ 21.72 จังหวัดที่มีสัดสวนพ้ืนที่ปาไมเทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด ไดแก
จันทบุรี (รอยละ 32.53) รองลงมาคือ ตราด (รอยละ 31.43) ปราจีนบุรี (รอยละ 28.10) สระแกว (รอยละ 
21.53) ฉะเชิงเทรา (รอยละ 15.32) ชลบุรี (รอยละ 12.06) และระยอง (รอยละ 7.70) 
 

จังหวัด พื้นท่ีจังหวัด (ไร) พื้นท่ีปาไม (ไร) % 
จันทบุร ี 4,009,254.59 1,304,016.84 32.53 
ตราด 1,791,109.07 562,858.24 31.43 
ปราจีนบุร ี 3,140,817.46 882,705.19 28.10 
สระแกว 4,269,562.13 919,055.64 21.53 
ฉะเชิงเทรา 3,231,115.76 495,100.61 15.32 
ชลบุร ี 2,817,362.19 339,683.18 12.06 
ระยอง 2,290,804.53 176,427.14 7.70 

 

หมายเหตุ: เรียงขอมูลตามจังหวัดที่มีสัดสวนพ้ืนที่ปาไมเทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด 
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ภาคกลาง 

 
 

ภาคกลาง: ครอบคลุมพ้ืนที่ 22 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 56,925,631.11 ไร พบพ้ืนที่ปาไม   
11,902,120.56 ไร คิดเปนรอยละ 20.91 จังหวัดที่มีสัดสวนพ้ืนที่ปาไมเทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด ไดแก 
อุทัยธานี (รอยละ 51.46) รองลงมาคือ พิษณุโลก (รอยละ 36.16) เพชรบูรณ (รอยละ 31.24) สุโขทัย (รอยละ 
29.66) นครนายก (รอยละ 29.63) กําแพงเพชร (รอยละ 23.26) สระบุรี (รอยละ 22.29) ลพบุรี (รอยละ 
13.86) สุพรรณบุรี (รอยละ 11.33) นครสวรรค (รอยละ 9.26 ) สมุทรสงคราม (รอยละ 7.47) สมุทรสาคร 
(รอยละ 4.26) สมุทรปราการ (รอยละ 2.46) ชัยนาท (รอยละ 2.38) กรุงเทพมหานคร (รอยละ 0.33) พิจิตร 
(รอยละ 0.32) และสิงหบุรี (รอยละ 0.05) มีพ้ืนที่ 5 จังหวัดที่ไมพบพ้ืนที่ปาไม ไดแก นครปฐม นนทบุรี
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และอางทอง 
 

จังหวัด พื้นท่ีจังหวัด (ไร) พื้นท่ีปาไม (ไร) %  จังหวัด พื้นท่ีจังหวัด (ไร) พื้นท่ีปาไม (ไร) % 
อุทัยธานี 4,155,596.94 2,138,610.99 51.46  นครสวรรค 5,953,551.03 551,150.95 9.26 
พิษณุโลก 6,622,222.46 2,394,712.33 36.16  สมุทรสงคราม 258,369.34 19,292.59 7.47 
เพชรบูรณ 7,712,296.35 2,409,184.43 31.24  สมุทรสาคร 541,530.13 23,048.88 4.26 
สุโขทัย 4,165,271.27 1,235,460.93 29.66  สมุทรปราการ 604,447.40 14,866.34 2.46 
นครนายก 1,338,094.28 396,466.72 29.63  ชัยนาท 1,566,998.72 37,249.21 2.38 
กําแพงเพชร 5,320,031.36 1,237,695.38 23.26  กรุงเทพมหานคร 979,994.56 3,211.09 0.33 
สระบุร ี 2,180,109.95 486,007.91 22.29  พิจิตร 2,699,382.43 8,674.31 0.32 
ลพบุร ี 4,064,195.84 563,304.31 13.86  สิงหบุร ี 510,762.73 249.56 0.05 
สุพรรณบุร ี 3,379,169.46 382,934.64 11.33      

 

หมายเหตุ: เรียงขอมูลตามจังหวัดที่มีสัดสวนพ้ืนที่ปาไมเทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด 
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ภาคตะวันตก 
 

 
 

ภาคตะวันตก: ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 34,041,709.01 ไร พบพ้ืนที่ปาไม   
20,125,606.85 ไร คิดเปนรอยละ 59.12 จังหวัดที่มีสัดสวนพ้ืนที่ปาไมเทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด ไดแก 
ตาก (รอยละ 72.05) รองลงมาคือ กาญจนบุรี (รอยละ 62.50) เพชรบุรี (รอยละ 57.25) ประจวบคีรีขันธ (รอย
ละ 36.68) และราชบุรี (รอยละ 33.34) 
 

จังหวัด พื้นท่ีจังหวัด (ไร) พื้นท่ีปาไม (ไร) % 
ตาก 10,814,832.07 7,792,576.02 72.05 
กาญจนบุร ี 12,117,425.33 7,572,995.53 62.50 
เพชรบุร ี 3,857,409.46 2,208,321.68 57.25 
ประจวบคีรขีันธ 4,008,263.15 1,470,326.08 36.68 
ราชบุร ี 3,243,779.00 1,081,387.54 33.34 

 

หมายเหตุ: เรียงขอมูลตามจังหวัดที่มีสัดสวนพ้ืนที่ปาไมเทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด 
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ภาคใต 
 

 
 

ภาคใต: ครอบคลุมพ้ืนที่ 14 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 46,133,508.32 ไร พบพ้ืนที่ปาไม 
11,059,476.32 ไร คิดเปนรอยละ 23.97 จังหวัดที่มีสัดสวนพ้ืนที่ปาไมเทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด ไดแก
ระนอง (รอยละ 53.53) รองลงมาคือ สตูล (รอยละ 39.23) ยะลา (รอยละ 33.55) พังงา (รอยละ 31.55)  
สุราษฎรธานี (รอยละ 28.45) นราธิวาส (รอยละ 26.33) ตรัง (รอยละ 22.50) ชุมพร (รอยละ 21.56) ภูเก็ต 
(รอยละ 20.30) นครศรีธรรมราช (รอยละ 17.54) กระบ่ี (รอยละ 16.49) พัทลุง (รอยละ 15.94) สงขลา 
(รอยละ 11.10) และปตตานี (รอยละ 5.24) 
 

จังหวัด พื้นท่ีจังหวัด (ไร) พื้นท่ีปาไม (ไร) %  จังหวัด พื้นท่ีจังหวัด (ไร) พื้นท่ีปาไม (ไร) % 
ระนอง 2,015,637.73 1,079,017.82 53.53  ชุมพร 3,747,629.09 808,097.62 21.56 
สตูล 1,869,752.15 733,484.09 39.23  ภูเก็ต 342,841.25 69,603.36 20.30 
ยะลา 2,796,884.02 938,385.15 33.55  นครศรีธรรมราช 6,175,495.70 1,082,970.58 17.54 
พังงา 3,433,497.58 1,083,257.48 31.55  กระบี ่ 3,327,024.33 548,648.33 16.49 
สุราษฎธานี 8,174,771.27 2,325,694.74 28.45  พัทลุง 2,412,830.06 384,622.91 15.94 
นราธวิาส 2,807,001.68 738,957.59 26.33  สงขลา 4,838,350.85 536,840.12 11.10 
ตรัง 2,956,311.25 665,183.36 22.50  ปตตานี 1,235,481.35 64,713.18 5.24 

 

หมายเหตุ: เรียงขอมูลตามจังหวัดที่มีสัดสวนพ้ืนที่ปาเทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด 
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การประเมินความถูกตองของขอมูล 
 

การประเมินความถูกตองของการแปลขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 ใชจุดตรวจสอบ
ภาคสนามทั้งหมด 1,036 จุด กระจายในทุกภูมิภาคของประเทศ คิดเปนรอยละของความถูกตองในการจําแนก
พ้ืนที่ปาไมเทากับ 97.59 
 

การเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีปาไมของประเทศ 
 

สถิติพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทยของกรมปาไม ป พ.ศ. 2516 - 2557 
 

ป พ.ศ. 
พ้ืนที่ปาไมของประเทศไทย 

รอยละพ้ืนที่ปาไม 
ตารางกิโลเมตร ไร 

2516 221,707.00 138,566,875.00 43.21 

2519 198,417.00 124,010,625.00 38.67 

2521 175,224.00 109,515,000.00 34.15 

2525 156,600.00 97,875,000.00 30.52 

2528 150,866.00 94,291,250.00 29.40 

2531 143,803.00 89,876,875.00 28.03 

2532 143,417.00 89,635,625.00 27.95 

2534 136,698.00 85,436,250.00 26.64 

2536 133,554.00 83,471,250.00 26.03 

2538 131,485.00 82,178,125.00 25.62 

2541 129,722.00 81,076,250.00 25.28 

2543 170,110.78 106,319,237.50 33.15 

2547 167,590.98 104,744,362.50 32.66 

2548 161,001.30 100,625,812.50 31.38 

2549 158,652.59 99,157,868.75 30.92 

2551 171,585.65 107,241,031.25 33.44 

2556 163,391.26 102,119,539.55 31.57 

2557 163,656.64 102,285,400.62 31.62 
 

ที่มา: http://forestinfo.forest.go.th/55/Content.aspx?id=72 
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 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทยต้ังแตป พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2557 สามารถพิจารณาเปน
สองชวงเวลา ไดแก ชวงระหวาง ป พ.ศ. 2516 ถึง ป พ.ศ. 2541 และชวงระหวาง ป พ.ศ. 2543 ถึง ป พ.ศ. 
2556 เน่ืองจากมาตรสวนที่ใชในการปฏิบัติงานมีความแตกตางกัน กลาวคือกอน ป พ.ศ. 2543 ขอมูลพ้ืนที่ปา
ไมของกรมปาไมถูกจัดทําขึ้นจากการวิเคราะหขอมูลภาพดาวเทียมที่มาตราสวน 1: 250,000 ภายหลังจากป 
พ.ศ. 2543 มีการเปลี่ยนแปลงมาตราสวนที่ใชเปนฐานในการจัดทําขอมูลเปน 1: 50,000 ดังน้ันผลจากการ
กําหนดมาตราสวนของภาพดาวเทียมที่แตกตางกันดังกลาว ทําใหตัวเลขพ้ืนที่ปาไมของประเทศมีความแตกตาง
กันชัดเจน 
 

 ชวงที่ 1 (พ.ศ. 2516 – 2541: รวมระยะเวลา 26 ป): พื้นที่ปาไมลดลงจาก 138,566,875 ไร ใน 
ป พ.ศ. 2516 เหลือ 81,076,250.00 ไร ใน ป พ.ศ. 2541 หรือคิดเปนอัตราการลดลงของพื้นที่ปาไม
เทากับ 2,053,236.61 ไรตอป 
 

 ชวงที่ 2 (พ.ศ. 2543 – 2557: รวมระยะเวลา 15 ป): พื้นที่ปาไมลดลงจาก 106,319,237.50 ไร 
ในป พ.ศ. 2543 เหลือ 102,285,400.62 ไร ในป พ.ศ. 2557 หรือคิดเปนอัตราการลดลงของพื้นที่ปาไม
เทากับ 268,922.46 ไรตอป 
 

 และหากเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปาไมเฉพาะในชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2555 – 2556 
กับ พ.ศ. 2556 – 2557 พบวาพ้ืนที่ปาไมในรอบหน่ึงปที่ผานมาเพ่ิมขึ้น 165,861.04 ไร ซึ่งถือวาสถานการณ
ทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีแนวโนมที่ดีขึ้นจากอดีต 
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การเปรียบเทียบขอมูลพื้นท่ีปาไมของประเทศ ป พ.ศ. 2555 – 2556 และ พ.ศ. 2556 - 2557 
 

จังหวัด 
พ้ืนที่ปาไม (ไร) การเปลี่ยนแปลง (+/-) 

ป พ.ศ. 2555 - 2556 ป พ.ศ. 2556 - 2557 ไร รอยละ 
ภาคเหนือ 

เชียงราย 2,987,963.46 3,000,725.57 +12,762.11 +0.43 
เชียงใหม 9,573,349.66 9,660,828.54 +87,478.88 +0.91 
นาน 4,653,023.73 4,659,641.72 +6,617.99 +0.14 
พะเยา 2,002,110.91 2,008,648.00 +6,537.09 +0.33 
แพร 2,515,083.57 2,593,778.11 +78,694.54 +3.13 
แมฮองสอน 6,940,279.00 6,958,612.23 +18,333.23 +0.26 
ลําปาง 5,526,700.36 5,528,861.99 +2,161.63 +0.04 
ลําพูน 1,547,032.63 1,595,073.31 +48,040.68 +3.11 
อุตรดิตถ 2,740,786.00 2,763,248.36 +22,462.36 +0.82 

รวม 38,486,329.32 38,769,417.82 +283,088.50 +0.74 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กาฬสินธุ  457,086.55   463,584.52  +6,497.97  +1.42 
ขอนแกน  713,921.60   730,582.20  +16,660.60  +2.33 
ชัยภูมิ  2,362,467.93   2,381,816.57  +19,348.64  +0.82 
นครพนม  618,999.62   613,585.71  -5,413.91  -0.87 
นครราชสีมา  1,919,128.50   1,920,525.40  +1,396.90  +0.07 
บึงกาฬ  179,825.14   172,610.83  -7,214.31  -4.01 
บุรีรัมย  551,081.76   538,563.45  -12,518.31  -2.27 
มหาสารคาม  145,900.39   141,918.34  -3,982.05  -2.73 
มุกดาหาร  893,659.20   863,198.96  -30,460.24  -3.41 
ยโสธร  215,303.80   250,526.97   +35,223.17  +16.36 
รอยเอ็ด  195,107.75   191,750.31  -3,357.44  -1.72 
เลย  2,169,582.99   2,153,295.07  -16,287.92  -0.75 
ศรีสะเกษ  678,911.41   639,276.57  -39,634.84  -5.84 
สกลนคร  1,095,795.99   1,059,636.98  -36,159.01  -3.30 
สุรินทร  412,729.12   393,689.97  -19,039.15  -4.61 
หนองคาย  144,063.40   137,974.64  -6,088.76  -4.23 
หนองบัวลําภู  269,311.05   281,765.33   +12,454.28  +4.62 
อํานาจเจริญ  228,201.40   222,183.76  -6,017.64  -2.64 
อุดรธานี  781,177.93   769,542.96  -11,634.97  -1.49 
อุบลราชธานี  1,781,675.99   1,822,903.69   +41,227.70  +2.31 

รวม  15,813,931.52   15,748,932.23  -64,999.29  -0.41 
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จังหวัด 
พ้ืนที่ปาไม (ไร) การเปลี่ยนแปลง(+/-) 

ป พ.ศ. 2555 - 2556 ป พ.ศ. 2556 - 2557 ไร รอยละ 
ภาคกลาง 

กรุงเทพมหานคร  805.84   3,211.09  +2,405.25  +298.48 
กําแพงเพชร  1,244,060.49   1,237,695.38  -6,365.11  -0.51 
ชัยนาท  37,785.68   37,249.21  -536.47  -1.42 
นครนายก  394,555.45   396,466.72  +1,911.27  +0.48 
นครปฐม ไมมีพ้ืนที่ปาไม 
นครสวรรค  546,815.57   551,150.95  +4,335.38  +0.79 
นนทบุรี ไมมีพ้ืนที่ปาไม 
ปทุมธานี ไมมีพ้ืนที่ปาไม 
พระนครศรีอยุธยา ไมมีพ้ืนที่ปาไม 
พิจิตร  7,715.46   8,674.31  +958.85  +12.43 
พิษณุโลก  2,410,663.49   2,394,712.33  -15,951.16  -0.66 
เพชรบูรณ  2,402,507.22   2,409,184.43  +6,677.21  +0.28 
ลพบุร ี  563,426.57   563,304.31  -122.26  -0.02 
สมุทรปราการ  8,642.27   14,866.34  +6,224.07  +72.02 
สมุทรสงคราม  14,452.31   19,292.59  +4,840.28  +33.49 
สมุทรสาคร  13,541.04   23,048.88  +9,507.84  +70.21 
สระบุร ี  474,769.38   486,007.91  +11,238.53  +2.37 
สิงหบุรี ไมมีพ้ืนที่ปาไม     249.56  +249.56   
สุโขทัย  1,244,294.14   1,235,460.93  -8,833.21  -0.71 
สุพรรณบุร ี  390,827.13   382,934.64  -7,892.49  -2.02 
อางทอง ไมมีพ้ืนที่ปาไม 
อุทัยธานี  2,151,509.92   2,138,610.99  -12,898.93  -0.60 

รวม  11,906,371.96   11,902,120.56  -4,251.40  -0.04 
ภาคตะวันออก 

จันทบุรี  1,313,054.69  1,304,016.84  -9,037.85  -0.69 
ฉะเชิงเทรา  512,108.78   495,100.61  -17,008.17  -3.32 
ชลบุรี  350,937.56   339,683.18  -11,254.38  -3.21 
ตราด  562,616.34   562,858.24   +241.90  +0.04 
ปราจีนบุรี  886,047.56   882,705.19  -3,342.37  -0.38 
ระยอง  196,527.18   176,427.14  -20,100.04  -10.23 
สระแกว  923,177.28   919,055.64  -4,121.64  -0.45 

รวม  4,744,469.40   4,679,846.84  -64,622.56  -1.36 
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จังหวัด 
พ้ืนที่ปาไม (ไร) การเปลี่ยนแปลง(+/-) 

ป พ.ศ. 2555 - 2556 ป พ.ศ. 2556 - 2557 ไร รอยละ 
ภาคตะวันตก 

กาญจนบุร ี  7,574,845.17   7,572,995.53  -1,849.64  -0.02 
ตาก  7,789,703.16   7,792,576.02  +2,872.86  +0.04 
ประจวบคีรีขันธ  1,428,502.97   1,470,326.08  +41,823.11  +2.93 
เพชรบุรี  2,213,471.17   2,208,321.68  -5,149.49  -0.23 
ราชบุรี  1,111,566.46   1,081,387.54  -30,178.92  -2.71 

รวม  20,118,088.93   20,125,606.85  +7,517.92  +0.04 
ภาคใต 

กระบ่ี  559,032.82   548,648.33  -10,384.49  -1.86 
ชุมพร  787,831.43   808,097.62  +20,266.19  +2.57 
ตรัง  660,877.45   665,183.36  +4,305.91  +0.65 
นครศรีธรรมราช  1,061,726.20   1,082,970.58  +21,244.38  +2.00 
นราธิวาส  709,562.37   738,957.59  +29,395.22  +4.14 
ปตตานี  59,033.18   64,713.18  +5,680.00  +9.62 
พังงา  1,096,399.70   1,083,257.48  -13,142.22  -1.20 
พัทลุง  390,574.89   384,622.91  -5,951.98  -1.52 
ภูเก็ต  69,215.98   69,603.36  +387.38  +0.56 
ยะลา  936,046.08   938,385.15  +2,339.07  +0.25 
ระนอง  1,059,370.80   1,079,017.82  +19,647.02  +1.85 
สงขลา  580,497.94   536,840.12  -43,657.82  -7.52 
สตูล  744,519.62   733,484.09  -11,035.53  -1.48 
สุราษฎธานี  2,335,659.99   2,325,694.74  -9,965.25  -0.43 

รวม  11,050,348.45   11,059,476.32   +9,127.87  +0.08 
รวมทั้งประเทศ 102,119,539.55 102,285,400.62 +165,861.04 +0.16 
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จํานวนประชากรของประเทศไทยกับการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีปาไม 
 

ป พ.ศ. จํานวนประชากร (คน) พ้ืนที่ปาไม (ไร) 
2541 ไมมีขอมูล 81,076,250.00 
2542 61,661,701 ไมมีขอมูล 
2543 61,878,746 106,319,237.50 
2544 62,308,887 ไมมีขอมูล 
2545 62,799,872 ไมมีขอมูล 
2546 63,079,765 ไมมีขอมูล 
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 ไมมีขอมูล 
2551 63,389,730 107,241,031.25 
2552 63,525,062 ไมมีขอมูล 
2553 63,878,267 ไมมีขอมูล 
2554 64,076,033 ไมมีขอมูล 
2555 64,456,695 ไมมีขอมูล 
2556 64,785,909 102,119,539.55 
2557 ไมมีขอมูล 102,285,400.62 

 

ที่มา: ขอมูลประชากรของประเทศไทยจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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การใชประโยชนขอมูลสภาพพื้นท่ีปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 
 1. กรมปาไมหรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมสามารถนําขอบเขต
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ อาทิ แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษในความรับผิดชอบของกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มาซอนทับกับขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 สําหรับใชวางแผน
บริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ 
 

 2. กรมปาไมสามารถนําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 - 2557  ซึ่งถูกจัดเก็บเปนขอมูลใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาใหบริการขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 3. กรมปาไมสามารถเผยแพรขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 ลงในระบบแมขายแผนที่
ผานเครือขายอินเตอรเน็ต เพ่ือใหภาคสวนที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
 

ขอจํากัดของขอมูลสภาพพื้นท่ีปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 
 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 - 2557 จัดทําขึ้นจากขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต ความ
ละเอียดจุดภาพ 15 เมตร บันทึกภาพครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย รอยละ 81.63 สําหรับพ้ืนที่สวนที่เหลือ
จัดทําขึ้นจากขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ความละเอียดจุดภาพ 30 เมตร มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใช
สําหรับศึกษาทรัพยากรปาไมในระดับประเทศดังน้ันหากตองการนําขอมูลดังกลาวไปใชสําหรับภารกิจ
ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ปาไมรายแปลงขนาดเล็กอาทิ พ้ืนที่ถือครองภาครัฐหรือพ้ืนที่ในรูปแบบอ่ืนๆ ควรใชขอมูล
ที่ไดรับในครั้งน้ีเปนขอมูลสนับสนุนรวมกับขอมูลการรับรูระยะไกลรูปแบบอ่ืนๆ ที่มีความละเอียดจุดภาพสูง 
เชน มีความละเอียดจุดภาพไมเกิน 2 เมตร จะทําใหการนําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมไปใชประโยชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและถูกตองมากย่ิงขึ้น 
  

ขอเสนอแนะ 
 
 1. จากผลการเปรียบเทียบขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทยระหวาง ป พ.ศ. 2555 – 2556 
และ ป พ.ศ. 2556 – 2557 ทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมที่เกิดข้ึน ดังน้ันกรมปาไมควรพิจารณา
ดําเนินการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมรายป เพ่ือจัดเก็บเปนฐานขอมูลแสดงการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของ
ประเทศตอไปในอนาคต เน่ืองจากตัวเลขพ้ืนที่ปาไมของประเทศในปจจุบันน้ีไดถูกนําไปใชอางอิงทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 
 

 2. การจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมในชวงเวลาตอไป ควรเลือกใชขอมูลภาพดาวเทียมที่มีความ
ละเอียดจุดภาพเทากับหรือใกลเคียง 15 เมตร รวมกับเทคนิคการแปลตีความดวยสายตา เพ่ือใหผลการ
วิเคราะหและจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 
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