
นโยบายและทิศทางในการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศไทย 

  โดยนายจงคล้าย วรพงศธร 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการปลูกป่า 

กรมป่าไม ้

กรมป่าไม ้



  ผลการด าเนินงาน 

ด้านปลูกป่าในช่วง 5 ป ี

ทีผ่่านมา 
 



พื้นที่ประเทศไทยประมาณ 
323 ล้านไร ่

เป้าหมาย 
เพิ่มพื้นที่ป่าร้อยละ 40 

 129.2 ล้านไร่ 

พื้นที่คงสภาพป่า ปี 2556 
102.12 ล้านไร่ 

พื้นที่ต้องฟื้นฟู/ปลูกเพิ่ม 
27.08 ล้านไร่ 



ผลการด าเนินงานด้านปลูกป่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 

พื้นที่ปลูกป่าโดยภาครัฐ  
(ไร่) 

พื้นที่ส่งเสริม
ภาคเอกชนปลูกป่า  

(ไร่) 
เงินงบประมาณปกติ เงินนอกงบประมาณ 

2554 15,000 24,548 - 

2555 6,373 14,580 - 

2556 - 24,157 - 

2557 - 39,160 12,000 

2558 50,976 37,495 9,000 

 

รวม 
72,349 139,940  

21,000 212,289 



การเพิ่มพื้นที่ป่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  
(พ.ศ. 2554-2558) 

การด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

การฟื้นฟูป่าโดยภาครัฐ  212,289 ไร ่

การส่งเสริมภาคเอกชนปลูกป่า  21,000 ไร่        

รวม 233,289 ไร่ 

กรมป่าไม ้

เฉล่ียพื้นที่ป่าเพิ่มข้ึน ปีละ 46,658 ไร่ 



  แผนการด าเนินงาน 

ด้านปลูกป่าในปัจจุบัน 



แนวทางการเพิ่มพื้นที่ป่า 
ให้ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 40 ตามนโยบายของรัฐบาล 

กรมป่าไม ้

พื้นที่ต้องฟื้นฟู/ปลูกเพิ่ม 

27.08 ล้านไร ่



พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 

ป่าสงวนฯ 1,221 ป่า 
145.46 ล้านไร่ 

ปม. 
58.68 ล้านไร่ 

อส.+ทช. 
47+1.1=  

48.1 ล้านไร ่

ส.ป.ก. 
38.68 ล้านไร่ 

คงสภาพป่า 
33.08 ล้านไร่ 

ป่าเส่ือมสภาพ 
25.60 ล้านไร่ 

เปล่ียนแปลงสภาพป่า  
(ปี 2545-2557) 
6.25 ล้านไร่ 

พื้นที่เกษตรกรรม (รวมพื้นที่อนุญาต
และทับซ้อนหน่วยงานอื่น) 

13.03 ล้านไร่ 

30 มิ.ย. 41 
5.62 ล้านไร่ 

พื้นที่แหล่งน้ า 
0.7 ล้านไร่ 



การด าเนินงานด้านปลูกป่าในปัจจุบัน 

• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  เนื่ อ ง จ ากกรมป่ า ไ ม้ ไ ม่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณในการปลูกฟื้นฟูป่าแต่อย่างใด 
ดังนั้น การปลูกฟื้นฟูป่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 จึ ง ด า เ นิ น ก า ร โ ดย ใ ช้ เ งิ นนอก
งบประมาณเป็นหลัก 

  ส าหรับการส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่ของ
เอกชน จะด าเนินการโดยการแจกกล้าไม้ 
จ านวน 58 ล้านกล้า เพื่ อ เพิ่มพื้นที่ป่ า
เศรษฐกิจ 



พื้นที่ด าเนินการฟื้นฟูป่าโดยภาครัฐ 
(จัดเรียงล าดับตามความส าคัญ) 

  1. พื้นที่ด าเนินการตามมาตรา 25        
     แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  
     2507 เช่น แปลงสวนยางพารา  
 

  2. พื้นที่ตรวจยึดจับกุมตามมาตรา 14       
     แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  
     2507 ตามนโยบายทวงคืนผืนป่าเพื่อแผ่นดิน 
 

  3. พื้นที่ป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน     
     (เขาหัวโล้น) 

 

  4. พื้นที่สวนปาล์มท่ีหมดอายุการอนุญาต 
     ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 
 

  5. พื้นที่ที่มีสภาพป่าเสื่อมโทรม 
 
 



1. พื้นที่ด าเนินการตามมาตรา 25 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 เช่น แปลงปลูกสวนยางพารา 



1. พื้นที่ด าเนินการตามมาตรา 25 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 เช่น แปลงปลูกสวนยางพารา 

พ้ืนท่ีบุกรุกปลูกสวนยางพารา 



2. พื้นที่ตรวจยึดจับกุม ตามมาตรา 14 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2507 ตามนโยบายทวงคืนผืนป่าเพื่อแผ่นดิน 



3. พื้นที่ป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน  
(เขาหัวโล้น) 



3. พื้นที่ป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน  
(เขาหัวโล้น) 

พ้ืนท่ีป่าตน้น ้าเส่ือมสภาพ
บนพ้ืนท่ีสูงชนั จ.น่าน 



3. พื้นที่ป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน  
(เขาหัวโล้น) 

พ้ืนท่ีเส่ียงภยัต่อดินโคลน
ถล่มและน ้าท่วมฉบัพลนั 



4. พื้นที่สวนปาล์มที่หมดอายุการอนุญาต 
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 



4. พื้นที่สวนปาล์มที่หมดอายุการอนุญาต 
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 



5. พื้นที่ที่มีสภาพป่าเสื่อมโทรม 



5. พื้นที่ที่มีสภาพป่าเสื่อมโทรม 



พื้นที่พร้อมส าหรับด าเนินการปลูกฟื้นฟูในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล าดับที่ หน่วยปฏิบัติงาน จ านวน (ไร่) 

1 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 2,630 

2 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) 11,200 

3 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ล าปาง) 34,196 

4 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) 10,909 

5 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี) 300 

6 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธาน)ี 4,000 

7 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) 3,457 

8 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา) 8,205 

9 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี) 0 

10 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี) 3,932 

11 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 1,004 

12 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 0 

13 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา) 29 

14 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 2,120 

15 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ 9,100 

16 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์ 3,500 

17 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 8,994 

18 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 สาขานครพนม 3,122 

19 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี 4,230 

20 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี 200 

21 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 สาขาเพชรบุรี 600 

22 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 สาขากระบี่ 5,460 

23 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส 1,500 

พื้นที่รวม 119,688  



ความหวังในการเพ่ิมพื้นที่ป่าในอนาคต 

  จะด า เนินงานด้านเพาะช ากล้า ไม้ 
ควบคู่กับแนวทางธนาคารต้นไม้ เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจในพื้นที่หลัก ดังต่อไปนี้ 
 

•  - พื้นที่ที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  

•  - พื้นที่นิคมสหกรณ์/นิคมสร้างตนเอง  

•  - พื้นที่ ส.ป.ก.  

•  - พื้นที่ สทก. 

•  - พื้นที่ขออนุญาตจากกรมป่าไม้ประเภทที่
สามารถขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ตาม
กฎหมายว่าด้วยสวนป่าได้ 

    

 

 

 

ด าเนินการปีละ 200,000 ไร่ 

 
ครบ 10 ปี ได้พื้นที่ป่า 2 ล้านไร่ 



การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 
โดยการแจกกล้าไม้ 

กรมป่าไม ้

แจกกล้า 58 ล้านกล้า 

รอดตาย ร้อยละ 70 

กล้าไม้ 200 ต้น คิดเป็นที่ดิน 1 ไร่ 
 

 

 

ได้พื้นที่ป่าปีละ 200,000 ไร่ 



200,000 ไร/่ปี 



กล้าไม้ 200 ต้น คิดเป็นที่ดิน 1 ไร ่

รูปแบบการปลูก 
ปลูกแบบเชิงเดี่ยวเต็มแปลง 

ไม้เศรษฐกิจ 



กล้าไม้ 200 ต้น คิดเป็นที่ดิน 1 ไร ่

รูปแบบการปลูก 
ปลูกแบบผสมผสานไม้โตช้าและไม้โตเร็ว 

ไม้โตช้า 

ไม้โตเร็ว 



กล้าไม้ 200 ต้น คิดเป็นที่ดิน 1 ไร ่

รูปแบบการปลูก 
ปลูกเป็นแนวกันลมตามหัวไร่ปลายนา 

ไม้เศรษฐกิจ 

ต้นข้าว 



ไม้ยางพารา 

ไม้เศรษฐกิจ/ไม้ผล 

รูปแบบการปลูก 
ปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมกับไม้ยางพาราหรือไม้ผล 

9 เมตร หรือ 7.5 เมตร 

3.5 เมตร หรือ 4 เมตร 

7 เมตร หรือ 8 เมตร 

3 เมตร หรือ 2.5 เมตร 

กล้าไม้ 200 ต้น 
คิดเป็นที่ดิน 1 ไร่ 



ปัญหาการด าเนินงานของกรมป่าไม้ในปัจจุบัน 

  1. งบประมาณในการด าเนินการ
มีน้อย ไม่ความสัมพันธ์กับพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรม
และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก รวมถึงนโยบายการเพิ่มพื้นที่
ป่าให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ 

  2 . พื้นที่ปลูกป่าที่ตรวจยึดตาม
มาตรา 14 พ.ร .บ . ป่าสงวนฯ อยู่
กระจัดกระจายห่างกัน ท าให้ยากต่อการ
ดูแลภายหลังการปลูก 

         3. ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของ
นโยบายการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ    
ท าให้เกษตรกรขาดแรงจูงใจ และไม่มีความ
เชื่อมั่นต่อการหันมาปลูกสวนป่าเป็นอาชีพ 

  4. ควรเพิ่มงบประมาณส าหรับ
ผลิตกล้าไม้ ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 



ส่วนเพาะช ากลา้ไม ้



        การตดิตามประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้ของส่วนเพาะช ากล้าไม้ 

เป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ.2552  ข้อ 7. 

ความว่า “ให้หน่วยงาน ทีรั่บผดิชอบ ตามข้อ 5.1 และ 5.2  ตดิตาม
ประเมินผลการจ่ายกลา้ไม้ตามแบบ 4 และแบบ 5  โดยแบ่งเป็นกลุ่ม 

ได้แก่ 50-1,000 กล้า และมากกว่า 1,000 กล้าขึน้ไป ในแต่ละกลุ่มให้สุ่ม
ตวัอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของผู้มาขอรับกล้าไม้ 



ประชากร  หมายถึง ผู้ขอรับกล้าไม้ทั้งหมดของ
หน่วยงานเพาะช ากล้าไม้ในปีงบประมาณน้ัน ๆ 

 

      -  กลุม่ที่ 1  ขอรบักลา้ไม ้50-1,000 กลา้  (x1) 
                   -  กลุม่ที่ 2 ขอรบักลา้ไมม้ากกว่า 1,000 กลา้ข้ึน

ไป (x2)  

 

กลุ่มตวัอย่าง หมายถึง ผู้ขอรับกล้าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
ของผู้มาขอรับกล้าไม้ของหน่วยงานในปีงบประมาณ โดย
แบ่งเป็นกลุ่ม ได้แก่   



  ใช้เกณฑ์ในการพจิารณาเป็น ร้อยละของประชากร ที่ต้องการศึกษา  
 
จ านวนประชากรเป็นจ านวนหลกัร้อย          ใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25  
จ านวนประชากรเป็นจ านวนหลกัพนั           ใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10 
จ านวนประชากรเป็นจ านวนหลกัหม่ืน         ใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5  
จ านวนประชากรเป็นจ านวนหลกัแสน          ใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 1  

ท่ีมา http://www.udru.ac.th/website/attachments/elearning/01/07.pdf 



จ านวนผู้ขอรับกล้าไม้ทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ของส่วนเพาะช ากล้าไม้ คือ 78,500 ราย 

ดงัน้ัน  ตกอยู่ในเกณฑ์จ านวนประชากรหลกัหม่ืน          
จงึใช้จ านวนกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 5 

 
ร้อยละ 5 ของ 78,500 ราย เท่ากบั  3,925 ราย 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลจ านวนผู้ขอรับกล้าไม้ ณ วนัที ่15 ธ.ค. 2558  



ศิริลกัษณ์ สุวรรณวงศ.์ (2538). ทฤษฎแีละเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง. 



เลือกใชวิ้ธี        

    การสุม่ตวัอยา่งแบบง่าย 

    (Simple Random Sampling) (SRS)  

เพราะเป็นวธีิทีส่ะดวก  ยุติธรรม ผู้ขอรับกล้าไม้ทุกรายมีสิทธ์ิ 
เท่าเทียมกนัในการเป็นตัวแทน 



ขั้นตอนของการสุ่มตวัอย่าง 

ขั้นท่ี 1 กาํหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง (จาํนวนรายของผูข้อรบักลา้ไม ้

            ที่จะทาํการตรวจตดิตาม)  คือ รอ้ยละ 5 

            ของผูม้าขอรบักลา้ไมแ้ตล่ะกลุม่       

ขั้นที ่2 ก าหนดหมายเลขให้แก่ผู้ขอรับกล้าไม้ทุกราย   
 
ขั้นที ่3 จับสลากเลือกแปลงของผู้ขอรับกล้าไม้เพ่ือเป็นตัวแทนในการ  
            ส ารวจจนครบจ านวน 



5 % 

ผู้ขอรับกล้าไม้  

50-100 กล้า 

N1 ราย 5 % 

ผู้ขอรับกล้าไม้  

< 1000 กล้า 

N2 ราย 

X1 = N1 x 5/100 X2 = N1 x 5/100 

*หากมีจุดทศนิยมให้ปัดเป็น 1 ราย 



N 
XC 

XA 
XD 

XB 

XE 
XA 

XB 

XE 

Simple Random Sampling 

สถานีเพาะชาํกลา้ไมจ้งัหวัดอ่างทอง แจกกลา้ไม ้50-1000 กลา้ รวม

แลว้มีผูม้าขอรบั 150 ราย (N1) สุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 5  โดยวิธี SRS จะตอ้ง

สุม่ใหไ้ดก่ี้ราย  
 X1 = 150 x 5/100 = 8 ราย 

 

*สุม่โดยจบัฉลากหมายเลขลาํดบัผูข้อ 

ตวัอย่างการการสุ่มตวัอย่างของหน่วยงาน 



การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

วางแผนการออกตรวจตดิตาม เสน้ทาง การเดินทาง 

ประสานงานเจา้ของแปลงปลกู เพื่อกาํหนดนดัหมาย 

จดัเตรยีมเอกสาร 

       - แบบคาํขอรบักลา้ไมข้องแปลงนั้นๆ 

       - แบบตดิตามประเมินผลการปลกูตน้ไมท้ี่แจกจา่ย 

(แบบ4) 



เม่ือหน่วยงานเพาะชาํกลา้ไมไ้ดร้ายช่ือผูข้อรบักลา้ไมท้ี่จะทาํการ

ตรวจตดิตามแลว้จงึทาํการตดิตอ่ผูข้อรบักลา้ไมร้ายนั้นๆ ตาม

ขอ้มูลในเอกสารแนบคาํขอรบักลา้ไมท้ี่ผูม้าตดิตอ่กรอกไวใ้น

วนัที่มารบักลา้ไม ้

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เม่ือกาํหนดนดัหมายกบัผูข้อรบักลา้ไมเ้รยีบรอ้ยแลว้ จงึเขา้ไป

ตรวจสอบการปลกูตน้ไมด้ว้ยแบบตดิตามประเมินผลการปลกู

ตน้ไมท้ี่แจกจา่ย (แบบ 4)  









การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การปฏิบตัใินการตรวจตดิตามแปลงปลกู 

 

ตรวจสอบจาํนวน/ชนิดไมท้ี่ปลกู ว่าตรงกบัคาํขอรบักลา้ไม้

หรือไม่ 

สมัภาษณเ์กษตรกรผูป้ลกู ตามแบบ 4 

ตรวจนบัอตัราการรอดตายของตน้ไมใ้นแปลงปลกู อตัราการรอดตายของต้นไม้ หมายถึง จ านวนไม้ทีร่อดตายที่ตรวจนับได้
หลงัจากการปลูกผ่านไประยะหน่ึง จนต้นไม้ดงักล่าวรอดตายและตั้งตัวได้ 

เปรียบเทยีบกบัจ านวนต้นไม้ทีป่ลูกทั้งหมด โดยคดิเป็นร้อยละ 

อตัราการรอดตาย =           จาํนวนตน้ไมท่ี้รอดชีวิต  x 100  

                                                 จาํนวนตน้ไมท้ั้งหมด 



เม่ือหน่วยงานทาํการตรวจตดิตามแปลงปลกูครบตามจาํนวน

แลว้ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ตรวจสอบความสมบูรณข์องแบบตดิตามแตล่ะฉบบั 

นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะหโ์ดยหาค่ารอ้ยละ 

สรุปผลการตรวจติดตาม ตามแบบสรุปผลการออกติดตาม
ประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้ (แบบ 5) 
รายงานตน้สงักดั 



การน าข้อมูลไปใช้ 

อตัราการรอดตาย 

        เพ่ือทราบว่ากลา้ไมช้นิดท่ีปลกูมีความเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีนั้น

หรอืไม่ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการบาํรุงรกัษาตน้ไมห้ลงัการปลกู  และเพ่ือน าข้อ
อตัราการรอดตายของกล้าไม้ใช้ในการศึกษาวิจัย 
 

ชนิดและจาํนวนกลา้ไมท้ี่ประชาชนตอ้งการ  

        โดยสถานีเพาะชาํจะนาํค่าชนิดและจาํนวนกลา้ไมม้าประมาณการ

และจดัเตรยีมกลา้ไมใ้หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนใน

พ้ืนท่ีใหม้ากท่ีสุด 

 
 



  ขอขอบคุณ 
 


