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คํานํา 

 
 จากอดีตเมื่อ ป พ.ศ. 2516 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปาไมทั้งหมด 138,566,875 ไร หรือรอยละ 43.21 
ของพ้ืนที่ประเทศ จนถึง ป พ.ศ. 2555 – 2556 ประเทศไทยเหลือพ้ืนที่ปาไมทั้งหมด 102,119,538 ไร หรือ
รอยละ 31.57 จากสถิติดังกลาวอัตราการลดลงของพ้ืนที่ปาไมเฉลี่ยปละ 911,183.43 ไร หากนําตัวเลขการ
ลดลงของพ้ืนที่ดังกลาวมานําเสนออยางงายๆ สามารถสรุปไดวาทุกๆ 1 นาที ประเทศไทยเสียพ้ืนที่ปาไมไปเปน
จํานวน 1.73 ไร อยางตอเน่ืองในรอบ 40 ปที่ผานมา การคาดการณการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปาไมของ
ประเทศไทยจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมรายป เพ่ือใหผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรปาไมของประเทศไดใชเปนขอมูลหลักสําคัญในการกําหนดนโยบายและแผนการ
ปฏิบัติการที่ทันตอสภาวการณในปจจุบัน 
 

 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม เล็งเห็นถึงความจําเปนในการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมดังกลาว 
จึงไดดําเนินงานโครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรปาไมตอเน่ืองจากขอมูลเมื่อ ป พ.ศ. 2555 – 2556 อันจะเกิดประโยชนตอทุกภาคสวนในการนํา
ขอมูลพ้ืนที่ปาไมของประเทศไปใชงานและอางอิงตอไป 
 
 สํานักจัดการที่ดินปาไม 

กรมปาไม 
มกราคม 2558 
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 หนา 
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สารบัญตาราง 
สารบัญภาพ 
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i 
ii 
iii 
vi 

  

บทที่ 1  บทนํา 1 
 1.1 หลักการและเหตุผล 1 
 1.2 วัตถุประสงคการดําเนินงาน 1 
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 1.5 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 1.6 งบประมาณ 

2 
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บทที่ 2 การจัดทําขอมูลพื้นที่ปาไมของประเทศไทย 3 
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 สารบญัตาราง  
   

ตารางที่  หนา 
   

1 อุปกรณบันทึกขอมูลของดาวเทียมไทยโชต 10 
2 ความยาวชวงคลื่นที่บันทึกและวัตถุประสงคของการใชงานแตละแถบความถี่ของขอมูล 

ภาพดาวเทียม Landsat 8 
 

14 
3 รายละเอียดไฟลขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 สําหรับใชประกอบการจัดทําขอมูล 

สภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 - 2557 
 

15 
4 จํานวนจุดตรวจสอบภาคสนาม โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 

2556 – 2557 
 

21 
5 รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนทีภ่าคเหนือของประเทศไทย 27 
6 รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของประเทศไทย 
 

27 
7 รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนทีภ่าคตะวันออกของประเทศไทย 28 
8 รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนทีภ่าคกลางและภาคตะวันตก 

ของประเทศไทย 
 

29 
9 รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนทีภ่าคใตของประเทศไทย 30 
10 รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตและภาพดาวเทียม Landsat 8 ที่ใชสําหรับ 

การจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 - 2557 
 

31 
11 ผลการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ 

ภาคเหนือของประเทศไทย 
 

32 
12 ผลการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 

32 
13 ผลการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ 

ภาคตะวันออกของประเทศไทย 
 

33 
14 ผลการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ 

ภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย 
 

34 
15 ผลการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่

ภาคใตของประเทศไทย 
 

35 
16 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2556 – 2557 58 
17 ผลการประเมนิความถูกตองของการแปลขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทย 133 
18 ผลการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมระหวาง ป พ.ศ. 2555 – 2556 และ 

ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

139 
19 พจนานุกรมขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 144 
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 สารบญัภาพ  
   

ภาพที ่  หนา 
   

1 ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตบริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย ระหวาง 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 

 
11 

2 ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหวาง 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 

 
11 

3 ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย ระหวาง ป พ.ศ. 
2556 – 2557 

 
12 

4 ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตบริเวณภาคใตของประเทศไทย ป พ.ศ. 2557 12 
5 ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ระหวาง ป พ.ศ. 

2556 – 2557 
 

13 
6 แถบความถี่ของระบบบันทึกภาพของดาวเทียม Landsat 8 15 
7 ภาพดาวเทียม Landsat 8 ครอบคลุมพ้ืนทีป่ระเทศไทย บันทึกภาพ ป พ.ศ. 2557 17 
8 ความคลาดเคลื่อนทางตําแหนงราบของภาพดาวเทียม Landsat 8 Path 129 Row 50 

เปรียบเทียบกับแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1: 50,000 ลําดับชุด L7018 ของ 
กรมแผนที่ทหาร 

 
 

18 
9 กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงาน 25 
10 ตัวอยางขั้นตอนการดําเนินการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตภาพดาวเทียมไทยโชต

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 

35 
11 ภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย บันทึกภาพระหวาง ป พ.ศ. 

2556 –2557 
 

36 
12 ภาพดาวเทียมไทยโชต และ Landsat 8 ครอบคลุมพ้ืนทีป่ระเทศไทย บันทึกภาพระหวาง 

ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

37 
13 ตัวอยางการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 บริเวณจังหวัดกําแพงเพชร 56 
14 ตัวอยางการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 บริเวณจังหวัดสุโขทัย 57 
15 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดเชียงราย ป พ.ศ. 2556 – 2557 61 
16 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2556 – 2557 62 
17 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดนาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 63 
18 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดพะเยา ป พ.ศ. 2556 – 2557 64 
19 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดแพร ป พ.ศ. 2556 – 2557 65 
20 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดแมฮองสอน ป พ.ศ. 2556 – 2557 66 
21 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดลําปาง ป พ.ศ. 2556 – 2557 67 
22 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดลําพูน ป พ.ศ. 2556 – 2557 68 
23 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดอุตรดิตถ ป พ.ศ. 2556 – 2557 69 
24 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดกาฬสินธุ ป พ.ศ. 2556 – 2557 70 
25 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดขอนแกน ป พ.ศ. 2556 – 2557 71 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
สารบัญ ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 iv สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
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 สารบญัภาพ (ตอ)  
   

ภาพที ่  หนา 
   

26 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดชัยภูมิ ป พ.ศ. 2556 – 2557 72 
27 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดนครพนม ป พ.ศ. 2556 – 2557 73 
28 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ. 2556 – 2557 74 
29 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดบึงกาฬ ป พ.ศ. 2556 – 2557 75 
30 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดบุรีรัมย ป พ.ศ. 2556 – 2557 76 
31 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดมหาสารคาม ป พ.ศ. 2556 – 2557 77 
32 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดมุกดาหาร ป พ.ศ. 2556 – 2557 78 
33 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดยโสธร ป พ.ศ. 2556 – 2557 79 
34 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดรอยเอ็ด ป พ.ศ. 2556 – 2557 80 
35 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดเลย ป พ.ศ. 2556 – 2557 81 
36 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดศรีสะเกษ ป พ.ศ. 2556 – 2557 82 
37 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดสกลนคร ป พ.ศ. 2556 – 2557 83 
38 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดสุรินทร ป พ.ศ. 2556 – 2557 84 
39 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดหนองคาย ป พ.ศ. 2556 – 2557 85 
40 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดหนองบัวลําภู ป พ.ศ. 2556 – 2557 86 
41 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดอํานาจเจริญ ป พ.ศ. 2556 – 2557 87 
42 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดอุดรธานี ป พ.ศ. 2556 – 2557 88 
43 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดอุบลราชธานี ป พ.ศ. 2556 – 2557 89 
44 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดจันทบุรี ป พ.ศ. 2556 – 2557 90 
45 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดฉะเชิงเทรา ป พ.ศ. 2556 – 2557 91 
46 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดชลบุรี ป พ.ศ. 2556 – 2557 92 
47 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดตราด ป พ.ศ. 2556 – 2557 93 
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56 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดพิจิตร ป พ.ศ. 2556 – 2557 102 
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 สารบญัภาพ (ตอ)  
   

ภาพที ่  หนา 
   

60 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดสมุทรปราการ ป พ.ศ. 2556 – 2557 106 
61 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดสมุทรสงคราม ป พ.ศ. 2556 – 2557 107 
62 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดสมุทรสาคร ป พ.ศ. 2556 – 2557 108 
63 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดสระบุรี ป พ.ศ. 2556 – 2557 109 
64 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดสุโขทัย ป พ.ศ. 2556 – 2557 110 
65 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดสุพรรณบุรี ป พ.ศ. 2556 – 2557 111 
66 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดอุทัยธานี ป พ.ศ. 2556 – 2557 112 
67 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดกาญจนบุรี ป พ.ศ. 2556 – 2557 113 
68 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดตาก ป พ.ศ. 2556 – 2557 114 
69 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดประจวบคีรีขันธ ป พ.ศ. 2556 – 2557 115 
70 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดเพชรบุรี ป พ.ศ. 2556 – 2557 116 
71 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดราชบุรี ป พ.ศ. 2556 – 2557 117 
72 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดกระบ่ี ป พ.ศ. 2556 – 2557 118 
73 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดชุมพร ป พ.ศ. 2556 – 2557 119 
74 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดตรัง ป พ.ศ. 2556 – 2557 120 
75 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดนครศรีธรรมราช ป พ.ศ. 2556 – 2557 121 
76 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดนราธิวาส ป พ.ศ. 2556 – 2557 122 
77 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดปตตานี ป พ.ศ. 2556 – 2557 123 
78 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดพังงา ป พ.ศ. 2556 – 2557 124 
79 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดพัทลุง ป พ.ศ. 2556 – 2557 125 
80 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดภูเก็ต ป พ.ศ. 2556 – 2557 126 
81 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดยะลา ป พ.ศ. 2556 – 2557 127 
82 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดระนอง ป พ.ศ. 2556 – 2557 128 
83 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดสงขลา ป พ.ศ. 2556 – 2557 129 
84 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดสตูล ป พ.ศ. 2556 – 2557 130 
85 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดสุราษฎรธานี ป พ.ศ. 2556 – 2557 131 
86 พ้ืนที่ปาไมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2556 – 2557 132 
87 จุดตรวจสอบขอมูลภาคสนาม โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 137 
88 สภาพพ้ืนที่ปาไมจากผลการตรวจสอบขอมูลภาคสนาม 138 
89 ตัวอยางแผนที่ขั้นสุดทายแสดงขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 มาตราสวน 

1: 50,000 หมายเลขระวาง 5434 IV 
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90 บรรยากาศการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 145 
91 รอยละพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2516 - 2557 147 
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คําอธิบายศัพท 
 

คําเต็ม ความหมาย คําอธิบายศัพท 
Accuracy ความละเอียดถูกตอง 1) ระดับของคาที่ถูกวัด เทียบกับคาจริงหรือคาที่ยอมรับ 

2) Accuracy เปนการวัดคาความถูกตองซึ่งจะแตกตางจาก
คําวา Precision ซึ่งตองการวัดความแมนยํา 

Attribute ขอมูลอรรถาธิบาย/ 
ลักษณะประจาํ 

1) ขอมูลที่ไมใชเชิงพ้ืนที่ซึ่งเกี่ยวของกับขอมูลในระบบ GIS 
มักเก็บไวในรูปของตารางและเช่ือมโยงกับขอมูล GIS โดย
คียที่เปน Unique ตัวอยางเชน Attribute ของแมนํ้า 
จะประกอบดวย ช่ือ ความยาว เปนตน 
2) ในขอมูลแบบแรสเตอร จะหมายถึงคาเฉพาะของแตละ
เซลล 
3) ขอมูลซึ่งระบุวาวัตถุน้ันจะแสดงอยางไร และแสดง
ตัวอักษรอยางไรบนแผนที ่ตัวอยางเชน Attribute ของ
แมนํ้า อาจประกอบดวย ความหนาของเสน ความยาว ส ี
และแบบอักษรที่ใชแสดง เปนตน 

Attribute Table  1) ฐานขอมูลหรือไฟลตารางซึ่งประกอบดวยขอมูลในเชิง
ภูมิศาสตร แตละแถวจะเช่ือมกับ Feature หน่ึงๆ สวน
คอลัมนจะแสดงขอมูลประกอบหรือขอมูลอรรถาธิบาย เชน 
ช่ือ ประเภท 
2) ในระบบ GIS Attribute Table มักเช่ือมโยงหรือมี
ความสัมพันธกับช้ันขอมูลเชิงพ้ืนที่ ซึ่งคา Attribute จะใช
ในการสืบคน คนคืน และแสดงสัญลักษณ 

Band แถบความถี ่ ชุดของความยาวคลื่นหรือความถี่ที่มีคุณลักษณะรวมกัน 
ตัวอยางเชน แสงที่ตามองเห็น เปนแบนดๆ หน่ึงของการแผ
รังสีของคลื่นแมเหล็กไฟฟาซึง่ประกอบดวย คลื่นวิทย ุ
คลื่นแกมมา และคลื่นอินฟาเรด 

Control Point จุดควบคุม 1) ตําแหนงพิกัดของลักษณะทางกายภาพที่สามารถ
ตรวจสอบหรือเห็นชัดเจนบนภาคพ้ืนดินที่ไดรับการสํารวจ
คาพิกัดอยางละเอียด Control Point จะถูกใชใน 
การปรับแกลีทสแควสเพ่ือเพ่ิมความถูกตองใหกับจุดตางที่
เช่ือมโยงกันอยู 
2) ตําแหนงตางๆบนแผนที่กระดาษหรือแผนที่ดิจิตอลซึ่ง
ทราบคาพิกัดและใชในการแปลงคาพิกัดของขอมูลอ่ืนๆ 
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คําเต็ม ความหมาย คําอธิบายศัพท 
Coordinate พิกัด 1) ชุดของคาที่ถูกแสดงโดยอักษร x, y และ/หรือ z หรือ m 

(Measure) ซึ่งระบุถึงตําแหนงการอางอิงเชิงพ้ืนที่ 
2) Coordinate ใชในการแสดงตําแหนงเชิงสัมพัทธเทียบ
กับจุดอ่ืนๆ 

Coordinate 
System 

ระบบพิกัด ขอมูลในการอางอิงตําแหนง ไดแก ตําแหนงของจุด เสน 
และ/หรือ พ้ืนผิว และกฎตางๆ ที่ใชในการกําหนดตําแหนง
ของจุดในพ้ืนที่สองมิติหรือสามมิติ เชน ระบบพิกัด 
Cartesian และระบบพิกัดภูมิศาสตร เปนตน 

Datum มูลฐาน/พ้ืนหลักฐาน 
 

คุณลักษณะอางอิงของระบบการรังวัดซึ่งมักใชกับระบบ
พิกัดที่ใชอางอิงตําแหนงบนพ้ืนผิว (มลูฐานทางราบ) หรือคา
ความสูงเหนือหรือใตพ้ืนผิว (มูลฐานทางด่ิง) ปจจุบันมูลฐาน
ที่นิยมใชสําหรบัประเทศไทยคือ Indian 1975 และ 
WGS84 

DEM  1) คํายอของ Digital Elevation Model ซึ่งหมายถึงการ
นําเสนอคาระดับความสูงที่ตอเน่ืองของพ้ืนผิวภูมิประเทศ
โดยแถวลําดับของคา z ซึ่งอิงกับพ้ืนหลักฐาน 
2) รูปแบบ (Format) ของขอมูลระดับสูง ซึ่งแบงออกเปน
ระวางๆ ผลิตขึน้โดย USGS 

Digital Image  1) ภาพที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบ Binary และถูกแบงออกเปน
เมตริกของจุดภาพ แตละจุดภาพจะประกอบดวยคาดิจิตอล
หน่ึงบิตหรือมากกวาซึ่งกําหนดโดย Bit Depth 
2) Digital Image จะถูกจัดเก็บในลักษณะของขอมูล 
แรสเตอรและอาจมีแบนดหน่ึงแบนดหรือมากกวา 

Elevation ระดับสูง ระยะทางด่ิงของจุดหรือวัตถุเหนือหรือใตพ้ืนหลักฐานอางอิง
หรือมูลฐาน (สวนมากมักหมายถึงระดับนํ้าทะเลปานกลาง) 

Format รูปแบบ/ฟอรแมต วิธีที่ขอมูลถูกจดัอยางมีระบบเพ่ือการสงขามระหวาง
คอมพิวเตอรหรือระหวางคอมพิวเตอรกับอุปกรณชนิดหน่ึง 
รูปแบบมาตรฐานใชในวัตถุประสงคหลายชนิด 

Landsat  ช่ือทั่วไปของกลุมดาวเทียมเพ่ือการกราดตรวจทรัพยากร
โลกที่สงขึ้นโดยประเทศสหรฐัอเมริกา 

Map แผนที ่ การทําแผนที ่เอกสารเขียนดวยมือหรือพิมพซึ่งบรรยายการ
กระจายทางพ้ืนที่ของสาลักษณทางภูมิศาสตรในรูปของ
สัญลักษณทีส่ามารถเขาใจไดและเปนที่ตกลงกันแลว แผนที่
ดิจิทัล ไดแก ขอสนเทศเชิงตัวเลขเกี่ยวกับสวนหน่ึงของ
พ้ืนผิวโลก 
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คําเต็ม ความหมาย คําอธิบายศัพท 
Map 
Generalization 

การวางนัยทั่วไปกับ
แผนที ่

กระบวนการลดรายละเอียดบนแผนที ่ซึ่งเปนผลมาจากการ
ลดมาตราสวนแผนที ่กระบวนการน้ีอาจเปนแบบ
กึ่งอัตโนมัติไดสําหรับขอมูลบางชนิด เชน สาลักษณทาง
ภูมิศาสตร แตในกรณีของแผนที่เฉพาะเรื่อง ผูทํางานตองใช
วิจารณญาณทีล่ึกซึ้งในรายละเอียดใหมากขึ้น 

Map Projection เสนโครงแผนที่ ระบบพ้ืนฐานของคาพิกัดซึ่งใชในการบรรยายการกระจาย
ทางพ้ืนที่ขององคประกอบใน GIS 

Pixel จุดภาพ 1) หนวยที่เล็กที่สุดของขอมูลภาพหรือแรสเตอร มักเปนรูป
สี่เหลี่ยม อาจใชคําวาเซลลแทนได 
2) หนวยที่สําคัญของการรวบรวมขอมูลในการสํารวจจาก
ระยะไกล โดยแสดงในลักษณะของเซลลทีม่ีเปนแถวแนวที่มี
คาขอมูลประจาํอยู 
3) องคประกอบที่เล็กที่สุดของเครื่องมือแสดงผล เชน 
หนาจอวีดีโอ 

Pixel Size ขนาดของจุดภาพ มิติหรือขนาดของจุดภาพแรสเตอรมีหนวยวัดเปนหนวย
แผนที ่คําที่ใชแทนกันไดคือ Cell Size 

Polynomial พหุนาม นิพจนซึ่งมีพจนจํานวนจํากัดในรูปแบบของ ax+bx²+... 
Raster แรสเตอร แบบจําลองขอมูลเชิงพ้ืนที่ซึ่งกําหนดใหพ้ืนที่เปนชุดของแถว

ลําดับของเซลลที่มีขนาดเทาๆ กันแบงออกเปนแถวและ
สดมภ และประกอบดวยแบนดเด่ียวหรือหลายๆ แบนด 
แตละเซลลจะมีคาประจําและคาพิกัด 

Resolution การแยกตาง รายละเอียดของแผนที่ในการแสดงรูปรางตางๆ ซึ่งยิ่งแผนที่
มาตราสวนใหญจะย่ิงมี Resolution มากขึ้นเทาน้ัน หาก
มาตราสวนลดลง Resolution ก็จะลดลงดวย ทําให
รายละเอียดจําเปนจะตองทําใหดูเรียบลง หรือดูงายขึ้น เชน 
พ้ืนที่เล็กๆอาจแสดงดวยจุด เปนตน 

Resampling  กระบวนการคํานวณหาคาของเซลลใหมเมื่อมีการแปลง
ขอมูลแรสเตอรไปยังระบบพิกัดใหมหรือขนาดเซลลใหม 

Scale มาตราสวน ความสัมพันธระหวางขนาดของวัตถุบนแผนที่กับขนาดจริง 
Scale Bar  องคประกอบของแผนที่ซึ่งใชกราฟฟคในนําเสนอมาตรา

สวนของแผนที ่มีลักษณะคลายกับไมบรรทัดซึ่งจะมีหนวย
แสดงไวใหเลือกใช 

Sensor เครื่องรับรู เครื่องมืออิเล็คทรอนิกสสําหรบัการวัดคาพลังงานที่สะทอน
หรือแผรังสีออกมาแลวแปลงเปนสัญญาณซึง่สามารถบันทึก
และแสดงผลเปนภาพได 
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คําเต็ม ความหมาย คําอธิบายศัพท 
Shapefile  รูปแบบขอมูลเวกเตอรซึ่งใชในการจัดเก็บตําแหนง รูปราง 

และขอมูลอรรถาธิบายของขอมูลภูมิศาสตร Shapefile 
เปนรูปแบบที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท ESRI ประกอบดวยชุด
ของไฟลตางๆที่เกี่ยวของ และมีเพียงหน่ึงช้ัน (Class) 

Spheroid สเฟยรอยด รูปทรงรีหมุนทีใ่ชในการแสดงรูปทรงของโลก 
Transformation การแปลง กระบวนการการแปลงคาพิกัดของแผนที่หรอืภาพจาก

ระบบหน่ึงไปสูอีกระบบหน่ึง โดยการเลื่อน หมุน ยอ-ขยาย 
บิด 

UTM Coordinates พิกัดยูทีเอ็ม คํายอของ Universal Transverse Mercator ซึ่งเปนระบบ
พิกัดแผนที่แบบหน่ึง โดยการแบงโลกออกเปน 60 สวน 
ทั้งทางเหนือและใต โดยแตละโซนกวาง 6 องศา 

WGS84  คํายอของ World Geodetic System 1984 ซึ่งเปนพ้ืน
หลักฐานหรือมลูฐานแบบหน่ึงที่นิยมใชกันทั่วไป U.S. 
Department of Defense พัฒนาขึ้นเพ่ือใชแทน WGS72 
การรังวัดดวย GPS มักจะอางอิงอยูบนพ้ืนหลักฐาน 
WGS84 

 

ที่มา:  อรรถวุฒิ เกียรติวัฒน, 2550. บญัชีคําอธิบายศัพทภูมิสารสนเทศ. ศูนยขอมูลทางแผนที่. กรมแผนที่ทหาร, กรุงเทพฯ. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

 พ้ืนที่ปาไมของประเทศไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง เน่ืองจากมีการ 
บุกรุกเขาครอบครองพ้ืนที่ปาไมสําหรับใชเปนที่อยูอาศัย แผวถางปาเพ่ือทําการเกษตร และการสงเสริมการ
ปลูกพืชทดแทนพลังงานที่มีความตองการใชพ้ืนที่ขนาดใหญ เปนตน ในปจจุบันการบุกรุกพ้ืนที่ปาไมพบ
กระจายอยูในทุกภูมิภาคของประเทศ สงผลกระทบกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรติดตามมาอยางมากมาย ทั้งปญหาการเกิดพิบัติภัยที่มีความถ่ีและความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน จาก
สาเหตุดังกลาวหากมีการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรปาไมที่ดีจะชวยแกไขปญหาการลดลงของพ้ืนที่ปาไม
ของประเทศไดอีกทางหน่ึง ทั้งน้ีจากขอมูลลาสุดของกรมปาไม ป พ.ศ. 2555 – 2556 พ้ืนที่ปาไมของประเทศ
เหลือเพียง 102,119,539.55 ไร หรือรอยละ 31.57 ของพ้ืนที่ประเทศ และหากเปรียบเทียบกับขอมูลสภาพ
พ้ืนที่ปาไมของปกอนหนาน้ีเมื่อ ป พ.ศ. 2551 จะพบวารอบระยะเวลาการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมในชวงที่
ผานมาเทากับ 5 ป ซึ่งถือวาเปนรอบระยะเวลาการจัดทําขอมูลที่หางกันพอสมควร สงผลใหการคาดการณการ
เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมไมมีขอมูลสนับสนุนเพียงพอ ดังน้ันการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของประเทศ
ไทยทุกๆ ป จะกอใหเกิดประโยชนอยางมาก สําหรับนําขอมูลที่ไดไปใชเปนฐานประกอบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาไมของประเทศ รวมถึงการกําหนดแนวทางและมาตรการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่ปาไมตอไปทั้งในประเทศและระหวางประเทศ 
 

  สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม เปนหนวยงานที่มีหนาที่บริหารงานดานการจัดการที่ดินปาไมให
บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีภารกิจหลักในการสํารวจวิเคราะหและประมวลผลขอมูลทรัพยากร
ปาไม เพ่ือใชในการกําหนดยุทธศาสตรและเปาหมาย ในการจัดการทรัพยากรปาไม การประเมินผลและติดตาม
การใชประโยชนในพ้ืนที่ปาไม และนโยบายการแกไขปญหาขอขัดแยงในเรื่องที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย หรือการใช
ประโยชนอ่ืนๆ  จากภารกิจของสํานักจัดการที่ดินปาไมดังกลาว จําเปนตองมีขอมูลดานสภาพทรัพยากรปาไม
ที่เปนปจจุบันตอเน่ืองในทุกป  เพ่ือใชประกอบในการปฏิบัติงานดานการจัดการทรัพยากรปาไมของหนวยงาน
และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ จึงไดจัดทําโครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 - 2557 เพ่ือ
สํารวจและวิเคราะหสถานภาพของทรัพยากรปาไมที่มีอยูในปจจุบัน โดยใชภาพจากดาวเทียมสํารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในการวิเคราะหและจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมที่มีความเปนปจจุบัน ทันตอสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ อีกทั้งยังสามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชสําหรับจัดทําแผนที่ปาไมของประเทศไทย
และจัดทําฐานขอมูลปาไม เพ่ือรองรับและสนับสนุนตอการดําเนินการจัดการปาไมของประเทศใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เปนจริง รวมทั้งสามารถใชขอมูลดังกลาวเพ่ือการติดตามและเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรปาไมไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 

1.2 วัตถุประสงคการดําเนินงาน 
 

 1.2.1 เพ่ือสํารวจและจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 ที่เปนมาตรฐานและมีความ
ถูกตองตามหลักวิชาการ 
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บทท่ี 1 บทนํา ป พ.ศ. 2556 – 2557 
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 1.2.2 เพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนที่ปาไมที่เปนปจจุบันโดยใชขอมูลภาพดาวเทียม 
 

 1.2.3 เพ่ือรองรับและสนับสนุนการจัดทํานโยบายในการวางแผนการจัดการทรัพยากรปาไม 
 

 1.2.4 เพ่ือใชในการติดตามเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรปาไม 
 

1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 
 

 การดําเนินการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 จะไดดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย โดยใชวิธีการแปลตีความขอมูลภาพดาวเทียมดวยสายตา รวมกับการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการประมวลผลขอมูลภาพดาวเทียม 
 

1.4 ผลท่ีคาดวาจะไดรบั 
 

 กรมปาไมมีขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 ที่จัดทําขึ้นจากการจําแนกขอมูลภาพ
ดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) รวมกับขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 โดยจัดเก็บขอมูลพ้ืนที่ปาไมในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร สามารถนําไปใชเปนขอมูลสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรปาไมในภารกิจ
ของกรมปาไมได 
 

1.5 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 

 ระหวางวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558 
 

1.6 งบประมาณ 
 

 วงเงินงบประมาณจํานวน 2,500,000 บาท 
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บทที่ 2 
การจัดทําขอมูลพื้นที่ปาไมของประเทศไทย 

 
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมและมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรมากขึ้นทุกป ทําใหความ

ตองการพ้ืนที่เพ่ือทําการเกษตรเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว การบุกรุกแผวถางปา ทําไรเลื่อนลอย การจับจองยึดถือ
ที่ดินในพ้ืนที่ปาไมบางแหงกระทําในพ้ืนที่ปาตนนํ้าลําธาร สงผลกระทบในหลายๆ ดาน เชน การขาดแคลนนํ้า
ในฤดูแลง และเกิดนํ้าปาไหลหลาก ดินโคลนถลมในฤดูฝน นับวันพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทยมีแนวโนมลดลง
อยางตอเน่ือง ดังน้ันการไดมาซึ่งขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมที่เปนปจจุบันรวมถึงการจัดทําแผนที่ปาไมที่มีความ
ถูกตองในระดับที่ยอมรับได จะทําใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในทุกระดับสามารถวางแผนจัดการพ้ืนที่ไดอยาง
ถูกตองและเปนระบบอยางมีประสิทธิภาพ 
 

การจัดทําแผนที่ปาไมของประเทศไทยมีพัฒนาการมาเปนลําดับ โดยเร่ิมจากการเดินสํารวจแบบ 
การรังวัดที่ดินในการสํารวจรังวัดพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ ปาโครงการ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุสัตวปา และ 
การสํารวจบริเวณที่เปนปาเสื่อมโทรมเพ่ือเตรียมวางแผนเตรียมการปลูกสรางสวนปา แตก็ทําไดในวงจํากัด
เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ปาเขา มีสภาพพ้ืนที่ที่ยากตอการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังตองใชกําลังคนและเวลามาก (ศุภชัย, 
2531) ดวยเหตุน้ีเองเทคนิคดานการรับรูระยะไกล (Remote Sensing) จึงเริ่มเขามามีบทบาทดานการบริหาร
จัดการเชิงพ้ืนที่มากขึ้น และเมื่อเทคโนโลยีกาวหนามากขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยไดเริ่มใชเทคโนโลยีภาพถายทาง
อากาศ (Aerial Photograph) ในการแปลสภาพพ้ืนที่และจัดทําแผนที่ปาไม เน่ืองจากภาพถายทางอากาศ 
ภาพหน่ึงๆ ถายทําครอบคลุมพ้ืนที่ต้ังแต 1.3 - 190.4 ตารางกิโลเมตร (มาตราสวน 1: 5,000 – 1: 60,000) 
โดยที่ภาพถายทางอากาศใหรายละเอียดไดเกือบครบถวนและครอบคลุมบริเวณกวาง ทําใหทราบถึงสภาพของ
ปาไม ชนิดพันธุไม และขอบเขตที่แนนอน ตลอดจนการวางแผนโครงการตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานของ
การจัดการปาไม (Forest Management) และการใชประโยชนที่ดิน (Land Use) 
 

ศุภชัย (2517) ไดลําดับเหตุการณ และแนวทางการแปลภาพถายทางอากาศเพ่ือทําแผนที่ปาไมของ
ประเทศไทยนับต้ังแตอดีตไวดังน้ี งานแปลภาพถายทางอากาศเพ่ือหาเน้ือที่และทําแผนที่ของปาชนิดตางๆ ซึ่ง
แตเดิมเปนงานที่ดําเนินควบคูไปกับการสํารวจทรัพยากรปาไมของหนวยงานสํารวจทรัพยากรปาไม ซึ่งในระยะ
เริ่มแรกน้ันมีการสํารวจทรัพยากรปาไมของประเทศไทยข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2496 โดย Mr. Grongryp ผูเช่ียวชาญ
จากองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ หรือ FAO (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations) ตอมาในป พ.ศ. 2498 Prof. Dr. Loetsch ผูเช่ียวชาญชาวเยอรมันจาก FAO ไดเริ่มทําการ
สํารวจทรัพยากรปาไมของประเทศไทย โดยใชระบบเทคนิคการสํารวจแบบ Camp Unit ในชวงเวลาดังกลาว
งานแปลภาพถายทางอากาศเพ่ือหาเน้ือที่ปาชนิดตางๆ และการทําแผนที่ปาไมโดยใชภาพถายทางอากาศยัง
มิไดดําเนินการอยางจริงจังเทาที่ควร จนกระทั่งในป พ.ศ. 2509 งานสํารวจทรัพยากรปาไมไดถูกกําหนดไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพ่ือสํารวจทรัพยากรปาไม 16 จังหวัดภาคเหนือ งานแปลภาพถายทาง
อากาศเพ่ือหาพ้ืนที่และจัดทําแผนที่ปาไมจึงไดเร่ิมข้ึนอยางจริงจัง แตทวาภาพถายทางอากาศที่ใชยังเปน
ภาพถายที่มีมาตราสวนเล็กมาก คือ มาตราสวน 1: 60,000 เปนภาพถายที่ถายระหวางป พ.ศ. 2504 – 2505 
ซึ่งถือไดวาทันตอสภาพที่เปนจริงในขณะน้ัน 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
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การแปลภาพถายทางอากาศเพ่ือหาพ้ืนที่และจัดทําแผนที่ปาไมในเวลาตอมา คือ ภาพถายทางอากาศ
โครงการสํารวจวัตถุดิบเพ่ือทําเย่ือกระดาษ (Pulp and Paper Material Survey Project) ซึ่งเปนภาพถาย
ทางอากาศที่มีมาตราสวน 1: 20,000 ถายทําระหวางป พ.ศ. 2506 - 2507 หลังจากน้ันหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการสํารวจทรัพยากรปาไมไดต้ังงบประมาณเพ่ือวาจางกรมแผนที่ทหารทําการบินถายทําภาพถายทาง
อากาศโดยใชงบประมาณปละ 750,000 บาท รวมระยะเวลา 5 ปตอเน่ืองกัน ดวยมาตราสวน 1: 15,000 ถาย
ทําป พ.ศ. 2509 และ 2510 มาตราสวน 1: 20,000 ถายทําป พ.ศ. 2514 - 2515 ดวยฟลม Panchromatic 
และมาตราสวน 1: 20,000 ถายทําป พ.ศ. 2512 และ 2513 - 2514 ดวยฟลม Infrared สวนใหญเปนการถาย
ทําภาพถายทางอากาศบริเวณพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศ แตเปนที่นาเสียดายวาการถายทําภาพถายทาง
อากาศในครั้งน้ัน มิไดกําหนดจุดควบคุมภาคพ้ืนดินไวเทาที่ควร ทําใหลดขีดความสามารถในการนําภาพถาย
ทางอากาศไปใชในงานสาขาปาไม สวนการแปลภาพถายทางอากาศเพ่ือหาพ้ืนที่และจัดทําแผนที่ชนิดปาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอ่ืนๆ น้ัน ไดใชภาพถายทางอากาศจากหลายโครงการ เชน โครงการ VAP61 
โดยภาพถายทางอากาศโครงการน้ีสวนใหญถายทําที่มาตราสวน 1: 50,000 โดยที่แตเดิมไดต้ังเปาหมายในการ
แปลภาพถายทางอากาศปละประมาณ 20,000 ตารางกิโลเมตร และจัดทําแผนที่ชนิดของปาปละประมาณ 50 
ระวาง แตมีอุปสรรค อาทิ พนักงานเจาหนาที่มีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน งบประมาณถูกปรับลด และภาพถาย
ทางอากาศมีไมครบทั้งพ้ืนที่ ซึ่งผลลัพธของการปฏิบัติงาน ไดแก 1) การจัดพิมพแผนที่ชนิดปา จํานวน 225 
ระวาง สวนใหญบริเวณจังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกของประเทศ 2) ถายทอดรายละเอียดลงบนแผนที่
ตนรางเพ่ือรอการสงมอบใหกรมแผนที่ทหารดําเนินการพิมพแยกสีแลวเสร็จ จํานวน 300 ระวาง เปนจังหวัดใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง สวนพ้ืนที่ภาคใตของประเทศยังมิไดดําเนินการ 
 

การแปลภาพถายทางอากาศเพ่ือจัดทําแผนที่ชนิดปา (Forest Type Map) แตเดิมเปนงานที่ทําควบคู
กับงานสํารวจทรัพยากรปาไม เมื่อไดมีการจําแนกแจกแจงตําแหนงงาน (Position Classification) ใหมภายใน
องคกร ทําใหงานแผนที่และภาพถายทางอากาศมีขอบขายงานที่กวางข้ึน ในการแปลภาพถายทางอากาศ
เพ่ือใหไดมาซึ่งพ้ืนที่ปาไม ศุภชัย (2517) ไดกําหนดหลักการสําหรับวินิจฉัยสภาพปา และชนิดของพันธุไมจาก
ภาพถายทางอากาศ ดังน้ี 
  1) รูปรางของวัตถุ (Shape) 
  2) ขนาดของวัตถุ (Size) 
  3) สีของวัตถุ (Tone) 

4) ความละเอียดหรือความหยาบของวัตถุ (Texture) 
5) เงาของวัตถุ (Shadow) 
6) ลักษณะแบบอยางการทรงตัวของวัตถุ (Pattern) 
7) ที่อยูและสิ่งที่อยูใกลเคียงวัตถุ (Site and Association) 
8) สิ่งแวดลอม (Environment) 

 

หลักการดังกลาวใชเปนแนวทางในการจําแนกพ้ืนที่ปาไมออกจากการใชประโยชนที่ดินประเภทอ่ืนๆ 
รวมถึงใชในการจําแนกปาชนิดตางๆ โดยชนิดของปาและการใชประโยชนที่ดินที่จําแนกได ไดแก สวนสัก สวน
ปาไมกระยาเลย สวนปาไมสน ปาดงดิบที่ความหนาแนนในระดับตางๆ ปาผสมที่ความหนาแนนในระดับตางๆ 
ปาแดงที่ความหนาแนนในระดับตางๆ  ปาสนที่ความหนาแนนในระดับตางๆ ไรราง ไร เลื่อนลอย 
ปาละเมาะ ปาไผ พ้ืนทีเ่กษตรกรรม พ้ืนที่อ่ืนๆ ปาชายเลน ปานํ้าทวม และทุงหญา แตเน่ืองจากระยะเวลา และ
คาใชจายที่สูงในการดําเนินการถายทําภาพถายทางอากาศเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ที่ไดจากการแปลภาพ ทําให
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นักวิชาการทางดานแผนที่ปาไมในหลายประเทศเริ่มนําภาพดาวเทียมซึ่งมีคาใชจายตอหนวยพ้ืนที่ตํ่ากวามา
ประยุกตใชในการจัดทําแผนที่ปาไม โดยมีการพัฒนาหลักคิด และปรับปรุงเทคนิควิธีการตางๆ จนทําใหแผนที่
ปาไมที่ไดจากการแปลภาพดาวเทียมเปนที่ยอมรับมากข้ึนในปจจุบัน ในอดีตหลังจากที่องคการบริหารการบิน
และอวกาศแหงชาติ (National Aeronautics and Space Administration: NASA) สงดาวเทียมสํารวจ
ทรัพยากรขึ้นสูวงโคจรแลว ไดมีการนําภาพดาวเทียมซึ่งมีมาตราสวนขนาดเล็ก มาแปลดวยสายตาเพ่ือหาพ้ืนที่
ปาไมที่ยังคงเหลืออยู และติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมในแตละชวงเวลา นับต้ังแตป พ.ศ. 2521 เปนตน
มา มีดาวเทียมที่ถูกสงขึ้นโคจรเพ่ือทําการสํารวจทรัพยากรตางๆ บนผิวโลกไดแก ดาวเทียม Landsat 3 ระบบ
กลอง Multispectral Scanner (MSS) ที่ใหคาความละเอียดจุดภาพ 80 เมตร หรือเทากับพ้ืนที่ 6,400 ตาราง
เมตร ดาวเทียม Landsat 5 ถูกสงขึ้นโคจรรอบโลกเมื่อป พ.ศ. 2525 ใหคาความละเอียดจุดภาพ 30 เมตร 
หรือเทากับพ้ืนที่ 900 ตารางเมตร และดาวเทียม SPOT ของประเทศฝรั่งเศสที่ถูกสงขึ้นโคจรรอบโลกในป พ.ศ. 
2527 ใหคาความละเอียดจุดภาพ 10 เมตร หรือเทากับพ้ืนที่ 100 ตารางเมตร ซึ่งถือวามีคาความละเอียดที่สูง
มาก (สมเดช, 2529ก) 
 

ขอมูลที่ไดจากดาวเทียมตางๆ ในอดีตเปนภาพขาวดํา และยังไดขอมูลในรูปแบบของเทป CCT 
(Computer Compatible Tape) บริเวณพ้ืนที่เดียวกันอีกดวย ซึ่งเทป CCT น้ีสามารถนํามาใชประโยชน
สําหรับการวิเคราะหและแปลดวยระบบคอมพิวเตอรเทาน้ัน คอมพิวเตอรไดถูกพัฒนาและออกแบบมาเพ่ือ
แกไขขอจํากัดของสายตามนุษยที่ไมสามารถวิเคราะหรายละเอียดขอมูลที่มีมาตราสวนขนาดเล็กมากได และ
การวิเคราะหขอมูลภาพดาวเทียมดวยคอมพิวเตอรน้ัน เปนที่ยอมรับวามีศักยภาพในการจัดทําแผนที่ปาไมได
อยางดี เน่ืองจากไมเพียงแตจะลดจํานวนหรือปริมาณของภาพตอหนวยพ้ืนที่แลว ยังมีความรวดเร็วในการแปล
และประมวลผลอีกดวย อีกทั้งยังใหคาความถูกตองสูง (Kalensky, 1976) นอกจากน้ีระบบ Hardware และ 
Software ไดรับการพัฒนาขึ้นใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ และเปนที่นิยมใชในกลุมประเทศที่พัฒนา
แลว เชน อเมริกา แคนาดา ฝร่ังเศส ญี่ปุน เปนตน และจากรายงานการใชประโยชนของ NASA ในดานปาไมมี
จํานวนตัวอยาง 8 โครงการ (Williams and Miller, 1979) ไดแก 

1) การสํารวจประเมินการเปลี่ยนแปลงเรือนยอดปาไม (Forest Canopy) 
2) การเปลี่ยนแปลงการใชทีดิ่นในบริเวณปาตนนํ้าลําธารในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
3) การสํารวจพ้ืนที่ผานการทําไมในเขตปาสงวนในสหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย 
4) การสํารวจความหนาแนนและความแนนประชิดของเรือนยอดในปาสน รัฐคาโรไรนาตอน 
    เหนือ 
5) การสํารวจความเสียหายปาไมเน่ืองจากแมลงกินใบในรัฐเพนซิลวาเนีย 
6) การสํารวจทําแผนที่ดัชนีพ้ืนที่ปาไมในรฐัโคโรราโดตอนเหนือ 
7) การทําไรเลือ่นลอยในพ้ืนที่ปาไมในภาคเหนือของประเทศไทย 
8) การสํารวจพ้ืนที่ที่ผานการทําไมแถบไฮติและสาธารณรัฐโดมินิกัน 

 

นอกจากน้ีประเทศญี่ปุนไดใชเทคนิคน้ีในการสํารวจสภาพพ้ืนที่ปาไมโดยใชขอมูลจากภาพดาวเทียม 
เชน การสํารวจสภาพพ้ืนที่ปาไม ชนิดปา การใชประโยชนที่ดินปาไมและสภาพแวดลอม การประเมินปริมาตร
ไม และการเจริญเติบโตรายป การสํารวจพ้ืนที่ที่ผานการตัดฟนไมในแตละชวงเวลา การสํารวจความเสียหาย
ของพ้ืนที่ปาไมเน่ืองจากการทําลายของโรค แมลง และไฟปา ฯลฯ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของ 
1Remote Sensing Technology Center of Japan (RESTEC) ที่กลาวถึงประโยชนของการแปลขอมูลปาไม
จากภาพดาวเทียมดวยคอมพิวเตอรในการสํารวจทรัพยากรปาไม การสํารวจการเจริญเติบโตและการกระจาย



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
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ของพืชพรรณ การสํารวจตรวจตราไฟปา การสํารวจความเสียหายของปาไมอันเน่ืองจากการทําลายของโรค 
การสํารวจสถานการณการใชประโยชนที่ดินปาไม โดยเฉพาะการประเมินสถานภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจใน
บริเวณพ้ืนที่ปาไมที่ถูกทําลาย และใชในการจัดทําแผนที่ปาไม (Forest Mapping) (สมเดช, 2529ข) 
 

เทคนิคดานการรับรูระยะไกลโดยใชภาพดาวเทียม Landsat มีทฤษฎีการจําแนกพ้ืนที่ปาไมโดยทั่วไป
สองเทคนิคหลัก ไดแก วิธีการจําแนกประเภทขอมูลแบบกํากับดูแล (Supervised Classification) และวิธีการ
จําแนกประเภทขอมูลแบบไมกํากับดูแล (Unsupervised Classification) โดยการจําแนกประเภทขอมูลแบบ
กํากับดูแล ผูวิเคราะหตองเปนผูที่มีความสามารถ และประสบการณอยางสูงในการกําหนดพ้ืนที่ตัวอยาง 
(Training Area) ภาคสนาม ในขณะที่การจําแนกประเภทขอมูลแบบไมกํากับดูแลจะใชความเช่ียวชาญใน 
การวิเคราะหกลุมการสะทอนของคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนหลัก อยางไรก็ตามการวิเคราะหและจําแนกพ้ืนที่ปา
ไมน้ัน ถาหากใชทั้งสองวิธีก็จะใหประโยชนและความถูกตองที่ดีกวา (Kalensky, 1976) 
 

สําหรับประเทศไทยน้ัน บุญชนะ (2524) สรุปไววาไดเริ่มนําภาพดาวเทียมมาประยุกตใชเพ่ือจัดทํา 
แผนที่ปาไมของประเทศไทยอยางจริงจังในป พ.ศ. 2516 ภายหลังจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไดสงดาวเทียม
สํารวจทรัพยากร Landsat 1 ขึ้นสูวงโคจรไดเกือบหน่ึงป โดยผลการแปลตีความภาพดาวเทียมดังกลาว 
ประกอบกับการตรวจสอบภาคพ้ืนดินระหวางป พ.ศ. 2516 - 2517 ทําใหกรมปาไมสามารถจัดทําแผนที่แสดง
พ้ืนที่ปาไมของประเทศไทยขึ้นใชในราชการเมื่อป พ.ศ. 2518 และทําใหทราบถึงบริเวณพ้ืนที่ที่ยังคงมีสภาพปา
เหลืออยู (Existing Forest) ทั่วประเทศในขณะน้ัน ตอมาเมื่อดาวเทียม Landsat 2 ถูกสงข้ึนโคจรในป พ.ศ. 
2518 กรมปาไมไดรับขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 2 ซึ่งถายในชวงระหวางป พ.ศ. 2518 – 2521 มา
เปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากภาพดาวเทียม Landsat 1 เพ่ือสํารวจศึกษาหาสภาพความเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ปาไมที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลา 5 ป โดยดําเนินการในภาคตะวันออกเปนลําดับแรก ภาคเหนือเปนลําดับ
ถัดมา โดยผลจากการศึกษาสภาพความเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปาไม และการจัดทําแผนที่ปาไมในพ้ืนที่
ภาคเหนือที่สําเร็จลุลวงไปดวยดี ทําใหคณะรัฐมนตรีในขณะน้ันอนุมัติใหดําเนินการจัดต้ังสถานีรับสัญญาณ
ดาวเทียมขึ้นในประเทศไทย สงผลใหประเทศไทยมีการนําภาพดาวเทียมมาใชในการจําแนกพ้ืนที่ปาไมกันอยาง
แพรหลายมากขึ้น 
 

สมเดช (2529ก) ไดประยุกตใชภาพดาวเทียม Landsat 4 และระบบโปรแกรม MOA-RecogX ใน 
การวิเคราะหจําแนกสภาพพ้ืนที่ปาไมและการใชประโยชนพ้ืนที่ปาไมในทองที่จังหวัดเลย ครอบคลุมจังหวัด
เพชรบูรณ แบงประเภทการใชประโยชนออกเปน 5 ประเภท ไดแก ปาทึบ (สวนใหญเปนพ้ืนที่ปาดิบเขา ที่มีปา
ดิบแลงปะปนบางสวน) ปาโปรง (เปนพ้ืนที่ปาเต็งรัง และมีปาเบญจพรรณผลัดใบปะปนบาง) พ้ืนที่ไร พ้ืนที่ปา
ไมที่ถูกทําลาย และพ้ืนที่นาขาว โดยผลการตรวจสอบความถูกตองพบวามีคาความถูกตองคิดเปนรอยละ 89.50 
นอกจากน้ียังไดใชเทคนิคเดียวกันสําหรับการจําแนกสภาพพ้ืนที่ปาไมที่ถูกทําลาย และการใชที่ดินในทองที่
จังหวัดจันทบุรี สามารถจําแนกการใชประโยชนที่ดินได 5 ประเภท ไดแก ปาดิบช้ืน ปาถูกทําลาย สวน
ยางพารา ไรมันสําปะหลัง และแหลงนํ้า โดยมีคาความถูกตองคิดเปนรอยละ 80 (สมเดช, 2529ข) 
 

วิธีการจําแนกพ้ืนที่เพ่ือจัดทําแผนที่ปาไม นอกจากการใชภาพถายทางอากาศและภาพดาวเทียมแลว 
สมเดช และ วัลลภ (2529) ยังทําการวิจัยเกี่ยวกับการสํารวจจําแนกสภาพ ชนิด และการใชประโยชนพ้ืนที่ปา
ไม บริเวณพ้ืนที่สะแกราช อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ดวยเทคนิค Airborne MSS Data ซึ่งให
รายละเอียดภาพคอนขางสูง ภาพถายที่ไดเปนภาพถายขาว-ดํา มาตราสวน 1: 40,000 สามารถจําแนกพ้ืนที่ปา
ไมดวยสายตาไดหลากหลายกลุมมากย่ิงขึ้น ไดแก ปาดิบแลง ปาเต็งรัง สวนปา (ไมขนาดโต) สวนปา (ไมขนาด
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เล็ก) พ้ืนที่ปาไมที่ถูกทําลาย (มีไผขึ้น) สวนปา พ้ืนที่วางเปลา และพ้ืนที่ที่มีตนไมสองฝงลําหวย แตเน่ืองจากมี
ความยุงยากในขั้นตอนการจัดเก็บขอมูล และตองดําเนินการนําสงขอมูลที่จัดเก็บไดไปแปลผลยังตางประเทศ 
จึงทําใหวิธีการน้ีไมไดถูกนํามาพัฒนาตอ 
 

 กรมปาไม (2543) ดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ปาไมโดยแปลตีความพ้ืนที่ปาไมจากขอมูลภาพ
ดาวเทียม Landsat 5 ระบบบันทึกภาพ Thematic Mapper (TM) โดยใชเทคนิคการแปลตีความจากแผนที่ 
ภาพดาวเทียมที่พิมพลงบนกระดาษที่มาตราสวน 1: 50,000 แลวจึงแปลตีความดวยสายตา จากน้ันนําเขา
ขอมูลผลการแปลตีความดวยสายตาโดยใชเครื่องกราดภาพ (Scanner) และใชเทคนิควิธีการแปลงขอมูลภาพ
เปนขอมูลเสน (Vecterization) พ้ืนที่ปาไมที่แปลตีความไดคิดเปนรอยละ 33.15 ของพ้ืนที่ประเทศ นับวาเปน
กาวสําคัญของการจัดทําแผนที่ปาไมโดยใชเทคโนโลยีการรับรูระยะไกล ตอมาภายหลังจากการประกาศใช
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ป พ.ศ. 2545 จึงไดโอนภารกิจของโครงการดังกลาวใหแก 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนผูดูแล 
 

ในป พ.ศ. 2551 กรมปาไมไดดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ปาไมโดยแปลตีความพ้ืนที่ปาไมจากขอมูล 
ภาพดาวเทียม Landsat 5 ระบบบันทึกภาพ TM โดยใชเทคนิคการแปลตีความดวยสายตากับขอมูลภาพ
ดาวเทียมเชิงเลขแสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอร และจัดทําขอมูลขอบเขตพ้ืนที่ปาไมจากหนาจอคอมพิวเตอร 
(On-screen Digitizing) โดยขอดีของการแปลตีความพ้ืนที่ปาไมจากขอมูลภาพดาวเทียมที่แสดงผลผานหนาจอ 
คอมพิวเตอรคือ การไดเห็นขอมูลพ้ืนที่ปาไมที่ละเอียดมากข้ึน สามารถแปลตีความ และจําแนกขอมูลพ้ืนที่ปา
ไมไดดี โดยพ้ืนที่ปาไมที่แปลไดในป พ.ศ. 2551 คิดเปนรอยละ 33.44 ของพ้ืนที่ประเทศ (กรมปาไม, 2551) 
 

 ลาสุดเมื่อป พ.ศ. 2556 กรมปาไมไดดําเนินโครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนทีปาไม ป พ.ศ. 2555 – 
2556 โดยใชขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตเปนหลักในการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม รวมกับขอมูลภาพ
ดาวเทียม Landsat 8 ในบริเวณที่พ้ืนที่ที่ไมมีภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุม เทคนิคการจัดทําขอมูลสภาพ
พ้ืนที่ปาไมใชหลักการจัดแบงสวนขอมูลที่ปรากฏในภาพดาวเทียม (Segmentation) ผลการศึกษาพบวา ป 
พ.ศ. 2555 – 2556 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปาไมทั้งสิ้น 102,119,539.55 ไร หรือรอยละ 31.57 ของพ้ืนที่ประเทศ 
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บทที่ 3 
วิธีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล 

 
เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 ในครั้งน้ีเปนไปตาม

วัตถุประสงค และเปาหมายที่ไดกําหนดไว ที่ปรึกษาฯ จึงแสดงรายละเอียดวิธีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
ดังตอไปน้ี 
 

3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ 
 

 ที่ปรึกษาฯ จะไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนสําหรับนํามาใชในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 

 3.1.1 ขอมูลขอบเขตการปกครอง จัดทําโดยสํานักบริหารการปกครองทองที่ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เมื่อป พ.ศ. 2552 จัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เปนรูปหลายเหลี่ยม (Polygon) 
แบบเวกเตอร (Vector) พ้ืนหลักฐาน Indian 1975 ทั้งน้ีขอมูลขอบเขตการปกครองจะถูกแปลงเปนพ้ืน

หลักฐาน WGS 1984 (World Geodetic System 1984) โดยใชคาตัวแปร (Parameter) คือ ΔX = - 204.5 

เมตร ΔY = - 837.9 เมตร และ ΔZ = - 294.8 เมตร อางอิงจากประกาศของกรมแผนที่ทหาร เรื่องคาตัวแปร
ที่เหมาะสมในการแปลงพ้ืนหลักฐาน ภายหลังจากการแปลงพ้ืนหลักฐานใหเปน WGS 1984 แลว ประเทศไทย
จะมีขนาดพ้ืนที่เทากับ 323,518,861.06 ไร 
 

 3.1.2 ขอมูลขอบเขตพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2555 - 2556 จัดเก็บเปนขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ของกรมปาไม โดยใชสําหรับเปนพ้ืนที่ปาไมอางอิงประกอบการปฏิบัติงานแปลขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมใน ป 
พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 3.1.3 ขอมูลภาพถายทางอากาศดัดแกสีเชิงเลข โครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (MOAC) 
มาตราสวน 1: 25,000 หรือมาตราสวน 1: 4,000 ใชสําหรับประกอบการตัดสินใจในการแปลตีความพ้ืนที่ปาไม
ดวยสายตา เน่ืองจากภาพถายทางอากาศโครงการน้ีไดรับการจัดเก็บในรูปแบบของไฟลเชิงเลข (Digital File) 
ที่ความละเอียดของจุดภาพ 0.5 เมตร ทําใหสามารถมองเห็นรายละเอียดของวัตถุที่ปรากฏพบในภาพถายทาง
อากาศไดอยางชัดเจน 
 

 3.1.4 ขอมูลภาพดาวเทียมอ่ืนๆ ที่สํานักจัดการที่ดินปาไมมีอยู เพ่ือใชสําหรับเปนขอมูลสนับสนุนการ
แปลตีความและจําแนกพ้ืนที่ปาไมจากขอมูลภาพดาวเทียม 
 

3.2 การจัดหาขอมูลภาพดาวเทียม 
 

 ในการทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมในครั้งน้ี ที่ปรึกษาฯ ไดพิจารณาเลือกใชขอมูลภาพดาวเทียมที่
บันทึกภาพในระบบ Passive เน่ืองจากภาพดาวเทียมดังกลาวสามารถนํามาแปลตีความและจําแนกประเภท
ขอมูลดวยสายตาไดเปนอยางดี รองรับการผสมแถบความถี่เพ่ือสรางภาพผสมสีเท็จ (False Color Composite) 
และรองรับการจําแนกประเภทขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับการดําเนินงานในครั้งน้ีไดเลือกใช
ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) ระบบถายทําแบบหลายชวงคลื่น (Multi-spectral: MS) จํานวน 4 
แถบความถี่ (Band) ความละเอียดจุดภาพ (Spatial Resolution) เทากับ 15 เมตร เปนหลัก (ตารางที่ 1) โดย



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปา 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

กําหนดใหมีรอยละของการบดบังของเมฆนอยกวาหรือเทากับ 20 ตอหน่ึงภาพ ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตที่จะ
ดําเนินการสั่งซื้อเปนขอมูลแบบ 1A กลาวคือ ขอมูลภาพจะไดรับการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงรังสี 
(Radiometric Correction) ปรับระดับการตอบสนองสัมพัทธของตัวตรวจวัด (Detector Equalization) และ
กําจัดความผิดพลาดเชิงคลื่น แถบความถี่ PAN และแถบความถี่สีแดงของระบบ MS ซึ่งเรียกวา “แถบความถี่
อางอิง” จะไมไดรับการปรับแกเชิงเรขาคณิต สวนแถบความถี่ที่ 3 และแถบความถ่ีที่เหลือจะไดรับการขยับ 
(Shifted) เพ่ือทดแทนการเย้ืองกันของขอมูลในแตละแถบความถ่ี 
 
ตารางที่ 1 อุปกรณบันทึกขอมูลของดาวเทียมไทยโชต 
 

 Panchromatic 
(ชวงคลื่นเดียว) 

Multi-spectral 
(หลายชวงคลื่น) 

แถบความถี่ P : 0.45 - 0.90 ไมครอน B0 (นํ้าเงิน) : 0.45 - 0.52 ไมครอน 
B1 (เขียว) : 0.53 - 0.60 ไมครอน 
B2 (แดง) : 0.62 - 0.69 ไมครอน 

B3 (อินฟราเรดใกล) : 0.77 - 0.90 ไมครอน 
รายละเอียดภาพ 2 เมตร 15 เมตร 
ความกวางแนวภาพ 22 กิโลเมตร (ในแนวด่ิง) 90 กิโลเมตร (ในแนวด่ิง) 
จํานวนจุดภาพตอแถว 12,000 จุดภาพ 6,000 จุดภาพ 
ความกวางของแนว 
ที่สามารถบันทึกภาพ 

1,000 กิโลเมตร 
(มุมเอียง ± 30 องศา) 

1,100 กิโลเมตร 
(มุมเอียง ± 30 องศา) 

 

ที่มา: http://www.gistda.or.th 

 
  จากการตรวจสอบขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตกับเจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เกี่ยวกับสถานภาพขอมูลภาพดาวเทียมในคลังขอมูลลาสุด ตรวจสอบเมื่อวันที่ 28 
เมษายน พ.ศ. 2557 พบวาการดําเนินโครงการในครั้งน้ีมีภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมประเทศไทยที่สามารถ
สั่งซื้อไดทั้งสิ้น 92 ภาพ บันทึกภาพระหวางวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 แตละ
ภาพถายทําครอบคลุมพ้ืนที่ขนาด 90 x 90 ตารางกิโลเมตร ที่ความละเอียดจุดภาพ 15 เมตร จํานวน 4 แถบ
ความถี่ แบงเปนรายละเอียดดังน้ี 

• ภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมบริเวณภาคกลางและภาคตะวันตก จํานวน 27 ภาพ ถายทํา
ระหวางวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557  (ภาพที่ 1) 

• ภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 30 ภาพ ถายทํา
ระหวางวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 (ภาพที่ 2) 

• ภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมบริเวณภาคตะวันออก จํานวน 6 ภาพ ถายทําระหวางวันที่ 
23 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557 (ภาพที่ 3) 

• ภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมบริเวณภาคใต จํานวน 10 ภาพ ถายทําระหวางวันที่ 3 
มกราคม ถึงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 (ภาพที่ 4) 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
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• ภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมบริเวณภาคเหนือของประเทศ จํานวน 16 ภาพ ถายทํา
ระหวางวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 (ภาพที่ 5) 

 

   
 
ภาพที่ 1  ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตบริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย ระหวาง 
   ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 
 

 
 

ภาพที่ 2  ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
   ระหวาง ป พ.ศ. 2556 – 2557 
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ภาพที่ 3  ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย ระหวาง ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 

ภาพที่ 4  ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตบริเวณภาคใตของประเทศไทย ป พ.ศ. 2557 
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ภาพที่ 5  ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ระหวาง ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 
 ดังน้ันจากการตรวจสอบขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตในคลังขอมูลของ สทอภ. แลว พบวาขอมูลที่มีอยู
ไมครบทุกพ้ืนที่ของประเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากบางพ้ืนที่อาจมีเมฆบดบังในขอมูลภาพมากกวารอยละ 20 หรือไมมี
การบันทึกขอมูลในบริเวณดังกลาว ดังน้ันเพ่ือใหการดําเนินการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมมีขอมูลภาพ
ดาวเทียมมาสนับสนุนภารกิจ จึงจําเปนตองใชขอมูลภาพดาวเทียมดวงอ่ืนมาทดแทนพ้ืนที่ที่ขอมูลภาพดาวเทียม
ไทยโชตขาดหาย โดยที่ปรึกษาฯ ไดพิจารณาเลือกขอมูลภาพจากดาวเทียม Landsat 8 มาใชในบริเวณที่ไมมีการ
บันทึกขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต 
 

 ดาวเทียม Landsat 8 สรางขึ้นจากความรวมมือระหวางองคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติ 
(National Aeronautics and Space Administration: NASA) และสํานักงานสํารวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐ 
(United States Geological Survey: USGS) ถูกนําสงขึ้นสูวงโคจร ณ Vandenberg Air Force Base รัฐ 
California เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ถือเปนอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับนํามาใชประกอบการจัดทํา
ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมรวมกับขอมูลดาวเทียมไทยโชต ถึงแมวาดาวเทียม Landsat 8 จะมีความละเอียดจุดภาพ
เทากับ 30 เมตร แตดวยจํานวนแถบความถี่ที่มีมากกวาดาวเทียมไทยโชต โดย Landsat 8 มี 2 ระบบบันทึก
ขอมูล ไดแก 1) ระบบ Operational Land Imager (OLI) มีความละเอียดจุดภาพในแถบความถี่ที่ 1 – 7 และ
แถบความถี่ที่ 9 เทากับ 30 เมตร และความละเอียดจุดภาพ 15 เมตรในแถบความถี่ที่ 8 2) ระบบ Thermal 
Infrared Sensor (TIRS) แถบความถี่ที่ 10 และ 11 ความละเอียดจุดภาพ 30 เมตร การจัดเก็บขอมูลของ
ดาวเทียม Landsat 8 จัดเก็บในลักษณะขอมูล 16 บิต  ทําใหจําแนกวัตถุที่ปรากฏในภาพดาวเทียมมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รายละเอียดความยาวชวงคลื่นที่บันทึกและวัตถุประสงคของการใชงานแตละแถบความถี่
ของขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 แสดงตามตารางที่ 2 และภาพที่ 6 แสดงแถบความถี่ของระบบบันทึกภาพ
ของดาวเทียม Landsat 8 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปา 
บทท่ี 3 วิธีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 14 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 สําหรับแหลงขอมูลสําหรับดาวนโหลดขอมูล Landsat 8 คือ http://glovis.usgs.gov/ ทั้งน้ีขอมูลภาพ
ครอบคลุมประเทศไทยที่ดาวนโหลดไดเปนขอมูล Level 1T (Precision and Terrain Correction) หมายถึง 
ขอมูลกอนถึงมือผูใชงานจะไดรับการปรับแกไขความคลาดเคลื่อนเชิงคลื่น และเชิงเรขาคณิตแบบเปนระบบ 
(Systematic Radiometric and Geometric Accuracy) โดยใชขอมูลจุดควบคุมภาคพ้ืนดิน (Ground 
Control Point: GCP) จากชุดขอมูล Global Land Survey 2000 (GLS2000) รวมกับแบบจําลองความสูง
เชิงเลขจากหลายแหลงขอมูล ไดแก SRTM  NED  CDED  DTED และ GTOPO 30 ภาพที่ 7 แสดงขอมูลภาพ
ดาวเทียม Landsat 8 ของประเทศไทย บันทึกภาพป พ.ศ. 2557 
 
ตารางที่ 2  ความยาวชวงคลื่นที่บันทึกและวัตถุประสงคของการใชงานแตละแถบความถ่ีของขอมูล 
              ภาพดาวเทียม Landsat 8 
 

0แถบความถี ่
0ความยาวชวงคลื่น 

(ไมครอน) 
0วัตถุประสงคของการใชงาน 

1 (Coastal Aerosol) 0.43 - 0.45 ศึกษาชายฝงและแอโรซอล (Aerosol) 

2 (Blue) 0.45 - 0.51 
การทําแผนที่ช้ันความลึก (Bathymetric Mapping) 
แยกความแตกตางของดินจากพืชพรรณและแยกความ
แตกตางของพืชพรรณที่ผลัดใบจากไมสน 

3 (Green) 0.53 - 0.59 
เนนพืชพรรณซึ่งจะมีประโยชนสําหรับประเมินความ
แข็งแรงของพืชพรรณ (Plant Vigor) 

4 (Red)  0.64 - 0.67 แยกแยะพืชพรรณในแตละความลาดชัน 
5 (Near Infrared) 0.85 - 0.88 เนนปริมาณมวลชีวภาพและแนวชายฝงทะเล 

6 (Short-wave Infrared 1) 1.57 - 1.65 
แยกแยะองคประกอบความช้ืนในดินและพืชพรรณ
และการผานทะลุของเมฆช้ันบาง 

7 (Short-wave Infrared 2) 2.11 - 2.29 
ปรับปรุงการตรวจวัดองคประกอบของความช้ืนในดิน
และพืชพรรณ และการผานทะลุของเมฆช้ันบางใหดี
ย่ิงขึ้น 

8 (Panchromatic) 0.50 - 0.68 ทําใหภาพมีความคมชัดมากย่ิงขึ้น 

9 (Cirrus) 1.36 - 1.38 
ปรับปรุงการตรวจจับการปนเปอนของเมฆเซอรัส 
(Cirrus Cloud) 

10 (Thermal Infrared 
Sensor 1) 

10.60 – 11.19 การทําแผนที่ความรอนและคาดการณความช้ืนของดิน 

11 (Thermal Infrared 
Sensor 2) 

11.50 - 12.51 
ปรับปรุงการทําแผนที่ความรอนและคาดการณ
ความช้ืนของดินใหดียิ่งขึ้น 

 

ที่มา: http://landsat.usgs.gov/band_designations_landsat_satellites.php 
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ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 3 วิธีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  15 

 
 

 
 

ภาพที่ 6  แถบความถี่ของระบบบันทึกภาพของดาวเทียม Landsat 8 
ที่มา: http://landsat.usgs.gov/images/ldcm_vs_previous.jpg 
 
 ผลจากการดาวนโหลดขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ครอบคลุมทั้งประเทศไทยเพ่ือใชสําหรับเปน
ขอมูลหลักในการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 ในพ้ืนที่ที่ดาวเทียมไทยโชตไมมีการ
บันทึกภาพ และใชสําหรับเปนขอมูลสนับสนุนการจําแนกพ้ืนที่ปาไมจากภาพดาวเทียมไทยโชต แสดงตามตาราง
ที่ 3 ทั้งน้ีภาพดาวเทียม Landsat 8 ที่ใชสําหรับการจัดทําขอมูลในครั้งน้ีบันทึกภาพชวงต้ังแตวันที่ 3 มกราคม 
ถึงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2557  ถือไดวาภาพดาวเทียม Landsat 8 มีความทันสมัย 
 
ตารางที่ 3  รายละเอียดไฟลขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 สําหรับใชประกอบการจัดทําขอมูล 
     สภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 - 2557 
 

ช่ือไฟลขอมูล Path Row วัน/เดือน/ป ที่บันทึกภาพ 
LC81260492014028LGN00.tar 126 49 28 มกราคม 2557 
LC81260502014028LGN00.tar 126 50 29 มกราคม 2557 
LC81270472014019LGN00.tar 127 47 19 มกราคม 2557 
LC81270482014003LGN00.tar 127 48 3 มกราคม 2557 
LC81270492014003LGN00.tar 127 49 3 มกราคม 2557 
LC81270502014003LGN00.tar 127 50 3 มกราคม 2557 
LC81270512014003LGN00.tar 127 51 3 มกราคม 2557 
LC81270522014003LGN00.tar 127 52 3 มกราคม 2557 
LC81270552014035LGN00.tar 127 55 4 กุมภาพันธ 2557 
LC81270562014035LGN00.tar 127 56 4 กุมภาพันธ 2557 
LC81280472014026LGN00.tar 128 47 26 มกราคม 2557 
LC81280482014026LGN00.tar 128 48 26 มกราคม 2557 
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 16 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ตารางที่ 3  (ตอ) 
 

ช่ือไฟลขอมูล Path Row วัน/เดือน/ป ที่บันทึกภาพ 
LC81280492014026LGN00.tar 128 49 26 มกราคม 2557 
LC81280502014026LGN00.tar 128 50 26 มกราคม 2557 
LC81280512014010LGN00.tar 128 51 10 มกราคม 2557 
LC81280522014010LGN00.tar 128 52 10 มกราคม 2557 
LC81280542014042LGN00.tar 128 54 11 กุมภาพันธ 2557 
LC81280552014106LGN00.tar 128 55 16 เมษายน 2557 
LC81280562014058LGN00.tar 128 56 27 กุมภาพันธ 2557 
LC81290462014017LGN00.tar 129 46 17 มกราคม 2557 
LC81290472014033LGN00.tar 129 47 2 กุมภาพันธ 2557 
LC81290482014017LGN00.tar 129 48 17 มกราคม 2557 
LC81290492014017LGN00.tar 129 49 17 มกราคม 2557 
LC81290502014017LGN00.tar 129 50 17 มกราคม 2557 
LC81290512014017LGN00.tar 129 51 17 มกราคม 2557 
LC81290522014033LGN00.tar 129 52 2 กุมภาพันธ 2557 
LC81290532014033LGN00.tar 129 53 2 กุมภาพันธ 2557 
LC81290532014049LGN00.tar 129 53 18 กุมภาพันธ 2557 
LC81290542014033LGN00.tar 129 54 2 กุมภาพันธ 2557 
LC81290552014033LGN00.tar 129 55 2 กุมภาพันธ 2557 
LC81290562014017LGN00.tar 129 56 17 มกราคม 2557 
LC81300462014040LGN00.tar 130 46 9 กุมภาพันธ 2557 
LC81300472014008LGN00.tar 130 47 8 มกราคม 2557 
LC81300482014008LGN00.tar 130 48 8 มกราคม 2557 
LC81300492014088LGN00.tar 130 49 29 มีนาคม 2557 
LC81300502014008LGN00.tar 130 50 8 มกราคม 2557 
LC81300512014024LGN00.tar 130 51 24 มกราคม 2557 
LC81300522014024LGN00.tar 130 52 24 มกราคม 2557 
LC81300532014024LGN00.tar 130 53 24 มกราคม 2557 
LC81300542014024LGN00.tar 130 54 24 มกราคม 2557 
LC81300552014024LGN00.tar 130 55 24 มกราคม 2557 
LC81310462014079LGN00.tar 131 46 20 มีนาคม 2557 
LC81310472014079LGN00.tar 131 47 20 มีนาคม 2557 
LC81310482014079LGN00.tar 131 48 20 มีนาคม 2557 
LC81310492014015LGN00.tar 131 49 15 มกราคม 2557 
LC81310502014015LGN00.tar 131 50 15 มกราคม 2557 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 
 

ช่ือไฟลขอมูล Path Row วัน/เดือน/ป ที่บันทึกภาพ 
LC81320462014038LGN00.tar 132 46 7 กุมภาพันธ 2557 
LC81320472014038LGN00.tar 132 47 7 กุมภาพันธ 2557 
LC81320482014038LGN00.tar 132 48 7 กุมภาพันธ 2557 
 

 
 

ภาพที่ 7  ภาพดาวเทียม Landsat 8 ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย บันทึกภาพ ป พ.ศ. 2557 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปา 
บทท่ี 3 วิธีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ป พ.ศ. 2556 – 2557 
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3.3 การเตรียมขอมูลภาพดาวเทียมกอนการวิเคราะหขอมูล 
 

 3.3.1 การปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต (Geometric Correction)   
 

 ขั้นตอนแรกในการเตรียมขอมูลภาพดาวเทียมกอนการวิเคราะหขอมูล คือการปรับแกความ
คลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตใหกับภาพดาวเทียม ดวยวิธี Map to Image Registration โดยเก็บรวบรวมจุด
ควบคุมภาคพ้ืนดิน (Ground Control Point: GCP)  จากแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1: 50,000 ลําดับชุด 
L7018 ของกรมแผนที่ทหาร ทั้งน้ีไดใชสมการพหุนาม (Polynomial Equation) ลําดับที่ 4 เปนสมการการ
แปลงขอมูลภาพดาวเทียมเขาสูระบบพิกัดแผนที่ที่แทจริง โดยตองการจุด GCP ขั้นตํ่าในการสรางสมการ 
ไมนอยกวา 15 จุดตอหน่ึงภาพดาวเทียม สิ่งที่ตองเพ่ิมเติมเขามาในขั้นตอนน้ีสําหรับการดําเนินการกับ
ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต ไดแก Metadata ไฟล และขอมูลแผนที่ความสูงระดับโลกเชิงเลข (Global Digital 
Elevation Map: GDEM) เน่ืองจากดาวเทียมไทยโชตมีการเอียงกลองขณะถายทําขอมูลภาพ ทําใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนจากความสูงตางของภูมิประเทศ (Relief Displacement)  
 

 ผลลัพธที่ไดจากการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต กําหนดคาเสนโครงแผนที่ (Map 
Projection) และระบบพิกัด (Coordinate System) ใหกับขอมูลภาพดาวเทียมอางอิงตามแผนที่ภูมิประเทศ 
มาตราสวน 1: 50,000 ลําดับชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหาร สําหรับขั้นตอนการจัดขอมูลใหม (Resampling) 
เลือกวิธี Nearest Neighbor เพ่ือใหขอมูลผลลัพธที่เกิดขึ้นหลังจากขั้นตอนการจัดขอมูลใหมมีคาการสะทอน
แสงใกลเคียงกับขอมูลภาพดาวเทียมตนฉบับมากที่สุด 
 

 สําหรับขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 Level 1T (Precision and Terrain Correction) ที่ไดดาวน
โหลดจาก http://glovis.usgs.gov/ ที่ปรึกษาฯ ไดนําขอมูลมาตรวจสอบควบคูกับแผนที่ภูมิประเทศ มาตรา
สวน 1: 50,000 ลําดับชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหาร พบวามีความคลาดเคลื่อนทางตําแหนงราบตํ่า (ภาพที่ 
8) ดังน้ันในการปฏิบัติงานจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมจะใชคาพิกัด UTM (Universal Transverse 
Mercator) ที่กําหนดไวในขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 โดยไมดําเนินกระบวนการปรับแกความ
คลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต 
 

  
 
ภาพที่ 8  ความคลาดเคลื่อนทางตําแหนงราบของภาพดาวเทียม Landsat 8 Path 129 Row 50 
            เปรียบเทียบกับแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1: 50,000 ลําดับชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหาร 
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 3.3.2 การเนนคุณภาพขอมูล (Image Enhancement) คือการเนนขอมูลภาพดาวเทียมใหมีความ
คมชัดมากขึ้นกวาขอมูลตนฉบับ ทําใหสามารถแยกความแตกตางของวัตถุเปาหมายกับพ้ืนที่รอบขางไดเปน
อยางดี การผสมภาพสีเท็จ (False Color Composite) เปนวิธีหน่ึงของการเนนคุณภาพขอมูลภาพดาวเทียมที่
จะนํามาใชจําแนกความแตกตางระหวางพ้ืนที่ปาไมและพ้ืนที่ที่ไมใชปาไม การผสมภาพสีเท็จของขอมูลภาพ
ดาวเทียมจะใชรูปแบบการผสมแบบเนนวัตถุที่เปนพืชพรรณในภาพดาวเทียมปรากฏสีแดง เพราะพืชพรรณที่
ปรากฏสีแดงจะสังเกตเห็นไดเดนชัดกวาวัตถุรอบขาง 
 

3.4 การวิเคราะหและจําแนกขอมูลสภาพพื้นท่ีปาไม 
 

 ที่ปรึกษาฯ จะดําเนินการวิเคราะหขอมูลภาพดาวเทียมดวยวิธีการแปลตีความดวยสายตา (Visual 
Interpretation) ผสมผสานกับการนําคอมพิวเตอรเขามาชวยประมวลผล (Computer Assisted Approach) 
เ พ่ือส นับสนุนการแปลตีความวัตถุที่ ปรากฏในภาพไดอย า งรวดเ ร็วมีประสิท ธิภาพ  และความ 
ถูกตองมากที่สุด โดยกําหนดรูปแบบของขอมูล (Nomenclature Identification) สําหรับการจําแนกพ้ืนที่
ออกเปนสองรูปแบบที่สําคัญ คือ พ้ืนที่ปาไม และพ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (Forest and Non-forest Area) โดยจะใช
หลักการแปลตีความภาพดาวเทียมดวยสายตา ซึ่งอาศัยหลักการและปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะ
องคประกอบของการแปลภาพจากการรูจําวัตถุ (Object Recognition) ไดแก 

• รูปทรง (Shape) 

• รูปแบบ (Pattern) 

• ขนาด (Size) 

• พ้ืนที่ (Site) 

• แหลงที่ต้ัง (Location) 

• สี (Color) 

• ความสวางของสี (Tone) 

• ความหยาบละเอียด (Texture) 

• ความสูงและเงา (Height / Shadow) 
การจําแนกประเภทขอมูล (Data Classification) จะจําแนกขอบเขตของแตละรูปแบบขอมูล โดย

พิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏในภาพดาวเทียม ผสมผสานกับขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งทางดานกายภาพ และ
สิ่งแวดลอม ทั้งน้ีจะนําขอมูลภาพถายทางอากาศดัดแกสีเชิงเลข โครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(MOAC) ขอมูลภาพดาวเทียมปลาสุดที่สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไมมีอยู และขอมูลการจําแนกพ้ืนที่ปาไม
ที่ไดมีการดําเนินการที่ผานมาโดยหนวยงานตางๆ มาสนับสนุนการตัดสินใจจําแนกพ้ืนที่ดวยอีกทางหน่ึง 
 

สําหรับนิยามการแปลพ้ืนที่ปาไมสําหรับการดําเนินการในคร้ังน้ี จะใชนิยามเดียวกับที่ใชในการจัดทํา
ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2555 – 2556 กลาวคือ “พื้นที่ปาไม หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่
สามารถจําแนกไดวาเปนไมยืนตนปกคลุมเปนผืนตอเนื่องขนาดไมนอยกวา 3.125 ไร และหมายรวมถึงทุง
หญาและลานหินที่มีอยูตามธรรมชาติท่ีปรากฏลอมรอบดวยพื้นที่ที่จําแนกไดวาเปนพื้นที่ปาไม โดยไม
รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพื้นที่ที่มีตนไม แตประเมินไดวาผลผลิตหลักของการดําเนินการไมใชเนื้อไม 
ไดแก พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม สวนยางพารา และสวนปาลม” 
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ผลลัพธที่ไดในขั้นตอนน้ีจะบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เปนขอมูลเวคเตอร (Vector) 
แบบรูปปด (Polygon) แสดงขอบเขตพ้ืนที่ปาไม และพ้ืนที่ที่ไมใชปาไมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพ่ือ
นําไปใชสําหรับขั้นตอนการประเมินความถูกตองในการจําแนกประเภทขอมูล 
 

 ในการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทยในครั้งน้ี ไดแบงพ้ืนที่การดําเนินงานโดยนําเอา
หลักเกณฑการจัดกลุมจังหวัดตามภูมิภาคทางภูมิศาสตรอางอิงขอมูลจากราชบัณฑิตยสถานมาใช
(http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1378) มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 ชวงที่ 1: ดําเนินการในพ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคกลาง ไดแก กรุงเทพมหานคร กําแพงเพชร ชัยนาท 
นครนายก นครปฐม นครสวรรค นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ ลพบุรี 
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงหบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อางทอง และอุทัยธานี รวม 22 
จังหวัด 
 

 ชวงที่ 2: ดําเนินการในพ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ 
นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร 
ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ รวม 20 จังหวัด 
 

 ชวงที่ 3: ดําเนินการในพ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ไดแก กาญจนบุรี จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ตาก ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี และสระแกว รวม 12 
จังหวัด 
 

 ชวงที่ 4: ดําเนินการในพ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคใต ไดแก กระบ่ี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส 
ปตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎรธานี และยะลา รวม 14 จังหวัด 
 

 ชวงที่ 5: ดําเนินการในพ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคเหนือ ไดแก เชียงราย เชียงใหม นาน พะเยา แพร 
แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน และอุตรดิตถ รวม 9 จังหวัด 
 

3.5 การประเมินความถูกตองของการแปลขอมูล 
 

เมื่อไดขอบเขตพ้ืนที่ปาไมในรูปแบบของขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร จึงจะเริ่มขั้นตอนของการ
สํารวจขอมูลภาคสนามเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของการจําแนกพ้ืนที่ปาไม และพ้ืนที่ที่ไมใชปาไม โดย
กําหนดจํานวนจุดที่ใชในการตรวจสอบภาคสนามไมนอยกวา 500 จุด กระจายลงในพ้ืนที่ที่ไดรับการจําแนกวา
เปนพ้ืนที่ปาไม ทั้งน้ีไดอางอิงขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2555 - 2556 ของกรมปาไมเปนหลัก โดยจังหวัด
ที่มีพ้ืนที่ปาไมเมื่อ ป พ.ศ. 2555 - 2556 มาก จะมีจํานวนจุดตรวจสอบภาคสนามมาก โดยเทียบสัดสวนกับ
พ้ืนที่ปาไมของทั้งประเทศ ในอัตราสวนพ้ืนที่ 326.78 ตารางกิโลเมตรตอ 1 จุดตรวจสอบภาคสนาม หาก
จังหวัดใดคํานวณพ้ืนที่จุดตรวจสอบภาคสนามเสร็จสิ้นแลวและมีจํานวนจุดเปนทศนิยมจะไดรับการปดเศษข้ึน 
จากการคํานวณดังกลาวจะมีจุดตรวจสอบภาคสนามที่ตองดําเนินการทั้งสิ้น 526 จุด (ไมนับรวม 10 จุด
ตรวจสอบในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปตตานี) ตารางที่ 4 แสดงผลการคํานวณจุดตรวจสอบภาคสนาม
ในแตละภูมิภาคของประเทศ 
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ตารางที่ 4  จํานวนจุดตรวจสอบภาคสนาม โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

ช่ือจังหวัด 
พ้ืนที่จังหวัด 

(ไร) 
พ้ืนที่ปาไม 

ป 2555 – 2556 (ไร) 
จํานวนจุด 

ตรวจสอบภาคสนาม 
ภาคกลาง 

กรุงเทพมหานคร 979,994.56 805.84 1 
กําแพงเพชร 5,320,031.36 1,244,060.49 7 
ชัยนาท 1,566,998.72 37,785.68 1 
นครนายก 1,338,049.28 394,555.45 3 
นครปฐม 1,338,954.06 ไมมีพ้ืนที่ปาไม 0 
นครสวรรค 5,953,551.03 546,815.57 2 
นนทบุรี 397,750.15 ไมมีพ้ืนที่ปาไม 0 
ปทุมธานี 950,750.46 ไมมีพ้ืนที่ปาไม 0 
พระนครศรีอยุธยา 1,592,091.82 ไมมีพ้ืนที่ปาไม 0 
พิจิตร 2,699,382.43 7,715.46 1 
พิษณุโลก 6,622,222.46 2,410,663.49 13 
เพชรบูรณ 7,712,296.35 2,402,507.22 14 
ลพบุร ี 4,064,195.84 563,426.57 4 
สมุทรปราการ 604,447.40 8,642.27 1 
สมุทรสงคราม 258,369.34 14,452.31 1 
สมุทรสาคร 541,530.13 13,541.04 1 
สระบุร ี 2,180,109.95 474,769.38 3 
สิงหบุรี 510,762.73 ไมมีพ้ืนที่ปาไม 0 
สุโขทัย 4,165,271.27 1,244,294.14 8 
สุพรรณบุร ี 3,379,169.46 390,827.13 2 
อางทอง 594,060.36 ไมมีพ้ืนที่ปาไม 0 
อุทัยธานี 4,155,596.94 2,151,509.92 12 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กาฬสินธุ 4,335,189.92 457,086.55 3 
ขอนแกน 6,662,172.80 713,921.60 5 
ชัยภูมิ 7,937,062.18 2,362,467.93 13 
นครพนม 3,521,753.71 618,999.62 3 
นครราชสีมา 12,959,362.54 1,919,128.50 11 
บึงกาฬ 2,501,076.60 179,825.14 1 
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ตารางที่ 4  (ตอ) 
 

ช่ือจังหวัด 
พ้ืนที่จังหวัด 

(ไร) 
พ้ืนที่ปาไม 

ป 2555 – 2556 (ไร) 
จํานวนจุด 

ตรวจสอบภาคสนาม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ) 

บุรีรัมย 6,299,566.41 551,081.76 4 
มหาสารคาม 3,504,859.92 145,900.39 2 
มุกดาหาร 2,578,830.67 893,659.20 5 
ยโสธร 2,580,853.62 215,303.80 2 
รอยเอ็ด 4,920,278.51 195,107.75 2 
เลย 6,562,561.92 2,169,582.99 13 
ศรีสะเกษ 5,584,425.22 678,911.41 4 
สกลนคร 5,987,354.71 1,095,795.99 7 
สุรินทร 5,533,920.55 412,729.12 3 
หนองคาย 2,047,437.01 144,063.40 1 
หนองบัวลําภู 2,562,080.28 269,311.05 2 
อํานาจเจริญ 2,057,495.44 228,201.40 2 
อุดรธานี 6,919,819.11 781,177.93 5 
อุบลราชธานี 9,766,988.19 1,781,675.99 10 

ภาคตะวันออก 
จันทบุรี 4,009,254.59 1,313,054.69 7 
ฉะเชิงเทรา 3,231,115.76 512,108.78 3 
ชลบุรี 2,817,362.19 350,937.56 2 
ตราด 1,791,109.07 562,616.34 3 
ปราจีนบุรี 3,140,817.46 886,047.56 5 
ระยอง 2,290,804.53 196,527.18 1 
สระแกว 4,269,562.13 923,177.28 6 

ภาคตะวันตก 
กาญจนบุร ี 12,117,425.33 7,574,845.17 40 
ตาก 10,814,832.07 7,789,703.16 41 
ประจวบคีรีขันธ 4,008,263.15 1,428,502.97 7 
เพชรบุรี 3,857,409.46 2,213,471.17 11 
ราชบุรี 3,243,779.00 1,111,566.46 6 
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ตารางที่ 4  (ตอ) 
 

ช่ือจังหวัด 
พ้ืนที่จังหวัด 

(ไร) 
พ้ืนที่ปาไม 

ป 2555 – 2556 (ไร) 
จํานวนจุด 

ตรวจสอบภาคสนาม 
ภาคใต 

กระบ่ี 3,327,024.33 559,032.82 4 
ชุมพร 3,747,629.09 787,831.43 5 
ตรัง 2,956,311.25 660,877.45 4 
นครศรีธรรมราช 6,175,495.70 1,061,726.20 7 
นราธิวาส 2,807,001.68 709,562.37 4* 
ปตตานี 1,235,481.35 59,033.18 1* 
พังงา 3,433,497.58 1,096,399.70 7 
พัทลุง 2,412,830.06 390,574.89 3 
ภูเก็ต 342,841.25 69,215.98 1 
ยะลา 2,796,884.02 936,046.08 5* 
ระนอง 2,015,637.73 1,059,370.80 6 
สงขลา 4,838,350.85 580,497.94 4 
สตูล 1,869,752.15 744,519.62 4 
สุราษฎรธานี 8,174,771.27 2,335,659.99 13 

ภาคเหนือ 
เชียงราย 7,235,954.86 2,987,963.46 17 
เชียงใหม 13,775,600.98 9,573,349.66 54 
นาน 7,601,880.49 4,653,023.73 27 
พะเยา 3,867,337.73 2,002,110.91 11 
แพร 4,051,909.93 2,515,083.57 14 
แมฮองสอน 7,987,808.27 6,940,279.00 37 
ลําปาง 7,805,139.48 5,526,700.36 31 
ลําพูน 2,798,993.46 1,547,032.63 9 
อุตรดิตถ 4,920,200.37 2,740,786.00 16 
 

หมายเหตุ: * พ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส ไมไดดําเนินการตรวจสอบภาคสนาม 

 
การประเมินความถูกตองของการแปลขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมในคร้ังน้ี กําหนดใหคาความถูกตองรวม 

(Overall Accuracy)  มากกวารอยละ 80 ทั้งน้ีในการตรวจสอบพ้ืนที่ภาคสนาม สําหรับแบบฟอรมการบันทึก
ขอมูลมีรายละเอียดที่ตองดําเนินการตรวจสอบ อาทิ ชนิด และสภาพพ้ืนที่ปาไม หรือการใชประโยชนที่ดิน
รูปแบบอ่ืนๆ ที่ปรากฏ พิกัด UTM เหนือ (Northing) และ พิกัด UTM ตะวันออก (Easting) เขตโซน UTM 
ลักษณะอ่ืนๆ ที่พบปรากฏ ณ ตําแหนงจุดตรวจสอบ รูปภาพดิจิตอล ขอมูลตําบล/อําเภอ/จังหวัดของจุด
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ตรวจสอบ วันและเวลาที่ดําเนินการ พรอมจัดทําฐานขอมูลของจุดตรวจสอบทั้งหมดที่ไดดําเนินการในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรรูปแบบจุด 
 

สําหรับจุดตรวจสอบเพ่ิมเติมอีกไมนอยกวา 100 จุด ที่ตองกําหนดลงในพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
สภาพปาไมระหวาง ป พ.ศ. 2556 และ 2557 ที่ปรึกษาฯ จะกําหนดใหมีการกระจายลงในแตละจังหวัดโดย
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมที่แตกตางกันของขอมูลทั้งสองชวงเวลา โดยมีรายละเอียดที่จะ
ดําเนินการตรวจสอบไดแก รายละเอียดของสภาพพ้ืนที่ในปจจุบัน ผลการแปลพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2555 – 
2556 พิกัด UTM เหนือ (Northing) และ พิกัด UTM ตะวันออก (Easting) เขตโซน UTM ลักษณะอ่ืนๆ ที่พบ
ปรากฏ ณ ตําแหนงจุดตรวจสอบ รูปภาพดิจิตอล ขอมูลตําบล/อําเภอ/จังหวัดของจุดตรวจสอบ วันและเวลาที่
ดําเนินการ พรอมจัดทําฐานขอมูลของจุดตรวจสอบทั้งหมดที่ไดดําเนินการในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
รูปแบบจุด 
 

3.6 การจัดทําแผนท่ีขั้นสุดทาย 
 

ภายหลังจากที่ไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลภาคสนามเปนที่เรียบรอยแลว จะไดดําเนินการจัดทําแผน
ที่ขั้นสุดทาย (Final Mapping) ในรูปแบบดิจิตอล โดยจะดําเนินการปรับแกขอมูลในสวนที่คลาดเคลื่อนจาก
สภาพพ้ืนที่จริงที่ไดดําเนินการตรวจสอบ และจัดทําแผนที่ปาไมที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ปาไม และพ้ืนที่ที่ไมใช 
ปาไม ตามหลักเกณฑการทําแผนที่เฉพาะทาง (Thematic Map) ทั้งน้ีแผนที่ข้ันสุดทายที่จะไดจัดทําข้ึนจะ
แสดงขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมรายจังหวัด โดยอางอิงขอบเขตของระวางแตละแผน จากแผนที่ภูมิประเทศ มาตรา
สวนเดียวกัน ของกรมแผนที่ทหาร รูปแบบการจัดทําขอมูลบริเวณขอบระวางจะปรับใชรายละเอียดการ
แสดงผล การรายงานผล การลงที่หมาย และสัญลักษณตางๆ จาก กมร. 103-2551 มาตรฐานระวางแผนที่ 
 

3.7 การจัดทําฐานขอมูลสภาพพื้นท่ีปาไม 
 

ที่ปรึกษาฯ ไดดําเนินการจัดทําฐานขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมใหสอดคลอง และเหมาะสมกับระบบ
ฐานขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมเมื่อ ป พ.ศ. 2555 – 2556 ที่กรมปาไมมีอยู โดยผลลัพธของขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 จะถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยทําการกําหนดเสนโครงแผน
ที่แบบ UTM สเฟยรอยด (Spheroid) และพ้ืนหลักฐาน (Datum) เปน World Geodetic System 1984 
(WGS84) เขตโซน 47 เหนือ 
 

  3.7.1 กําหนด หรือระบุลักษณะขอมูลที่ตองการจัดเก็บไวในฐานขอมูล (Defining Data 
Requirement) ซึ่งในการศึกษาจะทําการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบที่สามารถสนับสนุนการจัดการ และการ
ติดตามเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมไดอยางเหมาะสม 
 

  3.7.2 ออกแบบฐานขอมูล (Database Design) ใหสอดคลองกับลักษณะของขอมูลที่ได
ดําเนินการ โดยมีความถูกตองทั้งในสวนของเน้ือหา พิกัดทางภูมิศาสตร แหลงที่มา และความละเอียดของ
ขอมูล สามารถเช่ือมโยงในรูปแบบของฐานขอมูลระบบภูมิสารสนเทศ (GIS Database) ไดเปนอยางดี 
 

  3.7.3 จัดทําเอกสารพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) เพ่ือใชสําหรับอธิบายโครงสราง
ของฐานขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่ไดจัดทําขึ้น โดยระบุช่ือฟลดขอมูล รูปแบบของ



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 3 วิธีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล 
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ขอมูล และความกวางของขอมูลที่รองรับการนําเขาขอมูล เพ่ือใหหนวยงานเจาของขอมูลไดทราบ และเขาใจถึง
ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมไดอยางถูกตอง 
 

3.8 การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นตอขอมูลสภาพพื้นท่ีปาไม ป พ.ศ. 2556 - 2557 
 

 ที่ปรึกษาฯ จะจัดใหมีการประชุมเพ่ือนําเสนอรายละเอียดที่จะมีปรากฏในรายงานฉบับสมบูรณกอนสง
มอบใหกรมปาไม และอธิบายรายละเอียดของการดําเนินการโครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 
2557  ใหแกภาคสวนตางๆ พรอมทั้งรับฟงขอคิดเห็นรวมถึงขอเสนอแนะจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใหมี
ผูเขารวมประชุมไมนอยกวา 50 คน จากหนวยงานราชการ เอกชน และสถาบันการศึกษา หลังจากน้ันจึงจัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณ และบทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) เพ่ือนําเสนอกรมปาไม 
 
 สรุปกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงานโครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 
2557 แสดงตามภาพที่ 9 
 

 
 
ภาพที่ 9  กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงาน 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 26 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

บทที่ 4 
ผลการดําเนินงาน 

 

4.1 การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ 
 

 ที่ปรึกษาฯ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนสําหรับนํามาใชในการปฏิบัติงานจากสํานักจัดการ
ที่ดินปาไม กรมปาไม ดังน้ี 
 

4.1.1 ขอมูลขอบเขตการปกครอง จากสํานักบริหารการปกครองทองที่  กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เมื่อป พ.ศ. 2552 จัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เปนรูปหลายเหลี่ยม (Polygon) 
แบบเวกเตอร (Vector) พ้ืนหลักฐาน Indian 1975 ทั้งน้ีขอมูลขอบเขตการปกครองไดรับการแปลงเปนพ้ืน
หลักฐาน WGS 1984 (World Geodetic System 1984) โดยใชคาตัวแปร (Parameter) คือ ΔX = - 204.5 
เมตร  ΔY = -837.9 เมตร และ ΔZ = -294.8 เมตร อางอิงจากประกาศของกรมแผนที่ทหาร เรื่องคาตัวแปร
ที่เหมาะสมในการแปลงพ้ืนหลักฐาน โดยประเทศไทยจะมีขนาดพ้ืนที่เทากับ 323,518,861.06 ไร 
 

 4.1.2 ขอมูลขอบเขตพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2555 - 2556 จัดเก็บเปนขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ของกรมปาไม ขอมูลไดรับการจัดเก็บเปนรูปหลายเหลี่ยมแบบเวกเตอร 
 

 4.1.3 ขอมูลภาพถายทางอากาศดัดแกสีเชิงเลข โครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (MOAC) 
มาตราสวน 1: 25,000 หรือมาตราสวน 1: 4,000 
 

4.1.4 ภาพดาวเทียมไทยโชตแบบ Pan-sharpened ความละเอียดจุดภาพ 2 เมตร บันทึกภาพ
ระหวางป พ.ศ. 2552 - 2555 
 

4.2 การจัดหาขอมูลภาพดาวเทียม 
 

 การดําเนินงานในขั้นตอนน้ีใชขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต ระบบบันทึกภาพหลายชวงคลื่น 
(Multispectral Scanner) จํานวน 4 แถบความถ่ี ไดแก แถบความถ่ีสีนํ้าเงิน แถบความถ่ีสีเขียว แถบความถ่ี 
สีแดง และแถบความถี่อินฟราเรดใกล ความละเอียดจุดภาพ 15 เมตร ระดับของการปรับแก 1A จัดเก็บขอมูล
นามสกุล GeoTiff จากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ครอบคลุมพ้ืนที่
ภาคเหนือ จํานวน 16 ภาพ (ตารางที่ 5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ จํานวน 30 ภาพ (ตารางที่ 6) 
ภาคตะวันออก จํานวน 6 ภาพ (ตารางที่ 7) ภาคกลางและภาคตะวันตก จํานวน 27 ภาพ (ตารางที่ 8) และ
ภาคใต จํานวน 10 ภาพ (ตารางที่ 9) รวมเปนจํานวนภาพดาวเทียมไทยโชตทั้งสิ้น 89 ภาพ และขณะเดียวกันที่
ปรึกษาฯ ไดใชขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 อีกจํานวน 49 ภาพ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศไทย
ดวยเชนเดียวกัน สําหรับใชในพ้ืนที่บางสวนของประเทศไทยที่ไมมีขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุม 
 
 
 
 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
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ตารางที่ 5  รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย 
 

วัน/เดือน/ป  
ที่บันทึกภาพ 

เวลาทองถิ่น 
ที่บันทึกภาพ 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด 

6 พฤศจิกายน 2556 10:45:02 254/311 แมฮองสอน 
6 พฤศจิกายน 2556 10:45:14 254/312 แมฮองสอน 
6 พฤศจิกายน 2556 10:45:26 254/313 แมฮองสอน  ตาก 
18 ธันวาคม 2556 10:37:01 257/310 เชียงใหม  เชียงราย 
18 ธันวาคม 2556 10.37.13 257/312 เชียงใหม  เชียงราย 
23 ธันวาคม 2556 10:40:56 257/313 เชียงใหม  ลําพูน 
23 ธันวาคม 2556 10:41:08 257/314 เชียงใหม  ลําพูน 
8 มกราคม 2557 10:32:33 260/310 พะเยา  นาน 
8 มกราคม 2557 10:32:45 260/312 แพร  นาน 
8 มกราคม 2557 10:32:57 260/313 แพร  นาน 
8 มกราคม 2557 10:33:09 260/315 อุตรดิตถ 

8 กุมภาพันธ 2557 10:36:04 258/311 เชียงราย  พะเยา 
8 กุมภาพันธ 2557 10:35:52 258/309 เชียงราย 
8 กุมภาพันธ 2557 10:36:16 258/312 พะเยา  ลําปาง 
8 กุมภาพันธ 2557 10:36:28 258/314 ลําปาง  แพร 
8 กุมภาพันธ 2557 10:36:40 258/315 ลําพูน  ลําปาง 

 
ตารางที่ 6  รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

     ของประเทศไทย 
 

วัน/เดือน/ป  
ที่บันทึกภาพ 

เวลาทองถิ่น 
ที่บันทึกภาพ 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด 

23 พฤศจิกายน 2556 10:18:18 265/314 หนองคาย  อุดรธานี 
4 ธันวาคม 2556 10:07:04 272/318 อุบลราชธานี 
9 มกราคม 2557 10:14:22 269/314 สกลนคร  นครพนม 
9 มกราคม 2557 10:14:34 269/316 นครพนม  มุกดาหาร 
9 มกราคม 2557 10:14:46 269/317 ยโสธร  อํานาจเจริญ 
9 มกราคม 2557 10:14:58 269/318 ยโสธร  ศรสีะเกษ 
9 มกราคม 2557 10:15:10 269/320 สุรินทร  ศรสีะเกษ 
14 มกราคม 2557 10:17:43 267/314 บึงกาฬ 
14 มกราคม 2557 10:17:55 267/315 สกลนคร 
14 มกราคม 2557 10:18:07 267/317 กาฬสินธุ 
14 มกราคม 2557 10:18:18 267/317 มหาสารคาม  รอยเอ็ด 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 28 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
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ตารางที่ 6  (ตอ) 
 

วัน/เดือน/ป  
ที่บันทึกภาพ 

เวลาทองถิ่น 
ที่บันทึกภาพ 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด 

24 มกราคม 2557 10:24:45 266/313 บึงกาฬ 
24 มกราคม 2557 10:24:57 266/314 หนองคาย 
24 มกราคม 2557 10:25:09 266/316 อุดรธานี 
24 มกราคม 2557 10:25:20 266/317 ขอนแกน 
24 มกราคม 2557 10:25:32 266/319 มหาสารคาม 
24 มกราคม 2557 10:25:44 266/320 นครราชสีมา  บุรีรัมย 
27 มกราคม 2557 10:25:56 266/321 นครราชสีมา  บุรีรัมย 
4 กุมภาพันธ 2557 10:14:20 270/318 อํานาจเจริญ 
4 กุมภาพันธ 2557 10:14:32 270/319 อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ 
4 กุมภาพันธ 2557 10:14:44 270/321 ศรีสะเกษ 
4 กุมภาพันธ 2557 10:25:51 264/321 นครราชสีมา 
1 มีนาคม 2557 10:32:29 262/315 เลย 
2 มีนาคม 2557 10:13:51 271/321 อุบลราชธานี 
2 มีนาคม 2557 10:13:40 271/320 อุบลราชธานี 
12 มีนาคม 2557 10:20:05 263/314 เลย  หนองบัวลําภู 
1 เมษายน 2557 10:37:06 264/316 หนองบัวลําภู 
1 เมษายน 2557 10:37:18 264/317 ชัยภูมิ  ขอนแกน 
1 เมษายน 2557 10:37:30 364/319 ชัยภูมิ  นครราชสีมา 
1 เมษายน 2557 10:37:42 264/320 ชัยภูมิ  นครราชสีมา 

 
ตารางที่ 7  รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย 
 

วัน/เดือน/ป  
ที่บันทึกภาพ 

เวลาทองถิ่น 
ที่บันทึกภาพ 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด 

23 ตุลาคม 2556 10:15:27 264/322 ปราจีนบุรี 
19 ธันวาคม 2556 10:20:24 266/324 จันทบุรี  ตราด 
29 ธันวาคม 2556 10:27:00 264/323 ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี 
29 ธันวาคม 2556 10:27:12 264/324 ระยอง 
24 มกราคม 2557 10:26:08 266/323 สระแกว 
24 มกราคม 2557 10:26:20 266/324 จันทบุรี 

 
 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
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ตารางที่ 8  รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันตก 
              ของประเทศไทย 
 

วัน/เดือน/ป  
ที่บันทึกภาพ 

เวลาทองถิ่น 
ที่บันทึกภาพ 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด 

12 ตุลาคม 2556 10:27:38 262/322 กรุงเทพมหานคร  อยุธยา 
8 ธันวาคม 2556 10:30:24 260/321 สุพรรณบุร ี
23 ธันวาคม 2556 10:41:20 257/316 ตาก 
23 ธันวาคม 2556 10:41:31 257/317 ตาก 
23 ธันวาคม 2556 10:41:55 257/320 กาญจนบุร ี
28 ธันวาคม 2556 10:30:36 260/322 นครปฐม  สุพรรณบุรี 
3 มกราคม 2557 10:29:20 261/315 พิษณุโลก 
3 มกราคม 2557 10:29:32 261/317 พิษณุโลก  พิจติร 
3 มกราคม 2557 10:29:43 261/318 พิจิตร  นครสวรรค 
3 มกราคม 2557 10:29:55 261/319 นครสวรรค  ชัยนาท 
3 มกราคม 2557 10:30:07 261/321 สุพรรณบุรี  อางทอง 
3 มกราคม 2557 10:30:19 261/322 นครปฐม  สมทุรสงคราม 
3 มกราคม 2557 10:30:31 261/324 สมุทรสงคราม 
29 มกราคม 2557 10:29:39 259/320 อุทัยธานี  สุพรรณบุรี 
8 กุมภาพันธ 2557 10:36:45 258/315 สุโขทัย 
8 กุมภาพันธ 2557 10:36.57 258/316 กําแพงเพชร 
8 กุมภาพันธ 2557 10:37:09 258/318 กําแพงเพชร  อุทัยธานี 
8 กุมภาพันธ 2557 10:37:21 258/319 อุทัยธานี 
8 กุมภาพันธ 2557 10:37:33 258/321 กาญจนบุร ี
1 มีนาคม 2557 10:32:41 262/316 พิษณุโลก  เพชรบูรณ 
1 มีนาคม 2557 10:33:05 262/319 เพชรบูรณ  ลพบุรี 
1 มีนาคม 2557 10:33:16 262/320 ลพบุรี  สระแกว 
3 มีนาคม 2557 10:32:53 262/317 เพชรบูรณ 
6 มีนาคม 2557 10:35:48 259/314 สุโขทัย  พิษณโุลก 
6 มีนาคม 2557 10:36:00 259/316 สุพรรณบุร ี
6 มีนาคม 2557 10:36:11 259/317 กําแพงเพชร 
6 มีนาคม 2557 10:36:23 259/319 กําแพงเพชร  อุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 30 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ตารางที่ 9  รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ภาคใตของประเทศไทย 
 

วัน/เดือน/ป  
ที่บันทึกภาพ 

เวลาทองถิ่น 
ที่บันทึกภาพ 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด 

3 มกราคม 2557 10:32:42 261/327 ประจวบคีรีขันธ 
3 มกราคม 2557 10:32:54 261/329 ชุมพร 

9 กุมภาพันธ 2557 10:20:49 268/338 ยะลา  นราธิวาส 
19 กุมภาพันธ 2557 10:28:02 264/336 ตรัง  สตูล 

1 มีนาคม 2557 10:34:51 262/331 สุราษฎรธานี 
1 มีนาคม 2557 10:35:03 262/333 สุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราช 
1 มีนาคม 2557 10:35:15 262/334 กระบ่ี 
27 มีนาคม 2557 10:34:47 260/331 ระนอง  พังงา 
27 มีนาคม 2557 10:34:59 260/333 พังงา 
27 มีนาคม 2557 10:35:10 260/334 ภูเก็ต 

 

4.3 การเตรียมขอมูลภาพดาวเทียมกอนการวิเคราะหขอมูล 
 

 เมื่อไดรับขอมูลภาพดาวเทียมจาก สทอภ. แลว ไดดําเนินการนําเขาขอมูลสูโปรแกรมประมวลผล
ขอมูลภาพดาวเทียมโดยเปลี่ยนแปลงนามสกุลของไฟลขอมูลจาก GeoTiff (.tiff) เปนไฟลขอมูล Image (.img) 
จากน้ันในขั้นตอนการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชต จําเปนตองเตรียม
ขอมูลประกอบการดําเนินการ ไดแก 1) ขอมูลไฟล DIMAP (ไดรับจาก สทอภ.) 2) แผนที่ภูมิประเทศ มาตรา
สวน 1: 50,000 ลําดับชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหาร และ 3) ขอมูลแผนที่ความสูงระดับโลกเชิงเลข 
(Global Digital Elevation Map: GDEM) ความละเอียดจุดภาพ 30 เมตร ข้ันตอนการดําเนินการปรับแก
ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตเริ่มตนดวยการเนนคุณภาพ (Image Enhancement) ขอมูลภาพดาวเทียม
ไทยโชตดวยการผสมภาพสีเท็จ กลาวคือใชขอมูลภาพดาวเทียมชวงคลื่นสีเขียวควบคุมการสองสวางหลอดภาพ
สีนํ้าเงิน ขอมูลภาพดาวเทียมชวงคลื่นสีแดงควบคุมการสองสวางของหลอดภาพสีเขียว และขอมูลภาพ
ดาวเทียมชวงคลื่นอินฟราเรดใกลควบคุมการสองสวางของหลอดภาพสีแดงของจอคอมพิวเตอร จากน้ันได
ดําเนินการเลือกจุดควบคุมภาคพ้ืนดิน (Ground Control Point: GCP) จากแผนที่ภูมิประเทศ จํานวนไมนอย
กวา 15 จุดตอหน่ึงภาพดาวเทียม โดยกําหนดคาความคลาดเคลื่อนทางตําแหนงราบเฉลี่ยรวมไมเกิน 1 จุดภาพ
หรือเทากับ 15 เมตร ขอมูลไฟลภาพผลลัพธถูกกําหนดใหมีคาเสนโครงแผนที่ (Map Projection) แบบ UTM 
(Universal Transverse Mercator) สเฟยรอยด (Spheroid) และพ้ืนหลักฐาน (Datum) เปน World 
Geodetic System 1984 (WGS84) เขตโซน 47 เหนือ และกําหนดรูปแบบการ Resampling หรือ
กระบวนการคํานวณคาของจุดภาพใหม เมื่อมีการแปลงขอมูลภาพไปยังระบบพิกัดใหมหรือขนาดจุดภาพใหม
ดวยวิธีการ Nearest Neighbor สําหรับพ้ืนที่ใดที่ไมมีขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต ไดใชขอมูลภาพดาวเทียม 
Landsat 8 Level 1T (Precision and Terrain Correction) ในการปฏิบัติงาน โดยไมดําเนินการปรับแกความ
คลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  31 

 
 

ผลการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชต พบวาในภาคกลางมี
ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุม จํานวน 52,823,630.87 ไร จากพ้ืนที่ภาคกลางทั้งสิ้น 56,925,631.11 
ไร คิดเปนรอยละ 92.79 สําหรับพ้ืนที่สวนที่เหลือของภาคกลาง จํานวน 4,102,000.24 ไร จะใชขอมูลภาพ
ดาวเทียม Landsat 8  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ 
91,700,617.46 ไร จากพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสิ้น 104,823,161.32 ไร คิดเปนรอยละ 87.48 ภาค
ตะวันออกมีขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ 18,852,060.59 ไร จากพ้ืนที่ภาคตะวันออกทั้งสิ้น 
21,550,025.73 ไร คิดเปนรอยละ 87.48 ภาคตะวันตกมีขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ 
27,215,768.84 ไร จากพ้ืนที่ภาคตะวันตกทั้งสิ้น 34,041,709.01 ไร คิดเปนรอยละ 79.95 ภาคใตมีขอมูลภาพ
ดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ 24,819,335.30 ไร จากพ้ืนที่ภาคใตทั้งสิ้น 46,133,508.32 ไร คิดเปนรอย
ละ 53.80 และภาคเหนือมีขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ 48,675,557.31 ไร จากพ้ืนที่
ภาคเหนือทั้งสิ้น 60,044,825.58 ไร คิดเปนรอยละ 81.07 ทั้งน้ีพบวาพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมมากที่สุด และพ้ืนที่ภาคตะวันออกมีขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตนอย
ที่สุด (ตารางที่ 10) ดังน้ันการดําเนินการโครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 ในครั้งน้ี
ใชภาพดาวเทียมสําหรับปฏิบัติงานคิดเปนรอยละ 81.63 ของพ้ืนที่ประเทศไทย สําหรับพ้ืนที่อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากน้ีจะใชขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ในการปฏิบัติงานคิดเปนพ้ืนที่ปกคลุม รอยละ 18.37 

 
ตารางที่ 10  รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตและภาพดาวเทียม Landsat 8 ที่ใชสําหรับการจัดทํา 
                ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 - 2557 
 

รายละเอียด 
พ้ืนท่ีท้ังหมด 

(ไร) 

ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีถูกบันทึกภาพดวยดาวเทียม (ไร) 

ดาวเทียมไทยโชต รอยละ ดาวเทียม Landsat 8 รอยละ 

ภาคเหนือ 60,044,825.58 48,675,557.31 81.07 11,369,268.27 18.93 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 104,823,161.32 91,700,617.46 87.48 13,122,543.86 12.52 
ภาคตะวันออก 21,550,025.73 18,852,060.59 87.48 2,697,965.14 12.52 
ภาคกลาง 56,925,631.11 52,823,630.87 92.79 4,102,000.24 7.21 
ภาคตะวันตก 34,041,709.01 27,215,768.84 79.95 6,825,940.17 20.05 
ภาคใต 46,133,508.32 24,819,335.30 53.80 21,314,173.02 46.20 

รวม 323,518,861.06   264,086,970.37   81.63   59,431,890.69   18.37  

 
ตารางที่ 11 - 15 แสดงจํานวนจุดควบคุมภาคพ้ืนดินที่ใชในข้ันตอนของการปรับแกความคลาดเคลื่อน

เชิงเรขาคณิตและคารากกําลังสองเฉลี่ยผิดพลาด (Root Mean Square Error: RMSE) ของขอมูลดาวเทียม
ไทยโชตรายภาพในแตละภูมิภาคของประเทศไทย 
 

ภาพที่ 10 แสดงตัวอยางขั้นตอนการดําเนินการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป สําหรับภาพดาวเทียมไทยโชต บันทึกภาพระหวาง ป พ.ศ. 2556 – 2557 ของประเทศไทยที่ใช
สําหรับปฏิบัติงานในคร้ังน้ีแสดงตามภาพที่ 11 ทั้งน้ีหากนําขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตมาแสดงผลรวมกับ
ขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 จะไดผลตามภาพที่ 12 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 32 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ตารางที่ 11   ผลการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ 
       ภาคเหนือของประเทศไทย 

 
ดัชนีภาพ 

(K/J) 
จังหวัด จํานวนจุด GCP 

คา RMSE 
(จุดภาพ) 

254/311 แมฮองสอน 23 0.853 
254/312 แมฮองสอน 28 0.788 
254/313 แมฮองสอน  ตาก 26 0.790 
257/310 เชียงใหม  เชียงราย 25 0.769 
257/312 เชียงใหม  เชียงราย 29 0.829 
257/313 เชียงใหม  ลําพูน 24 0.883 
257/314 เชียงใหม  ลําพูน 29 0.874 
258/309 เชียงราย 35 0.794 
258/311 เชียงราย  พะเยา 39 0.624 
258/312 พะเยา  ลําปาง 36 0.571 
258/314 ลําปาง  แพร 35 0.664 
258/315 ลําพูน  ลําปาง 35 0.782 
260/310 พะเยา  นาน 31 0.872 
260/312 แพร  นาน 35 0.729 
260/313 แพร  นาน 32 0.722 
260/315 อุตรดิตถ 48 0.873 

 
ตารางที่ 12  ผลการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ภาค 
       ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด จํานวนจุด GCP 
คา RMSE 
(จุดภาพ) 

262/315 เลย 50 0.665 
263/314 เลย  หนองบัวลําภู 49 0.782 
264/316 หนองบัวลําภู 34 0.654 
264/317 ชัยภูมิ  ขอนแกน 34 0.659 
264/319 ชัยภูมิ  นครราชสีมา 32 0.725 
264/320 ชัยภูมิ  นครราชสีมา 31 0.660 
264/321 นครราชสีมา 50 0.681 
265/314 หนองคาย  อุดรธานี 34 0.587 
266/313 บึงกาฬ 36 0.674 
266/314 หนองคาย 44 0.563 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  33 

 
 

ตารางที่ 12  (ตอ) 
 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด จํานวนจุด GCP 
คา RMSE 
(จุดภาพ) 

266/316 อุดรธานี 48 0.833 
266/317 ขอนแกน 53 0.800 
266/319 มหาสารคาม 51 0.727 
266/320 นครราชสีมา  บุรีรัมย 46 0.786 
266/321 นครราชสีมา  บุรีรัมย 40 0.636 
267/314 บึงกาฬ 47 0.581 
267/315 สกลนคร 40 0.657 
267/317 กาฬสินธุ 38 0.633 
267/317 มหาสารคาม  รอยเอ็ด 42 0.683 
269/314 สกลนคร  นครพนม 39 0.644 
269/316 นครพนม  มุกดาหาร 40 0.596 
269/317 ยโสธร  อํานาจเจริญ 40 0.683 
269/318 ยโสธร  ศรสีะเกษ 40 0.633 
269/320 สุรินทร  ศรสีะเกษ 31 0.868 
270/318 อํานาจเจริญ 52 0.633 
270/319 อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ 40 0.520 
270/321 ศรีสะเกษ 33 0.583 
271/320 อุบลราชธานี 48 0.880 
271/321 อุบลราชธานี 35 0.804 
272/318 อุบลราชธานี 22 0.808 

 
ตารางที่ 13   ผลการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ 

       ภาคตะวันออกของประเทศไทย 
 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด จํานวนจุด GCP 
คา RMSE 
(จุดภาพ) 

264/322 ปราจีนบุรี 41 0.815 
264/323 ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี 40 0.785 
264/324 ระยอง 41 0.797 
266/323 สระแกว 50 0.812 
266/324 จันทบุรี  ตราด 36 0.780 
266/324 จันทบุรี 42 0.835 

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 34 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ตารางที่ 14   ผลการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ 
       ภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย 

 
ดัชนีภาพ 

(K/J) 
จังหวัด จํานวนจุด GCP 

คา RMSE 
(จุดภาพ) 

257/316 ตาก 30 0.798 
257/317 ตาก 26 0.828 
257/320 กาญจนบุร ี 25 0.767 
258/315 สุโขทัย 35 0.704 
258/316 กําแพงเพชร 31 0.676 
258/318 กําแพงเพชร  อุทัยธานี 20 0.749 
258/319 อุทัยธานี 35 0.874 
258/321 กาญจนบุร ี 25 0.787 
259/314 สุโขทัย  พิษณโุลก 44 0.470 
259/316 สุพรรณบุร ี 39 0.544 
259/317 กําแพงเพชร 36 0.472 
259/319 กําแพงเพชร  อุทัยธานี 37 0.497 
259/320 อุทัยธานี  สุพรรณบุรี 43 0.881 
260/321 สุพรรณบุร ี 42 0.685 
260/322 นครปฐม  สุพรรณบุรี 31 0.673 
261/315 พิษณุโลก 32 0.672 
261/317 พิษณุโลก  พิจติร 38 0.665 
261/318 พิจิตร  นครสวรรค 41 0.609 
261/319 นครสวรรค  ชัยนาท 42 0.692 
261/321 สุพรรณบุรี  อางทอง 47 0.681 
261/322 นครปฐม  สมทุรสาคร 40 0.700 
261/324 สมุทรสงคราม 35 0.701 
262/316 พิษณุโลก  เพชรบูรณ 45 0.646 
262/317 เพชรบูรณ 31 0.673 
262/319 เพชรบูรณ  ลพบุรี 52 0.610 
262/320 ลพบุรี  สระบุรี 52 0.610 
262/322 กรุงเทพมหานคร อยุธยา 41 0.626 
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สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  35 

 
 

ตารางที่ 15  ผลการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ภาคใต 
                 ของประเทศไทย 
 

ดัชนีภาพ 
(K/J) 

จังหวัด จํานวนจุด GCP 
คา RMSE 
(จุดภาพ) 

260/331 ระนอง  พังงา 47 0.661 
260/333 พังงา 38 0.673 
260/334 ภูเก็ต 40 0.655 
261/327 ประจวบคีรีขันธ 30 0.737 
261/329 ชุมพร 40 0.669 
262/331 สุราษฎรธานี 33 0.787 

262/333 
สุราษฎรธานี  

นครศรีธรรมราช 
39 0.636 

262/334 กระบ่ี 39 0.779 
264/336 ตรัง  สตูล 29 0.792 
268/338 ยะลา  นราธิวาส 35 0.783 

 
 

  
การกําหนดจุด GCP บนภาพดาวเทียมไทยโชต 

K 261 J 318 
การกําหนดจุด GCP บนแผนที่ภูมิประเทศ 
มาตราสวน 1: 50,000 ลําดับชุด L7018 

  

ภาพที่ 10  ตัวอยางขั้นตอนการดําเนินการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตภาพดาวเทียมไทยโชต 
               ดวยโปรแกรมสาํเร็จรูป 
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ภาพที่ 11  ภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย บันทึกภาพระหวาง ป พ.ศ. 2556 – 2557 
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ภาพที่ 12  ภาพดาวเทียมไทยโชต และ Landsat 8 ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย บันทึกภาพระหวาง 

    ป พ.ศ. 2556 – 2557 
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4.4 นิยามการแปลพื้นท่ีปาไม 
 

 การดําเนินงานในคร้ังน้ีที่ปรึกษาฯ ไดนํานิยามการแปลพ้ืนที่ปาไมจากโครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่
ปาไม ป พ.ศ. 2555 – 2556 มาใชเปนหลักปฏิบัติแกผูปฏิบัติงานจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 
2557 โดยนิยามพ้ืนที่ปาไม คือ “พ้ืนที่ปาไม หมายถึง พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจําแนกไดวาเปน 
ไมยืนตนปกคลุมเปนผืนตอเน่ืองขนาดไมนอยกวา 3.125 ไร และหมายรวมถึงทุงหญาและลานหินที่มีอยูตาม
ธรรมชาติที่ปรากฏลอมรอบดวยพ้ืนที่ที่จําแนกไดวาเปนพ้ืนที่ปาไม โดยไมรวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มี
ตนไม แตประเมินไดวาผลผลิตหลักของการดําเนินการไมใชเน้ือไม ไดแก พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม สวน
ยางพารา และสวนปาลม” 
 

4.5 การวิเคราะหและจําแนกขอมูลพื้นท่ีปาไม 
 

 ที่ปรึกษาฯ ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตรวมกับขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 
8 ดวยเทคนิคการแปลตีความดวยสายตา (Visual Interpretation) เปนหลัก ผสมผสานกับการนําคอมพิวเตอร
เขามาชวยประมวลผล (Computer Assisted Approach) เพ่ือสนับสนุนการแปลตีความวัตถุที่ปรากฏในภาพ
ดาวเทียมไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพและมีความถูกตอง ทั้งน้ีไดใชขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม 
ป พ.ศ. 2555 – 2556 ที่จัดเก็บไวในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปนหลัก โดยนําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของป
ดังกลาวมาวางซอนทับกับขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตที่ไดดําเนินการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต
เปนที่เรียบรอยแลว และในพ้ืนที่ที่ไมมีขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต ไดใชขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 
ทดแทน สําหรับขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ที่ปรึกษาฯ ไดนําขอมูลจากระบบบันทึกภาพ OLI แถบ
ความถี่ Panchromatic ความละเอียดจุดภาพ 15 เมตร มารวมกับแถบความถ่ีที่เหลือของระบบบันทึกภาพ
เดียวกัน ความละเอียดจุดภาพ 30 เมตร เพ่ือสรางเปนขอมูลภาพใหม ความละเอียดจุดภาพ 15 เมตร และ
สามารถสรางภาพผสมสีเท็จได ทําใหการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมในคร้ังน้ีมีขอมูลที่เปนปจจุบันมากย่ิงข้ึน 
เน่ืองจากขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 มีการบันทึกภาพครอบคลุมทั้งประเทศไทยใน ป พ.ศ. 2557 
ประโยชนที่ไดรับจะทําใหสามารถใชตรวจสอบคูขนานกับผลลัพธจากการจําแนกสภาพพ้ืนที่ปาไมบนภาพ
ดาวเทียมไทยโชตในบริเวณเดียวกันไดอีกดวย ขอมูลเพ่ิมเติมที่ใชสนับสนุนการปฏิบัติงานในคร้ังน้ี ไดแก 
ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตแบบ Pan-sharpened ความละเอียดจุดภาพ 2 เมตร บันทึกภาพระหวางป พ.ศ. 
2552 – 2555 
 

 การกําหนดรูปแบบของขอมูล (Nomenclature Identification) สําหรับการจําแนกพ้ืนที่จะแบง
ออกเปนสองรูปแบบ ไดแก พ้ืนที่ปาไม และพ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (Forest and Non-forest Area) โดยใชเทคนิค
การแปลตีความภาพดาวเทียมดวยสายตา ซึ่งอาศัยหลักการและปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะองคประกอบ
ของการแปลภาพจากการรูจําวัตถุ (Object Recognition) ไดแก 

• รูปทรง (Shape) 

• รูปแบบ (Pattern) 

• ขนาด (Size) 

• พ้ืนที่ (Site) 

• แหลงที่ต้ัง (Location) 
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สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  39 

 
 

• สี (Color) 

• ความสวางของสี (Tone) 

• ความหยาบละเอียด (Texture) 

• ความสูงและเงา (Height/Shadow) 
 

 ผลการดําเนินงานวิเคราะหและจําแนกขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 พบวา ประเทศ
ไทยมีพ้ืนที่ปาไมอยูทั้งสิ้น 102,285,400.62 ไร หรือคิดเปนรอยละ 31.62 ของพ้ืนที่ประเทศ แบงเปนพ้ืนที่ปา
ไมในภาคเหนือ 38,769,417.82 ไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15,748,932.23 ไร ภาคตะวันออก 
4,679,846.84 ไร  ภาคกลาง 11,902,120.56 ไร  ภาคตะวันตก 20,125,606.85 ไร  และภาคใต 
11,059,476.32 ไร ทั้งน้ีพบมี 5 จังหวัดที่ไมพบพ้ืนที่ปาไม ไดแก จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา และอางทอง รายละเอียดสภาพพ้ืนที่ปาไมที่พบในแตละจังหวัดมีดังน้ี 
 

 ภาคเหนือ 
 

เชียงราย: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตหามลาสัตวปาหนอง
บงคาย อุทยานแหงชาติภูซาง อุทยานแหงชาติดอยหลวง อุทยานแหงชาติขุนแจ ปาสงวนแหงชาติปานํ้าแมคํา 
ปานํ้าแมสลอง และปานํ้าแมจันฝงซาย ปาสงวนแหงชาติปาดอยนางนอน ปาสงวนแหงชาติปานํ้ามะ และปาสบ
รวก ปาสงวนแหงชาติปาสบกกฝงขวา ปาสงวนแหงชาติปาแมโขงฝงขวา ปาสงวนแหงชาติปานํ้ามา และปานํ้า
ชาง ปาสงวนแหงชาติปาดอยขมิ้น และปานํ้าแหยง ปาสงวนแหงชาติปาดอยบอ ปาสงวนแหงชาติปาดอยนาง
แล ปาดอยยาว และปาดอยพระบาท ปาสงวนแหงชาติปาแมขาวตม และปาหวยลึก ปาสงวนแหงชาติปาดอย
ถ้ําผาตอง ปาดอยสันปากอย และปานํ้าแมงาม ปาสงวนแหงชาติปาหวยสัก และปาแมกกฝงขวา ปาสงวน
แหงชาติปาขุนหวยง้ิว ปาเชียงเคี่ยน และปาขุนหวยโปง ปาสงวนแหงชาติปาดอยหลวง ปานํ้ายาว และปานํ้าซอ 
ปาสงวนแหงชาติปาแมอิงฝงขวา และปาแมงาว ปาสงวนแหงชาติปาแมลาวฝงซาย ปาสงวนแหงชาติปาแมลาว
ฝงซาย และปาแมกกฝงขวา ปาสงวนแหงชาติปาหวยปาแดง ปาหวยปาตาล และปาหวยไคร ปาสงวนแหงชาติ
ปาโปงสลี ปาสงวนแหงชาติปาดอยปุย ปาสงวนแหงชาติปาหวยตนยาง และปาหวยแมแกว ปาสงวนแหงชาติ
ปาดอยมอนปูเมา และปาดอยมอนหินขาว ปาสงวนแหงชาติปาดอยทา และปาดอยบอสม ปาสงวนแหงชาติ 
ปาแมลอยไร ปาสักลอ และปานํ้าพุง ปาสงวนแหงชาติปาแมปม และปาแมพุง ปาสงวนแหงชาติปาแมลาวฝง
ขวา ปาแมสาน และปาแมใจ ปาสงวนแหงชาติปาแมลาวฝงขวา และปาสงวนแหงชาติปาแมปูนนอย ปาแมปูน
หลวง และปาหวยโปงเหม็น 
 

เชียงใหม: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด ยกเวนอําเภอสารภี พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขต
หามลาสัตวปาแมเลา-แมแสะ เขตหามลาสัตวปาดอยสุเทพ เขตรักษาพันธุสัตวปาเชียงดาว เขตรักษาพันธุสัตว
ปาแมเลา-แมแสะ เขตรักษาพันธุสัตวปาสะเมิง เขตรักษาพันธุสัตวปาอมกอย เขตรักษาพันธุสัตวปาแมต่ืน 
อุทยานแหงชาติแมฝาง อุทยานแหงชาติเชียงดาว อุทยานแหงชาติหวยนํ้าดัง อุทยานแหงชาติศรีลานนา 
อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท อุทยานแหงชาติออบหลวง อุทยานแหงชาติ
แมปง ปาสงวนแหงชาติปาลุมนํ้าแมฝาง ปาสงวนแหงชาติปาเชียงดาว ปาสงวนแหงชาติปาแมสูน ปาสงวน
แหงชาติปาแมหลักหมื่น ปาสงวนแหงชาติปาแมงัด ปาสงวนแหงชาติปาแมแตง ปาสงวนแหงชาติปาอินทขิล 
ปาสงวนแหงชาติปาแมแจม ปาสงวนแหงชาติปาสะเมิง ปาสงวนแหงชาติปาดอยสุเทพ ปาสงวนแหงชาติปาแม
ริม ปาสงวนแหงชาติปาสันทราย ปาสงวนแหงชาติปาขุนแมกวง ปาสงวนแหงชาติปาแมขาน และปาแมวาง 
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ปาสงวนแหงชาติปาแมทาชาง และปาแมขนิน ปาสงวนแหงชาติปาแมออน ปาสงวนแหงชาติปาจอมทอง 
ปาสงวนแหงชาติปาขุนแมทา ปาสงวนแหงชาติปาขุนแมลาย ปาสงวนแหงชาติปาแมแจม และปาแมต่ืน 
ปาสงวนแหงชาติปาทาธาร ปาสงวนแหงชาติปาแมตาล และปาแมยุย ปาสงวนแหงชาติปาทาสองยาง ปาสงวน
แหงชาติปาอมกอย และปาสงวนแหงชาติปาแมหาด 
 

นาน: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวปาดอยผา
ชาง อุทยานแหงชาติดอยภูคา อุทยานแหงชาติลํานํ้านาน ปาสงวนแหงชาติปาดอยภูคาและปาผาแดง ปาสงวน
แหงชาติปานํ้ายาว และปานํ้าสวด ปาสงวนแหงชาติปาถํ้าผาตูบ ปาสงวนแหงชาติปาแมนํ้านาน ฝงตะวันออก
ตอนใต ปาสงวนแหงชาติปานํ้าวา และปาแมจริม ปาสงวนแหงชาติปาเขานอย ปาสงวนแหงชาติปานํ้าสาฝงขวา
ตอนขุน ปาสงวนแหงชาติปานาซาว ปาสงวนแหงชาติปาหวยแมขะนิง ปาสงวนแหงชาติปานํ้าวา และปาหวย
สาลี่ ปาสงวนแหงชาติปานํ้าสา และปาแมสาครฝงซาย ปาสงวนแหงชาติปาแมสาครฝงขวา ปาสงวนแหงชาติ
ปาสาลีก ปาสงวนแหงชาติปาหวยงวง และปาหวยสาลี่ และปาสงวนแหงชาติปาฝงขวาแมนํ้านานตอนใต 
 

พะเยา: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวปา
เวียงลอ เขตรักษาพันธุสัตวปาดอยผาชาง อุทยานแหงชาติภูซาง อุทยานแหงชาติดอยหลวง ปาสงวนแหงชาติ
ปานํ้าเปอย ปานํ้าหยวน และปานํ้าลาว ปาสงวนแหงชาติปาดอยบอสมและปาดอยโปงนก ปาสงวนแหงชาติ 
ปาแมลอยไร ปาสักลอ และปานํ้าพุง ปาสงวนแหงชาติปาแมลาวฝงขวา ปาแมสาน และปาแมใจ ปาสงวน
แหงชาติปาแมปม และปาแมพุง ปาสงวนแหงชาติปานํ้าแมปม และปาดงประดู ปาสงวนแหงชาติปาแมฮองปอ 
ปาหวยแกว และปาแมอิงฝงซาย ปาสงวนแหงชาติปาหวยดอกเข็ม และปาแมอิงฝงขวา ปาสงวนแหงชาติปาแม
จุน ปาสงวนแหงชาติปาแมจุน ปาสงวนแหงชาติปานํ้าแวน และปาหวยไคร ปาสงวนแหงชาติปาแมยม ปาสงวน
แหงชาติปาแมตํ๋า ปาสงวนแหงชาติปานํ้าเปอย ปานํ้าหยวน และปานํ้าลาว และปาสงวนแหงชาติปาแมรองขุย 
 

แพร: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวปาดอย
หลวง เขตรักษาพันธุสัตวปาลํานํ้านานฝงขวา อุทยานแหงชาติแมยม อุทยานแหงชาติเวียงโกศัย อุทยาน
แหงชาติลํานํ้านาน ปาสงวนแหงชาติปาแมปุง และปาแมเปา ปาสงวนแหงชาติปาแมสอง ปาสงวนแหงชาติ 
ปาแมยมตะวันตก ปาสงวนแหงชาติปาแมยาง ปาสงวนแหงชาติปาแมคํามี ปาสงวนแหงชาติปาแมตาตอนขุน 
ปาสงวนแหงชาติปาแมแฮด ปาสงวนแหงชาติปาแมลาน และปาแมกาง ปาสงวนแหงชาติปาแมตาฝงขวาตอน
ใต ปาสงวนแหงชาติปาแมตาฝงซาย ปาสงวนแหงชาติปาหวยเบ้ีย และปาหวยบอทอง ปาสงวนแหงชาติปาแม
เต๊ิก ปาแมถาง และปาแมกําปอง ปาสงวนแหงชาติปาแมปง และปาแมลอง ปาสงวนแหงชาติปาแมลู และปา
แมแปน ปาสงวนแหงชาติปาแมปาน ปาสงวนแหงชาติปาแมแย และปาแมสาง ปาสงวนแหงชาติปาแมแคม 
ปาสงวนแหงชาติปาแมกอน และปาแมสาย ปาสงวนแหงชาติปาแมจั๊วะ และปาแมมาน ปาสงวนแหงชาติปาแม
เกิ๋ง ปาสงวนแหงชาติปาแมสรอย ปาสงวนแหงชาติปาแมยมฝงตะวันออก ปาสงวนแหงชาติปาบอแกว ปาแมสูง 
และปาแมสิน ปาสงวนแหงชาติปาแมพวก ปาสงวนแหงชาติปาแมจั๊วะฝงซาย ปาสงวนแหงชาติปาแมเลิม และ
ปาแมปะ และปาสงวนแหงชาติปาแมสิน ปาแมสาน และปาแมสูงฝงซาย 
 

แมฮองสอน: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวปา
สันปนแดน เขตรักษาพันธุสัตวปาลุมนํ้าปาย เขตรักษาพันธุสัตวปาแมเลา-แมแสะ เขตรักษาพันธุสัตวปาดอย
เวียงหลา เขตรักษาพันธุสัตวปาแมยวมฝงขวา เขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวิน อุทยานแหงชาติหวยนํ้าดัง 
อุทยานแหงชาตินํ้าตกแมสุรินทร อุทยานแหงชาติสาละวิน ปาสงวนแหงชาติปาแมปายฝงขวา ปาสงวนแหงชาติ
ปาแมปายฝงซายตอนบน ปาสงวนแหงชาติปาแมปายฝงซาย ปาสงวนแหงชาติปาแมสุรินทร ปาสงวนแหงชาติ
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ปาแมเงา และปาแมสําเพ็ง ปาสงวนแหงชาติปาแมยวมฝงซาย ปาสงวนแหงชาติปาสาละวิน ปาสงวนแหงชาติ
ปาแมยวมฝงขวา และปาสงวนแหงชาติปาขุนแมลาย 
 

ลําปาง: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวปาดอย
ผาเมือง เขตรักษาพันธุสัตวปาถ้ําเจาราม อุทยานแหงชาติดอยหลวง อุทยานแหงชาติแจซอน อุทยานแหงชาติ
แมยม อุทยานแหงชาติดอยขุนตาล อุทยานแหงชาติเวียงโกศัย อุทยานแหงชาติแมวะ ปาสงวนแหงชาติปาขุน
วัง แปลงที่หน่ึง ปาสงวนแหงชาติปาขุนวัง แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาขุนวัง แปลงที่สาม ปาสงวน
แหงชาติปาแมสุก และปาแมสอย  ปาสงวนแหงชาติปาแมแจฟา ปาสงวนแหงชาติปาแมโปง ปาสงวนแหงชาติ
ปาแมงาวฝงขวา ปาสงวนแหงชาติปาแมงาวฝงซาย ปาสงวนแหงชาติปาแมตุยฝงขวา ปาสงวนแหงชาติ 
ปาแมตุยฝงซาย ปาสงวนแหงชาติปาแมปาย ปาสงวนแหงชาติปาดอยขุนตาล ปาสงวนแหงชาติปาแมทรายคํา 
ปาสงวนแหงชาติปาแมยาง และปาแมอาง ปาสงวนแหงชาติปาแมเมาะ ปาสงวนแหงชาติปาแมจาง(ตอนขุน) 
ปาสงวนแหงชาติปาแมยาว ปาสงวนแหงชาติปาแมเสริม ปาสงวนแหงชาติปาแมเรียง ปาสงวนแหงชาติปาแม
จาง ปาสงวนแหงชาติปาแมจางฝงซาย ปาสงวนแหงชาติปาแมปราบ ปาสงวนแหงชาติปาแมสะเลียม ปาสงวน
แหงชาติปาแมไฮ ปาสงวนแหงชาติปาแมทาน ปาสงวนแหงชาติปาแมจางใตฝงซาย ปาสงวนแหงชาติปาแมอาบ 
ปาสงวนแหงชาติปาแมเลิม และปาแมปะ ปาสงวนแหงชาติปาแมพริก ปาสงวนแหงชาติปาแมวะ และปาสงวน
แหงชาติปาแมมอก 
 

ลําพูน: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด ยกเวนอําเภอเวียงหนองลอง พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่
เขตรักษาพันธุสัตวปาดอยผาเมือง อุทยานแหงชาติดอยขุนตาล อุทยานแหงชาติแมปง ปาสงวนแหงชาติปาแมธิ 
แมตีบ แมสาร ปาสงวนแหงชาติปาดอยขุนตาล ปาสงวนแหงชาติปาเหมืองจี้ และปาสันปาสัก ปาสงวนแหงชาติ
ปาแมทา ปาสงวนแหงชาติปาบานโฮง ปาสงวนแหงชาติปาแมอาว ปาสงวนแหงชาติปาแมตืน และปาแมแนต 
ปาสงวนแหงชาติปาขุนแมลี้ ปาสงวนแหงชาติปาแมหาด ปาสงวนแหงชาติปาแมหาด และปาแมกอ และ 
ปาสงวนแหงชาติปาแมลี้ 
 

อุตรดิตถ: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตหามลาสัตวปา 
เขาใหญ-เขาหนาผาต้ัง เขตรักษาพันธุสัตวปาลํานํ้านานฝงขวา เขตรักษาพันธุสัตวปาแมจริม เขตรักษาพันธุสัตว
ปานํ้าปาด เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเมี่ยงและภูทอง อุทยานแหงชาติลํานํ้านาน อุทยานแหงชาติคลองตรอน 
ปาสงวนแหงชาติปาลํานํ้านานฝงขวา ปาสงวนแหงชาติปาจริม ปาสงวนแหงชาติปานํ้าปาด ปาสงวนแหงชาติ 
ปาหวยเกียงพา และปานํ้าไคร ปาสงวนแหงชาติปาหวยทรวง ปาแมสํา ปาบานตึก และปาหวยไคร ปาสงวน
แหงชาติปาปากหวยฉลอง และปาหวยสีเสียด ปาสงวนแหงชาติปาหวยชาง และปาปูเจา ปาสงวนแหงชาติ 
ปาพระฝาง ปาสงวนแหงชาติปาเขากระทิง ปาสงวนแหงชาติปาเขาใหญ ปาสงวนแหงชาติปาคลองตรอนฝงซาย 
ปาสงวนแหงชาติปาคลองตรอนฝงขวา และปาสงวนแหงชาติปานาอิน-นายาง 
 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

กาฬสินธุ: พบพ้ืนที่ปาไมในเกือบทุกอําเภอ ยกเวนอําเภอนามน พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตหามลา
สัตวปาลําปาว เขตหามลาสัตวปาถ้ําผานํ้าทิพย เขตรักษาพันธุสัตวปาภูสีฐาน อุทยานแหงชาติภูพาน ปาสงวน
แหงชาติปาภูพาน ปาสงวนแหงชาติปาแกงกะอาม ปาสงวนแหงชาติปาดงหวยฝา ปาสงวนแหงชาติปาดงหมู 
ปาสงวนแหงชาติปาดงดานแย ปาสงวนแหงชาติปาดงบังอ่ี แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาภูโหลย ปาสงวน
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แหงชาติปาดงมูล ปาสงวนแหงชาติปานาจารและปาดงขวาง ปาสงวนแหงชาติปาโคกกลางหมื่น ปาสงวน
แหงชาติปาดงระแนง และปาสงวนแหงชาติปาดงนามน 
 

ขอนแกน: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติภูผามาน อุทยาน
แหงชาติภูเวียง อุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา อุทยานแหงชาตินํ้าพอง ปาสงวนแหงชาติปาเขาสวนกวาง 
ปาสงวนแหงชาติปาหวยเสียว ปาสงวนแหงชาติปาดงมูล ปาสงวนแหงชาติปาโสกแต ปาสงวนแหงชาติปาสาวถี 
ปาสงวนแหงชาติปาสําราญ ปาสงวนแหงชาติปาบานอุบล และบานหัวลิง ปาสงวนแหงชาติปาดงซํา ปาสงวน
แหงชาติปาดงลาน ปาสงวนแหงชาติปาภูเวียง ปาสงวนแหงชาติปากุดนํ้าใส ปาสงวนแหงชาติปาหัวฝาย 
ปาสงวนแหงชาติปาภูเม็ง ปาสงวนแหงชาติปาโคกตลาดใหญ ปาสงวนแหงชาติปาโคกหลวง ปาสงวนแหงชาติ
ปาหนองเม็ก และปาลุมพุก ปาสงวนแหงชาติปาโคกหลวง แปลงที่สาม ปาสงวนแหงชาติปาภูระงํา และ 
ปาสงวนแหงชาติปาโนนนํ้าแบง 
 

ชัยภูมิ: พบพ้ืนที่ปาไมในเกือบทุกอําเภอ ยกเวนอําเภอจัตุรัส พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ
สัตวปาภูเขียว เขตรักษาพันธุสัตวปาตะเบาะ-หวยใหญ อุทยานแหงชาตินํ้าหนาว อุทยานแหงชาตินํ้าพอง 
อุทยานแหงชาติตาดโตน อุทยานแหงชาติไทรทอง ปาสงวนแหงชาติปาภูซําผักหนาม ปาสงวนแหงชาติปาโคก
ใหญ ปาสงวนแหงชาติปาภูตะเภา ปาสงวนแหงชาติปาโคกหลวง ปาสงวนแหงชาติปาภูผาดํา และปาภูผาแดง 
ปาสงวนแหงชาติปาภูหยวก ปาสงวนแหงชาติปาภูแลนคาดานทิศเหนือ ปาสงวนแหงชาติปาภูแลนคาดานทิศใต 
ปาสงวนแหงชาติปาภูแลนคาดานทิศใตบางสวน และปาหมายเลขสิบ แปลงที่สอง และปาสงวนแหงชาติปานา
ยางกลัก 
 

นครพนม: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติภูผายล ปาสงวน
แหงชาติปาดงเซกา ปาดงสีชมพู ปาภูทอกใหญภูวัว และปาดงซําบอนเซกา ปาสงวนแหงชาติปาภูลังกา 
ปาสงวนแหงชาติปาดงเมา ปาสงวนแหงชาติปาบานโพนตูม และปานางุม ปาสงวนแหงชาติปาดงเชียงยืน 
ปาสงวนแหงชาติปาดงเซกา แปลงที่หน่ึง ปาสงวนแหงชาติปาดงบานโพนสวาง และปาปลาปาก ปาสงวน
แหงชาติปาหนองบัวโคง ปาสงวนแหงชาติปาหวยศรีคุณ และปาสงวนแหงชาติปาสักพุมแก 
 

นครราชสีมา: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ โดยพบมากบริเวณอําเภอสีค้ิว อําเภอปากชอง อําเภอปก
ธงชัย อําเภอวังนํ้าเขียว อําเภอครบุรี และอําเภอเสิงสาง พ้ืนที่ปาไมสามารถพบไดในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติ 
เขาใหญ อุทยานแหงชาติทับลาน ปาสงวนแหงชาติปาโคกหลวง ปาสงวนแหงชาติปาดงกะสัง และปาลําพญา
กลาง ปาสงวนแหงชาติปาหนองแวง และปาดงพญาเย็น แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาดงพญาเย็น ปาสงวน
แหงชาติปาหนองเต็ง และปาจักราช ปาสงวนแหงชาติปาพิมาย ปาสงวนแหงชาติปาพิมาย แปลงที่สอง 
ปาสงวนแหงชาติปาทาชาง และปาหินดาษ ปาสงวนแหงชาติปาเขาเตียน และปาเขาเข่ือนลั่น ปาสงวนแหงชาติ
ปาเขาภูหลวง ปาสงวนแหงชาติปาเขาซับประดู และปาเขามะกอก  ปาสงวนแหงชาติปาสูงเนิน ปาสงวน
แหงชาติปาดงอีจานใหญ ปาสงวนแหงชาติปาเขาจอมทอง ปาสงวนแหงชาติปาเขาเสียดอา ปาเขานกยูง และ
ปาเขาอางหิน ปาสงวนแหงชาติปาวังนํ้าเขียว และปาสงวนแหงชาติปาครบุรี 
 

บึงกาฬ: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัวและพ้ืนที่ปา
สงวนแหงชาติปาดงภูวัว ปาสงวนแหงชาติปาดงหนองตอ และปาดงสีชมพู ปาสงวนแหงชาติปาดงชมภูพร 
ปาสงวนแหงชาติปาดงดิบกะลา ปาภูสิงห ปาดงสีชมพู และปาสงวนแหงชาติปาดงเซกา ปาดงสีชมพู ปาภูทอก
ใหญภูวัว และปาดงซําบอนเซกา 
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บุรีรัมย: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตหามลาสัตวปาเขากระโดง 
เขตหามลาสัตวปาอางเก็บนํ้าหวยจระเขมาก เขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ อุทยานแหงชาติตาพระยา ปาสงวน
แหงชาติปาหนองขา ปาสงวนแหงชาติปาเขาอังคาร ปาสงวนแหงชาติปาดงพลอง ปาสงวนแหงชาติปาโคกโจด 
ปาสงวนแหงชาติปาโคกโจด แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาริมฝงชี ปาโคกงอย ปาหนองตะครอ และ 
ปาหนองยางหมู ปาสงวนแหงชาติปารอบอางเก็บนํ้าหวยจระเขมาก ปาสงวนแหงชาติปาบานบัวถนน ปาสงวน
แหงชาติปาเมืองไผ ปาสงวนแหงชาติปาหนองกานงา ปาโคกหนองเต็งและปาโคกหิน ปาสงวนแหงชาติปาโคก
ใหญ ปาหนองพระสรวล และปาหนองหมี ปาสงวนแหงชาติปาเขาพนมรุง ปาสงวนแหงชาติปาละหานทราย 
ปาสงวนแหงชาติปาเขาคอก ปาสงวนแหงชาติปาดงใหญ และปาสงวนแหงชาติปาบานกรวด แปลงที่หา 
 

มหาสารคาม: พบพ้ืนที่ปาไมกระจายอยูในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ 
ปาโคกขาว ปาสงวนแหงชาติปาโคกไร ปาสงวนแหงชาติปาดินแดงและวังกุง ปาสงวนแหงชาติปากุดรัง 
ปาสงวนแหงชาติปาโคกขามปอม ปาสงวนแหงชาติปาดงเค็ง และปาหนองหญาปลอง ปาสงวนแหงชาติปาโคก
หินลาด ปาสงวนแหงชาติปาโคกผักกูด และปาโปงแดง และปาสงวนแหงชาติปาปาหนองคู และปานาดูน 
 

มุกดาหาร: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตหามลาสัตวปาถ้ําผานํ้าทิพย 
เขตรักษาพันธุสัตวปาภูสีฐาน อุทยานแหงชาติภูผายล อุทยานแหงชาติภูผาเทิบ อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว 
ปาสงวนแหงชาติปาดงภูพาน ปาสงวนแหงชาติปาดงหมู ปาสงวนแหงชาติปาดงหมู แปลงที่หน่ึง ปาสงวน
แหงชาติปาดงหมู แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาดงหมู แปลงที่สาม ปาสงวนแหงชาติปาดงภูสีฐาน ปาสงวน
แหงชาติปาดงบังอ่ี แปลงที่หน่ึง ปาสงวนแหงชาติปาดงบังอ่ี แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาดงบังอ่ี แปลงที่
สาม ปาสงวนแหงชาติปาดงบังอ่ี แปลงที่สี่ ปาสงวนแหงชาติปาดงบังอ่ี แปลงที่หา และปาสงวนแหงชาติปาดง
บังอ่ี แปลงที่เจ็ด 
 

ยโสธร: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว 
ปาสงวนแหงชาติปาหนองหวา ปาสงวนแหงชาติปาโคกหนองบัว และปานาทม ปาสงวนแหงชาติปาโพธ์ิไทร 
ปาสงวนแหงชาติปาโพนงาม และปาดงปอ ปาสงวนแหงชาติปาดอนตาแตม ปาสงวนแหงชาติปาดงปอ และดง
บังอ่ี ปาสงวนแหงชาติปากุดชุม ปาสงวนแหงชาติปาดงบังอ่ี ปาสงวนแหงชาติปาดงหัวกอง และปาดงบังอ่ี 
ปาสงวนแหงชาติปาตําบลเดิด ปาสงวนแหงชาติปาบานขั้นไดใหญ และปาเชียงหวาง ปาสงวนแหงชาติปาดง
มะไฟ ปาสงวนแหงชาติปาทรายมูล และปาทุงแต ปาสงวนแหงชาติปาหวยปอ ปาสงวนแหงชาติปาหวยแสนลึก 
และปาหนองหิน ปาสงวนแหงชาติปาโคกนาโก ปาสงวนแหงชาติปาบานนาดี ปาสงวนแหงชาติปาหนองแดง 
ปาสงวนแหงชาติปาดงมะพริก ปาสงวนแหงชาติปาบานหนองตุ และปาคูสองช้ัน ปาสงวนแหงชาติปาบานพะ
เสา ปาสงวนแหงชาติปาดงพันชาด ปาสงวนแหงชาติปาผือฮี ปาสงวนแหงชาติปาบานแจนแลน และปาสงวน
แหงชาติปาฟาหวน 
 

รอยเอ็ด: พบพ้ืนที่ปาไมในเกือบทุกอําเภอ ยกเวนอําเภอจังหาร อําเภอเชียงขวัญ และอําเภอเมือง
รอยเอ็ด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตหามลาสัตวปาถ้ําผานํ้าทิพย ปาสงวนแหงชาติปาดงหัน และโคกสูง 
ปาสงวนแหงชาติปาไมลม และปาโคกหนองบ่ัว ปาสงวนแหงชาติปาดงมะอ่ี ปาสงวนแหงชาติปาดงขี้เหล็ก 
ปาสงวนแหงชาติปาดงหนองกลา ปาสงวนแหงชาติปาคําใหญ และปาคําขวาง ปาสงวนแหงชาติปาอุโมง และ
ปาหนองแวง และปาสงวนแหงชาติปาเปดกา 
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เลย: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง อุทยาน
แหงชาติภูเรือ อุทยานแหงชาตินาแหว อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา อุทยานแหงชาติภูกระดึง ปาสงวน
แหงชาติปาภูเขาแกว และปาดงปากชม ปาสงวนแหงชาติปาภูชาง และปาภูนกกก ปาสงวนแหงชาติปาดงขุน
แคม ปาโคกใหญ ปาภูผาแงม และปาลาดคาง ปาสงวนแหงชาติปาภูหงส ปาสงวนแหงชาติปาโคกภูเหล็ก 
ปาสงวนแหงชาติปาโคกใหญ ปาสงวนแหงชาติปาหวยหมาก ปาภูทอก และปาภูบอบิด ปาสงวนแหงชาติ 
ปาโคกผาดํา ปาโคกหนองขา และปาภูบอบิด ปาสงวนแหงชาติปาภูเปอย ปาภูขี้เถา และปาภูเรือ ปาสงวน
แหงชาติปาโคกหินนกยูง ปาสงวนแหงชาติปาดงซําทอง ปาดงหนองไผ และปาดงผาสามยอด ปาสงวนแหงชาติ
ปาดงซําแมนาง ปาสงวนแหงชาติปาดงซําผักกาด ปาสงวนแหงชาติปาหวยอีเลิศ ปาสงวนแหงชาติปาภูหวยปูน 
และปาภูแผงมา ปาสงวนแหงชาติปาภูหลวง และปาภูหอ ปาสงวนแหงชาติปาภูคอ และปาภูกระแต ปาสงวน
แหงชาติปาภูผาขาว และปาภูผายา และปาสงวนแหงชาติปาหวยสม และปาภูผาแดง 
 

ศรีสะเกษ: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตหามลาสัตวปาหวยศาลา 
เขตหามลาสัตวปาพนมดงรัก อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร ปาสงวนแหงชาติปาดงภู ปาสงวนแหงชาติปาโนน
หัวภู ปาสงวนแหงชาติปาดงใหญ ปาสงวนแหงชาติปาโนนซาด ปาสงวนแหงชาติปาโนนลาน ปาสงวนแหงชาติ
ปาฝงขวาหวยทับทัน ปาสงวนแหงชาติปาโนนทราย ปาสงวนแหงชาติปาหวยสําราญ แปลงที่สาม ปาสงวน
แหงชาติปาหวยสําราญ แปลงที่สี่ ปาสงวนแหงชาติปาแตงแซง ปาสงวนแหงชาติปายางชุมนอย และปาทุงมั่ง 
ปาสงวนแหงชาติปาบานหนองมวง ปาสงวนแหงชาติปาหวยขยุง ปาสงวนแหงชาติปาหนองดง ปาสงวน
แหงชาติปาสนบุสูง ปาสงวนแหงชาติปาสนละเอาะ ปาสงวนแหงชาติปาหวยทา และปาหวยขยุง ปาสงวน
แหงชาติปาฝงขวาหวยศาลา ปาสงวนแหงชาติปาเขาพระวิหาร และปาสงวนแหงชาติปาฝงขวาหวยขยุง 
 

สกลนคร: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติภูพาน อุทยาน
แหงชาติภูผายล ปาสงวนแหงชาติปาดงหมอทอง ปาสงวนแหงชาติปาดงอีบาง ปาดงคําพลู และปาดงคํากั้ง 
ปาสงวนแหงชาติปาดงผาลาด ปาสงวนแหงชาติปาดงจีน และปาดงเชียงโม ปาสงวนแหงชาติปาดงพันนาและ
ปาดงพระเจา ปาสงวนแหงชาติปาโคกศาลา ปาสงวนแหงชาติปากุดไห ปานาใน และปาโนนอุดม ปาสงวน
แหงชาติปาอุมจาน ปาสงวนแหงชาติปากุสุมาลย แปลงที่หน่ึง ปาสงวนแหงชาติปากุสุมาลย แปลงที่สอง 
ปาสงวนแหงชาติปาภูวง ปาสงวนแหงชาติปาแกงแคน ปาสงวนแหงชาติปาโคกภู และปานามอง ปาสงวน
แหงชาติปาดงชมภูพาน และปาดงกะเฌอ ปาสงวนแหงชาติปาภูลอมขาว และปาภูเพ็ก และปาสงวนแหงชาติ
ปาหนองบัวโคง 
 

สุรินทร: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน-หวย
สําราญ อุทยานแหงชาติตาพระยา ปาสงวนแหงชาติปาฝงซายแมนํ้ามูล ปาสงวนแหงชาติปาหินลม ปาสงวน
แหงชาติปาดงสายทอ ปาสงวนแหงชาติปาทาสวาง และปาเพ้ียราม ปาสงวนแหงชาติปาหนองเยีย แปลงที่หน่ึง 
ปาสงวนแหงชาติปาจารพัด ปาสงวนแหงชาติปาบานเดียก ปาสงวนแหงชาติปาหนองเหล็ก ปาสงวนแหงชาติ 
ปาเขาสวาย ปาสงวนแหงชาติปากําใสจาน ปาสงวนแหงชาติปาเนิกเหียรดัดสันตุด ปาสงวนแหงชาติปาฝงซาย
หวยทับทัน แปลงที่หน่ึง แปลงที่สอง และแปลงที่สาม ปาสงวนแหงชาติปาฝงซายหวยกําโพด ปาสงวนแหงชาติ 
ปาฝงซายหวยเสน ปาสงวนแหงชาติปาฝงซายหวยสําราญ ปาสงวนแหงชาติปาทุงมน ปาบักได และปาตาเบา 
แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาทุงมน ปาบักได และปาตาเบา แปลงที่สาม และปาสงวนแหงชาติปาฝงซาย
หวยเสน แปลงที่หน่ึง และแปลงที่สอง 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
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หนองคาย: พบพ้ืนที่ปาไมในเกือบทุกอําเภอ ยกเวนอําเภอโพธ์ิตาก พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที ่
ปาสงวนแหงชาติปาพานพราว และปาแกงไก ปาสงวนแหงชาติปาทุงหลวง และปาสงวนแหงชาติปาดงสีชมพู
โพนพิสัย 
 

หนองบัวลําภู: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา 
ปาสงวนแหงชาติปาเกากลอย และปานากลาง ปาสงวนแหงชาติปาหนองเรือ และปาสงวนแหงชาติปาภูเกา 
 

อํานาจเจริญ: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว 
ปาสงวนแหงชาติปาดงหัวกอง และปาดงบังอ่ี ปาสงวนแหงชาติปาดงคําเดือย แปลงที่หน่ึง ปาสงวนแหงชาติ 
ปารังงาม ปาสงวนแหงชาติปาดงหัวกอง และปาดงปอ ปาสงวนแหงชาติปาหนองหลุบ และปาดงปูตา ปาสงวน
แหงชาติปาดง ปายาง และปาดงปูตา ปาสงวนแหงชาติปาหนองลุมพุก ปาสงวนแหงชาติปาโคกสองสลึง 
ปาสงวนแหงชาติปาดงใหญ(หัวตะพาน) ปาสงวนแหงชาติปาฝนแสนหา ปาสงวนแหงชาติปาโคกโสกใหญ และ
ปาสงวนแหงชาติปานาชี และปาขี้แลน 
 

อุดรธานี: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ ยกเวนอําเภอประจักษ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตหามลา
สัตวปาลําปาว ปาสงวนแหงชาติปานายูง และปานํ้าโสม ปาสงวนแหงชาติปาเขือนํ้า ปาสงวนแหงชาติปากุดจับ 
ปาสงวนแหงชาติปาตําบลเชียงหวาง ปาตําบลเพ็ญ และปาตําบลสุมเสา ปาสงวนแหงชาติปาโคกนํ้าเค็ม และปา
โคกดอนโพธ์ิ ปาสงวนแหงชาติปาบานจัน แปลงที่หน่ึง ปาสงวนแหงชาติปาโคกทับถาน และปาโคกวังเดือนหา 
ปาสงวนแหงชาติปาไผท และปาโคกไมงาม ปาสงวนแหงชาติปาบานดุง และปาดงเย็น แปลงที่หน่ึง และแปลงที่
สอง ปาสงวนแหงชาติปาดงหนองขุน และปาดงหนองไฮ ปาสงวนแหงชาติปาหมากหญา ปาสงวนแหงชาติปา
พันดอน และปาปะโค ปาสงวนแหงชาติปาหนองบุ และปาหนองหาน ปาสงวนแหงชาติปาปะโค 
ปาโพธ์ิศรีสําราญ และปาแสงสวาง ปาสงวนแหงชาติปาบานจีต ปาไชยวาน ปาหนองหลัก และปาคอนสาย 
ปาสงวนแหงชาติปาบะยาว ปาหัวนาคํา ปานายูง ปาหนองกุงทับมา และปาหนองหญาไชย ปาสงวนแหงชาติ
ปาเวียงคํา และปาศรีธาตุ ปาสงวนแหงชาติปาหนองหญาไซ ปาทาลาด ปาวังชัย และปาลําปาว ปาสงวน
แหงชาติปาโพธ์ิศรีสําราญ และปาสงวนแหงชาติปาทม และปาขา 
 

อุบลราชธานี: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติผาแตม อุทยาน
แหงชาติแกงตะนะ อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร อุทยานแหงชาติภูจองนายอย ปาสงวนแหงชาติปาดงตาดไก 
แปลงที่หน่ึง แปลงที่สอง และแปลงที่สาม ปาสงวนแหงชาติปาดงขุมคํา ปาสงวนแหงชาติปาทรายพูล ปาสงวน
แหงชาติปาดงคันไทร ปาสงวนแหงชาติปาคันหินขวาง ปาสงวนแหงชาติปาดงตาหวัง ปาสงวนแหงชาติปาดงภู
โหลน ปาสงวนแหงชาติปาดงนาชี และปาขี้แลน ปาสงวนแหงชาติปาโสกชัน ปาสงวนแหงชาติปาดงกระบูน 
ปาสงวนแหงชาติปาโคกนํ้าคํา ปาสงวนแหงชาติปาตุงลุง ปาสงวนแหงชาติปาสุวรรณวารี ปาสงวนแหงชาติ 
ปากลางใหญ ปาสงวนแหงชาติปาเหนืออางเก็บนํ้าหนองเหลาหิน ปาสงวนแหงชาติปาสีสุก ปาสงวนแหงชาติ 
ปาดงหนองบัว แปลงที่หน่ึง ปาสงวนแหงชาติปาดงเกาตน ปาสงวนแหงชาติปาแอวมอง ปาสงวนแหงชาติ 
ปาดงสคามหรือปาดงกะบาก ปาสงวนแหงชาติปาดงบานนํ้าคํานอย ปาสงวนแหงชาติปาดงแดง ปาสงวน
แหงชาติปาดงนํ้าคํา ปาสงวนแหงชาติปาดงใหญ(เขื่องใน) ปาสงวนแหงชาติปากุดกระเสียน และปาดงชี 
ปาสงวนแหงชาติปาดงเปอย ปาสงวนแหงชาติปาหนองฮี ปาสงวนแหงชาติปาดงฟาหวน ปาสงวนแหงชาติ 
ปาดอนเมา ปาสงวนแหงชาติปาดงผักขา ปาสงวนแหงชาติปาโนนโหนน ปาสงวนแหงชาติปาฝงซายหวยตอง
แวด ปาสงวนแหงชาติปาหวยแมนนท ปาสงวนแหงชาติปาโนนฮังรังแรง ปาสงวนแหงชาติปากุดชมพู ปาสงวน
แหงชาติปาดงหินกอง ปาสงวนแหงชาติปาชองเม็ก ปาสงวนแหงชาติปาหวยยอดมน ปาสงวนแหงชาติ 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ปาบุณฑริก ปาสงวนแหงชาติปาดงนาแก ปาสงวนแหงชาติปาฝงซายลําโดมใหญ และปาสงวนแหงชาติปาดงภู
เมย ปาเขาสวนตาล และปาพลานไหแตก  
 

ภาคตะวันออก 
 

จันทบุรี: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตหามลาสัตวปาคุงกระเบน เขต
รักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองเครือหวายเฉลิม
พระเกียรติ อุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฎ อุทยานแหงชาตินํ้าตกพลิ้ว ปาสงวน
แหงชาติปาเขาสอยดาว ปาสงวนแหงชาติปาดงกะสือ ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาทะลาย ปาสงวนแหงชาติ 
ปาเขาลูกชาง ปาสงวนแหงชาติปาเลนปากนํ้าพังราด ปาสงวนแหงชาติปาเขาแกลด และปาเขาสุกริม ปาสงวน
แหงชาติปาคุงกระเบนและปาอาวแขมหนู ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองบางกะจะ ปาสงวนแหงชาติปาเลนบาง
กะไชย ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองพลิ้ว ปาสงวนแหงชาติปาปถวี ปาสงวนแหงชาติปาตกพรม ปาสงวน
แหงชาติปาเลนปากนํ้าเวฬุ และปาสงวนแหงชาติปาทาสอน 
 

ฉะเชิงเทรา: พบพ้ืนที่ปาไมบริเวณอําเภอบางปะกง อําเภอบานโพธ์ิ อําเภอพนมสารคาม อําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา อําเภอแปลงยาว อําเภอสนามชัยเขต และอําเภอทาตะเกียบ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตรักษา
พันธุสัตวปาเขาอางฤาไน และปาสงวนแหงชาติปาแควระบม และปาสียัด 
 

ชลบุรี: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตหามลาสัตวปาบางพระ เขตหามลา
สัตวปาเขาชีโอน เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว-เขาชมภู เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน ปาสงวนแหงชาติ
ปาเขาพุ ปาสงวนแหงชาติปาเขาชมภู ปาสงวนแหงชาติปาเขาเรือแตก ปาสงวนแหงชาติปาเขาหินดาด และปา
เขาไผ ปาสงวนแหงชาติปาทาบุญมี และปาบอทอง ปาสงวนแหงชาติปาคลองตะเคียน ปาสงวนแหงชาติปาแดง 
และปาชุมนุมกลาง และปาสงวนแหงชาติปาบางละมุง 
 

ตราด: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง ปาสงวน
แหงชาติปาทาโสม ปาสงวนแหงชาติปาเขาสมิง (ปาคลองใหญและปาเขาไฟไหม) ปาสงวนแหงชาติปาทากุม 
และปาหวยแรง ปาสงวนแหงชาติปาหินเพิงทึบทิวเขาบรรทัด ปาสงวนแหงชาติปาดงธรรมชาติ ปาสงวน
แหงชาติปาเลนบานธรรมชาติ ปาสงวนแหงชาติปาแหลมมะขาม ปาสงวนแหงชาติปาทาตะเภา และปาเลนนํ้า
เช่ียว ปาสงวนแหงชาติปาปากคลองบางพระ ปาเกาะเจา และปาเกาะลอย ปาสงวนแหงชาติปาทองอาว และ 
ปาสงวนแหงชาติปาเขาบรรทัด 
 

ปราจีนบุรี: พบพ้ืนที่ปาไมในอําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอประจันตาคม อําเภอนาดี และอําเภอ
กบินทรบุรี พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติทับลาน อุทยานแหงชาติปางสี
ดา ปาสงวนแหงชาติปานํ้าตกเขาอีโต ปาสงวนแหงชาติปาทุงโพธ์ิ ปาสงวนแหงชาติปาแกงดินสอ ปาแกงใหญ 
และปาเขาสะโตน และปาสงวนแหงชาติปาหวยไคร 
 

ระยอง: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน 
อุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด ปาสงวนแหงชาติปาเขาหวย
มะหาด ปาเขาน่ังยอง และปาเขาครอก ปาสงวนแหงชาติปาหนองสนม ปาสงวนแหงชาติปาคลองระเวิง และ
ปาเขาสมเส็ด ปาสงวนแหงชาติปากะเฉด ปาเพ และปาแกลง ปาสงวนแหงชาติปาบานนา และปาทุงควายกิน 
ปาสงวนแหงชาติปาเลนประแส และปาพังราด ปาสงวนแหงชาติปาบานเพ และปาสงวนแหงชาติปาภูเขาหินต้ัง 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  47 

 
 

สระแกว: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน 
อุทยานแหงชาติปางสีดา อุทยานแหงชาติตาพระยา ปาสงวนแหงชาติปาทากะบาก ปาสงวนแหงชาติปาวัฒนา
นคร ปาสงวนแหงชาติปาทาแยก ปาสงวนแหงชาติปาปาตาพระยา ปาสงวนแหงชาติปาโคกสูง ปาสงวน
แหงชาติปาเขาฉกรรจฝงเหนือ และปาสงวนแหงชาติปาเขาฉกรรจ ปาโนนสาวเอปาปลายคลองหวยไคร และ 
ปาพระสทึง 
 

 ภาคกลาง 
 

กรุงเทพมหานคร: พบพ้ืนที่ปาไมบริเวณเขตบางขุนเทียนซึ่งเปนพ้ืนที่ใกลอาวไทย 
 

กําแพงเพชร: พบพ้ืนที่ปาไมบริเวณอําเภอพรานกระตาย อําเภอโกสัมพีนคร อําเภอเมืองกําแพงเพชร 
อําเภอคลองลาน อําเภอปางศิลาทอง และอําเภอขาณุวรลักษบุรี โดยพบพ้ืนที่ปาไมอยูในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ
สัตวปาเขาสนามเพรียง ปาสงวนแหงชาติปาคลองวังเจา และปาคลองสวนหมาก และปาสงวนแหงชาติ 
ปาคลองขลุง และปาคลองแมวงก  
 

ชัยนาท:  พบพ้ืนที่ปาไมบริเวณอําเภอมโนรมย อําเภอหนองมะโมง อําเภอวัดสิงห อําเภอเมืองชัยนาท 
อําเภอสรรพยา อําเภอเนินขาม และอําเภอหันคา  โดยพบพ้ืนที่ปาไมอยูในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาเขาชองลม 
และปาเขาหลัก และปาสงวนปาเขาราวเทียน 
 

นครนายก: พบพ้ืนที่ปาไมบริเวณอําเภอบานนา อําเภอเมืองนครนายก และอําเภอปากพลี 
 

นครสวรรค: พบพ้ืนที่ปาไมบริเวณอําเภอแมวงก อําเภอลาดยาว อําเภอเมืองนครสวรรค อําเภอ 
ทาตะโก อําเภอหนองบัว อําเภอแมเปน อําเภอชุมตาบง อําเภอโกรกพระ อําเภอไพศาลี อําเภอพยุหะคีรี 
อําเภอตากฟา และอําเภอตาคลี โดยมีพ้ืนที่ปาไมอยูในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติแมวงก ปาสงวนแหงชาติแมวงก–
แมเปน ปาสงวนแหงชาติปาเขาหลวง ปาสงวนแหงชาติปาเขาสูง และปาเขาพระ ปาสงวนแหงชาติปาเขาสนาม
ชัย และปาสงวนแหงชาติปาเขาคอก ปาเขาโลมนาง และปาเขาสอยดาว 
 

พิจิตร: พบพ้ืนที่ปาไมบริเวณอําเภอเมืองพิจิตร อําเภอวังทรายมูล อําเภอตะพานหิน อําเภอทับคลอ 
และอําเภอคงเจริญ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาเขาเจ็ดลูก ปาเขาตะพานนาค และปาเขา
ชะอม และปาสงวนแหงชาติปาเขาทราย และปาเขาพระ 
 

พิษณุโลก: พบพ้ืนที่ปาไมบริเวณอําเภอชาติตระการ อําเภอพรหมพิราม อําเภอวัดโบสถ อําเภอนคร
ไทย อําเภอเมืองพิษณุโลก อําเภอวังทอง และอําเภอเนินมะปราง พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติ
นํ้าตกชาติตระการ อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเมียง
และภูทอง เขตหามลาสัตวปาเขานอย-เขาประดู และเขตหามลาสัตวปาถ้ําผาทาพล ปาสงวนแหงชาติปานํ้า
ภาคฝงขวา ปาสงวนแหงชาติปานํ้าภาคและปาลําแควนอยฝงซาย ปาสงวนแหงชาติปาโปงแค ปาสงวนแหงชาติ 
ปาสองฝงลํานํ้าแควนอย ปาสงวนแหงชาติปาดงตีนตก ปาสงวนแหงชาติปาสวนเมี่ยง ปาสงวนแหงชาติปานํ้า
ภาคนอย ปาสงวนแหงชาติปาแดงและปาชาติตระการ ปาสงวนแหงชาติปาเขากระยาง ปาสงวนแหงชาติ 
ปาเนินเพ่ิม ปาสงวนแหงชาติปาลุมนํ้าวังทองฝงซาย และปาสงวนแหงชาติปาแมนํ้าเข็ก  
 

เพชรบูรณ: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่อุทยานแหงชาตินํ้าหนาว อุทยาน
แหงชาติตาดหมอก อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง 
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เขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง เขตรักษาพันธุสัตวปาตะเบาะ-หวยใหญ เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา เขตหาม
ลาสัตวปาเขาคอ และเขตหามลาสัตวปาวังโปง-ชนแดน พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาโคกซําซาง ปาสงวนแหงชาติ
ปาลุมนํ้าปาสัก ปาสงวนแหงชาติปาลุมนํ้าปาสักฝงซาย ปาสงวนแหงชาติปานํ้าหนาว ปาสงวนแหงชาติ 
ปาตะเบาะและปาหวยใหญ ปาสงวนแหงชาติปาเขาโปลกหลน ปาเขาปางกอและปาวังชมภู ปาสงวนแหงชาติ
ปาวังโปง ปาชนแดน และปาวังกําแพง ปาสงวนแหงชาติปาหวยนํ้าโจนและปาวังสาร ปาสงวนแหงชาติปาหวย
หินและปาคลองตีบ ปาสงวนแหงชาติปาสองขางทางสายชัยวิบูลย ปาสงวนแหงชาติปาลํากงและปาคลองตะโก 
และปาสงวนแหงชาติปาฝงซายแมนํ้าปาสัก  
 

ลพบุรี: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา และ 
เขตหามลาสัตวปาเขาสมโภชน ปาสงวนแหงชาติปาฝงซายแมนํ้าปาสัก ปาสงวนแหงชาติปาซับลังกา ปาสงวน
แหงชาติปาวังเพลิงปามวงคอม และปาลํานารายณ ปาสงวนแหงชาติปาชัยบาดาล และปาสงวนแหงชาติปาเขา
เพนียด  
 

สมุทรปราการ: พบพ้ืนที่ปาไมบริเวณอําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย อําเภอเมือง
สมุทรปราการ และอําเภอบางบอ 
 

สมุทรสงคราม: พบพ้ืนที่ปาไมบริเวณอําเภออัมพวา และอําเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยพบบริเวณ
พ้ืนที่ใกลอาวไทย 
 

สมุทรสาคร: พบพ้ืนที่ปาไมเฉพาะบริเวณอําเภอเมืองสมุทรสาคร พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่ปาสงวน
แหงชาติปาอาวมหาชัยฝงตะวันตก และปาสงวนแหงชาติปาอาวมหาชัยฝงตะวันออก 
 

สระบุร:ี พบพ้ืนที่ปาไมบริเวณอําเภอวังมวง อําเภอมวกเหล็ก อําเภอพุทธบาท อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
อําเภอแกงคอย อําเภอเมืองสระบุรี อําเภอหนองแค และอําเภอวิหารแดง พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่อุทยาน
แหงชาติพระพุทธฉาย อุทยานแหงชาติเขาใหญ ปาสงวนแหงชาติปาทาฤทธ์ิ ปาลําทองหลาง และปาลําพญา
กลาง ปาสงวนแหงชาติปาทับกวาง และปามวกเหล็ก แปลงที่หน่ึง ปาสงวนแหงชาติปาพระพุทธบาทและปา 
พุแค ปาสงวนแหงชาติปาเขาพระ ปาสงวนแหงชาติปาเขาโปง และปาเขาถ้ําเสือ และปาสงวนแหงชาติ 
ปามวกเหล็ก และปาทับกวาง แปลงที่สอง 
 

สิงหบุรี: พบพ้ืนที่ปาไมบริเวณอําเภออินทรบุรีเพียงเล็กนอย ภายในพ้ืนที่ของสวนรุกขชาติคูเมือง 
 

สุโขทัย: พบพ้ืนที่ปาไมบริเวณอําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอทุงเสลี่ยม อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง 
อําเภอบานดานลานหอย อําเภอเมืองสุโขทัย และอําเภอคีรีมาศ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตว
ปาถ้ําเจาราม และเขตหามลาสัตวปาถ้ําเจาราม อุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย อุทยานแหงชาติรามคําแหง 
ปาสงวนแหงชาติปาสุเมน ปาสงวนแหงชาติปาแมสิน ปาแมสาน และปาแมสูงฝงซาย ปาสงวนแหงชาติปาหวย
ทรวง ปาแมสํา ปาบานตึก และปาหวยไคร ปาสงวนแหงชาติปาแมทาแพ ปาสงวนแหงชาติปาสวนสักทาไชย 
ปาสงวนแหงชาติปานครเดิฐ ปาสงวนแหงชาติปาดงขา ปาสงวนแหงชาติปาแมพันลํา และปาแมมอก และ 
ปาสงวนแหงชาติปาเขาหลวง 
 

สุพรรณบุรี: พบพ้ืนที่ปาไมบริเวณอําเภอดานชาง อําเภอเดิมบางนางบวช อําเภออูทอง และอําเภอ
สองพ่ีนอง พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติพุเตย พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาองคพระ ปาเขาพุระกํา 
และปาเขาหวยพลู ปาสงวนแหงชาติปาหวยขมิ้น ปาพุนํ้ารอน และปาหนองหญาไทร ปาสงวนแหงชาติปาบาน



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
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โขงปาสงวนแหงชาติปาเขาทุงดินดํา และปาเขาตาเกา และปาสงวนแหงชาติปาเขาตะโกปดทอง และปาเขา
เพชรนอย 
 

อุทัยธานี: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ โดยสวนใหญพบในอําเภอบานไร พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่ 
ปาสงวนแหงชาติปาหวยขาแขง ปาสงวนแหงชาติปาหวยทับเสลา และปาหวยคอกควาย ปาสงวนแหงชาติปาไผ
เขียว ปาสงวนแหงชาติปาเขาบางแกรก และปาทุงโพธ์ิ ปาสงวนแหงชาติปาเขาหลวง แปลงที่สอง ปาสงวน
แหงชาติปาปลายหวยกระเสียว ปาสงวนแหงชาติปาเขาตําแย และปาเขาราวเทียน และปาสงวนแหงชาติ 
ปาหวยทากวย และปาหวยกระเวน 
 

ภาคตะวันตก 
 

กาญจนบุรี: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตหามลาสัตวปาบึงเกริงกะเวียง
และหนองนํ้าซับ เขตหามลาสัตวปาถ้ําละวา-ถ้ําดาวดึงค เขตหามลาสัตวปาอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร 
เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร เขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ อุทยานแหงชาติเขาแหลม อุทยาน
แหงชาติเขื่อนศรีนครินทร อุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร อุทยานแหงชาติไทรโยค อุทยานแหงชาติ
เอราวัณ ปาสงวนแหงชาติปาเขาชางเผือก ปาสงวนแหงชาติปานํ้าโจน ปาสงวนแหงชาติปาเขาพระฤาษี และ 
ปาเขาบอแร แปลงที่หน่ึง ปาสงวนแหงชาติปาเขาพระฤาษี และปาเขาบอแร แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติ 
ปาหวยเขยง ปาสงวนแหงชาติปาโรงงานกระดาษไทย แปลงที่หก ปาสงวนแหงชาติปาวังใหญและปาแมนํ้านอย 
ปาสงวนแหงชาติปาเขาทาละเมาะ ปาสงวนแหงชาติปาหนองรี ปาสงวนแหงชาติปาดอนแสลบ และปาเลาขวัญ 
ปาสงวนแหงชาติปาเขาชองอินทรียดานตะวันออก ปาสงวนแหงชาติปาเขาแสลงพัน ปาสงวนแหงชาติปาหนอง
โรง ปาสงวนแหงชาติปาพระแทนดงรัง และปาสงวนแหงชาติปาชัฎใหญ และปาเขาสูง 
 

ตาก: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวปาอมกอย เขตรักษา
พันธุสัตวปาแมต่ืน เขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร เขตรักษาพันธุสัตว 
ปาหวยขาแขง อุทยานแหงชาติแมเมย อุทยานแหงชาติแมปง อุทยานแหงชาติแมวะ อุทยานแหงชาติตากสิน
มหาราช อุทยานแหงชาติลานสาง อุทยานแหงชาติคลองวังเจา ปาสงวนแหงชาติปาทาสองยาง ปาสงวน
แหงชาติปาฝงซายแมนํ้าปง ปาสงวนแหงชาติปาสามหมื่น ปาสงวนแหงชาติปาแมระมาด ปาสงวนแหงชาติ 
ปาแมละเมา ปาสงวนแหงชาติปาแมต่ืน ปาสงวนแหงชาติปาแมทอ และปาหวยตากฝงขวา ปาสงวนแหงชาติ 
ปาแมสลิด และปาโปงแดง ปาสงวนแหงชาติปาประจํารักษ ปาสงวนแหงชาติปาลานสาง ปาสงวนแหงชาติ 
ปาประดางและปาวังกเจา ปาสงวนแหงชาติปาชองแคบ และปาแมโกนเกน ปาสงวนแหงชาติปาแมสอด และ
ปาสงวนแหงชาติปาแมกลอง และปาอุมผาง 
 

ประจวบคีรีขันธ: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเสด็จใน
กรมหลวงชุมพร (ทิศเหนือ) อุทยานแหงชาติแกงกระจาน อุทยานแหงชาติกุยบุรี อุทยานแหงชาติเขาสามรอย
ยอด อุทยานแหงชาตินํ้าตกหวยยาง อุทยานแหงชาติหาดวนกร ปาสงวนแหงชาติปากุยบุรี ปาสงวนแหงชาติ 
ปาเขานอย ปาสงวนแหงชาติปาคลองเกา และปาคลองคอย ปาสงวนแหงชาติปาดอนเต็งรัง ปาสงวนแหงชาติ
ปาทุงกระตายขัง ปาสงวนแหงชาติปาเลนบางปู ปาสงวนแหงชาติปาเขาเขียว ปาสงวนแหงชาติปาเขานอยหัวย
ตามา ปาสงวนแหงชาติปาเขาทุงมะเมา ปาสงวนแหงชาติปาเขาตามองลาย ปาสงวนแหงชาติปาคลองวาฬ 
ปาสงวนแหงชาติปาวังดวนและปาหวยยาง ปาสงวนแหงชาติปาทับสะแก ปาสงวนแหงชาติปาเขาไชยราช และ
ปาคลองกรูด ปาสงวนแหงชาติปาคลองแมรําพึง และปาสงวนแหงชาติปาพุนํ้าเค็ม 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

เพชรบุรี: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตหามลาสัตวปาเขากระปุก-เขาเตา
หมอ อุทยานแหงชาติแกงกระจาน ปาสงวนแหงชาติปายางนํ้ากลัดเหนือและปายางนํ้ากลัดใต ปาสงวน
แหงชาติปาหนองกระทุม ปาสงวนแหงชาติปาหนองหญาปลอง ปาสงวนแหงชาติปายางลําหวยแมประจันต 
ปาสงวนแหงชาติปายางหัก-เขาปุม ปาสงวนแหงชาติปาบานแหลม ปาสงวนแหงชาติปาปากทะเล ปาสงวน
แหงชาติปาเขาถ้ํารงค และปาหนองชางตาย ปาสงวนแหงชาติปายาง ปาสงวนแหงชาติปาชะอํา และปาบาน
โรง ปาสงวนแหงชาติปาดอนมะทราง ปาสงวนแหงชาติปาเขาถํ้าเสือ และปาเขาโปงแย และปาสงวนแหงชาติ 
ปาหมายเลขแปดสิบเจ็ด 
 

ราชบุรี: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ ยกเวนอําเภอบางแพ อําเภอดําเนินสะดวก และอําเภอวัดเพลง 
พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตหามลาสัตวปาถํ้าคางคาว-เขาชองพราน เขตหามลาสัตวปาเขาประทับชาง 
เขตหามลาสัตวปาวัดถ้ําระฆัง-เขาพระนอน เขตรักษาพันธุสัตวปาแมนํ้าภาชี ปาสงวนแหงชาติปายางดานทับ
ตะโก ปาสงวนแหงชาติปาฝงซายแมนํ้าภาชี(หมายเลขแปดสิบหา) ปาสงวนแหงชาติปาซําสาม ปาสงวน
แหงชาติปาเขาบิน ปาสงวนแหงชาติปาเขากรวด และปาเขาพลอง และปาสงวนแหงชาติปาพุยาง และปาพุสาม
ซอน  
 

ภาคใต 
 

กระบี่: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตหามลาสัตวปาทุงทะเล 
เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองพระยา เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาประ-บางคราม อุทยานแหงชาติธารโบกขรณี 
อุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา อุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา 
ปาสงวนแหงชาติปาเขาตอ ปาสงวนแหงชาติปาเขาแกวและปาควนยิงวัว ปาสงวนแหงชาติปาเขาใหญ ปาสงวน
แหงชาติปาปลายคลองพระยา ปาสงวนแหงชาติปาปากลาว และปาคลองบากัน ปาสงวนแหงชาติปาเขาแกว 
ปาสงวนแหงชาติปาเขาหนาวัว ปาเขาหนาแดง ปาเขาอาวปอง และปาเขาไมแกว ปาสงวนแหงชาติปาเขาพนม
เบญจา ปาสงวนแหงชาติปาคลองกาโหรด และปาคลองหิน ปาสงวนแหงชาติปาที่ดินของรัฐ แปลงที่ ร.9 
ปาสงวนแหงชาติปาดานยางคู ปาบางเหรียง และปาเขาขวาง ปาสงวนแหงชาติปาเขาชองเสียด ปาเขากลม 
และปาเขาชองบางเหรียง ปาสงวนแหงชาติปาสินปุน ร.12 ปาสงวนแหงชาติปาในทองที่ตําบลทับปริก และ
ตําบลเขาคราม ปาสงวนแหงชาติปาเขาทอง ปาไสไทย และปาอาวนาง ปาสงวนแหงชาติปาอาวนาง และ 
ปาหางนาค ปาสงวนแหงชาติปาในชองฝงตะวันตกถนนสายสาม ปาสงวนแหงชาติปาไสโปะ แปลงที่หน่ึง และ
แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาเขาอาวนํ้าเมา และปาเขาอาวนาง ปาสงวนแหงชาติปาคลองจิหลาด ปาสงวน
แหงชาติปาคลองกระบ่ีใหญ และปาคลองเหนือคลอง ปาสงวนแหงชาติปาเขาขวาง ปาโคกยางและปาชองบาง
เหรียง ปาสงวนแหงชาติปาเขาประ ปาสงวนแหงชาติปาคลองเหนือคลอง และปาแหลมกรวด ปาสงวนแหงชาติ
ปาแหลมกรวด และปาคลองบางผึ้ง ปาสงวนแหงชาติปาชายเลนคลองบางผึ้ง และปาคลองพอ ปาสงวน
แหงชาติปาเกาะสีบอยา ปาสงวนแหงชาติปาเกาะปู ปาสงวนแหงชาติปาเกาะตุหลัง ปาสงวนแหงชาติปาเกาะ
ฮ่ัง ปาสงวนแหงชาติปาคลองลัดปนจอ ปาสงวนแหงชาติปาคลองพน และปาบากัน ปาสงวนแหงชาติปาชอง
ศิลา และปาชองขี้แรต ปาสงวนแหงชาติปาบางคราม ปาสงวนแหงชาติปาเกาะกลาง ปาสงวนแหงชาติปาเลน
คลองราปู แปลงที่หน่ึง และแปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาคลองยาง ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองพน และ
ปากลาเสนอย ปาสงวนแหงชาติปาหลังสอด และปาควนบากันเกาะ ปาสงวนแหงชาติปาคลองโหนด และปาลัด
บอแหน และปาสงวนแหงชาติปาเกาะลันตาใหญ 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
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ชุมพร: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเสด็จใน
กรมหลวงชุมพร (ทิศเหนือ) เขตรักษาพันธุสัตวปาเสด็จในกรมหลวงชุมพร (ทิศใต) เขตรักษาพันธุสัตวปาทุง
ระยะ-นาสัก เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน อุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร อุทยานแหงชาตินํ้าตกห
งาว ปาสงวนแหงชาติปารับรอ และปาสลุย ปาสงวนแหงชาติปานํ้าตกกะเปาะ ปาสงวนแหงชาติปาเขาใหญบาง
จาก และปาควนทุงมหา ปาสงวนแหงชาติปาเขาชางตาย และปาเขาสีเสียด ปาสงวนแหงชาติปาเลนอาวทุง
มหา ปาสงวนแหงชาติปาพรุกะชิง ปาสงวนแหงชาติปาเกาะเตียบ ปาสงวนแหงชาติปาเสียบยวน และปาทาสาร 
ปาสงวนแหงชาติปาทุงระยะ และปานาสัก ปาสงวนแหงชาติปาเลนอาวพนังตัก ปาสงวนแหงชาติปาเลนอาวทุง
คา และปาอาวสวี ปาสงวนแหงชาติปาเขาตังอา และปาคลองโชน ปาสงวนแหงชาติปาพะโตะปาปงหวาน และ
ปาปากทรง ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองตะโก ปาเลนคลองทาทอง และปาคลองบางมุด ปาสงวนแหงชาติ 
ปาเลนคลองทาทอง และปาเลนคลองบางละมุด ปาสงวนแหงชาติปาพรุใหญ ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองริ่ว 
ปาสงวนแหงชาติปาละแม และปาสงวนแหงชาติปานาพญา  
 

ตรัง: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตหามลาสัตวปาเขานํ้าพราย 
เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาประบางคราม เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด 
อุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา ปาสงวนแหงชาติ 
ปาใสปาแก ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบันทัดแปลงที่หน่ึง ตอนที่สาม ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบรรทัด
แปลงที่หน่ึง ตอนที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาเขารังสาด ปาทะเลสองหอง และปาพยอมพอก ปาสงวนแหงชาติ
ปาคลองชี และปาทอนแจ ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาขาด ปาสงวนแหงชาติปาคลองกะลาเส และปาคลองไม
ตาย ปาสงวนแหงชาติปาสายคลองรมเมือง ปาสายควน และปาเกาะอายกลิ้ง ปาสงวนแหงชาติปาควนขวาง
และปาเขาโอน ปาสงวนแหงชาติปาหนองเนียงแตก ปาหวยเคี่ยม และปาหนองหนักทอง ปาสงวนแหงชาติ 
ปาเทือกเขานํ้าพราย ปาเขาหนาแดง ปาควนยาง และปาควนเหมียง ปาสงวนแหงชาติปาเขาพลู ปาสงวน
แหงชาติปาคลองไหโละ ปาเลนคลองปอ และปาเลนคลองหละ ปาสงวนแหงชาติปาสายควนหละ และปาเขา
หวาง ปาสงวนแหงชาติปาสายเขาหวาง ปาสงวนแหงชาติปาเขาหวาง ปาควนแดง และปานํ้าราบ ปาสงวน
แหงชาติปาทุงคาย ปาสงวนแหงชาติปาเกาะมุก ปาสงวนแหงชาติปาคลองกันตัง และปาคลองไหโละ ปาสงวน
แหงชาติปาเกาะคอ ปาสงวนแหงชาติปาเกาะแลน ปาสงวนแหงชาติควนกันตัง ปาสงวนแหงชาติควนบางหมาก 
ปาสงวนแหงชาติปาควนจุปะ ปาสงวนแหงชาติปาคลองแตหรํา ปาปากคลองบางแรต และปาเขาหนุย ปาสงวน
แหงชาติปาเลนคลองปะเหลียน และปาคลองทาบา ปาสงวนแหงชาติปาทุงตะเสะ ปาสงวนแหงชาติปาเลน
คลองปรน ปาเลนคลองควนยาง ปาเลนคลองหินคอกควาย ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบรรทัดแปลงที่หน่ึง 
ตอนที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบันทัดแปลงที่สอง ตอนที่หน่ึง ปาสงวนแหงชาติปาเกาะลิบง ปาสงวน
แหงชาติปาเลนเกาะเหลาตํา ปาสงวนแหงชาติปาควนบาหวี ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองใหดน ปาเลนคลอง
ตะเสะ ปาเลนคลองทุงกอ และปาเลนคลองแพรกออก ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองหวายดน ปาเลนคลอง 
สุโสะ และปาเลนคลองกุเหรา ปาสงวนแหงชาติปาทาโตะแซะ และปาสงวนแหงชาติปาคลองหยงสตาร 
ปาคลองหลักขันธ และปาคลองลิพัง 
 

นครศรีธรรมราช: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด ยกเวนอําเภอพระพรหมและอําเภอจุฬาภรณ 
พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตหามลาสัตวปาแหลมตะลุมพุก เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย เขตรักษาพันธุสัตว
ปากระทูน อุทยานแหงชาตินํ้าตกสี่ขีด อุทยานแหงชาติเขาหลวง อุทยานแหงชาตินํ้าตกโยง อุทยานแหงชาติเขา
ปู-เขายา ปาสงวนแหงชาติปาเขาออก ปาเขาทองโหนด และปาเขาชัยสน ปาสงวนแหงชาติปาเลนเขาแหลม
ทาบ ปาสงวนแหงชาติปาคลองธง ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองขนอม ปาสงวนแหงชาติปาคลองเหลง 
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ปาสงวนแหงชาติปาเขาหัวชาง ปาสงวนแหงชาติปายางโพรง และปาเขาใหญ ปาสงวนแหงชาติปาเลนปากนํ้าสิ
ชล ปาสงวนแหงชาติปาเขาคอกวาง ปาสงวนแหงชาติปากรุงชิง ปาสงวนแหงชาติปาคลองเผียน ปาสงวน
แหงชาติปาเขานัน ปาสงวนแหงชาติปาหวยกองเสา ปาสงวนแหงชาติปาเขากะทูน และปาปลายกะเบียด 
ปาสงวนแหงชาติปาทุงสัง และปาปากเพรียง ปาสงวนแหงชาติปาปลายรา ปาสงวนแหงชาติปาคลองเพลง 
ปาสงวนแหงชาติปาภูเขาหลวง ปาสงวนแหงชาติปาเขาหลวง ปาสงวนแหงชาติปาเลนปากพยา-ปากนคร 
ปาสงวนแหงชาติปาปลายแหลมตะลุมพุก ปาสงวนแหงชาติปาเลนปากพนังฝงตะวันออก และปาเลนเกาะไชย 
ปาสงวนแหงชาติปาเขาเหมน ปาสงวนแหงชาติปาปลายคลองวังหีบ ปาสงวนแหงชาติปาคลองกรุงหยัน 
ปาสงวนแหงชาติปาเขาขาว ปาสงวนแหงชาติปาหนาไซ ปาควนขาวเครา และปาควนประ ปาสงวนแหงชาติ 
ปาอาวกราย ปาสงวนแหงชาติปานํ้าตกโยง ปาสงวนแหงชาติปาชองกะโสม ปาวังญวน ปาควนประ ปาชองเขา 
ปาไรใหญ ปาควนขี้แรด ปาควนนกจาบ และปาปากอาว ปาสงวนแหงชาติปาคลองปากแพรก ปาสงวน
แหงชาติปาใสโตน และปาในตาก  ปาสงวนแหงชาติปาดอนทราย และปากลอง ปาสงวนแหงชาติปาบานกุมแป 
ปาบานในลุม และปาพรุควนเคร็ง ปาสงวนแหงชาติปาคลองคีอง ปาสงวนแหงชาติปาหนองหวา ปาสงวน
แหงชาติปาหนาไซ และปานาปู ปาสงวนแหงชาติปาพรุพี ปาสงวนแหงชาติปาควนออกบานนํ้าตก ปาสงวน
แหงชาติปาทาชางขาม และปาสงวนแหงชาติปาควนแกว และปาคลองตม และปาทุงลานแซะ 
 

นราธิวาส: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตหามลาสัตวปาปาพรุ 
เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลา เขตรักษาพันธุสัตวปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ อุทยานแหงชาติบูโด-
สุไหงปาดี ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขารือเสาะ ปาย่ีงอ และปาบาเจาะ ปาสงวนแหงชาติปาปรินยอฝงซาย
แมนํ้าสายบุรี แปลงที่หน่ึง ปาสงวนแหงชาติปาเขาตันหยง ปาสงวนแหงชาติปาเขาสํานัก ปาสงวนแหงชาติ 
ปาบองอ ปาสงวนแหงชาติปาบูเกะตาเว แปลงที่หน่ึง ปาสงวนแหงชาติปาบูเกะตาเว แปลงที่สอง ปาสงวน
แหงชาติปาบูเกะตามง ปาสงวนแหงชาติปาไอยสะเตียร ปาสงวนแหงชาติปาลุมนํ้าบางนรา แปลงที่หน่ึง 
ปาสงวนแหงชาติปาลุมนํ้าบางนรา แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาลูโบะลาเซาะ ปาสงวนแหงชาติปาฝงขวา
แมนํ้าสายบุรี ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขากรีอซอ และปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบาลา 
 

ปตตานี: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด ยกเวนอําเภอแมลาน พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่
อุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี ปาสงวนแหงชาติปาเลนหนองจิก ปาสงวนแหงชาติปาดอนนา ปาสงวนแหงชาติ
ปาเลนยะหริ่ง ปาสงวนแหงชาติปาเลนยะหร่ิง แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาเขาใหญ ปาสงวนแหงชาติ 
ปาเขาตูม ปาสงวนแหงชาติปาบูเกะกุง ปาสงวนแหงชาติปาเขายีโตะ ปาสงวนแหงชาติปาไมแกน และปาสงวน
แหงชาติปากะรุบี 
 

พังงา: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวปาโตน
ปริวรรต อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร อุทยานแหงชาติแหลมสน อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน อุทยาน
แหงชาติศรีพังงา อุทยานแหงชาติเขาสก อุทยานแหงชาติเขาหลัก-ล่ํารู อุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทาย
เหมือง อุทยานแหงชาติอาวพังงา อุทยานแหงชาติธารโบกขรณี ปาสงวนแหงชาติปาหมูเกาะสุรินทร ปาสงวน
แหงชาติปาเทือกเขานมสาว แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาทุงนาดําและปาควนปากเตรียม ปาสงวนแหงชาติ
ปาเกาะระ ปาสงวนแหงชาติปาเกาะเกาะ ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขานมสาว ปาสงวนแหงชาติปาเลน
โครงการอําเภอคุระบุรี แปลงที่หน่ึง ปาสงวนแหงชาติปาทุงทุ ปาสงวนแหงชาติปาเลนโครงการกิ่งอําเภอ 
คุระบุรี แปลงที่สาม ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาแมนางขาว ปาสงวนแหงชาติปาหัวเขา ปาสงวนแหงชาติ 
ปาเขาบอไทร ปาสงวนแหงชาติปาเขาพระพิชัย ปาสงวนแหงชาติปาเลนโครงการอําเภอตะกั่วปา และปาเขา
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บางนายสี ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองบางปอ ปาสงวนแหงชาติปามามัง และปาเขาบางเตา ปาสงวน
แหงชาติปาควนถ้ําและปาบางกรัก ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบางปริก และปาบางอี ปาสงวนแหงชาติ 
ปาเทือกเขาศรีราชา ปาเขาบางกรัก และปาเขาบางใหญ ปาสงวนแหงชาติปาเขาปลายโตะ และปาเขาศก 
ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาหลักและปาเขาโตน ปาสงวนแหงชาติปาเขาหนวยอ้ึง ปาเขาเหมาะนอย และ 
ปาเขาพอตา ปาสงวนแหงชาติปาเขาบางแกว ปาเขาบางเคียน และปาควนหินดาน ปาสงวนแหงชาติ 
ปาเทือกเขากะได ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาสูง ปาสงวนแหงชาติปาควนมะรุย ปาสงวนแหงชาติ 
ปาชายทะเลเขาหลัก ปาสงวนแหงชาติปาคลองทุงมะพราว ปาสงวนแหงชาติปาเขาหลัก และปาลํารู ปาสงวน
แหงชาติปาเขาหลักลําแกน ปาสงวนแหงชาติปาควนหัวโตน และปาเขาพัง ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขา
กระทะควํ่า ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาหราสูง ปาสงวนแหงชาติปาเขาลําป ปาสงวนแหงชาติปาพานพอ 
ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาโตนดิน ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาทุงคาโงก ปาสงวนแหงชาติปาเขาทอยและ
ปานางหงษ ปาสงวนแหงชาติปาควนเขาเปาะ ปาสงวนแหงชาติปาคลองสามชอง และปาคลองกระโสม 
ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองสามชอง แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปานากก ปาสงวนแหงชาติปาเลนโครงการ
ทับปุด ปาสงวนแหงชาติปาวังทัง ปาสงวนแหงชาติปาสนชายทะเล ปาสงวนแหงชาติปาบานบางหลาม ปาสงวน
แหงชาติปาคลองหาดทรายเปลือกหอย และปาคลองทาอยู ปาสงวนแหงชาติปาคลองหยง ปาสงวนแหงชาติ 
ปาคลองทองหลาง ปาสงวนแหงชาติปาควนชางเขาทองหลาง ปาสงวนแหงชาติปาควนโตะหลาและปาแหลมซํา 
ปาสงวนแหงชาติปาคลองติเตะ ปาสงวนแหงชาติปาควนจุก ปาสงวนแหงชาติปาเกาะโบยใต ปาสงวนแหงชาติ
ปาคลองอาวเลน ปาสงวนแหงชาติปาเกาะยาวนอย ปาสงวนแหงชาติปาคลองเหีย ปาสงวนแหงชาติปาเกาะ
ยาวใหญ แปลงที่หน่ึง ปาสงวนแหงชาติปาคลองยาหมี ปาสงวนแหงชาติปาชองหลาด ปาสงวนแหงชาติปาเกาะ
ยาวใหญแปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาคลองพรุแจด ปาสงวนแหงชาติปาพรุใน และปาสงวนแหงชาติ 
ปาคลองโละปาไล 
 

พัทลุง: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด ยกเวนอําเภอบางแกว พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขต
หามลาสัตวปาทะเลนอย เขตหามลาสัตวปาทะเลสาบ เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด อุทยานแหงชาติเขาปู-
เขายา ปาสงวนแหงชาติปาภูเขาบรรทัด แปลงที่สอง ตอนที่หน่ึง ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบรรทัด แปลงที่
สอง ตอนที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบรรทัด แปลงที่สอง ตอนที่สาม ปาสงวนแหงชาติปาควนตอ 
ปาควนฤทธ์ิ ปาควนเลียบ และปาควนหินขาว ปาสงวนแหงชาติปาคลองยวน ปาสงวนแหงชาติปาหวยสมและ
ปาลํานาวา ปาสงวนแหงชาติปาภูเขาบรรทัด แปลงที่หน่ึง ตอนที่หน่ึง ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบรรทัด 
แปลงที่หน่ึง ตอนที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบรรทัด แปลงที่หน่ึง ตอนที่สาม ปาสงวนแหงชาติปาในวัง 
ปาสงวนแหงชาติปาเขาศพนางพันธุรัตน ปาควนแกว และปาควนอายหลุด ปาสงวนแหงชาติปาเขาหวัง ปาเขา
คับ ปาเขาเขียว และปาเขายาโงง ปาสงวนแหงชาติปาเกาะหมาก ปาสงวนแหงชาติปาเขาหัวชาง ปาเขาตีน 
ปาเขาหลักไก และปาเขาพระ ปาสงวนแหงชาติปาควนเสาธง ปาควนนายสุก และปาควนนายหวัด ปาสงวน
แหงชาติปาพรุเสม็ด และปาบางเต็ง ปาสงวนแหงชาติปาทาเตียน และปาสงวนแหงชาติปาเขาจันทร 
 

ภูเก็ต: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตหามลาสัตวปาเขา
พระแทว อุทยานแหงชาติสิรินาถ ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองอูตะเภา ปาสงวนแหงชาติปาเขาไมพอก และ
ปาไมแกว ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองทามะพราว ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองพารา ปาสงวนแหงชาติ 
ปาเขาสามเหลี่ยม ปาสงวนแหงชาติปาเขารวก และปาเขาเมือง ปาสงวนแหงชาติปาบางขนุน ปาสงวนแหงชาติ
ปาควนเขาพระแทว ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองบางโรง ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขากมลา ปาสงวน
แหงชาติปาเลนคลองทาเรือ ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขานาคเกิด ปาสงวนแหงชาติปาเขาโตะแซะ ปาสงวน
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แหงชาติปาเลนคลองบางชีเหลา-คลองทาจีน ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองเกาะผี และปาสงวนแหงชาติ 
ปาเกาะโหลน 
 

ยะลา: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา- 
บาลา อุทยานแหงชาติบางลาง อุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี ปาสงวนแหงชาติปาเขาใหญ ปาสงวนแหงชาติ
ปาตันหยงกาลอ ปาสงวนแหงชาติปาจะกวะ ปาสงวนแหงชาติปาสกายอกุวิง ปาสงวนแหงชาติปาลากะ 
ปาสงวนแหงชาติปากาบัง ปาสงวนแหงชาติปาลาบู และปาถํ้าทะลุ ปาสงวนแหงชาติปากาโสด ปาสงวน
แหงชาติปาเทือกเขากาลอ และปาสงวนแหงชาติปาเบตง 
 

ระนอง: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเสด็จ
ในกรมหลวงชุมพร (ทิศใต) เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ-นาสัก เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน 
เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคา อุทยานแหงชาติลํานํ้ากระบุรี อุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว อุทยานแหงชาติ
แหลมสน อุทยานแหงชาติศรีพังงา ปาสงวนแหงชาติปานํ้าขาว ปาสงวนแหงชาติปานํ้าจืด ปามะมุ และปาปาก
จั่น ปาสงวนแหงชาติปาลําเลียง ปาสงวนแหงชาติปาคลองลําเลียง-ละอุน ปาสงวนแหงชาติปาละอุน และ 
ปาราชกรูด ปาสงวนแหงชาติปาคลองเส็ตกวด ปาเขาหินชาง และปาเขาสามแหลม ปาสงวนแหงชาติปาเกาะ
ชาง ปาสงวนแหงชาติปาคลองหัวเขียว และปาคลองเกาะสุย ปาสงวนแหงชาติปาเขานํ้าตกหงาว ปาสงวน
แหงชาติปาเกาะพะยาม ปาสงวนแหงชาติปาคลองหินกอง และปาคลองมวงกลวง ปาสงวนแหงชาติปาเลน
คลองมวงกลวง และปาแหลมหนาทุง และปาสงวนแหงชาติปากะเปอร 
 

สงขลา: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตหามลาสัตวปาทะเลสาบ 
เขตหามลาสัตวปาเขาเหรง เขตหามลาสัตวปาเขาประชาง-แหลมขาม เขตหามลาสัตวปาปากราด เขตรักษา
พันธุสัตวปาเขาบรรทัด เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง อุทยานแหงชาติเขานํ้าคาง ปาสงวนแหงชาติปาทุง
แพร ปาสงวนแหงชาติปาทุงบางนกออก ปาสงวนแหงชาติปาควนทับชาง ปาสงวนแหงชาติปาแมพรุ 
ปาเทือกเขาไฟไหม และปาคลองกั่ว ปาสงวนแหงชาติปาควนหินผุด และปายอดเขาแกว ปาสงวนแหงชาติ 
ปาเทือกเขาแกว ปาคลองเขาลอน และปาคลองปอม ปาสงวนแหงชาติปาควนเขาวัง ปาคลองตอ และ 
ปาเทือกเขาแกว ปาสงวนแหงชาติปาเขาวังพา ปาสงวนแหงชาติปาเขาเหลี่ยม ปาเขาจันดี และปาเขาบอทอ 
ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาแกว ปาสงวนแหงชาติปาควนนายเสน ปาควนเหม็ดชุน ปาควนแมเขานา ปาควน
ลูกหมี และปาควนปาหยัง ปาสงวนแหงชาติปาควนจําศิล ปาสงวนแหงชาติปาเขารังเกียจ ปาเขาสัก ปาเขาสูง 
และปาควนแกว ปาสงวนแหงชาติปาเกาะเหลาะหนัง ปาสงวนแหงชาติปาควนโตะดุด ปาควนทวด และปาควน
สามงอน ปาสงวนแหงชาติปากราด ปาสงวนแหงชาติปาควนพน ปาสงวนแหงชาติปาเขาแดน ปาเขาเสม็ด 
ปาควนเสม็ดชุน และปาควนเหรง ปาสงวนแหงชาติปาเขาแดน ปาควนเจดีย ปาเขาพระยาไม และปาควน
กําแพง ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาสันกาลาคีรี ปาสงวนแหงชาติปาเขาแดน ปาเขานํ้าคาง ปาควนทางสยา 
ปาควนเขาไหม และปาควนสิเหรง ปาสงวนแหงชาติปาเขาแดน ปาเขานํ้าคาง และปาควนสิเหรง ปาสงวน
แหงชาติปาควนราสอ ปาควนสอหรอ ปาควนนํ้ารอน ปาควนบางพลา และปาเขาโตะเทพ และปาสงวน
แหงชาติปาเทือกเขาโตะเทพ และปาควนหินลับ 
 

สตูล: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่เขตหามลาสัตวปาหนองปลัก
พระยาและเขาระยาบังสา เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง อุทยานแหงชาติ
หมูเกาะเภตรา อุทยานแหงชาติตะรุเตา อุทยานแหงชาติทะเลบัน ปาสงวนแหงชาติปาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่
หน่ึง ปาสงวนแหงชาติปาควนบารายี ปาควนโรงพัก และปาควนสังหยุด ปาสงวนแหงชาติปาตระ ปาหวยหลอด 
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และปาเขาขุมทรัพย ปาสงวนแหงชาติปาควนทัง และปาเขาขาว ปาสงวนแหงชาติปาเขาหมาไมหยก ปาสงวน
แหงชาติปาเขาคอม ปาเขาแดง และปาเขาใหญ ปาสงวนแหงชาติปาดงเชือกชาง ปาสงวนแหงชาติปาหวยบวง 
ปาเขาแดง และปาเขาโตะดู ปาสงวนแหงชาติปาควนกาหลง ปาสงวนแหงชาติปาหัวกะหมิง ปาสงวนแหงชาติ
ปาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาเลน ตอนที่สาม ปาปาเตะ และปาปลักจูด ปาสงวนแหงชาติ
ปากุปงและปาปุโล็ด ปาสงวนแหงชาติปาเจะบิลัง ปาตันหยงโป และปาตํามะลัง และปาสงวนแหงชาติปาเลน
ตอนที่หา 
 

สุราษฏรธานี: พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด ยกเวนอําเภอบานนาเดิม พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูใน
พ้ืนที่เขตหามลาสัตวปาหนองทุงทอง เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองยัน เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองแสง เขตรักษา
พันธุสัตวปาคลองพระยา อุทยานแหงชาติแกงกรุง อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง อุทยานแหงชาติเขาสก 
อุทยานแหงชาติคลองพนม อุทยานแหงชาติใตรมเย็น อุทยานแหงชาตินํ้าตกสี่ขีด ปาสงวนแหงชาติปาทาชนะ 
ปาสงวนแหงชาติปาคลองทาเนียน และปาเลนคลองพุมเรียง ปาสงวนแหงชาติปาทุงใสไซ ปาสงวนแหงชาติ 
ปาเลนนํ้าเค็มทาฉาง ปาสงวนแหงชาติปาเลนดอนสัก ปาสงวนแหงชาติปาชัยครามและปาวัดประดู ปาสงวน
แหงชาติปาทุงรัง ควนเสียด บกไกฟา และคลองกงชัง ปาสงวนแหงชาติปาไชยครามและปาวัดประดู แปลงที่
สอง ปาสงวนแหงชาติปาบานนา ปาทาเรือ และปาเคียนซา ปาสงวนแหงชาติปาคลองนํ้าเฒา ปาสงวนแหงชาติ
ปาคลองสกและปาคลองพนม ปาสงวนแหงชาติปาเขาพนม และปาเขาพลูเถื่อน ปาสงวนแหงชาติปาเขาแดง
ราม และปาเขาหนาราหู ปาสงวนแหงชาติปาบางเบา และปาคลองเซียด ปาสงวนแหงชาติปายานยาว ปาเขา
วง และปากระซุม ปาสงวนแหงชาติปาคลองเหยียน ปาสงวนแหงชาติปาบานหมาก และปาปากพัง ปาสงวน
แหงชาติปาใสทอน และปาคลองโซง และปาสงวนแหงชาติปาคลองสินปุน 
 

ภาพที่ 13 และ 14 แสดงตัวอยางการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 สําหรับ
ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมรายจังหวัดและภาพรวมพ้ืนที่ปาไมของประเทศ แสดงตามตารางที่ 16 และภาพที่ 15 – 
86 
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 ขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

ป พ.ศ. 2555 - 2556 
ขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
ป พ.ศ. 2556 - 2557 

   

ภาพดาวเทียมไทยโชต 
ป พ.ศ. 2556 - 2557 

  
   

ภาพดาวเทียม Landsat 8 
ป พ.ศ. 2557 

  
   

ภาพดาวเทียมไทยโชตดัดแก 
แบบ Pan-sharpened 
ป พ.ศ. 2552 - 2555 

  
 
ภาพที่ 13  ตัวอยางการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 บริเวณจังหวัดกําแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  57 

 
 

 
 ขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

ป พ.ศ. 2555 - 2556 
ขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
ป พ.ศ. 2556 - 2557 

   

ภาพดาวเทียมไทยโชต 
ป พ.ศ. 2556 - 2557 

  
   

ภาพดาวเทียม Landsat 8 
ป พ.ศ. 2557 

  
   

ภาพดาวเทียมไทยโชตดัดแก 
แบบ Pan-sharpened 
ป พ.ศ. 2552 - 2555 

  
 
ภาพที่ 14  ตัวอยางการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 บริเวณจังหวัดสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 58 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ตารางที่ 16  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

ช่ือจังหวัด พ้ืนที่จังหวัด (ไร) 
พ้ืนที่ปาไม (ไร) 

ป พ.ศ. 2556 - 2557 
รอยละพ้ืนที่ปาไม 

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

รวม 60,044,825.57    38,769,417.82            64.57  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

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

รวม 104,823,161.31    15,748,932.23            15.02  



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  59 

 
 

ตารางที่ 16  (ตอ) 
 

ช่ือจังหวัด พ้ืนที่จังหวัด (ไร) 
พ้ืนที่ปาไม (ไร) 

ป พ.ศ. 2556 - 2557 
รอยละพ้ืนที่ปาไม 

ภาคตะวันออก 
จันทบุรี 4,009,254.59  1,304,016.84            32.53  
ฉะเชิงเทรา 3,231,115.76  495,100.61            15.32  
ชลบุรี 2,817,362.19  339,683.18            12.06  
ตราด 1,791,109.07  562,858.24            31.43  
ปราจีนบุรี 3,140,817.46  882,705.19            28.10  
ระยอง 2,290,804.53  176,427.14              7.70  
สระแกว 4,269,562.13  919,055.64            21.53  

รวม 21,550,025.73  4,679,846.84            21.72  
ภาคกลาง 

กรุงเทพมหานคร 979,994.56           3,211.09              0.33  
กําแพงเพชร 5,320,031.36     1,237,695.38            23.26  
ชัยนาท 1,566,998.72         37,249.21              2.38  
นครนายก 1,338,094.28        396,466.72            29.63  
นครปฐม 1,338,954.06 ไมมีพ้ืนที่ปาไม 
นครสวรรค 5,953,551.03 546,815.57        9.26  
นนทบุรี 397,750.15 ไมมีพ้ืนที่ปาไม 
ปทุมธานี 950,750.46 ไมมีพ้ืนที่ปาไม 
พระนครศรีอยุธยา 1,592,091.82 ไมมีพ้ืนที่ปาไม 
พิจิตร 2,699,382.43           8,674.31              0.32  
พิษณุโลก 6,622,222.46     2,394,712.33            36.16  
เพชรบูรณ 7,712,296.35     2,409,184.43            31.24  
ลพบุร ี 4,064,195.84        563,304.31            13.86  
สมุทรปราการ 604,447.40         14,866.34              2.46  
สมุทรสงคราม 258,369.34         19,292.59              7.47  
สมุทรสาคร 541,530.13         23,048.88              4.26  
สระบุร ี 2,180,109.95        486,007.91            22.29  
สิงหบุรี 510,762.73             249.56              0.05  
สุโขทัย 4,165,271.27     1,235,460.93            29.66  
สุพรรณบุร ี 3,379,169.46        382,934.64            11.33  
อางทอง 594,060.36 ไมมีพ้ืนที่ปาไม 
อุทัยธานี 4,155,596.94     2,138,610.99            51.46  

รวม 56,925,631.11    11,902,120.56            20.91  
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 60 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ตารางที่ 16  (ตอ) 
 

ช่ือจังหวัด พ้ืนที่จังหวัด (ไร) 
พ้ืนที่ปาไม (ไร) 

ป พ.ศ. 2556 - 2557 
รอยละพ้ืนที่ปาไม 

ภาคตะวันตก 
กาญจนบุร ี 12,117,425.33     7,572,995.53            62.50  
ตาก 10,814,832.07     7,792,576.02            72.05  
ประจวบคีรีขันธ 4,008,263.15     1,470,326.08  36.68 
เพชรบุรี 3,857,409.46     2,208,321.68            57.25  
ราชบุรี 3,243,779.00     1,081,387.54            33.34  

รวม 34,041,709.01    20,125,606.85            59.12  
ภาคใต 

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

รวม 46,133,508.32    11,059,476.32  23.97 
รวมทั้งหมด 323,518,861.06  102,285,400.62            31.62  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  61 

 
 

 
ภาพที่ 15  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดเชียงราย ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 62 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 16  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  63 

 
 

 
ภาพที่ 17  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดนาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 64 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 18  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดพะเยา ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  65 

 
 

 
ภาพที่ 19  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดแพร ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 66 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 20  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดแมฮองสอน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  67 

 
 

 
ภาพที่ 21  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดลําปาง ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 68 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 22  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดลําพูน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  69 

 
 

 
ภาพที่ 23  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดอุตรดิตถ ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 70 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 24  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดกาฬสินธุ ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  71 

 
 

 
ภาพที่ 25  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดขอนแกน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 72 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 26  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดชัยภูมิ ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  73 

 
 

 
ภาพที่ 27  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดนครพนม ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 74 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 28  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  75 

 
 

 
ภาพที่ 29  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดบึงกาฬ ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 76 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 30  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดบุรีรัมย ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  77 

 
 

 
ภาพที่ 31  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดมหาสารคาม ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 78 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 32  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดมุกดาหาร ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  79 

 
 

 
ภาพที่ 33  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดยโสธร ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 80 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 34  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดรอยเอ็ด ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  81 

 
 

 
ภาพที่ 35  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดเลย ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 82 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 36  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดศรีสะเกษ ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  83 

 
 

 
ภาพที่ 37  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดสกลนคร ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 84 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 38  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดสุรินทร ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  85 

 
 

 
ภาพที่ 39  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดหนองคาย ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 86 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 40  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดหนองบัวลําภู ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  87 

 
 

 
ภาพที่ 41  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดอํานาจเจริญ ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 88 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 42  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดอุดรธานี ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  89 

 
 

 
ภาพที่ 43  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดอุบลราชธานี ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 90 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 44  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดจันทบุรี ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  91 

 
 

 
ภาพที่ 45  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดฉะเชิงเทรา ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 92 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 46  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดชลบุรี ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  93 

 
 

 
ภาพที่ 47  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดตราด ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 94 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 48  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดปราจีนบุรี ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  95 

 
 

 
ภาพที่ 49  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดระยอง ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 96 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 50  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดสระแกว ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  97 

 
 

 
ภาพที่ 51  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 98 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 52  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  99 

 
 

 
ภาพที่ 53  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดชัยนาท ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 100 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 54 พ้ืนที่ปาไมจังหวัดนครนายก ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  101 

 
 

 
ภาพที่ 55  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดนครสวรรค ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 102 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 56  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดพิจิตร ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  103 

 
 

 
ภาพที่ 57  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 104 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 58  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดเพชรบูรณ ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  105 

 
 

 
ภาพที่ 59  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดลพบุร ีป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 106 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 60  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดสมุทรปราการ ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  107 

 
 

 
ภาพที่ 61  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดสมุทรสงคราม ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 108 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 62  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดสมุทรสาคร ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  109 

 
 

 
ภาพที่ 63  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดสระบุรี ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 110 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 64  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดสุโขทัย ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  111 

 
 

 
ภาพที่ 65  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดสุพรรณบุรี ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 112 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 66  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดอุทัยธานี ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  113 

 
 

 
ภาพที่ 67  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดกาญจนบุรี ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 114 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 68  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดตาก ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  115 

 
 

 
ภาพที่ 69  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดประจวบคีรีขันธ ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 116 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 70  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดเพชรบุร ีป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  117 

 
 

 
ภาพที่ 71  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดราชบุรี ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 118 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 72  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดกระบ่ี ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  119 

 
 

 
ภาพที่ 73  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดชุมพร ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 120 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 74  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดตรัง ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  121 

 
 

 
ภาพที่ 75  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดนครศรีธรรมราช ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 122 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 76  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดนราธิวาส ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  123 

 
 

 
ภาพที่ 77  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดปตตานี ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 124 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 78  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดพังงา ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  125 

 
 

 
ภาพที่ 79  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดพัทลุง ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 126 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 80  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดภูเก็ต ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  127 

 
 

 
ภาพที่ 81  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดยะลา ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 128 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 82  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดระนอง ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  129 

 
 

 
ภาพที่ 83  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดสงขลา ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 130 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 84  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดสตูล ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  131 

 
 

 
ภาพที่ 85  พ้ืนที่ปาไมจังหวัดสุราษฎรธานี ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 132 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 
ภาพที่ 86  พ้ืนที่ปาไมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  133 

 
 

4.6 การประเมินความถูกตองของการแปลขอมูล 
 

การประเมินความถูกตองของการแปลขอมูลเปนข้ันตอนที่สําคัญในการตรวจสอบความนาเช่ือถือของ
การวิเคราะหและจําแนกขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 ที่ปรึกษาฯ ไดกําหนดใหมีจุดตรวจสอบ
ความถูกตองในการแปลขอมูลภาคสนาม ทั้งสิ้น 526 จุด กระจายในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในแตละ
จังหวัดจะมีจํานวนจุดตรวจสอบขอมูลภาคสนามไมเทากัน ทั้งน้ีไดอางอิงขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2555 
– 2556 ของกรมปาไมเปนหลัก สําหรับรายละเอียดขอมูลที่ไดจดบันทึกจากภาคสนามไดแก ชนิด และสภาพ
พ้ืนที่ปาไม หรือการใชประโยชนที่ดินรูปแบบอ่ืนๆ ที่ปรากฏ เขตโซน UTM  พิกัด UTM เหนือ และ พิกัด UTM 
ตะวันออก ลักษณะอ่ืนๆ ที่พบปรากฏ ณ ตําแหนงจุดตรวจสอบ รูปภาพดิจิตอล ขอมูลตําบล/อําเภอ/จังหวัด
ของจุดตรวจสอบ วันที่ และเวลาที่ดําเนินการ 
 

ผลการตรวจสอบขอมูลภาคสนามสามารถดําเนินการไดทั้งหมด 1,036 จุด กระจายในแตละภูมิภาค
ของประเทศไทย (ภาพที่ 87) ซึ่งไดดําเนินการสํารวจขอมูลภาคสนามมากกวาที่กําหนดไวในแผนงาน จํานวน 
510 จุด โดยจุดสํารวจขอมูลภาคสนามที่เพ่ิมเติมจากแผนงานน้ัน ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเชนเดียวกับ
จุดที่กําหนดไวในแผนงานเดิมทุกประการ ยกเวนขอมูลการจําแนกชนิดปาเทาน้ันที่ไมไดดําเนินการ  ผลการ
วิเคราะหและจําแนกพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 พบวาตรงกับสภาพพ้ืนที่ปาไมจริงที่ปรากฏ จํานวน 
1,011 จุด และจําแนกสภาพพ้ืนที่ปาไมผิดพลาด จํานวน 25 จุด คิดเปนรอยละความถูกตองในการจําแนก
ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทยในครั้งน้ีเทากับ 97.59 (ตารางที่ 17) ตัวอยางสภาพพ้ืนที่ปาไมจากผล
การตรวจสอบขอมูลภาคสนาม แสดงตามภาพที่ 88 
 
ตารางที่ 17  ผลการประเมนิความถูกตองของการแปลขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทย 
 

ช่ือจังหวัด 
จํานวนจุดตรวจสอบภาคสนาม ผลการตรวจสอบพ้ืนที่ปาไม (จุด) รอยละ 

ความถูกตอง แผนงาน ดําเนินการเสร็จสิ้น ถูกตอง ผิดพลาด 
ภาคเหนือ 

เชียงราย 15 30 30 0 100.00 
เชียงใหม 47 93 93 0 100.00 
นาน 23 45 45 0 100.00 
พะเยา 10 20 20 0 100.00 
แพร 13 25 24 1 96.00 
แมฮองสอน 34 68 68 0 100.00 
ลําปาง 28 56 54 2 96.43 
ลําพูน 8 16 16 0 100.00 
อุตรดิตถ 14 27 27 0 100.00 

รวม 192 380 377 3 99.21 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กาฬสินธุ 3 6 5 1 83.33 
ขอนแกน 4 8 8 0 100.00 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 

134 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ตารางที่ 17  (ตอ) 

ช่ือจังหวัด 
จํานวนจุดตรวจสอบภาคสนาม ผลการตรวจสอบพ้ืนที่ปาไม (จุด) รอยละ 

ความถูกตอง แผนงาน ดําเนินการเสร็จสิ้น ถูกตอง ผิดพลาด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ) 

ชัยภูมิ 12 22 22 0 100.00 
นครพนม 4 8 7 1 87.50 
นครราชสีมา 10 19 18 1 94.74 
บึงกาฬ 1 2 2 0 100.00 
บุรีรัมย 3 6 5 1 83.33 
มหาสารคาม 1 2 2 0 100.00 
มุกดาหาร 5 11 11 0 100.00 
ยโสธร 2 4 4 0 100.00 
รอยเอ็ด 1 2 2 0 100.00 
เลย 11 22 22 0 100.00 
ศรีสะเกษ 4 8 8 0 100.00 
สกลนคร 6 12 11 1 91.67 
สุรินทร 3 6 6 0 100.00 
หนองคาย 1 2 2 0 100.00 
หนองบัวลําภู 2 4 4 0 100.00 
อํานาจเจริญ 2 4 4 0 100.00 
อุดรธานี 4 8 7 1 87.50 
อุบลราชธานี 9 18 17 1 94.44 

รวม 88 174 167 7 95.98 
ภาคตะวันออก 

จันทบุรี 7 14 14 0 100.00 
ฉะเชิงเทรา 3 4 4 0 100.00 
ชลบุรี 2 4 4 0 100.00 
ตราด 3 6 5 1 83.33 
ปราจีนบุรี 5 9 9 0 100.00 
ระยอง 1 2 2 0 100.00 
สระแกว 5 11 11 0 100.00 

รวม 26 50 49 1 98.00 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  135 

 
 

ตารางที่ 17  (ตอ) 
 

ช่ือจังหวัด 
จํานวนจุดตรวจสอบภาคสนาม ผลการตรวจสอบพ้ืนที่ปาไม (จุด) รอยละ 

ความถูกตอง แผนงาน ดําเนินการเสร็จสิ้น ถูกตอง ผิดพลาด 
ภาคกลาง 

กรุงเทพมหานคร 1 2 2 0 100.00 
กําแพงเพชร 7 14 14 0 100.00 
ชัยนาท 1 2 2 0 100.00 
นครนายก 2 4 4 0 100.00 
นครปฐม ไมมีจุดตรวจสอบภาคสนาม 
นครสวรรค 3 5 5 0 100.00 
นนทบุรี ไมมีจุดตรวจสอบภาคสนาม 
ปทุมธานี ไมมีจุดตรวจสอบภาคสนาม 
พระนครศรีอยุธยา ไมมีจุดตรวจสอบภาคสนาม 
พิจิตร 1 2 2 0 100.00 
พิษณุโลก 12 23 23 0 100.00 
เพชรบูรณ 12 25 24 1 96.00 
ลพบุร ี 3 6 6 0 100.00 
สมุทรปราการ 1 1 1 0 100.00 
สมุทรสงคราม 1 2 2 0 100.00 
สมุทรสาคร 1 2 2 0 100.00 
สระบุร ี 3 6 6 0 100.00 
สิงหบุรี ไมมีจุดตรวจสอบภาคสนาม 
สุโขทัย 7 13 13 0 100.00 
สุพรรณบุร ี 2 4 4 0 100.00 
อางทอง ไมมีจุดตรวจสอบภาคสนาม 
อุทัยธานี 11 20 20 0 100.00 

รวม 68 132 132 1 99.25 
ภาคตะวันตก 

กาญจนบุร ี 38 74 71 3 95.96 
ตาก 39 78 76 2 97.44 
ประจวบคีรีขันธ 7 14 14 0 100.00 
เพชรบุรี 11 22 22 0 100.00 
ราชบุรี 6 12 11 1 91.67 

รวม 101 200 194 6 97.00 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 136 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ตารางที่ 17  (ตอ) 
 

ช่ือจังหวัด 
จํานวนจุดตรวจสอบภาคสนาม ผลการตรวจสอบพ้ืนที่ปาไม (จุด) รอยละ 

ความถูกตอง แผนงาน ดําเนินการเสร็จสิ้น ถูกตอง ผิดพลาด 
ภาคใต 

กระบ่ี 3 6 6 0 100.00 
ชุมพร 4 8 5 3 62.50 
ตรัง 4 8 7 1 87.50 
นครศรีธรรมราช 6 12 12 0 100.00 
นราธิวาส ไมไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลภาคสนาม 
ปตตานี ไมไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลภาคสนาม 
พังงา 6 12 12 0 100.00 
พัทลุง 2 3 3 0 100.00 
ภูเก็ต 1 2 2 0 100.00 
ยะลา ไมไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลภาคสนาม 
ระนอง 6 11 11 0 100.00 
สงขลา 3 6 5 1 83.33 
สตูล 4 8 8 0 100.00 
สุราษฎรธานี 12 24 22 2 91.67 

รวม 51 100 93 7 93.00 
รวมทั้งหมด 526 1,036 1,011 25 97.59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  137 

 
 

 
ภาพที่ 87  จุดตรวจสอบขอมูลภาคสนาม โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 138 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

  
ปาเต็งรัง บริเวณ อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุร ี ปาเต็งรัง บริเวณ อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 

  

 
ปาดิบแลง บริเวณ อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

 
ปาดิบแลง บริเวณ อ.ขุขันธ จ.ศรีสะเกษ 

 
ปาดิบช้ืน บริเวณ อ.เมืองตราด จ.ตราด 

 
ปาชายเลน บริเวณ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

 
ปาเบญจพรรณ บริเวณ อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี 

 
ปาเบญจพรรณ บริเวณ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย 

ภาพที่ 88  สภาพพ้ืนที่ปาไมจากผลการตรวจสอบขอมูลภาคสนาม 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  139 

 
 

ผลตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทยระหวาง ป พ.ศ. 2555 – 2556 
และ ป พ.ศ. 2556 – 2557 จํานวน 122 จุด ในพ้ืนที่ 74 จังหวัด แสดงดังตารางที่ 18 พบวาพ้ืนที่ปาไมตามผล
การแปลตีความเมื่อ ป พ.ศ. 2555 – 2556 มีการเปลี่ยนแปลงเปนพ้ืนที่ไมใชปาไมในปจจุบัน จํานวน 76 จุด 
และมีพ้ืนทีท่ี่ไมมีสภาพปาไมเมื่อ ป พ.ศ. 2555 – 2556 แลวตรวจพบวาเปนพ้ืนที่ปาไมในครั้งน้ี จํานวน 46 จุด 
 
ตารางที่ 18  ผลการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมระหวาง ป พ.ศ. 2555 – 2556 และ ป พ.ศ.  

      2556 – 2557 
 
จุดสํารวจ 

ท่ี 
โซน 

ยูทีเอ็ม 
พิกัดยูทีเอ็ม 

จังหวัด 
สภาพพ้ืนท่ีปาไม 

ป พ.ศ. 2555 - 2556 
ผลการตรวจสอบ 

ตะวันออก เหนือ 
ภาคเหนือ 

1 47 619628 2223347 เชียงราย พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
2 47 625478 2223615 เชียงราย พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
3 47 479791 2176931 เชียงใหม พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
4 47 450248 1947092 เชียงใหม พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
5 47 686498 2132224 นาน พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
6 47 684382 2076395 นาน พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
7 47 605370 2137224 พะเยา พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
8 47 626412 2051599 แพร พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
9 47 605822 2007331 แพร พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
10 47 529950 1982280 ลําปาง พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
11 47 527900 1951631 ลําปาง พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
12 47 535355 1941449 ลําปาง พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเปดโลง 
13 47 632806 1920551 อุตรดิตถ พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
14 47 633558 1921110 อุตรดิตถ พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
15 47 669048 1954261 อุตรดิตถ พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1 48 357069 1832359 กาฬสินธุ พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
2 47 819204 1858815 ขอนแกน พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
3 48 255727 1812859 ขอนแกน พ้ืนท่ีปาไม สิ่งกอสราง 
4 48 239371 1795224 ขอนแกน พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
5 48 246100 1789476 ขอนแกน พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเมืองและชุมชน 
6 48 235090 1786623 ขอนแกน พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
7 48 221730 1786485 ขอนแกน พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
8 48 223205 1785309 ขอนแกน พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
9 48 208239 1777600 ชัยภูมิ พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
10 48 407026 1933029 นครพนม พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
11 47 811943 1598810 นครราชสีมา พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
12 48 267177 1651929 บุรีรัมย พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
13 48 301967 1647540 บุรีรัมย พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
14 48 290018 1820077 มหาสารคาม พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเปดโลง 
15 48 430258 1858143 มุกดาหาร พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2556 – 2557 

140 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ตารางที่ 18  (ตอ) 

จุดสํารวจ 
ท่ี 

โซน 
ยูทีเอ็ม 

พิกัดยูทีเอ็ม 
จังหวัด

สภาพพ้ืนท่ีปาไม 
ป พ.ศ. 2555 - 2556 

ผลการตรวจสอบ
ตะวันออก เหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ) 
16 48 462551 1820259 มุกดาหาร พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
17 48 447643 1795233 ยโสธร พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
18 48 364657 1773856 รอยเอ็ด พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเมืองและชุมชน 
19 48 182137 1872196 เลย พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเมืองและชุมชน 
20 48 414068 1605945 ศรีสะเกษ พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
21 48 426119 1672376 ศรีสะเกษ พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเปดโลง 
22 48 395609 1893331 สกลนคร พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเปดโลง 
23 48 398003 1893184 สกลนคร พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเปดโลง 
24 48 366793 1969057 สกลนคร พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
25 48 315505 1631359 สุรินทร พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
26 48 365497 1599520 สุรินทร พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
27 48 265511 1958718 หนองคาย พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
28 48 246918 1865404 หนองบัวลําภ ู พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
29 48 460939 1747169 อํานาจเจริญ พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
30 48 326236 1971826 อุดรธานี พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
31 48 308406 1933691 อุดรธานี พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
32 48 440066 1692029 อุบลราชธาน ี พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
33 48 532814 1707277 อุบลราชธาน ี พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
34 48 546231 1719974 อุบลราชธาน ี พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ภาคตะวันออก 
1 47 721959 1450832 ชลบุรี พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
2 47 710908 1460560 ชลบุรี พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีโลง 
3 47 714734 1407075 ชลบุรี พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
4 47 714452 1401344 ชลบุรี พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
5 47 790539 1523291 ปราจีนบุร ี พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
6 47 803655 1550711 ปราจีนบุร ี พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
7 47 732122 1406999 ระยอง พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
8 47 732640 1407885 ระยอง พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
9 47 784640 1400054 ระยอง พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเมืองและชุมชน 
10 47 818318 1388643 จันทบุร ี พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
11 48 203635 1422740 จันทบุร ี พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
12 48 215597 1443382 จันทบุร ี พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
13 48 224644 1393793 ตราด พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
14 48 244062 1372892 ตราด พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
15 48 209799 1350499 ตราด พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
16 48 244459 1350754 ตราด พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
17 48 203419 1544911 สระแกว พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
18 48 187133 1509369 สระแกว พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
 

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  141 

 
 

ตารางที่ 18  (ตอ) 
 
จุดสํารวจ 

ท่ี 
โซน 

ยูทีเอ็ม 
พิกัดยูทีเอ็ม 

จังหวัด 
สภาพพ้ืนท่ีปาไม 

ป พ.ศ. 2555 - 2556 
ผลการตรวจสอบ 

ตะวันออก เหนือ 
ภาคตะวันออก (ตอ) 

19 48 211154 1478066 สระแกว พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
20 47 715443 1498986 ฉะเชิงเทรา พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเปดโลง 
21 47 797503 1484169 ฉะเชิงเทรา พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ภาคกลาง 
1 47 692705 1881959 กําแพงเพชร พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
2 47 723966 1693449 กําแพงเพชร พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
3 47 637614 1658027 นครสวรรค พ้ืนท่ีไมใชปาไม สวนปาสัก 
4 47 560208 1667990 นครสวรรค พ้ืนท่ีไมใชปาไม สวนปาสัก 
5 47 609002 1701635 พิษณุโลก พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
6 47 544494 1724281 พิษณุโลก พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเปดโลง 
7 47 548817 1765351 เพชรบูรณ พ้ืนท่ีไมใชปาไม สวนปาสัก 
8 47 546195 1855227 ลพบุรี พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
9 47 665883 1716149 ลพบุรี พ้ืนท่ีไมใชปาไม สวนปาสัก 
10 47 665510 1714862 ลพบุรี พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
11 47 699914 1864102 ลพบุรี พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
12 47 744695 1884108 สมุทรสาคร พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเปดโลง 
13 47 673904 1692078 สระบุรี พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
14 47 689736 1696652 สระบุรี พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
15 47 723718 1693028 สิงหบุรี พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
16 47 644639 1501910 สุโขทัย พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
17 47 737172 1620123 สุพรรณบุรี พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
18 47 726255 1595118 สุพรรณบุรี พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
19 47 548383 1875185 อุทัยธานี พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเปดโลง 
20 47 573184 1647377 อุทัยธานี พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเปดโลง 
21 47 566732 1638842 อุทัยธานี พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเปดโลง 
    ภาคตะวันตก   
1 47 524713 1860322 ตาก พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
2 47 508275 1864823 ตาก พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเปดโลง 
3 47 516234 1915948 ตาก พ้ืนท่ีปาไม สิ่งกอสราง 
4 47 515910 1917463 ตาก พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเปดโลง 
5 47 461371 1830895 ตาก พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
6 47 482917 1768613 ตาก พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
7 47 536705 1627410 กาญจนบุร ี พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
8 47 534391 1621046 กาญจนบุร ี พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
9 47 552663 1497980 ราชบุร ี พ้ืนท่ีปาไม ทุงหญา 
10 47 572109 1504002 ราชบุร ี พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
11 47 595818 1462969 เพชรบุรี พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเมืองและชุมชน 

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
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ตารางที่ 18  (ตอ) 
 
จุดสํารวจ 

ท่ี 
โซน 

ยูทีเอ็ม 
พิกัดยูทีเอ็ม 

จังหวัด 
สภาพพ้ืนท่ีปาไม 

ป พ.ศ. 2555 - 2556 
ผลการตรวจสอบ 

ตะวันออก เหนือ 
ภาคตะวันตก (ตอ) 

12 47 590784 1456875 เพชรบุรี พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเปดโลง 
13 47 577247 1318754 ประจวบคีรีขันธ พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 

ภาคใต 
1 47 471110 1130745 กระบี่ พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
2 47 484775 942359 กระบี่ พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
3 47 513272 885357 กระบี่ พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
4 47 521260 862442 กระบี่ พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
5 47 514213 1156433 ชุมพร พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีชุมชน 
6 47 539888 843141 ตรัง พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
7 47 533632 849965 ตรัง พ้ืนท่ีไมใชปาไม พ้ืนท่ีปาไม 
8 47 447372 931929 พังงา พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
9 47 418021 957707 พังงา พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเปดโลง 
10 47 417268 957728 พังงา พ้ืนท่ีปาไม สิ่งกอสราง 
11 47 417794 959374 พังงา พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
12 47 440885 1007587 พังงา พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
13 47 433370 876603 ภูเก็ต พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
14 47 436197 1034782 ระนอง พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
15 47 435516 1036289 ระนอง พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
16 47 439589 1032693 ระนอง พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
17 47 466683 981894 สุราษฎรธาน ี พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
18 47 528676 1005842 สุราษฎรธาน ี พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

 

4.7 การจัดทําแผนท่ีขั้นสุดทาย 
 

ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2556 – 2557 จัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
รูปแบบ Shape file  ไดนํามาใชจัดทําแผนที่ขั้นสุดทาย (Final Mapping) เปนไฟลนามสกุล TIFF (Tagged 
Image File Format) ที่ความละเอียดของรูปภาพ 300 จุดตอน้ิว สงมอบใหสํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
 

รายละเอียดของขอมูลที่ปรากฏในสวนของขอสนเทศภายในระวางแผนที่จะเทียงเคียงกับระวางแผน
ที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1: 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร สําหรับการจัดทําขอมูลบริเวณขอบระวางจะปรับใช
รายละเอียดการแสดงผล การรายงานผล การลงที่หมาย และสัญลักษณตางๆ ตามมาตรฐานระวางแผนที่ 
(กมร. 103-2551) กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดิน
ของรัฐ ภาพที่ 89 แสดงตัวอยางแผนที่ขั้นสุดทายหมายเลขระวาง 5434 IV 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
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ภาพที่ 89  ตัวอยางแผนที่ขั้นสุดทายแสดงขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 มาตราสวน 

    1: 50,000 หมายเลขระวาง 5434 IV 
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4.8 การจัดทําฐานขอมลูพื้นท่ีปาไม 
 

ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2556 – 2557 ไดรับการจัดเก็บในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร รูปแบบ Shape file (.shp) กลาวคือมีการจัดเก็บแบบรูปหลายเหลี่ยมทีม่คีวามสัมพันธกับขอมูลใน
ตารางอรรถาธิบาย (Attribute Table) และกําหนดเสนโครงแผนทีแ่บบ UTM (Universal Transverse 
Mercator) สเฟยรอยด (Spheroid) และพ้ืนหลักฐาน (Datum) เปน World Geodetic System 1984 
(WGS84) เขตโซน 47 เหนือ 
 

รายละเอียดที่มีปรากฏในตารางอรรถาธิบาย ประกอบดวยขอมูล 5 ฟลด ไดแก FID shape f_code  
km2 และ rai ซึ่งสอดคลองกับระบบฐานขอมูลพ้ืนที่ปาไม เมื่อป พ.ศ. 2555 – 2556 ทีก่รมปาไมมีอยู ตารางที่ 
19 แสดงพจนานุกรมขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 
 
ตารางที่ 19  พจนานุกรมขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 

ช่ือฟลด คําอธิบาย ชนิดขอมูล PK NULL หมายเหตุ 
FID ลําดับของวัตถุใน

รายการขอมูล 
Object ID √ X Unique, Auto Increment 

shape รูปทรงของพ้ืนที่ Geometry  X รูปหลายเหลี่ยม 
f_code รหัสสภาพพ้ืนที่ปาไม Integer (2)  X 10: พ้ืนที่ปาไม 

50: แหลงนํ้า 
90: พ้ืนที่ไมใชปาไม 

km2 ขนาดพ้ืนที่ Double  X หนวย: ตารางกิโลเมตร 
rai ขนาดพ้ืนที่ Double  X หนวย: ไร 
 

4.9 การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นตอขอมูลสภาพพื้นท่ีปาไม ป พ.ศ. 2556 - 2557 
 

 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม รวมกับ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดใหมีการ
ประชุมรับฟงความคิดเห็นตอขอมูลพ้ืนที่ปาไมของประเทศ ป พ.ศ. 2556 - 2557 ในวันจันทร ที่ 26 มกราคม 
พ.ศ. 2558 ระหวางเวลา 9.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมอาคารวนศาสตร 72 ป คณะวนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอรายละเอียดที่จะมีปรากฏในรายงานฉบับสมบูรณ
กอนสงมอบใหกรมปาไม และอธิบายรายละเอียดของการดําเนินการโครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป 
พ.ศ. 2556 – 2557 ใหแกภาคสวนตางๆ พรอมทั้งรับฟงขอคิดเห็นรวมถึงขอเสนอแนะ โดยมีตัวแทนจาก
หนวยงานตางๆ เขารวมการประชุม จํานวนทั้งสิ้น 86 คน ไดแก กรมปาไม กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร กรมที่ดิน กรมแผนที่ทหาร สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) มูลนิธิสืบนาคะเสถียร องคการ
อุตสาหกรรมปาไม สมาคมอนุรักษสัตวปา (WCS) ประเทศไทย สํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (ภาพที่ 90) 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
ป พ.ศ. 2556 – 2557 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
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ภาพที่ 90  บรรยากาศการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 - 2557 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
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บทที่ 5 
สรุปผลการดําเนินงาน 

 
 ผลการดําเนินงานโครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 สามารถสรุปไดดังน้ี 
 

1. ขอมูลพ้ืนที่ประเทศไทยในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร อางอิงจากสํานักบริหารการปกครองทองที่ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อป พ.ศ. 2552 โดยประเทศไทยมีพ้ืนที่เทากับ 517,630.18 
ตารางกิโลเมตร หรือ 323,518,861.06 ไร 
 

2. ขอมูลภาพดาวเทียมที่ใชสําหรับการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ไดแกภาพดาวเทียมไทยโชต 
บันทึกภาพระหวางป พ.ศ. 2556 และ 2557 จํานวน 89 ภาพ ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย 264,086,970.37 
ไร หรือคิดเปนรอยละ 81.63 ของพ้ืนที่ประเทศ และภาพดาวเทียม Landsat 8 บันทึกภาพป พ.ศ. 2557
ครอบคลุมพ้ืนที่ 59,431,890.69 ไรหรือคิดเปนรอยละ 18.37 
 

3. นิยามพ้ืนที่ปาไมที่ใชสําหรับการแปลตีความภาพดาวเทียมเพ่ือจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 
2556 – 2557 คือ พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจําแนกไดวาเปนไมยืนตนปกคลุมเปนผืนตอเน่ืองขนาด
ไมนอยกวา 3.125 ไร และหมายรวมถึงทุงหญาและลานหินที่มีอยูตามธรรมชาติที่ปรากฏลอมรอบดวยพ้ืนที่ที่
จําแนกไดวาเปนพ้ืนที่ปาไม โดยไมรวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มีตนไม แตประเมินไดวาผลผลิตหลักของ
การดําเนินการไมใชเน้ือไม ไดแก พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม สวนยางพารา และสวนปาลม 
 

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

 4.1 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) 

 4.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ครอบคลุมพ้ืนที่ 20 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 104,823,161.31 
ไร พบพ้ืนที่ปาไม 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) 

 4.3 ภาคตะวันออก: ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 21,550,025.73 ไร พบพ้ืนที่
ปาไม 4,679,846.84 ไร คิดเปนรอยละ 21.72 จังหวัดที่มีสัดสวนพ้ืนที่ปาไมเทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด 
ไดแกจันทบุรี (รอยละ 32.53) รองลงมาคือ ตราด (รอยละ 31.43) ปราจีนบุรี (รอยละ 28.10) สระแกว (รอย
ละ 21.53) ฉะเชิงเทรา (รอยละ 15.32) ชลบุรี (รอยละ 12.06) และระยอง (รอยละ 7.70) 
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4.4 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 

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

4.6 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 21.57) ภูเก็ต 
(รอยละ 20.30) นครศรีธรรมราช (รอยละ 17.54) กระบ่ี (รอยละ 16.49) พัทลุง (รอยละ 15.94) สงขลา 
(รอยละ 11.10) และปตตานี (รอยละ 5.24) 

5. การประเมินความถูกตองของการแปลขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 ใชจุด
ตรวจสอบภาคสนามทั้งหมด 1,036 จุด คิดเปนรอยละของความถูกตองในการจําแนกพ้ืนที่ปาไมเทากับ 97.59 

6. รอยละพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทยต้ังแต ป พ.ศ. 2516 – 2557 แสดงตามภาพที่ 91

ภาพที่ 91  รอยละพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2516 - 2557 
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คณะท่ีปรึกษาผู้จัดท าโครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ 2556-2557 

1) หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิร ิ
Dr.rer.nat. (Forest Biometry) 

หน้าที่รบัผิดชอบ:  ผู้เช่ียวชาญด้านการรับรู้ระยะไกล 
สถานที่ท างาน: ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2) นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ 
D.Agr. (Forest Engineering) 

หน้าที่รบัผิดชอบ:  ผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
สถานที่ท างาน: ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3) นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย 
ปร.ด. (พฤกษศาสตร)์ 

หน้าที่รบัผิดชอบ:  ผู้เช่ียวชาญด้านระบบนิเวศป่าไม้ 
สถานที่ท างาน: ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4) นักวิจัย ร้อยเอกชูชัย กันทอง 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

หน้าที่รบัผิดชอบ:  ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดท าแผนที ่
สถานที่ท างาน: กองท าแผนที่ กรมแผนที่ทหาร 

5) ผู้ช่วยนักวิจัย นายจิรพฒัน์ จรญูอุดมสมบัต ิ
วท.บ. (วนศาสตร)์ 

สถานที่ท างาน: ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6) ผู้ช่วยนักวิจัย นายณัฐพงศ์ เอกศิริพงษ์ 
วท.บ. (วนศาสตร)์ 

สถานที่ท างาน: ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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		รายงานฉบับสมบูรณ์

		โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้



		

		ปี พ.ศ. 2556 – 2557







		โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้

		รายงานฉบับสมบูรณ์



		ปี พ.ศ. 2556 – 2557

		บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน







บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน



	ผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556 – 2557 สามารถสรุปได้ดังนี้



1. ข้อมูลพื้นที่ประเทศไทยในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อ้างอิงจากสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยประเทศไทยมีพื้นที่เท่ากับ 517,630.18
ตารางกิโลเมตร หรือ 323,518,861.06 ไร่



2. ข้อมูลภาพดาวเทียมที่ใช้สำหรับการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ได้แก่ภาพดาวเทียมไทยโชต บันทึกภาพระหว่างปี พ.ศ. 2556 และ 2557 จำนวน 89 ภาพ ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย 264,086,970.37 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 81.63 ของพื้นที่ประเทศ และภาพดาวเทียม Landsat 8 บันทึกภาพปี พ.ศ. 2557ครอบคลุมพื้นที่ 59,431,890.69 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 18.37



3. นิยามพื้นที่ป่าไม้ที่ใช้สำหรับการแปลตีความภาพดาวเทียมเพื่อจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556 – 2557 คือ พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จำแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดำเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม



4. ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556 – 2557 จำนวน 102,285,400.62 ไร่ หรือร้อยละ 31.62 ของพื้นที่ประเทศ

	4.1 ภาคเหนือ: ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด มีพื้นที่ทั้งหมด 60,044,825.57 ไร่ พบพื้นที่ป่าไม้   38,769,417.82 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.57 จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมากที่สุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน (ร้อยละ 87.12) รองลงมาคือ ลำปาง (ร้อยละ 70.84) เชียงใหม่ (ร้อยละ 70.13) แพร่ (ร้อยละ 64.01) น่าน (ร้อยละ 61.30) ลำพูน (ร้อยละ 56.99) อุตรดิตถ์ (ร้อยละ 56.16) พะเยา (ร้อยละ 51.94) และเชียงราย (ร้อยละ 41.47)

	4.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ครอบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัด มีพื้นที่ทั้งหมด 104,823,161.31 ไร่ พบพื้นที่ป่าไม้ 15,748,932.23 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.02 จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัด
มากที่สุด ได้แก่ มุกดาหาร (ร้อยละ 33.47) รองลงมาคือ เลย (ร้อยละ 32.81) ชัยภูมิ (ร้อยละ 30.01)  อุบลราชธานี (ร้อยละ 18.66) สกลนคร (ร้อยละ 17.70) นครพนม (ร้อยละ 17.42) นครราชสีมา (ร้อยละ 14.82) ศรีสะเกษ (ร้อยละ 11.45) อุดรธานี (ร้อยละ 11.12) หนองบัวลำภู (ร้อยละ 11.00) ขอนแก่น (ร้อยละ 10.97) อำนาจเจริญ (ร้อยละ 10.80) กาฬสินธุ์ (ร้อยละ 10.69) ยโสธร (ร้อยละ 9.71) บุรีรัมย์ (ร้อยละ 8.55) สุรินทร์ (ร้อยละ 7.11) บึงกาฬ (ร้อยละ 6.90 ) หนองคาย (ร้อยละ 6.74) มหาสารคาม (ร้อยละ 4.05 ) และร้อยเอ็ด (ร้อยละ 3.90)

	4.3 ภาคตะวันออก: ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด มีพื้นที่ทั้งหมด 21,550,025.73 ไร่ พบพื้นที่ป่าไม้ 4,679,846.84 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.72 จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมากที่สุด ได้แก่จันทบุรี (ร้อยละ 32.53) รองลงมาคือ ตราด (ร้อยละ 31.43) ปราจีนบุรี (ร้อยละ 28.10) สระแก้ว (ร้อยละ 21.53) ฉะเชิงเทรา (ร้อยละ 15.32) ชลบุรี (ร้อยละ 12.06) และระยอง (ร้อยละ 7.70)

	4.4 ภาคกลาง: ครอบคลุมพื้นที่ 22 จังหวัด มีพื้นที่ทั้งหมด 56,925,631.11 ไร่ พบพื้นที่ป่าไม้   11,902,120.56 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.91 จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมากที่สุด ได้แก่ อุทัยธานี (ร้อยละ 51.46) รองลงมาคือ พิษณุโลก (ร้อยละ 36.16) เพชรบูรณ์ (ร้อยละ 31.24) สุโขทัย (ร้อยละ 29.66) นครนายก (ร้อยละ 29.63) กำแพงเพชร (ร้อยละ 23.26) สระบุรี (ร้อยละ 22.29) ลพบุรี (ร้อยละ 13.86) สุพรรณบุรี (ร้อยละ 11.33) นครสวรรค์ (ร้อยละ 9.26 ) สมุทรสงคราม (ร้อยละ 7.47) สมุทรสาคร (ร้อยละ 4.26) สมุทรปราการ (ร้อยละ 2.46) ชัยนาท (ร้อยละ 2.38) กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 0.33) พิจิตร (ร้อยละ 0.32) และสิงห์บุรี (ร้อยละ 0.05) มีพื้นที่ 5 จังหวัดที่ไม่พบพื้นที่ป่าไม้ ได้แก่ นครปฐม นนทบุรีปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง

		4.5 ภาคตะวันตก: ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด มีพื้นที่ทั้งหมด 34,041,709.01 ไร่ พบพื้นที่ป่าไม้   20,125,606.85 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.12 จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมากที่สุด ได้แก่ ตาก (ร้อยละ 72.05) รองลงมาคือ กาญจนบุรี (ร้อยละ 62.50) เพชรบุรี (ร้อยละ 57.25) ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 36.68) และราชบุรี (ร้อยละ 33.34)

	4.6 ภาคใต้: ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัด มีพื้นที่ทั้งหมด 46,133,508.32 ไร่ พบพื้นที่ป่าไม้ 11,059,476.32 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.97 จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมากที่สุด ได้แก่ระนอง (ร้อยละ 53.53) รองลงมาคือ สตูล (ร้อยละ 39.23) ยะลา (ร้อยละ 33.55) พังงา (ร้อยละ 31.55) 
สุราษฎร์ธานี (ร้อยละ 28.45) นราธิวาส (ร้อยละ 26.33) ตรัง (ร้อยละ 22.50) ชุมพร (ร้อยละ 21.57) ภูเก็ต (ร้อยละ 20.30) นครศรีธรรมราช (ร้อยละ 17.54) กระบี่ (ร้อยละ 16.49) พัทลุง (ร้อยละ 15.94) สงขลา
(ร้อยละ 11.10) และปัตตานี (ร้อยละ 5.24)



	5. การประเมินความถูกต้องของการแปลข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556 – 2557 ใช้จุดตรวจสอบภาคสนามทั้งหมด 1,036 จุด คิดเป็นร้อยละของความถูกต้องในการจำแนกพื้นที่ป่าไม้เท่ากับ 97.59



	6. ร้อยละพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2516 – 2557 แสดงตามภาพที่ 91







ภาพที่ 91  ร้อยละพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 – 2557

คณะที่ปรึกษาผู้จัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ 2556-2557

	

	1) หัวหน้าโครงการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ

				Dr.rer.nat. (Forest Biometry)

	 	หน้าที่รับผิดชอบ: 	ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรู้ระยะไกล

		สถานที่ทำงาน:	ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



	2) นักวิจัย		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์

				D.Agr. (Forest Engineering)

	 	หน้าที่รับผิดชอบ: 	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

		สถานที่ทำงาน:	ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



	3) นักวิจัย		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย

				ปร.ด. (พฤกษศาสตร์)

	 	หน้าที่รับผิดชอบ: 	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศป่าไม้

		สถานที่ทำงาน:	ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



	4) นักวิจัย		ร้อยเอกชูชัย กันทอง

				วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

	 	หน้าที่รับผิดชอบ: 	ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนที่

		สถานที่ทำงาน:	กองทำแผนที่ กรมแผนที่ทหาร



	5) ผู้ช่วยนักวิจัย		นายจิรพัฒน์ จรูญอุดมสมบัติ

				วท.บ. (วนศาสตร์)

		สถานที่ทำงาน:	ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



	6) ผู้ช่วยนักวิจัย		นายณัฐพงศ์ เอกศิริพงษ์

				วท.บ. (วนศาสตร์)

		สถานที่ทำงาน:	ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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		สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม







		สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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