


  



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 คํานํา 

 

 

     
สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

คํานํา 
 

 จากสถานการณการลดลงของพ้ืนที่ปาไมต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน โดยเมื่อ ป พ.ศ. 2516 ประเทศไทยมี

พ้ืนที่ปาไมทั้งหมด 138,566,875 ไร หรือรอยละ 43.21 ของพ้ืนที่ประเทศ จนถึง ป พ.ศ. 2557 – 2558 

ประเทศไทยเหลือพ้ืนที่ปาไมทั้งหมด 102,240,981.88 ไร หรือรอยละ 31.60 ของพ้ืนที่ประเทศ ทําให 

การปองกันและรักษาทรัพยากรปาไม เปนหน่ึงในนโยบายเรงดวนที่สําคัญของคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

(คสช.) และรัฐบาล ดังจะเห็นไดจากการขับเคลื่อนแนวนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปปาไม การปรับปรุงกฎหมาย

หรือกฎระเบียบที่เก่ียวของ การกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ในแตละหนวยงานที่เก่ียวของกับการ

จัดการทรัพยากรปาไม โดยหากนําเปาหมายการมีพ้ืนที่ปาไมตามนโยบายปาไมแหงชาติ พ.ศ. 2528 

ที่กําหนดใหประเทศไทยควรมีพ้ืนที่ปาไมอยางนอยรอยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ หรือเทากับ 129,411,479.86 

ไร ดังน้ันทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน จึงมีหนาที่ที่จะตองเพ่ิมพ้ืนที่ปาไมตามเปาหมายดังกลาวอยางนอย 

27,170,497.98 ไร จากตัวเลขดังกลาวจะเห็นถึงความสําคัญในการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมรายปอยาง

ตอเน่ือง เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับสนับสนุนการกําหนดนโยบายของรัฐบาลและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 
 

 สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม เล็งเห็นถึงความสําคัญในการมีขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของประเทศ  

จึงไดดําเนินโครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 2559 รวมกับศูนยวิจัยปาไม 

คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือใหทราบถึงสถานการณของทรัพยากรปาไมของประเทศอยาง

ตอเน่ืองอันจะเกิดประโยชนตอทุกภาคสวนในการนําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของประเทศไปใชประโยชนตอไป 

 

 สํานักจัดการที่ดินปาไม 

กรมปาไม 

กุมภาพันธ 2560 
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สารบญั 
 

 หนา 

สารบัญ i 

สารบัญตาราง iii 

สารบัญภาพ v 

คําอธิบายศัพท ix 
  

บทที่ 1  บทนํา 1 

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 วัตถุประสงคการดําเนินงาน 1 

 1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 2 

 1.4 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 2 

 1.5 งบประมาณ 2 

บทที่ 2 การจัดทําขอมูลสภาพพืน้ทีป่าไมของประเทศไทย 3 

บทที่ 3 วิธีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล 11 

     3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ 11 

  3.2 การจัดหาขอมูลภาพดาวเทียม 11 

  3.3 การเตรียมขอมูลภาพดาวเทียมกอนการวิเคราะหขอมูล 20 

  3.4 การวิเคราะหและจําแนกขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม 23 

  3.5 การประเมินความถูกตองของการแปลขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม 24 

  3.6 การจัดทําแผนที่ขั้นสุดทาย 29 

  3.7 การจัดทําฐานขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม 29 
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 4.4 นิยามการแปลพ้ืนที่ปาไม 47 

 4.5 การวิเคราะหและจําแนกขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม 47 

 4.6 การประเมินความถูกตองของการแปลขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม 213 

 4.7 การจัดทําแผนที่ขั้นสุดทาย 215 

 4.8 การจัดทําฐานขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม 223 
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    iii 
สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 สารบญัตาราง  
   

ตารางที่  หนา 

1 อุปกรณบันทึกขอมูลของดาวเทียมไทยโชต 12 

2 ความยาวชวงคลื่นที่บันทึกและวัตถุประสงคของการใชงานแตละแถบความถี่ของขอมูล 

ภาพดาวเทียม Landsat 8 

 

17 

3 รายละเอียดไฟลขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 สําหรับใชประกอบการจัดทําขอมูล 

สภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 - 2559 

 

19 

4 จํานวนจุดตรวจสอบภาคสนาม โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 

2558 – 2559 

 

25 

5 รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย 32 

6 รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของประเทศไทย 

 

33 

7 รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย 34 

8 รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย 34 

9 รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคใตของประเทศไทย 35 

10 รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย 35 

11 รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตและภาพดาวเทียม Landsat 8 ที่ใชสําหรับ 

การจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 - 2559 

 

38 

12 ผลการดําเนินการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชต

ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย 

 

38 

13 ผลการดําเนินการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชต

ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

 

39 

14 ผลการดําเนินการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชต 

ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย 

 

41 

15 ผลการดําเนินการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชต 

ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย 

 

41 

16 ผลการดําเนินการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชต 

ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคใตของประเทศไทย 

 

42 

17 ผลการดําเนินการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชต 

ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย 

 

42 

18 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2558 – 2559 205 
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 สารบญัตาราง (ตอ)  
   

ตารางที่  หนา 

19 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมและพ้ืนที่ที่ไมใชปาไมรายจังหวัด ระหวาง ป พ.ศ. 

2557 – 2558 และ 2558 - 2559 

 

210 

20 ผลการประเมนิความถูกตองของการแปลขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 2559 216 

21 พจนานุกรมขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 2559 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 223 
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สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 สารบญัภาพ  
   

ภาพที ่  หนา 

1 ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตบริเวณภาคกลางของประเทศไทย บันทึกภาพระหวาง 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

13 

2 ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย บันทึกภาพ

ระหวาง ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

14 

3 ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย บันทึกภาพระหวาง 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

14 

4 ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตบริเวณภาคตะวันตกของประเทศไทย บันทึกภาพ ป พ.ศ. 

2559 

 

15 

5 ขอมูลภาพดาวเทยีมไทยโชตบริเวณภาคใตของประเทศไทย บันทึกภาพ ป พ.ศ. 2559 15 

6 ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย บันทึกภาพระหวาง ป พ.ศ. 

2558 – 2559 

 

16 

7 แถบความถี่ของระบบบันทึกภาพของดาวเทียม Landsat 8 18 

8 ภาพดาวเทียม Landsat 8 ครอบคลุมพ้ืนทีป่ระเทศไทย บันทึกภาพ ป พ.ศ. 2559 22 

9 กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงาน 30 

10 ตัวอยางขั้นตอนการดําเนินการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียม 

ไทยโชตดวยโปรแกรมสําเร็จรปู 

 

43 

11 ภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย ป พ.ศ. 2558 – 2559 44 

12 ภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  

ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

44 

13 ภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ป พ.ศ. 

2558 – 2559 

 

45 

14 ภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย ป พ.ศ. 2559 45 

15 ภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคใตของประเทศไทย ป พ.ศ. 2559 46 

16 ภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย ป พ.ศ. 2558 – 2559 46 

17 ตัวอยางการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 2559 บริเวณจังหวัดตราด 49 

18 ตัวอยางการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 2559 บริเวณจังหวัดราชบุรี 50 

19 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2558 – 2559 52 

20 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2558 – 2559 54 

21 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดชัยนาท ป พ.ศ. 2558 – 2559 56 
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 สารบญัภาพ (ตอ)  
   

ภาพที ่  หนา 

22 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดนครนายก ป พ.ศ. 2558 – 2559 58 

23 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดนครปฐม ป พ.ศ. 2558 – 2559 60 

24 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดนครสวรรค ป พ.ศ. 2558 – 2559 62 

25 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดพิจิตร ป พ.ศ. 2558 – 2559 64 

26 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2558 – 2559 66 

27 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดเพชรบูรณ ป พ.ศ. 2558 – 2559 68 

28 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดลพบุรี ป พ.ศ. 2558 – 2559 70 

29 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสมุทรปราการ ป พ.ศ. 2558 – 2559 72 

30 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสมุทรสงคราม ป พ.ศ. 2558 – 2559 74 

31 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสมุทรสาคร ป พ.ศ. 2558 – 2559 76 

32 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสระบุรี ป พ.ศ. 2558 – 2559 78 

33 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสิงหบุรี ป พ.ศ. 2558 – 2559 80 

34 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสุโขทัย ป พ.ศ. 2558 – 2559 82 

35 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสุพรรณบุรี ป พ.ศ. 2558 – 2559 84 

36 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดอุทัยธานี ป พ.ศ. 2558 – 2559 86 

37 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดกาฬสินธุ ป พ.ศ. 2558 – 2559 88 

38 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดขอนแกน ป พ.ศ. 2558 – 2559 90 

39 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดชัยภูมิ ป พ.ศ. 2558 – 2559 92 

40 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดนครพนม ป พ.ศ. 2558 – 2559 94 

41 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ. 2558 – 2559 96 

42 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดบึงกาฬ ป พ.ศ. 2558 – 2559 98 

43 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดบุรีรัมย ป พ.ศ. 2558 – 2559 100 

44 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดมหาสารคาม ป พ.ศ. 2558 – 2559 102 

45 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดมุกดาหาร ป พ.ศ. 2558 – 2559 104 

46 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดยโสธร ป พ.ศ. 2558 – 2559 106 

47 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดรอยเอ็ด ป พ.ศ. 2558 – 2559 108 

48 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดเลย ป พ.ศ. 2558 – 2559 110 

49 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดศรีสะเกษ ป พ.ศ. 2558 – 2559 112 

50 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสกลนคร ป พ.ศ. 2558 – 2559 114 

51 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสุรินทร ป พ.ศ. 2558 – 2559 116 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 สารบัญ 

 

 

    vii 
สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 สารบญัภาพ (ตอ)  
   

ภาพที ่  หนา 

52 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดหนองคาย ป พ.ศ. 2558 – 2559 118 

53 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดหนองบัวลําภู ป พ.ศ. 2558 – 2559 120 

54 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดอํานาจเจริญ ป พ.ศ. 2558 – 2559 122 

55 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดอุดรธานี ป พ.ศ. 2558 – 2559 124 

56 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดอุบลราชธานี ป พ.ศ. 2558 – 2559 127 

57 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดจันทบุรี ป พ.ศ. 2558 – 2559 129 

58 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดฉะเชิงเทรา ป พ.ศ. 2558 – 2559 131 

59 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดชลบุรี ป พ.ศ. 2558 – 2559 133 

60 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดตราด ป พ.ศ. 2558 – 2559 135 

61 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดปราจีนบุรี ป พ.ศ. 2558 – 2559 137 

62 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดระยอง ป พ.ศ. 2558 – 2559 139 

63 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสระแกว ป พ.ศ. 2558 – 2559 141 

64 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดกาญจนบุรี ป พ.ศ. 2558 – 2559 143 

65 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดตาก ป พ.ศ. 2558 – 2559 145 

66 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดประจวบคีรีขันธ ป พ.ศ. 2558 – 2559 147 

67 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดเพชรบุรี ป พ.ศ. 2558 – 2559 149 

68 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดราชบุรี ป พ.ศ. 2558 – 2559 151 

69 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดกระบ่ี ป พ.ศ. 2558 – 2559 154 

70 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดชุมพร ป พ.ศ. 2558 – 2559 156 

71 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดตรัง ป พ.ศ. 2558 – 2559 159 

72 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดนครศรีธรรมราช ป พ.ศ. 2558 – 2559 162 

73 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดนราธิวาส ป พ.ศ. 2558 – 2559 164 

74 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดปตตานี ป พ.ศ. 2558 – 2559 166 

75 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดพังงา ป พ.ศ. 2558 – 2559 169 

76 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดพัทลุง ป พ.ศ. 2558 – 2559 171 

77 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดภูเก็ต ป พ.ศ. 2558 – 2559 173 

78 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดยะลา ป พ.ศ. 2558 – 2559 175 

79 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดระนอง ป พ.ศ. 2558 – 2559 177 

80 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสงขลา ป พ.ศ. 2558 – 2559 180 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

สารบัญ ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 viii  

 
 

 สารบญัภาพ (ตอ)  
   

ภาพที ่  หนา 

81 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสตูล ป พ.ศ. 2558 – 2559 182 

82 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสุราษฎรธานี ป พ.ศ. 2558 – 2559 184 

83 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดเชียงราย ป พ.ศ. 2558 – 2559 187 

84 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2558 – 2559 190 

85 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดนาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 192 

86 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดพะเยา ป พ.ศ. 2558 – 2559 194 

87 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดแพร ป พ.ศ. 2558 – 2559 196 

88 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดแมฮองสอน ป พ.ศ. 2558 – 2559 198 

89 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดลําปาง ป พ.ศ. 2558 – 2559 200 

90 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดลําพูน ป พ.ศ. 2558 – 2559 202 

91 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดอุตรดิตถ ป พ.ศ. 2558 – 2559 204 

92 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2558 – 2559 209 

93 จุดตรวจสอบขอมูลภาคสนาม โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 

2558 – 2559 

 

214 

94 ตัวอยางสภาพพ้ืนที่ปาไมจากการตรวจสอบภาคสนาม 221 

95 ตัวอยางแผนที่ขั้นสุดทายแสดงขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 2559 มาตราสวน 

1:50,000 หมายเลขระวาง 5044 II 

 

222 

96 สถิติรอยละพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2516 - 2559 226 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 คําอธิบายศัพท 

 

 

    ix 
สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

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 คลื่นวิทยุ 

คลื่นแกมมา และคลื่นอินฟาเรด 

Control Point จุดควบคุม 

1) ตําแหนงพิกัดของลักษณะทางกายภาพที่สามารถ

ตรวจสอบหรือเห็นชัดเจนบนภาคพ้ืนดินที่ไดรับการสํารวจ

คาพิกัดอยางละเอียด Control Point จะถูกใชใน 

การปรับแกลีทสแควสเพ่ือเพ่ิมความถูกตองใหกับจุดตางที่

เช่ือมโยงกันอยู 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

คําอธิบายศัพท ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 x  

 
 

คําเต็ม ความหมาย คําอธิบายศัพท 

  2) ตําแหนงตางๆบนแผนที่กระดาษหรือแผนที่ดิจิตอลซึ่ง

ทราบคาพิกัดและใชในการแปลงคาพิกัดของขอมูลอ่ืนๆ 

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 พ้ืนผวิ และกฎตางๆ ที่ใชในการกําหนดตําแหนง

ของจุดในพ้ืนที่สองมิติหรือสามมิติ เชน ระบบพิกัด 

Cartesian และระบบพิกัดภูมิศาสตร เปนตน 

Datum มูลฐาน/พ้ืนหลักฐาน 

คุณลักษณะอางอิงของระบบการรังวัดซึ่งมักใชกับระบบพิกัด

ที่ใชอางอิงตําแหนงบนพ้ืนผิว (มูลฐานทางราบ) 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 
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Landsat  
ช่ือทั่วไปของกลุมดาวเทียมเพ่ือการกราดตรวจทรัพยากร

โลกที่สงขึ้นโดยประเทศสหรฐัอเมริกา 

Map แผนที ่

การทําแผนที ่เอกสารเขียนดวยมือหรือพิมพซึ่งบรรยาย

การกระจายทางพ้ืนที่ของสาลักษณทางภูมศิาสตรในรูป

ของสัญลักษณที่สามารถเขาใจไดและเปนทีต่กลงกันแลว 

แผนที่ดิจิทลั ไดแก ขอสนเทศเชิงตัวเลขเกี่ยวกับสวนหน่ึง

ของพ้ืนผิวโลก 

Map 

Generalization 

การวางนัยทั่วไปกับ

แผนที ่

กระบวนการลดรายละเอียดบนแผนที ่ซึ่งเปนผลมาจาก

การลดมาตราสวนแผนที ่กระบวนการน้ีอาจเปนแบบ

กึ่งอัตโนมัติไดสําหรับขอมูลบางชนิด เชน สาลักษณทาง

ภูมิศาสตร แตในกรณีของแผนที่เฉพาะเรื่อง ผูทํางานตอง

ใชวิจารณญาณที่ลึกซึ้งในรายละเอียดใหมากขึ้น 

Map Projection เสนโครงแผนที่ 
ระบบพ้ืนฐานของคาพิกัดซึ่งใชในการบรรยายการกระจาย

ทางพ้ืนที่ขององคประกอบใน GIS 

Pixel จุดภาพ 

1) หนวยที่เล็กที่สุดของขอมูลภาพหรือแรสเตอร มักเปนรูป

สี่เหลี่ยม อาจใชคําวาเซลลแทนได 

2) หนวยที่สําคัญของการรวบรวมขอมูลในการสํารวจจาก

ระยะไกล โดยแสดงในลักษณะของเซลลทีม่ีเปนแถวแนวที่

มีคาขอมูลประจําอยู 

3) องคประกอบที่เล็กที่สุดของเครื่องมือแสดงผล เชน 

หนาจอวีดีโอ 

Pixel Size ขนาดของจุดภาพ 
มิติหรือขนาดของจุดภาพแรสเตอรมีหนวยวัดเปนหนวย

แผนที ่คําที่ใชแทนกันไดคือ Cell Size 

Polynomial พหุนาม นิพจนซึ่งมีพจนจํานวนจํากัดในรูปแบบของ ax+bx²+... 

Raster แรสเตอร 

แบบจําลองขอมูลเชิงพ้ืนที่ซึ่งกําหนดใหพ้ืนที่เปนชุดของ

แถวลําดับของเซลลที่มีขนาดเทาๆ กันแบงออกเปนแถว

และสดมภ และประกอบดวยแบนดเด่ียวหรือหลายๆ 

แบนด แตละเซลลจะมีคาประจําและคาพิกัด 
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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 

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 
 

 พ้ืนที่ปาไมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองจากอดีตถึงปจจุบัน โดยมีสาเหตุหลักจาก 

การบุกรุกเขาครอบครองพ้ืนที่ปาไมเพ่ืออยูอาศัยและทํากิน ทําการแผวถางปาเพ่ือเกษตรกรรม และการ

สงเสริมการปลูกพืชทดแทนพลังงานที่มีความตองการใชพ้ืนที่ขนาดใหญ เปนตน ในปจจุบันการบุกรุกพ้ืนที ่

ปาไมพบกระจายในทุกภูมิภาคของประเทศ สงผลกระทบใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมและความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรติดตามมาอยางมากมาย ทั้งปญหาการเกิดพิบัติภัยที่มีความถี่และความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น 

จากสาเหตุดังกลาวหากมีการจัดการทรัพยากรปาไมที่ดี จะชวยแกไขปญหาการลดลงของพ้ืนที่ปาไมในประเทศ

ไทยไดอีกทางหน่ึง 
 

  กรมปาไมไดจัดต้ังสํานักจัดการที่ดินปาไม ใหเปนหนวยงานที่ทําหนาที่บริหารงานดานการจัดการที่ดิน

ปาไมใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีภารกิจหลักในการสํารวจวิเคราะห และประมวลผลขอมูล

ทรัพยากรปาไม เพ่ือใชในการกําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายในการจัดการทรัพยากรปาไม การประเมินผล

และติดตามการใชประโยชนในพ้ืนที่ปาไม และนโยบายการแกไขปญหาขอขัดแยงในเรื่องที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย 

หรือการใชประโยชนอ่ืนๆ  
 

 จากภารกิจของสํานักจัดการที่ดินปาไมดังกลาว จําเปนตองมีขอมูลสภาพทรัพยากรปาไมของประเทศ

ที่เปนปจจุบันและตอเน่ืองในทุกป เพ่ือใชสําหรับเปนขอมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการจัดการทรัพยากร

ปาไมของกรมปาไม และหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ สํานักจัดการที่ดินปาไมจึงไดจัดทําโครงการจัดทําขอมูล

สภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 2559 เพ่ือสํารวจและวิเคราะหสถานภาพของทรัพยากรปาไมที่มีอยูใน

ปจจุบัน  โดยเฉพาะการจัดทําแผนที่ปาไมของประเทศไทยและจัดทําฐานขอมูลปาไม เพ่ือรองรับและสนับสนุน

การดําเนินการจัดการปาไมของประเทศใหสอดคลองกับสถานการณที่เปนจริง รวมทั้งสามารถใชขอมูลดังกลาว

เพ่ือการติดตามและเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรปาไมไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคการดําเนินงาน 
 

 1.2.1 เพ่ือสํารวจและจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 2559 ที่เปนมาตรฐานและมีความ

ถูกตองตามหลักวิชาการ 
 

 1.2.2 เพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนที่ปาไมที่เปนปจจุบัน 
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 1.2.3 เพ่ือรองรับและสนับสนุนการจัดทํานโยบายในการวางแผนการจัดการทรัพยากรปาไม 
 

 1.2.4 เพ่ือใชในการติดตามเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรปาไม 

 

1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 
 

 การดําเนินการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมจะไดดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 77 จังหวัดของ

ประเทศไทย โดยใชวิธีการแปลตีความขอมูลภาพดาวเทียมดวยสายตารวมกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําหรับการประมวลผลขอมูลภาพดาวเทียม 

 

1.4 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 

 ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

 

1.5 งบประมาณ 
 

 วงเงินงบประมาณ จํานวน 1,800,000 บาท (หน่ึงลานแปดแสนบาทถวน) 
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บทที่ 2 

การจัดทําขอมูลสภาพพื้นที่ปาไมของประเทศไทย 
 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมและมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรมากขึ้นทุกป ทําใหความ

ตองการพ้ืนที่เพ่ือทําการเกษตรเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว การบุกรุกแผวถางปา ทําไรเลื่อนลอย การจับจองยึดถือ

ที่ดินในพ้ืนที่ปาไมบางแหงกระทําในพ้ืนที่ปาตนนํ้าลําธาร สงผลกระทบในหลายๆ ดาน เชน การขาดแคลนนํ้า

ในฤดูแลง และเกิดนํ้าปาไหลหลาก ดินโคลนถลมในฤดูฝน นับวันพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทยมีแนวโนมลดลง

อยางตอเน่ือง ดังน้ันการไดมาซึ่งขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมที่เปนปจจุบันรวมถึงการจัดทําแผนที่ปาไมที่มีความ

ถูกตองในระดับที่ยอมรับได จะทําใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของในทุกระดับสามารถวางแผนจัดการพ้ืนที่ไดอยาง

ถูกตองและเปนระบบอยางมีประสิทธิภาพ 
 

การจัดทําแผนที่ปาไมของประเทศไทยมีพัฒนาการมาเปนลําดับ โดยเริ่มจากการเดินสํารวจแบบ 

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) โดย

ที่ภาพถายทางอากาศใหรายละเอียดไดเกือบครบถวนและครอบคลุมบริเวณกวาง ทําใหทราบถึงสภาพของ 

ปาไม ชนิดพันธุไม และขอบเขตที่แนนอน ตลอดจนการวางแผนโครงการตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานของ

การจัดการปาไม (Forest Management) และการใชประโยชนที่ดิน (Land Use) 
 

ศุภชัย (2517) ไดลําดับเหตุการณ และแนวทางการแปลภาพถายทางอากาศเพ่ือทําแผนที่ปาไมของ

ประเทศไทยนับต้ังแตอดีตไวดังน้ี งานแปลภาพถายทางอากาศเพ่ือหาเน้ือที่และทําแผนที่ของปาชนิดตางๆ ซึ่ง

แตเดิมเปนงานที่ดําเนินควบคูไปกับการสํารวจทรัพยากรปาไมของหนวยงานสํารวจทรัพยากรปาไม ซึ่งในระยะ

เริ่มแรกน้ันมีการสํารวจทรัพยากรปาไมของประเทศไทยขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 2496 โดย Mr. Grongryp ผูเช่ียวชาญ

จากองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ หรือ FAO (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations) ตอมาใน ป พ.ศ. 2498 Prof. Dr. Loetsch ผูเช่ียวชาญชาวเยอรมันจาก FAO ไดเริ่มทํา

การสํารวจทรัพยากรปาไมของประเทศไทย โดยใชระบบเทคนิคการสํารวจแบบ Camp Unit ในชวงเวลา

ดังกลาวงานแปลภาพถายทางอากาศเพ่ือหาเน้ือที่ปาไมชนิดตางๆ และการทําแผนที่ปาไมโดยใชภาพถายทาง

อากาศยังมิไดดําเนินการอยางจริงจังเทาที่ควร จนกระทั่งใน ป พ.ศ. 2509 งานสํารวจทรัพยากรปาไมไดถูก
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กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพ่ือสํารวจทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ 

งานแปลภาพถายทางอากาศเพ่ือหาพ้ืนที่และจัดทําแผนที่ปาไมจึงไดเริ่มขึ้นอยางจริงจัง แตทวาภาพถายทาง

อากาศที่ใชยังเปนภาพถายที่มีมาตราสวนเล็กมาก คือ มาตราสวน 1:60,000 เปนภาพถายที่ถายระหวาง ป 

พ.ศ. 2504 – 2505 ซึ่งถือไดวาทันตอสภาพที่เปนจริงในขณะน้ัน 
 

การแปลภาพถายทางอากาศเพ่ือหาพ้ืนที่และจัดทําแผนที่ปาไมในเวลาตอมา คือ ภาพถายทางอากาศ

โครงการสํารวจวัตถุดิบเพ่ือทําเย่ือกระดาษ (Pulp and Paper Material Survey Project) ซึ่งเปนภาพถาย

ทางอากาศที่มีมาตราสวน 1:20,000 ถายทําระหวาง ป พ.ศ. 2506 - 2507 หลังจากน้ันหนวยงานที่เก่ียวของ

กับการสํารวจทรัพยากรปาไมไดต้ังงบประมาณเพ่ือวาจางกรมแผนที่ทหารทําการบินถายทําภาพถายทาง

อากาศโดยใชงบประมาณปละ 750,000 บาท รวมระยะเวลา 5 ปตอเน่ืองกัน ดวยมาตราสวน 1:15,000 

ถายทํา ป พ.ศ. 2509 และ 2510 มาตราสวน 1:20,000 ถายทํา ป พ.ศ. 2514 - 2515 ดวยฟลม 

Panchromatic และมาตราสวน 1:20,000 ถายทํา ป พ.ศ. 2512 และ 2513 - 2514 ดวยฟลม Infrared 

สวนใหญเปนการถายทําภาพถายทางอากาศบริเวณพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศ แตเปนที่นาเสียดายวาการถาย

ทําภาพถายทางอากาศในครั้งน้ัน มิไดกําหนดจุดควบคุมภาคพ้ืนดินไวเทาที่ควร ทําใหลดขีดความสามารถใน

การนําภาพถายทางอากาศไปใชในงานสาขาปาไม สวนการแปลภาพถายทางอากาศเพ่ือหาพ้ืนที่และจัดทําแผน

ที่ชนิดปาไมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอ่ืนๆ น้ัน ไดใชภาพถายทางอากาศจากหลายโครงการ เชน 

โครงการ VAP61 โดยภาพถายทางอากาศโครงการน้ีสวนใหญถายทําที่มาตราสวน 1:50,000 โดยที่แตเดิมได

ต้ังเปาหมายในการแปลภาพถายทางอากาศปละประมาณ 20,000 ตารางกิโลเมตร และจัดทําแผนที่ชนิดของ 

ปาไมปละประมาณ 50 ระวาง แตมีอุปสรรค อาทิ พนักงานเจาหนาที่มีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน งบประมาณ

ถูกปรับลด และภาพถายทางอากาศมีไมครบทั้งพ้ืนที่ ซึ่งผลลัพธของการปฏิบัติงาน ไดแก 1) การจัดพิมพแผนที่

ชนิดปาไม จํานวน 225 ระวาง สวนใหญบริเวณจังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกของประเทศ 2) ถายทอด

รายละเอียดลงบนแผนที่ตนรางเพ่ือรอการสงมอบใหกรมแผนที่ทหารดําเนินการพิมพแยกสีแลวเสร็จ จํานวน 

300 ระวาง เปนจังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง สวนพ้ืนที่ภาคใตของประเทศยังมิได

ดําเนินการ 
 

การแปลภาพถายทางอากาศเพ่ือจัดทําแผนที่ชนิดปาไม (Forest Types Mapping) แตเดิมเปนงานที่

ทําควบคูกับการสํารวจทรัพยากรปาไม เมื่อไดมีการจําแนกแจกแจงตําแหนงงาน (Position Classification) 

ใหมภายในองคกร ทําใหงานแผนที่และภาพถายทางอากาศมีขอบขายงานที่กวางขึ้น ในการแปลภาพถายทาง

อากาศเพ่ือใหไดมาซึ่งพ้ืนที่ปาไม ศุภชัย (2531) ไดกําหนดหลักการสําหรับวินิจฉัยสภาพปาไม และชนิดของ

พันธุไมจากภาพถายทางอากาศ ดังน้ี 

  1) รูปรางของวัตถุ (Shape) 

  2) ขนาดของวัตถ ุ(Size) 

  3) สีของวัตถุ (Tone) 
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4) ความละเอียดหรือความหยาบของวัตถุ (Texture) 

5) เงาของวัตถ ุ(Shadow) 

6) ลักษณะแบบอยางการทรงตัวของวัตถุ (Pattern) 

7) ที่อยูและสิ่งที่อยูใกลเคียงวัตถุ (Site and Association) 

8) สิ่งแวดลอม (Environment) 
 

หลักการดังกลาวใชเปนแนวทางในการจําแนกพ้ืนที่ปาไมออกจากการใชประโยชนที่ดินประเภทอ่ืนๆ 

รวมถึงใชในการจําแนกปาไมชนิดตางๆ โดยชนิดของปาไมและการใชประโยชนที่ดินที่จําแนกได ไดแก สวนสัก 

สวนปาไมกระยาเลย สวนปาไมสน ปาดงดิบที่ความหนาแนนในระดับตางๆ ปาผสมที่ความหนาแนนในระดับ

ตางๆ ปาแดงที่ความหนาแนนในระดับตางๆ ปาสนที่ความหนาแนนในระดับตางๆ ไรราง ไรเลื่อนลอย 

ปาละเมาะ ปาไผ พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่อ่ืนๆ ปาชายเลน ปานํ้าทวมและทุงหญา แตเน่ืองจากระยะเวลาและ

คาใชจายที่สูงในการดําเนินการถายทําภาพถายทางอากาศเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ที่ไดจากการแปลภาพ 

ทําใหนักวิชาการทางดานแผนที่ปาไมในหลายประเทศเริ่มนําภาพดาวเทียมซึ่งมีคาใชจายตอหนวยพ้ืนที่ตํ่ากวา

มาประยุกตในการจัดทําแผนที่ปาไม โดยมีการพัฒนาหลักคิดและปรับปรุงเทคนิควิธีการตางๆ จนทําใหแผนที ่

ปาไมที่ไดจากการแปลภาพดาวเทียมเปนที่ยอมรับมากขึ้นในปจจุบัน ในอดีตหลังจากที่องคการบริหารการบิน

และอวกาศแหงชาติ (National Aeronautics and Space Administration: NASA) สงดาวเทียมสํารวจ

ทรัพยากรขึ้นสูวงโคจรแลว ไดมีการนําภาพดาวเทียมซึ่งมีมาตราสวนขนาดเล็ก มาแปลดวยสายตาเพ่ือหาพ้ืนที่

ปาไมที่ยังคงเหลืออยู และติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมในแตละชวงเวลา นับต้ังแต ป พ.ศ. 2521 เปน

ตนมา มีดาวเทียมที่ถูกสงขึ้นโคจรเพ่ือทําการสํารวจทรัพยากรตางๆ บนผิวโลกไดแก ดาวเทียม Landsat 3 

ระบบกลอง Multispectral Scanner (MSS) ที่ใหคาความละเอียดจุดภาพ 80 เมตร หรือเทากับพ้ืนที่ 6,400 

ตารางเมตร ดาวเทียม Landsat 5 ถูกสงขึ้นโคจรรอบโลกเมื่อ ป พ.ศ. 2525 ใหคาความละเอียดจุดภาพ 30 

เมตร หรือเทากับพ้ืนที่ 900 ตารางเมตร และดาวเทียม SPOT ของประเทศฝรั่งเศสที่ถูกสงขึ้นโคจรรอบโลกใน 

ป พ.ศ. 2527 ใหคาความละเอียดจุดภาพ 10 เมตร หรือเทากับพ้ืนที่ 100 ตารางเมตร ซึ่งถือวามีคาความ

ละเอียดที่สูงมากในขณะน้ัน (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
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แลว เชน อเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส ญี่ปุน เปนตน และจากรายงานการใชประโยชนของ NASA ในดานปาไมมี

จํานวนตัวอยาง 8 โครงการ (Williams and Miller, 1979) ไดแก 

1) การสํารวจประเมินการเปลี่ยนแปลงเรือนยอดปาไม (Forest Canopy) 

2) การเปลี่ยนแปลงการใชทีดิ่นในบริเวณปาตนนํ้าลําธารในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3) การสํารวจพ้ืนที่ผานการทําไมในเขตปาสงวนในสหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย 

4) การสํารวจความหนาแนนและความแนนประชิดของเรือนยอดในปาสน รัฐคาโรไลนาตอน 

    เหนือ 

5) การสํารวจความเสียหายปาไมเน่ืองจากแมลงกินใบในรัฐเพนซิลวาเนีย 

6) การสํารวจทําแผนที่ดัชนีพ้ืนที่ปาไมในรฐัโคโรราโดตอนเหนือ 

7) การทําไรเลือ่นลอยในพ้ืนที่ปาไมในภาคเหนือของประเทศไทย 

8) การสํารวจพ้ืนที่ที่ผานการทําไมแถบเฮติและสาธารณรัฐโดมินิกัน 
 

นอกจากน้ีประเทศญี่ปุนไดใชเทคนิคน้ีในการสํารวจสภาพพ้ืนที่ปาไมโดยใชขอมูลจากภาพดาวเทียม 

เชน การสํารวจสภาพพ้ืนที่ปาไม ชนิดปาไม การใชประโยชนที่ดินปาไมและสภาพแวดลอม การประเมิน

ปริมาตรไม และการเจริญเติบโตรายป การสํารวจพ้ืนที่ที่ผานการตัดฟนไมในแตละชวงเวลา การสํารวจความ

เสียหายของพ้ืนที่ปาไมเน่ืองจากการทําลายของโรค แมลง และไฟปา ฯลฯ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของ 

35Remote Sensing Technology Center of Japan (RESTEC) ที่กลาวถึงประโยชนของการแปลขอมูลปาไม

จากภาพดาวเทียมดวยคอมพิวเตอรในการสํารวจทรัพยากรปาไม การสํารวจการเจริญเติบโตและการกระจาย

ของพืชพรรณ การสํารวจตรวจตราไฟปา การสํารวจความเสียหายของปาไมอันเน่ืองจากการทําลายของโรค 

การสํารวจสถานการณการใชประโยชนที่ดินปาไม โดยเฉพาะการประเมินสถานภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจใน

บริเวณพ้ืนที่ปาไมที่ถูกทําลายและใชในการจัดทําแผนที่ปาไม (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 อยางไรก็ตามการวิเคราะหและจําแนกพ้ืนที ่

ปาไมน้ัน ถาหากใชทั้งสองวิธีก็จะใหประโยชนและความถูกตองที่ดีกวา (Kalensky, 1976) 
 

สําหรับประเทศไทยน้ัน บุญชนะ (2524) สรุปไววาไดเริ่มนําภาพดาวเทียมมาประยุกตเพ่ือจัดทํา 

แผนที่ปาไมของประเทศไทยอยางจริงจังใน ป พ.ศ. 2516 ภายหลังจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไดสงดาวเทียม

สํารวจทรัพยากร Landsat 1 ขึ้นสูวงโคจรไดเกือบหน่ึงป โดยผลการแปลตีความภาพดาวเทียมดังกลาว 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 2 การจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไมของประเทศไทย 
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ประกอบกับการตรวจสอบภาคพ้ืนดินระหวาง ป พ.ศ. 2516 - 2517 ทําใหกรมปาไมสามารถจัดทําแผนที่แสดง

พ้ืนที่ปาไมของประเทศไทยขึ้นใชในราชการเมื่อ ป พ.ศ. 2518 และทําใหทราบถึงบริเวณพ้ืนที่ที่ยังคงมีสภาพ

ปาไมเหลืออยู (Existing Forest) ทั่วประเทศในขณะน้ัน ตอมาเมื่อดาวเทียม Landsat 2 ถูกสงขึ้นโคจรใน 

ป พ.ศ. 2518 กรมปาไมไดรับขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 2 ซึ่งถายในชวงระหวาง ป พ.ศ. 2518 – 2521 

มาเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากภาพดาวเทียม Landsat 1 เพ่ือสํารวจศึกษาหาสภาพความเปลี่ยนแปลงของ

พ้ืนที่ปาไมที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลา 5 ป โดยดําเนินการในภาคตะวันออกเปนลําดับแรก ภาคเหนือเปนลําดับ

ถัดมา โดยผลจากการศึกษาสภาพความเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปาไมและการจัดทําแผนที่ปาไมในพ้ืนที่

ภาคเหนือที่สําเร็จลุลวงไปดวยดี ทําใหคณะรัฐมนตรีในขณะน้ันอนุมัติใหดําเนินการจัดต้ังสถานีรับสัญญาณ

ดาวเทียมขึ้นในประเทศไทย สงผลใหประเทศไทยมีการนําภาพดาวเทียมมาใชในการจําแนกพ้ืนที่ปาไมกันอยาง

แพรหลายมากขึ้น 
 

สมเดช (2529ก) ไดประยุกตภาพดาวเทียม Landsat 4 และระบบโปรแกรม MOA-RecogX ใน 

การวิเคราะหจําแนกสภาพพ้ืนที่ปาไมและการใชประโยชนพ้ืนที่ปาไมในทองที่จังหวัดเลย ครอบคลุมจังหวัด

เพชรบูรณ แบงประเภทการใชประโยชนออกเปน 5 ประเภท ไดแก ปาทึบ (สวนใหญเปนพ้ืนที่ปาดิบเขา ที่มี 

ปาดิบแลงปะปนบางสวน) ปาโปรง (เปนพ้ืนที่ปาเต็งรัง และมีปาเบญจพรรณผลัดใบปะปนบาง) พ้ืนที่ไร พ้ืนที่

ปาไมที่ถูกทําลาย และพ้ืนที่นาขาว โดยผลการตรวจสอบความถูกตองพบวามีคาความถูกตองคิดเปนรอยละ 

89.50 นอกจากน้ียังไดใชเทคนิคเดียวกันสําหรับการจําแนกสภาพพ้ืนที่ปาไมที่ถูกทําลาย และการใชที่ดินใน

ทองที่จังหวัดจันทบุรี สามารถจําแนกการใชประโยชนที่ดินได 5 ประเภท ไดแก ปาดิบช้ืน ปาถูกทําลาย 

สวนยางพารา ไรมันสําปะหลัง และแหลงนํ้า โดยมีคาความถูกตองคิดเปนรอยละ 80 (สมเดช, 2529ข) 
 

วิธีการจําแนกพ้ืนที่เพ่ือจัดทําแผนที่ปาไม นอกจากการใชภาพถายทางอากาศและภาพดาวเทียมแลว 

สมเดช และ วัลลภ (2529) ยังทําการวิจัยเก่ียวกับการสํารวจจําแนกสภาพ ชนิด และการใชประโยชนพ้ืนที ่

ปาไม บริเวณพ้ืนที่สะแกราช อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ดวยเทคนิค Airborne MSS Data ซึ่งให

รายละเอียดภาพคอนขางสูง ภาพถายที่ไดเปนภาพขาวดํา มาตราสวน 1:40,000 สามารถจําแนกพ้ืนที่ปาไม

ดวยสายตาไดหลากหลายกลุมมากย่ิงขึ้น ไดแก ปาดิบแลง ปาเต็งรัง สวนปา (ไมขนาดโต) สวนปา (ไมขนาด

เล็ก) พ้ืนที่ปาไมที่ถูกทําลาย (มีไผขึ้น) สวนปา พ้ืนที่วางเปลา และพ้ืนที่ที่มีตนไมสองฝงลําหวย แตเน่ืองจากมี

ความยุงยากในขั้นตอนการจัดเก็บขอมูล และตองดําเนินการนําสงขอมูลที่จัดเก็บไดไปแปลผลยังตางประเทศ 

จึงทําใหวิธีการน้ีไมไดถูกนํามาพัฒนาตอ 
 

 กรมปาไม (2543) ดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ปาไม โดยแปลตีความพ้ืนที่ปาไมจากขอมูลภาพ

ดาวเทียม Landsat 5 ระบบบันทึกภาพ Thematic Mapper (TM) ดวยเทคนิคการแปลตีความจากแผนที ่

ภาพดาวเทียมที่พิมพลงบนกระดาษที่มาตราสวน 1:50,000 แลวจึงแปลตีความดวยสายตา จากน้ันนําเขา

ขอมูลผลการแปลตีความดวยสายตาโดยใชเครื่องกราดภาพ (Scanner) และใชเทคนิควิธีการแปลงขอมูลภาพ



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 2 การจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2558 – 2559 
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เปนขอมูลเสน (Vectorization) พ้ืนที่ปาไมที่แปลตีความไดคิดเปนรอยละ 33.15 ของพ้ืนที่ประเทศ นับวาเปน

กาวสําคัญของการจัดทําแผนที่ปาไมโดยใชเทคโนโลยีการรับรูระยะไกล ตอมาภายหลังจากการประกาศใช

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ป พ.ศ. 2545 จึงไดโอนภารกิจของโครงการดังกลาวใหแก 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนผูดูแล 
 

ใน ป พ.ศ. 2551 กรมปาไมไดดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ปาไมโดยแปลตีความพ้ืนที่ปาไมจากขอมูล 

ภาพดาวเทียม Landsat 5 ระบบบันทึกภาพ TM โดยใชเทคนิคการแปลตีความดวยสายตากับขอมูลภาพ

ดาวเทียมเชิงเลขแสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอร และจัดทําขอมูลขอบเขตพ้ืนที่ปาไมจากหนาจอคอมพิวเตอร 

(On-screen Digitizing) โดยขอดีของการแปลตีความพ้ืนที่ปาไมจากขอมูลภาพดาวเทียมที่แสดงผลผานหนา

จอคอมพิวเตอรคือ การไดเห็นขอมูลพ้ืนที่ปาไมที่ละเอียดมากขึ้น สามารถแปลตีความและจําแนกขอมูลพ้ืนที่

ปาไมไดดี โดยพ้ืนที่ปาไมที่แปลไดใน ป พ.ศ. 2551 คิดเปนรอยละ 33.44 ของพ้ืนที่ประเทศ (กรมปาไม, 

2551) 
 

 ใน ป พ.ศ. 2556 กรมปาไมไดดําเนินโครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2555 – 2556 

โดยใชขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตเปนหลักในการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม รวมกับขอมูลภาพดาวเทียม 

Landsat 8 ในบริเวณที่พ้ืนที่ที่ไมมีภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุม เทคนิคการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม

ใชหลักการจัดแบงสวนขอมูลที่ปรากฏในภาพดาวเทียม (Segmentation) ผลการศึกษาพบวา ป พ.ศ. 2555 – 

2556 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปาไมทั้งสิ้น 102,119,539.55 ไร หรือรอยละ 31.57 ของพ้ืนที่ประเทศ และในชวง

ของการดําเนินงานโครงการฯ ไดมีการประชุมรวมกันระหวางตัวแทนของหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของกับการ

จัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของประเทศ อาทิ กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เพ่ือรวมกันกําหนดนิยามการแปลขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมจากภาพดาวเทียม 

สรุปไดวา พ้ืนที่ปาไม หมายถึง “พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจําแนกไดวาเปนไมยืนตนปกคลุมเปนผืน

ตอเน่ืองขนาดไมนอยกวา 3.125 ไร และหมายรวมถึงทุงหญาและลานหินที่มีอยูตามธรรมชาติ ที่ปรากฏ

ลอมรอบดวยพ้ืนที่ที่จําแนกไดวาเปนพ้ืนที่ปาไม โดยไมรวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มีตนไม แตประเมินได

วาผลผลิตหลักของการดําเนินการไมใชเน้ือไม ไดแก พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม สวนยางพารา และสวนปาลม” 
 

 ใน ป พ.ศ. 2557 กรมปาไมไดดําเนินโครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2556 – 2557 

โดยใชขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตเปนหลักในการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม รวมกับขอมูลภาพดาวเทียม 

Landsat 8 โดยใชเทคนิคการแปลตีความขอมูลพ้ืนที่ปาไมดวยสายตา ผลการศึกษาพบวา ป พ.ศ. 2556 – 

2557 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปาไมเหลืออยูทั้งสิ้น 102,285,400.62 ไร หรือรอยละ 31.62 ของพ้ืนที่ประเทศ 

เพ่ิมขึ้นจากขอมูลเมื่อ ป พ.ศ. 2555 – 2556 จํานวน 165,861.07 ไร 
 

 ลาสุดเมื่อ ป พ.ศ. 2558 กรมปาไมไดดําเนินโครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2557 – 

2558 โดยใชขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตเปนหลักในการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม รวมกับขอมูลภาพ
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ดาวเทียม Landsat 8 โดยใชเทคนิคการแปลตีความขอมูลพ้ืนที่ปาไมดวยสายตา ผลการศึกษาพบวา ป พ.ศ. 

2557 – 2558 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปาไมเหลืออยูทั้งสิ้น 102,240,981.88 ไร หรือรอยละ 31.60 ของพ้ืนที่

ประเทศ ลดลงจากขอมูลเมื่อ ป พ.ศ. 2556 – 2557 จํานวน 44,418.77 ไร 
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กรมปาไม.  2543.  โครงการจัดทําแผนที่ปาไมระบบมาตรฐาน. สวนวิเคราะหทรัพยากรปาไม 
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บทที่ 3 

วิธีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล 
 

เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 2559 ในครั้งน้ีเปนไปตาม

วัตถุประสงค และเปาหมายที่ไดกําหนดไว ที่ปรึกษาฯ จึงแสดงรายละเอียดวิธีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล

ดังตอไปน้ี 
 

3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ 
 

 ที่ปรึกษาฯ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนสําหรับนํามาใชในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 

 3.1.1 ขอมูลขอบเขตการปกครอง จัดทําโดยสํานักบริหารการปกครองทองที่ กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย เมื่อป พ.ศ. 2556 จัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เปนรูปหลายเหลี่ยม (Polygon) 

แบบเวกเตอร (Vector) พ้ืนหลักฐาน (Datum) Indian 1975 ทั้งน้ีขอมูลขอบเขตการปกครองจะถูกแปลงเปน

พ้ืนหลักฐาน World Geodetic System 1984 (WGS84) โดยใชคาตัวแปร (Parameter) คือ ΔX เทากับ 

204.5 เมตร ΔY เทากับ 837.9 เมตร และ ΔZ เทากับ 294.8 เมตร อางอิงจากประกาศกรมแผนที่ทหาร 

เรื่อง คาตัวแปรที่เหมาะสมในการแปลงพ้ืนหลักฐาน เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551 
 

 3.1.2 ขอมูลขอบเขตพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2557 - 2558 จัดเก็บเปนขอมูลในระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรของกรมปาไม โดยใชสําหรับเปนขอมูลอางอิงประกอบการปฏิบัติงานแปลขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมใน

ครั้งน้ี 
 

 3.1.3 ขอมูลภาพดาวเทียมในโปรแกรม Google Earth โดยใชสําหรับเปนขอมูลอางอิงประกอบการ

ปฏิบัติงานแปลขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมในครั้งน้ี 
 

 3.1.4 ขอมูลภาพดาวเทียมอ่ืนๆ ที่สํานักจัดการที่ดินปาไมมีอยู เพ่ือใชสําหรับเปนขอมูลสนับสนุนการ

แปลตีความและจําแนกขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมจากภาพดาวเทียม 

 

3.2 การจัดหาขอมูลภาพดาวเทียม 
 

 ในการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมในครั้งน้ี ที่ปรึกษาฯ ไดพิจารณาเลือกใชขอมูลภาพดาวเทียมที่

บันทึกดวยระบบ Passive เน่ืองจากภาพดาวเทียมดังกลาวสามารถนํามาแปลตีความและจําแนกประเภทขอมูล

ดวยสายตาไดเปนอยางดี รองรับการผสมแถบความถี่เพ่ือสรางภาพผสมสีเท็จ (False Color Composite) และ
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รองรับการจําแนกประเภทขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับการดําเนินงานในครั้งน้ีไดเลือกใชขอมูลภาพ

ดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) ระบบถายทําแบบหลายชวงคลื่น (Multi-spectral: MS) จํานวน 4 แถบความถี่ 

(Band) ความละเอียดจุดภาพ (Spatial Resolution) เทากับ 15 เมตร เปนหลัก โดยกําหนดใหมีรอยละของการ

บดบังของเมฆนอยกวาหรือเทากับ 20 ตอหน่ึงภาพ ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตที่จะดําเนินการสั่งซื้อเปนขอมูล

แบบ 1A กลาวคือ ขอมูลภาพดาวเทียมจะไดรับการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงรังสี (Radiometric 

Correction) ปรับระดับการตอบสนองสัมพัทธของตัวตรวจวัด (Detector Equalization) และกําจัดความ

ผิดพลาดเชิงคลื่นแถบความถี่ PAN และแถบความถี่สีแดงของระบบ MS ซึ่งเรียกวา “แถบความถี่อางอิง” 

จะไมไดรับการปรับแกเชิงเรขาคณิต สวนแถบความถี่ที่ 3 และแถบความถี่ที่เหลือจะไดรับการขยับ (Shifted) 

เพ่ือทดแทนการเย้ืองกันของขอมูลในแตละแถบความถี่ 

 

ตารางที่ 1  อุปกรณบันทึกขอมูลของดาวเทียมไทยโชต 

 

 Panchromatic 

(ชวงคลื่นเดียว) 

Multi-spectral 

(หลายชวงคลื่น) 

แถบความถี ่ P: 0.45 - 0.90 

ไมโครเมตร 

นํ้าเงิน: 0.45 - 0.52 ไมโครเมตร 

เขียว: 0.53 - 0.60 ไมโครเมตร 

แดง: 0.62 - 0.69 ไมโครเมตร 

อินฟราเรดใกล: 0.77 - 0.90 ไมโครเมตร 

ความละเอียดจุดภาพ 2 เมตร 15 เมตร 

ความกวางแนวบันทึกภาพ 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.) เก่ียวกับสถานภาพขอมูลภาพดาวเทียมในคลังขอมูลลาสุดพบวา การดําเนินโครงการ

จัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมในครั้งน้ี มีภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมประเทศไทย ที่สามารถสั่งซื้อไดทั้งสิ้น 

94 ภาพ บันทึกภาพระหวางวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559 แตละภาพถายทํา

ครอบคลุมพ้ืนที่ขนาด 90 x 90 ตารางกิโลเมตร ที่ความละเอียดจุดภาพ 15 เมตร จํานวน 4 แถบความถี่ โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 
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o ภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมบริเวณภาคกลาง จํานวน 16 ภาพ บันทกภาพระหวางวันที่ 

1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559  (ภาพที่ 1) 

o ภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 36 ภาพ 

บันทกภาพระหวางวันที่ 11 พ ศจิกายน พ.ศ. 2558 ถงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559 

(ภาพที่ 2) 

o ภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมบริเวณภาคตะวันออก จํานวน 7 ภาพ บันทกภาพระหวาง

วันที่ 26 พ ศจิกายน พ.ศ. 2558 ถงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ภาพที่ 3) 

o ภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมบริเวณภาคตะวันตก จํานวน 8 ภาพ บันทกภาพระหวาง

วันที่ 27 มกราคม ถงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559 (ภาพที่ 4) 

o ภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมบริเวณภาค ต จํานวน 8 ภาพ บันทกภาพระหวางวันที่ 12 

มกราคม ถงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559 (ภาพที่ 5) 

o ภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมบริเวณภาคเหนือ จํานวน 22 ภาพ บันทกภาพระหวางวันที่ 

16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559 (ภาพที่ 6) 

 

   
 

ภาพที่   ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตบริเวณภาคกลางของประเทศไทย บันทกภาพระหวาง  

             ป พ.ศ. 2558 – 2559 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี  วิธีการศกษาและวิเคราะหขอมูล ป พ.ศ. 2558 – 2559 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ภาพที่ 2  ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย บันทกภาพระหวาง 

   ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

 
 

ภาพที่   ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย บันทกภาพระหวาง 

   ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  วิธีการศกษาและวิเคราะหขอมูล 

 

   15 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 
 

ภาพที่ 4  ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตบริเวณภาคตะวันตกของประเทศไทย บันทกภาพ ป พ.ศ. 559 

 

 

ภาพที่ 5  ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตบริเวณภาค ตของประเทศไทย บันทกภาพ ป พ.ศ. 559 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี  วิธีการศกษาและวิเคราะหขอมูล ป พ.ศ. 2558 – 2559 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ภาพที่ 6  ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย บันทกภาพระหวาง ป พ.ศ. 

   2558 – 2559 

ดังน้ันจากการตรวจสอบขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต นคลังขอมูลของ สทอภ. แลว พบวาขอมูลที่มี

อยูไมครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศไทย สาเหตุเน่ืองจากบางพ้ืนที่อาจมีเม บดบัง นขอมูลภาพมากกวา 

รอยละ 20 หรือไมมีการบันทกขอมูลภาพบริเวณดังกลาว ดังน้ันเพ่ือ หการดําเนินการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที ่

ปาไมมีขอมูลภาพดาวเทียมมาสนับสนุนการดําเนินงาน จงจําเปนตองนําขอมูลภาพดาวเทียมดวงอ่ืนมาทดแทน

พ้ืนที่ที่ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตขาดหาย โดยที่ปรกษา  ไดพิจารณาเลือกขอมูลภาพจากดาวเทียม 

Landsat 8 มา ช นบริเวณที่ไมมีการบันทกขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต 

ดาวเทียม Landsat 8 สรางข้นจากความรวมมือระหวางองคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติ 

(National Aeronautics and Space Administration: NASA) และสํานักงานสํารวจทางธรณีวิทยาของ

สหรั  (United States Geological Survey: USGS) ถูกนําสงข้นสูวงโคจร ณ Vandenberg Air Force 

Base รั  California เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 55  และเริ่มปฏิบัติการเมื่อวันที่ 0 พ ษภาคม พ.ศ. 

55  ถือเปนอีกทางเลือกหน่งสําหรับนํามา ชประกอบการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมรวมกับขอมูล

ดาวเทียมไทยโชต ถงแมวาดาวเทียม Landsat 8 จะมีความละเอียดจุดภาพเทากับ 0 เมตร แตดวยจํานวน

แถบความถี่ที่มีมากกวาดาวเทียมไทยโชต โดย Landsat 8 มีสองระบบบันทกภาพ ไดแก 1) ระบบ 

Operational Land Imager (OLI) มีความละเอียดจุดภาพ นแถบความถี่ที่ 1 –  และแถบความถี่ที่ 9 

เทากับ 0 เมตร และความละเอียดจุดภาพ 15 เมตร นแถบความถี่ที่  ) ระบบ Thermal Infrared Sensor 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 3 วิธีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล 
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(TIRS) แถบความถี่ที่ 10 และ 11 ความละเอียดจุดภาพ 30 เมตร การจัดเก็บขอมูลของดาวเทียม Landsat 8 

จัดเก็บในลักษณะขอมูล 16 บิต ทําใหสามารถจําแนกวัตถุที่ปรากฏในภาพดาวเทียมไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น รายละเอียดความยาวชวงคลื่นที่บันทึกและวัตถุประสงคของการใชงานแตละแถบความถี่ของขอมูลภาพ

ดาวเทียม Landsat 8 แสดงตามตารางที่ 2 และภาพที่ 7 แสดงแถบความถี่ของระบบบันทึกภาพของดาวเทียม 

Landsat 8 
 

 สําหรับแหลงขอมูลสําหรับดาวนโหลดขอมูล Landsat 8 คือ http://glovis.usgs.gov/ ทั้งน้ี

ขอมูลภาพครอบคลุมประเทศไทยที่ดาวนโหลดไดเปนขอมูล Level 1T (Precision and Terrain Correction) 

หมายถึง ขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ไดรับการปรับแกไขความคลาดเคลื่อนเชิงคลื่น และเชิงเรขาคณิต

แบบเปนระบบ (Systematic Radiometric and Geometric Accuracy) โดยใชขอมูลจุดควบคุมภาคพ้ืนดิน 

(Ground Control Point: GCP) จากชุดขอมูล Global Land Survey 2000 (GLS2000) รวมกับแบบจําลอง

ความสูงเชิงเลขจากหลายแหลงขอมูล ไดแก  Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) National 

Elevation Dataset (NED)  Canadian Digital Elevation Data (CDED)  Digital Terrain Elevation Data 

(DTED) และ Global 30 Arc-second Elevation (GTOPO 30) 
 

ตารางที่ 2  ความยาวชวงคลื่นที่บันทึกและวัตถุประสงคของการใชงานแตละแถบความถี่ของขอมูล 

               ภาพดาวเทียม Landsat 8 

 

35แถบความถี ่
35ความยาวชวงคลื่น 

(ไมโครเมตร) 
35วัตถุประสงคของการใชงาน 

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 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 3 วิธีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ป พ.ศ. 2558 – 2559 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 

 

35แถบความถี ่
35ความยาวชวงคลื่น 

(ไมโครเมตร) 
35วัตถุประสงคของการใชงาน 

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/best_spectral_bands_to_use.php 

 

 
ภาพที่ 7  แถบความถี่ของระบบบันทึกภาพของดาวเทียม Landsat 8 
ที่มา: http://landsat.gsfc.nasa.gov/wp-content/uploads/2013/01/ETM+vOLI-TIRS-web_Feb20131.jpg 
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ตารางที่ 3  รายละเอียดไฟลขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 สําหรับใชประกอบการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ 

               ปาไม ป พ.ศ. 2558 - 2559 

 

ช่ือไฟลขอมูล Path Row 
วันเดือนป 

ที่บันทึกภาพ 

รอยละ 

การบดบังของเมฆ 

LC81260492016050LGN00.tar 126 49 19 กุมภาพันธ 2559 0.71 

LC81260502016002LGN00.tar 126 50 2 มกราคม 2559 0.01 

LC81270472016041LGN00.tar 127 47 10 กุมภาพันธ 2559 2.06 

LC81270482016041LGN00.tar 127 48 10 กุมภาพันธ 2559 0.01 

LC81270492016057LGN00.tar 127 49 26 กุมภาพันธ 2559 0.01 

LC81270502016057LGN00.tar 127 50 26 กุมภาพันธ 2559 0.01 

LC81270512016041LGN00.tar 127 51 20 กมุภาพันธ 2559 6.10 

LC81270522016041LGN00.tar 127 52 20 กมุภาพันธ 2559 12.56 

LC81270552016105LGN00.tar 127 55 14 เมษายน 2559 4.08 

LC81270562016105LGN00.tar 127 56 14 เมษายน 2559 5.38 

LC81280472016080LGN00.tar 128 47 20 มีนาคม 2559 3.14 

LC81280482016048LGN00.tar 128 48 17 กุมภาพันธ 2559 0.04 

LC81280492016048LGN00.tar 128 49 17 กุมภาพันธ 2559 0.03 

LC81280502016048LGN00.tar 128 50 17 กุมภาพันธ 2559 0.26 

LC81280512016048LGN00.tar 128 51 17 กุมภาพันธ 2559 2.71 

LC81280522016048LGN00.tar 128 52 17 กุมภาพันธ 2559 56.74* 

LC81280542016160LGN00.tar 128 54 8 มิถุนายน 2559 22.86* 

LC81280552016080LGN00.tar 128 55 20 มีนาคม 2559 5.45 

LC81280562016080LGN00.tar 128 56 20 มีนาคม 2559 3.08 

LC81290462016039LGN00.tar 129 46 8 กุมภาพันธ 2559 0.04 

LC81290472016039LGN00.tar 129 47 8 กุมภาพันธ 2559 0.01 

LC81290482016039LGN00.tar 129 48 8 กุมภาพันธ 2559 2.26 

LC81290492016039LGN00.tar 129 49 8 กุมภาพันธ 2559 0.70 

LC81290502016071LGN00.tar 129 50 11 มีนาคม 2559 10.90 

LC81290512016039LGN00.tar 129 51 8 กุมภาพันธ 2559 3.63 

LC81290522016039LGN00.tar 129 52 8 กุมภาพันธ 2559 4.35 

LC81290532016071LGN00.tar 129 53 11 มีนาคม 2559 4.14 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 

 

ช่ือไฟลขอมูล Path Row 
วันเดือนป 

ที่บันทึกภาพ 

รอยละ 

การบดบังของเมฆ 

LC81290542016071LGN00.tar 129 54 11 มีนาคม 2559 1.19 

LC81290562016023LGN00.tar 129 56 23 มกราคม 2559 2.37 

LC81300462016046LGN00.tar 130 46 15 กุมภาพันธ 2559 0.04 

LC81300472016046LGN00.tar 130 47 15 กุมภาพันธ 2559 0.03 

LC81300482016044LGN00.tar 130 48 13 กุมภาพันธ 2559 0.04 

LC81300492016046LGN00.tar 130 49 13 กุมภาพันธ 2559 0.33 

LC81300502016046LGN00.tar 130 50 13 กุมภาพันธ 2559 0.27 

LC81300512016062LGN00.tar 130 51 2 มนีาคม 2559 3.20 

LC81300522016078LGN00.tar 130 52 18 มีนาคม 2559 1.87 

LC81300532016078LGN00.tar 130 53 18 มีนาคม 2559 1.24 

LC81300542016014LGN00.tar 130 54 14 มกราคม 2559 1.66 

LC81300552016110LGN00.tar 130 55 19 เมษายน 2559 5.93 

LC81310462016069LGN00.tar 131 46 9 มีนาคม 2559 0.02 

LC81310472016069LGN00.tar 131 47 9 มีนาคม 2559 0.00 

LC81310482016005LGN00.tar 131 48 5 มกราคม 2559 0.01 

LC81310492016037LGN00.tar 131 49 6 กุมภาพันธ 2559 0.04 

LC81310502016037LGN00.tar 131 50 6 กุมภาพันธ 2559 0.03 

LC81320462016044LGN00.tar 132 46 13 กุมภาพันธ 2559 0.04 

LC81320472016044LGN00.tar 132 47 13 กุมภาพันธ 2559 0.01 

LC81320482016044LGN00.tar 132 48 15 เมษายน 2558 0.04 
 

หมายเหตุ: *การบดบังของเมฆที่ปรากฏในภาพดาวเทียม สวนใหญปกคลุมบริเวณทะเล 

 

3.3 การเตรียมขอมูลภาพดาวเทียมกอนการวิเคราะหขอมูล 
 

 3.3.1 การปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต (Geometric Correction)   
 

 ขั้นตอนแรกในการเตรียมขอมูลภาพดาวเทียมกอนการวิเคราะหขอมูล คือการปรับแกความ

คลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตใหกับภาพดาวเทียม ดวยวิธี Image to Image Registration โดยเก็บรวบรวมจุด
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    21 
สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

ควบคุมภาคพ้ืนดิน (Ground Control Point: GCP)  จากแผนที่ภูมิประเทศเชิงเลข มาตราสวน 1:50,000 

ลําดับชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหาร ทั้งน้ีเลือกใชสมการพหุนาม (Polynomial Equation) ลําดับที่ 4 เปน

สมการการแปลงขอมูลภาพดาวเทียมเขาสูระบบพิกัดแผนที่ที่แทจริง โดยในแตละภาพดาวเทียมกําหนดใหมี 

GCP ไมนอยกวา 15 จุด ขอมูลเพ่ิมเติมที่ตองนํามาใชประกอบการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต

ใหกับภาพดาวเทียมไทยโชต ไดแก ไฟล Metadata และขอมูลแผนที่ความสูงระดับโลกเชิงเลข (Global 

Digital Elevation Map: GDEM) เน่ืองจากดาวเทียมไทยโชตมีการเอียงกลองขณะถายทําขอมูลภาพ ทําให

เกิดความคลาดเคลื่อนจากความสูงตางของภูมิประเทศ (Relief Displacement) 
 

 ผลลัพธจากการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต ไดกําหนดคาเสนโครงแผนที่  (Map 

Projection) และระบบพิกัด UTM (Universal Transverse Mercator Coordinate System) เขตโซน 47 

ใหกับขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต อางอิงตามแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ลําดับชุด L7018 ของ

กรมแผนที่ทหาร สําหรับขั้นตอนการจัดขอมูลใหม (Resampling) เลือกวิธี Nearest Neighbor เพ่ือใหขอมูล

ผลลัพธที่เกิดขึ้นหลังจากขั้นตอนการจัดขอมูลใหมมีคาการสะทอนแสงใกลเคียงกับขอมูลภาพดาวเทียมตนฉบับ

มากที่สุด 
 

 สําหรับขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ระดับ 1T (Precision and Terrain Correction) ที่ดาวน

โหลดจาก http://glovis.usgs.gov/ จะไมดําเนินกระบวนการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตใหกับ

ขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ภาพที่ 8 แสดงผลขอมูลดาวเทียม Landsat 8 ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย 

บันทึกภาพ ป พ.ศ. 2559 
 

 3.3.2 การเนนคุณภาพขอมูล (Image Enhancement) คือการเนนขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต และ 

Landsat 8 ใหมีความคมชัดมากขึ้นกวาขอมูลตนฉบับ ทําใหผูปฏิบัติงานจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม สามารถ

แยกความแตกตางของวัตถุเปาหมายกับพ้ืนที่รอบขางไดเปนอยางดี การผสมภาพสีเท็จ (False Color 

Composite) และเทคนิคการเนนคุณภาพขอมูลแบบ Histogram Equalization จะไดนํามาใชจําแนกความ

แตกตางระหวางพ้ืนที่ปาไม พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม และพ้ืนที่แหลงนํ้า การผสมภาพสีเท็จของขอมูลภาพดาวเทียม

จะใชรูปแบบการผสมแบบเนนวัตถุที่เปนพืชพรรณในภาพดาวเทียมปรากฏสีแดง เพราะพืชพรรณที่ปรากฏ 

สีแดงจะสังเกตเห็นเดนชัดกวาวัตถุรอบขาง 
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ภาพที่ 8  ภาพดาวเทียม Landsat 8 ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย บันทกภาพ ป พ.ศ. 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 3 วิธีการศึกษาและวิเคราะหขอมูล 

 

 

    23 
สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

3.4 การวิเคราะหและจําแนกขอมูลสภาพพื้นท่ีปาไม 
 

 ที่ปรึกษาฯ ดําเนินการวิเคราะหภาพดาวเทียมเพ่ือจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม โดยใชเทคนิคการแปล

ตีความดวยสายตา (Visual Interpretation) เปนหลัก และผสมผสานกับการนําคอมพิวเตอรเขามาชวย

ประมวลผล (Computer Assisted Approach) เพ่ือสนับสนุนการแปลตีความวัตถุที่ปรากฏในภาพไดอยาง

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และความถูกตองมากที่สุด โดยกําหนดรูปแบบของขอมูล (Nomenclature 

Identification) สําหรับการจําแนกพ้ืนที่ออกเปนสองรูปแบบที่สําคัญ คือ พ้ืนที่ปาไม (Forest Area) และพ้ืนที่

ที่ไมใชปาไม (Non-forest Area) ทั้งน้ีเทคนิคการแปลตีความภาพดาวเทียมดวยสายตา อาศัยหลักการและ

ปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของโดยเฉพาะองคประกอบของการแปลภาพจากการรูจําวัตถุ (Object Recognition) 

ไดแก 

o รูปทรง (Shape) 

o รูปแบบ (Pattern) 

o ขนาด (Size) 

o พ้ืนที่ (Site) 

o แหลงที่ต้ัง (Location) 

o สี (Color) 

o ความสวางของสี (Tone) 

o ความหยาบละเอียด (Texture) 

o ความสูงและเงา (Height / Shadow) 
 

การจําแนกประเภทขอมูล (Data Classification) จะจําแนกขอบเขตของแตละรูปแบบขอมูล โดย

พิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏในภาพดาวเทียม ผสมผสานกับขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งทางดานกายภาพและ

สิ่งแวดลอม ทั้งน้ีที่ปรึกษาฯ ใชขอมูลภาพดาวเทียมในโปรแกรม Google Earth ขอมูลภาพดาวเทียมปลาสุดที่

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม มีอยู และขอมูลการจําแนกสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2557 – 2558 มา

สนับสนุนการตัดสินใจจําแนกพ้ืนที่ดวยอีกทางหน่ึง 
 

สําหรับนิยามการแปลพ้ืนที่ปาไมสําหรับการดําเนินการในครั้งน้ี ใชนิยามเดียวกับที่ใชในการจัดทํา

ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2555 – 2556 กลาวคือ “พื้นที่ปาไม หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณ 

ที่สามารถจําแนกไดวาเปนไมยืนตนปกคลุมเปนผืนตอเนื่องขนาดไมนอยกวา 3.125 ไร และหมายรวมถึง

ทุงหญาและลานหินที่มีอยูตามธรรมชาติที่ปรากฏลอมรอบดวยพื้นที่ที่จําแนกไดวาเปนพื้นที่ปา โดยไม

รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพื้นที่ที่มีตนไม แตประเมินไดวาผลผลิตหลักของการดําเนินการไมใชเนื้อไม 

ไดแก พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม สวนยางพารา และสวนปาลม” 
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ผลลัพธที่ไดในขั้นตอนน้ีถูกจัดเก็บเปนขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร รูปแบบเวคเตอร (Vector) 

ชนิดรูปปด (Polygon) แสดงขอบเขตพ้ืนที่ปาไมและพ้ืนที่ที่ไมใชปาไม 
 

 ที่ปรึกษาไดวางแผนในดําเนินงานโดยแบงพ้ืนที่ดําเนินงานโดยนําเอาหลักเกณฑการจัดกลุมจังหวัดใน

แตละภูมิภาคของคณะกรรมการภูมิศาสตรแหงชาติ เมื่อป พ.ศ. 2520 ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
 

 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 การประเมินความถูกตองของการแปลขอมูลสภาพพื้นท่ีปาไม 
 

เมื่อไดขอมลูแสดงขอบเขตสภาพพ้ืนที่ปาไมในแตละจังหวัด จัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปน

ที่เรียบรอย จะเริ่มขั้นตอนของการสํารวจขอมูลภาคสนาม รับผิดชอบโดยเจาหนาของกรมปาไม เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตองของการจําแนกพ้ืนที่ปาไม และพ้ืนที่ไมใชปาไม โดยกําหนดจํานวนจุดที่ใชในการตรวจสอบ

ภาคสนามไมนอยกวา 500 จุด กระจายลงในพ้ืนที่ที่ไดรับการจําแนกวาเปนพ้ืนที่ปาไม แตเน่ืองจากในชวง

เริ่มตนของการดําเนินงานครั้งน้ี จําเปนตองกําหนดแผนการตรวจสอบขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมภาคสนามเพ่ือ

รายงานใหกรมปาไม ไดทราบ จึงไดอางอิงขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม  ป  พ.ศ. 2557 - 2558 จํานวน 

102,240,981.88 ไร ของกรมปาไมมาใชสําหรับการคํานวณจํานวนจุดตรวจสอบภาคสนาม ทั้งน้ีจังหวัดที่มี

พ้ืนที่ปาไม เมื่อ ป พ.ศ. 2557 - 2558 มาก จะมีจํานวนจุดตรวจสอบภาคสนามมาก โดยเทียบสัดสวนกับพ้ืนที่
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ปาไมของทั้งประเทศ ในอัตราสวนพ้ืนที่ 204,481.96 ไร ตอหน่ึงจุดตรวจสอบภาคสนาม หากจังหวัดใดคํานวณ

พ้ืนที่จุดตรวจสอบภาคสนามเสร็จสิ้นแลวมีจํานวนจุดเปนเศษทศนิยมจะไดรับการปดเศษขึ้น จากการคํานวณ

ดังกลาวจะมีจุดตรวจสอบภาคสนามที่ตองดําเนินการทั้งสิ้น 527 จุด (ไมนับรวม 10 จุดตรวจสอบในพ้ืนที่

จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปตตานี) ตารางที่ 4 แสดงผลการคํานวณจุดตรวจสอบภาคสนามในแตละภูมิภาค

ของประเทศ สําหรับตําแหนงของจุดตรวจสอบขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมภาคสนามในครั้งน้ี จะพิจารณาไมให

ซอนทับกับตําแหนงจุดตรวจสอบภาคสนามของโครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมที่กรมปาไมไดเคย

ดําเนินการระหวางป พ.ศ. 2555 – 2556 ถึง ป พ.ศ. 2557 – 2558  

 

ตารางที่ 4  จาํนวนจุดตรวจสอบภาคสนาม โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

ช่ือจังหวัด 
พ้ืนที่จังหวัด 

(ไร) 

พ้ืนที่ปาไม 

ป 2557 – 2558 (ไร) 

จํานวนจุด 

ตรวจสอบภาคสนาม 

ภาคกลาง (22 จังหวัด) 

กรุงเทพมหานคร            977,490.79                3,253.43  1 

กําแพงเพชร          5,320,279.22           1,233,849.69  7 

ชัยนาท          1,566,366.39               38,906.54  1 

นครนายก          1,338,502.89             400,635.92  2 

นครปฐม          1,339,004.62                    89.69  1 

นครสวรรค          5,953,517.73             554,088.49  3 

นนทบุรี            398,013.70  ไมมีพ้ืนที่ปาไม 0 

ปทุมธานี            950,264.31  ไมมีพ้ืนที่ปาไม 0 

พระนครศรีอยุธยา          1,592,367.35  ไมมีพ้ืนที่ปาไม 0 

พิจิตร          2,699,361.06                9,020.61  1 

พิษณุโลก          6,618,283.87           2,416,729.76  12 

เพชรบูรณ          7,712,328.42           2,410,327.21  12 

ลพบุร ี          4,058,095.84             581,677.35  3 

สมุทรปราการ            592,001.82               14,385.68  1 

สมุทรสงคราม            258,417.75               18,093.96  1 

สมุทรสาคร            541,531.14               24,030.92  1 

สระบุรี          2,186,994.18             512,918.62  3 

สิงหบุร ี            510,716.51                   238.30  1 

สุโขทัย          4,169,171.30           1,229,997.16  7 
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ตารางที่ 4  (ตอ) 

 

ช่ือจังหวัด พ้ืนที่จังหวัด (ไร) 
พ้ืนที่ปาไม 

ป 2557 – 2558 (ไร) 

จํานวนจุด 

ตรวจสอบภาคสนาม 

ภาคกลาง (22 จังหวัด) (ตอ) 

สุพรรณบุร ี          3,381,555.68             398,739.34 2 

อางทอง            593,996.89  ไมมีพ้ืนที่ปาไม 0 

อุทัยธานี          4,154,384.44  2,137,356.62 11 

รวม 56,912,645.90           11,984,339.30           70 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) 

กาฬสินธุ          4,335,183.22             468,190.98  3 

ขอนแกน          6,662,090.37             734,792.35  4 

ชัยภูม ิ          7,936,505.90           2,403,094.97  12 

นครพนม          3,523,087.16             529,802.77  3 

นครราชสีมา        12,960,078.66           1,929,491.88  10 

บึงกาฬ          2,501,820.39             171,971.93  1 

บุรีรัมย          6,299,705.58             543,013.07  3 

มหาสารคาม          3,504,592.35             138,896.37  1 

มุกดาหาร          2,578,781.45             863,281.21  5 

ยโสธร          2,582,054.84             250,339.95  2 

รอยเอ็ด          4,920,631.36             203,762.51  1 

เลย          6,562,289.91           2,120,756.48  11 

ศรีสะเกษ          5,584,790.41             640,179.62  4 

สกลนคร          5,987,354.38           1,057,015.20  6 

สุรินทร          5,533,937.48             455,313.87  3 

หนองคาย          2,046,782.53             142,528.21  1 

หนองบัวลําภู          2,562,107.95             288,907.46  2 

อํานาจเจริญ          2,056,123.19             217,771.88  2 

อุดรธานี          6,919,691.85             719,357.86  4 

อุบลราชธานี          9,766,100.26           1,781,697.88  9 

รวม 104,823,709.22           15,660,166.47  87 
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ตารางที่ 4  (ตอ) 

 

ช่ือจังหวัด พ้ืนที่จังหวัด (ไร) 
พ้ืนที่ปาไม 

ป 2557 – 2558 (ไร) 

จํานวนจุด 

ตรวจสอบภาคสนาม 

ภาคตะวันออก (7 จังหวัด) 

จันทบุรี          4,009,602.07           1,303,023.54  7 

ฉะเชิงเทรา          3,230,873.49             493,965.99  3 

ชลบุรี          2,817,515.03             338,435.20  2 

ตราด          1,791,577.83             563,618.79  3 

ปราจีนบุรี          3,140,982.59             887,777.09  5 

ระยอง          2,291,003.80             182,276.53  1 

สระแกว          4,269,328.74             922,046.10  5 

รวม 21,550,883.56             4,691,143.23  26 

ภาคตะวันตก (5 จังหวัด) 

กาญจนบุร ี        12,115,349.31           7,558,723.94  37 

ตาก        10,814,124.30           7,786,421.71  39 

ประจวบคีรีขันธ          4,008,477.58           1,489,963.22  8 

เพชรบุร ี          3,857,470.45           2,203,794.47  11 

ราชบุรี          3,242,788.78           1,073,329.37  6 

รวม 34,038,210.43           20,112,232.71  101 

ภาคใต (14 จังหวัด) 

กระบ่ี          3,327,160.32             551,905.32  3 

ชุมพร          3,748,782.77             804,298.87  4 

ตรัง          2,953,504.44             673,000.44  4 

นครศรีธรรมราช          6,177,901.73           1,104,210.33  6 

นราธิวาส *          2,807,081.61             741,535.37  4 

ปตตานี *          1,235,321.61               63,515.94  1 

พังงา          3,434,460.12           1,078,232.57  6 

พัทลุง          2,413,169.61             384,777.60  2 

ภูเก็ต            341,788.41               69,167.36  1 

ยะลา *          2,797,417.84             921,678.72  5 

ระนอง          2,018,415.58           1,073,461.82  6 
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ตารางที่ 4  (ตอ) 

 

ช่ือจังหวัด พ้ืนที่จังหวัด (ไร) 
พ้ืนที่ปาไม 

ป 2557 – 2558 (ไร) 

จํานวนจุด 

ตรวจสอบภาคสนาม 

ภาคใต (14 จังหวัด) (ตอ) 

สงขลา          4,838,147.99             534,565.78  3 

สตูล          1,887,104.44             738,773.49  4 

สุราษฎรธานี          8,174,644.93           2,334,881.56  12 

รวม 46,154,901.40           11,074,005.20  61 

ภาคเหนือ (9 จังหวัด) 

เชียงราย          7,189,310.58           2,963,866.59  15 

เชียงใหม        13,834,594.19           9,678,957.48  48 

นาน          7,581,035.02           4,654,853.32  23 

พะเยา          3,868,248.44           2,008,835.69  10 

แพร          4,051,912.64           2,600,029.96  13 

แมฮองสอน          7,978,039.52           6,939,953.28  34 

ลําปาง          7,805,168.84           5,513,656.85  27 

ลําพูน          2,798,924.68           1,592,671.67  8 

อุตรดิตถ          4,941,115.24           2,766,270.14  14 

รวม 60,048,349.14           38,719,094.97  192 

รวมทั้งหมด 323,528,699.65   102,240,981.88  537 
 

หมายเหตุ: * พ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ปตตานี และยะลา ไมไดดําเนินการตรวจสอบภาคสนาม 

 

เมื่อไดจํานวนจุดตรวจสอบขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมภาคสนามของแตละจังหวัดแลว ในการกําหนด

ตําแหนงจุดตรวจสอบจริงในพ้ืนที่ ที่ปรึกษาฯ ใชขอมูลเสนทางคมนาคมที่ปรากฏในแผนที่ภูมิประเทศ 

มาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร มาสรางเปนพ้ืนที่บัฟเฟอร (Buffer) โดยกําหนดใหมีระยะหางจาก

เสนทางคมนาคม 1 กิโลเมตร แลวใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ใหกับ 

จุดตรวจสอบขอมูลภาคสนาม สําหรับการประเมินความถูกตองของการแปลขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมในครั้งน้ี 

กําหนดใหคาความถูกตองรวม (Overall Accuracy)  มากกวารอยละ 80 แตหากผลลัพธของการดําเนินงาน 

ที่ไดไมถึงรอยละ 80 จะพิจารณาจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมขึ้นใหมและตรวจสอบซ้ําใหมอีกครั้งหน่ึง ทั้งน้ีใน

การตรวจสอบพ้ืนที่ภาคสนามไดจัดทําแบบฟอรมการบันทึกขอมูลที่มีรายละเอียดของการตรวจสอบ ไดแก 

ชนิด และสภาพพ้ืนที่ปาไม หรือการใชประโยชนที่ดินรูปแบบอ่ืนๆ ที่ปรากฏ เขตโซน UTM  พิกัด UTM เหนือ 
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(Northing) และ พิกัด UTM ตะวันออก (Easting) ลักษณะอ่ืนๆ ที่พบปรากฏ ณ ตําแหนงจุดตรวจสอบ 

รูปภาพดิจิตอล ขอมูลตําบล/อําเภอ/จังหวัดของจุดตรวจสอบ วันและเวลาที่เก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งจัดทํา

ฐานขอมูลของจุดตรวจสอบทั้งหมดที่ไดดําเนินการในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรรูปแบบจุด (Point) 

 

3.6 การจัดทําแผนท่ีขั้นสุดทาย 
 

ภายหลังจากเจาหนาที่กรมปาไมไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลภาคสนามเปนที่เรียบรอยแลว จะได

ดําเนินการจัดทําแผนที่ขั้นสุดทาย (Final Mapping) ในรูปแบบดิจิตอล โดยจะดําเนินการปรับแกขอมูลในสวน

ที่คลาดเคลื่อนจากสภาพพ้ืนที่จริงที่ไดดําเนินการตรวจสอบ และจัดทําแผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ปาไม และ

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม ตามหลักเกณฑการทําแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Map) ทั้งน้ีแผนที่ขั้นสุดทายที่จัดทําขึ้น

จะแสดงขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมรายจังหวัด โดยรูปแบบการจัดทําขอสนเทศกํากับขอบระวางจะปรับใช

รายละเอียดการแสดงผล การรายงานผล การลงที่หมาย และสัญลักษณตางๆ จากเอกสาร กมร. 103-2551 

มาตรฐานระวางแผนที ่

 

3.7 การจัดทําฐานขอมลูสภาพพื้นท่ีปาไม 
 

ที่ปรึกษาฯ ดําเนินการจัดทําฐานขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมในครั้งน้ี ใหสอดคลองและเหมาะสมกับระบบ

ฐานขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม เมื่อ ป พ.ศ. 2557 – 2558 ที่กรมปาไมมีอยู โดยผลลัพธของขอมูลสภาพพ้ืนที ่

ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 2559 จะถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยทําการกําหนด 

เสนโครงแผนที่แบบ UTM สเฟยรอยด (Spheroid) และพ้ืนหลักฐาน 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

ขอมูล และความกวางของขอมูลที่รองรับการนําเขาขอมูล เพ่ือใหหนวยงานเจาของขอมูลไดทราบและเขาใจถึง

ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมไดอยางถูกตอง 
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3.8 การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณและบทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 

 ที่ปรึกษาฯ จัดทํารายงานฉบับสมบูรณโครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 - 2559 

จํานวน 120 ฉบับ และบทสรุปสําหรับผูบริหาร จํานวน 120 ฉบับ เพ่ือสงมอบใหสํานักจัดการที่ดินปาไม 

กรมปาไม 

 

 สรุปกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงานโครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 

2559 แสดงตามภาพที่ 9 

 

 
 

ภาพที่ 9  กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงาน 
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บทที่ 4 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงานโครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 2559 ในแตละกิจกรรมมี

ดังน้ี 

 

4.1 การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ 
 

 ที่ปรึกษาฯ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนสําหรับใชปฏิบัติงานจากสํานักจัดการที่ดินปาไม 

กรมปาไม ดังน้ี 
 

4.1.1 ขอมูลขอบเขตการปกครอง จากสํานักบริหารการปกครองทองที่  กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย เมื่อ ป พ.ศ. 2556 จัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เปนรูปหลายเหลี่ยม (Polygon) 

แบบเวกเตอร (Vector) พ้ืนหลักฐาน Indian 1975 ทั้งน้ีขอมูลขอบเขตการปกครองไดรับการแปลงเปน 

พ้ืนหลักฐาน World Geodetic System 1984 (WGS84) โดยใชคาตัวแปร (Parameter) คือ ΔX เทากับ 

204.5 เมตร ΔY เทากับ 837.9 เมตร และ ΔZ เทากับ 294.8 เมตร อางอิงจากประกาศกรมแผนที่ทหาร 

เรื่อง คาตัวแปรที่เหมาะสมในการแปลงพ้ืนหลักฐาน เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยประเทศไทยมี

ขนาดพ้ืนที่เทากับ 323,528,699.65 ไร 
 

 4.1.2 ขอมูลขอบเขตพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2557 - 2558 จัดเก็บเปนขอมูลในระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรของกรมปาไม โดยใชสําหรับเปนขอมูลอางอิงประกอบการปฏิบัติงานแปลขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม 
 

 4.1.3 ขอมูลภาพดาวเทียมในโปรแกรม Google Earth โดยใชสําหรับเปนขอมูลอางอิงประกอบการ

ปฏิบัติงานแปลขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม 
 

 4.1.4 ขอมูลภาพดาวเทียมอ่ืนๆ ที่สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไมมีอยู เพ่ือใชสําหรับเปนขอมูล

สนับสนุนการแปลตีความและจําแนกขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมจากภาพดาวเทียม 

 

4.2 การจัดหาขอมูลภาพดาวเทียม 
 

 ที่ปรึกษาฯ ไดดําเนินการจัดหาขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) ระบบบันทึกภาพหลายชวง

คลื่น (Multispectral Scanner) จํานวน 4 แถบความถี่ (Band) ไดแก แถบความถี่สีนํ้าเงิน แถบความถี่สีเขียว 

แถบความถี่สีแดง และแถบความถี่อินฟราเรดใกล ความละเอียดจุดภาพ (Spatial Resolution) เทากับ 15 
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เมตร ระดับของการปรับแกไข 1A รูปแบบขอมูล GeoTiff จากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคกลาง จํานวน 16 ภาพ (ตารางที่ 5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จํานวน 36 ภาพ (ตารางที่ 6) ภาคตะวันออก จํานวน 7 ภาพ (ตารางที่ 7) ภาคตะวันตก จํานวน 8 ภาพ 

(ตารางที่ 8) ภาคใต จํานวน 8 ภาพ (ตารางที่ 9) และภาคเหนือของประเทศไทย จํานวน 22 ภาพ (ตารางที่ 

10) 

 

ตารางที่ 5  รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย 

 

วัน/เดือน/ป  

ที่บันทึกภาพ 

เวลาทองถิ่น 

ที่บันทึกภาพ 

ดัชนีภาพ 

(K/J) 
จังหวัด 

1 ธันวาคม 2558 10:24:16 263/317 เพชรบูรณ 

1 ธันวาคม 2558 10:24:27 263/318 ชัยภูม ิ

1 ธันวาคม 2558 10:24:39 263/319 ลพบุร ี

1 ธันวาคม 2558 10:24:51 263/321 สระบุรี 

1 ธันวาคม 2558 10:25:03 263/322 กรุงเทพมหานคร 

1 มกราคม 2559 10:28:29 261/316 พิษณุโลก 

1 มกราคม 2559 10:28:41 261/317 พิจิตร 

1 มกราคม 2559 10:28:53 261/319 นครสวรรค 

1 กุมภาพันธ 2559 10:33:30 260/316 สุโขทัย 

1 กุมภาพันธ 2559 10:33:42 260/318 กําแพงเพชร 

1 กุมภาพันธ 2559 10:34:06 260/320 สุพรรณบุร ี

3 มนีาคม 2559 10:38:07 258/316 ตาก 

3 มนีาคม 2559 10:38:19 258/317 กําแพงเพชร 

3 มนีาคม 2559 10:38:31 258/319 ตาก 

24 มีนาคม 2559 10:34:44 260/319 นครสวรรค 

24 มีนาคม 2559 10:34:55 260/320 ชัยนาท 
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ตารางที่ 6  รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

 

วัน/เดือน/ป  

ที่บันทึกภาพ 

เวลาทองถิ่น 

ที่บันทึกภาพ 

ดัชนีภาพ 

(K/J) 
จังหวัด 

11 พฤศจิกายน 2558 10:08:26 270/318 อํานาจเจริญ 

11 พฤศจิกายน 2558 10:08:38 270/319 อุบลราชธานี 

11 พฤศจิกายน 2558 10:08:50 270/320 ศรีสะเกษ 

21 พฤศจิกายน 2558 10:15:53 267/314 บึงกาฬ 

21 พฤศจิกายน 2558 10:16:05 267/315 สกลนคร 

21 พฤศจิกายน 2558 1016:17 267/316 กาฬสินธุ 

21 พฤศจิกายน 2558 10:16:29 267/318 มหาสารคาม 

21 พฤศจิกายน 2558 10:16:41 267/319 บุรีรัมย 

21 พฤศจิกายน 2558 10:16:52 267/321 บุรีรัมย 

1 ธันวาคม 2558 10:23:52 263/314 เลย 

1 ธันวาคม 2558 10:24:04 263/315 เลย 

12 ธันวาคม 2558 10:12:31 269/315 นครพนม 

12 ธันวาคม 2558 10:12:43 269/316 มุกดาหาร 

12 ธันวาคม 2558 10:12:55 269/318 ยโสธร 

12 ธันวาคม 2558 10:13:07 269/319 ศรีสะเกษ 

12 กุมภาพันธ 2559 10:21:42 266/314 บึงกาฬ 

12 กมุภาพันธ 2559 10:21:54 266/315 อุดรธานี 

12 กุมภาพันธ 2559 10:22:06 266/317 ขอนแกน 

12 กุมภาพันธ 2559 10:22:18 266/318 ขอนแกน 

12 กุมภาพันธ 2559 10:22:29 266/320 นครราชสีมา 

12 กุมภาพันธ 2559 10:22:41 266/321 นครราชสีมา 

17 กุมภาพันธ 2559 10:25:48 264/314 หนองคาย 

17 กุมภาพันธ 2559 10:26:00 264/315 หนองบัวลําภู 

17 กุมภาพันธ 2559 10:26:12 264/317 ขอนแกน 

17 กุมภาพันธ 2559 10:26:24 264/318 ชัยภูม ิ

17 กุมภาพันธ 2559 10:26:36 264/320 นครราชสีมา 

17 กุมภาพันธ 2559 10:26:48 264/321 นครราชสีมา 

4 มีนาคม 2559 10:18:09 268/314 นครพนม 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
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ตารางที่ 6  (ตอ) 

 

วัน/เดือน/ป  

ที่บันทึกภาพ 

เวลาทองถิ่น 

ที่บันทึกภาพ 

ดัชนีภาพ 

(K/J) 
จังหวัด 

4 มีนาคม 2559 10:18:21 268/315 สกลนคร 

4 มีนาคม 2559 10:18:32 268/317 มุกดาหาร 

4 มีนาคม 2559 10:18:44 268/318 รอยเอ็ด 

4 มีนาคม 2559 10:18:56 268/319 สุรินทร 

4 มีนาคม 2559 10:19:08 268/321 สุรินทร 

20 มีนาคม 2559 10:11:15 272/318 อุบลราชธานี 

20 มีนาคม 2559 10:11:27 272/319 อุบลราชธานี 

20 มีนาคม 2559 10:11:39 272/321 อุบลราชธานี 

 

ตารางที่ 7  รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย 

 

วัน/เดือน/ป  

ที่บันทึกภาพ 

เวลาทองถิ่น 

ที่บันทึกภาพ 

ดัชนีภาพ 

(K/J) 
จังหวัด 

26 พฤศจิกายน 2558 10:21:08 265/323 ฉะเชิงเทรา 

26 พฤศจิกายน 2558 10:21:20 265/324 ระยอง 

12 มกราคม 2559 10:18:16 267/325 ตราด 

12 กุมภาพันธ 2559 10:22:53 266/322 สระแกว 

12 กุมภาพันธ 2559 10:23:05 266/324 จันทบุรี 

17 กุมภาพันธ 2559 10:26:59 264/322 ฉะเชิงเทรา 

19 มีนาคม 2559 10:31:25 264/324 ระยอง 

 

ตารางที่ 8  รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย 

 

วัน/เดือน/ป  

ที่บันทึกภาพ 

เวลาทองถิ่น 

ที่บันทึกภาพ 

ดัชนีภาพ 

(K/J) 
จังหวัด 

27 มกราคม 2559 10:29:59 260/321 กาญจนบุร ี

27 มกราคม 2559 10:30:11 260/323 ราชบุรี 

27 มกราคม 2559 10:30:23 260/324 เพชรบุร ี
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ตารางที่ 8  (ตอ) 

 

วัน/เดือน/ป  

ที่บันทึกภาพ 

เวลาทองถิ่น 

ที่บันทึกภาพ 

ดัชนีภาพ 

(K/J) 
จังหวัด 

1 กุมภาพันธ 2559 10:34:17 259/322 กาญจนบุร ี

14 มีนาคม 2559 10:28:06 261/324 เพชรบุร ี

3 เมษายน 2559 10:42:09 257/316 ตาก 

3 เมษายน 2559 10:42:20 257/317 ตาก 

3 เมษายน 2559 10:42:44 257/320 กาญจนบุร ี

 

ตารางที่ 9  รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคใตของประเทศไทย 

 

วัน/เดือน/ป  

ที่บันทึกภาพ 

เวลาทองถิ่น 

ที่บันทึกภาพ 

ดัชนีภาพ 

(K/J) 
จังหวัด 

12 มกราคม 2559 10:20:03 267/338 ยะลา 

14 มีนาคม 2559 10:28:18 261/326 ประจวบคีรีขันธ 

14 มีนาคม 2559 10:28:30 261/327 ประจวบคีรีขันธ 

24 มีนาคม 2559 10:36:07 260/329 ชุมพร 

24 มีนาคม 2559 10:36:19 260/330 ระนอง 

24 มีนาคม 2559 10:36:30 260/331 สุราษฎรธานี 

24 มีนาคม 2559 10:36:42 260/333 พังงา 

9 เมษายน 2559 10:29:12 262/334 กระบ่ี 

 

ตารางที่ 10  รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย 

 

วัน/เดือน/ป  

ที่บันทึกภาพ 

เวลาทองถิ่น 

ที่บันทึกภาพ 

ดัชนีภาพ 

(K/J) 
จังหวัด 

21 มกราคม 2559 10:43:52 254/310 แมฮองสอน 

21 มกราคม 2559 10:44:03 254/311 แมฮองสอน 

21 มกราคม 2559 10:44:15 254/313 แมฮองสอน 

8 มีนาคม 2559 10:41:14 255/310 เชียงใหม 

8 มีนาคม 2559 10:41:26 255/312 แมฮองสอน 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 
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ตารางที่ 10  (ตอ) 

 

วัน/เดือน/ป  

ที่บันทึกภาพ 

เวลาทองถิ่น 

ที่บันทึกภาพ 

ดัชนีภาพ 

(K/J) 
จังหวัด 

8 มีนาคม 2559 10:41:38 255/313 เชียงใหม 

8 มีนาคม 2559 10:41:50 255/314 เชียงใหม 

16 ธันวาคม 2558 10:35:11 257/309 เชียงราย 

3 เมษายน 2559 10:41:21 257/310 เชียงใหม 

3 เมษายน 2559 10:41:33 257/312 เชียงใหม 

3 เมษายน 2559 10:41:45 257/313 ลําพูน 

3 เมษายน 2559 10:41:57 257/314 ลําพูน 

3 มีนาคม 2559  10:37:43 258/313 ลําปาง 

3 มีนาคม 2559  10:37:55 258/315 ลําปาง 

6 มกราคม 2559 10:31:36 259/310 เชียงราย 

6 มกราคม 2559 10:31:48 259/311 พะเยา 

1 กุมภาพันธ 2559 10:32:42 260/311 เชียงราย 

1 กุมภาพันธ 2559 10:32:54 260/312 พะเยา 

1 กุมภาพันธ 2559 10:33:06 260/313 แพร 

1 กุมภาพันธ 2559 10:33:18 260/315 อุตรดิตถ 

1 มกราคม 2559 10:35:11 261/313 นาน 

1 มกราคม 2559 10:28:17 261/314 อุตรดิตถ 

 

4.3 การเตรียมขอมูลภาพดาวเทียมกอนการวิเคราะหขอมูล 
 

 ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตที่ไดสั่งซื้อจาก สทอภ. ไดรับการนําเขาสูโปรแกรมประมวลผลขอมูลภาพ

ดาวเทียมโดยมีการเปลี่ยนแปลงนามสกุลของไฟลขอมูลจาก GeoTiff (.tiff) เปนไฟลขอมูล IMAGINE Image 

(.img) จากน้ันในขั้นตอนการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชต มีการใชขอมูล

ประกอบการดําเนินการ ไดแก 1) ขอมูลไฟล DIMAP ของภาพดาวเทียมแตละภาพ (ไดรับจาก สทอภ.) 

2) แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ลําดับชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหาร และ 3) ขอมูลแผนที่ความ

สูงระดับโลกเชิงเลข (Global Digital Elevation Map: GDEM) ความละเอียดจุดภาพ 30 เมตร ขั้นตอนการ

ดําเนินการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต แบบ Image to Image เริ่มตนดวยการเนนคุณภาพ 

(Image Enhancement) ขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตดวยเทคนิคการผสมภาพสีเท็จ กลาวคือ ใชขอมูลภาพ



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
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ดาวเทียมไทยโชตแถบความถี่สีเขียวควบคุมการสองสวางหลอดภาพสีนํ้าเงินของจอคอมพิวเตอร ขอมูลภาพ

ดาวเทียมแถบความถี่สีแดงควบคุมการสองสวางของหลอดภาพสีเขียว และขอมูลภาพดาวเทียมแถบความถี่

อินฟราเรดใกลควบคุมการสองสวางของหลอดภาพสีแดง ทําใหพ้ืนที่ที่มีพืชพรรณปกคลุมในภาพดาวเทียม

ปรากฏสีแดง จากน้ันดําเนินการคัดเลือกจุดควบคุมภาคพ้ืนดิน (Ground Control Point: GCP) จากแผนที ่

ภูมิประเทศเชิงเลข จํานวนไมนอยกวา 15 จุดตอหน่ึงภาพดาวเทียม เพ่ือใชในการสรางสมการพหุนาม 

(Polynomial Equation) ลําดับที่ 4 กําหนดคาความคลาดเคลื่อนทางตําแหนงราบเฉลี่ยรวมไมเกิน 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 และกําหนดวิธีการ Resampling หรือกระบวนการ

คํานวณคาของจุดภาพใหม เมื่อมีการแปลงขอมูลภาพไปยังระบบพิกัดใหมหรือขนาดจุดภาพใหมดวยวิธี 

Nearest Neighbor สําหรับพ้ืนที่ที่ไมมีขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต ไดใชขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 

Level 1T ในการปฏิบัติงาน โดยไมดําเนินการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต 
 

จากผลการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชต พบวาในพ้ืนที่ภาคกลาง

มีขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุม จํานวน 50,245,681.49 ไร  จากพ้ืนที่ภาคกลางทั้ งหมด 

56,912,645.90 ไร คิดเปนรอยละ 88.29 สําหรับพ้ืนที่สวนที่เหลือของภาคกลาง จํานวน 6,666,964.41 ไร 

จะใชขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 มาทดแทน ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขอมูลภาพดาวเทียม 

ไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ 103,285,100.33 ไร จากพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 104,823,709.22 ไร 

คิดเปนรอยละ 98.53 ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกมีขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ 20,432,580.30 ไร 

จากพ้ืนที่ภาคตะวันออกทั้งหมด 21,550,883.56 ไร คิดเปนรอยละ 94.81 ในพ้ืนที่ภาคตะวันตกมีขอมูลภาพ

ดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ 21,927,141.08 ไร จากพ้ืนที่ภาคตะวันตกทั้งหมด 34,038,210.43 ไร คิด

เปนรอยละ 64.42 ในพ้ืนที่ภาคใตมีขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตครอบคลุมพ้ืนที่ 21,281,312.09 ไร จากพ้ืนที่

ภาคใตทั้งหมด 46,154,901.40 ไร คิดเปนรอยละ 46.11 และในพ้ืนที่ภาคเหนือมีขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต

ครอบคลุมพ้ืนที่ 57,660,264.60 ไร จากพ้ืนที่ภาคเหนือทั้งหมด 60,048,349.14 ไร คิดเปนรอยละ 96.02 

(ตารางที่ 11) 
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ตารางที่ 11  รายละเอียดขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตและภาพดาวเทียม Landsat 8 ที่ใชสําหรับการจัดทํา 

                 ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 - 2559 

 

รายละเอียด 
พ้ืนท่ีท้ังหมด 

(ไร) 

พ้ืนท่ีท่ีภาพดาวเทียมบันทึกภาพไดครอบคลุม (ไร) 

ดาวเทียมไทยโชต รอยละ ดาวเทียม Landsat 8 รอยละ 

ภาคกลาง 56,912,645.90 50,245,681.49 88.29 6,666,964.41 11.71 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 104,823,709.22 103,285,100.33 98.53 1,538,608.89 1.47 

ภาคตะวันออก 21,550,883.56 20,432,580.30 94.81 1,118,303.26 5.19 

ภาคตะวันตก 34,038,210.43 21,927,141.08 64.42 12,111,069.35 35.58 

ภาคใต 46,154,901.40 21,281,312.09 46.11 24,873,589.31 53.89 

ภาคเหนือ 60,048,349.14 57,660,264.60  96.02 2,388,084.54 3.98 

 

ตารางที่ 12 - 17 แสดงจํานวนจุดควบคุมภาคพ้ืนดินที่ใชในขั้นตอนของการปรับแกความคลาดเคลื่อน

เชิงเรขาคณิต และคารากกําลังสองเฉลี่ยผิดพลาด (Root Mean Square Error: RMSE) ของขอมูลดาวเทียม

ไทยโชตทั้งหมดที่ใชสําหรับการปฏิบัติงานในครั้งน้ี ภาพที่ 10 แสดงตัวอยางขั้นตอนการดําเนินการปรับแก

ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับภาพดาวเทียมไทยโชต บันทึกภาพระหวาง 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บริเวณพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต 

และภาคเหนือของประเทศไทย แสดงตามภาพที่ 11 – 16 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 12  ผลการดําเนินการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุม 

      พ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย 

 

ดัชนีภาพ 

(K/J) 
จังหวัด 

จํานวน GCP 

(จุด) 

คา RMSE 

(จุดภาพ) 

258/316 ตาก 50 0.695 

258/317 กําแพงเพชร 54 0.680 

258/319 ตาก 51 0.663 

260/316 สุโขทัย 51 0.766 

260/318 กําแพงเพชร 53 0.660 

260/319 นครสวรรค 55 0.659 

260/320 สุพรรณบุร ี 50 0.786 

260/320 ชัยนาท 55 0.738 

261/316 พิษณุโลก 50 0.655 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
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ตารางที่ 12  (ตอ) 

 

ดัชนีภาพ 

(K/J) 
จังหวัด 

จํานวน GCP 

(จุด) 

คา RMSE 

(จุดภาพ) 

261/317 พิจิตร 51 0.772 

261/319 นครสวรรค 50 0.791 

263/317 เพชรบูรณ 52 0.728 

263/318 ชัยภูม ิ 50 0.774 

263/319 ลพบุร ี 55 0.627 

263/321 สระบุรี 50 0.758 

263/322 กรุงเทพมหานคร 50 0.778 

 

ตารางที่ 13  ผลการดําเนินการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุม 

      พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

 

ดัชนีภาพ 

(K/J) 
จังหวัด 

จํานวน GCP 

(จุด) 

คา RMSE 

(จุดภาพ) 

263/314 เลย 42 0.682 

263/315 เลย 56 0.653 

264/314 เลย 40 0.727 

264/315 หนองคาย 56 0.624 

264/317 หนองบัวลําภู 53 0.777 

264/318 ชัยภูม ิ 52 0.732 

264/320 นครราชสีมา 51 0.726 

264/321 นครราชสีมา 55 0.750 

266/314 บึงกาฬ 59 0.696 

266/315 อุดรธานี 51 0.695 

266/317 ขอนแกน 53 0.655 

266/318 ขอนแกน 58 0.666 

266/320 นครราชสีมา 61 0.658 

266/321 นครราชสีมา 55 0.660 

267/314 บึงกาฬ 50 0.781 
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ตารางที่ 13  (ตอ) 

 

ดัชนีภาพ 

(K/J) 
จังหวัด 

จํานวน GCP 

(จุด) 

คา RMSE 

(จุดภาพ) 

267/315 สกลนคร 50 0.647 

267/316 กาฬสินธุ 50 0.682 

267/318 มหาสารคาม 52 0.653 

267/319 บุรีรัมย 53 0.580 

267/321 บุรีรัมย 57 0.689 

268/314 นครพนม 45 0.698 

268/315 สกลนคร 51 0.638 

268/317 มุกดาหาร 54 0.637 

268/318 รอยเอ็ด 51 0.725 

268/319 สุรินทร 51 0.705 

268/321 สุรินทร 50 0.653 

269/315 นครพนม 46 0.638 

269/316 มุกดาหาร 53 0.637 

269/318 ยโสธร 51 0.659 

269/319 ศรีสะเกษ 50 0.641 

270/318 อํานาจเจริญ 50 0.714 

270/319 อุบลราชธานี 50 0.688 

270/320 ศรีสะเกษ 52 0.682 

272/318 อุบลราชธานี 52 0.656 

272/319 อุบลราชธานี 54 0.706 

272/321 อุบลราชธานี 50 0.635 
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ตารางที่ 14  ผลการดําเนินการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุม 

                พ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย 

 

ดัชนีภาพ 

(K/J) 
จังหวัด 

จํานวน GCP 

(จุด) 

คา RMSE 

(จุดภาพ) 

265/323 ฉะเชิงเทรา 62 0.687 

265/324 ระยอง 63 0.680 

267/325 ตราด 53 0.721 

266/322 สระแกว 51 0.695 

266/324 จันทบุรี 56 0.657 

264/322 ฉะเชิงเทรา 52 0.695 

264/324 ระยอง 52 0.664 

 

ตารางที่ 15  ผลการดําเนินการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุม 

                พ้ืนที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย 

 

ดัชนีภาพ 

(K/J) 
จังหวัด 

จํานวน GCP 

(จุด) 

คา RMSE 

(จุดภาพ) 

260/321 กาญจนบุร ี 64 0.631 

260/323 ราชบุรี 61 0.653 

260/324 เพชรบุร ี 51 0.663 

259/322 กาญจนบุร ี 53 0.659 

261/324 เพชรบุร ี 54 0.659 

257/316 ตาก 52 0.708 

257/317 ตาก 40 0.650 

257/320 กาญจนบุร ี 53 0.666 
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ตารางที่ 16  ผลการดําเนินการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุม 

                พ้ืนที่ภาคใตของประเทศไทย 

 

ดัชนีภาพ 

(K/J) 
จังหวัด 

จํานวน GCP 

(จุด) 

คา RMSE 

(จุดภาพ) 

267/338 ยะลา 54 0.686 

261/326 ประจวบคีรีขันธ 57 0.618 

261/327 ประจวบคีรีขันธ 52 0.651 

260/329 ชุมพร 61 0.675 

260/330 ระนอง 63 0.678 

260/331 สุราษฎรธานี 58 0.639 

260/333 พังงา 55 0.652 

262/334 กระบ่ี 52 0.694 

 

ตารางที่ 17  ผลการดําเนินการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุม 

      พ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย 

 

ดัชนีภาพ 

(K/J) 
จังหวัด 

จํานวน GCP 

(จุด) 

คา RMSE 

(จุดภาพ) 

254/310 แมฮองสอน 55 0.661 

254/311 แมฮองสอน 66 0.658 

254/313 แมฮองสอน 63 0.628 

255/310 เชียงใหม 58 0.628 

255/312 แมฮองสอน 89 0.671 

255/313 เชียงใหม 97 0.664 

255/314 เชียงใหม 78 0.681 

257/309 เชียงราย 132 0.666 

257/310 เชียงใหม 70 0.602 

257/312 เชียงใหม 75 0.674 

257/313 ลําพูน 88 0.665 

257/314 ลําพูน 84 0.644 

258/313 ลําปาง 91 0.679 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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ตารางที่ 17  (ตอ) 

ดัชนีภาพ 

(K/J) 
จังหวัด 

จํานวน  

(จุด) 

คา  

(จุดภาพ) 

258/315 ลําปาง 66 0.  

259/310 เชียงราย 105 0.  

259/311 พะเยา 100 0. 9  

260/311 เชียงราย 92 0. 51 

260/312 พะเยา 108 0. 9 

260/313 แพร 96 0. 99 

260/315 อุตรดิตถ 90 0.  

261/313 นาน 96 0. 9 

1/ 1  อุตรดิตถ 11  0. 9  

 
การกําหนดจุด  บนภาพดาวเทียมไทยโชต 

K 266 J 315 

การกําหนดจุด  บนแผนที่ภูมิประเทศ 

มาตราสวน 1:50,000 ลําดับชุด L7018 

 

ภาพที่ 10  ตัวอยางขั้นตอนการดําเนินการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของภาพดาวเทียมไทยโชต 

              ดวยโปรแกรมสําเรจรูป 

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
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ภาพที่ 11  ภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

 
 

ภาพที่ 12  ภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

    ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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ภาพที่ 13  ภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

 
 

ภาพที่ 14  ภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย ป พ.ศ. 2559 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี  ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   

 

 
 

ภาพที่ 15  ภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพ้ืนที่ภาค ตของประเทศไทย ป พ.ศ. 2559 

 

 
 

ภาพที่ 16  ภาพดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
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4.4 นิยามการแปลพื้นท่ีปาไม 
 

 การดําเนินงานในครั้งน้ีที่ปรึกษาฯ ไดนํานิยามการแปลพ้ืนที่ปาไมจากโครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่

ปาไม ป พ.ศ. 2555 – 2556 มาใชเปนหลักปฏิบัติแกผูปฏิบัติงานจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 

2559 โดยนิยามพ้ืนที่ปาไม ไดแก “พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจําแนกไดวาเปนไมยืนตน ปกคลุมเปน

ผืนตอเน่ืองขนาดไมนอยกวา 3.125 ไร (0.5 เฮกตาร) และหมายรวมถึงทุงหญาและลานหินทีม่ีอยูตาม

ธรรมชาติที่ปรากฏลอมรอบดวยพ้ืนที่ที่จําแนกไดวาเปนพ้ืนที่ปาไม โดยไมรวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มี

ตนไม แตประเมินไดวาผลผลิตหลักของการดําเนินการไมใชเน้ือไม ไดแก พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม สวน

ยางพารา และสวนปาลม” 
 

 จากนิยามดังกลาวพบวา พ้ืนที่ปลูกยูคาลิปตัสไมนับรวมเปนพ้ืนที่ปาไม เน่ืองจากยูคาลิปตัสมีการปลกู

อยางแพรหลายในหลายจังหวัดและเปนตนไมที่มีรอบตัดฟนสั้น สําหรบัพ้ืนที่สวนปาประเภทอ่ืนๆ ยกตัวอยาง 

เชน สวนปาสัก สวนปากระถินณรงค ไดรับการจําแนกเปนพ้ืนที่ปาไม เน่ืองจากผลผลิตหลักของการดําเนินการ 

คือ เน้ือไม สําหรับปาชุมชนไดรับการจําแนกเปนพ้ืนที่ปาไมเชนเดียวกัน 

 

4.5 การวิเคราะหและจําแนกขอมูลสภาพพื้นท่ีปาไม 
 

 ที่ปรึกษาฯ ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตรวมกับขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 

8 ดวยเทคนิคการแปลตีความดวยสายตา (Visual Interpretation) เปนหลัก ผสมผสานกับการใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรชวยประมวลผล (Software Computer Assisted Approach) เพ่ือสนับสนุนการแปลตีความ

วัตถุที่ปรากฏในภาพดาวเทียมไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอง ทั้งน้ีไดใชขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม 

ป พ.ศ. 2557 – 2558 ที่จัดเก็บไวในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปนหลัก โดยนําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของป

ดังกลาวมาวางซอนทับกับขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชตที่ไดดําเนินการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต

เปนที่เรียบรอยแลว และในพ้ืนที่ที่ไมมีขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต ไดใชขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 

ทดแทน สําหรับขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ที่ปรึกษาฯ ไดนําขอมูลจากระบบบันทึกภาพ OLI 

แถบความถี่ Panchromatic ความละเอียดจุดภาพ 15 เมตร มารวมกับแถบความถี่ที่เหลือของระบบ

บันทึกภาพเดียวกัน ความละเอียดจุดภาพ 30 เมตร เพ่ือสรางเปนขอมูลภาพใหม ความละเอียดจุดภาพ 15 

เมตร และสามารถสรางภาพผสมสีเท็จได ทําใหการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมในครั้งน้ีมีขอมูลที่เปนปจจุบัน

มากย่ิงขึ้น เน่ืองจากขอมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 มีการบันทึกภาพครอบคลุมทั้งประเทศไทยใน ป พ.ศ. 

2559 ประโยชนที่ไดรับจะทําใหสามารถใชตรวจสอบคูขนานกับผลลัพธจากการจําแนกสภาพพ้ืนที่ปาไมบน

ภาพดาวเทียมไทยโชตในบริเวณเดียวกันไดอีกดวย ขอมูลเพ่ิมเติมที่ใชสนับสนุนการปฏิบัติงานในครั้งน้ี ไดแก 

ขอมูลภาพดาวเทียมในโปรแกรม Google Earth 
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 การกําหนดรูปแบบของขอมูล (Nomenclature Identification) สําหรับการจําแนกพ้ืนที่จะแบง

ออกเปนสามรูปแบบ ไดแก พ้ืนที่ปาไม (Forest Area) และพ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (Non-forest Area) โดยใช

เทคนิคการแปลตีความภาพดาวเทียมดวยสายตา ซึ่งอาศัยหลักการและปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของโดยเฉพาะ

องคประกอบของการแปลภาพจากการรูจําวัตถุ (Object Recognition) ไดแก 

• รูปทรง (Shape) 

• รูปแบบ (Pattern) 

• ขนาด (Size) 

• พ้ืนที่ (Site) 

• แหลงที่ต้ัง (Location) 

• สี (Color) 

• ความสวางของสี (Tone) 

• ความหยาบละเอียด (Texture) 

• ความสูงและเงา (Height/Shadow) 
 

ภาพที่ 17 - 18 แสดงตัวอยางการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 2559 บริเวณจังหวัด 

ตราด และราชบุรี ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม 

ป พ.ศ. 2557 - 2558 

ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม 

ป พ.ศ. 2558 - 2559 

ภาพดาวเทียม

ไทยโชต 

 
 

ภาพดาวเทียม 

Landsat 8 

 
 

ภาพดาวเทียม

นโปรแกรม  

Google 

Earth 

 

ภาพที่ 17  ตัวอยางการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 2559 บริเวณจังหวัดตราด 
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บทท่ี  ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 
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ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม 

ป พ.ศ. 2557 - 2558 

ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม 

ป พ.ศ. 2558 - 2559 

ภาพดาวเทียม

ไทยโชต 

 
 

ภาพดาวเทียม 

Landsat 8 

 
 

ภาพดาวเทียม

นโปรแกรม  

Google 

Earth 

 

ภาพที่ 18  ตัวอยางการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 2559 บริเวณจังหวัดราชบุรี 
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ผลการดําเนินงานวิเคราะหและจําแนกขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 558 – 2559 พบวา ประเทศ

ไทยมีพ้ืนที่ปาไมอยูทั้งสิ้น 10 1 05.09 ไร หรือคิดเปนรอยละ 1.5  ของพ้ืนที่ประเทศ แบงเปนพ้ืนที ่

ปาไม นภาคกลาง 1 000 9 . 9 ไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 .5  ไร  ภาคตะวันออก 

0 9 .  ไ ร  ภ าค ตะ วั นตก  0 091 59. 9 ไ ร  ภ าค ต  11 0 .9  ไ ร  แ ล ะภาค เห นื อ 

50 5 0. 1 ไร ทั้งน้ีมี  จังหวัดที่ไมพบพ้ืนที่ปาไม ไดแก จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 

และอางทอง รายละเอียดขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมที่พบ นแตละจังหวัดมีดังน้ี 

 

.5.  จัง วัดกรงเทพม านคร 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พบพ้ืนที่ปาไมสวน หญบริเวณเขตบางขุนเทียน ่งเปนพ้ืนที่ กลอาวไทย และพบ

พ้ืนที่ปาไมบางสวน นเขตทวีวัฒนา เขตคลองสาน และเขตยานนาวา (ภาพที่ 19) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 05.  11.09 5 .  5 .51 

รอยละพ้ืนที่ปาไม 0.0  0.  0.  0.  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ยอนหลัง  ป 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 2,582.06 671.37 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 671.45 973,565.91 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้นเพียง 0.08 ไร ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 19  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
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.5.2 จัง วัดกํา พงเพ ร 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดกําแพงเพชร 

พบพ้ืนที่ปาไมบริเวณอําเภอพรานกระตาย อําเภอโกสัมพีนคร อําเภอเมือง

กําแพงเพชร อําเภอคลองลาน อําเภอปางศิลาทอง อําเภอคลองขลุง และอําเภอขาณุวรลักษบุรี โดยมีพ้ืนที ่

ปาไมบางสวนอยูปาสงวนแหงชาติปาคลองวังเจา ปาคลองสวนหมาก ปาสงวนแหงชาติปาคลองสวนหมากและ

ปาคลองขลุง ปาสงวนแหงชาติปาคลองขลุงและปาคลองแมวงก ปาสงวนแหงชาติปาไตรตรงษ เขตรักษาพันธุ

สัตวปาเขาสนามเพรียง อุทยานแหงชาติคลองวังเจา อุทยานแหงชาติคลองลาน อุทยานประวัติศาสตร

กําแพงเพชร และอุทยานแหงชาติแมวงก (ภาพที ่20) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดกําแพงเพชร ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 1 .10 1 95.  1 9. 9 1 59 .  

รอยละพ้ืนที่ปาไม . 9 .  .19 .  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดกําแพงเพชร ยอนหลัง  ป 

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 54  

 
 

  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดกําแพงเพชร 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1,227,483.17 6,366.52 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 11,113.27 4,075,316.26 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดกําแพงเพชร 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 4,746.75 ไร หรือ รอยละ 

0.09 ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 20  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 

 

   55 
สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

.5.  จัง วัด ัยนาท 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดชัยนาท 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัดน้ี โดยมีพ้ืนที่ปาไมบางสวนอยู นปาสงวน

แหงชาติปาเขาชองลมและปาเขาหลัก และปาสงวนแหงชาติปาเขาราวเทียน (ภาพที่ 21) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดชัยนาท ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 9.  9. 1 90 .5  9 109.1  

รอยละพ้ืนที่ปาไม . 1 .  .  .50 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดชัยนาท ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดชัยนาท 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1.1  1 1 5.  

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 1 .01 1 5 0 1.  

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 56  

 
 

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดชัยนาท 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้นเพียง 202.59 ไร หรือ รอยละ 

0.01 ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 21  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดชัยนาท ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 

 

   57 
สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

.5.  จัง วัดนครนายก 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครนายก 

พบพ้ืนที่ปาไมบริเวณอําเภอบานนา อําเภอเมืองนครนายก และอําเภอปากพลี โดย

มีพ้ืนที่ปาไมบางสวนอยู นเขตอุทยานแหงชาติเขา หญ (ภาพที่ 22) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครนายก ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 9 559.  9 .  00 5.9  00 1.0  

รอยละพ้ืนที่ปาไม 9. 9 9.  9.9  9.91 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครนายก ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครนายก 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 99 5 .  1 10 .  

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 5 . 5 9 01 . 1 

 

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครนายก 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 5 . 9 ไร หรือ รอยละ 0.0  

นรอบปที่ผานมา โดยพบวามกีารเปลี่ยนแปลงการ ชประโยชนที่ดินจากพ้ืนที่ปาไมไปเปนพ้ืนที่เปดโลง 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 58  

 
 

 
 

ภาพที่ 22  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดนครนายก ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 

 

   59 
สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

.5.5 จัง วัดนครป ม 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครป ม 

พบพ้ืนที่ปาไม นอําเภอกําแพงแสน บริเวณสนามบินกําแพงแสน และอําเภอเมือง

นครป ม (ภาพที่ 23) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครป ม ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) ไมพบพ้ืนที่ปาไม ไมพบพ้ืนที่ปาไม 9. 9 5 .55 

รอยละพ้ืนที่ปาไม - - 0.01 0.0  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครป ม ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครป ม 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 9. 9 0 

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 9 .  1 .0  

 

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครป ม 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมข้น 9 .  ไร หรือ รอยละ 0.0  

นรอบปที่ผานมา เน่ืองจากตรวจสอบพบพ้ืนที่ปาไมบริเวณสนามบินกําแพงแสนเพ่ิมเติม 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ภาพที่ 23  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดนครปฐม ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 

 

   61 
สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

.5.  จัง วัดนครสวรรค 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครสวรรค 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัด ยกเวนอําเภอเกาเก้ียว และอําเภอชุมแสง 

โดยมีพ้ืนที่ปาไมบางสวนพบ นปาสงวนแหงชาติแมวงก–แมเปน ปาสงวนแหงชาติปาเขาหลวง ปาสงวน

แหงชาติปาเขาสูงและปาเขาพระ ปาสงวนแหงชาติปาเขาสนามชัย และปาสงวนแหงชาติปาเขาคอก ปาเขา

โลมนางและปาเขาสอยดาว เขตหามลาสัตวปาบงบอระเพด และอุทยานแหงชาติแมวงก (ภาพที่ ) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครสวรรค ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 5 .  551 150.95 55 0 . 9 55 .  

รอยละพ้ืนที่ปาไม 9.1  9.  9. 1 9.  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครสวรรค ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครสวรรค 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 5 9 1 9.99 90 .51 

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 9 5 .  5 9 5. 5 

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 62  

 
 

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครสวรรค 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 4,635.38 ไร หรือ รอยละ 

0.08 ในรอบปที่ผานมา สวนใหญเปนพ้ืนที่ปาผลัดใบที่ไดจัดทําขอมูลใหครอบคลุมมากขึ้นกวาเดิม 
 

 
 

ภาพที่ 24  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดนครสวรรค ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 

 

   63 
สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

.5.  จัง วัดพิจิตร 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดพิจิตร 

พบพ้ืนที่ปาไมบริเวณอําเภอเมืองพิจิตร อําเภอสากเหลก อําเภอวังทรายพูน อําเภอ

ตะพานหิน อําเภอทับคลอ และอําเภอดงเจริญ พ้ืนที่ปาไมที่พบบางสวนอยู นปาสงวนแหงชาติปาเขาเจดลูก 

ปาเขาตะพานนาคและปาเขาชะอม และปาสงวนแหงชาติปาเขาทรายและปาเขาพระ (ภาพที่ 25) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดพิจิตร ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 .1  . 1 9 0 0. 1 9 .  

รอยละพ้ืนที่ปาไม 0. 9 0.  0.  0. 1 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดพิจิตร ยอนหลัง  ป 

 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดพิจิตร 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 10 .  91 .  

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 95.90 90 0 .5  

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 64  

 
 

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดพิจิตร 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 621.95 ไร หรือ รอยละ 0.02 

ในรอบปที่ผานมา โดยพบวามีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากพ้ืนที่ปาไมไปเปนพ้ืนที่ลักษณะอ่ืนๆ 
 

 
 

ภาพที่ 25  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดพิจิตร ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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.5.8 จัง วัดพิษณโลก 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดพิษณุโลก 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัด ยกเวนอําเภอบางระกํา และอําเภอบางกระพุม 

พ้ืนที่ปาไมที่พบบางสวนอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปานํ้าภาคฝงขวา ปาสงวนแหงชาติปานํ้าภาคและปาลําแคว

นอยฝง าย ปาสงวนแหงชาติปาโปงแก ปาสงวนแหงชาติปาสองฝงลํานํ้าแควนอย ปาสงวนแหงชาติปาดงตีนตก 

ปาสงวนแหงชาติปาสวนเมี่ยง ปาสงวนแหงชาติปานํ้าภาคนอย ปาสงวนแหงชาติปาแดงและปาชาติตระการ 

ปาสงวนแหงชาติปาเขากระยาง ปาสงวนแหงชาติปาเนินเพ่ิม ปาสงวนแหงชาติปาลุมนํ้าวังทองฝง าย ปาสงวน

แหงชาติปาแมนํ้าเขก เขตหามลาสัตวปาเขานอย-เขาประดู เขตหามลาสัตวปาถ้ําผาทาพล เขตรักษาพันธุสัตวปา

ภูเมียงและภูทอง อุทยานแหงชาตินํ้าตกชาติตระการ อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา และอุทยานแหงชาติ 

ทุงแสลงหลวง (ภาพที่ 26) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดพิษณุโลก ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 10 1 .09 9 1 .  1 9.  1 9 . 5 

รอยละพ้ืนที่ปาไม . 0 .1  .5  .5  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดพิษณุโลก ยอนหลัง  ป 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดพิษณุโลก 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 2,404,548.96 12,180.79 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 12,415.79 4,189,138.32 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดพิษณุโลก 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้นเพียง 234.99 ไร ในรอบปที่

ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 26  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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.5.9 จัง วัดเพ รบูรณ 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดเพชรบูรณ 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัดน้ี พ้ืนที่ปาไมที่พบบางสวนอยู นพ้ืนที่ปาสงวน

แหงชาติปาโคก ํา าง ปาสงวนแหงชาติปาลุมนํ้าปาสัก ปาสงวนแหงชาติปาลุมนํ้าปาสักฝง าย ปาสงวน

แหงชาติปานํ้าหนาว ปาสงวนแหงชาติปาตะเบาะและปาหวย หญ ปาสงวนแหงชาติปาเขาโปกหลน ปาสงวน

แหงชาติปาเขาบางกอและปาวังชมภู ปาสงวนแหงชาติปาวังโปง ปาชนแดนและปาวังกําแพง ปาสงวนแหงชาติ

ปาหวยนํ้าโจนและปาวังสาร ปาสงวนแหงชาติปาหวยหินและปาคลองตีบ ปาสงวนแหงชาติปาสองขางทางสาย

ชัยวิบูลย ปาสงวนแหงชาติปาลํากงและปาคลองตะโก ปาสงวนแหงชาติปาฝง ายแมนํ้าปาสัก เขตหาม 

ลาสัตวปาเขาคอ เขตหามลาสัตวปาวังโปง-ชนแดน เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง เขตรักษาพันธุสัตวปาภูผา

แดง เขตรักษาพันธุสัตวปาตะเบาะ-หวย หญ อุทยานแหงชาตินํ้าหนาว อุทยานแหงชาติตาดหมอก และ

อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง (ภาพที่ 27) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดเพชรบูรณ ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 0 9 .  09 1 .  10 . 1 19 0 .  

รอยละพ้ืนที่ปาไม 1.15 1.  1. 5 1.  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดเพชรบูรณ ยอนหลัง  ป 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดเพชรบูรณ 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 2,356,136.04 54,191.17 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 63,167.60 5,238,833.61 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดเพชรบูรณ 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 8,976.43 ไร หรือ รอยละ 

0.12 ในรอบปที่ผานมา สวนใหญพ้ืนที่ปาที่เพ่ิมขึ้นเปนพ้ืนที่ปาผลัดใบที่ไดจัดทําขอมูลใหครอบคลุมมากขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 27  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดเพชรบูรณ ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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.5.  จัง วัดลพบร ี

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดลพบุรี 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัดน้ี พ้ืนที่ปาไมที่พบบางสวนอยู นพ้ืนที่ปาสงวน

แหงชาติปา ับลังกา ปาสงวนแหงชาติปาสองขางทางสายชัยวิบูลย ปาสงวนแหงชาติปาวังเพลิง ปามวงคอม

และปาลํานารายณ ปาสงวนแหงชาติปาชัยบาดาล ปาสงวนแหงชาติปาเขาเพนียด เขตหามลาสัตวปา 

เขาสมโภชน และเขตรักษาพันธุสัตวปา ับลังกา (ภาพที่ 28) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดลพบุรี ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 5 5. 5 5 0 . 1 5 1 . 5 5 9 . 9 

รอยละพ้ืนที่ปาไม 1 .  1 .  1 .  1 .50 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดลพบุรี ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดลพบุรี 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 5 5 0.15 5 95 . 0 

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 1 5 .  . 5 

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
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5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดลพบุรี 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 6,617.44 ไร หรือ รอยละ 

0.16 ในรอบปที่ผานมา สวนใหญเปนพ้ืนที่ปาผลัดใบที่ไดจัดทําขอมูลใหครอบคลุมมากขึ้นกวาเดิม 
 

 
 

ภาพที่ 28  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดลพบุรี ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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.5.  จัง วัดสมทรปราการ 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสมุทรปราการ 

พบพ้ืนที่ปาไมบริเวณอําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย อําเภอเมือง

สมุทรปราการ และอําเภอบางบอ (ภาพที่ 29) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสมุทรปราการ ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1.  1 .  1 5.  1 .  

รอยละพ้ืนที่ปาไม 1.  .  .  .  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสมุทรปราการ ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสมุทรปราการ 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 . 1 01.0  

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) . 5 5 5 .  

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
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5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสมุทรปราการ 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 658.32 ไร หรือ รอยละ 0.11 

ในรอบปที่ผานมา สาเหตุสวนใหญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากพ้ืนที่ปาไมไปเปนพ้ืนที่

ลักษณะอ่ืนๆ 
 

 
 

ภาพที่ 29  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสมุทรปราการ ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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.5. 2 จัง วัดสมทรสงคราม 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสมุทรสงคราม 

พบพ้ืนที่ปาไมบริเวณอําเภออัมพวา และอําเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยพบบริเวณ

พ้ืนที่ที่อยูติดอาวไทย (ภาพที่ 30) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสมุทรสงคราม ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 . 5 19 9 .59 1 09 .9  1 0.5  

รอยละพ้ืนที่ปาไม 5.59 .  .00 .90 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสมุทรสงคราม ยอนหลัง  ป 

 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสมุทรสงคราม 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 .01 .95 

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) .5  0 59.  

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสมุทรสงคราม 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 263.42 ไร หรือ รอยละ 0.10 

ในรอบปที่ผานมา สาเหตุสวนใหญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากพ้ืนที่ปาไมไปเปนพ้ืนที่

ลักษณะอ่ืนๆ 
 

 
 

ภาพที่ 30  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสมุทรสงคราม ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

.5.  จัง วัดสมทรสาคร 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสมุทรสาคร 

พบพ้ืนที่ปาไมบริเวณอําเภอเมืองสมุทรสาคร และอําเภอบานแพว พ้ืนที่ปาไมที่พบ

บางสวนอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาอาวมหาชัยฝงตะวันตก และปาสงวนแหงชาติปาอาวมหาชัย 

ฝงตะวันออก (ภาพที่ 31) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสมุทรสาคร ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 5 1.15 0 .  0 0.9  5 9.99 

รอยละพ้ืนที่ปาไม .50 .  .  .1  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสมุทรสาคร ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสมุทรสาคร 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 155.  1 5.19 

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) .  51 0 5.9  

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสมุทรสาคร 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 1,440.93 ไร หรือ รอยละ 0.27 

ในรอบปที่ผานมา สาเหตุสวนใหญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากพ้ืนที่ปาไมไปเปนพ้ืนที่

ลักษณะอ่ืนๆ 
 

 
 

ภาพที่ 31  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสมุทรสาคร ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

.5.  จัง วัดสระบร ี

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสระบุรี 

พบพ้ืนที่ปาไมบริเวณอําเภอวังมวง อําเภอมวกเหลก อําเภอพระพุทธบาท อําเภอ

เฉลิมพระเกียรติ อําเภอแกงคอย อําเภอเมืองสระบุรี อําเภอหนองแค และอําเภอวิหารแดง พ้ืนที่ปาไมที่พบ

บางสวนอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาทา ทธ์ิ ปาลําทองหลางและปาลําพญากลาง ปาสงวนแหงชาติ 

ปาทับกลางและปามวกเหลกแปลงที่ 1 ปาสงวนแหงชาติปาพระพุทธบาทและปาพุแค ปาสงวนแหงชาติ 

ปาเขาพระ ปาสงวนแหงชาติปาเขาโปงและปาเขาถ้ําเสือ ปาสงวนแหงชาติปามวกเหลกและปาทับกวางแปลงที่ 

 ปาสงวนแหงชาติปาพระฉาย อุทยานแหงชาติเขา หญ และพ้ืนที่บางสวนของอุทยานแหงชาตินํ้าตกสามหลั่น 

(ภาพที่ 32) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสระบุรี ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) .91 00 .91 51 91 .  51 1 0.0  

รอยละพ้ืนที่ปาไม 1.  . 9 . 5 . 5 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสระบุรี ยอนหลัง  ป 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสระบุรี 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 509,882.38 3,036.24 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 7,287.69 1,666,787.86 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสระบุรี 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 4,251.46 ไร หรือ รอยละ 

0.19 ในรอบปที่ผานมา สวนใหญเปนพ้ืนที่ปาผลัดใบที่ไดจัดทําขอมูลใหครอบคลุมมากขึ้นกวาเดิม 
 

 
 

ภาพที่ 32  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสระบุรี ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

.5. 5 จัง วัดสิง บร ี

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสิงหบุรี 

พบพ้ืนที่ปาไมบริเวณบริเวณอําเภออินทรบุรีเพียงเลกนอย ภาย นพ้ืนที่ของสวน 

รุกขชาติคูเมือง (ภาพที่ 33) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสิงหบุรี ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) ไมพบพ้ืนที่ปาไม 9.5  . 0 . 0 

รอยละพ้ืนที่ปาไม - 0.05 0.05 0.05 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสิงหบุรี ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสิงหบุรี 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) . 0 0 

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 0 510 . 1 

 

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสิงหบุรี 

ไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสิงหบุรี นรอบปที่ผานมา 

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ภาพที่ 33  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสิงหบุรี ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 

 

   81 
สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

.5.  จัง วัดสโขทัย 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสุโขทัย 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัดน้ี ยกเวนอําเภอกงไกรลาศ พ้ืนที่ปาไมที่พบ

บางสวนอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาสุเมน ปาสงวนแหงชาติปาแมสิน ปาแมสานและปาแมสูงฝง าย 

ปาสงวนแหงชาติปาหวยทรวง ปาแมสํา ปาบานตกและปาหวยไคร ปาสงวนแหงชาติปาแมทาแพ ปาสงวน

แหงชาติปาสวนสักทาไชย ปานครเดิ  ปาสงวนแหงชาติปาดงขา ปาสงวนแหงชาติปาแมพันลําและปาแมหมอก 

ปาสงวนแหงชาติปาเขาหลวง เขตรักษาพันธุสัตวปาถ้ําเจาราม อุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย และอุทยาน

แหงชาติรามคําแหง (ภาพที่ ) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสุโขทัย ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 9. 9 1 5 0.9  1 9 99 .1  1 5 .  

รอยละพ้ืนที่ปาไม 9.  9.  9.50 9. 0 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสุโขทัย ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสุโขทัย 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 159 1.0  0 1 .1  

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 5 95.  . 5 

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 82  

 
 

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสุโขทัย 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 4,230.84 ไร หรือ รอยละ 0.10 

ในรอบปที่ผานมา โดยพบวามกีารเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากพ้ืนที่ปาไมไปเปนพ้ืนที่เปดโลง 
 

 
 

ภาพที่ 34  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสุโขทัย ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 

 

   83 
สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

.5.  จัง วัดสพรรณบร ี

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสุพรรณบุรี 

พบพ้ืนที่ปาไมบริเวณอําเภอดานชาง อําเภอเดิมบางนางบวช อําเภอสามชุก อําเภอ

ดอนเจดีย อําเภออูทอง และอําเภอสองพ่ีนอง พ้ืนที่ปาไมที่พบบางสวนอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาองคพระ 

ปาเขาพุระกําและปาเขาหวยพลู ปาสงวนแหงชาติปาหวยขมิ้น ปาพุนํ้ารอนและปาหนองหญาไทร ปาสงวน

แหงชาติปาบานโขง ปาสงวนแหงชาติปาเขาทุงดินดําและปาเขาตาเกา ปาสงวนแหงชาติเขาตะโกปดทองและ

ปาเขาเพชรนอย ปาสงวนแหงชาติปาโปงลานและปาทุงคอก อุทยานแหงชาติพุเตย และบริเวณวนอุทยาน

แหงชาติพุมวง (ภาพที่ 35) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสุพรรณบุรี ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 90 9. 9 9 .  9 9.  9 0 . 1 

รอยละพ้ืนที่ปาไม 11.5  11.  11. 9 11.  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสุพรรณบุรี ยอนหลัง  ป 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสุพรรณบุรี 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 9 59 .  5 1 1. 1 

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 1 010.5  9 1 05.  

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 
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5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสุพรรณบุรี 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 4,131.03 ไร หรือ รอยละ 0.12 

ในรอบปที่ผานมา โดยพบวามีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากพ้ืนที่ปาไมไปเปนพ้ืนที่เปดโลง 
 

 
 

ภาพที่ 35  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสุพรรณบุรี ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

.5. 8 จัง วัดอทัย าน ี

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดอุทัยธานี 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัดน้ี สวน หญพบ นอําเภอบานไร พ้ืนที่ปาไม 

ที่พบบางสวนอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาหวยขาแขง ปาสงวนแหงชาติปาหวยทับเสลาและปาหวยคอก

ควาย ปาสงวนแหงชาติปาไผเขียว ปาสงวนแหงชาติปาเขาบางแกรกและปาทุงโพธ์ิ ปาสงวนแหงชาติ 

ปาเขาหลวง ปาสงวนแหงชาติปาเขาหลวงแปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาปลายหวยกระเสียว ปาสงวน

แหงชาติปาเขาตําแยและปาเขาราวเทียน ปาสงวนแหงชาติปาเขาชองลมและปาเขาหลัก ปาหวยทากวยและ

ปาหวยกระเวน ปาสงวนแหงชาติปาเขาราวเทียน เขตหามลาสัตวปาถ้ําประทุน และเขตรักษาพันธุสัตวปา 

หวยขาแขง (ภาพที่ 36) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดอุทัยธานี ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 151 55 .95 1 10.99 1 5 .  1 5 .5  

รอยละพ้ืนที่ปาไม 51.  51.  51. 5 51. 0 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดอุทัยธานี ยอนหลัง  ป 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดอุทัยธานี 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 2,129,739.29 7,617.33 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 5,648.23 2,011,379.59 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดอุทัยธานี 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 1,969.10 ไร หรือ รอยละ 0.05 

ในรอบปที่ผานมา สาเหตุสวนใหญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากพ้ืนที่ปาไมไปเปนพ้ืนที่

ลักษณะอ่ืนๆ 
 

 
 

ภาพที่ 36  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดอุทัยธานี ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

.5. 9 จัง วัดกา สนิ  

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดกา สินธุ 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาภูพาน 

ปาสงวนแหงชาติปาแกงกะอาม ปาสงวนแหงชาติปาดงหวยฝา ปาสงวนแหงชาติปาดงหมู ปาสงวนแหงชาติ 

ปาดงดานแย ปาสงวนแหงชาติปาดงบังอ่ี แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาภูโหลย ปาสงวนแหงชาติปาดงมูล 

ปาสงวนแหงชาติปานาจารและปาดงขวาง ปาสงวนแหงชาติปาโคกกลางหมื่น ปาสงวนแหงชาติปาดงระแนง 

ปาสงวนแหงชาติปาดงแมเผด ปาสงวนแหงชาติปาดงนามน เขตหามลาสัตวปาลําปาว เขตหามลาสัตวปาถ้ําผา

นํ้าทิพย เขตรักษาพันธุสัตวปาภูสี าน อุทยานแหงชาติภูผาเหลก และอุทยานแหงชาติภูพาน (ภาพที่ 37) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดกา สินธุ ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 5 1 5.  5 .5  190.9  5 . 9 

รอยละพ้ืนที่ปาไม 10.5  10. 9 10. 0 10. 1 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดกา สินธุ ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดกา สินธุ 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 0 . 1 0 .

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 00.0  59 19 .1  

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 
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5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดกาฬสินธุ 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 391.71 ไร หรือ รอยละ 0.01 

ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 37  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดกาฬสินธุ ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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.5.2  จัง วัดขอน กน 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดขอนแกน 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัดน้ี พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ

ปาเขาสวนกวาง ปาสงวนแหงชาติปาหวยเสียว ปาสงวนแหงชาติปาดงมูล ปาสงวนแหงชาติปาโสกแต ปาสงวน

แหงชาติปาสาวดี ปาสงวนแหงชาติปาสําราญ ปาสงวนแหงชาติปาบานอุบลและบานหัวลิง ปาสงวนแหงชาติ

ปาดง ํา ปาสงวนแหงชาติปาดงลาน ปาสงวนแหงชาติปาภูเวียง ปาสงวนแหงชาติปากุดนํ้า ส ปาสงวน

แหงชาติปาหัวฝาย ปาสงวนแหงชาติปาหนองอาง ปาสงวนแหงชาติปาภูเมง ปาสงวนแหงชาติปาโคกตลาด

หญ ปาสงวนแหงชาติปาโคกหลวง ปาสงวนแหงชาติปาหนองเมกและปาลุมพุก ปาสงวนแหงชาติปาโคกหลวง

แปลงที่สาม ปาสงวนแหงชาติปาภูระงํา ปาสงวนแหงชาติปาโนนนํ้าแบง อุทยานแหงชาติภูผามาน อุทยาน

แหงชาติภูเวียง อุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา และอุทยานแหงชาตินํ้าพอง (ภาพที่ 38) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดขอนแกน ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 9 .  0 5 . 0 9 . 5 .01 

รอยละพ้ืนที่ปาไม 10.  10.9  11.0  11.0  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดขอนแกน ยอนหลัง  ป 

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดขอนแกน 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 726,304.69 8,487.67 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 11,541.33 5,915,756.69 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดขอนแกน 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 3,053.66 ไร หรือ รอยละ 

0.05 ในรอบปที่ผานมา สวนใหญเปนพ้ืนที่ปาผลัดใบที่ไดจัดทําขอมูลใหครอบคลุมมากขึ้นกวาเดิม 
 

 
 

ภาพที่ 38  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดขอนแกน ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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.5.2  จัง วัด ัยภูมิ 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดชัยภูมิ 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัดน้ี พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ

ปาภู ําผักหนาม ปาสงวนแหงชาติปาโคก หญ ปาสงวนแหงชาติปาภูตะเภา ปาสงวนแหงชาติปาโคกหลวง 

ปาสงวนแหงชาติปาภูผาดําและปาภูผาแดง ปาสงวนแหงชาติปาภูหยวก ปาสงวนแหงชาติปาภูแลนคาดานทิศ

เหนือ ปาสงวนแหงชาติปาภูแลนคาดานทิศ ต ปาสงวนแหงชาติปาภูแลนคาดานทิศ ตบางสวนและ 

ปาหมายเลขสิบแปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปานายางกลัก ปาสงวนแหงชาติปาโคก าดและปาหนองแสง 

เขตรักษาพันธุสัตวปาผาผ้ง เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว เขตรักษาพันธุสัตวปาตะเบาะ-หวย หญ อุทยาน

แหงชาตินํ้าหนาว อุทยานแหงชาตินํ้าพอง อุทยานแหงชาติภูแลนคา อุทยานแหงชาติตาดโตน อุทยานแหงชาติ

ไทรทอง และอุทยานแหงชาติปาหินงาม (ภาพที่ 39) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดชัยภูมิ ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 51 .  1 1 .5  0 09 .9  11 101.  

รอยละพ้ืนที่ปาไม 9.  0.01 0.  0.  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดชัยภูมิ ยอนหลัง  ป 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดชัยภูมิ 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 2,380,730.59 22,364.38 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 30,371.09 5,503,039.83 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดชัยภูมิ 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 8,006.71 ไร หรือ รอยละ 

0.10 ในรอบปที่ผานมา สวนใหญเปนพ้ืนที่ปาผลัดใบที่ไดจัดทําขอมูลใหครอบคลุมมากขึ้นกวาเดิม 
 

 
 

ภาพที่ 39  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดชัยภูมิ ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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.5.22 จัง วัดนครพนม 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครพนม 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาภูลังกา 

ปาสงวนแหงชาติปาดงเมา ปาสงวนแหงชาติปาบานโพนตูมและปานางุม ปาสงวนแหงชาติปาดงเชียงยืน 

ปาสงวนแหงชาติปาดงเ กา แปลงที่หน่ง ปาสงวนแหงชาติปาดงบานโพนสวางและปาปลาปาก ปาสงวน

แหงชาติปาหนองบัวโคง ปาสงวนแหงชาติปาหวยศรีคุณ ปาสงวนแหงชาติปาสักหนองหาง ปาสงวนแหงชาติ

ปาสักพุมแก ปาสงวนแหงชาติปาดงหมู และอุทยานแหงชาติภูผายล (ภาพที่ 0) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครพนม ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 95 .  1 5 5. 1 5 9 0 .  505 19 .  

รอยละพ้ืนที่ปาไม 1 .5  1 .  15.0  1 .  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครพนม ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครพนม 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 0 .  51 . 5 

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 1 1.0  9 15 .  

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 
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5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครพนม 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 24,605.43 ไร หรือ รอยละ 

0.70 ในรอบปที่ผานมา พบวามีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากพ้ืนที่ปาไมไปเปนพ้ืนที่ลักษณะอ่ืนๆ 

เชน พ้ืนที่เปดโลง และพ้ืนที่เกษตรกรรม 
 

 
 

ภาพที่ 40  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดนครพนม ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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.5.2  จัง วัดนครรา สีมา 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครราชสีมา 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอ ยกเวนอําเภอขามทะเลสอ โดยพบมากบริเวณอําเภอ 

สีคิ้ว อําเภอปากชอง อําเภอปกธงชัย อําเภอวังนํ้าเขียว อําเภอครบุรี และอําเภอเสิงสาง พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู น

พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาโคกหลวง ปาสงวนแหงชาติปาดงกะสังและปาลําพญากลาง ปาสงวนแหงชาติ 

ปาหนองแวงและปาดงพญาเยน แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาดงพญาเยน ปาสงวนแหงชาติปาหนองเตง

และปาจักราช ปาสงวนแหงชาติปาพิมาย ปาสงวนแหงชาติปาพิมาย แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาอางเกบ

นํ้าลําฉมวก ปาสงวนแหงชาติปาเขาเตียนและปาเขาเขื่อนลั่น ปาสงวนแหงชาติปาเขาภูหลวง ปาสงวนแหงชาติ

ปาเขา ับประดูและปาเขามะกอก ปาสงวนแหงชาติปาแกงดินสอ ปาแกง หญและปาเขาสะโตน ปาสงวน

แหงชาติปาสูงเนิน ปาสงวนแหงชาติปาดงอีจาน หญ ปาสงวนแหงชาติปาเขาจอมทอง ปาสงวนแหงชาติปาเขา

เสียดอา ปาเขานกยูงและปาเขาอางหิน ปาสงวนแหงชาติปาวังนํ้าเขียว ปาสงวนแหงชาติปาครบุรี ปาสงวน

แหงชาติปาดง หญ อุทยานแหงชาติเขา หญ และอุทยานแหงชาติทับลาน (ภาพที่ 1) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครราชสีมา ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 919 11 . 9 1 9 0 5 5. 0 1 9 9 91.  1 9 9 .  

รอยละพ้ืนที่ปาไม 1 . 1 1 .  1 . 9 1 .9  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครราชสีมา ยอนหลัง  ป 

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 96  

 
 

  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครราชสีมา 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1,915,361.55 14,130.33 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 23,566.22 11,007,020.55 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครราชสีมา 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 9,435.90 ไร หรือ รอยละ 

0.07 ในรอบปที่ผานมา สวนใหญเปนพ้ืนที่ปาผลัดใบที่ไดจัดทําขอมูลใหครอบคลุมมากขึ้นกวาเดิม 
 

 
 

ภาพที่ 41  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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.5.2  จัง วัดบึงกา  

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดบงกา  

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาดงภูวัว 

ปาสงวนแหงชาติปาดงหนองตอและปาดงสีชมพู ปาสงวนแหงชาติปาดงสีชมพูโพนพิสัย ปาสงวนแหงชาติปาดง

ชมภูพร ปาสงวนแหงชาติปาดงดิบกะลา ปาภูสิงหและปาดงสีชมพู ปาสงวนแหงชาติปาดงเ กา ปาดงสีชมพู 

ปาภูทอก หญภูวัวและปาดง ําบอนเ กา เขตหามลาสัตวปาบงโขงหลง เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว และอุทยาน

แหงชาติภูลังกา (ภาพที่ ) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดบงกา  ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 9 1 .  1 10.  1 1 9 1.9  1 5.01 

รอยละพ้ืนที่ปาไม .19 .90 .  .9  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดบงกา  ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดบงกา  

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 5 9.0  .  

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 95.9  15 .5  

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 98  

 
 

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดบึงกาฬ 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 2,253.08 ไร หรือ รอยละ 

0.09 ในรอบปที่ผานมา สวนใหญเปนพ้ืนที่ปาผลัดใบที่ไดจัดทําขอมูลใหครอบคลุมมากขึ้นกวาเดิม 
 

 
 

ภาพที่ 42  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดบึงกาฬ ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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.5.25 จัง วัดบรีรัมย 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดบุรีรัมย 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัดน้ี พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ

ปาหนองขา ปาสงวนแหงชาติปาเขาอังคาร ปาสงวนแหงชาติปาดงพลอง ปาสงวนแหงชาติปาโคกโจด ปาสงวน

แหงชาติปาโคกโจด แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาริมฝงชี ปาสงวนแหงชาติปาพิมาย ปาสงวนแหงชาติ 

ปารอบอางเกบนํ้าหวยจระเขมาก ปาสงวนแหงชาติปาบานบัวถนน ปาสงวนแหงชาติปาเมืองไผ ปาสงวน

แหงชาติปาโคกงอย ปาหนองตะครอและปาหนองยางหมู ปาสงวนแหงชาติปาหนองกานงา ปาโคกหนองเตง

และปาโคกหิน ปาสงวนแหงชาติปาโคก หญ ปาหนองพระสรวลและปาหนองหมี ปาสงวนแหงชาติปาเขา

อังคาร ปาสงวนแหงชาติปาเขาพนมรุง ปาสงวนแหงชาติปาละหานทราย ปาสงวนแหงชาติปาเขาคอก 

ปาสงวนแหงชาติปาดง หญ ปาสงวนแหงชาติปาบานกรวด แปลงที่หา เขตหามลาสัตวปาเขากระโดง เขตหาม

ลาสัตวปาอางเกบนํ้าสนามบิน เขตรักษาพันธุสัตวปาดง หญ และอุทยานแหงชาติตาพระยา (ภาพที่ ) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดบุรีรัมย ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 551 0 . 1 5 5 . 5 5 01 .0  5 9 . 5 

รอยละพ้ืนที่ปาไม . 5 .55 .  . 0 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดบุรีรัมย ยอนหลัง  ป 

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดบุรีรัมย 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 534,754.84 8,258.23 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 13,217.91 5,743,474.61 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดบุรีรัมย 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 4,959.68 ไร หรือ รอยละ 

0.08 ในรอบปที่ผานมา สวนใหญเปนพ้ืนที่ปาผลัดใบที่ไดจัดทําขอมูลใหครอบคลุมมากขึ้นกวาเดิม 
 

 
 

ภาพที่ 43  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดบุรีรัมย ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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.5.2  จัง วัดม าสารคาม 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดมหาสารคาม 

พบพ้ืนที่ปาไมกระจายอยู นทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ

ปาโคกขาว ปาสงวนแหงชาติปาโคกไร ปาสงวนแหงชาติปาดินแดงและวังกุง ปาสงวนแหงชาติปากุดรัง 

ปาสงวนแหงชาติปาโคกขามปอม ปาสงวนแหงชาติปาดงเคงและปาหนองหญาปลอง ปาสงวนแหงชาติปาโคก

หินลาด ปาสงวนแหงชาติปาโคกสําโรงและปาปอพาน ปาสงวนแหงชาติปาโคกผักกูดและปาโปงแดง ปาสงวน

แหงชาติปาหนองคูและปานาดูน และเขตหามลาสัตวปาดูนลําพูน (ภาพที่ ) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดมหาสารคาม ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 5 900.1  1 1 91 .  1 9 .  1 0.9  

รอยละพ้ืนที่ปาไม .1  .05 .9  .90 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดมหาสารคาม ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดมหาสารคาม 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 .  11 01 .55 

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) .1  5 9 .  

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 
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5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดมหาสารคาม 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 2,265.39 ไร หรือ รอยละ 0.06 

ในรอบปที่ผานสาเหตุสวนใหญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากพ้ืนที่ปาไมไปเปนพ้ืนที่

ลักษณะอ่ืนๆ 
 

 
 

ภาพที่ 44  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดมหาสารคาม ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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.5.2  จัง วัดมกดา าร 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดมุกดาหาร 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาดงภูพาน 

ปาสงวนแหงชาติปาดงหมู ปาสงวนแหงชาติปาดงหมู แปลงที่หน่ง ปาสงวนแหงชาติปาดงหมู แปลงที่สอง 

ปาสงวนแหงชาติปาดงหมู แปลงที่สาม ปาสงวนแหงชาติปาดงภูสี าน ปาสงวนแหงชาติปาดงบังอ่ี แปลงที่หน่ง 

ปาสงวนแหงชาติปาดงบังอ่ี แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาดงบังอ่ี แปลงที่สาม ปาสงวนแหงชาติปาดงบังอ่ี 

แปลงที่สี่ ปาสงวนแหงชาติปาดงบังอ่ี แปลงที่หา ปาสงวนแหงชาติปาดงบังอ่ี แปลงที่เจด เขตหามลาสัตวปา 

ถ้ําผานํ้าทิพย เขตรักษาพันธุสัตวปาภูสี าน อุทยานแหงชาติภูผายล อุทยานแหงชาติภูผาเทิบ และอุทยาน

แหงชาติภูสระดอกบัว (ภาพที่ 5) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดมุกดาหาร ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 9 5 .  19 .9  1. 1 5 0 .01 

รอยละพ้ืนที่ปาไม . 5 .  .  .  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดมุกดาหาร ยอนหลัง  ป 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดมุกดาหาร 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 847,299.44 15,981.76 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 9,304.56 1,706,195.68 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดมุกดาหาร 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 6,677.20 ไร หรือ รอยละ 0.26 

ในรอบปที่ผานมา สาเหตุสวนใหญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากพ้ืนที่ปาไมไปเปนพ้ืนที่

ลักษณะอ่ืนๆ เชน พ้ืนที่เปดโลง และพ้ืนที่เกษตรกรรม 
 

 
 

ภาพที่ 45  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดมุกดาหาร ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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.5.28 จัง วัดยโส ร 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดยโสธร 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาหนองหวา 

ปาสงวนแหงชาติปาโคกหนองบัวและปานาทม ปาสงวนแหงชาติปาโพธ์ิไทร ปาสงวนแหงชาติปาโพนงามและ

ปาดงปอ ปาสงวนแหงชาติปาดอนตาแตม ปาสงวนแหงชาติปาดงปอและดงบังอ่ี ปาสงวนแหงชาติปากุดชุม 

ปาสงวนแหงชาติปาดงบังอ่ี ปาสงวนแหงชาติปาดงหัวกองและปาดงบังอ่ี ปาสงวนแหงชาติปาตําบลเดิด 

ปาสงวนแหงชาติปาบานขั้นได หญและปาเชียงหวาง ปาสงวนแหงชาติปาดงมะไฟ ปาสงวนแหงชาติปาทราย

มูลและปาทุงแต ปาสงวนแหงชาติปาหวยปอ ปาสงวนแหงชาติปาหวยแสนลกและปาหนองหิน ปาสงวน

แหงชาติปาโคกนาโก ปาสงวนแหงชาติปาบานนาดี ปาสงวนแหงชาติปาหนองแดง ปาสงวนแหงชาติปาดง 

มะพริก ปาสงวนแหงชาติปาบานหนองตุและปาคูสองช้ัน ปาสงวนแหงชาติปาบานพะเสา ปาสงวนแหงชาติ 

ปาดงพันชาด ปาสงวนแหงชาติปาผือ ี ปาสงวนแหงชาติปาบานแจนแลน ปาสงวนแหงชาติปาฟาหวน และ

อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว (ภาพที่ ) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดยโสธร ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 15 1 .  50 5 .9  50 9.95 . 5 

รอยละพ้ืนที่ปาไม .  9. 1 9. 0 9.5  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดยโสธร ยอนหลัง  ป 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดยโสธร 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 242,784.89 7,555.06 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 3,938.96 2,327,775.93 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดยโสธร 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 3,616.10 ไร หรือ รอยละ 0.14 

ในรอบปที่ผานมา สาเหตุสวนใหญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากพ้ืนที่ปาไมไปเปนพ้ืนที่

ลักษณะอ่ืนๆ 
 

 
 

ภาพที่ 46  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดยโสธร ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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.5.29 จัง วัดรอยเอด 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดรอยเอด 

พบพ้ืนที่ปาไม นเกือบทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ 

ปาดงนามน ปาสงวนแหงชาติปาดงแมเผด ปาสงวนแหงชาติปาดงหันและปาโคกสูง ปาสงวนแหงชาติปาไมลม

และปาโคกหนองบ่ัว ปาสงวนแหงชาติปาดงมะอ่ี ปาสงวนแหงชาติปาดงภูเงินและปาดงหนองฟา ปาสงวน

แหงชาติปาดงขี้เหลก ปาสงวนแหงชาติปาดงหนองกลา ปาสงวนแหงชาติปาคํา หญและปาคําขวาง ปาสงวน

แหงชาติปาอุโมงและปาหนองแวง ปาสงวนแหงชาติปาเปดกา และเขตหามลาสัตวปาถ้ําผานํ้าทิพย (ภาพที่ ) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดรอยเอด ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 195 119.  191 50. 1 0 .51 0 5.0  

รอยละพ้ืนที่ปาไม .9  .90 .1  . 0 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดรอยเอด ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดรอยเอด 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 00 5 .5  009.9  

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 11 .55 10 5 . 0 

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 
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5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดรอยเอ็ด 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 3,102.57 ไร หรือ รอยละ 

0.06 ในรอบปที่ผานมา สวนใหญเปนพ้ืนที่ปาผลัดใบที่ไดจัดทําขอมูลใหครอบคลุมมากขึ้นกวาเดิม 
 

 
 

ภาพที่ 47  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดรอยเอ็ด ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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.5.  จัง วัดเลย 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดเลย 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาภูเขาแกว

และปาดงปากชม ปาสงวนแหงชาติปาภูชางและปาภูนกกก ปาสงวนแหงชาติปาภูหงส ปาสงวนแหงชาติ 

ปาดงขุนแคม ปาโคก หญ ปาภูผาแงมและปาลาดคาง ปาสงวนแหงชาติปาโคกภูเหลก ปาสงวนแหงชาติปาโคก

หญ ปาสงวนแหงชาติปาภูหวยหมาก ปาภูทอกและปาภูบอบิด ปาสงวนแหงชาติปาโคกผาดํา ปาโคกหนองขา 

และปาภูบอบิด ปาสงวนแหงชาติปานํ้าภาคและปาลําแควนอยฝง าย ปาสงวนแหงชาติปาภูเปอย ปาภูขี้เถา

และปาภูเรือ ปาสงวนแหงชาติปาภูหลวงและปาภูหอ ปาสงวนแหงชาติปาภูหวยปูนและปาภูแผงมา ปาสงวน

แหงชาติปาหวยอีเลิศ ปาสงวนแหงชาติปาดง ําแมนาง ปาสงวนแหงชาติปาดง ําทอง ปาดงหนองไผและปาดง

ผาสามยอด ปาสงวนแหงชาติปาภูคอและปาภูกระแต ปาสงวนแหงชาติปาภูผาขาวและปาภูผายา ปาสงวน

แหงชาติปาหวยสมและปาภูผาแดง ปาสงวนแหงชาติปาภูเปอย ปาสงวนแหงชาติปาลุมนํ้าปาสัก เขตรักษา

พันธุสัตวปาภูหลวง เขตรักษาพันธุสัตวปาภูคอ-ภูกระแต อุทยานแหงชาติภูเรือ อุทยานแหงชาตินาแหว 

อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา อุทยานแหงชาติภูกระดง และอุทยานแหงชาติภูผามาน (ภาพที่ ) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดเลย ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 9 551.0  15 95.0  1 0 5 .  1 1 01.  

รอยละพ้ืนที่ปาไม .0  . 1 .  .  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดเลย ยอนหลัง  ป 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดเลย 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 2,109,860.64 10,895.84 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 11,841.19 4,429,692.24 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดเลย 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 945.35 ไร หรือ รอยละ 0.01 

ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 48  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดเลย ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

.5.  จัง วัดศรีสะเกษ 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดศรีสะเกษ 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาดงแดง 

ปาสงวนแหงชาติปาโนนจาน ปาสงวนแหงชาติปาดงภู ปาสงวนแหงชาติปาโนนหัวภู ปาสงวนแหงชาติปาดง

หญ ปาสงวนแหงชาติปาโนน าด ปาสงวนแหงชาติปาโนนลาน ปาสงวนแหงชาติปาฝงขวาหวยทับทัน 

ปาสงวนแหงชาติปาโนนทราย ปาสงวนแหงชาติปาหวยสําราญ แปลงที่สาม ปาสงวนแหงชาติปาหวยสําราญ 

แปลงที่สี่ ปาสงวนแหงชาติปาแตงแ ง ปาสงวนแหงชาติปายางชุมนอยและปาทุงมั่ง ปาสงวนแหงชาติปาบาน

หนองมวง ปาสงวนแหงชาติปาหวยขยุง ปาสงวนแหงชาติปาหนองดง ปาสงวนแหงชาติปาสนบุสูง ปาสงวน

แหงชาติปาสนละเอาะ ปาสงวนแหงชาติปาหวยทาและปาหวยขยุง ปาสงวนแหงชาติปาฝงขวาหวยศาลา 

ปาสงวนแหงชาติปาเขาพระวิหาร ปาสงวนแหงชาติปาฝงขวาหวยขยุง เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา 

เขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก และอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร (ภาพที่ 9) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดศรีสะเกษ ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 9 .  9 .5  0 1 9.  9 9 .99 

รอยละพ้ืนที่ปาไม 1 .1  11. 5 11.  11.  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดศรีสะเกษ ยอนหลัง  ป 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดศรีสะเกษ 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 633,888.64 6,290.97 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 6,056.35 4,938,554.44 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดศรีสะเกษ 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 234.63 ไร ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 49  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดศรีสะเกษ ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

.5. 2 จัง วัดสกลนคร 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสกลนคร 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาดงหมอ

ทอง ปาสงวนแหงชาติปาดงอีบาง ปาดงคําพลูและปาดงคําก้ัง ปาสงวนแหงชาติปาดงผาลาด ปาสงวนแหงชาติ

ปาดงจีนและปาดงเชียงโม ปาสงวนแหงชาติปาดงพันนาและปาดงพระเจา ปาสงวนแหงชาติปาโคกศาลา 

ปาสงวนแหงชาติปากุดไห ปานา นและปาโนนอุดม ปาสงวนแหงชาติปาอุมจาน ปาสงวนแหงชาติปากุสุมาลย 

แปลงที่หน่ง ปาสงวนแหงชาติปากุสุมาลย แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาภูวง ปาสงวนแหงชาติปาแกงแคน 

ปาสงวนแหงชาติปาโคกภูและปานามอง ปาสงวนแหงชาติปาดงชมภูพานและปาดงกะเ อ ปาสงวนแหงชาติ

ปาภูลอมขาวและปาภูเพก ปาสงวนแหงชาติปาหนองบัวโคง อุทยานแหงชาติภูผาเหลก อุทยานแหงชาติภูพาน 

และอุทยานแหงชาติภูผายล (ภาพที่ 50) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสกลนคร ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 095 59.9  1 059 .9  1 05 015. 0 1 05 911.95 

รอยละพ้ืนที่ปาไม 1 . 0 1 . 0 1 . 5 1 . 5 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสกลนคร ยอนหลัง  ป 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสกลนคร 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1,008,443.35 48,571.85 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 48,468.60 4,881,870.58 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสกลนคร 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 103.25 ไร ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 50  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสกลนคร ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

.5.  จัง วัดสรินทร 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสุรินทร 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาฝง าย

แมนํ้ามูล ปาสงวนแหงชาติปาหินลม ปาสงวนแหงชาติปาภูดิน ปาสงวนแหงชาติปาดงสายทอ ปาสงวน

แหงชาติปาผักไหม ปาสงวนแหงชาติปาทาสวางและปาเพ้ียราม ปาสงวนแหงชาติปาหนองเยีย แปลงที่หน่ง 

ปาสงวนแหงชาติปาจารพัด ปาสงวนแหงชาติปาบานเดียก ปาสงวนแหงชาติปาหนองเหลก ปาสงวนแหงชาติ

ปาเขาสวาย ปาสงวนแหงชาติปาแสลงพัน ปาสงวนแหงชาติปากํา สจาน ปาสงวนแหงชาติปาเนิกเหียรดัดสัน

ตุด ปาสงวนแหงชาติปาฝง ายหวยทับทัน แปลงที่หน่ง แปลงที่สองและแปลงที่สาม ปาสงวนแหงชาติปาฝง

ายหวยกําโพด ปาสงวนแหงชาติปาฝงขวาหวยเสน ปาสงวนแหงชาติปาทุงมน ปาบักไดและปาตาเบา แปลงที่

สอง ปาสงวนแหงชาติปาทุงมน ปาบักไดและปาตาเบา แปลงที่สาม ปาสงวนแหงชาติปาฝง ายหวยเสน แปลง

ที่หน่งและแปลงที่สอง และเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน-หวยสําราญ (ภาพที่ 51) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสุรินทร ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 1 .  9 9.9  55 1 .  5 15 .  

รอยละพ้ืนที่ปาไม .  .11 .  .  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสุรินทร ยอนหลัง  ป 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสุรินทร 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 443,122.73 12,191.15 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 14,033.71 5,064,589.90 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสุรินทร 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 1,842.57 ไร หรือ รอยละ 

0.03 ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 51  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสุรินทร ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

.5.  จัง วัด นองคาย 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดหนองคาย 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาพราน

พราวและปาแกงไก ปาสงวนแหงชาติปาทุงหลวง และปาสงวนแหงชาติปาดงสีชมพูโพนพิสัย (ภาพที่ 52) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดหนองคาย ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 0 9.1  1 9 .  1 5 . 1 1 5 9.1  

รอยละพ้ืนที่ปาไม .0  .  .9  .1  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดหนองคาย ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดหนองคาย 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 5 . 1 5 9 5. 0 

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 9 1 .  1 95 1 .9  

 

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดหนองคาย 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมข้น ,1 0.9  ไร หรือ รอยละ 

0.15 นรอบปที่ผานมา สวน หญเปนพ้ืนที่ปาผลัด บที่ไดจัดทําขอมูล หครอบคลุมมากข้นกวาเดิม 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ภาพที่ 52  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดหนองคาย ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

.5. 5 จัง วัด นองบัวลําภู 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดหนองบัวลําภู 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาเกากลอย

และปานากลาง ปาสงวนแหงชาติปาหนองเรือ ปาสงวนแหงชาติปาหนองบัว ปาสงวนแหงชาติปาหมากหญา 

ปาสงวนแหงชาติปาภูเกา ปาสงวนแหงชาติปาหวยสมและปาภูผาแดง และอุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา 

(ภาพที่ 53) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดหนองบัวลําภู ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 9 .  1 5.  90 .  91 9 . 1 

รอยละพ้ืนที่ปาไม 10.51 11.00 11.  11.  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดหนองบัวลําภู ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดหนองบัวลําภู 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 0 1.  5. 9 

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) .  9 9 .  

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 120  

 
 

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดหนองบัวลําภู 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 2,386.95 ไร หรือ รอยละ 

0.09 ในรอบปที่ผานมา สวนใหญเปนพ้ืนที่ปาผลัดใบที่ไดจัดทําขอมูลใหครอบคลุมมากขึ้นกวาเดิม 
 

 
 

ภาพที่ 53  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดหนองบัวลําภู ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

.5.  จัง วัดอํานาจเจริ  

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดอํานาจเจริญ 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาดงหัวกอง

และปาดงบังอ่ี ปาสงวนแหงชาติปาดงคําเดือย แปลงที่หน่ง ปาสงวนแหงชาติปารังงาม ปาสงวนแหงชาติปาดง

หัวกองและปาดงปอ ปาสงวนแหงชาติปาหนองหลุบและปาดงปูตา ปาสงวนแหงชาติปาดง ปายางและปาดง 

ปูตา ปาสงวนแหงชาติปาหนองลุมพุก ปาสงวนแหงชาติปาโคกสองสลง ปาสงวนแหงชาติปาดง หญ 

(หัวตะพาน) ปาสงวนแหงชาติปาฝนแสนหา ปาสงวนแหงชาติปาโคกโสก หญ ปาสงวนแหงชาติปานาชีและ 

ปาขี้แลน ปาสงวนแหงชาติปาดงหนองบัว แปลงที่หน่ง และอุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว (ภาพที่ 5 ) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดอํานาจเจริญ ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 195.50 1 .  1 1.  15 9 1. 9 

รอยละพ้ืนที่ปาไม 11.09 10. 0 10.59 10.50 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดอํานาจเจริญ ยอนหลัง  ป 

 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดอํานาจเจริญ 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 1 .  55 .01 

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 1 .91 1 5 . 0 

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดอํานาจเจริญ 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 1,790.09 ไร หรือ รอยละ 0.09 

ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 54  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดอํานาจเจริญ ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

.5.  จัง วัดอดร าน ี

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดอุดรธานี 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปานายูงและ

ปานํ้าโสม ปาสงวนแหงชาติปาเขือนํ้า ปาสงวนแหงชาติปากุดจับ ปาสงวนแหงชาติปาตําบลเชียงหวาง 

ปาตําบลเพญและปาตําบลสุมเสา ปาสงวนแหงชาติปาโคกนํ้าเคมและปาโคกดอนโพธ์ิ ปาสงวนแหงชาติ 

ปาบานจัน แปลงที่หน่ง ปาสงวนแหงชาติปาบานจัน แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาโคกทับถานและปาโคก

วังเดือนหา ปาสงวนแหงชาติปาบานดุง ปาดงเยนแปลงที่หน่งและแปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาไผทและ 

ปาโคกไมงาม ปาสงวนแหงชาติปาหนองบุและปาหนองหาน ปาสงวนแหงชาติปาดงหนองขุนและปาดงหนอง

ไ  ปาสงวนแหงชาติปาหมากหญา ปาสงวนแหงชาติปาพันดอนและปาปะโค ปาสงวนแหงชาติปาปะโค ปาโพธ์ิ

ศรีสําราญและปาแสงสวาง ปาสงวนแหงชาติปาบานจีต ปาไชยวาน ปาหนองหลักและปาคอนสาย ปาสงวน

แหงชาติปาบะยาว ปาหัวนาคํา ปานายูง ปาหนองกุงทับมาและปาหนองหญาไชย ปาสงวนแหงชาติปาเวียงคํา

และปาศรีธาตุ ปาสงวนแหงชาติปาโพธ์ิศรีสําราญ ปาสงวนแหงชาติปาทมและปาขา เขตหามลาสัตวปาลําปาว 

และอุทยานแหงชาติภูผาเหลก (ภาพที่ 55) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดอุดรธานี ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 1 1.  9 5 .9  19 5 .  1 90. 9 

รอยละพ้ืนที่ปาไม 11. 9 11.1  10. 0 10.  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดอุดรธานี ยอนหลัง  ป 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดอุดรธานี 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 700,317.51 19,040.35 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 13,473.39 6,186,860.60 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดอุดรธานี 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 5,566.97 ไร หรือ รอยละ 0.08 

ในรอบปที่ผานมา สาเหตุสวนใหญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากพ้ืนที่ปาไมไปเปนพ้ืนที่

ลักษณะอ่ืนๆ 
 

 
 

ภาพที่ 55  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดอุดรธานี ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
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สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

4.5.38 จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดอุบลราชธานี 

พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาดงคํา

เดือย แปลงที่หน่ึง ปาสงวนแหงชาติปาดงตาดไกแปลงที่หน่ึง แปลงที่สองและแปลงที่สาม ปาสงวนแหงชาติ 

ปาโคกหินอาง ปาสงวนแหงชาติปารังงาม ปาสงวนแหงชาติปาหินนํ้ารอบ ปาสงวนแหงชาติปาทรายพูล 

ปาสงวนแหงชาติปาดงคันไทร ปาสงวนแหงชาติปาคันหินขวาง ปาสงวนแหงชาติปาดงตาหวัง ปาสงวน

แหงชาติปาดงขุมคํา ปาสงวนแหงชาติปาดงภูโหลน ปาสงวนแหงชาติปาตุงลุง ปาสงวนแหงชาติปาดงนาชีและ

ปาขี้แลน ปาสงวนแหงชาติปากลางใหญ ปาสงวนแหงชาติปาสีสุก ปาสงวนแหงชาติปาดงหนองบัว แปลงที่

หน่ึง ปาสงวนแหงชาติปาดงหนองบัว แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาดงบานนํ้าคํานอย ปาสงวนแหงชาติ 

ปาดงสคามหรือดงกะบาก ปาสงวนแหงชาติปาดงแดง ปาสงวนแหงชาติปาดงนํ้าคํา ปาสงวนแหงชาติปาโสก

ชัน ปาสงวนแหงชาติปาสุวรรณวารี ปาสงวนแหงชาติปาดงเกาตน ปาสงวนแหงชาติปาดงกระบูน ปาสงวน

แหงชาติปาหลังภู ปาสงวนแหงชาติปาเหนืออางเก็บนํ้าหนองเหลาหิน ปาสงวนแหงชาติปากุดกระเสียนและ 

ปาดงชี ปาสงวนแหงชาติปาดงใหญ ปาสงวนแหงชาติปาหนองฮี ปาสงวนแหงชาติปาดงเปอย ปาสงวนแหงชาติ

ปาแอวมอง ปาสงวนแหงชาติปาดงฟาหวน ปาสงวนแหงชาติปาดงผักขา ปาสงวนแหงชาติปาดอนเมา ปาสงวน

แหงชาติปาโนนฮังรังแรง ปาสงวนแหงชาติปากุดชมพู ปาสงวนแหงชาติปาดงหินกอง ปาสงวนแหงชาติปาชอง

เม็ก ปาสงวนแหงชาติปาฝงซายหวยตองแวด ปาสงวนแหงชาติปาโนนโหน ปาสงวนแหงชาติปาหวยแมนนท 

ปาสงวนแหงชาติปาหวยยอดมน ปาสงวนแหงชาติปาดงนาแก ปาสงวนแหงชาติปาฝงซายลําโดมใหญ ปาสงวน

แหงชาติปาดงภูเมย ปาเขาสวนตาลและปาพรานไหแตก ปาสงวนแหงชาติปาบุณฑริก เขตรักษาพันธุสัตวปา

ยอดโดม อุทยานแหงชาติผาแตม อุทยานแหงชาติแกงตะนะ อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร และอุทยาน

แหงชาติภูจอง-นายอย (ภาพที่ 56) 
 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดอุบลราชธานี ยอนหลัง 4 ป 
 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1,781,713.06 1,822,903.69 1,781,697.88 1,774,673.87 

รอยละพ้ืนที่ปาไม 18.24 18.66 18.24 18.17 
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3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดอุบลราชธานี ยอนหลัง  ป 

 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดอุบลราชธานี 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 50 10 .1  1 59 .  

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 5 9.  959 . 5 

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดอุบลราชธานี 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง ,0 .01 ไร หรือ รอยละ 0.0  

นรอบปที่ผานมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
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ภาพที่ 56  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดอุบลราชธานี ป พ.ศ. 2558 – 2559 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
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.5. 9 จัง วัดจันทบร ี

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดจันทบุรี 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาขุน อง 

ปาสงวนแหงชาติปาจันตาแปะและปาเขาวังแจง ปาสงวนแหงชาติปาเขาฉกรรจ ปาโนนสาวเอ ปาปลายคลอง

หวยไคร และปาพระสทง ปาสงวนแหงชาติปาเขาสอยดาว ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาทะลาย ปาสงวน

แหงชาติปาเขาลูกชาง ปาสงวนแหงชาติปาดงกะสือ ปาสงวนแหงชาติปาเลนปากนํ้าพังราด ปาสงวนแหงชาติ

ปาเขาแกลดและปาเขาสุกริม ปาสงวนแหงชาติปาปถวี ปาสงวนแหงชาติปาตกพรม ปาสงวนแหงชาติ 

ปาคุงกระเบนและปาอาวแขมหนู ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองบางกะจะ ปาสงวนแหงชาติปาเลนบางกะไชย 

ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองพลิ้ว ปาสงวนแหงชาติปาเลนปากนํ้าเว ุ ปาสงวนแหงชาติปาทาสอน เขตหามลา

สัตวปาคุงกระเบน เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอาง าไน เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว เขตรักษาพันธุสัตวปา

คลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ อุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง อุทยานแหงชาติเขาคิช กูฏ และอุทยาน

แหงชาตินํ้าตกพลิ้ว (ภาพที่ 57) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดจันทบุรี ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 1 0 .00 1 0 01 .  1 0 0 .5  1 0 . 1 

รอยละพ้ืนที่ปาไม . 5 .5  .50 .59 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดจันทบุรี ยอนหลัง  ป 

 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดจันทบุรี 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1,288,911.77 14,111.77 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 17,951.53 2,688,627.00 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดจันทบุรี 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 3,839.77 ไร หรือ รอยละ 

0.10 ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 57  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดจันทบุรี ป พ.ศ. 2558 – 2559 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
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.5.  จัง วัด ะเ ิงเทรา 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

พบพ้ืนที่ปาไมบริเวณอําเภอบางปะกง อําเภอบานโพธ์ิ อําเภอพนมสารคาม อําเภอ

เมืองฉะเชิงเทรา อําเภอแปลงยาว อําเภอสนามชัยเขต และอําเภอทาตะเกียบ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ 

ปาสงวนแหงชาติปาแควระบมและปาสียัด ปาสงวนแหงชาติปาทาบุญมีและปาบอทอง และเขตรักษาพันธุสัตว

ปาเขาอาง าไน (ภาพที่ 58) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 51 10 . 9 95 100. 1 9 9 5.99 9 5.  

รอยละพ้ืนที่ปาไม 15. 5 15.  15. 9 15. 9 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

พ.ศ. 2558 - 2559

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) . 0 5 501.  

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 9 1.  9 .  

 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
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5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 3,419.88 ไร หรือ รอยละ 

0.11 ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 58  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดฉะเชิงเทรา ป พ.ศ. 2558 – 2559 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
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.5.  จัง วัด ลบร ี

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดชลบุรี 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาเขาพุ 

ปาสงวนแหงชาติปาเขาเขียว ปาสงวนแหงชาติปาเขาชมภู ปาสงวนแหงชาติปาเขาเรือแตก ปาสงวนแหงชาติ

ปาเขาหินดาดและปาเขาไผ ปาสงวนแหงชาติปาทาบุญมีและปาบอทอง ปาสงวนแหงชาติปาแควระบมและ 

ปาสียัด ปาสงวนแหงชาติปาคลองตะเคียน ปาสงวนแหงชาติปาแดงและปาชุมนุมกลาง ปาสงวนแหงชาติ 

ปาบางละมุง เขตหามลาสัตวปาอางเกบนํ้าบางพระ เขตหามลาสัตวปาเขาชีโอน เขตรักษาพันธุสัตวปา 

เขาเขียว-เขาชมภู และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอาง าไน (ภาพที่ 59) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดชลบุรี ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 50 9 1.  9 .1  5. 0 0 9 .  

รอยละพ้ืนที่ปาไม 1 .  1 .0  1 .01 1 .10 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดชลบุรี ยอนหลัง  ป 

 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 9.0  10 5 .1  

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 1 095.  5 9 .1  

 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
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5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดชลบุรี 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 2,549.54 ไร หรือ รอยละ 

0.09 ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 59  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดชลบุรี ป พ.ศ. 2558 – 2559 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี  ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม
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 1   

 

.5. 2 จัง วัดตราด 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดตราด 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาทาโสม 

ปาสงวนแหงชาติปาเขาสมิง (ปาคลอง หญและปาเขาไฟไหม) ปาสงวนแหงชาติปาทากุมและปาหวยแรง 

ปาสงวนแหงชาติปาหินเพิงทบทิวเขาบรรทัด ปาสงวนแหงชาติปาชุมแสง ปาสงวนแหงชาติปาเสมด ปาสงวน

แหงชาติ ปาเลนบางกระดาน ปาสงวนแหงชาติปาดงธรรมชาติ ปาสงวนแหงชาติปาเลนบานธรรมชาติ ปาสงวน

แหงชาติปาแหลมมะขาม ปาสงวนแหงชาติปาทาตะเภาและปาเลนนํ้าเช่ียว ปาสงวนแหงชาติปาปากคลอง

บางพระปาเกาะเจาและปาเกาะลอย ปาสงวนแหงชาติปาทองอาว ปาสงวนแหงชาติปาเขาบรรทัด อุทยาน

แหงชาตินํ้าตกคลองแกว และอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง (ภาพที่ 60) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดตราด ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 5 11. 0 5 5 .  5 1 . 9 5 . 1 

รอยละพ้ืนที่ปาไม 1. 1 1.  1.  1. 1 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดตราด ยอนหลัง  ป 

 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
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สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดตราด 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 556,829.88 6,788.91 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 5,906.93 1,222,052.11 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดตราด 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 881.98 ไร หรือ รอยละ 0.05 

ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 60  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดตราด ป พ.ศ. 2558 – 2559 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี  ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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.5.  จัง วัดปราจีนบร ี

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดปราจีนบุรี 

พบพ้ืนที่ปาไม นอําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอประจันตาคม อําเภอนาดี และอําเภอ

กบินทรบุรี พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปานํ้าตกเขาอีโต ปาสงวนแหงชาติปาทุงโพธ์ิ ปาสงวน

แหงชาติปาแกงดินสอ ปาแกง หญและปาเขาสะโตน ปาสงวนแหงชาติปาหวยไคร อุทยานแหงชาติเขา หญ 

อุทยานแหงชาติทับลาน และอุทยานแหงชาติปางสีดา (ภาพที่ 61) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดปราจีนบุรี ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 0 0.9  05.19 .09 9.5  

รอยละพ้ืนที่ปาไม . 1 .10 .  . 5 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดปราจีนบุรี ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดปราจีนบุรี 

พ.ศ. 2558 - 2559

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) .  90 .  

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 55 .0  9 .  

 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
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สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดปราจีนบุรี 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 347.57 ไร หรือ รอยละ 0.01 

ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 61  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดปราจีนบุรี ป พ.ศ. 2558 – 2559 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี  ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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.5.  จัง วัดระยอง 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดระยอง 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาเขาหวย

มะหาด ปาเขาน่ังยองและปาเขาครอก ปาสงวนแหงชาติปาหนองสนม ปาสงวนแหงชาติปาคลองระเวิงและ 

ปาเขาสมเสด ปาสงวนแหงชาติปากะเฉด ปาเพและปาแกลง ปาสงวนแหงชาติปาบานนาและปาทุงควายกิน 

ปาสงวนแหงชาติปาเลนประแสและปาพังราด ปาสงวนแหงชาติปาบานเพ ปาสงวนแหงชาติปาภูเขาหินต้ัง 

เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอาง าไน อุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง และอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา- 

หมูเกาะเสมด (ภาพที่ 62) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดระยอง ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 19 51 .9  1 .1  1 .5  1 19 .  

รอยละพ้ืนที่ปาไม .5  . 0 .9  . 1 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดระยอง ยอนหลัง  ป 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดระยอง 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 .  0 9.  

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 11 9 9.5  09 5 .  

 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 

 

 

    139 
สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดระยอง 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 5,919.85 ไร หรือ รอยละ 

0.26 ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 62  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดระยอง ป พ.ศ. 2558 – 2559 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี  ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 1 0  

 

.5. 5 จัง วัดสระ กว 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสระแกว 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาแกงดินสอ 

ปาแกง หญและปาเขาสะโตน ปาสงวนแหงชาติปาทากะบาก ปาสงวนแหงชาติปาวัฒนานคร ปาสงวนแหงชาติ

ปาทาแยก ปาสงวนแหงชาติปาตาพระยา ปาสงวนแหงชาติปาโคกสูง ปาสงวนแหงชาติปาเขาฉกรรจฝงเหนือ 

ปาสงวนแหงชาติปาหวยไคร ปาสงวนแหงชาติปาเขาฉกรรจ ปาโนนสาวเอ ปาปลายคลองหวยไครและ 

ปาพระสทง ปาแควระบมและปาสียัด เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอาง าไน อุทยานแหงชาติปางสีดา และ

อุทยานแหงชาติตาพระยา (ภาพที่ 63) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสระแกว ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 9 0 .5  919 055.  9 0 .10 9 9 .  

รอยละพ้ืนที่ปาไม 1.  1.5  1. 0 1.  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสระแกว ยอนหลัง  ป 

 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสระแกว 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 91 99 .  05 .  

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 5 0 .  1 9.  

 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
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สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสระแกว 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 1,750.53 ไร หรือ รอยละ 

0.04 ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 63  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสระแกว ป พ.ศ. 2558 – 2559 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี  ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 1   

 

.5.  จัง วัดกา จนบร ี

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดกาญจนบุรี 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาเขา

ชางเผือก ปาสงวนแหงชาติปานํ้าโจน ปาสงวนแหงชาติปาเขาพระ าษีและปาเขาบอแร แปลงที่หน่ง ปาสงวน

แหงชาติปาเขาพระ าษีและปาเขาบอแร แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาหวยเขยง ปาสงวนแหงชาติ 

ปาโรงงานกระดาษไทย แปลงที่หก ปาสงวนแหงชาติปาวัง หญและปาแมนํ้านอย ปาสงวนแหงชาติปาเขาทา

ละเมาะ ปาสงวนแหงชาติปาหนองรี ปาสงวนแหงชาติปาองคพระ ปาเขาพุระกําและปาเขาหวยพลู ปาสงวน

แหงชาติปาดอนแสลบและปาเลาขวัญ ปาสงวนแหงชาติปาเขาชองอินทรียดานตะวันออก ปาสงวนแหงชาติ 

ปาเขาแสลงพัน ปาสงวนแหงชาติปาหนองโรง ปาสงวนแหงชาติปาพระแทนดงรัง ปาสงวนแหงชาติปาชั หญ

และปาเขาสูง ปาสงวนแหงชาติปา ําสาม เขตหามลาสัตวปาบงเกริงกะเวียงและหนองนํ้า ับ เขตหามลาสัตว

ปาถ้ําละวา-ถ้ําดาวดงค เขตหามลาสัตวปาอุทยานสมเดจพระศรีนครินทร เขตรักษาพันธุสัตวปาทุง หญนเรศวร 

เขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ อุทยานแหงชาติทองผาภูมิ อุทยานแหงชาติเขาแหลม อุทยานแหงชาติลําคลอง

งู อุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร อุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร อุทยานแหงชาติไทรโยค และอุทยาน

แหงชาติเอราวัณ (ภาพที่ ) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดกาญจนบุรี ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 5 9 5.  5 995.5  55 .9  5 1 .05 

รอยละพ้ืนที่ปาไม .51 .50 . 9 .  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดกาญจนบุรี ยอนหลัง  ป 

 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดกาญจนบุร ี
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 7,502,757.89 55,966.04 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 40,424.16 4,516,201.22 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดกาญจนบุรี 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 15,541.89 ไร หรือ รอยละ 

0.13 ในรอบปที่ผานมา สาเหตุสวนใหญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากพ้ืนที่ปาไมไปเปน

พ้ืนที่ลักษณะอ่ืนๆ 
 

 
 

ภาพที่ 64  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดกาญจนบุรี ป พ.ศ. 2558 – 2559 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี  ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 1   

 

.5.  จัง วัดตาก 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดตาก 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาทาสอง

ยาง ปาสงวนแหงชาติปาอมกอย ปาสงวนแหงชาติปาฝง ายแมนํ้าปง ปาสงวนแหงชาติปาสามหมื่น ปาสงวน

แหงชาติปาแมระมาด ปาสงวนแหงชาติปาแมละเมา ปาสงวนแหงชาติปาแมต่ืน ปาสงวนแหงชาติปาแมทอและ

ปาหวยตากฝงขวา ปาสงวนแหงชาติปาแมสลิดและปาโปงแดง ปาสงวนแหงชาติปาประจํารักษ ปาสงวน

แหงชาติปาสวนรุกขชาติกิติขจร ปาสงวนแหงชาติปาลานสาง ปาสงวนแหงชาติปาประดางและปาวังกเจา 

ปาสงวนแหงชาติปาชองแคบและปาแมโกนเกน ปาสงวนแหงชาติปาแมสอด ปาสงวนแหงชาติปาแมกลองและ

ปาอุมผาง เขตรักษาพันธุสัตวปาอมกอย เขตรักษาพันธุสัตวปาแมต่ืน เขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง เขตรักษา

พันธุสัตวปาทุง หญนเรศวร เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง อุทยานแหงชาติแมเงา อุทยานแหงชาติแมเมย 

อุทยานแหงชาติแมปง อุทยานแหงชาติแมวะ อุทยานแหงชาติตากสินมหาราช อุทยานแหงชาติลานสาง 

อุทยานแหงชาตินํ้าตกพาเจริญ และอุทยานแหงชาติคลองวังเจา (ภาพที่ 65) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดตาก ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 9 5 . 0 9 5 .0  1. 1 0 5.  

รอยละพ้ืนที่ปาไม .0  .05 .00 1.95 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดตาก ยอนหลัง  ป 

 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 

 

 

    145 
สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดตาก 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 7,657,694.87 128,726.84 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 122,580.61 2,905,121.99 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดตาก 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 6,146.24 ไร หรือ รอยละ 0.06 

ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 65  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดตาก ป พ.ศ. 2558 – 2559 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี  ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 1   

 

.5. 8 จัง วัดประจวบคีรขีัน  

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปายางนํ้า

กลัดเหนือและปายางนํ้ากลัด ต ปาสงวนแหงชาติปากุยบุรี ปาสงวนแหงชาติปาเขานอย ปาสงวนแหงชาติ 

ปาคลองเกาและปาคลองคอย ปาสงวนแหงชาติปาดอนเตงรัง ปาสงวนแหงชาติปาทุงกระตายขัง ปาสงวน

แหงชาติปาเลนบางปู ปาสงวนแหงชาติปาเขาเขียว ปาสงวนแหงชาติปาเขานอยหวยตามา ปาสงวนแหงชาติ 

ปาเขาทุงมะเมา ปาสงวนแหงชาติปาเขาตามองลาย ปาสงวนแหงชาติปาวังดวนและปาหวยยาง ปาสงวน

แหงชาติปาทับสะแก ปาสงวนแหงชาติปาเขาไชยราชและปาคลองกรูด ปาสงวนแหงชาติปาเขาสีเสียด 

ปาสงวนแหงชาติปาปากลางอาว ปาสงวนแหงชาติปาคลองแมรําพง ปาสงวนแหงชาติปาพุนํ้าเคม เขตรักษา

พันธุสัตวปาเสดจ นกรมหลวงชุมพร (ทิศเหนือ) อุทยานแหงชาติแกงกระจาน อุทยานแหงชาติกุยบุรี อุทยาน

แหงชาติเขาสามรอยยอด อุทยานแหงชาตินํ้าตกหวยยาง และอุทยานแหงชาติหาดวนกร (ภาพที่ 66) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 5 .  1 0 .0  1 9 9 .  1 500 .99 

รอยละพ้ืนที่ปาไม 5.  .  .1  .  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ยอนหลัง  ป 

 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 

 

 

    147 
สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1,485,834.27 4,128.96 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 14,934.72 2,503,579.63 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 10,805.77 หรือ รอยละ 0.27 

ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 66  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดประจวบคีรีขันธ ป พ.ศ. 2558 – 2559 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี  ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 1   

 

.5. 9 จัง วัดเพ รบร ี

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดเพชรบุรี 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอ พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปายางนํ้า

กลัดเหนือและปายางนํ้ากลัด ต ปาสงวนแหงชาติปาหนองกระทุม ปาสงวนแหงชาติปาหนองหญาปลอง 

ปาสงวนแหงชาติปายางลําหวยแมประจันต ปาสงวนแหงชาติปายางหัก-เขาปุม ปาสงวนแหงชาติปาบานแหลม 

ปาสงวนแหงชาติปาปากทะเล ปาสงวนแหงชาติปาเขาถ้ํารงคและปาหนองชางตาย ปาสงวนแหงชาติปายาง 

ปาสงวนแหงชาติปาชะอําและปาบานโรง ปาสงวนแหงชาติปาดอนมะทราง ปาสงวนแหงชาติปาเขาถ้ําเสือและ

ปาเขาโปงแย ปาสงวนแหงชาติปาหมายเลขแปดสิบเจด เขตหามลาสัตวปาเขากระปุก-เขาเตาหมอ และ

อุทยานแหงชาติแกงกระจาน (ภาพที่ 67) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดเพชรบุรี ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 50 .  0 1.  0 9 .  0 1.91 

รอยละพ้ืนที่ปาไม 5 .  5 . 5 5 .1  5 .1  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดเพชรบุรี ยอนหลัง  ป 

 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 

 

 

    149 
สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดเพชรบุรี 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 2,180,996.04 22,798.43 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 22,745.87 1,630,930.11 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดเพชรบุรี 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 52.56 ไร ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 67  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดเพชรบุรี ป พ.ศ. 2558 – 2559 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี  ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 150  

 

.5.5  จัง วัดรา บร ี

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดราชบุรี 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอ ยกเวนอําเภอดําเนินสะดวก พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่

ปาสงวนแหงชาติปายางดานทับตะโก ปาสงวนแหงชาติปาฝง ายแมนํ้าภาชี (หมายเลขแปดสิบหา) ปาสงวน

แหงชาติปา ําสาม ปาสงวนแหงชาติปาเขาบิน ปาสงวนแหงชาติปาเขากรวดและปาเขาพลอง ปาสงวน

แหงชาติปาหนองโรง ปาสงวนแหงชาติปาพุยางและปาพุสาม อน เขตหามลาสัตวปาถ้ําคางคาว-เขาชองพราน 

เขตหามลาสัตวปาเขาประทับชาง เขตหามลาสัตวปาวัดถ้ําระ ัง-เขาพระนอน และเขตรักษาพันธุสัตวปาแมนํ้า

ภาชี (ภาพที่ 68) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดราชบุรี ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 111 1 .0  1 0 1 .5  1 0 9.  1 0 90.9  

รอยละพ้ืนที่ปาไม .  .  .10 . 9 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดราชบุรี ยอนหลัง  ป 

 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดราชบุรี 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 05 . 0 1 00 .5  

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 10 9 .1  15 95. 5 

 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 

 

 

    151 
สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดราชบุรี 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 10,038.41 ไร หรือ รอยละ 

0.31 ในรอบปที่ผานมา สาเหตุสวนใหญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากพ้ืนที่ปาไมไปเปน

พ้ืนที่ลักษณะอ่ืนๆ 
 

 
 

ภาพที่ 68  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดราชบุรี ป พ.ศ. 2558 – 2559 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 152  

 
 

4.5.51 จังหวัดกระบี ่
 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดกระบ่ี 

พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ

ปาเขาตอ ปาสงวนแหงชาติปาเขาแกวและปาควนยิงวัว ปาสงวนแหงชาติปาเขาใหญ ปาสงวนแหงชาติ 

ปาปลายคลองพระยา ปาสงวนแหงชาติปาปากลาวและปาคลองบากัน ปาสงวนแหงชาติปาเขาแกว ปาสงวน

แหงชาติปาเขาหนาวัว ปาเขาหนาแดง ปาเขาอาวปองและปาเขาไมแกว ปาสงวนแหงชาติปาเขาพนมเบญจา 

ปาสงวนแหงชาติปาคลองกาโหรดและปาคลองหิน ปาสงวนแหงชาติปาที่ดินของรัฐ แปลงที่ ร.9 ปาสงวน

แหงชาติปาดานยางคู ปาบางเหรียงและปาเขาขวาง ปาสงวนแหงชาติปาเขาขวาง ปาโคกยางและปาชองบาง

เหรียง ปาสงวนแหงชาติปาเขาชองเสียด ปาเขากลมและปาเขาชองบางเหรียง ปาสงวนแหงชาติปาสินปุน ร.12 

ปาสงวนแหงชาติปาในทองที่ตําบลทับปริกและตําบลเขาคราม ปาสงวนแหงชาติปาเขาทอง ปาไสไทยและ 

ปาอาวนาง ปาสงวนแหงชาติปาอาวนางและปาหางนาค ปาสงวนแหงชาติปาในชองฝงตะวันตกถนนสายสาม 

ปาสงวนแหงชาติปาไสโปะ แปลงที่หน่ึงและแปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาเขาอาวนํ้าเมาและปาเขาอาวนาง 

ปาสงวนแหงชาติปาคลองจิหลาด ปาสงวนแหงชาติปาคลองกระบ่ีใหญและปาคลองเหนือคลอง ปาสงวน

แหงชาติปาเขาประ ปาสงวนแหงชาติปาคลองเหนือคลองและปาแหลมกรวด ปาสงวนแหงชาติปาแหลมกรวด

และปาคลองบางผึ้ง ปาสงวนแหงชาติปาชายเลนคลองบางผึ้งและปาคลองพอ ปาสงวนแหงชาติปาเกาะสีบอยา 

ปาสงวนแหงชาติปาเกาะปู ปาสงวนแหงชาติปาเกาะตุหลัง ปาสงวนแหงชาติปาเกาะฮ่ัง ปาสงวนแหงชาติ 

ปาคลองลัดปนจอ ปาสงวนแหงชาติปาคลองพนและปาบากัน ปาสงวนแหงชาติปาชองศิลาและปาชองขี้แรต 

ปาสงวนแหงชาติปาบางคราม ปาสงวนแหงชาติปาเกาะกลาง ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองราปู แปลงที่หน่ึง

และแปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาคลองยาง ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองพนและปากลาเสนอย ปาสงวน

แหงชาติปาหลังสอดและปาควนบากันเกาะ ปาสงวนแหงชาติปาคลองโหนดและปาลัดบอแหน ปาสงวน

แหงชาติปาเกาะลันตาใหญ เขตหามลาสัตวปาทุงทะเล เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองพระยา เขตรักษาพันธุ 

สัตวปาเขาประ-บางคราม อุทยานแหงชาติธารโบกขรณี อุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา อุทยานแหงชาติ 

หาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี และอุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา (ภาพที่ 69) 
 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดกระบ่ี ยอนหลัง 4 ป 
 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 559,015.66 548,648.33 551,905.32 550,882.08 

รอยละพ้ืนที่ปาไม 16.80 16.49 16.59 16.56 

 

 

 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดกระบ่ี ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดกระบ่ี 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 5 1 .0   5 .   

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 10.00  0 5 5.00  

 

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดกระบ่ี 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 1 0 .   ไร หรือ รอยละ 

0.0  นรอบปที่ผานมา 
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ภาพที่ 69  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดกระบ่ี ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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.5.52 จัง วัด มพร 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดชุมพร 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ

ปารับรอและปาสลุย ปาสงวนแหงชาติปานํ้าตกกะเปาะ ปาสงวนแหงชาติปาเขา หญบางจากและปาควนทุง

มหา ปาสงวนแหงชาติปาเขาชางตายและปาเขาสีเสียด ปาสงวนแหงชาติปาเลนอาวทุงมหา ปาสงวนแหงชาติ

ปาพรุกะชิง ปาสงวนแหงชาติปาเกาะเตียบ ปาสงวนแหงชาติปาเสียบยวนและปาทาสาร ปาสงวนแหงชาติ 

ปาทุงระยะและปานาสัก ปาสงวนแหงชาติปาเลนอาวพนังตัก ปาสงวนแหงชาติปาเลนอาวทุงคาและปาอาวสวี 

ปาสงวนแหงชาติปาเขาตังอาและปาคลองโชน ปาสงวนแหงชาติปาหนองหางและปาเกาะเรือโกลน 

ปาสงวนแหงชาติปาพะโตะปาปงหวานและปาปากทรง ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองตะโก ปาเลนคลองทา

ทองและปาคลองบางมุด ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองทาทองและปาเลนคลองบางละมุด ปาสงวนแหงชาติ 

ปาพรุ หญ ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองริ่ว ปาสงวนแหงชาติปาละแม ปาสงวนแหงชาติปานาพญา เขตรักษา

พันธุสัตวปาเสดจ นกรมหลวงชุมพร (ทิศเหนือ) เขตรักษาพันธุสัตวปาเสดจ นกรมหลวงชุมพร (ทิศ ต) 

เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ-นาสัก เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน อุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร 

และอุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว (ภาพที่ 70) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดชุมพร ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 90 .5  0 09 .  0 9 .  05 5 . 9 

รอยละพ้ืนที่ปาไม 1.0  1.5  1. 5 1. 9 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดชุมพร ยอนหลัง  ป 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดชุมพร 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 769,263.21 35,035.67 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 36,325.99 2,908,157.91 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดชุมพร 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 1,288.42  ไร หรือ รอยละ 

0.03 ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 70  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดชุมพร ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
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4.5.53 จังหวัดตรัง 
 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดตรัง 

พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ

ปาใสปาแก ปาสงวนแหงชาติปาพรุขี้กลา ปาสงวนแหงชาติปาหวยนาง ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบรรทัด

แปลงที่หน่ึง ตอนที่สาม ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบรรทัดแปลงที่หน่ึง ตอนที่สอง ปาสงวนแหงชาติ 

ปาเขารังสาด ปาทะเลสองหองและปาพยอมพอก ปาสงวนแหงชาติปาคลองชีและปาทอนแจ ปาสงวนแหงชาติ

ปาเทือกเขาขาด ปาสงวนแหงชาติปาคลองกะลาเสและปาคลองไมตาย ปาสงวนแหงชาติปาสายควน ปาสาย

คลองรมเมืองและปาเกาะอายกลิ้ง ปาสงวนแหงชาติปาหวยไทรเหนือ ปาสงวนแหงชาติปาเกาะหวายเล็กและ

ปาหวยลูกปลา ปาสงวนแหงชาติปาควนขวางและปาเขาโอน ปาสงวนแหงชาติปาหนองเนียงแตก ปาหวยเคี่ยม

และปาหนองหนักทอง ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขานํ้าพราย ปาเขาหนาแดง ปาควนยางและปาควนเหมียง 

ปาสงวนแหงชาติปาควนตอ ปาสงวนแหงชาติปาเหรียงหอง ปาสงวนแหงชาติปาควนเร็จ ปาสงวนแหงชาติ 

ปาเขาพลู ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองไหโละ ปาเลนคลองปอและปาเลนคลองหละ ปาสงวนแหงชาติปาสาย

ควนหละและปาเขาหวาง ปาสงวนแหงชาติปาเขาหวาง ปาควนแดงและปานํ้าราบ ปาสงวนแหงชาติปาทุงคาย 

ปาสงวนแหงชาติปาเกาะมุก ปาสงวนแหงชาติปาคลองกันตังและปาคลองไหโละ ปาสงวนแหงชาติปาเกาะคอ 

ปาสงวนแหงชาติปาเกาะแลน ปาสงวนแหงชาติปาควนกันตัง ปาสงวนแหงชาติปาควนบางหมาก ปาสงวน

แหงชาติปาควนจุปะ ปาสงวนแหงชาติปาคลองแตหรํา ปาปากคลองบางแรตและปาเขาหนุย ปาสงวนแหงชาติ

ปาเลนคลองปะเหลียนและปาคลองทาบา ปาสงวนแหงชาติปาทุงตะเสะ ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองปรน 

ปาเลนคลองควนยางและปาเลนคลองหินคอกควาย ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบรรทัดแปลงที่สอง ตอนที่

หน่ึง ปาสงวนแหงชาติปาเกาะลิบง ปาสงวนแหงชาติปาเลนเกาะเหลาตํา ปาสงวนแหงชาติปาควนบาหวี 

ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองโหดน ปาเลนคลองตะเสะ ปาเลนคลองทุงกอและปาเลนคลองแพรกออก 

ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองหวายดน ปาเลนคลองสุโสะและปาเลนคลองกุเหรา ปาสงวนแหงชาติปาคลอง 

หยงสตาร ปาคลองหลักขันธและปาคลองลิพัง เขตหามลาสัตวปาเขานํ้าพราย เขตหามลาสัตวปาหมูเกาะลิบง 

เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาประบางคราม เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด อุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 

อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม และอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา (ภาพที่ 71) 
 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดตรัง ยอนหลัง 4 ป 
 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 660,819.96 665,183.36 673,000.44 671,231.86 

รอยละพ้ืนที่ปาไม 22.35 22.50 22.79 22.73 
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3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดตรัง ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดตรัง 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 5 51.51 1 .9  

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 1 0. 5 . 5 

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดตรัง 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 1, .5  ไร หรือ รอยละ 0.0  

นรอบปที่ผานมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 
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ภาพที่ 71  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดตรัง ป พ.ศ. 2558 – 2559 
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4.5.54 จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด ยกเวนอําเภอพระพรหม พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู

ในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาเขาออก ปาเขาทองโหนดและปาเขาชัยสน ปาสงวนแหงชาติปาเลนเขาแหลมทาบ 

ปาสงวนแหงชาติปาคลองธง ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองขนอม ปาสงวนแหงชาติปาคลองเหลง ปาสงวน

แหงชาติปาเขาหัวชาง ปาสงวนแหงชาติปายางโพรงและปาเขาใหญ ปาสงวนแหงชาติปาชัยครามวัดประดู 

ปาสงวนแหงชาติปาเลนปากนํ้าสิชล ปาสงวนแหงชาติปาเขาคอกวาง ปาสงวนแหงชาติปากรุงชิง ปาสงวน

แหงชาติปาคลองเผียน ปาสงวนแหงชาติปาเขานัน ปาสงวนแหงชาติปาหวยกองเสา ปาสงวนแหงชาติปาเขา 

กะทูนและปาปลายกะเบียด ปาสงวนแหงชาติปาทุงสังและปาปากเพรียง ปาสงวนแหงชาติปาปลายรา 

ปาสงวนแหงชาติปาคลองเพลง ปาสงวนแหงชาติปาภูเขาหลวง ปาสงวนแหงชาติปาเขาหลวง ปาสงวนแหงชาติ

ปาเลนปากนํ้า ปาสงวนแหงชาติปาเลนปากพยา-ปากนคร ปาสงวนแหงชาติปาปลายแหลมตะลุมพุก ปาสงวน

แหงชาติปาเลนปากพนังฝงตะวันออกและปาเลนเกาะไชย ปาสงวนแหงชาติปาเขาเหมน ปาสงวนแหงชาติ 

ปาปลายคลองวังหีบ ปาสงวนแหงชาติปาไสคาย ปาสงวนแหงชาติปาคลองกรุงหยัน ปาสงวนแหงชาติปาเขา

ขาว ปาสงวนแหงชาติปาหนาไซ ปาควนขาวเคราและปาควนประ ปาสงวนแหงชาติปาควนหินราว ปาสงวน

แหงชาติปาอาวกราย ปาสงวนแหงชาติปานํ้าตกโยง ปาสงวนแหงชาติปาคลองเคียน ปาสงวนแหงชาติปาชอง

กะโสม ปาวังญวน ปาควนประ ปาชองเขา ปาไรใหญ ปาควนขี้แรด ปาควนนกจาบและปาปากอาว ปาสงวน

แหงชาติปาเชิงเขานา ปาสงวนแหงชาติปาคลองปากแพรก ปาสงวนแหงชาติปาใสโตนและปาในตาก ปาสงวน

แหงชาติปาดอนทรายและปากลอง ปาสงวนแหงชาติปาบานกุมแป ปาบานในลุมและปาพรุควนเคร็ง ปาสงวน

แหงชาติปาคลองคอง ปาสงวนแหงชาติปาหนองหวา ปาสงวนแหงชาติปาหนาไซและปานาปู ปาสงวนแหงชาติ

ปาพรุพี ปาสงวนแหงชาติปาควนออกบานนํ้าตก ปาสงวนแหงชาติปาทาชางขาม ปาสงวนแหงชาติปาควนแกว 

ปาคลองตมและปาทุงลานแซะ เขตหามลาสัตวปาแหลมตะลุมพุก เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย เขตรักษาพันธุ

สัตวปากระทูน อุทยานแหงชาติหาดขนอม-หมูเกาะทะเลใต อุทยานแหงชาตินํ้าตกสี่ขีด อุทยานแหงชาติ 

เขาหลวง อุทยานแหงชาตินํ้าตกโยง และอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา (ภาพที่ 72) 
 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ยอนหลัง 4 ป 
 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1,061,741.07 1,082,970.58 1,104,210.33 1,105,396.20 

รอยละพ้ืนที่ปาไม 17.19 17.54 17.87 17.89 
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3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 090 5 . 9 1 5.  

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 1 .1  5 05 1 .  

 

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมข้น 1 1 5.  ไร หรือ รอยละ 

0.0  นรอบปที่ผานมา 
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.5.55 จัง วัดนรา ิวาส 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนราธิวาส 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ

ปาเทือกเขารือเสาะ ปาย่ีงอและปาบาเจาะ ปาสงวนแหงชาติปาบูงอ ปาสงวนแหงชาติปาปรินยอฝง ายแมนํ้า

สายบุรี แปลงที่หน่ง ปาสงวนแหงชาติปาเขาตันหยง ปาสงวนแหงชาติปาเขาสํานัก ปาสงวนแหงชาติปาโคก 

ไมเรือ ปาสงวนแหงชาติปาบองอ ปาสงวนแหงชาติปากะรุบี ปาสงวนแหงชาติปาบูเกะตาเว แปลงที่หน่ง 

ปาสงวนแหงชาติปาบูเกะตาเว แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาบูเกะตามง ปาสงวนแหงชาติปาไอยสะเตียร 

ปาสงวนแหงชาติปาลุมนํ้าบางนรา แปลงที่หน่ง ปาสงวนแหงชาติปาลุมนํ้าบางนรา แปลงที่สอง ปาสงวน

แหงชาติปาลูโบะลาเ าะ ปาสงวนแหงชาติปาฝงขวาแมนํ้าสายบุรี ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขากรือ อ 

ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบาลา เขตหามลาสัตวปาปาพรุ เขตรักษาพันธุสัตวปา าลา-บาลา เขตรักษาพันธุ

สัตวปาเฉลิมพระเกียรติสมเดจพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี อุทยานแหงชาตินํ้าตก ีโป และ

อุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี (ภาพที่ 73) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนราธิวาส ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 09 9.19 95 .59 1 5 5.  995.  

รอยละพ้ืนที่ปาไม 5.  .  .  .50 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนราธิวาส ยอนหลัง  ป 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนราธิวาส 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 739,917.50 1,617.87 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 4,077.76 2,061,468.47 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนราธิวาส 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 2,459.89 ไร หรือ รอยละ 

0.09 ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 73  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดนราธิวาส ป พ.ศ. 2558 – 2559 
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.5.5  จัง วัดปตตาน ี

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดปตตานี 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ

ปาเลนหนองจิก ปาสงวนแหงชาติปาดอนนา ปาสงวนแหงชาติปาเลนยะหริ่ง ปาสงวนแหงชาติปาเลนยะหริ่ง 

แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาเขา หญ ปาสงวนแหงชาติปาเขาตูม ปาสงวนแหงชาติปาบูเกะกุง ปาสงวน

แหงชาติปาเขายีโตะ ปาสงวนแหงชาติปาไมแกน ปาสงวนแหงชาติปากะรุบี อุทยานแหงชาตินํ้าตกทรายขาว 

และอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี (ภาพที่ ) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดปตตานี ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 59 059.  1 .1  515.9  . 9 

รอยละพ้ืนที่ปาไม .  5.  5.1  5. 9 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดปตตานี ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดปตตานี 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 59 0 5.  90.  

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 19.  1 1 1 .  

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 166  

 
 

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดปตตานี 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 3,128.55 ไร หรือ รอยละ 

0.25 ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 74  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดปตตานี ป พ.ศ. 2558 – 2559 
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4.5.57 จังหวัดพังงา 
 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดพังงา 

พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ

ปาหมูเกาะสุรินทร ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขานมสาว แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาทุงนาดําและปาควน

ปากเตรียม ปาสงวนแหงชาติปาเกาะระ ปาสงวนแหงชาติปาเกาะเกาะ ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขานมสาว 

ปาสงวนแหงชาติปาเลนโครงการอําเภอคุระบุรี แปลงที่หน่ึง ปาสงวนแหงชาติปาทุงทุ ปาสงวนแหงชาติปาเลน

โครงการก่ิงอําเภอคุระบุรี แปลงที่สาม ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาแมนางขาว ปาสงวนแหงชาติปาหัวเขา 

ปาสงวนแหงชาติปาเขาบอไทร ปาสงวนแหงชาติปาเขาพระพิชัย ปาสงวนแหงชาติปาเลนโครงการอําเภอตะก่ัว

ปาและปาเขาบางนายสี ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองบางปอ ปาสงวนแหงชาติปามามังและปาเขาบางเตา 

ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบางปริกและปาบางอี ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาศรีราชา ปาเขาบางกรักและ

ปาเขาบางใหญ ปาสงวนแหงชาติปาเขาปลายโตะและปาเขาศก ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาหลักและปาเขา

โตน ปาสงวนแหงชาติปาเขาหนวยอ้ึง ปาเขาเหมาะนอยและปาเขาพอตา ปาสงวนแหงชาติปาเขาบางแกว 

ปาเขาบางเคียนและปาควนหินดาน ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขากะได ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาสูง 

ปาสงวนแหงชาติปาควนมะรุย ปาสงวนแหงชาติปาชายทะเลเขาหลัก ปาสงวนแหงชาติปาคลองทุงมะพราว 

ปาสงวนแหงชาติปาเขาหลักและปาลํารู ปาสงวนแหงชาติปาฝายทาปาสงวนแหงชาติปาเขาหลักลําแกน 

ปาสงวนแหงชาติปาควนหัวโตนและปาเขาพัง ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขากระทะควํ่า ปาสงวนแหงชาติ 

ปาเทือกเขาหราสูง ปาสงวนแหงชาติปาเขาลําป ปาสงวนแหงชาติปาพานพอ ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาโตน

ดิน ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาทุงคาโงก ปาสงวนแหงชาติปาเขาทอยและปานางหงษ ปาสงวนแหงชาติ 

ปาเกาะเคี่ยมปาสงวนแหงชาติปาควนเขาเปาะ ปาสงวนแหงชาติปาคลองสามชองและปาคลองกระโสม 

ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองสามชอง แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปานากก ปาสงวนแหงชาติปาเลน

โครงการทับปุด ปาสงวนแหงชาติปาวังทัง ปาสงวนแหงชาติปาสนชายทะเล ปาสงวนแหงชาติปาบานบาง

หลาม ปาสงวนแหงชาติปาคลองหาดทรายเปลือกหอยและปาคลองทาอยู ปาสงวนแหงชาติปาคลองหยง 

ปาสงวนแหงชาติปาคลองทองหลาง ปาสงวนแหงชาติปาควนชางเขาทองหลาง ปาสงวนแหงชาติปาควนโตะ

หลาและปาแหลมซํา ปาสงวนแหงชาติปาคลองติเตะ ปาสงวนแหงชาติปาควนจุก ปาสงวนแหงชาติปาเกาะ

โบยใต ปาสงวนแหงชาติปาคลองอาวเลน ปาสงวนแหงชาติปาเกาะยาวนอย ปาสงวนแหงชาติปาคลองเหีย 

ปาสงวนแหงชาติปาเกาะยาวใหญ แปลงที่หน่ึง ปาสงวนแหงชาติปาคลองยาหมี ปาสงวนแหงชาติปาชองหลาด 

ปาสงวนแหงชาติปาเกาะยาวใหญ แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาคลองพรุแจด ปาสงวนแหงชาติปาพรุใน 

ปาสงวนแหงชาติปาคลองโละปาไล เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนปริวรรต อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 

อุทยานแหงชาติแหลมสน อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน อุทยานแหงชาติศรีพังงา อุทยานแหงชาติเขาสก 

อุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู อุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง อุทยานแหงชาติอาวพังงา และอุทยาน

แหงชาติธารโบกขรณี (ภาพที่ 75) 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี  ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดพังงา ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 09 9 .  1 0 5 .  1 0 .5  1 0 55. 0 

รอยละพ้ืนที่ปาไม 1.9  1.55 1. 9 1. 5 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดพังงา ยอนหลัง  ป 

 
 

) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดพังงา

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 0 00 .  1 9. 0 

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 1 5 .5  1 5.0  

 

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดพังงา 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 1 .  ไร หรือ รอยละ 0.0  

นรอบปที่ผานมา 

 

 

 

 

 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
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ภาพที่ 75  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดพังงา ป พ.ศ. 2558 – 2559 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี  ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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.5.58 จัง วัดพัทลง 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดพัทลุง 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัด ยกเวนอําเภอบางแกว พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู น

พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบรรทัด แปลงที่สอง ตอนที่หน่ง ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบรรทัด แปลง

ที่สอง ตอนที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบรรทัด แปลงที่สอง ตอนที่สาม ปาสงวนแหงชาติปาควนตอ 

ปาควน ทธ์ิ ปาควนเลียบและปาควนหินขาว ปาสงวนแหงชาติปาคลองยวน ปาสงวนแหงชาติปาหวยสมและ

ปาลํานาวา ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบรรทัด แปลงที่หน่ง ตอนที่หน่ง ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบรรทัด 

แปลงที่หน่ง ตอนที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาบรรทัด แปลงที่หน่ง ตอนที่สาม ปาสงวนแหงชาติ 

ปา นวัง ปาสงวนแหงชาติปาเขาศพนางพันธุรัตน ปาควนแกวและปาควนอายหลุด ปาสงวนแหงชาติปาเขา

หวัง ปาเขาคับ ปาเขาเขียวและปาเขายาโงง ปาสงวนแหงชาติปาเกาะหมาก ปาสงวนแหงชาติปาเขาหัวชาง 

ปาเขาตีน ปาเขาหลักไกและปาเขาพระ ปาสงวนแหงชาติปาควนเสาธง ปาควนนายสุกและปาควนนายหวัด 

ปาสงวนแหงชาติปาพรุเสมดและปาบางเตง ปาสงวนแหงชาติปาทาเตียน ปาสงวนแหงชาติปาเขาจันทร 

เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย เขตหามลาสัตวปาทะเลสาบสงขลา เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด และอุทยาน

แหงชาติเขาปู-เขายา (ภาพที่ 76) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดพัทลุง ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 90 5.  .91 . 0 .1  

รอยละพ้ืนที่ปาไม 1 .19 15.9  15.9  15.  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดพัทลุง ยอนหลัง  ป 

 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดพัทลุง 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 378,564.40 6,213.20 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 4,723.78 2,023,668.23 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดพัทลุง 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 1,489.42 ไร หรือ รอยละ 0.06 

ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 76  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดพัทลุง ป พ.ศ. 2558 – 2559 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี  ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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.5.59 จัง วัดภูเกต 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดภูเกต 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ

ปาเลนคลองอูตะเภา ปาสงวนแหงชาติปาเขาไมพอกและปาไมแกว ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองทามะพราว 

ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองพารา ปาสงวนแหงชาติปาเขาสามเหลี่ยม ปาสงวนแหงชาติปาเขารวกและปาเขา

เมือง ปาสงวนแหงชาติปาบางขนุน ปาสงวนแหงชาติปาควนเขาพระแทว ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองบางโรง 

ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขากมลา ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองทาเรือ ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขานาคเกิด 

ปาสงวนแหงชาติปาเขาโตะแ ะ ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองบางชีเหลา-คลองทาจีน ปาสงวนแหงชาติปาเลน

คลองเกาะผี ปาสงวนแหงชาติปาเกาะโหลน เขตหามลาสัตวปาเขาพระแทว และอุทยานแหงชาติสิรินาถ (ภาพ

ที่ 77) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดภูเกต ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 9 1 .10 9 0 .  9 1 .  9 505.  

รอยละพ้ืนที่ปาไม 0.19 0. 0 0.  0.  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดภูเกต ยอนหลัง  ป 

 
 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดภูเก็ต 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 67,125.33 2,042.03 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 2,380.45 270,240.59 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดภูเก็ต 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 338.42 ไร หรือ รอยละ 0.10 

ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 77  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดภูเก็ต ป พ.ศ. 2558 – 2559 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี  ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 1   

 

.5.  จัง วัดยะลา 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดยะลา 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ

ปาเขา หญ ปาสงวนแหงชาติปาตันหยงกาลอ ปาสงวนแหงชาติปาจะกวะ ปาสงวนแหงชาติปาสกายอกุวิง 

ปาสงวนแหงชาติปาลากะ ปาสงวนแหงชาติปากาบัง ปาสงวนแหงชาติปาลาบูและปาถ้ําทะลุ ปาสงวนแหงชาติ

ปากาโสด ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขากาลอ ปาสงวนแหงชาติปาเบตง เขตรักษาพันธุสัตวปา าลา- บาลา 

อุทยานแหงชาตินํ้าตกทรายขาว อุทยานแหงชาติบางลาง และอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี (ภาพที่ 78) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดยะลา ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 9 0 5. 1 9 5.15 9 1 .  91 9 .  

รอยละพ้ืนที่ปาไม .  .55 .95 .  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดยะลา ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดยะลา 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 90 9.5  1 009.1  

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 9 .1  1 .01 

 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 

 

 

    175 
สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดยะลา 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 4,732.06 ไร หรือ รอยละ 0.17 

ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 78  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดยะลา ป พ.ศ. 2558 – 2559 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี  ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 176  

 

.5.  จัง วัดระนอง 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดระนอง 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ

ปานํ้าขาว ปาสงวนแหงชาติปานํ้าจืด ปามะมุและปาปากจั่น ปาสงวนแหงชาติปาลําเลียง ปาสงวนแหงชาติ 

ปาคลองลําเลียง-ละอุน ปาสงวนแหงชาติปาละอุนและปาราชกรูด ปาสงวนแหงชาติปาคลองเสตกวด ปาเขา

หินชางและปาเขาสามแหลม ปาสงวนแหงชาติปาเกาะชาง ปาสงวนแหงชาติปาคลองหัวเขียวและปาคลอง

เกาะสุย ปาสงวนแหงชาติปาเขานํ้าตกหงาว ปาสงวนแหงชาติปาเกาะพะยาม ปาสงวนแหงชาติปาคลองหิน

กองและปาคลองมวงกลวง ปาสงวนแหงชาติปาเลนคลองมวงกลวงและปาแหลมหนาทุง ปาสงวนแหงชาติ 

ปากะเปอร เขตรักษาพันธุสัตวปาเสดจ นกรมหลวงชุมพร (ทิศ ต) เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ-นาสัก 

เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคา อุทยานแหงชาติลํานํ้ากระบุรี 

อุทยานแหงชาตินํ้าตกหงาว อุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม อุทยานแหงชาติแหลมสน และอุทยานแหงชาติ 

ศรีพังงา (ภาพที่ 79) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดระนอง ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 059 9 .  1 0 9 01 .  1 0 1.  1 0 01 .1  

รอยละพ้ืนที่ปาไม 5 .55 5 .5  5 .1  5 . 1 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดระนอง ยอนหลัง  ป 

 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 

 

 

    177 
สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดระนอง 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1,057,608.98 15,852.84 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 20,404.20 924,549.55 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดระนอง 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 4,551.36 ไร หรือ รอยละ 

0.23 ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 79  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดระนอง ป พ.ศ. 2558 – 2559 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 178  

 
 

4.5.62 จังหวัดสงขลา 
 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสงขลา 

พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด ยกเวนอําเภอระโนด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูใน

พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาทุงแพร ปาสงวนแหงชาติปาทุงบางนกออก ปาสงวนแหงชาติปาควนทับชาง ปาสงวน

แหงชาติปานาทุงเปราะและปาควนดินสอปาสงวนแหงชาติปาแมพรุ ปาเทือกเขาไฟไหมและปาคลองก่ัว 

ปาสงวนแหงชาติปาควนหินผุดและปายอดเขาแกว ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาแกว ปาคลองเขาลอนและ 

ปาคลองปอม ปาสงวนแหงชาติปาควนเขาวัง ปาคลองตอและปาเทือกเขาแกว ปาสงวนแหงชาติปาควนเหรง 

ปาควนหนองหยีและปาควนหัวแหวน ปาสงวนแหงชาติปาเขาวังพา ปาสงวนแหงชาติปาเขาเหลี่ยม ปาเขาจันดี

และปาเขาบอทอ ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาแกว ปาสงวนแหงชาติปาควนนายเสน ปาควนเหม็ดชุน ปาควน

แมเขานา ปาควนลูกหมีและปาควนปาหยัง ปาสงวนแหงชาติปาปาเขาขวาง ปาเขาวองพริกและปาควนเทศ 

ปาสงวนแหงชาติปาควนจําศีล ปาสงวนแหงชาติปาเขากรวด ปาสงวนแหงชาติปาเขารังเกียจ ปาเขาสัก ปาเขา

สูงและปาควนแกว ปาสงวนแหงชาติปาเกาะเหลาะหนัง ปาสงวนแหงชาติปาควนโตะดุด ปาควนทวดและ 

ปาควนสามงอน ปาสงวนแหงชาติปากราด ปาสงวนแหงชาติปาควนพน ปาสงวนแหงชาติปาเขาแดน ปาเขา

เสม็ด ปาควนเสม็ดชุนและปาควนเหรง ปาสงวนแหงชาติปาเขาแดน ปาควนเจดีย ปาเขาพระยาไมและปาควน

กําแพง ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาสันกาลาคีรี ปาสงวนแหงชาติปาเขาใหญ ปาสงวนแหงชาติปาเขาแดน 

ปาเขานํ้าคาง ปาควนทางสยา ปาควนเขาไหมและปาควนสิเหรง ปาสงวนแหงชาติปาเขาแดน ปาเขานํ้าคาง

และปาควนสิเหรง ปาสงวนแหงชาติปาควนราสอ ปาควนสอหรอ ปาควนนํ้ารอน ปาควนบางพลาและ 

ปาเขาโตะเทพ ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาโตะเทพและปาควนหินลับ เขตหามลาสัตวปาทะเลสาบสงขลา 

เขตหามลาสัตวปาเขาเหรง เขตหามลาสัตวปาเขาประชาง-แหลมขาม เขตหามลาสัตวปาปากราด เขตรักษา

พันธุสัตวปาเขาบรรทัด เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง อุทยานแหงชาติสันกาลาคีรี อุทยานแหงชาตินํ้าตก

ทรายขาว และอุทยานแหงชาติเขานํ้าคาง (ภาพที่ 80) 
 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสงขลา ยอนหลัง 4 ป 
 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 580,589.86 536,840.12 534,565.78 528,477.28 

รอยละพ้ืนที่ปาไม 12.00 11.10 11.05 10.92 

 

 

 

 

 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 

 

    179 
สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสงขลา ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสงขลา 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 51 9 . 0 19 599.59 

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 1 511.0  90 0 1.1  

 

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสงขลา 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 0 .50 ไร หรือ รอยละ 0.1  

นรอบปที่ผานมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ภาพที่ 80  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสงขลา ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 

 

    181 
สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

.5.  จัง วัดสตูล 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสตูล 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ

ปาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่หน่ง ปาสงวนแหงชาติปาตระ ปาหวยหลอดและปาเขาขุมทรัพย ปาสงวนแหงชาติ 

ปาควนทังและปาเขาขาว ปาสงวนแหงชาติปาเขาหมาไมหยก ปาสงวนแหงชาติปาเขาคอม ปาเขาแดงและ 

ปาเขา หญ ปาสงวนแหงชาติปาดงเชือกชาง ปาสงวนแหงชาติปาหวยบวง ปาเขาแดงและปาเขาโตะดู ปาสงวน

แหงชาติปาควนกาหลง ปาสงวนแหงชาติปาหัวกะหมิง ปาสงวนแหงชาติปาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่สอง 

ปาสงวนแหงชาติปาเลน ตอนที่สาม ปาปาเตะและปาปลักจูด ปาสงวนแหงชาติปากุปงและปาปุโลด ปาสงวน

แหงชาติปาเจะบิลัง ปาตันหยงโปและปาตํามะลัง ปาสงวนแหงชาติปาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่หา เขตหามลา

สัตวปาหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง 

อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา อุทยานแหงชาติตะรุเตา และอุทยานแหงชาติทะเลบัน (ภาพที่ 81) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสตูล ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 .95 .09 . 9 1 9.  

รอยละพ้ืนที่ปาไม 9. 1 9.  9.15 9. 1 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสตูล ยอนหลัง  ป 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสตูล 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 733,542.05 5,231.44 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 8,349.63 1,139,981.32 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสตูล 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 3,115.74 ไร หรือ รอยละ 

0.17 ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 81  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสตูล ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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.5.  จัง วัดสราษ ร าน ี

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสุราษ รธานี 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัด ยกเวนอําเภอบานนาเดิม พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู

นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาทาชนะ ปาสงวนแหงชาติปาคลองทาเนียนและปาเลนคลองพุมเรียง ปาสงวน

แหงชาติปาทุง สไ  ปาสงวนแหงชาติปาเลนนํ้าเคมทาฉาง ปาสงวนแหงชาติปาเขาทาเพชร ปาสงวนแหงชาติ

ปาเลนดอนสัก ปาสงวนแหงชาติปาชัยครามและปาวัดประดู ปาสงวนแหงชาติปาทุงรัง ควนเสียด บกไกฟา

และคลองกงชัง ปาสงวนแหงชาติปาไชยครามและปาวัดประดู แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาบานนา 

ปาทาเรือและปาเคียน า ปาสงวนแหงชาติปาคลองนํ้าเฒา ปาสงวนแหงชาติปาคลองสกและปาคลองพนม 

ปาสงวนแหงชาติปาเขาพนมและปาเขาพลูเถื่อน ปาสงวนแหงชาติปาเขาแดงรามและปาเขาหนาราหู ปาสงวน

แหงชาติปาบางเบาและปาคลองเ ียด ปาสงวนแหงชาติปายานยาว ปาเขาวงและปากระ ุม ปาสงวนแหงชาติ

ปาบานหมากและปาปากพัง ปาสงวนแหงชาติปา สทอนและปาคลองโ ง ปาสงวนแหงชาติปาคลองสินปุน 

ปาสงวนแหงชาติปาเกาะพะงัน ปาสงวนแหงชาติปานํ้าตกหินลาด เขตหามลาสัตวปาเขาทาเพชร เขตหามลา

สัตวปาหนองทุงทอง เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองยัน เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองแสง เขตรักษาพันธุสัตวปา

คลองพระยา อุทยานแหงชาติแกงกรุง อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง อุทยานแหงชาติหาดขนอม-หมูเกาะ

ทะเล ต อุทยานแหงชาตินํ้าตกธารเสดจ อุทยานแหงชาติเขาสก อุทยานแหงชาติคลองพนม อุทยานแหงชาติ ต

รมเยน และอุทยานแหงชาตินํ้าตกสี่ขีด (ภาพที่ 82) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสุราษ รธานี ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 5 1 . 5 9 . 1.5 1 0.1

รอยละพ้ืนที่ปาไม .5  . 5 .5  . 0 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสุราษ รธานี ยอนหลัง  ป 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสุราษฎรธานี 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 2,323,463.90 11,417.66 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 14,656.74 5,825,106.63 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดสุราษฎรธานี 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 3,238.57 ไร หรือ รอยละ 

0.04 ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 82  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดสุราษฎรธานี ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 
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4.5.65 จังหวัดเชียงราย 
 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดเชียงราย 

พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ

ปานํ้าแมคํา ปานํ้าแมสลองและปานํ้าแมจันฝงซาย ปาสงวนแหงชาติปาดอยนางนอน ปาสงวนแหงชาติปานํ้า

มะและปาสบรวก ปาสงวนแหงชาติปาสบกกฝงขวา ปาสงวนแหงชาติปาแมโขงฝงขวา ปาสงวนแหงชาติปานํ้า

มาและปานํ้าชาง ปาสงวนแหงชาติปาดอยขมิ้นและปานํ้าแหยง ปาสงวนแหงชาติปาดอยบอ ปาสงวนแหงชาติ

ปาดอยนางแล ปาดอยยาวและปาดอยพระบาท ปาสงวนแหงชาติปาแมขาวตมและปาหวยลึก ปาสงวน

แหงชาติปาดอยถ้ําผาตอง ปาดอยสัน ปากอยและปานํ้าแมงาม ปาสงวนแหงชาติปาหวยสักและปาแมกกฝง

ขวา ปาสงวนแหงชาติปาขุนหวยง้ิว ปาเชียงเคี่ยนและปาขุนหวยโปง ปาสงวนแหงชาติปาดอยหลวง ปานํ้ายาว

และปานํ้าซอ ปาสงวนแหงชาติปาแมอิงฝงขวาและปาแมงาว ปาสงวนแหงชาติปาแมลาวฝงซาย ปาสงวน

แหงชาติปาแมลาวฝงซายและปาแมกกฝงขวา ปาสงวนแหงชาติปาหวยปาแดง ปาหวยปาตาลและปาหวยไคร 

ปาสงวนแหงชาติปานํ้าเปอยปานํ้าหยวน และปานํ้าลาว ปาสงวนแหงชาติปาโปงสลี ปาสงวนแหงชาติ 

ปาดอยปุย ปาสงวนแหงชาติปาหวยตนยางและปาหวยแมแกว ปาสงวนแหงชาติปาดอยมอนปูเมาและปาดอย

มอนหินขาว ปาสงวนแหงชาติปาดอยทาและปาดอยบอสม ปาสงวนแหงชาติปาแมลอยไร ปาสักลอและ 

ปานํ้าพุง ปาสงวนแหงชาติปาแมปมและปาแมพุง ปาสงวนแหงชาติปาแมลาวฝงขวา ปาแมสานและปาแมใจ 

ปาสงวนแหงชาติปาแมลาวฝงขวา ปาสงวนแหงชาติปาแมปูนนอย ปาแมปูนหลวงและปาหวยโปงเหม็น 

เขตหามลาสัตวปาหนองบงคาย อุทยานแหงชาติดอยเวียงผา อุทยานแหงชาติแมปม อุทยานแหงชาติภูซาง 

อุทยานแหงชาติดอยหลวง และอุทยานแหงชาติขุนแจ (ภาพที่ 83) 
 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดเชียงราย ยอนหลัง 4 ป 
 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 2,987,962.72 3,000,725.57 2,963,866.59 2,923,026.45 

รอยละพ้ืนที่ปาไม 41.29 41.47 41.23 40.66 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี  ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 186  

 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดเชียงราย ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดเชียงราย 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 91 5 .10 50 . 9 

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 1 . 5 19 5.  

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดเชียงราย 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 0 0.1  ไร หรือ รอยละ 

0.5  นรอบปที่ผานมา สาเหตุสวน หญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการ ชประโยชนที่ดินจากพ้ืนที่ปาไมไปเปน

พ้ืนที่เกษตรกรรม และพ้ืนที่เปดโลง 
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ภาพที่ 83  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดเชียงราย ป พ.ศ. 2558 – 2559 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
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4.5.66 จังหวัดเชียงใหม 
 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดเชียงใหม 

พบพ้ืนที่ปาไมในทุกอําเภอของจังหวัด ยกเวนอําเภอสารภี พ้ืนที่ปาไมที่พบอยูใน

พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติปาลุมนํ้าแมฝาง ปาสงวนแหงชาติปาดอยบอ ปาสงวนแหงชาติปาเชียงดาว ปาสงวน

แหงชาติปาแมสูน ปาสงวนแหงชาติปาแมหลักหมื่น ปาสงวนแหงชาติปาแมงัด ปาสงวนแหงชาติปาแมแตง 

ปาสงวนแหงชาติปาแมขะจาน ปาสงวนแหงชาติปาอินทขิล ปาสงวนแหงชาติปาแมแจม ปาสงวนแหงชาติ 

ปาสะเมิง ปาสงวนแหงชาติปาแมทาชางและปาแมขนินปาสงวนแหงชาติปาดอยสุเทพ ปาสงวนแหงชาติ 

ปาแมริม ปาสงวนแหงชาติปาสันทราย ปาสงวนแหงชาติปาขุนแมกวง ปาสงวนแหงชาติปาแมขานและ 

ปาแมวาง ปาสงวนแหงชาติปาแมทาชางและปาแมขนิน ปาสงวนแหงชาติปาแมออน ปาสงวนแหงชาติ 

ปาจอมทอง ปาสงวนแหงชาติปาขุนแมทา ปาสงวนแหงชาติปาขุนแมลาย ปาสงวนแหงชาติปาแมแจมและ 

ปาแมต่ืน ปาสงวนแหงชาติปาทาธาร ปาสงวนแหงชาติปาแมตาลและปาแมยุย ปาสงวนแหงชาติปาทาสองยาง 

ปาสงวนแหงชาติปาอมกอย ปาสงวนแหงชาติปาแมหาด เขตหามลาสัตวปาดอยสุเทพ เขตรักษาพันธุสัตวปา

เชียงดาว เขตรักษาพันธุสัตวปาแมเลา-แมแสะ เขตรักษาพันธุสัตวปาสะเมิง เขตรักษาพันธุสัตวปาอมกอย 

อุทยานแหงชาติแมฝาง อุทยานแหงชาติดอยเวียงผา อุทยานแหงชาติเชียงดาว อุทยานแหงชาติหวยนํ้าดัง 

อุทยานแหงชาติศรีลานนา อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย อุทยานแหงชาติแมตะไคร อุทยานแหงชาติขุนขาน 

อุทยานแหงชาติออบขาน อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท อุทยานแหงชาติแมโถ อุทยานแหงชาติออบหลวง 

และอุทยานแหงชาติแมปง (ภาพที่ 84) 
 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดเชียงใหม ยอนหลัง 4 ป 
 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 9,573,486.08 9,660,828.54 9,678,957.48 9,680,150.64 

รอยละพ้ืนที่ปาไม 69.50 70.13 69.96 69.97 
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3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดเชียง หม ยอนหลัง  ป 

 
 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดเชียง หม 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 9,560, 5. 5 11 .1  

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 119 5. 9 0 5 9 1.  

 

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดเชียง หม 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมข้น 1 19 .1  ไร หรือ รอยละ 

0.01 นรอบปที่ผานมา 
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.5.  จัง วัดนาน 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนาน 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ

ปาดอยภูคาและปาผาแดง ปาสงวนแหงชาติปาแมยม ปาสงวนแหงชาติปานํ้ายาวและปานํ้าสวด ปาสงวน

แหงชาติปาถ้ําผาตูบ ปาสงวนแหงชาติปาแมนํ้านาน ฝงตะวันออกตอน ต ปาสงวนแหงชาติปานํ้าวาและ 

ปาแมจริม ปาสงวนแหงชาติปาเขานอย ปาสงวนแหงชาติปานํ้าสาฝงขวาตอนขุน ปาสงวนแหงชาติปานา าว 

ปาสงวนแหงชาติปาหวยแมขะนิง ปาสงวนแหงชาติปานํ้าวาและปาหวยสาลี่ ปาสงวนแหงชาติปานํ้าสาและ 

ปาแมสาครฝง าย ปาสงวนแหงชาติปาแมสาครฝงขวา ปาสงวนแหงชาติปาสาลีก ปาสงวนแหงชาติปาหวยงวง

และปาหวยสาลี่ ปาสงวนแหงชาติปาฝงขวาแมนํ้านานตอน ต เขตรักษาพันธุสัตวปาดอยผาชาง อุทยาน

แหงชาตินันทบุรี อุทยานแหงชาติดอยภูคา อุทยานแหงชาติขุนนาน อุทยานแหงชาติแมจริม และอุทยาน

แหงชาติศรีนาน (ภาพที่ 85) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนาน ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 5 0 . 0 59 1.  5 5 .  5 05.1  

รอยละพ้ืนที่ปาไม 1. 1 1. 0 1. 0 1. 5 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนาน ยอนหลัง  ป 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนาน 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 4,568,210.16 86,643.16 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 90,394.97 2,835,786.73 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดนาน 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 3,751.81 ไร หรือ รอยละ 

0.05 ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 85  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดนาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 
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.5. 8 จัง วัดพะเยา 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดพะเยา 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ

ปานํ้าเปอย ปานํ้าหยวนและปานํ้าลาว ปาสงวนแหงชาติปาดอยบอสมและปาดอยโปงนก ปาสงวนแหงชาติ 

ปาแมลอยไร ปาสักลอและปานํ้าพุง ปาสงวนแหงชาติปาแมลาวฝงขวา ปาแมสานและปาแม จ ปาสงวน

แหงชาติปาแมปมและปาแมพุง ปาสงวนแหงชาติปานํ้าแมปมและปาดงประดู ปาสงวนแหงชาติปาหวยบงและ

ปาหวยเคียน ปาสงวนแหงชาติปาแม องปอ ปาหวยแกวและปาแมอิงฝง าย ปาสงวนแหงชาติปาหวยดอกเขม

และปาแมอิงฝงขวา ปาสงวนแหงชาติปาแมจุน ปาสงวนแหงชาติปานํ้าแวนและปาหวยไคร ปาสงวนแหงชาติ

ปาแมยม ปาสงวนแหงชาติปาแมงาวฝง าย ปาสงวนแหงชาติปาแมตํา ปาสงวนแหงชาติปาแมรองขุย 

เขตรักษาพันธุสัตวปาเวียงลอ เขตรักษาพันธุสัตวปาดอยผาชาง อุทยานแหงชาติภู าง อุทยานแหงชาติแมปม 

อุทยานแหงชาติดอยภูนาง และอุทยานแหงชาติดอยหลวง (ภาพที่ 86) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดพะเยา ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 00 0 . 1 00 .00 00 5. 9 001 . 5 

รอยละพ้ืนที่ปาไม 51.  51.9  51.9  51. 5 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดพะเยา ยอนหลัง  ป 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดพะเยา 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1,996,888.22 11,947.47 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 4,974.23 1,854,438.52 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดพะเยา 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 6,973.24 ไร หรือ รอยละ 0.18 

ในรอบปที่ผานมา สาเหตุสวนใหญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากพ้ืนที่ปาไมไปเปนพ้ืนที่

ลักษณะอ่ืนๆ 
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.5. 9 จัง วัด พร 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดแพร 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ

ปาแมปุงและปาแมเปา ปาสงวนแหงชาติปาแมสอง ปาสงวนแหงชาติปาแมยมตะวันตก ปาสงวนแหงชาติ 

ปาแมยาง ปาสงวนแหงชาติปาแมคํามี ปาสงวนแหงชาติปาแมตาตอนขุน ปาสงวนแหงชาติปาแมแ ด ปาสงวน

แหงชาติปาแมลานและปาแมกาง ปาสงวนแหงชาติปาแมตาฝงขวาตอน ต ปาสงวนแหงชาติปาแมตาฝง าย 

ปาสงวนแหงชาติปาหวยเบ้ียและปาหวยบอทอง ปาสงวนแหงชาติปาแมเติก ปาแมถางและปาแมกําปอง 

ปาสงวนแหงชาติปาแมปงและปาแมลอง ปาสงวนแหงชาติปาแมลูและปาแมแปน ปาสงวนแหงชาติปาแมปาน 

ปาสงวนแหงชาติปาแมแยและปาแมสาง ปาสงวนแหงชาติปาแมแคม ปาสงวนแหงชาติปาแมกอนและ 

ปาแมสาย ปาสงวนแหงชาติปาแมจัวะและปาแมมาน ปาสงวนแหงชาติปาแมเกิง ปาสงวนแหงชาติปาแมสรอย 

ปาสงวนแหงชาติปาแมยมฝงตะวันออก ปาสงวนแหงชาติปาบอแกว ปาแมสูงและปาแมสิน ปาสงวนแหงชาติ

ปาแมพวก ปาสงวนแหงชาติปาแมจัวะฝง าย ปาสงวนแหงชาติปาแมเลิมและปาแมปะ เขตรักษาพันธุสัตวปา

ดอยหลวง เขตรักษาพันธุสัตวปาลํานํ้านานฝงขวา อุทยานแหงชาติแมยม อุทยานแหงชาติดอยผากลอง 

อุทยานแหงชาติเวียงโกศัย และอุทยานแหงชาติลํานํ้านาน (ภาพที่ 87) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดแพร ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 515 1 . 9 59 .11 00 0 9.9  0 . 0 

รอยละพ้ืนที่ปาไม .0  .01 .1  . 5 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดแพร ยอนหลัง  ป 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดแพร 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 2,566,294.31 33,735.65 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 37,030.39 1,414,852.29 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดแพร 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 3,294.74 ไร หรือ รอยละ 

0.08 ในรอบปที่ผานมา 
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.5.  จัง วัด ม องสอน 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดแม องสอน 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ

ปาแมปายฝงขวา ปาสงวนแหงชาติปาแมปายฝง ายตอนบน ปาสงวนแหงชาติปาแมปายฝง าย ปาสงวน

แหงชาติปาแมสุรินทร ปาสงวนแหงชาติปาแมเงาและปาแมสําเพง ปาสงวนแหงชาติปาแมยวมฝง าย ปาสงวน

แหงชาติปาสาละวิน ปาสงวนแหงชาติปาแมยวมฝงขวา ปาสงวนแหงชาติปาขุนแมลาย เขตรักษาพันธุสัตวปา

สันปนแดน เขตรักษาพันธุสัตวปาลุมนํ้าปาย เขตรักษาพันธุสัตวปาแมเลา-แมแสะ เขตรักษาพันธุสัตวปาดอย

เวียงหลา เขตรักษาพันธุสัตวปาแมยวมฝงขวา เขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวิน อุทยานแหงชาติถ้ําปลา-นํ้าตก 

ผาเสื่อ อุทยานแหงชาติหวยนํ้าดัง อุทยานแหงชาตินํ้าตกแมสุรินทร อุทยานแหงชาติแมเงา และอุทยาน

แหงชาติสาละวิน (ภาพที่ 88) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดแม องสอน ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 9 0 05.  95 1 .  9 9 95 .  905 00 .  

รอยละพ้ืนที่ปาไม . 9 .1  .99 .55 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดแม องสอน ยอนหลัง  ป 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดแมฮองสอน 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 6,817,240.89 122,712.39 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 87,761.57 950,324.67 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดแมฮองสอน 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 34,950.82 ไร หรือ รอยละ 

0.44 ในรอบปที่ผานมา โดยพบวามีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากพ้ืนที่ปาไมไปเปนพ้ืนที่เปดโลง 

และพ้ืนที่เกษตรกรรม 
 

 
 

ภาพที่ 88  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดแมฮองสอน ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 

 

    199 
สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

.5.  จัง วัดลําปาง 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดลําปาง 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ

ปาขุนวัง แปลงที่หน่ง ปาสงวนแหงชาติปาขุนวัง แปลงที่สอง ปาสงวนแหงชาติปาขุนวัง แปลงที่สาม ปาสงวน

แหงชาติปาแมสุกและปาแมสอย ปาสงวนแหงชาติปาแมแจฟา ปาสงวนแหงชาติปาแมโปง ปาสงวนแหงชาติ

ปาแมงาวฝงขวา ปาสงวนแหงชาติปาแมงาวฝง าย ปาสงวนแหงชาติปาแมตุยฝงขวา ปาสงวนแหงชาติ 

ปาแมตุยฝง าย ปาสงวนแหงชาติปาแมปาย ปาสงวนแหงชาติปาดอยขุนตาล ปาสงวนแหงชาติปาแมทรายคํา 

ปาสงวนแหงชาติปาแมยางและปาแมอาง ปาสงวนแหงชาติปาแมเมาะ ปาสงวนแหงชาติปาแมจาง (ตอนขุน) 

ปาสงวนแหงชาติปาแมยาว ปาสงวนแหงชาติปาแมเสริม ปาสงวนแหงชาติปาแมเรียง ปาสงวนแหงชาติ 

ปาแมจาง ปาสงวนแหงชาติปาแมจางฝง าย ปาสงวนแหงชาติปาแมปราบ ปาสงวนแหงชาติปาแมสะเลียม 

ปาสงวนแหงชาติปาแมไ  ปาสงวนแหงชาติปาแมทาน ปาสงวนแหงชาติปาแมจาง ตฝง าย ปาสงวนแหงชาติ

ปาแมอาบ ปาสงวนแหงชาติปาแมเลิมและปาแมปะ ปาสงวนแหงชาติปาแมพริก ปาสงวนแหงชาติปาแมวะ 

ปาสงวนแหงชาติปาแมมอก เขตรักษาพันธุสัตวปาดอยผาเมือง เขตรักษาพันธุสัตวปาถ้ําเจาราม อุทยาน

แหงชาติดอยหลวง อุทยานแหงชาติแจ อน อุทยานแหงชาติถ้ําผาไท อุทยานแหงชาติแมยม อุทยานแหงชาติ

ดอยขุนตาล อุทยานแหงชาติดอยจง อุทยานแหงชาติเวียงโกศัย และอุทยานแหงชาติแมวะ (ภาพที่ 89) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดลําปาง ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 5 5 .  5 5 1.99 5 51 5 . 5 5 51 1.  

รอยละพ้ืนที่ปาไม 0. 1 0.  0.  0. 9 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดลําปาง ยอนหลัง  ป 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดลําปาง 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 5,472,092.56 41,564.29 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 45,389.10 2,246,122.89 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดลําปาง 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 3,824.81 ไร หรือ รอยละ 

0.05 ในรอบปที่ผานมา 
 

 
 

ภาพที่ 89  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดลําปาง ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 
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.5. 2 จัง วัดลําพนู 

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดลําพูน 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ

ปาแมธิ แมตีบ แมสาร ปาสงวนแหงชาติปาดอยขุนตาล ปาสงวนแหงชาติปาเหมืองจี้และปาสันปาสัก ปาสงวน

แหงชาติปาแมทา ปาสงวนแหงชาติปาบานโ ง ปาสงวนแหงชาติปาแมยาว ปาสงวนแหงชาติปาแมอาว 

ปาสงวนแหงชาติปาแมตืนและปาแมแนต ปาสงวนแหงชาติปาขุนแมลี้ ปาสงวนแหงชาติปาแมหาด ปาสงวน

แหงชาติปาแมหาดและปาแมกอ ปาสงวนแหงชาติปาแมลี้ เขตรักษาพันธุสัตวปาดอยผาเมือง อุทยานแหงชาติ

แมคะไคร อุทยานแหงชาติดอยขุนตาล และอุทยานแหงชาติแมปง (ภาพที่ 90) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดลําพูน ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 5 909.  1 595 0 . 1 1 59 1.  1 59 .0  

รอยละพ้ืนที่ปาไม 55.  5 .99 5 .90 5 .10 

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดลําพูน ยอนหลัง  ป 

 

 ) ตารางเมทริก แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดลําพูน 

พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
 พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 1 5 50 . 5 10 1 .  

พ้ืนที่ที่ไม ชปาไม (ไร) 15 9.  1 190 . 9 
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5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดลําพูน 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 5,605.40 ไร หรือ รอยละ 

0.20 ในรอบปที่ผานมา สวนใหญเปนพ้ืนที่ปาผลัดใบที่ไดจัดทําขอมูลใหครอบคลุมมากขึ้นกวาเดิม 
 

 
 

ภาพที่ 90  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดลําพูน ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี  ผลการดําเนินงาน 
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สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

.5.  จัง วัดอตรดิต  

1) สภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดอุตรดิตถ 

พบพ้ืนที่ปาไม นทุกอําเภอของจังหวัด พ้ืนที่ปาไมที่พบอยู นพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ

ปาลํานํ้านานฝงขวา ปาสงวนแหงชาติปาจริม ปาสงวนแหงชาติปานํ้าปาด ปาสงวนแหงชาติปาหวยเกียงพา

และปานํ้าไคร ปาสงวนแหงชาติปาหวยทรวง ปาแมสํา ปาบานตกและปาหวยไคร ปาสงวนแหงชาติปาปาก

หวยฉลองและปาหวยสีเสียด ปาสงวนแหงชาติปาหวยชางและปาปูเจา ปาสงวนแหงชาติปาพระฝาง ปาสงวน

แหงชาติปาดงชางดี ปาสงวนแหงชาติปาเขากระทิง ปาสงวนแหงชาติปาเขา หญ ปาสงวนแหงชาติปาคลอง 

ตรอนฝง าย ปาสงวนแหงชาติปาคลองตรอนฝงขวา ปาสงวนแหงชาติปานาอิน-นายาง เขตหามลาสัตวปา 

เขา หญ-เขาหนาผาต้ัง เขตรักษาพันธุสัตวปาลํานํ้านานฝงขวา เขตรักษาพันธุสัตวปาแมจริม เขตรักษาพันธุ

สัตวปานํ้าปาด เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเมี่ยงและภูทอง อุทยานแหงชาติศรีนาน อุทยานแหงชาติลํานํ้านาน 

อุทยานแหงชาติภูสอยดาว และอุทยานแหงชาติคลองตรอน (ภาพที่ 91) 

2) สถิติขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดอุตรดิตถ ยอนหลัง  ป 

รายละเอียด พ.ศ. 2555 - 2556 พ.ศ. 2556 - 2557 พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2558 - 2559 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 0 99.05 .  0.1  9.  

รอยละพ้ืนที่ปาไม 55. 0 5 .1  55.9  55.9  

3) แผนภูมิขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดอุตรดิตถ ยอนหลัง  ป 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 
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  4) ตารางเมทริกซแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดอุตรดิตถ 
 

  พ.ศ. 2558 - 2559 

พ.
ศ.

 

25
57

 - 
25

58
  พ้ืนที่ปาไม (ไร) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 

พ้ืนที่ปาไม (ไร) 2,684,986.01 81,284.12 

พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม (ไร) 77,853.63 2,096,991.47 

   

5) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดอุตรดิตถ 

สภาพพ้ืนที่ปาไมโดยรวมของจังหวัด มีจํานวนลดลง 3,430.50 ไร หรือ รอยละ 0.07 

ในรอบปที่ผานมา โดยพบวามีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากพ้ืนที่ปาไมไปเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม 

และสวนผลไม 
 

 
 

ภาพที่ 91  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม จังหวัดอุตรดิตถ ป พ.ศ. 2558 – 2559 



โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม รายงานฉบับสมบูรณ 

ป พ.ศ. 2558 – 2559 บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน 

 

 

    205 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

ตารางที่ 18 แสดงขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมรายจังหวัด พรอมทั้งแสดงรอยละพ้ืนที่ปาไมในแตละจังหวัด 

โดยคํานวณจากขอมูลขอบเขตการปกครอง จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ป พ.ศ. 2556 และภาพ

ที่ 92 แสดงขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

ตารางที่ 18  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

ช่ือจังหวัด พ้ืนที่จังหวัด (ไร) 
พ้ืนที่ปาไม (ไร) 

ป พ.ศ. 2558 - 2559 
รอยละพ้ืนที่ปาไม 

ภาคกลาง (22 จังหวัด) 

กรุงเทพมหานคร 977,490.79 3,253.51 0.33 

กําแพงเพชร 5,320,279.22 1,238,596.44 23.28 

ชัยนาท 1,566,366.39 39,109.13 2.50 

นครนายก 1,338,502.89 400,381.03 29.91 

นครปฐม 1,339,004.62 582.55 0.04 

นครสวรรค 5,953,517.73 558,723.87 9.38 

นนทบุรี 398,013.70 ไมมีพ้ืนที่ปาไม 

ปทุมธานี 950,264.31 ไมมีพ้ืนที่ปาไม 

พระนครศรีอยุธยา 1,592,367.35 ไมมีพ้ืนที่ปาไม 

พิจิตร 2,699,361.06 8,398.66 0.31 

พิษณุโลก 6,618,283.87 2,416,964.75 36.52 

เพชรบูรณ 7,712,328.42 2,419,303.64 31.37 

ลพบุร ี 4,058,095.84 588,294.79 14.50 

สมุทรปราการ 592,001.82 13,727.36 2.32 

สมุทรสงคราม 258,417.75 17,830.54 6.90 

สมุทรสาคร 541,531.14 22,589.99 4.17 

สระบุรี 2,186,994.18 517,170.08 23.65 

สิงหบุร ี 510,716.51 238.30 0.05 

สุโขทัย 4,169,171.30 1,225,766.32 29.40 

สุพรรณบุร ี 3,381,555.68 394,608.31 11.67 

อางทอง 593,996.89 ไมมีพ้ืนที่ปาไม 

อุทัยธานี 4,154,384.44 2,135,387.52 51.40 

รวม 56,912,645.90 12,000,926.79 21.09 
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ตารางที่ 18  (ตอ) 

 

ช่ือจังหวัด พ้ืนที่จังหวัด (ไร) 
พ้ืนที่ปาไม (ไร) 

ป พ.ศ. 2558 - 2559 
รอยละพ้ืนที่ปาไม 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) 

กาฬสินธุ 4,335,183.22 468,582.69 10.81 

ขอนแกน 6,662,090.37 737,846.01 11.08 

ชัยภูม ิ 7,936,505.90 2,411,101.68 30.38 

นครพนม 3,523,087.16 505,197.34 14.34 

นครราชสีมา 12,960,078.66 1,938,927.78 14.96 

บึงกาฬ 2,501,820.39 174,225.01 6.96 

บุรีรัมย 6,299,705.58 547,972.75 8.70 

มหาสารคาม 3,504,592.35 136,630.98 3.90 

มุกดาหาร 2,578,781.45 856,604.01 33.22 

ยโสธร 2,582,054.84 246,723.85 9.56 

รอยเอ็ด 4,920,631.36 206,865.08 4.20 

เลย 6,562,289.91 2,121,701.83 32.33 

ศรีสะเกษ 5,584,790.41 639,944.99 11.46 

สกลนคร 5,987,354.38 1,056,911.95 17.65 

สุรินทร 5,533,937.48 457,156.44 8.26 

หนองคาย 2,046,782.53 145,689.17 7.12 

หนองบัวลําภู 2,562,107.95 291,294.41 11.37 

อํานาจเจริญ 2,056,123.19 215,981.79 10.50 

อุดรธานี 6,919,691.85 713,790.89 10.32 

อุบลราชธานี 9,766,100.26 1,774,673.87 18.17 

รวม 104,823,709.22 15,647,822.52 14.93 

ภาคตะวันออก (7 จังหวัด) 

จันทบุรี 4,009,602.07 1,306,863.31 32.59 

ฉะเชิงเทรา 3,230,873.49 497,385.87 15.39 

ชลบุรี 2,817,515.03 340,984.74 12.10 

ตราด 1,791,577.83 562,736.81 31.41 

ปราจีนบุรี 3,140,982.59 887,429.52 28.25 
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ตารางที่ 18  (ตอ) 
 

ช่ือจังหวัด พ้ืนที่จังหวัด (ไร) 
พ้ืนที่ปาไม (ไร) 

ป พ.ศ. 2558 - 2559 
รอยละพ้ืนที่ปาไม 

ภาคตะวันออก (7 จังหวัด) (ตอ) 

ระยอง 2,291,003.80 188,196.38 8.21 

สระแกว 4,269,328.74 923,796.63 21.64 

รวม 21,550,883.56 4,707,393.26 21.84 

ภาคตะวันตก (5 จังหวัด) 

กาญจนบุร ี 12,115,349.31 7,543,182.05 62.26 

ตาก 10,814,124.30 7,780,275.47 71.95 

ประจวบคีรีขันธ 4,008,477.58 1,500,768.99 37.44 

เพชรบุร ี 3,857,470.45 2,203,741.91 57.13 

ราชบุรี 3,242,788.78 1,063,290.96 32.79 

รวม 34,038,210.43 20,091,259.39 59.03 

ภาคใต (14 จังหวัด) 

กระบ่ี 3,327,160.32 550,882.08 16.56 

ชุมพร 3,748,782.77 805,587.29 21.49 

ตรัง 2,953,504.44 671,231.86 22.73 

นครศรีธรรมราช 6,177,901.73 1,105,396.20 17.89 

นราธิวาส 2,807,081.61 743,995.26 26.50 

ปตตานี 1,235,321.61 66,644.49 5.39 

พังงา 3,434,460.12 1,076,855.30 31.35 

พัทลุง 2,413,169.61 383,288.18 15.88 

ภูเก็ต 341,788.41 69,505.78 20.34 

ยะลา 2,797,417.84 916,946.66 32.78 

ระนอง 2,018,415.58 1,078,013.18 53.41 

สงขลา 4,838,147.99 528,477.28 10.92 

สตูล 1,887,104.44 741,889.23 39.31 

สุราษฎรธานี 8,174,644.93 2,338,120.13 28.60 

รวม 46,154,901.40 11,076,832.92 24.00 
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ตารางที่ 18  (ตอ) 

 

ช่ือจังหวัด พ้ืนที่จังหวัด (ไร) 
พ้ืนที่ปาไม (ไร) 

ป พ.ศ. 2558 - 2559 
รอยละพ้ืนที่ปาไม 

ภาคเหนือ (9 จังหวัด) 

เชียงราย 7,189,310.58 2,923,026.45 40.66 

เชียงใหม 13,834,594.19 9,680,150.64 69.97 

นาน 7,581,035.02 4,658,605.13 61.45 

พะเยา 3,868,248.44 2,001,862.45 51.75 

แพร 4,051,912.64 2,603,324.70 64.25 

แมฮองสอน 7,978,039.52 6,905,002.46 86.55 

ลําปาง 7,805,168.84 5,517,481.66 70.69 

ลําพูน 2,798,924.68 1,598,277.07 57.10 

อุตรดิตถ 4,941,115.24 2,762,839.64 55.92 

รวม 60,048,349.14 38,650,570.21 64.37 

รวมพื้นที่ทัง้ประเทศ 323,528,699.65 102,174,805.09 31.58 

 

จากการนําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมที่ไดจัดทําขึ้นในครั้งน้ี ไปวิเคราะหหาการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไม

และพ้ืนที่ที่ไมใชปาไมเปรียบเทียบกับขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2557 – 2558 ซึ่งเปนขอมูลในรอบปที่

ผานมา แสดงผลตามตารางที่ 19 โดยแบงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ออกเปน 4 ลักษณะ ไดแก 

1) พ้ืนที่ปาไมไมมีการเปลี่ยนแปลง 2) พ้ืนที่ปาไมเปลี่ยนแปลงไปเปนพ้ืนที่ที่ไมใชปาไม 3) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไม 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง และ 4) พ้ืนที่ที่ไมใชปาไมเปลี่ยนแปลงมาเปนพ้ืนที่ปาไม สามารถสรุปไดวา มีพ้ืนที่ปาไม 

100,742,880.97 ไร หรือรอยละ 31.14 ของพ้ืนที่ประเทศ ที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปที่ผานมา ซึ่งพ้ืนที่

ดังกลาวถือไดวาเปนพ้ืนที่ปาไมที่มีการปองกันและรักษาเปนอยางดี มีพ้ืนที่ 1,498,100.90 ไร ที่ถูกเปลี่ยน

สภาพจากพ้ืนที่ปาไมเปนรูปแบบการใชประโยชนที่ดินอ่ืนๆ และในขณะเดียวกัน มีพ้ืนที่ 1,431,930.45 ไร 

เปลี่ยนจากการใชประโยชนที่ดินอ่ืนๆ กลับมาเปนพ้ืนที่ปาไม ประเด็นที่นาสนใจ คือ พ้ืนที่ปาไมที่ไมมีการ

เปลี่ยนแปลงในรอบปที่ผานมา หากทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชนสามารถปองกันและรักษา

พ้ืนที่ดังกลาวใหคงอยูไวไดในอนาคต เพ่ือการอนุรักษหรือการใหบริการทางนิเวศ (Ecosystem Services) 

และพ้ืนที่สวนที่ตองเพ่ิมเติมใหไดเปาหมายการมีพ้ืนที่ปาไมของประเทศที่รอยละ 40 หรือตองเพ่ิมพ้ืนที่ปาไม

อีก 28,668,598.89 ไร ตัวเลขดังกลาวสามารถนํามาใชกําหนดแนวทางการสงเสริมใหทุกภาคสวนเขามา

รวมกันปลูกปาเพ่ือเศรษฐกิจ อันจะกอใหเกิดประโยชนทางตรงในรูปของการใชประโยชนไมและผลิตภัณฑจาก

ไม และยังมีสวนชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกระดับของประเทศดวยอีกทางหน่ึง 
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ภาพที่ 92  ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2558 – 2559 
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ตารางที่ 19  รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปาไมและพ้ืนที่ที่ไมใชปาไมรายจังหวัด ระหวาง ป พ.ศ. 

      2557 – 2558 และ 2558 - 2559 

 

จังหวัด 

พ้ืนท่ี (ไร) 

พ้ืนท่ีปาไมไม

เปลีย่นแปลง 

พ้ืนท่ีปาไม

เปลีย่นแปลงเปน

พ้ืนท่ีท่ีไมใชปาไม 

พ้ืนท่ีท่ีไมใชปาไม

ไมเปลี่ยนแปลง 

พ้ืนท่ีท่ีไมใชปาไม

เปลีย่นแปลงเปน

พ้ืนท่ีปาไม 

รวม 

ภาคกลาง (22 จังหวัด) 

กรุงเทพมหานคร 2,582.06  671.37  973,565.91  671.45  977,490.79  

กําแพงเพชร 1,227,483.17  6,366.52  4,075,316.26  11,113.27  5,320,279.22  

ชัยนาท 37,731.12  1,175.42  1,526,081.84  1,378.01  1,566,366.39  

นครนายก 399,527.68  1,108.24  937,013.61  853.35  1,338,502.89  

นครปฐม 89.69  0    1,338,422.07  492.86  1,339,004.62  

นครสวรรค 549,179.99  4,908.51  5,389,885.35  9,543.88  5,953,517.73  

นนทบุรี 0    0 398,013.70  0    398,013.70  

ปทุมธานี 0   0    950,264.31  0    950,264.31  

พระนครศรีอยุธยา 0 0    1,592,367.35  0    1,592,367.35  

พิจิตร 8,102.76  917.84  2,690,044.56  295.90  2,699,361.06  

พิษณุโลก 2,404,548.96  12,180.79  4,189,138.32  12,415.79  6,618,283.87  

เพชรบูรณ 2,356,136.04  54,191.17  5,238,833.61  63,167.60  7,712,328.42  

ลพบุร ี 575,720.15  5,957.20  3,463,843.85  12,574.64  4,058,095.84  

สมุทรปราการ 13,684.61  701.08  577,573.38  42.75  592,001.82  

สมุทรสงคราม 17,766.01  327.95  240,259.26  64.53  258,417.75  

สมุทรสาคร 22,155.73  1,875.19  517,065.97  434.26  541,531.14  

สระบุร ี 509,882.38  3,036.24  1,666,787.86  7,287.69  2,186,994.18  

สิงหบุร ี 238.30  0 510,478.21  0    510,716.51  

สุโขทัย 1,159,871.04  70,126.12  2,873,278.85  65,895.28  4,169,171.30  

สุพรรณบุร ี 393,597.73  5,141.61  2,981,805.76  1,010.58  3,381,555.68  

อางทอง 0    0    593,996.89  0    593,996.89  

อุทัยธานี 2,129,739.29  7,617.33  2,011,379.59  5,648.23  4,154,384.44  

รวม 11,808,036.71  176,302.59  44,735,416.53  192,890.08  56,912,645.90  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) 

กาฬสินธุ 460,782.61  7,408.37  3,859,192.16  7,800.08  4,335,183.22  

ขอนแกน 726,304.69  8,487.67  5,915,756.69  11,541.33  6,662,090.37  

ชัยภูมิ 2,380,730.59  22,364.38  5,503,039.83  30,371.09  7,936,505.90  

นครพนม 478,066.32  51,736.45  2,966,153.37  27,131.02  3,523,087.16  
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ตารางที่ 19  (ตอ) 

 

จังหวัด 

พ้ืนท่ี (ไร) 

พ้ืนท่ีปาไมไม

เปลีย่นแปลง 

พ้ืนท่ีปาไม

เปลีย่นแปลงเปน

พ้ืนท่ีท่ีไมใชปาไม 

พ้ืนท่ีท่ีไมใชปาไม

ไมเปลี่ยนแปลง 

พ้ืนท่ีท่ีไมใชปาไม

เปลี่ยนแปลงเปน

พ้ืนท่ีปาไม 

รวม 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) (ตอ) 

นครราชสีมา 1,915,361.55  14,130.33  11,007,020.55  23,566.22  12,960,078.66  

บึงกาฬ 167,529.07  4,442.86  2,323,152.52  6,695.94  2,501,820.39  

บุรีรัมย 534,754.84 8,258.23 5,743,474.61 13,217.91 6,299,705.58 

มหาสารคาม 127,882.82 11,013.55 3,356,947.82 8,748.16 3,504,592.35 

มุกดาหาร 847,299.44 15,981.76 1,706,195.68 9,304.56 2,578,781.45 

ยโสธร 242,784.89 7,555.06 2,327,775.93 3,938.96 2,582,054.84 

รอยเอ็ด 200,752.53 3,009.98 4,710,756.30 6,112.55 4,920,631.36 

เลย 2,109,860.64 10,895.84 4,429,692.24 11,841.19 6,562,289.91 

ศรีสะเกษ 633,888.64 6,290.97 4,938,554.44 6,056.35 5,584,790.41 

สกลนคร 1,008,443.35 48,571.85 4,881,870.58 48,468.60 5,987,354.38 

สุรินทร 443,122.73 12,191.15 5,064,589.90 14,033.71 5,533,937.48 

หนองคาย 136,562.81 5,965.40 1,895,127.96 9,126.36 2,046,782.53 

หนองบัวลําภู 288,021.77 885.69 2,269,927.86 3,272.63 2,562,107.95 

อํานาจเจริญ 214,214.88 3,557.01 1,836,584.40 1,766.91 2,056,123.19 

อุดรธานี 700,317.51 19,040.35 6,186,860.60 13,473.39 6,919,691.85 

อุบลราชธาน ี 1,750,104.14 31,593.74 7,959,832.65 24,569.73 9,766,100.26 

รวม 15,366,785.83 293,380.64 88,882,506.06 281,036.69 104,823,709.22 

ภาคตะวันออก (7 จังหวัด) 

จันทบุร ี 1,288,911.77 14,111.77 2,688,627.00 17,951.53 4,009,602.07 

ฉะเชิงเทรา 488,464.60 5,501.38 2,727,986.24 8,921.27 3,230,873.49 

ชลบุร ี 327,889.08 10,546.12 2,465,984.17 13,095.66 2,817,515.03 

ตราด 556,829.88 6,788.91 1,222,052.11 5,906.93 1,791,577.83 

ปราจีนบุร ี 883,872.43 3,904.66 2,249,648.42 3,557.08 3,140,982.59 

ระยอง 176,226.86 6,049.67 2,096,757.74 11,969.52 2,291,003.80 

สระแกว 917,993.27 4,052.82 3,341,479.28 5,803.36 4,269,328.74 

รวม 4,640,187.90 50,955.34 16,792,534.96 67,205.36 21,550,883.56 
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ตารางที่ 19  (ตอ) 

 

จังหวัด 

พ้ืนท่ี (ไร) 

พ้ืนท่ีปาไมไม

เปลีย่นแปลง 

พ้ืนท่ีปาไม

เปลี่ยนแปลงเปน

พ้ืนท่ีท่ีไมใชปาไม 

พ้ืนท่ีท่ีไมใชปาไม

ไมเปลี่ยนแปลง 

พ้ืนท่ีท่ีไมใชปาไม

เปลี่ยนแปลงเปน

พ้ืนท่ีปาไม 

รวม 

ภาคตะวันตก (5 จังหวัด) 

กาญจนบุร ี 7,502,757.89 55,966.04 4,516,201.22 40,424.16 12,115,349.31 

ตาก 7,657,694.87 128,726.84 2,905,121.99 122,580.61 10,814,124.30 

ประจวบคีรีขันธ 1,485,834.27 4,128.96 2,503,579.63 14,934.72 4,008,477.58 

เพชรบุร ี 2,180,996.04 22,798.43 1,630,930.11 22,745.87 3,857,470.45 

ราชบุร ี 1,052,326.80 21,002.57 2,158,495.25 10,964.16 3,242,788.78 

รวม 19,879,609.87 232,622.84 13,714,328.20 211,649.52 34,038,210.43 

ภาคใต (14 จังหวัด) 

กระบี่ 546,172.08 5,733.24 2,770,545.00 4,710.00 3,327,160.32 

ชุมพร 769,263.21 35,035.67 2,908,157.91 36,325.99 3,748,782.77 

ตรัง 658,351.51 14,648.93 2,267,623.65 12,880.35 2,953,504.44 

นครศรีธรรมราช 1,090,524.49 13,685.84 5,058,818.23 14,873.18 6,177,901.73 

นราธิวาส 739,917.50 1,617.87 2,061,468.47 4,077.76 2,807,081.61 

ปตตาน ี 59,025.26 4,490.68 1,164,186.44 7,619.23 1,235,321.61 

พังงา 1,062,002.77 16,229.80 2,341,375.02 14,852.53 3,434,460.12 

พัทลุง 378,564.40 6,213.20 2,023,668.23 4,723.78 2,413,169.61 

ภูเก็ต 67,125.33 2,042.03 270,240.59 2,380.45 341,788.41 

ยะลา 907,669.54 14,009.18 1,866,462.01 9,277.12 2,797,417.84 

ระนอง 1,057,608.98 15,852.84 924,549.55 20,404.20 2,018,415.58 

สงขลา 514,966.20 19,599.59 4,290,071.12 13,511.08 4,838,147.99 

สตูล 733,542.05 5,231.44 1,139,981.32 8,349.63 1,887,104.44 

สุราษฎรธาน ี 2,323,463.90 11,417.66 5,825,106.63 14,656.74 8,174,644.93 

รวม 10,908,197.22 165,807.98 34,912,254.17 168,642.03 46,154,901.40 

ภาคเหนือ (9 จังหวัด) 

เชียงราย 2,891,358.10  72,508.49  4,193,775.63  31,668.35  7,189,310.58  

เชียงใหม 9,560,485.35  118,472.13  4,035,971.42  119,665.29  13,834,594.19  

นาน 4,568,210.16  86,643.16  2,835,786.73  90,394.97  7,581,035.02  

พะเยา 1,996,888.22  11,947.47  1,854,438.52  4,974.23  3,868,248.44  

แพร 2,566,294.31  33,735.65  1,414,852.29  37,030.39  4,051,912.64  

แมฮองสอน 6,817,240.89  122,712.39  950,324.67  87,761.57  7,978,039.52  
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ตารางที่ 19  (ตอ) 

 

จังหวัด 

พ้ืนท่ี (ไร) 

พ้ืนท่ีปาไมไม

เปลีย่นแปลง 

พ้ืนท่ีปาไม

เปลี่ยนแปลงเปน

พ้ืนท่ีท่ีไมใชปาไม 

พ้ืนท่ีท่ีไมใชปาไม

ไมเปลี่ยนแปลง 

พ้ืนท่ีท่ีไมใชปาไม

เปลีย่นแปลงเปน

พ้ืนท่ีปาไม 

รวม 

ภาคเหนือ (9 จังหวัด) (ตอ) 

ลําปาง 5,472,092.56  41,564.29  2,246,122.89  45,389.10  7,805,168.84  

ลําพูน 1,582,507.85  10,163.82  1,190,483.79  15,769.22  2,798,924.68  

อุตรดิตถ 2,684,986.01  81,284.12  2,096,991.47  77,853.63  4,941,115.24  

รวม 38,140,063.45  579,031.52  20,818,747.41  510,506.76  60,048,349.14  

พ้ืนที่ทั้งประเทศ 100,742,880.97  1,498,100.90  219,855,787.32  1,431,930.45  323,528,699.65  

 

4.6 การประเมินความถูกตองของการแปลขอมูลสภาพพื้นท่ีปาไม 
 

การประเมินความถูกตองของการแปลขอมูลเปนขั้นตอนที่สําคัญในการตรวจสอบความนาเช่ือถือของ

การวิเคราะหและจําแนกขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 2559 โดยมีเจาหนาที่ของสํานักจัดการที่ดิน

ปาไม กรมปาไม เปนผูดําเนินการ ทั้งน้ีไดกําหนดใหมีจุดตรวจสอบความถูกตองในการแปลขอมูลภาคสนาม 

ทั้งสิ้น 527 จุด กระจายในทุกภูมิภาคของประเทศ (ไมนับรวม 10 จุดตรวจสอบของพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 

ยะลา และปตตานี) โดยในแตละจังหวัดจะมีจํานวนจุดตรวจสอบภาคสนามไมเทากัน ทั้งน้ีไดอางอิงขอมูล

สภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2557 – 2558 ของกรมปาไมเปนหลักในการคํานวณจํานวนจุดตรวจสอบภาคสนาม  

สําหรับรายละเอียดขอมูลที่ไดจดบันทึกจากภาคสนาม ไดแก ชนิดและสภาพพ้ืนที่ปาไม หรือการใชประโยชน

ที่ดินรูปแบบอ่ืนๆ ที่ปรากฏ เขตโซน UTM  พิกัด UTM เหนือ พิกัด UTM ตะวันออก ลักษณะอ่ืนๆ ที่พบ

ปรากฏ ณ ตําแหนงจุดตรวจสอบ รูปภาพดิจิตอล ขอมูลตําบล/อําเภอ/จังหวัดของจุดตรวจสอบ วันและเวลาที่

ดําเนินการ 
 

ผลการตรวจสอบขอมูลภาคสนามสามารถดําเนินการไดทั้งหมด 1,380 จุด กระจายในแตละภูมิภาค

ของประเทศไทย (ภาพที่ 93) ซึ่งไดดําเนินการสํารวจขอมูลภาคสนามมากกวาที่กําหนดไวในแผนงาน จํานวน 

853 จุด โดยจุดตรวจสอบขอมูลภาคสนามที่เพ่ิมเติมจากแผนงานน้ัน ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

เชนเดียวกับจุดที่กําหนดไวในแผนงานเดิมทุกประการ ขาดเพียงขอมูลการจําแนกชนิดปาไมในตําแหนงจุดน้ันๆ 

ผลการวิเคราะหและจําแนกพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 2559 พบวาการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมจากภาพ

ดาวเทียมตรงกับสภาพพ้ืนที่ปาไมภาคสนามจริง จํานวน 1,008 จุด และจําแนกสภาพพ้ืนที่ปาไมจากภาพ

ดาวเทียมผิดพลาด จํานวน 46 จุด คิดเปนความถูกตองในการจําแนกขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม รอยละ 95.64  
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ภาพที่ 93  จุดตรวจสอบขอมูลภาคสนาม โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 2559 
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ทั้งน้ีที่ปรึกษาฯ ไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลพ้ืนที่ที่ไมใชปาไมเพ่ิมเติมอีก จํานวน 326 จุด พบวาตรง

กับสภาพพ้ืนที่ที่ไมใชปาไมในพ้ืนที่จริงทุกจุด คิดเปนรอยละความถูกตองในการจําแนกขอมูลพ้ืนที่ที่ไมใชปาไม 

เทากับ 100.00 ดังน้ันรอยละความถูกตองเฉลี่ยรวมในการจําแนกขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมและพ้ืนที่ที่ไมใชปาไม 

เทากับ 96.67  แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 20 สําหรับตัวอยางสภาพพ้ืนที่ปาไมที่พบภาคสนาม แสดงตาม

ภาพที่ 94 

 

4.7 การจัดทําแผนท่ีขั้นสุดทาย 
 

ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2558 – 2559 จัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

รูปแบบ Shape File ไดนํามาใชจัดทําแผนที่ขั้นสุดทาย (Final Mapping) เปนไฟลนามสกุล TIFF (Tagged 

Image File Format) ที่ความละเอียดของรูปภาพ 300 จุดตอน้ิว (Dots Per Inch: DPI) สําหรับสงมอบให

สํานักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม 
 

รายละเอียดของขอมูลที่ปรากฏในสวนของขอสนเทศภายในระวางแผนที่จะเทียบเคียงกับระวาง

แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร สําหรับการจัดทําขอมูลบริเวณขอบระวางจะ

ปรับใชรายละเอียดการแสดงผล การรายงานผล การลงที่หมาย และสัญลักษณตางๆ ตามมาตรฐานระวาง 

แผนที่ (กมร. 103-2551) กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินใน

ที่ดินของรัฐ ภาพที่ 95 แสดงตัวอยางแผนที่ขั้นสุดทาย หมายเลขระวาง 5044 II 
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รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนท่ีปาไม 

บทท่ี 4 ผลการดําเนินงาน ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

สํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 218  
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อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 

  

  
อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ 

  

  
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

 

ภาพที่ 94  ตัวอยางสภาพพ้ืนที่ปาไมจากการตรวจสอบภาคสนาม 
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ภาพที่ 95  ตัวอยางแผนที่ขั้นสุดทายแสดงขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 2559 มาตราสวน 

    1:50,000 หมายเลขระวาง 5044 II 
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4.8 การจัดทําฐานขอมลูสภาพพื้นท่ีปาไม 
 

ขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2558 – 2559 ไดรับการจัดเก็บในระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร รูปแบบ Shape File (นามสกุลไฟล .shp) กลาวคือ มีการจัดเก็บแบบรูปหลายเหลี่ยมทีม่ี

ความสัมพันธกับขอมูลอรรถาธิบาย (Attribute) กําหนดพิกัดแบบยูทีเอ็ม (UTM Coordinates) เขตโซน 47 

เหนือ สเฟยรอยด (Spheroid) และพ้ืนหลกัฐาน (Datum) เปน World Geodetic System 1984 (WGS84)  
 

รายละเอียดที่มีปรากฏในขอมูลอรรถาธิบาย ประกอบดวย 5 ฟลด ไดแก FID shape f_code  km2 

และ rai ซึ่งสอดคลองกับระบบฐานขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไมที่กรมปาไมมอียู ตารางที่ 21 แสดงรายละเอียดของ

พจนานุกรมขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 2559 

 

ตารางที่ 21  พจนานุกรมขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 2559 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 

90: พ้ืนทีท่ี่ไมใชปาไม 

km2 ขนาดพ้ืนที่ Double  X หนวย: ตารางกิโลเมตร 

rai ขนาดพ้ืนที่ Double  X หนวย: ไร 
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บทที่ 5 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 

 ผลการดําเนินงานโครงการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 2559 สามารถสรุปไดดังน้ี 
 

1. ขอมูลพ้ืนที่ประเทศไทยในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร อางอิงจากสํานักบริหารการปกครองทองที่ 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ป พ.ศ. 2556 โดยประเทศไทยมีพ้ืนที่เทากับ 517,645.92 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 323,528,699.65 ไร 
 

2. ขอมูลภาพดาวเทียมที่ใชสําหรับการจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ไดแก ภาพดาวเทียมไทยโชต 

ระบบบันทึกภาพแบบหลายชวงคลื่น ความละเอียดจุดภาพ 15 เมตร บันทึกภาพระหวางป พ.ศ. 2558 - 2559 

จํานวน 97 ภาพ ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย 274,832,079.89 ไร หรือคิดเปนรอยละ 84.95 ของพ้ืนที่

ประเทศ และภาพดาวเทียม Landsat 8 ระบบบันทึกภาพ OLI ความละเอียดจุดภาพ 30 เมตร บันทึกภาพป 

พ.ศ. 2559 ครอบคลุมพ้ืนที่ 48,696,619.76 ไร หรือคิดเปนรอยละ 15.05 ของพ้ืนที่ประเทศ 
 

3. นิยามพ้ืนที่ปาไมที่ใชสําหรับการแปลตีความภาพดาวเทียมเพ่ือจัดทําขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 

2558 – 2559 คือ พ้ืนที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจําแนกไดวาเปนไมยืนตนปกคลุมเปนผืนตอเน่ืองขนาด

ไมนอยกวา 3.125 ไร และหมายรวมถึงทุงหญาและลานหินที่มีอยูตามธรรมชาติที่ปรากฏลอมรอบดวยพ้ืนที่ที่

จําแนกไดวาเปนพ้ืนที่ปาไม โดยไมรวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือพ้ืนที่ที่มีตนไม แตประเมินไดวาผลผลิตหลักของ

การดําเนินการไมใชเน้ือไม ไดแก พ้ืนที่วนเกษตร สวนผลไม สวนยางพารา และสวนปาลม 
 

4. ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 2559 จํานวน  102,174,805.09 ไร หรือรอยละ 31.58 

ของพ้ืนที่ประเทศ 

 4.1 ภาคกลาง: ครอบคลุมพ้ืนที่ 22 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 56,912,645.90 ไร พบพ้ืนที่ปาไม    

12,000,926.79 ไร คิดเปนรอยละ 21.09 จังหวัดที่มีสัดสวนพ้ืนที่ปาไมเทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด ไดแก 

อุทัยธานี (รอยละ 51.40) รองลงมาคือ พิษณุโลก (รอยละ 36.52) เพชรบูรณ (รอยละ 31.37) นครนายก 

(รอยละ 29.91) สุโขทัย (รอยละ 29.40) สระบุรี (รอยละ 23.65) กําแพงเพชร (รอยละ 23.28) ลพบุรี (รอย

ละ 14.50) สุพรรณบุรี (รอยละ 11.67) นครสวรรค (รอยละ 9.38) สมุทรสงคราม (รอยละ 6.90) สมุทรสาคร 

(รอยละ 4.17) ชัยนาท (รอยละ 2.50) สมุทรปราการ (รอยละ 2.32) กรุงเทพมหานคร (รอยละ 0.33) พิจิตร 

(รอยละ 0.31) สิงหบุรี (รอยละ 0.05) และนครปฐม (รอยละ 0.04) มี 4 จังหวัดที่ไมพบพ้ืนที่ปาไม ไดแก 

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และอางทอง 

 4.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ครอบคลุมพ้ืนที่ 20 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 104,823,709.22 

ไร พบพ้ืนที่ปาไม 15,647,822.52 ไร คิดเปนรอยละ 14.93 จังหวัดที่มีสัดสวนพ้ืนที่ปาไมเทียบกับพ้ืนที่จังหวัด 
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มากที่สุด ไดแก มุกดาหาร (รอยละ 33.22) รองลงมาคือ เลย (รอยละ 32.33) ชัยภูมิ (รอยละ 30.38) 

อุบลราชธานี (รอยละ 18.17) สกลนคร (รอยละ 17.65) นครราชสีมา (รอยละ 14.96) นครพนม (รอยละ 

14.34) ศรีสะเกษ (รอยละ 11.46) หนองบัวลําภู (รอยละ 11.37) ขอนแกน (รอยละ 11.08) กาฬสินธุ (รอยละ 

10.81) อํานาจเจริญ (รอยละ 10.50) อุดรธานี (รอยละ 10.32) ยโสธร (รอยละ 9.56) บุรีรัมย (รอยละ 8.70) 

สุรินทร (รอยละ 8.26) หนองคาย (รอยละ 7.12) บึงกาฬ (รอยละ 6.96) รอยเอ็ด (รอยละ 4.20) และ

มหาสารคาม (รอยละ 3.90) 

 4.3 ภาคตะวันออก: ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 21,550,883.56 ไร พบพ้ืนที่

ปาไม 4,707,393.26 ไร คิดเปนรอยละ 21.84 จังหวัดที่มีสัดสวนพ้ืนที่ปาไมเทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด 

ไดแก จันทบุรี (รอยละ 32.59) รองลงมาคือ ตราด (รอยละ 31.41) ปราจีนบุรี (รอยละ 28.25) สระแกว 

(รอยละ 21.64) ฉะเชิงเทรา (รอยละ 15.39) ชลบุรี (รอยละ 12.10) และระยอง (รอยละ 8.21) 

  4.4 ภาคตะวันตก: ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 34,038,210.43 ไร พบพ้ืนที่ 

ปาไม 20,091,259.39 ไร คิดเปนรอยละ 59.03 จังหวัดที่มีสัดสวนพ้ืนที่ปาไมเทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด 

ไดแก ตาก (รอยละ 71.95) รองลงมาคือ กาญจนบุรี  (รอยละ 62.26) เพชรบุรี  (รอยละ 57.13) 

ประจวบคีรีขันธ (รอยละ 37.44) และราชบุรี (รอยละ 32.79) 

 4.5 ภาคใต: ครอบคลุมพ้ืนที่ 14 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 46,154,901.40 ไร พบพ้ืนที่ปาไม  

11,076,832.92 ไร คิดเปนรอยละ 24 จังหวัดที่มีสัดสวนพ้ืนที่ปาไมเทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด ไดแก 

ระนอง (รอยละ 53.41) รองลงมาคือ สตูล (รอยละ 39.31) ยะลา (รอยละ 32.78) พังงา (รอยละ 31.35) 

สุราษฎรธานี (รอยละ 28.60) นราธิวาส (รอยละ 26.50) ตรัง (รอยละ 22.73) ชุมพร (รอยละ 21.49) ภูเก็ต 

(รอยละ 20.34) นครศรีธรรมราช (รอยละ 17.89) กระบ่ี (รอยละ 16.56) พัทลุง (รอยละ 15.88) สงขลา 

(รอยละ 10.92) และปตตานี (รอยละ 5.39) 

 4.6 ภาคเหนือ: ครอบคลุมพ้ืนที่ 9 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 60,048,349.14 ไร พบพ้ืนที่ปาไม  

38,650,570.21 ไร คิดเปนรอยละ 64.37 จังหวัดที่มีสัดสวนพ้ืนที่ปาไมเทียบกับพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด ไดแก 

แมฮองสอน (รอยละ 86.55) รองลงมาคือ ลําปาง (รอยละ 70.69) เชียงใหม (รอยละ 69.97) แพร (รอยละ 

64.25) นาน (รอยละ 61.45) ลําพูน (รอยละ 57.10) อุตรดิตถ (รอยละ 55.92) พะเยา (รอยละ 51.75) และ

เชียงราย (รอยละ 40.66) 
 

 5. การประเมินความถูกตองของการแปลขอมูลสภาพพ้ืนที่ปาไม ป พ.ศ. 2558 – 2559 ใชจุด

ตรวจสอบภาคสนามทั้งหมด 1,380 จุด คิดเปนรอยละของความถูกตองในการจําแนกพ้ืนที่ปาไมเทากับ 95.64 
 

 6. สถิติรอยละพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทยต้ังแต ป พ.ศ. 2516 – 2559 แสดงตามภาพที่ 96 
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ภาพที่ 96  สถิติรอยละพ้ืนที่ปาไมของประเทศไทย ป พ.ศ. 51  – 559 
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โครงการจัดทําขอมูลสภาพพื้นท่ีปาไม ป พ.ศ. 2558 – 2559 
 

ที่ปรึกษาโครงการฯ 

 นายชลธิศ  สุรัสวดี            อธิบดีกรมปาไม 

 นายสมชัย  มาเสถียร          รองอธิบดีกรมปาไม 

 นายประลอง  ดํารงคไทย                   รองอธิบดีกรมปาไม 

 นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ          รองอธิบดีกรมปาไม  
 

คณะกรรมการกํากับการศึกษา 

 นายสมชัย มาเสถียร  รองอธิบดีกรมปาไม ประธาน 

 ผูแทนกรมพัฒนาท่ีดิน กรรมการ 

 ผูแทนสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) กรรมการ 

 ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรรมการ 

ผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรรมการ 

ผูแทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรรมการ 

 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม กรรมการ 

 ผูอํานวยการสํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา กรมปาไม กรรมการ 

 ผูอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมปาไม กรรมการ 

 นายธีรยุทธ  สมตน  ผูอํานวยการสํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการตรวจรับการจางที่ปรึกษา 

 นายวิษณุ  ดํารงสัจจศิริ   ผูอํานวยการสวนสํารวจและวิเคราะหทรัพยากรปาไม ประธาน 

 นายธเนศ  วัฒนธรรม เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน กรรมการ   

 นายธีรวัฒน  เคนมี นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ กรรมการ   

 นายไกรวุฒิ  ศิริออน นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ กรรมการ   

 นางวาสนา  กอผล นักวิชาการปาไมชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 

ดําเนนิการศึกษาโดย ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

    เลขท่ี 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
 

คณะผูจัดทาํโครงการฯ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วีระภาส  คุณรัตนสิริ    หัวหนาโครงการ/ผูเชี่ยวชาญดานการรับรูระยะไกล 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วันชัย  อรุณประภารัตน   ผูเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฉัตรชัย  เงินแสงสรวย   ผูเชี่ยวชาญดานระบบนิเวศปาไม 

 นายจิรพัฒน จรูญอุดมสมบัติ   ผูเชี่ยวชาญดานการจัดทําแผนท่ี 

 นางสาวนภาพร เคามิม  นักวิจัย 

 นางสาวศวิตา พัทฉายา   นักวิจัย 

 นางสาวกนกวรรณ เขียวจันทร   นักวิจัย/ผูประสานงาน 
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