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 กรมป่ำไม้ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้
ของประเทศไทย มำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2516 โดย ณ ขณะนั้นใช้เทคนิคหลักกำรแปลตีควำมด้วยสำยตำ (Visual 
Interpretation) โดยใช้ข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 5 ควำมละเอียดจุดภำพ 30 เมตร จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 
2555 – 2556 ได้เริ่มน ำข้อมูลภำพดำวเทียมไทยโชต ซึ่งเป็นดำวเทียมส ำรวจทรัพยำกรธรรมชำติดวงแรกของ
ประเทศไทย ควำมละเอียดจุดภำพ 15 เมตร มำใช้เป็นหลักในกำรจัดท ำข้อมูล และตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 
เป็นต้นมำ ได้น ำข้อมูลภำพดำวเทียม Sentinel-2 ของสหภำพยุโรป ควำมละเอียดจุดภำพ 10 เมตร มำใช้เป็น
หลักในกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศไทย ด้วยควำมละเอียดของข้อมูลภำพดำวเทียมที่  
ถูกปรับปรุงให้สูงขึ้น ท ำให้สำมำรถตรวจจับพื้นที่ป่ำไม้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้นเมื่อเทียบกับกำรด ำเนินกำร
ในอดีตที่ผ่ำนมำ 
 

 เพื่อให้กำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศไทยมีควำมต่อเนื่อง เป็นมำตรฐำน มีควำมถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำร ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้ ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนภำครัฐที่รับผิดชอบด้ำนกำรส ำรวจ
และวิเครำะห์ทรัพยำกรป่ำไม้ของประเทศ จึงได้ร่วมกับ ศูนย์วิจัยป่ำไม้ คณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัย  
เกษตรศำสตร์ ด ำเนินโครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 โดยเป็นกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
ข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้รำยปี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ทั้งนี้ข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ที่ถูกจัดเก็บอยู่ในระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ (GIS) จะสำมำรถน ำมำใช้สนับสนุนกำรวำงแผนและก ำหนดนโยบำยทำงด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้ของ
ประเทศได้อย่ำงทันท่วงที บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
ตำมแนวทำงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
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vii ค ำอธิบำยศัพท์ 

ค าอธิบายศัพท์ 
 

ค ำศัพท ์ ควำมหมำย ค ำอธิบำย 

Accuracy ควำมละเอียดถูกต้อง 

1) ระดับของค่ำที่ถูกวัด เทียบกับค่ำจริงหรือค่ำที่
ยอมรับ 
2) Accuracy เป็นกำรวัดค่ำควำมถูกต้องซึ่ งจะ
แตกต่ำงจำกค ำว่ำ Precision ซึ่งต้องกำรวัดควำม
แม่นย ำ 

Attribute 
ข้อมูลอรรถำธิบำย/

ลักษณะประจ ำ 

1) ข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงพื้นที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลใน
ระบบ GIS มักเก็บไว้ในรูปของตำรำงและเชื่อมโยง
กับข้อมูล GIS โดยคีย์ที่เป็น Unique ตัวอย่ำงเช่น 
Attribute ของแม่น้ ำ จะประกอบด้วย ชื่อ ควำมยำว 
เป็นต้น 
2) ในข้อมูลแบบแรสเตอร์ จะหมำยถึงค่ำเฉพำะของ
แต่ละเซลล์ 
3) ข้อมูลซึ่งระบุว่ำวัตถุนั้นจะแสดงอย่ำงไร และ
แสดงตัวอักษรอย่ำงไรบนแผนที่  ตัวอย่ำงเช่น 
Attribute ของแม่น้ ำ อำจประกอบด้วย ควำมหนำ
ของเส้น ควำมยำว สี และแบบอักษรที่ใช้แสดง  
เป็นต้น 

Attribute Table  

1) ฐำนข้อมูลหรือไฟล์ตำรำงซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
ในเชิงภูมิศำสตร์ แต่ละแถวจะเชื่อมกับ Feature 
หนึ่ง ๆ ส่วนคอลัมน์จะแสดงข้อมูลประกอบหรือ
ข้อมูลอรรถำธิบำย เช่น ชื่อ ประเภท 
2) ในระบบ GIS ตำรำง Attribute มักเชื่อมโยง 
หรือมีควำมสัมพันธ์กับชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่  ซึ่งค่ำ 
Attribute จะใช้ในกำรสืบค้น ค้นคืน และแสดง
สัญลักษณ์ 

Band แถบควำมถี ่
ชุดของควำมยำวคลื่นหรือควำมถี่ที่มีคุณลักษณะ
ร่วมกัน เช่น แสงที่ตำมองเห็น เป็นแถบควำมถี่หนึ่ง
ของกำรแผ่รังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ 
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ค ำศัพท ์ ควำมหมำย ค ำอธิบำย 

Control Point จุดควบคุม 

1) ต ำแหน่งพิกัดของลักษณะทำงกำยภำพที่สำมำรถ
ตรวจสอบหรือเห็นชัดเจนบนภำคพื้นดินที่ได้รับกำรส ำรวจ
ค่ำพิกัดอย่ำงละเอียด Control Point จะถูกใช้ในกำร
ปรับแก้ลีทสแควส์เพื่อเพิ่มควำมถูกต้องให้กับจุดต่ำงที่
เชื่อมโยงกันอยู่ 
2) ต ำแหน่งต่ำง ๆ บนแผนที่กระดำษหรือแผนที่ดิจิทัลซึ่ง
ทรำบค่ำพิกัดและใช้ในกำรแปลงค่ำพิกัดของข้อมูลอื่น ๆ 

Coordinate พิกัด 

1) ชุดของค่ำที่ถูกแสดงโดยอักษร x, y และ/หรือ z หรือ 
m (Measure) ซึ่งระบุถึงต ำแหน่งกำรอ้ำงอิงเชิงพื้นที่ 
2) Coordinate ใช้ในกำรแสดงต ำแหน่งเชิงสัมพัทธ์เทียบ
กับจุดอื่น ๆ 

Coordinate System ระบบพิกัด 

ข้อมูลในกำรอ้ำงอิงต ำแหน่ง ได้แก่ ต ำแหน่งของจุด เส้น 
และ/หรือ พื้นผิว และกฎต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรก ำหนด
ต ำแหน่งของจุดในพื้นที่สองมิติหรือสำมมิติ เช่น ระบบ
พิกัด Cartesian และระบบพิกัดภูมิศำสตร์ เป็นต้น 

Datum มูลฐำน/พื้นหลักฐำน 

คุณลักษณะอ้ำงอิงของระบบกำรรังวัดซึ่งมักใช้กับระบบ
พิกัดที่ใช้อ้ำงอิงต ำแหน่งบนพื้นผิว (มูลฐำนทำงรำบ) หรือ
ค่ำควำมสูงเหนือหรือใต้พื้นผิว (มูลฐำนทำงดิ่ง) ปัจจุบัน 
มูลฐำนที่นิยมใช้ส ำหรับประเทศไทยคือ Indian 1975 
และ WGS84 

DEM  

1) ค ำย่อของ Digital Elevation Model ซึ่งหมำยถึงกำร
น ำเสนอค่ำระดับควำมสูงที่ต่อเนื่องของพื้นผิวภูมิประเทศ
โดยแถวล ำดับของค่ำ z ซึ่งอิงกับพื้นหลักฐำน 
2) รูปแบบ (Format) ของข้อมูลระดับสูง ซึ่งแบ่งออกเป็น
ระวำง ๆ ผลิตขึ้นโดย USGS 

Digital Image  

1) ภำพที่ ถู กจัด เก็บ ในรูปแบบ Binary และถูกแบ่ ง
ออกเป็นเมตริกของจุดภำพ แต่ละจุดภำพจะประกอบด้วย
ค่ำดิจิทัลหนึ่งบิตหรือมำกกว่ำซึ่งก ำหนดโดย Bit Depth 
2) Digital Image จะถูกจัดเก็บในลักษณะของข้อมูล 
แรสเตอร์และอำจมีหนึ่งแบนด์หรือมำกกว่ำ 

Elevation ระดับสูง 
ระยะทำงดิ่งของจุดหรือวัตถุเหนือหรือใต้พื้นหลักฐำน
อ้ำงอิงหรือมูลฐำน (ส่วนมำกมักหมำยถึงระดับน้ ำทะเล
ปำนกลำง) 
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ix ค ำอธิบำยศัพท์ 

ค ำศัพท ์ ควำมหมำย ค ำอธิบำย 

Format รูปแบบ/ฟอร์แมต 
วิธีที่ข้อมูลถูกจัดอย่ำงมีระบบเพื่อกำรส่งข้ำมระหว่ำง
คอมพิวเตอร์หรือระหว่ำงคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ชนิด
หนึ่ง รูปแบบมำตรฐำนใช้ในวัตถุประสงค์หลำยชนิด 

Landsat  
ชื่อทั่วไปของกลุ่มดำวเทียมเพื่อกำรกรำดตรวจทรัพยำกร
โลกที่ส่งขึ้นโดยประเทศสหรัฐอเมริกำ 

Map แผนที ่

กำรท ำแผนที่ เอกสำรเขียนด้วยมือหรือพิมพ์ซึ่ งบรรยำย
กำรกระจำยทำงพื้นที่ของสัญลักษณ์ทำงภูมิศำสตร์ในรูป
ของสัญลักษณ์ที่สำมำรถเข้ำใจได้และเป็นที่ตกลงกันแล้ว 
แผนที่ดิจิทัล ได้แก่ ข้อสนเทศเชิงตัวเลขเกี่ยวกับส่วนหนึ่ง
ของพื้นผิวโลก 

Map Generalization 
กำรวำงนัยทั่วไปกับ

แผนที ่

กระบวนกำรลดรำยละเอียดบนแผนที่ ซึ่งเป็นผลมำจำก
กำรลดมำตรำส่วนแผนที่ กระบวนกำรนี้อำจเป็นแบบ
กึ่งอัตโนมัติได้ส ำหรับข้อมูลบำงชนิด เช่น สัญลักษณ์ทำง
ภูมิศำสตร์ แต่ในกรณีของแผนที่เฉพำะเรื่อง ผู้ท ำงำนต้อง
ใช้วิจำรณญำณที่ลึกซึ้งในรำยละเอียดให้มำกข้ึน 

Map Projection เส้นโครงแผนที ่
ระบบพื้นฐำนของค่ำพิกัดซึ่งใช้ในกำรบรรยำยกำรกระจำย
ทำงพื้นที่ขององค์ประกอบใน GIS 

Pixel จุดภำพ 

1) หน่วยที่เล็กที่สุดของข้อมูลภำพหรือแรสเตอร์ มักเป็น
รูปสี่เหลี่ยม อำจใช้ค ำว่ำเซลล์แทนได้ 
2) หน่วยที่ส ำคัญของกำรรวบรวมข้อมูลในกำรส ำรวจจำก
ระยะไกล โดยแสดงในลักษณะของเซลล์ที่มีเป็นแถวแนวที่
มีค่ำข้อมูลประจ ำอยู่ 
3) องค์ประกอบที่เล็กที่สุดของเครื่องมือแสดงผล เช่น 
หน้ำจอวีดีโอ 

Pixel Size ขนำดของจุดภำพ 
มิติหรือขนำดของจุดภำพแรสเตอร์มีหน่วยวัดเป็นหน่วย
แผนที่ ค ำที่ใช้แทนกันได้คือ Cell Size 

Polynomial พหุนำม นิพจน์ซึ่งมพีจน์จ ำนวนจ ำกัดในรูปแบบของ ax+bx²+... 

Raster แรสเตอร์ 

แบบจ ำลองข้อมูลเชิงพื้นที่ซึ่งก ำหนดให้พื้นที่เป็นชุดของ
แถวล ำดับของเซลล์ที่มีขนำดเท่ำ ๆ กันแบ่งออกเป็นแถว
และสดมภ์ และประกอบด้วยแบนด์เดี่ยวหรือหลำยแบนด์ 
แต่ละเซลล์จะมีค่ำประจ ำและค่ำพิกัด 
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x โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

ค ำศัพท ์ ควำมหมำย ค ำอธิบำย 

Resolution กำรแยกต่ำง 

รำยละเอียดของแผนที่ในกำรแสดงรูปร่ำงต่ำง ๆ ซึ่งยิ่ง
แผนที่มำตรำส่วนใหญ่จะยิ่งมี Resolution มำกข้ึนเท่ำนั้น 
หำกมำตรำส่วนลดลง Resolution ก็จะลดลงด้วย ท ำให้
รำยละเอียดจ ำเป็นจะต้องท ำให้ดูเรียบลง หรือดูง่ำยขึ้น 
เช่น พื้นที่เล็ก ๆ อำจแสดงด้วยจุด เป็นต้น 

Resampling  
กระบวนกำรค ำนวณหำค่ำของเซลล์ใหม่เมื่อมีกำรแปลง
ข้อมูลแรสเตอร์ไปยังระบบพิกัดใหม่หรือขนำดเซลล์ใหม่ 

Scale มำตรำส่วน 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงขนำดของวัตถุบนแผนที่กับขนำด
จริง 

Scale Bar  
องค์ประกอบของแผนที่ซึ่งใช้กรำฟิกในน ำเสนอมำตรำ
ส่วนของแผนที่ มีลักษณะคล้ำยกับไม้บรรทัดซึ่งจะมีหน่วย
แสดงไว้ให้เลือกใช้ 

Sensor เครื่องรับรู้ 
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับกำรวัดค่ำพลังงำนที่
สะท้อนหรือแผ่รังสีออกมำแล้วแปลงเป็นสัญญำณซึ่ง
สำมำรถบันทึกและแสดงผลเป็นภำพได้ 

Shapefile  

รูปแบบข้อมูลเวกเตอร์ซึ่งใช้ในกำรจัดเก็บต ำแหน่ง รูปร่ำง 
และข้อมูลอรรถำธิบำยของข้อมูลภูมิศำสตร์ Shapefile 
เป็นรูปแบบที่พัฒนำขึ้นโดยบริษัท ESRI ประกอบด้วยชุด
ของไฟล์ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง และมีเพียงหนึ่งชั้น (Class) 

Spheroid สเฟียรอยด์ รูปทรงรีหมุนที่ใช้ในกำรแสดงรูปทรงของโลก 

Transformation กำรแปลง 
กระบวนกำรกำรแปลงค่ำพิกัดของแผนที่หรือภำพจำก
ระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง โดยกำรเลื่อน หมุน ย่อ - 
ขยำย บิด 

UTM Coordinates พิกัดยูทีเอ็ม 
ค ำ ย่ อของ  Universal Transverse Mercator ซึ่ ง เป็ น
ระบบพิกัดแผนที่แบบหนึ่ง โดยกำรแบ่งโลกออกเป็น 60 
ส่วน ทั้งทำงเหนือและใต้ โดยแต่ละโซนกว้ำง 6 องศำ 

WGS84  

ค ำย่อของ World Geodetic System 1984 ซึ่งเป็นพื้น
หลักฐำนหรือมูลฐำนแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันทั่วไป  U.S. 
Department of Defense พัฒนำขึ้นเพื่อใช้แทน WGS72 
กำรรังวัดด้วย GPS มักจะอ้ำงอิงอยู่บนพื้นหลักฐำน 
WGS84 

 

ที่มา: อรรถวุฒิ (2550) 
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1 บทที่ 1 บทน ำ 

บทท่ี 1 บทน ำ 
 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 

 พื้นที่ป่ำไม้ของประเทศไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีสำเหตุมำจำกกำรบุกรุกแผ้วถำงป่ำ

เพื่อใช้เป็นที่อยู่อำศัยและท ำกำรเกษตร ตลอดจนกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชทดแทนพลังงำนที่มีควำมต้องกำรพื้นที่

ขนำดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำพบกระจำยอยู่ในทุกภูมิภำคของประเทศ  ส่งผลกระทบก่อให้เกิด

ปัญหำสิ่งแวดล้อมและควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรอย่ำงมำกมำย จำกสำเหตุดังกล่ำวกรมป่ำไม้จึงได้ด ำเนินกำร

จัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้มำอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน โดยจำกข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ 

ปี พ.ศ. 2560 – 2561 พบว่ำพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศไทยมีจ ำนวน 102,488,320.19 ไร ่หรือคิดเป็นร้อยละ 31.68 

ของพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้ ถือเป็นหน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำข้อมูล

สภำพพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศไทย เพื่อใช้ในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยในกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ใน

ทุกด้ำน ดังนั้นกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ กำรประเมินผล และตรวจติดตำมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ 

ป่ำไม้ จึงนับเป็นภำรกิจที่มีควำมส ำคัญส ำหรับสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ของ

หน่วยงำนในสังกัดกรมป่ำไม้และหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 จัดท ำขึ้นเพื่อส ำรวจและวิเครำะห์

สถำนภำพของทรัพยำกรป่ำไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยจัดท ำแผนที่ป่ำไม้ของประเทศไทยในระบบสำรสนเทศ

ภูมิศำสตร์ เพื่อรองรับและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับ

สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน สำมำรถน ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้ส ำหรับติดตำมและเฝ้ำระวังกำรเปลี่ยนแปลงของทรัพยำกร

ป่ำไม้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

 
1.2 วัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำน 
 

 1.2.1 เพื่อส ำรวจและจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 ที่เป็นมำตรฐำนและมีควำม
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
 

 1.2.2 เพื่อให้ได้ข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ที่เป็นปัจจุบัน สำมำรถรองรับและสนับสนุนกำรจัดท ำนโยบำยใน
กำรวำงแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ 
 

 1.2.3 เพื่อใช้ติดตำมและเฝ้ำระวังกำรเปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรป่ำไม้ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
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2 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 

 จัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 โดยด ำเนินกำรศึกษำครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ไทย 
 
1.4 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
 

 ก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำร 270 วัน โดยเริ่มนับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ (ลงนำมในสัญญำเมื่อ
วันที่ 22 มีนำคม พ.ศ. 2562) 
 
1.5 งบประมำณ 
 

 วงเงินงบประมำณ จ ำนวน 1,800,000 บำท (หนึ่งล้ำนแปดแสนบำทถ้วน) 
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3 บทที่ 2 กำรจัดท ำข้อมลูสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศไทย 

บทท่ี 2 การจัดท าข้อมลูสภาพพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและมีอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของประชำกรมำกขึ้นทุกปี ท ำให้ควำม
ต้องกำรพื้นที่เพื่อท ำกำรเกษตรเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว กำรบุกรุกแผ้วถำงป่ำ กำรท ำไร่เลื่อนลอย กำรจับจองยึดถือ
ที่ดินในพื้นที่ป่ำไม้บำงแห่งกระท ำในพื้นที่ป่ำต้นน้ ำล ำธำร ส่งผลกระทบในหลำยด้ำน เช่น กำรขำดแคลนน้ ำใน 
ฤดูแล้ง กำรเกิดน้ ำป่ำไหลหลำกและดินโคลนถล่มในฤดูฝน นับวันพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง 
ดังนั้นกำรได้มำซึ่งข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงกำรจัดท ำแผนที่ป่ำไม้ที่มีควำมถูกต้องในระดับ 
ที่ยอมรับได้ จะท ำให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับสำมำรถวำงแผนจัดกำรพื้นที่ได้อย่ำงถูกต้องและเป็นระบบ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

กำรจัดท ำแผนที่ป่ำไม้ของประเทศไทยมีพัฒนำกำรมำเป็นล ำดับ โดยเริ่มจำกกำรเดินส ำรวจแบบ  
กำรรังวัดที่ดินในกำรส ำรวจรังวัดพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำโครงกำร วนอุทยำน เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ และ 
กำรส ำรวจบริเวณที่เป็นป่ำเสื่อมโทรมเพื่อเตรียมวำงแผนเตรียมกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำ แต่ก็ท ำได้ในวงจ ำกัด
เนื่องจำกเป็นพื้นที่ป่ำเขำ มีสภำพพื้นที่ที่ยำกต่อกำรปฏิบัติงำน อีกทั้งยังต้องใช้ก ำลังคนและเวลำมำก (ศุภชัย , 
2531) ด้วยเหตุนี้เทคนิคด้ำนกำรรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing) จึงเร่ิมเข้ำมำมีบทบำทด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
เชิงพื้นที่มำกขึ้น และเมื่อเทคโนโลยีก้ำวหน้ำมำกขึ้นเร่ือย ๆ ประเทศไทยได้เร่ิมใช้เทคโนโลยีภำพถ่ำยทำงอำกำศ 
(Aerial Photograph) ในกำรแปลสภำพพื้นที่และจัดท ำแผนที่ป่ำไม้ เนื่องจำกภำพถ่ำยทำงอำกำศภำพหนึ่ง ๆ 
ถ่ำยท ำครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ 1.3 - 190.4 ตำรำงกิโลเมตร (มำตรำส่วน 1:5,000 – 1:60,000) โดยที่ภำพถ่ำย 
ทำงอำกำศให้รำยละเอียดได้เกือบครบถ้วนและครอบคลุมบริเวณกว้ำง ท ำให้ทรำบถึงสภำพของป่ำไม้ ชนิด  
พันธุ์ไม้ และขอบเขตที่แน่นอน ตลอดจนกำรวำงแผนโครงกำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนของกำรจัดกำร 
ป่ำไม้ (Forest Management) และกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) 
 

ศุภชัย (2517) ได้ล ำดับเหตุกำรณ์ และแนวทำงกำรแปลภำพถ่ำยทำงอำกำศเพื่อท ำแผนที่ป่ำไม้ของ
ประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตไว้ดังนี้ งำนแปลภำพถ่ำยทำงอำกำศเพื่อหำเนื้อที่และท ำแผนที่ของป่ำชนิดต่ำง ๆ ซึ่งแต่
เดิมเป็นงำนที่ด ำเนินควบคู่ไปกับกำรส ำรวจทรัพยำกรป่ำไม้ของหน่วยงำนส ำรวจทรัพยำกรป่ำไม้ ซึ่งในระยะ
เริ่มแรกนั้นมีกำรส ำรวจทรัพยำกรป่ำไม้ของประเทศไทยขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2496 โดย Mr. Grongryp ผู้เชี่ยวชำญ
จำกองค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ หรือ FAO (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations) ต่อมำใน ปี พ.ศ. 2498 Prof. Dr. Loetsch ผู้เชี่ยวชำญชำวเยอรมันจำก FAO ได้เริ่มท ำกำร
ส ำรวจทรัพยำกรป่ำไม้ของประเทศไทย โดยใช้เทคนิคกำรส ำรวจแบบ Camp Unit ในช่วงเวลำดังกล่ำวงำนแปล
ภำพถ่ำยทำงอำกำศเพื่อหำเนื้อที่ป่ำไม้ชนิดต่ำง ๆ และกำรท ำแผนที่ป่ำไม้โดยใช้ภำพถ่ำยทำงอำกำศยังมิได้
ด ำเนินกำรอย่ำงจริงจังเท่ำที่ควร จนกระทั่งใน ปี พ.ศ. 2509 งำนส ำรวจทรัพยำกรป่ำไม้ได้ถูกก ำหนดไว้ใน
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเพื่อส ำรวจทรัพยำกรป่ำไม้ในพื้นที่ 16 จังหวัดภำคเหนือ งำนแปล
ภำพถ่ำยทำงอำกำศเพื่อหำพื้นที่และจัดท ำแผนที่ป่ำไม้จึงได้เร่ิมขึ้นอย่ำงจริงจัง แต่ทว่ำภำพถ่ำยทำงอำกำศที่ใช้ยัง
เป็นภำพถ่ำยที่มีมำตรำส่วนเล็กมำก คือ มำตรำส่วน 1:60,000 เป็นภำพถ่ำยที่ถ่ำยระหว่ำง ปี พ.ศ. 2504 – 2505 
ซึ่งถือได้ว่ำทันต่อสภำพที่เป็นจริงในขณะนั้น 
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4 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

กำรแปลภำพถ่ำยทำงอำกำศเพื่อหำพื้นที่และจัดท ำแผนที่ป่ำไม้ในเวลำต่อมำ คือ ภำพถ่ำยทำงอำกำศ
โครงกำรส ำรวจวัตถุดิบเพื่อท ำเยื่อกระดำษ (Pulp and Paper Material Survey Project) ซึ่งเป็นภำพถ่ำยทำง
อำกำศที่มีมำตรำส่วน 1:20,000 ถ่ำยท ำระหว่ำง ปี พ.ศ. 2506 - 2507 หลังจำกนั้นหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับกำร
ส ำรวจทรัพยำกรป่ำไม้ได้ตั้งงบประมำณเพื่อว่ำจ้ำงกรมแผนที่ทหำรท ำกำรบินถ่ำยท ำภำพถ่ำยทำงอำกำศโดยใช้
งบประมำณปีละ 750,000 บำท รวมระยะเวลำ 5 ปีต่อเนื่องกัน ด้วยมำตรำส่วน 1:15,000 ถ่ำยท ำ ปี พ.ศ. 2509 
และ 2510 มำตรำส่วน 1:20,000 ถ่ำยท ำ ปี พ.ศ. 2514 - 2515 ด้วยฟิล์ม Panchromatic และมำตรำส่วน 
1:20,000 ถ่ำยท ำ ปี พ.ศ. 2512 และ 2513 - 2514 ด้วยฟิล์ม Infrared ส่วนใหญ่เป็นกำรถ่ำยท ำภำพถ่ำยทำง
อำกำศบริเวณพื้นที่ภำคเหนือของประเทศ แต่เป็นที่น่ำเสียดำยว่ำกำรถ่ำยท ำภำพถ่ำยทำงอำกำศในคร้ังนั้น มิได้
ก ำหนดจุดควบคุมภำคพื้นดินไว้เท่ำที่ควร ท ำให้ลดขีดควำมสำมำรถในกำรน ำภำพถ่ำยทำงอำกำศไปใช้ในงำนด้ำน
ป่ำไม้ ส่วนกำรแปลภำพถ่ำยทำงอำกำศเพื่อหำพื้นที่และจัดท ำแผนที่ชนิดป่ำไม้ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภำคอ่ืน ๆ นั้น ได้ใช้ภำพถ่ำยทำงอำกำศจำกหลำยโครงกำร เช่น โครงกำร VAP61 โดยภำพถ่ำยทำงอำกำศ
โครงกำรนี้ส่วนใหญ่ถ่ำยท ำที่มำตรำส่วน 1:50,000 โดยที่แต่เดิมได้ตั้งเป้ำหมำยในกำรแปลภำพถ่ำยทำงอำกำศ  
ปีละประมำณ 20,000 ตำรำงกิโลเมตร และจัดท ำแผนที่ชนิดป่ำ ปีละประมำณ 50 ระวำง แต่มีอุปสรรค อำทิ 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน งบประมำณถูกปรับลด และภำพถ่ำยทำงอำกำศมีไม่ครบทั้ง
พื้นที่ ซึ่งผลลัพธ์ของกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ 1) กำรจัดพิมพ์แผนที่ชนิดป่ำไม้ จ ำนวน 225 ระวำง ส่วนใหญ่บริเวณ
จังหวัดภำคเหนือ และภำคตะวันออกของประเทศ 2) ถ่ำยทอดรำยละเอียดลงบนแผนที่ต้นร่ำงเพื่อรอกำรส่งมอบ
ให้กรมแผนที่ทหำรด ำเนินกำรพิมพ์แยกสีแล้วเสร็จ จ ำนวน 300 ระวำง เป็นจังหวัดในพื้นที่ภำคตะวันออก  
เฉียงเหนือ และภำคกลำง ส่วนพื้นที่ภำคใต้ของประเทศยังมิได้ด ำเนินกำร 
 

กำรแปลภำพถ่ำยทำงอำกำศเพื่อจัดท ำแผนที่ชนิดป่ำไม้ (Forest Types Mapping) แต่เดิมเป็นงำนที่ท ำ
ควบคู่กับกำรส ำรวจทรัพยำกรป่ำไม้ เมื่อได้มีกำรจ ำแนกแจกแจงต ำแหน่งงำน (Position Classification) ใหม่
ภำยในองค์กร ท ำให้งำนแผนที่และภำพถ่ำยทำงอำกำศมีขอบข่ำยงำนที่กว้ำงขึ้น ในกำรแปลภำพถ่ำยทำงอำกำศ
เพื่อให้ได้มำซึ่งพื้นที่ป่ำไม้ ศุภชัย (2531) ได้ก ำหนดหลักกำรส ำหรับวินิจฉัยสภำพป่ำไม้ และชนิดของพันธุ์ไม้จำก
ภำพถ่ำยทำงอำกำศ ดังนี้ 
  1) รูปร่ำงของวัตถุ (Shape) 
  2) ขนำดของวัตถุ (Size) 
  3) สีของวัตถุ (Tone) 

4) ควำมละเอียดหรือควำมหยำบของวัตถุ (Texture) 
5) เงำของวัตถุ (Shadow) 
6) ลักษณะแบบอย่ำงกำรทรงตวัของวัตถุ (Pattern) 
7) ที่อยู่และสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงวัตถุ (Site and Association) 
8) สิ่งแวดล้อม (Environment) 

 

หลักกำรดังกล่ำวใช้เป็นแนวทำงในกำรจ ำแนกพื้นที่ป่ำไม้ออกจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอ่ืน ๆ 
รวมถึงใช้ในกำรจ ำแนกป่ำไม้ชนิดต่ำง ๆ โดยชนิดของป่ำไม้และกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่จ ำแนกได้ ได้แก่ สวนสัก 
สวนป่ำไม้กระยำเลย สวนป่ำไม้สน ป่ำดงดิบที่ควำมหนำแน่นในระดับต่ำง  ๆ ป่ำผสมที่ควำมหนำแน่นในระดับ 
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5 บทที่ 2 กำรจัดท ำข้อมลูสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ของประเทศไทย 

ต่ำง ๆ ป่ำแดงที่ควำมหนำแน่นในระดับต่ำง ๆ ป่ำสนที่ควำมหนำแน่นในระดับต่ำง ๆ ไร่ร้ำง ไร่เลื่อนลอย  
ป่ำละเมำะ ป่ำไผ่ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อื่น ๆ ป่ำชำยเลน ป่ำน้ ำท่วม และทุ่งหญ้ำ แต่เนื่องจำกระยะเวลำและ
ค่ำใช้จ่ำยที่สูงในกำรด ำเนินกำรถ่ำยท ำภำพถ่ำยทำงอำกำศเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ได้จำกกำรแปลภำพ ท ำให้
นักวิชำกำรทำงด้ำนแผนที่ป่ำไม้ในหลำยประเทศเริ่มน ำภำพดำวเทียมซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยพื้นที่ต่ ำกว่ำมำ
ประยุกต์ในกำรจัดท ำแผนที่ป่ำไม้ โดยมีกำรพัฒนำหลักคิดและปรับปรุงเทคนิควิธีกำรต่ำง ๆ จนท ำให้แผนที่ป่ำไม้
ที่ได้จำกกำรแปลภำพดำวเทียมเป็นที่ยอมรับมำกขึ้นในปัจจุบัน ในอดีตหลังจำกที่องค์กำรบริหำรกำรบินและ
อวกำศแห่งชำติ (National Aeronautics and Space Administration: NASA) ส่งดำวเทียมส ำรวจทรัพยำกร
ขึน้สู่วงโคจร แล้วได้มีกำรน ำภำพดำวเทียมซึ่งมีมำตรำส่วนขนำดเล็ก มำแปลด้วยสำยตำเพื่อหำพื้นที่ป่ำไม้ที่ยังคง
เหลืออยู่ และติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ำไม้ในแต่ละช่วงเวลำ นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมำ มีดำวเทียม
ที่ถูกส่งขึ้นโคจรเพื่อท ำกำรส ำรวจทรัพยำกรต่ำง ๆ บนผิวโลก ได้แก่ ดำวเทียม Landsat 3 ระบบบันทึกภำพแบบ 
Multispectral Scanner System (MSS) ที่ให้ค่ำควำมละเอียดจุดภำพ 80 เมตร หรือเท่ำกับพื้นที่ 6,400 ตำรำง
เมตร ดำวเทียม Landsat 5 ถูกส่งขึ้นโคจรรอบโลกเมื่อ ปี พ.ศ. 2525 ให้ค่ำควำมละเอียดจุดภำพ 30 เมตร หรือ
เท่ำกับพื้นที่ 900 ตำรำงเมตร และดำวเทียม SPOT ของประเทศฝรั่งเศสที่ถูกส่งขึ้นโคจรรอบโลกใน ปี พ.ศ. 
2527 ให้ค่ำควำมละเอียดจุดภำพ 10 เมตร หรือเท่ำกับพื้นที่ 100 ตำรำงเมตร ซึ่งถือว่ำมีค่ำควำมละเอียดจุดภำพ
ที่สูงมำกในขณะนั้น (สมเดช, 2529ก) 
 

ข้อมูลที่ได้จำกดำวเทียมต่ำง ๆ ในอดีตเป็นภำพขำวด ำ และยังได้ข้อมูลในรูปแบบของเทป CCT 
(Computer Compatible Tape) บริเวณพื้นที่เดียวกันอีกด้วย ซึ่งเทป CCT นี้สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ส ำหรับ
กำรวิเครำะห์และแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์เท่ำนั้น คอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนำและออกแบบมำเพื่อแก้ไขข้อจ ำกัด
ของสำยตำมนุษย์ที่ไม่สำมำรถวิเครำะห์รำยละเอียดข้อมูลที่มีมำตรำส่วนขนำดเล็กมำกได้ และกำรวิเครำะห์
ข้อมูลภำพดำวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์นั้น เป็นที่ยอมรับว่ำมีศักยภำพในกำรจัดท ำแผนที่ป่ำไม้ได้อย่ำงดี เนื่องจำก
ไม่เพียงแต่จะลดจ ำนวนหรือปริมำณของภำพต่อหน่วยพื้นที่แล้ว ยังมีควำมรวดเร็วในกำรแปลและประมวลผล  
อีกด้วย อีกทั้งยังให้ค่ำควำมถูกต้องสูง (Kalensky, 1976) นอกจำกนี้ระบบ Hardware และ Software ได้รับกำร
พัฒนำขึ้นให้มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกข้ึนเร่ือย ๆ และเป็นที่นิยมใช้ในกลุ่มประเทศที่พัฒนำแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกำ 
แคนำดำ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เป็นต้น และจำกรำยงำนกำรใช้ประโยชน์ของ NASA ในด้ำนป่ำไม้มีจ ำนวนตัวอย่ำง 8 
โครงกำร (Williams and Miller, 1979) ได้แก ่

1) กำรส ำรวจประเมนิกำรเปลี่ยนแปลงเรือนยอดปำ่ไม้ (Forest Canopy) 
2) กำรเปลี่ยนแปลงกำรใชท้ี่ดินในบริเวณป่ำตน้น้ ำล ำธำรในสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
3) กำรส ำรวจพื้นที่ผำ่นกำรท ำไม้ในเขตป่ำสงวนในสหพันธ์สำธำรณรัฐไนจีเรีย 
4) กำรส ำรวจควำมหนำแน่นและควำมแน่นประชิดของเรือนยอดของป่ำสนในรัฐแคโรไลนำ 

     ตอนเหนือ 
5) กำรส ำรวจควำมเสียหำยปำ่ไม้เนื่องจำกแมลงกินใบในรัฐเพนซิลเวเนีย 
6) กำรส ำรวจท ำแผนที่ดัชนีพื้นที่ป่ำไม้ในรัฐโคโลรำโดตอนเหนอื 
7) กำรท ำไร่เลื่อนลอยในพื้นทีป่ำ่ไม้ในภำคเหนือของประเทศไทย 
8) กำรส ำรวจพื้นที่ที่ผำ่นกำรท ำไม้แถบเฮติและสำธำรณรัฐโดมนิิกัน 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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6 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

นอกจำกนี้ประเทศญี่ปุ่นได้ใช้เทคนิคนี้ในกำรส ำรวจสภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยใช้ข้อมูลจำกภำพดำวเทียม เช่น 
กำรส ำรวจสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ชนิดป่ำไม้ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำไม้และสภำพแวดล้อม กำรประเมินปริมำตรไม้ 
และกำรเจริญเติบโตรำยปี กำรส ำรวจพื้นที่ที่ผ่ำนกำรตัดฟันไม้ในแต่ละช่วงเวลำ กำรส ำรวจควำมเสียหำยของ
พื้นที่ป่ำไม้เนื่องจำกกำรท ำลำยของโรค แมลง และไฟป่ำ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ Remote Sensing 
Technology Center of Japan (RESTEC) ที่กล่ำวถึงประโยชน์ของกำรแปลข้อมูลป่ำไม้จำกภำพดำวเทียมด้วย
คอมพิวเตอร์ในกำรส ำรวจทรัพยำกรป่ำไม้ กำรส ำรวจกำรเจริญเติบโตและกำรกระจำยของพืชพรรณ กำรส ำรวจ
ตรวจตรำไฟป่ำ กำรส ำรวจควำมเสียหำยของป่ำไม้อันเนื่องจำกกำรท ำลำยของโรค กำรส ำรวจสถำนกำรณ์กำรใช้
ประโยชน์ที่ดินป่ำไม้ โดยเฉพำะกำรประเมินสถำนภำพกำรปลูกพืชเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ป่ำไม้ที่ถูกท ำลำยและ
ใช้ในกำรจัดท ำแผนที่ป่ำไม้ (Forest Mapping) (สมเดช, 2529ข) 
 

เทคนิคด้ำนกำรรับรู้ระยะไกลโดยใช้ภำพดำวเทียม Landsat มีทฤษฎีกำรจ ำแนกพื้นที่ป่ำไม้โดยทั่วไป
สองเทคนิคหลัก ได้แก่ วิธีกำรจ ำแนกประเภทข้อมูลแบบก ำกับดูแล (Supervised Classification) และวิธีกำร
จ ำแนกประเภทข้อมูลแบบไม่ก ำกับดูแล (Unsupervised Classification) โดยกำรจ ำแนกประเภทข้อมูลแบบ
ก ำกับดูแล ผู้วิเครำะห์ต้องเป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์อย่ำงสูงในกำรก ำหนดพื้นที่ตัวอย่ำง 
(Training Area) ภำคสนำม ในขณะที่กำรจ ำแนกประเภทข้อมูลแบบไม่ก ำกับดูแลจะใช้ควำมเชี่ยวชำญ  
ในกำรวิเครำะห์กลุ่มกำรสะท้อนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำเป็นหลัก อย่ำงไรก็ตำมกำรวิเครำะห์และจ ำแนกพื้นที่  
ป่ำไม้นั้น ถ้ำหำกใช้ทั้งสองวิธีก็จะให้ประโยชน์และควำมถูกต้องที่ดีกว่ำ (Kalensky, 1976) 
 

ส ำหรับประเทศไทยนั้น บุญชนะ (2524) สรุปไว้ว่ำได้เริ่มน ำภำพดำวเทียมมำประยุกต์เพื่อจัดท ำแผนที่
ป่ำไม้ของประเทศไทยอย่ำงจริงจังใน ปี พ.ศ. 2516 ภำยหลังจำกที่ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ส่งดำวเทียมส ำรวจ
ทรัพยำกร Landsat 1 ขึ้นสู่วงโคจรได้เกือบหนึ่งปี โดยผลกำรแปลตีควำมภำพดำวเทียมดังกล่ำว ประกอบกับ  
กำรตรวจสอบภำคพื้นดินระหว่ำง ปี พ.ศ. 2516 - 2517 ท ำให้กรมป่ำไม้สำมำรถจัดท ำแผนที่แสดงพื้นที่ป่ำไม้ของ
ประเทศไทยขึ้นใช้ในรำชกำรเมื่อ ปี พ.ศ. 2518 และท ำให้ทรำบถึงบริเวณพื้นที่ที่ยังคงมีสภำพป่ำไม้เหลืออยู่ 
(Existing Forest) ทั่วประเทศในขณะนั้น ต่อมำเมื่อดำวเทียม Landsat 2 ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรใน ปี พ.ศ. 2518 
กรมป่ำไม้ได้รับข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 2 ซึ่งถ่ำยในช่วงระหว่ำง ปี พ.ศ. 2518 – 2521 มำเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลที่ได้จำกภำพดำวเทียม Landsat 1 เพื่อส ำรวจศึกษำหำสภำพควำมเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่ำไม้ที่เกิดขึ้น
ในช่วงระยะเวลำ 5 ปี โดยด ำเนินกำรในภำคตะวันออกเป็นล ำดับแรก และภำคเหนือเป็นล ำดับถัดมำ โดยผลจำก
กำรศึกษำสภำพควำมเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่ำไม้และกำรจัดท ำแผนที่ป่ำไม้ในพื้นที่ภำคเหนือที่ส ำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ท ำให้คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นอนุมัติให้ด ำเนินกำรจัดตั้งสถำนีรับสัญญำณดำวเทียมขึ้นในประเทศไทย 
ส่งผลให้ประเทศไทยมีกำรน ำภำพดำวเทียมมำใช้ในกำรจ ำแนกพื้นที่ป่ำไม้กันอย่ำงแพร่หลำยมำกข้ึน 
 

สมเดช (2529ก) ได้ประยุกต์ภำพดำวเทียม Landsat 4 และระบบโปรแกรม MOA-RecogX ในกำร
วิเครำะห์จ ำแนกสภำพพื้นที่ป่ำไม้และกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ป่ำไม้ในท้องที่จังหวัดเลย ครอบคลุมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
แบ่งประเภทกำรใช้ประโยชน์ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ป่ำทึบ (ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่ำดิบเขำ ที่มีป่ำดิบแล้งปะปน
บำงส่วน) ป่ำโปร่ง (เป็นพื้นที่ป่ำเต็งรัง และมีป่ำเบญจพรรณผลัดใบปะปนบำงส่วน) พื้นที่ไร่ พื้นที่ป่ำไม้ที่ถูก
ท ำลำย และพื้นที่นำข้ำว โดยผลกำรตรวจสอบควำมถูกต้องพบว่ำมีค่ำควำมถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 89.50 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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7 บทที่ 2 กำรจัดท ำข้อมลูสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศไทย 

นอกจำกนี้ยังได้ใช้เทคนิคเดียวกันส ำหรับกำรจ ำแนกสภำพพื้นที่ป่ำไม้ที่ถูกท ำลำย และกำรใช้ที่ดินในท้องที่จังหวัด
จันทบุรี สำมำรถจ ำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินได้ 5 ประเภท ได้แก่ ป่ำดิบชื้น ป่ำถูกท ำลำย  สวนยำงพำรำ  
ไร่มันส ำปะหลัง และแหล่งน้ ำ โดยมีค่ำควำมถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 80 (สมเดช, 2529ข) 
 

วิธีกำรจ ำแนกพื้นที่เพื่อจัดท ำแผนที่ป่ำไม้ นอกจำกกำรใช้ภำพถ่ำยทำงอำกำศและภำพดำวเทียมแล้ว   
สมเดช และ วัลลภ (2529) ยังท ำกำรวิจัยเก่ียวกับกำรส ำรวจจ ำแนกสภำพ ชนิด และกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ป่ำไม้ 
บริเวณพื้นที่สะแกรำช อ ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ ด้วยเทคนิค Airborne MSS Data ซึ่งให้รำยละเอียด
ภำพค่อนข้ำงสูง ภำพถ่ำยที่ได้เป็นภำพขำวด ำ มำตรำส่วน 1:40,000 สำมำรถจ ำแนกพื้นที่ป่ำไม้ด้วยสำยตำได้
หลำกหลำยกลุ่มมำกยิ่งขึ้น ได้แก่ ป่ำดิบแล้ง ป่ำเต็งรัง สวนป่ำ (ไม้ขนำดโต) สวนป่ำ (ไม้ขนำดเล็ก) พื้นที่ป่ำไม้ที่
ถูกท ำลำย (มีไผ่ขึ้น) สวนป่ำ พื้นที่ว่ำงเปล่ำ และพื้นที่ที่มีต้นไม้สองฝั่งล ำห้วย แต่เนื่องจำกมีควำมยุ่งยำก  
ในขั้นตอนกำรจัดเก็บข้อมูล และต้องด ำเนินกำรน ำส่งข้อมูลที่จัดเก็บได้ไปแปลผลยังต่ำงประเทศ จึงท ำให้วิธีกำรนี้
ไม่ได้ถูกน ำมำพัฒนำต่อ 
 

 กรมป่ำไม้ (2543) ด ำเนินโครงกำรจัดท ำแผนที่ป่ำไม้ โดยแปลตีควำมพื้นที่ป่ำไม้จำกข้อมูลภำพดำวเทียม 
Landsat 5 ระบบบันทึกภำพ Thematic Mapper (TM) ด้วยเทคนิคกำรแปลตีควำมจำกแผนที่ภำพดำวเทียมที่
พิมพ์ลงบนกระดำษที่มำตรำส่วน 1:50,000 แล้วจึงแปลตีควำมด้วยสำยตำ จำกนั้นน ำเข้ำข้อมูลผลกำรแปล
ตีควำมด้วยสำยตำโดยใช้เครื่องกรำดภำพ (Scanner) และใช้เทคนิควิธีกำรแปลงข้อมูลภำพเป็นข้อมูลเส้น 
(Vectorization) พื้นที่ป่ำไม้ที่แปลตีควำมได้คิดเป็นร้อยละ 33.15 ของพื้นที่ประเทศ นับว่ำเป็นก้ำวส ำคัญของ
กำรจัดท ำแผนที่ป่ำไม้โดยใช้เทคโนโลยีกำรรับรู้ระยะไกล ต่อมำภำยหลังจำกกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ปี พ.ศ. 2545 จึงได้โอนภำรกิจของโครงกำรดังกล่ำวให้แก่ กรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช เป็นผู้ดูแล 
 

ใน ปี พ.ศ. 2551 กรมป่ำไม้ได้ด ำเนินโครงกำรจัดท ำแผนที่ป่ำไม้โดยแปลตีควำมพื้นที่ป่ำไม้จำก
ข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 5 ระบบบันทึกภำพ TM โดยใช้เทคนิคกำรแปลตีควำมด้วยสำยตำกับข้อมูลภำพ
ดำวเทียมเชิงเลขแสดงผลบนหน้ำจอคอมพิวเตอร์ และจัดท ำข้อมูลขอบเขตพื้นที่ป่ำไม้จำกหน้ำจอคอมพิวเตอร์  
(On-screen Digitizing) โดยข้อดีของกำรแปลตีควำมพื้นที่ป่ำไม้จำกข้อมูลภำพดำวเทียมที่แสดงผลผ่ำน 
หน้ำจอคอมพิวเตอร์คือ กำรได้เห็นข้อมูลพื้นที่ป่ำไม้ที่ละเอียดมำกข้ึน สำมำรถแปลตีควำมและจ ำแนกข้อมูลพื้นที่ 
ป่ำไม้ได้ดี โดยพื้นที่ป่ำไม้ที่แปลได้ใน ปี พ.ศ. 2551 คิดเป็นร้อยละ 33.44 ของพื้นที่ประเทศ (กรมป่ำไม้, 2551) 
 

 ใน ปี พ.ศ. 2556 กรมป่ำไม้ได้ด ำเนินโครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2555 – 2556 โดย
ใช้ข้อมูลภำพดำวเทียมไทยโชตเป็นหลักในกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ร่วมกับข้อมูลภำพดำวเทียม 
Landsat 8 ในบริเวณที่พื้นที่ที่ไม่มีภำพดำวเทียมไทยโชตครอบคลุม เทคนิคกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ 
ใช้หลักกำรจัดแบ่งส่วนข้อมูลที่ปรำกฏในภำพดำวเทียม (Segmentation) ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปี พ.ศ. 2555 – 
2556 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่ำไม้ทั้งสิ้น 102,119,539.55 ไร่ หรือร้อยละ 31.57 ของพื้นที่ประเทศ และในช่วงของ
กำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ได้มีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงตัวแทนของหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำ
ข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศ ได้แก่ กรมป่ำไม้ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช กรมทรัพยำกร



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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8 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

ทำงทะเลและชำยฝั่ง เพื่อร่วมกันก ำหนดนิยำมกำรแปลข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้จำกภำพดำวเทียม สรุปได้ว่ำ พื้นที่
ป่ำไม้ หมำยถึง “พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สำมำรถจ ำแนกได้ว่ำเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนำดไม่
น้อยกว่ำ 3.125 ไร่ และหมำยรวมถึงทุ่งหญ้ำและลำนหินที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ ที่ปรำกฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่
จ ำแนกได้ว่ำเป็นพื้นที่ป่ำไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคำลิปตัส หรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่ำผลผลิตหลักของกำร
ด ำเนินกำรไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยำงพำรำ และสวนปำล์ม” (กรมป่ำไม้, 2556) 
 

 ใน ปี พ.ศ. 2557 กรมป่ำไม้ได้ด ำเนินโครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2556 – 2557 โดย
ใช้ข้อมูลภำพดำวเทียมไทยโชตเป็นหลักในกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ร่วมกับข้อมูลภำพดำวเทียม 
Landsat 8 โดยใช้เทคนิคกำรแปลตีควำมข้อมูลพื้นที่ป่ำไม้ด้วยสำยตำ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปี พ.ศ. 2556 – 2557 
ประเทศไทยมีพื้นที่ป่ำไม้เหลืออยู่ทั้งสิ้น 102,285,400.62 ไร่ หรือร้อยละ 31.62 ของพื้นที่ประเทศ เพิ่มขึ้นจำก
ข้อมูลเมื่อ ปี พ.ศ. 2555 – 2556 จ ำนวน 165,861.07 ไร่ (กรมป่ำไม้, 2557) 
 

 ใน ปี พ.ศ. 2558 กรมป่ำไม้ได้ด ำเนินโครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 โดย
ใช้ข้อมูลภำพดำวเทียมไทยโชตเป็นหลักในกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ร่วมกับข้อมูลภำพดำวเทียม 
Landsat 8 โดยใช้เทคนิคกำรแปลตีควำมข้อมูลพื้นที่ป่ำไม้ด้วยสำยตำ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 
ประเทศไทยมีพื้นที่ป่ำไม้เหลืออยู่ทั้งสิ้น 102,240,981.88 ไร่ หรือร้อยละ 31.60 ของพื้นที่ประเทศ ลดลงจำก
ข้อมูลเมื่อ ปี พ.ศ. 2556 – 2557 จ ำนวน 44,418.77 ไร่ (กรมป่ำไม้, 2558) 
 

 ใน ปี พ.ศ. 2559 กรมป่ำไม้ได้ด ำเนินโครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2558 – 2559 โดย
ใช้ข้อมูลภำพดำวเทียมไทยโชตเป็นหลักในกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ร่วมกับข้อมูลภำพดำวเทียม 
Landsat 8 โดยใช้เทคนิคกำรแปลตีควำมข้อมูลพื้นที่ป่ำไม้ด้วยสำยตำ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปี พ.ศ. 2558 – 2559 
ประเทศไทยมีพื้นที่ป่ำไม้เหลืออยู่ทั้งสิ้น 102,174,805.09 ไร่ หรือร้อยละ 31.58 ของพื้นที่ประเทศ ลดลงจำก
ข้อมูลเมื่อ ปี พ.ศ. 2557 – 2558 จ ำนวน 66,176.79 ไร่ (กรมป่ำไม้, 2559) 
 

 ใน ปี พ.ศ. 2560 กรมป่ำไม้ได้ด ำเนินโครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 โดย
ใช้ข้อมูลภำพดำวเทียมไทยโชตเป็นหลักในกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ร่วมกับข้อมูลภำพดำวเทียม 
Landsat 8  และดำวเทียม Sentinel-2 โดยใช้ เทคนิคกำรแปลตีควำมข้อมูลพื้ นที่ป่ ำ ไม้ด้ วยสำยตำ 
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่ำไม้เหลืออยู่ทั้งสิ้น 102,156,350.51 ไร่ หรือ 
ร้อยละ 31.58 ของพื้นที่ประเทศ ลดลงจำกข้อมูลเมื่อ ปี พ.ศ. 2558 – 2559 จ ำนวน 18,454.58 ไร่ (กรมป่ำไม้, 
2560) 
 

 ล่ำสุดเมื่อ ปี พ.ศ. 2561 กรมป่ำไม้ได้ด ำเนินโครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 
2561 โดยใช้ข้อมูลภำพดำวเทียม Sentinel-2 และดำวเทียม Landsat 8 เป็นหลักในกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่
ป่ำไม้ โดยใช้เทคนิคกำรแปลตีควำมข้อมูลพื้นที่ป่ำไม้ด้วยสำยตำ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 
ประเทศไทยมีพื้นที่ป่ำไม้เหลืออยู่ทั้งสิ้น 102,488,302.19 ไร่ หรือร้อยละ 31.68 ของพื้นที่ประเทศ เพิ่มขึ้นจำก
ข้อมูลเมื่อ ปี พ.ศ. 2559 – 2560 จ ำนวน 331,951.67 ไร ่(กรมป่ำไม้, 2561) 
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9 บทที่ 3 วิธีกำรศึกษำและวเิครำะห์ข้อมูล 

บทท่ี 3 วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้ ศูนย์วิจัยป่ำไม้ คณะวนศำสตร์ จึงแสดงรำยละเอียดวิธีกำรศึกษำและ
วิเครำะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ศูนย์วิจัยป่ำไม้ได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 

 3.1.1 ข้อมูลขอบเขตกำรปกครอง จัดท ำโดยส ำนักบริหำรกำรปกครองท้องที่ กรมกำรปกครอง 
กระทรวงมหำดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2556 จัดเก็บในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ เป็นรูปหลำยเหลี่ยม (Polygon) 
แบบเวกเตอร์ (Vector) พื้นหลักฐำน Indian 1975 ทั้งนี้ข้อมูลขอบเขตกำรปกครองจะถูกแปลงเป็นพื้นหลักฐำน 

WGS 1984 (World Geodetic System 1984) โดยใช้ค่ำตัวแปร (Parameter) คือ ΔX เท่ำกับ 204.5 เมตร 

ΔY เท่ำกับ 837.9 เมตร และ ΔZ เท่ำกับ 294.8 เมตร อ้ำงอิงจำกประกำศกรมแผนที่ทหำร เรื่อง ค่ำตัวแปรที่
เหมำะสมในกำรแปลงพื้นหลักฐำน เม่ือวันที่ 10 มกรำคม พ.ศ. 2551 
 

 3.1.2 ข้อมูลขอบเขตสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 จัดเก็บเป็นข้อมูลในระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ของกรมป่ำไม้ โดยใช้ส ำหรับเป็นข้อมูลอ้ำงอิงประกอบกำรปฏิบัติงำนจ ำแนกข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ 
 

 3.1.3 ข้อมูลภำพดำวเทียมในระบบ Google Earth โดยใช้ส ำหรับเป็นข้อมูลอ้ำงอิงประกอบกำร
ปฏิบัติงำนจ ำแนกข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ 
 

 3.1.4 ข้อมูลภำพดำวเทียมอ่ืน ๆ ที่ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้มีอยู่ เพื่อใช้ส ำหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนกำร
แปลตีควำมและจ ำแนกข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้จำกภำพดำวเทียม 
 
3.2 การจัดหาข้อมูลภาพดาวเทียม 
 

 ในกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ในครั้งนี้ได้พิจำรณำเลือกใช้ข้อมูลภำพดำวเทียมที่บันทึกด้วยระบบ 
Passive เนื่องจำกภำพดำวเทียมดังกล่ำวสำมำรถน ำมำแปลตีควำมและจ ำแนกประเภทข้อมูลด้วยสำยตำได้เป็น
อย่ำงดี รองรับกำรผสมแถบควำมถี่เพื่อสร้ำงภำพผสมสีเท็จ (False Color Composite) และรองรับกำรจ ำแนก
ประเภทข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในครั้งนี้ได้เลือกใช้ข้อมูลภำพจำกดำวเทียม  2 
ดวง ได้แก่ ดำวเทียม Sentinel-2 เลือกใช้ข้อมูลจำกระบบบันทึกภำพ Multispectral Instrument (MSI) 
จ ำนวน 4 แถบควำมถี่ (Band) ที่ให้ควำมละเอียดจุดภำพ (Spatial Resolution) เท่ำกับ 10 เมตร และดำวเทียม 
Landsat 8 เลือกใช้ข้อมูลจำกระบบบันทึกภำพ Operational Land Imager (OLI) ที่ให้ควำมละเอียดจุดภำพ
เท่ำกับ 30 เมตร รำยละเอียดที่เก่ียวข้องกับดำวเทียมทั้ง 2 ดวงมีดังนี้ 
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10 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 3.2.1 ดำวเทียม Sentinel-2 
 

  ดำวเทียม Sentinel-2 เป็นดำวเทียมวงโคจรกว้ำง (Wide-swath) ของสหภำพยุโรป มีวงโคจร
สัมพันธ์กับดวงอำทิตย์ (Sun-synchronous Orbit) ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อบันทึกภำพพื้นผิวโลกต่อเนื่องจำกดำวเทียม 
SPOT และดำวเทียม Landsat โดยมีบริษัท Astrium GmbH (Germany) รับผิดชอบกำรพัฒนำดำวเทียม และ
บริษัท Astrium SAS (France) รับผิดชอบกำรพัฒนำระบบบันทึกภำพ Multispectral Instrument (MSI) 
ดำวเทียม Sentinel-2 ประกอบด้วย ดำวเทียม S2A และ S2B ปฏิบัติงำนในวงโคจรเดียวกันที่ระดับควำมสูง
เฉลี่ย 786 กิโลเมตร แต่ต ำแหน่งของดำวเทียมต่ำงกัน 180 องศำ ดำวเทียม Sentinel-2 มี อุปกรณ์  
Multispectral Instrument (MSI) บันทึกภำพทั้งหมด 13 แถบควำมถี่ แบ่งกลุ่มตำมควำมละเอียดจุดภำพได้
ดังนี้  1) ควำมละเอียดจุดภำพ 10 เมตร มีจ ำนวน 4 แถบควำมถี่ ได้แก่ แถบควำมถี่ที่ 2 3 4 และ 8  2) ควำม
ละเอียดจุดภำพ 20 เมตร มีจ ำนวน 6 แถบควำมถี่ ได้แก่ แถบควำมถี่ที่ 5 6 7 8a 11 และ 12 และ  3) ควำม
ละเอียดจุดภำพ 60 เมตร มีจ ำนวน 3 แถบควำมถี่ ได้แก่ แถบควำมถี่ที่ 1 9 และ 10 รำยละเอียดควำมยำวช่วง
คลื่นกลำงและควำมละเอียดจุดภำพของดำวเทียม Sentinel-2 แสดงตำมตำรำงที่ 1 และภำพที่ 1 แสดง
รำยละเอียดแถบควำมถี่ของระบบบันทึกภำพของดำวเทียม Sentinel-2  ดำวเทียม Landsat 8  และดำวเทียม 
Landsat 7 
 

 
 
ภาพที่ 1  แถบควำมถี่ของระบบบันทึกภำพของดำวเทียม Sentinel-2  ดำวเทียม Landsat 8  และดำวเทียม  
   Landsat 7 
ที่มา: National Aeronautics and Space Administration (2019) 
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11 บทที่ 3 วิธีกำรศึกษำและวเิครำะห์ข้อมูล 

ตารางที่ 1  ควำมยำวช่วงคลื่นกลำงและควำมละเอียดจุดภำพของดำวเทียม Sentinel-2 
 

แถบควำมถี่ 

ดำวเทียม Sentinel-2 S2A ดำวเทียม Sentinel-2 S2B ควำม
ละเอียด
จุดภำพ 
(เมตร) 

ควำมยำว 
ช่วงคลืน่กลำง 
(นำโนเมตร) 

ควำมกว้ำง 
แถบควำมถี ่
(นำโนเมตร) 

ควำมยำว 
ช่วงคลืน่กลำง 
(นำโนเมตร) 

ควำมกว้ำง 
แถบควำมถี ่
(นำโนเมตร) 

1 (Aerosol Retrieval) 443.9 27 442.3 45 60 
2 (Classical Blue) 496.6 98 492.1 98 10 
3 (Green) 560 45 559 46 10 
4 (Red) 664.5 38 665 39 10 
5 (Vegetation Red-edge) 703.9 19 703.8 20 20 
6 (Vegetation Red-edge) 740.2 18 739.1 18 20 
7 (Vegetation Red-edge) 782.5 28 779.7 28 20 
8 (Near-infrared) 835.1 145 833 133 10 
8a (Vegetation Red-edge) 864.8 33 864 32 20 
9 (Water Vapour Retrieval) 945 26 943.2 27 60 
10 (Cirrus Cloud Detection) 1,373.5 75 1,376.9 76 60 
11 (Short-wave Infrared) 1,613.7 143 1,610.4 141 20 
12 (Short-wave Infrared) 2,202.4 242 2,185.7 238 20 

 
 รำยละเอียดของข้อมูลภำพดำวเทียม Sentinel-2 ที่น ำมำใช้ในกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ 
บันทึกภำพ ปี พ.ศ. 2562 แสดงตำมตำรำงที่ 2 ส ำหรับตัวอย่ำงภำพดำวเทียม Sentinel-2 ครอบคลุมพื้นที่
ประเทศไทย แสดงตำมภำพที่ 2 
 
ตารางที่ 2  รำยละเอียดไฟล์ข้อมูลภำพดำวเทียม Sentinel-2 ส ำหรับใช้ประกอบกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ 
                ป่ำไม้ บันทึกภำพ ปี พ.ศ. 2562 
 

ชื่อไฟล์ข้อมูล 
ระบบ 

อ้ำงอิงภำพ 
วันเดือนป ี

ที่บันทึกภำพ 
ร้อยละ 

กำรบดบังของเมฆ 
L1C_T47NMH_A010097_20190211T034916 T47NMH 11 กุมภำพันธ์ 2562 0.26 
L1C_T47NMJ_A010097_20190211T034916 T47NMJ 11 กุมภำพันธ์ 2562 0.01 
L1C_T47NMJ_A009854_20190125T040100 T47NMJ 25 มกรำคม 2562 0 
L1C_T47QLC_A019020_20190212T040026 T47QLC 12 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47QLB_A019020_20190212T040026 T47QLB 12 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47QLA_A019020_20190212T040026 T47QLA 12 กุมภำพันธ์ 2562 0 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

12 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

ชื่อไฟล์ข้อมูล 
ระบบ 

อ้ำงอิงภำพ 
วันเดือนป ี

ที่บันทึกภำพ 
ร้อยละ 

กำรบดบังของเมฆ 
L1C_T47QLV_A010040_20190207T040937 T47QLV 7 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47QMC_A019020_20190212T040026 T47QMC 12 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47QMC_A018977_20190209T035523 T47QMC 9 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47QMB_A018977_20190209T035523 T47QMB 9 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47QMB_A010040_20190207T040937 T47QMB 7 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47QMA_A019020_20190212T040026 T47QMA 12 กุมภำพันธ์ 2562 0.02 
L1C_T47QMA_A018977_20190209T035523 T47QMA 9 กุมภำพันธ์ 2562 0.01 
L1C_T47QMV_A018977_20190209T035523 T47QMV 9 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47QMU_A018977_20190209T035523 T47QMU 9 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47PMT_A018977_20190209T035523 T47PMT 9 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47PMS_A018977_20190209T035523 T47PMS 9 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47PMR_A018977_20190209T035523 T47PMR 9 กุมภำพันธ์ 2562 0.01 
L1C_T47QNC_A018977_20190209T035523 T47QNC 9 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47QNB_A009997_20190204T040029 T47QNB 4 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47QNA_A018977_20190209T035523 T47QNA 9 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47QNV_A018977_20190209T035523 T47QNV 9 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47QNU_A018977_20190209T035523 T47QNU 9 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47PNT_A018977_20190209T035523 T47PNT 9 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47PNS_A018977_20190209T035523 T47PNS 9 กุมภำพันธ์ 2562 0.01 
L1C_T47QPC_A018977_20190209T035523 T47QPC 9 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47QPB_A018977_20190209T035523 T47QPB 9 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47QPA_A018977_20190209T035523 T47QPA 9 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47QPV_A019406_20190311T035011 T47QPV 11 มีนำคม 2562 0 
L1C_T47QPV_A019363_20190308T034140 T47QPV 8 มีนำคม 2562 0 
L1C_T47QPU_A010669_20190323T034334 T47QPU 23 มีนำคม 2562 0 
L1C_T47QPU_A019406_20190311T035011 T47QPU 11 มีนำคม 2562 0 
L1C_T47PPT_A019406_20190311T035011 T47PPT 11 มีนำคม 2562 0 
L1C_T47PPT_A010526_20190313T034531 T47PPT 13 มีนำคม 2562 0 
L1C_T47PPS_A019406_20190311T035011 T47PPS 11 มีนำคม 2562 0 
L1C_T47PPS_A019506_20190318T034552 T47PPS 18 มีนำคม 2562 0 
L1C_T47QQB_A018934_20190206T033925 T47QQB 6 กุมภำพันธ์ 2562 0 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

13 บทที่ 3 วิธีกำรศึกษำและวเิครำะห์ข้อมูล 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

ชื่อไฟล์ข้อมูล 
ระบบ 

อ้ำงอิงภำพ 
วันเดือนป ี

ที่บันทึกภำพ 
ร้อยละ 

กำรบดบังของเมฆ 
L1C_T47QQA_A018934_20190206T033925 T47QQA 6 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47QQV_A018934_20190206T033925 T47QQV 6 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47QRA_A018934_20190206T033925 T47QRA 6 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T48QTF_A018934_20190206T033925 T48QTF 6 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47QRV_A018934_20190206T033925 T47QRV 6 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47QRU_A018934_20190206T033925 T47QRU 6 กุมภำพันธ์ 2562 0.01 
L1C_T47PRT_A018791_20190127T034019 T47PRT 27 มกรำคม 2562 0 
L1C_T48QTE_A018934_20190206T033925 T48QTE 6 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T48QTD_A018934_20190206T033925 T48QTD 6 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T48QTD_A010054_20190208T034132 T48QTD 8 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T48PTC_A019034_20190213T034330 T48PTC 13 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T48PTB_A019034_20190213T034330 T48PTB 13 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T48PTA_A019034_20190213T034330 T48PTA 13 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T48PTV_A009911_20190129T033745 T48PTV 29 มกรำคม 2562 0.01 
L1C_T48PTU_A009768_20190119T034257 T48PTU 19 มกรำคม 2562 3.56 
L1C_T48PTT_A009768_20190119T034257 T48PTT 19 มกรำคม 2562 7.62 
L1C_T48QUF_A019034_20190213T033440 T48QUF 13 กุมภำพันธ์ 2562 0.26 
L1C_T48QUE_A019034_20190213T033440 T48QUE 13 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T48QUD_A010054_20190208T034132 T48QUD 8 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T48PUC_A019034_20190213T034330 T48PUC 13 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T48PUB_A019034_20190213T034330 T48PUB 13 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T48PUA_A019034_20190213T034330 T48PUA 13 กุมภำพันธ์ 2562 0.80 
L1C_T48QVF_A010054_20190208T034132 T48QVF 8 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T48QVE_A010054_20190208T034132 T48QVE 8 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T48QVD_A019034_20190213T033440 T48QVD 13 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T48PVC_A019034_20190213T034330 T48PVC 13 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T48PVB_A019034_20190213T034330 T48PVB 13 กุมภำพันธ์ 2562 0.07 
L1C_T48PVA_A019034_20190213T034330 T48PVA 13 กุมภำพันธ์ 2562 0.53 
L1C_T48QWD_A019034_20190213T033440 T48QWD 13 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T48PWC_A010054_20190208T034132 T48PWC 8 กุมภำพันธ์ 2562 0 

 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

14 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

ชื่อไฟล์ข้อมูล 
ระบบ 

อ้ำงอิงภำพ 
วันเดือนป ี

ที่บันทึกภำพ 
ร้อยละ 

กำรบดบังของเมฆ 
L1C_T48PWC_A010154_20190215T033330 T48PWC 15 กุมภำพันธ์ 2562 0.01 
L1C_T48PWB_A010154_20190215T033330 T48PWB 15 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T48PWA_A010154_20190215T033330 T48PWA 15 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47PLL_A010140_20190214T035821 T47PLL 14 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47PLK_A010140_20190214T035821 T47PLK 14 กุมภำพันธ์ 2562 0.01 
L1C_T47QQU_A018934_20190206T033925 T47QQU 6 กุมภำพันธ์ 2562 0.04 
L1C_T47PQT_A010240_20190221T034222 T47PQT 22 กุมภำพันธ์ 2562 0.05 
L1C_T47PQS_A009811_20190122T034312 T47PQS 22 มกรำคม 2562 0 
L1C_T47PRS_A009954_20190201T035021 T47PRS 1 กุมภำพันธ์ 2562 0.27 
L1C_T47PNR_A010097_20190211T034916 T47PNR 11 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47PNR_A018834_20190130T035120 T47PNR 30 มกรำคม 2562 0.88 
L1C_T47PPR_A009811_20190122T034312 T47PPR 22 มกรำคม 2562 0 
L1C_T47PQR_A010669_20190323T034334 T47PQR 23 มีนำคม 2562 0.08 
L1C_T47PRR_A009954_20190201T035021 T47PRR 1 กุมภำพันธ์ 2562 0 
L1C_T47PNQ_A018834_20190130T035120 T47PNQ 30 มกรำคม 2562 0 
L1C_T47PNQ_A010669_20190323T035427 T47PNQ 23 มีนำคม 2562 0 
L1C_T47PQQ_A018791_20190127T034019 T47PQQ 27 มกรำคม 2562 0.57 
L1C_T47PRQ_A018648_20190117T034725 T47PRQ 17 มกรำคม 2562 0.08 
L1C_T47PRQ_A019034_20190213T034330 T47PRQ 13 กุมภำพันธ์ 2562 0.57 
L1C_T47PRP_A009811_20190122T034312 T47PRP 22 มกรำคม 2562 1.00 
L1C_T47PRP_A009768_20190119T034257 T47PRP 19 มกรำคม 2562 5.97 
L1C_T47PRN_A009768_20190119T034257 T47PRN 19 มกรำคม 2562 10.11 
L1C_T47NNH_A019220_20190226T034912 T47NNH 26 กุมภำพันธ์ 2562 0.35 
L1C_T47PMK_A010240_20190221T035456 T47PMK 21 กุมภำพันธ์ 2562 0.26 
L1C_T47PMK_A009997_20190204T040029 T47PMK 4 กุมภำพันธ์ 2562 0.15 
L1C_T47NPG_A010054_20190208T034132 T47NPG 8 กุมภำพันธ์ 2562 1.45 
L1C_T47NQG_A010054_20190208T034132 T47NQG 8 กุมภำพันธ์ 2562 1.23 
L1C_T47PQP_A018791_20190127T034019 T47PQP 27 มกรำคม 2562 0 
L1C_T47PPP_A009811_20190122T034312 T47PPP 22 มกรำคม 2562 4.86 
L1C_T47PNP_A018691_20190120T035439 T47PNP 20 มกรำคม 2562 0.32 
L1C_T47PNP_A018648_20190117T034725 T47PNP 17 มกรำคม 2562 5.69 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

15 บทที่ 3 วิธีกำรศึกษำและวเิครำะห์ข้อมูล 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

ชื่อไฟล์ข้อมูล 
ระบบ 

อ้ำงอิงภำพ 
วันเดือนป ี

ที่บันทึกภำพ 
ร้อยละ 

กำรบดบังของเมฆ 
L1C_T47PNL_A010097_20190211T034916 T47PNL 11 กุมภำพันธ์ 2562 1.06 
L1C_T47PPL_A018791_20190127T035506 T47PPL 27 มกรำคม 2562 2.27 
L1C_T47PNN_A010526_20190313T034531 T47PNN 13 มีนำคม 2562 0.54 
L1C_T47PNM_A010526_20190313T034531 T47PNM 13 มีนำคม 2562 1.79 
L1C_T47PML_A010669_20190323T035427 T47PML 23 มีนำคม 2562 0 
L1C_T47PML_A019263_20190301T040245 T47PML 1 มีนำคม 2562 1.42 
L1C_T47PMN_A019549_20190321T035915 T47PMN 21 มีนำคม 2562 3.55 
L1C_T47PNK_A010669_20190323T035427 T47PNK 23 มีนำคม 2562 0.57 
L1C_T47NPJ_A010669_20190323T035427 T47NPJ 23 มีนำคม 2562 0.12 
L1C_T47PPK_A010669_20190323T035427 T47PPK 23 มีนำคม 2562 0.38 
L1C_T47PPQ_A010669_20190323T035427 T47PPQ 23 มีนำคม 2562 0.13 
L1C_T47NQH_A010626_20190320T034313 T47NQH 20 มีนำคม 2562 16.58 
L1C_T47NPH_A019363_20190308T034140 T47NPH 8 มีนำคม 2562 12.58 
L1C_T47NPH_A019463_20190315T033351 T47NPH 15 มีนำคม 2562 0.37 
L1C_T47PMM_A019835_20190410T040204 T47PMM 10 เมษำยน 2562 15.81 
L1C_T47NNJ_A010097_20190211T034916 T47NNJ 11 กุมภำพันธ์ 2562 1.15 
L1C_T47NRH_A010054_20190208T034132 T47NRH 8 กุมภำพันธ์ 2562 8.70 
L1C_T47NRG_A010626_20190320T034313 T47NRG 20 มีนำคม 2562 2.55 

 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

16 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 
 
ภาพที่ 2  ภำพดำวเทียม Sentinel-2 ครอบคลุมพื้นทีป่ระเทศไทย บันทึกภำพ ป ีพ.ศ. 2562 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

17 บทที่ 3 วิธีกำรศึกษำและวเิครำะห์ข้อมูล 

 3.2.2 ดำวเทียม Landsat 8 
 

ดำวเทียม Landsat 8 สร้ำงขึ้นจำกควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กำรบริหำรกำรบินและอวกำศ
แห่งชำติ (National Aeronautics and Space Administration: NASA) และส ำนักงำนส ำรวจทำงธรณีวิทยำ
ของสหรัฐอเมริกำ (United States Geological Survey: USGS) ถูกน ำส่งขึ้นสู่วงโคจร ณ Vandenberg Air 
Force Base รัฐ California เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2556 และเร่ิมปฏิบัติกำรเมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม พ.ศ. 
2556 ดำวเทียม Landsat 8 มีสองระบบบันทึกภำพ ได้แก่ 1) ระบบ Operational Land Imager (OLI) มีควำม
ละเอียดจุดภำพในแถบควำมถี่ที่ 1 – 7 และแถบควำมถี่ที่ 9 เท่ำกับ 30 เมตร และควำมละเอียดจุดภำพ 15 เมตร
ในแถบควำมถี่ที่ 8 2) ระบบ Thermal Infrared Sensor (TIRS) แถบควำมถี่ที่ 10 และ 11 ควำมละเอียดจุดภำพ 
100 เมตร 
 

กำรจัดเก็บข้อมูลของดำวเทียม Landsat 8 จัดเก็บในลักษณะข้อมูล 16 บิต ท ำให้สำมำรถ
จ ำแนกวัตถุที่ปรำกฏในภำพดำวเทียมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รำยละเอียดควำมยำวช่วงคลื่นที่บันทึก
และวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำนแต่ละแถบควำมถี่ของข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 8 แสดงตำมตำรำงที่ 3 
ส ำหรับรำยละเอียดข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 8 ที่น ำมำใช้ประกอบกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ 
บันทึกภำพ ปี พ.ศ. 2562 แสดงตำมตำรำงที่  4 ส ำหรับตัวอย่ำงภำพดำวเทียม Landsat 8 ครอบคลุม 
ประเทศไทย แสดงตำมภำพที่ 3 
 

ส ำหรับแหล่งข้อมูลส ำหรับดำวน์โหลดข้อมูล Landsat 8 คือ https://earthexplorer.usgs.gov/ 
ทั้งนี้ข้อมูลภำพครอบคลุมประเทศไทยที่ดำวน์โหลดได้เป็นผลิตภัณฑ์แบบ L1TP (Level-1 Precision and 
Terrain Corrected Product) หมำยถึง ข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 8 ได้รับกำรปรับแก้ไขควำมคลำดเคลื่อน
เชิงคลื่น และเชิงเรขำคณิตแบบเป็นระบบ (Systematic Radiometric and Geometric Accuracy) โดยใช้
ข้อมูลจุดควบคุมภำคพื้นดิน (Ground Control Point: GCP) จำกชุดข้อมูล Global Land Survey 2000 
(GLS2000) ร่วมกับแบบจ ำลองควำมสูงเชิงเลขจำกหลำยแหล่งข้อมูล ได้แก่  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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

18 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

ตารางที่ 3  ควำมยำวช่วงคลื่นที่บันทึกและวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำนแต่ละแถบควำมถี่ของข้อมูลภำพดำวเทียม  
               Landsat 8 
 

แถบควำมถี่ 
ควำมยำวช่วงคลืน่ 

(ไมโครเมตร) 
วัตถุประสงค์ของกำรใช้งำน 

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

2 (Blue) 0.45 - 0.51 
กำรท ำแผนที่ชั้นควำมลึก (Bathymetric Mapping) 
แยกควำมแตกต่ำงของดินจำกพืชพรรณและแยกควำม
แตกต่ำงของพืชพรรณที่ผลัดใบจำกไม้สน 

3 (Green) 0.53 - 0.59 
เน้นพืชพรรณซึ่งจะมีประโยชน์ส ำหรับประเมินควำม
แข็งแรงของพืชพรรณ (Plant Vigor) 

4 (Red)  0.64 - 0.67 แยกแยะพืชพรรณในแต่ละควำมลำดชัน 
5 (Near Infrared) 0.85 - 0.88 เน้นปริมำณมวลชีวภำพและแนวชำยฝั่งทะเล 

6 (Short-wave Infrared 1) 1.57 - 1.65 
แยกแยะองค์ประกอบควำมชื้นในดินและพืชพรรณและ
กำรผ่ำนทะลุของเมฆชั้นบำง 

7 (Short-wave Infrared 2) 2.11 - 2.29 
ปรับปรุงกำรตรวจวัดองค์ประกอบของควำมชื้นในดิน
และพืชพรรณ และกำรผ่ำนทะลุของเมฆชั้นบำงให้ดี
ยิ่งขึ้น 

8 (Panchromatic) 0.50 - 0.68 ท ำให้ภำพมีควำมคมชัดมำกยิ่งขึ้น 

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

10 (Thermal Infrared Sensor 1) 10.60 - 11.19 กำรท ำแผนที่ควำมร้อนและคำดกำรณ์ควำมชื้นของดิน 

11 (Thermal Infrared Sensor 2) 11.50 - 12.51 
ปรับปรุงกำรท ำแผนที่ควำมร้อนและคำดกำรณ์ควำมชื้น
ของดินให้ดียิ่งขึ้น 

 

ที่มา: United States Geological Survey (2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

19 บทที่ 3 วิธีกำรศึกษำและวเิครำะห์ข้อมูล 

ตารางที่ 4  รำยละเอียดไฟล์ข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 8 ส ำหรับใช้ประกอบกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ 
                ป่ำไม้ บันทึกภำพ ปี พ.ศ. 2562 
 

ช่ือไฟล์ข้อมูล Path Row 
วันเดือนป ี

ที่บันทึกภำพ 

ร้อยละ 
กำรบดบัง 
ของเมฆ 

LC08_L1TP_126049_20190227_20190309_01_T1 126 49 27 กุมภำพันธ์ 2562 1.82 
LC08_L1TP_126050_20190126_20190206_01_T1 126 50 26 มกรำคม 2562 0.64 
LC08_L1TP_127047_20190322_20190403_01_T1 127 47 22 มีนำคม 2562 5.40 
LC08_L1TP_127048_20190202_20190206_01_T1 127 48 2 กุมภำพันธ์ 2562 0.24 
LC08_L1TP_127049_20190202_20190206_01_T1 127 49 2 กุมภำพันธ์ 2562 0.58 
LC08_L1TP_127050_20190117_20190131_01_T1 127 50 17 มกรำคม 2562 0.05 
LC08_L1TP_127051_20190202_20190206_01_T1 127 51 2 กุมภำพันธ์ 2562 7.24 
LC08_L1TP_127052_20190101_20190130_01_T1 127 52 1 มกรำคม 2562 3.83 
LC08_L1TP_127055_20190322_20190403_01_T1 127 55 22 มีนำคม 2562 0.27 
LC08_L1TP_127056_20190322_20190403_01_T1 127 56 22 มีนำคม 2562 5.11 
LC08_L1TP_128047_20190124_20190205_01_T1 128 47 24 มกรำคม 2562 14.90 
LC08_L1TP_128048_20190124_20190205_01_T1 128 48 24 มกรำคม 2562 0.01 
LC08_L1TP_128049_20190124_20190205_01_T1 128 49 24 มกรำคม 2562 0.04 
LC08_L1TP_128050_20190124_20190205_01_T1 128 50 24 มกรำคม 2562 0.05 
LC08_L1TP_128051_20190124_20190205_01_T1 128 51 24 มกรำคม 2562 0.12 
LC08_L1TP_128052_20190124_20190205_01_T1 128 52 24 มกรำคม 2562 0.21 
LC08_L1TP_128054_20190329_20190404_01_T1 128 54 29 มีนำคม 2562 19.14 
LC08_L1TP_128055_20190225_20190309_01_T1 128 55 25 กุมภำพันธ์ 2562 15.78 
LC08_L1TP_128056_20190225_20190309_01_T1 128 56 25 กุมภำพันธ์ 2562 2.18 
LC08_L1TP_129046_20190131_20190206_01_T1 129 46 31 มกรำคม 2562 13.32 
LC08_L1TP_129047_20190304_20190309_01_T1 129 47 4 มีนำคม 2562 1.98 
LC08_L1TP_129048_20190131_20190206_01_T1 129 48 31 มกรำคม 2562 1.52 
LC08_L1TP_129049_20190131_20190206_01_T1 129 49 31 มกรำคม 2562 0.50 
LC08_L1TP_129050_20190131_20190206_01_T1 129 50 31 มกรำคม 2562 6.50 
LC08_L1TP_129051_20190405_20190422_01_T1 129 51 5 เมษำยน 2562 7.78 
LC08_L1TP_129052_20190320_20190326_01_T1 129 52 20 มีนำคม 2562 9.99 
LC08_L1TP_129053_20190320_20190326_01_T1 129 53 20 มีนำคม 2562 15.61 
LC08_L1TP_129054_20190304_20190309_01_T1 129 54 4 มีนำคม 2562 6.15 
LC08_L1TP_129055_20190304_20190309_01_T1 129 55 4 มีนำคม 2562 5.88 
LC08_L1TP_130046_20190207_20190221_01_T1 130 46 7 กุมภำพันธ์ 2562 0.17 
LC08_L1TP_130047_20190207_20190221_01_T1 130 47 7 กุมภำพันธ์ 2562 0.06 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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20 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

ตารางที่ 4  (ต่อ) 
 

ชื่อไฟล์ข้อมูล Path Row 
วันเดือนป ี

ที่บันทึกภำพ 

ร้อยละ 
กำรบดบัง
ของเมฆ 

LC08_L1TP_130048_20190223_20190308_01_T1 130 48 23 กุมภำพันธ์ 2562 0.01 
LC08_L1TP_130049_20190223_20190308_01_T1 130 49 23 กุมภำพันธ์ 2562 0.03 
LC08_L1TP_130050_20190311_20190325_01_T1 130 50 11 มีนำคม 2562 0.03 
LC08_L1TP_130051_20190311_20190325_01_T1 130 51 11 มีนำคม 2562 0.15 
LC08_L1TP_130052_20190311_20190325_01_T1 130 52 11 มีนำคม 2562 4.58 
LC08_L1TP_130053_20190311_20190325_01_T1 130 53 11 มีนำคม 2562 16.53 
LC08_L1TP_130054_20190223_20190308_01_T1 130 54 23 กุมภำพันธ์ 2562 4.96 
LC08_L1TP_130055_20190207_20190221_01_T1 130 55 7 กุมภำพันธ์ 2562 0.05 
LC08_L1TP_131046_20190214_20190222_01_T1 131 46 14 กุมภำพันธ์ 2562 0.59 
LC08_L1TP_131047_20190214_20190222_01_T1 131 47 14 กุมภำพันธ์ 2562 0.04 
LC08_L1TP_131048_20190214_20190222_01_T1 131 48 14 กุมภำพันธ์ 2562 0.20 
LC08_L1TP_131049_20190129_20190206_01_T1 131 49 29 มกรำคม 2562 0 
LC08_L1TP_131050_20190129_20190206_01_T1 131 50 29 มกรำคม 2562 0 
LC08_L1TP_132046_20190120_20190201_01_T1 132 46 20 มกรำคม 2562 0 
LC08_L1TP_132047_20190205_20190221_01_T1 132 47 5 กุมภำพันธ์ 2562 0 

 
3.3 การเตรียมข้อมูลภาพดาวเทียมก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 3.3.1 กำรปรับแก้ควำมคลำดเคลื่อนเชิงเรขำคณิต (Geometric Correction) ส ำหรับข้อมูลภำพ
ดำวเทียม  Sentinel-2 ผลิตภัณฑ์แบบ  L1C (Level-1C Product) และข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 8 
ผลิตภัณฑ์แบบ  L1TP (Level-1 Precision and Terrain Corrected Product) ที่ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ 
https://earthexplorer.usgs.gov/ จะใช้ผลกำรด ำเนินกำรปรับแก้ควำมคลำดเคลื่อนเชิงเรขำคณิตจำกผู้ผลิต
และให้บริกำรข้อมูลภำพดำวเทียม 
 

 3.3.2 กำรเน้นคุณภำพข้อมูล (Image Enhancement) คือ กำรเน้นข้อมูลภำพดำวเทียม Sentinel-2 
และดำวเทียม Landsat 8 ให้มีควำมคมชัดมำกขึ้นกว่ำข้อมูลต้นฉบับ ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่  
ป่ำไม้ สำมำรถแยกควำมแตกต่ำงของวัตถุเป้ำหมำยกับพื้นที่รอบข้ำงได้เป็นอย่ำงดี กำรผสมภำพสีเท็จ (False 
Color Composite) และเทคนิคกำรเน้นคุณภำพข้อมูลแบบ Histogram Equalization จะได้น ำมำใช้จ ำแนก
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงพื้นที่ป่ำไม้ และพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่ำไม้ กำรผสมภำพสีเท็จของข้อมูลภำพดำวเทียมจะใช้รูปแบบ
กำรผสมแบบเน้นวัตถุที่เป็นพืชพรรณในภำพดำวเทียมปรำกฏสีแดง เพรำะพืชพรรณที่ปรำกฏสีแดงจะสังเกตเห็น
เด่นชัดกว่ำวัตถุรอบข้ำง 
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ภาพที่ 3  ภำพดำวเทียม Landsat 8 ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย บันทึกภำพ ปี พ.ศ. 2562 
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22 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

3.4 การวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ 
 

 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ภำพดำวเทียมเพื่อจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ โดยใช้เทคนิคกำรแปลตีควำมด้วย
สำยตำ (Visual Interpretation) เป็นหลัก และผสมผสำนกับกำรน ำคอมพิวเตอร์เข้ำมำช่วยประมวลผล 
(Computer Assisted Approach) เพื่อสนับสนุนกำรแปลตีควำมวัตถุที่ปรำกฏในภำพได้อย่ำงรวดเร็ว  
มีประสิทธิภำพ และควำมถูกต้องมำกที่สุด โดยก ำหนดรูปแบบของข้อมูล (Nomenclature Identification) 
ส ำหรับกำรจ ำแนกพื้นที่ออกเป็นสองรูปแบบที่ส ำคัญ คือ พื้นที่ป่ำไม้ (Forest Area) และพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่ำไม้ (Non-
forest Area) ทั้งนี้เทคนิคกำรแปลตีควำมภำพดำวเทียมด้วยสำยตำ อำศัยหลักกำรและปัจจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพำะองค์ประกอบของกำรแปลภำพจำกกำรรู้จ ำวัตถุ (Object Recognition) ได้แก ่

1) รูปทรง (Shape) 
2) รูปแบบ (Pattern) 
3) ขนำด (Size) 
4) พื้นที่ (Site) 
5) แหล่งที่ตั้ง (Location) 
6) สี (Color) 
7) ควำมสว่ำงของสี (Tone) 
8) ควำมหยำบละเอียด (Texture) 
9) ควำมสูงและเงำ (Height / Shadow) 

 

กำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ในคร้ังนี้ได้พิจำรณำน ำข้อมูลภำพดำวเทียม Sentinel-2 ควำมละเอียด
จุดภำพ 10 เมตร เป็นหลักในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งถือว่ำเป็นปีที่ 2 ของกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศ
ไทย ที่ได้น ำภำพดำวเทียมควำมละเอียด 10 เมตร มำใช้ส ำหรับจัดท ำข้อมูล โดยในอดีตที่ผ่ำนมำก่อน ปี พ.ศ. 
2556 มีกำรใช้ข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 5 ควำมละเอียดจุดภำพ 30 เมตร และระหว่ำง ปี พ.ศ. 2556 – 
2560 มีกำรใช้ข้อมูลภำพดำวเทียมไทยโชต ควำมละเอียดจุดภำพ 15 เมตร ร่วมกับข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 
8 ควำมละเอียดจุดภำพ 30 เมตร 
 

กำรจ ำแนกประเภทข้อมูล (Data Classification) จะจ ำแนกขอบเขตของแต่ละรูปแบบข้อมูล โดย
พิจำรณำจำกลักษณะที่ปรำกฏ (Object Recognition) ในภำพดำวเทียม ผสมผสำนกับข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งทำงด้ำนกำยภำพและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลภำพดำวเทียมในระบบ Google Earth ข้อมูลภำพดำวเทียม
ปีล่ำสุดที่ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้มีอยู่ และข้อมูลกำรจ ำแนกสภำพพื้นที่ป่ำไม้  ปี พ.ศ. 2560 – 2561 
ที่ได้มีกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ มำสนับสนุนกำรตัดสินใจจ ำแนกพื้นที่ด้วยอีกทำงหนึ่ง 
 

ส ำหรับนิยำมกำรแปลพื้นที่ป่ำไม้ส ำหรับกำรด ำเนินกำรในครั้งนี้ จะใช้นิยำมเดียวกับที่ใช้ในกำรจัดท ำ
ข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2555 – 2556 โดย “พื้นที่ป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถ
จ าแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่งหญ้าและ
ลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จ าแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่า โดยไม่รวมถึง  



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

23 บทที่ 3 วิธีกำรศึกษำและวเิครำะห์ข้อมูล 

สวนยูคาลิปตัส หรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการด าเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่
วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม” 
 

ผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นตอนนี้จะถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ รูปแบบเวกเตอร์ 
(Vector) ชนิดรูปปิด (Polygon) แสดงขอบเขตพื้นที่ป่ำไม้ และพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่ำไม้ 
 

 กำรแบ่งพื้นที่ด ำเนินงำนใช้หลักเกณฑ์กำรจัดกลุ่มจังหวัดในแต่ละภูมิภำคของคณะกรรมกำรภูมิศำสตร์
แห่งชำติ เมื่อ ปี พ.ศ. 2520 ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 

 ช่วงที่ 1: ด ำเนินกำรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคกลำง ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร ก ำแพงเพชร ชัยนำท 
นครนำยก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธำนี พระนครศรีอยุธยำ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี 
สมุทรปรำกำร สมุทรสงครำม สมุทรสำคร สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่ำงทอง และอุทัยธำนี รวม 22 
จังหวัด 
 

 ช่วงที่ 2: ด ำเนินกำรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ 
นครพนม นครรำชสีมำ บึงกำฬ บุรีรัมย์ มหำสำรคำม มุกดำหำร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
หนองคำย หนองบัวล ำภู อุดรธำนี อุบลรำชธำนี และอ ำนำจเจริญ รวม 20 จังหวัด 
 

 ช่วงที่ 3: ด ำเนินกำรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ตรำด 
ปรำจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว รวม 7 จังหวัด 
 

 ช่วงที่ 4: ด ำเนินกำรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคตะวันตก ได้แก่ กำญจนบุรี ตำก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
และรำชบุรี รวม 5 จังหวัด 
 

 ช่วงที่ 5: ด ำเนินกำรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคใต้ ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมรำช นรำธิวำส 
ปัตตำนี พังงำ พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลำ สุรำษฎร์ธำนี และยะลำ รวม 14 จังหวัด 
 

 ช่วงที่ 6: ด ำเนินกำรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคเหนือ ได้แก่ เชียงรำย เชียงใหม่ น่ำน พะเยำ แพร่ 
แม่ฮ่องสอน ล ำปำง ล ำพูน และอุตรดิตถ์ รวม 9 จังหวัด 
 
3.5 การประเมินความถูกต้องของการจ าแนกข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ 
 

เมื่อได้ข้อมูลแสดงขอบเขตสภำพพื้นที่ป่ำไม้ในแต่ละจังหวัด จัดเก็บในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เป็นที่
เรียบร้อย จะเริ่มขั้นตอนของกำรส ำรวจข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ภำคสนำม รับผิดชอบโดยเจ้ำหน้ำของกรมป่ำไม้ 
เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรจ ำแนกพื้นที่ป่ำไม้ และพื้นที่ที่ ไม่ใช่ป่ำไม้ โดยก ำหนดจ ำนวนจุดที่ใช้ในกำร
ตรวจสอบภำคสนำมไม่น้อยกว่ำ 500 จุด กระจำยลงในพื้นที่ที่ได้รับกำรจ ำแนกว่ำเป็นพื้นที่ป่ำไม้ แต่เนื่องจำก
ในช่วงเริ่มต้นของกำรด ำเนินงำนครั้งนี้ จ ำเป็นที่จะต้องก ำหนดแผนกำรตรวจสอบข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้
ภำคสนำมเพื่อรำยงำนให้กรมป่ำไม้ได้ทรำบ จึงได้อ้ำงอิงข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 จ ำนวน 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

24 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

102,488,302.19 ไร่ ของกรมป่ำไม้มำใช้ส ำหรับกำรค ำนวณจ ำนวนจุดตรวจสอบภำคสนำม ทั้งนี้จังหวัดที่มีพื้นที่
ป่ำไม้ เมื่อ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 มำก จะมีจ ำนวนจุดตรวจสอบภำคสนำมมำก โดยเทียบสัดส่วนกับพื้นที่ป่ำไม้
ของทั้งประเทศ ในอัตรำส่วนพื้นที่ 204,976.60 ไร่ ต่อหนึ่งจุดตรวจสอบภำคสนำม หำกจังหวัดใดค ำนวณพื้นที่จุด
ตรวจสอบภำคสนำมเสร็จสิ้นแล้วมีจ ำนวนจุดเป็นเศษทศนิยมจะได้รับกำรปัดเศษขึ้น จำกกำรค ำนวณดังกล่ำวจะมี
จุดตรวจสอบภำคสนำมที่ต้องด ำเนินกำรทั้งสิ้น 529 จุด (ไม่นับรวม 10 จุดตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดนรำธิวำส 
ปัตตำนี และยะลำ) ตำรำงที่ 6 แสดงผลกำรค ำนวณจุดตรวจสอบภำคสนำมในแต่ละภูมิภำคของประเทศ 
 
ตารางที่ 5  จ ำนวนจุดตรวจสอบภำคสนำม โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพืน้ทีป่่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 

ชื่อจังหวัด 
พื้นที่จังหวัด 

(ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม ้

ปี พ.ศ. 2560 – 2561 (ไร่) 
จ ำนวนจุด 

ตรวจสอบภำคสนำม 
ภำคกลำง (22 จังหวัด) 

กรุงเทพมหำนคร 977,490.79 3,229.25 1 
ก ำแพงเพชร 5,320,279.22 1,247,273.38 7 
ชัยนำท 1,566,366.39 40,092.50 1 
นครนำยก 1,338,502.89 401,672.68 2 
นครปฐม 1,339,004.62 582.55 1 
นครสวรรค์ 5,953,517.73 579,011.37 3 
นนทบุรี 398,013.70 ไม่มีพื้นทีป่่ำไม ้ 0 
ปทุมธำน ี 950,264.31 ไม่มีพื้นทีป่่ำไม ้ 0 
พระนครศรีอยุธยำ 1,592,367.35 ไม่มีพื้นทีป่่ำไม ้ 0 
พิจิตร 2,699,361.06 10,449.91 1 
พิษณุโลก 6,618,283.87 2,446,304.08 12 
เพชรบูรณ ์ 7,712,328.42 2,498,433.18 13 
ลพบุร ี 4,058,095.84 599,955.13 3 
สมุทรปรำกำร 592,001.82 13,860.24 1 
สมุทรสงครำม 258,417.75 16,449.49 1 
สมุทรสำคร 541,531.14 22,439.91 1 
สระบุร ี 2,186,994.18 522,573.34 3 
สิงห์บุร ี 510,716.51 265.19 1 
สุโขทัย 4,169,171.30 1,232,449.45 7 
สุพรรณบุร ี 3,381,555.68 392,761.86 2 
อ่ำงทอง 593,996.89 ไม่มีพื้นทีป่่ำไม ้ 0 
อุทัยธำน ี 4,154,384.44 2,136,066.14 11 

รวม 56,912,645.90 12,163,869.66 71 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
 

ชื่อจังหวัด 
พื้นที่จังหวัด 

(ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม ้

ปี พ.ศ. 2560 – 2561 (ไร่) 
จ ำนวนจุด 

ตรวจสอบภำคสนำม 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) 

กำฬสินธุ ์ 4,335,183.22 471,982.99 3 
ขอนแก่น 6,662,090.37 760,769.24 4 
ชัยภูมิ 7,936,505.90 2,476,951.05 13 
นครพนม 3,523,087.16 500,998.03 3 
นครรำชสีมำ 12,960,078.66 1,988,600.95 10 
บึงกำฬ 2,501,820.39 175,609.00 1 
บุรีรัมย์ 6,299,705.58 552,841.89 3 
มหำสำรคำม 3,504,592.35 133,663.77 1 
มุกดำหำร 2,578,781.45 850,207.56 5 
ยโสธร 2,582,054.84 225,367.61 2 
ร้อยเอ็ด 4,920,631.36 214,224.58 2 
เลย 6,562,289.91 2,118,591.03 11 
ศรีสะเกษ 5,584,790.41 640,841.48 4 
สกลนคร 5,987,354.38 1,061,741.10 6 
สุรินทร ์ 5,533,937.48 465,578.35 3 
หนองคำย 2,046,782.53 146,521.95 1 
หนองบัวล ำภ ู 2,562,107.95 297,403.52 2 
อ ำนำจเจริญ 2,056,123.19 197,172.77 1 
อุดรธำน ี 6,919,691.85 714,637.07 4 
อุบลรำชธำน ี 9,766,100.26 1,756,394.60 9 

รวม 104,823,709.22 15,750,098.53 88 
ภำคตะวันออก (7 จังหวัด) 

จันทบุร ี 4,009,602.07 1,302,219.90 7 
ฉะเชิงเทรำ 3,230,873.49 500,504.07 3 
ชลบุร ี 2,817,515.03 340,127.01 2 
ตรำด 1,791,577.83 560,057.66 3 
ปรำจีนบุร ี 3,140,982.59 897,670.76 5 
ระยอง 2,291,003.80 185,410.63 1 
สระแก้ว 4,269,328.74 939,172.34 5 

รวม 21,550,883.56 4,725,162.36 26 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
 

ชื่อจังหวัด 
พื้นที่จังหวัด 

(ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม ้

ปี พ.ศ. 2560 – 2561 (ไร่) 
จ ำนวนจุด 

ตรวจสอบภำคสนำม 
ภำคตะวันตก (5 จังหวัด) 

กำญจนบุร ี 12,115,349.31 7,504,531.79 37 
ตำก 10,814,124.30 7,797,515.53 39 
ประจวบคีรีขันธ ์ 4,008,477.58 1,535,887.91 8 
เพชรบุร ี 3,857,470.45 2,202,439.36 11 
รำชบุร ี 3,242,788.78 1,068,138.96 6 

รวม 34,038,210.43 20,108,513.54 101 
ภำคใต้ (14 จังหวัด) 

กระบี่ 3,327,160.32 571,841.58 3 
ชุมพร 3,748,782.77 803,569.21 4 
ตรัง 2,953,504.44 681,583.70 4 
นครศรีธรรมรำช 6,177,901.73 1,122,801.39 6 
นรำธิวำส* 2,807,081.61 747,681.21 4 
ปัตตำน*ี 1,235,321.61 70,956.92 1 
พังงำ 3,434,460.12 1,111,058.69 6 
พัทลุง 2,413,169.61 388,712.16 2 
ภูเก็ต 341,788.41 70,502.21 1 
ยะลำ* 2,797,417.84 916,421.36 5 
ระนอง 2,018,415.58 1,080,609.03 6 
สงขลำ 4,838,147.99 533,335.76 3 
สตูล 1,887,104.44 754,742.77 4 
สุรำษฎร์ธำน ี 8,174,644.93 2,353,412.71 12 

รวม 46,154,901.40 11,207,228.70 61 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
 

ชื่อจังหวัด 
พื้นที่จังหวัด 

(ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม ้

ปี พ.ศ. 2560 – 2561 (ไร่) 
จ ำนวนจุด 

ตรวจสอบภำคสนำม 
ภำคเหนือ (9 จังหวัด) 

เชียงรำย 7,189,310.58 2,876,043.23 15 
เชียงใหม่ 13,834,594.19 9,661,526.03 48 
น่ำน 7,581,035.02 4,649,143.63 23 
พะเยำ 3,868,248.44 1,992,209.93 10 
แพร ่ 4,051,912.64 2,623,909.73 13 
แม่ฮ่องสอน 7,978,039.52 6,860,611.94 34 
ล ำปำง 7,805,168.84 5,487,456.60 27 
ล ำพูน 2,798,924.68 1,621,022.57 8 
อุตรดิตถ์ 4,941,115.24 2,761,505.74 14 

รวม 60,048,349.14 38,533,429.40 192 
รวมทั้งประเทศ 323,528,699.65 102,488,302.19 539 

 

หมำยเหตุ: * พื้นที่จังหวัดนรำธิวำส ปัตตำนี และยะลำ ไม่ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบภำคสนำม 

 
กำรประเมินควำมถูกต้องของกำรจ ำแนกข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ในครั้งนี้ ก ำหนดให้ค่ำควำมถูกต้องรวม 

(Overall Accuracy) มำกกว่ำร้อยละ 80 แต่หำกผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนที่ได้ ไม่ถึงร้อยละ 80 จะพิจำรณำ
จัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ขึ้นใหม่ และตรวจสอบซ้ ำใหม่อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ในกำรตรวจสอบพื้นที่ภำคสนำมได้
จัดท ำแบบฟอร์มกำรบันทึกข้อมูลที่มีรำยละเอียดของกำรตรวจสอบ ได้แก่ ชนิดและสภำพพื้นที่ป่ำไม้ หรือกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ปรำกฏ เขตโซน UTM  พิกัด UTM เหนือ (Northing) และ พิกัด UTM ตะวันออก 
(Easting) ลักษณะอ่ืน ๆ ที่พบปรำกฏ ณ ต ำแหน่งจุดตรวจสอบ รูปภำพดิจิตอล ข้อมูลต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัดของ
จุดตรวจสอบ วันและเวลำที่เก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งจัดท ำฐำนข้อมูลของจุดตรวจสอบทั้งหมดที่ได้ด ำเนินกำร
ในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์รูปแบบจุด (Point) 
 
3.6 การจัดท าแผนที่ขั้นสุดท้าย 
 

 ภำยหลังจำกเจ้ำหน้ำที่กรมป่ำไม้ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ภำคสนำมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนที่ขั้นสุดท้ำย (Final Mapping) ในรูปแบบดิจิตอล โดยจะด ำเนินกำร
ปรับแก้ข้อมูลในส่วนที่คลำดเคลื่อนจำกสภำพพื้นที่จริงที่ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ และจัดท ำแผนที่แสดงขอบเขต
พื้นที่ป่ำไม้และพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่ำไม้ ตำมหลักเกณฑ์กำรท ำแผนที่เฉพำะเรื่อง (Thematic Map) ทั้งนี้แผนที่ 
ขั้นสุดท้ำยที่จัดท ำขึ้นจะแสดงข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้รำยจังหวัดครบทั้ง 77 จังหวัด โดยรูปแบบกำรจัดท ำ



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

28 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

ข้อสนเทศก ำกับขอบระวำงจะปรับใช้รำยละเอียดกำรแสดงผล กำรรำยงำนผล กำรลงที่หมำย และสัญลักษณ์ต่ำง ๆ 
จำก เอกสำร กมร. 103–2551 มำตรฐำนระวำงแผนที่ 
 
3.7 การจัดท าฐานข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ 
 

ศูนย์วิจัยป่ำไม้ได้ด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ในครั้งนี้ ให้สอดคล้องและเหมำะสมกับ
ฐำนข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 ที่กรมป่ำไม้มีอยู่ โดยผลลัพธ์ของข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้  
ปี พ.ศ. 2561 – 2562 ของประเทศไทย จะถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ โดยท ำกำร
ก ำหนดเส้นโครงแผนที่แบบ UTM สเฟียรอยด์ (Spheroid) และพื้นหลักฐำน (Datum) เป็น World Geodetic 
System 1984 (WGS84) เขตโซน 47 เหนือ 
 

  3.7.1 ก ำหนดหรือระบุลักษณะข้อมูลที่ต้องกำรจัดเก็บไว้ในฐำนข้อมูล (Defining Data 
Requirement) ซึ่งในกำรศึกษำจะท ำกำรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่สำมำรถสนับสนุนกำรจัดกำร และกำรติดตำม
เฝ้ำระวังกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ำไม้ได้อย่ำงเหมำะสม 
 

  3.7.2 ออกแบบฐำนข้อมูล (Database Design) ให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลที่ได้
ด ำเนินกำร โดยมีควำมถูกต้องทั้งในส่วนของเนื้อหำ พิกัดทำงภูมิศำสตร์ แหล่งที่มำ และควำมละเอียดของข้อมูล 
สำมำรถเชื่อมโยงในรูปแบบของฐำนข้อมูลระบบภูมิสำรสนเทศ (GIS Database) ได้เป็นอย่ำงดี 
 

  3.7.3 จัดท ำเอกสำรพจนำนุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เพื่อใช้ส ำหรับอธิบำยโครงสร้ำงของ
ฐำนข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ที่ได้จัดท ำขึ้น โดยระบุชื่อฟิลด์ข้อมูล รูปแบบของข้อมูล 
และควำมกว้ำงของข้อมูลที่รองรับกำรน ำเข้ำข้อมูล เพื่อให้หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลได้ทรำบ และเข้ำใจถึงข้อมูล
สภำพพื้นที่ป่ำไม้ได้อย่ำงถูกต้อง 
 
 สรุปกระบวนกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
แสดงตำมภำพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

29 บทที่ 3 วิธีกำรศึกษำและวเิครำะห์ข้อมูล 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  กระบวนกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ภำพดำวเทียมเชิงเลขครอบคลุมทัง้ประเทศ 
ควำมละเอียดจดุภำพ 30 เมตร หรือดีกว่ำ 

กำรเตรียมข้อมลูภำพดำวเทียมก่อนกำรวิเครำะห์ข้อมลู 
 
 

กำรผสมภำพสีเท็จ 

Histogram Equalization 

กำรวิเครำะห์และจ ำแนกข้อมลูสภำพพ้ืนท่ีป่ำไม้ 

กำรจัดท ำฐำนข้อมลูสภำพพื้นที่ป่ำไม ้
ในระบบสำรสนเทศภูมศิำสตร ์

กำรประเมินควำมถูกต้องของกำรจ ำแนกข้อมูล 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้ โดยเจ้ำหน้ำท่ีกรมป่ำไม้ 

กำรจัดท ำแผนท่ีขั้นสุดท้ำย 

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรปุส ำหรับผู้บรหิำร 

ภำพดำวเทียมปีล่ำสุดของ 
ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม ้

กรมป่ำไม ้

ข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม ้
ปี พ.ศ. 2560 – 2561 

ของกรมป่ำไม ้

ข้อมูลภำพดำวเทียม 
ในโปรแกรม Google Earth 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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30 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา 
 

ศูนย์วิจัยป่ำไม้ คณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ขอน ำเสนอผลกำรศึกษำข้อมูลสภำพพื้นที่ 
ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 ในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
 
4.1 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

ศูนย์วิจัยป่ำไม้ได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับใช้ปฏิบัติงำนจำกส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ 
กรมป่ำไม้ ดังนี้ 
 

4.1.1 ข้อมูลขอบเขตกำรปกครอง จำกส ำนักบริหำรกำรปกครองท้องที่ กรมกำรปกครอง 
กระทรวงมหำดไทย เมื่อ ปี พ.ศ. 2556 จัดเก็บในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ เป็นรูปหลำยเหลี่ยม (Polygon) 
แบบเวกเตอร์ (Vector)  พื้นหลักฐำน Indian 1975 ทั้งนี้ข้อมูลขอบเขตกำรปกครองได้รับกำรแปลงเป็น 

พื้นหลักฐำน World Geodetic System 1984 (WGS84) โดยใช้ค่ำตัวแปร (Parameter) คือ ΔX เท่ำกับ 204.5 

เมตร ΔY เท่ำกับ 837.9 เมตร และ ΔZ เท่ำกับ 294.8 เมตร อ้ำงอิงจำกประกำศกรมแผนที่ทหำร เรื่องค่ำ 
ตัวแปรที่เหมำะสมในกำรแปลงพื้นหลักฐำน เมื่อวันที่ 10 มกรำคม พ.ศ. 2551 เร่ืองค่ำตัวแปรที่เหมำะสมในกำร
แปลงพื้นหลักฐำน โดยประเทศไทยมีขนำดพื้นที่เท่ำกับ 323,528,699.65 ไร่ 
 

  4.1.2 ข้อมูลขอบเขตพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 จัดเก็บเป็นข้อมูลในระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ของกรมป่ำไม้ โดยใช้ส ำหรับเป็นข้อมูลอ้ำงอิงประกอบกำรปฏิบัติงำนแปลข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ 
 

  4.1.3 ข้อมูลภำพดำวเทียมในโปรแกรม Google Earth โดยใช้ส ำหรับเป็นข้อมูลอ้ำงอิง
ประกอบกำรปฏิบัติงำนแปลข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ 
 

  4.1.4 ข้อมูลภำพดำวเทียมอ่ืน ๆ ที่ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้มีอยู่ เพื่อใช้ส ำหรับเป็นข้อมูล
สนับสนุนกำรแปลตีควำมและจ ำแนกข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้จำกภำพดำวเทียม 
 
4.2 ผลการจัดหาข้อมูลภาพดาวเทียม 
 

 ศูนย์วิจัยป่ำไม้ได้ด ำเนินกำรจัดหำข้อมูลภำพดำวเทียม Sentinel-2 ระบบบันทึกภำพ Multispectral 
Instrument (MSI) ควำมละเอียดจุดภำพ 10 เมตร มีจ ำนวน 4 แถบควำมถี่ ได้แก่ แถบควำมถี่ที่ 2 3 4 และ 8 
ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย จ ำนวนทั้งสิ้น 116 ภำพ บันทึกภำพอยู่ในช่วงเดือนมกรำคมถึงเดือนเมษำยน พ.ศ. 
2562 และข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 8 ระบบบันทึกภำพ Operational Land Imager (OLI) ควำมละเอียด
จุดภำพในแถบควำมถี่ที่ 1 – 7 และแถบควำมถี่ที่ 9 เท่ำกับ 30 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย จ ำนวนทั้งสิ้น 
46 ภำพ บันทึกภำพระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงเดือนเมษำยน พ.ศ. 2562 
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31 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

4.3 ผลการเตรียมข้อมูลภาพดาวเทียมก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ข้อมูลภำพดำวเทียม Sentinel-2 ระบบบันทึกภำพ MSI ได้น ำเข้ำสู่กระบวนกำรน ำเข้ำข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมประมวลผลข้อมูลภำพดำวเทียม โดยเลือกใช้ข้อมูลในแถบควำมถี่ที่ 2 (Classical Blue) แถบควำมถี่ที่ 
3 (Green) แถบควำมถี่ที่ 4 (Red) และแถบควำมถี่ที่ 8 (Near-infrared) เนื่องจำกมีควำมละเอียดจุดภำพดีที่สุด 
เท่ำกับ 10 เมตร ซึ่งเหมำะส ำหรับกำรน ำมำใช้ในกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ด้วยเทคนิคกำรแปลตีควำมด้วย
สำยตำ ส ำหรับข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 8 ระบบบันทึกภำพ OLI ได้น ำเข้ำสู่กระบวนกำรน ำเข้ำข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมประมวลผลข้อมูลภำพดำวเทียม โดยเลือกใช้ข้อมูลในแถบควำมถี่ที่ 1 – 7 และแถบควำมถี่ที่ 9 
เนื่องจำกมีควำมละเอียดจุดภำพเท่ำกับ 30 เมตร ยกเว้นแถบควำมถี่ 8 (Panchromatic) ที่มีควำมละเอียด
จุดภำพเท่ำกับ 15 เมตร กำรปรับแก้ควำมคลำดเคลื่อนเชิงเรขำคณิต (Geometric Correction) ส ำหรับ
ข้อมูลภำพดำวเทียม Sentinel-2 และข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 8 ที่ได้รับมำ ใช้ผลกำรปรับแก้ควำม
คลำดเคลื่อนเชิงเรขำคณิตจำกผู้ผลิตและให้บริกำรข้อมูลภำพดำวเทียม ส ำหรับกำรเน้นคุณภำพ ( Image 
Enhancement) ข้อมูลภำพดำวเทียม Sentinel-2 และ Landsat 8 ใช้หลักกำรสร้ำงภำพผสมสีเท็จอินฟรำเรด 
กล่ำวคือ ใช้ข้อมูลภำพดำวเทียมในแถบควำมถี่เขียวควบคุมกำรส่องสว่ำงหลอดภำพสีน้ ำเงินของจอคอมพิวเตอร์ 
ข้อมูลภำพดำวเทียมในแถบควำมถี่แดงควบคุมกำรส่องสว่ำงของหลอดภำพสีเขียว และข้อมูลภำพดำวเทียม  
ในแถบควำมถี่อินฟรำเรดใกล้ควบคุมกำรส่องสว่ำงของหลอดภำพสีแดง ท ำให้พื้นที่ที่มีพืชพรรณปกคลุมในภำพ
ดำวเทียมปรำกฏสีแดง 
 

4.4 นิยามการแปลพื้นที่ป่าไม้ 
 

 กำรด ำเนินงำนในครั้งนี้ได้น ำนิยำมกำรแปลพื้นที่ป่ำไม้จำกโครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 
2555 – 2556 มำใช้เป็นหลักปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงำนจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 โดยนิยำม
พื้นที่ป่ำไม้ คือ “พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สำมำรถจ ำแนกได้ว่ำเป็นไม้ยืนต้น ปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนำดไม่
น้อยกว่ำ 3.125 ไร่ (0.5 เฮกตำร์) และหมำยรวมถึงทุ่งหญ้ำและลำนหินที่มีอยู่ตำมธรรมชำติที่ปรำกฏล้อมรอบ
ด้วยพื้นที่ที่จ ำแนกได้ว่ำเป็นพื้นที่ป่ำไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคำลิปตัสหรือพื้นที่ที่มีต้นไม้แต่ประเมินได้ว่ำผลผลิต
หลักของกำรด ำเนินกำรไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยำงพำรำ และสวนปำล์ม” 
 

 จำกนิยำมดังกล่ำวพบว่ำ พื้นที่ปลูกยูคำลิปตัสไม่นับรวมเป็นพื้นที่ป่ำไม้ เนื่องจำกยูคำลิปตัสมีกำรปลูก
อย่ำงแพร่หลำยในหลำยจังหวัดและเป็นต้นไม้ที่มีรอบตัดฟันสั้น ส ำหรับพื้นที่สวนป่ำประเภทอ่ืน  ๆ ยกตัวอย่ำง 
เช่น สวนป่ำสัก สวนป่ำกระถินณรงค์ ได้รับกำรจ ำแนกเป็นพื้นที่ป่ำไม้เนื่องจำกผลผลิตหลักของกำรด ำเนินกำร 
คือ เนื้อไม้ ส ำหรับป่ำชุมชนได้รับกำรจ ำแนกเป็นพื้นที่ป่ำไม้เช่นเดียวกัน 
 
4.5 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ 
 

 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลภำพดำวเทียม Sentinel-2 และ Landsat 8 ด้วยเทคนิคกำรแปลตีควำมด้วย
สำยตำ (Visual Interpretation) เป็นหลัก ผสมผสำนกับกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผล 
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32 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

(Software Computer Assisted Approach) เพื่อสนับสนุนกำรแปลตีควำมวัตถุที่ปรำกฏในภำพดำวเทียมได้
อย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และมีควำมถูกต้อง ทั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 ที่
จัดเก็บไว้ในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เป็นหลัก โดยน ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ชุดดังกล่ำวมำวำงซ้อนทับกับ
ข้อมูลภำพดำวเทียม Sentinel-2 และ Landsat 8 ส ำหรับข้อมูลภำพดำวเทียม Sentinel-2 ได้น ำข้อมูลจำก
ระบบบันทึกภำพ MSI จ ำนวน 4 แถบควำมถี่ ควำมละเอียดจุดภำพ 10 เมตร มำใช้ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน
สนับสนุนกำรจ ำแนกพื้นที่ป่ำไม้ในครั้งนี้ และส ำหรับข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 8 ได้น ำข้อมูลจำกระบบ
บันทึกภำพ OLI แถบควำมถี่ที่ 1 – 7 และแถบควำมถี่ที่ 9 ควำมละเอียดจุดภำพ 30 เมตร มำใช้ส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำน ท ำให้กำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ในครั้งนี้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เนื่องจำกข้อมูลภำพดำวเทียม 
Sentinel-2 และ Landsat 8 มีกำรบันทึกภำพครอบคลุมทั้งประเทศไทยใน ปี พ.ศ. 2562 ข้อมูลเพิ่มเติมที่ใช้
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในครั้งนี้ คือ ข้อมูลภำพดำวเทียมในโปรแกรม Google Earth 
 

 กำรก ำหนดรูปแบบของข้อมูล (Nomenclature Identification) ส ำหรับกำรจ ำแนกพื้นที่จะแบ่ง
ออกเป็นสองรูปแบบ ได้แก่ พื้นที่ป่ำไม้ (Forest Area) และพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่ำไม้ (Non-forest Area) โดยใช้เทคนิค
กำรแปลตีควำมภำพดำวเทียมด้วยสำยตำ ซึ่งอำศัยหลักกำรและปัจจัยต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องโดยเฉพำะองค์ประกอบ
ของกำรแปลภำพจำกกำรรู้จ ำวัตถุ (Object Recognition) ได้แก ่

 รูปทรง (Shape) 

 รูปแบบ (Pattern) 

 ขนำด (Size) 

 พื้นที่ (Site) 

 แหล่งที่ตั้ง (Location) 

 สี (Color) 

 ควำมสว่ำงของสี (Tone) 

 ควำมหยำบละเอียด (Texture) 

 ควำมสูงและเงำ (Height/Shadow) 
 

ภำพที่ 5 และ 6 แสดงตัวอย่ำงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 บริเวณจังหวัด
จันทบุร ีและนครรำชสีมำ ตำมล ำดับ 
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 ข้อมูลสภำพพื้นทีป่่ำไม ้

ปี พ.ศ. 2560 - 2561 
ข้อมูลสภำพพื้นทีป่่ำไม ้
ปี พ.ศ. 2561 - 2562 

ภำพดำวเทียม 
Sentinel-2 

  
   

ภำพดำวเทียม 
Landsat 8 

  
   

ภำพดำวเทียมใน
โปรแกรม  

Google Earth 

 
 
ภาพที่ 5  ตัวอย่ำงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพืน้ทีป่่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 บริเวณจังหวัดจันทบุร ี
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34 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 
 
 ข้อมูลสภำพพื้นทีป่่ำไม ้

ปี พ.ศ. 2560 - 2561 
ข้อมูลสภำพพื้นทีป่่ำไม ้
ปี พ.ศ. 2561 - 2562 

ภำพดำวเทียม 
Sentinel-2 

  
   

ภำพดำวเทียม 
Landsat 8 

  
   

ภำพดำวเทียมใน
โปรแกรม  

Google Earth 

 
 
ภาพที่ 6  ตัวอย่ำงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพืน้ทีป่่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 บริเวณจังหวัดนครรำชสีมำ 
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35 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำนวิเครำะห์และจ ำแนกข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 พบว่ำ ประเทศ
ไทยมีพื้นที่ป่ำไม้อยู่ทั้งสิ้น 102,484,072.71 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.68 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่ำไม้
ในภำคกลำง 12,221,308.19 ไร่ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 15,751,998.42 ไร่ ภำคตะวันออก 4,726,696.64 ไร่ 
ภำคตะวันตก 20,134,123.90 ไร่ ภำคใต้ 11,227,760.46 ไร่ และภำคเหนือ 38,422,185.10 ไร่ ทั้งนี้มี 3 จังหวัด
ที่ไม่พบพื้นที่ป่ำไม้ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธำนี และอ่ำงทอง (ตำรำงที่ 6 และภำพที่ 7) 
 
ตารางที่ 6  ข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2562 
 

ชื่อจังหวัด พื้นที่จังหวัด (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 

ปี พ.ศ. 2561 - 2562 
ร้อยละพื้นทีป่่ำไม ้

ภำคกลำง (22 จังหวัด) 
กรุงเทพมหำนคร 977,490.79 3,887.29 0.40 
ก ำแพงเพชร 5,320,279.22 1,248,121.66 23.46 
ชัยนำท 1,566,366.39 40,158.27 2.56 
นครนำยก 1,338,502.89 401,303.82 29.98 
นครปฐม 1,339,004.62 1,029.02 0.08 
นครสวรรค์ 5,953,517.73 579,676.12 9.74 
นนทบุรี 398,013.70 ไม่มีพื้นทีป่่ำไม ้
ปทุมธำน ี 950,264.31 ไม่มีพื้นทีป่่ำไม ้
พระนครศรีอยุธยำ 1,592,367.35 28.60 0.002 
พิจิตร 2,699,361.06 10,622.52 0.39 
พิษณุโลก 6,618,283.87 2,467,894.55 37.29 
เพชรบูรณ ์ 7,712,328.42 2,508,262.79 32.52 
ลพบุร ี 4,058,095.84 601,510.15 14.82 
สมุทรปรำกำร 592,001.82 17,660.30 2.98 
สมุทรสงครำม 258,417.75 18,915.09 7.32 
สมุทรสำคร 541,531.14 26,533.15 4.90 
สระบุร ี 2,186,994.18 529,689.38 24.22 
สิงห์บุร ี 510,716.51 265.19 0.05 
สุโขทัย 4,169,171.30 1,234,333.08 29.61 
สุพรรณบุร ี 3,381,555.68 394,676.33 11.67 
อ่ำงทอง 593,996.89 ไม่มีพื้นทีป่่ำไม ้
อุทัยธำน ี 4,154,384.44 2,136,740.87 51.43 

รวม 56,912,645.90 12,221,308.19 21.47 
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36 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

ตารางที่ 6 (ต่อ) 
 

ชื่อจังหวัด พื้นที่จังหวัด (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 

ปี พ.ศ. 2561 - 2562 
ร้อยละพื้นทีป่่ำไม ้

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) 
กำฬสินธุ ์ 4,335,183.22 474,092.05 10.94 
ขอนแก่น 6,662,090.37 763,929.46 11.47 
ชัยภูมิ 7,936,505.90 2,488,777.15 31.36 
นครพนม 3,523,087.16 493,340.20 14.00 
นครรำชสีมำ 12,960,078.66 1,995,327.44 15.40 
บึงกำฬ 2,501,820.39 174,812.63 6.99 
บุรีรัมย์ 6,299,705.58 554,287.36 8.80 
มหำสำรคำม 3,504,592.35 133,600.95 3.81 
มุกดำหำร 2,578,781.45 851,056.04 33.00 
ยโสธร 2,582,054.84 223,838.86 8.67 
ร้อยเอ็ด 4,920,631.36 215,993.24 4.39 
เลย 6,562,289.91 2,113,593.41 32.21 
ศรีสะเกษ 5,584,790.41 640,517.60 11.47 
สกลนคร 5,987,354.38 1,057,666.76 17.67 
สุรินทร ์ 5,533,937.48 467,303.52 8.44 
หนองคำย 2,046,782.53 145,418.92 7.10 
หนองบัวล ำภ ู 2,562,107.95 300,180.12 11.72 
อ ำนำจเจริญ 2,056,123.19 196,248.41 9.54 
อุดรธำน ี 6,919,691.85 707,169.28 10.22 
อุบลรำชธำน ี 9,766,100.26 1,754,845.01 17.97 

รวม 104,823,709.22 15,751,998.42 15.03 
ภำคตะวันออก (7 จังหวัด) 

จันทบุร ี 4,009,602.07 1,297,317.36 32.36 
ฉะเชิงเทรำ 3,230,873.49 502,217.86 15.54 
ชลบุร ี 2,817,515.03 344,460.86 12.23 
ตรำด 1,791,577.83 561,797.43 31.36 
ปรำจีนบุร ี 3,140,982.59 897,381.79 28.57 
ระยอง 2,291,003.80 182,555.04 7.97 
สระแก้ว 4,269,328.74 940,966.30 22.04 

รวม 21,550,883.56 4,726,696.64 21.93 
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37 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

ตารางที่ 6 (ต่อ) 
 

ชื่อจังหวัด พื้นที่จังหวัด (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 

ปี พ.ศ. 2561 - 2562 
ร้อยละพื้นทีป่่ำไม ้

ภำคตะวันตก (5 จังหวัด) 
กำญจนบุร ี 12,115,349.31 7,501,233.33 61.92 
ตำก 10,814,124.30 7,784,533.71 71.98 
ประจวบคีรีขันธ ์ 4,008,477.58 1,552,871.82 38.74 
เพชรบุร ี 3,857,470.45 2,226,287.51 57.71 
รำชบุร ี 3,242,788.78 1,069,197.53 32.97 

รวม 34,038,210.43 20,134,123.90 59.15 
ภำคใต้ (14 จังหวัด) 

กระบี่ 3,327,160.32 572,108.51 17.20 
ชุมพร 3,748,782.77 804,961.11 21.47 
ตรัง 2,953,504.44 683,400.79 23.14 
นครศรีธรรมรำช 6,177,901.73 1,137,366.81 18.41 
นรำธิวำส 2,807,081.61 747,304.22 26.62 
ปัตตำน ี 1,235,321.61 68,685.12 5.56 
พังงำ 3,434,460.12 1,111,139.35 32.35 
พัทลุง 2,413,169.61 392,719.81 16.27 
ภูเก็ต 341,788.41 70,434.74 20.61 
ยะลำ 2,797,417.84 909,546.89 32.51 
ระนอง 2,018,415.58 1,078,795.96 53.45 
สงขลำ 4,838,147.99 541,416.14 11.19 
สตูล 1,887,104.44 757,523.63 40.14 
สุรำษฎร์ธำน ี 8,174,644.93 2,352,357.38 28.78 

รวม 46,154,901.40 11,227,760.46 24.33 
ภำคเหนือ (9 จังหวัด) 

เชียงรำย 7,189,310.58 2,865,464.13 39.86 
เชียงใหม่ 13,834,594.19 9,627,355.98 69.59 
น่ำน 7,581,035.02 4,647,667.60 61.31 
พะเยำ 3,868,248.44 1,988,746.54 51.41 
แพร ่ 4,051,912.64 2,627,401.47 64.84 
แม่ฮ่องสอน 7,978,039.52 6,821,808.03 85.51 
ล ำปำง 7,805,168.84 5,466,690.07 70.04 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

38 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

ตารางที่ 6 (ต่อ) 
 

ชื่อจังหวัด พื้นที่จังหวัด (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 

ปี พ.ศ. 2561 - 2562 
ร้อยละพื้นทีป่่ำไม ้

ภำคเหนือ (9 จังหวัด) (ต่อ) 
ล ำพูน 2,798,924.68 1,617,666.23 57.80 
อุตรดิตถ์ 4,941,115.24 2,759,385.06 55.85 

รวม 60,048,349.14 38,422,185.10 63.99 
รวมพื้นที่ทั้งประเทศ 323,528,699.65 102,484,072.71 31.68 

 

หมำยเหตุ: ข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ที่ปรำกฏในตำรำงค ำนวณจำกขอ้มูลในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 

 

 
 

ภาพที่ 7  ข้อมูลสภำพพ้ืนที่ป่ำไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2562 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

39 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

จำกกำรน ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ที่ได้จัดท ำขึ้นในครั้งนี้มำวิเครำะห์หำกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ำไม้และ
พื้นที่ที่ไม่ใช่ป่ำไม้เปรียบเทียบกับข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 ซึ่งเป็นข้อมูลในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
แสดงผลตำมตำรำงที่ 7 โดยแบ่งรูปแบบกำรเปลี่ยนแปลงสภำพพื้นที่ออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) พื้นที่ป่ำไม้ไม่มี
กำรเปลี่ยนแปลง 2) พื้นที่ป่ำไม้เปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่ำไม้ 3) พื้นที่ที่ไม่ใช่ป่ำไม้ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
และ 4) พื้นที่ที่ไม่ใช่ป่ำไม้เปลี่ยนแปลงมำเป็นพื้นที่ป่ำไม้ สำมำรถสรุปได้ว่ำ มีพื้นที่ป่ำไม้ 101,897,399.41 ไร่ 
หรือร้อยละ 31.50 ของพื้นที่ประเทศ ที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งพื้นที่ดังกล่ำวถือได้ว่ำเป็นพื้นที่
ป่ำไม้ที่มีกำรป้องกันและรักษำเป็นอย่ำงดี มีพื้นที่ 590,902.88 ไร่ ที่ถูกเปลี่ยนสภำพจำกพื้นที่ป่ำไม้เป็นรูปแบบ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินอ่ืน ๆ และในขณะเดียวกัน มีพื้นที่ 586,673.30 ไร่ เปลี่ยนจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอ่ืน ๆ 
กลับมำเป็นพื้นที่ป่ำไม้ รวมถึงพื้นที่ป่ำไม้ที่มีกำรฟื้นคืนสภำพตำมธรรมชำติ ประเด็นที่น่ำสนใจ คือ พื้นที่ป่ำไม้ที่ไม่
มีกำรเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่ำนมำ หำกทุกภำคส่วนไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐหรือภำคเอกชนสำมำรถป้องกันและ
รักษำพื้นที่ดังกล่ำวให้คงอยู่ไว้ได้ในอนำคต เพื่อกำรอนุรักษ์หรือกำรให้บริกำรทำงนิเวศ (Ecosystem Services) 
และร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมปลูกป่ำเพิ่มเติม เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรมีพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศที่ร้อยละ 
40 หรือต้องเพิ่มพื้นที่ป่ำไม้อีก 27,514,080.45 ไร่ รวมถึงกำรส่งเสริมให้ประชำชนและภำคเอกชนปลูกป่ำเพื่อ
เศรษฐกิจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทำงตรงในรูปของกำรใช้ประโยชน์ไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ และยังมีส่วนช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกระดับของประเทศด้วย 
 

ตารางที่ 7  รำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ำไม้และพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่ำไม้รำยจังหวัด ระหว่ำง ปี พ.ศ.  
                2560 - 2561 และ 2561 - 2562 
 

จังหวัด 

พื้นที่ (ไร่) 

พื้นที่ป่ำไม้ไม่
เปลี่ยนแปลง 

พื้นที่ป่ำไม้
เปลี่ยนแปลงเป็น
พื้นที่ท่ีไม่ใช่ป่ำไม ้

พื้นที่ท่ีไม่ใช่ 
ป่ำไมไ้ม่

เปลี่ยนแปลง 

พื้นที่ท่ีไม่ใช่ป่ำไม้
เปลี่ยนแปลงเป็น

พื้นที่ป่ำไม ้
รวม 

ภำคกลำง (22 จังหวัด) 
กรุงเทพมหำนคร 2,597.72 631.54 972,971.95 1,289.58 977,490.79 
ก ำแพงเพชร 1,245,739.52 1,533.87 4,070,623.69 2,382.14 5,320,279.22 
ชัยนำท 39,873.39 219.11 1,525,989.01 284.88 1,566,366.39 
นครนำยก 401,155.55 517.13 936,681.94 148.27 1,338,502.89 
นครปฐม 544.66 37.89 1,337,937.70 484.37 1,339,004.62 
นครสวรรค ์ 578,163.48 847.90 5,372,993.72 1,512.64 5,953,517.73 
นนทบุรี 0 0 398,013.70 0 398,013.70 
ปทุมธำน ี 0 0 950,264.31 0 950,264.31 
พระนครศรีอยุธยำ 0 0 1,592,338.75 28.60 1,592,367.35 
พิจิตร 10,368.11 81.80 2,688,656.74 254.41 2,699,361.06 
พิษณุโลก 2,434,392.32 11,911.77 4,138,477.55 33,502.24 6,618,283.87 
เพชรบูรณ ์ 2,492,216.70 6,216.48 5,197,849.15 16,046.09 7,712,328.42 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

40 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

ตารางที่ 7 (ต่อ) 
 

จังหวัด 

พื้นที่ (ไร่) 

พื้นที่ป่ำไม้ไม่
เปลี่ยนแปลง 

พื้นที่ป่ำไม้
เปลี่ยนแปลงเป็น
พื้นที่ท่ีไม่ใช่ป่ำไม ้

พื้นที่ท่ีไม่ใช่ 
ป่ำไมไ้ม่

เปลี่ยนแปลง 

พื้นที่ท่ีไม่ใช่ 
ป่ำไม้เปลี่ยนแปลง

เป็นพื้นที่ป่ำไม ้
รวม 

ภำคกลำง (22 จังหวัด) (ต่อ) 
ลพบุร ี 598,690.74 1,264.39 3,455,321.30 2,819.41 4,058,095.84 
สมุทรปรำกำร 12,145.37 1,714.87 572,626.65 5,514.93 592,001.82 
สมุทรสงครำม 13,859.07 2,590.42 236,912.24 5,056.02 258,417.75 
สมุทรสำคร 18,749.60 3,690.31 511,307.68 7,783.55 541,531.14 
สระบรุ ี 520,513.74 2,059.60 1,655,245.20 9,175.64 2,186,994.18 
สิงห์บุร ี 265.19 0 510,451.33 0 510,716.51 
สุโขทัย 1,228,195.96 4,253.48 2,930,584.74 6,137.11 4,169,171.30 
สุพรรณบุร ี 390,949.99 1,811.87 2,985,067.48 3,726.34 3,381,555.68 
อ่ำงทอง 0 0 593,996.89 0 593,996.89 
อุทัยธำน ี 2,134,834.73 1,231.41 2,016,412.15 1,906.15 4,154,384.44 

รวม 12,123,255.82 40,613.84 44,650,723.88 98,052.37 56,912,645.90 
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ (20 จังหวัด) 

กำฬสินธุ ์ 470,080.56 1,902.43 3,859,188.74 4,011.49 4,335,183.22 
ขอนแก่น 758,150.23 2,619.01 5,895,541.90 5,779.24 6,662,090.37 
ชัยภูม ิ 2,470,801.61 6,149.44 5,441,579.31 17,975.54 7,936,505.90 
นครพนม 486,776.27 14,221.76 3,015,525.20 6,563.93 3,523,087.16 
นครรำชสมีำ 1,985,238.53 3,362.42 10,961,388.80 10,088.91 12,960,078.66 
บึงกำฬ 174,591.18 1,017.82 2,325,989.94 221.45 2,501,820.39 
บุรีรัมย ์ 550,658.03 2,183.86 5,743,234.36 3,629.33 6,299,705.58 
มหำสำรคำม 131,575.97 2,087.81 3,368,903.58 2,024.99 3,504,592.35 
มุกดำหำร 847,664.73 2,542.84 1,725,182.57 3,391.32 2,578,781.45 
ยโสธร 222,203.73 3,163.88 2,355,052.10 1,635.13 2,582,054.84 
ร้อยเอ็ด 212,408.41 1,816.17 4,702,821.94 3,584.84 4,920,631.36 
เลย 2,108,402.25 10,188.78 4,438,507.72 5,191.16 6,562,289.91 
ศรีสะเกษ 638,575.85 2,265.63 4,942,007.18 1,941.76 5,584,790.41 
สกลนคร 1,050,969.98 10,771.12 4,918,916.50 6,696.78 5,987,354.38 
สุรินทร ์ 463,002.08 2,576.27 5,064,057.70 4,301.43 5,533,937.48 
หนองคำย 144,046.08 2,475.87 1,898,887.73 1,372.84 2,046,782.53 
หนองบัวล ำภ ู 295,359.92 2,043.60 2,259,884.23 4,820.20 2,562,107.95 
อ ำนำจเจรญิ 194,960.08 2,212.70 1,857,662.09 1,288.33 2,056,123.19 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

41 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

ตารางที่ 7 (ต่อ) 
 

จังหวัด 

พื้นที่ (ไร่) 

พื้นที่ป่ำไม้ไม่
เปลี่ยนแปลง 

พื้นที่ป่ำไม้
เปลี่ยนแปลงเป็น
พื้นที่ท่ีไม่ใช่ป่ำไม ้

พื้นที่ท่ีไม่ใช่ 
ป่ำไมไ้ม่

เปลี่ยนแปลง 

พื้นที่ท่ีไม่ใช่ 
ป่ำไม้เปลี่ยนแปลง

เป็นพื้นที่ป่ำไม ้
รวม 

ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ (20 จังหวัด) (ต่อ) 
อุดรธำน ี 704,674.21 9,962.86 6,202,559.71 2,495.07 6,919,691.85 
อุบลรำชธำน ี 1,742,891.99 13,502.60 7,997,752.64 11,953.02 9,766,100.26 

รวม 15,653,031.67 97,066.86 88,974,643.94 98,966.75 104,823,709.22 
ภำคตะวันออก (7 จังหวัด) 

จันทบุร ี 1,289,784.44 12,435.46 2,699,849.25 7,532.92 4,009,602.07 
ฉะเชิงเทรำ 497,808.62 2,695.44 2,725,960.19 4,409.23 3,230,873.49 
ชลบุร ี 331,734.28 8,392.73 2,464,661.44 12,726.58 2,817,515.03 
ตรำด 555,292.27 4,765.39 1,225,015.01 6,505.16 1,791,577.83 
ปรำจีนบุร ี 896,910.06 760.70 2,242,840.10 471.73 3,140,982.59 
ระยอง 178,964.82 6,445.81 2,102,002.95 3,590.22 2,291,003.80 
สระแก้ว 937,773.66 1,398.68 3,326,963.75 3,192.64 4,269,328.74 

รวม 4,688,268.16 36,894.21 16,787,292.71 38,428.48 21,550,883.56 
ภำคตะวันตก (5 จังหวัด) 

กำญจนบุร ี 7,486,484.43 18,047.36 4,596,068.62 14,748.90 12,115,349.31 
ตำก 7,765,088.21 32,427.33 2,997,163.27 19,445.50 10,814,124.30 
ประจวบครีีขันธ ์ 1,528,420.01 7,467.90 2,448,137.86 24,451.81 4,008,477.58 
เพชรบุร ี 2,184,378.71 18,060.65 1,613,122.30 41,908.80 3,857,470.45 
รำชบุร ี 1,065,930.30 2,208.65 2,171,382.60 3,267.22 3,242,788.78 

รวม 20,030,301.66 78,211.88 13,825,874.65 103,822.24 34,038,210.43 
ภำคใต้ (14 จังหวัด) 

กระบี ่ 565,531.57 6,310.01 2,748,741.79 6,576.95 3,327,160.32 
ชุมพร 793,316.88 10,252.33 2,933,569.33 11,644.23 3,748,782.77 
ตรัง 677,603.65 3,980.04 2,266,123.61 5,797.13 2,953,504.44 
นครศรีธรรมรำช 1,114,880.82 7,920.57 5,032,614.35 22,485.99 6,177,901.73 
นรำธิวำส 743,318.09 4,363.12 2,055,414.27 3,986.13 2,807,081.61 
ปัตตำน ี 66,301.45 4,655.47 1,161,981.02 2,383.67 1,235,321.61 
พังงำ 1,106,158.74 4,899.95 2,318,420.83 4,980.60 3,434,460.12 
พัทลุง 386,062.87 2,649.29 2,017,800.51 6,656.94 2,413,169.61 
ภูเก็ต 68,926.54 1,575.67 269,778.00 1,508.19 341,788.41 
ยะลำ 903,384.38 13,036.99 1,874,833.97 6,162.51 2,797,417.84 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

42 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

ตารางที่ 7 (ต่อ) 
 

จังหวัด 

พื้นที่ (ไร่) 

พื้นที่ป่ำไม้ไม ่
เปลี่ยนแปลง 

พื้นที่ป่ำไม ้
เปลี่ยนแปลงเป็น 
พื้นที่ท่ีไม่ใช่ป่ำไม ้

พื้นที่ท่ีไม่ใช่ 
ป่ำไมไ้ม ่

เปลี่ยนแปลง 

พื้นที่ท่ีไม่ใช่ 
ป่ำไม้เปลี่ยนแปลง

เป็นพื้นที่ป่ำไม ้
รวม 

ภำคใต้ (14 จังหวัด) (ต่อ) 
ระนอง 1,074,614.68 5,994.34 933,625.28 4,181.28 2,018,415.58 
สงขลำ 524,401.26 8,934.49 4,287,797.36 17,014.87 4,838,147.99 
สตูล 750,050.30 4,692.57 1,124,888.33 7,473.34 1,887,104.44 
สุรำษฎร์ธำน ี 2,339,953.09 13,459.63 5,808,827.92 12,404.29 8,174,644.93 

รวม 11,114,504.33 92,724.47 34,834,416.57 113,256.13 46,154,901.40  
ภำคเหนือ (9 จังหวัด) 

เชียงรำย 2,849,688.31 26,354.92 4,297,491.53 15,775.82 7,189,310.58 
เชียงใหม ่ 9,594,994.01 66,532.01 4,140,706.20 32,361.97 13,834,594.19 
น่ำน 4,619,398.88 29,744.75 2,903,622.67 28,268.72 7,581,035.02 
พะเยำ 1,983,301.56 8,908.36 1,870,593.54 5,444.97 3,868,248.44 
แพร่ 2,613,320.61 10,589.12 1,413,922.05 14,080.86 4,051,912.64 
แม่ฮ่องสอน 6,802,966.33 57,645.61 1,098,585.88 18,841.70 7,978,039.52 
ล ำปำง 5,459,725.82 27,730.77 2,310,747.99 6,964.25 7,805,168.84 
ล ำพูน 1,613,906.24 7,116.33 1,174,142.12 3,759.99 2,798,924.68 
อุตรดิตถ ์ 2,750,736.01 10,769.73 2,170,960.45 8,649.04 4,941,115.24 

รวม 38,288,037.78 245,391.62 21,380,772.42 134,147.33 60,048,349.14 
รวมพื้นท่ี 

ทั้งประเทศ 
101,897,399.41 590,902.88 220,453,724.17 586,673.30 323,528,699.65 

 
4.6 รายละเอียดข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้รายจังหวัด 
 

4.6.1 กรุงเทพมหำนคร 
 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของกรุงเทพมหำนคร 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 3,887.29 ไร่ หรือร้อยละ 0.40 ของพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 

พื้นที่ป่ำไม้ส่วนใหญ่เป็นป่ำชำยเลนที่อยู่บริเวณเขตบำงขุนเทียน ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณ
ใกล้อ่ำวไทย (ภำพผนวกที่ 1) 
 

 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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 2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของกรุงเทพมหำนครย้อนหลัง 5 ป ี
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 3,253.43 3,253.51 3,259.07 3,229.25 3,887.29 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 0.33 0.33 0.33 0.33 0.40 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของกรุงเทพมหำนคร ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของกรุงเทพมหำนคร 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวม มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 658.04 ไร่ หรือร้อยละ 20.38 ในรอบปีที่

ผ่ำนมำ พื้นที่ป่ำไม้ที่เพิ่มขึ้นเป็นพื้นที่ป่ำชำยเลนบริเวณเขตบำงขุนเทียน 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของกรุงเทพมหำนคร 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 2,597.72 631.54 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 1,289.58 972,971.95 
   

 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

44 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

4.6.2 จังหวัดก ำแพงเพชร 
 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดก ำแพงเพชร 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 1,248,121.66 ไร่ หรือร้อยละ 23.46 ของพื้นที่จังหวัด 

โดยพื้นที่ป่ำไม้ที่พบอยู่บริเวณอ ำเภอโกสัมพีนคร อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี อ ำเภอ
คลองขลุง อ ำเภอคลองลำน อ ำเภอปำงศิลำทอง อ ำเภอพรำนกระต่ำย และอ ำเภอ
เมืองก ำแพงเพชร พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำเขียว ป่ำเขำสว่ำง 

และป่ำคลองห้วยทรำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองขลุงและป่ำคลองแม่วงก์ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองวังเจ้ำและ  
ป่ำคลองสวนหมำก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองสวนหมำกและป่ำคลองขลุง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ระกำ เขตรักษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำเขำสนำมเพรียง อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร อุทยำนแห่งชำติคลองลำน อุทยำนแห่งชำติ 
คลองวังเจ้ำ และอุทยำนแห่งชำติแม่วงก์ (ภำพผนวกที่ 2) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดก ำแพงเพชร ย้อนหลัง 5 ป ี
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 1,233,849.69 1,238,596.44 1,238,073.55 1,247,273.38 1,248,121.66 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 23.19 23.28 23.27 23.44 23.46 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดก ำแพงเพชร ย้อนหลัง 5 ป ี
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดก ำแพงเพชร 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 848.28 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดก ำแพงเพชร 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 
พ.

ศ.
 

25
60

 - 
25

61
  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 

พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 1,245,739.52 1,533.87 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 2,382.14 4,070,623.69 
   

 
4.6.3 จังหวัดชัยนำท 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดชัยนำท 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 40,158.27 ไร่ หรือร้อยละ 2.56 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัดนี้ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในเขตพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ  
ป่ำเขำช่องลมและป่ำเขำหลัก และป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำรำวเทียน (ภำพผนวกที่ 3) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดชัยนำท ย้อนหลัง 5 ป ี
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 38,906.54 39,109.13 39,648.90 40,092.50 40,158.27 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 2.48 2.50 2.53 2.56 2.56 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดชัยนำท ย้อนหลัง 5 ป ี
 

 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

46 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดชัยนำท 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นเพียง 65.77 ไร่ หรือร้อยละ 

0.16 ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดชัยนำท 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 39,873.39 219.11 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 284.88 1,525,989.01 
   

 
4.6.4 จังหวัดนครนำยก 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดนครนำยก 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 401,303.82 ไร่ หรือร้อยละ 29.98 ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่ 

ป่ำไม้ที่พบอยู่บริเวณอ ำเภอบ้ำนนำ อ ำเภอปำกพลี และอ ำเภอเมืองนครนำยก โดยมี
พื้นที่ป่ำไม้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ (ภำพผนวกที่ 4) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดนครนำยก ย้อนหลัง 5 ป ี
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 400,635.92 400,381.03 401,820.99 401,672.68 401,303.82 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 29.93 29.91 30.02 30.01 29.98 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดนครนำยก ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดนครนำยก 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 368.86 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 ใน

รอบปีที่ผ่ำนมำ 
  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดนครนำยก 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 401,155.55 517.13 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 148.27 936,681.94 
   

 
4.6.5 จังหวัดนครปฐม 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดนครปฐม 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 1,029.02 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบพื้นที่ 

ป่ำไม้ในอ ำเภอก ำแพงแสน บริเวณสนำมบินก ำแพงแสน และอ ำเภอเมืองนครปฐม 
(ภำพผนวกที่ 5) 
 

 

 2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดนครปฐม ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 89.69 582.55 582.55 582.55 1,029.02 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 0.01 0.04 0.04 0.04 0.08 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดนครปฐม ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

48 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดนครปฐม 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 446.47 ไร่ หรือร้อยละ 76.64 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 
  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดนครปฐม 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 544.66 37.89 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 484.37 1,337,937.70 
   

 
4.6.6 จังหวัดนครสวรรค์ 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดนครสวรรค์ 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 579,676.12 ไร่ หรือร้อยละ 9.74 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัดนี้ ยกเว้นอ ำเภอเก้ำเลี้ยว และอ ำเภอชุมแสง พื้นที่
ป่ำไม้พบในป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำคอก ป่ำเขำโลมนำง และป่ำเขำสอยดำว ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำเขำสนำมชัย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำสูงและป่ำเขำพระ ป่ำสงวนแห่งชำติ

ป่ำเขำหลวง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่วงก์-แม่เปิน และอุทยำนแห่งชำติแม่วงก์ (ภำพผนวกที่ 6) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดนครสวรรค์ ย้อนหลัง 5 ป ี
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 554,088.49 558,723.87 568,107.32 579,011.37 579,676.12 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 9.31 9.38 9.54 9.73 9.74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

49 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดนครสวรรค์ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดนครสวรรค์ 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 664.75 ไร่ หรือร้อยละ 0.11 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดนครสวรรค์ 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 578,163.48 847.90 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 1,512.64 5,372,993.72 
   

 
4.6.7 จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 28.60 ไร่ หรือร้อยละ 0.002 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบพื้นที่

ป่ำไม้บริเวณอ ำเภอบำงบำล (ภำพผนวกที่ 7) 
 
 

 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

50 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561- 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 0 0 0 0 28.60 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 0 0 0 0 0.002 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 28.60 ไร่ บริเวณต ำบลบำงลำงซึ่งมีขอบเขตติดต่อกับอ ำเภอป่ำโมก 

จังหวัดอ่ำงทองและอยู่ใกล้เคียงแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 0 0 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 28.60 1,592,338.75 
   

 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

51 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

4.6.8 จังหวัดพิจิตร 
 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดพิจิตร 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 10,622.52 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้บริเวณอ ำเภอสำกเหล็ก อ ำเภอเมืองพิจิตร อ ำเภอดงเจริญ อ ำเภอตะพำน
หิน อ ำเภอทับคล้อ และอ ำเภอวังทรำยพูน พื้นที่ป่ำไม้ที่พบอยู่ในป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำเขำเจ็ดลูก ป่ำเขำตะพำนนำค และป่ำเขำชะอม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำทรำยและ

ป่ำเขำพระ และป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองดง (ภำพผนวกที่ 8) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดพิจิตร ย้อนหลัง 5 ป ี
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561- 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 9,020.61 8,398.66 9,543.91 10,449.91 10,622.52 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 0.33 0.31 0.35 0.39 0.39 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดพิจิตร ย้อนหลัง 5 ป ี
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดพิจิตร 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 172.61 ไร่ หรือร้อยละ 1.65 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

52 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดพิจิตร 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 10,368.11 81.80 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 254.41 2,688,656.74 
   

 
4.6.9 จังหวัดพิษณุโลก 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดพิษณุโลก 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 2,467,894.55 ไร่ หรือร้อยละ 37.29 ของพื้นที่จังหวัด โดย

พบพื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด ยกเว้นอ ำเภอบำงกระพุ่ม และอ ำเภอบำงระก ำ 
พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำกระยำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเนินเพิ่ม 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแดงและป่ำชำติตระกำร ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่น้ ำเข็ก ป่ำสงวน

แห่งชำติป่ำโป่งแก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงตีนตก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำภำคและป่ำล ำแควน้อยฝั่งซ้ำย ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำน้ ำภำคน้อย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำภำคฝั่งขวำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำลุ่มน ้ำวังทองฝั่งซ้ำย ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำสวนเมี่ยง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสองฝั่งล ำน้ ำแควน้อย เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูเมี่ยงและภูทอง อุทยำน
แห่งชำติแควน้อย อุทยำนแห่งชำติทุ่งแสลงหลวง อุทยำนแห่งชำติน้ ำตกชำติตระกำร และอุทยำนแห่งชำติภูหิน
ร่องกล้ำ (ภำพผนวกที่ 9) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดพิษณุโลก ย้อนหลัง 5 ป ี
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 2,416,729.76 2,416,964.75 2,419,703.80 2,446,304.08 2,467,894.55 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 36.52 36.52 36.56 36.96 37.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

53 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดพิษณุโลก ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดพิษณุโลก 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 21,590.47 ไร่ หรือร้อยละ 

0.88 ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดพิษณุโลก 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 2,434,392.32 11,911.77 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 33,502.24 4,138,477.55 
   

 
4.6.10 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดเพชรบูรณ ์
พบพื้นที่ป่ำไม้ 2,508,262.79 ไร่ หรือร้อยละ 32.52 ของพื้นที่จังหวัด โดย

พบพื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัดนี้ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในเขตพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำเขำโปกหล่น ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำบำงก่อและป่ำวังชมภู ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคก
ซ ำซำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำตะเบำะและป่ำห้วยใหญ่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำหนำว  

ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำฝั่งซ้ำยแม่น้ ำป่ำสัก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำล ำกงและป่ำคลองตะโก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำลุ่มน้ ำ 
ป่ำสัก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำลุ่มน้ ำป่ำสักฝั่งซ้ำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำวังโป่ง ป่ำชนแดน และป่ำวังก ำแพง ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำสองข้ำงทำงสำยชัยวิบูลย์ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยน้ ำโจนและป่ำวังสำร ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยหิน



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

54 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

และป่ำคลองตีบ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำตะเบำะ-ห้วยใหญ่ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูผำแดง เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ 
ภูหลวง อุทยำนแห่งชำติเขำค้อ อุทยำนแห่งชำติตำดหมอก อุทยำนแห่งชำติทุ่งแสลงหลวง อุทยำนแห่งชำติ 
น้ ำหนำว และอุทยำนแห่งชำติภูหินร่องกล้ำ (ภำพผนวกที่ 10) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 2,410,327.21 2,419,303.64 2,436,038.23 2,498,433.18 2,508,262.79 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 31.25 31.37 31.59 32.40 32.52 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มข้ึน 9,829.61 ไร่ หรือร้อยละ 0.39 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ โดยพบสวนป่ำสักเป็นจ ำนวนมำกในหลำยพื้นที่ของจังหวัด 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดเพชรบูรณ์ 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 2,492,216.70 6,216.48 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 16,046.09 5,197,849.15 
   

 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

55 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

4.6.11 จังหวัดลพบุรี 
 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดลพบุร ี
พบพื้นที่ป่ำไม้ 601,510.15 ไร่ หรือร้อยละ 14.82 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัดนี้ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำซับลังกำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำเพนียด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำชัยบำดำล ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำวังเพลิง ป่ำม่วงค่อม และป่ำล ำนำรำยณ์ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสองข้ำงทำง 

สำยชัยวิบูลย์ และเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำซับลังกำ (ภำพผนวกที่ 11) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดลพบุรี ย้อนหลัง 5 ป ี
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 581,677.35 588,294.79 594,530.59 599,955.13 601,510.15 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 14.33 14.50 14.65 14.78 14.82 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดลพบุรี ย้อนหลัง 5 ป ี
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดลพบุร ี
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มข้ึน 1,555.02 ไร่ หรือร้อยละ 0.26 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

56 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดลพบุร ี
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 598,690.74 1,264.39 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 2,819.41 3,455,321.30 
   

 
4.6.12 จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสมุทรปรำกำร 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 17,660.30 ไร่ หรือร้อยละ 2.98 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้บริเวณอ ำเภอพระประแดง อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร อ ำเภอบำงบ่อ และ
อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ (ภำพผนวกที่ 12) 
 

 2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสมุทรปรำกำร ย้อนหลัง 5 ป ี
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 14,385.68 13,727.36 13,626.08 13,860.24 17,660.30 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 2.43 2.32 2.30 2.34 2.98 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสมุทรปรำกำร ย้อนหลัง 5 ป ี
 

 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

57 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสมุทรปรำกำร 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 3,800.06 ไร่ หรือร้อยละ 

27.42 ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดสมุทรปรำกำร 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 12,145.37 1,714.87 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 5,514.93 572,626.65 
   

 
4.6.13 จังหวัดสมุทรสงครำม 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสมุทรสงครำม 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 18,915.09 ไร่ หรือร้อยละ 7.32 ของพื้นที่จังหวัด บริเวณ

อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม และอ ำเภออัมพวำ โดยพบพื้นที่ป่ำไม้บริเวณพื้นที่ที่อยู่ติด
กับทะเลอ่ำวไทย (ภำพผนวกที่ 13) 
 

 2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสมุทรสงครำม ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 18,093.96 17,830.54 17,216.15 16,449.49 18,915.09 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 7.00 6.90 6.66 6.37 7.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

58 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสมุทรสงครำม ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสมุทรสงครำม 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 2,465.61 ไร่ หรือร้อยละ 

14.99 ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดสมุทรสงครำม 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 13,859.07 2,590.42 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 5,056.02 236,912.24 
   

 
4.6.14 จังหวัดสมุทรสำคร 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสมุทรสำคร 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 26,533.15 ไร่ หรือร้อยละ 4.90 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้บริเวณอ ำเภอเมืองสมุทรสำคร และอ ำเภอบ้ำนแพ้ว พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ใน
พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำอ่ำวมหำชัยฝั่งตะวันตก และป่ำสงวนแห่งชำติป่ำอ่ำวมหำชัย
ฝั่งตะวันออก (ภำพผนวกที่ 14) 

 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

59 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสมุทรสำคร ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 24,030.92 22,589.99 22,212.37 22,439.91 26,533.15 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 4.44 4.17 4.10 4.14 4.90 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสมุทรสำคร ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสมุทรสำคร 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 4,093.25 ไร่ หรือร้อยละ 

18.24 ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดสมุทรสำคร 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.
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60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 18,749.60 3,690.31 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 7,783.55 511,307.68 
   

 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

60 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

4.6.15 จังหวัดสระบุรี 
 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสระบุร ี
พบพื้นที่ป่ำไม้ 529,689.38 ไร่ หรือร้อยละ 24.22 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัดนี้ ยกเว้น อ ำเภอบ้ำนหมอ อ ำเภอดอนพุด อ ำเภอ
หนองแซง และอ ำเภอหนองโดน พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำโป่ง
และป่ำเขำถ้ ำเสือ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำพระ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำทับกวำงและ 

ป่ำมวกเหล็ก แปลงที่ 1 ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำท่ำฤทธิ์  ป่ำล ำทองหลำง และป่ำล ำพญำกลำง ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำพระฉำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำพระพุทธบำทและป่ำพุแค ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำมวกเหล็กและป่ำทับกวำง แปลง 
ที่ 2 อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ และอุทยำนแห่งชำติน้ ำตกสำมหลั่น (ภำพผนวกที่ 15) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสระบุรี ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 512,918.62 517,170.08 522,978.82 522,573.34 529,689.38 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 23.45 23.65 23.91 23.89 24.22 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสระบุรี ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสระบุร ี
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มข้ึน 7,116.04 ไร่ หรือร้อยละ 1.36 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

61 บทท่ี 4 ผลกำรศึกษำ 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดสระบุร ี
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 
พ.

ศ.
 

25
60

 - 
25

61
  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 

พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 520,513.74 2,059.60 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 9,175.64 1,655,245.20 
   

 
4.6.16 จังหวัดสิงห์บุรี 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสิงห์บุรี 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 265.19 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบพื้นที่ 

ป่ำไม้บริเวณอ ำเภอท่ำช้ำง และอ ำเภออินทร์บุรีเพียงเล็กน้อย ภำยในพื้นที่ของ 
สวนรุกขชำติคูเมือง (ภำพผนวกที่ 16) 
 

 

 2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสิงห์บุรี ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 238.30 238.30 265.19 265.19 265.19 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสิงห์บุรี ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

62 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสิงห์บุร ี
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัดไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 

 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดสิงห์บุร ี
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.
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 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 265.19 0 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 0 510,451.33 
   

 
4.6.17 จังหวัดสุโขทัย 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสุโขทัย 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 1,234,333.08 ไร่ หรือร้อยละ 29.61 ของพื้นที่จังหวัด พบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัดนี้ ยกเว้นอ ำเภอกงไกรลำศ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ใน
พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำหลวง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ท่ำแพ ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำแม่พันล ำและป่ำแม่หมอก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่สิน ป่ำแม่สำน และป่ำแม่สูง 

ฝั่งซ้ำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงข่ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำนครเดิฐ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสวนสักท่ำไชย ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำสุเม่น ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยทรวง ป่ำแม่ส ำ ป่ำบ้ำนตึก  และป่ำห้วยไคร้ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ 
ถ้ ำเจ้ำรำม อุทยำนแห่งชำติรำมค ำแหง และอุทยำนแห่งชำติศรีสัชนำลัย (ภำพผนวกที่ 17) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสุโขทัย ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 1,229,997.16 1,225,766.32 1,223,254.04 1,232,449.45 1,234,333.08 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 29.50 29.40 29.34 29.56 29.61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

63 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสุโขทัย ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสุโขทัย 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มข้ึน 1,883.63 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 
  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดสุโขทัย 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 1,228,195.96 4,253.48 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 6,137.11 2,930,584.74 
   

 
4.6.18 จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 394,676.33 ไร่ หรือร้อยละ 11.67 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้บริเวณอ ำเภอเดิมบำงนำงบวช อ ำเภอดอนเจดีย์ อ ำเภอด่ำนช้ำง อ ำเภอ
สองพี่น้อง อ ำเภอสำมชุก และอ ำเภออู่ทอง พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำเขำตะโกปิดทองและป่ำเขำเพชรน้อย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำทุ่งดินด ำและป่ำเขำ



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

64 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

ตำเก้ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบ้ำนโข้ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยขมิ้น ป่ำพุน้ ำร้อน และป่ำหนองหญ้ำไทร ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำองค์พระ ป่ำเขำพุระก ำ และป่ำเขำห้วยพลู และอุทยำนแห่งชำติพุเตย (ภำพผนวกที่ 18) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสุพรรณบุรี ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 398,739.34 394,608.31 393,926.37 392,761.86 394,676.33 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 11.79 11.67 11.65 11.61 11.67 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสุพรรณบุรี ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 1,914.47 ไร่ หรือ ร้อยละ 

0.49 ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดสุพรรณบุรี 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 390,949.99 1,811.87 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 3,726.34 2,985,067.48 
   

 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

65 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

4.6.19 จังหวัดอุทัยธำน ี
 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดอุทัยธำน ี
พบพื้นที่ป่ำไม้ 2,136,740.87 ไร่ หรือร้อยละ 51.43 ของพื้นที่จังหวัด โดย

พบพื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัดนี้ ส่วนใหญ่พบในอ ำเภอบ้ำนไร่ พื้นที่ป่ำไม้ 
พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำช่องลมและป่ำเขำหลัก  ป่ำสงวนแห่งชำติ 

ป่ำเขำต ำแยและป่ำเขำรำวเทียน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำบำงแกรกและป่ำทุ่งโพธิ์  ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำ 
รำวเทียน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำหลวง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำหลวง แปลงที่สอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำไผ่เขียว 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำปลำยห้วยกระเสียว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยขำแข้ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยทับเสลำและ  
ป่ำห้วยคอกควำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยท่ำกวยและป่ำห้วยกระเวน และเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำห้วยขำแข้ง 
(ภำพผนวกที่ 19) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดอุทัยธำนี ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 2,137,356.62 2,135,387.52 2,134,356.51 2,136,066.14 2,136,740.87 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 51.45 51.40 51.38 51.42 51.43 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดอุทัยธำนี ย้อนหลัง 5 ป ี
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดอุทัยธำน ี
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด จ ำนวนเพิ่มขึ้น 674.74 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

66 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดอุทัยธำน ี
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.
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 - 
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61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 2,134,834.73 1,231.41 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 1,906.15 2,016,412.15 
   

 
4.6.20 จังหวัดกำฬสินธุ ์

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดกำฬสินธุ ์
พบพื้นที่ป่ำไม้ 474,092.05 ไร่ หรือร้อยละ 10.94 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำแก้งกะอำม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกกลำงหมื่น ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงแม่เผด  

ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงด่ำนแย้ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงนำมน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงบังอ่ี แปลงที่หนึ่ง ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำดงบังอ่ี แปลงที่สอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงมูล ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงระแนง ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำดงหมู ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงห้วยฝำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำนำจำรและป่ำดงขวำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูโหล่ย 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูพำน เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูสีฐำน อุทยำนแห่งชำติภูผำเหล็ก และอุทยำนแห่งชำติภูพำน  
(ภำพผนวกที่ 20) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดกำฬสินธุ์ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 468,190.98 468,582.69 464,705.66 471,982.99 474,092.05 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 10.80 10.81 10.72 10.89 10.94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

67 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดกำฬสินธุ์ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดกำฬสินธุ ์
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มข้ึน 2,109.06 ไร ่หรือร้อยละ 0.45 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดกำฬสินธุ ์
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.
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  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 470,080.56 1,902.43 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 4,011.49 3,859,188.74 
   

 
4.6.21 จังหวัดขอนแก่น 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดขอนแก่น 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 763,929.46 ไร่ หรือร้อยละ 11.47 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัดนี้ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำเขำสวนกวำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกตลำดใหญ่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกหลวง 

ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกหลวง แปลงที่สำม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโนนน้ ำแบ่ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโสกแต้ ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำกุดน้ ำใส ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงซ ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงมูล ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงลำน ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำบ้ำนอุบลและบ้ำนหัวลิง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูเม็ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูเวียง ป่ำสงวนแห่งชำติ 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

68 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

ป่ำภูระง ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสำวถี ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำส ำรำญ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองเม็ก  และป่ำลุมพุก  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองอ่ำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยเสียว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหัวฝำย อุทยำนแห่งชำติน้ ำพอง 
อุทยำนแห่งชำติภูเก้ำ-ภูพำนค ำ อุทยำนแห่งชำติภูเวียง และอุทยำนแห่งชำติภูผำม่ำน (ภำพผนวกที่ 21) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดขอนแก่น ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 734,792.35 737,846.01 742,018.04 760,769.24 763,929.46 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 11.03 11.08 11.14 11.42 11.47 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดขอนแก่น ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดขอนแก่น 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มข้ึน 3,160.23 ไร ่หรือร้อยละ 0.42 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดขอนแก่น 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 758,150.23 2,619.01 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 5,779.24 5,895,541.90 
   



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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4.6.22 จังหวัดชัยภูมิ 
 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดชัยภูมิ 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 2,488,777.15 ไร่ หรือร้อยละ 31.36 ของพื้นที่จังหวัด โดย

พบพื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัดนี้ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำโคกใหญ่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกหลวง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำตำเนิน ป่ำสงวน

แห่งชำติป่ำนำยำงกลัก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูแลนคำด้ำนทิศเหนือ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูแลนคำด้ำนทิศใต้  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูแลนคำด้ำนทิศใต้บำงส่วนและป่ำหมำยเลขสิบ แปลงที่สอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูซ ำ
ผักหนำม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูตะเภำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูผำด ำและป่ำภูผำแดง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูหยวก 
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำตะเบำะ-ห้วยใหญ่ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำผำผึ้ง เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูเขียว อุทยำนแห่งชำติ
ไทรทอง อุทยำนแห่งชำติตำดโตน อุทยำนแห่งชำติน้ ำพอง อุทยำนแห่งชำติน้ ำหนำว อุทยำนแห่งชำติป่ำหินงำม และ
อุทยำนแห่งชำติภูแลนคำ (ภำพผนวกที่ 22) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดชัยภูมิ ย้อนหลัง 5 ป ี
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 2,403,094.97 2,411,101.68 2,420,850.45 2,476,951.05 2,488,777.15 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 30.28 30.38 30.50 31.21 31.36 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดชัยภูมิ ย้อนหลัง 5 ป ี
 

 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

70 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดชัยภูม ิ
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 11,826.10 ไร่ หรือร้อยละ 

0.48 ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 
  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดชัยภูม ิ
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 
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  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 2,470,801.61 6,149.44 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 17,975.54 5,441,579.31 
   

 
4.6.23 จังหวัดนครพนม 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดนครพนม 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 493,340.20 ไร่ หรือร้อยละ 14.00 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัดนี้ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำดงเซกำ ป่ำดงสีชมพู ป่ำภูทอกใหญ่ภูวัว และป่ำดงซ ำบอนเซกำ ป่ำสงวนแห่งชำติ

ป่ำภูลังกำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงเมำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบ้ำนโพนตูมและป่ำนำงุม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดง  
เชียงยืน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงเซกำ แปลงที่หนึ่ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงเซกำ แปลงที่สอง ป่ำสงวนแห่งชำติ  
ป่ำดงบ้ำนโพนสว่ำงและป่ำปลำปำก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองบัวโค้ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยศรีคุณ ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำสักหนองห้ำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสักพุ่มแก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงหมู อุทยำนแห่งชำติภูลังกำ และ
อุทยำนแห่งชำติภูผำยล (ภำพผนวกที่ 23) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดนครพนม ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 529,802.77 505,197.34 497,842.67 500,998.03 493,340.20 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 15.04 14.34 14.13 14.22 14.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดนครพนม ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดนครพนม 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 7,657.83 ไร่ หรือ ร้อยละ 1.53 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดนครพนม 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.
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  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 486,776.27 14,221.76 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 6,563.93 3,015,525.20 
   

 
4.6.24 จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดนครรำชสีมำ 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 1,995,327.44 ไร่ หรือร้อยละ 15.40 ของพื้นที่จังหวัด โดย

พบพื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัดนี้ ยกเว้นอ ำเภอขำมทะเลสอ พื้นที่ป่ำไม้พบ
มำกบริเวณอ ำเภอเสิงสำง อ ำเภอครบุรี อ ำเภอปักธงชัย อ ำเภอปำกช่อง อ ำเภอ 
วังน้ ำเขียว และอ ำเภอสีคิ้ว พื้นที่ป่ำไม้ที่พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกหลวง 

ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงกะสังและป่ำล ำพญำกลำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองแวงและป่ำดงพญำเย็น แปลงที่สอง 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

72 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงพญำเย็น ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองเต็งและป่ำจักรำช ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำท่ำช้ำงและ 
ป่ำหินดำษ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำพิมำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำพิมำย แปลงที่สอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำอ่ำงเก็บน้ ำ  
ล ำฉมวก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำเตียนและป่ำเขำเขื่อนลั่น ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำภูหลวง ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำเขำซับประดู่และป่ำเขำมะกอก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแก่งดินสอ ป่ำแก่งใหญ่ และป่ำเขำสะโตน ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำสูงเนิน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงอีจำนใหญ่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำจอมทอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำ
เสียดอ้ำ ป่ำเขำนกยูง และป่ำเขำอ่ำงหิน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำวังน้ ำเขียว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำครบุรี ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำดงใหญ่ อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ และอุทยำนแห่งชำติทับลำน (ภำพผนวกที่ 24) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดนครรำชสีมำ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 1,929,491.88 1,938,927.78 1,958,504.61 1,988,600.95 1,995,327.44 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 14.89 14.96 15.11 15.34 15.40 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดนครรำชสีมำ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดนครรำชสีมำ 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มข้ึน 6,726.50 ไร ่หรือร้อยละ 0.34 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดนครรำชสีมำ 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 
พ.

ศ.
 

25
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 - 
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61
  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 

พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 1,985,238.53 3,362.42 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 10,088.91 10,961,388.80 
   

 
4.6.25 จังหวัดบึงกำฬ 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดบึงกำฬ 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 174,812.63 ไร่ หรือร้อยละ 6.99 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัดนี้ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำดงเซกำ ป่ำดงสีชมพู ป่ำภูทอกใหญ่ภูวัว และป่ำดงซ ำบอนเซกำ ป่ำสงวนแห่งชำติ

ป่ำดงชมภูพร ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงดิบกะลำ ป่ำภูสิงห์ และป่ำดงสีชมพู ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงภูวัว ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำดงสีชมพูโพนพิสัย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงหนองตอและป่ำดงสีชมพู เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว และ
อุทยำนแห่งชำติภูลังกำ (ภำพผนวกที่ 25) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดบึงกำฬ ย้อนหลัง 5 ป ี
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 171,971.93 174,225.01 175,485.96 175,609.00 174,812.63 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 6.87 6.96 7.01 7.02 6.99 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดบึงกำฬ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

74 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดบึงกำฬ 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 796.37 ไร ่หรือร้อยละ 0.45 ใน

รอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดบึงกำฬ 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.
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  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 174,591.18 1,017.82 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 221.45 2,325,989.94 
   

 
4.6.26 จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดบุรีรัมย์ 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 554,287.36 ไร่ หรือร้อยละ 8.80 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัดนี้ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำเขำคอก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำพนมรุ้ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำอังคำร ป่ำสงวน

แห่งชำติป่ำเมืองไผ่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกโจด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกโจด แปลงที่สอง ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำโคกใหญ่ ป่ำหนองพระสรวล และป่ำหนองหมี ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกงอย ป่ำหนองตะคร้อ และป่ำหนอง 
ย่ำงหมู ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกซำดและป่ำหนองแสง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโนนแดงและป่ำโคกกระเดื่อง ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำดงเค็ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงใหญ่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงพลอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบ้ำนกรวด แปลง
ที่ห้ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบ้ำนบัวถนน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำปรีธม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำรอบอ่ำงเก็บน้ ำห้วยจระเข้
มำก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำริมฝั่งชี ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำละเวี้ยและป่ำหนองน้ ำขุ่น ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำละหำนทรำย 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองก้ำนงำ ป่ำโคกหนองเต็ง และป่ำโคกหิน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองข่ำ  เขตรักษำพันธุ์
สัตว์ป่ำดงใหญ่ และอุทยำนแห่งชำติตำพระยำ (ภำพผนวกที่ 26) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดบุรีรัมย์ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 543,013.07 547,972.75 551,345.89 552,841.89 554,287.36 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 8.62 8.70 8.75 8.78 8.80 

 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

75 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดบุรีรัมย์ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดบุรีรัมย์ 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 1,445.47 ไร่ หรือ ร้อยละ 

0.26 ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดบุรีรัมย์ 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.
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  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 550,658.03 2,183.86 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 3,629.33 5,743,234.36 
   

 
4.6.27 จังหวัดมหำสำรคำม 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดมหำสำรคำม 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 133,600.95 ไร่ หรือร้อยละ 3.81 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้กระจำยอยู่ในทุกอ ำเภอ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำโคกไร่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกขำมป้อม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกข่ำว ป่ำสงวน

แห่งชำติป่ำโคกผักกูดและป่ำโป่งแดง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกส ำโรงและป่ำปอพำน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกหิน
ลำด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำกุดรัง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงเค็งและป่ำหนองหญ้ำปล้อง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดินแดง
และวังกุง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองคูและป่ำนำดูน (ภำพผนวกที่ 27) 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

76 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดมหำสำรคำม ย้อนหลัง 5 ป ี
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 138,896.37 136,630.98 133,044.17 133,663.77 133,600.95 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 3.96 3.90 3.80 3.81 3.81 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดมหำสำรคำม ย้อนหลัง 5 ป ี
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดมหำสำรคำม 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 62.82 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ใน

รอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดมหำสำรคำม 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.
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  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 131,575.97 2,087.81 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 2,024.99 3,368,903.58 
   

 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

77 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

4.6.28 จังหวัดมุกดำหำร 
 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดมุกดำหำร 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 851,056.04 ไร่ หรือร้อยละ 33.00 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงบังอ่ี แปลงที่
หนึ่ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงบังอี่ แปลงที่สอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงบังอี่ แปลงที่สำม 

ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงบังอี่ แปลงที่สี่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงบังอี่ แปลงที่ห้ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงบังอี่ แปลงที่
หก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงบังอี่ แปลงที่เจ็ด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงภูพำน ปำ่สงวนแห่งชำติป่ำดงภูสีฐำน ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำดงหมู ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงหมู แปลงที่หนึ่ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงหมู แปลงที่สอง ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำดงหมู แปลงที่สำม เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูสีฐำน อุทยำนแห่งชำติภูผำเทิบ อุทยำนแห่งชำติภูผำยล 
และอุทยำนแห่งชำติภูสระดอกบัว (ภำพผนวกที่ 28) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดมุกดำหำร ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 863,281.21 856,604.01 854,598.44 850,207.56 851,056.04 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 33.48 33.22 33.14 32.97 33.00 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดมุกดำหำร ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

78 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดมุกดำหำร 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 848.48 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดมุกดำหำร 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.
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  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 847,664.73 2,542.84 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 3,391.32 1,725,182.57 
   

 
4.6.29 จังหวัดยโสธร 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดยโสธร 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 223,838.86 ไร่ หรือร้อยละ 8.67 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัดนี้ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำโคกนำโก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกหนองบัวและป่ำนำทม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโพธิ์

ไทร ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโพนงำมและป่ำดงปอ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำก ำแมด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำกุดชุม  ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำดงบังอ่ี ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงบ้ำนมะพริก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงปอและดงบังอ่ี ป่ำสงวนแห่งชำติ  
ป่ำดงพันชำด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงมะไฟ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงหัวกองและป่ำดงบังอี่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอน
ตำแต้ม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอนหัวนำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำต ำบลเดิด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำทรำยมูลและป่ำทุ่งแต้ 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบ้ำนแจนแลน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบ้ำนขั้นไดใหญ่และป่ำเชียงหวำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบ้ำน
นำดี ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบ้ำนพะเสำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบ้ำนหนองตุและป่ำคูสองชั้น ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำผือฮี 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำฟ้ำห่วน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองแดง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองหว้ำ ป่ำสงวนแห่งชำติ  
ป่ำห้วยแสนลึกและป่ำหนองหิน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยปอ และอุทยำนแห่งชำติภูสระดอกบัว (ภำพผนวกที่ 29) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดยโสธร ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 250,339.95 246,723.85 236,104.08 225,367.61 223,838.86 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 9.70 9.56 9.14 8.73 8.67 

 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

79 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดยโสธร ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดยโสธร 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 1,528.75 ไร่ หรือร้อยละ 0.68 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดยโสธร 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
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  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 222,203.73 3,163.88 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 1,635.13 2,355,052.10 
   

 
4.6.30 จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดร้อยเอ็ด 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 215,993.24 ไร่ หรือร้อยละ 4.39 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัดนี้  พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำเป็ดก่ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำไม้ล้มและป่ำโคกหนองบั่ว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำค ำใหญ่

และป่ำค ำขวำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงแม่เผด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงขี้เหล็ก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงนำมน ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำดงภูเงินและป่ำดงหนองฟ้ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงมะอ่ี ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงหนองกล้ำ ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำดงหันและป่ำโคกสูง และป่ำสงวนแห่งชำติป่ำอุโมงและป่ำหนองแวง (ภำพผนวกที่ 30) 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

80 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดร้อยเอ็ด ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 203,762.51 206,865.08 213,728.69 214,224.58 215,993.24 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 4.14 4.20 4.34 4.35 4.39 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดร้อยเอ็ด ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดร้อยเอ็ด 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มข้ึน 1,768.67 ไร่ หรือร้อยละ 0.83 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดร้อยเอ็ด 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 212,408.41 1,816.17 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 3,584.84 4,702,821.94 
   

 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

81 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

4.6.31 จังหวัดเลย 
 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดเลย 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 2,113,593.41 ไร่ หรือร้อยละ 32.21 ของพื้นที่จังหวัด โดย

พบพื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกใหญ่  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกผำด ำ ป่ำโคกหนองข่ำ และป่ำภูบ่อบิด  ป่ำสงวนแห่งชำติ 

ป่ำโคกภูเหล็ก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงขุนแคม ป่ำโคกใหญ่ ป่ำภูผำแง่ม และป่ำลำดค่ำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงซ ำ
แม่นำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงซ ำทอง ป่ำดงหนองไผ่ และป่ำดงผำสำมยอด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำภำคและ 
ป่ำล ำแควน้อยฝั่งซ้ำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูเขำแก้วและป่ำดงปำกชม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูเปือย ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำภูเปือย ป่ำภูขี้เถ้ำ และป่ำภูเรือ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูค้อและป่ำภูกระแต ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูช้ำง
และป่ำภูนกกก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูผำขำวและป่ำภูผำยำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูหงส์ ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำภูหลวงและป่ำภูหอ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูห้วยปูนและป่ำภูแผงม้ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูห้วยหมำก ป่ำภูทอก 
และป่ำภูบ่อบิด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำลุ่มน้ ำป่ำสัก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยส้มและป่ำภูผำแดง ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำห้วยอีเลิศ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง อุทยำนแห่งชำติภูสวนทรำย 
อุทยำนแห่งชำติภูเรือ อุทยำนแห่งชำติภูกระดึง อุทยำนแห่งชำติภูผำม่ำน และอุทยำนแห่งชำติภูหินร่องกล้ำ  
(ภำพผนวกที่ 31) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดเลย ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 2,120,756.48 2,121,701.83 2,119,436.94 2,118,591.03 2,113,593.41 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 32.32 32.33 32.30 32.28 32.21 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดเลย ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

82 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดเลย 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 4,997.61 ไร่ หรือร้อยละ 0.24 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 
  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดเลย 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 2,108,402.25 10,188.78 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 5,191.16 4,438,507.72 
   

 
4.6.32 จังหวัดศรีสะเกษ 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดศรีสะเกษ 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 640,517.60 ไร่ หรือร้อยละ 11.47 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำพระวิหำร 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแตงแซง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโนนจำน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโนน
ซำด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโนนทรำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโนนลำน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำ

โนนหัวภู ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงแดง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงใหญ่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงภู ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำ
บ้ำนหนองม่วง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำฝั่งขวำห้วยขยุง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำฝั่งขวำห้วยทับทัน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำฝั่ง
ขวำห้วยศำลำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำยำงชุมน้อยและป่ำทุ่งมั่ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสนบุสูง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสน
ละเอำะ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองดง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยขยุง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยทำและป่ำห้วยขยุง 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยส ำรำญ แปลงที่สำม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยส ำรำญ แปลงที่สี่  เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ
พนมดงรัก เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำห้วยศำลำ และอุทยำนแห่งชำติเขำพระวิหำร (ภำพผนวกที่ 32) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดศรีสะเกษ ย้อนหลัง 5 ป ี
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 640,179.62 639,944.99 641,258.88 640,841.48 640,517.60 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 11.46 11.46 11.48 11.47 11.47 

 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

83 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดศรีสะเกษ ย้อนหลัง 5 ป ี
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดศรีสะเกษ 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 323.87 ไร่ หรือร้อยละ 0.05  

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดศรีสะเกษ 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.
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61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 638,575.85 2,265.63 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 1,941.76 4,942,007.18 
   

 
4.6.33 จังหวัดสกลนคร 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสกลนคร 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 1,057,666.76 ไร่ หรือร้อยละ 17.67 ของพื้นที่จังหวัด โดย

พบพื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแก่งแคน  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกภูและป่ำนำม่อง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกศำลำ ป่ำสงวน

แห่งชำติป่ำกุดไห ป่ำนำใน และป่ำโนนอุดม  ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำกุสุมำลย์ แปลงที่หนึ่ง  ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำกุสุมำลย์ แปลงที่สอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงจีนและป่ำดงเชียงโม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงชมภูพำนและ 
ป่ำดงกะเฌอ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงผำลำด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงพันนำและป่ำดงพระเจ้ำ ป่ำสงวนแห่งชำติ 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

84 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

ป่ำดงหม้อทอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงอีบ่ำง ป่ำดงค ำพลู และป่ำดงค ำกั้ง  ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูล้อมข้ำวและ 
ป่ำภูเพ็ก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูวง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองบัวโค้ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำอุ่มจำน อุทยำนแห่งชำติ
ภูผำเหล็ก อุทยำนแห่งชำติภูผำยล และอุทยำนแห่งชำติภูพำน (ภำพผนวกที่ 33) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสกลนคร ย้อนหลัง 5 ป ี
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 1,057,015.20 1,056,911.95 1,056,267.17 1,061,741.10 1,057,666.76 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 17.65 17.65 17.64 17.73 17.67 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสกลนคร ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสกลนคร 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 4,074.35 ไร่ หรือร้อยละ 0.38 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 
  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดสกลนคร 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.
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 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 1,050,969.98 10,771.12 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 6,696.78 4,918,916.50 
   



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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4.6.34 จังหวัดสุรินทร์ 
 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสุรินทร ์
พบพื้นที่ป่ำไม้ 467,303.52 ไร่ หรือร้อยละ 8.44 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำสวำย  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทนมีย์ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเนิกเหียรดัดสันตุด ป่ำสงวนแห่งชำติ

ป่ำแสลงพัน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำก ำใสจำน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำจำรพัด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงสำยทอ  ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำท่ำสว่ำงและป่ำเพี้ยรำม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำทุ่งมน ป่ำบักได และป่ำตำเบำ แปลงที่หนึ่ง  ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำทุ่งมน ป่ำบักได และป่ำตำเบำ แปลงที่สอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำทุ่งมน ป่ำบักได และป่ำตำเบำ แปลง
ที่สำม  ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบ้ำนเดียก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำผักไหม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำฝั่งขวำห้วยเสน ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำฝั่งซ้ำยแม่น้ ำมูล ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำฝั่งซ้ำยห้วยเสน แปลงที่หนึ่ง และแปลงที่สอง ป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำฝั่งซ้ำยห้วยก ำโพด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำฝั่งซ้ำยห้วยทับทัน แปลงที่หนึ่ง แปลงที่สอง และแปลงที่สำม ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำฝั่งซ้ำยห้วยส ำรำญ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำพนมดิน แปลงที่หนึ่ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำพนมดิน แปลงที่
สอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูดิน  ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองเยีย แปลงที่หนึ่ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองเหล็ก  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหินล้ม เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำห้วยทับทัน-ห้วยส ำรำญ (ภำพผนวกที่ 34) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสุรินทร์ ย้อนหลัง 5 ป ี
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 455,313.87 457,156.44 463,080.81 465,578.35 467,303.52 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 8.23 8.26 8.37 8.41 8.44 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสุรินทร์ ย้อนหลัง 5 ป ี
 

 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

86 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสุรินทร ์
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มข้ึน 1,725.16 ไร่ หรือร้อยละ 0.37 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดสุรินทร ์
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 
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61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 463,002.08 2,576.27 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 4,301.43 5,064,057.70 
   

 
4.6.35 จังหวัดหนองคำย 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดหนองคำย 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 145,418.92 ไร่ หรือร้อยละ 7.10 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงสีชมพู 
โพนพิสัย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำทุ่งหลวง และป่ำสงวนแห่งชำติป่ำพรำนพร้ำวและ  

ป่ำแก้งไก่ (ภำพผนวกที่ 35) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดหนองคำย ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 142,528.21 145,689.17 145,918.80 146,521.95 145,418.92 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 6.96 7.12 7.13 7.16 7.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดหนองคำย ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดหนองคำย 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 1,103.03 ไร่ หรือร้อยละ 0.75 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดหนองคำย 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 144,046.08 2,475.87 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 1,372.84 1,898,887.73 
   

 
4.6.36 จังหวัดหนองบัวล ำภ ู

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดหนองบัวล ำภ ู
พบพื้นที่ป่ำไม้ 300,180.12 ไร่ หรือร้อยละ 11.72 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัดนี้ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำเก่ำกลอยและป่ำนำกลำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูเก้ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูพำน  

ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองเรือ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองบัว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหมำกหญ้ำ ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำห้วยส้มและป่ำภูผำแดง และอุทยำนแห่งชำติภูเก้ำ-ภูพำนค ำ (ภำพผนวกที่ 36) 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดหนองบัวล ำภู ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 288,907.46 291,294.41 293,822.34 297,403.52 300,180.12 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 11.28 11.37 11.47 11.61 11.72 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดหนองบัวล ำภู ย้อนหลัง 5 ป ี
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดหนองบัวล ำภู 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มข้ึน 2,776.60 ไร่ หรือร้อยละ 0.93 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดหนองบัวล ำภู 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.
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  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 295,359.92 2,043.60 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 4,820.20 2,259,884.23 
   

 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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4.6.37 จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 196,248.41 ไร่ หรือร้อยละ 9.54 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกโสกใหญ่   
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกสองสลึง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดง ป่ำยำง และป่ำดงปู่ตำ  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงใหญ่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงค ำเดือย แปลงที่หนึ่ง ป่ำสงวน

แห่งชำติป่ำดงหนองบัว แปลงที่หนึ่ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงหัวกองและป่ำดงบังอ่ี ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงหัวกอง
และป่ำดงปอ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำนำชีและป่ำขี้แลน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำฝนแสนห่ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำรังงำม 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองลุมพุก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองหลุบและป่ำดงปู่ตำ และอุทยำนแห่งชำติภูสระดอกบัว 
(ภำพผนวกที่ 37) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดอ ำนำจเจริญ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 217,771.88 215,981.79 205,803.67 197,172.77 196,248.41 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 10.59 10.50 10.01 9.59 9.54 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดอ ำนำจเจริญ ย้อนหลัง 5 ป ี
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 924.37 ไร่ หรือร้อยละ 0.47 ใน

รอบปีที่ผ่ำนมำ 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดอ ำนำจเจริญ 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
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  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 194,960.08 2,212.70 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 1,288.33 1,857,662.09 
   

 
4.6.38 จังหวัดอุดรธำนี 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดอุดรธำน ี
พบพื้นที่ป่ำไม้ 707,169.28 ไร่ หรือร้อยละ 10.22 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขือน้ ำ   
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเวียงค ำและป่ำศรีธำตุ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกทับถ่ำนและ  
ป่ำโคกวังเดือนห้ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกน้ ำเค็มและป่ำโคกดอนโพธิ์ ป่ำสงวน

แห่งชำติป่ำโพธิ์ศรีส ำรำญ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำไผทและป่ำโคกไม้งำม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำกุดจับ ป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำดงหนองขุ่นและป่ำดงหนองไฮ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำต ำบลเชียงหวำง ป่ำต ำบลเพ็ญ และป่ำต ำบลสุมเส้ำ  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบะยำว ป่ำหัวนำค ำ ป่ำนำยูง ป่ำหนองกุงทับม้ำ และป่ำหนองหญ้ำไชย  ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำทมและป่ำข่ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำนำยูงและป่ำน้ ำโสม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบ้ำนจัน แปลงที่หนึ่ง ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำบ้ำนจัน แปลงที่สอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบ้ำนจีต ป่ำไชยวำน ป่ำหนองหลัก และป่ำคอนสำย ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำบ้ำนดุง ป่ำดงเย็น แปลงที่หนึ่ง และแปลงที่สอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำปะโค ป่ำโพธิ์ศรีส ำรำญ และ 
ป่ำแสงสว่ำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำพันดอนและป่ำปะโค ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองบุและป่ำหนองหำน ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำหนองหญ้ำไซ ป่ำท่ำลำด ป่ำวังชัย และป่ำล ำปำว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหมำกหญ้ำ และอุทยำนแห่งชำติ
ภูผำเหล็ก (ภำพผนวกที่ 38) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดอุดรธำนี ย้อนหลัง 5 ป ี
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 719,357.86 713,790.89 712,226.15 714,637.07 707,169.28 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 10.40 10.32 10.29 10.33 10.22 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดอุดรธำนี ย้อนหลัง 5 ป ี
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดอุดรธำน ี
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 7,467.79 ไร่ หรือร้อยละ 1.04 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดอุดรธำน ี
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 704,674.21 9,962.86 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 2,495.07 6,202,559.71 
   

 
4.6.39 จังหวัดอุบลรำชธำนี 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดอุบลรำชธำน ี
พบพื้นที่ป่ำไม้ 1,754,845.01 ไร่ หรือร้อยละ 17.97 ของพื้นที่จังหวัด โดย

พบพื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเหนือ 
อ่ำงเก็บน้ ำหนองเหล่ำหิน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแอวมอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกน้ ำค ำ  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกหินอ่ำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโนนโหน ป่ำสงวนแห่งชำติ 

ป่ำโนนฮังรังแร้ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโสกชัน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำกลำงใหญ่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำกุดกระเสียนและ
ป่ำดงชี ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำกุดชมพู ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคันหินขวำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำช่องเม็ก ป่ำสงวน



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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แห่งชำติป่ำดงเก้ำต้น ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงเปือย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงแดง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงใหญ่  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงกระบูน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงขุมค ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ ำดงคันไทร ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำดงค ำเดือย แปลงที่หนึ่ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงตำดไก่ แปลงที่หนึ่ง แปลงที่สอง และแปลงที่สำม ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำดงตำหวัง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงนำแก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงน่ำชีและป่ำขี้แลน ป่ำสงวนแห่งชำติ  
ป่ำดงน้ ำค ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงบ้ำนน้ ำค ำน้อย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงผักขำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงฟ้ำห่วน 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงภูเมย ป่ำเขำสวนตำล และป่ำพรำนไหแตก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงภูโหล่น ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำดงสคำมหรือดงกะบำก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงหนองบัว แปลงที่สอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงหนองบัว 
แปลงที่หนึ่ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงหินกอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอนเม้ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำตุงลุง ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำทรำยพูล ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบุณฑริก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำฝั่งซ้ำยล ำโดมใหญ่ ป่ำสงวนแห่งชำติ  
ป่ำฝั่งซ้ำยห้วยตองแวด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำรังงำม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสีสุก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสุวรรณวำรี  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองฮี ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหลังภู ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยแม่นนท์ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วย
ยอดมน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหินน้ ำรอบ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำยอดโดม เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำบุณฑริก -ยอดมน  
อุทยำนแห่งชำติเขำพระวิหำร อุทยำนแห่งชำติแก่งตะนะ อุทยำนแห่งชำติภูจอง-นำยอย และอุทยำนแห่งชำติ 
ผำแต้ม (ภำพผนวกที่ 39) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดอุบลรำชธำนี ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 1,781,697.88 1,774,673.87 1,769,510.38 1,756,394.60 1,754,845.01 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 18.24 18.17 18.12 17.98 17.97 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดอุบลรำชธำนี ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดอุบลรำชธำน ี
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 1,549.58 ไร่ หรือร้อยละ 0.09 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดอุบลรำชธำน ี
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.
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 - 
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  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 1,742,891.99 13,502.60 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 11,953.02 7,997,752.64 
   

 
4.6.40 จังหวัดจันทบุร ี

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดจันทบุร ี
พบพื้นที่ป่ำไม้ 1,297,317.36 ไร่ หรือร้อยละ 32.36 ของพื้นที่จังหวัด โดย

พบพื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำแกลด
และป่ำเขำสุกริม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำฉกรรจ์ ป่ำโนนสำวเอ้ ป่ำปลำยคลอง  
ห้วยไคร้ และป่ำพระสทึง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำลูกช้ำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำ  

สอยดำว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำทะลำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนคลองบำงกะจะ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลน
คลองพลิ้ว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนบำงกะไชย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนปำกน้ ำเวฬุ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลน
ปำกน้ ำพังรำด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำขุนซ่อง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคุ้งกระเบนและป่ำอ่ำวแขมหนู  ป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำจันตำแป๊ะและป่ำเขำวังแจง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงกะสือ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำตกพรม ป่ำสงวนแห่งชำติ  
ป่ำท่ำสอน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำปัถวี  เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำสอยดำว เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำอ่ำงฤๅไน  
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำคลองเครือหวำยเฉลิมพระเกียรติ อุทยำนแห่งชำติเขำคิชฌกูฏ อุทยำนแห่งชำติเขำสิบห้ำชั้น 
อุทยำนแห่งชำติเขำชะเมำ-เขำวง และอุทยำนแห่งชำติน้ ำตกพลิ้ว (ภำพผนวกที่ 40) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดจันทบุรี ย้อนหลัง 5 ป ี
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 1,303,023.54 1,306,863.31 1,300,524.60 1,302,219.90 1,297,317.36 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 32.50 32.59 32.44 32.48 32.36 

 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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94 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดจันทบุรี ย้อนหลัง 5 ป ี
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดจันทบุร ี
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 4,902.55 ไร่ หรือร้อยละ 0.38 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดจันทบุร ี
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.
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  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 1,289,784.44 12,435.46 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 7,532.92 2,699,849.25 
   

 
4.6.41 จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 502,217.86 ไร่ หรือร้อยละ 15.54 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด ยกเว้น อ ำเภอคลองเขื่อน อ ำเภอบำงคล้ำ และ
อ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแควระบมและ  

ป่ำสียัด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำท่ำบุญมีและป่ำบ่อทอง และเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำอ่ำงฤๅไน (ภำพผนวกที่ 41) 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดฉะเชิงเทรำ ย้อนหลัง 5 ป ี
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 493,965.99 497,385.87 498,413.21 500,504.07 502,217.86 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 15.29 15.39 15.43 15.49 15.54 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดฉะเชิงเทรำ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มข้ึน 1,713.79 ไร่ หรือร้อยละ 0.34 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดฉะเชิงเทรำ 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.
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 - 
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61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 497,808.62 2,695.44 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 4,409.23 2,725,960.19 
   

 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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4.6.42 จังหวัดชลบุร ี
 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดชลบุร ี
พบพื้นที่ป่ำไม้ 344,460.86 ไร่ หรือร้อยละ 12.23 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำเขียว  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำเรือแตก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำชมภู่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำพุ  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำหินดำดและป่ำเขำไผ่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแควระบมและป่ำสียัด  

ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแดง และป่ำชุมนุมกลำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองตะเคียน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำท่ำบุญมีและ
ป่ำบ่อทอง  ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบำงละ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำเขียว -เขำชมภู่ และเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ 
เขำอ่ำงฤๅไน (ภำพผนวกที่ 42) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดชลบุร ีย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 338,435.20 340,984.74 338,690.62 340,127.01 344,460.86 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 12.01 12.10 12.02 12.07 12.23 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดชลบุรี ย้อนหลัง 5 ป ี
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดชลบุร ี
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 4,333.85 หรือร้อยละ 1.27 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดชลบุร ี
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 
พ.

ศ.
 

25
60

 - 
25

61
  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 

พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 331,734.28 8,392.73 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 12,726.58 2,464,661.44 
   

 
4.6.43 จังหวัดตรำด 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดตรำด 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 561,797.43 ไร่ หรือร้อยละ 31.36 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำบรรทัด  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำสมิง (ป่ำคลองใหญ่และป่ำเขำไฟไหม้) ป่ำสงวนแห่งชำติ 

ป่ำเลนบำงกระดำน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนบ้ำนธรรมชำติ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเสม็ด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแหลม
มะขำม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำชุมแสง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงธรรมชำติ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำท้องอ่ำว ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำท่ำโสม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำท่ำกุ่มและป่ำห้วยแร้ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำท่ำตะเภำและป่ำเลนน้ ำเชี่ยว 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำปำกคลองบำงพระป่ำเกำะเจ้ำและป่ำเกำะลอย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหินเพิงทึบทิวเขำบรรทัด 
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำคลองเครือหวำยเฉลิมพระเกียรติ อุทยำนแห่งชำติน้ ำตกคลองแก้ว และอุทยำนแห่งชำติ 
หมู่เกำะช้ำง (ภำพผนวกที่ 43) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดตรำด ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 563,618.79 562,736.81 560,121.87 560,057.66 561,797.43 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 31.46 31.41 31.26 31.26 31.36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดตรำด ย้อนหลัง 5 ป ี
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดตรำด 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 1,739.77 หรือร้อยละ 0.31 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 
  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดตรำด 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.
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  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 555,292.27 4,765.39 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 6,505.16 1,225,015.01 
   

 
4.6.44 จังหวัดปรำจีนบุรี 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดปรำจีนบุร ี
พบพื้นที่ป่ำไม้ 897,381.79 ไร่ หรือร้อยละ 28.57 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในอ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี อ ำเภอประจันตำคำม อ ำเภอนำดี อ ำเภอศรีมหำ-
โพธิ และอ ำเภอกบินทร์บุรี พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแก่งดินสอ 

ป่ำแก่งใหญ่ และป่ำเขำสะโตน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำทุ่งโพธิ์ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำตกเขำอีโต้ ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำห้วยไคร้ อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ อุทยำนแห่งชำติทับลำน และอุทยำนแห่งชำติปำงสีดำ (ภำพผนวกที่ 44) 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดปรำจีนบุรี ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 887,777.09 887,429.52 894,060.81 897,670.76 897,381.79 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 28.26 28.25 28.46 28.58 28.57 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดปรำจีนบุรี ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดปรำจีนบุร ี
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 288.96 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 ใน

รอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดปรำจีนบุร ี
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.
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  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 896,910.06 760.70 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 471.73 2,242,840.10 
   

 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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4.6.45 จังหวัดระยอง 
 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดระยอง 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 182,555.04 ไร่ หรือร้อยละ 7.97 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำห้วยมะหำด 
ป่ำเขำนั่งยอง และป่ำเขำครอก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนประแสและป่ำพังรำด  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำกะเฉด ป่ำเพและป่ำแกลง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองระเวิงและ

ป่ำเขำสมเส็ด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบ้ำนเพ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบ้ำนนำ และป่ำทุ่งควำยกิน ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำภูเขำหินตั้ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองสนม เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำเขำอ่ำงฤๅไน อุทยำนแห่งชำติเขำชะเมำ-
เขำวง และอุทยำนแห่งชำติเขำแหลมหญ้ำ-หมู่เกำะเสม็ด (ภำพผนวกที่ 45) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดระยอง ย้อนหลัง 5 ป ี
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 182,276.53 188,196.38 182,892.55 185,410.63 182,555.04 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 7.96 8.21 7.98 8.09 7.97 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดระยอง ย้อนหลัง 5 ป ี
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดระยอง 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 2,855.59 ไร่ หรือร้อยละ 1.54 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดระยอง 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 
พ.

ศ.
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  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 

พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 178,964.82 6,445.81 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 3,590.22 2,102,002.95 
   

 
4.6.46 จังหวัดสระแก้ว 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสระแก้ว 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 940,966.30 ไร่ หรือร้อยละ 22.03 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำฉกรรจ์  
ป่ำโนนสำวเอ้ ป่ำปลำยคลองห้วยไคร้และป่ำพระสทึง ป่ำแควระบมและป่ำสียัด  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำฉกรรจ์ฝั่งเหนือ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแก่งดินสอ ป่ำแก่งใหญ่ 

และป่ำเขำสะโตน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกสูง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำตำพระยำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำท่ำแยก  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำท่ำกะบำก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำวัฒนำนคร ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยไคร้ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ
เขำอ่ำงฤๅไน อุทยำนแห่งชำติปำงสีดำ และอุทยำนแห่งชำติตำพระยำ (ภำพผนวกที่ 46) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสระแก้ว ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 922,046.10 923,796.63 937,088.77 939,172.34 940,966.30 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 21.60 21.64 21.95 22.00 22.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

102 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสระแก้ว ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสระแก้ว 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มข้ึน 1,793.96 ไร่ หรือร้อยละ 0.19 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดสระแก้ว 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 937,773.66 1,398.68 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 3,192.64 3,326,963.75 
   

 
4.6.47 จังหวัดกำญจนบุร ี

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดกำญจนบุร ี
พบพื้นที่ป่ำไม้ 7,501,233.33 ไร่ หรือร้อยละ 61.92 ของพื้นที่จังหวัด โดย

พบพื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำ 
แสลงพัน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำช่องอินทรีย์ด้ำนตะวันออก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำ

ช้ำงเผือก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำท่ำละเมำะ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำพระฤๅษีและป่ำเขำบ่อแร่ แปลงที่หนึ่ง  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำพระฤๅษีและป่ำเขำบ่อแร่ แปลงที่สอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำชัฎใหญ่และป่ำเขำสูง ป่ำสงวน



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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แห่งชำติป่ำโรงงำนกระดำษไทย แปลงที่หก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำซ ำสำม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอนแสลบ และ 
ป่ำเลำขวัญ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำโจน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำพระแท่นดงรัง  ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำวังใหญ่และ 
ป่ำแม่น้ ำน้อย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองโรง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองรี ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยเขยง เขตรักษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำทุ่งใหญ่นเรศวร เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำสลักพระ อุทยำนแห่งชำติเขำแหลม อุทยำนแห่งชำติเขื่อน 
ศรีนครินทร์ อุทยำนแห่งชำติเฉลิมรัตนโกสินทร์ อุทยำนแห่งชำติเอรำวัณ อุทยำนแห่งชำติไทรโยค อุทยำน
แห่งชำติทองผำภูมิ และอุทยำนแห่งชำติล ำคลองงู (ภำพผนวกที่ 47) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดกำญจนบุรี ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 7,558,723.94 7,543,182.05 7,530,030.80 7,504,531.79 7,501,233.33 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 62.39 62.26 62.15 61.94 61.92 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดกำญจนบุรี ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดกำญจนบุรี 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 3,298.47 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดกำญจนบุรี 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 7,486,484.43 18,047.36 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 14,748.90 4,596,068.62 
   

 
4.6.48 จังหวัดตำก 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดตำก 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 7,784,533.71 ไร่ หรือร้อยละ 71.98 ของพื้นที่จังหวัด โดย

พบพื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่กลองและ
ป่ำอุ้มผำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ตื่น ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม้ท้อและป่ำห้วยตำก 

ฝั่งขวำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ระมำด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ละเมำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่สลิดและป่ำโป่งแดง 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่สอด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำช่องแคบและป่ำแม่โกนเกน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำท่ำสองยำง  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำประจ ำรักษ์ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำประดำง และป่ำวังก์เจ้ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำฝั่งซ้ำยแม่น้ ำปิง 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำลำนสำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสวนรุกขชำติกิติขจร ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสำมหมื่น ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำอมก๋อย เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำแม่ตื่น เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำทุ่งใหญ่นเรศวร เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ  
ห้วยขำแข้ง เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำอมก๋อย เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำอุ้มผำง อุทยำนแห่งชำติแม่เงำ อุทยำนแห่งชำติ 
แม่เมย อุทยำนแห่งชำติแม่ปิง อุทยำนแห่งชำติแม่วะ อุทยำนแห่งชำติคลองวังเจ้ำ อุทยำนแห่งชำติตำกสินมหำรำช 
อุทยำนแห่งชำติน้ ำตกพำเจริญ และอุทยำนแห่งชำติลำนสำง (ภำพผนวกที่ 48) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดตำก ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 7,786,421.71 7,780,275.47 7,793,128.63 7,797,515.53 7,784,533.71 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 72.00 71.95 72.06 72.10 71.98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดตำก ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดตำก 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 12,981.83 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

ตัวอย่ำงกำรเปลี่ยนแปลงสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ บริเวณอ ำเภอแม่ระมำด จังหวัดตำก 
 ปี พ.ศ. 2560 - 2561 ปี พ.ศ. 2561 - 2562 

ภำพ
ดำวเทียม 

Sentinal-2 

  
 

ภำพ
ดำวเทียม 

Landsat 8 

  
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดตำก 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
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  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 7,765,088.21 32,427.33 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 19,445.50 2,997,163.27 
   

 
4.6.49 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 1,552,871.82 ไร่ หรือร้อยละ 38.74 ของพื้นที่จังหวัด โดย

พบพื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำเขียว  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำไชยรำชและป่ำคลองกรูด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำตำม่องล่ำย 

ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำทุ่งมะเม่ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำน้อย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำน้อยห้วยตำมำ ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำเขำสีเสียด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนบำงปู ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำกลำงอ่ำว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองเก่ำ 
และป่ำคลองคอย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำกุยบุรี ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองแม่ร ำพึง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองวำฬ 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอนเต็งรัง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำทับสะแก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำทุ่งกระต่ำยขัง ป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำพุน้ ำเค็ม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำยำงน้ ำกลัดเหนือและป่ำยำงน้ ำกลัดใต้ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำวังด้วนและป่ำห้วยยำง 
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเสด็จในกรมหลวงชุมพร (ทิศเหนือ) อุทยำนแห่งชำติเขำสำมร้อยยอด อุทยำนแห่งชำติ 
แก่งกระจำน อุทยำนแห่งชำติกุยบุรี อุทยำนแห่งชำติน้ ำตกห้วยยำง และอุทยำนแห่งชำติหำดวนกร (ภำพผนวกที่ 
49) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 1,489,963.22 1,500,768.99 1,512,232.77 1,535,887.91 1,552,871.82 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 37.17 37.44 37.73 38.32 38.74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 16,983.92 หรือร้อยละ 1.11 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.
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 - 
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  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 1,528,420.01 7,467.90 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 24,451.81 2,448,137.86 
   

 
4.6.50 จังหวัดเพชรบุรี 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดเพชรบุร ี
พบพื้นที่ป่ำไม้ 2,226,287.51 ไร่ หรือร้อยละ 57.71 ของพื้นที่จังหวัด โดย

พบพื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอ พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำถ้ ำเสือ
และป่ำเขำโป่งแย้ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำถ้ ำรงค์และป่ำหนองช้ำงตำย  ป่ำสงวน

แห่งชำติป่ำชะอ ำและป่ำบ้ำนโรง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอนมะทรำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบ้ำนแหลม ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำปำกทะเล ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำยำงน้ ำกลัดเหนือและป่ำยำงน้ ำกลัดใต้ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำยำงล ำห้วย



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

108 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

แม่ประจันต์ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำยำงหัก-เขำปุ้ม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองกระทุ่ม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนอง
หญ้ำปล้อง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหมำยเลขแปดสิบ และอุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน (ภำพผนวกที่ 50) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดเพชรบุรี ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 2,203,794.47 2,203,741.91 2,201,931.30 2,202,439.36 2,226,287.51 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 57.13 57.13 57.08 57.10 57.71 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดเพชรบุรี ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดเพชรบุรี 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 23,848.15 ไร่ หรือร้อยละ 

1.08 ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดเพชรบุร ี
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.
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  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 2,184,378.71 18,060.65 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 41,908.80 1,613,122.30 
   



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

109 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

4.6.51 จังหวัดรำชบุร ี
 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดรำชบุร ี
พบพื้นที่ป่ำไม้ 1,069,197.53 ไร่ หรือร้อยละ 32.97 ของพื้นที่จังหวัด โดย

พบพื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอ ยกเว้นอ ำเภอด ำเนินสะดวก พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำกรวดและป่ำเขำพลอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำบิน ป่ำสงวน

แห่งชำติป่ำซ ำสำม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำฝั่งซ้ำยแม่น้ ำภำชี (หมำยเลขแปดสิบห้ำ) ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำพุยำงและ 
ป่ำพุสำมซ้อน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำยำงด่ำนทับตะโก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองโรง เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำแม่น้ ำ
ภำชี และอุทยำนแห่งชำติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน (ภำพผนวกที่ 51) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดรำชบุรี ย้อนหลัง 5 ป ี
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 1,073,329.37 1,063,290.96 1,066,990.35 1,068,138.96 1,069,197.53 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 33.10 32.79 32.90 32.94 32.97 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดรำชบุรี ย้อนหลัง 5 ป ี
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดรำชบุร ี
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มข้ึน 1,058.57 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

110 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดรำชบุร ี
 

  พ.ศ. 2560 - 2561 

พ.
ศ.
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  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 1,065,930.30 2,208.65 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 3,267.22 2,171,382.60 
   

 
4.6.52 จังหวัดกระบี่ 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดกระบี่ 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 572,108.51 ไร่ หรือร้อยละ 17.20 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำเกำะกลำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเกำะตุหลัง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเกำะปู ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำเกำะลันตำใหญ่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเกำะสีบอยำ  ป่ำสงวนแห่งชำติ 

ป่ำเกำะฮั่ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำแก้ว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำแก้วและป่ำควนยิงวัว  ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำเขำใหญ่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำขวำง ป่ำโคกยำง และป่ำช่องบำงเหรียง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำช่องเสียด  
ป่ำเขำกลม และป่ำเขำช่องบำงเหรียง  ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำต่อ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำทอง ป่ำไสไทย  
และป่ำอ่ำวนำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำประ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำพนมเบญจำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำหน้ำวัว 
ป่ำเขำหน้ำแดง ป่ำเขำอ่ำวป่อง และป่ำเขำไม้แก้ว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำอ่ำวน้ ำเมำและป่ำเขำอ่ำวนำง ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำเลนคลองพนและป่ำกลำเสน้อย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนคลองร่ำปู แปลงที่หนึ่ง และแปลงที่สอง  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแหลมกรวดและป่ำคลองบำงผึ้ง  ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำในช่องฝั่งตะวันตกถนนสำยสำม  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำในท้องที่ต ำบลทับปริกและต ำบลเขำครำม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำไสโป๊ะ แปลงที่หนึ่ง และแปลง
ที่สอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองเหนือคลองและป่ำแหลมกรวด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองกระบี่ใหญ่และป่ำคลอง
เหนือคลอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองโหนดและป่ำลัดบ่อแหน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองกำโหรดและป่ำคลองหิน 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองจิหลำด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองพนและป่ำบำกัน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองยำง  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองลัดปันจอ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำช่องศิลำและป่ำช่องขี้แรต ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำชำยเลน
คลองบำงผึ้งและป่ำคลองพ่อ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำด่ำนยำงคู่ ป่ำบำงเหรียง และป่ำเขำขวำง  ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำที่ดินของรัฐ แปลงที่ ร.9 ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบำงครำม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบ้ำนหมำกและป่ำปำกพัง ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำปลำยคลองพระยำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำปำกลำวและป่ำคลองบำกัน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำย่ำนยำว  
ป่ำเขำวง และป่ำกระซุม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสินปุน ร.12 ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหลังสอดและป่ำควนบำกันเกำะ 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำอ่ำวนำงและป่ำหำงนำค เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำประ-บำงครำม เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำคลอง
พระยำ อุทยำนแห่งชำติเขำพนมเบญจำ อุทยำนแห่งชำติธำรโบกขรณี อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะลันตำ และอุทยำน
แห่งชำติหำดนพรัตน์ธำรำ-หมู่เกำะพีพี (ภำพผนวกที่ 52) 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

111 บทที ่4 ผลกำรศึกษำ 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดกระบี่ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 551,905.32 550,882.08 552,275.68 571,841.58 572,108.51 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 16.59 16.56 16.60 17.19 17.20 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดกระบี่ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดกระบี่ 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 266.93 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดกระบี่ 
 

  พ.ศ. 2560 - 2561 
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  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 565,531.57 6,310.01 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 6,576.95 2,748,741.79 
   

 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

112 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

4.6.53 จังหวัดชุมพร 
 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดชุมพร 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 804,961.11 ไร่ หรือร้อยละ 21.47 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำเกำะเตียบ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำใหญ่บำงจำก และป่ำควนทุ่งมหำ ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำเขำตังอำและป่ำคลองโชน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำช้ำงตำยและป่ำเขำ

สีเสียด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนคลองตะโก ป่ำเลนคลองท่ำทอง และป่ำคลองบำงมุด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลน
คลองท่ำทองและป่ำเลนคลองบำงละมุด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนคลองริ่ว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนอ่ำวทุ่งคำ และ
ป่ำอ่ำวสวี ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนอ่ำวทุ่งมหำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนอ่ำวพนังตัก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำทุ่งระยะ
และป่ำนำสัก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเสียบญวนและป่ำท่ำสำร ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำนำพญำ ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำน้ ำตกกะเปำะ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำพรุใหญ่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำพรุกะชิง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำพะโต๊ะ  
ป่ำปังหวำน และป่ำปำกทรง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำรับร่อและป่ำสลุย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำละแม ป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำหนองห้ำงและป่ำเกำะเรือโกลน เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเสด็จในกรมหลวงชุมพร (ทิศเหนือ) เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ
เสด็จในกรมหลวงชุมพร (ทิศใต้) เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำควนแม่ยำยหม่อน เขตรักษำพันธุ์ สัตว์ป่ำทุ่งระยะ-นำสัก 
อุทยำนแห่งชำติแห่งชำติแก่งกรุง อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะชุมพร และอุทยำนแห่งชำติน้ ำตกหงำว (ภำพผนวกที่ 53) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดชุมพร ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 804,298.87 805,587.29 798,173.53 803,569.21 804,961.11 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 21.45 21.49 21.29 21.44 21.47 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดชุมพร ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

113 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดชุมพร 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มข้ึน 1,391.90 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดชุมพร 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 793,316.88 10,252.33 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 11,644.23 2,933,569.33 
   

 
4.6.54 จังหวัดตรัง 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดตรัง 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 683,400.79 ไร่ หรือร้อยละ 23.14 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด พื้นที่ป่ำไม้ที่พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำใส
ป่ำแก่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำรังสำด ป่ำทะเลสองห้อง และป่ำพยอมพอก ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำพรุขี้กลำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำบรรทัด แปลงที่หนึ่ง ตอนที่สอง  

ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำบรรทัด แปลงที่หนึ่ง ตอนที่สำม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองชีและป่ำทอนแจ้ ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำเทือกเขำขำด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองกะลำเสและป่ำคลองไม้ตำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสำยคลอง  
ร่มเมือง ป่ำสำยควน และป่ำเกำะอ้ำยกลิ้ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยไทรเหนือ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเกำะหวำยเล็ก
และป่ำห้วยลูกปลำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควนขวำงและป่ำเขำโอน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำน้ ำพรำย ป่ำเขำ
หน้ำแดง ป่ำควนยำง และป่ำควนเหมียง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองเนียงแตก ป่ำห้วยเคี่ยม และป่ำหนอง 
หนักทอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควนตอ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเหรียงห้อง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควนคุ้งคั้ง ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำเกำะปริง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควนเร็จ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำพลู ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลน  
คลองไหโละ ป่ำเลนคลองปอ และป่ำเลนคลองหละ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสำยควนหละและป่ำเขำหวำง ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำสำยเขำหวำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำหวำง ป่ำควนแดง และป่ำน้ ำรำบ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำทุ่งค่ำย 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเกำะมุก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองกันตังและป่ำคลองไหโละ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเกำะค้อ  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเกำะแลน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควนกันตัง  ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควนบำงหมำก ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำควนจุปะ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองแตหร ำ ป่ำปำกคลองบำงแรต และป่ำเขำหนุ่ย ป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำเลนคลองปะเหลียนและป่ำคลองท่ำบ้ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำทุ่งตะเสะ  ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนคลองปรน  
ป่ำเลนคลองควนยำงและป่ำเลนคลองหินคอกควำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำบรรทัด แปลงที่สอง ตอนที่หนึ่ง 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเกำะลิบง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนเกำะเหลำต ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควนบ้ำหวี ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำเลนคลองโหดน ป่ำเลนคลองตะเสะ ป่ำเลนคลองทุ่งกอ และป่ำเลนคลองแพรกออก ป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำเลนคลองหวำยดน ป่ำเลนคลองสุโสะ และป่ำเลนคลองกุเหร่ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองหยงสตำร์ ป่ำคลอง



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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114 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

หลักขันธ์ และป่ำคลองลิพัง เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำประ-บำงครำม เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำบรรทัด อุทยำน
แห่งชำติเขำปู่-เขำย่ำ อุทยำนแห่งชำติหำดเจ้ำไหม และอุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะเภตรำ (ภำพผนวกที่ 54) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดตรัง ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 673,000.44 671,231.86 672,241.45 681,583.70 683,400.79 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 22.79 22.73 22.76 23.08 23.14 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดตรัง ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดตรัง 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มข้ึน 1,817.09 ไร่ หรือร้อยละ 0.27 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดตรัง 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.
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  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 677,603.65 3,980.04 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 5,797.13 2,266,123.61 
   



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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4.6.55 จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 1,137,366.81 ไร่ หรือร้อยละ 18.41 ของพื้นที่จังหวัด โดย

พบพื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด ยกเว้นอ ำเภอพระพรหม พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ใน
พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำเหมน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำกะทูน และป่ำปลำย 

กะเบียด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำขำว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำคอกวำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำนัน ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำเขำหลวง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำหัวช้ำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำออก ป่ำเขำท้องโหนด และป่ำเขำ 
ชัยสน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเชิงเขำนำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนเขำแหลมทำบ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนคลองขนอม 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนปำกน้ ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนปำกน้ ำสิชล ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนปำกพนังฝั่งตะวนัตก 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนปำกพนังฝั่งตะวันออกและป่ำเลนเกำะไชย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนปำกพยำ-ปำกนคร  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำใสโตนและป่ำในตำก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำไสค่ำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำกรุงชิง ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำคลองเคียน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองเผียน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองเพลง ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำคลองเหลง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองกรุงหยัน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองค็อง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหนองหว้ำ 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองธง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองปำกแพรก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควนแก้ว ป่ำคลองตม และ
ป่ำทุ่งลำนแซะ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควนออกบ้ำนน้ ำตก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำช่องกะโสม ป่ำวังญวน ป่ำควนประ 
ป่ำช่องเขำ ป่ำไร่ใหญ่ ป่ำควนขี้แรด ป่ำควนนกจำบ และป่ำปำกอ่ำว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำชัยครำมและป่ำวัดประดู่ 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอนทรำยและป่ำกลอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำท่ำช้ำงข้ำม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำทุ่งสังและ 
ป่ำปำกเพรียง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำตกโยง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบ้ำนกุมแป ป่ำบ้ำนในลุ่ม และป่ำพรุควนเคร็ง 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำปลำยแหลมตะลุมพุก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำปลำยคลองวังหีบ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำปลำยรำ  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำพรุพี ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำภูเขำหลวง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำยำงโพรงและป่ำเขำใหญ่ ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำหนองหว้ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหน้ำไซและป่ำนำปู ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหน้ำไซ ป่ำควนขำวเครำ และ
ป่ำควนประ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยเหรียง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยกองเสำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำอ่ำวกรำย  
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำกระทูน อุทยำนแห่งชำติเขำนัน อุทยำนแห่งชำติเขำปู่-เขำย่ำ อุทยำนแห่งชำติเขำหลวง 
อุทยำนแห่งชำติน้ ำตกโยง และอุทยำนแห่งชำติน้ ำตกสี่ขีด (ภำพผนวกที่ 55) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดนครศรีธรรมรำช ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 1,104,210.33 1,105,396.20 1,110,447.33 1,122,801.39 1,137,366.81 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 17.87 17.89 17.97 18.17 18.41 

 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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116 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดนครศรีธรรมรำช ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 14,565.42 ไร่ หรือร้อยละ 

1.30 ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดนครศรีธรรมรำช 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 1,114,880.82 7,920.57 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 22,485.99 5,032,614.35 
   

 
4.6.56 จังหวัดนรำธิวำส 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดนรำธิวำส 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 747,304.22 ไร่ หรือร้อยละ 26.62 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำเขำตันหยง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำส ำนัก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำกรือซอ  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำบำลำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำรือเสำะ ป่ำยี่งอ และ

ป่ำบำเจำะ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโคกไม้เรือ  ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำไอยสะเตียร์ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำกะรุบี   



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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117 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบองอ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบูเก๊ะตำเว แปลงที่หนึ่ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบูเก๊ะตำเว แปลงที่
สอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบูเก๊ะตำมง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบูงอ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำปรินยอฝั่งซ้ำยแม่น้ ำสำยบุรี 
แปลงที่หนึ่ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำฝั่งขวำแม่น้ ำสำยบุรี ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำลุ่มน้ ำบำงนรำ แปลงที่หนึ่ง ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำลุ่มน้ ำบำงนรำ แปลงที่สอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำลูโบ๊ะลำเซำะ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำฮำลำ-บำลำ อุทยำนแห่งชำติน้ ำตกซีโป 
และอุทยำนแห่งชำติบูโด-สุไหงปำดี (ภำพผนวกที่ 56) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดนรำธิวำส ย้อนหลัง 5 ป ี
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 741,535.37 743,995.26 744,196.80 747,681.21 747,304.22 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 26.42 26.50 26.51 26.64 26.62 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดนรำธิวำส ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดนรำธิวำส 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 376.98 ไร่ หรือร้อยละ 0.05 ใน

รอบปีที่ผ่ำนมำ 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดนรำธิวำส 

  พ.ศ. 2560 - 2561 
พ.

ศ.
 

25
60

 - 
25

61
  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 

พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 743,318.09 4,363.12 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 3,986.13 2,055,414.27 
   

 
4.6.57 จังหวัดปัตตำน ี

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดปัตตำน ี
พบพื้นที่ป่ำไม้ 68,685.12 ไร่ หรือร้อยละ 5.56 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่  ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำเขำใหญ่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำตูม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำยีโต๊ะ ป่ำสงวนแห่งชำติ

ป่ำเทือกเขำสันกำลำคีรี ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนยะหริ่ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนยะหริ่ง แปลงที่สอง ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำเลนยะหริ่ง แปลงที่สำม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนหนองจิก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำไม้แก่น ป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำกะรุบี ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอนนำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบูเก๊ะกุ้ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสำยโฮ่ อุทยำนแห่งชำติ
น้ ำตกทรำยขำว และอุทยำนแห่งชำติบูโด-สุไหงปำดี (ภำพผนวกที่ 57) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดปัตตำนี ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 63,515.94 66,644.49 67,668.32 70,956.92 68,685.12 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 5.14 5.39 5.48 5.74 5.56 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดปัตตำนี ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดปัตตำน ี
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 2,271.80 ไร่ หรือร้อยละ 3.20 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดปัตตำน ี
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.
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 - 
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  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 66,301.45 4,655.47 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 2,383.67 1,161,981.02 
   

 
4.6.58 จังหวัดพังงำ 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดพังงำ 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 1,111,139.35 ไร่ หรือร้อยละ 32.35 ของพื้นที่จังหวัด โดย

พบพื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำเกำะเกำะ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเกำะเคี่ยม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเกำะโบยใต้   
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเกำะยำวใหญ่ แปลงที่หนึ่ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเกำะยำวใหญ่ 

แปลงที่สอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเกำะยำวน้อย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเกำะระ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำทอยและ 
ป่ำนำงหงษ์ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำบ่อไทร ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำบำงแก้ว ป่ำเขำบำงเคียน และป่ำควนหินดำน 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำปลำยโต๊ะและป่ำเขำศก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำพระพิชัย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำมำมัง
และป่ำเขำบำงเต่ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำล ำปี ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำหน่วยอ้ึง ป่ำเขำเหมำะน้อย และป่ำเขำ
พ่อตำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำหลักและป่ำล ำรู ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำหลักล ำแก่น ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำ
แม่นำงขำว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำโตนดิน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำกระทะคว่ ำ ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำเทือกเขำกะได ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำทุ่งคำโงก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำนมสำว ป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำเทือกเขำนมสำว แปลงที่สอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำบำงปริกและป่ำบำงอี ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำ
ศรีรำชำ ป่ำเขำบำงกรัก และป่ำเขำบำงใหญ่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำสูง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำหรำสูง 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำหลักและป่ำเขำโตน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนโครงกำรกิ่งอ ำเภอคุระบุรี แปลงที่สำม 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนโครงกำรทับปุด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนโครงกำรอ ำเภอคุระบุรี ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลน
โครงกำรอ ำเภอคุระบุรี แปลงที่หนึ่ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนโครงกำรอ ำเภอตะกั่วป่ำและป่ำเขำบำงนำยสี   
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนคลองบำงปอ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนคลองสำมช่อง แปลงที่สอง ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำคลองเหีย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองโละปำไล้ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองกำหมำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลอง 
ติเต๊ะ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองทองหลำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองทุ่งมะพร้ำว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลอง 
พรุแจด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองย่ำหมี ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองสำมช่องและป่ำคลองกระโสม ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำคลองหยง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองหำดทรำยเปลือกหอยและป่ำคลองท่ำอยู่ ป่ำสงวนแห่งชำติ 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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ป่ำคลองอ่ำวเลน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควนเขำเปำะ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควนโต๊ะหลำ และป่ำแหลมซ ำ ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำควนจุก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควนช้ำงเขำทองหลำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควนมะรุ่ย ป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำควนหัวโตนและป่ำเขำพัง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำช่องหลำด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำชำยทะเลเขำหลัก ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำทุ่งทุ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำทุ่งนำด ำ และป่ำควนปำกเตรียม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำนำกก ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำบำงหยวก ป่ำบำงหอย และป่ำบำงยำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบ้ำนบำงหลำม ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำฝ่ำยท่ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำพรุใน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำพำนพอ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำมำมังและป่ำเขำบำงเต่ำ 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำวังทัง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสนชำยทะเล ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหมู่เกำะสุรินทร์ ป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำหัวเขำ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำโตนปริวรรต อุทยำนแห่งชำติเขำล ำปี-หำดท้ำยเหมือง อุทยำนแห่งชำติเขำสก 
อุทยำนแห่งชำติเขำหลัก-ล ำรู่ อุทยำนแห่งชำติแหลมสน อุทยำนแห่งชำติธำรโบกขรณี อุทยำนแห่งชำติศรีพังงำ 
อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะสิมิลัน อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะสุรินทร์ และอุทยำนแห่งชำติอ่ำวพังงำ (ภำพผนวกที่ 58) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดพังงำ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 1,078,232.57 1,076,855.30 1,076,013.04 1,111,058.69 1,111,139.35 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 31.39 31.35 31.33 32.35 32.35 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดพังงำ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดพังงำ 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มข้ึน 80.65 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ใน

รอบปีที่ผ่ำนมำ 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดพังงำ 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 1,106,158.74 4,899.95 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 4,980.60 2,318,420.83 
   

 
4.6.59 จังหวัดพัทลุง 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดพัทลุง 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 392,719.81 ไร่ หรือร้อยละ 16.27 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด ยกเว้นอ ำเภอบำงแก้ว พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเกำะหมำก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำจันทร์ ป่ำสงวนแห่งชำติ 

ป่ำเขำศพนำงพันธุรัตน์ ป่ำควนแก้ว และป่ำควนอ้ำยหลุด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำหวัง ป่ำเขำคับ ป่ำเขำเขียว 
และป่ำเขำยำโง้ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำหัวช้ำง ป่ำเขำตีน ป่ำเขำหลักไก่ และป่ำเขำพระ ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำเขียว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำบรรทัด แปลงที่หนึ่ง ตอนที่หนึ่ง  ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำบรรทัด 
แปลงที่หนึ่ง ตอนที่สอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำบรรทัด แปลงที่หนึ่ง ตอนที่สำม  ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำเทือกเขำบรรทัด แปลงที่สอง ตอนที่หนึ่ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำบรรทัด แปลงที่สอง ตอนที่สอง  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำบรรทัด แปลงที่สอง ตอนที่สำม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำในวัง ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำคลองยวน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควนเสำธง ป่ำควนนำยสุก และป่ำควนนำยหวัด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำพรุเสม็ด
และป่ำบำงเต็ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยส้มและป่ำล ำนำวำ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำบรรทัด และอุทยำนแห่งชำติ
เขำปู่-เขำย่ำ (ภำพผนวกที่ 59) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดพัทลุง ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 384,777.60 383,288.18 385,093.41 388,712.16 392,719.81 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 15.94 15.88 15.96 16.11 16.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดพัทลุง ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดพัทลุง 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มข้ึน 4,007.65 ไร่ หรือร้อยละ 1.03 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดพัทลุง 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 386,062.87 2,649.29 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 6,656.94 2,017,800.51 
   

 
4.6.60 จังหวัดภูเก็ต 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดภูเก็ต 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 70,434.74 ไร่ หรือร้อยละ 20.61 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำเกำะโหลน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำโต๊ะแซะ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำไม้พอก และ
ป่ำไม้แก้ว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำรวก และป่ำเขำเมือง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำ

สำมเหลี่ยม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำกมลำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำนำคเกิด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลน
คลองเกำะผี ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนคลองท่ำเรือ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนคลองท่ำมะพร้ำว ป่ำสงวนแห่งชำติ 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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ป่ำเลนคลองบำงโรง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนคลองบำงชีเหล้ำ-คลองท่ำจีน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนคลองพำรำ 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนคลองอู่ตะเภำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควนเขำพระแทว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบำงขนุน  
และอุทยำนแห่งชำติสิรินำถ (ภำพผนวกที่ 60) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดภูเก็ต ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 69,167.36 69,505.78 69,657.28 70,502.21 70,434.74 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 20.24 20.34 20.38 20.63 20.61 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดภูเก็ต ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดภูเก็ต 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 67.47 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ใน

รอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดภูเก็ต 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 68,926.54 1,575.67 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 1,508.19 269,778.00 
   



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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4.6.61 จังหวัดยะลำ 
 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดยะลำ 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 909,546.89 ไร่ หรือร้อยละ 32.51 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำเขำใหญ่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำกำลอ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเบตง ป่ำสงวน

แห่งชำติป่ำกำโสด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำกำบัง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำจะกว๊ะ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำตันหยงกำลอ  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำลำก๊ะ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำลำบูและป่ำถ้ ำทะลุ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสกำยอกุวิง เขตรักษำพันธุ์
สัตว์ป่ำฮำลำ-บำลำ อุทยำนแห่งชำติน้ ำตกทรำยขำว อุทยำนแห่งชำติบำงลำง และอุทยำนแห่งชำติบูโด-สุไหงปำดี 
(ภำพผนวกที่ 61) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดยะลำ ย้อนหลัง 5 ป ี
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 921,678.72 916,946.66 918,730.46 916,421.36 909,546.89 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 32.95 32.78 32.84 32.76 32.51 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดยะลำ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดยะลำ 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 6,874.48 ไร ่หรือร้อยละ 0.75 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดยะลำ 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 
พ.

ศ.
 

25
60

 - 
25

61
  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 

พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 903,384.38 13,036.99 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 6,162.51 1,874,833.97 
   

 
4.6.62 จังหวัดระนอง 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดระนอง 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 1,078,795.96 ไร่ หรือร้อยละ 53.45 ของพื้นที่จังหวัด โดย

พบพื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำเกำะช้ำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเกำะพยำม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำน้ ำตกหงำว  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนคลองม่วงกลวงและป่ำแหลมหน้ำทุ่ง  ป่ำสงวนแห่งชำติ 

ป่ำกะเปอร์ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองเส็ตกวด ป่ำเขำหินช้ำง และป่ำเขำสำมแหลม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลอง
ล ำเลียง-ละอุ่น ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองหัวเขียวและป่ำคลองเกำะสุย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองหินกองและ 
ป่ำคลองม่วงกลวง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำขำว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำจืด ป่ำมะมุ และป่ำปำกจั่น ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำละอุ่นและป่ำรำชกรูด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำล ำเลียง เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเสด็จในกรมหลวงชุมพร  
(ทิศใต้) เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำคลองนำคำ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำควนแม่ยำยหม่อน เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำทุ่งระยะ-
นำสัก อุทยำนแห่งชำติแหลมสน อุทยำนแห่งชำติน้ ำตกหงำว อุทยำนแห่งชำติล ำน้ ำกระบุรี อุทยำนแห่งชำติ 
ศรีพังงำ และอุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะระนอง (ภำพผนวกที่ 62) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดระนอง ย้อนหลัง 5 ป ี
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 1,073,461.82 1,078,013.18 1,076,715.89 1,080,609.03 1,078,795.96 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 53.18 53.41 53.34 53.54 53.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

126 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดระนอง ย้อนหลัง 5 ป ี
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดระนอง 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 1,813.06 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดระนอง 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 1,074,614.68 5,994.34 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 4,181.28 933,625.28 
   

 
4.6.63 จังหวัดสงขลำ 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสงขลำ 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 541,416.14 ไร่ หรือร้อยละ 11.19 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด ยกเว้นอ ำเภอระโนด พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเกำะเหลำะหนัง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำเหลี่ยม ป่ำเขำจันดี และ
ป่ำเขำบ่อท่อ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำแดน ป่ำเขำเสม็ด ป่ำควนเสม็ดชุน และป่ำควน

เหรง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำแดน ป่ำเขำน้ ำค้ำง และป่ำควนสิเหรง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำแดน ป่ำเขำน้ ำค้ำง 
ป่ำควนทำงสยำ ป่ำควนเขำไหม้ และป่ำควนสิเหรง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำแดน ป่ำควนเจดีย์ ป่ำเขำพระยำไม้ 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

127 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

และป่ำควนก ำแพง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำโพธิ์ ป่ำควนแดน และป่ำเขำรังเกียจ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำกรวด  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำขวำง ป่ำเขำว้องพริก และป่ำควนเทศ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำแก้ว ป่ำสงวนแห่งชำติ
ปำ่เขำรังเกียจ ป่ำเขำสัก ป่ำเขำสูง และป่ำควนแก้ว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำวังพำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำ
โต๊ะเทพและป่ำควนหินลับ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำแก้ว ป่ำคลองเขำล่อน และป่ำคลองปอม ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำเทือกเขำสันกำลำคีรี ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่พรุ ป่ำเทือกเขำไฟไหม้ และป่ำคลองกั่ว ป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำกรำด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควนเขำวัง ป่ำคลองต่อ และป่ำเทือกเขำแก้ว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควนเหรง ป่ำควน
หนองหยี และป่ำควนหัวแหวน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควนจ ำศีล ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควนทับช้ำง ป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำควนนำยเส้น ป่ำควนเหม็ดชุน ป่ำควนแม่เขำนำ ป่ำควนลูกหมี และป่ำควนปำหยัง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควน
พน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควนรำสอ ป่ำควนสอหรอ ป่ำควนน้ ำร้อน ป่ำควนบำงพลำ และป่ำเขำโต๊ะเทพ ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำควนรำสอ ป่ำควนหินเภำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควนหินผุดและป่ำยอดเขำแก้ว ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำทุ่งแพร ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำทุ่งบำงนกออก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำนำทุ่งเปรำะและป่ำควนดินสอ เขตรักษำพันธุ์
สัตว์ป่ำเขำบรรทัด เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำโตนงำช้ำง อุทยำนแห่งชำติเขำน้ ำค้ำง และอุทยำนแห่งชำติน้ ำตก
ทรำยขำว (ภำพผนวกที่ 63) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสงขลำ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 534,565.78 528,477.28 529,094.48 533,335.76 541,416.14 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 11.05 10.92 10.94 11.02 11.19 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสงขลำ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

128 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสงขลำ 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มข้ึน 8,080.38 ไร่ หรือร้อยละ 1.52 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดสงขลำ 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 524,401.26 8,934.49 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 17,014.87 4,287,797.36 
   

 
4.6.64 จังหวัดสตูล 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสตูล 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 757,523.63 ไร่ หรือร้อยละ 40.14 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำ
ค้อม ป่ำเขำแดง และป่ำเขำใหญ่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำหมำไม่หยก ป่ำสงวน

แห่งชำติป่ำเจ๊ะบิลัง ป่ำตันหยงโป และป่ำต ำมะลัง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำบันทัด แปลงที่สอง ตอนที่หนึ่ง 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนจังหวัดสตูล ตอนที่หนึ่ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนจังหวัดสตูล ตอนที่สอง ป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำเลนตอนที่สำม ป่ำปำเต๊ะ และป่ำปลักจูด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนตอนที่ห้ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำกุปังและ 
ป่ำปุโล็ด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควนกำหลง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควนทังและป่ำเขำขำว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควนบ่อ
น้ ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำควนบำรำยี ป่ำควนโรงพัก และป่ำควนสังหยุด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงเชือกช้ำง ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำตระ ป่ำห้วยหลอด และป่ำเขำขุมทรัพย์ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยบ่วง ป่ำเขำแดง และป่ำเขำโต๊ะดู   
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำหัวกะหมิง เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำบรรทัด เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำโตนงำช้ำง อุทยำนแห่งชำติ
ตะรุเตำ อุทยำนแห่งชำติทะเลบัน และอุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะเภตรำ (ภำพผนวกที่ 64) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสตูล ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561- 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 738,773.49 741,889.23 745,585.77 754,742.77 757,523.63 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 39.15 39.31 39.51 39.99 40.14 

 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

129 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสตูล ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสตูล 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มข้ึน 2,780.86 ไร่ หรือร้อยละ 0.37 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดสตูล 
 

  พ.ศ. 2560 - 2561 

พ.
ศ.
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  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 750,050.30 4,692.57 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 7,473.34 1,124,888.33 
   

 
4.6.65 จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี
พบพื้นที่ป่ำไม้ 2,352,357.38 ไร่ หรือร้อยละ 28.78 ของพื้นที่จังหวัด โดย

พบพื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำเกำะพะงัน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำแดงรำมและป่ำเขำหน้ำรำหู ป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำเขำท่ำเพชร ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำพนมและป่ำเขำพลูเถ่ือน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำ 

เลนดอนสัก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเลนน้ ำเค็มท่ำฉำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำใสท้อนและป่ำคลองโซง ป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำไชยครำม และป่ำวัดประดู่ แปลงที่สอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองท่ำเนียนและป่ำเลนคลองพุมเรียง ป่ำสงวน



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

130 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

แห่งชำติป่ำคลองน้ ำเฒ่ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองสกและป่ำคลองพนม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองสินปุน  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำชัยครำมและป่ำวัดประดู่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำท่ำเคย ป่ำคลองไทร ป่ำมะลวน และป่ำบำงงอน 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำท่ำชนะ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำทุ่งใสไซ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำทุ่งรัง ควนเสียด บกไก่ฟ้ำ และคลอง
กงชัง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำตกหินลำด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบำงเบำและป่ำคลองเซียด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบ้ำน
นำ ป่ำท่ำเรือ และป่ำเคียนซำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบ้ำนหมำกและป่ำปำกพัง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำย่ำนยำว  
ป่ำเขำวง และป่ำกระซุม เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำคลองแสง เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำคลองพระยำ เขตรักษำพันธุ์ 
สัตว์ป่ำคลองยัน อุทยำนแห่งชำติเขำสก อุทยำนแห่งชำติแก่งกรุง อุทยำนแห่งชำติใต้ร่มเย็น อุทยำนแห่งชำติ
คลองพนม อุทยำนแห่งชำติธำรเสด็จ-เกำะพะงัน อุทยำนแห่งชำติน้ ำตกสี่ขีด และอุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะ
อ่ำงทอง (ภำพผนวกที่ 65) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ย้อนหลัง 5 ป ี
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 2,334,881.56 2,338,120.13 2,342,450.01 2,353,412.71 2,352,357.38 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 28.56 28.60 28.66 28.79 28.78 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 1,055.34 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

131 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดสุรำษฎร์ธำน ี
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 
พ.

ศ.
 

25
60

 - 
25

61
  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 

พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 2,339,953.09 13,459.63 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 12,404.29 5,808,827.92 
   

 
4.6.66 จังหวัดเชียงรำย 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดเชียงรำย 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 2,865,464.13 ไร่ หรือร้อยละ 39.86 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่โขง
ฝั่งขวำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ข้ำวต้มและป่ำห้วยลึก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ปืม และป่ำ

แม่พุง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ปูนน้อย ป่ำแม่ปูนหลวง และป่ำห้วยโป่งเหม็น  ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ลอยไร่  
ป่ำสักลอ และป่ำน้ ำพุง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ลำวฝั่งขวำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ลำวฝั่งขวำ ป่ำแม่ส้ำน และป่ำ
แม่ใจ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ลำวฝั่งซ้ำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ลำวฝั่งซ้ำยและป่ำแม่กกฝั่งขวำ ป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำแม่อิงฝั่งขวำ และป่ำแม่งำว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำโป่งสลี ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำขุนห้วยงิ้ว ป่ำเชียงเคี่ยน และป่ำ
ขุนห้วยโป่ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยขมิ้นและป่ำน้ ำแหย่ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยถ้ ำผำตอง ป่ำดอยสันป่ำก๋อย 
และป่ำน้ ำแม่งำม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยทำและป่ำดอยบ่อส้ม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยนำงแล ป่ำดอยยำว 
และป่ำดอยพระบำท ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยนำงนอน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยบ่อ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยปุย 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยม่อนปู่เมำและป่ำดอยม่อนหินขำว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยหลวง ป่ำน้ ำยำว และป่ำ 
น้ ำซ้อ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำเปื๋อย ป่ำน้ ำหย่วน และป่ำน้ ำลำว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำแม่ค ำ ป่ำน้ ำแม่สลอง และ
ป่ำน้ ำแม่จันฝั่งซ้ำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำมะและป่ำสบรวก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำม้ำและป่ำน้ ำช้ำง ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำน้ ำหงำวฝั่งซ้ำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสบกกฝั่งขวำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยต้นยำงและป่ำห้วยแม่แก้ว 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยป่ำแดง ป่ำห้วยป่ำตำล และป่ำห้วยไคร้ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยสักและป่ำแม่กกฝั่งขวำ 
อุทยำนแห่งชำติแม่ปืม อุทยำนแห่งชำติขุนแจ อุทยำนแห่งชำติดอยหลวง และอุทยำนแห่งชำติภูซำง (ภำพผนวก
ที่ 66) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดเชียงรำย ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 2,963,866.59 2,923,026.45 2,892,488.89 2,876,043.23 2,865,464.13 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 41.23 40.66 40.23 40.00 39.86 

 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

132 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดเชียงรำย ย้อนหลัง 5 ป ี
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดเชียงรำย 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 10,579.11 ไร่ หรือร้อยละ 0.37 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ สำเหตุส่วนใหญ่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจำกพื้นที่ป่ำไม้ไปเป็นพื้นที่
ลักษณะอ่ืน ๆ 
 

ตัวอย่ำงกำรเปลี่ยนแปลงสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ บริเวณอ ำเภอเมืองเชียงรำย จงัหวัดเชียงรำย 
 ปี พ.ศ. 2560 - 2561 ปี พ.ศ. 2561 - 2562 

ภำพ
ดำวเทียม 

Sentinal-2 

  
 

ภำพ
ดำวเทียม 

Landsat 8 

  
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

133 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดเชียงรำย 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 
พ.

ศ.
 

25
60

 - 
25

61
  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 

พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 2,849,688.31 26,354.92 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 15,775.82 4,297,491.53 
   

 
4.6.67 จังหวัดเชียงใหม่ 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 9,627,355.98 ไร่ หรือร้อยละ 69.59 ของพื้นที่จังหวัด โดย

พบพื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด ยกเว้นอ ำเภอสำรภี พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเชียงดำว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่แจ่ม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่-
แจ่มและป่ำแม่ตื่น ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่แตง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ขะจำน  

ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ขำนและป่ำแม่วำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่งัด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ตำลและป่ำแม่ยุย  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ท่ำช้ำงและป่ำแม่ขนิน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ปำยฝั่งซ้ำยตอนบน ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำแม่ยวมฝั่งซ้ำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ริม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่สูน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่หลักหมื่น  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่หำด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ออน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำขุนแม่กวง ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำขุนแม่ทำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำขุนแม่ลำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำจอมทอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยบ่อ ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำดอยสุเทพ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำท่ำธำร ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำลุ่มน้ ำแม่ฝำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสะเมิง 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสันทรำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำอมก๋อย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำอินทขิล เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ 
เชียงดำว เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำแม่เลำ-แม่แสะ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำอมก๋อย เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำสะเมิง อุทยำน
แห่งชำติแม่ปิง อุทยำนแห่งชำติแม่วำง อุทยำนแห่งชำติขุนขำน อุทยำนแห่งชำติดอยขุนตำล อุทยำนแห่งชำติ 
ดอยสุเทพ-ปุย อุทยำนแห่งชำติดอยฟ้ำห่มปก อุทยำนแห่งชำติดอยอินทนนท์ อุทยำนแห่งชำติผำแดง อุทยำน
แห่งชำติศรีลำนนำ อุทยำนแห่งชำติห้วยน้ ำดัง และอุทยำนแห่งชำติออบหลวง (ภำพผนวกที่ 67) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดเชียงใหม่ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 9,678,957.48 9,680,150.64 9,669,932.13 9,661,526.03 9,627,355.98 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 69.96 69.97 69.90 69.84 69.59 

 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

134 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดเชียงใหม่ ย้อนหลัง 5 ป ี
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดเชียงใหม่ 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 34,170.05 ไร่ หรือร้อยละ 0.35 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

ตัวอย่ำงกำรเปลี่ยนแปลงสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ บริเวณอ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
 ปี พ.ศ. 2560 - 2561 ปี พ.ศ. 2561 - 2562 

ภำพดำวเทียม 
Sentinal-2 

  
 

ภำพดำวเทียม 
Landsat 8 

  
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดเชียงใหม่ 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 
พ.

ศ.
 

25
60

 - 
25

61
  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 

พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 9,594,994.01 66,532.01 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 32,361.97 4,140,706.20 
   

 
4.6.68 จังหวัดน่ำน 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดน่ำน 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 4,647,667.60 ไร่ หรือร้อยละ 61.31 ของพื้นที่จังหวัด โดยพบ

พื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำน้อย 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่น้ ำน่ำนฝั่งตะวันออกตอนใต้ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่สำครฝั่งขวำ 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยภูคำและป่ำผำแดง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำถ้ ำผำตูบ ป่ำสงวน

แห่งชำติป่ำนำซำว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำนำซำวฝั่งซ้ำย ถนนสำยแพร่ -น่ำน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำยำวและ 
ป่ำน้ ำสวด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำว้ำและป่ำแม่จริม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำว้ำและป่ำห้วยสำลี่ ป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำน้ ำสำและป่ำแม่สำครฝั่งซ้ำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำสำฝั่งขวำตอนขุน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำฝั่งขวำแม่น้ ำน่ำน
ตอนใต้ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสำลีก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยแม่ขะนิง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยงวงและป่ำห้วยสำลี่ 
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำดอยผำช้ำง อุทยำนแห่งชำติแม่จริม อุทยำนแห่งชำติขุนน่ำน อุทยำนแห่งชำติขุนสถำน 
อุทยำนแห่งชำติดอยภูคำ อุทยำนแห่งชำติดอยภูนำง อุทยำนแห่งชำติถ้ ำสะเกิน อุทยำนแห่งชำตินันทบุรี และ
อุทยำนแห่งชำติศรีน่ำน (ภำพผนวกที่ 68) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดน่ำน ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 4,654,853.32 4,658,605.13 4,653,943.16 4,649,143.63 4,647,667.60 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 61.40 61.45 61.39 61.33 61.31 
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3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดน่ำน ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดน่ำน 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 1,476.03 ไร่ หรือร้อยละ 0.03 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดน่ำน 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 4,619,398.88 29,744.75 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 28,268.72 2,903,622.67 
   

 
4.6.69 จังหวัดพะเยำ 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดพะเยำ 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 1,988,746.54 ไร่ หรือร้อยละ 51.41 ของพื้นที่จังหวัด โดย

พบพื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำแม่จุน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ต  ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ต  ำ และป่ำแม่นำเรือ  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ปืมและป่ำแม่พุง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ปุงและป่ำแม่เป้ำ  

ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ยม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ร่องขุย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ลอยไร่ ป่ำสักลอ และป่ำน้ ำพุง 
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ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ลำวฝั่งขวำ ป่ำแม่ส้ำน และป่ำแม่ใจ  ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ฮ่องป๋อ ป่ำห้วยแก้ว  
และป่ำแม่อิงฝั่งซ้ำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยบ่อส้มและป่ำดอยโป่งนก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำเปื๋อย ป่ำน้ ำหย่วน 
และป่ำน้ ำลำว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำแม่ปืมและป่ำดงประดู่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำแวนและป่ำห้วยไคร้ ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำน้ ำยำวและป่ำน้ ำสวด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยดอกเข็มและป่ำแม่อิงฝั่งขวำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยบง
และป่ำห้วยเคียน เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเวียงลอ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำดอยผำช้ำง อุทยำนแห่งชำติแม่ปืม อุทยำน
แห่งชำติแม่ยม อุทยำนแห่งชำติดอยภูนำง อุทยำนแห่งชำติดอยหลวง อุทยำนแห่งชำติถ้ ำสะเกิน และอุทยำน
แห่งชำติภูซำง (ภำพผนวกที่ 69) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดพะเยำ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 2,008,835.69 2,001,862.45 1,989,206.43 1,992,209.93 1,988,746.54 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 51.93 51.75 51.42 51.50 51.41 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดพะเยำ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดพะเยำ 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 3,463.39 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
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  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดพะเยำ 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 1,983,301.56 8,908.36 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 5,444.97 1,870,593.54 
   

 
4.6.70 จังหวัดแพร่ 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดแพร ่
พบพื้นที่ป่ำไม้ 2,627,401.47 ไร่ หรือร้อยละ 64.84 ของพื้นที่จังหวัด โดย

พบพื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำแม่เกิ ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่เข็ก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่เติ๊ก ป่ำแม่ถำง และ 
ป่ำแม่ก ำปอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่แคม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่แย้และป่ำแม่สำง 

ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่แฮด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ก๋อนและป่ำแม่สำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ค ำมี ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำแม่จั๊วะและป่ำแม่มำน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่จั๊วะฝั่งซ้ำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ต้ำตอนขุน ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำแม่ต้ำฝั่งขวำตอนใต้ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ต้ำฝั่งซ้ำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ปงและป่ำแม่ลอง  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ปำน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ปุงและป่ำแม่เป้ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่พวก ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำแม่ยมตะวันตก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ยมฝั่งตะวันออก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ยำง ป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำแม่ลำนและป่ำแม่กำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ลู่และป่ำแม่แป๋น ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่สรอย ป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำแม่สอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบ่อแก้ว ป่ำแม่สูง และป่ำแม่สิน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยเบี้ยและป่ำห้วยบ่อทอง 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยป้อม เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำดอยหลวง เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำล ำน้ ำน่ำนฝั่งขวำ อุทยำน
แห่งชำติเวียงโกศัย อุทยำนแห่งชำติแม่ยม อุทยำนแห่งชำติดอยผำกลอง  และอุทยำนแห่งชำติล ำน้ ำน่ำน (ภำพ
ผนวกที่ 70) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดแพร ่ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 2,600,029.96 2,603,324.70 2,610,863.30 2,623,909.73 2,627,401.47 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 64.17 64.25 64.44 64.76 64.84 

 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

139 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดแพร ่ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดแพร ่
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มข้ึน 3,491.73 ไร่ หรือร้อยละ 0.13 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดแพร ่
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 2,613,320.61 10,589.12 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 14,080.86 1,413,922.05 
   

 
4.6.71 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 6,821,808.03 ไร่ หรือร้อยละ 85.51 ของพื้นที่จังหวัด โดย

พบพื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำแม่เงำ และป่ำแม่ส ำเพ็ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ปำยฝั่งขวำ ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำแม่ปำยฝั่งซ้ำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ปำยฝั่งซ้ำยตอนบน ป่ำสงวนแห่งชำติ 

ป่ำแม่ยวมฝั่งขวำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ยวมฝั่งซ้ำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำขุนแม่ลำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่
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140 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

สุรินทร์ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำสำละวิน เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำแม่เลำ-แม่แสะ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำแม่ยวมฝั่งขวำ 
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำดอยเวียงหล้ำ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำลุ่มน้ ำปำย เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำสันปันแดน เขตรักษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำสำละวิน อุทยำนแห่งชำติถ้ ำปลำ-น้ ำตกผำเสื่อ อุทยำนแห่งชำติน้ ำตกแม่สุรินทร์ อุทยำนแห่งชำติ
สำละวิน และอุทยำนแห่งชำติห้วยน้ ำดัง (ภำพผนวกที่ 71) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 6,939,953.28 6,905,002.46 6,901,283.53 6,860,611.94 6,821,808.03 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 86.99 86.55 86.50 85.99 85.51 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ย้อนหลัง 5 ป ี
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 38,803.91 ไร่ หรือร้อยละ 0.57 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ สำเหตุส่วนใหญ่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจำกพื้นที่ป่ำไม้ไปเป็นพื้นที่
ลักษณะอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

141 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

ตัวอย่ำงกำรเปลี่ยนแปลงสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ บริเวณอ ำเภอแม่ลำน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ปี พ.ศ. 2560 - 2561 ปี พ.ศ. 2561 - 2562 

ภำพดำวเทียม 
Sentinal-2 

  
 

ภำพดำวเทียม 
Landsat 8 

  
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 6,802,966.33 57,645.61 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 18,841.70 1,098,585.88 
   

 
4.6.72 จังหวัดล ำปำง 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดล ำปำง 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 5,466,690.07 ไร่ หรือร้อยละ 70.04 ของพื้นที่จังหวัด โดย

พบพื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำแม่เมำะ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่เรียง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่เลิมและป่ำแม่ปะ  

ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่เสริม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่แจ้ฟ้ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่โป่ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ไฮ 
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่งำวฝั่งขวำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่งำวฝั่งซ้ำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่จำง ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำแม่จำง (ตอนขุน) ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่จำงใต้ฝั่งซ้ำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่จำงฝั่งซ้ำย ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำแม่ตั ง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ต๋ำและป่ำแม่มำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ตุ๋ยฝั่งขวำ ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำแม่ตุ๋ยฝั่งซ้ำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ทรำยค ำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ทำน ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ปรำบ  
ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ป้ำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่พริก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่มอก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ยำง
และป่ำแม่อำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ยำว ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่วะ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่สะเลียม ป่ำสงวน



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

142 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

แห่งชำติป่ำแม่สุกและป่ำแม่สอย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่อำบ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำขุนวัง แปลงที่หนึ่ง ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำขุนวัง แปลงที่สอง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำขุนวัง แปลงที่สำม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยขุนตำล เขตรักษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำดอยผำเมือง เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำถ้ ำเจ้ำรำม อุทยำนแห่งชำติเวียงโกศัย  อุทยำนแห่งชำติแจ้ซ้อน 
อุทยำนแห่งชำติแม่ยม อุทยำนแห่งชำติแม่วะ อุทยำนแห่งชำติดอยขุนตำล และอุทยำนแห่งชำติดอยหลวง (ภำพ
ผนวกที่ 72) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดล ำปำง ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 5,513,656.85 5,517,481.66 5,472,579.57 5,487,456.60 5,466,690.07 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 70.64 70.69 70.11 70.31 70.04 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดล ำปำง ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดล ำปำง 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 20,766.53 ไร ่หรือร้อยละ 0.38 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

143 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

ตัวอย่ำงกำรเปลี่ยนแปลงสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ บริเวณอ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง 
 ปี พ.ศ. 2560 - 2561 ปี พ.ศ. 2561 - 2562 

ภำพดำวเทียม 
Sentinal-2 

  
 

ภำพดำวเทียม 
Landsat 8 

  
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดล ำปำง 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 5,459,725.82 27,730.77 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 6,964.25 2,310,747.99 
   

 
4.6.73 จังหวัดล ำพูน 

 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดล ำพูน 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 1,617,666.23 ไร่ หรือร้อยละ 57.80 ของพื้นที่จังหวัด โดย

พบพื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำเหมืองจี้และป่ำสันป่ำสัก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ตืนและป่ำแม่แนต ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำแม่ทำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ธิ แม่ตีบ แม่สำร ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ลี้ 

ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่หำด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่หำดและป่ำแม่ก้อ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่อำว ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำขุนแม่ลี้  ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดอยขุนตำล ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำบ้ำนโฮ่ง เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ 
ดอยผำเมือง อุทยำนแห่งชำติแม่ปิง และอุทยำนแห่งชำติดอยขุนตำล (ภำพผนวกที่ 73) 
 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

144 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดล ำพูน ย้อนหลัง 5 ป ี
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 1,592,671.67 1,598,277.07 1,607,517.27 1,621,022.57 1,617,666.23 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 56.90 57.10 57.43 57.92 57.80 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดล ำพูน ย้อนหลัง 5 ป ี
 

 
 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดล ำพนู 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 3,356.33 ไร่ หรือ ร้อยละ 0.21 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดล ำพนู 
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 1,613,906.24 7,116.33 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 3,759.99 1,174,142.12 
   

 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

145 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

4.6.74 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

1) สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 2,759,385.06 ไร่ หรือร้อยละ 55.85 ของพื้นที่จังหวัด โดย

พบพื้นที่ป่ำไม้ในทุกอ ำเภอของจังหวัด พื้นที่ป่ำไม้พบอยู่ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ 
ป่ำเขำใหญ่ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำกระทิง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองตรอนฝั่งขวำ  

ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำคลองตรอนฝั่งซ้ำย ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำจริม ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงช้ำงดี ป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำนำนกกก ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำนำอิน-นำยำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำน้ ำปำด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำปำกห้วยฉลอง 
และป่ำห้วยสีเสียด ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำพระฝำง ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำล ำน้ ำน่ำนฝั่งขวำ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วย
เกียงพำและป่ำน้ ำไคร้ ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำห้วยช้ำงและป่ำปู่เจ้ำ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำแม่จริม เขตรักษำพันธุ์ 
สัตว์ป่ำน้ ำปำด เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูเมี่ยงและภูทอง เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำล ำน้ ำน่ำนฝั่งขวำ อุทยำนแห่งชำติ 
ขุนสถำน อุทยำนแห่งชำติต้นสักใหญ่ อุทยำนแห่งชำติภูสอยดำว อุทยำนแห่งชำติแม่จริม อุทยำนแห่งชำติศรีน่ำน 
และอุทยำนแห่งชำติล ำน้ ำน่ำน (ภำพผนวกที่ 74) 
 

2) สถิติข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ย้อนหลัง 5 ปี 
 

รำยละเอียด 
ปี พ.ศ. 

2557 - 2558 2558 - 2559 2559 - 2560 2560 - 2561 2561 - 2562 
พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) 2,766,270.14 2,762,839.64 2,759,388.28 2,761,505.74 2,759,385.06 
ร้อยละพื้นท่ีป่ำไม ้ 55.98 55.92 55.85 55.89 55.85 

 

3) แผนภูมิข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ ์ย้อนหลัง 5 ปี 
 

 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

146 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

4) กำรเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ปำ่ไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สภำพพื้นที่ป่ำไม้โดยรวมของจังหวัด มีจ ำนวนลดลง 2,120.69 ไร่ หรือร้อยละ 0.08 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

  5) ตำรำงเมทริกซ์แสดงกำรเปลีย่นแปลงสภำพพื้นทีป่่ำไม้ของจงัหวัดอุตรดิตถ ์
 

  พ.ศ. 2561 - 2562 

พ.
ศ.

 
25

60
 - 

25
61

  พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 
พื้นที่ปำ่ไม้ (ไร่) 2,750,736.01 10,769.73 
พื้นที่ทีไ่ม่ใช่ปำ่ไม้ (ไร่) 8,649.04 2,170,960.45 
   

 
4.7 ผลการประเมินความถูกต้องของการแปลข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ 
 

กำรประเมินควำมถูกต้องของกำรแปลข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ส ำคัญในกำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของ
กำรวิเครำะห์และจ ำแนกข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 โดยเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ 
กรมป่ำไม้ เป็นผู้ด ำเนินกำร ทั้งนี้ได้ก ำหนดให้มีจุดตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรแปลข้อมูลภำคสนำม ทั้งสิ้น 529 
จุด กระจำยในทุกภูมิภำคของประเทศไทย (ไม่นับรวม 10 จุดตรวจสอบของพื้นที่จังหวัดนรำธิวำส ยะลำ และ
ปัตตำนี) โดยในแต่ละจังหวัดจะมีจ ำนวนจุดตรวจสอบภำคสนำมไม่เท่ำกัน ทั้งนี้ได้อ้ำงอิงข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้  
ปี พ.ศ. 2560 – 2561 ของกรมป่ำไม้เป็นหลักในกำรค ำนวณจ ำนวนจุดตรวจสอบภำคสนำม ส ำหรับรำยละเอียด
ข้อมูลที่ได้จดบันทึกจำกภำคสนำม คือ ชนิดและสภำพพื้นที่ป่ำไม้ หรือกำรใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบอ่ืน  ๆ  
ที่ปรำกฏ เขตโซน UTM พิกัด UTM เหนือ พิกัด UTM ตะวันออก ลักษณะอ่ืน ๆ ที่พบปรำกฏ ณ ต ำแหน่งจุด
ตรวจสอบ รูปภำพดิจิทัล ข้อมูลต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัดของจุดตรวจสอบ วันและเวลำที่ด ำเนินกำร 
 

ผลกำรตรวจสอบข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ภำคสนำม สำมำรถด ำเนินกำรได้ทั้งหมด 529 จุด กระจำยใน
แต่ละภูมิภำคของประเทศไทย (ภำพที่ 8 และตำรำงที่ 8) ผลกำรวิเครำะห์และจ ำแนกพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 
2562 พบว่ำกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้จำกภำพดำวเทียมตรงกับสภำพพื้นที่ป่ำไม้จริง จ ำนวน 521 จุด 
และจ ำแนกสภำพพื้นที่ป่ำไม้จำกภำพดำวเทียมผิดพลำด จ ำนวน 8 จุด คิดเป็นควำมถูกต้องในกำรจ ำแนกข้อมูล
สภำพพื้นที่ป่ำไม้ ร้อยละ 98.49 ทั้งนี้ศูนย์วิจัยป่ำไม้ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่ำไม้เพิ่มเติมอีก 
จ ำนวน 115 จุด พบว่ำตรงกับสภำพพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่ำไม้ในพื้นที่จริงจ ำนวน 108 จุด คิดเป็นร้อยละควำมถูกต้อง 
ในกำรจ ำแนกข้อมูลพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่ำไม้ เท่ำกับ 94.26 ดังนั้นร้อยละควำมถูกต้องเฉลี่ยรวมในกำรจ ำแนกข้อมูล
สภำพพื้นที่ป่ำไม้และพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่ำไม้ เท่ำกับ 97.70 ส ำหรับตัวอย่ำงสภำพพื้นที่ป่ำไม้ที่พบภำคสนำม แสดงตำม
ภำพที่ 9 
 
 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
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ภาพที่ 8  ต ำแหน่งจุดตรวจสอบข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ภำคสนำม โครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ.  
             2561 – 2562 
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ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

150 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
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อ ำเภอคลองลำน จังหวัดก ำแพงเพชร อ ำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 

  
  

  
อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง อ ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี 

  
  

  
อ ำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง จังหวัดล ำพูน 

 
ภาพที่ 9  ตัวอย่ำงสภำพพืน้ที่ปำ่ไม้จำกกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรแปลข้อมูลภำคสนำม 
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4.8 ผลการจัดท าแผนที่ขั้นสุดท้าย 
 

ข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2562 จัดเก็บในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
รูปแบบ Shape File ได้น ำมำใช้จัดท ำแผนที่ขั้นสุดท้ำย (Final Mapping) เป็นไฟล์นำมสกุล TIFF (Tagged 
Image File Format) ที่ควำมละเอียดของรูปภำพ 300 จุดต่อนิ้ว (Dots Per Inch: DPI) ส ำหรับส่งมอบให้ส ำนัก
จัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้ ส ำหรับรำยละเอียดของข้อมูลที่ปรำกฏในส่วนของข้อสนเทศภำยในระวำงแผนที่จะ
เทียบเคียงกับระวำงแผนที่ภูมิประเทศ มำตรำส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหำร ส ำหรับกำรจัดท ำข้อมูล
บริเวณขอบระวำงจะปรับใช้รำยละเอียดกำรแสดงผล กำรรำยงำนผล กำรลงที่หมำย และสัญลักษณ์ต่ำง ๆ ตำม
มำตรฐำนระวำงแผนที่ (กมร. 103-2551) ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนระวำงแผนที่และแผนที่ 
รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ ภำพที่ 10 แสดงตัวอย่ำงแผนที่ขั้นสุดท้ำย หมำยเลขระวำง 4626 I 
 

 
 

ภาพที่ 10  ตัวอย่ำงแผนที่ขั้นสดุท้ำยแสดงข้อมูลสภำพพืน้ทีป่่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
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155 บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 

4.9 ผลการจัดท าฐานข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ 
 

ข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2562 ได้รับกำรจัดเก็บในระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ รูปแบบ Shape File (นำมสกุลไฟล์ .shp) กล่ำวคือ มีกำรจัดเก็บแบบรูปหลำยเหลี่ยมที่มีควำมสัมพันธ์
กับข้อมูลอรรถำธิบำย (Attribute) ก ำหนดพิกัดแบบยูทีเอ็ม (UTM Coordinates) เขตโซน 47 เหนือ สเฟียรอยด์ 
(Spheroid) และพื้นหลักฐำน (Datum) เป็น World Geodetic System 1984 (WGS84) รำยละเอียดของข้อมูล
อรรถำธิบำย ประกอบด้วย 5 ฟิลด์ ได้แก่ FID  shape  f_code  km2 และ rai ซึ่งสอดคล้องกับระบบฐำนข้อมูล
สภำพพื้นที่ปำ่ไม้ที่กรมป่ำไม้มีอยู่ (ตำรำงที่ 9) 
 

ตารางที่ 9  พจนำนุกรมข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ ปี พ.ศ. 2561 - 2562 ในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร ์
 

ชื่อฟิลด ์ ค ำอธิบำย ชนิดข้อมูล PK NULL หมำยเหตุ 
FID ล ำดับของวัตถุใน

รำยกำรข้อมูล 
Object ID √ X Unique, Auto Increment 

shape รูปทรงของพื้นที ่ Geometry  X รูปหลำยเหลี่ยม 
f_code รหัสสภำพพื้นทีป่่ำไม ้ Integer (2)  X 10: พื้นทีป่่ำไม ้

90: พื้นที่ทีไ่ม่ใชป่่ำไม ้
km2 ขนำดพื้นที ่ Double  X หน่วย: ตำรำงกิโลเมตร 
rai ขนำดพื้นที ่ Double  X หน่วย: ไร่ 
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บทท่ี 5 สรุป 
 
 ผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพืน้ที่ปำ่ไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 สำมำรถสรุปไดด้ังนี ้
 

5.1.1 ข้อมูลพื้นที่ประเทศไทยในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ อ้ำงอิงจำกส ำนักบริหำรกำรปกครองท้องที่ 
กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ปี พ.ศ. 2556 โดยประเทศไทยมีพื้นที่เท่ำกับ 517,645.92 ตำรำงกิโลเมตร 
หรือ 323,528,699.65 ไร่ 
 

5.1.2 ข้อมูลที่ใช้ส ำหรับกำรจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ได้แก่ ข้อมูลภำพดำวเทียม Sentinel-2 ระบบ 
บันทึกภำพ MSI ควำมละเอียดจุดภำพ 10 เมตร บันทึกภำพ ปี พ.ศ. 2562 และข้อมูลภำพดำวเทียม Landsat 8 
ระบบบันทึกภำพ OLI ควำมละเอียดจุดภำพ 30 เมตร บันทึกภำพ ปี พ.ศ. 2562 
 

5.1.3 นิยำมพื้นที่ป่ำไม้ที่ใช้ส ำหรับกำรแปลตีควำมภำพดำวเทียมเพื่อจัดท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ คือ 
พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สำมำรถจ ำแนกได้ว่ำเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนำดไม่น้อยกว่ำ 3.125 ไร่ 
และหมำยรวมถึงทุ่งหญ้ำและลำนหินที่มีอยู่ตำมธรรมชำติที่ปรำกฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จ ำแนกได้ว่ำเป็นพื้นที่ 
ป่ำไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคำลิปตัส หรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่ำผลผลิตหลักของกำรด ำเนินกำรไม่ใช่  
เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยำงพำรำ และสวนปำล์ม 
 

5.1.4 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 จ ำนวน 102,484,072.71 ไร ่หรือร้อยละ 31.68 
ของพื้นที่ประเทศ 
  1) ภำคกลำง: ครอบคลุมพื้นที่  22 จังหวัด มีพื้นที่ทั้งหมด 56,912,645.90 ไร่ พบพื้นที่ 
ป่ำไม้ 12,221,308.19 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.47 จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมำกที่สุด ได้แก่ 
อุทัยธำนี (ร้อยละ 51.43) รองลงมำคือ พิษณุโลก (ร้อยละ 37.29) เพชรบูรณ์ (ร้อยละ 32.52) นครนำยก  
(ร้อยละ 29.98) สุโขทัย (ร้อยละ 29.61) สระบุรี (ร้อยละ 24.22) ก ำแพงเพชร (ร้อยละ 23.46) ลพบุรี (ร้อยละ 
14.82) สุพรรณบุรี (ร้อยละ 11.67) นครสวรรค์ (ร้อยละ 9.74) สมุทรสงครำม (ร้อยละ 7.32) สมุทรสำคร  
(ร้อยละ 4.90) สมุทรปรำกำร (ร้อยละ 2.98) ชัยนำท (ร้อยละ 2.56) กรุงเทพมหำนคร (ร้อยละ 0.40) พิจิตร 
(ร้อยละ 0.39) นครปฐม (ร้อยละ 0.08) สิงห์บุรี (ร้อยละ 0.05) และพระนครศรีอยุธยำ (ร้อยละ 0.002) มีพื้นที่ 3 
จังหวัดที่ไม่พบพื้นที่ป่ำไม้ ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธำนี และอ่ำงทอง 
  2) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ: ครอบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัด มีพื้นที่ทั้งหมด 104,823,709.22 ไร่ 
พบพื้นที่ป่ำไม้ 15,751,998.42 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.03 จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมำก
ที่สุด ได้แก่ มุกดำหำร (ร้อยละ 33.00) รองลงมำคือ เลย (ร้อยละ 32.21) ชัยภูมิ (ร้อยละ 31.36) อุบลรำชธำนี 
(ร้อยละ 17.97) สกลนคร (ร้อยละ 17.67) นครรำชสีมำ (ร้อยละ 15.40) นครพนม (ร้อยละ 14.00) หนองบัวล ำภู 
(ร้อยละ 11.72) ศรีสะเกษ (ร้อยละ 11.47) ขอนแก่น (ร้อยละ 11.47) กำฬสินธุ์ (ร้อยละ 10.94) อุดรธำนี  
(ร้อยละ 10.22) อ ำนำจเจริญ (ร้อยละ 9.54) บุรีรัมย์ (ร้อยละ 8.80) ยโสธร (ร้อยละ 8.67) สุรินทร์ (ร้อยละ 8.44) 
หนองคำย (ร้อยละ 7.10) บึงกำฬ (ร้อยละ 6.99) ร้อยเอ็ด (ร้อยละ 4.39) และมหำสำรคำม (ร้อยละ 3.81) 
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  3) ภำคตะวันออก: ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด มีพื้นที่ทั้งหมด 21,550,883.56 ไร่ พบพื้นที่ 
ป่ำไม้ 4,726,696.64 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.93 จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมำกที่สุด ได้แก่ 
จันทบุรี (ร้อยละ 32.36) รองลงมำคือ ตรำด (ร้อยละ 31.36) ปรำจีนบุรี (ร้อยละ 28.57) สระแก้ว (ร้อยละ 
22.04) ฉะเชิงเทรำ (ร้อยละ 15.54) ชลบุรี (ร้อยละ 12.23) และระยอง (ร้อยละ 7.97) 
  4) ภำคตะวันตก: ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด มีพื้นที่ทั้งหมด 34,038,210.43 ไร่ พบพื้นที่ 
ป่ำไม้ 20,134,123.90 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.15 จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมำกที่สุด ได้แก่ 
ตำก (ร้อยละ 71.98) รองลงมำคือ กำญจนบุรี (ร้อยละ 61.92) เพชรบุรี (ร้อยละ 57.71) ประจวบคีรีขันธ์  
(ร้อยละ 38.74) และรำชบุรี (ร้อยละ 32.97) 
  5) ภำคใต้: ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัด มีพื้นที่ทั้งหมด 46,154,901.40 ไร่ พบพื้นที่ป่ำไม้ 
11,227,760.46 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.33 จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมำกที่สุด ได้แก่  
ระนอง (ร้อยละ 53.45) รองลงมำคือ สตูล (ร้อยละ 40.14) ยะลำ (ร้อยละ 32.51) พังงำ (ร้อยละ 32.35)  
สุรำษฎร์ธำนี (ร้อยละ 28.78) นรำธิวำส (ร้อยละ 26.62) ตรัง (ร้อยละ 23.14) ชุมพร (ร้อยละ 21.47) ภูเก็ต  
(ร้อยละ 20.61) นครศรีธรรมรำช (ร้อยละ 18.41) กระบี่ (ร้อยละ 17.20) พัทลุง (ร้อยละ 16.27) สงขลำ (ร้อยละ 
11.19) และปัตตำนี (ร้อยละ 5.56) 
  6) ภำคเหนือ: ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด มีพื้นที่ทั้งหมด 60,048,349.14 ไร่ พบพื้นที่ป่ำไม้ 
38,422,185.10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 63.99 จังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้เทียบกับพื้นที่จังหวัดมำกที่สุด ได้แก่ 
แม่ฮ่องสอน (ร้อยละ 85.51) รองลงมำคือ ล ำปำง (ร้อยละ 70.04) เชียงใหม่ (ร้อยละ 69.59) แพร่ (ร้อยละ 
64.84) น่ำน (ร้อยละ 61.31) ล ำพูน (ร้อยละ 57.80) อุตรดิตถ์ (ร้อยละ 55.85) พะเยำ (ร้อยละ 51.41) และ
เชียงรำย (ร้อยละ 39.86) 
 

 5.1.5 กำรประเมินควำมถูกต้องของกำรแปลข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 ใช้จุด
ตรวจสอบภำคสนำมทั้งหมด 529 จุด คิดเป็นร้อยละของควำมถูกต้องในกำรจ ำแนกพื้นที่ป่ำไม้เท่ำกับ 98.49 
 

 5.1.6 สถิติร้อยละพื้นที่ป่ำไม้ของประเทศไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2516 – 2562 แสดงตำมภำพที่ 11 

 
ภาพที่ 11  สถิติร้อยละพื้นทีป่่ำไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 – 2562 
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กรมป่ำไม้.  2543.  โครงการจัดท าแผนที่ป่าไม้ระบบมาตรฐาน. ส่วนวิเครำะห์ทรัพยำกรป่ำไม้ 

ส ำนักวชิำกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้, กรุงเทพฯ. 
 

           .  2551.  โครงการจัดท าแผนที่ป่าไม้โดยแปลตีความพ้ืนที่ป่าไม้จากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม.  
ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมป่ำไม้, กรุงเทพฯ. 

 

           .  2556. โครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่า ปี พ.ศ. 2555 – 2556. ส ำนักจัดกำรที่ดินปำ่ไม้ 
กรมป่ำไม,้ กรุงเทพฯ. 

 

           .  2557. โครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556 – 2557. ส ำนักจัดกำรที่ดินปำ่ไม้ 
กรมป่ำไม,้ กรุงเทพฯ. 

 

           .  2558. โครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557 – 2558. ส ำนักจัดกำรที่ดินปำ่ไม้ 
กรมป่ำไม,้ กรุงเทพฯ. 

 

           .  2559. โครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2558 – 2559. ส ำนักจัดกำรที่ดินปำ่ไม้ 
กรมป่ำไม,้ กรุงเทพฯ. 

 

           .  2560. โครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 – 2560. ส ำนักจัดกำรที่ดินปำ่ไม ้
กรมป่ำไม,้ กรุงเทพฯ. 

 

           .  2561. โครงการจัดท าข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2560 – 2561. ส ำนักจัดกำรที่ดินปำ่ไม ้
กรมป่ำไม,้ กรุงเทพฯ. 

 

ดอกรัก มำรอด และ อุทิศ กุฏอินทร์.  2552.  นิเวศวิทยาป่าไม้.  โรงพิมพ์อักษรสยำมกำรพิมพ์, กรุงเทพฯ. 
 

ธวัชชัย สันตสิุข.  2555.  ป่าของประเทศไทย.  ส ำนักงำนหอพรรณไม้ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ปำ่  
และพันธุ์พชื.  โรงพิมพส์ ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ, กรุงเทพฯ. 

 

บุญชนะ กลัน่ค ำสอน.  2524.  การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมส ารวจความเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้.  
กองจัดกำรป่ำไม้ กรมปำ่ไม้, กรุงเทพฯ. 

 

ศุภชัย เชื้อสมบูรณ์.  2517.  แนวทางการแปลรูปถ่ายทางอากาศเพื่อท าแผนที่ป่าไม้. กองจัดกำรป่ำไม ้
กรมป่ำไม,้ กรุงเทพฯ. 
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ศุภชัย เชื้อสมบูรณ์.  2531.  เทคนิคการท าแผนที่ป่าไม้จากภาพถ่ายทางอากาศ. ฝ่ำยแผนที่ภำพถ่ำยทำง
อำกำศ. กองจัดกำรป่ำไม้ กรมปำ่ไม,้ กรุงเทพฯ. 

 

สมเดช ทิฆัมพรวโรกำศ.  2529ก.  รายงานผลการศึกษา การใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ในการประเมินสถานการ
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้และการเกษตร จังหวัดเลย. ฝ่ำยแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศและดำวเทียม 
กรมป่ำไม,้ กรุงเทพฯ. 

 

           .  2529ข.  รายงานผลการศึกษา การส ารวจสภาพพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกท าลายและการใช้ที่ดินด้วย
คอมพิวเตอร์จากข้อมูลระยะไกลท้องที่ จังหวัดจันทบุรี.  ฝ่ำยแผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ และ
ดำวเทียม กรมป่ำไม,้ กรุงเทพฯ. 

 

สมเดช ทิฆัมพรวโรกำศ และ วลัลภ บังเกิดผล.  2529.  เอกสารการวิจัย การวิจัยการส ารวจจ าแนกสภาพชนิด
และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้จากข้อมูลมัลติสเปคตรัลจากเครื่องบิน. ฝ่ำยแผนที่ภำพถ่ำยทำง
อำกำศและดำวเทียม กรมป่ำไม,้ กรุงเทพฯ. 

 

อรรถวุฒิ เกียรติวัฒน์. 2550. บญัชีค าอธิบายศัพท์ภูมิสารสนเทศ. ศูนย์ข้อมูลทำงแผนที.่ กรมแผนที่ทหำร, 
กรุงเทพมหำนคร. 

 

อุทิศ กุฏอินทร์.  2542.  นิเวศวิทยา: พ้ืนฐานเพื่อการป่าไม้.  ภำควิชำชีววิทยำปำ่ไม้ คณะวนศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร,์ กรุงเทพฯ. 

 

Kalensky Z. J.M. Wightman.  1976.  Automatic Forest Mapping Using Remote Sensed Data, 
Invited Paper XVI IUFRO World Congress. Oslow, Norway. 

 

National Aeronautics and Space Administration (NASA).  2019.  Landsat Science. Available 
Source: https://landsat.gsfc.nasa.gov/wp-content/uploads/2015/06/ 
Landsat.v.Sentinel-2.png, February 9, 2019. 

 

Williams, D.L. & L.D. Miller.  1979.  Monitoring Forest Canopy Alteration around the World 
with Digital Analysis of Landsat Imagery. NASA, USA. 
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กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

164 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 4  ข้อมูลสภำพพืน้ที่ปำ่ไม้ จงัหวัดนครนำยก ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

165 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 5  ข้อมูลสภำพพืน้ที่ปำ่ไม้ จงัหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

166 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 6  ข้อมูลสภำพพืน้ที่ปำ่ไม้ จงัหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

167 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 7  ข้อมูลสภำพพืน้ที่ปำ่ไม้ จงัหวัดพระนครศรีอยุธยำ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

168 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 8  ข้อมูลสภำพพืน้ที่ปำ่ไม้ จงัหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

169 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 9  ข้อมูลสภำพพืน้ที่ปำ่ไม้ จงัหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

170 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 10  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดเพชรบูรณ์ ป ีพ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

171 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 11  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

172 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 12  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดสมุทรปรำกำร ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

173 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 13  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดสมุทรสงครำม ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

174 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 14  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดสมุทรสำคร ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

175 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 15  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดสระบุรี ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

176 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 16  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดสิงห์บุรี ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

177 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 17  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

178 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 18  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดสุพรรณบุรี ป ีพ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

179 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 19  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดอุทัยธำนี ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

180 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 20  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดกำฬสนิธุ์ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

181 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 21  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

182 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 22  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2561 - 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

183 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 23  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

184 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 24  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดนครรำชสีมำ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

185 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 25  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดบึงกำฬ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

186 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 26  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

187 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 27  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดมหำสำรคำม ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

188 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 28  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดมุกดำหำร ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

189 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 29  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดยโสธร ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

190 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 30  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

191 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 31  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดเลย ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

192 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 32  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

193 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 33  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

194 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 34  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

195 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 35  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดหนองคำย ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

196 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 36  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดหนองบัวล ำภ ูปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

197 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 37  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดอ ำนำจเจริญ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

198 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 38  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดอุดรธำนี ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

199 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 39  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดอุบลรำชธำน ีปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

200 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 40  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

201 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 41  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดฉะเชิงเทรำ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

202 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 42  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

203 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 43  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดตรำด ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

204 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 44  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดปรำจนีบุรี ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

205 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 45  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

206 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 46  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

207 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 47  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดกำญจนบุรี ป ีพ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

208 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 48  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดตำก ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

209 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 49  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

210 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 50  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

211 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 51  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดรำชบุรี ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

212 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 52  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

213 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 53  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดชุมพร ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

214 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 54  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

215 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 55  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดนครศรีธรรมรำช ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

216 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 56  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดนรำธวิำส ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

217 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 57  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดปัตตำนี ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

218 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 58  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดพังงำ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

219 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 59  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดพัทลงุ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

220 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 60  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

221 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 61  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดยะลำ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

222 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 62  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

223 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 63  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดสงขลำ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

224 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 64  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

225 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 65  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดสุรำษฎร์ธำน ีปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

226 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 66  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดเชียงรำย ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

227 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 67  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

228 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 68  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดนำ่น ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

229 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 69  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดพะเยำ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

230 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 70  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดแพร่ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

231 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 71  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

232 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 72  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดล ำปำง ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

233 ภำคผนวก 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 73  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดล ำพูน ปี พ.ศ. 2561 – 2562 
 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

234 โครงกำรจดัท ำข้อมูลสภำพพื้นที่ป่ำไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

 

 
 
ภาพผนวกที่ 74  ข้อมูลสภำพพื้นที่ปำ่ไม้ จงัหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2561 - 2562 



 

ส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้ กรมปำ่ไม้ 
 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

235 คณะผู้จัดท ำ 

คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำโครงกำรฯ 
 นำยอรรถพล  เจริญชันษำ     อธิบดีกรมป่ำไม ้
 นำยปรมินทร์  วงศ์สุวัฒน ์     รองอธิบดีกรมป่ำไม ้
 นำยจิระศักดิ์  ชูควำมด ี     รองอธิบดีกรมป่ำไม ้
 

คณะกรรมกำรก ำกับกำรศึกษำ 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรที่ดินป่ำไม้     ประธำนกรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรส่วนจัดกำรสิทธ์ิกำรใช้ที่ดินป่ำไม้ หรือผู้แทน   กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรส่วนก ำหนดเขตที่ดินป่ำไม้ หรือผู้แทน   กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรส่วนภูมสิำรสนเทศปำ่ไม้ หรือผู้แทน    กรรมกำร 

ผู้อ ำนวยกำรส่วนจัดกำรป่ำสงวนแห่งชำติ หรือผู้แทน   กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส่วนอ ำนวยกำร      กรรมกำร 

 นำงสำวนิฐินันท์  แสนอินอ ำนำจ  นักวิชำกำรป่ำไม้ปฏิบัติกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 นำงสำวปวีณธิดำ  นุ้ยเย็น  นักวิชำกำรป่ำไม้ปฏิบัติกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 นำงสำวพรรษกร  เนียมสวัสดิ์  นักวิชำกำรป่ำไม้ปฏิบัติกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงท่ีปรึกษำ 
 นำยวิษณุ  ด ำรงสัจจ์ศริ ิ        นักวิชำกำรป่ำไม้ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
 นำยธเนศ  วัฒนธรรม        เจ้ำพนักงำนป่ำไม้ช ำนำญงำน  กรรมกำร  
 นำยธีรวัฒน์  เคนม ี        นักวชิำกำรป่ำไม้ปฏิบตัิกำร  กรรมกำร  
 นำงสำวธัญญำลักษณ์  เพ็ชรสีนวล  นักวิชำกำรป่ำไม้ปฏิบัติกำร  กรรมกำร  
 นำยไกรวุฒ ิ ศิริอ่อน        นักวชิำกำรป่ำไม้ปฏิบตัิกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ด ำเนินกำรโดย  ศูนย์วิจัยป่ำไม้ คณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

   เลขท่ี 50 ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
 

คณะผู้จัดท ำโครงกำรฯ 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วีระภำส  คุณรตันสริ ิ หัวหน้ำโครงกำร/ผู้เช่ียวชำญดำ้นกำรรับรูร้ะยะไกล 
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฉตัรชัย  เงนิแสงสรวย นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชำญด้ำนระบบนิเวศป่ำไม ้
 นำงสำวศวิตำ  พัทฉำยำ นักวิจัย/ผูเ้ชี่ยวชำญด้ำนกำรส ำรวจทรัพยำกรป่ำไม ้
 นำงสำวนภำพร  เค้ำมิม นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดท ำแผนที่และระบบ
  สำรสนเทศภมูิศำสตร ์
 นำงสำวกนกวรรณ  เขียวจันทร ์ ผู้ช่วยนักวิจัย 
 นำยศุภกิจ  เหมือนพิมทอง ผู้ช่วยนักวิจัย 
 นำงสำวรัตนำ  กำทอง ผู้ช่วยนักวิจัย 
 นำยยุทธนำ  เถิงล้อม ผู้ช่วยนักวิจัย 
 นำยกษิดิศ  กันอินทร์ ผู้ช่วยนักวิจัย/ผู้ประสำนงำนโครงกำรฯ 
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