
บทบาทและการด าเนินงานของภาครฐัและกรมป่าไม้

ในการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ (นอกเขตป่า)

สวุรรณ ตัง้มิตรเจรญิ 

ผ ูอ้ านวยการสว่นวนวฒันวิจยั 

ส านกัวิจยัและพฒันาการป่าไม ้  กรมป่าไม้

เสวนาหวัขอ้ การเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ นอกเขตป่า จะเป็นประโยชนต่์อรฐัและประชาชนอยา่งไร 

วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 

ณ โรงแรมสองพนับรุ ีจงัหวดัสพุรรณบรุี





หวัขอ้

• การด าเนินการของภาครฐั/กรมป่าไมใ้นการเพ่ิมป่าเศรษฐกิจ

นอกเขตป่า

• ประโยชนข์องการปลกูไมเ้ศรษฐกิจเป็นสาขาเกษตรกรรม



หวัขอ้

• การด าเนินการของภาครฐั/กรมป่าไมใ้นการเพ่ิมป่าเศรษฐกิจ

นอกเขตป่า

• ประโยชนข์องการปลกูไมเ้ศรษฐกิจเป็นสาขาเกษตรกรรม



ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพ

ชวิีตที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

• เป้าหมายของเป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ 

• ส าหรบัเป้าหมายที่ เป้าหมายที่ ๒ ฟ้ืนฟูและสรา้งใหมฐ่าน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม เพื่อลดผลกระทบทางลบจาก

การ พฒันาสงัคมเศรษฐกจิของประเทศในทกุมติ ิ 

และเป้าหมายที่ ๓ ใชป้ระโยชนแ์ละสรา้งการเตบิโต บนฐาน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มใหส้มดลุ......

“ ใหค้วามส าคัญกับ ป่าเพื่ อการใชป้ระโยชน์ หรือป่าเศรษฐกิจ”



ยทุธศาสตรแ์ละแผนงานการสง่เสรมิไมเ้ศรษฐกิจแบบครบวงจร

(พ.ศ. 2561 – 2579)

คณะวนศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
ยทุธศาสตรแ์ละแผนงานการสง่เสริมไมเ้ศรษฐกิจแบบครบ

วงจร (พ.ศ.2561-2579)
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ป่าอนรุกัษ ์ 25%

ป่าเศรษฐกิจ 15% (49 ลา้นไร)่



พ้ืนท่ีเป้าหมายส าหรบัการสง่เสรมิไมเ้ศรษฐกิจแบบครบวงจร

ประเภทของพ้ืนท่ี เน้ือท่ี (ลา้นไร)่

พ้ืนที่เป้าหมายปลกูไมเ้ศรษฐกิจ 26.0

1. พื้นที่ในเขตป่า (พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตทิี่เสื่อมโทรม) 8.7

1.1 พื้นที่บกุรกุปลกูยางพารา 3.1

1.2 พ้ืนที่บกุรกุปลกูปาลม์น า้มนั 0.4

1.3 พื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม(ลุม่น า้ชัน้ 3 4 และ 5) 5.2

2. พ้ืนท่ีนอกเขตป่า 14.6

2.1 พ้ืนท่ีนาไมเ่หมาะสม (รอ้ยละ 10 ของพ้ืนท่ี 30 ลา้นไร)่ 3.0

2.2 พ้ืนท่ีในความรบัผิดชอบของส านกังานปฏิรปูท่ีดินเพ่ือการเกษตร (ส.

ป.ก.)

(ไมเ่กินรอ้ยละ 20 ของพ้ืนท่ี 30 ลา้นไร)่ 

5.0

2.3 พ้ืนท่ีในความรบัผิดชอบของอนกุรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) 1.0

2.4 พ้ืนท่ีดินกรรมสิทธ์ิอ่ืนๆ 5.6

3. พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมือง 2.7



การปลดลอ๊ค 

มติ ครม.

8 กนัยายน 

2535

มาตรา 7

พ.ร.บ. ป่าไมฯ้
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พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม ในชัน้ล ุม่น ้า 3, 4, 5 (จ านวน 17.2 ลา้นไร)่

“การอนมุติัใหเ้ขา้ท าประโยชนพ้ื์นท่ีป่าไม ้เพ่ือการปลกูสรา้งสวนป่าภาคเอกชนใหร้ะงบั

การพิจารณา เวน้แต่เป็นกรณีท่ีเขา้เง่ือนไขครบทัง้ 5 ประการ 

(1) เป็นการสรา้งสวนป่าตามประเภทไมท่ี้ก าหนดไวใ้น พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535

(2) เป็นการด าเนินการโดยผ ูเ้ขา้ครอบครองอย ู่เดิมมาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี โดยมีหลกัฐาน

ยืนยนัพิสจูนไ์ด้

(3) เป็นการเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรจากขา้วหรอืพืชไรม่าเป็นวนเกษตรหรอืสวนป่า

(4) การด าเนินการวนเกษตรหรือสวนป่าตามขอ้ (3) จะตอ้งมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบได้

ว่าไดเ้ริม่ด าเนินการในพ้ืนท่ีท่ีจะขออนญุาตแลว้อยา่งชดัเจน

(5) ใหข้อเขา้ท าประโยชนใ์นพ้ืนท่ีป่าไดค้รอบครวัละไม่เกิน 50 ไร”่



การสง่เสรมิการปลกูดา้นวิชาการและพนัธ ุไ์มข้องกรมป่าไม้

(โดยส านกัวิจยัและพฒันาการป่าไม)้

• ขอ้มลูวิชาการดา้นพรรณไม้

• การฝึกอบรมดา้นการปลกูและใชป้ระโยชน์

• การรวบรวม พฒันา และปรบัปรงุพนัธุไ์มป่้าเศรษฐกิจ 

• การผลิตวสัดพุนัธกุรรมที่ด ี(ทัง้แบบอาศัยเพศและไมอ่าศยัเพศ)

เพ่ือเพิ่มผลผลิตและเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ



Updated Plus Trees of Target Species
สายพนัธ ุค์ณุภาพดีจากการปรบัปรงุพนัธ ุท่ี์พรอ้มขยายส ูป่ระชาชน (มค. 2561)

ชนิดไม้

จ านวน

สาย

พนัธ ุ์

รายละเอียด

สายพนัธ ุ์
อตัราการเติบโต

Diameter (cm/y)
ท่ีตัง้แหลง่พนัธ ุ์

1. สกั (จากการผสมพนัธ ุ)์ 10 ปม 1-10 1.4-2.0 สถานีวฒันวิจยังาว จ.ล าปาง

สถานีวนวฒันวิจยัแม่กา จ.พะเยา

(จากการทดสอบแม่ไม)้ 2 253, 324 สถานีวนวฒันวิจยัทองผาภมิู จ.กาญจนบรุี

2.พะยงู (โตเรว็และแกน่มาก) 1 10 เบอร์ 0.7-0.8 สถานีวนวฒันวิจยัหมสูี จ.นครราชสีมา

60 จากถ่ินก าเนิด

ธรรมชาติ

3. กระถินณรงค ์(ปักช า)

6

A1132,A1133,A12

74,

A1275,A1317

1.9-2.8 สถานีวนวฒันวิจยัสะแกราช จ.นครราชสีมา

กระถินณรงค ์(เมล็ด) 49 แปลงทดสอบลกูหลาน 

ร ุน่ 2

2.1-3.1 สถานีวนวฒันวิจยัก าแพงเพชร

4. กระถินเทพา 10 2R1, 2R7, 7R3, 

7R4, 9, 11, 15, 20, 

24,27

1.1-2.1 สถานีวนวฒันวิจยัสะแกราช จ.นครราชสีมา



Updated Plus Trees of Target Species
สายพนัธ ุค์ณุภาพดีจากการปรบัปรงุพนัธ ุท่ี์พรอ้มขยายส ูป่ระชาชน (มค. 2561)

ชนิดไม้ จ านวน

สายพนัธ ุ์

รายละเอียดสายพนัธ ุ์
อตัราการเติบโต

Diameter (cm/y)
ท่ีตัง้แหลง่

5. กระถินลกูผสม Acacia Hybrids

(กระถินเทพา x กระถินณรงค)์

7 SR16, SR10, SR32, SR5, 2.9-3.8 ส.สะแกราช

SR29,SR75, A103 

6. ยคูาลิปตสั คามาลดเูลนซิส 11

35,102,120,178,181,235,240,2

43, 2.6-3.4 ส.สะแกราช

304,316, 10A

7. ยคูาลิปตสั ยโูรฟิลลา 60 จาก 10 ถ่ินก าเนิด 2.3-3.6 ส. สะแกราช

5 ปม 2-1, 2-1-, 2-3, 2-4, 2-6 1.6-1.9

8. ยคูาลิปตสั ลกูผสม

(Eucalyptus hybrids)

1 ปม 2-5 1.7-4 ส.สะแกราช

9. สนประดิพทัธ์ (ปักช า) 10 1-10 จากแปลงทดสอบแม่ไม้ 2.0-3 ศนูยว์นวฒันฯ

ภาคกลาง

สนประดิพทัธ ์(เมล็ด) 73 แปลงทดสอบลกูหลาน ร ุน่ 2 1.7-2.8 ส.ล าเภา-

ล าทราย



ตวัอยา่งชนิดไมท่ี้มีศกัยภาพ

ในการผลิตเมล็ดพนัธ ุดี์จากแปลงผลิตเมล็ดพนัธ ุดี์ 



Seed Orchard (4,900 ไร)่ & Seed Production Area (1,405 ไร)่

เชียงราย
จนัทบรุ ี

ขอนแกน่ ล าปาง

แหลง่ผลิตเมล็ดพนัธ ุดี์ (Improved Seed Sources)

พะเยา



Seed Orchard ยคูาลิปตสัยโูรฟิลลา 

นครราชสีมา (สะแกราช)



กาญจนบรุ ี(ล าเภา ล าทราย)

Seed Orchard 
สนประดิพทัธ ์อาย ุ10 ปี



(ปลกูปี พ.ศ.2552) – ปรบัปรงุจากแปลงทดสอบลกูหลาน ร ุน่ท่ี 2

ภาพโดย นายวิฑรูย ์เหลืองวิรยิะแสง

นายประพาย แกน่นาค (ก าแพงเพชร)

นางสาววรญัญ ูราษฎรเ์จรญิ (สรุาษฎรธ์านี)

นายวิโรจน ์ครองกิจศิริ (ขอนแกน่)

นายนรนิทร ์เทศสร (ราชบรุ)ี

ขอนแกน่ (ดงลาน)

สรุาษฎรธ์านี

Seed Orchard กระถินณรงค ์อาย ุ5 ปี

ราชบรีุ



หวัขอ้

• การด าเนินการของภาครฐั/กรมป่าไมใ้นการเพ่ิมป่าเศรษฐกิจ

นอกเขตป่า

• ประโยชนข์องการปลกูไมเ้ศรษฐกิจเป็นสาขาเกษตรกรรม



Mindsets have been changing…
Sustainable Forest Management:

การจัดการป่าอย่างยั่งยืน

Environmentally appropriate, 

socially beneficial, and 

economically viable management 

of forest for present and future 
generations (FSC, 1993).



Ecological processes

Social processes Economic  processes

Integration

• Timber industry
• Technology
• Market

• Demography
• Livelihoods
• community

• Species interaction
• Nutrient cycling
• Carbon

• Management
• adaptation
• Resource use

Social-economic

Ecological-economic

Sustainable Forest Management Mindset

Globalization and Political conditions 

สิ่งแวดล้อม

สังคม เศรษฐกจิ



(ซ้าย)ภาพโดย ดร.เชิดศกัดิ์ ลิว่ลกัษียนาวิน  SCG

การปลกูพืชควบในสวนไมเ้ศรษฐกิจ

กระถินลกูผสมในสวนยางพารา พืชเกษตรในแปลงยคูาลปิตสั



ประโยชนข์องการปลกูไมป่้าเศรษฐกจิเป็นสาขาเกษตรกรรม

• มีไมใ้ชส้อยเอง

• ลดความเสี่ยงจากการใชส้ารเคมี

• เกษตรกรมีอ านาจในการขาย (รอราคาดีจึงขาย)

• มีหลกัประกนั หลกัทรพัยใ์นอนาคต

• ช่วยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว บรรเทาผลกระทบการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดลอ้ม

• เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายได ้

(ลดความเสี่ยงจากราคาพืชเกษตรตกต ่า)

• ......


