
ดร. สุวรรณ ต้ังมิตรเจริญ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ 

การปลูกป่า และการฟื้นฟูป่าต้นน้้า
(ตอนที่ 1  บริบทการปลูกและฟื้นฟูป่าในประเทศไทย 

ตอนที่ 2 แนวทางส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ) 

 

เสนอในการบรรยาย การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรประจ า” รุ่นท่ี ๕/๖๓ ณ โรงเรียนจิตอาสา
พระราชทาน (วิภาวดี) วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 



เชิงเศรษฐกิจ 

- ที่ดินกรรมสิทธิ ์
- คทช. (ลุ่มน้้า3,4,5) 
- ส.ป.ก. (ที่ปลูกเอง) 
- อ.อ.ป 
- ที่ดินของรัฐอื่น ๆ  

- เชิงเด่ียว 
- วนเกษตร 

- คทช. (ลุ่มน้้า 1,2) 
- ป่าชุมชน 
- ที่ดินกรรมสิทธิ์ 
- ส.ป.ก.  
- ที่ดินของรัฐอื่น ๆ 

- ปลูกแบบไม่ต้องปลูก 
- เสริมป่า 
- เต็มแปลง 

เชิงอนุรักษ ์

การปลูกและฟื้นฟูป่า 
ในประเทศไทย 

ป่าในเมือง 

- ที่สาธารณะประโยชน์ 
- ที่ดินกรรมสิทธิ์ 
- ที่ดินของรัฐอื่น ๆ 

- พัฒนาคุณภาพชีวิตเมือง 
- แหล่งเรียนรู้/พักผ่อน 



พื้นที่ปลูก 
และฟื้นฟูป่า 
ในประเทศไทย 
(เชิงอนุรักษ์) 

ป่าชุมชน 
ป่าสงวนแห่งชาติ 
- ป่าต้นน้้า 
- คทช. (ลุ่มน้้า 1,2) 

พื้นที่อนุรักษ์ 

ที่ดินกรรมสิทธิ์ 
(ภาคสมัครใจ) 

พื้นที่ของรัฐ 
- ราชพัสดุ, นิคมฯ 
- ป่าสาธารณะประโยชน์ 
- พื้นที่สาธารณะ 
- ส่วนราชการอื่น ๆ 



พื้นที่

เป้าหมาย 

สปก. 

คทช. 

พื้นที่เกษตร

นอกเขต

ชลประทาน 

สวนป่าไม้

โตเร็ว 

โครงการ

ส่งเสริม (กรม

ป่าไม้) 

สวนป่า 

ออป. 

สวนป่า

ยางพารา 

พื้นที่ปลูกป่า 

(เชิงเศรษฐกิจ) 



เน้ือหาหลกั 
ตอนที ่ ประเดน็ 

1 บริบทการปลูกและฟ้ืนฟูป่าในประเทศไทย 

2 แนวทางส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ 

3 แนวทางการแก้ปัญหาทีด่นิป่าสงวนแห่งชาต ิ

4 โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า และแนวทางการขับเคล่ือน 
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ตอน

ที่ 

ประเด็น ขอบเขตเนื้อหา 

1 บริบทการปลูก

และฟ้ืนฟูป่าใน

ประเทศไทย 

•  การปลูกและฟ้ืนฟูป่าในประเทศไทย  

• นิยาม ความหมายที่เกี่ยวข้อง 

• ยุทธศาสตรช์าติ และความเชื่อมโยงกับสร้างพืน้ทีส่เีขยีว 

/ โครงการปลูกป่าฯ  

2 แนวทาง

ส่งเสริม 

การปลูกไม้

เศรษฐกิจ 

• ปัจจัยเสริมและปัจจัยความส าเร็จการปลูกป่าเศรษฐกจิ  

• ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการปลกูป่าทีมั่กเกดิขึน้  

• บทบาทของกรมป่าไม้ในการสนับสนุนการปลกูป่า

เศรษฐกิจ 
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ตอนที่ 1 
 

บริบทการปลูกและฟ้ืนฟูป่า
ในประเทศไทย 



ความส าคญั 
• การเพิ่มของจ านวนประชากรสง่ผลใหมี้การใชท้รพัยากรเพิ่มขึน้ รวมทัง้การ
ใชป้ระโยชนท่ี์ดนิท่ีหลากหลายรูปแบบมากขึน้ ท าใหมี้ปัจจยัเส่ียงท่ีท าใหเ้กิด
ใชป้ระโยชนท่ี์ดนิป่าไม ้หรือการบกุรุกป่าเพิ่มขึน้ และหากเกิดสภาพป่า
เส่ือมโทรมในพืน้ทีเ่ขาสูงชัน จะก่อใหเ้กิดสภาวะท่ีไมเ่อือ้อ านวยใหเ้กิด
ความอดุมสมบรูณ ์การกกัเก็บน า้ ท าใหเ้กิดภาวะแหง้แลง้ เกิดผลกระทบ
ทางอาชีพ ความเป็นอยู ่และคณุภาพชีวิตของประชาชนเป็นวงกวา้ง 

• จากการก าหนดพืน้ท่ีสีเขียวตามยทุธศาสตรช์าตริอ้ยละ 55 เป็นพืน้ท่ีป่า
ธรรมชาตริอ้ยละ 35 ป่าเพ่ือการใชป้ระโยชน ์รอ้ยละ 15 และจากตวัเลข
พืน้ท่ีป่าอนรุกัษปั์จจบุนัคิดเป็นรอ้ยละ 19.32 (62.49 ลา้นไร)่ หรือเพิ่ม
อีกราว รอ้ยละ 5.68 และในสว่นพืน้ท่ีป่าเศรษฐกิจมีเพียงรอ้ยละ 1.2 
ยงัขาดอยูร่อ้ยละ 8.2 หรือประมาณ 26 ลา้นไร ่(กรมป่าไม,้ 2562)  
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สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 

688 ลบ.ม./ไร ่

พืน้ที่ป่าสามารถกักเกบ็น า้ได้
เฉลี่ย 688 ลบ.ม./ไร่ 
 



 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 
น ้าที่อยู่ในแม่น า้ ล  าธาร ที่เกิดจากน ้าฝนท่ีตกลงมาในพืน้ท่ีรบัน ้า บางสว่นจะสญูเสยีไป สว่นที่เหลอืก็จะไหลไปยงัที่ลุม่ลงสูแ่ม่น า้ล  าธาร 

* 

* 
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• Afforestation    VS.        Reforestation 
ปลูกในท่ีไม่เคยเป็นป่ามาก่อน*                                  ปลูกเพื่อทดแทนป่าเดิม  
 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 

(หรอืไม่เป็นป่ามามากกว่า 50 ปีแลว้) 

ค าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้ืนฟูป่า 



• Reclamation การฟ้ืน(กู้คืน)สภาพที่ดนิ (เหมืองแร)่ 

• Forest Restoration การท าให้เป็นป่าเดิม  

• Rehabilitation ไม่เน้นเป็นป่าเดิม  
(เพิ่มผลผลิต/บริการ/อาจมีไม้ต่างถิน่ร่วม)..วนเกษตร 
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Forest Landscape Restoration  
การฟ้ืนฟูภูมิทศันป่์าไม้ 

(กระบวนการฟ้ืนฟูแนวใหม่) 

ค าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้ืนฟูป่า (ต่อ) 

Reforestation 
 



ท าได้ทั้งให้เป็นป่าธรรมชาต ิหรือท าเพ่ือประโยชน์ชุมชนท้องถิ่น 
 (ไม่จ าเป็นต้องใช้ไม้ท้องถิ่น) 

การฟ้ืน(กู้คืน)สภาพทีด่ิน (Reclamation) 
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การฟ้ืน(กู้คืน)สภาพทีด่ิน (Reclamation) (ต่อ) 
 

 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  
จังหวัดล าปาง 
(พวงพรรณ 2562) 
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การฟ้ืน(กู้คืน)สภาพทีด่ิน (Reclamation) ต่อ 
 

 
เหมืองแร่หนิปูน 
จ.สระบุร ี
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• Reclamation การฟ้ืน(กู้คืน)สภาพที่ดนิ (เหมืองแร)่ 

• Forest Restoration การท าใหเ้ป็นป่าเดมิ  
• Rehabilitation ไม่เน้นเป็นป่าเดิม  

(เพิ่มผลผลิต/บริการ/อาจมีไม้ต่างถิน่ร่วม)..วนเกษตร 
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ค าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้ืนฟูป่า (ต่อ) 

Reforestation 
 



ป่าสะแกราช ปี พ.ศ.2528 

ดุริยะ 2562 



2527 

ดุริยะ 2562 

2560 



แนวคดิการฟ้ืนฟูพืน้ที่ป่าเส่ือมโทรม 

Fast-growing plantation Natural forest 

Acacia  auriculiformis Acacia mangium 

Grass land 

JICA RFD 

Sakaerat 
Degradation  

ดุริยะ 2562 



พนัธ์ุไม้ดั้งเดมิของป่าดบิแล้งสามารถ
กระจายเข้ามาในสวนป่าได้ประมาณ  
80 เมตร 

30 ปีผ่านไป 

การทดแทนของพันธุไ์ม้พืน้เมอืง
เดมิ   

ในสวนป่าไม้โตเร็วเป็นไปได้ช้า 

การปลูกเสริม 
ไม้พืน้เมืองเดมิ 

การสืบพนัธุต์าม
ธรรมชาต ิ

เคีย่มคะนอง  ตะเคยีนทอง 
เคี่ยมคะนอง < 10 ต้น/ไร ่ ดุริยะ 2562 



การเปลี่ยนแปลงสวนป่าเชิงเด่ียวใหมี้ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ตัด 2 เว้น1 ตัด 1 เว้น1 

ไม้ตัดกระถินเทพาออก ตัดหมด 

ดุริยะ 2562 



การเปลี่ยนแปลงสวนป่าเชิงเด่ียวใหมี้ความหลากหลายทางชีวภาพ 

การปลูกไม้ตะเคียนทอง 

แทรกในสวนป่ากระถินณรงค ์

ดุริยะ 2562 



โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศลุ่มน้้าป่าสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี  

ระยะที่ 1 (พ.ศ.2559-2563) จ านวน 5,971 ไร่  
    -ป่าตาม พรบ. ป่าไม้ 2484 
    -ป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. (14 พย. 2504) 







• Reclamation การฟ้ืน(กู้คืน)สภาพที่ดนิ (เหมืองแร)่ 

• Forest Restoration การท าให้เป็นป่าเดิม  

•Rehabilitation ไม่เน้นเป็นป่าเดมิ  
(เพิ่มผลผลิต/บริการ/อาจมีไม้ต่างถิน่ร่วม)..วนเกษตร 
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ค าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้ืนฟูป่า (ต่อ) 

Reforestation 
 



  

  

โ ค ร ง ก า รสร้ า ง ป่ า ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ ต ามพระ ร าชด า ริ ส ม เ ด็ จพ ร ะ เ ทพ รั ตนร า ช สุ ด า ฯ   
สย ามบ รม ร าช กุ ม า รี   อ า เ ภ อ นา แ ห้ ว  จั ง ห วั ด เ ล ย  



 2562) 
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การฟื้นฟูป่า ตามโครงการปลกูป่าและป้องกันไฟป่า 
 

“การฟ้ืนฟูป่า ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่านี ้ถือเป็น 
การฟ้ืนฟูแบบองค์รวม ทัง้ ดิน น ้า ป่า และอาชีพ ไปพร้อมๆกัน  
ไม่สร้างความขัดแย้ง จากการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกับชุมชน 

ชีใ้ห้เหน็ถึงประโยชน์ทีชุ่มชนจะได้รับ   
ไม่มีเส้นแบ่งหน่วยงาน   

เป็นการร่วมแรงร่วมใจทัง้ 
ภาครัฐ เอกชน และ ประชาชนจิตอาสา” 

 
ป่าอนุรักษ์ต้นน ้า ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลน ป่าในเมือง 
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การก้าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้้า (Watershed classification) 

      การก้าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้้า (Watershed classification) ออกเป็นลุ่มน้้า
ชั้น 1 เอ, 1 บ,ี 2, 3, 4 และ 5 มีขึ้นเพ่ือคลี่คลายปัญหาความขัดแย้ง 
ด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ลุ่มน้้าต่างๆ  
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หลักเกณฑ์ที่ใช้ก้าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้้าประกอบด้วยปัจจัยทางกายภาพ 6 ปัจจัย 
ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ / ระดับความลาดชัน / ความสูงจากระดับน้้าทะเล / 
ลักษณะทางธรณีวิทยา / ลักษณะปฐพีวิทยา / สภาพป่าไม้ที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน 
แบ่งลุ่มน้้าออกเป็น 5 ระดับชั้น ได้แก่ 
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พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 หมายถึง พ้ืนที่ภายในลุ่มน้้าที่ควรจะต้องสงวนรักษาไว้เป็นพ้ืนที่ต้นน้้า 
ล้าธารโดยเฉพาะ เนื่องจากมีลักษณะและสมบัติที่อาจมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่ายและรุนแรง ไม่ว่าพ้ืนที่จะมีป่าหรือไม่มีป่าปกคลุมก็ตาม 

พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 ยังแบ่งเป็น 2 ระดับชั้นย่อย คือ  
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 เอ เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 ที่ยังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์ปรากฏ
อยู่ในปี 2525 จ้าเป็นต้องสงวนรักษาไว้เป็นพ้ืนที่ต้นน้้าล้าธารและเป็นทรัพยากรป่าไม้ของ
ประเทศ 

 พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 บี เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 ซึ่งสภาพป่าส่วนใหญ่ถูกท้าลาย 
เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือพัฒนาการใช้ที่ดินรูปแบบอื่นไปแล้วก่อนปี 2525 การใช้ที่ดินหรือการ
พัฒนาจะต้องมีมาตรการควบคุมเป็นพิเศษ 
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พื้นที่ลุ่มน้้าชั้นรองลงไป ได้แก่ 
พื้นที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 2 หมายถึง พ้ืนท่ีภายในลุ่มน้้าซึ่งลักษณะท่ัวไปมีคุณภาพ
เหมาะต่อการเป็นต้นน้้าล้าธารในระดับรองลงมา สามารถใช้ประโยชน์เพื่อ
กิจการที่ส้าคัญ เช่น การท้าเหมืองแร่ เป็นต้น 
พื้นที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 3 หมายถึง พ้ืนท่ีภายในลุ่มน้้าซึ่งพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ท้ังกิจการท้าไม้ เหมืองแร่ และปลูกพืชกสิกรรมประเภทไม้
ยืนต้น 
พื้นที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 4 หมายถึง พ้ืนท่ีภายในลุ่มน้้าซึ่งสภาพป่าได้ถูกบุกรุก
แผ้วถางเป็นท่ีใช้ประโยชน์เพ่ือกิจการพืชไร่เป็นส่วนมาก 
พื้นที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 5 หมายถึง พ้ืนท่ีภายในลุ่มน้้าซึ่งลักษณะโดยท่ัวไปเป็นที่
ราบหรือท่ีลุ่ม หรือเนินลาดเอียงเล็กน้อย และส่วนใหญ่ป่าไม้ได้ถูกบุกรุก
แผ้วถางเพ่ือประโยชน์ด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท้านาและกิจการอื่นๆ 
ไปแล้ว 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 



สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 





สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 





 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 



 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 

รกัษาและเพิ่มพืน้ท่ี 
สีเขียวท่ีเป็นมิตร 
ตอ่สิ่งแวดลอ้ม 



 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 



นิยาม : 2. พื้นที่สีเขียวเพื่อการใช้ประโยชน ์

• ป่าเศรษฐกิจ คือพ้ืนท่ีป่าท่ีก าหนดไว้เพื่อการผลิตไม้และของป่าเพื่อประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจ หรือเขตพื้นที่อ่ืนใดที่มีความเหมาะสมกับการก าหนดให้เป็นเขต
ป่าเศรษฐกิจ โดยอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์  

Suwan Tangmitcharoen RFD  



2. พื้นที่สีเขียวเพื่อการใช้ประโยชน ์
• พื้นท่ีป่าเศรษฐกิจในท่ีดินของเอกชนและในท่ีดินของรัฐ 

 

ไม้โตช้า 
(มากกกว่า 25 ป)ี 

ไม้โตเร็ว 
(รอบตัดฟนัน้อยกว่า 7 ปี) 

ไม้โตปานกลาง 
(รอบตัดฟนั 7-25 ปี) 

Suwan Tangmitcharoen RFD  



2. พื้นที่สีเขียวเพื่อการใช้ประโยชน ์
• สวนยางพาราในพื้นที่กรรมสิทธ์ิและสทิธิครอบครองตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน และท่ีดินของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ตามกฎหมาย 
 

Suwan Tangmitcharoen RFD  



3. พื้นท่ีสีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 
และเพื่อการเรียนรู ้
• พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน 

 

ประเภท ปัจจุบัน เป้าหมาย 20 ปี 

3. พื้นท่ีสีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 
และเพื่อการเรียนรู้ 

ประมาณ 2-3% 
(6.47-9.70 ล้านไร่) 

5% 
(16.18 ล้านไร)่ พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน 

Suwan Tangmitcharoen RFD  



ตอนที่ 2 
 

แนวทางการปลูก 
และส่งเสริมการ 
ปลูกไม้เศรษฐกจิ 



นิยามของไม้เศรษฐกิจ 

“ ไม้เศรษฐกิจ ” หมายถึง ไม้ยืนต้นทุกชนิดรวมถึงไผ่ ที่ปลูก หรือขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ และอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์ ที่มีการใช้ประโยชน์
เน้ือไม้ และ/หรือ ผลิตผลอื่นที่ไม่ใช่เน้ือไม้เพื่อการค้า” 

ยุทธศาสตรแ์ละแผนงานการสง่เสรมิไมเ้ศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ.2561-2579) 
47 โดย  ดร. นิคมแหลมสกั  



พื้นที่

เป้าหมาย 

สปก. 

คทช. 

พื้นที่เกษตร

นอกเขต

ชลประทาน 

สวนป่าไม้

โตเร็ว 

โครงการ

ส่งเสริม (กรม

ป่าไม้) 

สวนป่า 

ออป. 

สวนป่า

ยางพารา 



  อาชีพปลูกป่า  พฒันาท่ีย ัง่ยนื  
ทั้งดา้น เศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม 

คมวิทย ์บญุธ ารงกิจอปุนายกสมาคมธุรกิจไม ้(มีค 2561) 



ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ 

1. ปัจจัยบวกของการปลูกป่าในปัจจุบนั 

2. ปัจจัยความส าเร็จในการปลูกป่าเชงิเศรษฐกิจ 

3. ค าถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการปลูกป่า 

4. บทบาทกรมป่าไม้ในการสนับสนุนการปลกูไม้เศรษฐกิจ  
 

  

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ (ต่อ) 

1. ปัจจยับวกของการปลูกป่าใน
ปัจจุบัน 
2. ปัจจยัส าคญัของความส าเรจ็ในการปลกูป่าเชิงเศรษฐกิจ 

3.ค าถามที่พบบอ่ยเก่ียวกบัการปลกูป่า 
4.บทบาทกรมป่าไมใ้นการสนบัสนนุการปลกูไมเ้ศรษฐกิจ 

 

  

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



ปัจจยับวกดา้นส่งเสริม 
การปลูกป่าในปัจจุบนั 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 

• นโยบายรฐั/ผูบ้รหิาร/ยทุธศาสตรช์าติ 

• การยกเลกิมาตรา 7* 
• การแกไ้ขปัญหาที่ดินป่าไมรู้ปแบบ คทช. 
• กฎกระทรวงใชต้น้ไม ้
เป็นหลกัประกนัทางธุรกิจได*้* 

• โครงการปลกูป่าและปอ้งกนัไฟป่า 

**กระทรวงพาณิชย ์โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ไดอ้อก
กฎกระทรวงก าหนดใหไ้มย้ืนตน้เป็นทรพัยส์ินท่ีใช้เป็น
หลักประกันทางธุรกิจได ้ตัง้แต่วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 โดยมี
แนวทางสง่เสริมใหใ้ชไ้มย้ืนตน้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ  

*ตามพระราชบญัญติัป่าไม ้( ฉบบัท่ี 8 ) พ.ศ.2562 ซึง่มี
สาระส าคญัอยูใ่นมาตราท่ี 4 ใหย้กเลิกความในวรรคหนึ่งของ
มาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ป่าไม ้พ.ศ.2484 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0106.PDF?fbclid=IwAR0J-I_tuxbcmQ1RmFcIKNS20LBouC76LAab5_Zz5w0x22cSJxyN0QSSQNA
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0106.PDF?fbclid=IwAR0J-I_tuxbcmQ1RmFcIKNS20LBouC76LAab5_Zz5w0x22cSJxyN0QSSQNA
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0106.PDF?fbclid=IwAR0J-I_tuxbcmQ1RmFcIKNS20LBouC76LAab5_Zz5w0x22cSJxyN0QSSQNA
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0106.PDF?fbclid=IwAR0J-I_tuxbcmQ1RmFcIKNS20LBouC76LAab5_Zz5w0x22cSJxyN0QSSQNA
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0106.PDF?fbclid=IwAR0J-I_tuxbcmQ1RmFcIKNS20LBouC76LAab5_Zz5w0x22cSJxyN0QSSQNA
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0106.PDF?fbclid=IwAR0J-I_tuxbcmQ1RmFcIKNS20LBouC76LAab5_Zz5w0x22cSJxyN0QSSQNA
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0106.PDF?fbclid=IwAR0J-I_tuxbcmQ1RmFcIKNS20LBouC76LAab5_Zz5w0x22cSJxyN0QSSQNA
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0106.PDF?fbclid=IwAR0J-I_tuxbcmQ1RmFcIKNS20LBouC76LAab5_Zz5w0x22cSJxyN0QSSQNA
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0106.PDF?fbclid=IwAR0J-I_tuxbcmQ1RmFcIKNS20LBouC76LAab5_Zz5w0x22cSJxyN0QSSQNA
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0106.PDF?fbclid=IwAR0J-I_tuxbcmQ1RmFcIKNS20LBouC76LAab5_Zz5w0x22cSJxyN0QSSQNA
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0106.PDF?fbclid=IwAR0J-I_tuxbcmQ1RmFcIKNS20LBouC76LAab5_Zz5w0x22cSJxyN0QSSQNA
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0106.PDF?fbclid=IwAR0J-I_tuxbcmQ1RmFcIKNS20LBouC76LAab5_Zz5w0x22cSJxyN0QSSQNA


แผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
   ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เร่ืองป่าไม้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ) 

รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย 4 

หยุดยั้งการบุกรุกท าลายพื้นที่ป่า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก พร้อมทั้งให้มีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และมีการบูรณาการทุก
หน่วยงานในการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า 
  

ส่งเสริมการฟืน้ฟรูะบบนเิวศปา่ธรรมชาติที่เสื่อมโทรม พื้นที่ป่าอนรุกัษต์ามกฎหมาย พื้นที่ป่าตน้น้า้บนพืน้ที่สงูชัน พื้นที่แนวกันชน 
  

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นท่ีต้นน้้าท่ีเหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบ  โดยก้าหนดสิทธิชุมชนเข้าท่ีเข้าไปใช้ประโยชน์
จากป่านั้น  จะต้องค้านึงถึงความเปราะบางของระบบนิเวศ ขีดจ้ากัด และศักยภาพในการฟื้นตัว เพื่อให้ชุมชนมี
ความรู้สึกหวงแหน เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และมีการปลูกป่าเพิ่มข้ึน ตามหลักการผู้ได้รับประโยชน์จากป่า
เป็นผู้ดูแลป่า  
   
ส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป่าปลูกแบบครบวงจร สร้างกลไกท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการและ
กฎหมาย ส้าหรับพื้นที่ท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ีป่าไม้และพื้นท่ีของเอกชน โดยให้สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ควบคู่กับการ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสามารถระบุแหล่งก้าเนิดของไม้ และป้องกันการลักลอบน้าไม้ออกจากป่า  
    

ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการเรียนรู้ทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบท เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ เกิด
ความรู้สึกหวงแหน เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และได้รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ   ทุกภาคส่วน (เอกชน ภาคประชาสังคม) เข้ามามีสวนร่วม เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

แนวทางที่ 1 

แนวทางที่ 2 

แนวทางที่ 3 

แนวทางที่ 4 

แนวทางที่ 5 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



แผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2561–2579) 

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



 

1 
2 
3 
4 
5 

การจัดเตรียมพื้นที่รองรับการส่งเสริมไมเ้ศรษฐกิจ  

การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบยีบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ  

การพัฒนามาตรการทางการคลัง การเงิน และระบบตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจปลูกไม้เศรษฐกิจ  

ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์และสามารถตดัขายได้ (ธนาคารต้นไม)้ 

ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่
หน่วยงานราชการและที่
สาธารณประโยชน์ 

6 
7 

การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบรหิารงานเพื่อส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 

การพัฒนาระบบรับรองไม้ 
กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



1.ปัจจยับวกของการปลกูป่าในปัจจบุนั 

2. ปัจจัยความส าเร็จในการปลูกป่าเชงิเศรษฐกิจ 
3.ค าถามที่พบบอ่ยเก่ียวกบัการปลกูป่า 
4.บทบาทกรมป่าไมใ้นการสนบัสนนุการปลกูไมเ้ศรษฐกิจ 

 

  

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 

ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ (ต่อ) 



2. ปัจจัยส าคญัความส าเร็จในการปลูกป่าเชิงเศรษฐกจิ 

  วัสดุพันธุกรรม 
      กล้าไม้ (ผลิตกล้าด้วยการขยายพันธุโ์ดยวิธีตา่งๆ*) 

        การปลูกดู แลรักษา 

        การใช้ประโยชน ์การตลาด 

 

 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



*  กลา้จากการวธีิการ 1 .ปักช า 2.ตอนก่ิง 3.เสียบยอด 4.เพาะเลีย้ง
เนือ้เย่ือ เป็นการขยายพนัธ์แบบไม่อาศยัเพศ ซ่ึงทั้ง 4 วิธีจะผลิตกลา้
ไมท่ี้มีลกัษณะเหมือนตน้แม่พนัธุ์ทุกประการ  
 
แต่หากตอ้งการผลิตกลา้ จ านวนมากจะใช ้
วธีิเพาะเล้ียงเน้ือเน้ือเยือ่ร่วมกบัการปักช า  ส าหรับกลา้จากการเพาะเมล็ด 
เป็นการขยายพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ ซ่ึงจะเป็นอีกทางเลือกท่ีจะผลิตกลา้ 
จ านวนมากและราคาไม่แพง 
 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 

“ผลิตกล้าจ านวนมากใช้เมล็ดคุณภาพดี  ถ้าต้องการให้เป็น
พันธ์ุดีแบบต้นแม่เดิมใช้วิธี ปักช า  (หรือตอนก่ิง เสียบยอด)”  



Updated Plus Trees of Target Species 
สายพันธุค์ุณภาพดจีากการปรับปรุงพันธุท์ีพ่ร้อมขยายสู่ประชาชน (มค. 2561) 

ชนิดไม ้

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.กาญจนบรุ ี

2.พะยงู  

(โตเรว็และแกน่มาก) 1  22 เบอร ์ 0.7-0.8  สถานีวนวฒันวิจยัหมสีู จ.นครราชสีมา 

60 จากถ่ินก าเนิด

ธรรมชาติ 

3. กระถินณรงค ์

   (ปักช า) 

6 

 

A1132,A1133,A12

74, 

A1275,A1317 

1.9-2.8 สถานีวนวฒันวิจยัสะแกราช จ.นครราชสีมา 

     (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 
กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



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

ชนิดไม ้ 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. สนประดิพทัธ ์(ปักช า) 

 

10 1-10 จากแปลงทดสอบแม่ไม ้ 2.0-3 ศนูยว์นวฒันฯ 

ภาคกลาง 

                          (เมล็ด) 

 

73  แปลงทดสอบลกูหลาน ร ุน่ 2 

 

1.7-2.8 ส.ล าเภา- 

ล าทราย กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



ตวัอยา่งชนิดไมท่ี้มีศกัยภาพ 

ในการผลิตเมล็ดพนัธ ุดี์จากแปลงผลิตเมล็ดพนัธ ุดี์  

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



การจดทะเบียนพนัธ ุพื์ชใหม่ของสายพนัธ ุไ์มส้กัท่ีผ่านการปรบัปรงุพนัธ ุ์ 

ปม. 1-2 ปม. 1-1 ปม. 1-3 ปม. 1-4 ปม. 1-5 

ภาพโดย ดร.สาโรจน ์

สถานีวนวฒันวิจยัดงลาน จงัหวดัขอนแก่น  

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



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

เชียงราย 
   จนัทบรุ ี 

ขอนแก่น  

  

 ล าปาง 

แหลง่ผลิตเมล็ดพนัธ ุดี์ (Improved Seed Sources) 

พะเยา 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



Seed Orchard E.camaldulensis     ปลกูปี 2535 (40ไร)่   

 

 
สถานีวนวฒันวิจยัหว้ยทา  จงัหวดัศรษีะเกษ 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



Seed Orchard กระถินเทพา 

อาย ุ13 ปี เน้ือท่ี 15 ไร ่

สถานีวนวฒันวิจยัสะแกราช  

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



กาญจนบรุ ี(ล าเภา ล าทราย) 

Seed Orchard  
สนประดิพทัธ ์อาย ุ10 ปี 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



Seed Orchard ของไมแ้ดง อาย ุ16 ปี  

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



Seed Orchard ยคูาลิปตสัคามาลดเูลนซิส อาย ุ10 ปี 

ศรสีะเกศ (หว้ยทา) 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



Seed Orchard ยคูาลิปตสัยโูรฟิลลา  

นครราชสีมา (สะแกราช) 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



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

ภาพโดย นายวิฑรูย ์เหลืองวิรยิะแสง 

นายประพาย แก่นนาค (ก าแพงเพชร) 

นางสาววรญัญ ูราษฎรเ์จรญิ (สรุาษฎรธ์านี) 

นายวิโรจน ์ครองกิจศิร ิ(ขอนแก่น) 

นายนรนิทร ์เทศสร (ราชบรุ)ี 

ขอนแกน่  (ดงลาน) 

สรุาษฎรธ์าน ี

Seed Orchard กระถินณรงค ์อาย ุ5 ปี 

ราชบรีุ 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



1. ปัจจยับวกของการปลกูป่าในปัจจบุนั 

2. ปัจจยัส าคญัของความส าเรจ็ในการปลกูป่าเชิงเศรษฐกิจ 

3. ค าถามทีพ่บบ่อยเกีย่วกับการปลูกป่า 
4. บทบาทกรมป่าไมใ้นการสนบัสนนุการปลกูไมเ้ศรษฐกิจ 

 

 

  

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 

ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ (ต่อ) 



3. ค าถามทีพ่บบ่อยเกีย่วกบัการปลูกป่า 
•ปลูกไม้ป่าดอีย่างไร 
•ปลูกไม้อะไร 
•ปลูกอย่างไร 
•ตลาดอยู่ทีไ่หน 
•ปลูกไม้อะไรราคาด ี
•มีกล้าไม/้ เมล็ดแจกไหม 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



3. ค าถามที่พบบ่อยเกีย่วกบัการปลูกป่า  

•ปลูกไม้ป่าดอีย่างไร 
• ปลกูไมอ้ะไรดี 

• ปลกูอยา่งไร 
• ตลาดอยูท่ีไหน 

• ปลกูไมอ้ะไรราคาดี 

• มีกลา้ไมแ้จกไหม 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



ประโยชนข์องการปลกูไมป่้าเศรษฐกจิเป็นสาขาเกษตรกรรม 

• มีไมใ้ชส้อยเอง 

• ลดความเส่ียงจากการใชส้ารเคมี 

• เกษตรกรมีอ านาจในการขาย (รอราคาดีจึงขาย) 

• มีหลกัประกนั หลกัทรพัยใ์นอนาคต 

• ช่วยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว บรรเทาผลกระทบการเปลีย่นแปลง
สภาพแวดลอ้ม 

• เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายได ้ 
(ลดความเส่ียงจากราคาพืชเกษตรตกต ่า) 

• ...... 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



ค าถามท่ีพบบ่อยเก่ียวกบัการปลูกป่า 

• ปลกูไมป่้าดีอยา่งไร 

•ปลูกไม้อะไรด ี
• ปลกูอยา่งไร 
• ตลาดอยูท่ีไหน 

• ปลกูไมอ้ะไรราคาดี 

• มีกลา้ไม/้เมลด็แจกไหม 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



ปลูกไม้อะไรด?ี??                
•ปลูก แล้วม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 
•ขายไดร้าคา คุม้คา่ในการลงทนุ 
• ราคาไม่ตก ในระยะยาว 
• มีคนแยง่ซือ้ 
•ออมเงิน เพื่ออนาคต 
•มรดกใหล้กูหลาน 

 

 
กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 

คมวิทย ์บญุธ ารงกิจ อปุนายกสมาคมธุรกิจไม ้(มีค 2561) 



ปลูกไม้อะไร 

•ไม้โตเร็ว (ต่างถิน่)  
•ไม้มีค่า (ท้องถิน่) 
 

 

เป้าหมาย ? 
       - ส่งโรงงาน 
       - ไม้ใช้สอย 
  - อเนกประสงค ์
       - ผลผลิตทีไ่ม่ใช่เนือ้ไม้ 
      

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



การพัฒนาฐานข้อมูลชนิดไม้มีค่าที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานการวิจัยแหง่ชาติ พ.ศ. 2563 

ด าเนินการโดย ส่วนวนวัฒนวิจัย ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม ้



 รัฐบาลได้มอบหมายให้  ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกรมป่า
ไม ้เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการโครงการ “ชุมชน
ไม้มีค่า”  

ความส าคัญและที่มาของ
โครงการวิจัย 

การคัดเ ลือกชนิดไม้ ท่ี เหมาะสมกับพ้ืนท่ี เป็น
หลักการท่ีส าคัญเน่ืองจากในสภาพท่ีเหมาะสมต้นไม้จะ
สามารถเติบโตและมีคุณภาพดี  โดยปัจจัยในการ
พิจารณาลักษณะของพ้ืนท่ี ได้แก่ ดิน ลักษณะทาง
กายภาพของพ้ืนดิน ปริมาณน้ าฝนเฉล่ียรายปี และการ
ใช้ท่ีดิน ประกอบกับความต้องการของตลาด เพ่ือให้
เกษตรกร ประชาชนหรือผู้ลงทุนในการปลูกสร้างสวน
ป่าไม้เศรษฐกิจ  



  กรมป่าไม้ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหน้าท่ีในการ 
ให้ความรู้ในเร่ืองการปลูกและการจัดการไม้มีค่าโดยใช้วนวฒัน
วิธี จึงควรมีการศึกษาเพ่ือประเมินสภาพความเหมาะสมของ
พ้ืนท่ีและน ามาคัดเลือกชนิดไมเ้ศรษฐกิจท่ีเหมาะสมในการปลกู
พ้ืนท่ีนั้น ออกมาในรูปแบบของแผนท่ีความเหมาะสมของพ้ืนท่ี
ในการปลูกไม้เศรษฐกิจและเอกสารประกอบส าหรับแนะน า 
และเพ่ือให้สะดวกต่อการน าไปคัดเลอืกชนิดไม้ในยุคปัจจุบันจึง
ควรมีการพัฒนาในรูปแบบของแอพพลิเคชัน่ 

ความส าคัญและท่ีมาของโครงการวิจัย 



1 )  เ พื่ อ พั ฒ น า ร ะ บ บ
ฐ า น ข้ อ มู ล ส า ห รั บ ใ ห้
เกษตรกร ประชาชน หรือ
ผู้สนใจลงทุนในด้านการ
ป ลู ก ส ร้ า ง ส ว น ป่ า ไ ม้
เศรษฐกิจ สามารถคัดเลือก
ชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการ
ปลู ก ในพื้ นที่  ร ว ม ทั้ ง ใ ช้
ประกอบการวางแผนการ
จัดการพื้นที่ให้เหมาะสมต่อ
การปลูกชนิดไม้ที่ต้องการ 

2 )  เ พ่ื อ พั ฒ น า ร ะ บ บ 
Application ส า ห รั บ
เกษตรกร ประชาชน หรือ
ผู้สนใจลงทุนในด้านการ
ปลู ก ส ร้ า ง  ส วนป่ า ไ ม้
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ น า ร ะ บ บ
ฐานข้อมูลไปใช้โดยสะดวก 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 



สัก ประดู่ แดง 
มะค่าโมง 

กลุ่มที่ 1 
พะยูง ชิงชัน 
กลุ่มที่ 2 

ยางนา 
ตะเคียนทอง 

กลุ่มที่ 3 

กระถินณรงค์ 
กระถินเทพา 
กระถินลูกผสม 

กลุ่มที่ 5 

จ าปาป่า สะเดา
เทียม กันเกรา 
เทพทาโร 

กลุ่มที่ 4 

จามจุรี 
มะฮอกกาน ี

กลุ่มที่ 6 

ไผ่ล าเล็ก (ไผ่
รวก ไผ่เล้ียง 
ไผ่หวาน) 

กลุ่มที ่7 
ไผ่ล าใหญ่ (ไผ่ตง  
ไผ่กิมซุง ไผ่ซางหม่น) 

กลุ่มที่ 8 

ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ลักษณะการ
กระจายพันธุ์ตาม
ธรรมชาติหรือ
ลักษณะของดินที่
เหมาะสมต่อการ
ปลูกไม้มีค่า 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ก าหนดไม้มีค่า เป็น 
8 กลุ่ม 



วิเคราะห์ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมท้ังองค์ความรู้จาก

ผู้เชี่ยวชาญ 

ร่างแผนท่ีความเหมาะสม 

ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินตามธรรมชาติ  

การระบายน้ า  

สภาพพ้ืนที่ (ลุ่ม-
ดอน) 

pH ของดิน 
 

เน้ือดิน 

ปริมาณน้ าฝนเฉล่ียราย
ปี 

อุณหภูมิเฉล่ียราย
ปี 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ดินที่ที่มีความเหมาะสมดี
(well suited) 
  
ดินที่มีความเหมาะสม 

ปานกลาง  
(moderately suited) 
  

ดินที่มีความเหมาะสมน้อย  
(not suited) 

ชั้นความเหมาะสมของดิน 
ออกเป็น 3 ระดับ 



พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลออกมาในรูปของ Application หรือโปรแกรมส าหรับ
เผยแพร่แผนท่ีความเหมาะสมส าหรับการปลูกไม้มีค่าชนิดต่างๆ ท่ีง่ายและสะดวกต่อ
การใช้งานของเกษตรกรหรือผูส้นใจปลูกและปลูกสร้างสวนป่าไม้มีค่า ใช้ได้ท้ัง PC 
Computer และ มือถือ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 



ค าถามท่ีพบบ่อยเก่ียวกบัการปลูกป่า 

• ปลกูไมป่้าดีอยา่งไร 
• ปลกูไมอ้ะไร 

•ปลูกและดูแล
อย่างไร 

• ตลาดอยูท่ีไหน 
• ปลกูไมอ้ะไรราคาดี 
• มีกลา้ไม ้/ เมล็ดแจกหรอืขายไหม 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



ระยะปลูกแนะน า  
(ส าหรบัท่ีปลกูแบบพืชเชิงเดี่ยวและมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใชไ้มเ้ป็นหลกั) 
ระยะปลูก     
(เมตร) 

ยคูาลิปตสั ไม้โตเร็ว อื่นๆ ไม้ทอ้งถิ่น (โตปาน
กลาง/ช้า) 

ไผ ่ 
(ขนาดเล็ก) 

ไผ่  

(ขนาดใหญ่) 

1.5 x 3 

 2 x 3 

 3 x 3 

 2 x 4 

 4 x 4 

 5 x5  
 6 x 6 
 8 x 8 

ไผร่วก ไผไ่ร ่ไผ่
เลีย้ง ไผห่ลอด 
ไผบ่งหวาน 

ไผต่ง กิมซุ่ง ซางหมน่ 
ไผบ่งใหญ่ หมา่จู๋       
 ไผย่กัษ์  

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



•ปลูกและดูแลอย่างไร 
ระบบการปลูก ชนิดไม้ ข้อสังเกต /ข้อควรระวัง 

เชิงเดีย่ว ท่ัวไป โรค แมลง 

วนเกษตร ท่ัวไป ชนิดไม้และช่วงเวลาปลูก 

ขอบเขตแปลง ท่ัวไป ไม่เป็นไม้แตกหน่อ เช่น ไผ่ 

บนคันนา ยูคาลิปตัส 

แนวคลอง
ชลประทาน 

ยูคาลิปตัส เข้าระบบกองทุนหมู่บ้าน 

สร้างป่าสร้าง
รายได้ 
 

ไม้ท้องถิน่ ไม้ป่าเป็นไม้ประธานร่วมกับพชื
เกษตร 4 รวมช้ันเรือนยอด 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



• ก าหนดระยะปลูก 

• กล้าไม้คุณภาพ (ทางกายภาพและทางพันธุ)์ 

• เตรียมพืน้ทีป่ลูกและการปลูก 

• ดูแลรักษา  
(ก าจดัวชัพืช ใส่ปุ๋ ย ปอ้งกนัและเฝา้ระวงัโรคและแมลง) 

• ตดิตามการเตบิโต 

• ตัดฟันและเกบ็เกีย่วผลผลิต 

• ปลูกทดแทน (ปลกูใหม ่/ แตกหน่อ)  

การจดัการสวนไมโ้ตเร็ว 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



องค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการสวนป่าไม้โตเร็ว 

• พัฒนาสมบัตเินือ้ไมใ้หเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ 

• พัฒนาพนัธุ์ตา้นทานโรคและแมลง 

• พัฒนาพนัธุ์ปรบัตัวตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

G 
Genetics 

• ศักยภาพพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในการปลกูระดบั clones 

• ศักยภาพพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

S 
Site  

• การปอ้งกนัและก าจดัโรคและแมลง (การปลกูดว้ย

พันธกุรรมทีห่ลากหลาย การใชพ้นัธุต์า้นทาน  

การใชจ้ลุนิทรยีป์รปกัษ์) 

M 
Management 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 

Diloksumpun (2008) 



• การเพ่ิมผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยการใช้ประโยชนท่ี์ดินให้เกิดประโยชนสู์งสุด 

• สวนป่าขนาดเล็ก เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ยคูาลิปตสักบัมนัส าปะหลงั 

ยคูาลิปตสัในนาขา้ว 

ระบบวนเกษตร อกีรูปแบบของความยัง่ยืนธุรกจิไม้โตเร็ว 

92 

คมวิทย ์บญุธ ารงกิจ อปุนายกสมาคมธุรกิจไม ้ 
(มีค 2561) 



• ปลกูยคูาลปิตสัตาม 
แนวคลองชลประทาน  
(MOU ระหวา่ง SCG และกรมชลประทาน)  
ที่จงัหวดั กาญจนบรุ ีราชบรุ ีเพชรบรุ ี
ก าแพงเพชร (2560-ปัจจบุนั) 



 

ดร.เชิดศกัดิ์ ลิ่วลกัษียนาวิน  SCG (2561) 

การปลกูพืชควบในสวนไมเ้ศรษฐกิจ 

กระถินลกูผสมในสวนยางพารา พืชเกษตรในแปลงยคูาลิปตสั 

คมวิทย ์บญุธ ารงกิจ อปุนายกสมาคมธุรกิจไม ้(มีค 2561) กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



 
95 

แปลงปลูกไม้กระถนิณรงคพ์ันธุด์ี( Intra-hybrid Acacia) พัฒนาโดยกรมป่า
ไม้ที่ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง  อายุ 11 เดือน ปลูกในระบบวนเกษตร  



 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



ค าถามท่ีพบบ่อยเก่ียวกบัการปลูกป่า 

• ปลกูไมป่้าดีอยา่งไร 
• ปลกูไมอ้ะไร 

• ปลกูอยา่งไร 

•ตลาดอยู่ท่ีไหน 
• ปลกูไมอ้ะไรราคาดี 

• มีกลา้ไมแ้จกไหม 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



ความเพิม่พูนเฉลีย่รายปีของไม้โตเร็ว 
จ าแนกตามระยะปลูกและปริมาณน า้ฝน (ชิงชัย, 2550)  

species Rainfall (mm) 

Biomass (tonne/rai/yr) base on spacing 

1x1 m 1x2 m. 2x2 m. 2x3 m. 4x4 m. 

Eucalyptus 800-1,000 1.862 1.478 1.374 1.270 1.071 

1,000-1,200 2.385 2.046 1.901 1.882 1.636 

 1,200  3.401 2.723 2.564 2.282 2.088 

Acacia mangium  1,200 2.751 2.511 2.391 2.270 1.724 

1,200-1,500 3.075 2.751 2.691 2.631 2.598 

 1,500 3.867 3.582 3.297 3.132 3.075 

Leuceana leucocephala 800-1,000 2.204 1.259 1.173 0.877 0.580 

1,000-1,200 3.773 1.986 1.658 1.329 1.000 

 1,200  4.430 2.705 2.142 1.821 1.500 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



ตลาดอยูท่ี่ไหน 

• ตลาดในประเทศ  

    - ไมโ้ตเรว็ (ไมแ้ปรรูป ชิน้ไมส้บั เชือ้เพลงิชีวมวลอดัเม็ด) 

    -ไมท้อ้งถ่ิน (ไมแ้ปรรูป เฟอรน์ิเจอร ์หตัถกรรม)  
 

• ตลาดไม้ตา่งประเทศ (มีสมาคมธุรกิจไมเ้ป็นเครอืขา่ย) 
- ไมท้อ้งถ่ิน (แนวโนม้ดี ยกเวน้ไมส้กั) 

- ไมโ้ตเรว็ (ไมแ้ปรรูป ชิน้ไมส้บั เชือ้เพลงิชีวมวลอดัเมด็-woodpellets 
ส าหรบัตลาดไมแ้ปรรูปของอะเคเซียยงัไมช่ดัเจน) 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



ค าถามท่ีพบบ่อยเก่ียวกบัการปลูกป่า 

• ปลกูไมป่้าดีอยา่งไร 
• ปลกูไมอ้ะไร 

• ปลกูและดแูลอยา่งไร 
• ตลาดอยูท่ีไหน 

•ปลูกไม้อะไรราคาด ี
• มีกลา้ไม ้/ เมลด็แจกหรอืขายไหม 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



ชนิด ไม้ ที่ตลาดต้องการมาก 

• ไผ่   

• ยูคาลิปตัส ท าเยือ่การดาษ MDF 

• กระถนิเทพา ท าเยือ่กระดาษ 
MDF 

• สะเดา   สงขลา  ท าไม้แปรรูป 

• กันเกรา นครพนม 

• ประดู่ ชลบุรี 

• บุนนาค พจิติร 

• เตง็ รัง   อุดรธานี  

 

 

• ตะเคียนทอง  ปัตตานี 

• ตะเคียนชันตาแมว นราธิวาส 

• แดง ตาก 

• มะค่าโมง สุโขทัย 

• พะยูง หนองบัวล าภู 

• ชิงชัน หนองคาย 

• มะเกลือ สุพรรณ 

• สาธร  โคราช 

 

 คมวิทย ์บญุธ ารงกิจ อปุนายกสมาคมธุรกิจไม ้(มีค 2561) 
กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



ค าถามท่ีพบบ่อยเก่ียวกบัการปลูกป่า 

• ปลกูไมป่้าดีอยา่งไร 
• ปลกูไมอ้ะไร 

• ปลกูอยา่งไร 
• ตลาดอยูท่ีไหน 

• ปลกูไมอ้ะไรราคาดี 

•มีเมล็ด / กล้าไม้แจกหรือขายไหม 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



หน่วยงานสนบัสนุนกลา้ไม ้และเมลด็ 

หน่วยงาน จงัหวัด อีเมล ์ โทรศัพท ์ 

งานวิจยัและจดัการเมล็ดพันธไ์ม้ กรุงเทพฯ pyf49@hotmail.com 025614292 ต่อ 5429 

ศูนยว์นวัฒนวิจยัภาคเหนือ เชียงใหม่ p.ampai44@gmail.com 092-2462977  
ศูนยว์นวัฒนวิจยัภาคกลาง กาญจนบรุ ี c_forest@hotmail.com 034-600836 

ศูนยว์นวัฒนวิจยัภาคใต้ สงขลา south.silvic4@gmail.com 092-246 2978 
ศูนยเ์มล็ดพันธุไ์ม้ภาคเหนือ ล าปาง chumnunpian@gmail.com 063-2715998 
ศูนยเ์มล็ดพันธุไ์ม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น suchad2010@hotmail.com 092-246 3009 
ศูนยเ์มล็ดพันธุไ์ม้ภาคกลาง สระบรุ ี cfsc_rfd@hotmail.com 094-424 6591 

ศูนยเ์มล็ดพันธุไ์ม้ภาคใต้ สงขงลา chadthasing@gmail.com 083 -006 4258  

กลา้ไม ้
ส่วนผลิตกลา้ไม ้ส านกัส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม ้ 
 
เมลด็ 
ส่วนวนวฒันวิจยั  ส านกัวิจยัและพฒันาการป่าไม ้กรมป่าไม ้

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 
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• ปัจจยับวกของการปลกูป่าในปัจจบุนั 
• ปัจจยัส าคญัของความส าเรจ็ในการปลกูป่าเชิงเศรษฐกิจ 
• ค าถามที่พบบอ่ยเก่ียวกบัการปลกูป่า 

•บทบาทกรมป่าไม้ในการสนับสนุนการปลูกไม้
เศรษฐกจิ 
 
 

  

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 

ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ (ต่อ) 



บทบาทกรมป่าไม้ในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกจิ (ต่อ) 

• ให้ค าแนะน าด้านองคค์วามรู้ กฎ ระเบยีบทีเ่กี่ยวข้อง 
•สร้างกลไก ลดเงือ่นไขเพือ่อ านวยความสะดวก 
• ร่วมเป็นพันธมิตร /เครือข่ายกับเกษตรกร ชุมชน 
หรือองคก์รเพือ่ท างานอย่างมีส่วนร่วม 
•สนับสนุนวัสดุพันธุกรรมทีด่ ี 

(เมล็ด กิ่ง ท่อนพันธุ ์กล้าไม้) 
 

กรมป่าไม ้สวุรรณ ตัง้ิตรเจรญิ 14 สค.2561 



ขอบคุณครับ/Q&A 

สวุรรณ กรมป่าไม ้suwantang@hotmail.com 
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