
     วัตถุประสงค  เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจท่ีเปนไมไมโตชา เชน สัก

แดง ประดูปา พะยูง ยางนา ไวใชสอยในครัวเรือนและจําหนายสรางรายไดใหกับครอบครัว

     การสนับสนุน  กรมปาไมจะสนับสนุนเงินอุดหนุนในการปลูกและบํารุงดูแลรักษาในปท่ี 1 เม่ือ

มีการปลูกตนไมครบตามจํานวนไมนอยกวา 100 ตน/ไร เปนเงิน จํานวน 1,000 บาท

พรอมการใหคําแนะนําปรึกษาดานวิชาการจากเจาหนาท่ี โดยผูเขารวมโครงการเปนผูจัดหา

กลาไมเอง หรือติดตอขอรับฟรีไดท่ีหนวยงานเพาะชํากลาไมของกรมปาไม

     ประเภทท่ีดินท่ีเขารวมโครงการ

     - น.ส.4, น.ส.3, น.ค.3, ก.ส.น.5

     - กรณีโฉนด หากไมใชเจาของท่ีดินตองมีหลักฐานการเชาซ้ือ หรือการเชาอยางนอย 10 ปข้ึนไป

และหนังสือยินยอมจากเจาของท่ีดิน

     - ส.ค.1 ท่ีชอบตามประมวลกฎหมายท่ีดิน

     - ส.ป.ก. 4-01, ส.ป.ก. 4-01ก, ส.ป.ก. 4-01ข, ส.ป.ก. 4-01ค, ส.ป.ก. 4-01ช, ส.ป.ก. 4-14ก,

ส.ป.ก. 4-18ข

     - สทก. 1ก, สทก. 2ก, สทก. 2ข, ป.ส. 31

     - ท่ีดินตองมีเน้ือท่ีต้ังแต 1 ไร ข้ึนไป รวมทุกทองท่ี/จังหวัด ไมเกิน 30 ไร/ราย        

     วัตถุประสงค  เพ่ือสงเสริมใหมีการปลูกไมโตเร็ว เชน ไมสกุลอะคาเซีย ไมยูคาลิปตัส

สนทะเล ไผทุกชนิด เพ่ือใชเปนวัตถุดิบรองรับอุตสาหกรรมไมประเภทตาง ๆ 

     คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ  เปนบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะแลว มีสัญชาติไทย

เปนผูมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเปนผูมีสิทธิใชประโยชนท่ีดินท่ีเขารวม

โครงการ

       การสนับสนุน  กรมปาไมจะสนับสนุนเงินอุดหนุน จํานวน 3,000 บาท/ไร แบงจายภายใน 3 ป ดังน้ี

 ปท่ี 1 = 1,500 บาท ปท่ี 2 = 800 บาท ปท่ี 3 = 700 บาท และสนับสนุนกลาไม จํานวน 300 ตน/ไร

พรอมการใหคําแนะนําปรึกษาดานวิชาการจากเจาหนาท่ี

     การสนับสนุน  กรมปาไมจะสนับสนุนกลาไม จํานวน 800 ตน/ไร พรอมการใหคําแนะนํา

ปรึกษาดานวิชาการจากเจาหนาท่ี

     กรมปาไมมีนโยบายสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ เพ่ือเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมไม

ท้ังระบบ ซ่ึงเปนการเสริมสรางอาชีพชวยใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน เกิดธุรกิจและ

อุตสาหกรรมไมจากปาปลูก มีไมไวใชสอยในประเทศอยางเพียงพอ ลดการนําเขาไมจาก

ตางประเทศ เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจดานการสงออกไม ซ่ึงจะชวย

ทําใหเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน และเปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเปนพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ

ใหบรรลุเปาหมาย 15 % ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป อีกทางหน่ึงดวย 

     กรมปาไม โดยสํานักเศรษฐกิจการปาไม จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ

ในรูปแบบตาง ๆ ท้ังในท่ีดินกรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครอง ตลอดจนท่ีดินของรัฐท่ีไดรับอนุญาต

ใหทําประโยชน โดยมีหลักเกณฑหรือเง่ือนไขของแตละโครงการท่ีแตกตางกันไป ท้ังน้ีเพ่ือใหตรง

กับความตองการของเกษตรกร หรือผูเขารวมโครงการ และมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีท่ี

ดําเนินการ

โครงการส่งเสร �มปลูกไม้โตเร็วโครงการส่งเสร �มปลูกไม้โตเร็ว
เพื�ออุตสาหกรรมเพื�ออุตสาหกรรม

โครงการส่งเสร �มปลูกไม้โตเร็วโครงการส่งเสร �มปลูกไม้โตเร็ว
เพื�อพลังงานทดแทนเพื�อพลังงานทดแทน

โครงการสนับสนุนโครงการสนับสนุน
การปลูกไม้เศรษฐกิจการปลูกไม้เศรษฐกิจ

     วัตถุประสงค  เพ่ือสงเสริมใหมีการปลูกไมโตเร็ว เชน ไมสกุลอะคาเซีย ไมยูคาลิปตัส

ไผทุกชนิด กระถินยักษ เพ่ือใชเปนวัตถุดิบรองรับอุตสาหกรรมดานพลังงาน 

     ประเภทท่ีดินท่ีเขารวมโครงการ

     - น.ส.4, น.ส.3, น.ค.3, ก.ส.น.5

     - กรณีโฉนด หากไมใชเจาของท่ีดินตองมีหลักฐานการเชาซ้ือ หรือการเชาอยางนอย 10 ปข้ึนไป

และหนังสือยินยอมจากเจาของท่ีดิน

     - ส.ค.1 ท่ีชอบตามประมวลกฎหมายท่ีดิน

     - ส.ป.ก. 4-01, ส.ป.ก. 4-01ก, ส.ป.ก. 4-01ข, ส.ป.ก. 4-01ค, ส.ป.ก. 4-01ช, ส.ป.ก. 4-14ก,

ส.ป.ก. 4-18ข

     - สทก. 1ก, สทก. 2ก, สทก. 2ข, ป.ส. 31

     - ท่ีดินตองมีเน้ือท่ีต้ังแต 1 ไร ข้ึนไป รวมทุกทองท่ี/จังหวัด ไมเกิน 30 ไร/ราย        

     คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ  เปนบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะแลว มีสัญชาติไทย

เปนผูมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเปนผูมีสิทธิใชประโยชนท่ีดินท่ีเขารวม

โครงการ

     ประเภทท่ีดินท่ีเขารวมโครงการ

     - น.ส.4, น.ส.3, น.ค.3, ก.ส.น.5

     - กรณีโฉนด หากไมใชเจาของท่ีดินตองมีหลักฐานการเชาซ้ือ หรือการเชาอยางนอย 10 ปข้ึนไป

และหนังสือยินยอมจากเจาของท่ีดิน

     - ส.ค.1 ท่ีชอบตามประมวลกฎหมายท่ีดิน

     - ส.ป.ก. 4-01, ส.ป.ก. 4-01ก, ส.ป.ก. 4-01ข, ส.ป.ก. 4-01ค, ส.ป.ก. 4-01ช, ส.ป.ก. 4-14ก,

ส.ป.ก. 4-18ข

     - สทก. 1ก, สทก. 2ก, สทก. 2ข, ป.ส. 31

     - ท่ีดินตองมีเน้ือท่ีต้ังแต 1 ไร ข้ึนไป รวมทุกทองท่ี/จังหวัด ไมเกิน 30 ไร/ราย        

     คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ  เปนบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะแลว มีสัญชาติไทย

เปนผูมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเปนผูมีสิทธิใชประโยชนท่ีดินท่ีเขารวม

โครงการ



โครงการส่งเสร �มการปลูกไม้เศรษฐกิจโครงการส่งเสร �มการปลูกไม้เศรษฐกิจ  
ในพื�นที�ลุ่มนํ�า ชั�น 3, 4 และ 5 ก่อนมติในพื�นที�ลุ่มนํ�า ชั�น 3, 4 และ 5 ก่อนมติ

คณะรัฐมนตร � เมื�อวนัที� 30 มิถุนายน 2541คณะรัฐมนตร � เมื�อวนัที� 30 มิถุนายน 2541

     การสนับสนุน  กรมปาไมสนับสนุนกลาไม จํานวน 50 ตน/ไร พรอมการใหคําแนะนําปรึกษา

ดานวิชาการจากเจาหนาท่ี

     ประเภทท่ีดินท่ีเขารวมโครงการ

     - น.ส.4, น.ส.3, น.ค.3, ก.ส.น.5

     - กรณีโฉนด หากไมใชเจาของท่ีดินตองมีหลักฐานการเชาซ้ือ หรือการเชาอยางนอย 10 ปข้ึน

ไป และหนังสือยินยอมจากเจาของท่ีดิน

     - ส.ค.1 ท่ีถูกตองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน

     - ส.ป.ก. 4-01, ส.ป.ก. 4-01ก, ส.ป.ก. 4-01ข, ส.ป.ก. 4-01ค, ส.ป.ก. 4-01ช, ส.ป.ก. 4-14ก,

ส.ป.ก. 4-18ข

     - สทก. 1ก, สทก. 2ก, สทก. 2ข, ป.ส. 31

     - ท่ีดินตองมีเน้ือท่ีต้ังแต 1 ไร ข้ึนไป รวมทุกทองท่ี/จังหวัด ไมเกิน 30 ไร/ราย        

     คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ  เปนบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะแลว มีสัญชาติไทย

เปนผูมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเปนผูมีสิทธิใชประโยชนท่ีดินท่ีเขารวม

โครงการ

     วัตถุประสงค  เพ่ือสงเสริมใหมีการปลูกไมเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตโครงการท่ีดิน

ทํากินใหกับชุมชน (คทช.) เพ่ือใชเปนวัตถุดิบรองรับอุตสาหกรรมไมประเภทตาง ๆ และไวใชสอย

ในครัวเรือน
     การสนับสนุน  กรมปาไมสนับสนุนเงินอุดหนุนจํานวน 3,000 บาท/ไร แบงจายภายใน 3 ป

ดังน้ี ปท่ี 1 = 1,500 บาท ปท่ี 2 = 800 บาท ปท่ี 3 = 700 บาท และสนับสนุนกลาไม จํานวน

225 ตน/ไร แบงเปน ไมโตเร็ว เชน ไมสกุลอะคาเซีย ไมยูคาลิปตัส จํานวน 200 ตน/ไร ไมโตชา

จํานวน 25 ตน/ไร พรอมการใหคําแนะนําปรึกษาดานวิชาการจากเจาหนาท่ี

     ประเภทท่ีดินท่ีเขารวมโครงการ

     - เปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย ในโครงการท่ีดินทํากินใหกับชุมชนตาม

นโยบายของรัฐบาล ภายใตคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีลุมน้ํา

ช้ัน 3,4 และ 5 กอนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2541       

     คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ  เปนบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะแลว มีสัญชาติไทย

เปนผูมีสิทธิใชประโยชนในท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย ในโครงการจัดท่ีดินทํากิน

ใหกับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ภายใตคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) 

ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีลุมน้ําช้ัน 3,4 และ 5 กอนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2541

ติดต่อสอบถามเพิ�มเติมได้ที�ติดต่อสอบถามเพิ�มเติมได้ที�

สํานักเศรษฐกิจการป�าไม้

forest.go.th/cert/

ส่วนส่งเสร �มการปลูกไม้เศรษฐกิจ
สํานักเศรษฐกิจการป�าไม้

อาคารอนุสรณ์ 100 ป� กรมป�าไม้
(ไพโรจน์ สุวรรณกร) ชั�น 1 และ 2

สํานักจัดการทรัพยากรป�าไม้ท้องที�

มาร่วมปลูกไม้เศรษฐกิจมาร่วมปลูกไม้เศรษฐกิจโครงการส่งเสร �มปลูกไม้เศรษฐกิจโครงการส่งเสร �มปลูกไม้เศรษฐกิจ
ในพื�นที�ยางพาราและพื�นที�เกษตรกรรมในพื�นที�ยางพาราและพื�นที�เกษตรกรรม

     วัตถุประสงค  เพ่ือสงเสริมใหมีการใชประโยชนท่ีดิน ในพ้ืนท่ีปลูกยางพาราและเกษตรกรรม

ไดอยางเต็มศักยภาพ โดยการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจเสริมในพ้ืนท่ี ท้ังไมท่ีโตชา เชน สัก แดง ประดูปา

พะยูง ยางนา และไมโตเร็ว เชน ไมสกุลอะคาเซีย ไมยูคาลิปตัส

กับ กรมป�าไม้กันเถอะกับ กรมป�าไม้กันเถอะ

“ตรวจสอบพื�นที�เหมาะสม ปลูกไม้มีค่า”
ส่วนส่งเสร �มการปลูกไม้เศรษฐกิจส่วนส่งเสร �มการปลูกไม้เศรษฐกิจ

สํานักเศรษฐกิจการป�าไม้สํานักเศรษฐกิจการป�าไม้


