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บทนำ
กรมป่าไม้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2439 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ด้านป่าไม้ เช่น การคุ้มครองและส่งเสริมความ
สมบูรณ์ของป่าไม้ การจัดวางโครงการทำไม้เพื่อให้ป่าไม้อำนวยประโยชน์ด้านเศรษฐกิจให้แก่
ประชาชนมากที่สุดและยืนนานที่สุด ต่อมาใน พ.ศ. 2504 ประเทศไทยได้เริ่มนำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ จึงได้มีการบรรจุนโยบายด้านป่าไม้
ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตลอดมา ใน พ.ศ. 2528 ได้มีการจัดทำนโยบาย
ป่าไม้แห่งชาติขึ้น เพื่อวางแนวทางในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้มีความยั่งยืน
และประสานสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอื่น ใน พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุง
โครงสร้ า งส่ ว นราชการตามพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

จึงได้มีการแบ่งกรมป่าไม้ออกเป็น 3 กรม กับอีก 75 สำนักงาน ประกอบด้วย กรมป่าไม้ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสำนักงาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด 75 จั ง หวั ด หน่ ว ยงานเหล่ า นี้ มี ภ ารกิ จ
ด้านทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน โดยกรมป่าไม้รับผิดชอบการจัดการทรัพยากรป่าไม้นอกเขตพื้นที่
อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช รับผิดชอบการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต
พื้นที่อนุรักษ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรับผิดชอบการจัดการทรัพยากรพืชและสัตว์
ในทะเลและชายฝั่ง และป่าชายเลน ส่วนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ซึ่งสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับผิดชอบการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในท้องที่จังหวัดต่างๆ 
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การดำเนินกิจการด้านป่าไม้ของหน่วยงานต่างๆ ข้างต้นขึ้นอยู่กับภารกิจของแต่ละ
หน่ ว ยงาน สำหรั บ กรมป่ า ไม้ กิ จ การด้ า นป่ า ไม้ ที่ ด ำเนิ น การอยู่ ใ นปั จ จุ บั น ประกอบด้ ว ย 

การป้ อ งกั น รั ก ษาป่ า ไม้ การปลู ก ป่ า และการฟื้ น ฟู ป่ า การวิ จั ย และพั ฒ นา การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี การสำรวจและวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การจัดตั้งป่าชุมชน การจัดการที่ดินป่าไม้ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ในโครงการพระราชดำริ การพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้
บริการด้านป่าไม้ เป็นต้น นอกจากนั้น กรมป่าไม้ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
ในการดำเนินกิจการต่างๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศได้รับ
ประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
กรมป่าไม้ได้จัดทำเอกสารการป่าไม้ในประเทศไทยฉบับนี้ขึ้น เพื่อแนะนำกิจการด้าน
ป่าไม้ที่ดำเนินการอยู่ ในปัจจุบันของกรมป่าไม้ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน
ในการประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการป่าไม้ที่ยั่งยืนของประเทศตลอดไป 

                                               (นายสมชัย เพียรสถาพร)
                                                   อธิบดีกรมป่าไม้
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การป่าไม้ ในประเทศไทย
1. ข้อมูลทั่วไป
ประเทศไทยหรือราชอาณาจักรไทย ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างเส้นรุ้งที่ 

5 ํ 37’ ถึง 20 ํ 27’ เหนือ และเส้นแวงที่ 97 ํ 22’ ถึง 105 ํ  37’ ตะวันออก มีเนื้อที่ 513,115
ตารางกิ โ ลเมตร (320,696,875 ไร่ ) มี พ รมแดนทางทิ ศ เหนื อ จรดสหภาพพม่ า และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันออกจรดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศใต้จรดอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกจรดสหภาพ
พม่าและทะเลอันดามัน
ประเทศไทยแบ่งออกเป็น 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ภูมิประเทศของภาคเหนือประกอบด้วยเทือกเขาจำนวนมาก
มีดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ สูง 2,576 เมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นที่ราบสูงโคราช ภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านลงสู่
อ่าวไทย ภาคใต้เป็นคาบสมุทรแคบๆ เชื่อมต่อกับคาบสมุทรมลายูของประเทศมาเลเซีย 

ประเทศไทยแบ่งพื้นที่ทางการปกครองออกเป็น 76 จังหวัด มีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง
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ภูมิอากาศของประเทศเป็นแบบเขตร้อน ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว
และฤดูร้อน อุณหภูมิของอากาศผันแปรตามฤดูกาล โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 25 ถึง 28
องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนตลอดปีอยู่ระหว่าง 600 ถึง 3,800 มิลลิเมตร 

ประเทศไทยมี ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยภายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ แบบรั ฐ สภา 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีประชากรจำนวน 63,389,730 คน เป็นชาย 31,255,869
คน และหญิง 32,133,861 คน (ข้อมูลเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ของกรมการปกครอง)
ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาราชการ และมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ
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2. ชนิดของป่า
ใน พ.ศ. 2549 ประเทศไทยมีเนื้อที่ป่าอยู่ประมาณ 99,157,875 ไร่ หรือร้อยละ 30.92
ของเนื้อที่ประเทศ โดยประเมินจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5TM และไม่รวม
เนื้อที่สวนผลไม้และสวนยางพารา ป่าในประเทศไทยสามารถจำแนกได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ
ป่าไม่ผลัดใบ (evergreen forest) และป่าผลัดใบ (deciduous forest)
สหภาพพม่า
สปป. ลาว

เวียดนาม

ประเทศไทย
กรุงเทพฯ
กัมพูชา

ทะเลอันดามัน
อ่าวไทย

เส้นแบ่งเขตจังหวัด
พื้นที่ป่า

มาเลเซีย
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ป่าไม่ผลัดใบ
เป็นป่าที่มีเรือนยอดเขียวชอุ่มตลอดปี เนื่องจากต้นไม้แทบทั้งหมดที่ขึ้นอยู่เป็นประเภท
ไม่ผลัดใบ จำแนกออกเป็นชนิดใหญ่ๆ ได้ 4 ชนิด ดังนี้
1. ป่าดิบเขตร้อน (tropical evergreen forest) ประกอบด้วย
1.1 ป่าดิบชื้น (tropical rain forest)
1.2 ป่าดิบแล้ง (dry evergreen forest)
1.3 ป่าดิบเขา (hill evergreen forest)
2. ป่าสน (coniferous forest)
3. ป่าพรุหรือป่าบึง (swamp forest) ประกอบด้วย
3.1 ป่าพรุ (fresh-water swamp forest)
3.2. ป่าชายเลน (mangrove forest)
4. ป่าชายหาด (beach forest)  
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ป่าผลัดใบ
เป็นป่าที่มีองค์ประกอบพืชพรรณเป็นพรรณไม้ผลัดใบ พบทั่วไปในทุกภาคที่มีช่วง
ฤดูแล้งยาวนาน ยกเว้นภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ (จันทบุรี-ตราด) ป่าผลัดใบสามารถ
จำแนกเป็น 3 ชนิดตามองค์ประกอบพืชพรรณดังนี้ 
1. ป่าเบญจพรรณหรือป่าผลัดใบผสม (mixed deciduous forest) 
2. ป่าเต็งรัง ป่าแพะ ป่าแดง หรือป่าโคก (deciduous dipterocarp forest หรือ 

dry dipterocarp forest) 
3. ป่าหญ้า (savanna forest)
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ในการจำแนกชนิดของป่านั้น สามารถจำแนกย่อยออกไปได้อีกตามสภาพภูมิประเทศ
และประเภทของพันธ์ุไม้ที่ขึ้นอยู่ ดังปรากฏในหนังสือ “ป่าของประเทศไทย (2549)” ที่เขียนโดย 

ดร. ธวัชชัย สันติสุข ซึ่งได้จำแนกป่าไม่ผลัดใบออกเป็นป่าชนิดต่างๆ ถึง 14 ชนิด เป็นต้น
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3. การดำเนินกิจกรรมด้านการป่าไม้
ทรัพยากรป่าไม้มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างยิ่ง
การป้องกันรักษาและเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน
เป็นการดำเนินการที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลายๆ ด้านด้วยกัน  

3.1 การอนุรักษ์ป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรหลักที่ดำเนินกิจกรรมการ
อนุรักษ์ป่าไม้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การกำหนดพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ การปลูกบำรุง
และฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม การวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ และการส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น 
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เป้าหมายหลักของการอนุรักษ์ป่าไม้ คือการดำเนินการเพื่อให้เกิดการจัดการที่จะนำไป
สู่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนและประชาชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
รูปแบบการจัดการพื้นที่ป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์ที่สำคัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน แหล่งสงวนชีวมณฑล พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ
ชั้นที่ 2 รวมทั้งพื้นที่อนุรักษ์ที่จัดสร้างขึ้น ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และ
แปลงอนุรักษ์และรวบรวมพันธ์ุไม้ชนิดต่างๆ สำหรับอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
จะมีระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกัน ดูแล รักษาเป็นการเฉพาะ
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3.2 การปลูกป่า
กรมป่ า ไม้ ไ ด้ ริ เ ริ่ ม ทดลองปลู ก สวนสั ก ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกในท้ อ งที่ จั ง หวั ด แพร่ เ มื่ อ 

พ.ศ. 2449 โดยพระยาวันพฤกษ์พิจารณ์ (ทองคำ เศวตศิลา) เป็นผู้ดำเนินการเพื่อเป็นการ
ทดลอง และได้มีการปลูกทดลองในปีต่อมาอี ก บ้ า งเล็ ก น้ อ ย จนกระทั่ ง ในราว พ.ศ. 2484 

กรมป่าไม้จึงได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าอย่างจริงจัง ทั้งไม้สักและไม้กระยาเลยชนิดต่างๆ
และได้ดำเนินต่อมาทุกปีตามกำลังงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งการปลูกสร้างสวนป่าของกรมป่าไม้
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยการปลูกสร้างสวนป่าเชิงพาณิชย์ การปลูกสร้างสวนป่า
เพือ่ การปรับปรุงพืน้ ทีต่ น้ น้ำ การปลูกสร้างสวนป่าเพื่อปรับปรุงป่าสงวนที่เสื่อมโทรม การปลูก
สร้างสวนป่าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปลูกป่าตามโครงการพระราชดำริ หน่วยงานภาครัฐ
ทีม่ หี น้าทีใ่ นการปลูกป่าประกอบด้วย กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ และบริษัท ไม้อัดไทย จำกัด ซึ่งใน พ.ศ. 2550 มีเนื้อที่สวนป่าของภาครัฐรวมทั้งสิ้น
8,141,544 ไร่
การปลูกป่าในประเทศไทยโดยภาคเอกชนได้ดำเนินการมากว่า 30 ปี ชนิดของไม้
ที่นิยมปลูก คือ สัก สนทะเล สนประดิพัทธ์ สนสองใบ สนสามใบ ยูคาลิปตัส และไม้อะเคเซีย
สำหรับไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส เป็นไม้โตเร็วต่างถิ่นที่นิยมปลูกเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
ภาคเอกชน
			

14

การปลูกปาของหนวยงานภาครัฐ และเน�้อที่สวนปา ณ ป พ.ศ. 2550
รายการ
การปลูกสรางสวนปาดวยเงินงบประมาณ
การปลูกปาตามโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
การปลูกปาโดยองคการอุตสาหกรรมปาไม
การปลูกปาโดยงบลงทุนของบริษัท ไมอัดไทย จำกัด
การปลูกปาดวยเงินนอกงบประมาณ ตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
การปลูกปาดวยเงินบูรณะทรัพยสิน
รวม

เน�้อที่สวนปา (ไร)
4,524,894
2,847,331
274,975
35,894
161,744
296,706
8,141,544

ที่มา : สถิติการปาไมของประเทศไทย ป 2550, กรมปาไม

เน�้อที่สวนปาของภาครัฐและเอกชนสำหรับพันธุไม
ที่นิยมปลูก (ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2551)
ชนิดของไม

สัก
สนสองใบและสนสามใบ
สนทะเลและสนประดิพัทธ
ยูคาลิปตัส
อะเคเซีย

เน�้อที่ (ไร)
5,225,000
4,306,250
925,000
3,000,0001
925,000

1เฉพาะภาคเอกชน
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3.3 ผลิตผลจากป่าไม้
ผลิตผลจากป่าไม้แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ ผลิตผลจากไม้ (wood
products) และของป่า (non-wood forest products) 

ผลิตผลจากไม้

ผลิตผลจากไม้ในประเทศไทย มีทั้งไม้ท่อน ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ไม้ประเภทต่างๆ 

เช่น ไม้บาง เยื่อกระดาษ กระดาษ ไม้อัด แผ่นชิ้นไม้อัด แผ่นใยไม้อัด เป็นต้น ซึ่งความ
ต้องการใช้ ไม้และผลิตภัณฑ์ ไม้ประเภทต่างๆ ภายในประเทศแตกต่างกันไป ประเทศไทย
มีโรงงานอุตสาหกรรมไม้ประเภทต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งผลิตผลที่ได้มีทั้งส่วนที่ใช้ภายใน
ประเทศ และส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ นอกจากนั้นยังมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไม้ประเภทต่างๆ
เหล่านี้ด้วย

¤µ¢³³¤¦µ´¾n³¿¦±«m®®Â¢n®¤±¾©Â£ ¬m¨£¦¢
 ©
2548
2549
2550
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1,933.3
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¤µ¢³Â¢n«m®®
1,369.9
1,316.1
1,739.9

มูลคาการนำเขาและสงออกผลิตภัณฑไมที่สำคัญของประเทศไทย
พ.ศ. 2550 (หนวย : บาท)
ประเภท
กระดาษ
ไมบาง
เยื่อกระดาษ
แผนชิ้นไมอัด
แผนใยไมอัด
ไมปูพื้นที่ประกอบแลว
เฟอรนิเจอรไม

นำเขา1
38,165,636,055
814,736,484
11,934,403,400
248,854,426
508,838,203
12,422,482
1,021,423,008

สงออก2
41,270,678,012
284,183,450
147,420,212
8,038,278,789
7,727,471,875
42,669,441
17,168,150,692

1

นำเขาจาก มาเลเซีย อินโดน�เซีย จีน สหรัฐอเมริกา เยอรมน� อิตาลี ลาว ไตหวัน และญี่ปุน
สงออกไปยัง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เกาหลีใต ฮองกง จีน ไตหวัน แคนาดา สหราชอาณาจักร
เยอรมน� มาเลเซีย
ที่มา : สถิติการปาไมของประเทศไทย ป 2550, กรมปาไม
2

ผลิตผลที่ไม่ใช่ไม้

ผลิตผลที่ ไม่ ใช่ ไม้หรือของป่า มีความหลากหลายทั้งชนิดและปริมาณ เป็นผลิตผล 

ที่ได้จากพืชและสัตว์ ที่สำคัญได้แก่ พืชสมุนไพร พืชอาหาร หวาย ไผ่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้ง
ครั่ง ชันและยาง สีธรรมชาติ เป็นต้น ผลิตผลจากป่าไม้ประเภทนี้ แม้ไม่สามารถระบุมูลค่า
ที่แน่นอนได้ แต่ก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ประมาณการว่ามีประชาชนในชนบท
ที่อาศัยอยู่บริเวณป่าประมาณ 5 ล้านคน ต้องพึ่งพิงของป่าในการยังชีพและเสริมสร้างรายได้
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3.4 การจัดการลุ่มน้ำ
ประเทศไทยมี ก ารจำแนกพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ ำ ออกเป็ น 5 ระดั บ ชั้ น คุ ณ ภาพ ตามลำดั บ
ความสำคัญในการควบคุมระบบนิเวศของลุ่มน้ำ ซึ่งแต่ละชั้นคุณภาพมีการกำหนดลักษณะ
พื้นที่ของลุ่มน้ำไว้ด้วย
พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 เป็นพื้นที่ต้นน้ำส่วนที่สำคัญของลุ่มน้ำ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2530 กำหนดให้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ทั่วประเทศรวม
ประมาณ 84,911,862 ไร่ หรือร้อยละ 26.4 ของเนื้อที่ประเทศ และประเทศไทยได้มีการแบ่ง
เนื้อที่ทั้งหมดของประเทศออกเป็น 25 ลุ่มน้ำหลัก เช่น ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำมูล
ลุ่มน้ำตาปี เป็นต้น
นอกจากการกำหนดชั้นคุณภาพของลุ่มน้ำแล้ว ยังมีการกำหนดมาตรการในการใช้
ประโยชน์ที่ดินในแต่ละชั้นคุณภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำกำกับไว้ด้วย เพื่อจะได้ ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อปริมาณ คุณภาพ และช่วงเวลาการไหลของน้ำ
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ชั้นคุณภาพลุมน้ำและลักษณะพื้นที่ของลุมน้ำ
ชั้นคุณภาพลุมน้ำ ความลาดชัน (%)
ลุมน้ำชั้นที่ 1

มากกวา 50

ลุมน้ำชั้นที่ 2

35-50

ลุมน้ำชั้นที่ 3

25-35

ลุมน้ำชั้นที่ 4

6-25

ลุมน้ำชั้นที่ 5

ต่ำกวา 6

ลักษณะพื้นที่ของลุมน้ำ
เปนพื้นที่สูงอยูตอนบนของลุมน้ำ ภูเขาสูงชัน หุบเขา
หนาผา มีลักษณะและสมบัติที่อาจมีผลกระทบทาง
สิ�งแวดลอมจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไดงายและ
รุนแรง ควรจะตองสงวนรักษาไวเพื่อเปนพื้นที่ตนน้ำ
ลำธาร แบงออกเปน 2 ระดับชั้นยอยคือ
ลุมน้ำชั้นที่ 1 เอ และ ลุมน้ำชั้นที่ 1 บี
ลุมน้ำชั้นที่ 1 เอ : มีสภาพปาสมบูรณ จำเปนจะตอง
สงวนรักษาไวเปนพื้นที่ตนน้ำลำธาร และเปนทรัพยากร
ปาไมของประเทศ
ลุมน้ำชั้นที่ 1 บี : สภาพปาสวนใหญในพื้นที่ไดถูก
ทำลาย ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงไปเพื่อพัฒนาการ
ใชที่ดินรูปแบบอื่น
พื้นที่เปนภูเขาสูง ซึ�งมีคุณภาพเหมาะตอการเปนตนน้ำ
ลำธารในระดับรองลงมา สามารถนำมาใชประโยชน
เพื่อกิจการที่สำคัญได เชน การทำไม การทำเหมืองแร
เปนตน
มีลักษณะเปนที่ลาดเขา ตีนเขา พื้นที่โดยทั�วไปสามารถ
ใชประโยชนไดทั้งกิจการทำไม เหมืองแร และปลูกพืช
กสิกรรมประเภทไมยืนตน
เปนพื้นที่เชิงเขา พื้นที่สองฝงลำน้ำ สภาพปาถูกบุกรุก
แผวถางเปนที่ใชประโยชนเพื่อกิจการพืชไรเปนสวนมาก
เปนที่ราบ หรือที่ลุม หรือเนินลาดเอียงเล็กนอย
สวนใหญปาไมไดถูกบุกรุกแผวถางเพื่อประโยชนดาน
เกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนาและกิจการอื่นๆ

ที่มา : การกำหนดชั้นคุณภาพลุมน้ำ 2533, สำนักงานคณะกรรมการสิ�งแวดลอมแหงชาติ
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3.5 การป้องกันป่าไม้
ป่ า ไม้ เ ป็ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ส ำคั ญ ของประเทศที่ ต้ อ งรั ก ษาไว้ ใ ห้ ค งอยู่ แ ละ
ยังประโยชน์ได้ตลอดไป แต่ป่าไม้ก็ยังถูกคุกคามทั้งจากมนุษย์และภัยธรรมชาติ จึงกำหนด
ให้มีมาตรการการป้องกันรักษาป่าไม้จากสาเหตุต่างๆ ดังนี้

การป้องกันพื้นที่ป่าไม้

การทำลายป่าไม้เกิดขึ้นใน 2 กรณี คือ
1. การทำลายป่าอันเกิดจากความต้องการไม้เพื่อใช้สอยและเพื่อการค้า ซึ่งปัจจุบันไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจหลายชนิดเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับใช้
เพื่อการประดิษฐกรรมและอุตสาหกรรม เช่น ไม้สักและไม้พะยูง เป็นต้น 

2. การทำลายป่าอันเกิดจากความต้องการ
ยึ ด ถื อ หรื อ ครอบครองพื้ น ที่ ป่ า เพื่ อ อยู่ อาศั ย
และทำเกษตรกรรมของประชาชนในชนบท 

รวมทั้ ง การยึ ด ถื อ และครอบครองพื้ น ที่ ป่ า
ขนาดใหญ่โดยนายทุนเพื่อสร้างสถานพักผ่อน
หรื อ รี ส อร์ ต (resort) หรื อ เพื่ อ การปลู ก พื ช
เกษตรที่ตลาดต้องการ เช่น ยางพารา ปาล์ม
น้ำมัน เป็นต้น 

20

	

ความสู ญ เสี ย พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ทั้ ง 2 กรณี เป็ น ปั ญ หาต่ อ การพั ฒ นาป่ า ไม้ ข องประเทศ
มาเป็ น เวลายาวนาน การป้ อ งกั น รั ก ษาป่ า โดยการเฝ้ า ระวั ง และการใช้ ก ฎหมายบั ง คั บ
จึงยังจำเป็นสำหรับประเทศไทย และยังเป็นภาระหนักของกรมป่าไม้ เนื่องจากความต้องการ
ที่ดินป่าไม้สำหรับการประกอบอาชีพและความต้องการไม้ยังคงมีอยู่ ในระดับสูง ก่อให้เกิด
ความสูญเสียทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า
จึงมีผลเพียงชะลออัตราการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้เท่านั้น การป้องกันรักษาป่าจึงจำเป็นต้อง
อาศั ย มาตรการอื่ น ๆ เช่ น การให้ ความรู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนหรื อ ชุ ม ชนที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ
ปั จ จุ บั น กรมป่ า ไม้ มี ห น่ ว ยป้ อ งกั น รั ก ษาป่ า กระจายอยู่ ทั่ ว ประเทศ 433 หน่ ว ย 

ภายใต้การกำกับของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 13 สำนัก และ 6 สำนักสาขา และมีหน่วย
ประสานงานป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ประจำจังหวัดอีก 62 หน่วย
สังกัดสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า รวมหน่วยงานที่รับผิดชอบงานป้องกันรักษาป่า
ทั้งสิ้น 495 หน่วย 
21

การจัดการที่ดินป่าไม้เป็นโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.
2540 เรื่องแนวทางการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ และมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ในรูปโครงการจัดการ
ทรั พ ยากรที่ ดิ น และป่ า ไม้ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการขาดแคลนที่ ดิ น ทำกิ น
ของราษฎร การจัดการที่ดินป่าไม้เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักจัดการ
ที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ซึ่งในปัจจุบันมีราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิทำกินในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ (สทก.) จำนวนประมาณ 300,000 ราย  

การป้องกันไฟป่า

ปั ญ หาด้ า นไฟป่ า ได้ ทวี ความรุ น แรงและก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายมากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ใน
ป่าธรรมชาติและสวนป่า การเกิดไฟป่าเกือบทั้งหมดเกิดจากการกระทำของมนุษย์ และการเกิด
ไฟป่าส่วนใหญ่เป็นไฟผิวดิน (surface fire) ซึ่งมีความสูงของเปลวไฟตั้งแต่ 0.5-3 เมตร
ในป่าเต็งรัง และอาจสูงถึง 5-6 เมตร ในป่าเบญจพรรณที่มีไม้ ไผ่หนาแน่น ซึ่งเกิดทั่วไป
ในทุกภาคของประเทศ แต่จะเกิดมากในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงต้องมี
หน่วยงานรับผิดชอบด้านไฟป่าโดยตรง โดยมีภารกิจดังนี้  
1. ปฏิบัติงานด้านควบคุมไฟป่า เฝ้าระวัง และป้องกันไฟป่า
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่า ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ทุกรูปแบบ
เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า
22

จากการปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าในรอบ 5 ปี ทำให้พื้นที่ป่าไม้ที่เกิดไฟป่ามีแนวโน้ม
ลดลง และคาดว่าจะสามารถลดปริมาณพื้นที่ป่าที่ถูกไฟป่าทำลายลงได้
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การรณรงค์ให้ความรู้ด้านไฟป่า และการนำอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

มาใช้ เช่น การใช้ดาวเทียมตรวจหา hot spot เพื่อแสดงพิกัดควบคู่ ไปกับการตรวจสอบ
ภาคพื้นดิน ทำให้สามารถดำเนินการควบคุมไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพื้นที่เสียหาย
จากไฟป่าลดลง
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การป้องกันแมลงและโรคป่าไม้

การป้องกันแมลงและโรคศัตรูพืชป่าไม้ มีการดำเนินการทั้งด้านวิชาการและด้านการ
บริการ ในด้านวิชาการประกอบด้วยการสำรวจแมลงและโรคศัตรูพืชป่าไม้ การศึกษาวิจัย
ชีววิทยาและนิเวศของแมลงและโรคศัตรูพืชป่าไม้ รวมทั้งการพัฒนาวิธีการป้องกันและควบคุม
แมลงและโรคที่ทำความเสียหายแก่พืชป่าไม้ ทั้งในแปลงเพาะชำ สวนป่าและป่าธรรมชาติ
สำหรับในด้านการบริการได้ดำเนินการในรูปแบบคลินิกแมลงและโรคป่าไม้ที่ทำความเสียหาย
กับพืชป่าไม้ในแปลงเพาะชำและสวนป่าแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร มีการให้คำ
แนะนำ สาธิตวิธีการป้องกัน รวมทั้งการดำเนินการฉีดพ่นสารเพื่อกำจัดและป้องกันแมลงและ
โรคศัตรูพืชป่าไม้ในพื้นที่ที่มีการระบาดเมื่อได้รับการร้องขอ

มีแมลงศัตรูพืชและโรคพืชหลายชนิดที่มีผลต่อสภาพป่าไม้ของประเทศไทย ทั้งในป่า
ธรรมชาติและสวนป่า ในการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้จึงขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการ
ตรวจพบและการประเมินความเสียหาย เพื่อการดำเนินการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับการระบาดที่เป็นพื้นที่ใหญ่แล้วนั้น หน่วยงานรับผิดชอบจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปแนะนำ
และช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหา
แมลงศั ต รู พื ช หลายชนิ ด มั ก ทำความเสี ย หายต่ อ พั น ธ์ุ ไ ม้ เ ศรษฐกิ จ หลายชนิ ด
อยู่เป็นประจำ ซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความสูญเสีย เช่น ไม้สัก มี teak
bee-hole borer และ teak defoliator เป็นศัตรูสำคัญเข้าทำลายอยู่เสมอ ส่วนยูคาลิปตัส 

มีแตนฝอยปม และโรคต่างๆ เช่น canker ใบไหม้ ใบจุด สำหรับไม้ชนิดอื่น เช่น สีเสียดแก่น 

จะมีแมลงเข้าทำลายเมล็ดมากถึงร้อยละ 90 ซึ่งเป็นไปในทำนองเดียวกันกับไม้พะยูงและชิงชัน
24

3.6 การมีส่วนร่วมของประชาชน  
การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ ไ ว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) รองรั บ มี การกำหนดยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นา
บนฐานความหลากหลายทางชี ว ภาพและการสร้ า งความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากรและ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 3 แนวทาง คือ การรักษาฐาน
ทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
และการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมีความยั่งยืน
สมดุล และเป็นธรรม ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร โดยการกระจายอำนาจ
การจัดการทรัพยากรให้ชุมชนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม
และการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมการ
จัดตั้งป่าชุมชน  
2. พัฒนาระบบการจัดการร่วมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ชุมชน
มี ส่ ว นร่ ว มในการปลู ก ฟื้ น ฟู ส ภาพป่ า มี การวางมาตรการควบคุ ม การใช้ ป ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศไว้ตลอดไป 
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กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้จัดทำโครงการต่างๆ 

ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
ในหลายรูปแบบ เช่น 
การส่งเสริมการปลูกป่าโดยภาคเอกชนและเกษตรกร
การจำแนกการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น โดยแบ่ ง พื้ น ที่ ตามลั ก ษณะการใช้ ที่ ดิ น เป็ น 

3 ประเภท คือ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ และพื้นที่เกษตรกรรม
การส่งเสริมการปลูกฟื้นฟูป่าในวาระสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร อุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า และในชุมชนต่างๆ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 

โดยให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงมีส่วนร่วมในการดำเนินการและได้รับผลตอบแทนด้วย
นอกจากนั้นกรมป่าไม้ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชน เนื่องจาก
เป็นแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญที่เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการ 

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินงานได้มีการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาป่าชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค์ระยะยาวเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของประชาชนและองค์กร
ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้การแนะนำและกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ สำหรับโครงการจัดตั้งป่าชุมชนที่ ได้รับการอนุมัติ ให้ดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2543 

ถึง 2552 ในภาคต่างๆ ของประเทศ มีรวมทั้งสิ้น 6,858 โครงการ จำนวน 7,523 หมู่บ้าน 

และครอบคลุมเนื้อที่รวม 2,649,330 ไร่
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4. ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ประเทศไทยเป็ น หนึ่ ง ในไม่ กี่ ป ระเทศในโลกที่ มี ป่ า เขตร้ อ น และมี อ ยู่ ห ลายชนิ ด
กระจายอยู่ ใ นภาคต่ า งๆ ของประเทศ ด้ ว ยสภาพทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ ห ลากหลายนี้ ทำให้
ประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่งในโลก โดยมีพันธ์ุพืช
และสัตว์อยูป่ ระมาณร้อยละ 7 ของโลก และมีพนั ธ์พุ ชื และสัตว์ไม่ตำ่ กว่า 2,000 ชนิด ทีพ่ บเฉพาะ
ในประเทศไทยเท่านั้น 
พื ช พรรณที่ พ บในประเทศไทยมี ป ระมาณ 15,000 ชนิ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.56 

ของพันธ์ุพืชที่พบในโลก เป็นเฟินประมาณ 633 ชนิด กล้วยไม้มากกว่า 1,000 ชนิด เห็ด รา
มากกว่า 3,000 ชนิด และสมุนไพรมากกว่า 1,000 ชนิด

สำหรับพันธ์ุสัตว์ที่ค้นพบในประเทศไทยมีประมาณ 1,408,500 ชนิด คิดเป็นร้อยละ
2.6-10 ของพันธ์ุสัตว์ที่พบในโลก มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 292 ชนิด สัตว์ปีก 962 ชนิด 

สัตว์เลื้อยคลาน 318 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 123 ชนิด ปลาน้ำจืด 606 ชนิด ปลาทะเล
และปลาน้ำกร่อย 1,672 ชนิด และมีสัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลังอีกหลากหลายชนิด (ข้อมูล
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, 2551) สำหรับจุลินทรีย์มีประมาณร้อยละ 7-10
ของความหลากหลายทางชีวภาพที่พบในโลก  
การลดลงของพื้นที่ป่าจำนวนมากในระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา มีผลกระทบต่อ
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าและสถานภาพของพืชและสัตว์หลายชนิด บางชนิดได้สูญพันธ์ุ
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ไปแล้ ว ส่ ว นบางชนิ ด เสี่ ย งต่ อ การสู ญ พั น ธ์ุ หายาก และถู ก คุ ก คาม ประเทศไทยได้ ใ ห้
ความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างมาก เพราะเป็นพื้นฐานของการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้มีการจัดทำนโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน
ระดับชาติ โดยได้มีการจัดทำแล้ว 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2541-2545 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 25462550 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551-2555) ซึ่งสาระสำคัญของนโยบายฯ ทั้ง 3 ฉบับ โดยสรุปคือ
การลดการสู ญ เสี ย ความหลากหลายทางชี ว ภาพของประเทศ การอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ที่ มี
ความหลากหลายทางชี ว ภาพสู ง การคุ้ ม ครองชนิ ด และสายพั น ธ์ุ ที่ ใ กล้ สู ญ พั น ธ์ุ แ ละระบบ
นิเวศที่อยู่ในสภาพวิกฤต การสำรวจและวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช สัตว์ แมลง
และจุลินทรีย์ การสร้างแรงจูงใจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและการสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ การรณรงค์ให้มีการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าชุมชนที่มีอยู่ การเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้เป็นฐานที่มั่นคงของการดำรงชีวิตของคนไทย การวิจัยคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้นำมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน การสร้างกลไก
ในการเข้าถึงและมีการแบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่
ประเทศอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม
นอกจากนั้น ประเทศไทยยังได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Convention on Biological Diversity) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 โดยมีผลบังคับใช้
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547 ส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทยเป็ น ประเทศภาคี อ นุ สั ญ ญาฯ 

ลำดับที่ 188
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5. ป่าไม้กับโลกร้อน
ภาวะโลกร้อนปัจจุบันมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของทุกชีวิตบนผืนโลก และนับวัน
จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการในการชะลอหรือยับยั้งสภาวะที่เกิดขึ้น 

ประเทศไทยได้คำนึงถึงเรื่องนี้และถือเป็นภารกิจอันดับต้นๆ ที่จะต้องเร่งดำเนินการ โดยมี
แนวทางและวิ ธี การเพื่ อ เตรี ย มการสนั บ สนุ น โครงการกลไกการพั ฒ นาที่ ส ะอาด (Clean 

Development Mechanism: CDM) ด้านป่าไม้ ป่าไม้มีส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมให้สภาพ
อากาศของโลกดีขึ้น ประเทศไทยมีป่าไม้หลายชนิดกระจายอยู่ ในภาคต่างๆ ซึ่งเป็นป่าไม้
เขตร้ อ นและสามารถดู ด ซั บ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ไ ด้ ดี ต้ น ไม้ แ ต่ ล ะต้ น สามารถเก็ บ กั ก
คาร์ บ อนในเนื้ อ ไม้ แ ละปลดปล่ อ ยออกซิ เ จนได้ สู ง ซึ่ ง จะช่ ว ยลดสภาวะโลกร้ อ นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้การป้องกันรักษาป่าไม้ที่มีอยู่ ลดการทำลายป่า และลดการทำให้
ป่าเสื่อมโทรม มีส่วนสำคัญในการช่วยลดสภาวะโลกร้อน และยังเป็นการสนับสนุนนโยบาย
การลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกอั น เนื่ อ งจากการทำลายป่ า และการทำให้ ป่ า เสื่ อ มโทรม
ในประเทศกำลังพัฒนา (Reducing Emission from Deforestation and Degradation in
Developing Countries: REDD) 

ประเทศไทยได้ วางยุ ท ธศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศ 

พ.ศ. 2551-2555 ไว้ ดังนี้
1. การสร้างความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือและลดความล่อแหลมต่อผลกระทบ
จากสภาพภูมิอากาศ
2. การสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซบนพื้นฐาน
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน
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3. การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
4. การสร้ า งความตระหนั กรู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
5. การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. การพัฒนาการดำเนินงานในกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ ในด้านการป่าไม้ได้มี
การเร่งการปลูกป่าในรูปแบบต่างๆ การอนุรักษ์ป่า การจัดตั้งป่าชุมชน การให้การศึกษา
อย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกกิจกรรมด้านป่าไม้ 

รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ทั้งนี้เพื่อช่วยในการลดก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ส่งผลให้เกิดสภาวะโลกร้อน
		
นอกจากนี้ กรมป่าไม้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในวาระต่างๆ ในรอบปี และ
ยังได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญของกรมป่าไม้ด้วย คือ
1. วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 
(14 มกราคม)
2. วันป่าไม้โลก (21 มีนาคม)
3. วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 
(วันวิสาขบูชาของทุกปี)
4. วันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ (18 กันยายน)
5. วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (21 ตุลาคม)
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6. การวิจัยด้านป่าไม้
การวิจัยด้านป่าไม้ดำเนินการโดยหลายหน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ
บริ ษั ท ไม้ อั ด ไทย จำกั ด เป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในสั ง กั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ รั บ ผิ ด ชอบในการวิ จั ย ด้ า นป่ า ไม้ โ ดยตรง นอกจากนั้ น ยั ง มี ม หาวิ ท ยาลั ย
และสถานศึกษาต่างๆ ที่ร่วมดำเนินการวิจัยด้านป่าไม้ด้วย งานวิจัยด้านป่าไม้ที่ดำเนินการอยู่
ประกอบด้วย การวิจัยด้านวนวัฒนวิทยา การวิจัยผลิตผลป่าไม้และอุตสาหกรรมไม้ การวิจัย
เศรษฐกิจป่าไม้   การวิจัยด้านนิเวศวิทยาป่าไม้และสิ่งแวดล้อม การวิจัยด้านนิเวศสรีรวิทยา
ป่าไม้ การวิจัยด้านจุลชีววิทยาและแมลงศัตรูป่าไม้ การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านป่าไม้ การวิจัยป่าชุมชน การวิจัยลุ่มน้ำ การวิจัยด้านสัตว์ป่า การวิจัยด้านป่าชายเลน 

การวิจัยด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การวิจัยด้านอุทยานแห่งชาติ และงานวิจัยด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ สำหรับกรมป่าไม้ มีสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ รับผิดชอบงานวิจัย
ด้านป่าไม้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัยต่างๆ และให้บริการทางวิชาการ
ด้านป่าไม้
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กรมป่าไม้ ได้ ให้ความสำคัญในการดำเนินงานวิจัยมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อนำผลการ
ศึกษาวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านป่าไม้ของประเทศ อาทิ การวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า
และปรับปรุงพันธ์ุไม้มีค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิดเพื่อการเพิ่มผลผลิตของสวนป่า โดยเฉพาะสัก
ซึ่งเป็นพันธ์ุไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยได้จัดตั้งศูนย์บำรุงพันธ์ุไม้สักขึ้น
ที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง เมื่อ พ.ศ. 2508 เพื่อทำการศึกษาวิจัยด้านต่างๆ เกี่ยวกับไม้สัก
โดยเฉพาะ เช่น การศึกษาการพัฒนาของดอกและผล การผลิตกล้าไม้ การปลูกสร้างสวนป่า
การคัดเลือกแม่ไม้ การปรับปรุงพันธ์เุ พือ่ ให้ได้สายพันธ์ดุ ที มี่ คี ณุ ภาพทางพันธุกรรม สำหรับใช้ในการ
ขยายพันธ์ตุ ่อไป ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 40 ปีแล้ว ปัจจุบันได้มีการผลิตกล้าไม้สัก 

สายพันธ์ุดีกว่า 30 สายพันธ์ุโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนือ้ เยือ่ แจกจ่ายแก่เกษตรกรและผู้สนใจอื่นๆ
เพื่อนำไปปลูกสร้างสวนป่าสัก นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาสายพันธ์ุไม้ โตเร็วต่างถิ่นที่มีค่า
ทางเศรษฐกิจหลายชนิดอีกด้วย เช่น ยูคาลิปตัส อะเคเซีย เป็นต้น
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กรมป่าไม้ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนไม้อันเป็นวัตถุดิบที่นับวันจะมีราคาแพงขึ้น
เนื่องจากต้องมีการนำเข้าไม้จากต่างประเทศ จึงได้มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาการผลิตวัสดุ
ทดแทนไม้ โดยใช้เศษไม้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมทั้งพืชบางชนิด เช่น เศษเหลือทิ้ง
จากปาล์มน้ำมัน หญ้าแฝก ฟางข้าว ต้นมันสำปะหลัง ผักตบชวา แกลบ และใบไม้หลายชนิด
เป็นต้น อันเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้เหล่านี้ ซึ่งผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนไม้นี้
สามารถนำมาทำเครื่องเรือน เครื่องใช้และวัสดุตกแต่งภายในบ้านเรือน และผลิตภัณฑ์ต่างๆ
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กรมป่ า ไม้ เ ป็ น หน่ ว ยงานเดี ย วของประเทศ ที่ ศึ ก ษาวิ จั ย การเพาะเลี้ ย งและการใช้
ประโยชน์จากครั่งมาเป็นเวลาช้านาน มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงครั่งเป็นอาชีพเสริม
เพื่อเพิ่มรายได้ โดยการแจกจ่ายครั่งพันธ์ุให้แก่เกษตรกรที่สนใจเพื่อนำไปเพาะเลี้ยง ครั่งดิบ
เป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น ทำเชลแล็กเคลือบไม้ สีย้อมผ้า และ
เป็นส่วนผสมในอาหาร ยา เครื่องสำอางและหมึกพิมพ์ เป็นต้น ครั่งจึงเป็นสินค้าส่งออก
ที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ คิดเป็นมูลค่าปีละหลายร้อยล้านบาท
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7.	 สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้
ภารกิจด้านทรัพยากรป่าไม้มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ด้านป่าไม้ ซึ่งอยู่ภายใต้
การดำเนินงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งที่เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงาน
สนับสนุน

หน่วยงานภาครัฐ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจโดยตรง
ด้านทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดร่วมรับผิดชอบ ซึ่งมีทั้ง
หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ภารกิจด้านทรัพยากรป่าไม้ประกอบด้วยการจัดการ
การป้องกัน การอนุรักษ์ การปลูกและพื้นฟู การวิจัยและพัฒนา การให้บริการ การส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม การประกอบการด้านอุตสาหกรรมไม้ เป็นต้น นอกจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังมีหน่วยงานภาครัฐอีกหลายหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุน
กิจการด้านป่าไม้ของประเทศ 
สถาบั น การศึ ก ษาก็ มี ส่ ว นสำคั ญ ในการสนั บ สนุ น กิ จ การด้ า นป่ า ไม้ เ ช่ น กั น สถาบั น
การศึกษาที่เปิดสอนวิชาการระดับอุดมศึกษาด้านป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ในประเทศ
มีหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น ซึ่งสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรด้านป่าไม้โดยตรง
ในประเทศไทยมีเพียงแห่งเดียวคือ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเปิดสอน
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ การจัดการป่าไม้
ชีววิทยาป่าไม้ วิศวกรรมป่าไม้ การจัดการลุ่มน้ำ วนวัฒนวิทยา วนผลิตภัณฑ์ นิเวศวิทยาป่าไม้
วนศาสตร์เขตร้อน เป็นต้น 
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องค์กรพัฒนาเอกชน
องค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์กรที่มิ ใช่รัฐที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนกิจการด้านป่าไม้
มี ห ลายองค์ กร บางองค์ กรมุ่ ง เน้ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม บางองค์ กรมุ่ ง เน้ น
การพัฒนาท้องถิ่น บางองค์กรสนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่า เช่น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ องค์กรความร่วมมือ
เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงองค์กรชุมชนต่างๆ 

ทั่วประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในระดับรากหญ้าบนพื้นฐาน
ของทรัพยากรป่าไม้

หนวยงานที่เกี่ยวของกับงานปาไม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม

หนวยงานหลัก
• กรมปาไม
• กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
• กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง
• องคการอุตสาหกรรมปาไม1
• บริษัท ไมอัดไทย จำกัด1

1รัฐวิสาหกิจ

2องคการมหาชน

หนวยงานสนับสนุน
• สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
• กรมควบคุมมลพิษ
• กรมสงเสริมคุณภาพสิ�งแวดลอม
• สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอมจังหวัด
• องคการสวนพฤกษศาสตร1
• องคการสวนสัตว1
• องคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก2
• สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ2

หนวยงานอื่นที่สนับสนุนกิจการดานปาไม
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กรมพัฒนาที่ดิน
- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- กรมวิชาการเกษตร
- กรมสงเสริมการเกษตร
- สำนักงานกองทุนสงเคราะห
การทำสวนยาง1
- องคการตลาดเพื่อเกษตรกร1
• กระทรวงมหาดไทย
• กระทรวงอุตสาหกรรม
• กระทรวงพาณิชย
• กระทรวงศึกษาธิการ
• กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
• สำนักนายกรัฐมนตรี
• องคกรพัฒนาเอกชน
• ภาคเอกชน
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8. นโยบายและกฎหมายด้านป่าไม้
ประเทศไทยได้จัดทำนโยบายป่าไม้แห่งชาติขึ้นใน พ.ศ. 2528 เพื่อวางแนวทางในการ
จั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรป่ า ไม้ ใ ห้ มี ความยั่ ง ยื น และประสานสอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อื่ น เพื่ อ ให้ ป ระเทศได้ รั บ ประโยชน์ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า ทางสั ง คม เศรษฐกิ จ 

ความมั่ น คง และสิ่ ง แวดล้ อ มมากที่ สุ ด นโยบายที่ ส ำคั ญ คื อ การกำหนดให้ มี พื้ น ที่ ป่ า ไม้
ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ ป่าเพื่อ
การอนุรักษ์ในอัตราร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ และป่าเพื่อเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ 15 ของ
พื้ น ที่ ป ระเทศ โดยให้ ภาครั ฐ และเอกชนร่ ว มกั น ในการจั ด การและพั ฒ นาพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ไ ปสู่
เป้าหมายที่กำหนดไว้
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจในการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการบูรณาการ
เชิงรุก ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ไว้ดังนี้
1. การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างสมดุลและสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. การบริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้ำ 
4. การบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โดยการมีส่วนร่วมและมีการบูรณาการในทุกระดับ 
กรมป่าไม้ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ การปฏิ บั ติ ง านบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายตามพั น ธกิ จ ของ
กระทรวงฯ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือ การป้องกันและดูแลรักษาป่า การปลูกฟื้นฟูป่า การอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ การวิจัยและพัฒนาด้านป่าไม้และ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและการจั ด ตั้ ง ป่ า ชุ ม ชน 

การดำเนิ น การตรวจสอบและพิ สู จ น์ สิ ท ธิ ท ำกิ น ให้ แ ก่ ร าษฎรในพื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในเขตชนบทและเขตเมือง
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ประเทศไทยได้มีการออกกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้หลายฉบับ เพื่อใช้ในการควบคุม
และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บและหลั กวิ ช าการ เพื่ อ ความมั่ น คง
ของทรัพยากรป่าไม้และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มีกฎหมายที่ใช้กำกับ
การดำเนินงานด้านป่าไม้ ดังนี้
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2532
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
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9. โครงการพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนัก
และทรงห่วงใยปัญหาป่าไม้เป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ป่ า ไม้ ข องประเทศไทยถู ก ทำลายลงอย่ า งรวดเร็ ว
ตามแรงหนุนเนื่องของประชากรที่เพิ่มขึ้น ผนวกกับ
พลั ง ผลั ก ดั น ทางเศรษฐกิ จ ระบบทุ น นิ ย มเสรี
ที่มุ่งค้าขาย โดยป่าไม้เป็นปัจจัยสำคัญเชิงพาณิชย์
ทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งเนื่องจากต้นน้ำลำธารถูกทำลาย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกิดน้ำท่วม
ฉั บ พลั น และมี ก ารพั ง ทลายของดิ น อย่ า งรุ น แรง สร้ า งปั ญ หาต่ อ การประกอบอาชี พ
ทางการเกษตร กลายเป็นทุกข์ร้อนของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริ
ด้านป่าไม้ที่สำคัญหลายเรื่อง ซึ่งทุกเรื่องมีหลักสำคัญ คือ ความเรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก สลับ
ซับซ้อน ทั้งในแนวความคิดและด้านเทคนิควิชาการ สมเหตุสมผล ทำได้รวดเร็ว และสามารถ
แก้ไขปัญหารับประโยชน์ได้จริง ตลอดจนต้องมุ่งสู่วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน
พระราชดำริแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ที่สำคัญ ได้แก่ 
ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
		
		
ปลูกป่าในที่สูง
		
ปลูกป่าต้นน้ำลำธาร
		
ปลูกป่าทดแทน
		
ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง
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โครงการพระราชดำริ เ ป็ น โครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดำเนิ น งานเพื่ อ สนองแนว
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ได้พระราชทานให้หน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งพิ จารณาดำเนิ น การช่ ว ยเหลื อ พสกนิ กรที่ ป ระสบปั ญ หาเร่ ง ด่ ว นในพื้ น ที่ ต่ า งๆ 

ทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภาคของประเทศ เพื่ อ ยกระดั บ ฐานะความเป็ น อยู่ คุ ณ ภาพชี วิ ต และปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยน้อมนำเอาแนวทางการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นหลักในการดำเนินงาน 
ใน พ.ศ. 2551 มีโครงการพระราชดำริ
(ด้านป่าไม้) รวมทัง้ สิน้ 137 โครงการ ดำเนินการ
ในภาคเหนื อ 65 โครงการ ภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ 21 โครงการ ภาคใต้ 25 โครงการ
และภาคกลาง-ตะวันออก-ตะวันตก 26 โครงการ

“...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน
แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หน่วยงานพัฒนาต้นน้ำทุ่งจ๊อ
ใน พ.ศ. 2519 นับเป็นทฤษฎีที่เป็นปรัชญาในด้านการป่าไม้ที่ยิ่งใหญ่โดยแท้
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10. ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศด้านการป่าไม้
การดำเนิ น กิ จ การด้ า นป่ า ไม้ ข องประเทศไทยภายใต้ ความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศ
และองค์กรระหว่างประเทศมีทั้งในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดยได้
ดำเนินการในด้านต่างๆ เช่น การจัดการทรัพยากรป่าไม้ การปลูกและฟื้นฟูป่า การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
ความร่ ว มมื อ กั บ องค์ กรระหว่ า งประเทศในการดำเนิ น กิ จ การต่ า งๆ ด้ า นการป่ า ไม้
ของประเทศไทยมีทั้งในลักษณะที่ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ และที่ประเทศ
ไทยเป็นสมาชิกขององค์กร รวมทั้งการเป็นภาคี ในสนธิสัญญาต่างๆ ซึ่งสนธิสัญญาสำคัญ
ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันและเป็นภาคี ประกอบด้วย อนุสัญญาว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและ
พืชป่าใกล้สูญพันธ์ุ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาแรมซ่าร์ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สำหรับองค์กร
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้มีความร่วมมือด้านการป่าไม้มีหลายองค์กร เช่น
องค์การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมในเครือจักรภพของออสเตรเลีย (CSIRO)
ศูนย์วิจัยเกษตรกรรมนานาชาติแห่งประเทศออสเตรเลีย (ACIAR)
สถาบันวิจัยป่าไม้แห่งภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (APAFRI)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (ASEAN)
สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย  (AusAID)
องค์การการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งแคนาดา (CIDA)
ศูนย์วิจัยวนศาสตร์นานาชาติ (CIFOR)
องค์การการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งประเทศเดนมาร์ก (DANIDA)
องค์การการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งประเทศฟินแลนด์ (FINNIDA)
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
สถาบันวิจัยด้านวิชาการป่าไม้แห่งประเทศมาเลเซีย (FRIM)
สถาบันวิจัยป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ ประเทศญี่ปุ่น (FFPRI)
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC)
ศูนย์วิจัยวนเกษตรนานาชาติ (ICRAF)
เครือข่ายไผ่และหวายนานาชาติ (INBAR)
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องค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (ITTO)
สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)
สมาพันธ์องค์การวิจัยป่าไม้นานาชาติ (IUFRO)
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)
ศูนย์ความร่วมมือและส่งเสริมการป่าไม้นานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (JIFPRO)
ศูนย์วิจัยนานาชาติวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (JIRCAS)
หน่วยงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสวีเดน (SIDA)
สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)
ธนาคารโลก (WB)
เครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก (EANET)
ศูนย์วิจัยการตกสะสมของกรดและสารออกไซด์ (ADORC)

คำสั่งกรมป่าไม้
ที่  4942 /2551
เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสาร เรื่อง การป่าไม้ในประเทศไทย
ตามที่ มี ก ฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมป่ า ไม้ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 ทำให้มีการจัดโครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยงานของกรมป่าไม้ขึ้นใหม่
จึ ง สมควรปรั บ ปรุ ง และรวบรวมข้ อ มู ล ด้ า นป่ า ไม้ พ ร้ อ มทั้ ง จั ด ทำเป็ น เอกสารเพื่ อ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต่อไป
กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้ข้อมูลด้านการป่าไม้มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน และ
สามารถเผยแพร่สหู่ น่วยงานต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ จึงแต่งตัง้ คณะทำงานเพือ่ จัดทำ เอกสารเรือ่ ง
การป่าไม้ในประเทศไทย (Forestry in Thailand) โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. องค์ประกอบ
1. ผู้อำนวยการกลุ่มงานวนวัฒนวิจัย ประธานคณะทำงาน
2. นายบัณฑิต โพธิ์น้อย
นักวิชาการป่าไม้ 8ว รองประธานคณะทำงาน
3. นางสุรางค์ เธียรหิรัญ
นักวิทยาศาสตร์ 8ว คณะทำงาน
4. นายอนวัทย์ สุโขธนัง
นักวิชาการป่าไม้ 8ว คณะทำงาน
5. นายสุธี วิสุทธิเทพกุล
นักวิชาการป่าไม้ 8ว คณะทำงาน
6. นายทศพร วัชรางกูร
นักวิชาการป่าไม้ 8ว คณะทำงาน
7. นายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง
นักวิชาการป่าไม้ 8ว คณะทำงาน
8. นางวิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์
นักวิชาการป่าไม้ 8ว คณะทำงาน
9. นายสมิต บุญเสริมสุข
นักวิชาการป่าไม้ 8ว คณะทำงาน
10. นางพรภินันท์ สกุลธาร
นักวิชาการป่าไม้ 8ว คณะทำงาน
11. นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ
นักวิชาการป่าไม้ 8ว คณะทำงาน
12. นายชัยสิทธิ์ เลี้ยงศิริ
นักวิชาการป่าไม้ 8ว คณะทำงานและเลขานุการ
13. นางสาวณัฏฐากร เสมสันทัด
นักวิชาการป่าไม้ 8ว คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางวรพรรณ หิมพานต์
นักวิชาการป่าไม้ 8ว คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
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2. อำนาจหน้าที่
1. จัดหาและเตรียมข้อมูลโดยขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ
2. จัดทำเอกสารเรื่อง การป่าไม้ในประเทศไทย (Forestry in Thailand) ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน
3. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
4. รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานต่ออธิบดีกรมป่าไม้เป็นระยะ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายสมชัย  เพียรสถาพร)
อธิบดีกรมป่าไม้
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กองบรรณาธิการ
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