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1. บทน ำ 

 

ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การที่มีสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายสายพันธุ์และชนิดในบริเวณหนึ่ง

บริเวณใด นี้มีทั้งความผิดแผกแตกต่างหลายหลากของพันธุกรรมในชนิดพันธุ์เดียวกัน และความหลากหลายในชนิด

พันธุ์ รวมถึงความหลากหลายในระบบนิเวศ 

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น เป็นแหล่งพรรณไม้จ านวนมากสรรพสัตว์นานาชนิด และจุลินทรีย์มากมาย 

หากเทียบกับในระบบนิเวศเขตอบอุ่นและเขตหนาว ซึ่งสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้น มิได้เอื้ออ านวยให้สิ่งมีชีวิตหลาย

ชนิดสามารถด ารงชีวิตอยู่รอดจึงมีความหลากหลายทางชีวภาพน้อยกว่าระบบนิเวศเขตร้อน  

ประเทศไทยมีพรรณพืชประมาณ 15,000 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 8 ของพรรณพืชทั้งโลก ในขณะที่ประเทศ ใน

ยุโรปเหนือ เช่น นอร์เวย  ์และสวีเดน มีพรรณพืชประมาณ 1,800 ชนิดเท่านั้น เช่นเดียวกันประเทศไทยมีสัตว์มี กระดูก

สันหลังประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบก รวมแล้วประมาณ 1,721 ชนิด  

ในขณะที่ประเทศนอร์เวย์และสวีเดน มี 299 และ 328 ชนิด ตามล าดับ  ในท้องทะเลไทยพบว่า มีปลาทะเลประมาณว่า

ไม่ต ่ากว่า 2,000 ชนิด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทั่วโล ก หอยประมาณ 2,000 ชนิด  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ 

รวมกันอีก 11,900 ชนิด ในอนุภูมิภาคอินโดมาลายันนี้เป็นศูนย์กลางของการกระจายตัวของสัตว์ทะเลในภูมิภาคแถบนี้ 

น่านน ้าไทยจึงมีความหลากชนิดของสัตว์ทะเล สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณอื่นๆ ในโลก  (ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2547)  

ประเทศไทยอยู่ในเขตชีวภูมิศาสตร์อินโดมาลายัน ซึ่งทางตอนเหนือของประเทศอยู่ในเขตอนุภูมิภาคอินโดจีน  

ส่วนทางใต้อยู่ในเขตอนุภูมิภาคซุนดา แต่พืชและสัตว์จะได้รับอิทธิพลบางส่วนจากเขตอินเดีย ( Indian region) และพาลี

อาร์คทิค (Palearctic region) ด้วย (Mackinnon และ Mackinnon, 1986) โดยแบ่งออกเป็น 6 เขต ชีวภูมิศาสตร์ใหญ่ๆ 

ซึ่งจ ากัดขอบเขตของท้องถิ่นและชนิดพันธุ์ประจ าถิ่น ดังนี้   

 ที่สูงภาคเหนือ ล้อมรอบด้วยแนวเขา และหุบเขากว้างๆ ลงมาทางตอนใต  ้จากแนวชายแดนพม่าและ

ลาว ประมาณละติจูดที่18 องศาเหนือ สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาที่มีระดับความสูงมากกว่า 1,000 

เมตร ท าให้เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพรรณไม้ป่าดิบเขาบริเวณที่มีความลาดชันน้อย จะพบ

ป่าผสมผลัดใบเขตมรสุมและพบป่าเต็งรังในบริเวณที่ราบหุบเขา ซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงไปเพื่อท า

การเกษตรที่สูง  

 ที่ราบสูงโคราช ครอบคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงระหว่างเพชรบูรณ์ทางตะวันตกและ

เทือกเขาดงรักทางตอนใต้ ทอดตามแนวยาวชายแดนกัมพูชา ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าถูกท าลายอย่าง

กว้างขวาง แต่ยังคงมีป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง เหลืออยู่ในบริเวณนี้บางส่วน  



2 

 

  ที่ราบภาคกลางของแม่น ้าเจ้าพระยา ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีการท านาข้าวอย่างกว้างขวาง บึงน ้าจืด

ด้ังเดิมและป่า มรสุมได้หมดไปแล้ว  ที่สูงตะวันออกเฉียงใต  ้คือส่วนที่ต่อเนื่องมาจากภูเขา ชายแดน

แถบเทือกเขาพนมกระวานในกัมพูชาซึ่งมีสภาพภูมิ ประเทศเอื้ออ านวยต่อสังคมป่าก่ึงดิบชื้นเขต

ร้อน .  

 เทือกเขาตะนาวศรีทอดแนวไปทางใต้ตามแนวชายแดนประเทศพม่ามีความสูงชันจากระดับน ้าทะเล

ประมาณ 1,000 เมตร แต่เทือกเขานี้จะอยู่ภายใต้เขตเงาฝนของเทือกเขาเดียวกันในประเทศพม่าที่

สูงกว่า บนเทือกเขานี้ป่าก่ึงดิบชื้นเขต ร้อนเกิดขึ้นบนพื้นที่ที่มีระดับความสูง บริเวณที่ลาดชันปก

คลุมด้วยป่าผลัดใบ ซึ่งปัจจุบันได้ถูกถางออกหรือท าลายจนเสื่อมโทรมและแทนที่ด้วยไผ่และทุ่งหญ้า 

 คาบสมุทรตอนใต้ ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทย ตั้งแต่คอคอดกระจนถึงชายแดน

ไทย–มาเลเซียและที่คอคอดกระนี้แยกชนิดพันธุ์พืชและสัตว์กลุ่มอินโดจีน ออกจากกลุ่มคาบสมุทร

มาเลเซียอย่างชัดเจนเดิมคาบสมุทรตอนใต้เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกและครอบคลุมด้วยป่าดิบชื้น แต่ป่า

ที่ราบต ่าเกือบทั้งหมด ได้ถูกใช้เป็นพื้นที่เพื่อท าการเกษตร ป่าที่เหลือยังคงมีแนวเขตป่าตามเนินเขา 

แต่ก็ถูกคุกคามโดยการบุกรุกท าไร่และปลูกยางพารา  

ความแตกต่างในระบบนิเวศดังกล่าวได้ท าให้ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์มีความหลากหลายต่างกัน ดังนั้นชนิดพันธุ์

นกและ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนที่สูงภาคเหนือจะเก่ียวข้องสัมพันธ์กับชนิดพันธุ์ในเขตประเทศจีน และยังพบว่ามีสัตว์

จ านวนมากที่ไม่ พบในที่อื่นใดในประเทศไทยอีกนอกจากบริเวณนี้ ส่วนทางคาบสมุทรตอนใต้จะเป็นแหล่งรวมจ านวน

ชนิดพันธุ์ ซึ่งพบว่า ลักษณะชนิดพันธุ์นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีความสัมพันธ์กับชนิดพันธุ์ในเขตซุนดา  

ความหลากหลายของพรรณพฤกษชาติ ตามภาคต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกับพรรณพฤกษชาติของ

ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศ ไทยจึงเป็นแหล่งรวมของกลุ่มพรรณพฤกษชาติ ( Floristic elements) ประจ าภูมิภาคใหญ่ 

ๆ ถึง 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก  ่กลุ่ม พรรณพฤกษชาติภูมิภาคอินเดีย –พม่า ( India–Burmese elements) กลุ่มพรรณ

พฤกษชาติภูมิภาคอินโดจีน ( Indo–Chinese elements) และกลุ่มพรรณพฤกษชาติภูมิภาคมาเลเซีย ( Malesian 

elements)  

ในทางวิชาการด้า นชีววิทยา มีการศึกษาว่าโลกมีการสูญเสียสัตว์และพืชในป่าเขตร้อน อย่างน้อย 27,000 

ชนิดต่อปี จากหลักฐานพบว่าในยุคก่อนที่มนุษย์จะถือก าเนิดมา อัตราสูญพันธ์อยู่ใน 1 ชนิด ใน 4 ปี เท่ากับอัตราการ

สูญพันธุ์สูงกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ถึง 120,000 เท่า คาดว่าในอนาคต โลกจะต้องสูญเสียชนิดพันธุ์ครึ่งหนึ่งของที่มี

อยู่ภายในสิ้นศตวรรษหน้า 

ประเทศไทยเป็นพื้นที่สูญเสีย สมัน (Cervus schomburgki) เมื่อปี 2475 ไปจากโลก และยืนยันได้ว่า มีสัตว์

ป่าที่สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย แล้ว คือ นกช้อนหอยใหญ่ (Pseudibis giganlen) และนกพงหญ้า (Graminicola 

bengalensis) รวมถึงไม่พบ แรดชวา (Rhinoceros sondaicus) กูปรี (Bos sauyeli)  นกกระสาปากเหลือง (Mycteria 

cineria) นกช้อนหอยด า (Pseudibis papillosa) นกกระเรียน (Grus antigone) และจระเข้ปากกระทุงเหว (Tomistoma 

schlegelii)  ในสภาพธรรมชาติอีกต่อไป (ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2547) 
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การคุกคามที่รุนแรงที่สุดต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพได้แก่ การรบกวนสภาพที่อยู่อาศัยตาม

ธรรมชาติและระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม การสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ า ความเป็น

เมืองการท่องเที่ยว และภาวะมลพิษ ล้วนแต่ก่อให้เกิดการลดลงของจ านวนประชากรพืช และสัตว์ป่า และเกิดการ

คุกคามต่อชีวิตในป่า 

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในระดับของภาคีอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological 

Diversity-CBD) ถึงหลักการที่ว่าความหลากหลายทางชีวภาพมีบทบาทส าคัญบางประการ ดังต่อไปนี้ (วิเทศ ศรีเนตร , 

2549)  

 ความหลากหลายทางชีวภาพเก้ือหนุนค้ าจุนหน้าที่ของระบบนิเวศ  

 บริการจากระบบนิเวศที่สมบูรณ์เป็นรากฐานให้เกิดการกินดีอยู่ดีของมนุษย์  

 หากรบกวนหน้าที่ของระบบนิเวศโดยท าให้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ จะท าให้ระบบนิเวศ

อ่อนแอลง 

 ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ส าคัญต่อความเป็นอยู่ของผู้คนตลอดเวลา  

(ภาพประกอบที่ 1) 

 มูลค่าที่ได้จากระบบนิเวศที่ได้รับการจัดการดีอย่างยั่งยืนมากกว่าที่ได้จากระบบนิเวศที่เปลี่ยนไป

เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งท าให้เกิดการจัดการอย่างไม่ยั่งยืน (ภาพประกอบที่ 2) 

 ในระดับภาคีของอนุสัญญาดังกล่าวมีความจ าเป็นที่ต้องผสานเชื่อมต่อส่วนที่มีบทบาทส าคัญ 

(actors) ในภาคส่วนเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นตัวผลักดันส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดและ

บรรเทาผลกระทบ (ภาพประกอบที่ 3) 

 การผสานความหลากหลายทางชีวภาพสู่ภาคส่วนที่เก่ียวข้องได้แก่ อาการและการเกษตร พลังงาน 

การค้า การพัฒนาและลดความยากจน (ภาพประกอบที่ 4) 
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ภาพที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพ บทบาทหน้าที่ของระบบนิเวศ , การให้บริการของระบบนิเวศ และ

แรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากรายงานโลกทรรศความหลากหลายทางชีวภาพ (2549) 

 

 

ภาพที่ 2 ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจภายใต้วิถีการปฏิบัติต่างๆ ที่แสดงให้เห็นว่ามูลค่าที่ได้จากระบบนิเวศที่

ได้รับจากการจัดการที่ดีมากกว่าระบบนิเวศที่ถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ จากรายงานโลกทรรศ

ความหลากหลายทางชีวภาพ (2549) 
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ภาพที่ 3 ปัจจัยผลักดันโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ จาก

รายงานโลกทรรศความหลากหลายทางชีวภาพ (2549) 

 

 

 

ภาพที่ 4 ความเชื่อมโยงระหว่าง อาหาร พลังงาน และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ จากรายงาน

โลกทรรศความหลากหลายทางชีวภาพ (2549) 
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2. แนวคิดและการด าเนินงานด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการจัดการระบบนิเวศป่าไม้ของประเทศไทย 

 
2.1  ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์  
 

ความหลากหลายทางชีวภาพ  (Biodiversity หรือ Biological diversity) ถูกน ามาใช้ในแวดวงวิชาการของ
ประเทศไทย  เมื่อปลายปี  2532 มีความหมายกว้างขวางและครอบคลุมถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช  สัตว์ 
จุลินทรีย์ในทุกระดับ ที่มีความเชื่อมโยงกันเป็นสายใยในระบบนิเวศ โดยทั่วไปจ าแนกออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

(1) ความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic diversity) หรือ ลักษณะทางพันธุกรรมที่สิ่งมีชีวิตแต่
ละชีวิตได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่อแม่  และส่งต่อไปยังรุ่นถัดไป  ความหลากหลายทางพันธุกรรมมีอยู่ทุกหนแห่ง  
ตั้งแต่สีของใบไม้  สีของขนนก  รสและกลิ่นของ ผลไม้ที่แตกต่างกัน  ในกรณีของมนุษย์จะเห็นได้ชัดเจนจาก  สีและ
ลักษณะของเส้นผม สีของนัยน์ตา รวมถึงสีผิวที่แตกต่างกัน ถึงแม้จะเป็นพี่น้องสืบสายเลือดเดียวกันก็ตาม 

(2)  ความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุ  (Species diversity) หมายถึงจ านวนชนิด  และจ านวนหน่วย
สิ่งมีชีวิตที่เป็นสมาชิก ของแต่ละชนิดที่มีอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยของประชากรนั้นๆ  หรือหมายถึงความหลากหลายของ
ชนิดสิ่งมีชีวิต (species) ที่มีอยู่ในพื้นที่หนึ่งนั่นเอง นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่า  สิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่วิวัฒนาการอยู่บนโลก
นี้ในปัจจุบันมีจ านวนชนิดอยู่ระหว่าง 2-30 ล้านชนิด โดยที่มีบันทึกอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 1.4 ล้านชนิด 
          (3)  ความหลากหลายของระบบนิเวศ  (Ecological diversity) คือความซับซ้อนของลักษณะพื้นที่ที่
แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของโลก เมื่อประกอบกับสภาพภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศท าให้เกิดระบบนิเวศหรือถิ่น
ที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน  การที่สามารถพบสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในแต่ละพื้นที่ได้โดยผ่านการคัดเลือกตาม
ธรรมชาติตามกระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
 
 หลักการทั่วไปในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพ มีแนวคิดหลัก 2 ประการ คือ 

 anthropocentric มีเจตนาที่ให้ผลประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งสิ้น การอนุรักษ์สัตว์ป่า และพืชป่าก็เพื่อที่
มนุษย์จะได้ประโยชน์ต่อไป 

 biocentric เห็นความส าคัญของพืชป่าและสัตว์ป่าโดยความส าคัญของตัวมันเอง เป็นการอนุรักษ์
เพราะเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ 

 
ในการก าหนดกฏเกณฑ์เพื่อการอนุรักษ์ แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ 

 species approach คือการอนุรักษ์และคุ้มครองชนิดพันธุ์ ตัวอย่างเช่น อนุสัญญาไซเตส วิธีคุ้มครอง
คือ การก าหนดบัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์ว่าชนิดพันธุ์ใดต้องการจะคุ้มครอง โดยแยกออกเป้น บัญชี
หมายเลข 1, 2, และ 3 กฏหมายภายในเช่น พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตวืป่า ก็ใช้วิธี
เดียวกัน คือ การก าหนดบัญชีรายชื่อสัตว์เป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง และใช้มาตรการทาง
กฏหมายเป็นเครื่องมือในการคุ้มครอง 

 habitat approach การอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัย จะท าโดยก าหนดพื้ยที่ เช่น อนุสัญญาแรมซาร์ ซึ่งมี
วิวัฒนาการมาจากการอนุรักษ์นกน้ าในยุโรป ซึ่งอนุรักษ์แหล่งน้ าที่เป็นแหล่งที่อยู่และแหล่งอาการ 
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ตลอดจนแหล่งขยายพันธุ์ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ก าหนดพื้นที่คุ้มครองเป็นสอง
ประเภท คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า กฏหมายประมงก าหนดเป็นเขตรักษา
พืชพันธุ์ 

 activities/ process approach ในปัจจุบันเริ่มเน้นมากขึ้นโดยเฉพาะกฏหมายที่เก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมโดยตรง เช่นอุตสาหกรรมควบคุมการผลิตในโรงงาน หรือตัวอย่างการก าหนดให้ประเทศ
ที่จะส่งกุ้งไปสหรัฐถ้าจับโดยวิธีลากอวนจะต้องติดตั้งเครื่องมือแยกเต่า ถ้าไม่ติดตั้งเครื่องมือก็จะไม่
สามารถส่งกุ้งไปได้  

 
 อนุสัญญาและกฏหมายระหว่างประเทศซึ่งคุ้มครองและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ส าหรับข้อตกลง
ทางสิ่งแวดล้อม (Environmental agreement) ที่ส าคัญเก่ียวข้องกับระบบนิเวศป่าไม้ มีดังนี้ 
 
 ปี พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองนก  (International Convention for the 
Protection of Bird, Paris) เพื่อคุ้มครองนกในธรรมชาติ 
 ปี พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพืช  (International Plant Protection 
Convention, Rome) เพื่อรักษาระดับและเพิ่มความร่วมมือนานาชาติในการควบคุมแมลง และเชื้อโรค 
 ปี พ.ศ. 2513 (ค.ศ.1970) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก  
(Convention Concerning the Protection of the world Cultural and Natural Heritage) ไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี
สมาชิกและได้ก าหนดให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งเป็นมรดกทางธรรมชาติ 
 ปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1071) อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน้้า  (Convention on Wetland of 
International Importance especially as Waterfowl Habitat) หรือ Ramsar Convention 
 ปี พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) อนุสัญญาไซเตส  (The Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ (ในขณะนั้น) ร่วมร่างอนุสัญญา และลงนามรับรอง
อนุส ญญาในปี พ.ศ. 2518 (ค.ศ.  1975) และให้สัตยาบันในปี 2526 (ค.ศ.1983) ถึงแม้กรมป่าไม้จะมีพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 แต่ก็มิได้มีบทบัญญัติที่รองรับอนุสัญญาไซเตสอยู่เลย จนกระทั่งประเทศไทยถูก
ประกาศห้ามทางการค้า จึงเป็นเหตุให้ต้องร่างกฏหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับใหม่ขึ้นมาใน พ.ศ. 2535 และมี
การประกาศรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองให้อยู่ในบัญชีไซเตส ตามบัญชีหมายเลข 1, 2 และ 3 โดยใช้อ านาจตามมาตรา 23 
เพราะมีบทบัญญัติลงโทษ (ชุมเจตน์ กาญจนเกษร, 2539) 
 ปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธ์ุท่ีมีการอพยพย้ายถิ่น  (Bonn 
Convention of Migratory Species of Wild Animals) เพื่ออนุรักษ์ชนิดพันธุ์ที่มีการอพยพย้ายถิ่น ซึ่งไทยยังมิได้เข้า
เป็นภาคีสมาชิก 
 ปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) การประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลกที่ริโอ เดอ จาเนโร จบสิ้นลงด้วยการมีอนุสัญญา 
2 ฉบับ คือ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity-CBD) และ
อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  (Framework Convention on Climate Change) ซึ่ง
ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาทั้งสองฉบับในการประชุมดังกล่าว 
 
 ปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ล าดับที่ 118 และมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 ซึ่งประเทศไทยต้องด าเนินงานตามมติและพันธกรณีตลอดจนโปรแกรมงานของ
อนุสัญญา ในฐานะภาคีตามมาตรา 7(a) ตามอนุสัญญาที่ก าหนดให้ภาคีจ าแนก วินิจฉัย องค์ประกอบของความ
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หลากหลายทางชีวภาพที่ส าคัญส าหรับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยพิจารณารายการซึ่งระบุตาม
ประเภทชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์  ชนิดพันธุ์หายาก และชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น หรือชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม และมาตรา 8(k) 
ก าหนดให้ภาคีจัดท าหรือธ ารงค์รักษากฏข้อบังคับที่จ าเป็นและ/หรือข้อก าหนดระเบียบบังคับต่างๆ เพื่อเป็นการ
คุ้มครองชนิดพันธุ์และประชากรที่ถูกคุกคาม 
 
2.2  เกณฑ์จ้าแนกชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม 
 
 ประเทศไทยได้ด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพมาเป็นเวลานาน การศึกษาเก่ียวกับอนุกรมวิธานของพืช
และสัตว์มีมาเกือบร้อยปี ปัจจุบันมีการรวบรวมพรรณพฤกษชาติและพันธุ์สัตว์ได้เกินกว่า 80 % ของประเทศ การจัด
สถานภาพเฉพาะในประเทศไทยนั้น มีการประชุมทางวิชาการเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และมีนักวิชาการซึ่ง
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาในกลุ่มต่างๆที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศด้านชีววิทยาได้วิเคราะห์ประเมินไว้ใน
เบ้ืองต้น ในหนังสือ ความหลากหลายทางชีวภาพประเทศไทย (2532) ครอบคลุมสิ่งมีชีวิตในประเทศไทยเกือบทุกกลุ่ม  
และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้จัดท าไว้ใน พ.ศ. 2533 แต่อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่า
สถานภาพดังกล่าวยังมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องอยู่บ้างจากนักวิชาการบางส่วน (ส านักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม, 2539) 
 เกณฑ์จ าแนกชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ( Threatened species categories) ที่ใช้ใน Red Data book และ Red 
List ของ IUCN เป็นเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ ได้ถูกน ามาใช้อ้างอิงในเอกสารและ
บัญชีรายชื่อในประเทศต่างๆ เกณฑ์ในการจ าแนกชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามประกอบด้วยวิธีการในการระบุชนิดพันธุ์ที่มี
ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ที่เข้าใจง่าย เพื่อช่วยในการก าหนดมาตรการด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองชนิดพันธุ์ดังกล่าว 
 ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (ในขณะนั้น) ได้จัดท า “รายงาน
สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (Biodiversity Country Study) ขึ้น ในฐานะหน่วยงาน
ประสานงานกลางของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล ตลอดจน
สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการค้นคว้าอ้างอิง ตลอดจนใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพิจารณาด าเนินโครงการพัฒนาและใช้ประกอบการพิจารณาในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากโครงการพัฒนาต่างๆ ที่มักประสบปัญหาเก่ียวกับสถานภาพที่ได้รับการยอมรับว่าชนิดพันธุ์ใดอยู่ในภาวะหายาก 
ใกล้สูญพันธุ์ หรืออยู่ในภาวะถูกคุกคาม ที่มีเอกสารอ้างอิงที่ตรวจสอบได้เพียง IUCN Red DATA Book เท่านั้น ซึ่ง
แสดงสถานภาพและแหล่งที่พบของพืชและสัตว์ทั่วโลก ไม่มีจ าเพาะเจาะจงของประเทศไทย 
 ปัจจุบัน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมเพื่อจัดสถานภาพ
ทรัพยากรชีวภาพประเทศไทยขึ้น โดยได้พิจารณาสถานภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทิน
น้ าสะเทินบก และปลา รวมถึงพืช โดยพิจารณาสถานภาพตามแนวทางเอกสาร IUCN Red List Categories รุ่น 
(version) 2.3: IUCN (1994) และ (version) 3.1: IUCN (2001) ซึ่งเป็นเกณฑ์ปัจจุบัน สามารถจัดท าข้อมูลสถานภาพ 
ถิ่นที่อยู่อาศัย การแพร่กระจาย และทะเบียนรายการชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย ( Thailand Red Data) ในปี 
2548 (2005) สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุง กลไก มาตรการ  ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหารความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยต่อไป 
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ในการประเมินสถานภาพของชนิดพันธุ์ในปี 2539 ใช้เกณฑ์จ าแนกรุ่น (version) 2.3: IUCN (1994) ซึ่ง

ประกอบไปด้วย 
 

 สถานภาพสูญพันธุ์ (Extinct-EX) 
 สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in Wild-EW) 
 ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered-CR) 
 ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered-EN) 

 มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable-VU) 
 มีความเสี่ยงน้อย (Lower Risk-LK) 
 ข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient-DD) 
 ไม่ได้รับการประเมิน (Not Evaluated-NE) 

 
 ส าหรับสถานภาพที่มีความเสี่ยงน้อย (Lower Risk-LR) ยังแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มที่ขึ้นอยู่กับการ
อนุรักษ์ (Conservation Dependent-CD) กลุ่มที่ใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened-NT) และกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด 
(Least Concern-LC) 
 
 ส าหรับโครงสร้างในการประเมินสถานภาพตาม IUCN ในปี 2548 (2005) ได้ยกระดับสถานภาพกลุ่มย่อยของ
สถานภาพที่มีความเสี่ยงน้อย ( Lower Risk-LR) กลุ่มที่ใกล้ถูกคุกคาม ( Near Threatened-NT) กลุมที่เป็นกังวลน้อย
ที่สุด (Least Concern-LC) ขึ้นเป็นสถานภาพหลัก และตัดสถานภาพความเสี่ยงน้อย ในกลุ่มย่อยกลุ่มที่ขึ้นอยู่กับการ
อนุรักษ์ (Conservation Dependent-CD) ออก 
 

(รายละเอียดการใช้เกณฑ์ประเมินแสดงไว้ในภาคผนวก) 
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ภาพที่ 2-1 โครงสร้างของเกณฑ์ในการจ าแนกรุ่น (version) 2.3: IUCN (1994) เพื่อใช้ในการจัดท าบัญชีรายชื่อระหว่างปี 

2539-2544 (1996-2001) 

ภาพที่ 2-1 โครงสร้างของเกณฑ์ในการจ าแนกรุ่น (version) 3.1: IUCN (2001) เพื่อใช้ในการจัดท าบัญชีรายชื่อปี 2546 

(2003) เป็นต้นมา 
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2.3  วิวัฒนาการของนโยบายและกฏหมายเพื่อการจัดการทรพยากรป่าไม้ของประเทศไทย 
 (ปรับปรุงจาก ระวี ถาวร, ไม่ระบุปี) 

 
 ประเทศไทยในยุคแรกๆ ราษฏรได้ใช้ประโยชน์จากการล่าสัตว์ป่า และเก็บหาของป่าต่างๆ มีการส่งหนังกวาง 
งาช้าง นอแรด ไม้ และของป่าต่างๆ ไปขายยังต่างประเทศเป้นจ านวนมาก เพื่อการก าหนดชนิดไม้ และเก็บภาษีไม้
ส่งออก โดยเฉพาะไม้สักซึ่งมีการค้าขายมายาวนานตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นอยู่ในเฉพาะตลาดเอเชีย ต่อมา
ชาวต่างชาติน าไม้สักไปขายที่อังกฤษ จึงมีนายทุนชาวยุโรปมาลงทุนท าไม้มากขึ้นในประเทศ โดยอ านาจอยู่ที่เจ้าครอง
นครต่างๆ มีการค้าขายกับต่างชาติยุโรปมากขึ้นโดยเฉพาะไม้สัก และเครื่องเทศ ตั้งแต่ เกิดสนธิสัญญบาวริ่งตังแต่ ในปี 
พ.ศ.2398  ที่เปิดประตูการค้าสู่สากลทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และผลผลิตทางการเกษตร  

พ.ศ. 2417 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เก็บภาษีการส่งออกไม้แปรรูป 
 พ.ศ. 2439 จัดตั้งกรมป่าไม้ ในราชสมัย ราชการที่ 5 ได้ตั้งกรมป่าไม้เพื่อให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าจัดระบบการ
จัดการป่าไม้ โดยเฉพาะการท าไม้สัก ตามรายงานการศึกษาของ Mr. H.A. Slade นักวิชาการป่าไม้ชาวอังกฤษ  
มีนักการป่าไม้เข้ามาวางแผนการจัดการป่าไม้ของชาติ คือ Mr. H.A. Slade ส่งไม้ออกต่างประเทศ อังกฤษ 
 พ.ศ. 2441 พ.ร.บ. ควบคุมการตัดไม้สัก ก าหนดขนาดจ ากัดของไม้สักที่ตัดฟันได้ที่ขนาดตั้งแต่ 6 ฟุต 4.5 นิ้ว
ขึ้นไปจากกฎหมายดังกล่าวน าไปสู่การเกิดระบบการเลือกตัด  (selection system) เนื่องจากมีการจ าแนกชั้นไม้ที่ตัดได้ 
เหลือไม้ชั้นรองที่ไม่ได้ขนาดจะถูกเก็บไว้ตัดในรอบต่อไปเมื่อได้ขนาด 
 พ.ศ. 2443 พ.ร.บ. รักษาช้างป่า เนื่องจากการที่ราษฎรได้คล้องช้างป่าเพื่อน ามาใช้เป็นจ านวนมากเกิน
ความสามารถในการดูแล  

พ.ศ. 2481 พรบ.คุ้มครองสงวนป่า กฎหมายฉบับแรกที่สนใจป่าในฐานะ อาณาเขตพื้นที่ จากเดิมที่สนใจ
เฉพาะ “ต้นไม้” โดยสิทธิหนือพื้นที่ป่าทั้งหมดของประเทศเป็นของรัฐ (รวมศูนย์อ านาจ) โดยก าหนดพื้นที่ป่าออกเป็นป่า
คุ้มครอง และป่าสงวนโดยมีแผนที่แนบท้าย จับจอง ก่อสร้าง แผ้าถาง หรือเผาป่า หากบุคคลอ้างว่ามีสิทธิที่ดินตาม
กฎหมายที่ดินให้เพิกถอนสิทธิออกโดยให้จ่ายค่าชดเชย การจัดการป่าที่ยึดตัวกฎหมายนี้ขัดกับจารีต และวิถีชีวิตคน
ไทยที่ยังชีพอยู่ในป่ามาก่อน  

พ.ศ. 2484 พ.ร.บ. ป่าไม้ และรัฐตั้งหน่วยงานรัฐวืสาหกิจท าไม้เองมีเจตนารมณ์เพื่อรวบรวมปรับปรุงกฏหมาย
เก่ียวกับการท าไม้ การใช้ประโยชน์จากไม้และของป่า โดยมีสาระส าคัญคือนิยามป่าหมายถึง “ที่ดินที่ยังไม่มีบุคคลได้มา
ตามตามกฎหมายที่ดิน ” ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตของป่าไปยังพื้นที่อื่นๆครอบคลุมที่ดินกว้างขวางทั่วประเทศซึ่ง
อาจจะมีสภาพเป็นป่าที่มีต้นไม้ปกคลุม หรือไม่ก็ตาม แต่หากไม่มีหลักฐานโฉนดที่ดินก็ตีความว่าเป็น “ป่า” ตกอยู่ใน
สิทธิอ านาจของรัฐตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังก าหนดชนิดไม้ ของป่าหวงห้าม และควบคุมกิจกรรมการท าไม้
โดยเฉพาะท าไม้สัก ไม้ยางและเก็บหาของป่าและกิจกรรมพัฒนาต่างๆในเขตป่า การเสียค่าภาคหลวง และห้ามการตัด
ไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์/กรมป่าไม้  

พ.ศ. 2490 รัฐตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป. Forestry Industry Organization: FIO) ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการสัมปทานและจัดการผลประโยชน์การท าไม้แก่รัฐ มีพื้นที่ป่ามากกว่าร้อยละ 60 /พื้นที่ป่า หรือที่ดิน
ที่ยังไม่ได้มาซึ่งตามกม.ที่ดินนั้นรัฐเป็นกรรมสิทธิ์หรือเจ้าตามกฎหมาย รวมทั้งต้นไม้ ของป่าที่ส าคัญทางการค้า การใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ป่า และของป่าที่ระบุต้องขออนุญาตและเสียค่าภาคหลวง 

พ.ศ. 2500 มีการรณรงค์ให้รัฐบาลสงวนพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ความเป็นป่าจากรายงานการท าลายจาก FAO 
ส่งผลต่อนโยบายของการจัดการป่าไม้ไทย โดยหลังจาก ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัญหาการท าลายป่ามีความ
ชัดเจนมากขึ้นในช่วงภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมา Dr Loetch ผู้เชียวชาญที่องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติได้ส่งตัวมาช่วยส ารวจป่าไม้สักในประเทศไทย โดยระบุว่าป่าไม้สักของประเทศไทยประสบการบุกรุกแผ้ว
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ถาง การลักลอบตัดไม้ จนท าให้เหลือไม้สักจริงเพียงสองในสามของปริมาณที่ควรมีอยู่ตามระบบเลือกตัดของ ดร.แบ
รนดิส หากไม่แก้ไขจะท าให้การจัดการป่าไม้สักไทยสิ้นสุด ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล ซึ่งเห็น
การท าลายป่า และการล่าสัตว์อย่างมาก จึงริเริ่มรณรงค์และพยายามพูดคุยกับรัฐบาลให้มีการสงวนพื้นที่ป่าเพื่อการ
อนุรักษ์ความเป็นป่า (wilderness area) จนท าให้รัฐบาลต้องออกกฎหมายในการอนุรักษ์หลายๆฉบับในระยะต่อมา 
จะเห็นว่า ปัญหาการจัดการป่าของประเทศไทยตั้งแต่ อดีตถึง พ.ศ. 2500 คือ ขาดแผนการจัดการป่าไม้ ( forest 
management plan) ของป่าสัมปทานแต่ละป่า 

พ.ศ. 2503 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  ก าหนดบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้ามมิให้ผุ้ใดเข้าไป
ครอบครองยึดถือที่ดิน ตัดโค่น แผ้วถางในเขตที่สงวนไว้ให้ความคุ้มครองสัตว์ป่าตามบัญชีท้านพระราชบัญญัติเป็นสัตว์
ป่าคุ้มครอง และสัตว์ป่าสงวน ห้ามล่าสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อการค้าและครอบครอง 

พ.ศ. 2504 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ  เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติบริเวณพื้นที่ป่าที่มีความส าคัญ 
โดดเด่นทางธรรมชาติ พร้อมทั้งกิจกรรมนันทการและการท่องเที่ยว / จัดตั้งพื้นที่ที่มีความโดดเด่น สวยงามทาง
ธรรมชาติ แบ่งโซนจัดการ ก าหนดกฎระเบียบในการใช้พื้นที่ และทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าในพื้นที่/กรมป่าไม ้

พ.ศ. 2501 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 แผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ และจัดจัดตั้ง
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดโครงการกระทรวง กรมต่างๆ การจัดการป่าไม้อยู่ในความรับผิดชอบ 
ของกรมป่าไม้ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายในการรักษาป่าให้ได้ร้อยละ 50 หรือ 162 ล้านไร่ 
โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ป่าถาวรของประเทศ 

พ.ศ. 2507 พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ  พัฒนามาจาก พ .ร.บ.สงวนและคุ้มครองป่า พ.ศ. 2481 แต่มีความ
เข้มข้นกว่าในแง่รองรับการใช้อ านาจของรัฐ เพื่อปกป้องคุ้มครองพื้นที่ป่าและลดการท าลายป่าให้ช้าลงซึ่งในขณะนั้นป่า
ถูกท าลายอย่างมากมาย โดยเฉพาะที่อยู่นอกอุทยานแห่งชาติโดยมีเป้าหมายรักษาพื้นที่ป่าไว้ที่ร้อยละ 50 ของพื้นที่
ประเทศ หรือ 156 ล้านไร่ ตามเป้าหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1 ซึ่งต่อมาลดลงเหลือร้อยละ 40 หรือ 
128 ล้านไร่ โดยมีเป้าหมายให้เป็นป่าอนุรักษ์ 15 เปอร์เซ็นต์ และป่าเศรษฐกิจ 25 เปอร์เซ็นต์ กฎหมายฉบับนี้เป็นการ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการควบคุมทรัพยากรมาสู่การควบคุมอาณาเขตเป็นหลัก โดยการเร่งรีบปักปันเขตป่าสงวน
แห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองให้เร็วขึ้น  การปักปันเขตพื้นที่ป่าสงวนได้รวมหมู่บ้านที่มีมานานแล้ว ชุมชนท้องถิ่นพื้นเมือง
ไว้หลายแห่งและในขณะเดียวกันไม่สามารถป้องกัน “การบุกรุก” จากที่เร่รอนหาที่ตั้งถิ่นฐานได้ ,โดยใช้ทรัพยากรป่าไม้
ตอบสนองทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าที่จะเป็นการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และในทางปฏิบัติการมักเกิดปัญหา
มากมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อความล้มเหลวของการจัดการป่าไม้ในระยะต่อมา 

พ.ศ. 2510-2520 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน ส่งเสริมปลูกพืชเชิงเด่ียวเพื่อการส่งออก  พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยการตัดถนน สร้างเขื่อน จัดท านิคมสร้างตนเอง และในช่วงดังกล่าวนี้ เกิดสงครามใน
แถบอินโดจีนรุนแรง จึงมีการตัดถนนเพื่อความมั่นคง มีนโยบายการสู้รบปราบปรามระบบคอมมิวนิสต์ และยังคง
ด าเนินการให้เอกชนสัมปทานป่าไม้อยู่ ต่อมาภายหลังสงครามอินโดจีนเร่งส่งเสริมการปลูกพืชไร่ “คลื่นพืชเศรษฐกิจ ” 
ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด ปอ มันส าปะหลัง ถัวเหลือง พร้อมทั้งการขยายพื้นที่ปลูกข้าว  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากระบบ
เศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ระบบตลาดมากขึ้น แต่ผุ้ที่ได้ก าไรรายใหญ่จริงๆ กลับเป้นพวกพ่อค้าและเจ้าหนี้ซึ่งมักเป็นผุ้จัดการ
ให้มีการถางป่าและปลูกพืชในพื้นที่ที่เคยเป็นป่า โดยมีความพยายามให้ได้สิทธิที่ดินในอนาคต (เบรนเนอร์และคณะ 
2543)  ซึ่งเรียกยุคนี้ว่า “ยุคป่าแตก ” ซึ่งป่าไม้ถูกท าลายมากในช่วงปี พ.ศ. 2519- 2521 อย่างไรก็ตาม ในพ.ศ. 2511 
รัฐบาลก าหนดให้ วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 

พ.ศ. 2520 -2530 ส่งเสริมรณรงค์การปลูกสร้างสวนป่าภาคเอกชน และพัฒนาแหล่งพลังงาน พร้อมๆกับ
ก าหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ในช่วงนี้  อัตราการท าลายป่าของประเทศไทยยังมีอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่องจากการ
ขยายตัวของพืชเศรษฐกิจ อัตราการลดลงของพื้นที่ป่าของประทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2519-2525 มีอัตราที่ร้อยละ 3.85 
เป็นอัตราลดลงสูงสุดของประเทศเขตร้อนทั่วโลก จึงมีนโยบายและเงื่อนไขให้ผู้รับสัมปทานป่าปลูกป่าทดแทน แต่ใน
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ขณะเดียวกันนั้นรัฐเริ่มมีการส่งเสริมและให้สัมปทานพื้นที่เพื่อการปลูกภาคเอกชนโดยเพื่ออุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ ชิ้นไม้สับ โดยรัฐบาลพยายามที่จะลดพื้นที่สัมปทานป่าธรรมชาติลงกว่าครึ่งหนึ่ง เพื่อรักษา
ป่าธรรมชาติ แต่ยังคงมีการลักลอบท าไม้อย่างผิดกฎหมาย และขณะเดียวกันยังมีความพยามการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่
เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองการใช้พลังงานของภาคอุตหสกรรมต่างๆที่ก าลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จนเกิด
กระแสการอนุรักษ์ขึ้นอย่างกว้างขวางใน ประเทศไทย กรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนน้ าโจนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่ง
ใหญ่นเรศวร ในปี พ.ศ. 2529 

พ.ศ. 2528 นโยบายป่าไม้แห่งชาติ  ในขณะนั้นประเทศไทยมีพื้นทีป่าเหลือ 93 ล้านไร่ หรือร้อยละ 29 ของ
พื้นที่ประเทศ ซึ่งในขณะนั้นรัฐบาลไทยระบุว่าประสบปัญหาหลักด้านทรัพยากรป่าไม้  3 ประการ คือ อัตราการบุกรุก
ท าลายป่ายังสูง ความขัดแย้งในการใช้ที่ดิน และยังมีความต้องการในการใช้เนื้อไม้ที่เพิ่มขึ้น จึงต้องการให้มีการพัฒนา
นโยบายป่าไม้แห่งชาติขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีแผนแม่บทป่าไม้ ( Master plan) และมีกลไกการประสานแผนงาน
ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ทั้งที่ดิน แหล่ง และแร่ธาตุ โดยนโยบายป่าไม้แห่งชาติได้ระบุข้อนโยบาย
ไว้ 20 ข้อ โดยมีข้อส าคัญหลักอยู่ 2 ประการ คือ ประการแรกก าหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยร้อยละ 40 
ของพื้นที่ เป็นป่าอนุรักษ์ 15 %และป่าเศรษฐกิจ 25 %ประเทศ ตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ดังนั้นใน
ส่วนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจกรมป่าไม้จึงยังคงให้สัมปทานเนื้อที่ป่าธรรมชาติ 13 % อีก 12 %เป็นกิจกรรมปลูกสร้างสวนป่า 
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายจึงมีนโยบายที่ส าคัญประการที่สองคือเร่งส่งเสริมการปลูกป่า ซึ่ง เป็นการมองคุณค่าแต่
เพียงสถานเดียวคือ “เนื้อไม้และปริมาณไม้ ” และเป็นนโยบายที่ก าหนดวัตุประสงค์ไปตามกระแสการพัฒนาที่เป็นอยู่
เฉพาะด้านคือ เพื่อประโยชน์ในการอุตสาหกรรมและการส่งออก เช่น อุตสาหกรรมกระดาษโดยการส่งเสริมการปลูกป่า
ประเภทไม้โตเร็วเพื่อเน้นตอบสนองอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังคงหลักการเหมือนกับการจัดการป่าที่ผ่านมาคือ การใช้
ประโยชน์จากป่าด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่ที่เพิ่มเติมโจทย์เข้ามาคือ จะท าอย่างไรที่จะให้ธุรกิจเอกชนเข้ามาใช้
ประโยชน์จากป่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย นอกเหนือจากที่รัฐเคยเป็นพระเอกแต่ผู้เดียว แต่อย่างไรก็ตามประเทศ
ไทยก็ใช้นโยบายป่าไม้ พ.ศ. 2528 เป็นกรอบในการด าเนินการจัดการป่า ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในประเด็น การใช้
ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าอย่างมาก เช่น โครงการปลูกสร้างสวนป่ายูคาลิปตัสของเอกชนโดยรัฐให้เช่าพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติที่ทับซ้อนซ้อนที่ท ากินของชาวบ้านและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชนอยู่เดิม ซึ่งบังคับใช้มาตรการบังคับ
ทางกฎหมายภายใต้ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตราที่ 16 และ 20  ท าให้เกิดขบวนการต่อต้านสวนป่ายูคาลิ
ปตัสอย่างหนักในภาคอีสาน ซึ่งต่อมารัฐพยายามแก้ไขปัญหาดังโดยใช้นโยบายการจัดสรรที่ท ากินแก่ราษฎรภายใต้
โครงการจัดสรรที่ดินท ากินแก่ราษฎรผุ้ยากไร้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม (คจก.) แต่กลับอันน าไปสู่ความขัดแย้ง
ที่รุนแรงมากขึ้นในระยะต่อมา  

พ.ศ. 2532 ยกเลิกการท าสัมปทานป่าไม้ เกิดแผนแม่บทป่าไม้ และเกิดกระแสการพัฒนาป่าชุมชน  เนื่องจาก
ยังมีการท าไม้ผิดกฎหมายมาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดภัยพิบัติ วาตภัย และแผ่นดินถล่มในภาคใต้ปลายปี พ.ศ. 2531 เกิด
การสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินจ านวนมาก สื่อต่างๆมีการประโคมข่าวเกิดจากการท าไม้ จนเกิดกระแสการอนุรักษ์ภาค
ประชาชนที่ท าให้รัฐบาลต้องยกเลิกการสัมปทานการท าไม้  ประเทศไทยต้องพึ่งพาทรัพยากรป่าไม้จากประเทศเพื่อน
บ้านอย่างหนักโดยเฉพาะมาเลเซีย กัมพูชา ลาว และพม่า ในขณะเดียวกันในไทยการท าลายป่าก็ยังด าเนินต่อไปด้วย
การขยายโครงสร้างพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงป่าธรรมชาติที่อ้างว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นการปลูกสร้างสวนป่า และการ
ลักลอบท าไม้อย่างผิดกฎหมาย 

พ.ศ. 2533 เกิดแผนแม่บทป่าไม้ ที่ได้รับการช่วยเหลือและความร่วมมือจากผู้เชียวชาญประเทศฟินแลนด์มา
จัดท าแผนแม่บท และมีแผนงานจัดสรรที่ท ากินให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้
โครงการจัดที่ดินท ากินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม หรือโครงการ คจก. โดยท าการส ารวจการถือ
ครอง จ าแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้และอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ท ากินและที่อยู่อาศัยเดิมซึ่งบางแห่งไป
ทับซ้อนกับพื้นที่ชุมชนอื่นๆ โดยมีเป้าหมายที่จะน าพื้นที่ที่อพยพชาวบ้านออกไปแล้วให้เอกชนเช่าพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อ
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ปลูกสวนป่าประเภทไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรมกระดาษในอัตราไร่ละ 10 บาท ระยะเวลา 30 ปี ซึ่งท าให้เกิด
กระบวนการคัดค้านต่อต้านจากชาวบ้านอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะภาคอีสาน ส่งผลให้ยกเลิกโครงการดังกล่าวในปี 
พ.ศ. 2535  ในขณะเดียวกันนั้นรัฐก็ส่งเสริมการลงส่งเสริมชุมชนการปลูกป่าไม้โตเร็วในลักษณะสหกรณ์ปลูกป่า หรือ 
การเกษตรพันธะสัญญา (contract farming) และในขณะช่วงเริ่มต้นด าเนินการตามแผนแม่บทในช่วงปี พ.ศ. 2533 ซึ่งที่
มีทั้งที่ส่งเสริมการปลูกสวนป่าซึ่งกลายเป้นประเด็นปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ภาครัฐก็มีแผนการประกาศและ
ขยายพื้นที่คุ้มครองครอบคลุมพื้นที่ป่าควบคู่กันไปด้วยซึ่งในขณะนั้นมีชาวบ้านที่ติดอยู่ในเขตป่าหลายล้านคน และ
กลายเป็นประเด็นจุดชนวนความขัดแย้งเรื่องที่ดินท ากินในเขตป่าอย่างรุนแรงและกว้างขวางในทุกภูมิภาคในสังคมไทย 
โดยเฉพาะภาคเหนือซึ่งมีชุมชนชาติพันธุ์อาศัยในเขตป่าจ านวนมาก ซึ่งต่อมาเกิดความเคลื่อนไหวประเด็นเรื่องป่า
ชุมชนขึ้นในประเทศไทย ซึ่งชุมชนท้องถิ่นมีความหวังว่าป่าชุมชนคือ ทางออกของสังคมไทย ในขณะนั้น 

 พ.ศ. 2534 จึงเกิดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในทุกภูมิภาคเรื่อง “ป่าชุมชนในประเทศไทย : แนวทางการ
พัฒนา” โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ร่วมกับ
องค์กรพัฒนาเอกชน  

พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. สวนป่า และ การจ าแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  จ าแนกชั้น
คุณภาพลุ่มน้ า เพื่อเป็นการสนับสนุนโยบายการพัฒนา “ป่าเศรษฐกิจ” (พื้นที่ป่าที่สามารถใช้ประโยชน์ทางเสรษฐกิจได้ 
หรือเป็นป่าที่มีการอนุญาตให้ท าไม้ออกโดยการสัมปทานได้ หรืออนุญาตให้มีการน าทรัพยากรธรรมชาติอย่างอื่น
ออกมาใช้ประโยชน์ได้)  ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ร้อยละ 25 นโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2528  เพื่อส่งเสริม
กิจการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อการค้าในที่ดินของรัฐที่เป็นป่าเสื่อมโทรมและที่ดินของเอกชน และคุ้มครองสิทธิการท าไม้
หวงห้ามที่ได้จากการปลูกสร้างสวนป่า เป้าหมายการท าสวนป่าคือ มุ่งเน้นเพิ่มพื้นที่ท าไม้ให้มีปริมาณมากขึ้นและเป็น
แหล่งวัตถุดิบส าหรับอุตาหกรรมเยื่อกระดาษภายหลังจากยกเลิกการสัมปทานป่าไม้ ทั้งนี้ยังมีมาตราการส่งเสริมส าหรับ
ผู้ท าสวนป่าด้วยการให้สิทธิพิเศษ ให้ได้รับการยกเว้นการช าระค่าภาคหลวง และไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับตาม พ .ร.บ.ป่า
ไม้ 2484 แล พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  

พ.ศ. 2535 มีการประชุม Earth Summit ของสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือ  แนวคิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน นครริโอ เดอจาเนโร ประเทศ บราซิล เกิดอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง
ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นอนุภาคี และให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ จึงเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนเป้าหมายที่จะมีพื้นที่ป่าระหว่างพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และป่าเศรษฐกิจ จากเดิมมีเป้าหมายป่าเศรษฐกิจ 25 
เปอร์เซ็นต์ และป่าอนุรักษ์ 15 เปอร์เซ็นต์ เป็นลดพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเหลือ 15 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็น 
25 เปอร์เซ็นต์ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 7 ซึ่งในขณะนั้นยังมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายทั้งอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เหลือจริงเพียง 12.5 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงมีนโยบายให้จ าแนกเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ าเพื่อ
เพิ่มพื้นที่อนุรักษ์หากเป็นแหล่งต้นน้ า หรือชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 1 เอ ตาม มติครม. จัดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าในระยะต่อมา 
ส่งผลให้ชาวบ้านติดอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์เพิ่มขึ้นอีกจ านวนหนึ่ง  พร้อมทั้งจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดิน
ป่าไมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ออกเป็นป่าอนุรักษ์ (โซนซี) ป่าเศรษฐกิจ (โซน อี) และพื้นที่เหมาะสมต่อการเกษตร 
(โซน เอ) ซึ่งท าให้กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมให้กับส านักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.)  

พ.ศ. 2536 นโยบายปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พร้อมกับสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตนเอง 
ซึ่งท าให้กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมโซนเอในปี พ.ศ. 2536 จ านวน  7 ล้านไร่ และป่าสงวนเสื่อมโทรม
โซนอี ในปี พ.ศ. 2537 อีก จ านวน 37 ล้านไร่ รวมพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่น าไปจัดสรรเป็นเนื้อที่กว่า  44 ล้านไร่ให้กับ
ส านักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.) โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความขัดแย้งกับคนในท้องถิ่นในเรื่องสิทธิการ
ใช้ที่ดิน ลดการแผ้วถาง และเพิ่มผลผลิตไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ให้การภาครัฐให้การสนับสนุนด้านการเงินไร่ละ 3,000 
บาทต่อ 5 ปี  
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พ.ศ. 2537 พรบ.องค์การบริหารส่วนต าบล และเริ่มโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ มีการจัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพื่อที่จะบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแนวทางการกระจายแผนงานที่เดิมท าจากส่วนกลางให้เป้
นภาระกิจของท้องถิ่น และในปี พ.ศ. 2537 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบ 50 ปี จึงเกิด
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วทุกภูมิภาค โดยภาคธุรกิจเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการปลูกป่าถาวรเฉลิม
พระเกียรติฯ ซึ่งเกิดกระบวนการพัฒนา CSR ขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีเป้าหมาย 5 ล้านไร่ทั่วประเทศ เพื่อฟื้นฟู
ระบบนิเวศป่าไม้ และแหล่งต้นน้ าล าธาร โดยกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่เป้าหมายเน้นที่ภาคเหนือ 

พ.ศ. 2539 กระแสรณรงค์ป่าชุมชนอย่างกว้างขวาง บวชป่า 50 ล้านต้น และร่าง พรบ. ป่าชุมชน 
เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือตอนบน ได้จัดท าแผนการฟื้นฟูป่า และการคุ้มครองป่าให้ชื่อว่า “การบวชป่า 50 ล้านต้น 
โดยคัดเลือกป่าชุมชน 100 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 160,000 ไร่ เพื่อเป็นกิจกรรมรณรงค์เรื่อง ป่าชุมชนในสังคมไทย  

พ.ศ. 2540 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ -ให้สิทธิบุคคล และชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม มาตรา 78 , 282 -290 ให้กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความหลากหลาย
ทางสังคม วัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร 
โดยให้มีการออกกฎหมายว่าด้วยการกระจายอ านาจต่อไป จัดตั้งองค์กรอิสระ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (ปี 44) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พอช.(ปี 43) โดยรวมทั้ง 3 หน่วยงานซีงมีบทบาท
สนับสนุนชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ และให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ภาครัฐ  เกิดกระบวนการ รณรงค์ พรบ.ป่า
ชุมชน 

พ.ศ. 2541 มีมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 จากการที่รัฐส่งเสริมพืชพลังงงานทดแทน  ยางพารา 
และมีจากปัญหาความขัดแย้งที่ดินป่าไม้ โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าที่ถูกเร่งประกาศเป็นพื้นอนุรักษ์ท าให้เกิดการ
ทับซ้อนของพื้นที่อนุรักษ์กับพื้นที่ท ากินชาวบ้าน รัฐจึงออก มติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 เพื่อที่จะท าการส ารวจ พิสูจน์สิทธิ์ 
หากอยู่ก่อนประกาศเขตอนุรักษ์ก็จะร่วมก าหนดเขตผ่อนปรนพื้นที่ท ากินในพื้นที่อนุรักษ์ แต่ในทางปฎิบัติยังมีปัญหา
มากมายโดยเฉพาะหลักฐานทั้งแผนที่ภาพถ่ายที่ใช้ในการพิสูจน์ว่าจะใช้ช่วงปีไหนเพราะแต่ละพื้นที่อนุรักษ์มีการ
ประกาศแตกต่างกันไป ในขณะเดียวกันนั้นจากเหตุประเทศไทยประสบภาวะเศรษฐกิจอันเนื่องมากจากหลายสาเหตุ 
พร้อมกับประสบภาวะวิกฤติพลังงาน น้ ามันจึงมีนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน พลังงานชีวมวล เช่น 
ปาล์มน้ ามัน มันส าปะหลัง อ้อย ไม้โตเร็ว รวมทั้งยางพารา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน รวมทั้งการบุกรุก
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ก าหนดการถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณ
จากส่วนกลางไปยังหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 7,857 แห่ง โดยต้องถ่ายโอนภารกิจทั้งหมด จ านวน 245 
ภารกิจ ภายในสิบปี (พ.ศ. 2544-2553) รวมทั้งภาระกิจด้านการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 35 เรื่อง ที่ส าคัญเก่ียวกับ
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 2 ภาระกิจ คือ การดูแลรักษาป่า และการจัดการไฟป่า 

พ.ศ. 2545 พ.ร.บ. ปฏิรูประบบราชการ และ เน้นนโยบายการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ 25 ลุ่มน้ า มีการ
ปรับเปลี่ยนระบบราชการกล่าวคือ หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทรพยากรป่าไม้ เดิมมี 1 กรมคือ กรมป่าไม้ ภายใต้
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีการปฏิรูปตามกฎหมายฉบับนี้ให้มี 3 หน่วยงาน คือ กรมป่าไม้รับผิดชอบ และ
จัดตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธูพืช รวมถึง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีโครงการเก่ียวกับการฟื้นฟูป่าต่อเนื่องมากจากปี พ.ศ. 2537 ทั้งจากภาครัฐ
ภาคเอกชน ท้งการปลูกป่า จัดท าฝ่ายชะลอน้ า กรมป่าไม้มีโครงการสนับสนุนป่าชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
แห่ง  

พ.ศ. 2547 เกิดโครงการ จัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม( Joint Management of Protected Area-
JoMPA) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของรัฐบาลเดนมาร์กร่วมกับประเทศไทยโดยมีพื้นที่โครงการในพื้นทีคุ้มครอง
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กระจายในประเทศไทย โดยการด าเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือขององค์กรพัฒนาเอกชน กรมอุทยานแห่งชาติ และ
ชุมชนในเขตพื้นที่คุ้มครองนั้นๆ  

พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญใหม่ มาตราที่ 66 ระบุให้สิทธิชุมชน ชุมชนท้องถิ่นในการจัดการ การบ ารุงรักษา และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
 
2.3 กลไกการคุ้มครองระบบนิเวศป่าไม้ตาม IUCN 
 

การจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในปัจจุบัน อาศัยรูปแบบจากอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก คือ เยลโลสโตนของ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2415 ก่อนตั้งอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนนี้ ความจริงมีชนเผ่าอินเดียนแดงอยู่กันมา
หลายพันปี ได้แก่ เผ่าโชโชน, โคร และแบล๊กฟุต แต่ในสายตาของคนผิวขาวที่อพยพเข้าไปในตะวันตกของอเมริกา ถือ
ว่ายังเป็นป่าบริสุทธิ์ด้ังเดิม จึงตั้งเป็นอุทยานแห่งาติขึ้น เพื่อรักษาความเป็นป่าด้ังเดิม ( wilderness) ไว้ ชนเผ่า
อินเดียนแดงด้ังเดิมถูกก าลังทหารขับไล่ออกไป อุทยานแห่งชาติที่ตั้งขึ้นนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดอาศัยอยู่ ยกเว้นก็เฉพาะ
เจ้าหน้าที่อุทยานเท่านั้น ประเทศต่าง ๆ ต่อมารับรูปแบบเยลโลสโตนนี้ไปจัดท าพื้นที่อนุรักษ์กันแพร่หลาย ในรูปแบบ
อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งท ากันมากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ หลัง พ.ศ.2500 
และพื้นที่อนุรักษ์เพิ่มปริมาณมากที่สุดคือ หลังปี พ.ศ.2515 หรือเพียงประมาณ 20 ปีมานี้เอง พื้นที่อนุรักษ์มี
ความหมายมากกว่าอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือป่าต้นน้ าที่ท ากันอยู่ในขณะนี้ 

เมื่อพูดถึงวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์ในพื้นที่อนุรักษ์ ส่วนใหญ่มักจะพูดถึงการรักษาระบบนิเวศธรรมชาติ 
ความหลากหลายทางนิเวศวิทยา ทรัพยากรพันธุกรรม อนุรักษ์ดินและน้ า เพื่อการศึกษาวิจัย และนันทนาการ ที่มักไม่
พูดถึงก็คือ การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ มนุษย์เผ่าพันธุ์ด้ังเดิมต่าง ๆ ที่มีภาษาและวัฒนธรรมของ
ตนเอง ก็ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ความจริงแล้วค านิยามก็คือ " พื้นที่อนุรักษ์ คือ พื้นที่ซึ่งกันไว้เพื่อคุ้มครองความ
หลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น ซึ่งมีการจัดการโดยวิธีทาง
กฎหมายและวิธีอื่น ๆ "  

 IUCN (The World Conservation Union) และคณะกรรมาธิการว่าด้วยอุทยานแห่งชาติและพื้นที่อนุรักษ์ 
(Commission on National Parks and Protected Areas - CNPPA) ระบุว่า การจัดการพื้นที่อนุรักษ์ไม่ใช่ใช้กฎหมาย
แต่เพียงอย่างเดียว โดย พ.ศ.2521 แบ่งพื้นที่อนุรักษ์ออกเป็น 6 ประเภท อันเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกว่า
ด้วยอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่อนุรักษ์ครั้งที่ 4 ณ กรุงคาราคัส ประเทศเวเนซุเอลา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 1 ,800 คน 
จาก 130 ประเทศ คือ พื้นที่อนุรักษ์ประเภทต่าง ๆ จากการประชุมสภาโลกว่าด้วยอุทยานแห่งชาติและพื้นที่อนุรักษ์ครั้ง 
ที่ 4 

 พื้นที่อนุรักษ์ประเภท I - ที่สงวนทางธรรมชาติอย่างเข้มงวด / พื้นที่ด้ังเดิมที่ รักษาความเป็นป่าไว้ 
(Strict Nature Reserve / Wilderness Area) 

 พื้นที่อนุรักษ์ประเภท II - อุทยานแห่งชาติ (National Park) 
 พื้นที่อนุรักษ์ประเภท III - บริเวณที่มีลักษณะเด่นเฉพาะในทางธรรมชาติ และ/หรือวัฒนธรรม 

(Natural Monument) 

 พื้นที่อนุรักษ์ประเภท IV - พื้นที่ซึ่งจัดการถิ่นที่อยู่ และสิ่งมีชีวิต (Habitat / Species Management 
Area) 

 พื้นที่อนุรักษ์ประเภท V - พื้นที่อนุรักษ์ภูมิทัศน์ (Protected Landscape / Seascape) 
 พื้นที่อนุรักษ์ประเภท VI - พื้นที่อนุรักษ์ที่มีการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Managed Resource 

Protected Area) 
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พื้นที่อนุรักษ์ที่จัดท ามากที่สุด คือ ประเภทที่ II และ IV อันได้แก่อุทยานแห่งชาติกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

พื้นที่อนุรักษ์ประเภทที่ VI นี้ เป็นระบบนิเวศธรรมชาติที่ไม่ถูกเปลี่ยนสภาพ มีการจัดการเพื่อปกป้องและธ ารงไว้ซึ่ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ขณะเดียวกันเพื่อชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  แต่ในอนาคตพื้นที่อนุรักษ์ประเภทนี้
จะมีบทบาทส าคัญยิ่งที่จะเป็นเครื่องมือ VI อาจเป็นส่วนหนึ่งของเขตกันชน ( buffer Zone) หรือท าอยู่ในบริเวณที่เป็น
แกนกลาง (core zone) ใกล้หมู่บ้านที่ติดอยู่ในป่าอนุรักษ์ โดยท าหน้าที่เป็นกันชน ปกป้องแกนกลาง และช่วยบรรเทา
ความทุกข์ยากของชุมชนที่ยังต้องพึ่งพิงทรัพยากรจากป่า การใช้ประโยชน์จากป่าอนุรักษ์ประเภทที่ VI นี้อยู่บนพื้นฐาน
ของความยั่งยืน ชุมชนจึงต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการ และพิทักษ์รักษาป่า   
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3. สถานการณ์ความเปล่ียนแปลงเน้ือท่ี

ป่าไม้ในรอบ 50 ปี 

 

จากการสืบค้นข้อมูลพื้นที่ป่าไม้จากฐานข้อมูลกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  และกรมป่าไม้ 

พบว่าเนื้อที่ป่าไม้ตามข้อมูลนี้หมายถึง เนื้อที่ป่าชนิดต่างๆ ได้แก่ ป่าดงดิบ ป่าสน ป่าชายเลน  ป่าชายเลน ป่าเบญจ

พรรณ ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรังแคระแกร็น ป่าพรุ ป่าไผ่ และสวนป่า ไม่ว่าจะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติ  เขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าโครงการ ป่าสัมปทาน หรือเนื้อที่ป่าแห่งอื่นๆ  ที่เดิมสามารถแปลตีความได้จากภาพดาวเทียม   

LANDSAT - TM แต่ไม่รวมถึงเนื้อที่สวนยางพารา และสวนผลไม้  โดย  มีหน่วยเป็นตารางกิโลเมตร และค านวณ % 

ของพื้นที่เทียบกับพื้นที่ประเทศไทย ภาค และจังหวัดต่างๆ โดย มีข้อมูลเนื้อที่ป่าดังกล่าวนับถึงปัจจุบัน 17 ปี ได้แก่ 

เนื้อทีป่าไม้ พ.ศ. 2504, 2516, 2519, 2521, 2525, 2528, 2531, 2532, 2534, 2536, 2538, 2541, 2543, 2547, 

2548, 2549, และ 2552 

 

แผนภูมิที่ 3- 1 เปรียบเทียบเนื้อที่ป่าไม้จากข้อมูลที่มีการส ารวจในปี 2504 - 2552  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 สถานการณ์เน้ือที่ป่าไม้ในรอบ 50 ปีที่ผ่านมาของประเทศไทย 

ข้อมูลดังกล่าวแจกแจงจ านวนพื้นที่ เป็นจ านวนตารางกิโลเมตรเทียบเป็น % ของพื้นที่ประเทศไทย และข้อมูล

พื้นที่เทียบเป็น %  ของแต่ละภาค แยกเป็น ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ 
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โดยเทียบพื้นที่ทั้งประเทศ พบว่าปัจจุบันเนื้อที่ป่าไม้ประเทศไทยมีการส ารวจล่าสุดถึงปี 2552 มีเนื้อที่ 171,585.65 

ตารางกิโลเมตร หรือ 33.44 % ลดลงจาก ข้อมูลในปี 2504 ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการส ารวจโดยวิธีการแปลภาพถ่าย

ดาวเทียมในปีแรกที่มีการจัดเก็บข้อมูล ที่มีเนื้อที่ 273,629.00 ตารางกิโลเมตร หรือ 53.33 % ถึง 102,043.35 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 19.89 % หรือลดลงไปถึงร้อยละ 37.3  ของพื้นที่ป่าไม้ที่เคยมีในปี 2504 

ทั้งนี้ข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ในปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการแปลภาพถ่ายดาวเทียม ให้สามารถตรวจสอบ

พื้นที่ป่าในพื้นที่เล็กๆ ได้มากขึ้นแล้วนับจากปี 2543 ท าให้ข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ ในปี 2543 มีเนื้อที่ถึง 33.15% 

(170,110.789 ตารางกิโลเมตร)  มากกว่าข้อมูลในปี 2541 ที่มีเนื้อที่ป่าไม้ 25.62% (131,485.00 ตารางกิโลเมตร) ถึง  

7.87% (40,388.78 ตารางกิโลเมตร) 

ดังนั้นหากประมาณการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ป่าไม้ ตั้งแต่ปี 2504 จนกระทั่งถึงปี 2541 ซึ่งเป็นข้อมูลในการแปล

ภาพถ่ายในวิธีการที่เทียบเคียงกันได้จริงในช่วง ราว 40 ปี พบว่าประเทศไทยควรมีเนื้อที่ป่าไม้ลดลงถึง 143,907 

ตารางกิโลเมตร หรือ 28.25 % ของพื้นที่ประเทศไทย  หรือลดลงไปร้อยละ 52.97 ของพื้นที่ป่าไม้ที่เคยมีในปี 2504 

ในการศึกษาข้อมูลเนื้อที่ป่าพบว่า เนื้อที่ป่าไม้เมื่อเทียบกับเนื้อที่ประเทศไทยลดลงไป 10.12 % ในช่วงปี 

2504-2516 (12 ปี) และ ลดลง 4.54 %, 4.52 %, และ 3.9 % จากการส ารวจเนื้อที่ป่า ในปี 2519, 2521, และ 2525 จะ

เห็นว่าอัตราเฉลี่ยของการลดลงของพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดจะอยู่ในช่วงปี 2519-2521 ที่มีอัตราการลดลงเฉลี่ยปีละ 2.26 % 

หรือ 11,596.4 ตารางกิโลเมตร หลังจากนั้นอัตราการลดลงของพื้นทีป่าไม้จะลดลง 0.85 %. 1.37 %, 0.08 %. 1.31 %, 

0.61 %, 0.41 %, 0.34 % จากการส ารวจเนื้อที่ป่าไม้ ในปี 2528, 2531, 2532, 2534, 2536. 2538, และ 2541 โดย

ช่วงนี้อัตราเฉลี่ยของการลดลงของพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดจะอยู่ในช่วงปี 2532-2534 ที่มีอัตราลดลงเฉลี่ยปีละ 0.66 % 

หรือ 3,360.9 ตารางกิโลเมตร 

 

แผนภูมิที่ 3-2 เปรียบเทียบเนื้อที่ป่าไม้ที่ลดลงเป็น % เมื่อเทียบกับเนื้อที่ประเทศไทยจากข้อมูลที่มีการส ารวจในปี 

2504-2552 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากการปรับวิธีการส ารวจเนื้อที่ป่าในปี 2543 ที่ท าให้เนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นจากข้อมูลปี 2541 ถึง 7.87 % 

แต่หลังจากนั้นก็ยังมีอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง 0.49 %, 1.28 %, 0.46 % จากข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้เทียบ

กับเนื้อที่ประเทศไทยในปี 2547, 2548, และ 2549 โดยในปี 2548-2549 ยังมีอัตราลดลงของเนื้อที่ป่าไม้ถึง 1.28 % 

หรือ 6,567.87 ตารางกิโลเมตร แต่ทั้งนี้น่าจะเกิดจากวิธีการส ารวจเนื้อที่ที่ส ารวจพบเนื้อที่ที่ลดลงได้มากขึ้น  อย่างไรก็
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ตาม จากข้อมูลในปี  2552 พบว่าเนื้อที่ป่าไม้ประเทศไทย มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 2.52 % หรือ 128.809.85 ตารางกิโลเมตร  

จากปี 2549 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 0.84 % ต่อปี  

ตารางที่ 3.1 แสดงข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ตามปีที่มีข้อมูล จนถึงปี 2552 โดย

แสดงเนื้อที่และ % พื้นที่ป่าเทียบกับพื้นที่รายภาคไว้ด้วย 

 

ตารางที่ 3-1 เนื้อที่ป่าของประเทศไทย ปี 2504-2552 

 
 
 
 

ข้อมูล
พื้นท่ีป่า
ประเทศ
ไทย  
(%) 

ลดลง พื้นท่ีป่าแยกรายภาค (%) เทียบกับพ้ืนท่ีภาคต่างๆ หมาย
เหตุ 

เหนือ ลดลง ตะวันออกเฉียงเหนือ ลดลง ตะวันออก ลดลง กลาง ลดลง ใต้ ลดลง 

2504 53.33 - 68.54 - 41.99 - 57.98 - 52.91 - 41.89   -  

2516 43.21 10.12 66.96 1.58 30.01 11.98 41.19 16.79 35.56 17.35 26.07 15.82  

2519 38.67 4.54 60.32 6.64 24.57 5.44 34.60 6.59 32.38 3.18 28.48 +2.77  

2521 34.15 4.52 55.96 4.36 18.49 6.08 30.24 4.36 30.31 2.07 24.89 3.59  

2525 30.25 3.9 51.73 4.23 15.33 3.16 21.92 8.32 27.47 2.84 23.25 1.64  

2528 29.40 0.85 49.59 2.14 15.15 0.18 21.89 0.09 26.24 1.23 21.90 1.35  

2531 28.03 1.37 47.39 2.2 14.03 1.12 21.46 0.43 25.59 0.65 20.69 1.21  

2532 27.95 0.08 47.29 0.1 13.97 0.06 21.33 0.03 25.55 0.04 20.65 0.04  

2534 26.64 1.31 45.47 1.82 12.91 1.06 21.06 0.27 24.65 0.9 19.02 1.63  

2536 26.03 0.61 44.35 1.12 12.72 0.19 20.91 0.27 24.34 0.31 18.11 0.91  

2538 25.62 0.41 43.55 0.8 12.59 0.13 20.79 0.12 24.17 0.17 17.61 0.5  

2541 25.28 0.34 43.06 0.49 12.43 0.16 20.56 0.23 23.81 0.36 17.15 0.46  

2543 33.15 +7.87 56.75 +13.69 15.71 +3.28 23.12 +2.33 31.84 +8.03 24.62 +7.47  

2547 32.66 0.49 54.27 2.48 16.64 +0.93 22.57 0.55 31.52 0.32 25.37 +0.75  

2548 31.38 1.28 52.69 1.78 15.00 1.64 21.74 0.83 30.68 0.84 24.99 0.38  

2549 30.92 0.46 52.09 0.6 14.54 0.46 21.60 0.14 30.50 0.18 24.46 0.35  

2552 33.44 +2.52 56.09 +4 16.32 +1.78 21.01 0.59 29.21 1.29 27.03 +2.57  

 
 (ค านวณจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2553) 
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จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงในช่วง 50 ปี ออกเป้นสองช่วง ใหญ่ๆ 

ได้แก่ ในช่วง 2504-2525 และ 2528-2549 โดยในช่วงข้อมูลในช่วง 25 ปี แรกจะมีอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้เฉลี่ย

โดยประมาณ ถึง 1- 2% ต่อปี เมื่อเทียบกับเนื้อที่ประเทศไทย และหลังจากนั้นในช่วงข้อมูลปี 2525 – 2549 จะมีอัตรา

ลดลง ไม่ถึงปีละ 1 % ต่อปี เมื่อเทียบกับเนื้อที่ประเทศไทย โดยในปัจจุบันเชื่อได้ว่าเนื้อที่ป่าไม้มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นถึงเกือบปี

ละ 1 % 

สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ป่าไม้ในของประเทศไทย  สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบข้อมูลที่

ส าคัญ ตามช่วงเวลาได้ 4 ช่วง ได้แก่ 2504-2516, 2516-2525, 2525-2541,2541-2549 และ 2549-2552 ได้ในตารางที่ 

1-2 สรุปเปรียบเทียบเป็นรายภาคในตารางที่ 1-3 

รูปที่ 3-1 – 3- 7 แสดงแผนที่เนื้อที่ป่าไม้ประเทศไทยเท่าที่สามารถรวบรวมได้จากการศึกษาในปีต่างๆ 

 

ตารางที่ 1-2 สรุปสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ป่าไม้ในของประเทศไทย   

 2504-2516 
(7 ปี) 

2516-2525 
(9 ปี) 

2525-2541 
(16 ปี) 

2541-2549 
(9 ปี) 

2549-2552 
(3 ปี) 

เน
ื้อที่

ปร
ะเ

ทศ
ไท

ย 
51

3,1
15

.02
 ต

ร.
กม

. 

1) พื้นที่ปาไม้ปี 04 

53.33% 

 

2) พ้ืนที่ป่าไม้

ลดลง 10.12 

% ในช่วงนี้ 
 

1) พื้นที่ป่าไม้ปี 16 

43.21% 

 

2) พ้ืนที่ป่าไม้

ลดลง 12.96 

% ในช่วงนี้ 
 
 
3) ช่วงที่พื้นที่ป่า
ลดลงมากที่สุดปี  
19-21 เฉลี่ยปีละ 
2.26% 
 

1) พื้นที่ปาไม้ปี 25 

30.52% 

 

2) พ้ืนที่ป่าไม้

ลดลง 4.96 

% ในช่วงนี้ 
 
 
3) ช่วงที่พื้นที่ป่า
ลดลงมากที่สุดปี 
32-34 เฉลี่ยปีละ 
0.66% 
 

1) พื้นที่ปาไม้ปี 41 

25.28% 

 

2) พ้ืนที่ป่าไม้

43-49 ลดลง 

2.23% ในช่วงนี้ 
 
3) ช่วงที่พื้นที่ป่า
ลดลงมากที่สุด  ปี
47-48 เฉลี่ยปีละ 
1.28% 
 

4) พ้ืนที่ป่าปี 

41ลดลงจาก

ปี 04 ร้อยละ  

52.97 
 
5) พื้นที่ป่าเพิ่มจาก
วิธีส ารวจในปี 43 
7.87% 

1) พื้นที่ปาไม้ปี 49 

30.92% 

 

2) พ้ืนที่ป่าไม้

เพ่ิมขึ้น 

2.5% ในช่วงนี้  
(เฉลี่ยเพิ่มปีละ 
0.88%) 
3) – 
 
 
 
 
4) พื้นที่ป่าปี 52 
ลดลงจากปี 04 ร้อย
ละ37.31  
 
5) - 
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รูปที่ 3-1 แผนที่ป่าไม้ของประเทศไทยปี 2506 (กองค้นคว้า กรมป่าไม้, 2506)                                         
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รูปที่ 3-2 แผนที่ เนื้อที่ ป่าไม้ปี 2516 (.จากหนังสือ จากห้วงอวกาศสู่พื้นแผ่นดินไทย โดย ส านักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) 2546) 
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รูปที่ 3-3 แผนที่เนื้อที่ป่าไม้ปี 2534 (ไม่ทราบที่มา).                                          ) 
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รูปที่ 3-4 แผนที่ เนื้อที่ ป่าไม้ปี 2538  (.จากหนังสือ จากห้วงอวกาศสู่พื้นแผ่นดินไทย โดย ส านักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) 2546 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 
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รูปที่ 3-5 แผนที่ เนื้อที่ ป่าไม้ปี 2516 (.จากหนังสือ จากห้วงอวกาศสู่พื้นแผ่นดินไทย โดย ส านักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) 2546) 
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รูปที่ 3-6 แผนที่เนื้อที่ป่าไม้ปี 2547 (กรมอุทยานแห่งชาติ http:/dnp.go.th)                                          ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

รูปที่ 3-7 แผนที่เนื้อที่ป่าไม้ปี 2551 (กรมอุทยานแห่งชาติ)                                        ) 
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3.2 สถานการณ์เน้ือที่ป่าไม้ในแต่ละภาค 
 

ข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ประเทศไทยจากฐานข้อมูลของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้

แบ่งพื้นที่ภาคต่างๆของประเทศไทยไว้เป็น 5 ภาค มีเนื้อที่ตามขอบเขตเนื้อที่จังหวัดที่จัดแบ่งไว้รวมในภาคต่างๆ 

ได้แก่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ โดย เป็นที่น่าสังเกตว่า ในภาคเหนือ 

จะครอบคลุมพื้นที่ลงมาถึงจังหวัดอุทัยธานีทางด้านใต้ และครอบคลุมไปถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร และนครสวรรค์ 

ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างใหญ่มาก ถึง 169,644.29 ตารางกิโลเมตร หรือ 33.06 % ของพื้นที่

ประเทศไทยนับเป็นภาคที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดมากกว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพื้นที่ 168,854.40 ตารางกิโลเมตร 

หรือ 32.91 % ของพื้นที่ประเทศไทย พื้นที่ภาคใต้นับแต่จังหวัดชุมพรลงไป มีเนื้อที่ 70,715.19 ตารางกิโลเมตร หรือ 

13.78 % ของพื้นที่ประเทศไทย ภาคกลางจะรวมถึงจังหวัดในด้านชายแดนตะวันตก ตั้งแต่กาญจนบุรี จนถึง

ประจวบคีรีขันธ์  อยู่ด้วย มีเนื้อที่ 67,398.70 หรือ 13.14 % และ ภาคตะวันออก เป็นภาคที่มีเนื้อที่น้อยที่สุด 

36,502.50 % หรือ 7.11 % ของพื้นที่ประเทศไทย (ประเทศไทย ตามฐานข้อมูลนี้มีเนื้อที่ 513,115.02 ตารางกิโลเมตร)  

ดังนั้น ในการศึกษาและเปรียบเทียบเนื้อที่ป่าไม้เป็น % ของเนื้อที่ประเทศ และเนื้อที่ภาคต่างๆ จะใช้ตัวเลขที่

กล่าวมาเป็นฐานในการค านวณ โดยข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้จะแบ่งจังหวัดต่างๆในแต่ละภาคดังนี้ 

 

1) ภาคเหนือ ประกอบไปด้วยจังหวัดต่างๆ ได้แก่ ก าแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก นครสวรรค์ 

น่าน เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก  แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และ

อุทัยธานี รวม 17 จังหวัด 

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบไปด้วยจังหวัดต่างๆ ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม 

นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ 

หนองคาย หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี รวม 19 จังหวัด 

3) ภาคตะวันออก ประกอบไปด้วยจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก 

ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว รวม 8 จังหวัด 

4) ภาคกลาง ประกอบไปด้วยจังหวัดต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี 

ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี 

สุพรรณบุรี อ่างทอง กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี  รวม 18 จังหวัด 

5) ภาคใต้ ประกอบไปด้วยจังหวัดต่างๆ ได้แก่ กระบ่ี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี 

พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี รวม 14 จังหวัด 
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รูปที่ 3-8 แสดงการแบ่งภาคประเทศไทยในการจัดเก็บข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ 

 

จากข้อมูลเปรียบเทียบเนื้อที่ป่าไม้ในตารางที่ 1 สามารถแจกแจงเนื้อที่ป่าตั้งแต่ปี 2504 – 2552 พบว่าในปี 

2504 พื้นที่ภาคเหนือ มีเนื้อที่ป่าปกคลุมถึง 68.54 % ของพื้นที่ภาค (116,275 ตารางกิโลเมตร ) ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ป่าปกคลุมถึง 41.99 % ของพื้นที่ภาค (70,904 ตารางกิโลเมตร) ภาคตะวันออกมีเนื้อที่ป่า

ปกคลุมถึง 57.98 % ของพื้นที่ภาค (21,163 ตารางกิโลเมตร) ภาคกลางมีเนื้อที่ป่าปกคลุมถึง 52.91 % ของพื้นที่ภาค 

(35,661 ตารางกิโลเมตร) ขณะที่ภาคใต้มีเนื้อที่ป่าปกคลุมถึง 41.33 ของพื้นที่ภาค (29,626 ตารางกิโลเมตร) อาจกล่าว

ได้ว่าในทุกภาคของประเทศไทยมีป่าไม้ปกคลุมอยู่ ราว 40-70 % ของพื้นที่ โดยที่ภาคเหนือมีเนื้อที่ป่าปกคลุมมากที่สุด 

รองลงมาได้แก่ภาคตะวันออก ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ มีพื้นที่ป่าปกคลุมเมื่อปี 2504 น้อยกว่าภาคอื่น 

แต่อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสนใจว่าในขณะนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีเนื้อที่ป่าปกคลุมมากกว่าภาคใต้เสียอีก  

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในปี 2552 พบว่าพื้นทีป่าภาคเหนือมีเนื้อที่ป่าเหลืออยู่ 56.04 % (95,074.7 ตาราง

กิโลเมตร) ลดลง 12.5 % ของพื้นที่ภาค พื้นที่ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อที่ป่าเหลืออยู่ 16.32 % (27,555.5 

ตารางกิโลเมตร) ลดลง 25.67 % ของพื้นที่ภาค ภาคตะวันออกมีเนื้อที่ป่าเหลืออยู่ 21.01 % (8,033.4 ตารางกิโลเมตร) 

ลดลง 36.97 % ของพื้นที่ภาค ภาคกลางมีพื้นที่ป่าเหลืออยู่ 29.81% (20,089.04 ตารางกิโลเมตร) ลดลง 23.1 % ของ

พื้นที่ภาค และภาคใต้มีเนื้อที่ป่าเหลืออยู่ 27.03 % (20,832 ตารางกิโลเมตร) ลดลง 14.3 % โดยภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่

ภาคเหนือ 

 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก 
ภาคกลาง 

ภาคใต้ 
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ยังคงมีป่าไม้ปกคลุมมากที่สุดเกิน 50 %ของพื้นที่ ภาคกลาง ภาคใต้และ ภาคตะวันออก ยังคงเหลือพื้นที่ป่าไม้ปกคลุม

มากกว่า 20 % ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่มีป่าปกคลุมน้อยที่สุดไม่ถึง 20% 

 

แผนภูมิที่ 3-3 แสดงกราฟเปรียบเทียบ %เนื้อที่ป่าเมื่อเทียบกับพื้นที่รายภาคตามข้อมูลตั้งแต่ปี 2504-2552 

 

 

สถานการณ์การลดลงของเนื้อที่ป่าไม้รุนแรงที่สุดที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่เนื้อ

ที่ป่าไม้หายไปถึงร้อยละ 63.76  และ 61.13  ของที่เคยมีเมื่อปี 2504 ส่วนภาคกลางและภาคใต้เนื้อที่ป่าหายไปร้อยละ 

43.65  และ 34.59  ของที่เคยมีเมื่อปี 2504 ขณะที่ภาคเหนือเนื้อที่ป่าหายไปร้อยละ 18.83 % ของที่เคยมีเมื่อปี 2504 

 

 

แผนภูมิที่ 3-4 แสดง % เนื้อที่ป่าไม้เทียบกับพื้นที่ประเทศไทย แยกเป็นรายภาค 
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ข้อมูลปี 52 เทียบเคียงกับ%เนื้อที่ป่าเทียบกับพื้นที่ประเทศไทยที่มีอยู่ 33.44 % พบว่ามีเนื้อที่ป่าเหลืออยู่ใน

ภาคต่างๆเรียงล าดับได้ในภาคเหนือมากที่สุดถึง 18.54 % ของเนื้อที่ประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.37 % 

ของเนื้อที่ประเทศไทย  ภาคกลาง 3.83 % ของเนื้อที่ประเทศไทย  ภาคใต้ 3.73 % ของเนื้อที่ประเทศไทย  และภาค

ตะวันออก 1.50 % ของเนื้อที่ประเทศไทย นั่นคือเนื้อที่ป่าไม้กว่าครึ่งหนึ่งเหลืออยู่ที่ภาคเหนือ  

 

แผนภูมิที่ 3-5 เปรียบเทียบ %ของเนื้อทีป่าที่ลดลงเป็นรายภาคในข้อมูลปี 2504-2552 

 

 

 

3.2.1 สถานการณ์เนื้อท่ีป่าไม้ภาคเหนือ  

 

พื้นที่ป่าภาคเหนือมีการส ารวจล่าสุดถึงปี 2552 มีเนื้อที่ 95,074.7 ตารางกิโลเมตร หรือ 56.04 %ของพื้นที่

ภาค ลดลงจาก ข้อมูลในปี 2504 ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการส ารวจโดยวิธีการแปลภาพถ่ายดาวเทียมในปีแรกที่มีการจัดเก็บ

ข้อมูล ที่มีเนื้อที่ 116,275 ตารางกิโลเมตร หรือ 68.54 % ถึง 21,200.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 12.5 % หรือลดลงไปร้อย

ละ 18.23  ของพื้นที่ป่าไม้ที่เคยมีในปี 2504 

ทั้งนี้ข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ในปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการแปลภาพถ่ายดาวเทียม ให้สามารถตรวจสอบ

พื้นที่ป่าในพื้นที่เล็กๆ ได้มากขึ้นแล้วนับจากปี 2543 ท าให้ข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ภาคเหนือ ในปี 2543 มีเนื้อที่ถึง หรือ 

56.75 % 96,270.28 (ตารางกิโลเมตร ) มากกว่าข้อมูลในปี 2541 ที่มีเนื้อที่ป่าไม้ 43.06% (73,057 ตารางกิโลเมตร)  

ถึง 13.69% (23,213.28 ตารางกิโลเมตร) 
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ดังนั้นหากประมาณการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ป่าไม้ ตั้งแต่ปี 2504 จนกระทั่งถึงปี 2541 ซึ่งเป็นข้อมูลในการแปล

ภาพถ่ายในวิธีการที่เทียบเคียงกันได้จริงในช่วง ราว 40 ปี พบว่าภาคเหนือควรมีเนื้อที่ป่าไม้ลดลงถึง 43,218 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 25.48 % ของพื้นที่ภาคเหนือ หรือลดลงไปร้อยละ 37.17 ของพื้นที่ป่าไม้ที่เคยมีในปี 2504 

จากตารางที่ 1.1 แสดงข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ตามปีที่มีข้อมูล จนถึงปี 2552 โดยแสดงเนื้อที่และ 

% พื้นที่ป่าเทียบกับพื้นที่รายภาคไว้ด้วยพบว่าเนื้อที่ป่าไม้เมื่อเทียบกับเนื้อที่ภาคเหนือลดลงไป 1.58 % ในช่วงปี 

2504-2516 (12 ปี) และ ลดลง 6.64 %, 4.36 %, และ 4.23 % จากการส ารวจเนื้อที่ป่า ในปี 2519, 2521, และ 2525 

จะเห็นว่าอัตราเฉลี่ยของการลดลงของพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดจะอยู่ในช่วงปี 2516-2519 ที่มีอัตราการลดลงเฉลี่ยปีละ 2.21 

% หรือ 3,749.14 ตารางกิโลเมตร หลังจากนั้นอัตราการลดลงของพื้นทีป่าไม้จะลดลง 2.14 %. 2.2 %, 0.1 %. 1.82 %, 

1.12 %, 0.8 %, 0.49 % จากการส ารวจเนื้อที่ป่าไม้ ในปี 2528, 2531, 2532, 2534, 2536. 2538, และ 2541 โดยช่วง

นี้อัตราเฉลี่ยของการลดลงของพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดจะอยู่ในช่วงปี 2532-2534 ที่มีอัตราลดลงเฉลี่ยปีละ 0.91 % หรือ 

1543.76 ตารางกิโลเมตร 

 หลังจากการปรับวิธีการส ารวจเนื้อที่ป่าในปี 2543 ที่ท าให้เนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นจากข้อมูลปี 2541 ถึง 13.69 % 

แต่หลังจากนั้นก็ยังมีอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง 2.48 %, 1.78 %, 0.6 % จากข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้เทียบ

กับเนื้อที่ภาคในปี 2547, 2548, และ 2549 โดยในปี 2547-2548 ยังมีอัตราลดลงของเนื้อที่ป่าไม้ถึง 1.78 % หรือ 

3,019.66 ตารางกิโลเมตร แต่ทั้งนี้น่าจะเกิดจากวิธีการส ารวจเนื้อที่ที่ส ารวจพบเนื้อที่ที่ลดลงได้มากขึ้น  อย่างไรก็ตาม 

จากข้อมูลในปี  2552 พบว่าเนื้อที่ป่าไม้ภาคเหนือ มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 4 % หรือ 6,785.76 ตารางกิโลเมตร  จากปี 2549 

หรือเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 1.33 % ต่อปี 

 

แผนภูมิที่  3-6 แสดงเปรียบเทียบข้อมูลในปี 2504 2516 2525 2536 2547 และ 2552    ของเนื้อที่ป่าไม้รายจังหวัดใน

ภาคเหนือ เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ป่าไม้ในแต่ละจังหวัดในภาคเหนือในช่วงเวลาต่างๆ 
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3.2.2 สถานการณ์เนื้อท่ีป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

พื้นที่ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการส ารวจล่าสุดถึงปี 2552 มีเนื้อที่ 27,555.54 ตารางกิโลเมตร หรือ 

16.32 % ของพื้นที่ภาค ลดลงจาก ข้อมูลในปี 2504 ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการส ารวจโดยวิธีการแปลภาพถ่ายดาวเทียมในปี

แรกที่มีการจัดเก็บข้อมูล ที่มีเนื้อที่ 70,904 ตารางกิโลเมตร หรือ 41.99 % ถึง 43,348.46 ตารางกิโลเมตร หรือ 25.67 

% หรือลดลงไปร้อยละ 61.13  ของพื้นที่ป่าไม้ที่เคยมีในปี 2504 

ทั้งนี้ข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการแปลภาพถ่ายดาวเทียมให้สามารถตรวจสอบพื้นที่

ป่าในพื้นที่เล็กๆได้มากขึ้นนับจากปี 2543 ท าให้ข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี 2543 มีเนื้อที่ถึง 

26,526.94 ตารางกิโลเมตร หรือ 15.71 % มากกว่าข้อมูลในปี 2541 ที่มีเนื้อที่ป่าไม้ 20,984 ตารางกิโลเมตร หรือ 

12.43 % ถึง 5,542.94 ตารางกิโลเมตร หรือ 3.28 % 

ดังนั้นหากประมาณการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ป่าไม้ ตั้งแต่ปี 2504 จนกระทั่งถึงปี 2541 ซึ่งเป็นข้อมูลในการแปล

ภาพถ่ายในวิธีการที่เทียบเคียงกันได้จริงในช่วง ราว 40 ปี พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรมีเนื้อที่ป่าไม้ลดลงถึง  

49920 ตารางกิโลเมตร หรือ 29.56 % ของพื้นที่ภาค หรือลดลงไปร้อยละ 70.4 ของพื้นที่ป่าไม้ที่เคยมีในปี 2504 

จากตารางที่ 1.1 แสดงข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ตามปีที่มีข้อมูลจนถึงปี 2552   โดยแสดงเนื้อที่และ 

% พื้นที่ป่าเทียบกับพื้นที่รายภาคไว้ด้วย พบว่าเนื้อที่ป่าไม้เมื่อเทียบกับเนื้อที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงไป 11.98 

% ในช่วงปี 2504-2516 (12 ปี) และ ลดลง 5.44 %, 6.08 %, และ 3.16 % จากการส ารวจเนื้อที่ป่า ในปี 2519, 2521, 

และ 2525 จะเห็นว่าอัตราเฉลี่ยของการลดลงของพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดจะอยู่ในช่วงปี 2519-2521 ที่มีอัตราการลดลง

เฉลี่ยปีละ 3.34 % หรือ 5,639.74 ตารางกิโลเมตร หลังจากนั้นอัตราการลดลงของพื้นทีป่าไม้จะลดลง 0.18 %. 1.12 

%, 0.06 %. 1.06 %, 0.19 %, 0.13 %, 0.16 % จากการส ารวจเนื้อที่ป่าไม้ ในปี 2528, 2531, 2532, 2534, 2536. 

2538, และ 2541 โดยช่วงนี้อัตราเฉลี่ยของการลดลงของพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดจะอยู่ในช่วงปี 2532-2534 ที่มีอัตราลดลง

เฉลี่ยปีละ 0.53 % หรือ 894.92 ตารางกิโลเมตร  

หลังจากการปรับวิธีการส ารวจเนื้อที่ป่าในปี 2543 ที่ท าให้เนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นจากข้อมูลปี 2541 ถึง 3.28 % 

หลังจากนั้นก็ยังมีอัตราการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าไม้ 0.93 % .ในปี 2547 และลดลง 1.64 %, 0.46 % ในปี 2548, และ 

2549 โดยในปี 2547-2548 ยังมีอัตราลดลงของเนื้อที่ป่าไม้ถึง 1.64 % หรือ 2,769.2 ตารางกิโลเมตร แต่ทั้งนี้น่าจะเกิด

จากวิธีการส ารวจเนื้อที่ที่ส ารวจพบเนื้อที่ที่ลดลงได้มากขึ้น  อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลในปี  2552 พบว่าเนื้อที่ป่าไม้ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 1.78 % หรือ 3005.61 ตารางกิโลเมตร  จากปี 2549 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 

0.59 % ต่อปี  
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แผนภูมิที่  3-7 แสดงเปรียบเทียบข้อมูลในปี 2504 2516 2525 2536 2547 และ 2552    ของเนื้อที่ป่าไม้รายจังหวัดใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ป่าไม้ในแต่ละจังหวัดในช่วงเวลาต่างๆ 

 

 

3.2.3 สถานการณ์เนื้อท่ีป่าไม้ภาคตะวันออก 

 

พื้นที่ป่าภาคตะวันออกมีการส ารวจล่าสุดถึงปี 2552 มีเนื้อที่ 8,033.40 ตารางกิโลเมตร หรือ  21.01 % ของ

พื้นที่ภาค ลดลงจาก ข้อมูลในปี 2504 ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการส ารวจโดยวิธีการแปลภาพถ่ายดาวเทียมในปีแรกที่มีการ

จัดเก็บข้อมูล ที่มีเนื้อที่ 21,163 ตารางกิโลเมตร หรือ 57.98 % ถึง 13,129.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 36.97 % หรือลดลง

ไปร้อยละ 63.76  ของพื้นที่ป่าไม้ที่เคยมีในปี 2504 

ทั้งนี้ข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ในปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการแปลภาพถ่ายดาวเทียมให้สามารถตรวจสอบพื้นที่

ป่าในพื้นที่เล็กๆ ได้มากขึ้นแล้วนับจากปี 2543 แต่ข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ภาคตะวันออก ในปี 2543 มีเนื้อที่ 8,438.28 

ตารางกิโลเมตร หรือ 23.12 % ยังลดลงจากข้อมูลในปี 2541 ที่มีเนื้อที่ป่าไม้ 7,507 ตารางกิโลเมตร หรือ 20.17 % ถึง 

931.28 ตารางกิโลเมตร หรือ 2.55 % 

ดังนั้นหากประมาณการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ป่าไม้ ตั้งแต่ปี 2504 จนกระทั่งถึงปี 2541 ซึ่งเป็นข้อมูลในการแปล

ภาพถ่ายในวิธีการที่เทียบเคียงกันได้จริงในช่วง ราว 40 ปี พบว่าภาคเหนือควรมีเนื้อที่ป่าไม้ลดลงถึง 13,656 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 37.81 % ของพื้นที่ภาคตะวันออก  หรือลดลงไปร้อยละ 65.21  ของพื้นที่ป่าไม้ที่เคยมีในปี 2504 
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จากตารางที่ 1.1 แสดงข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ตามปีที่มีข้อมูล จนถึงปี 2552 โดยแสดงเนื้อที่และ 

% พื้นที่ป่าเทียบกับพื้นที่รายภาคไว้ด้วยพบว่าเนื้อที่ป่าไม้เมื่อเทียบกับเนื้อที่ภาคตะวันออกลดลงไป 16.79 % ในช่วงปี 

2504-2516 (12 ปี) และ ลดลง 6.59 %, 4.36 %, และ 8.32 % จากการส ารวจเนื้อที่ป่า ในปี 2519, 2521, และ 2525 

จะเห็นว่าอัตราเฉลี่ยของการลดลงของพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดจะอยู่ในช่วงปี 2516-2519 ที่มีอัตราการลดลงเฉลี่ยปีละ 2.2 

% หรือ 803.1 ตารางกิโลเมตร หลังจากนั้นอัตราการลดลงของพื้นทีป่าไม้จะลดลง 0.09 %. 0.43 %, 0.03 %. 0.27 %, 

0.27 %, 0.12 %, 0.22 % จากการส ารวจเนื้อที่ป่าไม้ ในปี 2528, 2531, 2532, 2534, 2536. 2538, และ 2541 โดย

ช่วงนี้อัตราเฉลี่ยของการลดลงของพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดจะอยู่ในช่วงปี 2528-2531 ที่มีอัตราลดลงเฉลี่ยปีละ 0.14 % 

หรือ 51.10 ตารางกิโลเมตร  

หลังจากการปรับวิธีการส ารวจเนื้อที่ป่าในปี 2543 ที่ท าให้เนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นจากข้อมูลปี 2541 ถึง 2.53 % แต่

หลังจากนั้นก็ยังมีอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง 0.55 %, 0.83 %, 0.14 % จากข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้เทียบ

กับเนื้อที่ภาคในปี 2547, 2548, และ 2549 โดยในปี 2547-2548 ยังมีอัตราลดลงของเนื้อที่ป่าไม้ถึง 0.83 % หรือ 

302.97 ตารางกิโลเมตร แต่ทั้งนี้น่าจะเกิดจากวิธีการส ารวจเนื้อที่ที่ส ารวจพบเนื้อที่ที่ลดลงได้มากขึ้น  และจากข้อมูลใน

ปี 2552 พบว่าเนื้อที่ป่าไม้ภาคตะวันออกยังมีเนื้อที่ลดลง 0.59 % หรือ 1310.43 ตารางกิโลเมตร  จากปี 2549 หรือ

ลดลงในอัตราเฉลี่ย 0.19 % ต่อปี 

 

แผนภูมิที่  3-8 แสดงเปรียบเทียบข้อมูลในปี 2504 2516 2525 2536 2547 และ 2552    ของเนื้อที่ป่าไม้รายจังหวัดใน

ภาคตะวันออก เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ป่าไม้ในแต่ละจังหวัดในช่วงเวลาต่างๆ 
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3.2.4 สถานการณ์เนื้อท่ีป่าไม้ภาคกลาง 

 

พื้นที่ป่าภาคกลางมีการส ารวจล่าสุดถึงปี 2552 มีเนื้อที่ 20,089.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 29.81 %ของพื้นที่

ภาค ลดลงจาก ข้อมูลในปี 2504 ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการส ารวจโดยวิธีการแปลภาพถ่ายดาวเทียมในปีแรกที่มีการจัดเก็บ

ข้อมูล ที่มีเนื้อที่ 35,611 ตารางกิโลเมตร หรือ 52.91 % ถึง 15,521.06 ตารางกิโลเมตร หรือ 23.1 % หรือลดลงไป  

ร้อยละ 43.66  ของพื้นที่ป่าไม้ที่เคยมีในปี 2504 

ทั้งนี้ข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ในปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการแปลภาพถ่ายดาวเทียม ให้สามารถตรวจสอบ

พื้นที่ป่าในพื้นที่เล็กๆ ได้มากขึ้นแล้วนับจากปี 2543 ท าให้ข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ภาคกลาง ในปี 2543 มีเนื้อที่ถึง 

21,461.85 ตารางกิโลเมตร หรือ 31.84 % มากกว่าข้อมูลในปี 2541 ที่มีเนื้อที่ป่าไม้ 16,049 ตารางกิโลเมตร หรือ 

23.81 % ถึง 5,412.86 ตารางกิโลเมตร หรือ 8.03 % 

ดังนั้นหากประมาณการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ป่าไม้ ตั้งแต่ปี 2504 จนกระทั่งถึงปี 2541 ซึ่งเป็นข้อมูลในการแปล

ภาพถ่ายในวิธีการที่เทียบเคียงกันได้จริงในช่วง ราว 40 ปี พบว่าภาคกลางควรมีเนื้อที่ป่าไม้ลดลงถึง 19,562 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 29.1 % ของพื้นที่ภาคกลาง  หรือลดลงไปร้อยละ 55 % ของพื้นที่ป่าไม้ที่เคยมีในปี 2504 

จากตารางที่ 1.1 แสดงข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ตามปีที่มีข้อมูล จนถึงปี 2552 โดยแสดงเนื้อที่และ 

% พื้นที่ป่าเทียบกับพื้นที่รายภาคไว้ด้วยพบว่าเนื้อที่ป่าไม้เมื่อเทียบกับเนื้อที่ภาคกลางลดลงไป 17.35 % ในช่วงปี 

2504-2516 (12 ปี) และ ลดลง 3.18 %, 2.07 %, และ 2.84 % จากการส ารวจเนื้อที่ป่า ในปี 2519, 2521, และ 2525 

จะเห็นว่าอัตราเฉลี่ยของการลดลงของพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดจะอยู่ในช่วงปี 2516-2519 ที่มีอัตราการลดลงเฉลี่ยปีละ 1.06 

% หรือ 714.4 ตารางกิโลเมตร หลังจากนั้นอัตราการลดลงของพื้นทีป่าไม้จะลดลง 1.23 %. 0.65 %, 0.04 %. 0.9 %, 

0.31 %, 0.17 %, 0.36 % จากการส ารวจเนื้อที่ป่าไม้ ในปี 2528, 2531, 2532, 2534, 2536. 2538, และ 2541 โดย

ช่วงนี้อัตราเฉลี่ยของการลดลงของพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดจะอยู่ในช่วงปี 2525-2528 ที่มีอัตราลดลงเฉลี่ยปีละ 0.41 % 

หรือ 276.33 ตารางกิโลเมตร  

หลังจากการปรับวิธีการส ารวจเนื้อที่ป่าในปี 2543 ที่ท าให้เนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นจากข้อมูลปี 2541 ถึง 13.69 % แต่

หลังจากนั้นก็ยังมีอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง 0.32 %, 0.84 %, 0.18 % จากข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้เทียบ

กับเนื้อที่ภาคในปี 2547, 2548, และ 2549 โดยในปี 2547-2548 ยังมีอัตราลดลงของเนื้อที่ป่าไม้ถึง 0.84 % หรือ 

566.15 ตารางกิโลเมตร แต่ทั้งนี้น่าจะเกิดจากวิธีการส ารวจเนื้อที่ที่ส ารวจพบเนื้อที่ที่ลดลงได้มากขึ้น  และจากข้อมูลใน

ปี 2552 พบว่าเนื้อที่ป่าไม้ภาคกลางยังมีเนื้อที่ลดลง 1.29 % หรือ 869.44 ตารางกิโลเมตร  จากปี 2549 หรือลดลงใน

อัตราเฉลี่ย 0.43 % ต่อปี  
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แผนภูมิที่  3-9 แสดงเปรียบเทียบข้อมูลในปี 2504 2516 2525 2536 2547 และ 2552    ของเนื้อที่ป่าไม้รายจังหวัดใน

ภาคกลางเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ป่าไม้ในแต่ละจังหวัดในช่วงเวลาต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 สถานการณ์เนื้อท่ีป่าไม้ภาคใต้ 

 

พื้นที่ป่าภาคใต้มีการส ารวจล่าสุดถึงปี 2552 มีเนื้อที่ 20,832.92 ตารางกิโลเมตร หรือ 27.03 % ของพื้นที่ภาค  

ลดลงจาก ข้อมูลในปี 2504 ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการส ารวจโดยวิธีการแปลภาพถ่ายดาวเทียมในปีแรกที่มีการจัดเก็บข้อมูล 

ที่มีเนื้อที่ 29,626 ตารางกิโลเมตร หรือ 41.89 % ถึง 8,802.08 ตารางกิโลเมตร หรือ 14.86 % หรือลดลงไปร้อยละ 

35.47 ของพื้นที่ป่าไม้ที่เคยมีในปี 2504 

ทั้งนี้ข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ในปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการแปลภาพถ่ายดาวเทียม ให้สามารถตรวจสอบ

พื้นที่ป่าในพื้นที่เล็กๆ ได้มากขึ้นแล้วนับจากปี 2543 ท าให้ข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ภาคใต้ ในปี 2543 มีเนื้อที่ถึง 17,413.43 

ตารางกิโลเมตร หรือ 24.62 % มากกว่าข้อมูลในปี 2541 ที่มีเนื้อที่ป่าไม้ 12,125 ตารางกิโลเมตร หรือ 17.15 % ถึง 

3,087.57 ตารางกิโลเมตร หรือ 7.47 % 

ดังนั้นหากประมาณการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ป่าไม้ ตั้งแต่ปี 2504 จนกระทั่งถึงปี 2541 ซึ่งเป็นข้อมูลในการแปล

ภาพถ่ายในวิธีการที่เทียบเคียงกันได้จริงในช่วง ราว 40 ปี พบว่าภาคใต้ควรมีเนื้อที่ป่าไม้ลดลงถึง  17,501 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 24.74 % ของพื้นที่ภาคใต้  หรือลดลงไปร้อยละ 59.05 % ของพื้นที่ป่าไม้ที่เคยมีในปี 2504 

จากตารางที่ 1.1 แสดงข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ตามปีที่มีข้อมูล จนถึงปี 2552 โดยแสดงเนื้อที่และ 

% พื้นที่ป่าเทียบกับพื้นที่รายภาคไว้ด้วยพบว่าเนื้อที่ป่าไม้เมื่อเทียบกับเนื้อที่ภาคใต้ลดลงไป 15.82 % ในช่วงปี 2504-

2516 (12 ปี) และ มีตัวเลขข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในปี 2519 ถึง 2.77  % จากนั้นมีพื้นที่ป่าลดลง  3.59 % และ 1.64 จากการ

ส ารวจเนื้อที่ป่า ในปี 2521 และ 2525 จะเห็นว่าอัตราเฉลี่ยของการลดลงของพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดจะอยู่ในช่วงปี 2519-

2521 ที่มีอัตราการลดลงเฉลี่ยปีละ 1.8 % หรือ 1,272.87 ตารางกิโลเมตร หลังจากนั้นอัตราการลดลงของพื้นทีป่าไม้จะ
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ลดลง  1.35 %. 1.21 %, 0.04 %. 1.63 %, 0.91 %, 0.5 %, 0.46 % จากการส ารวจเนื้อที่ป่าไม้ ในปี 2528, 2531, 

2532, 2534, 2536. 2538, และ 2541 โดยช่วงนี้อัตราเฉลี่ยของการลดลงของพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดจะอยู่ในช่วงปี 2532-

2534 ที่มีอัตราลดลงเฉลี่ยปีละ 0.82 % หรือ 579.86 ตารางกิโลเมตร  

หลังจากการปรับวิธีการส ารวจเนื้อที่ป่าในปี 2543 ที่ท าให้เนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นจากข้อมูลปี 2541 ถึง 7.47 % 

และมีอัตราเพิ่มขึ้น 0.75 % จากข้อมูลในปี 2547 แต่หลังจากนั้นก็ยังมีอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง 0.38 

% และ 0.35 % จากข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้เทียบกับเนื้อที่ภาคในปี  2548, และ 2549 โดยในปี 2547-2548 ยังมีอัตราลดลง

ของเนื้อที่ป่าไม้ถึง 0.38 % หรือ 268.71 ตารางกิโลเมตร แต่ทั้งนี้น่าจะเกิดจากวิธีการส ารวจเนื้อที่ที่ส ารวจพบเนื้อที่ที่

ลดลงได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลในปี  2552 พบว่าเนื้อที่ป่าไม้ภาคใต้ มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 2.57 % หรือ 1,817.38 

ตารางกิโลเมตร จากปี 2549 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 0.86 % ต่อปี  

 

แผนภูมิที่  3-10 แสดงเปรียบเทียบข้อมูลในปี 2504 2516 2525 2536 2547 และ 2552    ของเนื้อที่ป่าไม้รายจังหวัด

ในภาคใต้เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ป่าไม้ในแต่ละจังหวัดในช่วงเวลาต่างๆ 

 

 จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วในแต่ละภาค สามารถสรุปสถานการณ์เปรียบเทียบข้อมูลแต่ละภาค ในช่วงเวลา

ต่างๆ (04-16, 16-25, 25-41, 41-49 และ 49-52) ได้ตาม ตารางที่ 1-3 
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ตารางที่1-3 เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญเนื้อที่ป่าไม้ภาคต่างๆ ในช่วงข้อมูล พ.ศ. ต่างๆ 

 2504-2516 2516-2525 2525-2541 2541-2549 2549-2552 

ภา
คเ

หน
ือ 

16
9,6

44
.29

 ต
ร.

กม
. 

1) พื้นที่ป่าไม้ปี 04 
68.54%ของภาค 
2) พื้นที่ป่าไม้ลดลง 
1.56% ในช่วงน้ี 

1) พื้นที่ป่าไม้ปี 16 
66.96% 
2) พื้นที่ป่าไม้ลดลง 
15.23 % ในช่วงน้ี 
 
3) ช่วงที่พื้นที่ป่าลดลง
มากที่สุดปึ16-19 เฉล่ีย
ปีละ 2.21% 
 
 

1) พื้นที่ป่าไม้ปี 28 
49.59%ของภาค 
2) พื้นที่ป่าไม้ลดลง 
8.67% ในช่วงน้ี 
 
3) ช่วงที่พื้นที่ป่าลดลง
มากที่สุด  32-34 เฉล่ีย
ปีละ 0.91% 
 

1) พื้นที่ป่าไม้ปี 41 
43.06%ของภาค 
2) พื้นที่ป่าไม้ 43-49 
ลดลง 4.86% ในช่วงน้ี 
 
3) ช่วงที่พื้นที่ป่าลดลง
มากที่สุด  ปี 47-48 
เฉล่ียปีละ 1.78% 
4) พื้นที่ป่าปี 41ลดลง
จากปี 04 ร้อยละ37.17 
5) พื้นที่ป่าเพิ่มจากวิธี
ส ารวจในปี43 13.69% 

1) พื้นที่ป่าไม้ปี 52 
56.09%ของภาค 
2) พื้นที่ป่าไม้เพิ่มข้ึน 
4% ในช่วงน้ี  
(เฉล่ียเพิ่มปีละ1.33%) 
3) – 
 
 
4) พื้นที่ป่าปี 52 ลดลง
จากปี 04 ร้อยละ18.23 
5) - 
 

ภา
คต

.อ
.เฉ

ียง
เห

นือ
  1

68
,85

4.4
0 ต

ร.ก
ม 1) พื้นที่ป่าไม้ ปี 04 

41.99%ของภาค 
2) พื้นที่ป่าไม้ลดลง 
11.98%ในช่วงน้ี 

1) พื้นที่ป่าไม้ปี 16 
30.01% 
2) พื้นที่ป่าไม้ลดลง 
14.64% ในช่วงน้ี 
 
3) ช่วงที่พื้นที่ป่าลดลง
มากที่สุดปี 19-21 
เฉล่ียปีละ 3.34% 
 
 

1) พื้นที่ป่าไม้ ปี 28 
15.15%ของภาค 
2) พื้นที่ป่าไม้ลดลง 
2.9%ในช่วงน้ี 
 
3) ช่วงที่พื้นที่ป่าลดลง
มากที่สุดปี 32-34 
เฉล่ียปีละ 0.53% 
 

1) พื้นที่ป่าไม้ ปี 41 
12.43%ของภาค 
2) พื้นที่ป่าไม้ 43-49 
ลดลง 1.17%ในช่วงน้ี 
 
3) ช่วงที่พื้นที่ป่าลดลง
มากที่สุดปี 47-48 
เฉล่ียปีละ 1.64% 
4) พื้นที่ป่าปี 41ลดลง
จากปี 04 ร้อยละ70.4 
5) พื้นที่ป่าเพิ่มจากวิธี
ส ารวจในปี 43 3.28% 

1) พื้นที่ป่าไม้ ปี 52 
16.32%ของภาค 
2) พื้นที่ป่าไม้เพิ่มข้ึน 
1.78%ในช่วงน้ี 
(เฉล่ียเพิ่มปีละ 0.59%) 
3) – 
 
 
4)พื้นที่ป่าปี 52 ลดลง
จากปี 04 ร้อยละ61.13 
5) - 
 

ภา
คต

ะว
ันอ

อก
 3

6,5
02

.20
 ต

ร.ก
ม.

 1) พื้นที่ป่าไม้ ปี 04 
57.98%ของภาค 
2) พื้นที่ป่าไม้ลดลง
16.79%ในช่วงน้ี 

1) พื้นที่ป่าไม้ปี 16 
41.19%ของภาค 
2) พื้นที่ป่าไม้ลดลง 
19.27 % ในช่วงน้ี 
3) ช่วงที่พื้นที่ป่าลดลง
มากที่สุดปี 16-19 
เฉล่ียปีละ 2.2% 
 
 

1) พื้นที่ป่าไม้ ปี 28 
21.89%ของภาค 
2) พื้นที่ป่าไม้ลดลง
1.43%ในช่วงน้ี 
3) ช่วงที่พื้นที่ป่าลดลง
มากที่สุดปี 28-31 
เฉล่ียปีละ 0.14% 
 

1) พื้นที่ป่าไม้ ปี 41 
20.50%ของภาค 
2) พื้นที่ป่าไม้ 43-49 
ลดลง1.52%ในช่วงน้ี 
3) ช่วงที่พื้นที่ป่าลดลง
มากที่สุดปี 47-48 
เฉล่ียปีละ 1.64% 
4) พื้นที่ป่าปี 41ลดลง
จากปี 04 ร้อยละ65.21 
5) พื้นที่ป่าเพิ่มจากวิธี
ส ารวจในปี 43 2.55% 

1) พื้นที่ป่าไม้ ปี 52 
21.01%ของภาค 
2) พื้นที่ป่าไม้ลดลง
0.59%ในช่วงน้ี 
3) – 
 
 
4) พื้นที่ป่าปี 52 ลดลง
จากปี 04 ร้อยละ61.13 
5) - 
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1) พื้นที่ป่าไม้ ปี 04 
52.91%ของภาค 
2) พื้นที่ป่าไม้ลดลง 
17.35%ในช่วงน้ี 

1) พื้นที่ป่าไม้ปี 16 
35.56%ของภาค 
2) พื้นที่ป่าไม้ลดลง 
8.09 % ในช่วงน้ี 
3) ช่วงที่พื้นที่ป่าลดลง
มากที่สุดปี 16-19 
เฉล่ียปีละ 1.06% 
 
 

1) พื้นที่ป่าไม้ ปี 28 
26.24%ของภาค 
2) พื้นที่ป่าไม้ลดลง 
3.66%ในช่วงน้ี 
3) ช่วงที่พื้นที่ป่าลดลง
มากที่สุดปี 25-28 
เฉล่ียปีละ 0.41% 
 

1) พื้นที่ป่าไม้ ปี 41 
23.81%ของภาค 
2) พื้นที่ป่าไม้ 43-49 
ลดลง 1.34%ในช่วงน้ี 
3) ช่วงที่พื้นที่ป่าลดลง
มากที่สุดปี 47-48 
เฉล่ียปีละ 0.84% 
4) พื้นที่ป่าปี 41ลดลง
จากปี 04 ร้อยละ55 
5) พื้นที่ป่าเพิ่มจากวิธี
ส ารวจในปี 43 8.03% 

1) พื้นที่ป่าไม้ ปี 52 
29.21%ของภาค 
2) พื้นที่ป่าไม้ลดลง 
1.29%ในช่วงน้ี 
3) – 
 
 
4) พื้นที่ป่าปี 52 ลดลง
จากปี04 ร้อยละ43.66 
5) - 
 

ภา
คใ

ต้ 
70

,71
5.1

9 ต
ร.

กม
. 

1) พื้นที่ป่าไม้ ปี 04 
41.89%ของภาค 
2) พื้นที่ป่าไม้ลดลง 
15.82ในช่วงน้ี 

1) พื้นที่ป่าไม้ปี 16 
26.07%ของภาค 
2) พื้นที่ป่าไม้ลดลง 
2.46 % ในช่วงน้ี 
 
3) ช่วงที่พื้นที่ป่าลดลง
มากที่สุดปี 19-21 
เฉล่ียปีละ1.8% 
 
 

1) พื้นที่ป่าไม้ ปี 28 
21.90%ของภาค 
2) พื้นที่ป่าไม้ลดลง 
6.1%ในช่วงน้ี 
 
3) ช่วงที่พื้นที่ป่าลดลง
มากที่สุดปี 32-34 
เฉล่ียปีละ 0.82% 
 

1) พื้นที่ป่าไม้ ปี 41 
17.15%ของภาค 
2) พื้นที่ป่าไม้ 43-49 
เพิ่มข้ึน 0.02% ช่วงน้ี 
 
3) ช่วงที่พื้นที่ป่าลดลง
มากที่สุดปี 47-48 
เฉล่ียปีละ 0.38% 
4) พื้นที่ป่าปี 41ลดลง
จากปี 04ร้อยละ 59.05 
5) พื้นที่ป่าเพิ่มจากวิธี
ส ารวจในปี 43 7.47% 

1) พื้นที่ป่าไม้ ปี 52 
27.03%ของภาค 
2) พื้นที่ป่าไม้เพิ่มชึ้น 
2.57% ในช่วงน้ี (เฉล่ีย
เพิ่มปีละ0.86%) 
3) – 
 
 
4) พื้นที่ป่าปี 52 ลดลง
จากปี 04 ร้อยละ38.47 
5) - 
 

 

3.3 สถานการณ์พื้นที่ป่าไม้เป็นรายจังหวัด  
 

ข้อมูลเนื้อทีป่าไม้รายจังหวัดได้ส ารวจโดยภาพจากดาวเทียม ในปี 2504 – 2552 ได้แสดงข้อมูลไว้เช่นเดียวกับ

เนื้อที่ป่าไม้รายภาค ในการศึกษาครั้งนี้ไม่สามารถศึกษารายละเอียดความเปลี่ยนแปลงในแต่ละจังหวัดได้เนื่องจาก

ข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลาการศึกษา โดยท าได้เพียงจัดกลุ่มจังหวัดที่มีเนื้อที่ป่าปกคลุมเปรียบเทียบให้เห็นความ

เปลี่ยนแปลงในช่วงระยะที่ส าคัญ  

 

3.3.1 เนื้อท่ีป่าไม้ปกคลุมจังหวัดต่างๆในอดีต 

จากการเปรียบเทียบเนื้อที่ป่าไม้ในแต่ละจังหวัด พบว่าในราว 50 ปีที่ผ่านมาสามารถแบ่งกลุ่มจังหวัดที่มีเนื้อที่ป่า

ไม้ปกคลุมพื้นที่จังหวัดออกได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 

1. จังหวัดท่ีเคยมีเนื้อท่ีป่าไม้ปกคลุมมากกว่า 70 % ของพื้นท่ี  

 ในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร  เชียงใหม่ ตาก น่าน เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ล าปาง 

ล าพูน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี  

 .ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดสกลนคร  

 ในภาคกลางได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 



42 

 

 ในภาคใต้ ได้แก่จังหวัด ชุมพร พังงา  ระนอง และ สตูล  

2. จังหวัดท่ีมีเคยมีเนื้อท่ีป่าไม้ปกคลุม 50-70 % ของพื้นท่ี (รวมตรัง 49.80) 

 ในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย แพร่ พะเยา พิษณุโลก สุโขทัย 

 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัด กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา เลย

หนองคาย 

 ในภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัดจันทบุรี  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี 

ระยอง 

 ในภาคกลาง ได้แก่จังหวัดราชบุรี 

 ในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัด กระบ่ี ตรัง ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี 

3. จังหวัดท่ีเคยมีเนื้อท่ีป่าไม้ปกคลุม 25-50 %  ของพื้นท่ี 

 ในภาคเหนือได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ 

 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จังหวัดขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อ านาจเจริญ 

อุดรธานี อุบลราชธานี 

 ในภาคกลาง ได้แก่ จังหวัด ลพบุรี สุพรรณบุรี  

 ในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยะลา 

4. จังหวัดท่ีเคยมีเนื้อท่ีป่าปกคลุม 1-25% 

 ในภาคเหนือได้แก่จังหวัดพิจิตร 

 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดมหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด 

หนองบัวล าภู 

 ในภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัดสระแก้ว 

 ในภาคกลางได้แก่ จังหวัด ชัยนาท สระบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  

 ในภาคใต้ได้แก่ จังหวัดปัตตานี พัทลุง สงขลา นราธิวาส 

5. จังหวัดท่ีไม่เคยมีเนื้อท่ีป่าหรือเคยมีเนื้อท่ีป่าปกคลุมไม่ถึง 1%  

ได้แก่ จังหวัด   กรุงเทพมหานครนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง  

 

3.3.2 เนื้อท่ีป่าไม้ปกคลุมจังหวัดในปัจจุบัน 

จากการเปรียบเทียบเนื้อที่ป่าไม้ในแต่ละจังหวัด พบว่าในปี 2552, มีจังหวัดที่มีเนื้อที่ป่าไม้ปกคลุมพื้นที่จังหวัด

ออกได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 

1. จังหวัดท่ีมีเนื้อท่ีป่าไม้ปกคลุมมากกว่า 70 % ของพื้นท่ี  

 ในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก น่าน แม่ฮ่องสอน ล าปาง  

 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มี 

 ในภาคตะวันออก ไม่มี 
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 ในภาคกลาง ไม่มี 

 ในภาคใต้ ไม่มี 

2. จังหวัดท่ีมีเนื้อท่ีป่าไม้ปกคลุม 50-70 % ของพื้นท่ี  

 ในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแพร่ พะเยา ล าพูน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี 

 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มี 

 ในภาคตะวันออก ไม่มี 

 ในภาคกลาง ได้แก่ กาญจนบุรี เพชรบุรี 

 ในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดระนอง 

3. จังหวัดท่ีมีเนื้อท่ีป่าไม้ปกคลุม 25-50 %  ของพื้นท่ี 

 ในภาคเหนือได้แก่ จังหวัดเชียงราย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย 

 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ มุกดาหาร เลย 

 ในภาคตะวันออกได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี 

 ในภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี  

 ในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส พังงา ภูเก็ต ยะลา สตูล สุราษฎร์ธานี 

4. จังหวัดท่ีมีเนื้อท่ีป่าปกคลุม 1-25% 

 ในภาคเหนือได้แก่จังหวัดก าแพงเพชร นครสวรรค์ 

 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดกาฬสินธ์ ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา 

บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย 

หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี  

 ในภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระแก้ว 

 ในภาคกลางได้แก่ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี 

สุพรรณบุรี 

  ในภาคใต้ได้แก่ จังหวัดกระบ่ี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พัทลุง สงขลา 

5. จังหวัดท่ีไม่เคยมีเนื้อท่ีป่าหรือเคยมีเนื้อท่ีป่าปกคลุมไม่ถึง 1%  

จังหวัดที่ไม่มีเนื้อที่ป่า หรือมีเนื้อที่ป่าปกคลุมไม่ถึง 1% คือ พิจิตร  กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี 

ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง 

 

3.3.3 การสูญเสียเนื้อท่ีป่าไม้ในจังหวัดต่างๆ 

จากการศึกษาข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้รายจังหวัด สามารถจัดกลุ่มจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ป่าออกได้เป็น  4 

ระดับ ดังนี้ 

I. สูญเสียเนื้อท่ีป่าไม้รุนแรงมาก คือจังหวัดที่เคยมีเนื้อที่ป่าไม้มากกว่า 70 % ในอดีตแต่ในปัจจุบัน

ลดลงไม่ถึง 25 % ของพื้นที่จังหวัด ได้แก่ ก าแพงเพชร สกลนคร และชุมพร 
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II. สูญเสียเนื้อท่ีป่าไม้อย่างรุนแรง  คือจังหวัดที่เคยมีป่าไม้ปกคลุมมากกว่า 70% ในอดีตแต่ใน

ปัจจุบันลดลงไม่ถึง 50% ได้แก่ จังหวัด เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา สตูล และจังหวัดที่เคยมี

ป่าไม้ปกคลุมกว่า 50% แต่ในปัจจุบันลดลงไม่ถึง 25 % ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม 

นครราชสีมา หนองคาย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง กระบ่ี ตรัง 

III. สูญเสียเนื้อท่ีป่าไม้มาก  คือจังหวัดที่เคยมีป่าไม้ปกคลุมมากกว่า 70% ในอดีตแต่ในปัจจุบัน

ลดลงอยุ่ในช่วง 50-70% ได้แก่ จังหวัดล าพูน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี ระนอง   ,

จังหวัดที่เคยมีป่าไม้ปกคลุมกว่า 50% แต่ในปัจจุบันลดลงอยู่ในช่วง 25-50 % ได้แก่ จังหวัด

เชียงราย พิษณุโลก สุโขทัย ชัยภูมิ เลย จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ราชบุรี ภูเก็ต 

สุราษฏร์ธานี และ จังหวัดที่เคยมีป่าไม้ปกคลุม 25-50 % แต่ในปัจจุบันลดลงจนน้อยกว่า 25 % 

ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อ านาจเจริญ อุดรานี อุบลราชธานี 

ลพบุรี สุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา รวมถึงพิจิตร ที่เคยมีป่าไม้อยู่ถึงเกือบ 20 % แต่ปัจจุบัน

แทบจะไม่มีป่าไม้เหลืออยู่เลย  

IV. จังหวัดท่ีสูญเสียป่าไม้ปานกลาง  คือจังหวัด จังหวัดที่เคยมีป่าไม้ปกคลุมมากกว่า 70% ในอดีต

และในปัจจุบันลดลงแต่ยังคงมีป่าไม้มากกว่า 70% ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก น่าน แม่ฮ่องสอน 

และ ล าปาง, จังหวัดที่เคยมีป่าไม้ปกคลุมกว่า 50% ในปัจจุบันลดลงแต่ยังคงมีป่าไม้มากกว่า 50 % 

ได้แก่ จังหวัดแพร่ พะเยา และ จังหวัดที่เคยมีป่าไม้ปกคลุม 25-50 % ในปัจจุบันลดลงแต่ยังคงมีป่า

ไม้มากกว่า 25 % ได้แก่จังหวัดยะลา รวมถึง จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู สระแก้ว 

ชัยนาท สระบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ปัตตานี และพัทลุง ที่เคยมีป่าไม้อยู่บ้าง

และในปัจจุบันก็ยังมีเนื้อที่ป่าไม้เหลืออยู่  ซึ่งในกลุ่มนี้ อาจจะรวมถึง กรุงเทพมหานคร และ

พระนครศรีอยุธยาไว้ด้วยก็ได้ 

นอกจากนี้ยังพบว่าข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นในจังหวัด มุกดาหาร และนราธิวาส ไม่เพียงพอในการวิเคราะห์

ดังกล่าวเนื่องจากไม่มีข้อมูลในช่วงก่อนปี 2525 อาจเนื่องมาจากภาพดาวเทียมมีเมฆปกคลุมมาก 

 

3.3.4 การเปลี่ยนแปลงเนื้อท่ีป่าไม้ของจังหวัดต่างๆในปัจจุบัน  

แม้ว่าในปัจจุบันภาพรวมของเนื้อที่ประเทศไทยจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตามข้อมูลเปรียบเทียบ พ.ศ. 2547 

และ 2552 ดังที่ได้กล่าวแล้ว โดยแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (ภาคกลางและภาค

ตะวันออก ยังมีแนวโน้มลดลง) เมื่อพิจารณาข้อมูลรายจังหวัดสามารถจัดกลุ่มพื้นที่จังหวัดตามเนื้อที่ป่าไม้ที่เพิ่มขึ้นหรือ

ลดลงได้ต่อไปนี้ 

a) พื้นท่ีจังหวัดท่ีมีข้อมูลเนื้อท่ีป่าไม้เพิ่มขึ้น  กลุ่มจังหวัดที่มีเนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น 1-5% ของเนื้อที่

จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ขอนแก่น มหาสารคาม 

สุรินทร์ หนองบัวล าภู อุบลราชธานี สระแก้ว สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี 

กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี กระบ่ี ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง สงขลา และสุราษฏรธานี  ใน
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จ านวนนี้ พบว่าจังหวัดล าปาง ลพบุรี พังงา มีเนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นสูงเกิน 5 % ของเนื้อที่จังหวัด  และ

พบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นถึง 10.14 % ของเนื้อที่จังหวัด 

b) พื้นท่ีจังหวัดท่ีมีข้อมูลเนื้อท่ีป่าไม้คงที่ หรือเพิ่มขึ้นลดลงไม่เกิน 0.5% ของเนื้อที่จังหวัด ได้แก่  

นครสวรรค์ พิจิตร นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ จันทบุรี กรุงเทพมหานคร 

นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง นราธิวาส ยะลา  

c) พื้นท่ีจังหวัดท่ีมีข้อมูลเนื้อท่ีป่าไม้ลดลง กลุ่มจังหวัดที่มีเนื้อทีป่าไม้ลดลง 1-3% ของเนื้อที่จังหวัด  

ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร เชียงราย ตาก พะเยา แม่ฮ่องสอน ล าพูน สุโขทัย กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ 

มุกดาหาร ยโสธร สกลนคร อุดรราชธานี ระยอง  ตรัง และมีข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ลดลงประมาณ 5-9 %

ของเนื้อที่จังหวัด  ได้แก่จังหวัดตาก น่าน แพร่ นครพนม ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ในขณะที่จังหวัด

สตูลมีเนื้อที่ป่าไม้ลดลงถึง 11.18 % ของเนื้อที่จังหวัด 

 

จากการจัดกลุ่มจังหวัดตามข้อมูลที่กล่าวมาแล้ว แสดงเป็นแผนที่ได้ในรูป 3-8, 3-9, 3-10, และ 3-11 
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รูป 3-8 แสดงจังหวัดที่มีป่าไม้ปกคลุมมาก-น้อยในปี 2504  
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รูป 3-9 แสดงจังหวัดที่มีป่าไม้ปกคลุมมาก-น้อยในปี 2552 
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รูป 3-10 แสดงจังหวัดที่มีการสูญเสียป่าไม้มาก-น้อยในรอบ 50 ปี (2504 -2552) 
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รูป 3-11 แสดงจังหวัดที่มีป่าไม้ปกคลุมมากขึ้น-ลดลงในปัจจุบัน (2549=2552)  
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4. สถานการณ์ความเปล่ียนแปลงชนิด

ของป่าไม้ประเทศไทย 

 
จากข้อมูลของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ  พบว่า ส่วนภูมิสารสนเทศ  กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  

และพันธุ์พืช  ได้ส ารวจเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยแยกตามชนิดป่า  ในปี 2525 และ 2543  เท่านั้น  โดยในข้อมูลปี  

2525 จ าแนกชนิดป่า  ออก เป็น ป่าดงดิบ  ป่าผสมผลัดใบ  ป่าเต็งรัง  ป่าชายเลน  ป่าสน  และป่าละเมาะ  แต่ข้อมูลในปี  

2543 ไม่มีการจ าแนกชนิดป่าเป็น  ป่าละเมาะ  แต่เพิ่ม  ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นชนิดป่าพรุ  ป่าบุ่งป่าทาม  ป่า

ชายหาด ป่าไผ่ รวมถึงเพิ่มเติมข้อมูลพื้นที่สวนป่าและพื้นที่ป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติ ขึ้นมาอีกด้วย 

ข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ในปี 2525 (มีเนื้อที่ป่า 30.25 % ของพื้นทีประเทศไทย) จ าแนกเป็นป่าดงดิบ  67,861 ตาราง

กิโลเมตร  หรือ ร้อยละ  43.33 ป่าผสมผลัดใบ  33,929 ตารางกิโลเมตร  หรือ ร้อยละ  21.67 ตารางกิโลเมตร  ป่าเต็งรัง  

48,930 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ  31.25 ป่าชายเลน  2,872 ตารางกิโลเมตร  หรือร้อยละ  1.83 ป่าสน  2,162 ตาราง

กิโลเมตร  หรือร้อยละ  1.38 และ ป่าละเมาะ  846 ตารางกิโลเมตร  หรือร้อยละ  0.54 ในขณะที่ข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ในปี  

2543 (มีเนื้อที่ป่าตามการส ารวจด้วยภาพจากดาวเทียมความละเอียดสูงขึ้นท าให้มีเนื้อที่ป่าทั้งประเทศถึง  33.1 % เนื้อ

ที่มากกว่าข้อมูลปี  2525 ) จ าแนกเป็นป่าดงดิบ  52,679 ตารางกิโลเมตร  พื้นที่ลดลงร้อยละ  22.44   ป่าผสมผลัดใบ  

(เปลี่ยนชื่อชนิดป่าเป็นป่าเบญจพรรณ) 87,444.7 ตารางกิโลเมตร  เพิ่มขึ้นร้อยละ 161.69  ป่าเต็งรัง  18,569.5 ตาราง

กิโลเมตร  ลดลงร้อยละ  61.89 ป่าชายเลน  2,093.1 ตารางกิโลเมตร  หรือลดลงร้อยละ 26.78  ป่าสน  462.1 ตาราง

กิโลเมตร ลดลงร้อยละ 80.95   และเพิ่มข้อมูลพื้นที่ป่าพรุ  304 ตารางกิโลเมตร  ป่าบุ่งป่าทาม  256.8 ตารางกิโลเมตร  

ป่าชายหาด  125 ตารางกิโลเมตร  ป่าไผ่  1503.5 ตารางกิโลเมตร  รวมชนิดป่าย่อยๆเหล่านี้เพิ่มเป็นร้อยละ 141.18      

รวมถึงมีข้อมูลพื้นที่สวนป่า 3,477 ตารางกิโลเมตร  และพื้นทีป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติ 237.4 ตารางกิโลเมตร ส าหรับเนื้อ

ที่ป่าไม้เทียบกับเนื้อที่ประเทศไทยของชนิดป่าต่างๆ  แสดงในตารางที่  2.1 และ แสดงข้อมูลแยกรายภาคของเนื้อทีป่า

ชนิดต่างๆในตารางที่ 2.2      

 

ตารางที่2.1 แสดงข้อมูลเนื้อที่ป่าเทียบกับเนื้อที่ประเทศไทยของชนิดป่าต่างๆจากข้อมูลปี 2525 และ 2543 

พ.ศ. ดงดิบ เบญจ
พรรณ/
ป่าผสม
ผลัดใบ 

ป่า
เต็ง
รัง 

ป่า
พรุ 

ป่า
บุ่ง
ทาม 

ป่า
ชายหาด 

ป่า
ไผ่ 

ป่า
สน 

ป่า
ชาย
เลน 

สวน
ป่า 

ป่าฟ้ืนฟู
ตาม
ธรรมชาติ 

รวม 

2525 13.19 6.5 9.5 ป่าละเมาะ = 0.17 0.42 0.56 - - 30.34 
2543 10.24 17.01 3.62 0.06 0.05 0.02 0.29 0.08 0.48 0.68 0.55 33.1 
เปล่ียนแปลง
(%) 

2.95 +10.51 5.88 +0.25 0.34 0.15 +0.68 +0.55 +2.75 

ร้อยละ 22.44 +161.69 61.89 +141.18 80.95 26.78 - - 9.06 
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จากข้อมูลเปรียบเทียบ  % ที่เปลี่ยนแปลงพบว่าในพื้นที่ป่าธรรมชาติที่หลงเหลืออยู่  มีเพียงชนิดป่าเบญจ

พรรณเพียงชนิดเดียว  ที่มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นจากการส ารวจโดยใช้ภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูงและเปลี่ยนแปลงวิธี

ส ารวจโดยนับเนื้อที่ป่าหย่อมเล็กๆเข้ามารวมด้วย  โดยมีข้อมูลเนื้อที่มากขึ้นถึง  10.51 % ส่วนป่าดงดิบ  ป่าเบจพรรณ  

ป่าเต็งรัง ป่าสน และ ป่าชายเลน ล้วนมีข้อมูลเนื้อที่ลดลง  และส าหรับข้อมูลเนื้อที่ป่าที่เพิ่มขึ้นจากปี  2525 ถึง 2.76 %

ส่วนหนึ่งได้จากการนับเนื้อที่สวนป่า  และพื้นที่ฟื้นฟูตามธรรมชาติถึง  1.23 % หรือเกือบครึ่งหนึ่ง  ส่วนเนื้อที่ป่าชนิด

ย่อยๆ  ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลเพียงปีเดียว  แต่หากนับเป็นพื้นที่ป่าละเมาะก็จะพบว่ามี

ข้อมูลเนื้อที่ป่าชนิดย่อยๆมากกว่าพื้นที่ป่าละเมาะเมื่อปี 2525 เล็กน้อย  แสดงข้อมูลเปรียบเทียบเนื้อที่ชนิดป่าในกราฟ

รุปที่ 2.1 และ แสดงเปรียบเทียบร้อยละของเนื้อที่ที่ลดลงของชนิดป่ารายภาค ในกราฟรูปที่ 2.2 

 

รูปที่ 2.1 แสดงเนื้อที่เป็น % ของป่าชนิดต่างๆเทียบกับเนื้อที่ประเทศไทยเปรียบเทียบจากข้อมูล พ.ศ. 2525 และ 2543 

 

 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลพบว่าในระดับประเทศแล้วเนื้อที่ป่าที่หายไปมากที่สุดคือป่าเต็งรัง  (5.88%) ของ

เนื้อที่ประเทศไทย หรือหายไปร้อยละ 61.89 แต่หากพิจารณาเป็นสัดส่วนร้อยละของชนิดป่า  จะพบว่าป่าสนเป็นชนิด

ป่าที่หมดไปมากที่สุดจากที่เคยมีในปี 2525 หายไปถึงร้อยละ 80.95 
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ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนื้อที่เป็นร้อยละของเนื้อที่ที่ลดลง หรือเพิ่มขึ้นของเนื้อที่ป่าชนิดต่างๆ

แยกรายภาค 

 

 

ส าหรับข้อมูลเปรียบเทียบรายภาคจะอธิบายในหัวข้อย่อยตามชนิดป่าต่อไป 

รูปที่ 4-1 แสดงเนื้อที่ป่าไม้ แยกตามชนิดป่า ในปี 2543 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

รูป 4-1 การกระจายตัวของป่าชนิดต่างๆในประเทศไทย (กรมป่าไม,้ 2543) 
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4.1 ป่าดิบ 

 

จากข้อมูลเปรียบเทียบพบว่าป่าดิบเป็นชนิดป่าที่มีเนื้อที่มากที่สุดของชนิดป่าที่มีอยู่ในประเทศไทยในปี  2525 

คือมีอยู่ถึง 13.19 % จากเนื้อที่ป่าทั้งหมด 30.34 %ของเนื้อที่ประเทศไทย หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเกือบครึ่งหนึ่งของป่า

ประเทศไทยเป็นป่าดิบ  โดยกระจายอยู่ในภาคเหนือเป็นพื้นที่มากที่สุด  รองลงมาคือ  ภาคใต้  ภาคกลาง  และภาค

ตะวันออก  แต่หากพิจารณาสัดส่วนของชนิดป่าต่อพื้นที่ป่าในแต่ละภาคจะพบว่าป่าดิบกินเนื้อที่เกือบทั้งหมดในป่า

ภาคใต้และภาคตะวันออก (87.11 และ 77.70 %) ในขณะที่ข้อมูลปี 2543 พบว่าเนื้อที่ป่าดิบลดลง 2.95 % โดยเป็นการ

ลดลงในภาคกลางถึง 12.41 %ของเนื้อที่ภาคกลาง ( 843.72  ตารางกิโลเมตร) และลดลงในภาคเหนือ 3.3 %ของเนื้อที่

ภาคเหนือ (5598.26  ตารางกิโลเมตร) ส่วนภาคอื่นๆมีเนื้อที่ป่าดิบลดลงไม่มากนักเนื่องจากเทคนิคการแปลภาพถ่ายที่

นับรวมป่าหย่อมเล็กจากภาพรายละเอียดสูงเข้ามาด้วย  อาจกล่าวได้ว่าสถานการณ์การลดลงของเนื้อทีป่าดิบรุนแรง

ที่สุดในพื้นที่ภาคกลางนั่นคือเนื้อทีป่าดิบหายไปถึงร้อยละ 65.98 

ข้อมูลรายจังหวัดปี 2543 มีรายงานเนื้อที่ป่าดิบมากถึง 4,908.6 ตารางกิโลเมตร ในจังหวัดเชียงใหม่   3,893.8 

ตารางกิโลเมตร  ในจังหวัดตาก  และ 3,628.9 ตารางกิโลเมตร  ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี  นอกจากนี้ยังมีป่าดิบมากกว่า  

2,000 ตารางกิโลเมตรในจังหวัด  แม่ฮ่องสอน  กาญจนบุรี  และยังมีเนื้อที่ป่าดิบมากกว่า  1,000 ตารางกิโลเมตร  ใน

จังหวัด น่าน เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา  อุบลราชานี  จันทบุรี  ปราจีนบุรี  สระแก้ว  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  พังงา 

ยะลา และระนอง 

 

4.2  ป่าเบญจพรรณ หรือ ป่าผสมผลัดใบ 

 

จากข้อมูลเปรียบเทียบพบว่าป่าผสมผลัดใบเป็นชนิดป่าที่มีเนื้อที่ไม่มากนักของชนิดป่าที่มีอยู่ในประเทศไทย

ในปี 2525 คือมีอยู่เพียง 6.5 % จากเนื้อที่ป่าทั้งหมด 30.34 %ของเนื้อที่ประเทศไทย  โดยกระจายอยู่ในภาคเหนือเป็น

พื้นที่มากที่สุด  รองลงมาคือภาคกลาง  และภาคตะวันออก  โดยไม่พบป่าชนิดนี้ในภาคใต้เลย  ในขณะที่ข้อมูลปี  2543 

พบว่าเนื้อที่ป่าชนิดนี้เพิ่มขึ้นถึง 10.51 %ของเนื้อที่ประเทศไทย โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในภาคเหนือถึง 22.35 %ของเนื้อที่

ภาคเหนือ  ( 37,915.5 ตารางกิโลเมตร ) และในภาคกลาง  13.58 %ของเนื้อที่ภาคกลาง  (9,152.74 ตารางกิโลเมตร ) 

ส่วนภาคอื่นๆมีเนื้อที่ป่าชนิดนี้เพิ่มไม่มากนัก อาจกล่าวได้ว่าข้อมูลเนื้อที่ป่าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเทคนิคการแปลภาพถ่าย

ที่นับรวมป่าหย่อมเล็กจากภาพรายละเอียดสูงจะปรากฏเนื้อที่ป่าชนิดนี้ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางท าให้ข้อมูลเนื้อ

ที่ป่าของประเทศไทยมีตัวเลขสูงขึ้นอย่างมาก และจากข้อมูลดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าเนื้อที่ป่าเบญจพรรณ  (17.01%) มี

สัดส่วนชนิดป่ามากที่สุดกว่าครึ่งหนึ่งของเนื้อที่ป่าประเทศไทยในปี  2543 (33.09%) โดยเกือบทั้งหมดอยู่ในภาคเหนือ  

และภาคกลาง 

ข้อมูลรายจังหวัดปี 2543 มีรายงานเนื้อที่ป่าเบญจพรรณมากถึง 8,355.3 ตารางกิโลเมตร  ในจังหวัดเชียงใหม่   

8,308.1 ตารางกิโลเมตร ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 7,771.5 ตารางกิโลเมตร  ในจังหวัดกาญจนบุรี  นอกจากนี้ยังมีป่า

ดิบมากกว่า 5,000 ตารางกิโลเมตรในจังหวัด  ตาก น่าน ล าปาง  และยังมีเนื้อที่ป่าดิบมากกว่า  1,000 ตารางกิโลเมตร  

ในจังหวัด  ก าแพงเพชร  เชียงราย  พะเยา  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  แพร่ ล าพูน  สุโขทัย  อุตรดิษถ์  อุทัยธานีชัยภูมิ  เลย 

ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี 
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4.3  ป่าเต็งรัง 

 

จากข้อมูลเปรียบเทียบพบว่าป่าเต็งรังเป็นชนิดป่าที่มีเนื้อที่มากของชนิดป่าที่มีอยู่ในประเทศไทยในปี  2525 

คือมีอยู่ถึง 9.5 % จากเนื้อที่ป่าทั้งหมด 30.34 %ของเนื้อที่ประเทศไทย หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเกือบหนึ่งในสามของป่า

ประเทศไทยเป็นป่าเต็งรัง โดยกระจายอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่มากที่สุด  รองลงมาคือ  ภาคเหนือ  แต่

หากพิจารณาสัดส่วนของชนิดป่าต่อพื้นที่ป่าในแต่ละภาคจะพบว่าป่าเต็งรังกินเนื้อที่ถึงครึ่งหนึ่งในป่าภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (53.38%) และกินเนื้อที่มากที่สุดในสัดส่วนป่าภาคเหนือ  (39.11 %) ส่วนภาคตะวันออกและภาค

กลางมีป่าชนิดนี้อยู่เล็กน้อยและไม่มีป่าชนิดนี้ในภาคใต้  ในขณะที่ข้อมูลปี  2543 พบว่าเนื้อที่ป่าเต็งรังลดลง  5.88 % 

โดยเป็นการลดลงในภาคเหนือถึง  14.31 %ของเนื้อที่ภาคเหนือ  ( 24,276.19 ตารางกิโลเมตร ) และลดลงในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  3.36 %ของเนื้อที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ( 5,673.50 ตารางกิโลเมตร ) อาจกล่าวได้ว่า

สถานการณ์การลดลงของเนื้อทีป่าเต็งรังรุนแรงที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือนั่นคือเนื้อทีป่าเต็งรังหายไปถึงร้อยละ  71.84 

ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหายไปร้อยละ 40.78 แต่อย่างไรก็ตามป่าเต็งรังที่มีอยู่  0.69% ของเนื้อที่ภาคตะวันออก    

( 44.87 ตารางกิโลเมตร) ได้หายไปถึง 0.62% หรือป่าเต็งรังร้อยละ 89.8 ในภาคตะวันออกถูกท าลายไป 

ข้อมูลรายจังหวัดปี  2543 มีรายงานเนื้อที่ป่าเต็งรังมากถึง  2812.7 ตารางกิโลเมตร  ในจังหวัดเชียงใหม่   

2,120.7 ตารางกิโลเมตร ในจังหวัดตาก นอกจากนี้ยังมีป่าดิบมากกว่า 1,000 ตารางกิโลเมตรในจังหวัด  สกลนคร  และ

อุบลราชธานี 

 

3.4  ป่าสน 

 

จากข้อมูลเปรียบเทียบพบว่าป่าสนเป็นชนิดป่าที่มีเนื้อที่ไม่มากนักของชนิดป่าที่มีอยู่ในประเทศไทยในปี  2525 

คือมีอยู่เพียง 0.42 % จากเนื้อที่ป่าทั้งหมด 30.34 %ของเนื้อที่ประเทศไทย  โดยกระจายอยู่ในภาคเหนือเป็นพื้นที่มาก

ที่สุด และพบอีกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1.17 และ 0.09 %) ในขณะที่ข้อมูลปี  2543 พบว่าเนื้อที่ป่าสนลดลง  0.34 

% โดยเป็นการลดลงในภาคเหนือถึง  0.98 %ของเนื้อที่ภาคเหนือ  ( 1,662.51  ตารางกิโลเมตร ) และลดลงในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเพียง  0.08% ของเนื้อที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ( 135.08  ตารางกิโลเมตร ) อาจกล่าวได้ว่า

สถานการณ์การลดลงของเนื้อทีป่าสนรุนแรงที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือนั่นคือเนื้อที่ป่าสนหายไปถึงร้อยละ 83.7 

ข้อมูลรายจังหวัดปี  2543 มีรายงานเนื้อที่ป่าสนมากถึง  179.5 ตารางกิโลเมตร  ในจังหวัดเชียงใหม่   79.7 

ตารางกิโลเมตร  ในจังหวัดเชียงราย  และ 62.1 ตารางกิโลเมตร  ในจังหวัดชัยภูมิ  นอกจากนี้ยังมีป่าสนเนื้อที่กว่า  40 

ตารางกิโลเมตรในจังหวัด เพชรบูรณ์ และ เลย 

 

3.5  ป่าชายเลน 

จากข้อมูลเปรียบเทียบพบว่าป่าชายเลนมีเนื้อที่ปี 2525  เป็น 0.56% จากเนื้อที่ป่าทั้งหมด 30.34 %ของเนื้อที่

ประเทศไทย โดยกระจายอยู่ในภาคใต้เป็นพื้นที่มากที่สุด รองลงมาคือ ภาคตะวันออกและ  ภาคกลาง  ในขณะที่ข้อมูลปี  
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2543 พบว่าเนื้อที่ป่าชายเลนลดลง  0.15 % โดยเป็นการลดลงในภาคตะวันออกถึง  0.5 %ของเนื้อที่ภาคตะวันออก  ( 

182.51 ตารางกิโลเมตร) และลดลงในภาคกลาง  0.31 %ของเนื้อที่ภาคกลาง  (209.94 ตารางกิโลเมตร ) ส่วนภาคใต้มี

เนื้อที่ป่าชายเลนลดลงเพียง 0.04% ของเนื้อที่ภาคใต้ อาจกล่าวได้ว่าสถานการณ์การลดลงของเนื้อทีป่าดิบรุนแรงที่สุด

ในพื้นที่ภาคกลางคือมีเนื้อที่ป่าชายเลนหายไปถึงร้อยละ 62 และที่ภาคตะวันออกหายไปร้อยละ 43.85 

ข้อมูลรายจังหวัดปี  2543 มีรายงานเนื้อที่ป่าชายเลนมากถึง  453.7 ตารางกิโลเมตร  ในจังหวัดพังงา   353.4 

ตารางกิโลเมตร  ในจังหวัดสตูล   349 ตารางกิโลเมตร  ในจังหวัดกระบ่ี  และ  334.8 ตารางกิโลเมตร  ที่จังหวัดตรัง

นอกจากนี้ยังมีป่าชายเลนมากกว่า 40 ตารางกิโลเมตรในจังหวัด เพชรบุรี  จันทบุรี  ตราด ชุมพร  นครศรีธรรมราช  และ

สงขลา 

ด่กาสว 

รูป 



57 

 

5. สถานการณการประกาศพ้ืนท่ี 

อนุรักษปาไมประเทศไทย 
 

5.1 รปูแบบการประกาศเขตพืน้ทีป่าอนุรกัษในประเทศไทย 

 

 สําหรับประเทศไทย มีการประกาศพื้นที่เพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของปาไมในพื้นที่อยาง

เปนทางการ 5 รูปแบบ คือ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา วนอุทยาน เขตหามลาสัตวปา สวนรุกขชาติ และ

สวนพฤกษศาตร  นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อนุรักษ อื่นๆ ไดแก  ปาเพื่อการอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี  เปนปาที่

คณะรัฐมนตรีกําหนดใหเปนพื้นที่ตนน้ําช้ัน  1 ปาชายเลนเขตอนุรักษ  และปาที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหเปนปาอนุรักษ

เพิ่มเติม  แตปจจุบันนับไดวามีเพียงมาตรการคุมครองตามมติคณะรัฐมนตรีเทานั้นแตมาตรการคุมครองความ

หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เหลานี้ยังไมมีความชัดเจนเพียงพอที่จะรักษาสภาพความหลากหลายไดอยางจริงจัง 

พื้นที่อนุรักษที่กลาวมาทั้งหมดจะประกาศขอบเขตตามที่ไดประกาศเปนพื้นที่ปาสงวนไวเดิมทั้งส้ิน แตอยางไรก็ตาม

พื้นที่ปาสงวนในปจจุบันที่ไมถูกประกาศเปนพื้นที่อนุรักษอยางเปนทางการก็ถือไดวาเปนเพียงการสงวนที่ดินมิใหถูก

บุกรุกทําประโยชนแตไมมีมาตรการคุมครองความหลากหลายอยางแทจริงเชนกัน เนื้อที่ปาอนุรักษรุปแบบดังกลาว

เทียบเปน % กับเนื้อที่ประเทศไทย และเนื้อที่ประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ (ทับซอนกับพื้นที่อนุรักษ) แสดงในแผนภูมิ

ที่ 5-1 และ ตารางที ่5-1   

 

แผนภูมิที่ 5-1 แสดงเนื้อที่การประกาศเนื้อที่ปาสงวน และปาอนุรักษตั้งแตป 2536-2552 เทียบเปน % กับเนื้อที่

ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

25
35

25
36

25
37

25
38

25
39

25
40

25
41

25
42

25
43

25
44

25
45

25
46

25
47

25
48

25
49

25
50

25
51

25
52

25
53

ปาสงวน

อุทยาน

เขตรักษาพันธุฯ

เขตหามลา

วนอุทยาน

รกุขชาติ

พฤกษศาสตร

รวมปาอนุรักษ



58 

 

 

ตารางที ่5-1 แสดงขอมูลเนื้อที่ปาสงวน ปาอนุรักษ รวมถึงปาชุมชน ที่มีการประกาศจนถึงป 2553 

 

การศึกษาครั้งนี้จึงรวบรวมขอมูลเฉพาะในพื้นที่อนุรักษอยางเปนทางการ โดยในขอมูลถึงป 2553 มีจํานวน

พื้นที่อนุรักษทั้งส้ิน 411 แหง เนื้อที่ 103,809.92 ตารางกิโลเมตร หรอื 20.19% ของเนื้อที่ประเทศไทย มีพื้นที่กระจาย

ตัวอยูในภาคเหนือ 25.54% ของพื้นที่ภาค (43,327 ตารางกิโลเมตร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10.16% ของพื้นที่ภาค 

(17,156 ตารางกิโลเมตร) ภาคกลาง 25.75 % ของพื้นที่ภาค (17,355 ตารางกิโลเมตร) ภาคตะวันออก  14.15% ของ

พื้นที่ภาค (5,165 ตารางกิโลเมตร) และภาคใต 18.06% ของพื้นที่ภาค ( 12,711 ตารางกิโลเมตร) ซึ่งแตละรูปแบบ มี

ความแตกตางกันดังตอไปนี้ 

• อุทยานแหงชาต ิคือ พื้นที่ซึ่งรัฐบาลเห็นวามีสภาพธรรมชาติเปนที่นาสนใจสมควรสงวนเปนพิเศษ  

เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหคงสภาพเดิมถาวรตลอดไป  เพือ่ประโยชนทางการศึกษาและนนัทนาการ  

การจะเปนประกาศเปนอุทยานแหงชาติได  ตองประกาศในพระราชกฤษฎกีา  มีแผนที่แสดงแนวเขตแหงบริเวณที่

กําหนดนัน้แนบทายพระราชกฤฏีกา  และที่ดินที่จะกําหนดใหเปนอุทยานแหงชาติตองเปนที่ดินที่มิไดอยูในกรรมสิทธิ์  

หรือครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใชทบวงการเมือง  จนถึงป 2553 มีอุทยานแหงชาติรวม 123 

แหง รวมพื้นที่ 60,320.11 ตารางกิโลเมตร  คิดเปนเนื้อที่ 11.73% ของเนื้อที่ประเทศไทย  กระจายตัวอยูในภาคเหนือ 

43 แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23 แหง ภาคกลาง 14 แหง ภาคตะวันออก  9 แหง และภาคใต 34 แหง 

• เขตรักษาพันธุสัตวปา คือ พื้นที่กําหนดขึ้น เพื่อใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวปาโดยปลอดภัย  เพื่อวา

สัตวในพื้นที่ดังกลาวจะไดมีโอกาสสืบพันธุ  และขยายพันธุตามธรรมชาติไดมากขึ้นทําใหสัตวปาบางสวนไดมีโอกาส

กระจายจํานวนออกไปในทองที่แหงอื่น ๆ ที่อยูใกลเคียงกับเขตรักษาพันธุสัตวปา  จนถึงป 2553 มีเขตรักษาพันธุสัตว
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ปา 58 แหง รวมพื้นที่ 36,929.37 ตารางกิโลเมตร คิดเปนเนื้อที่ 7.18% ของเนื้อที่ประเทศไทย  กระจายตัวอยูใน

ภาคเหนือ 24 แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 แหง ภาคกลาง  5 แหง ภาคตะวันออก 4 แหง และภาคใต 13 แหง 

• วนอุทยาน คือ พื้นที่ขนาดเล็กจัดตั้งเพื่อการพักผอนหยอนใจ มีความสําคัญในระดับทองถิ่น  จุดเดน

อาจไดแกน้ําตก หุบเหว หนาผา  ถ้าํหรอืหาดทราย  จนถึงป 2553 มีวนอุทยานรวม 113 แหง รวมพื้นที่ 1,239 ตาราง

กิโลเมตร คิดเปนเนื้อที่ 0.24 % ของเนื้อที่ประเทศไทย กระจายตัวอยูในภาคเหนือ 63 แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

28 แหง ภาคกลาง  11 แหง ภาคตะวันออก 3 แหง และภาคใต 8 แหง 

• เขตหามลาสัตวปา คือ บริเวณสถานที่ที่ใชในราชการ หรือใชเพื่อสาธารณะประโยชน  ปรอืประชาชน

ใชประโยชนรวมกันรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เปนผูกําหนด  โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ  โดยกําหนดใหเปนเขตหามลาสัตวปาชนิดหรือประเภทใดก็ได  โดย

ประกาศในราชกิจจานเุบกษา จนถึงป 2553 มีเขตหามลาสัตวปารวม 60 แหง รวมพื้นที่ 5,233.04 ตารางกิโลเมตร  คิด

เปนเนื้อที่ 1.02 % ของเนื้อที่ประเทศไทย กระจายตัวอยูในภาคเหนือ 13 แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 แหง ภาค

กลาง  15 แหง ภาคตะวันออก 3 แหง และภาคใต 19 แหง 

• สวนรกุขชาติ  คือ แหลงรวมพันธุไมของทองถิ่นที่มีคา  โดยจัดปลูกใหมีความสวยงาม  เพื่อเปน

สถานที่ศึกษาดานพันธุไมสําหรับประชาชน และเปนที่พักผอนหยอนใจ จนถึงป 2553 มีสวนรุกขชาติรวม 56 แหง รวม

พื้นที่ 43.02 ตารางกิโลเมตร คิดเปนเนื้อที่ 0.008% ของเนื้อที่ประเทศไทย  กระจายตัวอยูในภาคเหนือ 23 แหง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 17 แหง ภาคกลาง 8 แหง ภาคตะวันออก 4 แหง และภาคใต 4 แหง 

• สวนพฤกษศาสตร คือ คือสวนที่รวบรวมพันธุไมทั้งสดและแหง  และแสดงถิ่นที่กําเนิดของพรรณพืช

เพื่อเปนแหลงศึกษาทางพฤษศาสตร  ศึกษาความแตกตางของชนดิพนัธุ  สภาพทางสรีรวิทยา การเจริญเติบโต การ

แพรกระจาย  การอนุรักษ การใชประโยชน ฯลฯ  โดยในสวนพฤษศาสตรจะจัดปลูกพันธุไมตาง  ๆ โดยในสวนพฤษ

ศาสตรจะจัดปลูกพันธุไมตาง ๆ ทั้งของไทยและของตางประเทศใหเปนหมวดหมูตามหลักสากล  และตามหลกัวิชาการ

ทางพฤษศาสตรใหดูสวยงาม  และเปนที่พักผอนหยอนใจ  จนถึงป 2553 มีสวนพฤกษศาสตรรวม 16 แหง รวมพื้นที่ 

46.28 ตารางกิโลเมตร  คิดเปนเนื้อที่ 0.009 % ของเนื้อที่ประเทศไทย  กระจายตัวอยูในภาคเหนือ 2 แหง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แหง ภาคกลาง  4 แหง ภาคตะวันออก 2 แหง และภาคใต 6 แหง 
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ตารางที ่5-2 สรุปเนื้อที่ปาสงวน และปาอนุรักษรูปแบบตางๆแยกตามรายภาคเทียบเปน % กับพื้นที่ภาค 

 

 

แผนภูมิที่ 5-2 แสดงจํานวนแหงของการประกาศพื้นที่อนุรักษรูปแบบตางๆ ตั้งแตป 2536-2552 
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แผนภูมิที่ 5-3 แสดงจาํนวนการประกาศพืน้ทีอ่นรุกัษรปูแบบตางๆ แยกตามรายภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ปาอนุรักษของไทยสวนใหญจะอยูในรุปแบบของอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา   93 % 

ที่เหลือจึงเปน เขตหามลาและวนอุทยาน สวนสวนรุกขชาติและสวนพฤษศาสตรมีพื้นที่นอยมากเม่ือเทียบกับพื้นที่

ประเทศไทย อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาของไทยมีพื้นที่สวนมากอยูระหวาง 100-1500 ตารางกิโลเมตร  

(เฉลี่ยประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร) โดยมีอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาขนาดใหญ กวา 1500 ตาราง

กิโลเมตร หรือเล็กกวา 100 ตารางกิโลเมตร อยูบาง ประมาณ 10 แหง  

 

5.2 สถานการณเน้ือที่การประกาศพื้นที่ปาอนุรักษ พื้นที่ปาสงวน เทียบกับพื้นที่ปาประเทศ

ไทย 

ตารางที ่5-1 แจกแจงการเพิ่มขึ้นของเนื้อที่ปาอนุรักษตามการประกาศ ตั้งแต ป 2535-2553 เห็นไดวาใน

เวลา 18 ป รัฐบาลสามารถเพิ่มพื้นที่อนุรักษได 6.18 % หรือเฉลี่ยปละ 0.34 % (1,744.59 ตารางกิโลเมตร) โดย

แบงเปนอุทยานแหงชาติเพิ่มขึ้น 46 แหง เขตรักษาพันธุสัตวปา 23 แหง วนอุทยาน 69 แหง เขตหามลา 11 แหง สวน

รกุขชาต ิ12 แหง สวนพฤกษศาสตร 11 แหง เม่ือพิจารณาเฉพาะการประกาศอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวื

ปาที่เปนพื้นที่อนุรักษที่มีพื้นที่มาก พบวาพื้นที่อนุรักษทั้งสองประเภท เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ 3.8 แหง 

เม่ือเทียบเคียงกับการลดลงของพื้นที่ปาในชวงป 36-41 ที่พื้นที่ปาลดลง 0.75% มีการลดลงพื้นที่ปาไมป

เฉลี่ยปละ 0.15% ในชวงดังกลาวมีการประกาศพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มขึ้นถึง 1.85 % หรือเฉลี่ยปละ 0.37% โดยประกาศ

อุทยานแหงชาติเพิ่มขึ้น 10 แหง และเขตรักษาพันธุสัตวปาเพิ่มขึ้นอีกถึง 10 แหง ในป 43-49 มีอตัราการลดลงของ

พื้นที่ปาไมตามการสํารวจในระบบใหม 2.23% หรือเฉลี่ยปละ 0.37 มีการประกาศพื้นที่อนุรักษเพิ่มขึ้นเพียง 0.51% 
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หรือเฉลี่ยปละ 0.09 % เทานั้น โดยประกาศอุทยานแหงชาติเพิ่มเพียง 1 แหงและเขตรักษาพันธุสัตวปาไดเพิ่มเพียง  2 

แหง แมวาในชวงนี้จะมีการประกาศวนอุทยานเพิ่มขึ้นถึง  44 แหง แตเปนพื้นที่เล็กๆเทานั้น  และในป 2549-2552 มี

อัตราการเพิ่มของพื้นที่ปา 2.52% หรือเฉลี่ยปละ 0.84% มีการประกาศพื้นที่อนุรักษเพิ่มขึ้น 1.68% หรือเฉลี่ยปละ 

0.56 % โดยประกาศอุทยานแหงชาติไดถึง 20 แหง เขตรักษาพันธุสัตวปา  3 แหง 

 

การประกาศพื้นที่อนุรักษแตละรูปแบบของประเทศไทยจะประกาศพื้นที่จากขอบเขตที่ไดประกาศเปนพื้นที่ปา

สงวนไว เนื้อที่ปาสงวนไมมีการเปลี่ยนแปลงจากการประกาศเพิ่มเติมมากนักจนถึงปจจุบันมีการประกาศปาสงวน 

1,221 ปา รวมเนื้อที่ 230,280.05 ตารงกิโลเมตร หรือประมาณ 44.80 % ของเนื้อที่ประเทศไทย แบงเปนภาคเหนือ 

257 ปา เนื้อที่ 111,875.04 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 65.99% ของพื้นที่ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 353 ปา เนื้อที่ 

55,333.40 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 30.29%ของพื้นที่ภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก 143 ปา เนื้อที่ 34,886.06 

ตารางกิโลเมตร คิดเปน 39.86 % และ 39.66% ของพื้นที่ภาค และภาคใต 486 ปา เนื้อที่ 28,183.15 ตารางกิโลเมตร 

คิดเปน 39.86% ของพื้นที่ภาค ในปจจุบันพบวาเนื้อที่ปาสงวนจํานวนมากถูกเปลี่ยนสภาพเปนที่ทํากินและที่อยูอาศัย 

โดยเม่ือเปรียบเทียบกับเนื้อที่ปาในปจจุบัน 33.44 % ประมาณวาเนื้อที่ปาสงวนและพื้นที่ปาอนุรักษถูกเปลี่ยนสภาพไป 

11.36% หรือ 58,290  ตารางกิโลเมตร  แยกเปนในภาคเหนือ 9.9 % ของพื้นที่ภาค( 16,795 ตารางกิโลเมตร) ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 13.88% ของพื้นที่ภาค (22,508 ตารางกิโลเมตร) ภาคกลาง 6.83% ของพื้นที่ภาค (4,603 ตาราง

กิโลเมตร) ภาคตะวันออก 17.57% ของพื้นที่ภาค (6,414 ตารางกิโลเมตร) และ ภาคใต 12.8 % ของพื้นที่ภาค  (9,051 

ตารางกิโลเมตร) 

ตามขอมูลที่ปรากฏในปจจุบันยังไมมีขอมูลที่สํารวจพื้นที่ปาอนุรักษที่ถูกเปลี่ยนสภาพไปเปนที่ทํากินใน

พื้นที่ได แตจากการติดตามปญหาในภาพรวมจะพบปญหาการบุกรุกพื้นทีปาในปาสงวนแหงชาติที่ยังไมถูกประกาศเปน

พื้นที่อนุรักษเปนสวนใหญ ขอมูลจนถึงปจจุบันพบวายังมีพื้นที่ที่คงสภาพปานอกการประกาศเปนพื้นที่อนุรักษทั้งส้ิน 

13.25 % ของพื้นที่ประเทศไทย ( 67,988 ตารางกิโลเมตร) หรือกลาวไดวา รอยละ 59.68  ของพื้นทีปาประเทศไทย

เปนปาอนุรักษ สวนที่เหลือรอยละ 40.32 มีสถานภาพเปนปาสงวนแหงชาติ  พื้นทีปานอกการประกาศพื้นที่อนุรักษ

ดังกลาวกระจายตัวอยูในภาคเหนือ 30.55% ของพื้นที่ภาค (51,826 ตารางกิโลเมตร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6.25% 

ของพื้นที่ภาค ( 10,553 ตารางกิโลเมตร) ภาคกลาง 7.08 % ของพื้นที่ภาค ( 4,772 ตารางกิโลเมตร) ภาคตะวันออก 

7.94 % ของพื้นที่ภาค (2,898 ตารางกิโลเมตร) และภาคใต 9% ของพื้นที่ภาค (6,364 ตารางกิโลเมตร) 

ขอมูลเปรียบเทียบเนื้อที่ปาอนุรักษรูปแบบตางๆ กับเนื้อที่ปาสงวน เม่ือเทียบกับเนื้อที่ประเทศไทย และ

เนื้อที่รายภาคแสดงแผนภูมิเปรียบเทียบในแผนภูมิที่ 5-3 และ แผนภูมิที่ 5-4 

รูปที่ 5-1 – 5-5 แสดง แผนทีก่ารประกาศปาสงวนแหงชาต ิการประกาศเขตปาอนรุกัษ (อุทยานแหงชาติ

และเขตรักษษพันธุสัตวปา ป 2544) และสถานภาพปาสงวนแหงชาติ สถานภาพปาอนุรักษ  และแผนที่อุทยาน

แหงชาติในปจุบัน 

ภาคผนวกที ่5-1 แสดงรายละเอียดการประกาศพื้นที่อนุรักษในชวงปปจจุบัน 
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แผนภูมิที่ 5-4 เปรียบเทียบการประกาศพื้นที่ปาอนุรักษปจจุบันเทียบกับเนื้อที่ปาที่ยังไมประกาศเปนพื้นที่อนุรักษ และ 

เนื้อที่ปาสงวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 5-5 เปรียบเทียบการประกาศพื้นที่อนุรักษรูปแบบตางๆ ในแตละภาค เทียบกับเนื้อที่ปาที่ยังไมประกาศเปน

อนุรักษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5-1 แสดงพื้นที่เขตปาสงวนประเทศไทย (ฝายรังวัดแนวเขตที่ดินปาไม กรมอุทยานแหงชาติ 2544) 
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 รูปที่ 5-2 แสดงพื้นที่เขตปาอนุรักษ (ฝายรังวัดแนวเขตที่ดินปาไม กรมอุทยานแหงชาติ 2544) 
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รูปที่ 5-3 แสดงสถานภาพพื้นที่ปาสงวน (ฝายรังวัดแนวเขตที่ดินปาไม กรมอุทยานแหงชาติ 2544) 
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รูปที่ 5-4 แสดงสถานภาพพื้นที่ปาอนุรักษ (ฝายรังวัดแนวเขตที่ดินปาไม กรมอุทยานแหงชาติ 2544) 
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รูปที่ 5-5 แสดงพื้นที่อุทยานแหงชาติในปจจุบัน (สํานักอุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติฯ, 2553) 
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6. สถานการณความหลากหลายทาง  
ชีวภาพของพรรณพืชประเทศไทย 

 

6.1 ความหลากหลายของพรรณพืชประเทศไทย 

สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม ( 2547) ในฐานะหนวยงานประสานงานกลางของอนุสัญญาวาดวย

ความหลากหลายทางชีวภาพไดจัดพิมพเอกสารเผยแพรเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพครั้งลุดในป 2547 รายงาน

ความหลากหลายของพรรณพฤกษชาตขิองไทยตามภาคตางๆ สวนใหญ วาจะคลายคลงึกับพรรณพฤกษชาตขิอง

ประเทศเพื่อนบาน ประเทศไทยจึงเปนแหลงรวมของกลุมพรรณพฤกษชาติ (Floristic elements) ประจําภูมิภาคใหญ ๆ 

ถึง 3 กลุมดวยกัน ไดแก  กลุมพรรณพฤกษชาติภูมิภาคอินเดีย –พมา ( India–Burmese elements) กลุมพรรณ

พฤกษชาติภูมิภาคอินโดจีน ( Indo–Chinese elements) และกลุมพรรณพฤกษชาติภูมิภาคมาเลเซีย ( Malaysian 

elements) พรรณพืชของประเทศไทยที่ไดรับการศึกษาทบทวน และบันทึกไวในหนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศ

ไทยแลว มีประมาณ 2,819 ชนิด หรือประมาณรอยละ 23 ของจํานวนพืชที่มีทอลําเลียงของไทย ประมาณวา ประเทศ

ไทยมีชนิดพรรณพืชที่มีทอลําเลียงอยูประมาณ12,000 ชนิด เปนเฟน 658 ชนดิ และกลวยไมมาก กวา 1,000 ชนดิ 

และประมาณวาในจํานวนพรรณพืชนี้มีพืชที่เปนสมุนไพรที่ไดถูกใชสําหรับเปนยารักษาโรคในทองถิ่น ประมาณ 1 .000 

ชนิด ทั้งนี้ยังไมรวมเห็ดราที่มีประมาณ 3,000 ชนดิ  

ในรายงานระบุวา หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีตัวอยางพรรณไมแหงที่เก็บสะสม

ไวถึงประมาณ 200,000 ตัวอยาง เปนตัวอยางตนแบบ ( type specimens) ประมาณ 255 ตัวอยาง ในจํานวนตัวอยาง

พรรณไมแหงทั้งหมดนี้ครอบคลุมพรรณพฤกษชาติที่มีทอลําเลียงของประเทศไมตํ่ากวารอยละ 80 คาดวา ถาหากมีการ

สํารวจและเก็บตัวอยางพรรณไมเฉพาะพื้นที่แบบตอเนื่องเพิ่มเติมจะตองพบชนิดพันธุใหมแนนอน เชน ที่พรุโตะแดง 

จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร พบพืชที่มีทอลําเลียง 101 วงศ 316 ชนิด ในจํานวนนี้ 48 ชนิด เปนพืช

ที่พบครั้งแรกในประเทศไทย หรือที่อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ–ปุย ไดมีการสํารวจพรรณพฤกษชาติที่มีทอลําเลียงพบ 

679 ชนิด  และจากการสํารวจตอเนื่องจนถึงปจจุบัน พบจํานวนเพิ่มอีกเปน 2,247 ชนดิ  

พรรณไมของไทยที่ไดสํารวจและกําลังศึกษา (ไมรวม Thallophyte และ Bryophyte) มีประมาณ 303 วงศ  

1,363 สกุล 10,234 ชนิด  แยกเปน   

• พวกเฟน (Fern) จํานวน 658 ชนดิ จากพรรณไม 34 วงศ และ 132 สกุล ซึ่งทําการทบทวนเสร็จสิ้น

แลวทั้งหมด   
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• พวกไมเนื้อออน Gymnosperm) จํานวน 25 ชนดิ จากพรรณไม 6 วงศ และ 7 สกุล ซึ่งทําการวิจัย

ทบทวนเสร็จสิ้นแลวทั้งหมด   

• พวกแองจิโอสเปรม (Angiosperm) จํานวนประมาณ 9,551 ชนดิ จากพรรณไม 263 วงศ และ 1,224 

สกุล ในจํานวนนี้ทําการวิจัยทบทวนเสร็จสิ้น 2,136 ชนดิ จากพรรณไม 109 วงศ และ 705 สกุล  

ดังที่ไดกลาวมาแลววาประเทศไทยไมมีกลุมพรรณพฤกษชาติที่เปนเอกลักษณของตัวเอง จึงทําใหพบพรรณ

พชืประจาํถิน่ไมมากนกั จากการศึกษาในโครงการพรรณพฤกษชาตขิองประเทศไทย พบวามีพรรณพชืประจาํถิน่ 248 

ชนดิ จาก 43 วงศ 94 สกุล โดยแบงเปน เฟน 24 ชนดิ 13 วงศ 22 สกุล (ภาคผนวกที ่4-1/1) แองจิโอสเปรม 224 ชนดิ 

30 วงศ 72 สกุล โดยแบงเปน พืชใบ เลี้ยงเด่ียว 25 ชนดิ จาก 6 วงศ 8 สกุล ( ภาคผนวกที ่ 4-1/2) และพืชใบเลี้ยงคู 

199 ชนดิ จาก 24 วงศ 64 สกุล ( ภาคผนวกที ่ 4-1/3) (Smitinand และ Larsen, 1970–1993 , Santisuk และ Larsen, 

1996–2002) 

จากขอมูลดังกลาวประมาณไดวาประเทศไทยมีความหลากหลายของชนิดพรรณพืชเทาที่พบเปนรอยละ 4-5 

ของจํานวนชนิดพรรณพืชที่พบทั่วโลก มีประเภทเฟน ประมาณรอยละ 6 ประเภทแองจิโอสเปรมประมาณรอยละ 5 

ประเภทพืชใบเลี้ยงเด่ียวประมาณรอยละ 3.5 และประเภทพืชใบเลี้ยงคูประมาณรอยละ 4.5 

 เนื่องจากสภาพทางนิเวศวิทยาของประเทศไทยที่มีความหลากหลายสูง ความหลากหลายของพืชจึงมีสูงดวย

เชนกัน จึงมีพืชอีกเปนจํานวนมากที่ตองทําการสํารวจและจําแนก แตถึงแมวาประเทศไทยจะมีความหลากหลายทาง

พรรณพืชสูงมาก แตก็ยังมีพืชหลายชนิดที่เปนพืชหายาก และใกลสูญพันธุ  

 พชืหายาก  (rare plants)  คือ  พืชชนิดที่มีประชากรขนาดเล็กซึ่งยังไมอยูในสถานภาพใกลจะสูญพันธุ  

(endangered) แตมีความเสี่ยงที่จะเปนพืชที่ใกลจะสูญพันธุได พืชหายากเปนพืชที่เราทราบจํานวนประชากรที่มีอยูตาม

แหลงตางๆ และสวนใหญมีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ  พืชถิ่นเดียว  ที่ปรากฏในหนังสือพรรณพฤกษชาติ  

สวนใหญจะเปนพืชหายาก ยกเวนพืชถิ่นเดียวเพียงไมก่ีชนิดที่มีจํานวนประชากรขึ้นแพรพันธุตามธรรมชาติอยูมากมาย  

เชน ถั่วแปบชาง  ( Afgekia sericea ) กาญจณิการ  ( Santisukia pagetii  ) และ อรพิม (Bauhinia winitii ) เปนพืชถิ่น

เดียวของประเทศไทย แตไมอยูในสถานภาพพืชหายาก เนื่องจากในถิ่นกําเนิดตามธรรมชาติอันจํากัดนั้น   มีจํานวนตน

หนาแนนทั่วพื้นที่  พืชถิ่นเดียวบางชนิดเคยอยูในสถานภาพพืชหายากมากอน  แตตอมามีผูนําไปขยายพันธุปลูกเปน

การคาทัว่ไป   จงึหมดสภาพพชืหายาก  พืชที่สํารวจพบวาหายากปจจุบัน  อาจมีแนวโนมที่จะกระจายพันธุอยาง

กวางขวางขึน้ไดในอนาคต  หรือพืชที่มีเขตกระจายพันธุกวางขวางในปจจุบัน  อาจจะเปนพชืหายากตอไปในกาล

ขางหนา พืชชนิดหนึ่งอาจเปนพืชหายากในทองถิ่นหนึ่ง  แตอีกทองถิ่นหนึ่งกลับมีการกระจายพันธุอยางกวางขวางก็

เปนได 

ราชันย ภูมา ( 2548) ไดเสนอบทความเรื่อง พืชเฉพาะถิ่นและพืชหายากในกลุมปาตาง  ๆ ในประเทศไทย  

ดังนี้ กลุมปา (Forest complex) เปนการเสนอการจดัการ โดยคํานึงถึงความใกลเคียงกันของระบบนิเวศนขนาดใหญ

ที่นํามารวมกัน เพือ่ความสะดวกในการบรหิารจดัการ  โดยไมคํานึงวาพื้นที่นั้นจะเปนอุทยานแหงชาติ  เขตรักษาพันธุ

สัตวปา หรือเขตหามลาสัตวปา ในขณะนี้มีอยูจํานวน 20 กลุมปา ไดแก 
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1. กลุมปาปาย-สาละวนิ 

2. กลุมปาศรลีานนา-ขุนตาล 

3. กลุมปาดอยภคูา-แมยม 

4. กลุมปาแมปง-อมกอย 

5. กลุมปาภูเม่ียง-ภทูอง 

6. กลุมปาภูเขียว-น้าํหนาว 

7. กลุมปาภพูาน 

8. กลุมปาพนมดงรกั-ผาแตม 

9. กลุมปาดงพระยาเย็น-เขาใหญ 

10. กลุมปาตะวนัออก 

11. กลุมปาตะวนัตก 

12. กลุมปาแกงกระจาน 

13. กลุมปาชุมพร 

14. กลุมปาคลองแสง-เขาสก 

15. กลุมปาเขาหลวง 

16. กลุมปาเขาบรรทัด 

17. กลุมปาฮาลา-บาลา 

18. กลุมปาหมูเกาะทะเลอนัดามัน 

19. กลุมปาหมูเกาะอางทอง-อาวไทย 

20. กลุมปาหมูเกาะชาง 
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กลุมปาปาย-สาละวิน : ประกอบดวยผืนปาที่ตอเนื่องและไมตอเนื่องทางภาคเหนือตอนบน  ติดกับชายแดน

พมาทางภาคตะวันตก พื้นที่ที่สําคัญสําหรับพืชถิ่นเดียวและหายากที่เปนที่รูจักกันดี ไดแก ดอยอินทนนทจากสภาพปา

ดิบเขาที่สูงซึ่งสูงที่สุดในประเทศ และดอยเชียงดาวที่เปนเขาหินปูนขนาดใหญที่สูงที่สุดในประเทศเชนกัน ทั้งสองแหงมี

พันธุพืชเฉพาะถิ่นและพืชหายากอยูมาก  และหลายชนิดมีช่ือชนิดตามแหลงที่พบคือ  inthanonensis หรือ  

chiangdaoensis แตอยางไรก็ตามในกลุมปานี้ยังมีพื้นที่ปาอีกจํานวนมากที่ยังไมเคยสํารวจ  หรือสํารวจแตเพียงผิว

เผินโดยเฉพาะแถบชายแดนไทย-พมา และดอยผาหมปกที่มีความสูงเปนอันดับสอง 

กลุมปาศรีลานนา -ขุนตาล  : กลุมปาศรลีานนาและขนุตาล  ปาที่สําคัญและเปนที่รูจักกันดีไดแก  อุทยาน

แหงชาติขุนแจ  ซึ่งตั้งอยูบริเวณรอยตอระหวางจังหวัดเชียงใหม  กับจังหวัดเชียงราย  มีตนกอสามเหลี่ยม  

Trigonobalanus doichangensis ซึ่งสกุลนี้ในประเทศไทยมีเพียงชนิดเดียว และช่ือชนิดก็ตั้งตามช่ือดอยชางที่เปน

สวนหนึ่งของอุทยานแหงชาติขุนแจ และอีกสถานีที่นาสนใจมากแตอยูนอกกลุมปาคือดอยตุง จ. เชียงราย  สถานที่แหง

นี้มีพันธุไมหายากหลายชนิดและบางชนิดเปนชนิดใหมของโลก 

กลุมปาดอยภูคา-แมยม : ปาที่สําคัญสําหรับพืชถิ่นเดียวและพืชหายากไดแก  ดอยภูคาเปนแหลงที่พบตน

ชมพภููคา  (Bretschneidera sinensis Hemsl.) เพียงแหงเดียวในประเทศ  ซึ่งเปนตนไมหายากที่สวยงามที่ทําให

ดอยภูคาเปนที่รูจักกันดี นอกจากนี้ยังมีเตารางยักษดอยภูคา หรือปาปาลมพันป  ขึ้นเปนผืนปาขนาดใหญ  และยังมีพืช

ชนิดใหมของโลกเชน  รางจืดภูคา  (Thunburgia colpifera B.Hansen ) และ คัดเคาภูคา  (Fosbergia 

thailandica Tirveng.& Sastre )เปนตน 

 กลุมปาแมปง-อมกอย : เปนผืนปาที่ไดรับการสํารวจนอย  แตเปนที่นาสนใจมาก  โดยเฉพาะสวนที่ติดกับ

ผืนปาตะวันตก เชน น้ําตกพาเจริญ  และสวนรอยตอกับกลุมปาสาละวิน  มีพันธุไมชนิดใหมของโลกที่กําลังไดรับการ

ตีพิมพไดแก  ดอกจากา  ในสกุล  Globba วงศขิงขา  (Zingiberaceae) ที่ชาวบานใชสําหรับบูชาพระมาชานาน  แต

เพิ่งจะมีการคนพบและกําลังไดรับการตั้งช่ือและตีพิมพ นอกจากนี้ยังมีพันธุไมเถาในวงศชบา  (Malvaceae) ซึ่งปนส

กุลใหมของโลกดวย 

กลุมปาภูเม่ียง -ภทูอง  : กลุมปาภูเม่ียง  ภูทอง นอกจากภูหนิรองกลา  และเขาคอซึ่งเปนที่รูจักกันดีแลว  ภู

เม่ียง ภูทอง ก็เปนปาที่นาสนใจ  เปนแหลงพืชถิ่นเดียวและพืชหายากในกลุมปานี้  เชน เสี้ยวสยาม  (Bauhinia 

siamensis K. Larsen & S.S.Larsen) ที่เพิ่งถูกคนพบผืนปาทางตอนบนมีการสํารวจนอยมาก 

กลุมปาภูเขียว-น้าํหนาว : กลุมปาภูเขียว-น้าํหนาว เปนแหลงที่มีกลุมเทือกเขาหินทรายขนาดใหญมากที่สุด  

มีความสําคัญในดานเขตภูมิศาสตรพืชพรรณ เนื่องดวยเปนเขตส้ินสุดการกระจายพันธุของพืชพรรณอินโดจีน แหลงพืช

ถิ่นเดียวและพืชหายากที่รูจักกันดีไดแก ภูเรือ ภูกระดึง ภูเขียว ภูหลวง  และน้ําหนาว  ซึ่งมีพืชถิ่นเดียวและพืชหายาก
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กระจายอยูมาก  นอกจากนี้ยังพบพืชโบราณจากเขตอบอุนที่กระจายพันธุมาสิ้นสุดที่นี่เชน  สนแผง (Calocedrus 

macrolepis Kurz) และสรอยสมเด็จ (Alnus nepalensis D.Don) 

กลุมปาภูพาน : กลุมปานี้คลายกับกลุมปาภูเขียว-น้าํหนาว คือเปนกลุมเทือกเขาหินทรายแตมีระดับความสูง

ต่าํกวามาก แหลงพืชถิ่นเดียวและพืชหายากไดแก ภูพาน และมุกดาหาร นอกจากนี้บริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว  

ซึ่งอยูนอกกลุมปา และเปนปาที่ไมคอยไดรับการสํารวจมากนักในอดีต เนื่องจากอยูทางตอนเหนือของกลุมปา  ทําใหมี

การคนพบพืชชนิดใหมเปนจํานวนมาก  และสวนใหญเปนพืชหายากและใกลสูญพันธุ  เชน กฤษณานอย  (Gyrinops 

vidalii Pham-hoang Ho) ที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกับไมกฤษณาแตอยูคนละสกุล  ซอหิน (Gmelina racemosa 

(Lour.) Merr.) ซึ่งเปนไมซอชนิดใหมของไทย  เกล็ดเข  (Parashorea densiflora V.Sloot. & Symington 

subsp. kerrii) เปนไมหายากในไมวงศยาง และกาฝากชนดิใหม  Tolypanthus sp. ที่กําลังตีพิมพในหนังสือ  Thai 

Forest Bulletin เลมที่33 ซึ่งกําลังจะออกเผยแพร 

กลุมปาพนมดงรัก -ผาแตม  : กลุมปานี้ทอดยาวตามแนวชายแดนไทย -กัมพชูา ซึ่งเปนพื้นที่นาสนใจมาก

เนื่องจากมีการคนพบกลุมปานี้มีพืชหายากและพืชชนิดใหม  ๆ อยูเสมอ  เม่ือเทียบกับขนาดพื้นที่ปาที่มีขนาดเล็กโดย

เฉพาะที่อุทยานแหงชาติผาแตม และเขาพระวิหาร  ไดแก  บีโกเนียชนิดใหม  (Begonia sp.) ที่ยังไมไดรับการตีพิมพ  

กาฝากชนดิใหมของไทย  (Tolypanthus lageniiferus) ซึ่งกําลังตีพิมพเชนเดียวกับพืชวงศขิงขาชนิดใหมของโลก  

(Zingiber pyroglossum) และวงศเข็ม  (Hedyotis bahaiiJ.F.Maxwell)ที่ไดรับการตีพิมพแลว  นอกจากนี้  ยงัมี

พชืหายากมาก 2 ชนิดในวงศไมยางคือ Hopeathorelii Pierre และ Vatica philastreana Pierre ที่ พบเฉพาะใน

กลุมปานี้เทานั้น 

กลุมปาดงพระยาเย็น-เขาใหญ : กลุมปาที่เปนที่รูจัก และมีขอมูลพรรณพืชและสัตวปาเผยแพรกันมาก  คือ

อุทยานแหงชาติเขาใหญ ที่สําคัญคือกลุมปานี้ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก  พืชพรรณธรรมชาติประกอบดวยปา

ดิบเขาในระดับสูง  และมีพืชโบราณพวกสนสามพันป  (Dacrydium elatum Wall.) พญาไม (Podocarpus spp.) 

และพญามะขามปอม (Dacrycarpus imbricatus (Blume) de Laub.) ขึ้นหนาแนนเปนผืนปาขนาดใหญ 

กลุมปาตะวันออก : กลุมปานี้ครอบคลุมผืนปาตะวันออกรวมถึง  อางฤาใน  เขาสอยดาว  และน้ําตกพริ้ว  ใน

แงเขตภูมิศาสตรพืชพรรณ  กลุมปานี้เปนที่รวมของพรรณพฤกษชาติอินโดจีน  โดยเฉพาะพืชพรรณในสภาพปาแบบ  

Cardamom mountain rain forest ของกัมพชูา  พืชถิ่นเดียวและพืชหายากที่พบ  ไดแกHiptage monopteryx 

P.Sirirugsa (Malphigiaceae) และ Didymocarpus newmanii (Gesneriaceae) 

กลุมปาตะวันตก : กลุมปานี้เปนกลุมปาที่สําคัญและเปนผืนติดตอกันขนาดใหญที่สุด  แหลงพืชถิ่นเดียวและ

พืชหายากที่สําคัญไดแก หวยขาแขง-ทุงใหญนเรศวร และที่ดอยหัวหมด ของเขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง  เปนที่รวม

พันธุไมที่กระจายพันธุลงมาจากดอยเชียงดาวมากที่สุด  มีพืชถิ่นเดียวและพืชหายากหลายชนิด  เชน ขาเจาคุณวินิจ  
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(Globba winittii C.H.Wright) และ Begonia soluta Craib และพืชชนิดใหมของโลกในสกุล  Tuecrium 

(Labiatae) นอกจากนี้ในเขตทุงใหญนเรศวรไดพบปาลมนเรศวร  (Wallichia disticha T. Anders) ซึง่หายากมาก  

กระจายอยูเปนบริเวณกวาง 

กลุมปาแกงกระจาน  : กลุมปานี้ถือวามีความสําคัญมากในแงของสัตวปา  เพราะเปนแนวแบงเขตที่สําคัญ

ระหวางสัตวกลุมอินโดจีน และสัตวกลุมมาเลเซีย สําหรับดานพืชก็ถือวาสําคัญเชนเดียวกันโดยเฉพาะพืชหายากที่มีอยู

เปนจํานวนมาก  ซึ่งสวนใหญเปนพืชที่กระจายลงมาส้ินสุดที่บริเวณนี้  นอกจากนี้เพิ่งมีการคนพบพืชชนิดใหมคือ  

Kamettia handii (Apocynaceae) ซึ่งเปนสกุลที่พบในประเทศไทยเปนครั้งแรกอีกดวย  พชืชนดิใหมของโลกใน

สกุล Sauropus ในวงศเปลา  (Euphorbiaceae) ยังไมไดรับการตีพิมพ  และพชืชนดิใหมของไทย  Neothorelii 

laotica วงศ (Capparaceae) 

กลุมปาชุมพร : กลุมปานี้กระจายหาง ๆ ทางภาคใตตอนบน มีความสําคัญนอยในแงพืชถิ่นเดียวและหายาก

อยางไรก็ตามมีแหลงที่นาสนใจ เชน ปาพรุและเขาหินปูนฝงทะเลดานตะวันออก  พบพืชที่นาสนใจบางชนิดเชน  เทียน 

ที่ยังไมทราบช่ือ พบบริเวณเขาหินปูน  บานบางเบิด  จ. ชุมพร และเอื้องโมก (Papilionanthe hookeriana) ซึ่งเปน

กลวยไมพบในปาพร ุนอกจากนี้แถบบริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ  นาสัก จ. ระนอง ยงัพบพรรณไมหายากที่

ยังไมไดวิเคราะหอีกหลายชนิด 

กลุมปาคลองแสง -เขาสก  : กลุมปาที่มีจํานวนพืชเฉพาะถิ่นและพืชหายากสูงมาก  โดยเฉพาะบริเวณเขา

หินปูนบริเวณอุทยานแหงชาติเขาสก  ซึ่งเพิ่งมีการคนพบพืชสกุลใหมของโลกในวงศกก  (Cyperaceae) คือ 

Khaosokia caricoides และช่ือสกุลก็ตั้งใหเปนเกียรติแกสถานที่พบ  นอกจากนี้ยังพบเฟนเขากวางแบบตั้ง  

Platycerium ridleyi จํานวนมากโดยเฉพาะตอนสรางเขื่อน หลงัจากนัน้จาํนวนประชากรก็ลดลงอยางมาก นอกจากนี้

แถบบริเวณอุทยานแหงชาติคลองพนมยังพบพืชถิ่นเดียวและพืชหายากอีกหลายชนิดเชนไผ  Temmochloa 

(Bambusaceae) เปนสกุลใหมของโลก  พืชชนิดใหมในสกุล Stichneuron (Stemonaceae) และ Aristolochia 

sp. ซึ่งกําลังไดรับการตีพิมพ 

กลุมปาเขาหลวง : กลุมปาที่เปนที่รูจักอีกกลุม และมีเทือกเขาที่สูงที่สุดในภาคใตคือเขาหลวง  โดยเฉพาะใน

ระดับความสูงตั้งแต  1,500 เมตร ถือวาเปนสภาพปาแบบ  Peninsular Malaysia mountain rain forestถือวา

เปนพื้นที่ที่สําคัญในการศึกษาพืชถิ่นเดียวและพืชหายากแหงหนึ่งในทางภาคใตของไทย  เชน ที่เขาเหมน  อุทยาน

แหงชาติน้ําตกโยง  เพิ่งมีการคนพบพืชวงศขิงขาชนิดใหมของโลกและไดตั้งช่ือเพื่อเปนเกียรติแกแหลงที่พบคือ  

Globba khaomaensis 

กลุมปาเขาบรรทัด : กลุมปาที่มีขนาดยอม เปนเทือกเขาที่ทอดยาวแบงฝงตะวันออกและตะวันตกชวงกอน

ถึงภาคใตตอนลาง มีปาดิบช้ืนที่ยังมีความสมบูรณอยูมาก สภาพพื้นที่ในระดับความสูงตั้งแต  1,000 เมตร เปนสภาพ
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ปาแบบ eninsular Malaysia mountain rain forest พบพชืหายากหลายชนดิ  เชน  เอื้องคางกบใต  

(Paphiopedilum callosum var. sublaeve) นอกจากนี้ยังมีเขาหินปูนนอยใหญกระจัดกระจาย  และเปนแหลงพบ

พชืหายากจาํพวก Begonia spp., Impatiens spp. และพชืในวงศ Gesneriaceae 

กลุมปาฮาลา-บาลา : กลุมปาที่มีความสําคัญมากในแงเขตภูมิศาสตรพืชพรรณ  เปนที่พบพรรณไมแบบปา

ดิบมาลายันแท ๆ กระจายพันธุลงมาสิ้นสุดที่ผืนปานี้  ทั้งปาดิบช้ืนระดับต่ําและบนภูเขาสูงที่มีพืชพรรณแบบ  Malay 

Peninsula montane rain forest พบพืชพรรณมาเลเซียกระจายพันธุมาสิ้นสุดในบริเวณแถบนี้จํานวนมาก  รวมทั้ง

พืชวงศยางและกลวยไมตาง ๆ บางชนิดมีจํานวนประชากรหนาแนนมากในมาเลเซีย  แตพบจาํนวนนอยมากและจาํกัด

ในบริเวณกลุมปานี้ เชนเขาหันกูด เขา 1490 เขานาคราชและแถบ อ. เบตง พืชวงศยางที่เพิ่งพบใหมในประเทศไทย

ไดแก  Dipterocarpus acutangulus,Hopea sublanceolata, Shorea bracteolata, S. longisperma, 

Vatica maingayi และ Vatica nitens กลวยไมที่พบใหมในไทยไดแก  Coelogyne stenochila, Dendrobium 

hasseltii, Lecanorchis javanica, Pristiglottis macratha และ Spathoglottis aurea สวนพืชหายากชนิดอื่น

ไดแก Nepenthes sanguinea (Nepenthaceae) และ Weinmannia blumei Cunoniaceae) เปนตน 

กลุมปาหมูเกาะทะเลอันดามัน : กลุมปานี้ประกอบดวยเกาะนอยใหญในทะเลอันดามัน  ถือวาเปนแหลงพืช

เฉพาะถิ่นและพืชหายากที่สําคัญอีกแหลงหนึ่ง โดยเฉพาะเกาะที่เปนเขาหินปูน แตการสํารวจยังไมทั่วถึง อยางไรก็ตาม

สภาพปาดิบช้ืนและเขาหินปูนตามชายฝงในเขตพื้นที่กลุมปานี้พบพืชถิ่นเดียวและพืชหายากอยูหนาแนน  เชนที่เขต

รักษาพันธุสัตวปาเขาพระแทว  พบตนเจาเมืองถลาง  (Kerriodoxa elegans) ที่เปนพืชถิ่นเดียวของไทย  และที่เขา

พนมเบญจา เขาประบางคราม และเขาหินปูนเล็ก ๆ ซึ่งเปนแหลงพืชถิ่นเดียวและพืชหายากที่สําคัญ  เชนพชืชนดิใหม

ของโลกที่กําลังไดรับการตีพิมพคือ  Rothmania niyodhamii (Rubiaceae) และพืชชนิดใหมของไทยในวงศยาง  

Vatica mangachapoi subpp. obtusifolia ซึ่งพบเพียงแหงเดียวในประเทศไทยที่ถ้ําเสือ จ. กระบ่ี 

กลุมปาหมูเกาะอางทอง-อาวไทย : กลุมปานี้ครอบคลุมพื้นที่เกาะและชายฝงภาคทะเลดานอาวไทย  คือหมู

เกาะทะเลใต และหมูเกาะชุมพร มีความสําคัญนอยในแงพืชถิ่นเดียวและพืชหายากนอย เพราะเปนพื้นที่ขนาดเล็ก 

กลุมปาหมูเกาะชาง : กลุมปานี้ครอบคลุมหมูเกาะชางและหมูเกาะเสม็ด มีความสําคัญในดานการศึกษาและ

สํารวจดานพฤกษศาตรมาก เนื่องดวยมีการสํารวจโดยนักพฤกษศาตรชาวตางประเทศเปนครั้งแรกในประเทศไทย  และ

ไดตีพิมพหนังสือพรรณไมเกาะชางเปนครั้งแรกเม่ือป  พ.ศ. 2443 ซึ่งถือวาเปนหนังสือทางวิชาการดานพฤกษศาตร

เลมแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีพืชถิ่นเดียวและพืชหายากหลายชนิดโดยเฉพาะพืชพรรณอินโดจีนตอนใต 

6.2 สถานภาพชนิดพรรณพชืทีถ่กูคกุคาม 

กองกานดา ชยามฤต และราชัน ภูมา  สรุปการติดตามประเมินวา ใหสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม

ในรายงานการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพ (2549) พืชที่เปนพืชหายากและใกลสูญพันธ 1,410 ชนดิ 137 วงศ 
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แบงเปนเฟน 17 วงศ 42 ชนิด พืชเมล็ดเปลือย 5 วงศ 27 ชนิด พืชดอก แบงเปนพืชใบเลี้ยงเด่ียว 19 วงศ 417 ชนดิ 

และพืชใบเลี้ยงคู 96 วงศ 924 ชนิด เปนพืชเฉพาะถิ่น 15 ชนิด นอกนั้นเปนพืชทั่วไป เชน พืชที่ถูกนํามาใชประโยชน

และพืชวงศกลวยไมอยูในทะเบียนนี้มากที่สุด 174 ชนดิ มีการแจกแจงดังตารางที ่ 6-1 และ แสดงเอกสารดังกลาวใน

ภาคผนวกที ่6-2) 

ตารางที ่6-1 ทะเบียนรายการและสถานภาพพืชที่ถูกคุกคาม พืชหายากและพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทย   

• พืชเฉพาะถิ่น (Endemic plant-E) 

• พืชก่ึงเฉพาะถิ่น (Semi-endemic plant-Semi-E) 

• พชืหายาก (R (RT)) 

• มีแนวโนมใกลสูญพันธุ (Vulnerable-VU) 

• ใกลสูญพันธุ (Endangered-EN) 

• ใกลสูญพันธุ (Endangered-EN) 

(กองกานดา ชยามฤต และราชัน ภูมา (2549) 

 อนึ่ง ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไมสามารถเปรียบเทียบสถานภาพพืชถูกคุกคามในอดีตและปจจุบันได

เนื่องจากขาดขอมูลการอางอิงในอดีต 
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7. สถานการณความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพันธุสัตวปาประเทศไทย 

7.1 ความหลากหลายของพนัธุสตัวปาประเทศไทย 

สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม ( 2547) ในฐานะหนวยงานประสานงานกลางของอนุสัญญาวาดวย

ความหลากหลายทางชีวภาพไดจัดพิมพเอกสารเผยแพรเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพครั้งลุดในป 2547 รายงาน

ความหลากหลายของพันธุสัตว ในประเทศไทยพบสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 294 ชนดิ (ประทปี , 2541) โดยรอยละ 42 มา

จากทางตอนใตของภูมิภาค รอยละ 34 จากอินโดจีนหรืออนุภูมิภาคอินโดจีนและอินเดีย และรอยละ 24 แพรกระจาย

ตลอดทั่วทวีปเอเซีย  ในจํานวนนี้เปนชนิด พันธุเฉพาะถิ่น 5 ชนดิ ( ภาคผนวก ที่ 7) (สํานกังานนโยบายและแผน

ส่ิงแวดลอม, 2540) และสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่พบมากที่สุดคือ คางคาว ซึ่งมีถึง 108 ชนิด หรือรอยละ 38 โดยแบงเปน

คางคาวกินผลไม หรือนํ้าหวาน 18 ชนดิ คางคาวกินแมลง 89 ชนิด คางคาวกินสัตวอื่นเปนอาหาร 1 ชนิด สวนชนิดที่

พบรองลงมาไดแก อันดับฟนแทะ (Rodentia) ซึ่งมีประมาณรอยละ 25  

ในสวนของสัตวปก  มีการสํารวจพบนก 915 ชนิด เม่ือป 2533 และปจจุบันนี้มีการสํารวจพบนกเพิ่มขึ้นเปน 

982 ชนิด ((จารุจินต นภีตะภัฏ วัชระ สงวนสมบัติ และธัญญา จั่นอาจ, 2549)  ในจํานวนนี้เปนชนิดพันธุเฉพาะถิ่น 2 

ชนดิ ไดแก  นกเจาฟาหญิงสิรินธร และนกกินแมลงเด็กแนน (ภาคผนวกที่  7-) ซึ่งหากมีการสํารวจเรื่องนกเพิ่มมากขึ้น 

อาจพบนกในประเทศไทย ไมนอยกวา 970 ชนดิ (จารุจินต, 2536)  

ไดมีการยืนยันวา ในประเทศไทยสํารวจพบสัตวเลื้อยคลานเปนจํานวน 350 ชนิด  จํานวน ชนิดที่พบมากที่สุด 

ไดแก  งู ซึ่งมีถึงรอยละ 54.15 รองลงมาไดแกกลุมตุกแก ก้ิงกา จิ้งเหลน คือ รอยละ 36.6 จํานวนชนิดพันธุที่ สํารวจพบ

นอยที่สุด คือ จระเข พบเพียง 3 ชนิด นอกจากนี้ (กําธร , ไมระบุปที่พิมพ) ยังพบเตา 27 ชนิด จากที่มีอยูในโลก 257 

ชนิด เปนเตาบก 3 ชนิด เตาปูลู 1 ชนิด เตานํ้าจืด 13 ชนิด ตะพาบ 5 ชนิด เตาทะเล 4 ชนิด และเตามะเฟอง 1 ชนดิ 

นอกจากนี้ เปนชนิดพันธุเตาที่นําเขาจากตางประเทศอีก 2 ชนิด ในจํานวนสัตวเลื้อยคลานทั้งหมดที่พบเปนชนิดพันธุ

เฉพาะถิ่น 29 ชนดิ (สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม, 2540) (ภาคผนวกที ่7)  

สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก ไดมีการสํารวจพบ 1 37 ชนิด  โดยพบวาอยูในพวกกบ เขียด ถึงรอยละ 95 หรือ  

ชนิด ชนิดที่สํารวจพบนอยที่สุด คือ กะทาง หรือจักก้ิมนํ้า พบเพียงชนิดเดียว สัตวสะเทินนํ้า สะเทินบกที่เป นสัตว

เฉพาะถิ่นของไทย มีทั้งหมด 7 ชนดิ (สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม, 2540) (ภาคผนวกที่ 7) 

จากขอมูลในภาพรวมของประเทศ จํานวนชนิดพันธุของสัตวมีกระดูกสันหลังของประเทศไทย เทียบเปน

จํานวนประมาณ 9-10 % ของจํานวนชนิดพันธุที่พบในโลก 
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7.2 สถานภาพพันธุชนิดพันธุสัตวปาท่ีถูกคุกคาม 

จารุจินต นภีตะภัฏ วัชระ สงวนสมบัติ และธัญญา จั่นอาจ  สรุปการติดตามประเมินวา ใหสํานักงานนโยบาย

และแผนสิง่แวดลอมในรายงานการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพ ( 2549) สรุปจํานวนชนิดพันธุสัตวมีกระดูกสัน

หลังที่ถูกคุกคามของประเทศไทย  548  ชนิด  เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 116 นก 180 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 32 ชนดิ 

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 5 ชนิด ปลา 215 ชนิด และมีชนิดพันธุเฉพาะถิ่น เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 5 ชนิด นก 2 ชนดิ 

สัตวเลื้อยคลาน 47 ชนิด สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 7 ชนิด ปลา 72 ชนิด ดังรายละเอียดในตารางที่ 7-1 และ 7-2 และ

แสดงเอกสารดังกลาวในภาคผนวกที่ 7-2  

 

 

 

ตารางที ่7-1 จํานวนชนิดพันธุสัตวมีกระดูกสันหลังในประเทศไทย ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น (endemic) และ ชนิดพันธุที่ถูก

คุกคาม (threatened) 

(จารุจินต นภีตะภัฏ วัชระ สงวนสมบัติ และธัญญา จั่นอาจ,2549) 
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ตารางที ่7-2 จํานวนชนิดพันธุสัตวมีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามของประเทศไทย 

(จารุจินต นภีตะภัฏ วัชระ สงวนสมบัติ และธัญญา จั่นอาจ,2549) 

 ผูศึกษาไดรวบรวมสถานภาพของสัตวปาทั้งไมมีกระดูกสันหลังและมีกระดูกสันหลังเพิ่มเติมไดในเบ้ืองตนดังนี้  

7.2.1 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง  

 สัตวไมมีกระดูกสันหลังเปนสัตวที่มีจํานวนชนิด และความหลากหลายสูงมาก และมีจํานวนมากที่สุดในเชนกัน 

สัตวไมมีกระดูกสันหลังหลายชนิดที่ออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมสูงกวาสัตวในกลุมอื่นๆ  ดังนั้นหากใน

ระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงมักจะสงผลกระทบตอสัตวไมมีกระดูกสันหลังกอนสัตวในกลุมอื่น  

 สัตวไมมีกระดูกสันหลังแบงออกเปนไฟลัม(Phylum) ตางๆทั้งหมดประมาณ 31-33 ไฟลัมซึ่งขึ้นอยูกับนักสัตว

วิทยาแตละคนที่จะแบงใหละเอียดออกไปซึ่งรวม ทั้งการแบงช้ัน  (class) ของแตละไฟลัมเพิ่มจํานวนขึ้นดวยเนื่องจาก

สัตวไมมีกระดูกสันหลัง เปนกลุมสัตวที่มีจํานวนมาก และบางกลุมสามารถพบไดทั่วไปทุกหนทุกแหงทั้งในน้ํา บนดิน 

ใตดิน และในอากาศ  

ปจจุบันในประเทศไทยยังมีนักวิทยาศาสตรและนักวิชาการที่ทําการศึกษาสัตวไมมีกระดูกสันหลังจํานวนนอย

มาก และศึกษากันอยูในวงแคบๆ เพียงไมก่ีกลุมของสัตวพวกนี้  ซึ่งสวนใหญจะทําการศึกษาเฉพาะกลุมที่มีคุณคาทาง

เศรษฐกิจเก่ียวกับการประมงและตลอดจนนํามาใชเปนอาหารของประชาชนและที่เก่ียวของทางการแพทยเทานั้น  

การศึกษาเพื่อเปนพื้นฐานทางดานการสอนและการวิจัยนั้นยังมีจํานวนนอย เพราะไมมีขอมูลและเอกสารในการศึกษา
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ไดเพียงพอ ประกอบกับยังไมมีการเก็บตัวอยางสัตวครอบคลุมทั่วประเทศ ทําใหในปจจุบัน ยังไมสามารถบอกไดวามี

จํานวนชนิด(Species) ที่แนนอนของพวกสัตวไมมีกระดูกสันหลังเทาใดที่พบในประเทศไท ย นอกจากนัน้ยงัไมสามารถ

บอกไดวาขณะนี้พบสัตวกลุมนี้แลวก่ีเปอรเซ็นตและยังไมไดพบอีกก่ีเปอรเซ็นตเพราะการวิจัยเก่ียวกับทางดาน

อนุกรมวิธานของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง มีนักวิชาการตามกรม กองตางๆและอาจารยในมหาวิทยาลัยบางคนเทานั้นที่

ทํางานทางดานนี้ และก็มีปญหาตามมาดังที่กลาวมาแลวจึงทําใหงานทางดานนี้กาวหนาไปชามาก 

 แมลงที่มีรายช่ือเปนสัตวปาคุมครองทั้งส้ิน 20 ชนิด สัตวไมมีกระดูกสันหลังประเภทอื่นที่อยูในบัญชีรายช่ือ

สัตวปาคุมครองทั้งส้ิน 12 ชนดิ  

 การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของจํานวนชนิดพันธุที่ถูกคุกคามของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ไม

สามารถดําเนินการไดในการศึกษาครั้งนี้เนื่องจากมีขอมูลไมเพียงพอ 

 

7.2.2 สัตวมีกระดูกสันหลัง 

 (1) 

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกทั้ง 5 ชนิด มีถิ่นอาศัยอยูบนเขาสูงที่มีลักษณะปาเปนปาดิบเขา ปาดิบแลง และปาดิบ

ช้ืน  นอกจากนี้ยังพบวามีสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกจํานวน 33 ชนิด มีสถานะใกลถูกคุกคาม (Near threatened) 64 

ชนดิ (65 ชนิดยอย) ที่อยูในกลุมที่ความกังวลนอยที่สุด และขอมูลไมเพียงพอจํานวน 35 ชนิด  

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกพบในประเทศไทยประมาณ 137 ชนดิ (138 ชนิดยอย) และคาดวาจะมีรายงานการ

พบเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ในจํานวนนี้พบวาเปนสัตวที่อยูในสถานะมีแนวโนมใกลสูญพันธุ  (Vulnerable) ทั้งสิ้น 5 ชนดิ 

(Thailand Red Data: Mammals, Reptiles and Amphibian, 2005) ไดแก  

(i) กบอกหนามเหนือ (Bourret’s Spiny-brasted Frog: Paa bourreti) พบไดที่จังหวัดแมฮองสอน และดอยผา

หมปก จังหวัดเชียงใหม  

(ii) กบหกหนามจนัทบุร ี(Chanthaburi Spiny-breasted Frog: Paa fasciculispina) ในประเทศไทยมีรายงาน

พบเฉพาะที่จังหวัดจันทบุรี 

(iii) ปาดตะปุมใหญ (Large Warted Tree Frog: Theloderma gordoni) มีรายงานการพบที่บริเวณดอยสุเทพ 

จังหวัดเชียงใหม และภูหลวง จังหวัดเลย  

(iv) ปาดตะปุมมลายู (Thorny Warted Tree Frog: Theloderma horridum) มีรายงานการพบที่บริเวณเขา

หลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช โคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี และ จังหวัดนราธิวาส  

(v) ปาดตะปุมจันทบุรี (Taylor’s Warted Tree Frog: Theloderma stellatum) มีรายงานการพบที ่สะแกราช 

จังหวัดนครราชสีมา, เขาอางฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดจันทบุรี  
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ในจํานวนสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกทั้งหมดพบวามีถึง 7 ชนิดที่เปนสัตวเฉพาะถิ่น  

สัตวสะเทินน้ําสะเทินปกในประเทศไทยอยูในบัญชีรายช่ือสัตวปาคุมครองทั้งสิ้น 12 ชนิด  

จากหนงัสือความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย, 2532 ในหัวขอสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก จารุจินต 

นภีตะภัฏ ไดระบุวามีประเทศไทยมีสัตวในกลุมสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกทั้งส้ิน 107 ชนิด ซึ่งไดระบุสัตวสะเทินน้ําสะเทิน

บกที่หายากและใกลสูญพันธุทั้งสิ้น 8 ชนิด และเม่ือนําเปรียบเทียบกับการจัดสถานการณถูกคุกความของสัตวมีกระดูก

สันหลังโดย IUCN (2005; พ.ศ. 2548) ซึ่งระบุจํานวนชนิดสัตวสะเทินน้ําสะทินบกไวที่ 138 ชนิด โดยแบงเปนแหลงที่อยู

อาศัย มีขอสังเกตที่นาสนใจคือ 

 จากการเปรียบเทียบพบความแตกตางของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่อาศัยในบริเวณปาดิบเขา และปาดิบแลง

มีการจัดสถานภาพที่ถูกคุกคามสูงที่สุด คือ ปาดิบเขาจาก 1.87 % (ตอจํานวนชนิดสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกทั้งหมดใน

เวลานั้น) เพิ่มขึ้นเปน 10.87% ในป 2548และในปาดิบแลงพบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกถูกจัดวาเปนสัตวหายากและใกล

สูญพันธุคิดเปน 3.74% ในป 2532 ถูกจัดสถานภาพถูกคุกคามเพิ่มขึ้นเปน 10.14 % หรือเพิ่มถึง 3.9 เทาตัว   (ตารางที ่

7-3 และ 7-4) 

ตาราง 7-3 แสดงจํานวนชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก แบงตามสถานภาพ เม่ือเปรียบเทียบระหวางป 2532 และ 

2548 

สถานภาพ 

จํานวนชนิด  % 

2532 2548 2532 

(107) 

2548 

(138) 

Vu 1 5 0.93 3.62 

Nt 5 33 4.67 23.91 

Lc  64  46.38 

DD  35  23.91 

รวม 6 137 5.61 99.28 
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ตาราง 7-4 เปรียบเทียบขอมูลสถานภาพสัตวปา จากหนังสือความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย, 2532 กับ 

ชนิดพันธุที่ถูกคุกคามของประเทศไทย, 2548 โดยเปรียบเทียบตามลักษณะที่อยูอาศัย (Habitat)  

สถานภาพ ปาดิบเขา ปาดิบแลง รวม %  

2532 2548 2532 2548 2532 2548 2532 2548  

Vulnerable 1 3 - 1 1 4    

Near threatened  1 12 4 13 5 25    

รวม 2 15 4 14 6 29    

% ตอจํานวนทั้งหมด(ณ 

เวลานั้น) 

1.87 10.87 3.74 10.14      

จํานวนชนิดทั้งหมด  107 138    

 

 

(2) สัตวเลื้อยคลาน 

ประเทศไทยพบสัตวเลื้อยคลานไมต่ํากวา 350 ชนดิ (366 ชนิดยอย) จาก 3 อันดับ 23 วงศ 139 สกุล ใน

จํานวนนี้คาดวามี 1 ชนิดที่ไดสูญพันธุไปจากธรรมชาติแลวไดแก ตะโขง (False Gavial: Tomistoma schlegelii) 

นอกจากนี้พบวามีสัตวเลื้อยคลาน 11 ชนิด อยูในสถานะใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (Critically endangered), 5 ชนดิ (6 ชนิด

ยอย) มีสถานะใกลสูญพันธุ (Endangered), 48 ชนดิ (50 ชนิดยอย) มีสถานะมีแนวโนมใกลสูญพันธุ (Vulnerable) 

ในจํานวนสัตวเลื้อยคลานที่พบในประเทศไทยพบวามีสัตวเฉพาะถิ่นถึง 47 ชนดิ (49 ชนิดยอย)  

สัตวเลื้อยคลายในประเทศไทยอยูในบัญชีรายช่ือสัตวปาคุมครองทั้งสิ้น 91 ชนดิ  

จากหนงัสือความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย, 2532  ในหัวขอสัตวเลื้อยคลาน จารุจินต นภีตภัฎ 

ไดระบวามีสัตวเลื้อยคลานในประเทศไทยทั้งสิ้น 298 ชนิด และไดระบุสัตวเลื้อยคลานที่หายากและใกลสูญพันธุทั้งสิ้น 

29  ชนิด ซึ่งเม่ือนํามาเปรียบเทียบโดยแบงตามแหลงที่อยูอาศัย เปรียบเทียบกับการจัดสถานการณถูกคุกความของ

สัตวมีกระดูกสันหลังโดย IUCN (2005 ; พ.ศ. 2548 ) ซึ่งระบุจํานวนชนิดของสัตวเลื้อยคลานไวที่ 366 ชนดิ พบวามี

ขอสังเกตที่นาสนใจคือ  สัตวเลื้อยคลานที่อาศัยอยูในปาไมผลัดใบ (ปาดิบเขา ปาดิบแลง ปาช้ืนเขตรอน) ถูกจัด

สถานภาพถูกคุกคามเพิ่มขึ้นอยางมีเห็นไดชัดคือ จาก 4.03% ตอจํานวนชนิดทั้งหมด ในปพ.ศ. 2532 เปน 15.7 % ในป

พ.ศ. 2548 (ตาราง 7-5) หรือเพิ่มขึ้น 3.9 เทาตัว 

 และเม่ือพิจารณาตามประเภทของสัตวเลื้อยคลาน พบวาสัตวในกลุมเตา (ไมรวมเตาทะเล)  สัตวในกลุมก้ิงกา  

จิ้งเหลน  จิ้งจก-ตุกแก  และงู ถูกจัดสถานภาพถูกคุกคามเพิ่มขึ้น ดังตาราง 7-6 
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ตาราง 7-5 เปรียบเทียบขอมูลสถานภาพสัตว เลื้อยคลาน  จากหนงัสือความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย, 

2532 กับ ชนิดพันธุที่ถูกคุกคามของประเทศไทย, 2548 โดยเปรียบเทียบตามลักษณะที่อยูอาศัย (Habitat) 

สถานภาพ แมน้ํา ริมแมน้ํา ปาดงดิบ รวม % 

2532 2548 2532 2548 2532 2548 2532 

(298) 

2548 

(366) 

Extinct in the wild 1 1   1 1 0.34 0.23 

Critically Endangered 4 7   4 7 1.34 1.91 

Endangered   2 6 2 6 0.67 1.64 

Vulnerable   2 13 2 13 0.67 3.55 

Near threatened    8 38 8 38 2.68 10.38 

รวม 5 8 12 57 17 65 5.70 17.76 

% ตอจํานวนทั้งหมด 1.68 2.19 4.03 15.57 5.70 17.76   

จํานวนชนิดทั้งหมด  298 366   
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แผนภมูิท่ี 7-1 เปรียบเทียบจํานวนชนิดสัตวเลื้อยคลานที่ถูกจัดวาเปนสัตวหายากและใกลสูญพันธุจากหนังสือความ

หลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย พ.ศ. 2532 กับจํานวนสัตวเลื้อยคลานที่ถูกจัดสถานภาพถูกคุกความโดย IUCN 

พ.ศ. 2548 โดยแบงตามแหลงที่อยูอาศัย 
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แผนภมูิท่ี 7-2 เปรียบเทียบเปอรเซ็นตตอจํานวนชนิดทั้งหมด ของสัตวเลื้อยคลานที่ถูกจัดวาเปนสัตวหายากและใกล

สูญพันธุจากหนังสือความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย พ.ศ. 2532 กับจํานวนชนิดของสัตวเลื้อยคลานที่ถูก

จดัสถานภาพถกูคุกความโดย IUCN พ.ศ. 2548 โดยแบงตามแหลงที่อยูอาศัย 

 



86 

 

ตารางที ่7-6 แสดงจํานวนชนิดสัตวเลื้อยคลานที่ถูกจัดวาเปนสัตวหายากและใกลสูญพันธุจากหนังสือความหลากหลาย

ทางชีวภาพในประเทศไทย พ.ศ. 2532 กับจํานวนชนิดสัตวเลื้อยคลานที่ถูกจัดสถานภาพถูกคุกความโดย IUCN พ.ศ. 

2548 โดยแบงตามแหลงที่อยูอาศัย 

แผนภูมิที่ 7-3 เปรียบเทียบเปอรเซ็นตตอจํานวนชนิดทั้งหมด ของสัตวเลื้อยคลานที่ถูกจัดวาเปนสัตวหายากและใกล

สูญพันธุจากหนังสือความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย พ.ศ. 2532 กับจํานวนชนิดของสัตวเลื้อยคลานที่ถูก

จดัสถานภาพถกูคุกความโดย IUCN พ.ศ. 2548 โดยแบงตามจําพวกของสัตวเลื้อยคลาน 
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 (3) 

 สัตวในกลุมนกและสัตวปกในประเทศไทย อยูในบัญชีรายช่ือสัตวปาสงวน 3 ชนิด ซึ่งไดแกนกกระเรียน นก

เจาฟาหญิงสิรินธร และนกแตวแรวทองดํา และอยูในบัญชีรายช่ือสัตวปาคุมครองทั้งส้ิน 952 ชนิด  

นกและสัตวปก  

ปจจบุนัคาดวาในประเทศไทยพบนกมากกวา 996 ชนดิ (สมาคมอนุรักษนกแหงประเทศไทย, 2551) หรือ

ประมาณรอยละ 10 ของจํานวนนกที่พบทั่วโลก ซึ่งนับวาประเทศไทยเปนแหลงอาศัยสําคัญของนก และเปนแหลงรวม

ความหลากหลายของนกที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก นกที่พบในประเทศไทยมีแนวโนมวาจะมีการสํารวจพบเพิ่มขึ้น

เรือ่ยๆ เนือ่งจากการสํารวจนกโดยกลุมผูนยิมการดูนก และการศึกษาจากนกัวิชาการ ทีม่กีารดําเนนิการรวบรวมขอมูล

อยางเปนระบบ 

 จากขอมูลการสํารวจนกเม่ือ 10 ที่ผานมา มีการรายงานจํานวนชนิดของนกที่พบในเมืองไทย ดังนี้  

- หนังสือ Thailand Red Data: Birds ฉบับ ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) รายงานวาพบนกในประเทศไทยทั้งส้ิน 

982 ชนดิ  

- หนังสือคูมือดูนกในประเทศไทย a guide to the birds of Thailand ฉบับภาษาไทย ตีพิมพเม่ือป พ.ศ. 

2550 มีการระบุชนิดของนกเพิ่มเปนจํานวน 986 ชนิด จากเดิมที่ระบุวาพบนกทั้งสิ้น 915 ชนิดในหนังสือ  

Birds Guide of Thailand ฉบับตีพิมพครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. 2511 

- ป พ.ศ. 2551 คณะกรรมคณะกรรมการพิจารณาขอมูลนก ของสมาคมอนุรักษนกและธรรมชาติ

แหงประเทศไทย BCST Bird Records Committee ไดระบุวาประเทศไทยพบนกทั้งสิ้น 996 ชนิด และคาดวาจะ

มีการรายงานเพิ่มเติมอยูเปนระยะ  

ถึงแมจะมีการรายงานการพบนกชนิดตางๆ ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น แตมีหลายชนิดที่ไดสูญพันธุจาก

ประเทศไทยแลวจํานวน 2 ชนดิ (Thailand Red Data: Birds ฉบับ ค.ศ. 2005) ไดแก นกชอนหอยใหญ (Giant Ibis: 

Pseudibis gigantean) และ นกพงหญา (Rufous-romped Grassbird: Graminicola bengalensis) สูญพันธุไปจาก

ธรรมชาตจิาํนวน 2 ชนิด ไดแก นกกระเรียนไทย (Sarus Crane: Grus Antigone) และ นกชอนหอยดํา (White-

shouldered Ibis: Pseudibis davisoni)  

นอกจากนี้ยังพบวามีนก จํานวน 43 ชนิดอยูในสถานะใกลสูญพันธอยางยิ่ง (Critically endangered), 71 ชนดิ

อยูในสถานะมีแนวโนมใกลสูญพันธุ (Vulnerable), 89 ชนิดอยูในสถานะใกลถูกคุกคาม (Near threatened), 9 ชนิด

ขอมูลไมเพียงพอ  

ในจํานวนนกทั้งหมดพบวามี 2 ชนิดที่พบวาเปนสัตวเฉพาะถิ่น (พบไดเฉพาะในประเทศไทย) ไดแก นก

เจาฟาหญิงสิรินธร (White-eyed River Martin: Pseudochelidon sirintarae) และนกกินแมลงเด็กแนน (Deignan’s 

Babber: Stachyris rodolphei)  
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ตารางที ่7-7 แสดงจํานวนชนิดสัตวปกที่ถูกจัดวาเปนสัตวหายากและใกลสูญพันธุจากหนังสือความหลากหลายทาง

ชีวภาพในประเทศไทย พ.ศ. 2532 กับจํานวนชนิดสัตวปกที่ถูกจัดสถานภาพถูกคุกความโดย IUCN พ.ศ. 2548 โดยแบง

ตามแหลงที่อยูอาศัย 

 

แผนภูมิที่ 7-4 เปรียบเทียบจํานวนชนิดสัตวปกที่ถูกจัดวาเปนสัตวหายากและใกลสูญพันธุจากหนังสือความหลากหลาย

ทางชีวภาพในประเทศไทย พ.ศ. 2532 กับจํานวนสัตวปกที่ถูกจัดสถานภาพถูกคุกความโดย IUCN พ.ศ. 2548 โดย

แบงตามแหลงที่อยูอาศัย 
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แผนภูม ิ7-5 เปรียบเทียบเปอรเซ็นตตอจํานวนชนิดทั้งหมด ของสัตวปกที่ถูกจัดวาเปนสัตวหายากและใกลสูญพันธุจาก

หนงัสือความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย พ.ศ. 2532 กับจํานวนชนิดของสัตวปกที่ถูกจัดสถานภาพถูกคุก

ความโดย IUCN พ.ศ. 2548 โดยแบงตามแหลงที่อยูอาศัย 
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สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

หนังสือ Thailand Red Data: Mammals, Reptiles and Amphibian 2005 (พ.ศ. 2548) ไดรายงานวา

ประเทศไทยมีสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทั้งสิ้น 13 อันดับ 42 วงศ 147 สกุล และ 302 ชนิด ชนิดที่สูญพันธุไปแลวอยาง

ส้ินเชิงคือ สมันหรือเนื้อสมัน (Schomburgk’s Deer: Cervus schomburgki) ซึ่งสมันตัวสุดทายไดเสียชีวิตเม่ือป พ.ศ. 

2481 ที่วัดในอําเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร  

 สัตวเลี้ยงลูกดวยนมจํานวน 3 ชนิดที่สูญพันธุไปจากธรรมชาติ (Extinct in The Wild) ไดแก  

(i) ละม่ัง (Eld’s deer: Cervus eldii) ปจจุบันไดมีการเพาะเลี้ยงในสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปา และการทดลอง

ปลอยในธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง  

(ii) แรด (Javan Rhino: Rhinoceros sondaicus) สูญพันธุจากธรรมชาติประเทศไทย แตยังพบในเวียดนาม 

และอินโดนีเซีย  
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(iii) กูปรี (Kouprey or Gray Ox: Bos sauveli) ปจจุบันคาดวายังคงมีอยูในปาประเทศกัมพูชา ลาว และ

เวียดนาม 

และสัตวที่คาดวาสูญพันธุไปจากธรรมชาติในประเทศไทยไปแลว แตไดมีรายงานการพบรองรอยในเขตรักษา

พันธุสัตวปาภูเขียวไดแก กระซู (Sumatran Rhino: Didermocerus sumatraensis)  

นอกจากนี้จากการจัดสถานะของสัตวเสี้ยงลูกดวยนมโดยหนังสือ Thailand Red Data: Mammals, Reptiles 

and Amphibian 2005 (พ.ศ. 2548) พบวามีสัตวปาจํานวน 9 ชนิดอยูในสถานะใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (Critically 

endangered), 21 ชนิดอยูในสถานะใกลสูญพันธุ (Endangerd) ในจํานวนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทั้งหมดพบวามีจํานวน 

13 ชนิดที่มีขอมูลไมเพียงพอ และพบวาสัตวเลี้ยงลูกดวยนมเฉพาะถิ่นในประเทศไทย (Endemic Species) จาํนวน

ทั้งสิ้น 5 ชนิด ไดแก  

(1) สมัน (Schomburgk’s Deer: Cervus schomburgki) ในอดีตพบไดเฉพาะในประเทศไทยบริเวณที่ราบลุม

แมน้ําเจาพระยา และบริเวณใกลเคียง  

(2) หนูถ้ํา (Niell’s Rat: Leopoldamys neilli) พบไดเฉพาะในบริเวณเขาหินปูนในจังหวัดสระบุรี กาญจนบุรี 

และสุราษฎรธานี  

(3) หนูขนเสี้ยนเขาหินปูน (Limestone Rat: Niviventer hinpoon) พบไดเฉพาะในถ้ําหินปูน จังหวัดสระบุรี

เทานั้น  

(4) คางคาวหนายักษจมูกปุม (Thai Horseshoe Bat: Hipposideros halophyllus) พบที่จังหวัดสระแกว 

ลพบุรี และจังหวัดอุทัยธานี  

(5) คางคาวทองสีน้ําตาลสุราษร (Surat Serotine: Eptesicus demissus) พบจังหวัดสุราษฎรธานี และพังงา  

โดยสัตวเฉพาะถิ่นทั้งหมดนี้ (ไมรวมสมันซึ่งสูญพันธุไปแลว) มีความเส่ียงตอการสูญพันธุอยางยิ่งถึงแมวาจะมี

การบรรจุหนูถ้ํา หนูขนเส้ียนเขาหินปูน และคางคาวหนายักษจมูกปุม เปนสัตวคุมครองแลวก็ตาม เพราะสัตวทั้ง 4 ชนิด

สวนใหญพบเห็นในพื้นที่ไมใชพื้นที่อนุรักษ ทําใหไมมีมาตรการสําหรับการคุมครองตามกฎหมาย  

ในจํานวนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทั้งหมดในประเทศไทย พบวามีสัตวในกลุมคางคาวถึง 119 ชนดิ (ประทปี ดวง

แค, BATS OF THAILAND: For field identification 2011) ซึ่งนับวาเปนกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่มีความหลากหลาย

มาก   

 สัตวเลี้ยงลูกดวยนมในประเทศไทยอยูในบัญชีสัตวปาสงวนถึง 12 ชนิด และอยูในบัญชีสัตวปาคุมครองทั้งสิ้น 

201 ชนดิ  

 



91 

 

ตารางที ่7-8 แสดงสถานภาพสัตวเลี้ยงลูกดวยนมโดยแบงเปนตามอันดับ (Order) ของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

 

แผนภูมิที่ 7-6 เปรียบเทียบจํานวนชนิดสัตวเลี้ยงลูกนมที่ถูกจัดวาเปนสัตวหายากและใกลสูญพันธุจากหนังสือความ

หลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย พ.ศ. 2532 กับจํานวนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่ถูกจัดสถานภาพถูกคุกความโดย 

IUCN พ.ศ. 2548 โดยแบงตามแหลงที่อยูอาศัย 
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แผนภูมิที่ 7-9 เปรียบเทียบเปอรเซ็นตตอจํานวนชนิดทั้งหมด ของสัตวเลี้ยงลูกนมที่ถูกจัดวาเปนสัตวหายากและใกล

สูญพันธุจากหนังสือความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย พ.ศ. 2532 กับจํานวนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่ถูกจัด

สถานภาพถกูคุกความโดย IUCN พ.ศ. 2548 โดยแบงตามแหลงที่อยูอาศัย 
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8. สรุปผลการศึกษา 
1. ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนช้ืน มีพรรณพืช และพันธุสัตวปาอยูในราวรอยละ 8-10 ของชนิดพันธุในโลก

ประมาณวานาจะมีความหลากหลายกวาประเทศในเขตอบอุนถึงสิบเทา  ปจจุบัน นอกจาก สมัน ที่ยืนยันวาสูญพันธุไป

จากประเทศไทยเม่ือเกือบรอยปที่แลว ยืนยันไดวามีสัตวปาที่สูญพันธุไปจากประเทศไทย แลว คือ นกชอนหอยใหญ 

(Pseudibis giganlen) และนกพงหญา (Graminicola bengalensis) รวมถงึไมพบ แรดชวา (Rhinoceros sondaicus) 

กูปรี (Bos sauyeli)  นกกระสาปากเหลอืง (Mycteria cineria) นกชอนหอยดํา (Pseudibis papillosa) นกกระเรียน 

(Grus antigone) และจระเขปากกระทุงเหว (Tomistoma schlegelii)  ในสภาพธรรมชาติอีกตอไป  การคุกคามทีร่นุแรง

ทีส่ดุตอการรกัษาความหลากหลายทางชีวภาพไดแก การรบกวนสภาพทีอ่ยูอาศัยตามธรรมชาตแิละระบบนเิวศ การ

เปลี่ยนแปลงเนื้อที่ปาไมเปนพื้นที่เกษตรกรรม การสรางเขื่อนและอางเก็บน้ํา ความเปนเมืองการทองเที่ยว และภาวะ

มลพิษ ลวนแตกอใหเกิดการลดลงของจํานวนประชากรพืช และสัตวปา และเกิดการคุกคามตอชีวิตในปา 

2. ปจจุบัน ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ลําดับที่ 118 และมีผล

บังคับใชเม่ือวันที่ 29 มกราคม 2547 ซึ่งประเทศไทยตองดําเนินงานตามมติและพันธกรณีตลอดจนโปรแกรมงานของ

อนุสัญญา 

3. เนื้อที่ปาไมเม่ือเทียบกับเนื้อที่ประเทศไทยลดลงไป 10.12 % ในชวงป 2504-2516 (12 ป) และ ลดลง 4.54 

%, 4.52 %, และ 3.9 % จากการสํารวจเนื้อที่ปา ในป 2519, 2521, และ 2525 จะเห็นวาอัตราเฉลี่ยของการลดลงของ

พื้นที่ปาไมมากที่สุดจะอยูในชวงป 2519-2521 ที่มีอัตราการลดลงเฉลี่ยปละ 2.26 % หรือ 11,596.4 ตารางกิโลเมตร 

หลังจากนั้นอัตราการลดลงของพื้นทีปาไมจะลดลง 0.85 %. 1.37 %, 0.08 %. 1.31 %, 0.61 %, 0.41 %, 0.34 % จาก

การสํารวจเนื้อที่ปาไม ในป 2528, 2531, 2532, 2534, 2536. 2538, และ 2541 หลังจากการปรับวิธีการสํารวจเนื้อที่ปา

ในป 2543 ที่ทําใหเนื้อที่ปาไมเพิ่มขึ้นจากขอมูลป 2541 ถึง 7.87 % แตหลังจากนั้นก็ยังมีอัตราการลดลงของพื้นที่ปาไม

อยางตอเนื่อง 0.49 %, 1.28 %, 0.46 % จากขอมูลเนื้อที่ปาไมเทียบกับเนื้อที่ประเทศไทยในป 2547, 2548, และ 2549 

โดยในป 2548-2549 ยังมีอัตราลดลงของเนื้อที่ปาไมถึง 1.28 % หรือ 6,567.87 ตารางกิโลเมตร แตทั้งนี้นาจะเกิดจาก

วิธีการสํารวจเนื้อที่ที่สํารวจพบเนื้อที่ที่ลดลงไดมากขึ้น  อยางไรก็ตาม จากขอมูลในป  2552 พบวาเนื้อที่ปาไมประเทศ

ไทย มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น 2.52 % หรือ 128.809.85 ตารางกิโลเมตร  จากป 2549 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 0.84 % ตอป  

ในชวง 2504-2525 และ 2528-2549 โดยในชวงขอมูลในชวง 25 ป แรกจะมีอัตราการลดลงของพื้นที่ปาไมเฉลี่ย

โดยประมาณ ถงึ 1- 2% ตอป เม่ือเทียบกับเนื้อที่ประเทศไทย และหลังจากนั้นในชวงขอมูลป 2525 – 2549 จะมีอัตรา

ลดลง ไมถึงปละ 1 % ตอป เม่ือเทียบกับเนื้อที่ประเทศไทย โดยในปจจุบันเช่ือไดวาเนื้อที่ปาไมมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นถึงเกือบป

ละ 1 % (พื้นที่ 1 % ของประเทศไทย = 5131.15 ตารางกิโลเมตร หรอื ประมาณ 2 เทาของเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขา

แขง) 

4. ภาคเหนือเปนพื้นที่ที่ยังคงมีปาไมปกคลุมมากที่สุดเกิน 50 %ของพื้นที่ ภาคกลาง ภาคใตและ ภาคตะวันออก 

ยังคงเหลือพื้นที่ปาไมปกคลุมมากกวา 20 % สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนพื้นที่ที่มีปาปกคลุมนอยที่สุดไมถึง 20 
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% สถานการณการลดลงของเนื้อที่ปาไมรุนแรงที่สุดที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคที่เนื้อที่ปา

ไมหายไปถึงรอยละ 63.76  และ 61.13  ของที่เคยมีเม่ือป 2504 สวนภาคกลางและภาคใตเนื้อที่ปาหายไปรอยละ 

43.65  และ 34.59  ของที่เคยมีเม่ือป 2504 ขณะที่ภาคเหนือเนื้อที่ปาหายไปรอยละ 18.83 % ของที่เคยมีเม่ือป 2504 

5. กลุมจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ปา สูญเสียเนื้อท่ีปาไมรุนแรงมาก  คือจังหวัดที่เคยมีเนื้อที่ปาไม

มากกวา 70 % ในอดีตแตในปจจุบันลดลงไมถึง 25 % ของพื้นที่จังหวัด ไดแก กําแพงเพชร สกลนคร และชุมพร  และ

สูญเสียเนื้อท่ีปาไมอยางรุนแรง คือจังหวัดที่เคยมีปาไมปกคลุมมากกวา 70% ในอดีตแตในปจจุบันลดลงไมถึง 50% 

ไดแก จังหวัด เพชรบูรณ ประจวบคีรีขันธ พังงา สตูล และจังหวัดที่เคยมีปาไมปกคลุมกวา 50% แตในปจจุบันลดลงไม

ถึง 25 % ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ นครพนม นครราชสีมา หนองคาย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง กระบ่ี ตรัง 

6. ปจจุบันกลุมพื้นที่จังหวัดตามเนื้อที่ปาไมที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น 1-5% ของเนื้อที่จังหวัด  ไดแก จังหวัดเชียงใหม 

เพชรบูรณ พิษณุโลก อุตรดิตถ อุทัยธานี ขอนแกน มหาสารคาม สุรินทร หนองบัวลําภู อุบลราชธานี สระแกว 

สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี กระบ่ี ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง 

สงขลา และสุราษฏรธานี  ในจํานวนนี้ พบวาจังหวัดลําปาง ลพบุรี พังงา มีเนื้อที่ปาไมเพิ่มขึ้นสูงเกิน 5 % ของเนื้อที่

จังหวัด  และพบวา ในชวงเวลาดังกลาว จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้นถึง 10.14 % ของเนื้อที่จังหวัด  สวนกลุม

จังหวัดที่มีเนื้อทีปาไมลดลง 1-3% ของเนื้อที่จังหวัด  ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย ตาก พะเยา แมฮองสอน 

ลําพูน สุโขทัย กาฬสินธุ ชัยภูมิ มุกดาหาร ยโสธร สกลนคร อุดรราชธานี ระยอง  ตรัง และมีขอมูลเนื้อที่ปาไมลดลง

ประมาณ 5-9 %ของเนื้อที่จังหวัด ไดแกจังหวัดตาก นาน แพร นครพนม ตราด ประจวบคีรีขันธ ในขณะที่จังหวัดสตูลมี

เนื้อที่ปาไมลดลงถึง 11.18 % ของเนื้อที่จังหวัด 

7. ในระดับประเทศแลวเนื้อที่ปาที่หายไปมากที่สุดคือปาเต็งรัง (5.88%) ของเนื้อที่ประเทศไทย หรือหายไปรอย

ละ 61.89 แตหากพิจารณาเปนสัดสวนรอยละของชนิดปา จะพบวาปาสนเปนชนิดปาที่หมดไปมากที่สุดจากที่เคยมีในป 

2525 หายไปถึงรอยละ 80.95 

8. ในขอมูลถึงป 2553 มีจํานวนพื้นที่อนุรักษทั้งสิ้น 411 แหง เนื้อที่ 103,809.92 ตารางกิโลเมตร หรอื 20.19% 

ของเนื้อที่ประเทศไทย มีพื้นที่กระจายตัวอยูในภาคเหนือ 25.54% ของพื้นที่ภาค ( 43,327 ตารางกิโลเมตร) ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 10.16% ของพื้นที่ภาค (17,156 ตารางกิโลเมตร) ภาคกลาง 25.75 % ของพื้นที่ภาค ( 17,355 

ตารางกิโลเมตร) ภาคตะวันออก  14.15% ของพื้นที่ภาค (5,165 ตารางกิโลเมตร) และภาคใต 18.06% ของพื้นที่ภาค 

(12,711 ตารางกิโลเมตร) สวนใหญจะอยูในรุปแบบของอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา   93 % ที่เหลือจึง

เปน เขตหามลาและวนอุทยาน สวนสวนรุกขชาติและสวนพฤษศาสตรมีพื้นที่นอยมาก  ตั้งแต ป 2535-2553 เห็นไดวา

ในเวลา 18 ป รัฐบาลสามารถเพิ่มพื้นที่อนุรักษได 6.18 % หรือเฉลี่ยปละ 0.34 % (1,744.59 ตารางกิโลเมตร) โดย

แบงเปนอุทยานแหงชาติเพิ่มขึ้น 46 แหง เขตรักษาพันธุสัตวปา 23 แหง วนอุทยาน 69 แหง เขตหามลา 11 แหง สวน

รกุขชาต ิ12 แหง สวนพฤกษศาสตร 11 แหง เม่ือพิจารณาเฉพาะการประกาศอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวื

ปาที่เปนพื้นที่อนุรักษที่มีพื้นที่มาก พบวาพื้นที่อนุรักษทั้งสองประเภท เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ 3.8 แหง ปจจุบันพบวายังมี

พื้นที่ที่คงสภาพปานอกการประกาศเปนพื้นที่อนุรักษทั้งส้ิน 13.25 % ของพื้นที่ประเทศไทย 
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9.  ปจจุบันมีพืชที่เปนพืชหายากและใกลสูญพันธ 1,410 ชนดิ 137 วงศ แบงเปนเฟน 17 วงศ 42 ชนิด พืชเมล็ด

เปลือย 5 วงศ 27 ชนิด พืชดอก แบงเปนพืชใบเลี้ยงเด่ียว 19 วงศ 417 ชนิด และพืชใบเลี้ยงคู 96 วงศ 924 ชนิด เปน

พืชเฉพาะถิ่น 15 ชนดิ 

10. ปจจุบันชนิดพันธุสัตวมีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามของประเทศไทย  548  ชนิด  เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 116 

นก 180 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 32 ชนิด สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 5 ชนิด ปลา 215 ชนิด และมีชนิดพันธุเฉพาะถิ่น เปน

สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 5 ชนิด นก 2 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 47 ชนิด สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 7 ชนิด ปลา 72 ชนิด ใน

การศึกษาเปรยีบเทยีบราว 20 ปที่ผานมา พบชนิดพันธุที่ถูกคุกคามในระบบนิเวศปาดิบมากที่สุด โดยมีชนิดพันธที่ถูก

คุกคามเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เทาตัว 
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รายงานการประชุมวันสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ

ชุมเจตน กาญจนเกษร. 2539. อนุสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ. ใน รายงานการประชุม

เพื่อจัดสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย , 29-30 พฤษภาคม 2539. สํานกังานนโยบายและแผน

ส่ิงแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม. กรุงเทพ 

, 22-23 พฤษภาคม 2549. สํานกังาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ  

ระวี ถาวร (ไมระบุปที่พิมพ). การวิวฒันาการของนโยบายในการจดัการปาไม. ศูนยืฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงเอเซีย

แปซิฟค. (เอกสารอัดสําเนา) 

ราชัน ภูมา. 2548. พืชเฉพาะถิ่นและพืชหายากของผืนปาขนาดใหญหรือกลุมปาในประเทศไทย. ใน รายงานการ

ประชุม ความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไมและสัตวปา

วิเทศ ศรีเนตร. 2549. รายงานโลกทรรศนความหลากหลายทางชีวภาพ. ใน 

, 21-24 สิงหาคม 2548. กรมอุทยานแหงชาติ สัตว

ปา และ พันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ. 

รายงานการประชุมวันสากลแหงความ

หลากหลายทางชีวภาพ

สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม. 2539. 

, 22-23 พฤษภาคม 2549. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ  

บทสรุป ชนิดพันธุที่ถูกคุกคามของประเทศไทย

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2547.

. กระทรวงวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม. กรุงเทพ 

 ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2548. 

. 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม. กรุงเทพ 

Thailand Red Data. ฝายความหลากหลายทาง

ชีวภาพ, สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม. กรุงเทพฯ 
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ภาคผนวกบทท่ี 1: รายงานโลกทรรศนความหลากหลายทางชีวภาพ  (จากรายงานการประชุมวันสากลแหงความ

หลากหลายทางชีวภาพ สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2550) 

ภาคผนวกบทท่ี 2: การประเมินสถานภาพและความยัง่ยนืความหลากหลายทางชีวภาพ เกณฑของ IUCN RED LIST

ภาคผนวกบทท่ี 3: เนื้อท่ีปาไมประเทศไทย (http://www.dnp.go.th/statistics/dnpstatmain.asp) 

 

(จากรายงานการประชุมเพื่อจัดสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 

พ.ศ. 2539) 

ภาคผนวกบทท่ี 4: เนื้อที่ปาไมของประเทศไทยจําแนกตามชนิดของปา (ขอมูลสารสนเทศกรมปาไม 

http://forestinfo.forest.go.th/55/Content.aspx?id=161) 

ภาคผนวกบทท่ี 5: ขอมูลสถิติเนื้อที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา วนอุทยาน สวน

พฤกษศาสตร และ สวนรุกขชาติ (ขอมูลสถิติกรมอุทยานแหงชาติ http://www.dnp.go.th/statistics/dnpstatmain.asp) 

ภาคผนวกบทท่ี 6  

• การจัดสถานภาพชนิดพันธุพืชที่ถูกคุกคาม (จากรายงานการประชุมวันสากลแหงความหลากหลายทาง

ชีวภาพ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2550) 

• พันธุพืชประจําถิ่นของประเทศไทย (จากเอกสารความหลากหลายทางชีวภาพประเทศไทย พ.ศ. 2547) 

ภาคผนวกบทท่ี 7 

• การจัดสถานภาพชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม : สัตวมีกระดูกสันหลัง (จากรายงานการประชุมวันสากลแหงความ

หลากหลายทางชีวภาพ สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2550) 

• ชนิดพันธุสัตวปาเฉพาะถิ่นในประเทศไทย เฉพาะสัตวที่มีกระดูกสันหลัง  (จากเอกสารความหลากหลายทาง

ชีวภาพประเทศไทย พ.ศ. 2547) 
 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

ภาคผนวกบทที่ 1: รายงานโลกทรรศนความหลากหลายทาง

ชวีภาพ (จากรายงานการประชุมวันสากลแหงความหลากหลาย

ทางชวีภาพ สํานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2550) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวกบทที่ 2: การประเมินสถานภาพและความยั่งยืนความ

หลากหลายทางชีวภาพ เกณฑของ IUCN RED LIST

 

 (จาก

รายงานการประชมุเพ่ือจดัสถานภาพทรพัยากรชวีภาพของ
ประเทศไทย สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
2539) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวกบทที่ 3: เนื้อที่ปาไมประเทศไทย 

(http://www.dnp.go.th/statistics/dnpstatmain.asp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวกบทที่ 4: เนื้อที่ปาไมของประเทศไทยจําแนกตามชนิด

ของปา (ขอมูลสารสนเทศกรมปาไม 
http://forestinfo.forest.go.th/55/Content.aspx?id=161) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวกบทที่ 5: ขอมูลสถิติเนื้อที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษา

พันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร 
และ สวนรุกขชาติ (ขอมูลสถิติกรมอุทยานแหงชาติ 
http://www.dnp.go.th/statistics/dnpstatmain.asp) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวกบทที่ 6  

• การจัดสถานภาพชนิดพันธุพืชที่ถูกคุกคาม (จากรายงาน

การประชุมวันสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ 
สํานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2550) 

• พันธุพืชประจําถิ่นของประเทศไทย (จากเอกสารความ
หลากหลายทางชีวภาพประเทศไทย พ.ศ. 2547) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวกบทที่ 7 

• การจัดสถานภาพชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม : สัตวมีกระดูกสัน

หลัง (จากรายงานการประชมุวนัสากลแหงความ

หลากหลายทางชวีภาพ สํานกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550) 

• ชนิดพันธุสัตวปาเฉพาะถิ่นในประเทศไทย เฉพาะสัตวที่มี
กระดูกสันหลัง  (จากเอกสารความหลากหลายทางชวีภาพ
ประเทศไทย พ.ศ. 2547) 
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