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แนวคิดเรื่องการปลูกไม้เศรษฐกิจ
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สวนป่า (FOREST PLANTATIONS) คืออะไร

ที่ดินที่เกิดจากการน าพรรณไม้ป่าพื้นเมือง หรือ 

พรรณไม้ป่าต่างถิ่นมาปลูกด้วยกล้าไม้หรือเมล็ด
ทั้งในพื้นที่ที่ไม่เคยเป็นป่ามาก่อน หรือ เคยเป็นป่ามาก่อน
(ในช่วงระยะเวลา 50 ปี) โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์และ
รูปแบบการปลูก และการจัดการสวนป่าตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด 
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วัตถุประสงค์สวนป่า

เพื่อผลผลิตเนื้อไม้ (wood production)

เพื่อผลผลิตอื่นที่ไม่ใช่เนื้อไม้ (non-wood/timber products) 

เพื่อพลังงาน (energy)

เพื่อการป้องกัน (protection)

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม (environment)

เพื่อการนันทนาการ (recreation)

เพื่ออเนกประสงค์ (multi-purposes)

Economics

Environment

Social
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ไม้เศรษฐกิจ (ECONOMIC TREES) คืออะไร

ไม้ยืนต้นทุกชนิด รวมถึง ไผ่ ที่ปลูก หรือขึ้น
เองตามธรรมชาติ และอยู่นอกเขตป่า
อนุรักษ์ ที่มีการใช้ประโยชน์เนื้อไม้ (wood)
และ/หรือ ผลิตผลอื่นที่ไม่ใช่เนื้อไม้ (non-
wood products) เพื่อการค้า
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ท าไมเราจ าเป็นต้องปลูกไม้เศรษฐกิจ
• ศตวรรษที่ 16 การปลูกป่าเพื่อทดแทนปา่ธรรมชาติในประเทศอังกฤษ

• ศตวรรษที่ 19 ต้นแบบของสวนป่าเชิงเดีย่ว (monoculture) เกิดขึ้นใน
ประเทศเยอรมัน และแพร่หลายไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ 

• ก่อนสงครามโลกคร้ังที่ 2 ประเทศ สหรัฐอเมริกาเริ่มมีการปลูกสร้างสวนป่า 
และหลังจากนั้นมีอัตราเพิม่ขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความต้องการใช้ไม้และ
เส้นใย (fiber)

• ปลายศตวรรษท่ี 19 มีการน ายางพาราจากอฟัริกาใต้มาปลูกในประเทศที่เป็น
อาณานิคมของอังกฤษ และแพร่หลายไปในประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20

• ปลายศตวรรษที่ 20 มีการปลูกพรรณไม้โตเร็วที่มีรอบตัดฟันสัน้ เช่น 
ยูคาลิปตัส และอะเคเซีย ชนิดต่างๆ จากออสเตรเลียมาปลูกในภูมิภาคเอเชีย

https://www.pova.co.th

ความต้องการใช้ไม้ >>อุตสาหกรรมไม้
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คณะวนศาสตร์ (2560)8
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พื้นที่ป่าไม้ ปี 2559
มีเนื้อท่ี 102 ล้านไร่

คิดเป็นร้อยละ 31.58 

คณะวนศาสตร์ (2560)

พื้นที่ป่าไม้ ปี 2565
มีเนื้อท่ี 102.2 ล้านไร่
คิดเป็นร้อยละ 31.59 

ต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เศรษฐกิจ
ประมาณ 26 ล้านไร่

ปี 2580
9

9



ป่าไม้ 5 ระดับ 
การปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
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ป่าไม้ 5 ระดับ คืออะไร

โครงสร้างป่าธรรมชาติ
+ แนวคิดการปลูกพืชตามลักษณะและ

ธรรมชาติของต้นไม้
>> การปลูกป่า 5 ระดับ..เลียนแบบธรรมชาติ

https://www.pineforest.co.uk

https://www.pineforest.co.uk

ไม้เรือนยอดเด่น

ไม้เรือนยอดรอง

ไม้เรือนยอดถูกบดบัง

ไม้พุ่ม/ไม้รุ่น

ไม้พื้นล่าง

ระดับที่ 1. ไม้ยืนต้นใหญ่ทรงสูงให้ร่มเงา 
และช่วยรักษาระบบนิเวศ เช่น ตะเคียน ยาง
นา มะค่า ประดู่ สัก พะยูง มะฮอกกานี

ระดับที่ 2. ไม้
ระดับกลาง ซึ่งเป็นช้ันที่
มีความสูงเป็นรองกลุ่ม
ไม้ยืนต้น เช่น มะกรูด 
มะนาว ขี้เหล็ก ส้มโอ 
ขนุน ทุเรียน มะม่วง 
ดอกแค

ระดับที่ 3. ไม้พุ่มเตี้ยเพื่อใช้
ประโยชน์เป็นอาหารและยา 
เช่น พริก กะเพรา มะเขือ 

ระดับที่ 4. ไม้เลื้อย เช่น บวบ 
น้้าเต้า ถ่ัวฝักยาว ต้าลึง
แตงกวา

ระดับที่ 5. พืชประเภทไม้
หัวเพื่อเป็นอาหาร เช่น ขิง 
ข่า
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ไม้กินได้

ไม้ก่อสร้าง

ไม้เศรษฐกิจ
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การปลูกและการจัดการไม้เศรษฐกิจ
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หัวใจของความส าเร็จของการปลูกไม้เศรษฐกิจ

พืน้ที่/
สิ่งแวดล้อม

การจัดการ

พันธุกรรม/
ชนิดไม้

Genetics Sites

Management
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กระถินณรงค์ลูกผสม

PNG NT 

NT – Northern Territory Australia

QLD –Queensland Australia
PNG – Papua New Guinea

กระถินณรงค์
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ต้นไม้แต่ละชนิดต้องการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตที่แตกต่างกัน
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การเลือกชนิดไม้เศรษฐกิจ
• ปลูกเพื่อผลผลิตเนื้อไม้
• ปลูกเพื่อผลผลิตอื่นที่ไม่ใช่เนื้อไม้ (non-

wood/timber products) 
• ปลูกเพื่อพลังงาน..ฟืน ถ่าน เชื้อเพลิงชีวมวล
พิจารณาจาก... 

• คุณสมบัติของเนื้อไม้
• รอบตัดฟัน
• มูลค่า
• ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

Eucalyptus spp. 
ปลูกเพื่อใช้ไม้ท าเยื่อกระดาษ

สัก
ปลูกเพื่อใช้ไม้ท าไม้แปรรูป
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พื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับปลูกพรรณไม้เศรษฐกิจ
ยูคาลิปตัส กระถินเทพา กระถินณรงค์
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ประดู่ ยางนา/ตะเคียน สัก

พื้นที่ท่ีเหมาะสมส าหรับปลูกพรรณไม้เศรษฐกิจ
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พะยูง/มะค่าโมง

พื้นที่ท่ีเหมาะสมส าหรับปลูกพรรณไม้เศรษฐกิจ

22
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Site Matching - พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ
ฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจ พัฒนาโดยกรมป่าไม้ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว และคณะวนศาสตร์

https://site-matching.forest.go.th/index.php
24
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Site Matching - พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ
ฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจ พัฒนาโดยกรมป่าไม้ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว และคณะวนศาสตร์

https://site-matching.forest.go.th/index.php 26
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สักมีอัตราการเติบโตปานกลาง รอบตัดฟันยาว มูลค่าของเนื้อไม้สูง
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ยางนามีอัตราการเติบโตปานกลาง รอบตัด
ฟันยาว มูลค่าของเนือ้ไม้ค่อนข้างสูง

ตะเคียนทองมีอัตราการเติบโตช้า รอบตัดฟันยาว 
มูลค่าของเนือ้ไม้สูงมาก
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พะยูงมีอัตราการเติบโตช้า รอบตัดฟันยาว มูลค่าของเนื้อไม้สูงมาก
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การปลูกต้นไม้เชิงเดี่ยว (pure stand plantation)
• ปลูกไม้ชนิดเดียวล้วน
• การจัดการง่าย
• มีการก าหนดระยะปลูก เช่น 2x2 ม., 4 x 4 ม.
• การจัดการหมู่ไม้ 

เช่น ลิดกิ่ง ตัดขยายระยะ

• ข้อควรระวังหากปลูกเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ 
การระบาดของโรคและแมลง
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การปลูกผสม (mixed plantation)
• การปลูกไม้ผสม
• การปลูกพืชเกษตรควบกับไม้ยืนต้น

ในระบบวนเกษตร
➢ การปลูกไม้ป่ารอบแนวเขตหรือไร่นา
➢ การปลูกไม้ผลผสมไม้ป่า
➢ การปลูกไม้ป่าในพื้นที่นาขา้ว
➢ การปลูกผสมไม้ป่าสลับเป็นแถว

กับการปลูกพืชไร่
➢ การปลูกแบบสวนบ้าน
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การปลูกแบบสวนบ้าน
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วนวัฒนวิธีส าคัญในการจัดการสวนไม้เศรษฐกิจ

• การจัดการกล้าไม้
• การเตรียมพ้ืนที่ปลูก
• การจัดการแปลงปลูก
• การก าจัดวัชพืช
• การใส่ปุ๋ย
• การตัดขยายระยะ

• การลิดกิ่ง
• การเฝ้าระวังโรคแมลง
• การป้องกันไฟ
• การติดตามการเติบโต
• การตัดฟัน
• ค่าขนส่ง

“การปฏิบัติต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสริมการเติบโตและคุณภาพของเนื้อไม้ ให้ได้ตามที่
ต้องการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนตัดฟันไม้ไปใช้ประโยชน์”

ต้นทุนการปลูกและดูแลรักษา 3 ปีแรก
ไม้โตเร็ว = 2500 + 500 + 500 = 3500 บาท
ไม้โตช้า = 3900 + 1020 + 1020 = 5940 บาท
(ข้อมูลการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจจาก ออป.)

ปลูกป่าอย่าปล่อยให้เทวดาเลี้ยง
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ประโยชน์จากการปลูกไม้เศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ
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ผลตอบแทนทางการเงินของไม้เศรษฐกิจ

รอบตัดฟัน 35



ผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกไม้เศรษฐกิจ

ที่มา: ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ 36
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การตัดฟันไม้สักรอบตัดฟัน 15 ปี
• ปีที่ 6 ตัดขยายระยะออก 25% ( 45 ต้น)
• ปีที่ 11 ตัดขยายระยะออก 50% (67 ต้น)
• ปีที่ 15 ตัดฟันที่เหลือ 66 ต้น
การตัดฟันไม้สักรอบตัดฟัน 15 ปี
• ปีที่ 8 ตัดขยายระยะออก 50% ( 100 ต้น)
• ปีที่ 15 ตัดขยายระยะออก 50% (50 ต้น)
• ปีที่ 22 ตัดขยายระยะออก 50% (25 ต้น)
• ปีที่ 15 ตัดฟันที่เหลือ 25 ต้น

ผลตอบแทนการปลูกสัก

ที่มา: ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ 39



การวิเคราะห์ทางการเงินของการปลูกสรา้งสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส ในอ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

• สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
• พื้นที่ประมาณ 800 ไร่
• ระยะปลูก 2*3 เมตร 267 ต้น/ไร่
• อัตราการอดตาย 85%
• ตัดฟัน 2 ครั้ง 7 ปี และ 12 ปี (แตกหน่อ)
• ผลผลิต 13.6 ตัน/ไร่ ราคา 950 บาท/ตัน

ที่มา: ประกอบ และคณะ (2560) 40



24 ตค. 2561
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กฎกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ไม้ยืนต้นทุกชนิด
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โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นทุนระยะยาว
• โดย คณะวนศาสตร์ (พ.ศ. 2552)

• เสนอต่อ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)

การปลูกไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ เป็นเรื่องใหม่?
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Lessons Learned
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โอกาสของการปลูกไม้เศรษฐกิจ
ในสภาวะที่โลกเกิด CLIMATE CHANGE
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WAYS FORWARD AFTER COP26

NDC 40% >>> 2030
Carbon Neutrality >>>2050
Net-Zero Emission>>>2065
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เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) 
ค.ศ. 2050
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
(Net-Zero Greenhouse Gas Emission) 
ค.ศ. 2065
NDC 40%
ค.ศ. 2530
การท าลายป่าไม้ (deforestation) เป็นศูนย์
ค.ศ. 2530

LULUCF Removals 2016
-91.134 MtCO2eq  

WAYS FORWARD AFTER COP26
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Unit –GgCO2eq (พันตัน)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
THAILAND GHG EMISSIONS
Thailand Third BUR 
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Removals= 
-91,134 GgCO2eq  

Total emissions = 263,224 GgCO2eq  

Thailand Third Biennial Update Report

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
THAILAND GHG EMISSIONS

Thailand Third BUR 
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ยุทธศาสตร์และแผนงานส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2561-2579) (คณะวนศาสตร์, 2560)

ไม้เศรษฐกิจน าประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืนบนฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวิสัยทัศน์

เป้าประสงค์และ
ตัวชี้วัด

• พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 26 ล้านไร่ ไร่
• รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจไมน่้อยกว่า 420,000 บาทต่อคนต่อปี (ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง)

• ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคป่าไม้ของประเทศไม่น้อยกว่า 2 ล้านล้านบาท

ยุทธศาสตร์ราย
ประเด็น

การพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการส่งเสรมิไม้เศรษฐกิจ

การจัดเตรียมพื้นที่รองรับการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ การพัฒนามาตรการทางการคลัง การเงิน และระบบ
ตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปลูกไม้เศรษฐกิจ

การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้
เศรษฐกิจ

การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมไม้
เศรษฐกิจ

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารงานเพื่อส่งเสรมิ
ไม้เศรษฐกิจ

การพัฒนาระบบรับรองป่าไม้

ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จ: นโยบายส่งเสริมไม้เศรษฐกิจระดับชาติมีความชัดเจนและต่อเนื่อง มีองค์กรขับเคล่ือนไม้เศรษฐกิจที่เข้มแขง็และไดร้บัการยอมรับ

กลไกขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการรองรับ องค์กรและบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสนิใจ 
ความพร้อมของกฎระเบียบและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ 51



Mitigation strategiesแนวทางการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้

Economic incentives 52
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อัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปลดปล่อยออกซิเจนของต้นไม้
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การกักเก็บคาร์บอนในผลิตภัณฑ์จากไม้ (Harvested Wood Products)
• การใช้ไม้จากป่าปลูกช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

• ผลิตภัณฑ์ไม้ช่วยกักเก็บคาร์บอนไว้เท่าอายุการใช้งาน
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แนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์จากไม้ทดแทน
ผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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Brock Commons - Tallwood House
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TREE IS THE ANSWER
ปลูกไม้ ใช้ผลิตภัณฑ์ไม้ = สร้างป่า
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