
 บทท่ี 3 
นโยบายการปลูกปา และโครงการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ 

3.1 นโยบายการปลูกปา 
กรมปาไมไดเริ่มปลูกปาหลังตั้งกรมปาไมได 10 ป เม่ือป พ.ศ. 2449 การดําเนินการปลูกปา 

ตั้งแตตนจนถึง พ.ศ. 2504 สามารถปลูกปาไดประมาณ 54,710 ไร ซ่ึงยังไมนับวาเปนการปลูกสวน
ปาไดอยางแทจริง เพราะจัดทําในเนื้อท่ีไมมากนักและไมมีงบประมาณและแผนงานท่ีแนนอน สวน
ใหญเปนการปลูกปาทดแทนพ้ืนท่ีปาท่ีถูกบุกรุกแผวถางเปนแหงๆไปเทานั้น 

ตอมาเม่ือเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1 เม่ือป พ.ศ. 2504 เปนตน
มา จึงมีแผนปฏิบัติท่ีชัดเจนและมีงบประมาณสนับสนุนการปลูกสวนปาโดยตรง แตผลการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทุกแผนท่ีผานมา ปรากฏวาไมเคยบรรลุตาม
เปาหมายท่ีไดกําหนดไว โดยมีปญหาพ้ืนฐานคือ ขาดงบประมาณสนับสนุนท่ีตอเนื่องและเพียงพอ 
ท่ีสําคัญคือ รัฐบาลไมปฏิบัติตามนโยบาย มีการเปล่ียนแปลงนโยบายตามกระแสการเมืองอยู
ตลอดเวลา เชน การยกเลิกนโยบายสงเสริมใหเอกชนรายใหญเชาท่ีปาสงวนเส่ือมโทรมสําหรับปลูก
ปา เม่ือป พ.ศ. 2535 แตจะสงเสริมเฉพาะรายยอยในท่ีดินกรรมสิทธ์ิในรูปแบบตางๆ เทานั้น การ
ปลูกสรางสวนปาเปนการลงทุนระยะยาว การท่ีรัฐบาลไมมีนโยบายท่ีชัดเจนแนนอน ทําใหผูลงทุน
ขาดความม่ันใจ โดยพื้นท่ีปาเส่ือมโทรม 40 – 50 ลานไรท่ีตองการฟนฟูปลูกปาขึ้นมาใหม จึงยังรก
รางวางเปลาอยูจนถึงทุกวันนี ้(นิวัติ, 2548)  

อยางไรก็ตาม นโยบายการปลูกปาท่ีผานมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สามารถแบงออกเปน 
2 สวนท่ีสําคัญ คือ นโยบายการปลูกสวนปา และนโยบายสงเสริมการปลูกปาภาคเอกชน  

 3.1.1 นโยบายการปลูกสวนปา 
กรมปาไมไดเริ่มดําเนินการปลูกสวนปาไมสักมาตั้งแต พ.ศ. 2449 แตมาไดงบประมาณ

สําหรับดําเนินการปลูกสวนปาเปนประจําทุกป ตั้งแตป พ.ศ. 2484 เปนตนมา โดยในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรก (พ.ศ. 2504 – 2509) ไดกําหนดนโยบายท่ีจะปลูก บํารุงสวน
สัก และการปลูกบํารุงปาไมในบริเวณตนน้ําลําธารโดยไดกําหนดงบประมาณสําหรับใชในการปลูก
ปาใหเปนการเพียงพอ ตอมาเม่ือปาไมถูกทําลายมากขึ้น รัฐบาลจึงไดขยายการปลูกปาเพ่ือฟนฟูตน
น้ําลําธาร และปลูกสวนปาท้ังไมสักและไมกระยาเลยเพ่ิมมากขึ้น โดยมีกรมปาไม องคการ
อุตสาหกรรมปาไม บริษัทไมอัดไทย จํากัด และบริษัทสัมปทานทําไม ไดปลูกปารวมเปนเนื้อท่ีปา
ปลูกท้ังหมดประมาณ 5.5 ลานไร ในระยะหลังตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ท่ี 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) เปนตนมา รัฐบาลไดชะลอการปลูกปาภาครัฐลง และหันไปสนับสนุนให
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เอกชนปลูกปามากขึ้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540 – 2544) ได
กําหนดงานในสวนของกรมปาไมไวในแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดย
เนนการฟนฟูบูรณะและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมท้ังการ
เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ดังสรุปในตาราง 3.1-3.2 

 
ตาราง 3.1 นโยบายปลูกสวนปา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 1 - 10 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ

นโยบาย 

กอน พ.ศ. 2504 ปลูกทดแทนพ้ืนท่ีปาท่ีถูกแผวถางไป 
ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) ปลูกไมสัก และไมสนเขา ในบริเวณปาตนน้ํา 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) ปลูกไมสัก และไมกระยาเลย ในพื้นท่ีปาตนน้ําคงความ

อุดมสมบูรณ 
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515 - 2519) ปลูกพืชสวนปาไมเศรษฐกิจ ไดแก ไมสัก สนประดิพัทธ 

กระถินณรงค ประดู  มะคาโมง ตะเคียน ยางนา และไมไผ 
ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) ปลูกและบํารุงปาไมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในดาน

การเกษตร เชน แหลงน้ํา ความสมบูรณของดิน 
ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) สนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมในการปลูกปา 
ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) สงเสริมการปลูกไมยูคาลิปตัส ยางพารา และไมโกงกาง 
ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) จัดตั้งสวนปลูกปาภาคเอกชน ในสํานักสงเสริมปลูกปา 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ใหประชาชนท่ัวไป ชุมชน มีสวนรวมในการปลูก ดูแลปา

ไม 
ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในภาคเอกชนและเกษตรกร

รายยอย ควบคูไปกับการสรางแรงจูงใจ มาตรการดาน
สินเช่ือ ภาษี และระบบตลาด  

ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพื่อดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด ใน
แหลงชุมชน และสองฟากฝงของถนน 

ท่ีมา: นิวัติ , 2548 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2553 
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ตาราง 3.2 พื้นท่ีปลูกปาท่ีไดดําเนินการโดยกรมปาไมปงบประมาณ พ.ศ. 2449 - 2552 

ประเภทการปลูกปา พ้ืนท่ี (ไร) 
1.  ปลูกปาดวยเงินงบประมาณ 4,435,918.75 
2.  ปลูกปาโดยเอกชน 49,603.75 
3.  ปลูกปาโครงการเฉพาะกิจพิเศษ 2,519,000.00 
4.  ปลูกปาโดยองคการอุตสาหกรรมปาไม 372,081.25 
5.  ปลูกปาดวยเงินนอกงบประมาณ 309,080.00 

รวม 7,685,683.75 
ท่ีมา :   สํานักสงเสริมการปลูกปา   กรมปาไม ,2553 

ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินนโยบายการปลูกปา นอกจากเปนนโยบายภาครัฐ
ท่ีไมแนนอนแลว ยังมีปญหาความขัดแยงในการใชท่ีดิน ปญหาระบบปฏิบัติราชการและขอบังคับท่ี
เขมงวดเกินไป ปญหาแหลงเงินทุนสนับสนุน ความรูทางวิชาการ ปญหาการตลาดและแรงงาน 
ตลอดจนปญหาความเขาใจรวมกันขององคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีตอการปลูกสรางสวน
ปา ท้ังท่ียอมรับโดยท่ัวไปวา การปลูกปาไดประโยชนท้ังทางตรงและทางออมก็ตาม โดยพรรณไมท่ี
นิยมปลูก ปลูกกันมานาน และมีพ้ืนท่ีปลูกมากท่ีสุด ไดแก ไมสัก ซ่ึงสวนใหญจะปลูกในภาคเหนือ 
รองลงมา ไดแก ไมสนเขา ท้ังสนสองใบ และสนสามใบ ซ่ึงไดเริ่มปลูกกันตั้งแตป พ.ศ. 2506 ใน
บริเวณภูเขาท่ีเปนแหลงตนน้ําลําธารทางภาคเหนือ 

สําหรับไมท่ีนิยมปลูกกันในเชิงพาณิชยและทํารายไดใหแกประชาชนเปนอยางมาก 
โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ไมยูคาลิปตัส และคามาลดูเลนซีส ซ่ึงเริ่มปลูกกัน
อยางจริงจังเม่ือป พ.ศ. 2525 สวนไมโกงกางกับไมโปรง ซ่ึงเปนไมปาชายเลน ไดทดลองปลูกครั้ง
แรกท่ีปาชายเลนบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี เม่ือป พ.ศ. 2462 นอกจากนั้นก็มีไมโตเร็วและไมมีคา
อ่ืนๆท่ีนิยมปลูกแตมีสัดสวนพ้ืนท่ีไมมากนัก ไดแก ไมสนทะเล สนประดิพัทธ ไมกระถินยักษ 
กระถินณรงค กระถินเทพา สะเดาชาง ยมหอม ยอมปา ซอ เล่ียน มะฮอกกานี ประดู แดง พะยูง 
ชิงชัน มะคาโมง ตะเคียน ยางนา และไมไผตางๆ เปนตน รวมเนื้อท่ีปาไมเศรษฐกิจของรัฐและ
เอกชน ท่ีอยูท่ัวประเทศไทยขณะนี้ไมเกิน 6 ลานไร ท้ังนี้ไมรวมการปลูกปาในพ้ืนท่ีอนุรักษท่ีปลูก
แลวไมตัด เชน บริเวณแหลงตนน้ําลําธาร พ้ืนท่ีปาชายเลนเขตอนุรักษ และพ้ืนท่ีโครงการปลูกปา
ถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เปนตน 
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ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2546 เรื่องแนวทางการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและมีมติ
เห็นชอบเรื่องวิสัยทัศน นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2546 ซ่ึงเปนกรอบนโยบายกวางๆ แตมีประเด็นตางๆ ครบถวน
ครอบคลุมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทุกดาน โดยเฉพาะแผนแมบทปาไมแหงชาติ   
พ.ศ. 2547 – 2556 ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดจัดทําขึ้นเพ่ือฟนฟูปา
ธรรมชาติและระบบนิเวศนปาไม เพ่ิมปาใชสอยของชุมชน และปลูกปาเศรษฐกิจเพ่ืออุตสาหกรรม
ปาไม โดยกําหนดเปาหมายในการฟนฟูทรัพยากรปาไมรวม 16 ลานไรภายในเวลา 10 ปใช
งบประมาณ 20,500 ลานบาท โดยดําเนินการเปน 3 ลักษณะดังนี้คือ 

1) ฟนฟูปาอนุรักษและระบบนิเวศนปาไมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพส่ิงแวดลอม และรักษา
เสถียรภาพของระบบนิเวศนปละ 600,000 ไรเปนระยะเวลา 10 ปรวม 6 ลานไร 

2) เพ่ิมปาชุมชนเพ่ือการใชสอยในทองถ่ินและลดแรงกดดันตอปาธรรมชาติเฉล่ียปละ 
5,000 หมูบาน หมูบานละ 100 ไรเปนเวลา 10 ปรวม 5 ลานไร 

3) สรางปาเศรษฐกิจโดยสงเสริมภาคเอกชนในการปลูกปา เพ่ือทดแทนการนําเขาไมจาก
ตางประเทศและเพื่อสรางวัตถุดิบนําไปเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรมไมเฉล่ียปละ 
500,000 ไรเปนเวลา 10 ปรวม 5 ลานไร และไดกําหนดยุทธศาสตรไว 3 ดานคือ 
  3.1) สรางความเช่ือม่ันและแรงผลักดัน 6 แผนงานใชงบประมาณ 3,695 ลานบาท 

3.2) การฟนฟูปาธรรมชาติและเพ่ิมปาชุมชน 2 แผนงานใชงบประมาณ 14,180   
        ลานบาท 
3.3) การสงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไมตอเนื่อง 2 แผนงาน 
        งบประมาณ 2,625 ลานบาท  

3.1.2 นโยบายสงเสริมการปลูกปาภาคเอกชน 
 ประเทศไทยไดดําเนินการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจของภาคเอกชนมานานพอสมควร  
โดยในระยะแรกเปนการเพาะชํากลาไมแจกจายแกประชาชนไปปลูกในท่ีดินกรรมสิทธ์ิของตนเอง 
ตอมามีการสงเสริมการปลูกตนไมตามหัวไรปลายนาท่ีรกรางวางเปลา ท่ีวัด โรงเรียน และที่
สาธารณะประโยชน เพ่ือจะไดมีไมไวใชสอยในครัวเรือนและชุมชน ซ่ึงสวนใหญจะเปนไมโตเร็ว 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําฟนและเผาถานเปนหลัก การปลูกปาไมเศรษฐกิจภาคเอกชน เริ่มแรกเปน
การปลูกไมสนประดิพัทธเพ่ือตัดขายเปนเสาเข็ม และตามมาดวยไมยูคาลิปตัสเพ่ือเปนวัตถุดิบสง
โรงงานผลิตช้ินไมสับสําหรับทําเยื่อและกระดาษ  
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 หลังจากรัฐบาลประกาศยกเลิกสัมปทานการทําไมปาบกท่ัวประเทศเม่ือตนป พ.ศ. 2532 ทํา
ใหการสงไมเปนสินคาออกลดลงอยางรวดเร็ว ขณะเดียวกันมีการนําเขาไมจากตางประเทศเพ่ือใช
สอยมากขึ้น ในป พ.ศ. 2536 กรมปาไมไดจัดตั้งสวนปลูกปาภาคเอกชนโดยเฉพาะ และในป                  
พ.ศ. 2537 รัฐบาลไดอนุมัติแผนงานและงบประมาณสําหรับดําเนินการโครงการท่ีสําคัญ                 
2 โครงการคือ 
 1) โครงการปรับโครงสรางและระบบการผลิตการเกษตรโดยการสงเสริมการปลูกปาไมโต
เร็วทดแทนการปลูกมันสําปะหลัง 
 2) โครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกปา (พ.ศ. 2537 – 2539) และโครงการสงเสริมการปลูก
ไมเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2540 – ปจจุบัน) โดยสนับสนุนเงินใหเปลาไรละ 3,000 บาท แบงจายเปน 5 ป 
แกผูปลูกปาไมเศรษฐกิจ แตจากปงบประมาณ พ.ศ. 2546 เปนตนมา รัฐไมไดจัดงบประมาณ
สนับสนุนแบบใหเปลาอีก นอกจากนี้ฝายเอกชนท่ีเปนเจาของโรงงานอุตสาหกรรมปาไมหลาย
รายไดดําเนินการสงเสริมเกษตรกรปลูกปาไมโตเร็ว โดยเฉพาะไมยูคาลิปตัสเพ่ือเปนวัตถุดิบปอน
โรงงานผลิตช้ินไมสับ สําหรับการผลิตเย่ือและกระดาษ ในลักษณะการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา
(contract farming) อีกดวย จากการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจโดยภาครัฐและเอกชนดังกลาว มี
ผลทําใหมีปาไมโตเร็วโดยเฉพาะปายูคาลิปตัสเกิดขึ้นประมาณ 2.5 ลานไร และสวนปาไมสักและ
ไมชนิดอ่ืนๆ อีกประมาณ 2.5 ลานไร  
 3.1.2.1 สภาพการณท่ัวไป  

ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ตลอดจนการทําลายปาและ
ส่ิงแวดลอม ทําใหสภาพส่ิงแวดลอมของโลกตองเปล่ียนแปลงไป เปนเหตุใหโลกรอนขึ้น เนื่องจาก
ผลกระทบเรือนกระจก (greenhouse effect) จึงมีการรณรงคใหทุกประเทศท่ัวโลก ชวยการรักษาปา
และปองกันการทําลายปา รวมท้ังชวยกันปลูกตนไม ปลูกปาขึ้นมาใหม อีกท้ังไมท่ีจะนํามาเปน
สินคาตอไป จะตองเปนไมท่ีปลูกขึ้นหรือไดจากปาท่ีมีการจัดการอยางยั่งยืนและไดจดทะเบียนแลว 
(certified forest) เทานั้น ผลกระทบจากการทําลายปาทําใหประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาภัยแลง
และนํ้าทวมเปนประจําเกือบทุกป จนมีการยกเลิกสัมปทานการทําไมจากปาธรรมชาติ ทําใหตอง
นําเขาไมและผลิตภัณฑไมจากตางประเทศ เพ่ือแกปญหาขาดแคลนไมใชสอย คิดเปนมูลคากวา 6 
หม่ืนลานบาทตอป  ในขณะท่ีความตองการใชไม ผลิตภัณฑไม ตลอดจนเยื่อและกระดาษ
ภายในประเทศสูงขึ้นเรื่อยๆ สวนทางกับพ้ืนท่ีปาไมของประเทศท่ีลดลงอยางรวดเร็วจากท่ีเคยมีอยู
มากกวาครึ่งหนึ่งของเนื้อท่ีประเทศเหลือเพียงรอยละ 25 เทานั้น หากเปนเชนนี้ตอไปโดยไมไดรับ
การแกไขยอมสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน ดังนั้นจึงจําเปนตองเรงดําเนินการ
อนุรักษพ้ืนท่ีปาธรรมชาติท่ีเหลืออยู ขณะเดียวกันก็จําเปนตองสงเสริมการปลูกปาและปลูกไม



 
43 

 

เศรษฐกิจใหเพียงพอตอการใชไมของประชาชนในประเทศดวย หากไมดําเนินการปลูกปาขึ้นมา
ใหม ก็อาจไมสามารถรักษาปาธรรมชาติท่ีเหลืออยูได การใชไมและผลิตภัณฑจากไมในอนาคต
จะตองไดจากสวนปาท่ีปลูกขึ้นใหมเทานั้น จะไมมีไมจากปาธรรมชาติใหตัด จึงเปนหนาท่ีของรัฐ
และคนไทยทุกคนตองเขาใจและสนับสนุนใหมีนโยบายจัดการปาไมท้ังปาอนุรักษและปาเศรษฐกิจ
ควบคูกันไป ไมใชดําเนินการอนุรักษดานเดียวจนไมไดผลิตไมสนองความตองการใชไมของ
ประชาชน อันจะเปนประโยชนท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม รวมท้ังการมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้นดวย ดังนั้นการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจภาคเอกชน จึงเปนส่ิงสําคัญและจําเปนอยางยิ่งใน
สภาพการณปจจุบัน 

3.1.2.2 เปาหมายและวัตถุประสงค 
ตามเปาหมายตองการเนนการสงเสริมใหเอกชนปลูกปาไมเศรษฐกิจในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ 

หรือท่ีดินท่ีไดรับการครอบครองสิทธ์ิ จะเปนท่ีดิน ส.ป.ก. ที่ดินสาธารณะประโยชนของชุมชน 
พ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจในโซนอีท่ีไดรับอนุญาตใหเขาใชประโยชนเพ่ือปลูกปาไมเศรษฐกิจเหลานี้เปน
ตน ท้ังนี้ตองการใหประชาชนไดยึดการปลูกสวนปาเศรษฐกิจเปนอาชีพ 

เนื่องจากการประกอบอาชีพในภาคการเกษตรประสบปญหาอยางหนัก ท้ังปญหาเรื่องราคา 
ผลผลิตตกต่ํา และปญหาการตลาด จุดออนท่ีสําคัญของผลผลิตการเกษตร โดยทั่วไปท่ีทําใหเกิด
ปญหาคือ ผลผลิตจะออกสูตลาดพรอมกันตามฤดูกาล ทําใหสินคาเกษตรสวนใหญอยูในภาวะลน
ตลาดทุกป เกษตรกรเองก็ไมสามารถท่ีจะชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตได เพราะไมสามารถควบคุม
ผลผลิตใหอยูในชวงเวลาและปริมาณท่ีเหมาะสมได จําเปนตองขายผลผลิตในราคาต่ํา เพราะถาไม
ขายผลผลิตก็จะเนาเสีย แตอาชีพการปลูกปาไมเศรษฐกิจกลับไมมีปญหาดังกลาว เนื่องจากการปลูก
ไมเศรษฐกิจมีขอแตกตางจากการปลูกพืชผลการเกษตรอยางอ่ืน คือ 

1) การตัดไมออกจากปาไมเศรษฐกิจ ไมถูกกําหนดโดยฤดูกาลอยางเชน พืชเกษตรอ่ืนๆ 
ผูผลิตสามารถเลือกเวลาท่ีจะตัดไมออกขายไดตามความพอใจในราคาและตลาด ถึงไมตัดขายมูลคา
ไมก็จะสะสมสูงขึ้นตามอายุและการเจริญเติบโตของตนไมท่ีเพ่ิมขึ้น 

2) ผูปลูกปาไมเศรษฐกิจสามารถวางแผนการตัดไมออกจากพ้ืนท่ีในปริมาณท่ีเหมาะสมกับ
ความตองการของตลาด โดยไมจําเปนตองตัดออกหมดในคราวเดียวกัน ทําใหไมเกิดปญหาสินคา
ลนตลาดเชนพืชเกษตรอ่ืนๆ 

โดยสรุป ผูปลูกปาไมเศรษฐกิจ สามารถเปนผูกําหนดเวลาและปริมาณท่ีเหมาะสมในการ
ตัดไมออกจากพ้ืนท่ี จึงเทากับผูปลูกมีบทบาทในการกําหนดกลไกของตลาดและราคาท่ีเปนธรรม
ได ทําใหอาชีพการปลูกปาไมเศรษฐกิจไมตองเส่ียงเชนเดียวกับอาชีพการเกษตรอ่ืนๆ นอกจากนั้น
จากภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ํา มีผลใหการดําเนินธุรกิจในทุกดานชะลอตัว โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับ
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ท่ีดิน มีผูประกอบการจํานวนมากท่ีซ้ือท่ีดินไวและตองปลอยใหเปนพ้ืนท่ีรกรางวางเปลาโดยไมได
ใชประโยชน ทําใหสูญเสียโอกาสในการใชประโยชนจากท่ีดินดังกลาว 

การพัฒนาดวยการนําท่ีดินเหลานี้มาใชประโยชนโดยการปลูกเปนสวนปาไมเศรษฐกิจ จึง
เปนการใชท่ีดินใหเกิดประโยชน เนื่องจากไมท่ีปลูกขึ้นจะทําใหท่ีดินมีมูลคาสูงขึ้น และผูถือครอง
ท่ีดินยังจะไดผลตอบแทนจากไมในสวนปาเศรษฐกิจโดยตรงอีกดวย ประเทศไทยอยูในเขตรอน มี
ฝนตกชุก ไมปาสวนใหญจะเจริญเติบโตไดรวดเร็วกวาไมในเขตหนาว หากมีการคัดเลือกพันธุไมท่ี
เหมาะสมกับทองท่ีและเปนท่ีตองการของตลาด ประกอบกับการบริหารจัดการท่ีดี ก็จะไดผลผลิต
จากไมเพียงพอตอความตองการใชไมในประเทศ และสามารถสงออกไปขายยังตางประเทศไดอีก
ดวย การท่ีรัฐบาลดําเนินการปลูกปาเองมักจะประสบความลมเหลว ประกอบกับรัฐบาลมีปญหา
เรื่องงบประมาณและไมมีท่ีดินท่ีจะดําเนินการ เนื่องรัฐบาลไดนําพ้ืนท่ีปาเส่ือมโทรมจํานวน 44 ลาน
ไร ไปปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เปาหมายหรือทางออกท่ีเปนไปไดในขณะนี้คือ สงเสริมให
เอกชนปลูกสวนปาไมเศรษฐกิจในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ ท่ียังรกรางวางเปลาอยูมากมาย รวมท้ังท่ี ส.ป.ก. 
44 ลานไร ท่ีประชาชนครอบครองสิทธ์ิก็สามารถนําพ้ืนท่ีบางสวนมาปลูกไมเศรษฐกิจเปนอาชีพได 

ดังนั้นจึงพอสรุปเปาหมายและวัตถุประสงคในการสงเสริมใหมีการปลูกสรางสวนปาไม
เศรษฐกิจภาคเอกชนอยางตอเนื่อง ดังนี ้

1) เพื่อสรางสวนปาไมเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมในเชิงพาณิชยขนาดใหญสําหรับใชเปนแหลง
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑไม 

2) เพ่ือใหประชาชนไดมีไมใชสอย สามารถสนองความตองการใชไมอยางเพียงพอและ
ตอเนื่องภายในประเทศ ลดการนําเขาไม รวมท้ังเสริมสรางขีดความสามารถและโอกาสในการ
สงออกไมและผลิตภัณฑจากไม 

3) เพ่ือเปนทางเลือกของเกษตรกรใหเกษตรกรสามารถปลูกปาไมเศรษฐกิจเปนอาชีพท่ี
ยั่งยืน พรอมท้ังสนับสนุนและสงเสริมเกษตรกรใหรูจักใชท่ีดินใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยใชระบบ
วนเกษตร 

4) เพื่อเปนการดูแลเกษตรกรที่ไดปลูกสวนปาไมเศรษฐกิจในท่ีดินกรรมสิทธ์ิของตนเอง 
และในท่ีดินท่ีไดขอใชประโยชนจากทางราชการ เพื่อปลูกสวนปาไมเศรษฐกิจโดยเปนพ้ืนท่ีสวนปา
ยูคาลิปตัส สวนปาไมสัก และไมอ่ืนๆ รวมประมาณ 4 ลานไร 
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3.2 โครงการสงเสริมการปลูกปาของภาครัฐ 
 สํานักสงเสริมการปลูกปา มีหนาท่ีในการสงเสริมสนับสนุนการปลูกปาท้ังในรูปของสวน
ปา วนเกษตรและปาชุมชน ท้ังในสวนปลูกปาภาครัฐ และภาคเอกชน และสวนปาชุมชน รวมท้ัง
สงเสริมสนับสนุนการเพาะชํากลาไมเพ่ือการแจกจายใหประชาชนท่ัวไปอีกดวย 
 การสงเสริมการปาไมไดดําเนินควบคูกันไประหวางการสงเสริมการปาไมเพ่ือการอนุรักษ
และการสงเสริมการปาไมเพ่ือผลิตผลปาไมท้ังไมเศรษฐกิจ ไมฟน และไมใชสอยสําหรับชุมชน
ชนบท เทาท่ีผานมากรมปาไมไดดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริรวม 60 โครงการ 
ซ่ึงประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการปลูกปาและการอนุรักษปาไมในโครงการพระราชดําริ 
เพ่ือฟนฟูสภาพปาท่ีถูกทําลาย และรักษาสภาพปาท่ียังคงสมบูรณอยูไมใหถูกทําลายตอไป เฉพาะ
โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรง
ครองราชยปท่ี 50 ตั้งแตป พ.ศ. 2537 – 2545 ไดมีการปลูกปาโดยเอกชนผูรวมโครงการฯ เพื่อใหได
พ้ืนท่ีรวม 5 ลานไร และโครงการอ่ืนๆท่ีสําคัญ (ตาราง 3.3) 

ตาราง 3.3 โครงการปลูกสวนปาท่ีสําคัญและระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. 2504 –  2552 
ท่ี โครงการ ระยะเวลา 
1. โครงการปลูกและบํารุงสวนปาบริเวณปาตนน้ํา พ.ศ. 2504 -  2509 
2. โครงการหมูบานปาไม พ.ศ. 2510 - 2529 
3. โครงการปลูกปาประชาอาสา พ.ศ. 2521 -  2528 
4. โครงการปลูกไมใชสอยในชุมชน พ.ศ. 2527 – 2552 
5. โครงการปตนไมแหงชาต ิ พ.ศ. 2528 - 2531 
6. โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรต ิ พ.ศ. 2537 - 2545 
7. โครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกปา พ.ศ. 2537 - 2540 
8. โครงการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ พ.ศ. 2541 – 2552 
9. โครงการปรับโครงสรางและระบบการผลิตเกษตรเปนกิจกรรม

สงเสริมปลูกไมโตเร็วทดแทนพืชเศรษฐกิจ 
 

พ.ศ. 2537 - 2542 
10. โครงการสงเสริมปลูกไมโตเร็วเพ่ือเปนพลังงานทดแทน พ.ศ. 2546 – 2554 
11. โครงการสงเสริมปลูกไมโตเร็วเชิงพาณิชยในเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. 2551 – 2553 
12. โครงการสงเสริมปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีวางเปลา พ.ศ. 2553 – 2557 

ท่ีมา: ปาไมและการปาไมในประเทศไทย, 2552 
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สําหรับการสงเสริมและการจัดการปาชุมชน กรมปาไมไดดําเนินการพัฒนาปาชุมชนมา
โดยตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2527 ตามโครงการปลูกปาไมใชสอยชุมชน กิจกรรมงานพัฒนาปาชุมชน
ท่ีไดดําเนินการไปแลวไดแก กิจกรรมการจัดตั้งปาชุมชน การสงเสริมและพัฒนาปาชุมชนในพ้ืนท่ี 
ส.ป.ก. และในพ้ืนท่ีแนวกันชน ซ่ึงไดดําเนินการในพ้ืนท่ีหมูบานเปาหมายในภาคตางๆ ปละ
ประมาณ 700 หมูบาน มีพ้ืนท่ีปาชุมชนท่ีไดรบการพัฒนาไปแลวไมต่ํากวา 2 แสนไร สวนการ
สงเสริมการปลูกปาภาคเอกชนมี 2 โครงการท่ีสําคัญท่ีเริ่มดําเนินตั้งแตป พ.ศ. 2537 ไดแก โครงการ
ปรับโครงสรางและระบบการผลิตการเกษตร และโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกไมเศรษฐกิจ 

 
3.3 โครงการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ 
โครงการเปนการดําเนินการโดยสวนปลูกปาภาคเอกชน สํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปา

ไม โดยมีเปาหมายการดําเนินงานปละ 1 ลานไร ในทุกจังหวัดท่ีประชาชนประสงคจะเขารวม
โครงการ  

3.3.1 หลักการและเหตุผล 
ในอดีตประเทศไทยเคยมีปาไมอยางสมบูรณ ซ่ึงสามารถผลิตไมใชสอยไดเพียงพอตอความ

ตองการใชสอยไมภายในประเทศ และยังสามารถสงเปนสินคาออกสําคัญ นํารายไดเขาประเทศแต
ละปไมใชนอย  แตตอมาเม่ือประเทศมีการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมากขึ้น  ประกอบกับ
การเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วของประชากร โดยเฉพาะในภาคเกษตร ทําใหมีความตองการพ้ืนท่ีทํา
เกษตรกรรมมากขึ้น การบุกรุกพ้ืนท่ีปาไมจึงขยายตัวออกไปอยางกวางขวางและรวดเร็วจนปา
ธรรมชาติท่ีเหลืออยูไมสามารถผลิตไมเพียงพอตอการใชสอยภายในประเทศ รัฐบาลจึงไดมี
นโยบายปดปาสัมปทานไปเม่ือป พ.ศ. 2532 แตความตองการไมใชสอยของประชากรนับวันจะมี
เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนไมใชสอยภายในประเทศ จึงไดมีการนําเขาไมจาก
ตางประเทศ ซ่ึงในป พ.ศ. 2534 มีการนําเขาไมจํานวน 3.3 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนเงิน 16,074 
ลานบาท ถารวมเยื่อกระดาษดวย ก็จะเปนจํานวนเงินถึง 29,710 ลานบาท 

ในระยะยาวเพ่ือลดความรุนแรงของปญหาการขาดแคลนไม จําเปนจะตองเรงใหมีการปลูก
ไมเพ่ือใชสอยภายในประเทศใหมากขึ้น โดยการสงเสริมใหเกษตรกรหันมาประกอบอาชีพปลูก
ตนไมใหมากขึ้น โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีของเกษตรกรท่ีมีเอกสารสิทธ์ิและสิทธิครอบครองโดยรัฐเปน
ผูสนับสนุนเงินทุนและปจจัยอ่ืนตามความจําเปน จะเปนการชวยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมของประเทศ เพื่อ
ผลิตไมใหเพียงพอตอความตองการในอนาคต สรางอาชีพท่ีม่ันคงแกเกษตรกรและลดปญหาการ 
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บุกรุกทําลายปา ซ่ึงเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีมุงสงเสริมใหเกษตรกรปลูกไมเศรษฐกิจใน
ท่ีดินกรรมสิทธ์ิของตนเอง โดยมีนโยบายและมาตรการหรือโครงการ แสดงในตาราง 3.4 

 
ตาราง 3.4 นโยบาย และมาตรการ หรือโครงการสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจปงบประมาณ พ.ศ. 

2537 – 2541 
ลําดบัท่ี นโยบายและมาตรการหรือโครงการ 

1 สงเสริมใหเกษตรกรปลูกไมเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีดินกรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครอง เพื่อ
ผลิตไมใหเพียงพอตอการใชสอยในอุตสาหกรรม 

2 สนับสนุนใหการปลูกสวนปาเปนอาชีพท่ีม่ันคงแกเกษตรกร 
3 จูงใจและสนับสนุนใหเกษตรกรเขารวมโครงการ เชน ใหเงินอุดหนุน 3,000 บาทตอไร 

การสนับสนุนดานกลาพันธุไม และการอบรมดานการปลูกและดูแลสวนปา  
4 กําหนดใหมีพ้ืนท่ีเปาหมาย 1,000,000 ไรเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา แกไขปญหาส่ิงแวดลอมและ

ลดปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปา 
ท่ีมา: กรมปาไม, 2534 

 
3.3.2 วัตถุประสงคของโครงการ 
1) สงเสริมใหเกษตรกรปลูกปาในท่ีดินกรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครอง ตามประมวล

กฎหมายท่ีดินหรือตามกฎหมายวาดวยการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ 
              2) ใหมีไมใชสอยเพียงพอตอความตองการภายในประเทศ และลดการนําเขาไมจาก
ตางประเทศ 
             3) สรางงานและอาชีพท่ีม่ันคงแกราษฎร ใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น 
             4) ลดการบุกรุกทําลายปาไม 
 ซ่ึงมียุทธศาสตรและระยะเวลาดําเนินงาน ตลอดจนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในสวนตางๆ
ของแตละวัตถุประสงค (ตาราง 3.5) 
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 3.3.3 เปาหมายของโครงการ 

             1) สงเสริมใหเกษตรกรปลูกไมเศรษฐกิจในพื้นท่ีดินกรรมสิทธ์ิ และสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดินหรือตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือตามกฎหมายวา
ดวยการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพในปงบประมาณ พ.ศ. 2537 จํานวน 1 ลานไร 
              2) ไมท่ีจะปลูกเปนไมเศรษฐกิจ เชน ไมสัก ไมยาง ไมมะคา ไมประดู และไมมีคาอ่ืนๆ 
              3) สงเสริมเกษตรกรปลูกปา รายละ 5 ไรขึ้นไป แตไมเกิน 50 ไร 
              4) พื้นท่ีเปาหมาย  

ตาราง 3.5 วัตถุประสงค ยุทธศาสตรและแผนงานเพ่ือสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจภายใตโครงการ
สงเสริมเกษตรกรปลูกไมเศรษฐกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2537 – 2541 

วัตถุประสงค ยุทธศาสตร ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ไมเศรษฐกิจเชิงธุรกิจโดยรัฐ 

การจัดตั้งองคกรไมเศรษฐกจิ 2 ป                   
(พ.ศ. 2537 - 2538) 

กรมปาไม 
 

2. สงเสริมธุรกิจการปลูกไม
เศรษฐกิจใหมีประสิทธิภาพ 

การจัดทําทะเบียนบริษัท
สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ 

2 ป 
(พ.ศ. 2537 - 2538) 

กรมปาไม 
 

3. ใหประชาชนยอมรับแนว
ทางการจัดทําเขตสงเสริมไม
เศรษฐกิจ 

การจดัตั้งกลุมสมาชิกผูปลูก
ไมเศรษฐกิจในเขตพ้ืนท่ี
สงเสริม 

10 ป                  
(พ.ศ. 2537 - 2547) 

กรมปาไม 
 

4. เพ่ิมผลผลิตไมเศรษฐกิจในเขต
พ้ืนท่ีสงเสริม 

สนับสนุนการปลูกไม
เศรษฐกิจในเขตสงเสริม 

10 ป                  
(พ.ศ. 2538 - 2549) 

กรมปาไม, 
บริษัทเอกชน 

5. เพ่ิมผลิตภาพการปลูกไม
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเขตสงเสริม 

การผลิตกลาไมเศรษฐกิจพันธุ
ดี 

10 ป                  
(พ.ศ. 2537 - 2547) 

กรมปาไม  
บริษัทเอกชน  

6. ปรับปรุงอัตราการเจริญเติบโต
ของไมเศรษฐกิจ 

การบํารุงและตัดขยายระยะ 
สวนไมเศรษฐกิจ 

10 ป                  
(พ.ศ. 2537 - 2547) 

กรมปาไม 
 

7. เพ่ิมรายไดจากไมเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน 

การทําไมออกในเขตสงเสริม
และปลูกทดแทน 

1 ป                   
(พ.ศ. 2537) 

กรมปาไม 

ท่ีมา:  กรมปาไม,  2546 
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 พ้ืนท่ีเปาหมายจํานวน 1 ลานไร ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคใต โดยมีระยะเวลาดําเนินการสงเสริม 5 ป ดังรายละเอียดในตาราง 3.6 
 
ตาราง 3.6 เปาหมายและผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกไมเศรษฐกิจ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2537 - 2541 
ปงบประมาณ จํานวนเกษตรกร (ราย)  พื้นท่ีปลูกปา (ไร) 

เปาหมาย ปลูกจริง  เปาหมาย ปลูกจริง 
2537 60,000 49,565  300,000 720,569 
2538 60,000 65,596  300,000 947,176 
2539 50,000 27,537  200,000 411,286 
2540 40,000 16,386  100,000 240,681 
2541 40,000 2,786  100,000 41,430 
รวม 250,000 161,870  1,000,000 2,361,144 

ท่ีมา:  กรมปาไม, 2546 
 
5) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

             5.1) พ้ืนท่ีปาไมของประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
             5.2) ไมใชสอยภายในประเทศเพิ่มขึ้น ลดการนําเขาไมจากตางประเทศ 
             5.3) เกษตรกรผูปลูกปาไมเศรษฐกิจมีความเขาใจในประโยชนของการปลูกปาและ 
                     ขยายการปลูกปาในท่ีดินกรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครองของเกษตรกรมากขึ้น 
             5.4) ปาไมท่ีเพ่ิมขึ้นชวยการฟนฟูสภาพแวดลอมใหดีขึ้น 
             5.5) การบุกรุกทําลายปาไมธรรมชาตลิดลง 

3.3.4 วิธีดําเนินการ 
               1) การประชุมเจาหนาท่ีเพ่ือใหรูจักและเขาใจโครงการฯ และเพ่ือประชาสัมพันธโครงการ
ใหเกษตรกรทราบโดยทั่วกัน 

2) การสํารวจและคัดเลือกเกษตรกรและพื้นท่ีของเกษตรกรท่ีจะเขารวมโครงการ รวมทั้ง
การตรวจสอบเอกสารกรรมสิทธ์ิและสิทธิครอบครองท่ีดินของเกษตรกร ตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดินหรือตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือตามกฎหมายวาดวยการจัดท่ีดิน
เพ่ือการครองชีพ 
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   3) การใหคําแนะนําในการดําเนินการปลูกปาแกเกษตรกร โดยใหเกษตรกรดําเนินกิจกรรม
ตามท่ีกําหนดไว เชน การเตรียมพ้ืนท่ี การเตรียมกลาไม การปลูก การบํารุงรักษา การกําจัดวัชพืช 
และการทําแนวกันไฟ เปนตน 

4) การจายเงินสนับสนุนการปลูกปาแกเกษตรกรตามหลักเกณฑการจายเงินท่ีกําหนดไว 
               5) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
               6) งบประมาณ เพ่ือใชเปนกองทุนสงเสริมเกษตรกรปลูกปา 3,000 ลานบาท 

 
3.3.5 หลักเกณฑการเบิกจายเงินกองทุนปลูกปาสําหรับเกษตรกรตอไร 

 ตามท่ีโครงการสงเสรมิเกษตรกรปลูกปาไดกําหนดใหจายเงินอุดหนุนแกเกษตรกรไรละ 
3,000 บาท (สามพันบาทถวน) โดยแบงจาย 5 ป ตามหลักเกณฑแสดงในตารางที่ 3.8  

 

ตาราง 3.7 แผนการดําเนินกิจกรรมและงบประมาณภายใตโครงการสงเสริมการปลูกไม
เศรษฐกิจปงบประมาณ พ.ศ. 2537 – 2551 

กิจกรรม เวลาดําเนินงาน 
(ป พ.ศ.) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ประชาสัมพันธโครงการสูกลุมเปาหมาย (ทางโทรทัศน) 2537 1,800,000 
2. จัดทําส่ือการประชาสัมพันธทางโทรทัศนความยาว 1 นาที 2537 300,000 
3. จัดตั้งองคกรไมเศรษฐกิจ 2537 - 2538 - 
4. รับจดทะเบียนบริษัทสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ 2537 - 2538 844,500 
5. จัดทําและตรวจสอบสัญญาการปลูกไมเศรษฐกิจในเขต

สงเสริม 
2537 - 2547 3,500,000 

 
6.    จัดสรรงบกองทุนสําหรับปลูก 2537 - 2548 56,250,000 
7.    เพาะชํากลาไมสงเสริม 4 ชนิดหลัก 2538 - 2547 13,500,000 
8.    จัดสรรงบกองทุนสําหรับการบํารุง 2539 - 2548 93,175,000 
9.    สํารวจและจางเหมาการตัดสางขยายระยะสวนอายุ 6 ป 2543 - 2548 5,625,000 
10. ตัดไมในสวนอายุ 10 ป ในเขตสงเสริม 2548 1,575,000 
 รวม  176,569,500 
ท่ีมา:  กรมปาไม, 2546 
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3.3.6 การเขารวมโครงการของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม 

 เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการท้ัง 24 อําเภอในจังหวัดเชียงใหมมีจํานวน 3,690 ราย จาก
จํานวนเกษตรกรท้ังหมดในจังหวัด 654,300 ราย หรือคิดเปนรอยละ 0.56 และมีพ้ืนท่ีเขารวม
โครงการท้ังส้ิน 32,260 ไร จากพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมดของจังหวัดเชียงใหม 1,611,250 ไร หรือ
คิดเปนรอยละ 2.0 (ตาราง 3.9) 
 

ตาราง 3.8 จํานวนและเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนสําหรับเกษตรกรท่ีรวมโครงการสงเสริมการ
ปลูกไมเศรษฐกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2537 – 2541 

ปท่ี จํานวนเงินท่ีไดรับ (บาท/ไร) เง่ือนไขการรับเงิน 

รวม งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 
1 

(2537) 
800 600 200 - เม่ือไดดําเนินการเตรียมพ้ืนท่ีจัดหากลาไมและทํา

การปลูกตนไม จํานวนไรละไมนอยกวา 200 ตน 
- เม่ือไดดําเนินการปลูกซอม ดายวัชพืชภายหลังการ
ปลูกและใสปุย 

2 
(2538) 

700 350 350 - เม่ือไดดําเนินการดายวัชพืช พรวนดินตนฤดูฝน 
ปลูกซอมและใสปุย 
- เม่ือไดดําเนินการดายวัชพืช พรวนดินหลังฤดูฝน ใส
ปุย และทําแนวกันไฟ 

3 
(2539) 

600 250 350 - เม่ือไดดําเนินการดายวัชพืชพรวนดินตนฤดูฝนใสปุย 
- เม่ือไดดําเนินการดายวัชพืช พรวนดิน หลังฤดูฝน 
และทําแนวกันไฟ 

4 
(2540) 

500 250 250 - เม่ือไดดําเนินการดายวัชพืชพรวนดินตนฤดูฝนใสปุย 
- เม่ือไดดําเนินการดายวัชพืช พรวนดินหลังฤดูฝน 
และทําแนวกันไฟ 

5 
(2541) 

400 150 250 - เม่ือไดดําเนินการดายวัชพืชพรวนดินตนฤดูฝนใสปุย 
- เม่ือไดดําเนินการดายวัชพืช พรวนดิน หลังฤดูฝน 
และทําแนวกันไฟ 

ท่ีมา: กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2544 
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ตาราง 3.9 จํานวนเกษตรกรที่จดทะเบียนปลูกปาไมสักและเนื้อท่ีปาสักโครงการสงเสริมการปลูก
ไมเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2537 - 2541 

 อําเภอ จํานวนเกษตรกร (ราย) เนื้อท่ีสวนปาสัก (ไร) 
1. อําเภอพราว 599 4,911 
2. กิ่งอําเภอดอยหลอ 674 3,374 
3. อําเภอแมแตง 338 3,817 
4. อําเภอดอยเตา 450 5,912 
5. อําเภอฮอด 256 3,149 
6. อําเภอฝาง 147 1,685 
7. อําเภอดอยสะเก็ด 254 1,874 
8. อําเภอสันกําแพง 90 894 
9. อําเภอจอมทอง 174 1,106 
10. อําเภอเชียงดาว 118 924 
11. อําเภอไชยปราการ 50 877 
12. อําเภอแมวาง 39 491 
13. อําเภอสันทราย 73 74 
14. อําเภอแมแจม 57 329 
15. อําเภออมกอย 57 400 
16. อําเภอสะเมิง 77 438 
17. อําเภอหางดง 48 339 
18. อําเภอสันปาตอง 33 273 
19. อําเภอแมอาย 35 336 
20. อําเภอเวียงแหง 33 175 
21. อําเภอแมริม 16 95 
22. อําเภอสารภ ี 9 39 
23. กิ่งอําเภอแมออน 62 729 
24. อําเภอเมือง 1 19 

รวม 3,690 32,260 
ท่ีมา: สํานักงานปาไมจังหวัดเชียงใหม, 2542 
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 3.3.7 หลักการปลูกปาไมสักที่กรมปาไมทําการสงเสริมแกเกษตรกร 
           การปลูกปาไมสักมี 2 รูปแบบท่ีสําคัญ ไดแก รูปแบบการปลูกพืชควบแบบแปลง
หมุนเวียน คือ การปลูกพืชไรตางๆโดยปลูกแทรกระหวางแถวของตนไม และรูปแบบท่ีกรมปาไม
ทําการสงเสริมคือ รูปแบบการปลูกพืชเกษตรควบแบบไมหมุนเวียนปลูกเต็มพ้ืนท่ีท้ังหมด ท่ีระยะ   
2 x 4 เมตร หรือ 200 ตนตอไร รอบตัดฟน 15 ป เพ่ือลดความเส่ียงจากการประกอบการเกษตร
เฉพาะการปลูกพืชไรเพียงอยางเดียวติดตอกันทุกป อยางไรก็ตามการปลูกสักในลักษณะเต็มพ้ืนท่ี 
เกษตรกรอาจปลูกพืชเกษตรควบคูไปดวยในระยะ 2 ปแรก โดยมีหลักการสงเสริมดังนี้ 
 3.3.7.1 การเตรียมพ้ืนท่ีและการปลูก ควรมีการแผวถางปาโคนลมไมกอน สําหรับท่ีราบ
ควรใชรถแทรกเตอรไถเตรียมพ้ืนท่ี การปลูกสวนสักจะตองมีการวางแนวปกหลักเพ่ือใหระยะหาง
เทาระหวางตนเทาๆกัน หลักควรมีความทนทาน 1 ป เพ่ือความสะดวกในการปลูกซอม โดยท่ัวไป
จะใชหลักไมไผขนาดเสนผาศูนยกลาง 1- 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 60 – 100 เซนติเมตร สําหรับ
โครงการนี้สงเสริมใหเกษตรกรใชตนกลาในการปลูก ซ่ึงมีราคา 3 – 5 บาท 
 3.3.7.2 การบํารุงรักษาในระยะแรก ประกอบดวย การกําจัดวัชพืช การใสปุย การปองกัน
โรคและแมลง และการปองกันไฟปา โดยการกําจัดวัชพืชในปแรกอาจจําเปนตองทํา 2 – 4 ครั้ง ถา
ตนสักเจริญเติบโตพนวัชพืช การแผวถางวัชพืชในปท่ี 2 และ 3 อาจทําเพียง 1 – 2 ครั้ง ปท่ี 4 – 5 
อาจทําเพียงคร้ังเดียว การใสปุย เพ่ือใหไดรับผลตอบแทนจากการใสปุยดีท่ีสุด ควรใชปุยชนิดท่ีตรง
กับความตองการของตนสัก ซ่ึงควรจะมีคาไนโตรเจนสูง ในการปลูกครั้งแรกควรใชรอคฟอสเฟส 
รองกนหลุมกอน เพราะจะไดธาตุแคลเซียมท่ีตนสักตองการเปนปริมาณมาดวยการใสปุยสูตร 20 – 
10 – 10 ซ่ึงเปนปุยท่ีนิยมใสเรงความเจริญเติบโตในระยะแรก โดยใสปละ 2 ครั้ง ครั้งละ 15  25 และ 
40 กรัมตอตน ในสามปแรก ปท่ี 4 และ 5 ใสปละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 กรัมตอตน ปท่ี 6 – 13 ใสปละ
ครั้ง โดยปท่ี 6 – 7 ใสครั้งละ 75 กรัมตอตน ปท่ี 8 เปนตนไปใสครั้งละ 100 กรัมตอตน การปองกัน
โรคและแมลง สามารถทําไดหลายวิธี คือ ใชสารเคมี กําจัดศัตรูพืชพวกเช้ือรา หรืออาจใชวิธีการ
ทางวนวัฒน เชน การตัดสางขยายระยะ การทําไม เปนตน การปองกันไฟปา สวนสักท่ีมีอายุไมเกิน 
5 ป ควรระวังไฟไหมเพราะจะมีผลใหตนสักชะงักการเจริญเติบโต เม่ือทําการถางวัชพืชเสร็จควร
รีบทยอยเผา 
 3.3.7.3 การบํารุงรักษาในระยะหลัง ประกอบดวย การทําความสะอาดหรือแผวถางสวน 
การเกลาตอ การลิดกิ่ง และการตัดสางขยายระยะ การปลูกสักตองคอยควบคุมกําจัดวัชพืชไมใหแยง
น้ํา อาหาร และบดบังตนสัก สวนการเกลาตอทําเพ่ือใหหนอท่ีงอกแข็งแรงและเจริญเติบโตไดอยาง
รวดเร็ว การลิดกิ่ง เปนการปรับปรุงคณุภาพของลําตนของตนไมสวนท่ีจะเปนทอนซุงใหตรงเปลา
ปราศจากตา การลิดกิ่งควรตัดกิ่งใหเปนรอยตัดเสมอกับผิวของลําตนแลวใชสีขาวหรือปูนขาวปาย
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ตรงรอยตัด เพ่ือปองกันการเขาทําลายของเช้ือรา การลิดกิ่งควรเริ่มทําอยางจริงจังในปท่ี 4 โดยตัดกิ่ง
ลางๆออกไมเกินรอยละ 25 ของสวนเรือนยอด จากนั้นทําปเวนปจนถึงระดับความสูง 5 เมตร และ
การตัดสางขยายระยะ ควรเริ่มทําการตัดสางขยายระยะเม่ือมีคาความโตหรือเสนรอบวงเฉล่ีย 30 
เซนติเมตร 
 
 


