
    การปลูกป่าไม้ยางพารา  
เพ่ือความมั่งคัง่อย่างยัง่ยืนแห่งชาติ 

    วทิยา   งานทว ี
หลกัสูตร ปรอ. รุ่นที ่11  



  ความส าคญัของปัญหา 
1. ประเทศไทยสูญพืน้ทีป่่าไปประมาณ 87 ล้านไร่ ในช่วงระยะเวลา 30 ปีเศษ 

    ทีผ่่านมา หรือสูญเสียพืน้ทีป่่าไปปีละประมาณ 2.73 ล้านไร่ ตลอดระยะช่วงเวลา 
    ดงักล่าว 
2. ในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ประเทศไทยมกีารปลูกป่า โดยหน่วยงานของรัฐ  
     เพ่ือทดแทนการสูญเสีย เพยีงประมาณ 5,617 ไร่ เท่าน้ัน  
3. ประเทศไทยยงัมีความต้องการบริโภคไม้ในประเทศ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร  
    แต่มไีม้ทีอ่อกจากป่าอย่างถูกกฎหมายเพยีงประมาณ 3,100 ลูกบาศก์เมตร 
    เท่าน้ัน ขณะที่ต้องน าเข้าไม้ประมาณ 3.4 ล้านลูกบาศก์เมตร  
4. ประเทศไทยมีนโยบายเพิม่พืน้ที่ป่าเป็น 43.68%ของประเทศ เม่ือส้ินสุดแผน 7  
    แต่แผนการปลูกป่าเพิม่เตมิยงัไม่สัมฤทธ์ิผล  
5. พืน้ที่ป่าที่เหลือเพยีง 26.04% ของพืน้ที่ประเทศน้อยมาก   
    เม่ือเทยีบกบัประชากรทีม่อียู่ 
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โครงสร้างการแก้ปัญหา 

FORESTRY 

FORESTRY INDUSTRY 

ส่ิงแวดลอ้ม 

พลงังาน 

1.การกนิดอียู่ดขีองประชาชน 2. การพฒันาคุณภาพชีวติอย่างยัง่ยืน  3.การพึง่พาตนเองอย่างถาวร 

    ความมั่นคัง่ของชาติ 

ความมั่นคงและเอกราชของชาติ 



ผลทางเศรษฐกจิ 

100.00%

47.00%

52%

จากพืน้ที่สงเคราะห์การท าสวนยาง 2 แสนไร่  

รายได้จริง 36,486 ล้านบาท        รายได้จากการน าไม้ออกได้ทั้งหมด 76,172 ล้านบาท   

สูญเสียรายได้ 39,686 ล้านบาท 



จากพืน้ทีป่ลูกสวนยางพารา 12 ล้านไร่ 
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รายได้รวมจากการปลูก 12 ล้านไร่ 75,000 ล้านบาท             รายได้จริง 150,000ล้านบาท 

สูญเสีย 75,000ล้านบาท   
  หมายเหตุ:เป็นรายได้เพยีงช่วงเดยีวจากการตดัโค่น เม่ือหมดอายุให้น า้ยาง 



จากพืน้ทีก่ารปลูก 44 ล้านไร่  

สูญเสีย
0%

รายได้รวม
100%

รายได้จริง
100%

มูลค่ารวมนับจากปีที ่13-19 ประมาณ 2.11ล้านล้านบาท      
  
มูลค่าจริงนับจากปีที่ 13-19 ประมาณ 2.11 ล้านล้านบาท   
หมายเหตุ: ทั้งหมดเป็นมูลค่าในแต่ละช่วงอายุรวมกนั 



ผลทางด้านส่ิงแวดล้อม 
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100.00%

26.00%

14%

สามารถเพิม่พืน้ที่สีเขยีวจากเดมิ 26% เป็น 40% ตามนโยบายรัฐบาล 
                     โดยใช้ไม้ยางพาราในการปลูกทดแทน  



ผลทางด้านพลงังาน 
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โครงสร้างการบริโภคพลงังานของประเทศในปัจจุบัน 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 



                โครงสร้างการบริโภคพลงังาน 

กรณใีช้เทคโนโลยชีีวภาพทดแทนการบริโภคน า้มันเช้ือเพลงิ 10% 
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                        โครงสร้างการบริโภคพลงังานในอนาคต 
กรณพีฒันาเช้ือเพลงิชีวภาพจากไม้ยางพารา( Bio- mass)มาใช้เต็มที ่



ผลต่อการแก้ไขปัญหาขยะชุมชน 
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ปริมาณขยะชุมชนในแต่ละพืน้ทีใ่นปัจจุบัน 

ท่ีมา: กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ 



การแก้ไขปัญหาขยะชุมชนในปัจจุบัน 

ปัจจุบันมกีารก าจัดขยะมูลฝอย 3 วธีิ คือ 
1. การหมกัท าปุ๋ย (Composting) 
2. การเผาในเตาเผา(Incineration) 
3. การฝังกลบอย่างถูกหลกัวชิาการ(Sanitary  Land Fill) 

ท่ีมา: กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม 
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เป็นสวน
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ตารางเปรียบเทียบประสิทธิ ภาพการก าจัดขยะแต่ละประเภท 

ท่ีมา: กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 



 
จะก่อให้เกดิผลทางเศรษฐกจิ คือ 
1. ประหยดัน า้มันเช้ือเพลงิ ทีใ่ช้ในการเ ผาไหม้ 

2. ลดต้นทุนการด าเนินการด้านการเผาขยะ 
    แต่ก่อให้เกดิพลงังานความร้อนจากการเผาสูง เพ่ือน าไปผลติ
กระแสไฟฟ้า 
3. ช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนต่างๆให้ลดล ง  
   โดยเฉพาะขยะในเขตสุขาภบิาลทีม่สูีง 16,378 ตันต่อวนั  
4. เป็นการสร้างรายได้ให้กบัชุมชนในพืน้ที ่ 
    ส าหรับการขายไม้ยางพาราเป็นเช้ือเพลงิ  
5. มกีระแสไฟฟ้าทีเ่กดิจากการเผาไหม้เป็นพลงังานชุมชน  
    ลดการลงทุนด้านพลงังานจากภาครัฐ 

การน าไม้ยางพาราเข้ามาใช้ในการก าจัดขยะ 
     โดยเป็นเช้ือเพลงิหลกัในการเผาไหม้ 



            โครงสร้างเศรษฐกจิใหม่ที่ควรจะเป็น  
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โครงสร้างผลผลติมวลรวมในประเทศ จ าแนกตามสาขาการผลติ ช่วงปี 2534-2536 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  



            โครงสร้างเศรษฐกจิใหม่ที่ควรจะเป็น  
โครงสร้างผลผลติมวลรวมในประเทศใหม่ จ าแนกตามสาขาการผลติ จากผลผลติไม้ยางพารา  
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  ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  11 ประการในการจัดการป่าไม้อย่างยัง่ยืน 

1. จะต้องมกีารพฒันารูปแบบการบริหารจดัการ 
   เพ่ือให้ภาคเอกชนเข้ามาเป็นกลไกขับเคล่ือน 

   เพ่ือเป็นหลกัประกนัในการป้องกนัรักษาป่า 
2. กระจายอ านาจการบริหารและรับผดิชอบ 

   ทรัพยากรป่าไม้มใิห้กระจุกตวัในหน่วยงานใด 
   หน่วยงานหน่ึง 
3. เพิม่ขอบเขตการเช่ือมโยง ระหว่างหน่วยงาน 

   อ่ืนๆที่เกีย่วข้องเข้าด้วยกนั เพ่ือสร้างความเข้ม 

   แข็งในการจัดการด้านปาไม้ 
4. เพิม่ความเข้มข้นและจริงจัง ในการบริหารจัด 
    การป่าไม้ เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการบริหาร 
   ป่าไม้ให้มีผลติภัณฑ์จากป่าที่หลากหลายมากขึน้ 

  รวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากป่า 

1.development of management forms 
  where private interest   is a driving force  
  for ensuring sustainability 
2.decentralization of responsibility for 
   forest resources management   
 
3.increased recognition of inter-sectoral 
  linkages that influence forest  resources 
  management 
4. Forest  resources management that  
  emphasizes the ability to manage forest  
  for multiple products and services  



  5. เน้นการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน เข้ามา 
   ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ให้มากขึน้  
  แทนการใช้กฎระเบียบในการควบคุม 
 
6. ตระเตรียมการกระจายอ านาจ แผนงานการ 
    บริหารจัดการทีผ่านการกลัน่กรองและ 
   ตรวจสอบแล้ว 
7. วางแผนป้องกนัความแตกต่างของความหลาก 
   หลายทางชีวภาพ ส าหรับ่าชุมชนและป่าเอกชน 

8. การบริหารแหล่งน า้ และการเกบ็กกัน า้ เพ่ือ 
   ป้องกนั การสูญเสีย  
9. ก าหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงให้สอดคล้อง 
   กบัแผนการการเงนิ โดยสถาบันเพิม่ประสิทธิ 
   ภาพของประเทศ 
   

5. Incentive rather than regulation for  
   promoting effective utilization in 
   accordance with the carrying capacity 
   of the forest s  
6. Mandatory preparation of 
    management plan both for production 
   and protection  forests   
7. biodiversity  protection in community 
    and private forests   
8. watershed  management and  
   catchment protection 
9. Establishment of realistic in line with 
    the financial and institutional   
   capabilities of each country      



  10. ยกระดบัและพฒันาขีดความสามารถของ 
     หน่วยงานรัฐบาล และองค์กรเอกชน  
     ส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป่าไม้ 

 
11. ควบคุมการเคล่ือนย้ายของสังคม โดยหน่วย 
      งานปฏิบัติการด้านการป่าไม้ 

10. Enhancement of the capacity  
     of government and non-government 
     institutions for  implement forestry 
     programs  
11. Mobilization of society and its  
      institutions to implement  
     forestry programs  


