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ข้อมลูป่าชุมชนปี พ.ศ. 2555 

กรมป่าไมไ้ดข้ึน้ทะเบยีนป่าชุมชนปีพ.ศ.2543 – ปจัจบุนั (ขอ้มลู ณ วนัที ่ 29 ก.พ. 2555) มปี่าชุมชน

ทัง้ส ิน้ 7,756 โครงการ ครอบคลมุ 8,406 หมูบ่า้น มเีน้ือที ่ 3,206,284 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา  มรีายละเอยีด

ตามตารางที ่1 

ตารางที ่1 ผลการอนุมตัโิครงการปา่ชมุชน ปี พ.ศ. 2543 - ปจัจุบนั 

ภาค 
จ านวน รวมเน้ือท่ี 

หมู่บ้าน โครงการ ไร่ งาน ตร.วา 

เหนือ 2,568 2,466 1,622,280 1 16 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 4,092 3,644 1,030,679 2 57 

กลาง 1,013 917 396,913 0  81 

ใต ้ 733 729  156,411  1  65 

รวมทัง้ประเทศ 8,406  7,756  3,206,284  2  19 

ทีม่า: ส านกัจดัการปา่ชมุชน กรมปา่ไม้, 2555  

http://www.forest.go.th/community_forest/index.php?option=com_content&view=article&id=371&Itemid=30

73&lang=th 

จากการรวบรวมขอ้มลูป่าชุมชนของแผนงานประเทศไทย ณ เดอืนพฤษภาคม 2555 พบว่า มปี่า

ชุมชนทัง้ส ิน้ 9,123 ป่า ครอบคลมุ 10,563 หมูบ่า้น 1,966,794 หลงัคาเรอืน (กรมการปกครอง, 2554) มเีน้ือที ่

7,870,733 ไร่ โดยรวบรวมจาก 1)ขอ้มลูป่าชุมชน (สภุาภรณ์ , 2554) 2)ขอ้มลูป่าชุมชนภาคเหนือ (วเิศษ , 

สมศกัดิ,์ 2554) 3)ขอ้มลูป่าชุมชนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ (จกัรพงษ์ , 2554) และ 4)ขอ้มลูป่าชุมชนจงัหวดั

ตราด (กรกช, 2555) สามารถจ าแนกเป็น พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ  และป่าตามพรบ .ป่าไม ้พ .ศ. 2484 จ านวน 

7,763 ป่า มเีน้ือทีป่ระมาณ 4,769,508 ไร่ และป่าชุมชนในพืน้ทีป่่าอนุรกัษ์ซึง่องคก์ร 19 แห่ง ไดร้วบรวมขอ้มลู

ไว ้จ านวน 1,510 ป่า มเีน้ือทีป่ระมาณ 3,318,213 ไร่ นอกจากนี้มขีอ้มลูซ ้ากนัจ านวน  150 ป่า มเีน้ือทีจ่ านวน 

216,988 ไร่ มรีายละเอยีดตามภาพที ่1 และตารางที ่2 

 

 

 

 

ขอ้มลูซ ้ากนั (3) 150 ปา่ จ านวน 216,988 ไร่ 

ภาพที ่1 ปา่ชมุชนจ าแนกตามประเภทปา่ 

ปา่สงวนฯและปา่ตาม

พรบ.ปา่ไม ้2484 (1) 

7,763 ปา่ จ านวน 

4,769,508 ไร ่

พื้นทีอ่นุรกัษ์ (2) 

1,510 ปา่ จ านวน 

3,318,213 ไร ่

http://www.forest.go.th/community_forest/index.php?option=com_
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ตารางที ่2 เปรยีบเทยีบประเภทปา่ชมุชน 

รายละเอียด ประเภทป่าชุมชน 
ข้อมลูซ า้ (3) หมายเหตุ (1+2-3) 

ป่าสงวนฯ (1) พืน้ท่ีอนุรกัษ์ฯ (2) 

จ านวนปา่ชมุชน 7,763 1,510 150 9,123 

จ านวนหมูบ่า้น 8,700 2,039 176 10,563 

จ านวนหลงัคาเรอืน 1,706,737 295,530 35,473 1,966,794 

จ านวนเนื้อที ่(ไร)่ 4,769,508 3,318,213  216,988 7,870,733 
 
 หากจ าแนกเน้ือทีป่่าชุมชน (เฉพาะทีร่ะบไุด้ ) ในพืน้ทีอ่นุรกัษ์ 1,015 ,589 ไร่ อยู่ในพืน้ทีอุ่ทยาน
แห่งชาต ิ306,388 ไร ่และเขตรกัษาพนัธุ์สตัวป์า่ 24,515 ไร ่รวม 330,903 ไร่ มรีายละเอยีดตามตารางที ่3 
 
ตารางที ่3 จ าแนกเนื้อทีป่า่ชมุชน (เฉพาะทีร่ะบไุด)้ 

รายละเอียด เน้ือท่ีป่าชุมชน (ไร่) 
ป่าสงวนฯ (1) พืน้ท่ีอนุรกัษ์ฯ (2) 

ปา่สงวนแห่งชาต ิ 1,480,205 28,673 

ปา่ตามพรบ.ปา่ไม ้2484 139,588 41,472 

อุทยานแห่งชาต ิ 8,394 306,388 

เขตรกัษาพนัธุ์สตัวป์า่ 0 24,515 

ปา่ตามมตคิรม. 147,418 43,022 

ปา่สาธารณะประโยชน์ 182,160 571,519 

รวม (เฉพาะท่ีระบไุด้) (1) 1,957,765 1,015,589 

พื้นทีท่ีย่งัระบไุมไ่ด ้(2) 2,811,743 2,302,624 

รวมทัง้สิน้ (1+2) 4,769,508 3,318,213  

 
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
1) สว่นของพืน้ทีป่่าสงวนฯ เน่ืองจากขอ้มลูเป็นของปี 2554 เพือ่ใหข้อ้มลูเป็นปจัจบุนัอาจตอ้งประสาน

กบักรมป่าไม ้เช่น กรณบีา้นท่ากระดาน จ.กาญจนบรุไีดเ้สนอจดัตัง้ป่าชุมชนกบักรมป่าไมแ้ลว้ ซึง่อยู่ในขัน้ตอน
การด าเนินการจดทะเบยีน  

2) สว่นของพื้ นทีอ่นุรกัษ์ฯ ขอ้มลูป่าชุมชนของ 19 องคก์รทีเ่ป็นแหลง่ทีม่าของขอ้มลู บางป่าชุมชน
ไมไ่ดร้ะบุจ านวนเน้ือที่ไว ้หากเป็นไปไดอ้าจประสานขอขอ้มลูเพิม่เตมิ  หรอืสง่ขอ้มลูทีแ่ผนงานฯรวบรวมให้
องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบความถูกตอ้ง 
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ป่าชุมชนใน 67 จงัหวดั จ าแนกเป็น 6 ภาค ดงันี้  
1) ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 20 จงัหวดั ไดแ้ก่ กาฬสนิธุ ์ขอนแก่น ชยัภูม ินครพนม นครราชสมีา 

บรุรีมัย ์ บงึกาฬ มหาสารคาม มกุดาหาร ยโสธร รอ้ยเอด็ เลย ศรสีะเกษ สกลนคร สรุนิทร ์
หนองคาย หนองบวัล าภู อ านาจเจรญิ อุดรธานี และอุบลราชธานี  

2) ภาคเหนือ 15 จงัหวดั ก าแพงเพชร เชยีงราย เชยีงใหม ่นครสวรรค ์น่าน พะเยา พจิติร พษิณุโลก 
เพชรบรูณ์ แพร่ แมฮ่่องสอน ล าปาง ล าพนู สโุขทยั และอุตรดติถ์ 

3) ภาคใต ้14 จงัหวดั กระบี่ ชุมพร ตรงั นครศรธีรรมราช นราธวิาส ปตัตานี  พงังา พทัลงุ ภูเกต็ 
ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสรุาษฎรธ์านี  

4) ภาคตะวนัออก 7 จงัหวดั จนัทบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีตราด ปราจนีบรุ ีระยอง และสระแกว้ 
5) ภาคกลาง 6 จงัหวดั ชยันาท ลพบรุ ีสระบรุ ีสงิหบ์รุ ีสพุรรณบรุ ีและอุทยัธานี 
6) ภาคตะวนัตก 5 จงัหวดั กาญจนบรุ ีตาก ประจวบครีขีนัธ ์เพชรบรุ ีและราชบรุ ี

 
องคก์รแหลง่ทีม่าขอ้มลูป่าชุมชน 19 แห่ง ไดแ้ก่ 1)กลุม่อนุรกัษ์ป่าศลิาแลง จ .น่าน 2)กลุม่อนุรกัษ์ลุม่

น ้าสายบรุ ีจ.นราธวิาส 3)กลุม่อนุรกัษ์ลุม่น ้าหว้ยแมท่งั จ.เชยีงใหม ่4)คูม่อืและขอ้เสนอนโยบายการปฏริูประบบ

การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโดยชุมชนทอ้งถิน่ 5)เครอืข่ายป่าชุมชนจงัหวดักาญจนบรุ ี 6)

เครอืข่ายป่าชุมชนจงัหวดัล าพนู 7)เครอืข่ายป่าชุมชนจงัหวดัน่าน 8)เครอืข่ายป่าชุมชนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 9)

เครอืข่ายทรพัยากรภาคเหนือตอนลา่ง 10)เครอืข่ายป่าชุมชนภาคตะวนัตก 11)เครอืข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ 

12)มลูนิธพิฒันาอสีาน 13)มลูนิธริกัษ์ไทย 14)มลูนิธลิกูโลกสเีขี ยว 15)มลูนิธสิบืนาคะเสถยีร 16)วารสารวทิย

บรกิาร ปีที ่13 ฉบบัที ่14 ต.ค.-ธ.ค. 48 17 )ศูนยเ์สรมิสรา้งองคก์รชาวบา้น จ .อุตรดติถ ์ 18)สมาคมป่าชุมชน

อสีาน และ19)องคค์วามรูแ้ละรูปแบบการจดัการป่าและความหลากหลายของพชือาหารและสมนุไพรของชุมชน 


