
“การ Zoning พ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ”



พ้ืนท่ีอนุรกัษ์ (อส.) 

พ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ (ป่าสงวนฯ ของ ปม.) 

พ้ืนท่ีป่าเส่ือมสภาพ ชัน้ 1,2

พ้ืนท่ีป่าเส่ือมสภาพ ชัน้ 3,4,5

พ้ืนท่ี ส.ป.ก. 

พ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารทางราชการรบัรองถกูตออง 

การ Zoning พ้ืนท่ีประเทศไทย



สถานภาพพืน้ท่ีป่า
ในประเทศไทย



1. ป่าชุมชน (ป่ามีสภาพ)                                           19.1     ลอานไร่

2. องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมอ 1.1     ลอานไร่

3. ป่าเศรษฐกิจ (เอกชน) 3.0     ลอานไร่

4. พ้ืนท่ีปลูกยางพาราในป่าสงวนฯ 3.1     ลอานไร่

5. พ้ืนท่ีปลูกสวนปาลม์ในป่าสงวนฯ 0.4     ลอานไร่

6. ป่าเส่ือมสภาพลุ่มน ้า 3,4,5 5.2     ลอานไร่

7. พ้ืนท่ี ส.ป.ก. + ส่วนราชการอ่ืน 5.0     ลอานไร่

8. พ้ืนท่ีป่าเอกชน (ท่ีกรรมสิทธ์ิ) 8.6     ลอานไร่

9. พ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชนเมืองเมืองและชนบท 3.5     ลอานไร่

(70,000 หมู่บ อาน×2.5 ไร่/ปี ×20 ปี)

รวม 49.0 ลอานไร่

ประมาณการเปอ าหมายพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ(15% ของพ้ืนท่ีประเทศ 49 ลอานไร่)

หมายเหตุ ; ยงัมีเปอ าหมายพ้ืนท่ี คทช. ใน 20 ปี  3.7 ลอานไร่



พ้ืนที่มีสภาพป่า
คงเหลือ 20.2 ล้านไร่

ป่าชุมชน
19.1 ล้านไร่

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
1.1 ล้านไร่

เตรียมส่งมอบ อส. 9.3 ล้านไร่

พ้ืนที่เตรียมส่งมอบให้ อส.
พ้ืนที่ป่าสงวนฯ  ของ ปม.
แนวเขตจังหวัด

พ้ืนท่ีมีสภาพป่า (29,509,948 ไร่)



2.ผู้ยากไร้ : ด าเนินการโดยระบบ วนประชารัฐ

1.เจรจาขอคืนพ้ืนท่ีได้ : ปลูกฟ้ืนฟูโดยให้ราษฎรมีส่วนร่วม

สภาพปัญหา

ในพ้ืนท่ีลุ่มน ้า 1,2 มีผู อยากไร อบุกรุกท ากินและอาศยัอยู่

ในพ้ืนท่ี ทัง้ท่ีอยู่ก่อน มติ ครม. 30 มิ.ย. 41 และหลงั

มติ ครม. 30 มิ.ย. 41 ซ่ึงไดอร ับการผ่อนปรนจาก 

ค าสัง่ คสช.ท่ี 66/2557 ไม่สามารถอพยพออกจาก

พ้ืนท่ีไดอ

แนวทางแกอไขปัญหาท่ีทางภาครฐัสามารถด าเนินการ

ไดอ คือ การขอปรบัปรุงมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 ไม่ใหอผู อ

ยากไร อดงักล่าวปลูกพืชเชิงเด่ียว โดยจะตอองด าเนินการ

ปลูกฟ้ืนฟูป่าในรูปแบบ "วนประชารฐั" โดยปลูกไมอป่า

ดัง้เดิมตามประเภทป่าร่วมกบัการปลูกพืชเกษตร

ลุ่มน้ า 1, 2

2 ล้านไร่

3 ล้านไร่

เป้าหมาย 5 ล้านไร่

พ้ืนท่ีป่าเส่ือมสภาพ ชัน้ 1,2 ในประเทศไทย (7,658,117 ไร่)



ลุ่มน้ า 3, 4, 5

เป้าหมาย 8.7 ล้านไร่

พื้นที่ปลูกสวนปาล์มในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ลุ่มน้ า 3,4,5 มีจ านวน 0.4 ล้านไร่

พื้นที่ปลูกยางพาราในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ลุ่มน้ า 3,4,5 มีจ านวน 3.1 ล้านไร่

พ้ืนท่ีป่าเสื่อมสภาพลุ่มน้ า 3,4,5
มีจ านวน 5.2 ล้านไร่

คทช. 3.7 ล้านไร่

พ้ืนท่ีป่าเส่ือมสภาพ ชัน้ 3,4,5 (17,227,325 ไร่)



ส่งเสริมการปลูกป่า 20% ตามระเบียบ ส.ป.ก.

ส.ป.ก.
การส่งเสริมปลูกไม้โตเร็ว
- ไม้กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินลูกผสม ยูคาลิปตัส
การส่งเสริมการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว
- สัก ประดู่ พะยูง
การส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจแทรกในพ้ืนที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่
เกษตรกรรม
- ตะเคียนทอง กฤษณา ยางนา

ชิ้นไม้สับ เฟอร์นิเจอร์

พลังงาน

กระดาษ

เป้าหมาย 5 ล้านไร่

พ้ืนท่ี ส.ป.ก. (30,369,885 ไร่)



ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ 8.6 ล้านไร่

โฉนด/น.ส.3

เป้าหมาย 12.1 ล้านไร่

ป่าในเมือง 3.5 ล้านไร่

พ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารทางราชการรบัรองถกูตออง (166,186,824 ไร่)



แผนท่ีแสดงอุตสาหกรรมท่ีใชอไมอเป็นวตัถดิุบในประเทศไทย

MAP OF WOOD-BASED INDUSTRIES IN THAILAND 

ปริมาณความตอองการไมอ    58 ลอานตนั

พ้ืนท่ีปลูก     23 ลอานไร่

ท่ีมา : คณะวนศาสตร ์พ.ศ. 2560



การปลูกไม้เศรษฐกิจรูปแบบต่างๆ 

ไม้โตเร็ว
ไม้ร่วมยางพาราไม้รอบตัดฟันยาว

วนเกษตร



การด าเนินงานจดัการแกอไขปัญหาป่าไมอ-ท่ีดิน จงัหวดัน่าน

กรมป่าไมอ

ศูนย์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า



สถานการณพ้ื์นท่ีป่าจงัหวดัน่าน



สถานภาพพ้ืนท่ีป่า

ในจงัหวดัน่าน

พืน้ที่จังหวัดน่าน

พืน้ท่ีอนุรักษ์ (อส.)                     

พืน้ท่ีป่าธรรมชาต(ิป่าสงวนฯของ ปม.)             

พืน้ท่ีทวงคืน (ฟ้ืนฟูแล้ว) 

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 1,2

ที่ไม่มีสภาพป่า

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 3,4,5

ที่ไม่มีสภาพป่า

พืน้ท่ี สปก. 

พืน้ท่ีอ่ืนๆ ที่มีเอกสารราชการ
รับรองถูกต้อง

เนือ้ที่ 7,581,035 ไร่

เนือ้ที่ 2,747,669 ไร่

เนือ้ที่ 1,873,819 ไร่

เนือ้ที่     43,331 ไร่

เนือ้ที่    917,995 ไร่

เนือ้ที่    517,609 ไร่

เนือ้ที่    457,773 ไร่

เนือ้ที่ 1,066,170 ไร่

A

B

E

E

D

C

พืน้ที่จังหวัดน่าน เนือ้ที่ 7,581,035 ไร่

หมายเหตุ : 

- ยงัมีเปอ าหมายพ้ืนท่ี คทช. 139,344 ไร่



พ้ืนท่ีจงัหวดัน่าน 7,581,035 ไร่

1. พ้ืนท่ีอนุรกัษ ์(อส.) 2,747,669 ไร่

2. พ้ืนท่ีมีสภาพป่า (ป่าสงวนฯ ของ ปม.) 1,873,819 ไร่

3. พ้ืนท่ีทวงคืน (ฟ้ืนฟแูลอว) 43,331 ไร่

4. พ้ืนท่ีป่าเส่ือมสภาพ (ป่าสงวนฯ ของ ปม.)

4.1 พ้ืนท่ีป่าเส่ือมสภาพ ชัน้ 1,2 917,995 ไร่

4.2 พ้ืนท่ีป่าเส่ือมสภาพ ชัน้ 3,4,5 517,609 ไร่

5. พ้ืนท่ี ส.ป.ก. 457,773 ไร่

6. พ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารทางราชการรบัรองถกูตออง 1,066,170 ไร่

สถานภาพพ้ืนท่ีป่าในจงัหวดัน่าน



สถานภาพพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติในจงัหวดัน่าน

ข้อมูลพื้นท่ีป่าไม้จังหวัดน่าน



ข้อมูลพื้นท่ีป่าไม้จังหวัดน่าน

สถานภาพพ้ืนท่ีป่าในจงัหวดัน่าน



1.การลาดตระเวน 2.การใช้ DRONE

3.การจัดท าแนวกันไฟ
ล้อมรอบ

4.การติดตามด้วย
ระบบ GISTDA

1 ก.พ. 2560

16 ม.ค. 2560

ก่อน คสช.
(พ.ศ.2551-2557)

หลัง คสช.
(พ.ศ. 2557-2559)

พื้นที่ป่าลดลง  
443,909 ไร่

พื้นที่ป่าลดลง
1,036 ไร่

เฉลี่ยลดปีละ 73,985 ไร่ เฉลี่ยลดปีละ 345 ไร่

พื้นที่มีสภาพป่า

ZONE A : พ้ืนท่ีมีสภาพป่า (1,873,819 ไร่)



กิจกรรม :ปลูกฟื้นฟูโดยให้ราษฎรมีส่วนร่วม ปลูก

เตรียมพื้นที่ ปักหลักหมายแนวปลูก

ปลูกชนิดพันธุ์ไม้ดั้งเดิมปลูกฟ้ืนฟูด้วยไม้ผลกินได้/ไม้ใช้สอย ให้ราษฎรได้มี
ส่วนร่วมในการฟื้นฟู ในการปลูก ดูแล รักษา จนกระทั่งสามารถเก็บ
ผลผลิตจากป่า และจัดตั้งเป็นป่าชุมชนได้ในอนาคต
ป่าเบญจพรรณ 
ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน ไม้มะค่าโมง ไม้สัก 
ป่าดิบแล้งที่ระดับความสูงไม่เกิน 950 เมตร
ไม้ยางนา ไม้ยางแดง ไม้ตะเคียนทอง ไม้ยมหอม 
พื้นที่ที่มีความสูงมากกว่า 1,000 เมตรขึ้นไป 
นางพญาเสือโคร่ง หรือ เสี้ยวดอกขาว

ปลูกฟื้นฟู

ก่อน คสช.
(พ.ศ.2545-2556)

หลัง คสช.
(พ.ศ. 2557-2560)

12 ปี 
ฟื้นฟู  26,921  ไร่

4 ปี
ฟื้นฟู 16,410 ไร่

เฉลี่ยฟื้นฟู ปีละ 2,243 ไร่ เฉลี่ยฟื้นฟู ปีละ  4,102 ไร่

ZONE B : พ้ืนท่ีทวงคืน (ฟ้ืนฟแูลอว) (43,331 ไร่)

บ ารุง

“ปรบั ปลูก ป่า อย่างยัง่ยืน”



2.ผู้ยากไร้ : วนประชารัฐ

1.เจรจาขอคืนพ้ืนท่ีได้ : 
ฟื้นฟูตามรูปแบบ ZONE B

ปรากฏร่องรอยการท าประโยชน์ใน
ภาพถ่ายทางอากาศ Ortho
สีปี พ.ศ.2545 (426,052 ไร่)

รังวัดแปลงที่ดินไปแล้ว 241,907 ไร่

ปรากฏร่องรอยการท าประโยชน์
หลังปี พ.ศ. 2545 ใช้ภาพถ่าย

ดาวเทียมปี พ.ศ.2557 ตรวจสอบ 
(491,943 ไร่)

ไม้ป่า 40% ไม้ป่า 60%

พืชเกษตร 60% พืชเกษตร 40%

ฟื้นฟูแล้ว

เจราจาขอคืนพื้นที่
1,040 ไร่

ลุ่มน้ า 1, 2

ZONE C : พ้ืนท่ีป่าเส่ือมสภาพ ชัน้ 1,2 (917,995 ไร่)



1.กรณีปรากฏร่องรอยการท าประโยชน์ในภาพถ่ายทางอากาศ 
Orthoสีปี พ.ศ.2545
(จ านวน 296,041 ไร)่ 
: ใช้รูปแบบ คทช.139,344 ไร่ 
(ออกแล้ว 46,596 ไร)่

2.กรณีปรากฏร่องรอยการท าประโยชน์หลังปี พ.ศ. 2545
ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมปี พ.ศ.2557 ตรวจสอบ (จ านวน 221,568 ไร)่
: กรณีเข้า คทช. ไม่ได้ 

-ขออนุญาตปลูกป่าเศรษฐกิจ
-วนเกษตร

การส่งเสริมปลูกไม้โตเร็ว
- ไม้กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินลูกผสม ไม้ยูคาลิปตัส
การส่งเสริมการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว
- สัก ประดู่ พะยูง

ลุ่มน้ า 3, 4, 5

ZONE D : พ้ืนท่ีป่าเส่ือมสภาพ ชัน้ 3,4,5 (517,609 ไร่)



ส่งเสริมการปลูกป่า 20% ตามระเบียบ ส.ป.ก.
การส่งเสริมปลูกไม้โตเร็ว
- ไม้กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินลูกผสม ยูคาลิปตัส
การส่งเสริมการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว
- สัก ประดู่ พะยูง
การส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจแทรกในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่
เกษตรกรรม
- ตะเคียนทอง กฤษณา ยางนา

ส.ป.ก.

ZONE E : พ้ืนท่ี ส.ป.ก. (457,773 ไร่)

อุตสาหกรรมใช้ไม้



ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ

การส่งเสริมปลูกไม้โตเร็ว
- ไม้กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินลูกผสม ยูคาลิปตัส
การส่งเสริมการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว
- สัก ประดู่ พะยูง
การส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจแทรกในพ้ืนที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
- ตะเคียนทอง กฤษณา ยางนา

อุตสาหกรรมใช้ไม้

โฉนด
น.ส.3

พ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารทางราชการรบัรองถกูตออง  (1,066,170 ไร่)

เช่น โฉนด น.ส.3 ท่ีราชพสัด ุท่ีนิคมฯ ฯลฯ



ป่าชุมชนจ านวน 279 แห่ง 

ป่าชุมชน

ZONE F : ป่าชุมชน (187,602 ไร่)



ศูนยฟ้ื์นฟปู่าตอนน ้า อ.สนัติสุข จ.น่าน



ทดลองระบบวนประชารัฐ ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์

จัดตั้งป่าชุมชน  จัดท าแนวกันไฟป้องกันรักษาป่า 
ระบบติดตามโดยภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA

จัดตั้งฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ า  
ปลูกฟื้นฟูโดยจ้างราษฎรในพื้นที่ปลูก

คทช.  สร้างป่าสร้างรายได้  ป่าเศรษฐกิจ

ป่าเศรษฐกิจ
แจกกล้าไม้

พื้นที่ต าบลป่าแลวหลวง ทั้งหมด 66,240 ไร่ 
สามารถแยกโซนได้ ดังนี้

ภาครัฐ ภาคเอกชนพื้นที่น าร่อง



แนวทางและแผนการด าเนินงานในพื้นที่ต าบลป่าแลวหลวง อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน วาระ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)

Zone กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
A : ป่าธรรมชาติ จ านวน 26,219 ไร่ * ลาดตระเวน ร่วมกับ การใช้ 

DRONE
120 ครั้ง 120 คร้ัง 120 ครั้ง 120 ครั้ง 120 ครั้ง

* การจัดท าแนวกันไฟลอ้มรอบ 35 กม. 69 กม. 74 กม. 79 กม. 84 กม.
* การติดตามดว้ยระบบ 

GISTDA
ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน

C : พื้นที่ลุ่มน้ า 1,2 จ านวน 11,038 ไร่ * เจรจาขอคืนพื้นที่เพื่อฟื้นฟู 1,040 ไร่ 500 ไร่ 500 ไร่ 500 ไร่ 500 ไร่

* วนประชารัฐ (วนเกษตร) 500 ไร่ 500 ไร่ 500 ไร่ 500 ไร่ 500 ไร่
D : พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพชั้น 3,4,5
จ านวน 10,420 ไร่

* ใช้รูปแบบ คทช. 10,420 ไร่ - - - -

* ขออนุญาตปลูกป่าเศรษฐกิจ 
(วนเกษตร)

* โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 200 ไร่ 300 ไร่ 400 ไร่ 500 ไร่ 500 ไร่
E : พื้นที่ ส.ป.ก. จ านวน 16,613 ไร่ * ส่งเสริมการปลกูปา่ 20% 

ตามระเบียบ ส.ป.ก.
1,000 ไร่ - - - -

F : ป่าชุมชน * จัดตั้งป่าชุมชน 10 หมู่บ้าน - - - -



สถานภาพพื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน
อ าเภอสันติสุข

C

B

A พืน้ที่ป่าธรรมชาต ิเนือ้ที่ 45,753 ไร่

พืน้ที่ทวงคืน (ฟ้ืนฟูแล้ว) เนือ้ที่ 1,950 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 1,2 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 39,945.31 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 3,4,5 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 36,068.15 ไร่
(เป็นไร่ข้าวโพด 1,269 ไร่)

พืน้ที่ ส.ป.ก. เนือ้ที่ 19,908.62 ไร่

พืน้ที่ที่มีเอกสารทางราชการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย
เช่น โฉนดที่ดนิ น.ส.3 ที่ราชพัสดุ ที่นิคม เนือ้ที่ 13,836.34 ไร่A

D

E

E



ป่าต้นน้ าบนพื้นที่สูงชนั 
ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน



ป่าต้นน้ าบนพื้นที่สูงชนั 
ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน

Zone A ป่าธรรมชาติ



ป่าต้นน้ าบนพื้นที่สูงชนั 
ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน

Zone B พื้นที่ทวงคืน

ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ าน่าน



ป่าต้นน้ าบนพื้นที่สูงชนั  
ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน

Zone C ลุ่มน้ า 1, 2

ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ าน่าน



ป่าต้นน้ าบนพื้นที่สูงชนั 
ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน

Zone D ลุ่มน้ า 3, 4, 5

ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ าน่าน



สถานภาพพื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน
1. อ าเภอเมืองน่าน

พืน้ที่ป่าธรรมชาต ิเนือ้ที่ 95,708.90 ไร่

พืน้ที่ทวงคืน (ฟ้ืนฟูแล้ว) เนือ้ที่ 2,100 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 1,2 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 72,967.75 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 3,4,5 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 55,011.81 ไร่

พืน้ที่ สปก. เนือ้ที่ 75,000.48 ไร่

พืน้ที่ที่มีเอกสารทางราชการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย 
เช่น โฉนดที่ดนิ น.ส.3 ที่ราชพัสดุ ที่นิคม เนือ้ที่ 94,001.38 ไร่

C

D

E

B

E

A



สถานภาพพื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน
2. อ าเภอแม่จริม

พืน้ที่ป่าธรรมชาต ิเนือ้ที่ 82,705.69 ไร่

พืน้ที่ทวงคืน (ฟ้ืนฟูแล้ว) เนือ้ที่ 3,210 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 1,2 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 83,005.58 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 3,4,5 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 14,596.08 ไร่

พืน้ที่ สปก. เนือ้ที่ 13,811.57 ไร่

พืน้ที่ที่มีเอกสารทางราชการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย
เช่น โฉนดที่ดนิ น.ส.3 ที่ราชพัสดุ ที่นิคม เนือ้ที่ 15,200.78 ไร่

C

D

E

B

E

A



สถานภาพพื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน
3. อ าเภอบ้านหลวง

พืน้ที่ป่าธรรมชาต ิเนือ้ที่ 68,243.31 ไร่

พืน้ที่ทวงคืน (ฟ้ืนฟูแล้ว) เนือ้ที่ 500 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 1,2 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 7,834.81 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 3,4,5 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 24,079.08 ไร่

พืน้ที่ สปก. เนือ้ที่ 35,399.09 ไร่

พืน้ที่ที่มีเอกสารทางราชการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย 
เช่น โฉนดที่ดนิ น.ส.3 ที่ราชพัสดุ ที่นิคม เนือ้ที่  9,130.55 ไร่

C

D

E

B

E

A



สถานภาพพื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน
4. อ าเภอนาน้อย

พืน้ที่ป่าธรรมชาต ิเนือ้ที่ 86,395.12 ไร่

พืน้ที่ทวงคืน (ฟ้ืนฟูแล้ว) เนือ้ที่ 6,278 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 1,2 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 110,208.93 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 3,4,5 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 86,256.17 ไร่

พืน้ที่ สปก. เนือ้ที่ 51,705.86 ไร่

พืน้ที่ที่มีเอกสารทางราชการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย 
เช่น โฉนดที่ดนิ น.ส.3 ที่ราชพัสดุ ที่นิคม เนือ้ที่ 31,634.09 ไร่

C

D

E

B

E

A



สถานภาพพื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน
5. อ าเภอปัว

พืน้ที่ป่าธรรมชาต ิเนือ้ที่ 71,896.16 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 1,2 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 69,953.97 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 3,4,5 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 11,457.32 ไร่

พืน้ที่ สปก. เนือ้ที่ 30,261.19 ไร่

พืน้ที่ที่มีเอกสารทางราชการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย 
เช่น โฉนดที่ดนิ น.ส.3 ที่ราชพัสดุ ที่นิคม เนือ้ที่ 90,510.13 ไร่

C

D

E

E

A



สถานภาพพื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน
6. อ าเภอท่าวังผา

พืน้ที่ป่าธรรมชาต ิเนือ้ที่ 92,736 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 1,2 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 54,970.20 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 3,4,5 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 28,402.23 ไร่

พืน้ที่ สปก. เนือ้ที่ 65,629.83 ไร่

พืน้ที่ที่มีเอกสารทางราชการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย 
เช่น โฉนดที่ดนิ น.ส.3 ที่ราชพัสดุ ที่นิคม เนือ้ที่ 124,023.29 ไร่

C

D

E

E

A



สถานภาพพื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน
7. อ าเภอเวียงสา พืน้ที่ป่าธรรมชาต ิเนือ้ที่ 433,153.61 ไร่

พืน้ที่ทวงคืน (ฟ้ืนฟูแล้ว) เนือ้ที่  10,580 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 1,2 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 140,828.47 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 3,4,5 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 166,345.45 ไร่

พืน้ที่ สปก. เนือ้ที่ 107,512.20 ไร่

พืน้ที่ที่มีเอกสารทางราชการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย 
เช่น โฉนดที่ดนิ น.ส.3 ที่ราชพัสดุ ที่นิคม เนือ้ที่ 204,102.41 ไร่

C

D

E

B

E

A



สถานภาพพื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน
8. อ าเภอทุ่งช้าง

พืน้ที่ป่าธรรมชาต ิเนือ้ที่ 223,733.28 ไร่

พืน้ที่ทวงคืน (ฟ้ืนฟูแล้ว) เนือ้ที่  150 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 1,2 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 42,123.92 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 3,4,5 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 11,336.36ไร่

พืน้ที่ สปก. เนือ้ที่ 9,837.25 ไร่

พืน้ที่ที่มีเอกสารทางราชการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย 
เช่น โฉนดที่ดนิ น.ส.3 ที่ราชพัสดุ ที่นิคม เนือ้ที่ 40,124.66 ไร่

C

D

E

B

E

A



สถานภาพพื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน
9. อ าเภอเชียงกลาง

พืน้ที่ป่าธรรมชาต ิเนือ้ที่ 79,672.40 ไร่

พืน้ที่ทวงคืน (ฟ้ืนฟูแล้ว) เนือ้ที่  1,400 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 1,2 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 33,978.26 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 3,4,5 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 6,641.26 ไร่

พืน้ที่ สปก. เนือ้ที่ 12,555.91 ไร่

พืน้ที่ที่มีเอกสารทางราชการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย 
เช่น โฉนดที่ดนิ น.ส.3 ที่ราชพัสดุ ที่นิคม เนือ้ที่ 60,667.34 ไร่

C

D

E

B

E

A



สถานภาพพื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน
10. อ าเภอนาหมื่น พืน้ที่ป่าธรรมชาต ิเนือ้ที่ 99,610.82 ไร่

พืน้ที่ทวงคืน (ฟ้ืนฟูแล้ว) เนือ้ที่ 6,050 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 1,2 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 67,292.38 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 3,4,5 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 21,493.24 ไร่

พืน้ที่ สปก. เนือ้ที่ 4,506.47 ไร่

พืน้ที่ที่มีเอกสารทางราชการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย
เช่น โฉนดที่ดนิ น.ส.3 ที่ราชพัสดุ ที่นิคม เนือ้ที่ 7,309.99 ไร่

C

D

E

B

E

A



สถานภาพพื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน
11. อ าเภอบ่อเกลือ

พืน้ที่ป่าธรรมชาต ิเนือ้ที่ 97,344.46 ไร่

พืน้ที่ทวงคืน (ฟ้ืนฟูแล้ว) เนือ้ที่ 2,713 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 1,2 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 55,793.85 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 3,4,5 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 4,965.81 ไร่

พืน้ที่ สปก. เนือ้ที่ 197.31 ไร่

พืน้ที่ที่มีเอกสารทางราชการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย 
เช่น โฉนดที่ดนิ น.ส.3 ที่ราชพัสดุ ที่นิคม เนือ้ที่ 40,501.11 ไร่

C

D

E

B

E

A



สถานภาพพื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน
12. อ าเภอสองแคว

พืน้ที่ป่าธรรมชาต ิเนือ้ที่ 151,219.94 ไร่

พืน้ที่ทวงคืน (ฟ้ืนฟูแล้ว) เนือ้ที่  2,100 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 1,2 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 35,599.83 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 3,4,5 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 21,314.63 ไร่

พืน้ที่ สปก. เนือ้ที่ 1,998.30 ไร่

พืน้ที่ที่มีเอกสารทางราชการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย 
เช่น โฉนดที่ดนิ น.ส.3 ที่ราชพัสดุ ที่นิคม เนือ้ที่ 73,229.13 ไร่

C

D

E

B

E

A



สถานภาพพื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน
13. อ าเภอภูเพียง

พืน้ที่ป่าธรรมชาต ิเนือ้ที่ 106,567.49 ไร่

พืน้ที่ทวงคืน (ฟ้ืนฟูแล้ว) เนือ้ที่  4,200 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 1,2 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 32,141.59 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 3,4,5 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 23,587.70 ไร่

พืน้ที่ สปก. เนือ้ที่ 29,449.48 ไร่

พืน้ที่ที่มีเอกสารทางราชการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย 
เช่น โฉนดที่ดนิ น.ส.3 ที่ราชพัสดุ ที่นิคม เนือ้ที่ 89,600.40 ไร่

C

D

E

B

E

A



สถานภาพพื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน
14. อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ

พืน้ที่ป่าธรรมชาต ิเนือ้ที่ 139,077.70 ไร่

พืน้ที่ทวงคืน (ฟ้ืนฟูแล้ว) เนือ้ที่ 1,800 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 1,2 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 71,349.92 ไร่

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 3,4,5 ที่ไม่มีสภาพป่า เนือ้ที่ 6,053.48 ไร่

พืน้ที่ที่มีเอกสารทางราชการรับรองถูกต้องตามกฎหมาย 
เช่น โฉนดที่ดนิ น.ส.3 ที่ราชพัสดุ ที่นิคม เนือ้ที่ 14,008.80 ไร่

C

D

E

B

A


