
ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนท่ีป่าของประเทศ ปี พ.ศ. 2551 และ ปี พ.ศ. 2556 
Table 3  Comparisons forest area of the country, 2008 and 2013 

ปี พ.ศ. 2551 ปี พ.ศ. 2556 ไร่ ร้อยละ

กําแพงเพชร 1,266,893.75 1,244,060.49 -22,833.26 -1.80
เชียงราย 3,227,887.50 2,987,963.46 -239,924.04 -7.43
เชียงใหม่ 10,380,925.00 9,573,349.66 -807,575.34 -7.78
ตาก 7,942,381.25 7,789,703.16 -152,678.09 -1.92
นครสวรรค์ 550,687.50 546,815.57 -3,871.93 -0.70
น่าน 5,103,550.00 4,653,023.73 -450,526.27 -8.83
พะเยา 2,054,493.75 2,002,110.91 -52,382.84 -2.55
พิจิตร 7,993.75 7,715.46 -278.29 -3.48
พิษณุโลก 2,484,606.25 2,410,663.49 -73,942.76 -2.98
เพชรบูรณ์ 2,544,050.00 2,402,507.22 -141,542.78 -5.56
แพร่ 2,572,262.50 2,515,083.57 -57,178.93 -2.22
แม่ฮ่องสอน 7,042,312.50 6,940,279.00 -102,033.50 -1.45
ลําปาง 5,976,037.50 5,526,700.36 -449,337.14 -7.52
ํ

จังหวัด
พ้ืนท่ีป่า (ไร่) การเปลี่ยนแปลง (+/-)

ภาคเหนือ

ลําพูน 1,610,281.25 1,547,032.63 -63,248.62 -3.93
สุโขทัย 1,411,162.50 1,244,294.14 -166,868.36 -11.82
อุตรดิตถ์ 3,075,568.75 2,740,786.00 -334,782.75 -10.89
อุทัยธานี 2,170,625.00 2,151,509.92 -19,115.08 -0.88

รวม 59,421,718.75 56,283,598.77 -3,138,119.98 -5.28

กาฬสินธุ์ 470,225.00 457,086.55 -13,138.45 -2.79
ขอนแก่น 804,600.00 713,921.60 -90,678.40 -11.27
ชัยภูมิ 2,418,293.75 2,362,467.93 -55,825.82 -2.31
นครพนม 530,425.00 618,999.62 +88,574.62 +16.70
นครราชสีมา 1,957,843.75 1,919,128.50 -38,715.25 -1.98
บึงกาฬ* - 179,825.14 - -
บุรีรัมย์ 602,087.50 551,081.76 -51,005.74 -8.47
มหาสารคาม 207,618.75 145,900.39 -61,718.36 -29.73

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



ปี พ.ศ. 2551 ปี พ.ศ. 2556 ไร่ ร้อยละ
จังหวัด

พ้ืนท่ีป่า (ไร่) การเปลี่ยนแปลง (+/-)

มุกดาหาร 896,256.25 893,659.20 -2,597.05 -0.29
ยโสธร 272,725.00 215,303.80 -57,421.20 -21.05
ร้อยเอ็ด 319,193.75 195,107.75 -124,086.00 -38.87
เลย 2,454,050.00 2,169,582.99 -284,467.01 -11.59
ศรีสะเกษ 668,387.50 678,911.41 +10,523.91 +1.57
สกลนคร 1,194,312.50 1,095,795.99 -98,516.51 -8.25
สุรินทร์ 582,006.25 412,729.12 -169,277.13 -29.09
หนองคาย 348,381.25 144,063.40 -204,317.85 -58.65
หนองบัวลําภู 371,262.50 269,311.05 -101,951.45 -27.46
อํานาจเจริญ 359,425.00 228,201.40 -131,223.60 -36.51
อุดรธานี 868,181.25 781,177.93 -87,003.32 -10.02
อุบลราชธานี 1,896,943.75 1,781,675.99 -115,267.76 -6.08

รวม 17,222,218.75 15,813,931.52 -1,588,112.37 -9.22

กรุงเทพมหานคร 437.50 805.84 +368.34 84.19
กาญจนบุรี 7,678,168.75 7,574,845.17 -103,323.58 -1.35
ชัยนาท 47,887.50 37,785.68 -10,101.82 -21.09

ภาคกลาง

ชยนาท 47,887.50 37,785.68 10,101.82 21.09
นครนายก 399,975.00 394,555.45 -5,419.55 -1.35
นครปฐม
นนทบุรี
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์ 1,336,581.25 1,428,502.97 +91,921.72 +6.88
พระนครศรีอยุธยา
เพชรบุรี 2,115,131.25 2,213,471.17 +98,339.92 +4.65
ราชบุรี 1,097,368.75 1,111,566.46 +14,197.71 +1.29
ลพบุรี 684,850.00 563,426.57 -121,423.43 -17.73
สมุทรปราการ 6,993.75 8,642.27 +1,648.52 +23.57
สมุทรสงคราม 12,650.00 14,452.31 +1,802.31 +14.25
สมุทรสาคร 23,800.00 13,541.04 -10,258.96 -43.10
สระบุรี 504,168.75 474,769.38 -29,399.37 -5.83

ไม่มีพ้ืนท่ีป่า
ไม่มีพ้ืนท่ีป่า
ไม่มีพ้ืนท่ีป่า

ไม่มีพ้ืนท่ีป่า



ปี พ.ศ. 2551 ปี พ.ศ. 2556 ไร่ ร้อยละ
จังหวัด

พ้ืนท่ีป่า (ไร่) การเปลี่ยนแปลง (+/-)

สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี 384,193.75 390,827.13 +6,633.38 +1.73
อ่างทอง 0.00

รวม 14,292,206.25 14,227,191.44 -65,014.81 -0.45

จันทบุรี 1,336,506.25 1,313,054.69 -23,451.56 -1.75
ฉะเชิงเทรา 484,056.25 512,108.78 +28,052.53 +5.80
ชลบุรี 300,387.50 350,937.56 +50,550.06 +16.83
ตราด 457,968.75 562,616.34 +104,647.59 +22.85
ปราจีนบุรี 866,425.00 886,047.56 +19622.56 +2.26
ระยอง 185,856.25 196,527.18 +10670.93 +5.74
สระแก้ว 989,700.00 923,177.28 -66,522.72 -6.72

รวม 4,620,900.00 4,744,469.39 +123569.40 +2.67

กระบี่ 615,400.00 559,032.82 -56,367.18 -9.16
ชุมพร 831,500.00 787,831.43 -42,668.57 -5.14
ตรัง 668,150.00 660,877.45 -7,272.55 -1.09

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ไม่มีพ้ืนท่ีป่า

ตรง 668,150.00 660,877.45 7,272.55 1.09
นครศรีธรรมราช 1,320,856.25 1,061,726.20 -259,130.05 -19.62
นราธิวาส 713,943.75 709,562.37 -4,381.38 -0.61
ปัตตานี 56,850.00 59,033.18 +2,183.18 +3.84
พังงา 1,206,862.50 1,096,399.70 -110,462.80 -9.15
พัทลุง 403,987.50 390,574.89 -13,412.61 -3.32
ภูเก็ต 96,062.50 69,215.98 -26,846.52 -27.95
ยะลา 948,712.50 936,046.08 -12,666.42 -1.34
ระนอง 1,119,875.00 1,059,370.80 -60,504.20 -5.40
สงขลา 688,862.50 580,497.94 -108,364.56 -15.73
สตูล 601,556.25 744,519.62 +142,963.37 +23.77
สุราษฎร์ธานี 2,412,368.75 2,335,659.99 -76,708.76 -3.18

รวม 11,684,987.50 11,050,348.45 -633,639.05 -5.42
รวมท้ังประเทศ 107,241,031.25 102,119,539.55 -5,121,491.70 -4.78

ท่ีมา :  สํานักจัดการท่ีดินป่าไม้  กรมป่าไม้        Source :  Office of the Forest Land Management 
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