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รายละเอียดการดําเนินการปาชายเลนชุมชนในแตละพื้นที่ 

จังหวัด ลําดับ ชื่อปาและที่ตั้ง พื้นที่(ไร) การจัดการ กิจกรรมที่ผานมา ปที่เริ่มดําเนินก
าร 

สภาพ/สถานภาพปา 

ตรัง 1 ปาชายเลนชุมชนบานทุงทอง 
ต.เขาไมแกว อ.สิเกา 

587 1. คณะกรรมการปาฯ  
2. กฎระเบียบการใชประ

โยชนจากป า 

1. ปกปายชื่อ ปายแนว 
2. ปลูกเสริมเปนระยะ 
3. ขยายแนวความคิดสูชุม

ชนใกลเคียง 
4. รณรงคสรางจิตสํานึก 
5. จัดเวทีสัมมนายอยปาชุ

มชน 
6. จัดกิจกรรมรวมกับรัฐแล

ะหนวยงานเอกชน 

2532 อุดมสมบูรณ และอยูในเขตเศรษฐกิจ 
ก. 

2 ปาชายเลนชุมชนบานแหลม
มะขาม ต.เขาไมแกว อ.สิเกา 

200 1. คณะกรรมการปาฯ  
2. กฎระเบียบการใชประ

โยชนจากปา 

1. เวทีเสวนายอยเรื่องปาชุ
มชน 

2. ปลูกปาเปนระยะ 
3. ปกปายแนวเขต 
4. ปลูกแปลงสาธิตสมุนไพ

รปาชายเลน 

2533 ปาสมบูรณและอยูในเขตเศรษฐกิจ ก.    
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  3 ปาชุมชนบานหัวหิน   

ต.บอหิน อ.สิเกา 
500  

(ปาชายเลน 
300 ไร 

และปาชาย
หาด 200ไร) 

1. คณะกรรมการปาฯ 
2. กฎระเบียบการใชประ

โยชนจากปา 

1. กิจกรรมปลูกปา 
2. ปกปายชื่อ 
3. ปกปายแนวเขต 
4. คายเยาวชนปลูกปา 

2533 คอนขางสมบูรณและอยูในเขตเศรษฐกิ
จ ก. 
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  4 ปาชายเลนชุมชนบานปากคล
อง ต.บอหิน อ.สิเกา 

80 1. คณะกรรมการปาฯ 
2. กฎระเบียบการใชประ

โยชนจากปา 

1. ปลูกปา 
2. ปกปายชื่อ 

2533 คอนขางเสื่อมโทรมและอยูในเขตเศรษ
ฐกิจ ก. 

5 ปาชายเลนชุมชนบานทงตะเ
ซะ ต.ทุงกระบือ 
อ.ยานตาขาว  

2,000 1. คณะกรรมการปาฯ 
2. กฎระเบียบการใชประ

โยชนจากปา 

1. ฟนฟูปาเสื่อมโทรม 
2. คายเยาวชน 
3. ปลูกปาชายเลน 
4. ปกปายชื่อปา 

2540 สมบูรณและอยูในเขตเศรษฐกิจ ก. 

6 ปาชายเลนชุมชนบานพระมว
ง ต.นาเกลือ อ.กันตัง  

1,650  1. คณะกรรมการปาฯ 
2. กฎระเบียบการใชประ

โยชนจากปา 

1. ปลูกปา 
2. ปกปายชื่อ 
3. ปกปายแนวเขต 

2536 สมบูรณและอยูในเขตเศรษฐกิจ ก. 

7 ปาชายเลนชุมชนบานมดตะ
นอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง 

700 1. คณะกรรมการปาฯ 
2. กฎระเบียบการใชประ

โยชนจากปา 

1. ปลูกปาและมีการปลูกเส
ริมเปนระยะ 

2. ปกปายชื่อ 
3. คายเยาวชน 

2535 สมบูรณและอยูในเขตเศรษฐกิจ ก. 

8  ปาชายเลนชุมชนเกาะหอไหร 
อยูในพื้นที่ 3 อําเภอ คือ 
อ.ปะเหลียน อ.ยานตาขาว 
อ.กันตัง 

60 1.  คณะกรรมการรวม 3 
อําเภอ 

1. ปลูกปา 
2. ปกปาย 

2541 สมบูรณคอนขางปานกลาง 
อยูในเขตเศรษฐกิจ ก. 
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  9 ปาชายเลนชุมชนบานหัวควน 

ต.บานนา อ.ปะเหลียน  
150 1. คณะกรรมการปาฯ 

2. กฎระเบียบการใชประ
โยชนจากปา 

1. เวทีเสวนาเรื่องปาชายเล
นชุมชน 

2. ปกปายแนวเขต 
3. ปลูกเสริม 
4. ปลอยพันธุสัตวนํ้า 
5. สรางศูนยเรียนรูปาชายเ

ลน 

2541 อุดมสมบูรณอยูในเขตเศรษฐกิจ ก. 

10 ปาชายเลนชุมชนบานตะเสะ 
ต.ตะเสะ กิ่ง อ.หาดสําราญ 

500 1. คณะกรรมการปาฯ 
2. กฎระเบียบการใชประ

โยชนจากปา 

1. เวทีเสวนาเรื่องปาชายเล
นชุมชน 

2. ปกปายแนวเขต 
3. ปลูกสมุนไพรเพิ่ม 
4. คายเยาวชน 

2540 คอนขางสมบูรณอยูในเขตเศรษฐกิจ ก. 

ภูเก็ต 11 ปาชายเลนชุมชนบานปาคลอ
ก ม.2 ต.ปาคลอก อ.ถลาง 

500 1. ทุกคนชวยกันดูแลยังไ
มมีคณะกรรมการฯ 

1. ปกปายแนวเขต 
2. ปลูกปาซอมแซม 

2536 ปาสงวนแหงชาติ 350 ไร 
และปาใชสอย 150 ไร 

12 ปาชายเลนชุมชนบานบางลา 
ม.8 ต.ปาคลอก อ.ถลาง 

300 1. มีขอตกลงรวมกันของ
ชาวบานที่จะชวยกันดู
แล 
(อยางไมเปนทางการ) 

1. ปกปายแนวเขต 
2. ปลูกปาซอมแซม 

2539 สมบูรณเปนปาสงวนแหงชาติ 
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  13 ปาชายเลนชุมชนบานอาวกุง 

ม.9 ต.ปากคลอก อ.ถลาง 
300 1. คณะกรรมการหมูบาน

และคณะกรรมการมัส
ยิดรวมกันดูแล 

2. กฎระเบียบการใชประ
โยชนจากปา 
(ไมเปนทางการ) 

1. กั้นแนวเขต 
2. ปกปาย 
3. ปลูกซ อม  
4. ปลอยพันธุปลา 

2541 เสื่อมโทรมกําลังฟนตัว(ปาหลังสัมปทา
น)อยูในเขตปาสงวนแหงชาติและปาเศ
รษฐกิจ ก. 

พังงา 14 ปาชายเลนชุมชนบานยาหมี 
ม.3 ต.เกาะยาวใหญ 
อ.เกาะยาว 

2,500 1. คณะกรรมการปาฯ 
2. กฎระเบียบการใชประ

โยชนจากปา 

1. ปลูกปา 
2. ปกปาย 

2538 สมบูรณ และอยูในเ ขตเ ศรษฐ กิ จ ข. 

15 ปาชายเลนชุมชนบานคลองเ
หีย ม.1 ต.เกาะยาวใหญ 
อ.เกาะยาว 

2,700
- 

 
- 

2538 สมบูรณและอยูในเขตเศรษฐกิจ ข.    
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  16 ปาชายเลนชุมชนบานทาคาย 
ม.1 ต.เกาะยาวนอย 
อ.เกาะยาว 

400 1. กฎระเบียบการใชประ
โยชนจากปา 

2. คณะกรรมการปาฯ(ไม
เปนทางการ) 

3. ทําแผนปฏิบัติการประ
สานความรวมมือกันส
ํานักงานอําเภอเกาะย
าว 

1. กันเขตปาชายเลนชุมชน 
2. ปลูกเสริม 
3. ปลอยพันธุสัตวนํ้า 

2542 คอนขางสมบูรณและอยูในเขตเศรษฐกิ
จ ก. 

17 ปาชายเลนชุมชนบานแหลม
ยาง ม.6 ต.เกาะยาวนอย 
อ.เกาะยาว 

600 
(3 แปลง) 

1. คณะกรรมการปาฯ 
2. กฎระเบียบการใชประ

โยชนจากปา 

1. เวทีเสวนายอยเรื่องปาชุ
มชน 

2. กันเขตพื้นที่ปาชายเลนชุ
มชน 

3. ฝกอบรมการจัดการปาช
ายเลนชุมชนรวมกับปาไ
มอําเภอและสํานักงานอ
ําเภอเกาะยาว 

4. ปลูกปา 

2543 คอนขางสมบูรณและอยูในเขตเศรษฐกิ
จ ก. 

18 ปาชายเลนชุมชนบานแหลมไ
ทร ม.5 ต.เกาะยาวนอย 
อ.เกาะยาว 

200 
(1 แปลง) 

1. ขอตกลงรวมของชาวบ
านชวยกันดูแล(อยางไ
มเปนทางการ) 

1. มีการปลูกเสริม 
2. มีการจัดทําปายรณรงค 
3. มีคายเยาวชนรวมปลูกป

า 

2540 คอนขางสมบูรณและอยูในเขตเศรษฐกิ
จ ก. 
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  19 ปาชายเลนชุมชนบานนํ้าจืด 
– พานยาว ม.3 – ม.1 
ต.เกาะยาวนอย อ.เกาะยาว 

150 1. ขอตกลงรวมของชาวบ
านชวยกันดูแล(อยางไ
มเปนทางการ) 

1. มีการปลูกปาซอมแซม 
2. มีการปกปายรณรงค 
3. มีการกันเขตพื้นที่ปา 
4. มีการฝกอบรมการจัดกา

รปาชายเลนชุมชน 

2542 คอนขางเสื่อมโทรมอยูในเขตเศรษฐกิจ 
ก. 

20 ปาชายเลนชุมชนบานทาเขา 
ม.4  ต.เกาะยาวนอย 
อ.เกาะยาว 

400 1. ขอตกลงรวมของชาวบ
านชวยกันดูแล(อยางไ
มเปนทางการ) 

1. มีการฝกอบรมการจัดกา
รปาชายเลนชุมชนรวมกั
บสํานักงานปาไมอําเภอ
และสํานักงานอําเภอเกา
ะยาว 

2. มีการประชุมระดมความ
คิดเห็นในชุมชน 

3. มีการศึกษาดูงานของแก
นนําบางสวน 

2542 คอนขางสมบูรณอยูในเขตเศรษฐกิจ ก. 
และอุทยานแหงชาติอาวพังงา 

21 ปาชายเลนชุมชนบานบางติบ 
ต.บางวัน อ.คุระบุรี 

600 1. ขอตกลงรวมของชาวบ
านชวยกันดูแล(อยางไ
มเปนทางการ) 

1. มีการปลูกปาซอมแซม 
2. มีกิจกรรมอนุรักษแมพัน

ธุปูดํา 
3. กิจกรรมอนุรักษแมพันธุ

หอยนางรม 

2543 สมบูรณอยูในเขตปาเศรษฐกิจ ก. 
และบางสวนอยูในเขตสัมปทานเผาถา
น 
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  22 ปาชายเลนชุมชนบานทุงออง 

ต.บางวัน อ.คุระบุรี  
1,500 1. ขอตกลงรวมของชาวบ

านชวยกันดูแล(อยางไ
มเปนทางการ) 

1. มีการศึกษาดูงานของแก
นนําบางสวน 

2. เสวนาความเปนไปไดกา
รทําปาชุมชน 

3. เฝาระวังการตัดไม  

2543 สมบูรณอยูในเขตปาเศรษฐกิจ ก. 
และบางสวนอยูในเขตสัมปทานเผาถา
น 

23 ปาชายเลนชุมชนบานทุงดาบ 
– บานทาแปะโยย – 
บานปากจบ – บานเกาะระ – 
เกาะพะทอง ต.เกาะพะทอง 
อ.คุระบุรี 

6,000 1. ขอตกลงรวมของชาวบ
านชวยกันดูแล(อยางไ
มเปนทางการ) 

2. คณะกรรมการหมูบาน
เปนผูดําเนินการเบื้อง
ตน 

1. เฝาระวังการตัดไมทําลา
ยปาชายเลน 

2. มีการศึกษาดูงานของแก
นนําบางสวน 

3. ประชุมหารือการดําเนิน
การจัดการทําปาชุมชน 

4. ปลูกเสริม 

2542 สมบูรณอยูในเขตปาเศรษฐกิจ ก. 
และบางสวนอยูในเขตสัมปทานเผาถา
น 
(บางสวนกําลังดําเนินการจัดตั้งอุทยา
นแหงชาติทางทะเลเกาะระ – 
เกาะปลาทอง) 

24 ปาชายเลนชุมชนบานบางเต
ย ม.6,8 ต.บางเตย อ.เมือง 

1,000 1. ชาวบานรวมกันดูแลรั
กษา 

1. มีการปลูกเสริมเปนระย
ะ 

 

2536 สมบูรณและเปนปาสัมปทานเหมืองแร 

ระนอง 25 ปาชายเลนชุมชนบานทากลา
ง ม.4 ต.กําพวน กิ่ง 
อ.สุขสําราญ 

500 1. ชาวบานรวมกันดูแลรั
กษา 

 

1. มีการปลูกเสริม 
 

2540 อยูในเขตอุทยานแหงชาติแหลมสน 

สุราษฎรฯ 26 ปาชายเลนชุมชนลิเลต 
บานลิเลต ต.ลิเลต อ.พุนพิน 

1,000   1. คณะกรรมการหมูบาน 
 

2. ทําแนวเขต 
3. ปกปายอนุรักษ 

2535 -

  

  

เอกสารสรุปรวบรวมจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปาชายเลน เรื่อง “ปาเลนสมบูรณ เกื้อกูลผูคน ชุมชนรักษา” ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง จ.ตรัง ระหวางวันที่ 26-28 ธันวาคม 2544  
โดย ธนู  แนบเนียน มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืช แหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ - 8 - 
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  27 ปาชายเลนบานหนองหาด 

ต.หวยเลียด อ.ดอนสัก 
420 1. คณะกรรมการหมูบาน 

2. อบต. 
1. ปลูกปาในโครงการปลูก

ปาเฉลิมพระเกียรติรวม
กับกรมปาไม 

2532 เสื่อมโทรมกําลังฟนตัว 

28 ปาชายเลนชุมชนนาแค 
บานนาแค ต.นาแค อ.ไชยา 

300 1. คณะกรรมการหมูบาน 
 

1. จัดทําแนวเขต 
 

2519 สมบูรณและอยูในเขตเศรษฐกิจ ก. 

29 ปาชายเลนชุมชนทุงโพธิ์ 
บานทุงโพธิ์ ม.2 ต.ทาทอง 
อ.กาญจนดิษฐ 

300 1. คณะกรรมการหมูบาน 
 

1. จัดแนวเขต - สมบูรณและอยูในเขตเศรษฐกิจ ก. 

  

   

เอกสารสรุปรวบรวมจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปาชายเลน เรื่อง “ปาเลนสมบูรณ เกื้อกูลผูคน ชุมชนรักษา” ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง จ.ตรัง ระหวางวันที่ 26-28 ธันวาคม 2544  
โดย ธนู  แนบเนียน มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืช แหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ - 9 - 
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สตูล 30 ปาชายเลนชุมชนบานสาคร 
ม.2 ต.สาคร อ.ทาแพ  
ชื่อปา “คลองตามแม” 

900 1. จัดตั้งกลุมประมงพื้นบ
านดูแลเฝาระวัง 

2. เสนอโครงการฟนฟูปา
ตอองคกรปกครองสว
นทองถิ่น,สํานักงานปา
ไมเขต จ.สตูล 

3. ประสานความรวมมือ
กับภาครัฐ 

1. ศึกษาดูงาน 
2. ฝกอบรมเยาวชน 
3. เวทีประชุมเรื่อง 

“การรักษาปาชายเลนชุ
มชนใหยั่งยืน” 

4. ปลูกปา 
5. ทําความเขาใจกับคนใน

ชุมชนตอเนื่อง 

2519 คอนขางสมบูรณ 

31 ปาชายเลนชุมชนบานหัวหิน 
ม.1 ต.ละงู อ.ละงู 
ชื่อปา “คลองขุด” 

1,000 1. จัดตั้งกลุมประมงพื้นบ
านรักษาทรัพยากรชา
ยฝง 

2. ประชุมวางแผนแมบท
ชุมชน 

3. เสนอโครงการฟนฟูปา
ชายเลนในรูปแบบ 
“ปาชุมชน” เสนอสภา 
อบต.ละงู 

1. รณรงคสรางจิตสํานึกให
ชุมชน “รักษปา” 

2. ประชุมกลุมตางๆ 
ในชุมชน 

3. ปลูกปาชายเลน 

2539 คอนขางเสื่อมโทรม   

เอกสารสรุปรวบรวมจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปาชายเลน เรื่อง “ปาเลนสมบูรณ เกื้อกูลผูคน ชุมชนรักษา” ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง จ.ตรัง ระหวางวันที่ 26-28 ธันวาคม 2544  
โดย ธนู  แนบเนียน มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืช แหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ - 10 - 
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  32 ปาชายเลนบานโคกพะยอม 

ม.1 ต.ละงู อ.ละงู  
ชื่อปา “คลองซีบู” 

1,500 1. จัดตั้งกลุมประมงพื้นบ
าน 

2. วางแผนแมบทโดยกรร
มการหมูบาน 

3. โครงการฟนฟูปาชายเ
ลนซีบูในรูปแบบ 
“ปาชุมชน” เสนอสภา 
อบต.ละงู 

1. จัดตั้งกลุมรณรงคสรางจิ
ตสํานึกใหชุมชน 

2. ปลูกปาทดแทน 

2540 เสื่อมโทรมมาก 

33 ปาชายเลนชุมชนบานหลอม
ปน ม.14 ต.ละงู อ.ละงู  
ชื่อปา “คลองบาโรย” 

75 1. แกนนําชุมชนประสาน
กับศูนยพัฒนาการเพา
ะเลี้ยงชายฝง จ.สตูล 
และที่ราชพัสดุ 

2. แกนนําชุมชน, 
กลุมออมทรัพยประมง
พื้นบานจัดทําแผนแม
บทชุมชน 

1. ปลูกปาทดแทนพื้นที่เสื่อ
มโทรม 

 

2543 คอนขางเสื่อมโทรม 

34 ปาชายเลนชุมชนบานบอเจ็ด
ลูก ม.1 ต.ปากนํ้า อ.ละงู 
ชื่อปา “คลองทาเค็ด”และ 
“คลองขามควาย” 

1,873 1. กรรมการหมูบาน , 
กรรมการมัสยิด , 
กลุมออมทรัพยประมง
พื้นบาน 
จัดทําแผนแมบทชุมช
น 

1. จัดตั้งกลุมรณรงคสรางจิ
ตสํานึกใหชุมชน 

2. ปลูกปาชายเลนทดแทน 

2544 เสื่อมโทรม 

  

  

เอกสารสรุปรวบรวมจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปาชายเลน เรื่อง “ปาเลนสมบูรณ เกื้อกูลผูคน ชุมชนรักษา” ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง จ.ตรัง ระหวางวันที่ 26-28 ธันวาคม 2544  
โดย ธนู  แนบเนียน มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืช แหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ - 11 - 
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  35 ปาชายเลนชุมชนบานขอนคล

านออก ม.1 ต.ขอนคลาน 
อ.ทุงหวา 

1,000 1. จัดตั้งกลุมประมงพื้นบ
านรณรงครักษาทรัพย
ากร 

2. ชุมชน , 
กรรมการหมูบานทําแ
ผนแมบท 

1. รณรงคสรางจิตสํานึก 
2. จัดกิจกรรมเยาวชน , 

ผูเฒา 
ผูอาวุโสในชุมชนสํารวจ
ปา 

2542 สมบูรณ 

กระบี่ 36 ปาชายเลนชุมชนบานคลองเ
ตาะ 

100 1. กําลังศึกษาและเรียนรู
วิธีการจัดการปาชายเ
ลนชุมชน 

1. เปนการรวมกลุมของชา
วประมงในการจัดการทรั
พยากรชายฝง 

2. ปลูกปาชายเลน 

2537 คอนขางสมบูรณ 

37 ปาชายเลนชุมชนเกาะปู 300 1. กําลังศึกษาและเรียนรู
วิธีการจัดการปาชายเ
ลนชุมชน 

1. เปนการรวมกลุมของชา
วประมงในการจัดการทรั
พยากรชายฝง 

2. ปกปายแนวเขต 
3. คายเยาวชน 
4. ปลูกปาชายเลน 
5. ประชุมหาแนวทางการจั

ดการ 
6. การศึกษาดูงานการจัดก

ารปาชายเลนชุมชน 
จ.ตรัง 

2537 คอนขางสมบูรณ   

เอกสารสรุปรวบรวมจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปาชายเลน เรื่อง “ปาเลนสมบูรณ เกื้อกูลผูคน ชุมชนรักษา” ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง จ.ตรัง ระหวางวันที่ 26-28 ธันวาคม 2544  
โดย ธนู  แนบเนียน มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืช แหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ - 12 - 
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  38 ปาชายเลนชุมชนเกาะจํา 50 1. กําลังศึกษาและเรียนรู

วิธีการจัดการปาชายเ
ลนชุมชน 

1. เปนการรวมกลุมของชา
วประมงในการจัดการทรั
พยากรชายฝง 

2. ปลูกปาชายเลน 

2537 คอนขางสมบูรณ 

39 ปาชายเลนชุมชนเกาะฮั่ง 1,000 1. กําลังศึกษาและเรียนรู
วิธีการจัดการปาชายเ
ลนชุมชน 

1. เปนการรวมกลุมของชา
วประมงในการจัดการทรั
พยากรชายฝง 

2. ปลูกปาชายเลน 

2537 คอนขางสมบูรณ 

40 ปาชายเลนชุมชนบานติ่งไหร 100 1. กําลังศึกษาและเรียนรู
วิธีการจัดการปาชายเ
ลนชุมชน 

1. เปนการรวมกลุมของชา
วประมงในการจัดการทรั
พยากรชายฝง 

2. ปลูกปาชายเลน 

2537 คอนขางสมบูรณ 

  

  

เอกสารสรุปรวบรวมจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปาชายเลน เรื่อง “ปาเลนสมบูรณ เกื้อกูลผูคน ชุมชนรักษา” ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง จ.ตรัง ระหวางวันที่ 26-28 ธันวาคม 2544  
โดย ธนู  แนบเนียน มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืช แหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ - 13 - 
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  41 ปาชายเลนชุมชนเกาะศรีบอ

ยา 
875 1. กําลังศึกษาและเรียนรู

วิธีการจัดการปาชายเ
ลนชุมชน 

1. เปนการรวมกลุมของชา
วประมงในการจัดการทรั
พยากรชายฝง 

2. ปกปายแนวเขต 
3. คายเยาวชน 
4. ปลูกปาชายเลน 
5. ประชุมหาแนวทางการจั

ดการ 
6. การศึกษาดูงานการจัดก

ารปาชายเลนชุมชน 
จ.ตรัง 

2537 คอนขางสมบูรณ 

42 ปาชายเลนชุมนหลังเกาะ 10 1. กําลังศึกษาและเรียนรู
วิธีการจัดการปาชายเ
ลนชุมชน 

1. เปนการรวมกลุมของชา
วประมงในการจัดการทรั
พยากรชายฝง 

2. ปลูกปาชายเลน 

2537 คอนขางสมบูรณ   

เอกสารสรุปรวบรวมจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปาชายเลน เรื่อง “ปาเลนสมบูรณ เกื้อกูลผูคน ชุมชนรักษา” ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง จ.ตรัง ระหวางวันที่ 26-28 ธันวาคม 2544  
โดย ธนู  แนบเนียน มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืช แหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ - 14 - 
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ปตตานี 43 ปาชุมชนบานดาโตะตะโละส

ะมิแล ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง 
200 1. จัดตั้งกลุม 

2. มีกรรมการ 
3. มีกฎระเบียบจารีตประ

เพณี 
4. กําหนดแนวเขต 
5. เดินตรวจ 
6. การศึกษาดูงาน 
7. รวมกับปาไม, 

สถาบันการศึกษาสาง
ปา 

8. ปลูกเสริม 

1. ปลูกปาหลังบาน(ปาครอ
บครัว) 

2. การประชุมกลุมอนุรักษ 
“ประชุมรวมพหุ ภาค”  

3. ศึกษาดูงานปาชุมชนที่บ
านแหลมมะขาม จ.ตรัง 

4. เดินสํารวจปารวมกับนัก
ศึกษา มอ.ปตตานี 

5. ปลูกปาแบบมีสวนรวมห
ลายครั้ง 

2534/35 คอนขางสมบูรณอยูในเขตปาเศรษฐกิจ 
ก. 
ผานการใชสอยของชุมชนมาเปนเวลา
นานแลว 

เอกสารสรุปรวบรวมจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปาชายเลน เรื่อง “ปาเลนสมบูรณ เกื้อกูลผูคน ชุมชนรักษา” ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง จ.ตรัง ระหวางวันที่ 26-28 ธันวาคม 2544  
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  44 ปาชายเลนชุมชนบานบางตา

วา ต.บางตาวา อ.หนองจิก 
1,500 1. จัดตั้งกลุม 

2. มีกรรมการแบงหนาที่ 
3. มีกฎระเบียบจารีตประ

เพณี 
4. กําหนดแนวเขต 
5. แบงประเภทพื้นที่สํารว

จวิจัย 
6. จัดทําแผนที่ทรัพยากร 
7. ประสานความรวมมือ

ปาไม , 
สถาบันการศึกษา 

8. ปลูกเสริม ขุดแพรก 

1. มีการประชุมปรึกษาหารื
อทั้งแผนการจัดการปา 

2. เดินสํารวจปา 
จัดทําแผนที่ทรัพยากร 

3. ปลูกปาแบบมีสวนรวม5
-6 ครั้ง 

4. ขุดแพรกกั้นรั้ว ทําแปลง 
5. วิจัย/สํารวจ  

จัดตั้งศูนย/แหลงศึกษา
ปาชุมชน 

2536 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในอดีตเปนปาเศรษฐกิจ ก. 
ที่เคยสมบูรณมากอน 
มีพรรณไมหลากหลาย 
แตถูกทําแผวถางโดยนโยบายปลูกไมเ
ศรษฐกิจแตลมเหลวเลยเปลี่ยนเปนปาเ
สื่อมโทรมกระจายอยูเปนหยอม ๆ 
ปจจุบันชาวบานปลูกทดแทนสําเร็จทํา
ใหปามีสภาพดีขึ้น 

45 ปาชายเลนชุมชนบานทํากําช
ํา ต.ทากําชํา อ.หนองจิก 

1,000 1. จัดตั้งกลุม 
2. ศึกษาดูงานปาชุมชนบ

างตาวา 
3. กําลังริเริ่มแผนการจัด

การปาชุมชน 

1. มีการประชุมกลุมอนุรัก
ษเพื่อจัดทําแผนชุมชน 

2. สํารวจความหลากหลาย
ของปูในปาชายเลนรวม
กับ มอ.ปตตานี 

3. วางแผนขุดลอกรองนํ้าริ
มปาไดงบประมาณ SIF 
MENU 3 

2543 ปาปลูกในเขตเศรษฐกิจ ก. 
อายุประมาณ 5-6 ป คอนขางสมบูรณ 
รองนํ้า แพรกเริ่มตื้นเขิน 
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ตราด 46 ปาชายเลนชุมชนบานเปร็ดใ

น ต.หวงนํ้าขาว อ.เมือง  
12,000 1. คณะกรรมการปาฯ 

2. กฎระเบียบการใชประ
โยชนจากปา 

1. ปลูกปาชายเลน 
2. คายเยาวชน 
3. สรางศูนยเรียนรูระบบนิเ

วศวิทยาปาชายเลน 
4. บานปลา 
5. ตรวจตราลาดตระเวนปา 

2541-2543 
2542 
2544 

 
2544 

2542-44 

ปาสมบูรณอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ 

47 ปาชายเลนชุมชนบานทาตะเ
ภา ต.หนองเสม็ด อ.เมือง 

200 1. ขอตกลงรวมกันในเรื่อ
งการใชประโยชนทรัพ
ยากรสัตวนํ้า 
- หามเบื่อปลาในค

ลอง 
 

1. ปลูกปา 
2. รวมมือกับชุมชนขางเคีย

งในเรื่องการใชประโยชน
จากปา 

2543 ปาอุดมสมบูรณ (เปนปาสาธารณะ) 

48 ปาบานอางกะปอง ต.ทาโสม 
อ.เขาสมิง 

พื้นที่ปา 100 
ไร 

พื้นที่หนาท
ะเล 1,200 

ไร 

1. ประชาสัมพันธเรื่องกา
รใชประโยชนทรัพยาก
ร 

2. คณะกรรมการกลุมอนุ
รักษทรัพยากร 

3. กฎระเบียบการใชประ
โยชน 

4. จัดประชุมในประชาค
มหมูบานทุกเดือน 

1. จัดการเรียนรูในการเรีย
นการสอนใหโรงเรียน 

2. จัดรายการวิทยุกระจายเ
สียงในชุมชน 

3. ตรวจตราลาดตระเวนปา 
4. ทําประชาพิจารณเรื่องก

ารปลูกปา 

2544 
 

2544 
 

2544 
2544 

ปาคอนขางสมบูรณ (ปาสารธารณะ) 
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   49 ปาชายเลนชุมชนบานแหลม

มะขามและบานหัวหิน 
ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ 

1,750 1. คณะกรรมการปาฯ 1. ตรวจตราลาดตระเวน 
2. ปลูกปา 

2544 
2534-44 

ปาสมบูรณอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ 
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