สถานการณ์ป่าไม้ในพื้นที่
1.

ข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
(ที่มา : สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี),2561)
จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ป่ารวมของจังหวัด 223,313 ไร่ 357.3 ตร.กม. คงสภาพป่าในพื้นที่ป่ า
สงวนแห่ ง ชาติ จ านวน 103,827 ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 46.50 และเป็ น พื้ น ที่ ถื อ ครองก่ อ นปี 2545
ตาม มติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 จานวน 74,819 ไร่ เป็นร้อยละ 33.50 พื้นที่บุกรุกหลังปี 2545 ตาม มติ ครม.
30 มิถุนายน 2541 จานวน 44,667 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.00 ซึ่งจาแนกได้ เป็ นเขตพื้น ที่ป่า สงวนแห่ ง ชา ติ
เขตป่าไม้ถาวรของชาติ และเขตพื้นที่ป่าชุมชน ดังนี้
1) เขตพื้นทีป่ ่าสงวนแห่งชาติ จานวน 3 แห่ง ได้แก่
(1) ป่ า พานพร้ า วและป่ า แก้ง ไก่ อยู่ ใ นพื้ นที่ 3 อ าเภอ ได้ แ ก่ อ าเภอโพธิ์ ตาก
อาเภอศรีเชียงใหม่ และอาเภอสังคม ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 207 พ.ศ. 2510 และฉบับที่ 811 พ.ศ. 2521
(2) ป่าทุ่งหลวง อยู่ในท้องที่อาเภอโพนพิสัย ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 204 พ.ศ. 2510
(3) ป่าดงสีชมพูโ พนพิ สัย อยู่ในท้องที่อาเภอโพนพิสั ย ตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่
225 พ.ศ. 2510 และฉบับที่ 711 พ.ศ. 2517
2) เขตพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ถ าวรของชาติ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 17 กุ มภาพั น ธ์
พ.ศ. 2530 จานวน 4 แห่ง ได้แก่
(1) ป่าสักบ้านป่าสัก หรือป่าสักบ้านหม้อ ตั้งอยู่ที่บ้านหม้อ หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านหม้อ
อาเภอศรีเชียงใหม่ มีเนื้อที่จานวน 53-2-25 ไร่
(2) ป่าสักบ้านป่าสัก หรือป่าสักบ้านยอยไฮ ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 5
ตาบลบ้านหม้อ อาเภอศรีเชียงใหม่ มีเนื้อที่จานวน 24-1-50 ไร่
(3) ป่าสักวัดช้างเผือก ตั้งอยู่บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 3 ตาบลพานพร้าว
อาเภอศรีเชียงใหม่ มีเนื้อที่จานวน 34-1-25 ไร่
(4) ป่าสักบ้านศรีเชียงใหม่ หรือป่า สักวัดสะพานทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
ตาบลพานพร้าว อาเภอศรีเชียงใหม่ มีเนื้อที่จานวน 2-2-66 ไร่
2.ข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ : อุทยานแห่งชาตินายูง – น้้าโสม (เตรียมการ)
ในความรับผิดชอบของกรมอุ ทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ที่มา : สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี),2561)
จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ป่าอนุรัก ษ์ จานวน 22,576 ไร่ 36.12 ตารางกิโลเมตร
คงสภาพเป็นป่ าอนุรั กษ์ จานวน 15,527 ไร่ พื้นที่อนุญาต/ผ่ อนผั น/อยู่ อาศั ย ตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 จานวน
7,049 ไร่
3. สถานการณ์ก ารบุ ก รุก (การด้าเนิ น การตามมาตรการพลิก ฟื้ น ผื น ป่า สู่ ก ารพั ฒ นาที่
ยั่งยืน (ทวงคืนผืนป่า) ปี พ.ศ.2558 - พ.ศ. 2560)
ดาเนินการตามนโยบายรั ฐบาลตาม“มาตรการพลิ ก ฟื้นผื นป่า สู่การพัฒนาที่ ยั่ ง ยื น
(ทวงคื น ผื น ป่ า) โดยจัง หวั ดหนองคาย ได้ ด าเนิน การบั ง คับ ใช้ ก ฎหมายต่ อ พื้ น ที่ป่ าที่ ถู กบุ ก รุก เพื่ อ ปลู ก ยางพารา
ในท้องที่จังหวัดหนองคาย จาแนกตามปีงบประมาณ ดังนี้
1) ปี พ.ศ. 2558 ดาเนินการเสร็จสิ้น จานวน 15 แปลง เนื้อที่ 931-3-14 ไร่
2) ปี พ.ศ. 2559 ดาเนินการทั้งสิ้น จานวน 10 แปลง รวมเนื้อที่ 891-2– 05 ไร่
ดาเนินการเสร็จสิ้น 4 แปลง เนื้อที่ 360 ไร่ คงค้างดาเนินการ 6 แปลง เนื้อที่ 531-2-05 ไร่ คือ
- อยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมและพิสูจน์สิทธิ์ จานวน 2 แปลง เนื้อที่ 148-0-00 ไร่
- อยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมชั้นพนักงานอัยการ จานวน 1 แปลง เนื้อที่ 232-2-05 ไร่
3) ปี พ.ศ. 2560 ดาเนินการเสร็จสิ้น เนื้อที่ 375-1-80 ไร่
4) ปี พ.ศ. 2561 ดาเนินการเสร็จสิ้น เนื้อที่ 151-0-00 ไร่

