
ข้อมูลพื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่สีเขียว 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 

******************************************************* 
 

ป่าชุมชน หมายถึง พ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน และองค์กร
ชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นป่าที่ประชาชนเข้าไปใช้สอยตามวิถีชีวิตของคนทุกคนในชุมชนนั้น ทั้งเรื่อง
การท ามาหากิน ระบบครอบครัวเครือญาติ ประเพณี ความเชื่อ อ านาจและกฎระเบียบในชุมชน ป่าชุมชนจึงมี
หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมินิเวศ และวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนในท้องถิ่น 

อีกนัยหนึ่ง มีนิยามว่า ป่าชุมชน หมายถึง ที่ดิน และ/หรือ ที่ดินป่าไม้ ที่ชุมชนได้ด าเนินการหรือได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายให้ด าเนินการร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดการกิจการงานด้านป่าไม้อย่างต่อเนื่อง  ภายใต้
กฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติและแผนงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจสอดคล้องกับความเชื่อและวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้องถิ่นนั้นด้วย การจัดการ หรือด าเนินการดังกล่าว ก็เพ่ือการอนุรักษ์ และให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง มีพ้ืนที่ป่าชุมชนที่กรมป่าไม้ได้อนุมัติแล้ว ดังนี้ 
 

ล ำดับ ชื่อ ที่ตั้ง 
พื้นที่ 
(ไร่) 

พิกัด 
E N 

1 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้ หมู่ 3 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 450 630032 2184728 
2 ป่าชุมชนบ้านทุ่งโห้ง หมู่ 5 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 335 629942 2180069 
3 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้เก่า หมู่ 8 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 376 629219 2182665 
4 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้สันติสุข หมู่ 17 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 153 628765 2184016 
5 ป่าชุมชนบ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 19 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 1,402 628944 2179374 
6 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้เหนือ หมู่ 21 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 672 629990 2184872 
7 ป่าชุมชนบ้านห้วยระเมศ หมู่ 23 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 530 627942 2177347 
8 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้ใต้ หมู่ 24 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 269 629218 2184268 
9 ป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้ลานทอง หมู่ 25 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 492 630216 2184310 
10 ป่าชุมชนบ้านร่องแช่ หมู่ 4 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 3,768 627274 2170206 
11 ป่าชุมชนบ้านทุ่งขันไชย หมู่ 7 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 2,298 626675 2174691 
12 ป่าชุมชนบ้านห้วยผึ้ง หมู่ 11 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 993 629184 2181624 
13 ป่าชุมชนบ้านม่วงไพรวัลย์ หมู่ 16 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 1,983 624149 2172130 
14 ป่าชุมชนบ้านทุ่งโห้งเหนือ หมู่ 22 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 652 630697 2180623 
15 ป่าชุมชนบ้านร่องริว หมู่ 12 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 100 627619 2177970 
16 ป่าชุมชนบ้านห้วยหลวง หมู่ 13 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 714 626640 2168800 
      

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5


ข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่ต้องการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
 

ล ำดับ ชื่อ ที่ตั้ง 
พื้นที่ 
(ไร่) 

พิกัด 
E N 

1 วัดเทิงเสาหิน หมู่ 9 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 56 625985 2176239 
2 วัดอุทธราราม หมู่ 7 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 13 626228 2174612 
3 วัดพระธาตุดอยทา หมู่ 7 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 4 626216 2172665 
4 วัดป่าม่วงไพรวัลย์ หมู่ 16 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 13 624276 2171662 
5 วัดพระธาตุเกตุแก้วจุฬามณี หมู่ 19 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 12 629229 2179411 
6 วัดพระธาตุจอมหงษ์ หมู่ 11 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 7 629060 2181626 
7 ส านักปฏิบัติธรรมม่อนกู่แก้ว หมู่ 23 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 3 627885 2176435 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยช่ือ เครือข่ำย ทสม. ต ำบลเวียง 
 

หมู่ 3  นายกุศล ชัยนันต๊ะ 

 นายจ ารัส ทะค า 

หมู่ 4 นายคจร  ยองเพชร์ 
 นายไพฑูรย์ เชิงดอย 

หมู่ 5 นายอุดม วงศ์ไชย 

หมู่ 6 นายประไพ ทัศบุตร 

 นายวันเดช ค าชนะ 

หมู่ 7 นายบุญส่ง วงศ์ใหญ่ 
หมู่ 8 นายบุญชู ชาติคง 

 นายสมพงษ์ เขื่อนเชียงสา 

หมู่ 9 นายซัพ  กองกวด 

หมู่ 10 นายทัศกาล ทาเนตร 

 นายพีระพงศ์ พิพัฒน์ 
หมู่ 12 นายสาคร สุทธิ 
หมู่ 13  นายชาญชัย สุวรรณสน 

 นายเทพ  นครรัตน์ 
หมู่ 17 นางทรงพร เขื่อนแก้ว 

 นายวิเชียร ศรีปัญญา 

หมู่ 18 นายธรรมรงค์ มงคลกล้า 

 นายแสวง เวียงค า 

หมู่ 19 นายธีรศักดิ์ ทนุตัน 

 นายอ านาจ แสนใจนา 

หมู่ 21 นายทองดี เขื่อนศิริ 
 นายเปล่ง สิทธิเลิศ 

หมู่ 22  น.ส.ลาวัณย ์ ทานันติ 
 นายอรุณ จินะ 

หมู่ 23 นายตะวัน อุทธิยา 

 นายมงคล ดวงดี 
หมู่ 24 นางลัคณา ผู้ดี 
หมู่ 25 นายวีระพล จินณรักษ์ 
 นายศรีทศ หมอป่า 
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


