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ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 
และ 

ส านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executivesummary) 

   
ความส าคัญ 

ข้อมูลพื้นฐานเป็นหัวใจส าคัญในการวางแผนการจัดการพื้นที่และจัดท าแผนแม่บท ศูนย์จัดการ 
ป่าสงวนแห่งชาติในเบื ้องต้น  กรมป่าไม้จึงได้ใช้แนวเขตการปกครองระดับต าบลเข้ามาเป็นแนวเขต 
ในการจัดท าข้อมูลพื้นฐาน 14 ช้ันข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาปรับปรุงและจัดท า
ข้อมูลพื้นฐาน เช่น แนวเขตแผนท่ีและการจ าแนกพื้นท่ีเพื่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม (Zoning) และ
เป็นท่ียอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ในระดับต าบล) โดยสรุปข้อมูลพื้นฐานส าคัญดังนี้ 

1. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 138 ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก ต าบลหนองกระท้าว อ าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก 

2. พื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์ฯ แบ่งภารกิจเพื่อการจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
2.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ

จ านวน 1 ป่า คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม เนื้อท่ีประมาณ 468,750 ไร่ 
2.2 บริหารจัดการป่าอื่นๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 4 ป่าคือ 1) ป่าเขากระยาง 2) ป่าแดงและ

ป่าชาติตระการ 3) ป่าน้ าภาค และป่าล าแควน้อยฝ่ังซ้าย 4) ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ในท้องท่ีต าบลท่ี
รับผิดชอบแบบมีส่วนร่วม 

2.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องท่ีเขตปกครองจังหวัดพิษณุโลก 1 อ าเภอ คืออ าเภอ
นครไทย (8 ต าบลประมาณ 92 หมู่บ้าน) 

3. ศูนย์ฯ บริหารจัดการพื้นท่ีท้ังหมด 970,675.14 ไร่ ประกอบด้วยพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติเนื้อท่ี
777,681.82  ไร่ และพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเนื้อที ่330,139.72  ไร่ 

4. พื้นท่ีป่าคงสภาพท่ีเหลือท้ังหมด 547,800.27 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 56.43 ของพื้นท่ีศูนย์ฯ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 250,728.98 ไร่ (เป็นพื้นท่ีป่าป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 518,907.34 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 53.46 ของพื้นที่ศูนย์ฯ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 221,836.05 ไร่ และพื้นท่ีอุทยาน
แห่งชาติ 297,071.29 ไร่) 

5. มีพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 ร้อยละ 24.63 มีพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 2 ร้อยละ 32.33 มีพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 3 
ร้อยละ 12.53 มีพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 4 ร้อยละ 13.27 และมีพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 5 ร้อยละ 17.24 ของพื้นท่ีศูนย์ฯ 

6. พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติมีร้อยละ 72.91 ของพื้นท่ีศูนย์ฯ (พื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ ร้อยละ 57.75 
พื้นท่ีป่าเพื่อเศรษฐกิจ ร้อยละ 13.92 และพื้นท่ีท่ีกันออก ร้อยละ 1.24) 

7. พื้นท่ีสูงสุดและต่ าสุดประมาณ 300-1,775 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
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8. การด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นท่ีศูนย์ฯประกอบด้วย 
8.1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด 

8.1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 15 ป่า 
8.1.2 ข้อมูลวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีป่าไม้  จ านวน 25 วัด มีพื้นท่ี 1,090 ไร่ 9 งาน 32 ตารางวา  

เพื่อด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2538 เห็นชอบในหลักการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาพระสงฆ์ในพื้นท่ีป่าไม้ 

8.2 ข้อมูลฝายมีจ านวน – ฝาย (ยังไม่มีข้อมูล) 
8.3 ข้อมูลไฟป่าจ านวนการเกิดไฟป่า (ยังไม่มีข้อมูล) 
8.4 ข้อมูลราษฎรถือครองที่ด ินศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที ่ 1 38 ป่าเน ินเพิ ่ม             

จ.พิษณุโลก มีพื้นท่ีในการถือครองท่ีดินประมาณ 2,751.46 ไร่ 
8.5 ข้อมูลงานอนุญาตผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่า 8 ราย 17 กิจกรรม 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลท่ีต้ังส านักงาน 

   
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี 138 ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก กรมป่าไม้ 
ที่ต้ัง ต าบลหนองกระท้าว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
 
ตารางที ่ 1 ข้อมูลติดต่อผู้อ านวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 138 ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ นายบุญสม  โตแทนสมบัติ 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง 2558 
โทรศัพท์/โทรสาร 089-8589815 
E-mail - 
Website www.forest.go.th 
 
 
 
 
 
 
 

ยังไม่มีภาพ 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 ท่ีต้ังศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 138 ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก 
 
ตารางที ่ 2 ค่าพิกัดท่ีต้ังศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
UTM (Zone47) Lat-Long 
N(Y)= 1887024 Lat(Y)= 17.0594 
E(X)= 693027 Long(X)= 100.8137 

 

 

http://www.forest.go.th/
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บทท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

   
สาระส าคัญ 
 

1. พื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 138 ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก  
แบ่งภารกิจเพื่อการจัดการป่าแบบเอนกประสงค์ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

1.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ
จ านวน 1 ป่า คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม เนื้อท่ีประมาณ 468,750 ไร่ 

1.2 บริหารจัดการป่าอื่นๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 4 ป่าคือ 1) ป่าเขากระยาง 2) ป่าแดง
และป่าชาติตระการ 3) ป่าน้ าภาค และป่าล าแควน้อยฝ่ังซ้าย 4) ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ในท้องท่ีต าบล
ท่ีรับผิดชอบแบบมีส่วนร่วม 

1.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครองจังหวัดพิษณุโลก 1 อ าเภอ คือ
อ าเภอนครไทย (8 ต าบลประมาณ 92 หมู่บ้าน) 

 

2. ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี (ไม่มีข้อมูล) 
2.1 ทรัพยากรป่าไม้โดยท่ัวไป 
2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า  

2.3 แหล่งน้ าต้นน้ าล าธารท่ีส าคัญ 

2.4 แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
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2.5 ข้อมูลพื้นท่ีแบ่งตามเขตการปกครอง 
2.5.1 ต าบล 
 

ตารางที ่ 3 รายช่ือต าบล 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล ประชากร (คน) เนื้อที่ (ไร่) 

จ.พิษณุโลก อ.นครไทย ต.นครชุม   115,516.20  

จ.พิษณุโลก อ.นครไทย ต.นาบัว   115,094.27  

จ.พิษณุโลก อ.นครไทย ต.ยางโกลน   79,206.28  

จ.พิษณุโลก อ.นครไทย ต.บ่อโพธิ์   191,192.77  

จ.พิษณุโลก อ.นครไทย ต.บ้านพร้าว   72,988.45  

จ.พิษณุโลก อ.นครไทย ต.นครไทย   24,772.33  

จ.พิษณุโลก อ.นครไทย ต.เนินเพิ่ม   198,977.45  

จ.พิษณุโลก อ.นครไทย ต.ห้วยเฮี้ย   172,927.39  

รวม 1 8   970,675.14  
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2.5.2 หมู่บ้าน 
 

ตารางที ่ 4 รายช่ือหมู่บ้าน 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร(คน) 

1 บ้านเหนือ นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

2 บ้านเนินสว่าง นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

3 บ้านนครไทย นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

4 บ้านหนองน้ าสร้าง นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

5 บ้านหนองลาน นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

6 บ้านหัวร้อง นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

7 บ้านคลองจิก นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

8 บ้านน้ าพราย นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

9 บ้านนาหัวเซ นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

10 บ้านด่าน นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

11 บ้านโนนจันทร ์ นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

12 บ้านสายทอง นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

13 บ้านใหม่แสนสุข นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

14 บ้านนาทุ่งใหญ่ นครชุม นครไทย พิษณุโลก 
 

15 บ้านนาลานข้าว นครชุม นครไทย พิษณุโลก 
 

16 บ้านนาเมือง นครชุม นครไทย พิษณุโลก 
 

17 บ้านโนนนาซอน นครชุม นครไทย พิษณุโลก 
 

18 บ้านนาขุมคัน นครชุม นครไทย พิษณุโลก 
 

19 บ้านนากะบาก นครชุม นครไทย พิษณุโลก 
 

20 บ้านนาฟองแดง นครชุม นครไทย พิษณุโลก 
 

21 บ้านนาตาด นครชุม นครไทย พิษณุโลก 
 

22 บ้านนาคล้าย นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

23 บ้านบุ่งสีเสียด นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

      



ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 11 

 

ตารางที ่ 4 (ต่อ)     

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร(คน) 

24 บ้านโนน นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

25 บ้านนาบัว นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

26 บ้านนาจาน นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

27 บ้านภูขัด (น้ าทวน) นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

28 บ้านนาไก่เข่ีย นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

29 บ้านโนนบงึ นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

30 บ้านน้ าลอม นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

31 บ้านนาคล้อ นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

32 บ้านร้องกอก นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

33 บ้านบุ่งหอย นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

34 บ้านไร่พัฒนา นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

35 บ้านน้ าตอน นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

36 บ้านน้ าแจ้งพัฒนา นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

37 บ้านห้วยตีนตั่ง เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

38 บ้านเนินเพิ่ม เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

39 บ้านสวนยาง เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

40 บ้านหัวนา เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

41 บ้านโป่งกะเฌอ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

42 บ้านหนองแห้ว เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

43 บ้านท่าหินลาด เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

44 บ้านโคกออมสิงห์ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

45 บ้านหัวเมือง เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

46 บ้านร่องกล้า เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

47 บ้านเนินขามป้อม เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
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ตารางที ่ 4 (ต่อ)     

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร(คน) 

48 บ้านโนนตูม เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

49 บ้านลาดผาทอง เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

50 บ้านเพิ่มนคร เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

51 บ้านห้วยน้ าไซ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

52 บ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 
 

53 บ้านน้ าเลา บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 
 

54 บ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 
 

55 บ้านแก่งทุ่ง บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 
 

56 บ้านนาตาดี บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 
 

57 บ้านเนินสวรรค์ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 
 

58 บ้านโคกคล้าย บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 
 

59 บ้านป่าหวาย บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 
 

60 บ้านวังชมภู บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 
 

61 บ้านป่าปอปิด บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 
 

62 บ้านโคกเนินทอง บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 
 

63 บ้านใหม่อนามัย บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 
 

64 บ้านใหม่ไทยเจริญ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 
 

65 บ้านป่าบง บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 
 

66 บ้านกกกะบาก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 
 

67 บ้านน้ าพริก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก  

68 บ้านกกมะโมง ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก  

69 บ้านยางโกลน ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก  

70 บ้านโนนมะค่า ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก  

71 บ้านบุ่งตารอด ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก  
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ตารางที่  4 (ต่อ)     

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร(คน) 

72 บ้านบุ่งปลาฝา ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก  

73 บ้านกกม่วง ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก  

74 บ้านนาซ าหวาย ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก  

75 บ้านฟากน้ า ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก  

76 บ้านหนองกระดาษ บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก  

77 บ้านนายาว บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก  

78 บ้านป่าซ่าน บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก  

79 บ้านฟากน้ า บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก  

80 บ้านพร้าว บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก  

81 บ้านน้ าลัด บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก  

82 บ้านห้วยทราย บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก  

83 บ้านน้ าคลาด บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก  

84 บ้านห้วยกอก ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก  

85 บ้านป่าคาย ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก  

86 บ้านห้วยเฮี้ย ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก  

87 บ้านซ ารู้ บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก  

88 บ้านลาดค้ือ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก  

89 บ้านห้วยทรายเหนือ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก  

90 บ้านแก่งลาด ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก  

91 บ้านตะเคียนทอง บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก  

92 บ้านทรัพย์โสภา ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก  
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2.6 ข้อมูลอาชีพ/รายได้เฉล่ียของชุมชน 
อ าเภอนครไทย ก่อนสมัยกรุงสุโขทัย เป็นราชธานี บรรพบุรุษไทยกลุ่มหนึ่งถูกขอมรุกราน  

จึงถอยร่นจากเวียงไชย-ปราการ จังหวัดเชียงราย มารวมก าลังต้ังมั่นเพื่อสะสมไพร่พลฝึกอาวุธอยู่ ณ เมือง
บางยาง ซึ่งคืออ าเภอนครไทยในปัจจุบัน โดยมีพ่อขุนบางกลางหาว เป็นผู้น าท าการซ่องสุมผู้คนจนมีก าลัง 
เข้มแข็งพอสมควรแล้ว จึงร่วมกับพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองลาด เมืองเพชรบูรณ์ ยกกองทัพไปตีเมืองศรีสัชนาลัย  
และเมืองสุโขทัยจากขอม จนได้ชัยชนะจึงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงพระนามว่า พ่อขุนศรี
อินทราทิตย์ ครองเมืองสุโขทัย เมื่อประมาณ พ.ศ. 1763 ปรากฏหลักฐานท่ีส าคัญคือ ท่ีวัดกลาง ซึ่งต้ังอยู่
ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอนครไทยประมาณ 500 เมตร มีต้นจ าปาขาวใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง มีความเช่ือกันว่าต้น
จ าปาขาวนี้มีอายุนามมาพร้อมกับพ่อขุนบางกลางหาว เริ่มสร้างเมืองบางยาง ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่ามีอายุ
ประมาณ 700 ปีเศษ 

หลักฐานส าคัญท่ีแสดงว่าเมืองบางยางได้เปล่ียนช่ือมาเป็น นครไทย มีปรากฏอยู่ในพงศาวดาร
ฉบับหลวงประเสริฐ ว่าศักราช 839 ระกา พ.ศ.2020 แรกต้ังเมืองนครไทย นี้ เป็นระยะท่ีอยู่ ในรัชสมัยของ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นนักอักษรศาสตร์และนักรัฐศาสตร์ ซึ่งได้จัดการปกครอง
บริเวณหัวเมืองต่าง ๆ นอกเมืองหลวง ให้เป็นระเบียบแบบแผนท่ีแน่นอนเพื่อให้ง่ายแก่การปกครองควบคุม
ตรวจตรา จึงได้ยกฐานะเมืองบางยาง เป็นเมืองท่ีมีเจ้าเมืองปกครองแล้วเปล่ียนช่ือใหม่ว่า เมืองนครไทย 

นับต้ังแต่ พ.ศ. 2020 เป็นต้นมา เมืองนครไทยก็มีฐานะเป็นเมืองท่ีมีเจ้าเมืองหรือผู้ว่าราชการ
เมืองปกครองเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2472 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลด
ฐานะเมืองนครไทยมาเป็น อ าเภอเมืองนครไทย แล้วแต่งต้ังนายอ าเภอเป็นผู้ปกครอง นายอ าเภอคนแรกคือ 
หลวงพิทักษ์กิจบูรเทศ และเป็นอ าเภอนครไทย เมื่อ พ.ศ. 2497 เพื่อให้เหมาะสมกับการเรียกช่ือตาม
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

 
ตารางที ่ 5 ข้อมูลอาชีพรายได้เฉล่ียของชุมชนของอ าเภอนครไทย 

1. อาชีพหลัก ได้แก่ 

1. ท าไร่ 
2. เล้ียงสัตว์ 
3. ท านา 
4. ท าสวน 

2. อาชีพเสริม ได้แก่ 
1. ประมง 
2. ค้าขาย 

3. จ านวนธนาคาร 
 

มี 3 แห่ง ได้แก่ 
1. ธนาคารออมสิน โทร. 0-5538-9114 
2. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด มหาชน โทร. 0-5538-9059 
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ โทร. 0-5538-9120 

4. จ านวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง 
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2.7 ข้อมูลด้านสังคม (หมู่บ้านในและนอกเขตป่า/ประชากร) 

หมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนหมู่บ้าน 38 หมู่บ้าน 8 ต าบล 1 อ าเภอ จ านวน
ครัวเรือน 12,273 ครัวเรือนประชากรท้ังหมด 47,126 คน 
 
ตารางที ่ 6 ข้อมูลด้านสังคมหมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม 
ล าดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1 ต.นครชุม อ.นครไทย 823 3331.00 
2 ต.นาบัว อ.นครไทย 2,079 8,662 
3 ต.ยางโกลน อ.นครไทย 1,204 5,405 
4 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย 1,426 5,401 
5 ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย  -  - 
6 ต.นครไทย อ.นครไทย 2,995 8,770 
7 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย 2,284 8,991 
8 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย 1,462 6,566 

รวม 5 3 12,273 47,126 
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ตารางที ่ 7 หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร(คน) 

1 บ้านนาทุ่งใหญ่ นครชุม นครไทย พิษณุโลก 
 

2 บ้านนาลานข้าว นครชุม นครไทย พิษณุโลก 
 

3 บ้านนาเมือง นครชุม นครไทย พิษณุโลก 
 

4 บ้านโนนนาซอน นครชุม นครไทย พิษณุโลก 
 

5 บ้านนาขุมคัน นครชุม นครไทย พิษณุโลก 
 

6 บ้านนากะบาก นครชุม นครไทย พิษณุโลก 
 

7 บ้านนาฟองแดง นครชุม นครไทย พิษณุโลก 
 

8 บ้านนาตาด นครชุม นครไทย พิษณุโลก 
 

9 บ้านนาคล้าย นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

10 บ้านโนน นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

11 บ้านนาไก่เข่ีย นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

12 บ้านน้ าลอม นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

13 บ้านนาคล้อ นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

14 บ้านบุ่งหอย นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

15 บ้านน้ าตอน นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

16 บ้านน้ าแจ้งพัฒนา นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

17 บ้านห้วยตีนตั่ง เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

18 บ้านร่องกล้า เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

19 บ้านเนินขามป้อม เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

20 บ้านเพิ่มนคร เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

21 บ้านห้วยน้ าไซ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

22 บ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 
 

23 บ้านน้ าเลา บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 
 

24 บ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก  
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ตารางที่ 7  (ต่อ)     

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร(คน) 

25 บ้านแก่งทุ่ง บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก บ้านแก่งทุ่ง 

26 บ้านป่าปอปิด บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก บ้านป่าปอปิด 

27 บ้านป่าบง บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก บ้านป่าบง 

28 บ้านพร้าว บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก บ้านพร้าว 

29 บ้านน้ าคลาด บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก บ้านน้ าคลาด 

30 บ้านห้วยกอก ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก บ้านห้วยกอก 

31 บ้านป่าคาย ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก บ้านป่าคาย 

32 บ้านห้วยเฮี้ย ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก บ้านห้วยเฮี้ย 

33 บ้านซ ารู้ บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก บ้านซ ารู้ 

34 บ้านลาดค้ือ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก บ้านลาดค้ือ 

35 บ้านห้วยทรายเหนือ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก บ้านห้วยทรายเหนือ 

36 บ้านแก่งลาด ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก บ้านแก่งลาด 

37 บ้านตะเคียนทอง บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก บ้านตะเคียนทอง 

38 บ้านทรัพย์โสภา ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก บ้านทรัพย์โสภา 
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หมู่บ้านที่อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนหมู่บ้าน 54 หมู่บ้าน 8 ต าบล 1 อ าเภอ
จ านวนครัวเรือน 12,273 ครัวเรือนประชากรท้ังหมด 47,126 คน 

 

ตารางที ่ 8 ข้อมูลด้านสังคมหมู่บ้านท่ีอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม 
ล าดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1 ต.นครชุม อ.นครไทย 823 3331.00 
2 ต.นาบัว อ.นครไทย 2,079 8,662 
3 ต.ยางโกลน อ.นครไทย 1,204 5,405 
4 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย 1,426 5,401 
5 ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย  -  - 
6 ต.นครไทย อ.นครไทย 2,995 8,770 
7 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย 2,284 8,991 
8 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย 1,462 6,566 

รวม 5 3 12,273 47,126 
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ตารางที ่ 9 หมู่บ้านท่ีอยูน่อกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร(คน) 

1 บ้านใหม่แสนสุข นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

2 บ้านสายทอง นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

3 บ้านหัวร้อง นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

4 บ้านคลองจิก นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

5 บ้านหัวนา เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

6 บ้านโนนจันทร ์ นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

7 บ้านหัวเมือง เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

8 บ้านนครไทย นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

9 บ้านเหนือ นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

10 บ้านหนองกระดาษ บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 
 

11 บ้านหนองน้ าสร้าง นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

12 บ้านเนินสว่าง นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

13 บ้านเนินเพิ่ม เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

14 บ้านนาหัวเซ นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

15 บ้านน้ าลัด บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 
 

16 บ้านป่าซ่าน บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 
 

17 บ้านนายาว บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 
 

18 บ้านสวนยาง เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

19 บ้านโคกออมสิงห์ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

20 บ้านโป่งกะเฌอ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

21 บ้านหนองลาน นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

22 บ้านน้ าพราย นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

23 บ้านฟากน้ า บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 
 

24 บ้านลาดผาทอง เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
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ตารางที ่ 9 (ต่อ)     

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร(คน) 

25 บ้านโคกคล้าย บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 
 

26 บ้านท่าหินลาด เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

27 บ้านป่าหวาย บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 
 

28 บ้านห้วยทราย บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 
 

29 บ้านวังชมภู บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 
 

30 บ้านหนองแห้ว เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

31 บ้านด่าน นครไทย นครไทย พิษณุโลก 
 

32 บ้านนาตาดี บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 
 

33 บ้านกกม่วง ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 
 

34 บ้านโคกเนินทอง บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 
 

35 บ้านใหม่อนามัย บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 
 

36 บ้านโนนตูม เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 
 

37 บ้านเนินสวรรค์ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 
 

38 บ้านบุ่งตารอด ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 
 

39 บ้านร้องกอก นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

40 บ้านบุ่งปลาฝา ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 
 

41 บ้านโนนบึง นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

42 บ้านใหม่ไทยเจริญ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 
 

43 บ้านนาบัว นาบัว นครไทย พิษณุโลก 
 

44 บ้านนาซ าหวาย ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก บ้านนาซ าหวาย 

45 บ้านภูขัด (น้ าทวน) นาบัว นครไทย พิษณุโลก บ้านภูขัด (น้ าทวน) 

46 บ้านยางโกลน ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก บ้านยางโกลน 

47 บ้านโนนมะค่า ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก บ้านโนนมะค่า 

48 บ้านไร่พัฒนา นาบัว นครไทย พิษณุโลก บ้านไร่พัฒนา 
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ตารางที่  9 (ต่อ)     

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร(คน) 

49 บ้านกกมะโมง ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก  

50 บ้านบุ่งสีเสียด นาบัว นครไทย พิษณุโลก  

51 บ้านฟากน้ า ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก  

52 บ้านน้ าพริก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก  

53 บ้านนาจาน นาบัว นครไทย พิษณุโลก  

54 บ้านกกกะบาก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก  

 



ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 22 

 

บทที่ 3 
ข้อมูลประเภทพื้นที ่

   
สาระส าคัญ 

ศูนย์จัดการป่าสงวนแห่งชาติท่ี 138 ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก เป็นหน่วยงานภาคสนามของส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก กรมป่าไม้ ซึ่งการปฏิบัติงานต้องทราบว่าในพื้นท่ีมีการจัดการป่า
ตามกฎหมายแบบใดบ้างเพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นที่หน่วยงานที่มีผลกระทบโดยตรงกับป่าสงวนแห่งชาติท่ี
ศูนย์ฯรับผิดชอบในปัจจุบันมีขนาดโดยแบ่งประเภทพื้นท่ีตามกฎหมายดังนี้ 

 
ตารางที ่ 10 ข้อมูลประเภทพื้นท่ี 

ประเภทพื้นที ่ จ านวน (ไร่) ร้อยละ 

1. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ     970,675.14     100.00  
2. ป่าสงวนแห่งชาติ     777,681.82       80.12  
3. พื้นท่ี ส.ป.ก.   -    -  
4. อุทยานแห่งชาติ     330,139.72       34.01  
   4.1 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง      42,241.86         4.35  
   4.2 อุทยานแห่งชาติน้ าตกชาติตระการ     155,866.72       16.06  
   4.3 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า     132,031.14       13.60  
5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า   -    -  
6. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า   -    -  
 

หมายเหตุ  ร้อยละเปรียบเทียบกับพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์ฯ 
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บทที่ 4 
ข้อมูลพื้นที่ป่า 

  
สาระส าคัญ 

การแปลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อวิเคราะห์พื้นท่ีป่าคงสภาพปี 2557 เป็นฐานส าคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ท่ีคงเหลืออยู่และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ท่ีเส่ือมโทรมการจัดการป่ามีหลากหลายรูปแบบและ
หลายหน่วยงานในพื้นท่ีรับผิดชอบศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติดังนั้นศูนย์จัดการป่าสงวนแห่งชาติ 
ท่ี 138 ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก จ าเป็นต้องทราบว่าป่าคงสภาพที่เหลืออยู่มีผู้ดูแลหรือไม่หน่วยงานใด
เป็นผู้ดูแลและเหลือจ านวนกี่ไร่ เพื่อการประสานควบคุมอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการพื้นท่ีตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

ตารางที่  11 ข้อมูลพื้นท่ีป่า 

ประเภทพื้นที ่
จ านวน  ป่าคงสภาพ 

(ไร่) (ไร่) (ร้อยละ) 
1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ     970,675.14   547,800.27       56.43  
  ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้     250,728.98       25.83  
2.ป่าสงวนแห่งชาติ     777,681.82   518,907.34       53.46  
  ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้     221,836.05       22.85  
3.พื้นที ่ส.ป.ก.   -    -    -  
4.อุทยานแห่งชาติ     330,139.72   297,071.29       30.60  
   4.1 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง       42,241.86     18,463.12         1.90  
   4.2 อุทยานแห่งชาติน้ าตกชาติตระการ     155,866.72    150,132.95       15.47  
   4.3 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า     132,031.14    128,475.22       13.24  
5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า   -    -    -  
6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า   -    -    -  
7.ป่าอื่นๆ      10,429.81         1.07  
 

หมายเหตุ  ร้อยละเปรยีบเทียบกับพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ 
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บทท่ี 5 
ข้อมูลการแบ่งชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 

   
สาระส าคัญ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบเรื่องการก าหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
และข้อเสนอแนะมาตรการใช้ท่ีดินในเขตลุ่มน้ าโดยท่ีศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติมีข้อมูลการแบ่งช้ัน
คุณภาพดังนี้ 
 

ตารางที่  12 ข้อมูลการแบ่งช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 

ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
พื้นท่ี 

 ไร่  ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ     970,675.14  100 
พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 1     239,039.94  24.63 
พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 2     313,867.66  32.33 
พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 3     121,654.42  12.53 
พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 4     128,810.86  13.27 
พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 5     167,301.67  17.24 
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บทที่ 6 
ข้อมูลจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพืน้ที ่

ป่าสงวนแห่งชาติและการจ าแนกพื้นที่เพือ่การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
   
สาระส าคัญ 

1. การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 และ
วันท่ี 17 มีนาคม 2535 มีมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติดังนี้ 

1.1 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในเขตพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ 
1.1.1 ในพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 

  1.1.2 ในพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม 
1.1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
1.1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและท่ีดินป่าไม้ 
1.1.2.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน 

1.2 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในเขตพื้นท่ีป่าเพื่อเศรษฐกิจ 
1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและท่ีดินป่าไม้ 

1.3 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในเขตพื้นท่ีป่าท่ีเหมาะสมต่อการเกษตร 
 
ตารางที ่ 13 ข้อมูลการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินพื้นท่ีป่า 

การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่า 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ  970,675.14  100 

เขตอนุรักษ์  560,647.00  57.75 

เขตเศรษฐกิจ  135,153.05  13.92 

เขตเหมาะสมกับการเกษตร - - 

พื้นท่ีกันออก  12,085.91  1.24 

พื้นท่ีอื่นๆ - - 
หมายเหตุ การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินจ าแนกเฉพาะพื้นท่ีป่า 
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2. การจ าแนกพื้นท่ีเพื่อการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม 
2.1 พื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ 

-อุทยานแห่งชาติ 
-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
-เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
-พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ัน1 
-พื้นท่ีป่าสมบูรณ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เช่น โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ "ห้องเรียน

ธรรมชาติ" วนอุทยานสวนรุกขชาติ เป็นต้น 
-พื้นท่ีป่าชายเลน 

2.2 พื้นท่ีป่าเพื่อเศรษฐกิจ 
-สวนป่า 
-ป่าชุมชน 
-โครงการพัฒนาต่างๆ เช่น โครงการพระราชด าริโครงการ คทช.โครงการวนเกษตร สทก.

เป็นต้น 
2.3 พื้นท่ีป่าท่ีเหมาะสมต่อเกษตรกรรม 

-สปก. 
-ป่าชุมชน 
-เกษตรป่าไม้ 
-สทก.และพื้นท่ีราษฎรถือครอง 
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บทที่ 7 
ข้อมูลระดับความสูง 

   
สาระส าคัญ 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท าโมเดลการบริหารจัดการลุ่มน้ าและพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ
ของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติข้อมูลระดับความสูงจากน้ าทะเลปานกลางเป็นส่ิงส าคัญซึ่งศูนย์จัดการ
กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 138 ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก เป็นพื้นท่ีท่ีมีความสูงชันต้ังแต่ 300-1,775 เมตร  
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
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บทที่ 8 
ข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ ายอ่ย 

 
สาระส าคัญ 

คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติได้แบ่งพื้นท่ีประเทศไทยออกเป็นลุ่มน้ าส าคัญ 25 ลุ่มน้ าและ
แบ่งออกเป็นลุ่มน้ าย่อย 254 ลุ่มน้ าย่อย มีพื้นท่ีลุ่มน้ ารวมท้ังประเทศประมาณ 511,361 ตารางกิโลเมตร 
(ยังไม่รวมพื้นท่ีเกาะต่างๆยกเว้นเกาะภูเก็ต) 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี 138 ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก ลุ่มน้ าน่านต้ังอยู่ทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย มีพื้นท่ีลุ่มน้ ารวมท้ังส้ิน 34,682.04 ตร.กม. พื้นท่ีครอบคลุม 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ก าแพงเพชร พะเยา แพร่ น่าน เลย สุโขทัย อุตรดิตถ์พิษณุโลก พิจิตร  ีทิศเหนือของลุ่มน้ าติดกับลุ่มน้ าโขง 
ทิศใต้ติดกับลุ่มน้ าเจ้าพระยา ทิศตะวันออกติดกับลุ่มน้ าโขงและลุ่มน้ าป่าสัก และทิศตะวันตกติดกับ 
ลุ่มน้ าน่าน  

แมน่้ าน่านมีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาหลวงพระบาง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนไทย-ลาว มีความสูง
อยู่ท่ีระดับ 220 ม.รทก. จากนั้นไหลผ่านท่ีราบระหว่างหุบเขาในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน หุบเขาทางด้านตะวันตกและตะวันออกท้ังสองด้านนี้เป็นต้นก าเนิดของล าน้ าสาขาหลายสาย ท่ีราบ
บริเวณนี้จะมีระดับความสูงประมาณ 180-220 ม.รทก. จากนั้นแม่น้ าน่านจะไหลผ่านหุบเขาลงสู่อ่างเก็บน้ า
สิริกิต์ิพื้นท่ีตอนล่างของลุ่มน้ าน่านจะเป็นท่ีราบสองฝ่ังแม่น้ าซึ่งจัดได้ว่าเป็นทุ่งราบผืนใหญ่ท่ีส าคัญท่ีสุดของ
ประเทศไทย จากจังหวัดพิษณุโลก แม่น้ าน่านจะไหลเคียงคู่กับแม่น้ ายมลงมาจนบรรจบกันท่ีอ าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์จากนั้นจะไหลผ่านบึงบอระเพ็ดทางฝ่ังซ้าย ก่อนจะบรรจบกับแม่น้ าปิง ท่ีอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ าเจ้าพระยา 

ล าน้ าสาขาท่ีส าคัญ ได้แก่ น้ าว้า มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาหลวงพระบางไหลมาบรรจบทาง 
ฝ่ังซ้ายของแม่น้ าน่านท่ีอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน น้ าปาด ซึ่งเป็นล าน้ าสาขาสายใหญ่ มีต้นก าเนิดมาจาก
เทือกเขาหลวงพระบางเช่นกัน ไหลมาบรรจบทางฝ่ังซ้าย ท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ แม่น้ าแควน้อย ล าน้ าสาขาท่ี
ใหญ่ท่ีสุด ไหลมาบรรจบท่ีอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และแม่น้ าวังทอง ไหลมาบรรจบทางฝ่ังซ้าย
ของแมน่้ าน่านท่ีอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิจิตร ส าหรับพื้นท่ีครอบคลุมของลุ่มน้ าน่านในเขตจังหวัดต่างๆ
เพชรบูรณ์และนครสวรรค์ลักษณะลุ่มน้ าวางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต้  

พื้นท่ีส่วนใหญ่ของลุ่มน้ าน่านเป็นพื้นท่ีป่าไม้ 11,445,484 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.80 ของพื้นท่ีท้ัง
ลุ่มน้ า เห็นได้ว่า ลุ่มน้ าน่านยังมีการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก เห็นได้จากพื้นท่ีป่าไม้ในปี
พ.ศ.2552 เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ.2545 ค่อนข้างมาก ส าหรับพื้นท่ีเกษตรกรรมในลุ่มน้ าน่านมี 8,159,314 ไร่ 
หรือ 13,054.90 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 37.64 ของพื้นท่ีท้ังลุ่มน้ า 
อ้างอิงจาก http://www.thaiwater.net/web/attachments/25basins/09-nan.pdf 
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ตารางที ่14  ข้อมูลช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
พื้นที ่

ไร่  ร้อยละ  
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ          970,675.14          100  
ลุ่มน้ าหลัก: ลุ่มน้ าน่าน          970,675.14          100  
1.1 ลุ่มน้ าย่อย: แม่น้ าวังทอง            30,343.42         3.13  
1.2 ลุ่มน้ าย่อย: แม่น้ าแควน้อย          940,331.72       96.87  
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บทที่ 9 
ข้อมูลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  
สาระส าคัญ  

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเป็นหน่วยงานตามภารกิจของกรมป่าไม้จึงต้องมีข้อมูลการ
ด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นท่ีรับผิดชอบท้ังหมดเพื่อค วามถูกต้อง
แม่นย าในการจัดการป่าอย่างเหมาะสมต่อไป 

1. ข้อมูลป่าชุมชนและวัด 
1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 15 ป่า (ตารางภาคผนวก) 

 

1.2 ข้อมูลวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 138 ป่าเนินเพิ่ม จ านวน 25 วัด  
มีพื้นท่ี 1,090 ไร่ 9 งาน 32 ตารางวา เพื่อด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2538 เห็นชอบ
ในหลักการการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นท่ีป่าไม้ 

 
ตารางที ่ 15 ข้อมูลวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 138 ป่าเนินเพิ่ม 
ล าดับ ชื่อที่พกัสงฆ ์ บ้าน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตร.ว 

1 บ้านบ่งผา นากุ่ม 7 นครไทย นครไทย พิษณุโลก 33 2 0 

2 ป่าดอยเทพ
นิมิตร 

ยางโกลน 7 นครไทย นครไทย พิษณุโลก 20 0 0 

3 ป่าภูหินร่องกล้า เนินเพิ่ม 10 นครไทย นครไทย พิษณุโลก 500 0 0 

4 ป่าเขาแก้วมณี นาบัว 11 นครไทย นครไทย พิษณุโลก 8 0 0 

5 บ้านไร่พัฒนา ไร่พัฒนา 13 นาบัว นครไทย พิษณุโลก 25 0 0 

6 บ้านเนินตูม เนินตูม 12 เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 5 2 0 

7 สามแสงธรรม นาขมิ้น 17 เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 11 0 0 

8 แก่งเทริด 
พระเกียรติ 

แก่งเทิด 
พระเกียรติ 

19 เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 6 0 0 

9 วัดอุดมมงคล - 12 บ่อโพธิ ์ นครไทย พิษณุโลก 200 0 0 

10 วัดห้วยเจ็ดคต - 7 บ่อโพธิ ์ นครไทย พิษณุโลก 34 0 0 

11 วัดป่าผาประตู
เมือง 

- 8 บ่อโพธิ ์ นครไทย พิษณุโลก 21 0 0 

12 วัดบ้านนาคลาด นาคลาด 8 บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 20 0 0 

13 วัดป่ากกกะบาท - 1 ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 19 0 0 

14 โป่งปารีวนาราม - 10 ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 9 0 0 

15 บุ่งปาฝา บุงปาผา 7 ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 10 0 0 

16 ธรรมสถานบูรพา กกม่วง 8 ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 10 0 0 

17 บ้านนาซาหวาย นาซาหวาย 9 ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 50 0 0 
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ตารางที่ 15  (ต่อ)         

ล าดับ ชื่อที่พกัสงฆ ์ บ้าน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตร.ว 

18 วัดบ้านห้วยกอก ห้วยกอก 1 ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 10 0 0 

19 บ้านป่าคาย ป่าคาย 2 ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 24 0 0 

20 
วัดสวนยาง
พัฒนาศัทธา 
ธรรม 

สวนยาง 3 ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 7 0 0 

21 วัดห้วยเฮี้ย ห้วยเฮี้ย 3 ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 50 0 0 

22 วัดซ ารู ้ ซ ารู ้ 4 ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 6 0 0 

23 
วัดลาดดือศรัทธา
ธรรม 

ลาดคือ 5 ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 5 3 12 

24 
วัดบ้านแก่ง  
ศรัทธาอุดม 

- 7 ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 2 2 20 

25 
ป่าธัมมวิโมกข์ ตะเคียน 

ทอง 
8 ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 6 0 0 
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2. ข้อมูลฝาย (ไม่มีข้อมูล) 
3. ข้อมูลไฟป่าจ านวนการเกิดไฟป่า (ไม่มีข้อมูล) 
4. ข้อมูลราษฎรถือครองท่ีดินศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 138 ป่าเนินเพิ่ม             

จ.พิษณุโลก มีพื้นท่ีในการถือครองท่ีดินประมาณ 2,751.46 ไร ่
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5. ข้อมูลงานอนุญาต 

ตารางที ่16  ข้อมูลงานอนุญาต 
ล า
ดับ 

ชื่อผู้ขอ กิจกรรม ต าบล อ าเภอ ไร่ งาน ตร.ว ชื่อป่า วันอนุญาต ระยะ 
เวลา 

วันหมด 
อาย ุ

1 กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  

เพ่ือก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ฉับพลันและดินโคลนถล่มบริเวณคลองน้ าเพ้ีย  

ต.บ่อโพธ์ิ  
อ.นครไทย  

10      -      -    ป่าเนินเพ่ิม   6/9/2004   30  14/10/2034  

2 ส านักงานพลังงานแห่งชาติ  ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็ก น้ าขมิ้น  ต.เนินเพ่ิม  
อ.นครไทย  

142      -        63   ป่าเนินเพ่ิม   1/9/1988   30   6/9/2018  

3 กรมประชาสงเคราะห ์ ส านักงานโครงการสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
บนพ้ืนที่สูง  

 ต.เนินเพ่ิม  
อ.นครไทย  

5     2     20   ป่าเนินเพ่ิม  30/3/2000   30   9/5/2030  

4 ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ  

ก่อสร้างโรงเรียนบ้านห้วยตีนต่ัง  ต.เนินเพ่ิม  
อ.นครไทย  

   4    1     50   ป่าเนินเพ่ิม  11/4/1991   30   20/5/2021  

5 ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ  

ก่อสร้างโรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง  ต.บ่อโพธ์ิ อ.
นครไทย  

  12      -         -     ป่าเนินเพ่ิม  19/3/1991   30   17/4/2021  

6 ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ  

ก่อสร้างโรงเรียนบ้านป่าคาย  ต.บ้านแยง  
อ.นครไทย  

 15      -       60   ป่าเนินเพ่ิม  28/3/1991   30   6/5/2021  

7 ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ  

ใช้เป็นที่ต้ังโรงเรียนบ้านน้ าคลาด  ต.นครไทย  
อ.นครไทย  

   8    3       -    ป่าแดง 
และป่าชาติ
ตระการ  

19/3/1991   30   7/5/2021  

8 ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ  

ก่อสร้างโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง  ต.บ้านแยง  
อ.นครไทย  

  17      -          -     ป่าเนินเพ่ิม  19/3/1991   30   7/5/2021  

9 ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ  

ก่อสร้างโรงเรียนบ้านห้วยเฮ้ีย  ต.บ้านแยง  
อ.นครไทย  

 11    1    18   ป่าเนินเพ่ิม  28/3/1991   30   23/5/2021  

10 ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ  

ก่อสร้างโรงเรียนวิทยสัมพันธ์  ต.บ้านแยง  
อ.นครไทย  

 17   3       -     ป่าเนินเพ่ิม  19/3/1991   30   23/4/2021  
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ตารางที่ 19 (ต่อ)           

ล า
ดับ 

ชื่อผู้ขอ กิจกรรม ต าบล อ าเภอ ไร่ งาน ตร.ว. ชื่อป่า วันอนุญาต ระยะ 
เวลา 

วันหมดอาย ุ

11  กรมทางหลวง   เพ่ือสร้างทาง บายพาส บ้านห้วยตีนต่ัง  ต.เนินเพ่ิม  
อ.นครไทย  

 26     1       -    ป่าเนินเพ่ิม  5/11/1986  จนกว่าจะหมด
ความจ าเป็น 

 

12  กรมชลประทาน   ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าทวน   ต.นาบัว  
อ.นครไทย  

120      -         -     ป่าเนินเพ่ิม  29/10/ 
1987  

 30   8/8/2018  

13  ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ  

 ก่อสร้างโรงเรียนราษฎร์อุทิศพิทยา สาขาพัฒนา 
บ้านดงน้อย  

 ต.บ้านดง อ.
ชาติตระการ  

         
10  

    -            
50  

 ป่าดงตีนตก   
28/3/1991  

 30   9/6/2021  

14  กรมชลประทาน   เพ่ือก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าตอน   ต.นาบัว  
อ.นครไทย  

 10      -         -     ป่าเนินเพ่ิม   8/8/1982  จนกว่าจะหมด
ความจ าเป็น  

 

15  จังหวัดพิษณุโลก   สร้าท านบกั้นน้ าหินก่อ   ต.บ้านพร้าว 
อ.นครไทย  

  20      -      -     ป่าแดง 
และป่าชาติ
ตระการ  

25/2/1991   30   18/4/2021  

16  ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท   สร้างทางมาตรฐาน รพช.สายที่ พล 3002 บ้านซ ารู้- 
บ้านแก่งลาด  

ต.บ้านแยง  
อ.นครไทย  

62  2      -     ป่าเนินเพ่ิม   5/4/1995   30   11/5/2025  

17  กรมทางหลวง   เพ่ือก่อสร้างทางหลวงจงัหวัดสายนครไทย-บ้านตีนตก- 
บ้านนาเมือง  

 ต.นครชุม  
อ.นครไทย  

1,125      -       -     ป่าน้ าภาค
และป่าล าแคว
น้อยฝั่งซ้าย  

 8/8/1982  จนกว่าจะหมด
ความจ าเป็น  
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บทท่ี 10 
ข้อมูลคดีป่าไม้และท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรมไม ้

   
สาระส าคัญ 
 สถิติข้อมูลคดีป่าไม้และท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรมไม้สามารถน ามาวางแผนในการจัดการป่าไม้  
ในพื้นท่ีศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติประกอบด้วยข้อมูลคดีบุกรุกท่ีดินป่าไม้ข้อมูลคดีตัดไม้ในพื้นท่ีป่า
สงวนแห่งชาติและข้อมูลเล่ือยโซ่ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติเป็นต้น 
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บทท่ี 11 

ข้อมูลท่ีต้ังหน่วยงานราชการ 
   

1.กรมป่าไม้ 

กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรมป่าไม้ 10900 

โทรศัพท์:(662)-5514292-3 

โทรสาร:(662)-9405910 

 

2.หน่วยงานราชการอื่นๆ 
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บทท่ี 12 

ข้อมูลการส ารวจทรัพยากรป่าไมเ้พื่อการประเมนิมูลค่าป่าไม้ 
   

 

การวิเคราะห์ประเภทป่าไม้ปริมาณ (ความหนาแน่นจ านวนมูลค่า) และคุณภาพ (ชนิดพันธุ์ไม้
ส าคัญพันธุ์ไม้หายากดัชนีความหลากหลาย) และวิเคราะห์ความส าคัญของพื้นท่ีป่าไม้ท้ังในด้านนิเวศวิทยา
โดยพิจารณาจากความหนาแน่นของไม้ใหญ่ลูกไม้และกล้าไม้ตลอดจนปริมาตรไม้ในป่าและความส าคัญด้าน
เศรษฐกิจป่าไม้ได้แก่มูลค่าไม้ท่ีได้จากการท าไม้ออกและอื่นๆ ในบริเวณพื้นท่ีศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวน
แห่งชาติ 
 นอกจากนี้ยังท าการส ารวจรูปแบบและประเภทการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนท้องถิ่นที่อยู่
อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับพื้นท่ีป่าไม้ภายในศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเช่นการเก็บหาของป่าและการ
เก็บไม้ใช้สอย เป็นต้น 
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บทท่ี 13 

ข้อมูลอืน่ๆ เชน่โครงการหลวง/โครงการหลวงส่วนขยาย 

โครงการ คทช.เป็นต้น 
   

 โครงการหลวงท่ีอยู่ในพื้นท่ีศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 138 ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก ไม่มี
โครงการหลวงท่ีอยู่ในพื้นท่ี 
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บทที่ 14 
ข้อมูลแผนที่ท้ายกฎกระทรวง 

   
สาระส าคัญ 

1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม ในท้องท่ีต าบลนาบัว ต าบลบ่โพธิ์ ต าบลเนินเพิ่ม ต าบลหนองกะ
ท้าว และต าบลบ้านแยง อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 467 ณ วันท่ี 29 กันยายน พ.ศ.2515 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนท่ี 162 ลงวันท่ี 31 
ตุลาคม พ.ศ.2515 เนื้อที่ประมาณ 468,750 ไร่ 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้เต็ง ไม้รัง ไม้พลวง ไม้เหียง 
ม้ายาง ไม้ตะเคียน และไม้ชนิดอื่นท่ีมีค่าจ านวนมาก และมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย สมควร
ก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า และทรัพยากรธรรมชาติอื่นไว้ 
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ภาคผนวก 
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ตารางภาคผนวก  ป่าชุมชน 
ล าดับ ชื่อป่าชุมชน พื้นที่ (ไร่) 

1 ป่าชุมชนบ้านร้องกอก  
2 ป่าชุมชนบ้านเนินขามป้อม  
3 ป่าชุมชนบ้านป่ารวก  
4 ป่าชุมชนบ้านวังชมพู  
5 ป่าหมู่บ้านบ้านนาคล้าย  
6 ป่าหมู่บ้านบ้านบุ่งสีเสียด  
7 ป่าหมู่บ้านบ้านนาจาน  
8 ป่าหมู่บ้านบ้านน้ าทวน  
9 ป่าหมู่บ้านบ้านนาคล้อ  
10 ป่าหมู่บ้านบ้านป่าคาย  
11 ป่าชุมชนบ้านบ่อโพธิ์  
12 ป่าชุมชนบ้านนาเมือง  
13 ป่าชุมชนบ้านนาทุ่งใหญ่  
14 ป่าชุมชนบ้านโนนนาซอน  
15 ป่าหมู่บ้านบ้านสัมพันธ์  

 


