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ข้อมูลพื้นฐาน 
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาตทิี่ 279 ปา่กรุงชงิ จ.นครศรีธรรมราช 

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 
และ 

ส านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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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 279 ป่ากรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช ต าบลทุ่งปรัง อ าเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. พื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์ฯ แบ่งภารกิจเพื่อการจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
2.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ

จ านวน 15 ป่า คือ 1) ป่าสงวนแห่งชาติป่ากรุงชิง  เนื ้อที่ประมาณ 259,750 ไร่ 2) ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเลนเขาแหลมทาบ เนื้อท่ีประมาณ 1,125 ไร่ 3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเผียน เนื้อที่ประมาณ 69,125 
ไร ่ 4 )  ป ่าสงวนแห ่งชาต ิป ่า เลนคลองขนอม  เนื ้อ ที ่ประมาณ 11,275 ไร ่ 5 )  ป ่าสงวนแห ่งชา ติ 
ป่าทรายคอเขา เนื้อที่ประมาณ 937 ไร่ 6) ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยกองเสา เนื้อที่ประมาณ 8,212 ไร่  
7) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาคอกวาง เนื้อที่ประมาณ 660 ไร่ 8) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากน้ าท่าหมาก 
เนื้อท่ีประมาณ 268 ไร่ 9) ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเหลง เนื้อท่ีประมาณ 34,281 ไร่ 10) ป่าสงวนแห่งชาติ
ป ่ายาง โพรงและป ่า เขา ใหญ ่ เนื ้อ ที ่ประมาณ 60,625 ไ ร ่ 11 )  ป ่าสงวนแห่งชาต ิป ่า เขาห ัวช ้า ง  
เนื ้อที่ประมาณ 5,500 ไร่ 12) ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองธง เนื้อที่ประมาณ 61,800 ไร่ 13) ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาออก ป่าเขาท้องโหนด และป่าเขาชัยสน เนื้อที่ประมาณ 7,500 ไร่ 14) ป่าสงวนแห่งชาติป่า
เขานัน เนื้อท่ีประมาณ 59,375 ไร่ 15) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากน้ าสิชล เนื้อท่ีประมาณ 962 ไร่ 

2.2 บริหารจัดการป่าอื่นๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 5 ป่าคือ 1) ป่าเขากะทูน และ 
ป่าปลายกะเบียด 2) ป่าเลนปากน้ า 3) ป่าคลองน้ าเฒ่า 4) ป่าชัยคราม และป่าวัดประดู่ 5) ป่าไชยคราม และป่าวัด
ประดู่ แปลงท่ีสอง ในท้องท่ีต าบลท่ีรับผิดชอบแบบมีส่วนร่วม 

2.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครองจังหวัดพิษณุโลก 4 อ าเภอ คือ  
1) อ าเภอขนอม 2) อ าเภอสิชล 3)  อ า เภอนบพิต า  และ 4)  อ าเภอท่าศาลา (24 ต าบลประมาณ  
262 หมู่บ้าน) 

3. ศูนย์ฯ บริหารจัดการพื้นท่ีท้ังหมด 1,336,383.60 ไร่ ประกอบด้วยพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติเนื้อท่ี
625,604.74 ไร่ พื้นท่ี สปก. เนื้อที ่106,615.86 ไร่ และพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเนื้อที ่111,062.67 ไร่ 

4. พื้นท่ีป่าคงสภาพท่ีเหลือท้ังหมด 422,630.38 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.62 ของพื้นท่ีศูนย์ฯ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 343,782.07 ไร่ (เป็นพื้นท่ีป่าป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 318,561.30 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 23.84 ของพื้นที่ศูนย์ฯ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 239,712.99 ไร่ พื้นที่ สปก. จ านวน 
7,271.55 ไร่ และพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ 92,753.23 ไร่) 

5. มีพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 ร้อยละ 25.18 มีพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 2 ร้อยละ 11.79 มีพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 3 
ร้อยละ 8.83 มีพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 4 ร้อยละ 11.37 และมีพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 5 ร้อยละ 42.76 ของพื้นท่ีศูนย์ฯ 
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6. พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติมีร้อยละ 45.61 ของพื้นท่ีศูนย์ฯ (พื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ ร้อยละ 29.60 
พื้นท่ีป่าเพื่อเศรษฐกิจ ร้อยละ 13.29 พื้นท่ีท่ีเหมาสมกับการเกษตร ร้อยละ 1.42 และพื้นท่ีท่ีกันออก ร้อยละ 1.30) 

7. พื้นท่ีสูงสุดและต่ าสุดประมาณ 100-400 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
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8. การด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นท่ีศูนย์ฯประกอบด้วย 
8.1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด 

8.1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 14 ป่า 
8.1.2 ข้อมูลวัดท่ีอยู่ ในพื้นท่ีป่าไม้  จ านวน 6 วัด มีพื้นท่ี 78 ไร่  4 งาน 174 ตารางวา  

เพื่อด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2538 เห็นชอบในหลักการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาพระสงฆ์ในพื้นท่ีป่าไม้ 

8.2 ข้อมูลฝายมีจ านวน – ฝาย (ยังไม่มีข้อมูล) 
8.3 ข้อมูลไฟป่าจ านวนการเกิดไฟป่า (ยังไม่มีข้อมูล) 
8.4 ข้อมูลราษฎรถือครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่าที่ 279 ป่ากรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช  

มีพื้นท่ีในการถือครองท่ีดินประมาณ 44,563 ไร่ 
8.5 ข้อมูลงานอนุญาตผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่า 21 ราย 33 กิจกรรม 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลท่ีต้ังส านักงาน 

   
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี 279 ป่ากรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) กรมป่าไม้ 
ที่ต้ัง ต าบลทุ่งปรัง อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ตารางที ่ 1 ข้อมูลติดต่อผู้อ านวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 279 ป่ากรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ นายวิศิษฏ์  ชิตรัตถา 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง 2558 
โทรศัพท์/โทรสาร 089-7733602 
E-mail - 
Website www.forest.go.th 
 
 
 
 
 
 
 

ยังไม่มีภาพ 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 ท่ีต้ังศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 279 ป่ากรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช 
 
ตารางที ่ 2 ค่าพิกัดท่ีต้ังศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
UTM (Zone47) Lat-Long 
N(Y)= 990972 Lat(Y)= 8.9671 
E(X)= 601357 Long(X)= 99.8949 

 

 

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

   
สาระส าคัญ 
 

1. พื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 279 ป่ากรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช  
แบ่งภารกิจเพื่อการจัดการป่าแบบเอนกประสงค์ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

1.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ
จ านวน 15 ป่า คือ 1) ป่าสงวนแห่งชาติป่ากรุงชิง เนื ้อที่ประมาณ 259,750 ไร่ 2) ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเลนเขาแหลมทาบ เนื้อที่ประมาณ 1,125 ไร่ 3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเผียน เนื้อที่ประมาณ 
69,125 ไร่ 4) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองขนอม เนื้อที่ประมาณ 11,275 ไร่ 5) ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าทรายคอเขา เนื้อที่ประมาณ 937 ไร่ 6) ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยกองเสา เนื้อที่ประมาณ 8,212 ไร่  
7) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาคอกวาง เนื้อท่ีประมาณ 660 ไร่ 8) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากน้ าท่าหมาก 
เนื้อที่ประมาณ 268 ไร่ 9) ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเหลง เนื้อที่ประมาณ 34,281 ไร่ 10) ป่าสงวน
แห่งชาติป่ายางโพรงและป่าเขาใหญ่ เนื ้อที่ประมาณ 60,625 ไร่ 11) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหัวช้าง  
เนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร่ 12) ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองธง เนื้อที่ประมาณ 61,800 ไร่ 13) ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาออก ป่าเขาท้องโหนด และป่าเขาชัยสน เนื้อท่ีประมาณ 7,500 ไร่ 14) ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขานัน เนื้อท่ีประมาณ 59,375 ไร่ 15) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากน้ าสิชล เนื้อท่ีประมาณ 962 ไร่ 

1.2 บริหารจัดการป่าอื่นๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 5 ป่าคือ 1) ป่าเขากะทูน และ 
ป่าปลายกะเบียด 2) ป่าเลนปากน้ า 3) ป่าคลองน้ าเฒ่า 4) ป่าชัยคราม และป่าวัดประดู่ 5) ป่าไชยคราม และป่าวัด
ประดู่ แปลงท่ีสอง ในท้องท่ีต าบลท่ีรับผิดชอบแบบมีส่วนร่วม 

1.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครองจังหวัดพิษณุโลก 4 อ าเภอ คือ  
1) อ าเภอขนอม 2) อ าเภอสิชล 3) อ าเภอนบพิต า และ 4) อ าเภอท่าศาลา  (24 ต าบลประมาณ 262 
หมู่บ้าน) 

 

2. ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี (ไม่มีข้อมูล) 
2.1 ทรัพยากรป่าไม้โดยท่ัวไป 
2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า  

2.3 แหล่งน้ าต้นน้ าล าธารท่ีส าคัญ 

2.4 แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
  



ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 10 

 

2.5 ข้อมูลพื้นท่ีแบ่งตามเขตการปกครอง 
2.5.1 ต าบล 
 

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

 จ.นครศรีธรรมราช   กิ่งอ.นบพิต า   ต.กรุงชิง               7,370     267,092.29  
 จ.นครศรีธรรมราช   กิ่งอ.นบพิต า   ต.นบพิต า               6,621       79,664.95  
 จ.นครศรีธรรมราช   กิ่งอ.นบพิต า   ต.กะหรอ               8,029       32,807.22  
 จ.นครศรีธรรมราช   กิ่งอ.นบพิต า   ต.นาเหรง               6,368       71,489.53  
 จ.นครศรีธรรมราช   อ.ขนอม   ต.ท้องเนียน               2,349       37,184.50  
 จ.นครศรีธรรมราช   อ.ขนอม   ต.ควนทอง               9,099     103,967.26  
 จ.นครศรีธรรมราช   อ.ขนอม   ต.ขนอม               4,540       53,092.04  
 จ.นครศรีธรรมราช   อ.ท่าศาลา   ต.กลาย               8,708       25,984.98  
 จ.นครศรีธรรมราช   อ.ท่าศาลา   ต.ตล่ิงชัน               7,688       50,476.84  
 จ.นครศรีธรรมราช   อ.ท่าศาลา   ต.ท่าขึ้น               9,813       41,222.57  
 จ.นครศรีธรรมราช   อ.ท่าศาลา   ต.ท่าศาลา             20,394       20,719.58  
 จ.นครศรีธรรมราช   อ.ท่าศาลา   ต.โมคลาน             10,593       19,083.41  
 จ.นครศรีธรรมราช   อ.ท่าศาลา   ต.ดอนตะโก               3,851       13,296.27  
 จ.นครศรีธรรมราช   อ.ท่าศาลา   ต.หัวตะพาน    -       16,304.76  
 จ.นครศรีธรรมราช   อ.ท่าศาลา   ต.สระแก้ว             10,973       23,369.40  
 จ.นครศรีธรรมราช   อ.สิชล   ต.ทุ่งใส             16,234       47,188.13  
 จ.นครศรีธรรมราช   อ.สิชล   ต.ส่ีขีด             10,618       82,171.48  
 จ.นครศรีธรรมราช   อ.สิชล   ต.สิชล               6,009       24,835.54  
 จ.นครศรีธรรมราช   อ.สิชล   ต.ทุ่งปรัง             13,143       35,048.49  
 จ.นครศรีธรรมราช   อ.สิชล   ต.เขาน้อย              5,135       78,280.43  
 จ.นครศรีธรรมราช   อ.สิชล   ต.ฉลอง               5,873       51,322.09  
 จ.นครศรีธรรมราช   อ.สิชล   ต.เสาเภา             10,656       25,211.24  
 จ.นครศรีธรรมราช   อ.สิชล   ต.เทพราช               6,486       52,416.61  
 จ.นครศรีธรรมราช   อ.สิชล   ต.เปล่ียน               7,999       32,939.58  
 รวม                4              24             93,126   1,285,169.19  
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2.5.2 หมู่บ้าน 
 

ตารางที ่ 4 รายช่ือหมู่บ้าน 
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

1 บ้านท่าศาลา ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
2 บ้านเตาหม้อ ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
3 บ้านท่าสูง ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
4 บ้านท่าสูงบน ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
5 บ้านในถุง ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
6 บ้านสระบัว ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
7 บ้านหน้าทับ ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
8 บ้านปากน้ าใหม่ ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
9 บ้านด่านภาษี ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
10 บ้านบ่อนนท์ ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
11 บ้านฝายท่า ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
12 บ้านในไร ่ ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
13 บ้านในไร ่ ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
14 บ้านแหลม ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
15 บ้านบางตง ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
16 บ้านโพธิ์ ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
17 บ้านคูเถร ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
18 บ้านประตูช้าง ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
19 บ้านในหัน ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
20 บ้านไม้มูก ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
21 บ้านปลักจอก ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
22 บ้านศาลาต้นสะท้อน ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
23 บ้านลุ่มนา ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
24 บ้านโคกเหล็ก ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
25 บ้านประตูช้างออก ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
26 บ้านทางขึ้น ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
27 บ้านตะเคียนด า ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
28 บ้านยางงาม ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
29 บ้านสาขา ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
30 บ้านวัดเทวดาราม ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
31 บ้านส านักม่วง ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
32 บ้านไร ่ ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
33 บ้านหนับเภา ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
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ตารางที่ 4  (ต่อ)     
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

34 บ้านประดู่หอม ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
35 บ้านในโคร๊ะ ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
36 บ้านพระเลียบ ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
37 บ้านส่ีกั๊ก ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
38 บ้านแขก ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
39 บ้านกลาง ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
40 บ้านคลองเกียบ หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
41 บ้านฉิมพลี หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
42 บ้านคลองขุด หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
43 บ้านทุ่งตก หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
44 บ้านดอนยาง หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
45 บ้านทุ่งชน หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
46 บ้านวัดประดู่ หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
47 บ้านสวนหมาก หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
48 บ้านคลองดิน หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
49 บ้านวัดโหนด โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
50 บ้านวัดใหญ่รัตนโพธิ ์ โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
51 บ้านดอนกุน โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
52 บ้านทุ่งเกราะ โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
53 บ้านปากโม๊ระ โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
54 บ้านตลาดหัส โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
55 บ้านป่าพายุ โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
56 บ้านทุ่งเกราะล่าง โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
57 บ้านนางไกร โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
58 บ้านโมคลาน โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
59 บ้านประชาสรรค์ โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
60 บ้านอู่ตะเภา โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
61 บ้านนาเหม็ด โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
62 บ้านคลองเกาะ โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
63 บ้านปากดวด กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
64 บ้านดอนเกล้ียง กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
65 บ้านบางสาน กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
66 บ้านกลาย กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
67 บ้านคลองตะเกียง กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
68 บ้านบ่อกรูด กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
69 บ้านทุ่งพันธ ์ กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

70 บ้านนาเพลง กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
72 บ้านหินออก กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
73 บ้านในไร ่ กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
74 บ้านฉาง ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
75 บ้านชุมแสง ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
76 บ้านจันพอ ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
77 บ้านคูใหม่ ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
78 บ้านหญ้าปล้อง ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
79 บ้านไทรขาม ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
80 บ้านชุมโลง สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
81 บ้านน้ าตก สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
82 บ้านเราะ สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
83 บ้านโคกตะเคียน สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
84 บ้านสระแก้ว สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
85 บ้านนากุน สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
86 บ้านศาลาสามหลัง สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
87 บ้านอินทนิน สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
88 บ้านหัวคู สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
89 บ้านกาพระ สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
90 บ้านในญาติ สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
91 บ้านชะอม ตล่ิงชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
92 บ้านปลักปลา ตล่ิงชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
93 บ้านปากเจา ตล่ิงชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
94 บ้านหนองหว้า ตล่ิงชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
95 บ้านสวนจันทร์ ตล่ิงชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
96 บ้านหน้าเขาวัด ตล่ิงชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
97 บ้านนาท้อน ตล่ิงชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
98 บ้านเขานัน ตล่ิงชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
99 บ้านสองแพรก โพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
100 บ้านบนถนน โพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
101 บ้านตีนดอนเหนือ โพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
102 บ้านกลาง โพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
103 บ้านส่ีแยกวัดโหนด โพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
104 บ้านมะยิง โพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
105 บ้านยางด้วน โพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช   
106 บ้านตลาดสิชล สิชล สิชล นครศรีธรรมราช   
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 
107 บ้านหนาลึก สิชล สิชล นครศรีธรรมราช   
108 บ้านปากน้ า สิชล สิชล นครศรีธรรมราช   
109 บ้านนาขอม สิชล สิชล นครศรีธรรมราช   
110 บ้านบางฉาง สิชล สิชล นครศรีธรรมราช   
111 บ้านจอมทอง สิชล สิชล นครศรีธรรมราช   
112 บ้านดอนนาม สิชล สิชล นครศรีธรรมราช   
113 บ้านคลองพอ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช   
114 บ้านสระส่ีมุม สิชล สิชล นครศรีธรรมราช   
115 บ้านวังหลวงนอก เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช   
116 บ้านวังหลวงใน เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช   
117 บ้านคอกวัว (นาตรอก) เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช   
118 บ้านสีสา เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช   
119 บ้านเขาอม เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช   
120 บ้านไสเหรียง เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช   
121 บ้านเขาทราย เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช   
122 บ้านไสพลู เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช   
123 บ้านหัวทุ่ง เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช   
124 บ้านท่าหิน เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช   
125 บ้านนมโปร๊ะ เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช   
126 บ้านห้วยปลิง เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช   
127 บ้านเขาลานวัว เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช   
128 บ้านท่าควาย ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช   
129 บ้านคลองไทร ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช   
130 บ้านทุ่งเจ้าไชย ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช   
131 บ้านดอนม่วง ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช   
132 บ้านในดอน ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช   
133 บ้านทุ่งนอก ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช   
134 บ้านโพธิ์เสด็จ ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช   
135 บ้านห้วยซ า ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช   
136 บ้านพังก า ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช   
137 บ้านวังส้าน ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช   
138 บ้านขุนจันทร์ เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช   
139 บ้านเสาเภา เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช   
140 บ้านปากด่าน เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช   
141 บ้านราชพฤกษ์ เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช   
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 
142 บ้านต้นเหรียง เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช   
143 บ้านท่าเช่ียว เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช   
144 บ้านหัวแรต เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช   
145 บ้านทุ่งครั่ง เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช   
146 บ้านถนนใน เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช   
147 บ้านเขาคา เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช   
148 บ้านนาแล เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช   
149 บ้านถนนตก เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช   
150 บ้านสระกูด เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช   
151 บ้านราษพฤกษ์ เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช   
152 บ้านเขาเหล็ก (พังหัวควาย) ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช   
153 บ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช   
154 บ้านต้นจันทร์ ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช   
155 บ้านนาเหม้า ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช   
156 บ้านทุ่งคา ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช   
157 บ้านในไร ่ ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช   
158 บ้านปลายทอน ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช   
159 บ้านหนองเต่า ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช   
160 บ้านท่าควาย ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช   
161 บ้านจอมพิบูลย์ ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช   
162 บ้านทุ่งไม้เรียง ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช   
163 บ้านทุ่งคา ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช   
164 บ้านถนนพาด ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช   
165 บ้านเขาเหล็ก ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช   
166 บ้านชายเขา ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช   
167 บ้านท่าเช่ียว ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช   
168 บ้านน้ าร้อน ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช   
169 บ้านส่ีขีด ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช   
170 บ้านท่าโคก ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช   
171 บ้านเขาพระ ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช   
172 บ้านนากลาง ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช   
173 บ้านทุ่งหัวนา ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช   
174 บ้านยางโพรง ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช   
175 บ้านเขาหัวช้าง ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช   
176 บ้านทุ่งหัวนา ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช   
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 
177 บ้านเกล็ดแรด ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช   
178 บ้านเขาพับผ้า ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช   
179 บ้านต่อเรือ เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช   
180 บ้านเทพราช เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช   
181 บ้านต้นเนียง เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช   
182 บ้านเขายวนเฒ่า เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช   
183 บ้านเผียน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช   
184 บ้านเทพราช (ใสแพ) เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช   
185 บ้านใสอ้อย เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช   
186 บ้านน้ าฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช   
187 บ้านเขาคา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช   
188 บ้านเผียนบน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช   
189 บ้านสระยูง เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช   
190 บ้านตลาดจันทร์ เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช   
191 บ้านเหนือทุ่ง เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช   
192 บ้านส านักเนียน เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช   
193 บ้านยาน เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช   
194 บ้านเขาใหญ่ เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช   
195 บ้านทุ่งขันหมาก เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช   
196 บ้านฝ่ายท่า สิชล สิชล นครศรีธรรมราช   
197 บ้านเขาเหลง ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช   
198 บ้านห้วยทรายทอง ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช   
199 บ้านในเขา ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช   
200 บ้านห้วยศรีชัย สิชล สิชล นครศรีธรรมราช   
201 บ้านห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช   
202 บ้านตลาดจันทร์ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช   
203 บ้านทุ่งไสย ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช   
204 บ้านบางโหนด ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช   
205 บ้านพังมะพร้าว ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช   
206 บ้านหัวเทอะ ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช   
207 บ้านส่ีแยกในใส ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช   
208 บ้านโพธิ์กรด ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช   
209 บ้านชายทะเล ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช   
210 บ้านเปร็ต ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช   
211 บ้านในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช   
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 
212 บ้านวัดท่าส าเภา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช   
213 บ้านนาคลอง ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช   
214 บ้านวัดใน ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช   
215 บ้านป่าคา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช   
216 บ้านเขาดิน ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช   
217 บ้านป่าตาล ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช   
218 บ้านสวนโชว์ ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช   
219 บ้านหน้าควน ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช   
220 บ้านบางคู ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช   
221 บ้านท่าจอด ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช   
222 บ้านท่าน้อย ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช   
223 บ้านคลองเหลง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช   
224 บ้านเขาวังทอง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช   
225 บ้านคลองวัง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช   
226 บ้านคีรีรัตน์ ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช   
227 บ้านเขาหัวช้าง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช   
228 บ้านท่าม่วง ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช   
229 บ้านแขวงเภา ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช   
230 บ้านท้องโหนด ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช   
231 บ้านท่าจันทร์ ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช   
232 บ้านแหลมประทับ ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช   
233 บ้านน้ าโฉ ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช   
234 บ้านท่าบ่อโก ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช   
235 บ้านบางแพง ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช   
236 บ้านโรงเหล็ก นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช   
237 บ้านเขาเหล็ก นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช   
238 บ้านสวนกลาง นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช   
239 บ้านพังหรัน นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช   
240 บ้านทอนผักกูด นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช   
241 บ้านควนสวนปัด นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช   
242 บ้านถ้ าโคก นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช   
243 บ้านนบ กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช   
244 บ้านห้วยพาน กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช   
245 บ้านพิต า กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช   
246 บ้านเปียน กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช   
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 
247 บ้านสวนปราง กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช   
248 บ้านปากลง กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช   
249 บ้านในโคร๊ะ กะหรอ นบพิต า นครศรีธรรมราช   
250 บ้านตลาดจันทร์ กะหรอ นบพิต า นครศรีธรรมราช   
251 บ้านท่าหว้า กะหรอ นบพิต า นครศรีธรรมราช   
252 บ้านสะพานราง กะหรอ นบพิต า นครศรีธรรมราช   
253 บ้านหัวทุ่ง กะหรอ นบพิต า นครศรีธรรมราช   
254 บ้านอู่ทอง กะหรอ นบพิต า นครศรีธรรมราช   
255 บ้านวัดโท กะหรอ นบพิต า นครศรีธรรมราช   
256 บ้านท่าพุด นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช   
257 บ้านวังเลา นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช   
258 บ้านนาเหรง นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช   
259 บ้านในตูล นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช   
260 บ้านนานอน นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช   
261 บ้านย่านยาว นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช   
262 บ้านคลองโชน นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช   
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2.6 ข้อมูลอาชีพ/รายได้เฉล่ียของชุมชน 
อ าเภอขนอม เป็นเมืองเก่าแก่ในรัชสมัยพระเจ้าอู่ทอง แห่งกรุงศรีอยุธยา ระหว่าง พ.ศ.1893 - 

1912 ได้รับการส ารวจเข้าอยู่ในท าเนียบการปกครองในสมัย ร.5  มีฐานะเป็นต าบล ๆ หนึ่งของ อ.สิชล  
จ.นครศรีธรรมราช ยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอเมื่อ พ.ศ.2481 และยกฐานะเป็นอ าเภอ เมื่อ วันท่ี 11 ธันวาคม 
2502 

 
ตารางที ่ 5 ข้อมูลอาชีพรายได้เฉล่ียของชุมชนของอ าเภอขนอม 
1. อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ การท่องเท่ียว 
2. อาชีพเสริม ได้แก่ ท าผ้าบาติค 

3. จ านวนธนาคาร 
 

4 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคาร ออมสิน โทร.0-7552-9019 
ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 0-7552-9440 
ธนาคาร กรุงไทย  โทร.0-7552-9096 
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ โทร.0-7552-9041 

4. จ านวนห้างสรรพสินค้า มี 1 แห่ง 

 
 อ าเภอสิชล จัดต้ังเมื่อสมัยรัชกาลท่ี 5 ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี ร.ศ.116  
เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2440 ให้จังหวัดนครศรีธรรมราชมี 9 อ าเภอ คือ อ าเภอกลางเมือง อ าเภอเบี้ยซัด 
อ าเภอร่อนพิบูลย์ อ าเภอสิชล อ าเภอล าพูน อ าเภอฉวาง อ าเภอทุ่งสง อ าเภอเขาพังไกร และอ าเภอกลาย 
สิชลเมื่อได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอ ได้ต้ังท่ีว่าการอ าเภอท่ีฉลองระยะหนึ่ง แล้วย้ายไปท่ีบ้านปากแพรก 
(ตลาดสิชลปัจจุบัน) ต่อมาย้ายไปต้ังบ้านบางฉาง(ท่ีว่าการอ าเภอหลังเก่า) มีหลวงอนุสรสิทธิกรรม  
(นายบัว ณ นคร) เป็นนายอ าเภอคนแรก นับว่าเป็นยุคของการสถาปนาอ าเภอสิชล 
 
ตารางที ่ 6 ข้อมูลอาชีพรายได้เฉล่ียของชุมชนของอ าเภอสิชล 

1. อาชีพหลัก ได้แก่ 
1.  เกษตรกรรม 
2.  ประมง 
3.  การพาณิชยกรรม 

2. อาชีพเสริม ได้แก่ 1. ค้าขาย 

3. จ านวนธนาคาร 
 

มี 5 แห่ง ได้แก่ 
1.  ธนาคาร ธกส.                  โทร. 0-7553-6369 
2.  ธนาคารกรุงเทพฯ             โทร. 0-7553-6030 
3.  ธนาคารออมสิน                โทร. 0-7553-6233 
4.  ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ        โทร. 0-7553-6022 
5.  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด       โทร. 0-7553-5330 

4. จ านวนห้างสรรพสินค้า มี 1 แห่ง 
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 อ าเภอนบพิต า ความหมายของค าว่า " นบพิต า " มาจากช่ือบ้าน " นบ " และบ้าน " พิต า" รวมกัน
ท าให้มีการเรียกกันติดปากว่า " นบพิต า" ซึ่งมีความหมายว่า " กินดี อยู่ดี มั่งมี ศรีสุข " ต่อมาเมื่อวันท่ี  
1 กุมภาพันธ์ 2538 ได้มีปรกาศกระทรวงมหาดไทยแบ่งเขตการปกครองท้องท่ี อ. ท่าศาลา ต้ังเป็น 
กิ่ง อ.นบพิต า โดยใช้ศาลาวัดใหม่ไทยเจริญ(วัดป่าช้าจีน) เป็นท่ีท าการช่ัวคราว เมื่อครั้งอยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้างอาคารท่ีว่าการกิ่งอ าเภอใหม่ และเปิดท าการเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2538  ต่อมาเมื่อวันท่ี  
8 กันยายน 2550 ได้ยกฐานะเป็นอ าเภอนบพิต า 
 
ตารางที ่ 7 ข้อมูลอาชีพรายได้เฉล่ียของชุมชนของอ าเภอนบพิต า 

1. อาชีพหลัก ได้แก่ 
1.  ท าสวนยางพารา , สวนผลไม้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ฯลฯ) 
2.  การเล้ียงสัตว์ ได้แก่ สุกร เป็ด โค 
3.  การท าไร่ ท านา 

2. อาชีพเสริม ได้แก่ 
1.  ปลูกพืชผัก 
2.  การประมงบ้างเล็กน้อย 

3. จ านวนธนาคาร 
 

มี 1 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อ.นบพิต า 

4. จ านวนห้างสรรพสินค้า มี 1 แห่ง 

 
 อ าเภอท่าศาลา ดินแดนแห่งนี้เป็นท่ีต้ังของเมืองโบราณ มีการปกครองระบบหัวเมืองมาต้ังแต่ปลาย
สมัยกรุงศรีอยุธยา มีนายเจริญ เป็นนายอ าเภอคนแรก เมื่อ ร.ศ.116 จนถึง พ.ศ.2459 จึงได้เปล่ียนช่ือเดิม
จากอ าเภอกลายมาเป็นอ าเภอท่าศาลา จนถึงปัจจุบัน 
 
ตารางที ่ 8 ข้อมูลอาชีพรายได้เฉล่ียของชุมชนของอ าเภอท่าศาลา 
1. อาชีพหลัก ได้แก่ ท าสวนยางพารา ท าสวนผลไม้ ท าการประมง ท านา และเล้ียงสัตว์ 
2. อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้างท่ัวไป ผลิตสินค้า OTOP  ค้าขาย 

3. จ านวนธนาคาร 
 

มี 4 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคาร กรุงไทย  โทร.075-521550 
ธนาคาร ออมสิน โทร.075-521129 
ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร.075-330801 
ธนาคาร กสิกรไทย โทร.075-521336-8 

4. จ านวนห้างสรรพสินค้า มี 1 แห่ง 
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2.7 ข้อมูลด้านสังคม (หมู่บ้านในและนอกเขตป่า/ประชากร) 

หมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน 10 ต าบล 4 อ าเภอ 
จ านวนครัวเรือน 17,742 ครัวเรือนประชากรท้ังหมด 72,898 คน 
 
ตารางที ่ 9 ข้อมูลด้านสังคมหมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากรุงชิง 
ล าดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1  ต.นบพิต า   กิ่งอ.นบพิต า       1,658                         6,621  
2  ต.ท้องเนียน   อ.ขนอม         594                         2,349  
3  ต.ควนทอง   อ.ขนอม       2,786                         9,099  
4  ต.ขนอม   อ.ขนอม         950                         4,540  
5  ต.ตล่ิงชัน   อ.ท่าศาลา       1,670                         7,688  
6  ต.ทุ่งใส   อ.สิชล       3,543                       16,234  
7  ต.สิชล   อ.สิชล       1,375                         6,009  
8  ต.ฉลอง   อ.สิชล       1,595                         5,873  
9  ต.เทพราช   อ.สิชล       1,595                         6,486  
10  ต.เปล่ียน   อ.สิชล       1,976                         7,999  

รวม 10 4 17,742                     72,898  
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ตารางที ่ 10 หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากรุงชิง 
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร(คน) 

1 บ้านเขานัน ตล่ิงชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
 

2 บ้านสระส่ีมุม สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 
 

3 บ้านเขาทราย เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช 
 

4 บ้านวังส้าน ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช 
 

5 บ้านเขายวนเฒ่า เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 
 

6 บ้านเผียน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 
 

7 บ้านเผียนบน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 
 

8 บ้านส านักเนียน เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช 
 

9 บ้านยาน เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช 
 

10 บ้านทุ่งขันหมาก เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช 
 

11 บ้านห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 
 

12 บ้านนาคลอง ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 
 

13 บ้านคลองวัง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 
 

14 บ้านคีรีรัตน์ ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 
 

15 บ้านเขาหัวช้าง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 
 

16 บ้านบางแพง ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช 
 

17 บ้านถ้ าโคก นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช 
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หมู่บ้านที่อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนหมู่บ้าน 245 หมู่บ้าน 24 ต าบล 4 อ าเภอ
จ านวนครัวเรือน 21,439 ครัวเรือนประชากรท้ังหมด 93,126 คน 

 

ตารางที ่ 11 ข้อมูลด้านสังคมหมู่บ้านท่ีอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากรุงชิง 
ล าดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1   ต.กรุงชิง   กิ่งอ.นบพิต า                         1,736             7,370  
2   ต.นบพิต า   กิ่งอ.นบพิต า                         1,658             6,621  
3   ต.กะหรอ   กิ่งอ.นบพิต า                         1,844             8,029  
4   ต.นาเหรง   กิ่งอ.นบพิต า                         1,400             6,368  
5  ต.ท้องเนียน   อ.ขนอม                           594             2,349  
6  ต.ควนทอง   อ.ขนอม                         2,786             9,099  
7  ต.ขนอม   อ.ขนอม                           950             4,540  
8  ต.กลาย   อ.ท่าศาลา                         2,031             8,708  
9  ต.ตล่ิงชัน   อ.ท่าศาลา                         1,670             7,688  
10  ต.ท่าขึ้น   อ.ท่าศาลา                         2,176             9,813  
11  ต.ท่าศาลา   อ.ท่าศาลา                         5,915           20,394  
12  ต.โมคลาน   อ.ท่าศาลา                         1,895           10,593  
13  ต.ดอนตะโก   อ.ท่าศาลา                         1,007             3,851  
14  ต.หัวตะพาน   อ.ท่าศาลา    -    -  
15  ต.สระแก้ว   อ.ท่าศาลา                         2,332           10,973  
16  ต.ทุ่งใส   อ.สิชล                         3,543           16,234  
17  ต.ส่ีขีด   อ.สิชล                         2,320           10,618  
18  ต.สิชล   อ.สิชล                         1,375             6,009  
19  ต.ทุ่งปรัง   อ.สิชล                         2,942           13,143  
20  ต.เขาน้อย   อ.สิชล                         1,395             5,135  
21  ต.ฉลอง   อ.สิชล                         1,595             5,873  
22  ต.เสาเภา   อ.สิชล                         2,366           10,656  
23  ต.เทพราช   อ.สิชล                         1,595             6,486  
24  ต.เปล่ียน   อ.สิชล                         1,976             7,999  

 รวม            24            4                       21,439           93,126  
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ตารางที ่ 12 หมู่บ้านท่ีอยูน่อกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากรุงชิง 
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 บ้านหญ้าปล้อง ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
2 บ้านจันพอ ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
3 บ้านไทรขาม ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
4 บ้านชุมแสง ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
5 บ้านคูใหม่ ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
6 บ้านฉาง ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
7 บ้านอู่ตะเภา โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
8 บ้านประชาสรรค์ โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
9 บ้านนางไกร โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
10 บ้านโมคลาน โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
11 บ้านทุ่งเกราะ โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
12 บ้านทุ่งเกราะล่าง โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
13 บ้านนาเหม็ด โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
14 บ้านวัดโหนด โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
15 บ้านปากน้ าใหม่ ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
16 บ้านคลองเกาะ โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
17 บ้านวัดใหญ่รัตนโพธิ ์ โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
18 บ้านหน้าทับ ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
19 บ้านส่ีแยกวัดโหนด โพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
20 บ้านในไร ่ ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
21 บ้านปากโม๊ระ โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
22 บ้านบางตง ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
23 บ้านกลาง โพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
24 บ้านมะยิง โพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
25 บ้านดอนกุน โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
26 บ้านป่าพายุ โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
27 บ้านตลาดหัส โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
28 บ้านสวนหมาก หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
29 บ้านวัดประดู่ หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
30 บ้านแหลม ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
31 บ้านคลองขุด หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
32 บ้านตีนดอนเหนือ โพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
33 บ้านคลองดิน หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
34 บ้านทุ่งตก หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
35 บ้านฉิมพลี หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
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ตารางที่ 12  (ต่อ)    
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

36 บ้านบนถนน โพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
37 บ้านดอนยาง หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
38 บ้านยางด้วน โพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
39 บ้านทุ่งชน หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
40 บ้านคลองเกียบ หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
41 บ้านสองแพรก โพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
42 บ้านสระบัว ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
43 บ้านย่านยาว นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช 
44 บ้านในตูล นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช 
45 บ้านท่าหว้า กะหรอ นบพิต า นครศรีธรรมราช 
46 บ้านศาลาต้นสะท้อน ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
47 บ้านในถุง ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
48 บ้านคูเถร ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
49 บ้านฝายท่า ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
50 บ้านท่าพุด นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช 
51 บ้านปลักจอก ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
52 บ้านประตูช้าง ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
53 บ้านในไร ่ ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
54 บ้านท่าสูง ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
55 บ้านลุ่มนา ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
56 บ้านท่าศาลา ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
57 บ้านด่านภาษี ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
58 บ้านโคกเหล็ก ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
59 บ้านวังเลา นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช 
60 บ้านหัวทุ่ง กะหรอ นบพิต า นครศรีธรรมราช 
61 บ้านอู่ทอง กะหรอ นบพิต า นครศรีธรรมราช 
62 บ้านไม้มูก ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
63 บ้านท่าสูงบน ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
64 บ้านประตูช้างออก ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
65 บ้านสะพานราง กะหรอ นบพิต า นครศรีธรรมราช 
66 บ้านตลาดจันทร์ กะหรอ นบพิต า นครศรีธรรมราช 
67 บ้านบ่อนนท์ ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
68 บ้านเตาหม้อ ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
69 บ้านในหัน ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
70 บ้านโพธิ์ ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
     



ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 26 

 

ตารางที่ 12  (ต่อ)    
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

71 บ้านแขก ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
72 บ้านในโคร๊ะ กะหรอ นบพิต า นครศรีธรรมราช 
73 บ้านวัดโท กะหรอ นบพิต า นครศรีธรรมราช 
74 บ้านประดู่หอม ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
75 บ้านไร ่ ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
76 บ้านส่ีกั๊ก ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
77 บ้านทางขึ้น ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
78 บ้านนาเหรง นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช 
79 บ้านกลาง ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
80 บ้านนานอน นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช 
81 บ้านคลองโชน นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช 
82 บ้านควนสวนปัด นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช 
83 บ้านน้ าตก สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
84 บ้านวัดเทวดาราม ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
85 บ้านยางงาม ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
86 บ้านพระเลียบ ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
87 บ้านในโคร๊ะ ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
88 บ้านพังหรัน นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช 
89 บ้านทอนผักกูด นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช 
90 บ้านโรงเหล็ก นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช 
91 บ้านสวนกลาง นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช 
92 บ้านชุมโลง สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
93 บ้านส านักม่วง ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
94 บ้านพิต า กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช 
95 บ้านหนับเภา ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
96 บ้านตะเคียนด า ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
97 บ้านเราะ สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
98 บ้านสาขา ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
99 บ้านหนองหว้า ตล่ิงชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
100 บ้านในญาติ สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
101 บ้านนากุน สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
102 บ้านปากเจา ตล่ิงชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
103 บ้านศาลาสามหลัง สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
104 บ้านอินทนิน สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
105 บ้านหัวคู สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
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ตารางที่ 12  (ต่อ)    
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
106 บ้านเขาเหล็ก นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช 
107 บ้านปลักปลา ตล่ิงชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
108 บ้านนาท้อน ตล่ิงชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
109 บ้านกาพระ สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
110 บ้านโคกตะเคียน สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
111 บ้านสระแก้ว สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
112 บ้านเปียน กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช 
113 บ้านชะอม ตล่ิงชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
114 บ้านห้วยพาน กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช 
115 บ้านนบ กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช 
116 บ้านบ่อกรูด กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
117 บ้านสวนปราง กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช 
118 บ้านคลองตะเกียง กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
119 บ้านหน้าเขาวัด ตล่ิงชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
120 บ้านสวนจันทร์ ตล่ิงชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
121 บ้านนาเพลง กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
122 บ้านบางสาน กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
123 บ้านปากลง กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช 
124 บ้านกลาย กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
125 บ้านดอนใคร กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
126 บ้านเขาลานวัว เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช 
127 บ้านหินออก กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
128 บ้านคอกวัว (นาตรอก) เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช 
129 บ้านนมโปร๊ะ เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช 
130 บ้านเขาอม เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช 
131 บ้านดอนเกล้ียง กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
132 บ้านในไร ่ กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
133 บ้านสีสา เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช 
134 บ้านวังหลวงนอก เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช 
135 บ้านวังหลวงใน เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช 
136 บ้านไสเหรียง เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช 
137 บ้านทุ่งพันธ ์ กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
138 บ้านหัวทุ่ง เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช 
139 บ้านห้วยปลิง เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช 
140 บ้านท่าหิน เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช 
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ตารางท่ี 12  (ต่อ)    
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
141 บ้านไสพลู เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช 
142 บ้านใสอ้อย เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 
143 บ้านเทพราช (ใสแพ) เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 
144 บ้านหัวแรต เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 
145 บ้านเทพราช เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 
146 บ้านปากดวด กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
147 บ้านต่อเรือ เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 
148 บ้านนาแล เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 
149 บ้านเขาคา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 
150 บ้านเขาคา เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 
151 บ้านราชพฤกษ์ เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 
152 บ้านน้ าฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 
153 บ้านราษพฤกษ์ เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 
154 บ้านต้นเนียง เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 
155 บ้านสระยูง เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 
156 บ้านปากด่าน เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 
157 บ้านขุนจันทร์ เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 
158 บ้านเสาเภา เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 
159 บ้านพังก า ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช 
160 บ้านสระกูด เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 
161 บ้านถนนใน เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 
162 บ้านห้วยซ า ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช 
163 บ้านถนนตก เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 
164 บ้านต้นเหรียง เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 
165 บ้านคลองไทร ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช 
166 บ้านทุ่งครั่ง เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 
167 บ้านโพธิ์เสด็จ ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช 
168 บ้านดอนม่วง ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช 
169 บ้านท่าเช่ียว เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 
170 บ้านหนองเต่า ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 
171 บ้านทุ่งนอก ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช 
172 บ้านในดอน ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช 
173 บ้านท่าเช่ียว ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 
174 บ้านชายเขา ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 
175 บ้านทุ่งคา ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 
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ตารางที่ 12  (ต่อ)    
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
176 บ้านทุ่งคา ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 
177 บ้านท่าควาย ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช 
178 บ้านทุ่งเจ้าไชย ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช 
179 บ้านเขาใหญ่ เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช 
180 บ้านเหนือทุ่ง เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช 
181 บ้านท่าควาย ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 
182 บ้านตลาดจันทร์ เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช 
183 บ้านในไร ่ ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 
184 บ้านต้นจันทร์ ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 
185 บ้านเขาเหล็ก (พังหัวควาย) ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 
186 บ้านจอมพิบูลย์ ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 
187 บ้านปลายทอน ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 
188 บ้านเขาเหล็ก ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 
189 บ้านถนนพาด ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 
190 บ้านนาเหม้า ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 
191 บ้านทุ่งไม้เรียง ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 
192 บ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 
193 บ้านเขาพับผ้า ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช 
194 บ้านน้ าร้อน ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช 
195 บ้านคลองพอ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 
196 บ้านนาขอม สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 
197 บ้านส่ีขีด ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช 
198 บ้านบางฉาง สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 
199 บ้านตลาดสิชล สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 
200 บ้านดอนนาม สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 
201 บ้านปากน้ า สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 
202 บ้านฝ่ายท่า สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 
203 บ้านนากลาง ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช 
204 บ้านยางโพรง ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช 
205 บ้านท่าโคก ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช 
206 บ้านจอมทอง สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 
207 บ้านเขาหัวช้าง ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช 
208 บ้านหนาลึก สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 
209 บ้านเกล็ดแรด ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช 
210 บ้านเขาพระ ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช 
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ตารางที่ 12  (ต่อ)    
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
211 บ้านทุ่งหัวนา ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช 
212 บ้านทุ่งหัวนา ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช 
213 บ้านห้วยทรายทอง ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 
214 บ้านทุ่งไสย ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 
215 บ้านตลาดจันทร์ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 
216 บ้านห้วยศรีชัย สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 
217 บ้านในเขา ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 
218 บ้านเขาเหลง ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 
219 บ้านคลองเหลง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 
220 บ้านในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 
221 บ้านเปร็ต ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 
222 บ้านวัดท่าส าเภา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 
223 บ้านท่าน้อย ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 
224 บ้านเขาดิน ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 
225 บ้านวัดใน ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 
226 บ้านโพธิ์กรด ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 
227 บ้านชายทะเล ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 
228 บ้านส่ีแยกในใส ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 
229 บ้านหัวเทอะ ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 
230 บ้านท่าจอด ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 
231 บ้านป่าตาล ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 
232 บ้านป่าคา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 
233 บ้านเขาวังทอง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 
234 บ้านพังมะพร้าว ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 
235 บ้านบางคู ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 
236 บ้านบางโหนด ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 
237 บ้านท่าม่วง ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช 
238 บ้านหน้าควน ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 
239 บ้านสวนโชว์ ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 
240 บ้านท่าบ่อโก ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช 
241 บ้านท่าจันทร์ ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช 
242 บ้านแขวงเภา ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช 
243 บ้านน้ าโฉ ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช 
244 บ้านท้องโหนด ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช 
245 บ้านแหลมประทับ ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช 
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บทที่ 3 
ข้อมูลประเภทพื้นที ่

   
สาระส าคัญ 

ศูนย์จัดการป่าสงวนแห่งชาติท่ี 279 ป่ากรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานภาคสนามของ
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) กรมป่าไม้ ซึ่งการปฏิบัติงานต้องทราบว่าในพื้นท่ีมีการ
จัดการป่าตามกฎหมายแบบใดบ้างเพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นที่หน่วยงานที่มีผลกระทบโดยตรงกับป่าสงวน
แห่งชาติท่ีศูนย์ฯรับผิดชอบในปัจจุบันมีขนาดโดยแบ่งประเภทพื้นท่ีตามกฎหมายดังนี้ 

 
ตารางที ่ 13 ข้อมูลประเภทพื้นท่ี 

ประเภทพื้นที ่ จ านวน (ไร่) ร้อยละ 

1. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ   1,336,383.60     100.00  
2. ป่าสงวนแห่งชาติ     625,604.74       46.81  
3. พื้นท่ี ส.ป.ก.     106,615.86         7.98  
4. อุทยานแห่งชาติ     111,062.67         8.31  
   4.1 อุทยานแห่งชาติเขาหลวง      89,219.72         6.68  
   4.2 อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น          243.03         0.02  
   4.3 อุทยานแห่งชาติน้ าตกส่ีขีด      21,599.93         1.62  
5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า   -    -  
6. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า   -    -  
 

หมายเหตุ  ร้อยละเปรียบเทียบกับพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์ฯ 
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บทที่ 4 
ข้อมูลพื้นที่ป่า 

  
สาระส าคัญ 

การแปลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อวิเคราะห์พื้นท่ีป่าคงสภาพปี 2557 เป็นฐานส าคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ท่ีคงเหลืออยู่และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ท่ีเส่ือมโทรมการจัดการป่ามีหลากหลายรูปแบบและ
หลายหน่วยงานในพื้นท่ีรับผิดชอบศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติดังนั้นศูนย์จัดการป่าสงวนแห่งชาติ 
ท่ี 279 ป่ากรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช จ าเป็นต้องทราบว่าป่าคงสภาพที่เหลืออยู่มีผู้ดูแลหรือไม่หน่วยงาน
ใดเป็นผู้ดูแลและเหลือจ านวนกี่ไร่ เพื่อการประสานควบคุมอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการพื้นท่ีตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

ตารางที่  14 ข้อมูลพื้นท่ีป่า 

ประเภทพื้นที ่
จ านวน  ป่าคงสภาพ 

(ไร่) (ไร่) (ร้อยละ) 
1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ  1,336,383.60   422,630.38       31.62  
  ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้     343,782.07       25.72  
2.ป่าสงวนแห่งชาติ     625,604.74   318,561.30       23.84  
  ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้     239,712.99       17.94  
3.พื้นที ่ส.ป.ก.     106,615.86       7,271.55         0.54  
4.อุทยานแห่งชาติ     111,062.67     92,753.23         6.94  
   4.1 อุทยานแห่งชาติเขาหลวง       89,219.72     78,848.31         5.90  
   4.2 อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น           243.03         162.94         0.01  
   4.3 อุทยานแห่งชาติน้ าตกส่ีขีด       21,599.93     13,741.97         1.03  
5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า   -    -    -  
6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า   -    -    -  
7.ป่าอื่นๆ      25,220.77         1.89  
 

หมายเหตุ  ร้อยละเปรยีบเทียบกับพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ 
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บทท่ี 5 
ข้อมูลการแบ่งชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 

   
สาระส าคัญ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบเรื่องการก าหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
และข้อเสนอแนะมาตรการใช้ท่ีดินในเขตลุ่มน้ าโดยท่ีศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติมีข้อมูลการแบ่งช้ัน
คุณภาพดังนี้ 
 

ตารางที่  15 ข้อมูลการแบ่งช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 

ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
พื้นท่ี 

 ไร่  ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ   1,336,383.60  100 
พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 1     336,445.58  25.18 
พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 2     157,530.44  11.79 
พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 3     117,947.61  8.83 
พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 4     151,891.15  11.37 
พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 5     571,384.85  42.76 
แหล่งน้ า 850.074        0.06  
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บทที่ 6 
ข้อมูลจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพืน้ที่ 

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 ่ 16 ข้อมูลการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินพื้นท่ีป่า 

การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่า 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ  1,336,383.60   100.00  

เขตอนุรักษ์  395,574.50   29.60  

เขตเศรษฐกิจ  177,570.18   13.29  

เขตเหมาะสมกับการเกษตร  18,954.88   1.42  

พื้นท่ีกันออก  17,358.98   1.30  

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 279 ป่ากรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช เป็นพื้นท่ีท่ีมีความสูงชันต้ังแต่ 100-400 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 279 ป่ากรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช ต้ังอยู่ในลุ่มน้ าภาคใต้ 
ฝ่ังตะวันออกเป็นพื้นท่ีชายฝ่ังติดอ่าวไทย ลักษณะชายฝ่ังทะเลราบเรียบมีท่ีราบแคบๆ ต้ังแต่จังหวัดชุมพร 
ลงไปถึงจังหวัดนราธิวาส แม่น้ าส่วนใหญ่ในลุ่มน้ าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกจะเป็นแม่น้ าสายส้ันๆ ไหลลงสู่ 
อ่าวไทย ลักษณะพื้นท่ีลุ่มน้ าทางด้านตะวันตกของลุ่มน้ าจะเป็นเทือกเขา ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของ แม่น้ าสาย
ต่างๆ ไหลผ่านท่ีราบแคบๆ ลงสู่อ่าวไทย ทิวเขาเหล่านี้ เริ่มจากทิวเขาภูเก็ต ซึ่งอยู่ทางตอนบนของลุ่มน้ า
ทางทิศตะวันตกของจังหวัดชุมพร เป็นทิวเขาท่ีต่อเนื่องมาจากทิวเขาตะนาวศรีทอดยาวลงมาทางใต้จนถึง
จังหวัดพังงาแล้วเบนออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนจรดกับทิวเขานครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพาดผ่านมาทางใต้ผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง ลงไปจนถึง
จังหวัดสตูลแล้วไปจรดกับทิวเขาสันกลาคีรีซึ่งเป็นแนวขอบเขตของลุ่มน้ า แม่น้ าท่ีส าคัญในลุ่มน้ าภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก ได้แก่ คลองท่าแซะ คลองท่าตะเภา คลองหลังสวน แม่น้ าปากพนัง แม่น้ าสายบุรีและแม่น้ าโกลก 
เป็นต้น 
 ลุ่มน้ าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก มีลักษณะลุ่มน้ าท่ีแตกต่างไปจากลุ่มน้ าอื่นตรงท่ีพื้นท่ีของลุ่มน้ าไม่ได้ยาว
ต่อเนื่องกันโดยตลอด จะแทรกด้วยลุ่มน้ าแม่น้ าตาปีท่ีบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาท่ี
บริเวณจังหวัดสงขลา และลุ่มน้ าแม่น้ าปัตตานีท่ีบริเวณจังหวัดปัตตานีลักษณะของลุ่มน้ าประกอบด้วย  
กลุ่มของลุ่มน้ าใหญ่น้อยวางเรียงรายติดต่อกัน และไม่ติดต่อกันเกือบตลอดชายฝ่ังทะเลภาคใต้ทางทิศ
ตะวันออก 

พื้นท่ีส่วนใหญ่ของลุ่มน้ าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกเป็นพื้นท่ีป่าไม้ 6,237,406 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 38.35
ของพื้นท่ีท้ังลุ่มน้ า เห็นได้ว่า ลุ่มน้ าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกยังมีการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า มีความอุดมสมบูรณ์ 
อยู่มาก ส าหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติในลุ่มน้ าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกท่ีมีพื้นท่ีมาก
ท่ีสุด คือ ป่าอนุรักษ์ และรายละเอียดของพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
อ้างอิงจาก http://www.thaiwater.net/web/attachments/25basins/21-eastside_south.pdf 
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ตารางที ่17  ข้อมูลช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 

ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
พื้นที ่

ไร่  ร้อยละ  
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ        1,336,383.60         100  
ลุ่มน้ าหลัก: ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก        1,336,383.60         100  

1.1 ลุ่มน้ าย่อย: ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนท่ี 3          677,861.96       50.72  
1.2 ลุ่มน้ าย่อย: ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนท่ี 4          247,141.18       18.49  
1.3 ลุ่มน้ าย่อย: คลองกลาย          411,380.46       30.78  
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บทที่ 9 
ข้อมูลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  
สาระส าคัญ  

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเป็นหน่วยงานตามภารกิจของกรมป่าไม้จึงต้องมีข้อมูลการ
ด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นท่ีรับผิดชอบท้ังหมดเพื่อความถูกต้อง
แม่นย าในการจัดการป่าอย่างเหมาะสมต่อไป 

1. ข้อมูลป่าชุมชนและวัด 
1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 14 ป่า (ตารางภาคผนวก) 

 

1.2 ข้อมูลวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 279 ป่ากรุงชิง จ านวน 6 วัด  
มีพื้นท่ี 78 ไร่ 4 งาน 174 ตารางวา เพื่อด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2538 เห็นชอบใน
หลักการการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นท่ีป่าไม้ 

 
ตารางที ่15  ข้อมูลวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 279 ป่ากรุงชิง 
ล าดับ ชื่อที่พักสงฆ ์ บ้าน หมู ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตร.ว 

1 ทีพักสงฆ์คลองวัง คลองวัง 8 ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 20 0 0 

2 ทีพักสงฆ์เขาหัวช้าง เขาหัวช้าง 10 ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 12 0 84 

3 ทีพักสงฆ์ถ้ าเขากรด น้ าผุด 2 ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 9 2 0 

4 เทวศิษฐ์  (เขาธง) สานขุน 6 เขาแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 25 2 90 

5 ทีปฏิบัติธรรม 
ถ้ าวัดจอมทอง 

จอมทอง 6 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 2 0 0 

6 ป่าประชานิมต ทับน้ าเต้า 8 กรงชงิ นบพิตา นครศรีธรรมราช 10 0 0 
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2. ข้อมูลฝาย (ไม่มีข้อมูล) 
3. ข้อมูลไฟป่าจ านวนการเกิดไฟป่า (ไม่มีข้อมูล) 
4. ข้อมูลราษฎรถือครองท่ีดินศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 279 ป่ากรุงชิง  

จ.นครศรีธรรมราช มีพื้นท่ีในการถือครองท่ีดินประมาณ 44,563 ไร ่
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5. ข้อมูลงานอนุญาต 

ตารางที ่16  ข้อมูลงานอนุญาต 
ล าดับ ชื่อผู้ขอ กิจกรรม ต าบล อ าเภอ ไร่ งาน ตร.ว ชื่อป่า วันอนญุาต ระยะเวลา วันหมดอาย ุ

1  กองทัพเรือ  

เป็นท่ีติดต้ังเครื่องมือตรวจการ
ส าหรับระบบป้องกันฝั่งและ
การต่อสู้อากาศยานและเป็น
ท่ีต้ังสถานีตรวจการชายฝั่ง
ส าหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางทะเล  

 อ าเภอขนอม  850     -    -    
ป่าเขาออก  
ป่าเขาท้องโหนด  
และป่าเขาชัยสน  

 23/5/1991   30   25/6/2021  

2  กรมพลศึกษา  เพื่อสร้างค่ายลุกเสือแห่งชาติ  
ต.นบพิต า  
อ.ท่าศาลา  

400     -    -     ป่าท่าพุฒ-ในตูล  31/5/1991   30  20/6/2021  

3  
กรมการสื่อสารทหาร 
กองบัญชาการทหารสูงสุด  

จัดต้ังสถานีโทรคมนาคมเพื่อ
ป้องกันภัยทางอากาศของชาติ
เป็นส่วนรวม  

ต.ควนทอง   
อ.ขนอม  

-        2  58   ป่าคลองธง   2/12/1994   30   10/1/2025  

4  กรมการศาสนา  สร้างวัดท่ีบ้านเขาเหล็ก  
ต.นบพิต า   
อ.ท่าศาลา  

15     -    -     ป่าเขานัน   28/5/1993   30   15/5/2024  

5  กรมการศาสนา  อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
ต.นบพิต า   
อ.ท่าศาลา  

115      2  60   ป่าเขานัน   3/6/1994   30   14/7/2024  

6  กรมชลประทาน  
ก่อสร้างฝายบ้านเขาทราย  
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  

ต.เปลี่ยน   
อ.สิชล  

2      1  16   ป่าคลองเผียน  29/12/1999   30   21/2/2030  
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ตารางที่ 16  (ต่อ)          

ล าดับ ชื่อผู้ขอ กิจกรรม ต าบล อ าเภอ ไร่ งาน ตร.ว ชื่อป่า วันอนญุาต ระยะเวลา วันหมดอาย ุ

7  
ส่วนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  

เพื่อจัดต้ังสถานีพัฒนาและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า
นครศรีธรรมราช  

ต.ทุ่งใส อ.สิชล  4,400     -    -    
ป่าคลองเหลง  
ป่าคลองธง  

 18/8/1997      

8  
 ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ  

 ก่อสร้างโรงเรียนปรานราษฎร
อุทิศ (สาขาโรงเรียนบ้านทุ่ง
หัวนา)  

ต.สี่ขีด อ.สี่ขีด  20     -    -     ป่าเขาหัวช้าง  29/10/1987   30   25/10/2018  

9  
 ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ  

 จัดต้ังโรงเรียนบ้านเผียน 
(สาขาโรงเรียนบ้านเขายวน
เฒ่า)  

 ต.เทพราช   
อ.สิชล  

9     -    -     ป่าคลองเผียน  29/10/1987   30    

10  
หจก.ศิริเฟลด์สปาร์  
(รับโอนจากนายศิริ   
รักขพันธ์)  

 ขอฯ เพื่อการท าเหมืองแร่
เฟลด์สปาร ์ตามค าขอโอน
ประทานบัตรท่ี 3/2549 
ประทานท่ี 17595/13696 
(1แฟ้ม)  

นบพิต า  164      2   44   ป่ากรุงชิง   9/12/2004   5    

11  
ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ  

จัดต้ังโรงเรียนบ้านเขายวน
เฒ่า  

ต.เทพราช  
อ.สิชล  

 10     -         -     ป่าคลองเผียน  29/10/1987   30    

12  
ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ  

จัดตึงโรงเรียนบ้านเขาทราย  
ต.เปลี่ยน  
อ.สิชล  

 25     -       -     ป่าห้วยกองเสา  29/10/1987   30    

13  กองทัพเรือ  
ต้ังหน่วยกองพันต่อสู้อากาศ
ยานรักษาฝั่ง  

 ต.ท้องเนียน  
อ.ขนอม  

1,125     -    -     ป่าเลนเขาแหลมทาบ   16/4/1991   30   13/5/2021  
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ตารางที่ 16  (ต่อ)         

ล าดับ ชื่อผู้ขอ กิจกรรม ต าบล อ าเภอ ไร่ งาน ตร.ว ชื่อป่า วันอนญุาต ระยะเวลา วันหมดอาย ุ

14  
บริษัท เอเซียเหมืองแร่
อุตสาหกรรม จ ากัด  

เพื่อท าเหมืองเฟลด์สปาร์
และควอร์ตซ์ ตามประทาน
บัตรท่ี 26065/14657  

ต.นบพิต า  
อ.ท่าศาลา  

146      3    76   ป่าเขานัน   18/8/2006      

15  
บ.พี แอนด์ เอส แบไรท์ไม
น่ิง จก.  

ขอฯ เพื่อท าเหมืองแร่แบไรต์ 
ตามค าขอท่ี 4/2551 1แฟ้ม  

 กรุงชิง  249     -    18   ป่ากรุงชิง   4/5/2011   10    

16  
บ.พี.แอนด์.เอส.แบไรท์ไม
น่ิง จก.  

ขอฯ เพื่อท าเหมืองแร่แบไรท์ 
(ค าขอท่ี5/2551) 1แฟ้ม  

 กรุงชิง  274     -    19   ป่ากรุงชิง   4/5/2011   10    

17  
บริษัท เหมืองแร่สิน-
ประดิษฐ์ จ ากัด  

เพื่อท าเหมืองแร่ดีบุก ค าขอ
ประทานบัตรท่ี 3/2553  

ต.ฉลอง อ.สิชล  221     -        27   ป่า 2484   23/1/2012      

18  
บ.เอเชียเหมืองแร่
อุตสาหกรรม จ ากัด  

ขอฯ เพื่อต่ออายประทานบัตร
ท าเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ตาม
ค าขอท่ี 2/2550 ประทาน
บัตรท่ี 26159/15310  1แฟ้ม  

นบพิด า  171      2     28     31/7/2010   10    

19  หจก.ศิริเฟสด์สปาร ์ 
ขอฯ เพื่อท าเหมืองแร่
เฟลด์สปาร์ (1แฟ้ม)  

กรุงชิง  163      1   56   ส.ป่ากรุงชิง  29/12/2009   10    

20  กรมชลประทาน  
ก่อสร้างโครงการชลประทาน
ขนาดกลางท่ี 42  
(ฝายคลองท่าทน)  

ต.เทพราช   
อ.สิชล  

517      2  92   ป่าคลองเผียน  29/12/1999   30   21/2/2030  
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ตารางที่ 16  (ต่อ)          
ล าดับ ชื่อผู้ขอ กิจกรรม ต าบล อ าเภอ ไร่ งาน ตร.ว ชื่อป่า วันอนญุาต ระยะเวลา วันหมดอาย ุ

21  นายอ านวย  สินธุบดี  

เพื่อขอต่ออายุประทานบัตร
ท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูน ประทานบัตรท่ี 
3/2549  

 ต.ควนทอง  
อ.ขนอม  

  27      2     94   ป่า 2484   24/6/2008      

22  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินแร่
เจริญผล  

ขอต่ออายุประทานบัตรท า
เหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ค าขอท่ี 
2/2552  

ต.กรุงชิง  
อ.นบพิต า  

168      1     99   ป่ากรุงชิง   4/5/2011      

23  
บริษัท เอเชียเหมืองแร่
อุตสาหกรรม จ ากัด  

เพื่อท าเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ 
ค าขอท่ี 5/2544  

ต.ทุ่งปรัง  
อ.สิชล  

  48      2      28  
 ป่ายางโพรงและ 
ป่าเขาใหญ่  

 13/2/2007   10    

24  
ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ  

จัดต้ังบ้านเขาน้ าร้อน  ต.สี่ขีด อ.สิชล    11      3      50  
ป่ายางโพรง และ 
ป่าเขาใหญ่  

29/10/1987   30    

25  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ก่อสร้างประปาประจ า 
ต าบลตลิ่งชัน-ต าบลกลาย- 
ต าบลสระแก้ว  

 อ.ท่าศาลา    4      2      59   ป่าเขานัน   20/3/1992   30   28/5/2022  

26  กรมประมง  
เพื่อตัดถนนและปัก
เสาไฟฟ้าแรงสูง  

 ต.สิชล อ.สิชล    2     -        75   ป่าคอกวาง  22/10/1981   30   21/10/2015  

27  กรมชลประทาน  
เพื่อก่อสร้างเหมืองฝายเพื่อ
ยกระดับน้ าและส่งน าไป
ช่วยเหลือการเพาะปลูก  

 ต.นบพิต า  
อ.ท่าศาลา  

 26      1     45   ป่าหมายเลข 93  18/11/1982      
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ตารางที่ 16  (ต่อ)          

ล าดับ ชื่อผู้ขอ กิจกรรม ต าบล อ าเภอ ไร่ งาน ตร.ว ชื่อป่า วันอนญุาต ระยะเวลา วันหมดอาย ุ

28  กรมทางหลวง  

เพื่อก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข 4215 สายสิชล-
บ้านสี่ขีด (ระยะทาง 7237 
เมตร กว้าง 20 เมตร)  

 ต.สี่ขีด อ.สีชล    90      1      85  
ป่ายางโพรงและ 
ป่าเขาใหญ่  

 14/7/1993   30   8/9/1993  

29  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย  

ก่อสร้างและบ ารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้า สาย 230 กิโลโวลต์  

 ต.ควนทอง   
อ.ขนอม  

71      3  50   ป่าคลองธง  17/10/1986   30   18/12/2016  

30  
องค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย  

ก่อสร้างสถานีทวนสัญญาณ
เขาดาดฟ้าและถนนเข้าสู่
สถานี  

 อ าเภอขนอม  29      1    14   ป่าคลองธง  29/10/1987   30   8/12/1988  

31  
บริษัท สิชลการศิลา 2003 
จ ากัด  

เพื่อรับช่วงการท าเหมืองแร่
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ประทานบัตรท่ี 
26131/14995  

 ต.สี่ขีด อ.สีชล  153      2    61   ป่า 2484   25/8/2008      

32  นางสาวสิริธิดา สมิตะสิร ิ 
ขอฯ เพื่อท าเหมืองแร่แบไรท์ 
ค าขอท่ี 1/2541 (1แฟ้ม)  

กรุงชิง    88     -    49   ป่ากรุงชิง   7/2/2011   10    

33  
บริษัท เหมืองแร่สิน-
ประดิษฐ์ จ ากัด  

เพื่อท าเหมืองแร่ดีบุก ค าขอ
ประทานบัตรท่ี 2/2553  

ต.ฉลอง อ.สิชล  202     -    97   ป่า 2484   23/1/2012      
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บทท่ี 10 
ข้อมูลคดีป่าไม้และท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรมไม้ 

   
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 279 ป่ากรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช 
ไม่มีโครงการหลวงท่ีอยู่ในพื้นท่ี 
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บทที่ 14 
ข้อมูลแผนที่ท้ายกฎกระทรวง 

   
สาระส าคัญ 

1) ป่าสงวนแห่งชาติป่ากรุงชิง ในท้องท่ีต าบลนบพิต า อ าเภอท่าศาลา และต าบลฉลอง อ าเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 1,057 ณ วันท่ี 8 สิงหาคม 
พ.ศ. 2527 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 101 ตอนท่ี 112 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ.2527 เนื้อท่ี
ประมาณ 250,750 ไร่ 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้ยาง ไม้ยูง ไม้หลุมพอ ไม้
กระบาก ไม้ตะเคียน และไม้ชนิดอื่นท่ีมีค่าจ านวนมาก และมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย สมควร
ก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า และทรัพยากรธรรมชาติอื่นไว้ 

2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนเขาแหลมทาบ ในท้องท่ีต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  314 ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2511 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนท่ี 51 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ.2511 เนื้อท่ี
ประมาณ 1,125 ไร่ 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้โกงกาง ไม้แสมขาว  
ไม้ถั่วด า ไม้หลุมพอ และไม้ชนิดอื่นท่ีมีค่าจ านวนมาก และมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย สมควร
ก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า และทรัพยากรธรรมชาติอื่นไว้ 

3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเผียน ในท้องท่ีต าบลฉลอง และต าบลเสาภา อ าเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  324 ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2511 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนท่ี 67 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ.2511 เนื้อท่ี
ประมาณ 69,125 ไร่ 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้ยาง ไม้ไข่เขียว ไม้พะยอม 
ไม้หลุมพอ และไม้ชนิดอื่นท่ีมีค่าจ านวนมาก และมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย สมควรก าหนดให้
เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า และทรัพยากรธรรมชาติอื่นไว้ 

4) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองขนอม ในท้องท่ีต าบลท้องเนียน ต าบลควนทอง และต าบลขนอม 
อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 349 ณ วันท่ี 
25 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนท่ี 108 ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2511 เนื้อที่ประมาณ 11,275 ไร่ 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้โกงกาง ไม้ถั่วด า ไม้ถั่วขาว 
ไม้ฝาด ไม้ตะบูนด า ไม้ตะบูนแดง ไม้ตาตุ่ม และไม้ชนิดอื่นท่ีมี ค่าจ านวนมาก และมีของป่ากับ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย สมควรก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า และ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นไว้ 

5) ป่าสงวนแห่งชาติทรายคอเขา ในท้องท่ีต าบลสิชล และต าบลทุ่งปรัง อ าเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  350 ณ วันท่ี 25 ตุลาคม  
พ.ศ. 2511 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนท่ี 108 ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 เนื้อท่ี
ประมาณ 957 ไร่ 
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เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้ยาง ไม้ยูง ไม้ตะเคียน  
ไม้กะบาก ไม้พะยอม และไม้ชนิดอื่นท่ีมีค่าจ านวนมาก และมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย สมควร
ก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า และทรัพยากรธรรมชาติอื่นไว้ 

6) ป่าสงวนแห่งชาติห้วยกองเสา ในท้องท่ีต าบลเปล่ียน อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 365 ณ วันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนท่ี 111 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 เนื้อที่ประมาณ 8,212 ไร่ 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้ยาง ไม้ยูง ไม้หลุมพอ  
ไม้ไข่เขียว ไม้กะบาก และไม้ชนิดอื่นท่ีมีค่าจ านวนมาก และมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย สมควร
ก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า และทรัพยากรธรรมชาติอื่นไว้ 

7) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาคอกวาง ในท้องท่ีต าบลสิชล อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 416 ณ วันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2512 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 86 ตอนท่ี 30 ลงวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2512 เนื้อที่ประมาณ 660 ไร่ 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้ยาง ไม้ตะเคียน ไม้กะบาก 
ไม้ไข่เขียว ไม้หลุมพอ และไม้ชนิดอื่นท่ีมีค่าจ านวนมาก และมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย สมควร
ก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า และทรัพยากรธรรมชาติอื่นไว้ 

8) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากน้ าท่าหมาก ในท้องท่ีต าบลทุ่งปรัง และต าบลเสาเภา อ าเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 419 ณ วันท่ี 24 เมษายน 
พ.ศ. 2512 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 86 ตอนท่ี 46 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 เนื้อท่ี
ประมาณ 268 ไร่ 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้โกงกาง ไม่แสม และไม้ชนิด
อื่นท่ีมีค่าจ านวนมาก และมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย สมควรก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อ
รักษาสภาพป่าไม้ ของป่า และทรัพยากรธรรมชาติอื่นไว้ 

9) ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเหลง ในท้องท่ีต าบลสิชล อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 450 ณ วันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 88 ตอนท่ี 149 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2514 เนื้อที่ประมาณ 34,281 ไร่ 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้ยาง ไม้หลุมพอ ไม้ตะเคียน 
และไม้ชนิดอื่นท่ีมีค่าจ านวนมาก และมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย สมควรก าหนดให้เป็นป่าสงวน
แห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า และทรัพยากรธรรมชาติอื่นไว้ 

10) ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางโพรงและป่าเขาใหญ่ ในท้องท่ีต าบลสิชล ต าบลทุ่งปรัง และต าบล
ฉลอง อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 533 ณ 
วันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90 ตอนท่ี 70 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 
พ.ศ. 2516 เนื้อที่ประมาณ 60,625 ไร่ 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้ยาง ไม้ยูง ไม้หลุมพอ  
ไม้ตะเคียน ไม้พะยอม ไม้จ าปา และไม้ชนิดอื่นท่ีมีค่าจ านวนมาก และมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย 
สมควรก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า และทรัพยากรธรรมชาติอื่นไว้ 
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11) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหัวช้าง ในท้องท่ีต าบลสิชล อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 569 ณ วันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2516 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90 ตอนท่ี 119 ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2516 เนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร่ 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้ยาง ไม้ยูง ไม้หลุมพอ  
ไม้จ าปา ไม้พะยอม ไม้หลังเขียว ไม้สะท้อน ไม้สุเหรียญ ไม้ตะเคียน และไม้ชนิดอื่นท่ีมีค่าจ านวนมาก และมี
ของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย สมควรก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า 
และทรัพยากรธรรมชาติอื่นไว้ 

12) ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองธง ในท้องท่ีต าบลควนทอง และต าบลขนอม อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 630 ณ วันท่ี 28 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2516 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90 ตอนท่ี 172 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2516 เนื้อท่ี
ประมาณ 61,800 ไร่ 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้ยาง ไม้ยูง ไม้หลุมพอ  
ไม้ตะเคียน ไม้พะยอม ไม่ปาดหลังเขียว ไม้กะบาก ไม้จ าปา และไม้ชนิดอื่นท่ีมีค่าจ านวนมาก และมีของป่ากับ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย สมควรก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า และ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นไว้ 

13) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาออก ป่าเขาท้องโหนด และป่าเขาชัยสน ในท้องท่ีต าบลท้องเนียน 
อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 875 ณ วันท่ี 
24 ธันวาคม พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 ตอนท่ี 216 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม  
พ.ศ. 2522 เนื้อที่ประมาณ 7,500 ไร่ 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้ตะเคียน ไม้ยาง ไม้ยูง  
ไม้กะท้อน ไม้ซาง และไม้ชนิดอื่นท่ีมีค่าจ านวนมาก และมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย สมควร
ก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า และทรัพยากรธรรมชาติอื่นไว้ 

14) ป่าสงวนแห่งชาติป่า เขานัน  ในท้องท่ีต าบลกลาย และนบพิต า อ าเภอท่าศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 168 ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 
พ.ศ. 2509 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 83 ตอนท่ี 119 ลงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2509 เนื้อท่ี
ประมาณ 59,375 ไร่ 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้ตะเคียน ไม้ยาง ไม้ยูง  
ไม้สะท้อน ไม้หลุมพอ ไม้ตะเคียน ไม้ เ ค่ียม และไม้ชนิดอื่น ท่ีมี ค่าจ านวนมาก และมีของป่ากับ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย สมควรก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า และ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นไว้ 

15) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากน้ าสิชล ในท้องท่ีต าบลสิชล อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 232 ณ วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2510 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 84 ตอนท่ี 102 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2510 เนื้อที่ประมาณ 962 ไร่ 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้โกงกาง ไม้ปรู ไม้โปรง  
ไม้ตะบูนด า และไม้ชนิดอื่นท่ีมีค่าจ านวนมาก และมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย สมควรก าหนดให้
เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า และทรัพยากรธรรมชาติอื่นไว้ 
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ตารางภาคผนวก  ป่าชุมชน 
ล าดับ ชื่อป่าชุมชน พื้นที่ (ไร่) 

1 ป่าหมู่บ้านบ้านห้วยเสียด 66.90 
2 โครงการป่าชุมชนบ้านปราบ  
3 ป่าชุมชนบ้านหนับเภา  
4 ป่าชุมชนบ้านท่าสูงบน  
5 ป่าชุมชนบ้านท่าไร่  
6 ป่าชุมชนปลักใหญ่  
7 ป่าชุมชนบ้านทุ่งพันธ์  
8 ป่าหมู่บ้านบ้านเขาเหล็ก  
9 โครงการป่าชุมชนหนองหงส์  
10 โครงการป่าชุมชนบ้านตลาดอาทิตย์  
11 โครงการป่าหมู่บ้านบ้านคลองตูล  
12 ป่าชุมชนบ้านปลักจอก  
13 ป่าชุมชนบ้านท่าหว้า  
14 ป่าหมู่บ้านบ้านคลองตูล  

 


