
 
 

ขอมูลพื้นฐาน 
ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิท่ี ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพงังา 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ท่ี ๑๒ สาขากระบี ่

และ 

สํานักจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิ

กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

 
 

มิถุนายน ๒๕๕๙ 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๒ 

สารบัญ 

 หนา 

บทสรุปสําหรับผูบรหิาร ๓ 

บทท่ี ๑ ขอมูลทีต่ัง้สํานักงาน ๖ 

บทท่ี ๒ ขอมูลพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ 

บทท่ี ๓ ขอมูลประเภทพื้นที ่ ๑๖ 

บทท่ี ๔ ขอมูลพื้นที่ปา ๑๘ 

บทท่ี ๕ ขอมูลการแบงช้ันคุณภาพลุมน้ํา ๒๑ 

บทท่ี ๖ ขอมูลจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดนิปาไมในพื้นที ่ ๒๔ 

ปาสงวนแหงชาต ิ

บทท่ี ๗ ขอมูลระดับความสงู ๒๗ 

บทท่ี ๘ ขอมูลลุมน้ําหลักและลุมน้ํายอย ๒๙ 

บทท่ี ๙ ขอมูลการปฏิบัตงิานของกรมปาไมตามแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม ๓๒ 

 ๙.๑ ขอมูลปาชุมชน ๓๒ 

 ๙.๒ ขอมูลราษฎรถอืครอง ๓๕ 

 ๙.๓ ขอมูลงานอนุญาต ๓๗ 

บทท่ี ๑๐ ที่ตัง้หนวยงานกรมปาไม ๓๙ 

บทท่ี ๑๑ สภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ ๔๐ 

บทท่ี ๑๒ แผนที่ทายกฎกระทรวง ๔๑ 

ภาคผนวก ๗๘ 

ความเปนมาในการจดัการทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที ่ ๗๘ 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๓ 

บทสรุปผูบริหาร 

 

ความสําคัญ 

ขอมูลพื้นฐานเปนหัวใจสําคัญในการวางแผนจัดการพื้นที่ และจัดทําแผนแมบท

ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ในเบื้องตนกรมปาไมใชขอบเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติตาม

แผนที่ทายกฎกระทรวง และแนวเขตปกครองระดับตําบลเปนกรอบในการจัดทําขอมูลพื้นฐาน 

โดยมีเปาหมายเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการวางแผนจัดการทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที่แบบมีสวน

รวม สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ยุทธศาสตรกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรกรมปาไม และเปนที่ยอมรับของผูมีสวนได

สวนเสียทุกกลุมในระดับตําบล สรุปขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของศูนยจัดการกลุมปาสงวน

แหงชาต ิที่ ๒๙๑ ปาเทอืกเขาสูง จังหวัดพังงา ดังนี้ 

๑. ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา 

ตัง้อยูที่ ตําบลตากแดด อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

๒. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ แบงภารกิจเพื่อการจัดการพื้นที่ออกเปน ๒ 

สวน ดังนี้ 

๒.๑ ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ปาสงวนแหงชาติตามกฎกระทรวง จํานวน ๑๒ 

ปา คอื 

๑) ปาสงวนแหงชาติปาเทอืกเขาสงู เนื้อทีต่ามกฎกระทรวงฯ 

๔๓,๕๑๖  ไร 

๒) ปาสงวนแหงชาติปาเทอืกเขาหราสงู เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๔๕,๐๐๐ ไร 

๓) ปาสงวนแหงชาตปิาเทอืกเขากะทะควํ่า เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๔๗,๗๐๐ ไร 

๔) ปาสงวนแหงชาตปิาควนมะรุย เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๑๗,๔๕๗ ไร 

๕) ปาสงวนแหงชาตปิาเทอืกเขาทุงคาโงก เนื้อทีต่ามกฎกระทรวงฯ 

๒๗,๙๓๕ ไร 

๖) ปาสงวนแหงชาตปิาเขาทอย และ ปานางหงส เนื้อทีต่าม

กฎกระทรวงฯ ๓๗,๖๐๗ ไร 

๗) ปาสงวนแหงชาตปิาเขาเตา เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ ๔๒๒ ไร 

๘) ปาสงวนแหงชาตปิาเทอืกเขาโตนดนิ เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๒๘,๘๗๕ ไร 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๔ 

๙) ปาสงวนแหงชาตปิาควนนาบอน เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ ๑,๐๔๕ 

ไร 

๑๐) ปาสงวนแหงชาตปิานากก เนื้อทีต่ามกฎกระทรวงฯ ๒,๘๑๒ ไร 

๑๑) ปาสงวนแหงชาตปิาเกาะเค่ียม เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ ๖๐๐ ไร 

๑๒) ปาสงวนแหงชาติปาเลนโครงการทับปุด เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๒๐,๓๗๑ ไร 

๒.๒ บริการประชาชนดานการปาไมในทองที่เขตปกครองจังหวัดพังงา 

จํานวน ๒ อําเภอ ดังนี้ 

๑) อําเภอเมืองพังงา จํานวน ๙ ตําบล ๔๒ หมูบาน เนื้อที่ 

๓๔๓,๔๓๗.๕ ไร (๕๔๙.๕ ตารางกโิลเมตร) 

๒) อําเภอทับปุด จํานวน ๖ ตําบล ๓๘ หมูบาน เนื้อที่ ๑๗๐,๒๕๐ ไร 

(๒๗๒.๔ ตารางกโิลเมตร) 

๓. ศูนย ฯ บรหิารจัดการพื้นที่ทัง้หมด ๕๑๗,๘๒๕.๕๐ ไร ประกอบดวยพื้นที่ 

ส.ป.ก. เนื้อที่ ๑๑,๑๓๓.๔๔ ไร พื้นที่อุทยานแหงชาติ เนื้อที่ ๔๙,๒๙๙.๔๓ ไร พื้นที่เขตรักษา

พันธุสัตวปา ๓๐,๕๖๖.๙๐ ไร พื้นที่ปาสงวนแหงชาติในความรับผิดชอบของกรมปาไม เนื้อที่ 

๒๒๕,๙๕๙.๒๕ ไร และ พื้นที่บรกิารประชาชนนอกเขตปาสงวนแหงชาติ เนื้อที่ ๒๐๐,๘๖๖.๔๘ 

ไร 

๔. พื้นที่ปาคงสภาพในความรับผิดชอบของศูนย ฯ เนื้อที่ ๒๕๔,๔๗๘.๗๓ ไร 

คิด เปนรอยละ ๔๙.๑๔ ของพื้นที่ รับผิดชอบของศูนย  ฯ อยู ในเขตอุทยานแหงชาติ 

๓๖,๔๗๙.๓๖ ไร อยูในเขตรักษาพันธุสัตวปา ๒๙,๙๙๕.๗๐ ไร อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่

กรมปาไมรับผิดชอบ ๑๓๓,๖๑๘.๓๓ ไร อยูในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดนิ ๑,๗๕๗.๕๙ ไร และ อยูใน

พื้นที่บรกิารประชาชนนอกเขตปาสงวนแหงชาติ ๕๒,๖๒๗.๗๕ ไร 

๕. มีพื้นที่ลุมน้ํา ช้ันที่  ๑ และ ๒ ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย  ฯ  เนื้อที่ 

๒๑๘,๘๗๗.๗๖ ไร คิดเปนรอยละ ๔๒.๒๗ ของพื้นที่ศูนย ฯ 

๖. มีพื้นที่ปาสงวนแหงชาติในความรับผิดชอบของกรมปาไมรอยละ ๕๒.๗๙ 

ของพื้นที่ศูนย ฯ อยูในพื้นที่ตําบลทุงคาโงก ตําบลสองแพรก ตําบลนบปรงิ ตําบลปากอ ตําบล

บางเตย ตําบลถ้ําน้ําผุด ตําบลทายชาง ตําบลตากแดด อําเภอเมืองพังงา ตําบลบางเหรียง 

ตําบลโคกเจรญิ ตําบลทองหลาง ตําบลทับปุด ตําบลบอแสน และตําบลมะรุย อําเภอทับปุด 

จังหวัดพังงา 

๗. จุดที่สูงที่สุดจากระดับน้ําทะเลปานกลางในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ มี

ความสูง ๑,๐๙๗ เมตร เปนจุดแบงแนวเขตตําบลนบปรงิ ตําบลทุงคาโงก และตําบลสองแพรก 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๕ 

อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา และต่ําสุดเปนพื้นที่ปาชายเลนของตําบลเกาะปนหยี ตําบลบาง

เตย อําเภอเมืองพังงา และ ตําบลมะรุย อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

๘. ขอมูลการปฏิบัตงิานของกรมปาไมตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ใน

พื้นที่ศูนย ฯ 

๘.๑  โครงการปาชุมชนที่ชุมชนบรหิารจัดการและข้ึนทะเบียนกับกรมปา

ไม จํานวน ๓๐ โครงการ แยกเปน 

๑) อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จํานวน ๘ โครงการ 

๒) อยูในพื้นที่ปาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

จํานวน ๒๒ โครงการ 

๘.๒   ขอมูลราษฎรถอืครองสํารวจตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดิน

และปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จํานวน ๑,๔๘๔ แปลง เนื้อที่

๑๓,๔๔๒.๓๒ ไร 

๘.๓  ขอมูลงานอนุญาต มีผูไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพื้นที่ปา

สงวนแหงชาติ จํานวน ๑๐ ราย เนื้อที่ ๓,๒๐๓.๘๒ ไร 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา  มี

พื้นที่ปาสงวนแหงชาติในความรับผิดชอบอยูในทองที่ปกครอง ๑๔ ตําบล มีความสัมพันธ

เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของราษฎร เปนปาตนน้ํา เปนแหลงอาหาร และ มีการถือครองทํา

การเกษตรในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 

ชุมชนมีความตื่นตัว กระตอืรอืรน ตระหนักถงึสภาพปญหา และตองการแกไข

ปญหาของตนเอง ประกอบกับเทศบาล และ องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ มีความ

ตองการแกไขปญหาทางสิ่งแวดลอม เศรษฐกจิ และสังคมของชุมชน 

ควรจัดทําแนวเขตระหวางพื้นที่คงสภาพปากับพื้นที่ถือครองของราษฎรให

ชัดเจนเพื่อปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกพื้นที่ปารายใหม และ จัดใหมีกระบวนการ

วางแผนจัดการทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที่แบบมีสวนรวม ในระดับหมูบานและตําบล ซ่ึงจะเปน

เครื่องมือชวยใหผูมีสวนไดสวนเสยีในการจัดการทรัพยากรปาไม เขาใจซ่ึงกันและกัน มองเห็น

ปญหารวมกัน เห็นความเช่ือมโยงของระบบนเิวศ-เศรษฐกจิ-สังคม เ พ ื่อ ก ํา ห น ด ม า ต ร ก า ร แ ล ะ
แ น ว ท า ง ร ัก ษ า พ ื้น ท ี่ค ง ส ภ า พ ป า  ฟ น ฟ ูบ ร ิเ ว ณ พ ื้ น ท ี่ ป  า เ ส ื่ อ ม โ ท ร ม  แ ล ะ  เ พ ิ่ ม พ ื้ น ท ี่ ป  า  ใ ห  เ ป  น ฐ า น
ท ร ัพ ย า ก ร ใ น ก า ร พ ัฒ น า เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ แ ล ะ ค ว า ม เ ป น อ ย ูข อ ง ช ุม ช น สบืไป 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๖ 

บทท่ี ๑ 

ขอมูลท่ีต้ังสํานักงาน 

 

ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๙๑ ปาเทอืกเขาสูง จงัหวัดพังงา 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที ่๑๒ สาขากระบี ่

ที่ตัง้ เลขที่ ๕๙/๑๖ หมูที ่๓ ตําบลตากแดด อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

 

ตารางที่ ๑ ขอมูลตดิตอผูอํานวยการศนูยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที ่๒๙๑ ปาเทอืกเขาสูง 

จังหวัดพังงา 

ผูอํานวยการศูนย ฯ นายทว ีลอืชา 

ปที่ดํารงตําแหนง ๒๕๕๘ 

โทรศัพท ๐๘ ๓๓๙๖ ๔๖๒๓ 

โทรสาร  

Email  

Website www.forest.go.th 

 

ตารางที่ ๒ คาพิกัดทีต่ัง้ศนูยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๙๑ ปาเทอืกเขาสงู จงัหวัดพังงา 

UTM พื้นหลกัฐาน WGS ๘๔ Geographic Coordinate System 

๔๔๔๓๗๗ ตะวันออก ๘.๔๒ ตะวันออก 

๙๓๐๖๗๕ เหนอื ๙๘.๕๐ เหนอื 

 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๗ 

 
 

ภาพที่ ๑ ที่ตัง้ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที ่๒๙๑ ปาเทอืกเขาสูง จังหวัดพังงา 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๘ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๙ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๑๐ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๑๑ 

บทท่ี ๒ 

ขอมูลพื้นท่ีรับผดิชอบ 

 

๑. พื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขา

สูง จังหวัดพังงา แบงภารกจิเพื่อการจัดการพื้นที่ปาออกเปน ๒ สวน ดังนี้ 

 

๑.๑  ดูแลรับผิดชอบพื้นทีป่าสงวนแหงชาตติามกฎกระทรวงฯ 

๑) ปาสงวนแหงชาตปิาเทอืกเขาสงู เนื้อทีต่ามกฎกระทรวงฯ 

๔๓,๕๑๖  ไร 

๒) ปาสงวนแหงชาตปิาเทอืกเขาหราสงู เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๔๕,๐๐๐ ไร 

๓) ปาสงวนแหงชาตปิาเทอืกเขากะทะควํ่า เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๔๗,๗๐๐ ไร 

๔) ปาสงวนแหงชาตปิาควนมะรุย เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๑๗,๔๕๗ ไร 

๕) ปาสงวนแหงชาตปิาเทอืกเขาทุงคาโงก เนื้อทีต่ามกฎกระทรวงฯ 

๒๗,๙๓๕ ไร 

๖) ปาสงวนแหงชาตปิาเขาทอย และ ปานางหงส เนื้อทีต่าม

กฎกระทรวงฯ ๓๗,๖๐๗ ไร 

๗) ปาสงวนแหงชาตปิาเขาเตา เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ ๔๒๒ ไร 

๘) ปาสงวนแหงชาตปิาเทอืกเขาโตนดนิ เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๒๘,๘๗๕ ไร 

๙) ปาสงวนแหงชาตปิาควนนาบอน เนื้อทีต่ามกฎกระทรวงฯ ๑,๐๔๕ 

ไร 

๑๐) ปาสงวนแหงชาตปิานากก เนื้อทีต่ามกฎกระทรวงฯ ๒,๘๑๒ ไร 

๑๑) ปาสงวนแหงชาตปิาเกาะเค่ียม เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ ๖๐๐ ไร 

๑๒) ปาสงวนแหงชาติปาเลนโครงการทับปุด เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๒๐,๓๗๑ ไร 

 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๑๒ 

๑.๒  บรกิารประชาชนดานการปาไมในทองที่เขตปกครองจังหวัดพังงา จํานวน 

๒ อําเภอ ไดแก 

๑) อําเภอเมืองพังงา จํานวน ๙ ตําบล ๔๒ หมูบาน เนื้อที่ 

๓๔๓,๔๓๗.๕ ไร (๕๔๙.๕ ตารางกโิลเมตร) 

๒) อําเภอทับปุด จํานวน ๖ ตําบล ๓๘ หมูบาน เนื้อที่ ๑๗๐,๒๕๐ ไร 

(๒๗๒.๔ ตารางกโิลเมตร) 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๑๓ 

๒. ขอมูลพื้นที่ตามเขตปกครอง 

๒.๑ อําเภอเมืองพังงา แบงเขตการปกครองยอยออกเปน 

๙ ตําบล ๔๒ หมูบาน 

ตารางที ่๓ แสดงขอมูลตําบลในอําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

ลําดับที ่ ตําบล จํานวนหมูบาน จํานวนครัวเรอืน จํานวนประชากร 

๑ ทายชาง เทศบาล   

๒ นบปรงิ ๘ ๒,๒๗๓ ๖,๔๐๖ 

๓ ถ้ําน้ําผุด ๔ ๒,๑๔๗ ๔,๓๔๓ 

๔ บางเตย ๙ ๑,๙๙๕ ๖,๙๗๔ 

๕ ตากแดด ๔ ๑,๔๒๗ ๓,๐๖๖ 

๖ สองแพรก ๓ ๒๗๒ ๖๘๕ 

๗ ทุงคาโงก ๕ ๑,๐๕๔ ๒,๗๙๘ 

๘ เกาะปนหย ี ๔ ๑,๑๘๓ ๔,๒๕๙ 

๙ ปากอ ๕ ๘๘๖ ๒,๖๗๙ 

 รวม ๔๒ ๑๑,๒๓๗ ๓๑,๒๑๐ 

หมายเหตุ ขอมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

คําขวัญจังหวัดพังงา : แรหม่ืนลาน บานกลางน้ํา ถ้ํางามตา  

ภูผาแปลก แมกไมจําปนู บรบิูรณดวยทรัพยากร 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๑๔ 

อําเภอเมืองพังงามีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีภูเขาดินตอนในของตําบล

สองแพรก ทุงคาโงก นบปรงิ มีปาดบิช้ืนปกคลุมเปนแหลงตนน้ํา สวนตอนกลางเปนภูเขาหนิปูน 

บรเิวณตําบลปากอ ถ้ําน้ําผุด บางเตย เกาะปนหย ีและ บางสวนของตําบลตากแดด ซ่ึงมีแมน้ํา

ลําคลองหลายสาย โดยเฉพาะคลองพังงาไหลลงสูทะเล ชวงรอยตอของตําบลตากแดดกับถ้ํา

น้ําผุด สวนดานทศิใตบริเวณตําบลตากแดด เกาะปนหยี บางเตย มีสภาพปาชายเลนข้ึนอุดม

สมบูรณ เปนแหลงทําการประมงชายฝง ทองเที่ยว เพราะเปนที่ตั้งของอุทยานแหงชาติอาว

พังงา และที่สําคัญเปนแหลงอนุบาลพันธุสัตวน้ําวัยออน 

 

๒.๒ อําเภอทับปุด แบงเขตการปกครองยอยออกเปน ๖ ตําบล ๓๘ หมูบาน 

ตารางที่ ๕ แสดงขอมูลตําบลในอําเภอทับปดุ จงัหวัดพังงา 

 

ลําดับที ่ ตําบล จํานวนหมูบาน จํานวนครัวเรอืน จํานวนประชากร 

๑ ทับปุด ๖ ๑,๖๗๑ ๔,๒๐๖ 

๒ มะรุย ๗ ๑,๕๘๘ ๕,๖๙๕ 

๓ บอแสน ๘ ๑,๙๙๖ ๗,๑๗๔ 

๔ ถ้ําทองหลาง ๔ ๕๐๔ ๑,๘๐๐ 

๕ โคกเจรญิ ๘ ๑,๑๑๔ ๓,๖๕๔ 

๖ บางเหรยีง ๕ ๖๗๕ ๒,๒๒๙ 

 รวม ๓๘ ๗,๕๔๘ ๒๔,๗๕๘ 

หมายเหตุ ขอมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

คําขวัญอําเภอทับปุด : สวยสงาเจดยีนมิิตร ผลผลติยางพารา  

 ปาลมประมงล้ําคา คอืหนาตาชาวทับปุด 

 

อําเภอทับปุด มีลกัษณะภูมิประเทศภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบลุมและภูเขา

หนิปูนที่มีปาปกคลุม มีที่ราบทั่วไปตามหุบเขาและรมิแมน้ํา ที่ราบเหลานี้อุดมสมบูรณเหมาะแก

การทํานาและเลี้ยงสัตว ทําสวนยางพารา และสวนผลไม สวนทีร่าบชายฝงทะเลเกดิจากการ

ยุบตัวของแผนดนิ ชายฝงทะเลมีลกัษณะแถบยาวและเวาแหวงที่เรยีกวา "ชะวากทะเล" สวน

ใหญเปนปาชายเลนที่อุดมสมบรูณมีความสําคัญตอการเพาะเลี้ยงชายฝง เปนแหลงอนุบาล

พันธุสัตวน้ําวัยออน 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๑๕ 

 
 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๑๖ 

บทท่ี ๓ 

ขอมูลประเภทพื้นท่ี 

 

พื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง 

จังหวัดพังงา ประกอบดวยพื้นที่ลักษณะตาง ๆ ตามกฎหมาย ไดแก ปาสงวนแหงชาติ เขต

ปฏิรูปที่ดนิ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา 

 

ตารางที่ ๕ ขอมูลประเภทพื้นทีต่ามกฎหมาย 

ประเภทพื้นที ่ เนื้อที่ (ไร) 

ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๙๑ ๕๑๗,๘๒๕.๕๐ 

ปาสงวนแหงชาตติามทายกฎกระทรวง ๒๗๓,๓๔๐.๐๐ 

เขตปฏิรูปทีด่นิ ๑๑,๑๓๓.๔๔ 

อุทยานแหงชาต ิ ๔๙,๒๙๙.๔๓ 

เขตรักษาพันธุสตัวปา ๓๐,๕๖๖.๙๐ 

พื้นที่บรกิารนอกเขตปาสงวนแหงชาต ิ ๒๐๐,๘๖๖.๔๘ 

ปาสงวนแหงชาตใินความรับผิดชอบคงเหลอื ๒๒๕,๙๕๙.๒๕ 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๑๗ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๑๘ 

บทท่ี ๔ 

ขอมูลพื้นท่ีปา 

 

ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขา

สูง มีพื้นที่คงสภาพปาจากขอมูลการแปลตีความภาพถายดาวเทียมเพื่อวิเคราะหพื้นที่ปาคง

สภาพ ป ๒๕๕๖-๒๕๕๗ จํานวนประมาณ  ๒๕๔,๔๗๘.๗๓ ไร 

 

ตารางที่ ๖ ขอมูลพื้นที่คงสภาพปาในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ 

๒๙๑ ปาเทอืกเขาสูง จังหวัดพังงา 

ประเภทพื้นที ่
ขนาดพื้นที ่ ปาคงสภาพ 

(ไร) (ไร) (รอยละ) 

ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๙๑ ๕๑๗,๘๒๕.๕๐ ๒๕๔,๔๗๘.๗๓ ๔๙.๑๔ 

เขตปฏิรูปทีด่นิ ๑๑,๑๓๓.๔๔ ๑,๗๕๗.๕๙ ๐.๓๔ 

อุทยานแหงชาต ิ ๔๙,๒๙๙.๔๓ ๓๖,๔๗๙.๓๖ ๗.๐๔ 

เขตรักษาพันธุสตัวปา ๓๐,๕๖๖.๙๐ ๒๙,๙๙๕.๗๐ ๕.๗๙ 

พื้นที่บรกิารนอกปาสงวนแหงชาต ิ ๒๐๐,๘๖๖.๔๘ ๕๒,๖๒๗.๗๕ ๑๐.๑๖ 

ปาสงวนแหงชาตใินความรับผิดชอบ ๒๒๕,๙๕๙.๒๕ ๑๓๓,๖๑๘.๓๓ ๒๕.๘๐ 

หมายเหตุ รอยละเปรยีบเทยีบกับพื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ 

 

ประเภทปาไมที่พบในพื้นที่ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปา

เทอืกเขาสูง จังหวัดพังงา ไดแก ปาดิบช้ืน ปาดิบเขา และปาไผ มีสภาพเปนปาแนนทึบมีเรือน

ยอดชิดกัน สภาพปาคอนขางสมบูรณ ประกอบดวยพันธุไมมีคานานาชนิด ปาชายเลน มีพันธุ

ไมมีคาหลายชนดิ 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๑๙ 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๒๐ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๒๑ 

บทท่ี ๕ 

ขอมูลการแบงชัน้คุณภาพลุมนํ้า 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผสมผสานกันอยูเปนระบบนิเวศหนึ่งๆ 

การวางแผนจัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุมน้ํา ก็คอืการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดนิ โดยการ

ประสานหลักการของการวางแผนการใชที่ดิน เขากับความสัมพันธระหวางกันของ

ทรัพยากรธรรมชาตทิี่มีอยู รวมกับศักยภาพของพื้นที่ในดานอุทกวทิยาที่สัมพันธตอการเปนตน

น้ําลําธาร และรวมไปถงึลักษณะแนวโนมของการกอเกดิปญหาและมลภาวะของสิ่งแวดลอมที่

อาจเกดิข้ึน หากมีการนําทรัพยากรในพื้นที่ลุมน้ําไปใชหรือมีการพัฒนาพื้นที่ ซ่ึงเรียกวิธีการนี้

วา “การกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ํา” 

คํ า ว า  " ลุ ม น้ํ า "  ห มาย ถึ ง  พื้ น ที่ ห น ว ย หนึ่ ง ซ่ึ ง เ ป น แห ล ง รั บน้ํ าที่ มี

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผสมผสานกันอยูเปนระบบนิเวศหนึ่งๆ การวางแผนการ

จัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุมน้ํา ก็คือ การกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน โดยประสานหลัก

ของการวางแผนการใชที่ดนิเขากับความสัมพันธระหวางกันของทรัพยากรธรรมชาตทิี่มีอยู รวม

กับศักยภาพของพื้นที่ในดานอุทกวิทยาที่สัมพันธตอการเปนตนน้ําลําธาร และรวมไปถึง

ลักษณะแนวโนมของการกอเกดิปญหาและมลภาวะของสิ่งแวดลอมที่อาจจะมีข้ึน หากมีการนํา

ทรัพยากรนั้นๆ ไปใช หรือมีการพัฒนาพื้นที่ ซ่ึงเรียกวิธีการนี้ในเบื้องตนวา การกําหนดช้ัน

คุณภาพลุมน้ํา 

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2525 เรื่อง โครงการศึกษาเพื่อ

กําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ําที่สําคัญของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหสํานักงาน

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาตดิําเนินโครงการศึกษา เพื่อกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ํา และ

กําหนดนโยบายการใชที่ดนิตอไปในอนาคต ในการศกึษาเพื่อกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ําในครั้งนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปน

ผูดําเนินการ ใชหลักเกณฑในการกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ํา รวม 6 ประการ คือ สภาพภูมิ

ประเทศ ระดับความลาดชัน ความสูงจากระดับน้ําทะเล ลักษณะทางธรณีวิทยา ลักษณะทาง

ปฐพีวทิยา และ สภาพปาไมที่เหลอือยูในปจจุบัน การกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ําจําแนกตามมติ

คณะรัฐมนตร ีแบงเปน 5 ระดับ คอื 

พื้นที่ลุมน้ํา ช้ันที่  1 เปนพื้นที่ลุมน้ําที่ควรสงวนไวเปนพื้นที่ตนน้ําลําธาร

โดยเฉพาะ เนื่องจากวาอาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไดงาย

และรุนแรง โดยมีการแบงออกเปน 2 ระดับช้ันยอย คอื พื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 1A, ไดแก พื้นที่ตนน้ํา

ลําธารที่ยังมีสภาพปาสมบูรณ ในป พ.ศ. 2525 สําหรับลุมน้ําปง วัง ยม นาน ชี มูล และลุมน้ํา



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๒๒ 

ภาคใต ป พ.ศ. 2528 สําหรับลุมน้ําภาคตะวันออก และป พ.ศ. 2531 สําหรับลุมน้ําตะวันตก 

ภาคกลาง ลุมน้ําปาสัก ลุมน้ําภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ และสวนอ่ืนๆ (ลุมน้ํา

ชายแดน) พื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 1B, เปนพื้นที่ที่สภาพปาสวนใหญไดถูกทําลาย ดัดแปลง หรือ

เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาหรอืการใชที่ดนิรูปแบบอ่ืนกอน พ.ศ.2525 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 2 เปนพื้นที่ที่มีคาดัชนีช้ันคุณภาพลุมน้ําตามที่การศึกษาเพื่อ

จําแนกช้ันคุณภาพลุมน้ําของแตละลุมน้ําไดกําหนดไว พื้นที่ดังกลาวเหมาะตอการเปนตนน้ําลํา

ธารในระดับรองจากลุมน้ําช้ันที่ 1 สามารถนําพื้นที่ลุมน้ําช้ันนี้ไปใชเพื่อประโยชนที่สําคัญอยาง

อ่ืนได เชน การทําเหมืองแร เปนตน 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 3 เปนพื้นที่ที่สามารถใชประโยชนไดทั้งการทําไม เหมืองแร 

และการปลูกพชืกสกิรรมประเภทไมยนืตน 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 4 โดยสภาพปาของลุมน้ําช้ันนี้ไดถูกบุกรุกแผวถางเปนที่ใช

ประโยชน เพื่อกจิการพชืไรเปนสวนใหญ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 5 พื้นที่นี้โดยทั่วไปเปนที่ราบหรือที่ลุมหรือเนินลาดเอียง

เล็กนอย และสวนใหญปาไมไดถูกแผวถางเพื่อประโยชนดานเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา

และ กจิการอ่ืนไปแลว 

 

ตารางที่ ๗ ขอมูลการแบงช้ันคุณภาพลุมน้ําในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวน

แหงชาต ิที่ ๒๙๑ ปาเทอืกเขาสูง จังหวัดพังงา 

ช้ันคุณภาพลุมน้ํา 
พื้นที ่

ไร รอยละ 

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ ๕๑๗,๘๒๕.๕๐ ๑๐๐ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที ่๑ ๑๒๖,๔๔๗.๔๘ ๒๔.๔๒ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที ่๒ ๙๒,๔๓๐.๒๘ ๑๗.๘๕ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที ่๓ ๗๑,๑๒๙.๖๖ ๑๓.๗๔ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที ่๔ ๕๕,๕๗๓.๕๐ ๑๐.๗๓ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที ่๕ ๑๗๑,๓๓๓.๐๐ ๓๓.๐๙ 

 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๒๓ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๒๔ 

บทท่ี ๖ 

ขอมูลจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและท่ีดนิปาไมในพื้นท่ีปาสงวน

แหงชาต ิและการจําแนกพื้นท่ีเพื่อการบริหารจัดการอยางเหมาะสม 

 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๕ เรื่อง การจําแนกเขตการใช

ประโยชนทรัพยากรและที่ดนิปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ 

มีนาคม ๒๕๓๕ เรื่อง ผลการจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นที่ปา

สงวนแหงชาติเพ่ิมเติม การกําหนดพื้นที่ปาสงวนแหงชาติจําแนกเปนเขตตาง ๆ ตามการใช

ประโยชนทรัพยากรและที่ดนิปาไมได ๓ เขต (Zone) ดังนี้ 

๑. เขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ (Zone C) หมายถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ที่

กําหนดไวเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดนิ น้ํา พันธุพชื และพันธุสัตวที่มีคุณคาหายาก เพื่อการ

ปองกันภัยธรรมชาตอัินเกดิจากน้ําทวมและการพังทลายของดนิ ตลอดทัง้เพื่อประโยชนในดาน

การศกึษา การวจิัย นันทนาการของประชาชนและความม่ันคงของชาต ิ

๒. เขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) หมายถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่

กําหนดไวเพื่อผลติไม และของปารวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ

กําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ําและการจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดนิในพื้นที่ปาชายเลน พื้นที่เพื่อ

การพัฒนาการทรัพยากรปาไม และพื้นที่ประสานการใชประโยชนรวมกันระหวางทรัพยากร ปา

ไมกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เชน ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรแร และทรัพยากรพลังงาน 

เพื่อประโยชนทางเศรษฐกจิและความม่ันคงของชาต ิตลอดทัง้ตองไมอยูในหลักเกณฑที่จําแนก

ใหเปนเขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ 

๓. เขตพื้นที่ปาที่เหมาะสมตอการเกษตร (Zone A) หมายถึง พื้นที่ปาสงวน

แหงชาติที่มีสมรรถนะที่ดินเหมาะสมตอการเกษตรหรือศักยภาพสูงในการพัฒนาดาน

การเกษตร ตามผลการจําแนกสมรรถนะที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน รัฐสามารถพัฒนาความ

เปนอยูของราษฎร ไดอยางมีประสทิธภิาพ อีกทัง้ตองไมอยูในหลักเกณฑที่จะจําแนกใหเปนเขต

พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ และเขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกจิ 

 

 

 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๒๕ 

ตารางที่ ๘ ขอมูลการจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามมติ

คณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๕ ในพื้นที่ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑  

ปาเทอืกเขาสูง จังหวัดพังงา 

 

การจําแนกเขตการใชประโยชน 
พื้นที ่

ไร รอยละ 

ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๙๑ ๕๑๗,๘๒๕.๕๐ ๑๐๐ 

เขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรกัษ ๒๑๒,๑๐๒.๑๔ ๔๐.๙๖ 

เขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกจิ ๘๕,๗๘๑.๐๒ ๑๖.๕๗ 

เขตพื้นที่ปาทีเ่หมาะสมกับการเกษตรกรรม ๑๘๘.๑๗ ๐.๐๔ 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๒๖ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๒๗ 

บทท่ี ๗ 

ขอมูลระดับความสูง 

 

จุดที่สูงที่สุดจากระดับน้ําทะเลปานกลางในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ มีความ

สูง ๑,๐๙๗ เมตร เปนจุดแบงแนวเขตตําบลนบปริง ตําบลทุงคาโงก และตําบลสองแพรก 

อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา และต่ําสุดเปนพื้นที่ปาชายเลนของตําบลเกาะปนหยี ตําบลบาง

เตย อําเภอเมืองพังงา และ ตําบลมะรุย อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๒๘ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๒๙ 

บทท่ี ๘ 

ขอมูลลุมนํ้าหลักและลุมนํ้ายอย 

 

คณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติ ไดแบงพื้นที่ประเทศไทยออกเปนลุมน้ํา

สําคัญ ๒๕ ลุมน้ํา และลุมน้ํายอย ๒๕๔ ลุมน้ํายอย มีพื้นที่ลุมน้ํารวมทั้งประเทศประมาณ 

๕๑๑,๓๖๑ ตารางกโิลเมตร (ไมรวมพื้นที่เกาะ ยกเวนเกาะภูเก็ต) 

ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงาอยูใน

พื้นที่ลุมน้ําหลัก ภาคใตฝงตะวันตก ลุมน้ํายอย ภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ ๒ 

 

ตารางที่ ๙ ขอมูลลุมน้ําหลกัและลุมน้ํายอยในพื้นทีศู่นยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๙๑  

ปาเทอืกเขาสูง จังหวัดพังงา 

 

ลุมน้ํา 
พื้นที ่

ไร รอยละ 

ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิท่ี ๒๙๑ ๕๑๗,๘๒๕.๕๐ ๑๐๐ 

ลุมน้ําหลัก ภาคใตฝงตะวันตก ๕๐๗,๙๘๕.๙๘ ๙๘.๑๐ 

ลุมน้ํายอย ภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ ๒ ๕๐๗,๙๘๕.๙๘ ๙๘.๑๐ 

 

ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตกเปนพื้นที่ชายฝงติดทะเลอันดามัน มีเทือกเขาภูเก็ต

พาดผานจากจังหวัดระนองลงมาจนถึงจังหวัดพังงา ซ่ึงเปนตนกําเนิดแมน้ําสายตางๆ แมน้ํา

และลําน้ําทั่วไปมีความยาวไมมากนักและไหลลงสูทะเลอันดามันไปทางทิศตะวันตกและ

ตะวันตกเฉยีงใตเปนสวนใหญ ภูมิประเทศเกดิจากแผนดินยุบตัวลงไป ชายฝงทะเลเวาแหวงมี

อาวและเกาะตางๆ มากมาย 

ในจังหวัดพังงามีแมน้ําพังงา  มีตนกําเนิดจากภูเขากะทะควํ่าในเขตอําเภอกะ

ปง ไหลมาบรรจบกับคลองหรา และไหลลงสูทะเลที่อาวพังงา มีความยาวประมาณ ๔๕ 

กโิลเมตร เดิมเปนเสนทางคมนาคมทางน้ําที่สําคัญเคยมีเรือสําเภาเขามาขนถายสินคาถึงตัว

เมืองพังงา แตปจจุบันแมน้ําสายนี้อยูในสภาพตื้นเขิน เรอืไมสามารถแลนเขามาได และไมไดรับ

การพัฒนาใชประโยชนในการเกษตร และอุปโภคบรโิภค 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๓๐ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๓๑ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๓๒ 

บทท่ี ๙ 

ขอมูลการปฏิบัติงานของกรมปาไม 
 

๙.๑ ขอมูลปาชุมชน ในพื้นที่ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปา

เทอืกเขาสูง จังหวัดพังงา มีโครงการปาชุมชนที่ชุมชนบรหิารจัดการและข้ึนทะเบียนกับกรมปา

ไม ๓๐ โครงการ แยกเปน 

๑) อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จํานวน ๘ โครงการ 

๒) อยูในพื้นที่ปาตามพระราชบัญญัตปิาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ จํานวน 

๒๒ โครงการ 

 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการปาชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด คาพิกัด x คาพิกัด y 

๑ โครงการปาชุมชนบานควน ต.บอแสน ทับปุด พังงา ๔๕๕๗๓๘ ๙๓๔๔๔๒ 

๒ โครงการปาชุมชนบานคลองจูด ต.มะรุย ทับปุด พังงา ๔๕๘๙๒๗ ๙๓๒๕๐๓ 

๓ โครงการปาชุมชนบานโคกเลือด ต.มะรุย ทับปุด พังงา ๔๕๙๘๘๘ ๙๓๗๔๒๑ 

๔ โครงการปาชุมชนบานเขาเฒา ต.บางเตย เมอืงพังงา พังงา ๔๕๒๓๘๑ ๙๓๒๐๖๗ 

๕ ปาชุมชนบานบางมา ต.ทุงคาโงก เมอืงพังงา พังงา ๔๓๖๕๒๗ ๙๔๑๙๕๔ 

๖ ปาชุมชนบานบางกัน-บางมุด ต.ทุงคาโงก เมอืงพังงา พังงา ๔๔๑๐๒๘ ๙๔๕๔๑๙ 

๗ ปาชุมชนบานในโตน ต.ปากอ เมอืงพังงา พังงา ๔๔๒๒๓๑ ๙๓๙๑๐๐ 

๘ ปาชุมชนบานทับเหวน ต.สองแพรก เมอืงพังงา พังงา ๔๔๙๕๖๖ ๙๔๗๔๒๕ 

๙ ปาชุมชนบานเขาตําหนอน ต.ถํ้าทองหลาง ทับปุด พังงา ๔๕๖๒๖๐ ๙๔๖๔๕๔ 

๑๐ ปาชุมชนบานทุงตอเรอื ต.โคกเจรญิ ทับปุด พังงา ๔๖๓๒๑๑ ๙๔๓๑๗๑ 

๑๑ ปาชุมชนบานฝายทา ต.ถํ้านํ้าผุด เมอืงพังงา พังงา ๔๔๘๐๘๑ ๙๓๒๒๐๐ 

๑๒ ปาชุมชนบานบางเตยใต ต.บางเตย เมอืงพังงา พังงา ๔๕๐๓๕๘ ๙๓๓๖๒๒ 

๑๓ ปาชุมชนบานบางบา ต.นบปรงิ เมอืงพังงา พังงา ๔๔๖๔๐๐ ๙๔๓๕๕๔ 

๑๔ ปาชุมชนบานทุงตอเรอื ต.โคกเจรญิ ทับปุด พังงา ๔๖๓๒๑๑ ๙๔๓๑๗๑ 

๑๕ ปาชุมชนบานถํ้าทองหลาง ต.ถํ้าทองหลาง ทับปุด พังงา ๔๕๔๐๐๓ ๙๔๔๘๓๓ 

๑๖ ปาชุมชนบานในวัง ต.ถํ้าทองหลาง ทับปุด พังงา ๔๕๔๙๒๒ ๙๔๖๘๘๗ 

๑๗ ปาชุมชนบานตีนเขา ต.ทุงคาโงก เมอืงพังงา พังงา ๔๔๐๒๗๖ ๙๔๕๓๔๘ 

๑๘ ปาชุมชนบานทับเหรยีง ต.ทุงคาโงก เมอืงพังงา พังงา ๔๓๙๙๙๙ ๙๔๗๖๕๙ 

๑๙ ปาชุมชนบานบางเตยกลาง ต.บางเตย เมอืงพังงา พังงา ๔๕๑๘๕๒ ๙๓๖๓๐๓ 

๒๐ ปาชุมชนบานหินเพิง ต.สองแพรก เมอืงพังงา พังงา ๔๕๑๖๘๓ ๙๕๓๗๑๘ 

๒๑ ปาชุมชนบานสองแพรก ต.สองแพรก เมอืงพังงา พังงา ๔๕๑๙๐๙ ๙๕๑๙๔๐ 

๒๒ ปาชุมชนบานบางพัฒน ต.บางเตย เมอืงพังงา พังงา ๔๕๒๓๕๑ ๙๒๔๕๗๗ 

๒๓ ปาชุมชนบานทาสนุก ต.มะรุย ทับปุด พังงา ๔๕๘๔๙๔ ๙๒๘๖๓๙ 

๒๔ โครงการปาชุมชนบานทาไทร ต.บอแสน ทับปุด พังงา ๔๕๗๐๕๖ ๙๓๕๓๒๑ 

๒๕ ปาชุมชนบานกลาง ต.บางเตย เมอืงพังงา พังงา ๔๕๓๖๒๕ ๙๒๔๖๗๐ 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๓๓ 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการปาชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด คาพิกัด x คาพิกัด y 

๒๖ ปาชุมชนบานทาไร ต.บางเตย เมอืงพังงา พังงา ๔๕๓๒๒๙ ๙๒๙๔๑๐ 

๒๗ ปาชุมชนบานเกาะเคี่ยมใต ต.บางเตย เมอืงพังงา พังงา ๔๕๕๒๓๑ ๙๒๕๔๐๙ 

๒๘ ปาชุมชนบานบางญวน ต.ตากแดด เมอืงพังงา พังงา ๔๔๒๐๐๒ ๙๒๗๘๙๙ 

๒๙ โครงการปาชุมชนบานเกาะไมไผ ต.เกาะปนหยี เมอืงพังงา พังงา ๔๔๗๖๘๐ ๙๒๕๒๘๔ 

๓๐ พัฒนาปาชุมชนบานเกาะปนหยี ต.เกาะปนหยี เมอืงพังงา พังงา ๔๔๗๓๖๙ ๙๒๒๗๗๘ 

 

โครงการปาชุมชนที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาต ิจํานวน ๘ โครงการ ไดแก 

- ปาเลนโครงการทับปุด 

๑. โครงการปาชุมชนบานควน ตําบลบอแสน อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

๒๓. ปาชุมชนบานทาสนุก ตําบลมะรุย อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

- ปาเทอืกเขาหราสูง 

๑๕. ปาชุมชนบานถ้ําทองหลาง ตําบลถ้ําทองหลาง อําเภอทับปุด จังหวัด

พังงา 

๑๖. ปาชุมชนบานในวัง ตําบลถ้ําทองหลาง อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

๒๐. ปาชุมชนบานหนิเพิง ตําบลสองแพรก อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

๒๑. ปาชุมชนบานสองแพรก ตําบลสองแพรก อําเภอเมืองพังงา จังหวัด

พังงา 

- ปาเทอืกเขาสูง 

๙.   ปาชุมชนบานเขาตําหนอน ตําบลถ้ําทองหลาง อําเภอทับปุด จังหวัด

พังงา 

- ปาเทอืกเขากะทะควํ่า 

๘.   ปาชุมชนบานทับเหวน ตําบลสองแพรก อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๓๔ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๓๕ 

๙.๒  ขอมูลราษฎรถอืครอง โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไมในพื้นที่

ปาสงวนแหงชาติ สํารวจรังวัดแปลงราษฎรถือครองภายในเขตปาสงวนแหงชาติตามมติ

คณะรัฐมนตรเีม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ จํานวน ๑,๔๘๔ แปลง เนื้อที่๑๓,๔๔๒.๓๒ ไร 

ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิจํานวน ๓ ปา ไดแก 

- ปาเทือกเขาหราสูง ในทองที่ตําบลสองแพรก ตําบลนบปริง อําเภอเมือง

พังงา และ ตําบลถ้ําทองหลาง อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา จํานวน ๕๕๒ แปลง เนื้อที่ 

๔,๙๘๘.๕๖ ไร 

- ปาควนมะรุย ในทองที่ตําบลบางเหรยีง และ ตําบลโคกเจริญ อําเภอทับปุด 

จังหวัดพังงา จํานวน ๘๒๐ แปลง เนื้อที่ ๗,๕๘๓.๑๕ ไร 

- ปาควนนาบอน ตําบลตากแดด อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา จํานวน ๑๑๒ 

แปลง เนื้อที่ ๘๗๐.๖๑ ไร 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๓๖ 

 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๓๗ 

๙.๓ ขอมูลงานอนุญาต มีผูไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาสงวน

แหงชาต ิจํานวน ๑๐ ราย เนื้อที่ ๓,๒๐๓.๘๒ ไร 

รหัส ช่ือผูขอ กิจกรรม ตําบล อําเภอ ช่ือปา 
วัน

อนุญาต 

ระยะเว

ลา 

วัน

หมดอายุ 
เนื้อท่ี 

พง.78 สํานักงาน

ศกึษาธิการจงัหวัด

พังงา 

สรางศูนยศกึษา

ประชาชน 

ต.ตากแดด  

อ.เมืองพังงา 

ปานากก 16/5/1977 จนกวา

จะ

หมดอา

ยุการ

อนุญาต 

  45.00  

พง.168 บจก.เขาบอ

คอนสทรัคชั่น 

ทําเหมืองแรหนิ

อุตสาหกรรมชนดิ

หนิปูน 

ต.บางเตย  

อ.เมืองพังงา 

ปาเขาทอย 

และปานาง

หงษ 

4/5/2011 10 24/10/2021 79.00  

พง.93 สํานักงานเรงรัด

พัฒนาชนบท 

กอสรางทาง

มาตราฐาน  รพช. 

สายบานลุมเกรยีบ 

- บานทุงตอเรอื 

ต.โคกเจรญิ  

อ.ทบัปุด 

ปาควนมะรุย 5/4/1993 30 1/6/2023 7.00  

พง.

101_1 

การไฟฟาฝายผลติ

แหงประเทศไทย 

กอสรางและ

บํารงุรักษาสายสง

ไฟฟา 115 กโิล

โวลต 

ต.นบปรงิ, 

ถ้ําทองหลาง  

อ.เมืองพังงา, 

ทับปุด 

ปาเทอืกเขา

หราสงู 

2/12/1994 30 11/1/2025 188.00  

พง.

101_2 

การไฟฟาฝายผลติ

แหงประเทศไทย 

กอสรางและ

บํารงุรักษาสายสง

ไฟฟา 115 กโิล

โวลต 

ต.นบปรงิ, 

ถ้ําทองหลาง  

อ.เมืองพังงา, 

ทับปุด 

ปาเทอืกเขา

หราสงู 

2/12/1994 30 11/1/2025 70.00  

พง.2 การไฟฟาฝายผลติ

แหงประเทศไทย 

กอสรางเสาไฟฟา

และเดนิสายสง

ไฟฟาแรงสูง 

ต.บางเหรยีง  

อ.ทบัปูด 

ปาควนมะรุย 24/11/1983 30 22/12/2013 115.00  

พง.29 การไฟฟาฝายผลติ

แหงประเทศไทย 

กอสรางและ

บํารงุรักษาระบบ

ไฟฟาสายสงไฟฟา  

115 กโิลโวลท 

ต.นบปรงิ  

อ.เมืองพังงา 

ปาเทอืกเขา

หราสงู 

5/8/1985 30 9/1/2014 68.00  

พง.140 องคการสวน

พฤกษศาสตร 

จัดตัง้ศูนยรวมพันธุ

ไมภูมิภาค จ.พังงา 

ต.สองแพรก  

อ.เมืองพังงา 

ปาเทอืกเขา

หราสงู 

11/3/2005 30 21/4/2035 2,592  

พง.162 บรษิัท ภูเกต็สนิชัย 

จํากัด 

ขอประทานบัตร

เหมืองแรหนิ

อุตสาหกรรม ชนดิ

หนิปูน 

ต.บางเตย  

อ.เมืองพังงา 

ปาเขาทอย 

และปานาง

หงษ 

14/2/2001 10 17/5/2011 26.00  

พง.175 หางหุนสวนจํากัด 

ทับปุดกอสราง 

ทําเหมืองแรโดโล

ไมต 

ต.ถ้ําทองหลาง 

อ.ทบัปุด 

ปาเทอืกเขา

สูง 

6/6/2011 10 11/9/2021 10.00  

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๓๘ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๓๙ 

บทท่ี ๑๐ 

ท่ีต้ังหนวยงานราชการ 

 

หนวยงานสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ ๑๒ สาขากระบี่ และ กรมปา

ไม ในพื้นที่ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๙๑ ปาเทอืกเขาสูง จังหวัดพังงา 

๑. หนวยปองกันรักษาปา ที่ พง.๑ (พังงา) ตากแดด เมือง พังงา คาพิกัดที่ตั้ง

ระบบUTM พื้นหลักฐานWGS๘๔: ๔๔๔๓๑๒ ๙๓๐๖๔๔ 

๒. หนวยปองกันรักษาปา ที่ พง.๖ (ทับปุด) ถ้ําทองหลาง ทับปุด พังงา คาพิกัด

ที่ตัง้ระบบUTM พื้นหลักฐานWGS๘๔: ๔๕๔๒๖๖ ๙๔๒๓๙๔ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๔๐ 

บทท่ี ๑๑ 

สภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ 
 

ภูมิประเทศทีเ่ปนภูเขาหนิปูนที่ทอดตัวตามแนวทิศเหนือไปทิศใต ปกคลุมดวย

ปาดบิช้ืน มักมีชุมชนตัง้อยูบรเิวณที่ราบระหวางหุบเขา ไดแก ตําบลสองแพรก ตําบลทุงคาโงก 

ตําบลปากอ ตําบลนบปรงิ ตําบลถ้ําน้ําผุด อําเภอเมืองพังงา ตําบลบางเหรยีง ตําบลโคกเจริญ 

ตําบลถ้ําทองหลาง และ ตําบลทับปุด อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

ภูมิประเทศที่เปนที่ราบจะลาดจากเชิงเขาลงสูทศิใต ลงสูทะเลอันดามันบริเวณ

อาวพังงา ตามชายฝงทะเลจะมีปาชายเลนเกือบตลอด ไดแก ตําบลตากแดด ตําบลบางเตย 

อําเภอเมืองพังงา ตําบลบอแสน และ ตําบลมะรุย อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

 

ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดพังงามีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองรอน ไดรับอิทธิพลของลมมรสุม 

ตะวันตกเฉยีงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉยีงเหนอื สภาพภูมิอากาศทั่วไปของจังหวัดพังงามี 

๓ ฤดู ไดแก ฤดูรอน, ฤดูฝน และฤดูหนาว ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมีผล

เกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนฤดูกาลและการเคลื่อนที่ของทิศทางลม ชวงฤดูรอนบริเวณ

ภาคพื้นดนิในภาคใตของประเทศไทยจะอากาศรอนอบอาวมากยิ่งกวาอุณหภูมิน้ําในมหาสมุทร

อินเดีย เนื่องจากในชวงมรสุมความช้ืนในอากาศจะลอยจากมหาสมุทรไปสูพื้นดิน ทําใหเกิด

ความรอนสะสมมากข้ึน 

ฝนเริ่มตกตั้งแตตนเดือนพฤษภาคมแตอุณหภูมิยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดทัง้ฤดูรอน รวมถงึปรมิาณน้ําฝนที่เพ่ิมมากข้ึนในชวงเดอืนกันยายนและเดอืนตุลาคม สวน

ในชวงเดอืนมิถุนายนถงึเดอืนสงิหาคมซ่ึงเปนชวงฤดูฝน สภาพอากาศคอนขางแหง 

ฤดูหนาวเริ่มตนชวงเดอืนพฤศจิกายน ในตอนกลางวันอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วไปต่ํา

กวา ๓๐ องศาเซลเซียส และในชวงเวลากลางคืนอุณหภูมิอาจลดลงถึง ๒๐ องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิจะเพ่ิมข้ึนอีกครัง้ในชวงปลายเดือนธันวาคมซ่ึงมีแนวโนมจะเปนเชนนี้ไปจนกวาจะถึง

ชวงมรสุม 

เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน สงผลใหอากาศรอนมากข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะชวงเดือน

พฤษภาคมและเดอืนเมษายนซ่ึงถอืไดวาเปนชวงที่อากาศรอนมาก (อุณหภูมิเฉลี่ยมากกวา ๓๐ 

องศาเซลเซียส) 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๔๑ 

บทท่ี ๑๒ 

แผนท่ีทายกฎกระทรวง 

 

ในพื้นที่ศนูยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๙๑ ปาเทอืกเขาสูง จังหวัดพังงา 

มีปาสงวนแหงชาตจิํานวน ๑๒ ปา 

๑) ปาสงวนแหงชาตปิาเทอืกเขาสงู เนื้อทีต่ามกฎกระทรวงฯ 

๔๓,๕๑๖  ไร 

๒) ปาสงวนแหงชาตปิาเทอืกเขาหราสงู เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๔๕,๐๐๐ ไร 

๓) ปาสงวนแหงชาตปิาเทอืกเขากะทะควํ่า เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๔๗,๗๐๐ ไร 

๔) ปาสงวนแหงชาตปิาควนมะรุย เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๑๗,๔๕๗ ไร 

๕) ปาสงวนแหงชาตปิาเทอืกเขาทุงคาโงก เนื้อทีต่ามกฎกระทรวงฯ 

๒๗,๙๓๕ ไร 

๖) ปาสงวนแหงชาตปิาเขาทอย และ ปานางหงส เนื้อทีต่าม

กฎกระทรวงฯ ๓๗,๖๐๗ ไร 

๗) ปาสงวนแหงชาตปิาเขาเตา เนื้อทีต่ามกฎกระทรวงฯ ๔๒๒ ไร 

๘) ปาสงวนแหงชาตปิาเทอืกเขาโตนดนิ เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๒๘,๘๗๕ ไร 

๙) ปาสงวนแหงชาตปิาควนนาบอน เนื้อทีต่ามกฎกระทรวงฯ ๑,๐๔๕ 

ไร 

๑๐) ปาสงวนแหงชาตปิานากก เนื้อทีต่ามกฎกระทรวงฯ ๒,๘๑๒ ไร 

๑๑) ปาสงวนแหงชาตปิาเกาะเค่ียม เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ ๖๐๐ ไร 

๑๒) ปาสงวนแหงชาตปิาเลนโครงการทับปดุ เนื้อทีต่ามกฎกระทรวง

ฯ ๒๐,๓๗๑ ไร 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๔๒ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๔๓ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๔๔ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๔๕ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๔๖ 

 

 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๔๗ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๔๘ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๔๙ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๕๐ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๕๑ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๕๒ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๕๓ 

 
 

 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๕๔ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๕๕ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๕๖ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๕๗ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๕๘ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๕๙ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๖๐ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๖๑ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๖๒ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๖๓ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๖๔ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๖๕ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๖๖ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๖๗ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๖๘ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๖๙ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๗๐ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๗๑ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๗๒ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๗๓ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๗๔ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๗๕ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๗๖ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๗๗ 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๙๑ ปาเทือกเขาสูง จังหวัดพังงา หนา ๗๘ 

ภาคผนวก 

 

ความเปนมาในการจัดการทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที่ของศูนยจัดการกลุมปา

สงวนแหงชาติ 

 มติที่ประชุมผูบริหารกรมปาไม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันศุกรที่ ๒๘ ตุลาคม 

๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงแรม ธันยาอินน จังหวัดเชียงราย ในระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อ

พิจารณาทีป่ระชุมมีมตใิหสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ ๑๒ สาขากระบี่ เปนสํานักนํารองให

จัดตั้งหัวหนาปาสงวนแหงชาติเพื่อบริหารจัดการกิจกรรมแบบบูรณาการในพื้นที่ปาสงวน

แหงชาตเิปนรายปา และมีนโยบายใหสํานักจัดการทรัพยากรปาไมทุกสํานักคัดเลือกพื้นที่ปา

สงวนแหงชาต ิและแตงตัง้หัวหนาปาสงวนแหงชาตเิพื่อบรหิารจัดการนํารอง อยางนอยสํานักฯ

ละ ๑ ปา 

คําสั่งกรมปาไม ที่ ๘๔๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง 

ใหเพ่ิมศูนยจัดการปาสงวนแหงชาติ 

 กรมปาไมมีแนวคิดในการบรหิารจัดการปาสงวนแหงชาติแบบบูรณาการ  

ในรูปแบบหัวหนาปาสงวนแหงชาติ เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษา 

และบริหารจัดการปาสงวนแหงชาติ จัดเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับปาสงวนแหงชาต ิ

จําแนกพื้นที่เพื่อจัดทําแผนการจัดการ จัดทําแนวเขตปาใหชัดเจน บูรณาการทุกหนวยงานที่มี

ภาระกิจในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ โดยออกคําสั่งกรมปาไม ที่ ๑๕๑๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การจัดตั้งสํานักงานปาสงวนแหงชาติ ใหจัดตั้งสํานักงานปา

สงวนแหงชาต ิในสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑ – ๑๓ และสํานักจัดการทรัพยากรปา

ไมสาขา จํานวน ๑๑๑ หนวยงาน 

 คําสั่งกรมปาไม ที่ ๓๔๗๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เรื่อง การจัดตัง้สํานักงานปาสงวนแหงชาต ิใหจัดตัง้สํานักงานปาสงวนแหงชาต ิในสังกัดสํานัก

จัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑ – ๑๓ และสํานักจัดการทรัพยากรปาไมสาขา จํานวน ๓๐๙ 

หนวยงาน 

 กรมปาไมมีแนวนโยบายในการบูรณาการภารกิจของกรมปาไมในการ

บรหิารจัดการเชิงพื้นที่ จงึไดออกคําสั่งกรมปาไมที่ ๒๖๐๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๕๗ จัดตัง้ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิจํานวน ๒๓ หนวยงาน 

คําสั่งกรมปาไมที่ ๒๖๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดตั้ง

ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิ(เตรยีมการ) จํานวน ๒๘๖ หนวยงาน 

 


