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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive summary) 

   
ความส าคัญ 

ข้อมูลพื้นฐานเป็นหัวใจส าคัญในการวางแผนการจัดการพื้นที่ และจัดท าแผนแม่บท ศูนย์จัดการ 
ป่าสงวนแห่งชาติ ในเบื ้องต้นกรมป่าไม้จึงได้ใช้แนวเขตการปกครองระดับต าบลเข้ามาเป็นแนวเขต  
ในการจัดท าข้อมูลพื้นฐาน 14 ช้ันข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา ปรับปรุง และจัดท า
ข้อมูลพื้นฐาน เช่น แนวเขต แผนท่ี และการจ าแนกพื้นท่ีเพื่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม (Zoning) และ
เป็นท่ียอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ในระดับต าบล) โดยสรุปข้อมูลพื้นฐานส าคัญดังนี้ 

1. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี 297 ป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูงและป่าควนแก้ว จังหวัดสงขลา  
2. พื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์ฯ แบ่งภารกิจเพื่อการจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์ ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

2.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ
จ านวน 12 ป่า คือ 1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเหล่ียม ป่าเขาจันดี และป่าเขาบ่อท่อ เนื้อท่ี 60,000 ไร่  
2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูง และป่าควนแก้ว  เนื้อที่ 39,226 ไร่ 3) ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาขวาง ป่าเขาว้องพริก และป่าควนเทศ เนื้อท่ี 8,318.75 ไร่ 4) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากรวด  
เนื้อท่ี 3,750 ไร่ 5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนเขาจันทร์ เนื้อท่ี 875 ไร่ 6) ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนหินพัง  
ป่าควนชีล้อม ป่าควนอ่าวปลักก๊ก ป่าควนแหละหวัง เนื้อท่ี 2,250 ไร่ 7) ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนสระ  
เนื้อท่ี 2,343.75 ไร่ 8) ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนลัง เนื้อท่ี 137,500 ไร่ 9) ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนดินแดง  
ป่าควนพัง ป่าควนหัวแหวน เนื้อท่ี 11,912.50 ไร่ 10) ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนจ าศิล เนื้อท่ี 1,437.50 ไร่  
11) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะเหลาะหนัง เนื้อที ่1,187 ไร่ 12) ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนหินเภา เนื้อท่ี 22,325 ไร่ 

2.2 บริหารจัดการป่าอื่นๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 2 ป่า คือ 1) ป่าสงวนแห่งชาติป่า 
เลนหนองจิก 2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนพน ในท้องท่ีต าบลท่ีรับผิดชอบแบบมีส่วนร่วม 

2.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องท่ีเขตปกครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 อ าเภอ ดังนี้  
1) อ าเภอจะนะ 2)อ าเภอเทพา และ 3) อ าเภอนาหม่อม (23 ต าบล ประมาณ 203 หมู่บ้าน) 

3. ศูนย์ฯบริหารจัดการพื้นท่ีท้ังหมด  841,483.15 ไร่ ประกอบด้วย พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อท่ี 
93,159.43  ไร่ พื้นท่ี สปก. เนื้อที่ 9,485.63 ไร่ และพื้นท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เนื้อที ่154,018.19  ไร่ 

4. พื้นท่ีป่าคงสภาพที่เหลือ ท้ังหมด 32,306.55 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.84 ของพื้นท่ีศูนย์ฯ อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ 32,056.03 ไร่ (เป็นพื้นท่ีป่าป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 23,150.08 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
3.81 ของพื้นที่ศูนย์ฯ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 22,756.12 ไร่ พื้นที่สปก. จ านวน 143.44  ไร่ 
และพื้นท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน 13,815.36 ไร่) 

5. มีพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 ร้อยละ 3.64 มีพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 2 ร้อยละ 8.77 มีพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 3  
ร้อยละ 11.71 มีพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 4 ร้อยละ 12.94 และมีพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 5 ร้อยละ 61.88 ของพื้นท่ีศูนย์ฯ 

6. พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ มีร้อยละ 12.29 ของพื้นท่ีศูนย์ฯ (พื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ ร้อยละ 5.84 
พื้นท่ีป่าเพื่อเศรษฐกิจ ร้อยละ 6.26 และพื้นท่ีท่ีกันออก ร้อยละ 0.19)   

7. พื้นท่ีสูงสุดมียอดเขาสูงสุดประมาณ 80-800 เมตรจากระดับน้ าทะเล 
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8. การด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพื้นท่ีศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
8.1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด 

8.1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 1 ป่า คือ ป่าชุมชนบ้านโคกพะยอม 
8.1.2 ข้อมูลวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 297 ป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก  

ป่าเขาสูงและป่าควนแก้ว จังหวัดสงขลา จ านวน 7 วัด มีพื้นท่ี 82 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา เพื่อด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2538 เห็นชอบในหลักการการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นท่ีป่าไม้ 

8.2 ข้อมูลฝาย มีท้ังหมด - ฝาย 
8.3 ข้อมูลไฟป่า จ านวนการเกิดไฟป่า (ยังไม่มีข้อมูล) 
8.4 ข้อมูลราษฎรถือครองที่ดิน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูงและ 

ป่าควนแก้ว จังหวัดสงขลา มีพื้นท่ีในการถือครองท่ีดิน 527.13 ไร่  
8.5 ข้อมูลงานอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่า 4 ราย 4 กิจกรรม 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลท่ีต้ังส านักงาน 

   
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี 297 ป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูงและป่าควนแก้ว จังหวัดสงขลา 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 13 (สงขลา) กรมป่าไม้ 
ที่ต้ัง ต าบลตล่ิงชัน อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
 
ตารางที่ 1  ข้อมูลติดต่อผู้อ านวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 297 ป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก  

 ป่าเขาสูงและป่าควนแก้ว จังหวัดสงขลา 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ นายสุภาพ  คงประดิษฐ์ 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง 2558 
โทรศัพท์/โทรสาร 081-1435682 
E-mail  - 
Website www.forest.go.th 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีรูป 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ท่ีต้ังศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี 297 ป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูงและป่าควนแก้ว 
จังหวัดสงขลา 
 
ตารางที่ 2  ค่าพิกัดท่ีต้ังศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
UTM (Zone 47) Lat-Long 
N (Y) = 688581 Lat (Y) =     6.7327 
E (X) = 744540 Long (X) =  100.7061 

 

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

   
สาระส าคัญ 
 

1. พื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี 297 ป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขา
สูงและป่าควนแก้ว จังหวัดสงขลา แบ่งภารกิจ เพื่อการจัดการป่าแบบเอนกประสงค์ ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ
จ านวน 12 ป่า คือ 1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเหล่ียม ป่าเขาจันดี และป่าเขาบ่อท่อ เนื้อท่ี 60,000 ไร่  
2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูง และป่าควนแก้ว  เนื้อที่ 39,226 ไร่ 3) ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาขวาง ป่าเขาว้องพริก และป่าควนเทศ เนื้อท่ี 8,318.75 ไร่ 4) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากรวด  
เนื้อท่ี 3,750 ไร่ 5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนเขาจันทร์ เนื้อท่ี 875 ไร่ 6) ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนหินพัง  
ป่าควนชีล้อม ป่าควนอ่าวปลักก๊ก ป่าควนแหละหวัง เนื้อท่ี 2,250 ไร่ 7) ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนสระ  
เนื้อที ่2,343.75 ไร่ 8) ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนลัง เนื้อท่ี 137,500 ไร่ 9) ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนดินแดง  
ป่าควนพัง ป่าควนหัวแหวน เนื้อท่ี 11,912.50 ไร่ 10) ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนจ าศิล เนื้อท่ี 1,437.50 ไร่  
11) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะเหลาะหนัง เนื้อท่ี 1,187 ไร่ 12) ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนหินเภา เนื้อท่ี 22,325 
ไร่ 

1.2 บริหารจัดการป่าอื่นๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 2 ป่า คือ 1) ป่าสงวนแห่งชาติป่า 
เลนหนองจิก 2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนพน ในท้องท่ีต าบลท่ีรับผิดชอบแบบมีส่วนร่วม 

 

2. ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 
  2.1 ทรัพยากรป่าไม้โดยท่ัวไป (ยังไม่มีข้อมูล) 

2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า (ยังไม่มีข้อมูล)  
2.3 แหล่งน้ า (ยังไม่มีข้อมูล) 
2.4 แหล่งท่องเท่ียวทาง (ยังไม่มีข้อมูล) 
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2.5 ข้อมูลพื้นท่ีแบ่งตามเขตการปกครอง 
 2.5.1 ต าบล  
 

ตารางที่ 3 รายช่ือต าบล 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล ประชากร (คน)  เนื้อที่ (ไร่)  

จ.สงขลา อ.จะนะ ต.นาทับ  -      30,144.11  

จ.สงขลา อ.จะนะ ต.จะโหนง 7,683      32,650.35  

จ.สงขลา อ.จะนะ ต.ตล่ิงชัน 6,735      25,765.33  

จ.สงขลา อ.จะนะ ต.คลองเปียะ 2,694      31,222.13  

จ.สงขลา อ.จะนะ ต.สะกอม 6,197      19,207.01  

จ.สงขลา อ.จะนะ ต.ป่าชิง 4,790      12,189.71  

จ.สงขลา อ.จะนะ ต.บ้านนา 14,674      28,399.12  

จ.สงขลา อ.จะนะ ต.นาหว้า 5,008      48,632.13  

จ.สงขลา อ.จะนะ ต.สะพานไม้แก่น 5,810      38,839.72  

จ.สงขลา อ.จะนะ ต.คู 7,590      25,410.28  

จ.สงขลา อ.จะนะ ต.ท่าหมอไทร 7,522      39,891.61  

จ.สงขลา อ.จะนะ ต.ขุนตัดหวาย 2,530        6,539.86  

จ.สงขลา อ.เทพา ต.สะกอม 8,787      55,965.13  

จ.สงขลา อ.เทพา ต.เกาะสะบ้า 5,772      57,512.01  

จ.สงขลา อ.เทพา ต.เทพา 8,739      31,805.35  

จ.สงขลา อ.เทพา ต.ปากบาง 7,837      36,152.12  

จ.สงขลา อ.เทพา ต.วังใหญ่ 9,358      72,489.30  

จ.สงขลา อ.เทพา ต.ท่าม่วง 17289      62,899.69  

จ.สงขลา อ.เทพา ต.ล าไพล 12,969      97,196.51  

จ.สงขลา อ.นาหม่อม ต.พิจิตร 4,078      26,773.65  

จ.สงขลา อ.นาหม่อม ต.นาหม่อม 8,643      14,772.10  

จ.สงขลา อ.นาหม่อม ต.คลองหรัง 4,472      22,691.38  

จ.สงขลา อ.นาหม่อม ต.ทุ่งขม้ิน 5,607      24,334.54  

รวม 3 23 164784    841,483.15  
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2.5.2 หมู่บ้าน 
 

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

1 บ้านในไร่ ตลิง่ชนั จะนะ สงขลา   
2 บ้านพรุต ู เกาะสะบ้า เทพา สงขลา   
3 บ้านสวรรค สะกอม เทพา สงขลา   
4 บ้านนาตก บ้านนา จะนะ สงขลา   
5 บ้านนา บ้านนา จะนะ สงขลา   
6 บ้านคลองศกึ บ้านนา จะนะ สงขลา   
7 บ้านโคกเคด็ บ้านนา จะนะ สงขลา   
8 บ้านทุ่งใหญ่ บ้านนา จะนะ สงขลา   
9 บ้านท่าชะมวง บ้านนา จะนะ สงขลา   
10 บ้านลางา บ้านนา จะนะ สงขลา   
11 บ้านโคกม้า บ้านนา จะนะ สงขลา   
12 บ้านน า้เค็ม บ้านนา จะนะ สงขลา   
13 บ้านป่าระไมตก ขนุตดัหวาย จะนะ สงขลา   
14 บ้านขนุตดัหวาย ขนุตดัหวาย จะนะ สงขลา   
15 บ้านป่าระไมออก ขนุตดัหวาย จะนะ สงขลา   
16 บ้านหลาวชะโอน ขนุตดัหวาย จะนะ สงขลา   
17 บ้านเลียบใน ขนุตดัหวาย จะนะ สงขลา   
18 บ้านหวักระทิ ขนุตดัหวาย จะนะ สงขลา   
19 บ้านป่าหว้า ขนุตดัหวาย จะนะ สงขลา   
20 บ้านโพรงจรเข้ ขนุตดัหวาย จะนะ สงขลา   
21 บ้านคตู้นประดู่ ค ู จะนะ สงขลา   
22 บ้านพ้อแดง ค ู จะนะ สงขลา   
23 บ้านนาย า ค ู จะนะ สงขลา   
24 บ้านคศูกัดิส์ทิธ์ิ ค ู จะนะ สงขลา   
25 บ้านค ู ค ู จะนะ สงขลา   
26 บ้านทุ่ง ค ู จะนะ สงขลา   
27 บ้านโหนด ค ู จะนะ สงขลา   
28 บ้านนาปรือ ค ู จะนะ สงขลา   
29 บ้านปลกัพ้อ ค ู จะนะ สงขลา   
30 บ้านป่าพล ู คลองเปียะ จะนะ สงขลา   
31 บ้านควนมีด คลองเปียะ จะนะ สงขลา   
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ตารางที่ 4  (ต่อ)     
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 
32 บ้านป่ายาง คลองเปียะ จะนะ สงขลา   
33 บ้านช่องเขา คลองเปียะ จะนะ สงขลา   
34 บ้านในเมือง คลองเปียะ จะนะ สงขลา   
35 บ้านควนหัวช้าง คลองเปียะ จะนะ สงขลา   
36 บ้านไทรขึง คลองเปียะ จะนะ สงขลา   
37 บ้านศาลาน้ า คลองเปียะ จะนะ สงขลา   
38 บ้านแซะ คลองเปียะ จะนะ สงขลา   
39 บ้านชายนา คลองเปียะ จะนะ สงขลา   
40 บ้านโคกทราย จะโหนง จะนะ สงขลา   
41 บ้านตุหรง จะโหนง จะนะ สงขลา   
42 บ้านปลักปลิง จะโหนง จะนะ สงขลา   
43 บ้านขุนทอง จะโหนง จะนะ สงขลา   
44 บ้านปากช่อง จะโหนง จะนะ สงขลา   
45 บ้านหัวแหลม จะโหนง จะนะ สงขลา   
46 บ้านปลายเหมือง จะโหนง จะนะ สงขลา   
47 บ้านทุ่งส้าน จะโหนง จะนะ สงขลา   
48 บ้านตรับ จะโหนง จะนะ สงขลา   
49 บ้านเขาจันทร์ จะโหนง จะนะ สงขลา   
50 บ้านตรับใต้ จะโหนง จะนะ สงขลา   
51 บ้านท่าหมอไทร ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา   
52 บ้านไร่ท่าหมาก ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา   
53 บ้านโพรงง ู ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา   
54 บ้านช้างคลอด ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา   
55 บ้านทุ่งเจ ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา   
56 บ้านเหมืองลิวง ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา   
57 บ้านเคียนด้วน ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา   
58 บ้านแพร้ว ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา   
59 บ้านสะพานหัก ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา   
60 บ้านวังหาร ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา   
61 บ้านหัวควน ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา   
62 บ้านคลองข่า นาทับ จะนะ สงขลา   
63 บ้านปากบางนาทับ นาทับ จะนะ สงขลา   
64 บ้านท่ายาง นาทับ จะนะ สงขลา   
65 บ้านท่าคลอง นาทับ จะนะ สงขลา   
66 บ้านม้างอน นาทับ จะนะ สงขลา   
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ตารางที่ 4  (ต่อ)     
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 
67 บ้านนาทับ นาทับ จะนะ สงขลา   
68 บ้านนาเสมียน นาทับ จะนะ สงขลา   
69 บ้านท่าหวัด นาทับ จะนะ สงขลา   
70 บ้านคูน้ ารอบ นาทับ จะนะ สงขลา   
71 บ้านปึก นาทับ จะนะ สงขลา   
72 บ้านคลองทิง นาทับ จะนะ สงขลา   
73 บ้านนาหว้า นาหว้า จะนะ สงขลา   
74 บ้านเกาะทากเหนือ นาหว้า จะนะ สงขลา   
75 บ้านเกาะทากใต้ นาหว้า จะนะ สงขลา   
76 บ้านคลองบอน นาหว้า จะนะ สงขลา   
77 บ้านประจ่าเหนือ นาหว้า จะนะ สงขลา   
78 บ้านประจ่าใต้ นาหว้า จะนะ สงขลา   
79 บ้านนาใน นาหว้า จะนะ สงขลา   
80 บ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ สงขลา   
81 บ้านควนขี้แรด นาหว้า จะนะ สงขลา   
82 บ้านหว้าหลัง นาหว้า จะนะ สงขลา   
83 บ้านควนยาง นาหว้า จะนะ สงขลา   
84 บ้านแม่เตย นาหว้า จะนะ สงขลา   
85 บ้านป่าชิง ป่าชิง จะนะ สงขลา   
86 บ้านทุ่งพระ ป่าชิง จะนะ สงขลา   
87 บ้านต้นปราง ป่าชิง จะนะ สงขลา   
88 บ้านท่าคลอง ป่าชิง จะนะ สงขลา   
89 บ้านไร ่ ป่าชิง จะนะ สงขลา   
90 บ้านไร่ดอนไฟ ป่าชิง จะนะ สงขลา   
91 บ้านสลุด ป่าชิง จะนะ สงขลา   
92 บ้านหัวดินเหนือ ป่าชิง จะนะ สงขลา   
93 บ้านหัวดินใต้ ป่าชิง จะนะ สงขลา   
94 บ้านสะกอมหัวนอน สะกอม จะนะ สงขลา   
95 บ้านจีน สะกอม จะนะ สงขลา   
96 บ้านเลียบ สะกอม จะนะ สงขลา   
97 บ้านปากบาง สะกอม เทพา สงขลา   
98 บ้านชายคลอง สะกอม จะนะ สงขลา   
99 บ้านโคกสัก สะกอม จะนะ สงขลา   
100 บ้านบ่อโชน สะกอม จะนะ สงขลา   
101 บ้านโคกยาง สะกอม จะนะ สงขลา   
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ตารางที่ 4  (ต่อ)     
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 
102 บ้านสะพานไม้แก่นตก สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา   
103 บ้านทุ่งเอาะ สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา   
104 บ้านท่าล้อ สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา   
105 บ้านสะพานไม้แก่นออก สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา   
106 บ้านทรายขาว สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา   
107 บ้านเกษมรัตน์ สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา   
108 บ้านสะพานไม้แก่นกลาง สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา   
109 บ้านนาบ้านไร ่ สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา   
110 บ้านสุเหร่า ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา   
111 บ้านตล่ิงชัน ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา   
112 บ้านป่างาม (ป่าห้าม) ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา   
113 บ้านป่าเส ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา   
114 บ้านนนท์ ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา   
115 บ้านนาตีน ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา   
116 บ้านท่าพรุ เทพา เทพา สงขลา   
117 บ้านพระพุทธ เทพา เทพา สงขลา   
118 บ้านพรุหมาก เทพา เทพา สงขลา   
119 บ้านท่าดี เทพา เทพา สงขลา   
120 บ้านป่ากอ เทพา เทพา สงขลา   
121 บ้านป่าโอน เทพา เทพา สงขลา   
122 บ้านปากบางเทพา เทพา เทพา สงขลา   
123 บ้านหัวสวน เกาะสะบ้า เทพา สงขลา   
124 บ้านบ่อน้ าส้ม เกาะสะบ้า เทพา สงขลา   
125 บ้านเกาะสะบ้า เกาะสะบ้า เทพา สงขลา   
126 บ้านกรงอิต า เกาะสะบ้า เทพา สงขลา   
127 บ้านโคกพยอม เกาะสะบ้า เทพา สงขลา   
128 บ้านควน เกาะสะบ้า เทพา สงขลา   
129 บ้านท่าม่วง ท่าม่วง เทพา สงขลา   
130 บ้านนาจวก ท่าม่วง เทพา สงขลา   
131 บ้านนิคมเทพา ท่าม่วง เทพา สงขลา   
132 บ้านทุ่งโดน ท่าม่วง เทพา สงขลา   
133 บ้านห้วยปลิง ท่าม่วง เทพา สงขลา   
134 บ้านพรุชิง ท่าม่วง เทพา สงขลา   
135 บ้านหนองสาหร่าย ท่าม่วง เทพา สงขลา   
136 บ้านพุทธนิมิตร (ทุ่งทวด) ท่าม่วง เทพา สงขลา   
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ตารางที่ 4  (ต่อ)     
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 
137 บ้านควนหรัน ท่าม่วง เทพา สงขลา   
138 บ้านโคกกอ ท่าม่วง เทพา สงขลา   
139 บ้านต้นจ าปาดะ ท่าม่วง เทพา สงขลา   
140 บ้านนิคม ท่าม่วง เทพา สงขลา   
141 บ้านนิคมสายเอก ท่าม่วง เทพา สงขลา   
142 บ้านบ่อเตย ปากบาง เทพา สงขลา   
143 บ้านตูหยง ปากบาง เทพา สงขลา   
144 บ้านเกาะแลหนัง ปากบาง เทพา สงขลา   
145 บ้านคลองประดู่ ปากบาง เทพา สงขลา   
146 บ้านตาแปด ปากบาง เทพา สงขลา   
147 บ้านคลองขุด (นาชุ) ปากบาง เทพา สงขลา   
148 บ้านควนติหมุน ปากบาง เทพา สงขลา   
149 บ้านล าไพลใต้ ล าไพล เทพา สงขลา   
150 บ้านล าไพลตก ล าไพล เทพา สงขลา   
151 บ้านล าไพลเหนือ ล าไพล เทพา สงขลา   
152 บ้านแม่ที ล าไพล เทพา สงขลา   
153 บ้านทุ่งโพธิ์ ล าไพล เทพา สงขลา   
154 บ้านควนเจดีย์ ล าไพล เทพา สงขลา   
155 บ้านท่าไทร ล าไพล เทพา สงขลา   
156 บ้านปริก ล าไพล เทพา สงขลา   
157 บ้านล าเปา ล าไพล เทพา สงขลา   
158 บ้านพระยอด ล าไพล เทพา สงขลา   
159 บ้านล าเปาเหนือ ล าไพล เทพา สงขลา   
160 บ้านคลองยอ วังใหญ ่ เทพา สงขลา   
161 บ้านพรุกง วังใหญ ่ เทพา สงขลา   
162 บ้านควนหมาก วังใหญ ่ เทพา สงขลา   
163 บ้านใหม่ วังใหญ ่ เทพา สงขลา   
164 บ้านทุ่งหรี่ วังใหญ ่ เทพา สงขลา   
165 บ้านวังใหญ ่ วังใหญ ่ เทพา สงขลา   
166 บ้านโหละบอน วังใหญ ่ เทพา สงขลา   
167 บ้านควนหินเภา วังใหญ ่ เทพา สงขลา   
168 บ้านปากบางสะกอม สะกอม เทพา สงขลา   
169 บ้านม่วงถ้ า สะกอม เทพา สงขลา   
170 บ้านพรุหลุมพี สะกอม เทพา สงขลา   
171 บ้านท่าแมงลัก สะกอม เทพา สงขลา   
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ตารางที่ 4  (ต่อ)     
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 
172 บ้านแซะ สะกอม เทพา สงขลา   
173 บ้านพรุโต๊ะคอน สะกอม เทพา สงขลา   
174 บ้านเขาน้อย สะกอม เทพา สงขลา   
175 บ้านเต่ (เก่า) เปียน สะบ้าย้อย สงขลา   
176 บ้านคลองหรัง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา   
177 บ้านแม่เปียะ คลองหรัง นาหม่อม สงขลา   
178 บ้านแม่เบียะ (คลองหรัง) คลองหรัง นาหม่อม สงขลา   
179 บ้านต้นแซะ คลองหรัง นาหม่อม สงขลา   
180 บ้านต้นปลิง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา   
181 บ้านปลักทิง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา   
182 บ้านทุ่งขม้ิน ทุ่งขม้ิน นาหม่อม สงขลา   
183 บ้านลานไทร ทุ่งขม้ิน นาหม่อม สงขลา   
184 บ้านทุ่งโพธิ์ ทุ่งขม้ิน นาหม่อม สงขลา   
185 บ้านนาทองสุก ทุ่งขม้ิน นาหม่อม สงขลา   
186 บ้านนา ทุ่งขม้ิน นาหม่อม สงขลา   
187 บ้านทุ่งขม้ิน ทุ่งขม้ิน นาหม่อม สงขลา   
188 บ้านทุ่งโพธิ์ (ต้นเลียบ) ทุ่งขม้ิน นาหม่อม สงขลา   
189 บ้านทุ่งโตนด นาหม่อม นาหม่อม สงขลา  
190 บ้านทุ่งฆ้อ นาหม่อม นาหม่อม สงขลา  
191 บ้านพรุเมา นาหม่อม นาหม่อม สงขลา  
192 บ้านควนจง นาหม่อม นาหม่อม สงขลา  
193 บ้านนาหม่อม นาหม่อม นาหม่อม สงขลา  
194 บ้านใน นาหม่อม นาหม่อม สงขลา  
195 บ้านชายนา นาหม่อม นาหม่อม สงขลา  
196 บ้านทุ่งพระเคียน นาหม่อม นาหม่อม สงขลา  
197 บ้านเกาะชะพลู นาหม่อม นาหม่อม สงขลา  
198 บ้านตีนวัด นาหม่อม นาหม่อม สงขลา  
199 บ้านทุ่งปริง พิจิตร นาหม่อม สงขลา  
200 บ้านโคกทัง พิจิตร นาหม่อม สงขลา  
201 บ้านโคกพยอม (วังช้าง) พิจิตร นาหม่อม สงขลา  
202 บ้านพลีควาย พิจิตร นาหม่อม สงขลา  
203 บ้านทุ่งนาหวาน พิจิตร นาหม่อม สงขลา  
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2.6 ข้อมูลอาชีพ / รายได้เฉล่ียของชุมชน 
 - อ าเภอท่าจะนะ ครั้งแรกต้ังท่ีอ าเภอนาวี บ้านวังใต้ ได้ย้ายมาต้ังท่ีบ้านป่าระไม  

ต.ขุนตัดหวาย อยู่ไม่นาน ก็มาต้ังท่ีบ้านในเมือง ต.คลองเปี้ยะ มีต้นชุมแสง ขึ้นมาก ซึ่งภาษามลายูเรียกว่า 
เจาะเนาะ จะนะ เพี้ยนมาจาก เจาะเนาะ 
 
ตารางที่ 5 ข้อมูลอาชีพ รายได้เฉล่ียของชุมชนของอ าเภอท่าจะนะ 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ ท าสวนยางพารา  ท านา  การปศุสัตว์ 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ การเล้ียงปลาน้ าจืด  ประมงชายฝ่ัง  หัตถกรรมพื้นบ้าน 

3.จ านวนธนาคาร  
 

มี 3 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคาร ธ.ก.ส. โทร.  0-7437-8235 
ธนาคารออมสิน สาขาจะนะ  โทร.074-311222 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาจะนะ  074-394032-6 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง 

 
 - อ าเภอเทพา เดิมมีฐานะเป็นเมืองเทพา จัดอยู่ในระดับ "เมืองจัตวา"  ขึ้นตรงต่อเมือง

พัทลุง ทุก ๆ ปีเจ้าเมืองจะต้องน าต้นไม้เงินต้นไม้ทองไปถวายเจ้าเมืองพัทลุงเป็นประจ า ในปี พ.ศ.2329   
ในรัชสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แห่งราชวงศ์จักรีได้ทรงโปรดให้ยกเมืองเทพา ขึ้นกับเมืองสงขลา ซึ่งเป็น
เมืองตรี ในปี พ.ศ.2444 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทราบปรับปรุงเมืองการ
ปกครองหัวเมืองต่าง ๆ และได้ทราบจัดต้ังมณฑลเทศาภิบาล ได้ยกเมืองเทพา  ออกจากเมืองสงขลา  
โดยต้ังขึ้นเป็นอ าเภอเรียกว่า อ าเภอเทพา ขึ้นกับเมืองสงขลา โดยต้ังท่ีว่าการอ าเภอท่ีบ้านพระพุทธ หมู่ท่ี 2 
ต าบลเทพา ต่อมาปี พ.ศ.2475 การคมนาคมสะดวก มีรถไฟผ่านท้องท่ีอ าเภอเทพา จึงย้ายท่ีว่าการอ าเภอ
เทพาจากบ้านพระพุทธ มาต้ังท่ีบ้านท่าพรุ หมู่ท่ี 1 ต าบลเทพา ใกล้กับสถานีรถไฟ "ท่าม่วง" ต่อมาการรถไฟ
แห่งประเทศไทยได้เปล่ียนช่ือสถานีรถไฟท่าม่วงเป็นสถานี "เทพา" ให้ตรงกับค าว่า "อ าเภอเทพา" ซึ่งต้ังอยู่
ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเทพา ประมาณ 500 เมตร 

 
ตารางที่ 6 ข้อมูลอาชีพ รายได้เฉล่ียของชุมชนของอ าเภอเทพา 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม ประมง ค้าขาย 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ ปศุสัตว์ 

3.จ านวนธนาคาร  
 

มี 2 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารออมสิน  โทร.074-376443 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ โทร.074-376286 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง 
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- อ าเภอนาหม่อม เดิมเป็นต าบลช่ือ "ต าบลทุ่งพระเคียน" ปีพ.ศ. 2486 เปล่ียนช่ือเป็น
ต าบลนาหม่อม อยู่ในเขตการปกครองของ อ.หาดใหญ่  วันท่ี 30  เมษายน 2524  ยกฐานะเป็น กิ่ง อ.นา
หม่อม วันท่ี 4 ก.ค. 2537 ได้มีพระราชกฤษฏีกายกฐานะกิ่งอ าเภอขึ้นเป็นอ าเภอนาหม่อม 

 
ตารางที่ 7 ข้อมูลอาชีพ รายได้เฉล่ียของชุมชนของอ าเภอนาหม่อม 

1.อาชีพหลัก ได้แก่ 
ท าสวนยางพารา 
ท าสวนผลไม้ 
เล้ียงสัตว์ 

2.อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้าง  ค้าขาย 

3.จ านวนธนาคาร  
 

มี 2 แห่ง ได้แก่ 
-  ธนาคารไทยธนาคาร   
-  ธนาคารเพื่อการเษตรและสหกรณ์การเกษตร 

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

 หมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน 5 ต าบล 2 อ าเภอ จ านวน
ครัวเรือน 7,490 ครัวเรือน ประชากรท้ังหมด 39,147 คน (ตารางภาคผนวกท่ี 1) 
 
ตารางที่ 8  ข้อมูลด้านสังคม หมู่บ้านท่ีอยู่ในศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก  

ป่าเขาสูงและป่าควนแก้ว 
ล าดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1 ต.คลองเปียะ  อ.จะนะ 734 2,694 
2 ต.นาหว้า อ.จะนะ 1,314 5,008 
3 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ 1,358 5,810 
4 ต.วังใหญ่ อ.เทพา 2,421 9,358 
5 ต.สะกอม อ.เทพา 1,663 8,787 

รวม 5 2 7,490 39,147 
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หมู่บ้านที่อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนหมู่บ้าน 198 หมู่บ้าน 23 ต าบล 3 อ าเภอ จ านวนครัวเรือน 
36,685 ครัวเรือน ประชากรท้ังหมด 164,784 คน  

 

ตารางที่ 9  ข้อมูลด้านสังคม หมู่บ้านท่ีอยู่ในศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก  
ป่าเขาสูงและป่าควนแก้ว 

ล าดับ ต าบล อ าเภอ  จ านวนครัวเรือน   จ านวนประชากร  
1 ต.นาทับ อ.จะนะ - - 
2 ต.จะโหนง อ.จะนะ 1,909 7,683 
3 ต.ตล่ิงชัน อ.จะนะ 1,273 6,735 
4 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ 734 2,694 
5 ต.สะกอม อ.จะนะ 1,079 6,197 
6 ต.ป่าชิง อ.จะนะ 1,118 4,790 
7 ต.บ้านนา อ.จะนะ 3,736 14,674 
8 ต.นาหว้า อ.จะนะ 1,314 5,008 
9 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ 1,358 5,810 
10 ต.คู อ.จะนะ 1,146 7,590 
11 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ 1,550 7,522 
12 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ 575 2,530 
13 ต.สะกอม อ.เทพา 1,663 8,787 
14 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา 1,265 5,772 
15 ต.เทพา อ.เทพา 1,689 8,739 
16 ต.ปากบาง อ.เทพา 1,400 7,837 
17 ต.วังใหญ่ อ.เทพา 2,421 9,358 
18 ต.ท่าม่วง อ.เทพา 3,623 17289.00 
19 ต.ล าไพล อ.เทพา 2,718 12,969 
20 ต.พิจิตร อ.นาหม่อม 1,015 4,078 
21 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม 2,238 8,643 
22 ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม 1,225 4,472 
23 ต.ทุ่งขม้ิน อ.นาหม่อม 1,636 5,607 
รวม 23 3 36,685 164,784 
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บทที่ 3 
ข้อมูลประเภทพื้นที ่

   
สาระส าคัญ 

ศูนย์จัดการป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี 297 ป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูงและป่าควนแก้ว จังหวัด
สงขลา เป็นหน่วยงานภาคสนามของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 13 (สงขลา) กรมป่าไม้ ซึ่งการปฏิบัติงาน
ต้องทราบว่าในพื้นท่ีมีการจัดการป่าตามกฎหมายแบบใดบ้าง เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นที่หน่วยงานที่มีผลกระทบ
โดยตรงกับป่าสงวนแห่งชาติท่ีศูนย์ฯ รับผิดชอบในปัจจุบันมีขนาด โดยแบ่งประเภทพื้นท่ีตามกฎหมาย ดังนี้ 

 
ตารางที่ 10  ข้อมูลประเภทพื้นท่ี 

ประเภทพืน้ที่ จ ำนวน (ไร่) ร้อยละ 

1. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ     841,483.15     100.00  

2. ป่าสงวนแห่งชาติ      93,159.43       11.07  

3. พื้นท่ี ส.ป.ก.        9,485.63         1.13  

4. อุทยานแห่งชาติ   -    -  

5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า   -    -  

6. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า     154,018.19       18.30  

    6.1 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม     114,329.84       13.59  

    6.2 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง      39,688.35         4.72  
หมายเหตุ  ร้อยละเปรียบเทียบกบัพืน้ท่ีรับผิดชอบของศนูย์ฯ 
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บทที่ 4 
ข้อมูลพื้นที่ป่า 

  
สาระส าคัญ 

การแปลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์พื้นท่ีป่าคงสภาพ ปี 2557 เป็นฐานส าคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ท่ีคงเหลืออยู่ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ท่ีเส่ือมโทรม การจัดการป่ามีหลากหลายรูปแบบและ
หลายหน่วยงานในพื้นท่ีรับผิดชอบศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้นศูนย์จัดการป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี 297 
ป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูงและป่าควนแก้ว จังหวัดสงขลา จ าเป็นต้องทราบว่าป่าคงสภาพที่เหลืออยู่
มีผู้ดูแลหรือไม่ หน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล และเหลือจ านวนกี่ไร่เพื่อการประสาน ควบคุม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
จัดการพื้นท่ีตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ต่อไป 
 

ตารางที่ 11  ข้อมูลพื้นท่ีป่า 

ประเภทพื้นที ่
จ านวน  ป่าคงสภาพ 

(ไร่) (ไร่) (ร้อยละ) 

1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ     841,483.15     32,306.55         3.84  

  ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้      32,056.03         3.81  

2.ป่าสงวนแห่งชาติ      93,159.43     23,150.08         2.75  

  ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้      22,756.12         2.70  

3.พื้นที ่ส.ป.ก.        9,485.63         143.44         0.02  

4.อุทยานแห่งชาติ   -    -    -  

5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า   -    -    -  

6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า     154,018.19     13,815.36         1.64  

  6.1 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม     114,329.84         250.52         0.03  

  6.2 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง       39,688.35     13,564.84         1.61  

7.ป่าอื่นๆ        8,905.95         1.06  
หมายเหตุ  ร้อยละเปรียบเทียบกบัพืน้ท่ีรับผิดชอบของศนูย์ฯ 
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บทท่ี 5 
ข้อมูลการแบ่งชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 

   
สาระส าคัญ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบ เรื่อง การก าหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
และข้อเสนอแนะมาตรการใช้ท่ีดินในเขตลุ่มน้ า โดยท่ีศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติมีข้อมูลการแบ่งช้ันคุณภาพ 
ดังนี้ 
 

ตารางที่ 12  ข้อมูลการแบ่งช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
พื้นที ่

 ไร่  ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ     841,483.15  100 

พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 1      30,632.08  3.64 

พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 2      73,783.87  8.77 

พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 3      98,574.69  11.71 

พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 4     108,912.86  12.94 

พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 5     520,721.12  61.88 

แหล่งน้ า        7,975.73  0.95 
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ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 26 

 

บทที่ 6 
ข้อมูลจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพืน้ที่ 

ป่าสงวนแห่งชาติ และการจ าแนกพื้นที่เพือ่การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
   
สาระส าคัญ 

1. การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 และ
วันท่ี 17 มีนาคม 2535 มีมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี้ 

1.1 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ ในเขตพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ 
 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 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ ในเขตพื้นท่ีป่าเพื่อเศรษฐกิจ 
1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและท่ีดินป่าไม้ 

1.3 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ ในเขตพื้นท่ีป่าท่ีเหมาะสมต่อการเกษตร 
 
ตารางที่ 13  ข้อมูลการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินพื้นท่ีป่า 

การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่า 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 841,483.15  100 
เขตอนุรักษ์ 49,163.07  5.84 
เขตเศรษฐกิจ 52,700.16  6.26 
เขตเหมาะสมกับการเกษตร - - 
พื้นท่ีกันออก 1,618.03  0.19 
พื้นท่ีอื่นๆ - - 

หมายเหตุ การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินจ าแนกเฉพาะพื้นท่ีป่า 
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2. การจ าแนกพื้นท่ีเพื่อการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม  
2.1 พื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ 

- อุทยานแห่งชาติ 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
- พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ัน 1 
- พื้นท่ีป่าสมบูรณ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เช่นโครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ "ห้องเรียน

ธรรมชาติ" วนอุทยาน สวนรุกขชาติ 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  
ของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ข้อมูลระดับความสูงจากน้ าทะเลปานกลางเป็นส่ิงส าคัญ ซึ่งศูนย์จัดการ
กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี 297 ป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูงและป่าควนแก้ว จังหวัดสงขลา มียอดเขา
สูงสุดประมาณ 80-800 เมตรจากระดับน้ าทะเล  
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บทที่ 8 
ข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ ายอ่ย 

 
สาระส าคัญ 

คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ ได้แบ่งพื้นท่ีประเทศไทยออกเป็นลุ่มน้ าส าคัญ 25 ลุ่มน้ า และ
แบ่งออกเป็นลุ่มน้ าย่อย 254 ลุ่มน้ าย่อย มีพื้นท่ีลุ่มน้ ารวมท้ังประเทศประมาณ 511 ,361 ตารางกิโลเมตร 
(ยังไม่รวมพื้นท่ีเกาะต่างๆ ยกเว้นเกาะภูเก็ต) 

 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี 297 ป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูงและป่าควนแก้ว 
จังหวัดสงขลา ลุ่มน้ าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก มีพื้นท่ีลุ่มน้ าประมาณ 26,023.91 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นท่ี 11 
จังหวัด ประกอบด้วยพื้นท่ีท้ังจังหวัดหรือบางส่วน ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส 
ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี โดยมีลุ่มน้ าตาปี ลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา และลุ่มน้ าปัตตานีแทรกตัวเป็นช่วงๆ ลุ่มน้ าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกเป็นพื้นท่ีชายฝ่ังติดอ่าวไทย ลักษณะ
ชายฝ่ังทะเลราบเรียบมีท่ีราบแคบๆ ต้ังแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงจังหวัดนราธิวาส แม่น้ าส่วนใหญ่ในลุ่มน้ า
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกจะเป็นแม่น้ าสายส้ันๆ ไหลลงสู่อ่าวไทย ลักษณะพื้นท่ีลุ่มน้ าทางด้านตะวันตกของลุ่มน้ า
จะเป็นเทือกเขา ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของ แม่น้ าสายต่างๆ ไหลผ่านท่ีราบแคบๆ ลงสู่อ่าวไทย ทิวเขาเหล่านี้เริ่ม
จากทิวเขาภูเก็ต ซึ่งอยู่ทางตอนบนของลุ่มน้ าทางทิศตะวันตกของจังหวัดชุมพร เป็นทิวเขาท่ีต่อเนื่องมาจาก
ทิวเขาตะนาวศรีทอดยาวลงมาทางใต้จนถึงจังหวัดพังงาแล้วเบนออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนจรดกับ
ทิวเขานครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพาดผ่านมาทางใต้ผ่านจังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง ลงไปจนถึงจังหวัดสตูลแล้วไปจรดกับทิวเขาสันกลาคีรีซึ่งเป็นแนวขอบเขตของ
ลุ่มน้ า แม่น้ าท่ีส าคัญในลุ่มน้ าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ได้แก่ คลองท่าแซะ คลองท่าตะเภา คลองหลังสวน 
แม่น้ าปากพนัง แม่น้ าสายบุรีและแม่น้ าโกลก เป็นต้น  
อ้างอิงจาก http://www.thaiwater.net/web/attachments/25basins/21-eastside_south.pdf 
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ตารางที่ 14  ข้อมูลช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 

ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
พื้นที ่

ไร่  ร้อยละ  

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ          841,483.15  100 
ลุ่มน้ าหลัก: ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก         752,381.00           89.41  
ลุ่มน้ าหลัก: ทะเลสาบสงขลา          85,611.90           10.17  
1.1 ลุ่มน้ าย่อย: ทะเลสาปสงขลา (ลุ่มน้ าสาขา)          85,110.49           10.11  
1.2 ลุ่มน้ าย่อย: คลองนาทวี         386,754.08           45.96  
1.3 ลุ่มน้ าย่อย: ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง          46,798.62            5.56  
1.4 ลุ่มน้ าย่อย: คลองเทพา         255,610.35           30.38  
1.5 ลุ่มน้ าย่อย: ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง          60,552.43            7.20  
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บทที่ 9 
ข้อมูลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  
สาระส าคัญ  

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเป็นหน่วยงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ จึงต้องมีข้อมูลการ
ด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพื้นท่ีรับผิดชอบท้ังหมด เพื่อความถูกต้อง
แม่นย า ในการจัดการป่าอย่างเหมาะสม ต่อไป 

1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด 
1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 1 ป่า คือ ป่าชุมชนบ้านโคกพะยอม  

 

1.2 ข้อมูลวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 297 ป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก  
ป่าเขาสูงและป่าควนแก้ว จังหวัดสงขลา จ านวน 7 วัด มีพื้นท่ี 82 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา เพื่อด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2538 เห็นชอบในหลักการการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นท่ีป่าไม้  

 
ตารางที่ 15 ข้อมูลวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 297 ป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก  

 ป่าเขาสูงและป่าควนแก้ว 
ชื่อที่พักสงฆ์ บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตารางวา 
บ้านพระพุทธ พระพุทธ 2 เทพา เทพา สงขลา 1 0 3 
ไทรประดิษฐ์ โหล๊ะบอน 7 วงใหญ ่ เทพา สงขลา 25 0 0 
บ้านต้นปริง ต้นปริง 5 คลองหรง นาหม่อม สงขลา 7 3 0 
ลานไทร ลานไทร 2 ท่งขม้ิน นาหม่อม สงขลา 25 0 0 
ป่าช้าบ้านนา นา 5 ท่งขม้ิน นาหม่อม สงขลา 4 0 0 
วังมะพร้าว ควนจง 4 นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 10 0 0 
โคกพยอม โคกพยอม 3 พิจิตร นาหม่อม สงขลา 10 0 0 
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2 ข้อมูลฝาย  
3 ข้อมูลไฟป่า จ านวนการเกิดไฟป่า (ไม่มีข้อมูล) 
4 ข้อมูลราษฎรถือครองที่ดิน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูงและ 

ป่าควนแก้ว จังหวัดสงขลา มีพื้นท่ีในการถือครองท่ีดิน 527.13 ไร่ 
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5 ข้อมูลงานอนุญาต 

ตารางที่ 16  ข้อมูลงานอนุญาต 

ล าดับ ชื่อผู้ขอ กิจกรรม ต าบล_อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน 
ตาราง

วา 
ชื่อป่า วันอนุญาต 

ระยะ 
เวลา 

วันหมดอายุ 

1 
บ.วี แอนด์ เค คอนซัล
แตนท์ 

ขอเพื่อท าเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต 
ค าขอท่ี2/2534 ประทานบัตร
ท่ี27608/14826 

ท่าหมอไทร  สงขลา  78 - 19  
 ส.ป่าควน
หินเภา  

 4/10/1993   10  
 
27/12/2003  

2 บริษัท เหมืองวังไผ่ จ ากัด 

เพื่อท าเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน  
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
2/2550 ประทานบัตรที่ 
27639/15301 

ต.เปียะ  
อ.จะนะ 

 สงขลา  118   1  75   ป่า 2484   23/2/2009      

3 บริษัท เหมืองแร่ลิวง จ ากัด 

ขอต่ออายุประทานบัตรท า
เหมืองแร่ดีบุก ค าขอท่ี 
1/2544 ประทานบัตรที่ 
5153/14051 

ต.ท่าหมอไทร 
อ.จะนะ 

 สงขลา  83 -    20  ป่า 2484   30/6/2004      

4 
ส านักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบท 

ก่อสร้างทางมาตราฐาน รพช. 
11045 ระยะทางยาว 6,500 
ม. กว้าง 20 ม. 

ต. ทุ่งาขม้ิน,
คลองหรั่ง, 
นาหว้า  
อ. นาหม่อน 
อ าเภอจะนะ 

 สงขลา  81 1 - 

 ป่าเขา
เหล่ียม  
ป่าเขาจันดี 
และป่าเขา
บ่อท่อ  

 
29/10/198
7  

 30  
 
16/11/2019  
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บทท่ี 10 
ข้อมูลคดีป่าไม้และท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรมไม้ 

   
สาระส าคัญ 
 สถิติข้อมูลคดีป่าไม้และท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรมไม้สามารถน ามาวางแผนในการจัดการป่าไม้ในพื้นท่ี
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วย ข้อมูลคดีบุกรุกท่ีดินป่าไม้ ข้อมูลคดีตัดไม้ในพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ และข้อมูลเล่ือยโซ่ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 41 

 

บทท่ี 11 

ข้อมูลท่ีต้ังหน่วยงานราชการ 
   

1.กรมป่าไม้ 

กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรมป่าไม ้10900 

โทรศัพท์ : (662)-551 4292-3  

โทรสาร : (662)-940 5910 

 

2.หน่วยงานราชการอื่นๆ 
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บทท่ี 12 

ข้อมูลการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการประเมนิมูลค่าป่าไม้ 
   

 

การวิเคราะห์ประเภทป่าไม้ ปริมาณ (ความหนาแน่น จ านวน มูลค่า) และคุณภาพ (ชนิด พันธุ์ไม้ส าคัญ 
พันธุ์ไม้หายาก ดัชนีความหลากหลาย) และ วิ เคราะห์ความส าคัญของพื้น ท่ีป่าไม้ ท้ั งในด้านนิ เวศวิทยา  
โดยพิจารณาจากความหนาแน่นของไม้ใหญ่ ลูกไม้ และกล้าไม้ ตลอดจนปริมาตรไม้ในป่า และความส าคัญด้าน
เศรษฐกิจป่าไม้ ได้แก่ มูลค่าไม้ท่ีได้จากการท าไม้ออก และอื่นๆ ในบริเวณพื้นท่ี ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวน
แห่งชาติ   
 นอกจากนี้ยังท าการส ารวจรูปแบบและประเภทการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัย
บริเวณใกล้เคียงกับพื้นท่ีป่าไม้ภายในศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ เช่น การเก็บหาของป่า และการเก็บไม้
ใช้สอย เป็นต้น 
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บทท่ี 13 

ข้อมูลอืน่ๆ เชน่ โครงการหลวง/โครงการหลวงส่วนขยาย  

โครงการ คทช. เป็นต้น 
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บทที่ 14 
ข้อมูลแผนที่ท้ายกฎกระทรวง 

   
สาระส าคัญ 

1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเหล่ียม ป่าเขาจันดี และป่าเขาบ่อท่อ ในท้องท่ีต าบลพะตง ต าบลบ้านพรุ 
ต าบลทุ่งขมิ้น ต าบลคลองหรัง ต าบลนาหม่อม ต าบลพิจิตร อ าเภอหาดใหญ่ และต าบลจะโหนง ต าบลคลองเปียะ 
ต าบลนาหว้า ต าบลแค อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 127 
ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2509 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 83 ตอนท่ี 117 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 
พ.ศ.2509 เนื้อที่ประมาณ 60,000 ไร่ 

2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูง และป่าควนแก้ว ในท้องท่ีต าบลสะกอม ต าบล
เกาะสะบ้า และต าบลวังใหญ่ อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 
48 ณ วันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 76 ตอนท่ี 84 ลงวันท่ี 1 กันยายน 
พ.ศ.2502 เนื้อที่ประมาณ 39,226 ไร่ 

ให้เพิกถอนป่าสงวน ป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูง และป่าควนแก้ว  ในท้องท่ีต าบลสะกอม 
ต าบลเกาะสะบ้า และต าบลวังใหญ่ อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 (พ.ศ.2502) ลง
วันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ.2506 

3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาขวาง ป่าเขาว้องพริก และป่าควนเทศ ในท้องท่ีต าบลสะกอม อ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 38 ณ วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2501 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 75 ตอนท่ี 112 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2501 เนื้อท่ีประมาณ 8,318.75 
ไร่ 

4) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากรวด ในท้องท่ีต าบลสะท้อน อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ประกาศเป็น 
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 136 ณ วันท่ี 26 พฤษศจิกายน พ.ศ. 2505 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 79 ตอนท่ี 109 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ.2505 เนื้อที่ประมาณ 2,575 ไร่ 

5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนเขาจันทร์ ในท้องท่ีต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประกาศเป็น
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 884 ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 97 ตอนท่ี 94 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ.2523 เนื้อที่ประมาณ 875 ไร่ 

6) ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนหินพัง ป่าควนชีล้อม ป่าควนอ่าวปลักก๊ก และป่าควนแหละหวัง ในท้องท่ี
ต าบลเกาะสะบ้า ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 
52 ณ วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 76 ตอนท่ี 84 ลงวันท่ี 1 กันยายน 
พ.ศ.2502 เนื้อที่ประมาณ 2,250 ไร่ 

7) ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนสระ ในท้องท่ีต าบลวังใหญ่ อ าเภอเทพา ต าบลไม้แก่น อ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 49 ณ วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 76 ตอนท่ี 84 ลงวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2502 เนื้อที่ประมาณ 2,343.75 ไร่ 

8) ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนลัง ในท้องท่ีต าบลสะพานไม้แก่น อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประกาศเป็น
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 51 ณ วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 76 ตอนท่ี 84 ลงวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2502 เนื้อที่ประมาณ 137,500 ไร่ 
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9) ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนดินแดง ป่าควนพัง ป่าควนหัวแหวน และป่าควนจอมแห ในท้องท่ีต าบล
สะกอม อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 53 ณ วันท่ี 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2502 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 76 ตอนท่ี 84 ลงวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2502 เนื้อที่
ประมาณ 11,912 ไร ่

10) ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนจ าศิล ในท้องท่ีต าบลสะพานไม้แก่น อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประกาศ
เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 86 ณ วันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2505 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 79 ตอนท่ี 46 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2505 เนื้อที่ประมาณ 1,437.50 ไร่ 

11) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะเหลาะหนัง ในท้องท่ีต าบลปากบาง อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ประกาศ
เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 701 ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 91 ตอนท่ี 142 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ.2517 เนื้อที่ประมาณ 1,187 ไร่ 

12) ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนหินเภา ในท้องท่ีต าบลสะพานไม้แก่น ต าบลท่าหมอไทร อ าเภอจะนะ 
ต าบลฉาง ต าบลนาทวี และต าบลวังใหญ่ อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 297 ณ วันท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2511 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนท่ี 38 ลง
วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2511 เนื้อที่ประมาณ 22,325 ไร ่
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ตารางภาคผนวกที่ 1 รายช่ือหมู่บ้านท่ีอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูง  
และป่าควนแก้ว 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1 บ้านป่ายาง คลองเปียะ จะนะ สงขลา 
2 บ้านหว้าหลัง นาหว้า จะนะ สงขลา 
3 บ้านสะพานไม้แก่นออก สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 
4 บ้านควนหินเภา วังใหญ ่ เทพา สงขลา 
5 บ้านเขาน้อย สะกอม เทพา สงขลา 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 รายช่ือหมู่บ้านท่ีอยู่นอกป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูง  
และป่าควนแก้ว 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1 บ้านท่าไทร ล าไพล เทพา สงขลา 
2 บ้านทุ่งโพธิ์ ล าไพล เทพา สงขลา 
3 บ้านปริก ล าไพล เทพา สงขลา 
4 บ้านเต่ (เก่า) เปียน สะบ้าย้อย สงขลา 
5 บ้านล าเปา ล าไพล เทพา สงขลา 
6 บ้านล าเปาเหนือ ล าไพล เทพา สงขลา 
7 บ้านควนหรัน ท่าม่วง เทพา สงขลา 
8 บ้านพรุชิง ท่าม่วง เทพา สงขลา 
9 บ้านต้นจ าปาดะ ท่าม่วง เทพา สงขลา 
10 บ้านควนหมาก วังใหญ ่ เทพา สงขลา 
11 บ้านควนเจดีย์ ล าไพล เทพา สงขลา 
12 บ้านนาจวก ท่าม่วง เทพา สงขลา 
13 บ้านนิคมเทพา ท่าม่วง เทพา สงขลา 
14 บ้านห้วยปลิง ท่าม่วง เทพา สงขลา 
15 บ้านวังใหญ ่ วังใหญ ่ เทพา สงขลา 
16 บ้านล าไพลตก ล าไพล เทพา สงขลา 
17 บ้านทุ่งหรี่ วังใหญ ่ เทพา สงขลา 
18 บ้านล าไพลใต้ ล าไพล เทพา สงขลา 
19 บ้านล าไพลเหนือ ล าไพล เทพา สงขลา 
20 บ้านโหละบอน วังใหญ ่ เทพา สงขลา 
21 บ้านนิคม ท่าม่วง เทพา สงขลา 
22 บ้านพุทธนิมิตร (ทุ่งทวด) ท่าม่วง เทพา สงขลา 
23 บ้านนิคมสายเอก ท่าม่วง เทพา สงขลา 
24 บ้านพระยอด ล าไพล เทพา สงขลา 
25 บ้านพรุกง วังใหญ ่ เทพา สงขลา 
26 บ้านแม่ที ล าไพล เทพา สงขลา 
27 บ้านเหมืองลิวง ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 
28 บ้านหนองสาหร่าย ท่าม่วง เทพา สงขลา 
29 บ้านโพรงจรเข้ ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา 
30 บ้านทุ่งโดน ท่าม่วง เทพา สงขลา 
31 บ้านตาแปด ปากบาง เทพา สงขลา 
32 บ้านเคียนด้วน ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 
33 บ้านป่าระไมตก ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา 
34 บ้านหลาวชะโอน ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา 
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ตารางภาคผนวกที่ 2  (ต่อ)    
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
35 บ้านหัวควน ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 
36 บ้านช้างคลอด ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 
37 บ้านคลองยอ วังใหญ ่ เทพา สงขลา 
38 บ้านโคกกอ ท่าม่วง เทพา สงขลา 
39 บ้านเลียบใน ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา 
40 บ้านป่าหว้า ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา 
41 บ้านขุนตัดหวาย ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา 
42 บ้านหัวกระทิ ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา 
43 บ้านแพร้ว ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 
44 บ้านใหม่ วังใหญ ่ เทพา สงขลา 
45 บ้านทุ่งเจ ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 
46 บ้านสะพานหัก ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 
47 บ้านพรุตู เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 
48 บ้านป่าโอน เทพา เทพา สงขลา 
49 บ้านป่าระไมออก ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา 
50 บ้านป่ากอ เทพา เทพา สงขลา 
51 บ้านคลองขุด (นาชุ) ปากบาง เทพา สงขลา 
52 บ้านพรุหมาก เทพา เทพา สงขลา 
53 บ้านท่าม่วง ท่าม่วง เทพา สงขลา 
54 บ้านท่าหมอไทร ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 
55 บ้านสะพานไม้แก่นกลาง สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 
56 บ้านคู คู จะนะ สงขลา 
57 บ้านควนติหมุน ปากบาง เทพา สงขลา 
58 บ้านไร่ท่าหมาก ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 
59 บ้านโพรงง ู ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 
60 บ้านนาบ้านไร ่ สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 
61 บ้านทรายขาว สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 
62 บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ คู จะนะ สงขลา 
63 บ้านท่าพรุ เทพา เทพา สงขลา 
64 บ้านคูต้นประดู่ คู จะนะ สงขลา 
65 บ้านตูหยง ปากบาง เทพา สงขลา 
66 บ้านนาย า คู จะนะ สงขลา 
67 บ้านพ้อแดง คู จะนะ สงขลา 
68 บ้านบ่อน้ าส้ม เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 
69 บ้านบ่อเตย ปากบาง เทพา สงขลา 
70 บ้านเกาะแลหนัง ปากบาง เทพา สงขลา 
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ตารางภาคผนวกที่ 2  (ต่อ)    
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
71 บ้านเกษมรัตน์ สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 
72 บ้านวังหาร ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 
73 บ้านแซะ สะกอม เทพา สงขลา 
74 บ้านหัวสวน เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 
75 บ้านท่าดี เทพา เทพา สงขลา 
76 บ้านปลักพ้อ คู จะนะ สงขลา 
77 บ้านโหนด คู จะนะ สงขลา 
78 บ้านทุ่งเอาะ สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 
79 บ้านสะพานไม้แก่นตก สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 
80 บ้านเกาะสะบ้า เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 
81 บ้านคลองประดู่ ปากบาง เทพา สงขลา 
82 บ้านท่าล้อ สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 
83 บ้านพระพุทธ เทพา เทพา สงขลา 
84 บ้านนาใน นาหว้า จะนะ สงขลา 
85 บ้านทุ่ง คู จะนะ สงขลา 
86 บ้านปากบางเทพา เทพา เทพา สงขลา 
87 บ้านประจ่าใต้ นาหว้า จะนะ สงขลา 
88 บ้านนาปรือ คู จะนะ สงขลา 
89 บ้านประจ่าเหนือ นาหว้า จะนะ สงขลา 
90 บ้านลางา บ้านนา จะนะ สงขลา 
91 บ้านท่าแมงลัก สะกอม เทพา สงขลา 
92 บ้านควน เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 
93 บ้านคลองบอน นาหว้า จะนะ สงขลา 
94 บ้านนาหว้า นาหว้า จะนะ สงขลา 
95 บ้านหัวดินเหนือ ป่าชิง จะนะ สงขลา 
96 บ้านท่าชะมวง บ้านนา จะนะ สงขลา 
97 บ้านหัวดินใต้ ป่าชิง จะนะ สงขลา 
98 บ้านพรุโต๊ะคอน สะกอม เทพา สงขลา 
99 บ้านน้ าเค็ม บ้านนา จะนะ สงขลา 
100 บ้านเกาะทากใต้ นาหว้า จะนะ สงขลา 
101 บ้านไร่ดอนไฟ ป่าชิง จะนะ สงขลา 
102 บ้านเกาะทากเหนือ นาหว้า จะนะ สงขลา 
103 บ้านแม่เตย นาหว้า จะนะ สงขลา 
104 บ้านต้นปลิง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา 
105 บ้านกรงอิต า เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 
106 บ้านควนขี้แรด นาหว้า จะนะ สงขลา 
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ตารางภาคผนวกที่ 2  (ต่อ)    
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
107 บ้านควนยาง นาหว้า จะนะ สงขลา 
108 บ้านไร ่ ป่าชิง จะนะ สงขลา 
109 บ้านโคกพยอม เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 
110 บ้านสลุด ป่าชิง จะนะ สงขลา 
111 บ้านโคกม้า บ้านนา จะนะ สงขลา 
112 บ้านโคกเค็ด บ้านนา จะนะ สงขลา 
113 บ้านปลักทิง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา 
114 บ้านคลองศึก บ้านนา จะนะ สงขลา 
115 บ้านทุ่งโพธิ์ (ต้นเลียบ) ทุ่งขม้ิน นาหม่อม สงขลา 
116 บ้านทุ่งโพธิ์ ทุ่งขม้ิน นาหม่อม สงขลา 
117 บ้านนา บ้านนา จะนะ สงขลา 
118 บ้านนาตก บ้านนา จะนะ สงขลา 
119 บ้านทุ่งใหญ่ บ้านนา จะนะ สงขลา 
120 บ้านโคกยาง สะกอม จะนะ สงขลา 
121 บ้านลานไทร ทุ่งขม้ิน นาหม่อม สงขลา 
122 บ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ สงขลา 
123 บ้านต้นปราง ป่าชิง จะนะ สงขลา 
124 บ้านสุเหร่า ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา 
125 บ้านม่วงถ้ า สะกอม เทพา สงขลา 
126 บ้านนาทองสุก ทุ่งขม้ิน นาหม่อม สงขลา 
127 บ้านท่าคลอง ป่าชิง จะนะ สงขลา 
128 บ้านพรุหลุมพี สะกอม เทพา สงขลา 
129 บ้านนนท์ ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา 
130 บ้านเลียบ สะกอม จะนะ สงขลา 
131 บ้านนาตีน ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา 
132 บ้านทุ่งพระ ป่าชิง จะนะ สงขลา 
133 บ้านป่าเส ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา 
134 บ้านนา ทุ่งขม้ิน นาหม่อม สงขลา 
135 บ้านป่าชิง ป่าชิง จะนะ สงขลา 
136 บ้านจีน สะกอม จะนะ สงขลา 
137 บ้านศาลาน้ า คลองเปียะ จะนะ สงขลา 
138 บ้านชายคลอง สะกอม จะนะ สงขลา 
139 บ้านสะกอมหัวนอน สะกอม จะนะ สงขลา 
140 บ้านสวรรค สะกอม เทพา สงขลา 
141 บ้านแม่เบียะ (คลองหรัง) คลองหรัง นาหม่อม สงขลา 
142 บ้านคลองหรัง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา 
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ตารางภาคผนวกที่ 2  (ต่อ)    
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
143 บ้านแซะ คลองเปียะ จะนะ สงขลา 
144 บ้านปากบางสะกอม สะกอม เทพา สงขลา 
145 บ้านปากบาง สะกอม เทพา สงขลา 
146 บ้านทุ่งขม้ิน ทุ่งขม้ิน นาหม่อม สงขลา 
147 บ้านแม่เปียะ คลองหรัง นาหม่อม สงขลา 
148 บ้านทุ่งขม้ิน ทุ่งขม้ิน นาหม่อม สงขลา 
149 บ้านป่างาม (ป่าห้าม) ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา 
150 บ้านโคกสัก สะกอม จะนะ สงขลา 
151 บ้านบ่อโชน สะกอม จะนะ สงขลา 
152 บ้านในเมือง คลองเปียะ จะนะ สงขลา 
153 บ้านทุ่งพระเคียน นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 
154 บ้านชายนา นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 
155 บ้านต้นแซะ คลองหรัง นาหม่อม สงขลา 
156 บ้านชายนา คลองเปียะ จะนะ สงขลา 
157 บ้านเกาะชะพลู นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 
158 บ้านใน นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 
159 บ้านพรุเมา นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 
160 บ้านตีนวัด นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 
161 บ้านนาหม่อม นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 
162 บ้านทุ่งโตนด นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 
163 บ้านไทรขึง คลองเปียะ จะนะ สงขลา 
164 บ้านควนจง นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 
165 บ้านช่องเขา คลองเปียะ จะนะ สงขลา 
166 บ้านควนมีด คลองเปียะ จะนะ สงขลา 
167 บ้านป่าพลู คลองเปียะ จะนะ สงขลา 
168 บ้านควนหัวช้าง คลองเปียะ จะนะ สงขลา 
169 บ้านทุ่งฆ้อ นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 
170 บ้านทุ่งนาหวาน พิจิตร นาหม่อม สงขลา 
171 บ้านพลีควาย พิจิตร นาหม่อม สงขลา 
172 บ้านตล่ิงชัน ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา 
173 บ้านโคกทราย จะโหนง จะนะ สงขลา 
174 บ้านในไร ่ ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา 
175 บ้านโคกทัง พิจิตร นาหม่อม สงขลา 
176 บ้านโคกพยอม (วังช้าง) พิจิตร นาหม่อม สงขลา 
177 บ้านเขาจันทร์ จะโหนง จะนะ สงขลา 
178 บ้านทุ่งส้าน จะโหนง จะนะ สงขลา 
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ตารางภาคผนวกที่ 2  (ต่อ)    
ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
179 บ้านหัวแหลม จะโหนง จะนะ สงขลา 
180 บ้านปากช่อง จะโหนง จะนะ สงขลา 
181 บ้านปึก นาทับ จะนะ สงขลา 
182 บ้านทุ่งปริง พิจิตร นาหม่อม สงขลา 
183 บ้านตรับใต้ จะโหนง จะนะ สงขลา 
184 บ้านตรับ จะโหนง จะนะ สงขลา 
185 บ้านปลายเหมือง จะโหนง จะนะ สงขลา 
186 บ้านปากบางนาทับ นาทับ จะนะ สงขลา 
187 บ้านตุหรง จะโหนง จะนะ สงขลา 
188 บ้านม้างอน นาทับ จะนะ สงขลา 
189 บ้านคลองทิง นาทับ จะนะ สงขลา 
190 บ้านท่าหวัด นาทับ จะนะ สงขลา 
191 บ้านขุนทอง จะโหนง จะนะ สงขลา 
192 บ้านนาเสมียน นาทับ จะนะ สงขลา 
193 บ้านนาทับ นาทับ จะนะ สงขลา 
194 บ้านปลักปลิง จะโหนง จะนะ สงขลา 
195 บ้านท่ายาง นาทับ จะนะ สงขลา 
196 บ้านคูน้ ารอบ นาทับ จะนะ สงขลา 
197 บ้านคลองข่า นาทับ จะนะ สงขลา 
198 บ้านท่าคลอง นาทับ จะนะ สงขลา 

 

 


