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ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร ่
และ 

ส านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิ
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive summary) 

   
ความส าคัญ 
 ข้อมูลพื้นฐานเป็นหัวใจส าคัญในการวางแผนการจัดการพื้นที่ และจัดท าแผนแม่บทศูนย์จัดการป่า
สงวนแห่งชาติ ในเบื้องต้นกรมป่าไม้จึงได้ใช้แนวเขตการปกครองระดับต าบลเข้ามาเป็นแนวเขตในจัดท าข้อมูล
พื้นฐาน 14 ช้ันข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา ปรับปรุง และจัดท าข้อมูลพื้นฐาน เช่น 
แนวเขต แผนที่ และการจ าแนกพื้นที่เพื่อการบรหิารจดัการอย่างเหมาะสม (Zoning) และเป็นที่ยอมรับของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (ในระดับต าบล) โดยสรุปข้อมูลพื้นฐานส าคัญดังนี้ 
 1. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 77 ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในต าบลปอน
อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ครอบคลุมพื้นที่ตามเขตการปกครอง 255 หมู่บ้าน 28 ต าบล 5 อ าเภอ 
 2. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ แบ่งภารกิจเพื่อการจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์ ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

    2.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง จ านวน 1 ป่า คือ  
1) ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง เนื้อที่ประมาณ 1,576,420 ไร่   
              2.2 บริหารจัดการป่าอื่นๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 7 ป่า คือ 1) ป่าน้ าว้าและป่าแม่จริม เนื้อที่
ประมาณ  32.07 ไร่ 2) ป่าแม่น้ าน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ เนื้อที่ประมาณ 809.51 ไร่ 3) ป่าน้ ายาว และป่าน้ า
สวด เนื้อที่ประมาณ 242120.45 ไร่ ในท้องที่ต าบลที่รับผิดชอบ แบบมีส่วนร่วม 

    2.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ ในท้องที่ เขตปกครอง จังห วัดน่าน 5 อ าเภอ ดั งนี้  
1) อ าเภอเชียงกลาง 2) อ าเภอทุ่งช้าง 3) อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 4) อ าเภอปัว 5) อ าเภอบ่อเกลือ (28 ต าบล  
255 หมู่บ้าน) 
 3. ศูนย์ฯ บริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมด 2,078,615.02 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่ สปก. เนื้อที่ 34,054.40 ไร่ 
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 1,783,649.60 ไร่ และพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เนื้อที่ 851,355.07 ไร่ 

4. พื้นที่ป่าคงสภาพที่เหลือ ทัง้หมด 1,418,389.20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 68.24 ของพื้นที่ศูนย์ฯ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม ้690,821.70 ไร่ (อยู่ในพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติ 1,329,489.03 ไร่ พื้นที่ สปก. 
จ านวน 4,685.64 ไร่ และ อยู่ในอุทยานแหง่ชาติ จ านวน 722,881.86 ไร่)  

5. มีพื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 ร้อยละ 70.43 ช้ันที่ 2 ร้อยละ 14.26 ช้ัน 3 ร้อยละ 4.58 ช้ันที่ 4 ร้อยละ  
6.37 ช้ันที่ 5 ร้อยละ  4.21 ของพื้นที่ศูนย์ฯ 

6. พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ มีร้อยละ 75.84 ของพ้ืนท่ีศูนย์ฯ (พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ร้อยละ 82.90 พื้นที่ป่า
เพื่อเศรษฐกิจ ร้อยละ 2.30 พื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร ร้อยละ 0.50 และพื้นที่กันออก ร้อยละ 3.64)  
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7. พื้นที่สูงสุดจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 1,200 เมตร และต่ าสุด คือ 600 เมตร โดยอยู่ใน

พ้ืนท่ีลุ่มน้ าหลัก คือ ลุ่มน้ าโขง และลุ่มน้ าย่อย 5 ลุ่มน้ า ได้แก่ ห้วยน้ าอูน ห้วยน้ าก่ า น้ าพุง ล าปาวตอนล่าง
ห้วยบางทราย ล าน้ ายัง 

8. การด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่ศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
              8.1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด (ดูข้อมูลเพิ่มเติม ภาคผนวก) 
                   8.1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 21 ป่า แบ่งเนื้อที่ตามป่า ดังนี้  
                   8.1.2 ข้อมูลที่พักสงฆ์และวัด จ านวน 40 วัด มีพื้นที่  141 - 2 - 84 ไร่ เพื่อด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 เห็นชอบในหลักการการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้  
             8.2 ข้อมูลแหล่งน้ า 

8.2.1 อ่างเก็บน้ าขนาดขนาดเล็ก จ านวน 22 อ่าง 
8.2.2 ฝายคอนกรีต จ านวน 36 ฝาย ท านบ 5 สระ,หนอง,บึง 5 คู,คลอง 3 

             8.3 ข้อมูลไฟป่า จ านวนการเกิดไฟป่า (1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2559) พื้นที่ถูกไฟไหม้ 
1,815 ไร่ มีการเข้าดับไฟ จ านวน 149 ครั้ง (http://www.dnp.go.th/forestfire) 
            8.4 ข้อมูลงานอนญุาต ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า 17 ราย 

  8.5 โครงการหลวง ได้แก่ โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง โครงการขยายผลโครงการหลวง
ถ้ าเวียงแก โครงการขยายผลโครงการหลวงบ่อเกลือ โครงการขยายผลโครงการหลวงบ่อเกลอื 

  8.6 แปลงปลูกป่า จ านวน 33 แปลง 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ต าบลอวน ต าบลศิล่เพชร และต าบลงอบ มีพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจ านวนมาก 
และมีพื้นที่ราษฎรถือครองจ านวนมาก จึงเห็นควรรีบด าเนินการจัดการป่าคงสภาพที่ เหลือ และจัดการสิทธิ
ชุมชนในพื้นที่ให้ชัดเจน 
2. ควรรักษาและจัดการพื้นที่ป่าคงสภาพที่เหลือ ทั้งหมด 1,418,389.20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 68.24 ของพื้นที่ศูนย์ฯ 
อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 690,821.70 ไร่ (อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 1,329,489.03 ไร่ 
พื้นที่ สปก. จ านวน 4,685.64 ไร่ และในอุทยานแห่งชาติ จ านวน 722,881.86 ไร่) โดยท าแผนการจัดการ
ร่วมกับชุมชนและท้องถ่ิน 
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บทท่ี 1 

ข้อมูลท่ีตั้งส านักงาน 
   
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 77 ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง จังหวัดน่าน 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่3 สาขาแพร่ กรมป่าไม ้
ท่ีตั้ง ต าบลปอน อ าเภอทุ่งช้าง จงัหวัดน่าน 
 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ นายชาติชาย  สมวงษ์อินทร ์
ปีที่ด ารงต าแหน่ง  
โทรศัพท์/โทรสาร 0904599919 
E-mail   
Website www.forest.go.th 

 
 

ค่าพิกัดที่ตั้งศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
UTM (Zone 48Q) Lat-Long 
N (Y) = 2159023 Lat (Y) = 19.515644954389035 
E (X) = 702453 Long (X) = 100.9292821082733 

 
 
 
 
 

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

   
สาระส าคัญ 
 1. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 77 ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง จังหวัดน่าน 
แบ่งภารกิจเพื่อการจัดการป่าแบบเอนกประสงค์ ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

     1.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง  จ านวน 1 ป่า 
คือ 1) ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง เนื้อที่ประมาณ 1,576,420 ไร่   

1.2 บริหารจัดการป่าอื่นๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 7 ป่า คือ 1) ป่าน้ าว้าและป่าแม่จ
ริม เนื้อที่ประมาณ  32.07 ไร่ 2) ป่าแม่น้ าน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ เนื้อที่ประมาณ 809.51 ไร่ 3) ป่าน้ ายาว 
และป่าน้ าสวด เนื้อที่ประมาณ 242120.45 ไร่ ในท้องที่ต าบลที่รับผิดชอบ แบบมีส่วนร่วม 

1.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครอง จังหวัดน่าน 5 อ าเภอ ดังนี้  
1) อ าเภอเชียงกลาง 2) อ าเภอทุ่งช้าง 3) อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 4) อ าเภอปัว 5) อ าเภอบ่อเกลือ (28 ต าบล 
255 หมู่บ้าน)  

2. ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
     2.1 ทรัพยากรป่าไม้ (ขาดข้อมูล) 
     2.3 ทรัพยากรสัตว์ป่า (ขาดข้อมูล) 
     2.4 ทรัพยากรการท่องเที่ยว (ขาดข้อมูล) 
 
2.1 ข้อมูลพื้นที่แบง่ตามเขตการปกครอง 
     2.1.1 ต าบล  

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

น่าน อ.เฉลมิพระเกียรต ิ ต.ห้วยโก๋น 2,894 111,418.04 

  อ.เฉลมิพระเกียรต ิ ต.ขุนน่าน 6,493 242,968.53 

  อ.เชียงกลาง ต.พระธาตุ 3,809 24,797.66 

  อ.เชียงกลาง ต.เปือ 6,849 53,342.86 

  อ.เชียงกลาง ต.เชียงกลาง 7,434 40,908.23 

  อ.เชียงกลาง ต.พญาแก้ว 3,331 36,603.65 

  อ.เชียงกลาง ต.พระพทุธบาท 5,121 23,498.32 

  อ.เชียงกลาง ต.เชียงคาน 1,646 16,519.48 

 อ.ทุ่งช้าง ต.ปอน 2,773 101,101.83 
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล ประชากร (คน) เน้ือท่ี (ไร่) 

 อ.ทุ่งช้าง ต.งอบ 5,516 146,278.67 

 อ.ทุ่งช้าง ต.และ 4,642 73,593.24 

 อ.ทุ่งช้าง ต.ทุ่งช้าง 5,346 121,345.85 

 อ.บ่อเกลอื ต.บ่อเกลือเหนอื 3,133 74,487.42 

  อ.บ่อเกลอื ต.ดงพญา 3,278 77,158.89 

  อ.บ่อเกลอื ต.บ่อเกลือใต้ 4,974 267,965.18 

  อ.บ่อเกลอื ต.ภูฟ้า 3,070 157,540.76 

  อ.ปัว ต.ภูคา 4,732 182,259.54 

  อ.ปัว ต.สกาด 2,900 22,865.05 

  อ.ปัว ต.ไชยวัฒนา 4,216 20,390.61 

  อ.ปัว ต.สถาน 6,079 24,023.94 

  อ.ปัว ต.แงง 4,923 17,359.12 

  อ.ปัว ต.เจดีย์ชัย 6,984 29,200.56 

  อ.ปัว ต.ปัว 7,270 14,937.79 

  อ.ปัว ต.วรนคร 5,953 11,754.22 

  อ.ปัว ต.ศิลาแลง 3,910 19,312.66 

 อ.ปัว ต.ป่ากลาง 7,618 10,878.84 

 อ.ปัว ต.ศิลาเพชร 4,639 52,401.65 

 อ.ปัว ต.อวน 5,094 103,702.43 

รวม 5 28 134,627 2,078,615.02 

 
     2.1.2 หมู่บ้าน 

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

1 บ้านศรีอุดม เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน  

2 บ้านเชียงโคม เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน  

3 บ้านเจดีย์ เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน  

4 บ้านดู ่ เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

5 บ้านสบกอน เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน  

6 บ้านหนอง เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน  

7 บ้านชี เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน  

8 บ้านกอก เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน  

9 บ้านงิ้ว เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน  

10 บ้านเจดีย์ 2 เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน  

11 บ้านสบกอน 2 เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน  

12 บ้านน้ าคา พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน  

13 บ้านคันนา พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน  

14 บ้านพูล พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน  

15 บ้านพญาแก้ว พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน  

16 บ้านผาน้ าย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน  

17 บ้านเกวต พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน  

18 บ้านม่วง พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน  

19 บ้านตึ๊ดใหม ่ เชียงคาน เชียงกลาง น่าน  

20 บ้านใหม่วังเคียน เชียงคาน เชียงกลาง น่าน  

21 บ้านดอนแท่น เชียงคาน เชียงกลาง น่าน  

22 บ้านวังก้า เชียงคาน เชียงกลาง น่าน  

23 บ้านดู ่ เชียงคาน เชียงกลาง น่าน  

24 บ้านดอนแก้ว พระธาตุ เชียงกลาง น่าน  

25 บ้านพร้าว พระธาตุ เชียงกลาง น่าน  

26 บ้านหัวน้ า พระธาตุ เชียงกลาง น่าน  

27 บ้านกลาง พระธาตุ เชียงกลาง น่าน  

28 บ้านสร้อยพร้าว พระธาตุ เชียงกลาง น่าน  

29 บ้านป่ารวก พระธาตุ เชียงกลาง น่าน  

30 บ้านห้วยแก้ว พระธาตุ เชียงกลาง น่าน  

31 บ้านพวงพยอม พระธาตุ เชียงกลาง น่าน  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

32 บ้านเด่นธารา พระธาตุ เชียงกลาง น่าน  

33 บ้านหนองปลา พระธาตุ เชียงกลาง น่าน  

34 บ้านหนองแดง เปือ เชียงกลาง น่าน  

35 บ้านนาหนุน เปือ เชียงกลาง น่าน  

36 บ้านน้ าอ้อ เปือ เชียงกลาง น่าน  

37 บ้านสันทนา เปือ เชียงกลาง น่าน  

38 บ้านวังว้า เปือ เชียงกลาง น่าน  

39 บ้านห้วยเลื่อน เปือ เชียงกลาง น่าน  

40 บ้านดอนสบเปือ เปือ เชียงกลาง น่าน  

41 บ้านป่าแดง เปือ เชียงกลาง น่าน  

42 บ้านส้อ เปือ เชียงกลาง น่าน  

43 บ้านหนองผุก เปือ เชียงกลาง น่าน  

44 บ้านรัชดา เปือ เชียงกลาง น่าน  

45 บ้านเด่นพฒันา เปือ เชียงกลาง น่าน  

46 บ้านห้วยพ่าน เปือ เชียงกลาง น่าน  

47 บ้านน้ ามีด เปือ เชียงกลาง น่าน  

48 บ้านรัชดา 2 เปือ เชียงกลาง น่าน  

49 บ้านซาววา พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน  

50 บ้านสล ี พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน  

51 บ้านวังทอง พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน  

52 บ้านภูแหน พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน  

53 บ้านไฮหลวง พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน  

54 บ้านป่าเลา พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน  

55 บ้านแคว้ง พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน  

56 บ้านเหล่า พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน  

57 บ้านอ้อ พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน  

58 บ้านตึ๊ด พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

59 บ้านทุ่งอ้าว และ ทุ่งช้าง น่าน  

60 บ้านศาลา และ ทุ่งช้าง น่าน  

61 บ้านดอนชัย และ ทุ่งช้าง น่าน  

62 บ้านเวียงสอง และ ทุ่งช้าง น่าน  

63 บ้านสันกลาง และ ทุ่งช้าง น่าน  

64 บ้านมอญ และ ทุ่งช้าง น่าน  

65 บ้านวังผา และ ทุ่งช้าง น่าน  

66 บ้านน้ าสอด และ ทุ่งช้าง น่าน  

67 บ้านเฟือยลุง และ ทุ่งช้าง น่าน  

68 บ้านน้ าเพาะ และ ทุ่งช้าง น่าน  

69 บ้านป่าเต้า และ ทุ่งช้าง น่าน  

70 บ้านน้ าสอด และ ทุ่งช้าง น่าน  

71 บ้านดวงค า และ ทุ่งช้าง น่าน  

72 บ้านประดู ่ และ ทุ่งช้าง น่าน  

73 บ้านศาลา งอบ ทุ่งช้าง น่าน  

74 บ้านห้วยสะแตง งอบ ทุ่งช้าง น่าน  

75 บ้านภูค า งอบ ทุ่งช้าง น่าน  

76 บ้านทุ่งสุน งอบ ทุ่งช้าง น่าน  

77 บ้านงอบเหนือ งอบ ทุ่งช้าง น่าน  

78 บ้านน้ าลาด งอบ ทุ่งช้าง น่าน  

79 บ้านขุนน้ าลาด งอบ ทุ่งช้าง น่าน  

80 บ้านงอบใต ้ งอบ ทุ่งช้าง น่าน  

81 บ้านงอบกลาง งอบ ทุ่งช้าง น่าน  

82 บ้านใหมร่่มโพธ์ิทอง งอบ ทุ่งช้าง น่าน  

83 บ้านมณีพฤกษ์ งอบ ทุ่งช้าง น่าน  

84 บ้านน้ าเลียง ปอน ทุ่งช้าง น่าน  

85 บ้านไร่ไทรงาม ปอน ทุ่งช้าง น่าน  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

86 บ้านหล่ายทุ่ง ปอน ทุ่งช้าง น่าน  

87 บ้านหนองค า ปอน ทุ่งช้าง น่าน  

88 บ้านใหม ่ ปอน ทุ่งช้าง น่าน  

89 บ้านปอน ปอน ทุ่งช้าง น่าน  

90 บ้านป่าเปือย ปอน ทุ่งช้าง น่าน  

91 บ้านสล ี ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน  

92 บ้านทุ่งช้าง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน  

93 บ้านน้ าพ ิ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน  

94 บ้านห้วยยาง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน  

95 บ้านทุ่งผึ้ง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน  

96 บ้านแพะกลาง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน  

97 บ้านปางแก ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน  

98 บ้านขอน ปัว ปัว น่าน  

99 บ้านป่าหัด ปัว ปัว น่าน  

100 บ้านปรางค์ ปัว ปัว น่าน  

101 บ้านร้อง ปัว ปัว น่าน  

102 บ้านป่าลาน ปัว ปัว น่าน  

103 บ้านไร่รวงทอง ปัว ปัว น่าน  

104 บ้านปรางพฒันา 1 ปัว ปัว น่าน  

105 บ้านปรางพฒันา 2 ปัว ปัว น่าน  

106 บ้านทุ่งกวาง แงง ปัว น่าน  

107 บ้านท่าล้อ แงง ปัว น่าน  

108 บ้านหนองเหงือก แงง ปัว น่าน  

109 บ้านพาน แงง ปัว น่าน  

110 บ้านหัวเมอืง แงง ปัว น่าน  

111 บ้านดอนมลู แงง ปัว น่าน  

112 บ้านน้ าเปิน ป่ากลาง ปัว น่าน  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

113 บ้านห้วยสะนาว ป่ากลาง ปัว น่าน  

114 บ้านค้างฮ่อ ป่ากลาง ปัว น่าน  

115 บ้านน้ าจูน ป่ากลาง ปัว น่าน  

116 บ้านตาหลวง ป่ากลาง ปัว น่าน  

117 บ้านนาค า ศิลาเพชร ปัว น่าน  

118 บ้านทุ่งศรบีุญยืน ศิลาเพชร ปัว น่าน  

119 บ้านป่าตอง ศิลาเพชร ปัว น่าน  

120 บ้านดอนแก้ว ศิลาเพชร ปัว น่าน  

121 บ้านดอนมลู ศิลาเพชร ปัว น่าน  

122 บ้านดอนไชย ศิลาเพชร ปัว น่าน  

123 บ้านทุ่งรัตนา ศิลาเพชร ปัว น่าน  

124 บ้านป่าตองดอนทราย

ทอง 

ศิลาเพชร ปัว น่าน  

125 บ้านป่าตองพัฒนา ศิลาเพชร ปัว น่าน  

126 บ้านเฮี้ย ศิลาแลง ปัว น่าน  

127 บ้านศาลา ศิลาแลง ปัว น่าน  

128 บ้านดอนไชย ศิลาแลง ปัว น่าน  

129 บ้านตีนตก ศิลาแลง ปัว น่าน  

130 บ้านหัวน้ า ศิลาแลง ปัว น่าน  

131 บ้านหัวดอย ศิลาแลง ปัว น่าน  

132 บ้านฝาย ศิลาแลง ปัว น่าน  

133 บ้านป่าน สถาน ปัว น่าน  

134 บ้านส้าน สถาน ปัว น่าน  

135 บ้านส้านเหล่า สถาน ปัว น่าน  

136 บ้านดอนสถาน สถาน ปัว น่าน  

137 บ้านห้วยล้า สถาน ปัว น่าน  

138 บ้านฝาง สถาน ปัว น่าน  

139 บ้านป่าเหียง สถาน ปัว น่าน  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

140 บ้านใหม่ชัยเจรญิ สถาน ปัว น่าน  

141 บ้านสันติสุข สถาน ปัว น่าน  

142 บ้านพรสวรรค์ สถาน ปัว น่าน  

143 บ้านต้นผึ้ง สถาน ปัว น่าน  

144 บ้านไร ่ อวน ปัว น่าน  

145 บ้านทุ่งฆ้อน อวน ปัว น่าน  

146 บ้านน้ ายาว อวน ปัว น่าน  

147 บ้านทุ่งกลาง อวน ปัว น่าน  

148 บ้านกอก อวน ปัว น่าน  

149 บ้านทุ่งเฮ้า อวน ปัว น่าน  

150 บ้านห้วยหาด อวน ปัว น่าน  

151 บ้านห้วยหลักลาย อวน ปัว น่าน  

152 บ้านไร่พัฒนา อวน ปัว น่าน  

153 บ้านดอนน้ ายาว อวน ปัว น่าน  

154 บ้านทุ่งใหม ่ อวน ปัว น่าน  

155 บ้านนางิ้ว ไชยวัฒนา ปัว น่าน  

156 บ้านต้นแหลง ไชยวัฒนา ปัว น่าน  

157 บ้านท่าควาย ไชยวัฒนา ปัว น่าน  

158 บ้านหนาด ไชยวัฒนา ปัว น่าน  

159 บ้านห้วยท่าง ไชยวัฒนา ปัว น่าน  

160 บ้านเสี้ยว ไชยวัฒนา ปัว น่าน  

161 บา้นแดนพนา ไชยวัฒนา ปัว น่าน  

162 บ้านห้วยสาวแลว ไชยวัฒนา ปัว น่าน  

163 บ้านนาก้อ เจดีย์ชัย ปัว น่าน  

164 บ้านปง เจดีย์ชัย ปัว น่าน  

165 บ้านทุ่งชัย เจดีย์ชัย ปัว น่าน  

166 บ้านศาลา เจดีย์ชัย ปัว น่าน  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

167 บ้านสบปัว เจดีย์ชัย ปัว น่าน  

168 บ้านดอนแก้ว เจดีย์ชัย ปัว น่าน  

169 บ้านวังม่วง เจดีย์ชัย ปัว น่าน  

170 บ้านนาวงค์ เจดีย์ชัย ปัว น่าน  

171 บ้านปงหนึ่ง เจดีย์ชัย ปัว น่าน  

172 บ้านปางยาง ภูคา ปัว น่าน  

173 บ้านขุนกูน ภูคา ปัว น่าน  

174 บ้านผาเวียง ภูคา ปัว น่าน  

175 บ้านแจรงหลวง ภูคา ปัว น่าน  

176 บ้านตาน้อย ภูคา ปัว น่าน  

177 บ้านเต๋ยกลาง ภูคา ปัว น่าน  

178 บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ภูคา ปัว น่าน  

179 บ้านป่าไร ่ ภูคา ปัว น่าน  

180 บ้านห้วยปูด ภูคา ปัว น่าน  

181 บ้านห้วยงอน ภูคา ปัว น่าน  

182 บ้านกอก ภูคา ปัว น่าน  

183 บ้านน้ าปัวพัฒนา ภูคา ปัว น่าน  

184 บ้านตาหลวง ภูคา ปัว น่าน  

185 บ้านสกาดเหนือ สกาด ปัว น่าน  

186 บ้านสกาดกลาง สกาด ปัว น่าน  

187 บ้านสกาดใต ้ สกาด ปัว น่าน  

188 บ้านภูกอก สกาด ปัว น่าน  

189 บ้านตึ๊ด วรนคร ปัว น่าน  

190 บ้านเก็ต วรนคร ปัว น่าน  

191 บ้านมอน วรนคร ปัว น่าน  

192 บ้านแก้มราษฎรพ์ัฒนา วรนคร ปัว น่าน  

193 บ้านแก้ม วรนคร ปัว น่าน  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

194 บ้านสวนดอก วรนคร ปัว น่าน  

195 บ้านร้องแง วรนคร ปัว น่าน  

196 บ้านดอนแก้ว วรนคร ปัว น่าน  

197 บ้านเวร บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน  

198 บ้านสะไล บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน  

199 บ้านบ่อหยวก บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน  

200 บ้านน้ าจูน บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน  

201 บ้านบ่อหยวกใต้ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน  

202 บ้านสะเละ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน  

203 บ้านนากึ๋น บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน  

204 บ้านน้ าว้า บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน  

205 บ้ายห้วยขาบ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน  

206 บ้านห้วยปอ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน  

207 บ้านบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน  

208 บ้านผาคับ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน  

209 บ้านนาขาม บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน  

210 บ้านผักเฮือก บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน  

211 บ้านนาขวาง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน  

212 บ้านนาคอก บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน  

213 บ้านนกเปรื่อง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน  

214 บา้นดงผาปูน บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน  

215 บ้านน้ าหมาว บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน  

216 บ้านยอดดอยวัฒนา บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน  

217 บ้านก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน  

218 บ้านหนองน่าน บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน  

219 บ้านขุนน้ าแพะ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน  

220 บ้านนาบง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

221 บ้านห้วยโปง่ บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน  

222 บ้านนากอก ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน  

223 บ้านห่างทางหลวง ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน  

224 บ้านผาสุข ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน  

225 บ้านสบมาง ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน  

226 บ้านห้วยลอย ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน  

227 บ้านบวกอุ้ม ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน  

228 บ้านสปัน ดงพญา บ่อเกลือ น่าน  

229 บ้านห้วยโทน ดงพญา บ่อเกลือ น่าน  

230 บ้านสว้าเหนือ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน  

231 บ้านน้ าแคะ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน  

232 บ้านขุนน้ าจอน ดงพญา บ่อเกลือ น่าน  

233 บ้านห้วยหม ี ดงพญา บ่อเกลือ น่าน  

234 บ้านสว้า ดงพญา บ่อเกลือ น่าน  

235 บ้านห้วยโก๋น ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน  

236 บ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน  

237 บ้านห้วยดง ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน  

238 บ้านปิน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน  

239 บ้านปางหก ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน  

240 บ้านใหม่ไชยธงรัตน์ ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน  

241 บ้านห้วยทรายขาว ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน  

242 บ้านง้อมเปา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน  

243 บ้านเปียงก่อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน  

244 บ้านด่าน ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน  

245 บ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน  

246 บ้านนาคุ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน  

247 บ้านห้วยฟอง ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

248 บ้านสะจุก ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน  

249 บ้านสะเกี๊ยง ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน  

250 บ้านห้วยปูด ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน  

251 บ้านกิ่วจันทร ์ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน  

252 บ้านน้ าช้าง ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน  

253 บ้านน้ ารีพฒันา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน  

254 บ้านบวกหญ้า ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน  

255 บ้านบวกอุ้ม ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน  

 
2.2 ข้อมูลอาชีพ / รายได้เฉลี่ยของชุมชน 
 อ าเภอทุ่งช้าง ในอดีตมีฐานะเป็นแขวง เรียกว่าแขวงขุนน่าน ผู้ครองแขวงช่ือเจ้าพรม ณ น่าน ปกครอง
แขวงขุนน่าน ระหว่างปี พ.ศ. 2442 - 2446  และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอ มีช่ือว่าอ าเภอและ โดยมี
อาคารที่ว่าการอ าเภอตั้งอยู่ที่บ้านเฟือยลุง ม.9 ต.และต่อมาได้ย้ายอาคารที่ว่าการอ าเภอมาตั้งใหม่ ซึ่งห่างจากเดิม 
2 กม. เมื่อปี พ.ศ. 2504  ซึ่งอยู่ในเขตบ้านทุ่งช้าง ม.2  ต.ทุ่งช้าง  จึงได้เปลี่ยนช่ือมาเป็นอ าเภอทุ่งช้าง 

อ าเภอทุ่งช้าง มีประวัติศาสตร์การสู้รบที่ยาวนาน คือสงครามอันเนื่องมาจากความแตกต่างทาง
ความคิด อุดมการณ์ ลัทธิการปกครอง ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่แทรกซึมเพื่อหวังท าลายการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ พ.ศ. 2506  ทวีความรุนแรงตั้งแต่  
พ.ศ.2513 จนถึง พ.ศ. 2518 ชาวไทยที่รักชาติต้องพลีชีพปกป้องผืนแผ่นดินไทยมากมายถึง 600 กว่าคน  
ทั้งพลเรือน ต ารวจ ทหาร ปัจจุบันชาวทุ่งช้างมีวิถีชีวิตที่สุขสงบท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงาม อากาศ
บริสุทธ์ิ ผู้คนมีอัทธยาศัยไมตรี ราษฎรมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ถึงแม้จะประกอบด้วยราษฎรหลากหลาย
เผ่าพันธ์ เช่น ไทยเหนือ ไทลื้อ ม้ง ขมุ ลัวะ เย้า ถ่ิน แต่ชนทุกเผ่าก็อยู่อาศัยร่วมกันในผืนดินนี้อย่างสุขสงบ 
ไม่เคยมีปัญหาด้านการปกครอง 

 
1.อาชีพหลกั ได้แก่ การเกษตร 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. ทอผ้า   

2. หาของป่า 
3.จ านวนธนาคาร  -  
4.จ านวนห้างสรรพสินค้า - 
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อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นอ าเภอกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2539  
มี 2  ต าบล ได้แก่ ต าบลห้วยโก๋น และต าบลขุนน่าน มี 22 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาชนเผ่าลั๊วะ 
ขมุ และไทยลื้อ พื้นที่ของอ าเภอเฉลิมพระเกียรติในอดีต เป็นพื้นที่การสู้รบระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิตส์ (ผกค.) และมีเหตุการณ์ยุติประมาณปี 2526-2527 ได้มีการมอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 

 
1.อาชีพหลกั ได้แก่ 1. เกษตรกรรม ได้แก่  การปลูกข้าวโพดและข้าวไร่ 

2 เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ ไก่ ปลา และสุกร 
3. หาของป่า ได้แก่ หวาย ลูกต๋าว(ลูกชิด) และสาหร่ายน้ าจดื 
4. รับจ้าง 

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. ทอผ้าพื้นเมือง 
2. ถักไม้กวาดดอกหญ้า 
3. เพาะเห็ดหอม 
4. จักสาน 

3.จ านวนธนาคาร  - 
4.จ านวนห้างสรรพสินค้า - 

 
อ าเภอปัว ราวปลายพุทธศตวรรษ ที่ 18 ชาวไทยกลุ่มหนึ่งภายใต้การน าของ พญาภูคา ได้ครอบครอง

พื้นที่ทางตอนบนของจังหวัดน่าน ได้สร้างเมืองข้ึนเมืองหนึ่งช่ือว่า “เมืองปัว” และตั้งศูนย์กลางปกครองอยู่ที่ 
เมืองย่าง เมืองย่างของพระยาภูคาน้ัน เข้าใจว่าจะตั้งอยู่ริมฝั่งใต้ของแม่น้ าย่าง ใกล้กับเทือกเขาดอยภูคาในเขต
บ้านเสี้ยว ม.7 ต.ยม  อ.ท่าวังผา จ.น่าน เพราะยังปรากฎร่องรอย คูน้ า คันดิน ก าแพงเมืองซ้อนกันอยู่หลายช้ัน 
เมื่อครั้งพญาภูคาเสวยสมบัติอยู่เมืองย่าง ได้มีบุตรบุญธรรมอยู่ 2 คน คือ เจ้าขุนนุ่นและเจ้าขุนฟอง เมื่อบุตร
บุญธรรมทั้งสองเติบใหญ่ ประสงค์จะได้เป็นท้าวพญาจึงให้บุตรบุญธรรมทั้งสองไปหาพระเถระแต่ง  ซึ่งอยู่
ระหว่างดอยติ้วกับดอยวาว  เพื่อขอค าแนะน า เมื่อเจ้าขุนนุ่นกับเจ้าขุนฟองไปพบ พระเถระแต่งแล้ว  ได้รับ
ค าแนะน าว่าให้ไปสร้างเมืองใหม่ โดยเจ้าขุนนุ่นไปทางทิศตะวันออกของแม่น้ าของ(โขง)  และให้ช่ือเมืองว่า
จันทบุรี และให้เจ้าขุนฟองไปสร้างเมืองใหม่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ให้มีช่ือเมือง ว่า เมืองวรนคร ต่อมา
คนรุ ่นหลังเรียกว่าเมืองปัว เหตุที่ได้ช่ือว่า เมืองวรนคร ก็เนื่องจากพญาภูคาได้เลือกชัยภูมิที่เหมาะสมดี  
ในการสร้างเมือง  เมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงขนานนามว่าเมือง วรนคร ซึ่งหมายถึง “เมืองด”ี 
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1.อาชีพหลกั ได้แก่ 1. เกษตรกรรม   
2. ปศุสัตว์   
3. พาณิชย์ 

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. ค้าขาย  
2. รับจ้าง   
3. หาของป่า 

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 3 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารออมสิน  โทร. 0-5479-1241 
ธนาคารธกส. โทร. 0-5479-1226 
ธนาคารกสิกรไทย  โทร. 0-5479-1106 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า - 
  
 อ าเภอเชียงกลางเดิมเรยีกว่า  เมืองเจียงก๋าง และได้ช่ือเป็นเชียงกลางตามค าบอกเล่าสรุปความว่า เดิม
ที่เดียวจังหวัดน่านมีที่ตั้งอยู่ที่ว่าการอ าเภอปัว  เรียกว่า วรนคร  และมีเมืองน้อยใหญ่ในส่วนเหนือของวรนคร  
มีเมืองเปือและงอบ ปอน ซึ่งสมัยนั้นข้าศึกที่มักยกก าลังมาย่ ายี คือ เงี้ยว หรือไทยใหญ่ หัวเมืองฝ่ายเหนือของ 
วรนครก็ได้แตกล่นถอยลงมาอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ ากอน ที่มาบรรจบ กับแม่น้ าน่าน  เรียกว่า สบกอน  
ในบริเวณที่ตั้งของเมืองที่แตกทัพร่นมาต้ังมั่นอยู่ตรงกลางระหว่าง เจี๋ยงกาง หรือ เชียงกลางปัจจุบัน 
 
1.อาชีพหลกั ได้แก่ เกษตรกรรม 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมในครัวเรอืน 

2. ค้าขาย 
3. รับจ้าง (แรงงานต่างจงัหวัด) 
4. ผลิตสินค้า หนึง่ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ ์

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 1 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  โทร.0-5479-7105 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า - 
 
อ าเภอบ่อเกลือ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามพงศาวดารเมืองน่าน ซึ่งพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดช  

ได้แต่งรวบรวมข้ึนไว้ มีข้อความกล่าวถึงแหล่งผลิตเกลือที่ส าคัญ ที่ เป็นสาเหตุให้พระเจ้าติโลกราชแห่งเมือง
เชียงใหม่ยกทัพมายึดเมืองน่าน เมื่อปี พ.ศ. 1993 เดิมทีเขตอ าเภอบ่อเกลือเป็นป่าดงพงไพร ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่  
มีหนองน้ า ซึ่งพวกสัตว์ต่างๆ ชอบมากินน้ าในหนองน้ าแห่งนี้เป็นประจ าและยังมีนายพราน ผู้หนึ่งมาล่าสัตว์ 
และเห็นพวกเหล่าสัตว์ทั้งหลายมักจะมากินน้ าที่นี่เป็นประจ า เมื่อลองชิมดูจึงรู้ว่ามีรสเค็มข่าวได้ล่วงรู้ไปถึง  
เจ้าหลวงภูคาและเจ้าหลวงบ่อ จึงได้ลงมาดูบ่อน้ าเกลือและต่างก็ต้องการครอบครองจึงคิดหาวิธีการโดยทั้งสอง
พระองค์ข้ึนไปอยู่บนยอดดอยภูจั๋นเพื่อแข่งขันกีฬา พุ่งสะเน้า(หอก) แสดงถึงการครองครองบ่อน้ าเกลือ  
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เจ้าหลวงภูคาพุ่งหอกไปทางตะวันตกของน้ ามางตรงที่ตั้งหอนอกปัจจุบัน  เจ้าหลวงบ่อพุ่งหอกไปตกทางทิศ
ตะวันออกของล าน้ ามางตรงที่ตั้งหอเจ้าพ่อบ่อหลวงในปัจจุบัน ผู้คนที่พากันมาดูการแข่งขันพุ่งหอก ได้น าเอา 
ก้อนหินมาก่อไว้เป็นที่สังเกตแลว้ตั้งโรงหอท าพิธี ระลึกตอบแทนเจา้หลวงทั้งสององค์คิดกันว่าจะน าคนที่ไหนมา
อยู่เมื่อปรึกษากันแล้วเจ้าหลวงภูคา จึงไปทูลขอประชาชนที่อยู่เมืองเชียงแสนจากเจ้าเมืองเชียงรายมาหักล้าง  
ถางพง ท าเกลืออยู่ที่นี่  ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวบ่อหลวงปัจจุบันนั่นเอง ดังนั้น ชุมชนบริเวณนี้จึงได้เกิดข้ึน 
และด ารงอยู่มาจนถึงปัจจุบันน้ี เดิมทีอ าเภอบ่อเกลือเป็นเขตการปกครองของอ าเภอปัว โดยแยกเป็น 2 ต าบล 
คือ ต าบลบ่อเกลือเหนือ และต าบลบ่อเกลือใต้ ซึ่งในระยะหลังจากมีราษฎร จากพื้นราบมาท าการค้าขายและ
ตั้งรกรากอยู่เป็นจ านวนมาก ทางราชการได้เห็นความส าคัญของการพัฒนา และขยายบริการสู่ประชาชนใน
พื้นที่ห่างไกล  

 
1.อาชีพหลกั ได้แก่ เกษตรกรรม 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. ผลิตเครื่องจักสาน 

2. ผลิตเกลือสินเธาว์ 
3. การเลี้ยงสัตว์ 

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 1 แห่ง ได้แก่ 
ธกส. 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า - 
 
2.3 ข้อมูลด้านสังคม (หมูบ่้านในและนอกเขตป่า/ประชากร) 

หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนหมู่บ้าน 106 หมู่บ้าน 19 ต าบล 5 อ าเภอ จ านวน
ครัวเรือน 26,089 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 87,468 คน  
ล าดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1 เชียงกลาง เชียงกลาง 2,548 7,434 

2 เปือ  เชียงกลาง 2,112 6,849 

3 พญาแก้ว เชียงกลาง 953 3,331 

4 พระธาตุ  เชียงกลาง 1,044 3,809 

5 พระพุทธบาท เชียงกลาง 1,481 5,121 

6 ดงพญา บ่อเกลือ 811 3,278 

7 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ 1,048 3,133 

8 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ 1,389 4,974 

9 ภูฟ้า  บ่อเกลือ 957 3,070 
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ล าดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

10 ปอน  ทุ่งช้าง 942 2,773 

11 และ  ทุ่งช้าง 1,517 4,642 

12 ทุ่งช้าง  ทุ่งช้าง 1,545 5,346 

13 งอบ  ทุ่งช้าง 1,591 5,516 

14 ภูคา  ปัว 1,239 4,732 

15 สกาด  ปัว 754 2,900 

16 อวน  ปัว 1,485 5,094 

17 สถาน  ปัว 1,815 6,079 

18 ห้วยโก๋น  เฉลิมพระเกียรติ 1,102 2,894 

19 ขุนน่าน  เฉลิมพระเกียรติ 1,756 6,493 

 
หมู่บ้านท่ีอยู่รอบนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนหมู่บ้าน 149 หมู่บ้าน 23 ต าบล 5 อ าเภอ  
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บทท่ี 3 
ข้อมูลประเภทพื้นท่ี 

   
สาระส าคัญ 
 ศูนย์จัดการป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 77 ป่าดอยภูคาและป่าผาแดงจังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานภาคสนาม
ของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ กรมป่าไม้ ซึ่งการปฏิบัติงานต้องทราบว่าในพื้นที่มีการจัดการ
ป่าตามกฎหมายแบบใดบ้าง เพื่อให้ทราบข้อมูลพ้ืนท่ีหน่วยงานท่ีมีผลกระทบโดยตรงกับป่าสงวนแห่งชาติ  
ที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบในปัจจุบันมีขนาดเท่าใด โดยแบ่งประเภทพื้นที่ตามกฎหมาย ดังนี้ 
 

ประเภทพ้ืนท่ี จ านวน (ไร่) ร้อยละ 

1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 2,078,615.02 100 

2.ป่าสงวนแห่งชาต ิ 1,783,649.60 85.81 

3.พ้ืนท่ี ส.ป.ก. 34,054.40 1.64 

4.อุทยานแห่งชาต ิ 851,355.07 40.96 

4.1 อุทยานแห่งชาติขุนน่าน 153,436.29 7.38 

4.2 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 697,918.78 33.58 

5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  -  - 

6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า - - 
 
หมายเหต ุ ร้อยละเปรียบเทียบกบัพื้นทีร่ับผิดชอบของศูนย์ฯ 
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บทท่ี 4 
ข้อมูลพื้นท่ีป่า 

  
สาระส าคัญ 
 การแปลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ป่าคงสภาพ ปี 2556-2557 เป็นฐานส าคัญในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่คงเหลืออยู่ และฟื้นฟูทรัพยากรปา่ไม้ที่เสือ่มโทรม การจัดการป่ามีหลากหลายรูปแบบ
และหลายหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้น ศูนย์ฯ จ าเป็นต้องทราบว่า     
ป่าคงสภาพท่ีเหลืออยู่มีผู้ดูแลหรือไม่ หน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล และเหลือจ านวนกี่ไร่ เพื่อการประสาน ควบคุม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการพื้นที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
 

ประเภทพ้ืนท่ี 
จ านวน ป่าคงสภาพ 

(ไร่) (ไร่) (ร้อยละ) 

1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 2,078,615.02 1,418,389.20 68.24 

ความรับผิดชอบกรมป่าไม ้  
690,821.70 33.23 

2.ป่าสงวนแห่งชาต ิ 1,783,649.60 1,329,489.03 63.96 

ความรับผิดชอบกรมป่าไม ้  
601,921.53 28.96 

3.พ้ืนท่ี ส.ป.ก. 34,054.40 4,685.64 0.23 

4.อุทยานแห่งชาต ิ 851,355.07 722,881.86 34.78 

4.1 อุทยานแห่งชาติขุนน่าน 153,436.29 146,741.04 7.06 

4.2 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 697,918.78 576,140.82 27.72 

5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  - -  - 

6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  - -  - 

7.ป่าอ่ืนๆ - - - 

 

หมายเหต ุ ร้อยละเปรียบเทียบกบัพื้นทีร่ับผิดชอบของศูนย์ฯ 
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ข้อมูลพื้นฐาน หน้า 28 

 

บทท่ี 5 
ข้อมูลการแบ่งช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 

   
สาระส าคัญ 
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่  28 พฤษภาคม 2558 และวันที่  21 ตุลาคม 2529 เห็นชอบ เรื่อง  
การก าหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ ามูลและชี และข้อเสนอแนะมาตรการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า โดยที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่า
สงวนแห่งชาติมีข้อมูลการแบ่งช้ันคุณภาพ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 2,078,615.02 100.00 

พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที ่1 1,463,885.58 70.43 

พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที ่2 296,344.27 14.26 

พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที ่3 95,272.18 4.58 

พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที ่4 132,314.08 6.37 

พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที ่5 87,516.23 4.21 

แหล่งน้ า - - 
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บทท่ี 6 
ข้อมูลจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

และการจ าแนกพื้นท่ีเพื่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
   
สาระส าคัญ 
 1. การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 และ
วันที่ 17 มีนาคม 2535 มีมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี้ 
    1.1 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 
  1.1.1 ในพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 
  1.1.2 ในพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม 
   1.1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
   1.1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินป่าไม้ 
   1.1.2.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
    1.2 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ 
    1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
  1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินป่าไม้ 
    1.3 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร 
     

การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีป่า 
พ้ืนท่ี 

 ไร่  ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 2,078,615.02 100 

เขตอนุรักษ์ 1,723,262.87 82.90 

เขตเศรษฐกจิ 47,804.11 2.30 

เขตเหมาะสมกับการเกษตร 10,363.31 0.50 

พื้นที่อื่นๆ (พื้นที่กันออก) 75,610.04 3.64 

หมายเหต ุ การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินจ าแนกเฉพาะพื้นที่ป่า 
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2. การจ าแนกพื้นที่เพื่อการบรหิารจัดการที่เหมาะสม  
 
1. พื้นที่ป่าเพือ่การอนรุักษ์ 
- อุทยานแหง่ชาติ 
- เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
- พื้นที่ลุม่น้ าช้ัน 1 
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
- พื้นที่ป่าสมบูรณ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เช่น โครงการจัดสร้างแหลง่เรียนรู้ "ห้องเรียนธรรมชาติ…" วนอุทยาน 
สวนรุกขชาติ เป็นต้น 
- พื้นที่ป่าชายเลน 
 
2. พื้นที่ป่าเพือ่เศรษฐกิจ 
- สวนป่า 
- ป่าชุมชน 
- โครงการพฒันาต่างๆ 
เช่น โครงการพระราชด าร ิโครงการ คทช. โครงการวนเกษตร สทก. เป็นต้น 
- ฯลฯ 
 
3. พื้นที่ป่าที่เหมาะสมตอ่เกษตรกรรม 
- สปก. 
- ป่าชุมชน 
- เกษตรป่าไม ้
-สทก. และพื้นที่ราษฎรถือครอง 
- ฯลฯ 
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บทท่ี 7 
ข้อมูลระดับความสูง 

   
สาระส าคัญ 
 เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท าโมเดลการบริหารจัดการลุ่มน้ าและพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยธรรมชาติ ของ
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ข้อมูลระดับความสูงจากน้ าทะเลปานกลางเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งศูนย์จัดการกลุ่ม
ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 167 ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่สูงสุดจากระดับน้ าทะเล 1,200 เมตร 
และต่ าสุด คือ 600 เมตร 
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บทท่ี 8 
ข้อมูลพื้นท่ีลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าย่อย 

   
สาระส าคัญ 
 คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ ได้แบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็นลุ่มน้ าส าคัญ 25 ลุ่มน้ า และแบ่ง
ออกเป็นลุ่มน้ าย่อย 254 ลุ่มน้ าย่อย มีพื้นที่ลุ่มน้ ารวมทั้งประเทศประมาณ 511,361 ตารางกิโลเมตร (ยังไม่รวม
พื้นที่เกาะต่างๆ ยกเว้นเกาะภูเก็ต) 

 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 77 ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง จังหวัดน่าน อยู่ในพื้นที่ลุ่มหลัก 
คือ แม่น้ าน่าน การใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดน่าน เป็นพื้นที่การเกษตร ประมาณ 1,414,613 ไร่ ส่วนใหญ่เป็น
พืชไร่ประมาณ 756,134 ไร่ รองลงมาท านาข้าวประมาณ 277 ,543 ไร่ สวนไม้ผลไม้ยืนต้นประมาณ 
275,218 ไร่ ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ ประมาณ 101,848 ไร่ และ สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับประมาณ 
3,870 ไร่  

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิ 2,078,615.02 100 

ลุ่มน้ าหลัก: แม่น้ าน่าน 2,078,615.02 100 

1.1 แม่น้ าน่านตอนบน 1,348,202.68 64.87 

1.2 ห้วยน้ ายาว  413.59 0.02 

1.3 น้ าว้า 531,870.64 25.6 

1.4 แม่น้ าน่านส่วนที่ 2 57,169.37 2.76 

1.5 น้ ายาว 140,156.47 6.75 
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บทท่ี 9 
ข้อมูลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  
สาระส าคัญ  
 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเป็นหน่วยงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ จึงต้องมีข้อมูลการ
ด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด เพื่อความถูกต้องแม่นย า 
ในการจัดการป่าอย่างเหมาะสม ต่อไป 
     9.1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด (ดูข้อมลูเพิม่เติม ภาคผนวก) 
                   9.1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 21 ป่า แบ่งเนื้อที่ตามป่า ดังนี้  
                   9.1.2 ข้อมูลที่พักสงฆ์และวัด จ านวน 40 วัด มีพื้นที่ 141 - 2 - 84 ไร่ เพื่อด าเนินการตาม 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 เห็นชอบในหลักการการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ 
ในพื้นที่ป่าไม้  
     9.2 ข้อมูลแหล่งน้ า (ดูข้อมูลเพิ่มเติม ภาคผนวก) 

9.2.1 อ่างเกบ็น้ าขนาดขนาดเล็ก จ านวน 22 อา่ง 
9.2.2 ฝายคอนกรีต จ านวน 36 ฝาย ท านบ 5 สระ,หนอง,บึง 5 คู,คลอง 3 

9.3 ข้อมูลไฟป่า จ านวนการเกิดไฟป่า (1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2559) พื้นที่ถูกไฟไหม้ 
1,815 ไร่ มีการเข้าดับไฟ จ านวน 149 ครั้ง (http://www.dnp.go.th/forestfire) 

9.4 ข้อมูลงานอนุญาต ผู้ได้รับอนญุาตให้ใช้ประโยชน์พื้นทีป่า่ 17 ราย 
9.5 โครงการหลวง ได้แก่ โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ า

เวียงแก โครงการขยายผลโครงการหลวงบ่อเกลือ โครงการขยายผลโครงการหลวงบ่อเกลือ 
9.6 แปลงปลูกป่า จ านวน 33 แปลง 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.dnp.go.th/forestfire
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        9.6 ข้อมูลงานอนุญาต 
 

ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร ่ งาน 
ตาราง

วา พื้นที่ป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

กองทัพภาคที่ 3 ส่วน
หน้า 

เพื่อจัดต้ังหมู่บ้านยุทธศาสตร์
บริเวณสองข้างทางสายบ้านห้วย
ลักลาย-บ้านผักเฮือก ต.อวน อ.ปัว 

น่าน 
2650 

0 0 ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ า
น่านแปลงที ่32 

07-02-83 30 06-02-13 

โครงการ พมพ.ลุ่มน้ า

น่านฯ 

เพื่อจัดต้ังโครงการศูนย์ภูฟ้า

พัฒนา 
ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ น่าน 2000 0 0 

ป่าดอยภูคาและ

ป่าผาแดง 
25-07-00 30 24-07-30 

จังหวัดน่าน 
จัดที่ท ากินให้แก่ราษฎรหมูบ่้าน

น่านมั่นคง 

ต.ป่าแลวหลวง  กิ่งอ.

สันติสุข น่าน 1500 0 0 
ป่าแม่น้ าน่านฝัง่

ตะวันออกตอนใต ้ 10-01-84 30 09-01-14 

กรมการปกครอง 
ก่อสร้างศูนย์ราชการอ าเภอเฉลิม

กาญจนภิเษก ต.ห้วยโก๋น  อ.ทุ่งช้าง น่าน 45 2 18 
ป่าดอยภูคาและ

ป่าผาแดง 20-01-00 30 07-03-30 

ส านักพระราชวัง 

เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรอื

วิจัยทางวิชาการภายในเขตสยาม

บรมราชกุมาร ี

 

ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ น่าน 1905 0 0 

ป่าดอยภูคาและ

ป่าผาแดง 03-12-04 30 18-04-42 

กรมชลประทาน 

ก่อสร้างอ่างเกบ็น้ าปอนตาม

พระราชด าร ิ

 

 

ต. ปอน  อ. ทุ่งช้าง น่าน 33 0 50 

ป่าดอยภูคาและ

ป่าผาแดง 01-10-84 30 30-10-24 
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ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร ่ งาน 
ตาราง

วา พื้นที่ป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

กรมชลประทาน 
ก่อสร้างอ่างเกบ็น้ างอบ  ตาม

พระราชด าร ิ ต.งอบ  อ.ทุง่ช้าง น่าน 15 0 0 
ป่าฝั่งขวาแม่น้ า

น่านตอนใต ้ 07-03-84 30 06-03-14 

กรมทางหลวง ใช้เป็นที่ตั้งหมวดการทางน้ ายาว ต. อวน  อ. บัว น่าน 64 1 15.51 
ป่าดอยภูคาและ

ป่าผาแดง 27-11-84 30 26-11-14 

กองทัพภาคที่ 3 

ก่อสร้างทางเพือ่ความมั่นคงสาย

บ้านผักเฮือก-บ้านนาขวาง-บ้าน

นากอก-บ้านสบมาง 

ต. บ่อเกลือใต้  อ. บ่อ

เกลอื น่าน 157 2 0 

ป่าดอยภูคาและ

ป่าผาแดง 15-03-89 30 06-04-19 

หน่วยจัดการต้นน้ า

ขุนน่าน เพื่อปรับปรงุเส้นทาง 
ต.บ่อเกลือเหนอื อ.บ่อ

เกลอื น่าน 52 2 0 
ป่าดอยภูคาและ

ป่าผาแดง 14-09-99 30 13-09-29 

กองทัพภาคที่ 3 
ก่อสร้างทางยุทธวิธีเพื่อความ

มั่นคง 

ต.พระธาตุ ต.ปอน  อ.

เชียงกลาง  อ.ท่าช้าง น่าน 1012 2 0 
ป่าฝั่งขวาแม่น้ า

น่านตอนใต ้ 02-04-94 30 01-04-24 

ส านักงานป่าไม้

จังหวัดน่าน เพื่อปรับปรงุเส้นทาง ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ น่าน 30 0 0 
ป่าดอยภูคาและ

ป่าผาแดง 29-11-99 30 28-11-29 

ส านักงานพระราชวัง 

เพื่อศึกษาวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในถ่ิน

ทุรกันดารโครงการภูฟ้าพฒันา ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ น่าน 1812 3 78 

ป่าดอยภูคาและ

ป่าผาแดง 03-12-04 30 30-04-37 
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ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร ่ งาน 
ตาราง

วา พื้นที่ป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

กรมชลประทาน 
ก่อสร้างโครงการชลประทาน

ขนาดเล็กอ่างเกบ็น้ าห้วยหล้า ต. สถาน  อ. บัว น่าน 45 0 0 
ป่าดอยภูคาและ

ป่าผาแดง 04-05-89 30 04-06-19 

จังหวัดน่าน ก่อสร้างอ่างเกบ็น้ าห้วยโก๋น 1 
ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิม

พระเกียรต ิ น่าน 53 3 0 
ป่าดอยภูคาและ

ป่าผาแดง 09-06-04 30 27-07-34 

ส านักงานป่าไม้

จังหวัดน่าน 

เพื่อด าเนินการตามโครงการ

พัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อัน

เนื่องมาจากพระราชด าร ิ ต.ภูคา อ.ปัว น่าน 12500 0 0 

ป่าดอยภูคาและ

ป่าผาแดง 27-06-01 30 26-06-31 

กองทัพภาคที่ 3 ส่วน

หน้า 

เพื่อสร้างทางยุทธวิธีเพื่อความ

มั่นคงสายห้วยแฮ้ว -แม่สะนาน-

ห้วยลักลาย ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข น่าน 1125 0 0 

ป่าแม่น้ าน่านฝัง่

ตะวันออกตอนใต ้ 30-07-85 30 29-07-15 
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บทท่ี 10 
ข้อมูลคดีป่าไม้และท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไม้ 

   
สาระส าคัญ 
 สถิติข้อมูลคดีป่าไม้และที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไม้สามารถน ามาวางแผนในการจัดการป่าไม้ในพื้นที่
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วย ข้อมูลคดีบุกรุกที่ดินป่าไม้ ข้อมูลคดีตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ และข้อมูลเลื่อยโซ่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น  
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บทท่ี 11 
ข้อมูลท่ีตั้งหน่วยงานราชการ 

   
หน่วยงานสงักัดกรมป่าไม ้
 - 
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บทท่ี 12 
ข้อมูลการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการประเมินมูลค่าป่าไม้ 

   
การวิเคราะห์ประเภทป่าไม้ ปริมาณ (ความหนาแน่น จ านวน มูลค่า) และคุณภาพ (ชนิด พันธ์ุไม้ส าคัญ 

พันธ์ุไม้หายาก ดัชนีความหลากหลาย) และ วิเคราะห์ความส าคัญของพื้นที่ป่าไม้ทั้งในด้านนิเวศวิทยา  
โดยพิจารณาจากความหนาแน่นของไม้ใหญ่ ลูกไม้ และกล้าไม้ ตลอดจนปริมาตรไม้ในป่า และความส าคัญด้าน
เศรษฐกิจป่าไม้ ได้แก่ มูลค่าไม้ที่ได้จากการท าไม้ออก และอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวน
แห่งชาติ   
  นอกจากนี้ยังท าการส ารวจรูปแบบและประเภทการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนท้องถ่ินที่อยู่อาศัย
บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าไม้ภายในศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ เช่น การเก็บหาของป่า และการเก็บไม้
ใช้สอย เป็นต้น 
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บทท่ี 13 
ข้อมูลอื่นๆ เช่น โครงการหลวง/โครงการหลวงส่วนขยาย  

โครงการ คทช. เป็นต้น 
   
โครงการ ต่าง ๆ มีดังนี ้

1) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน เนื้อที่ประมาณ 26449.32 ไร่ 
2) โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ าเวียงแก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน เนื้อที่ประมาณ 98.42 ไร่ 
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงบ่อเกลอื ต.ดงพญา อ.บอ่เกลือ จ.น่าน เนื้อที่ประมาณ 7538.65 ไร่ 
4) โครงการขยายผลโครงการหลวงบ่อเกลอื ต.ดงพญา อ.บอ่เกลือ จ.น่าน 23678.81 ไร่  
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บทท่ี 14 
ข้อมูลแผนท่ีท้ายกฎกระทรวง 

   
สาระส าคัญ 
 
1) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง มีอาณาเขตครอบคลุมท้องที่ต าบลปอน ต าบลงอบ ต าบลทุ่งช้าง  
อ าเภอทุ่งช้าง ต าบลบ่อเกลือเหนือ ต าบลศิลาแลง ต าบลสถาน ต าบลปัว ต าบลภูคา ต าบลศิวาเพชร ต าบล
บ่อเกลือใต้ ต าบลอวน อ าเภอปัว ต าบลพระธาตุ ต าบลเชียงกลาง ต าบลพญาแก้ว อ าเภอเชียงกลาง ต าบลยม
อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคูและป่านาดูน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 
1,217 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 105 ตอนที่ 29 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2531 เนื้อที่ประมาณ 1,565,312 ไร่  
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ป่าชุมชน 

 

มีพ้ืนท่ีป่าชุมชนดังน้ี 

 

ล าดับท่ี ชื่อป่าชุมชน เน้ือท่ี(ไร่) 

1 โครงการป่าชุมชนบ้านดอนไชย 0.05 

2 โครงการป่าชุมชนบ้านตีนตก 0.05 

3 โครงการป่าชุมชนบ้านหัวน้ า 0.05 

4 ป่าชุมชนบ้านดอนแก้ว 0.05 

5 ป่าชุมชนบ้านฝาย 0.05 

6 ป่าชุมชนบ้านดอนน้ ายาว 0.05 

7 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านศรีอุดม 0.05 

8 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านงิ้ว 0.05 

9 ป่าชุมชนบ้านห้วยเลื่อน 0.05 

10 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านดอนแก้ว 0.05 

11 ป่าชุมชนบ้านห้วยยาง 0.05 

12 ป่าชุมชนบ้านน้ าเลียง 0.05 

13 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านไร่ไทรงาม 0.05 

14 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านหนองค า 0.05 

15 ป่าชุมชนบ้านทุ่งอ้าว 0.05 

16 ป่าชุมชนบ้านวังผา 0.05 

17 ป่าชุมชนบ้านน้ าสอดใหม ่ 0.05 

18 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านนาป ู 0.05 

19 ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนบ้านยอดดอยวัฒนา 0.05 

20 ป่าชุมชนบ้านทุ่งรัตนา 0.05 

21 ป่าชุมชนบ้านท่าควาย 0.05 

 
รวม 1.03 
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ท่ีพักสงฆ์ 

ท่ี ชื่อท่ีพักสงฆ์ บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประเภทพ้ืนท่ี ชื่อพ้ืนท่ี 
เน้ือท่ี 

ไร่ งาน 
ตาราง

วา 
1 วัดบ้านด่าน ด่าน 3 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคา และป่าผาแดง 1 0 0 

2 วัดน้ ารีพัฒนา น้ ารีพัฒนา 12 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคา และป่าผาแดง 7 0 0 

3 ที่พักสงฆ์บ้านใหม่ชัยธงรัตน์ ใหม่ชัยธงรัตน์ 6 ต าบลห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคา และป่าผาแดง 15 0 0 

4 บ้านห้วยโก๋น ห้วยโก๋น 1 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง 5 0 0 

5 ป่าเฉลมิพระเกียรต ิ ห้วยโก๋น 1 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง 3 0 0 

6 ที่พักสงฆ์บ้านสบปืน   2 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง 0 0 0 

7 วัดบ้านไร่สามัคคี   8 น้ าแก่น เชียงกลาง น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่น้ าน่านฝัง่ตะวันออก

ตอนใต ้

0 0 0 

8 ผาน้ าย้อย ผาน้ าย้อย 5 พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ ายาว และป่าน้ าสวด 2 0 0 

9 เด่นธารา เด่นธารา 9 พระธาตุ เชียงกลาง น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง 6 0 0 

10 ที่พักสงฆ์บ้านภูคา   1 งอบ ทุ่งช้าง น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง 4 0 0 

11 ที่พักสงฆ์บ้านห้วยสะแตง   2 งอบ ทุ่งช้าง น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง 0 0 0 

12 ที่พักสงฆ์บ้านมณีพฤกษ์   3 งอบ ทุ่งช้าง น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง 0 0 0 
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ท่ี ชื่อท่ีพักสงฆ์ บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประเภทพ้ืนท่ี ชื่อพ้ืนท่ี 
เน้ือท่ี 

ไร่ งาน 
ตาราง

วา 
13 อาศรมพระธรรมจาริก 

บ้านน้ าพ ิ
น้ าพิ 3 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ ายาว และป่าน้ าสวด 10 0 0 

14 ที่พักสงฆ์บ้านปางแก   7 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ ายาว และป่าน้ าสวด 0 0 0 

15 ที่พักสงฆ์บ้านน้ าเลียง   1 ปอน ทุ่งช้าง น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ ายาว และป่าน้ าสวด 0 0 0 

16 ที่พักสงฆ์วัดป่าเฉลิมพระ

เกียรต ิ
  1 ปอน ทุ่งช้าง น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ ายาว และป่าน้ าสวด 0 0 0 

17 บ้านห้วยโก๋น ห้วยโก๋น 6 ปอน ทุ่งช้าง น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ ายาว และป่าน้ าสวด 7 0 0 

18 บ้านน้ าเพาะ น้ าเพาะ 10 และ ทุ่งช้าง น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ ายาว และป่าน้ าสวด 6 0 0 

19 อาศรมพระธรรมจาริกบ้าน

น้ าสอด 
น้ าสอด 12 และ ทุ่งช้าง น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ ายาว และป่าน้ าสวด 10 0 0 

20 อารามวัดบ้านนาขวาง นาขวาง 5 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่า ผาแดง 5 0 0 

21 ที่พักสงฆ์บ้านวังปะ วังปะ 5 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่า ผาแดง 2 0 0 

22 ที่พักสงฆ์บ้านดงผาปูน   8 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง 0 0 0 

23 วัดบ้านน้ าหมาว   9 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง 0 0 0 
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ท่ี ชื่อท่ีพักสงฆ์ บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประเภทพ้ืนท่ี ชื่อพ้ืนท่ี 
เน้ือท่ี 

ไร่ งาน 
ตาราง

วา 
24 ที่พักสงฆ์บ้านนาบง นาบง 14 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่า ผาแดง 2 0 0 

25 วัดบ้านขุนน่าน เวร 1 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่า ผาแดง 1 0 0 

26 อาศรมบ้านห่างทางหลวง   2 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง 0 0 0 

27 วัดบ่อหยวกใต้ บ่อหยวกใต้ 9 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่า ผาแดง 2 0 0 

28 ที่พักสงฆ์บ้านสะเละ   10 บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง 0 0 0 

29 วัดบ้านน้ ากอก   1 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง 0 0 0 

30 อาศรมพระธรรมจาริกบ้าน

ผาสุข 
ผาสุก 3 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่า ผาแดง 5 0 0 

31 อาศรมพระธรรมจาริกบ้าน

สบมาง 
สบมาง 4 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่า ผาแดง 4 0 0 

32 บ้านห้วยท่าง ห้วยท่าง 5 ไชยวัฒนา ปัว น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง 2 0 0 

33 บ้านไร่รวงทอง ไร่รวงทอง 6 ปัว ปัว น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง 10 0 0 

34 ศูนย์อบรมศึกษาธรรมฯบน

พื้นที่สงู 
ป่ากลาง 3 ป่ากลาง ปัว น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง 6 0 0 
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ท่ี ชื่อท่ีพักสงฆ์ บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประเภทพ้ืนท่ี ชื่อพ้ืนท่ี 
เน้ือท่ี 

ไร่ งาน 
ตาราง

วา 
35 อาศรมธรรมจาริกวัด 

สกาดใต ้
สกาดใต ้ 3 สกาด ปัว น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง 0 0 84 

36 บ้านใหม่ชัยเจรญิ ใหม่ชัยเจริญ 8 สถาน ปัว น่าน พ.ร.บ.ป่าไม้ 

2484 
ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง 8 0 0 

37 ที่พักสงฆ์ประชา 

สามัคคีธรรม 
  1 อวน ปัว น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง 0 0 0 

38 ที่พักสงฆ์บ้านทุง่ฆ้อน ทุ่งฆ้อน 2 อวน ปัว น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคา และป่าผาแดง 6 2 0 

39 ส านักสงฆ์บ้านดอนน้ ายาว   2 อวน ปัว น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง 0 0 0 

40 บ้านห้วยหาด ห้วยหาด 7 อวน ปัว น่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง 12 0 0 

รวม 141 2 84 
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แหล่งน้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ที่มา:   ส านักงานชลประทานจังหวัดน่าน   

Source:   Regional Irrigation Office Nan 

แหล่งน้ า 

ประเภทแหล่งน้ า Type of water resources 
อ่างเก็บน้ า ฝาย   สระ, คู,  บ่อ บ่อ 
Reservior คอนกรีต ท านบ  หนอง,  คลอง บาดาล น้ าตื้น 

ใหญ่ กลาง เล็ก Concrete Dam บึง Canal, Artesian Hollow 

Medium Medium Small wire   Pond ditch well  well 

อ าเภอปัว - - 9 13 5 4 3 - - 

อ าเภอทุ่งช้าง - - 7 5 - - - - - 

อ าเภอเชียงกลาง - - - 3 - - - - - 

อ าเภอบ่อเกลือ - - 4 12 - 1 - - - 

อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ - - 2 3 - - - - - 

รวม 0 0 22 36 5 5 3 0 0 


