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ข้อมูลพื้นฐาน 
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 100 ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา จ.ตาก 

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ท่ี 4 (ตาก) 
และ 

ส านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executivesummary) 

   
ความส าคัญ 

ข้อมูลพื้นฐานเป็นหัวใจส าคัญในการวางแผนการจัดการพื้นที่และจัดท าแผนแม่บท ศูนย์จัดการ 
ป่าสงวนแห่งชาติในเบื้องต้น กรมป่าไม ้จึงได้ใช้แนวเขตการปกครองระดับต าบลเข้ามาเป็นแนวเขต  
ในการจัดท าข้อมูลพื้นฐาน 14 ชั้นข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นจุดเร่ิมต้นในการพัฒนาปรับปรุงและจัดท า
ข้อมูลพื้นฐาน เช่น แนวเขตแผนที่และการจ าแนกพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม (Zoning) และ
เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ในระดับต าบล) โดยสรุปข้อมูลพื้นฐานส าคัญดังน้ี 

1. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 100 ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา จ.ตาก ต าบลทุ่งกระเชาะ 
อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

2. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ แบ่งภารกิจเพื่อการจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์ออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี 
2.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ

จ านวน 1 ป่า คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา เน้ือที่ประมาณ 370 ,150 ไร่ 
2.2 บริหารจัดการป่าอื่นๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 8 ป่าคือ 1) ป่าประดาง และ 

ป่าวังก์เจ้า 2) ป่าแม่ต่ืน 3) ป่าแม่ระมาด 4) ป่าแม่สอด 5) ป่าแม่ละเมา 6) ป่าลานสาง 7) ป่าสวนรุกขชาติกิตติ
ขจร และ 8) ป่าสามหมื่น ในท้องที่ต าบลที่รับผิดชอบแบบมีส่วนร่วม 

2.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครองจังหวัดนครสวรรค์ 3 อ าเภอ คือ
อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอบ้านตาก และอ าเภอเมืองตาก (7 ต าบลประมาณ 66 หมู่บ้าน)  

3. ศูนย์ฯ บริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมด 804,999.43 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเน้ือที่
493,526.83  ไร่ พื้นที่ สปก. เน้ือที่ 1,684.43 ไร่ และพื้นที่อุทยานแห่งชาติเน้ือที่ 147,474.21  ไร่ 

4. พื้นที่ป่าคงสภาพที่เหลือทั้งหมด 614,607.27  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 76.35 ของพื้นที่ศูนย์ฯ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 530,317.01  ไร่ (เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 420,236.78  ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 52.20 ของพื้นที่ศูนย์ฯ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 335,946.52 ไร่ พื้นที่ สปก. จ านวน 
32.55 ไร่ และพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 143,152.96 ไร่) 

5. มีพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 ร้อยละ 44.25 มีพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 2 ร้อยละ 21.86 มีพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 3 
ร้อยละ 11.43 มีพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 4 ร้อยละ 9.47 และมีพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 5 ร้อยละ 12.28 ของพื้นที่ศูนย์ฯ 

6. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมีร้อยละ 67.26 ของพื้นที่ศูนย์ฯ (พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ร้อยละ 51.52 
พื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ ร้อยละ 14.44 และพื้นที่ที่กันออก ร้อยละ 1.30) 

7. พื้นที่สูงสุดและต่ าสุดประมาณ 400-1,065 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
 

 
 
 



ข้อมูลพืน้ฐาน หน้า 4 

 

8. การด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นที่ศูนย์ฯประกอบด้วย 
8.1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด 

8.1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 14 ป่า 
8.1.2 ข้อมูลวัดที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้  จ านวน 8 วัด มีพื้นที่  153 ไร่ เพื่อด าเนินการตาม 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 เห็นชอบในหลักการการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่
ป่าไม้ 

8.2 ข้อมูลฝายมีจ านวน – ฝาย (ยังไม่มขี้อมูล) 
8.3 ข้อมูลไฟป่าจ านวนการเกิดไฟป่า (ยังไม่มีข้อมูล) 
8.4 ข้อมูลราษฎรถือครองที่ดินศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 100 ป่าแม่ท้อและ  

ป่าห้วยตากฝั่งขวา จ.ตาก มีพื้นที่ในการถือครองที่ดินประมาณ - ไร่ 
8.5 ข้อมูลงานอนุญาตผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า 12 ราย 12 กิจกรรม 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- 
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บทที ่1 
ข้อมูลทีต่ั้งส านกังาน 

   
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 100 ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา จ.ตาก 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม้ 
ท่ีตั้ง ต าบลทุ่งกระเชาะ อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
 
ตารางท่ี  1 ข้อมูลติดต่อผู้อ านวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 100 ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา 

จ.ตาก 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ นายพิพัฒน์  เกตุดี 
ปีท่ีด ารงต าแหน่ง 2558 
โทรศัพท์/โทรสาร 086-2008501 
E-mail - 
Website www.forest.go.th 
 
 
 
 
 
 
 

ยังไม่มีภาพ 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ที่ต้ังศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 100 ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา จ.ตาก 
 
ตารางท่ี  2 ค่าพิกัดที่ตั้งศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
UTM (Zone47) Lat-Long 
N(Y)= 1884608 Lat(Y)= 17.0456 
E(X)= 499023 Long(X)= 98.9908 

 

 

http://www.forest.go.th/
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บทที่ 2 
ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ 

   
สาระส าคัญ 
 

1. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 100 ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา 
จ.ตาก แบ่งภารกิจเพื่อการจัดการป่าแบบเอนกประสงค์ออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี 

1.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ
จ านวน 1 ป่า คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา เน้ือที่ประมาณ 370,150 ไร่ 

1.2 บริหารจัดการป่าอื่นๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 8 ป่าคือ 1) ป่าประดาง และ 
ป่าวังก์เจ้า 2) ป่าแม่ต่ืน 3) ป่าแม่ระมาด 4) ป่าแม่สอด 5) ป่าแม่ละเมา 6) ป่าลานสาง 7) ป่าสวนรุกขชาติกิตติ
ขจร และ 8) ป่าสามหมื่น ในท้องที่ต าบลที่รับผิดชอบแบบมีส่วนร่วม 

1.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครองจังหวัดนครสวรรค์ 3 อ าเภอ คือ
อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอบ้านตาก และอ าเภอเมืองตาก (7 ต าบลประมาณ 66 หมู่บ้าน) 

 

2. ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (ไม่มีข้อมูล) 
2.1 ทรัพยากรป่าไม้โดยทั่วไป 
2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า  

2.3 แหล่งน้ าต้นน้ าล าธารที่ส าคัญ 

2.4 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
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2.5 ข้อมูลพื้นที่แบ่งตามเขตการปกครอง 
2.5.1 ต าบล 
 

ตารางท่ี  3 รายชื่อต าบล 

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

จ.ตาก  อ.แม่ระมาด   ต.สามหมื่น   -    258,717.79  

จ.ตาก  อ.บ้านตาก   ต.ตากตก   -     30,361.65  

จ.ตาก  อ.บ้านตาก   ต.ทุ่งกระเชาะ   -     94,166.39  

จ.ตาก  อ.เมืองตาก   ต.หนองบัวเหนือ   -     52,072.35  

จ.ตาก  อ.เมืองตาก   ต.แม่ท้อ   -    339,804.16  

จ.ตาก  อ.เมืองตาก   เทศบาลเมืองตาก   -       5,151.37  

จ.ตาก  อ.เมืองตาก   ต.ป่ามะม่วง   -     24,725.73  

รวม 3 7     804,999.43  
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2.5.2 หมู่บ้าน 
 

ตารางท่ี  4 รายชื่อหมู่บ้าน 

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

1 บ้านหนองตับ หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก  
2 บ้านเด่น หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก  
3 บ้านปากห้วยไม้งาม หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก  
4 บ้านหนองบัวเหนือ หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก  
5 บ้านหนองบัวเหนือ หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก  
6 บ้านปากห้วยแม่ท้อ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก  
7 บ้านปากห้วยแม่ท้อ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก  
8 บ้านห้วยน่ึง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก  
9 บ้านห้วยเหลือง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก  
10 บ้านมูเซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก  
11 บ้านแม้วใหม่ ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก  
12 บ้านหนองแขม ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก  
13 บ้านลีซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก  
14 บ้านลีซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก  
15 บ้านลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก  
16 บ้านหนองแขมใหม ่ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก  
17 บ้านปากร้อง ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก  
18 บ้านป่ามะม่วง ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก  
19 บ้านหินโค้ว ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก  
20 บ้านชะลาด ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก  
21 บ้านปากร้อง ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก  
22 บ้านหนองชะลาบ ตากตก บ้านตาก ตาก  
23 บ้านหนองงิ้ว ตากตก บ้านตาก ตาก  
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ตารางท่ี  4 (ต่อ)     

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

24 บ้านแพะ ตากตก บ้านตาก ตาก  
25 บ้านหนองน้ า ตากตก บ้านตาก ตาก  
26 บ้านตากตก ตากตก บ้านตาก ตาก  
27 บ้านตากตก ตากตก บ้านตาก ตาก  
28 บ้านตากตก ตากตก บ้านตาก ตาก  
29 บ้านดงยาง ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก  
30 บ้านแม่ไข ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก  
31 บ้านล้อง ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก  
32 บ้านทุ่งกระเชาะ ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก  
33 บ้านลีซอขุนห้วยตาก ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก  
34 บ้านห้วยพระเจ้า แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก  
35 บ้านห้วยพระเจ้า สามหมื่น แม่ระมาด ตาก  
36 บ้านห้วยมะขาม แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก  
37 บ้านแพ่แฮ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก  
38 บ้านแพ่แฮ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก  
39 บ้านแพ่แฮ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก  
40 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก  
41 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก  
42 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก  
43 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก  
44 บ้านหนองหลวง สามหมื่น แม่ระมาด ตาก  
45 บ้านหนองหลวง สามหมื่น แม่ระมาด ตาก  
46 บ้านหนองหลวง สามหมื่น แม่ระมาด ตาก  
47 บ้านแสม สามหมื่น แม่ระมาด ตาก  
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ตารางท่ี  4 (ต่อ)     

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

48 บ้านแสม สามหมื่น แม่ระมาด ตาก  
49 บ้านแสม สามหมื่น แม่ระมาด ตาก  
50 บ้านขุนห้วยช้างไล่ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก  
51 บ้านแพ่แฮ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก  
52 บ้านแพ่แฮ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก  
53 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก  
54 บ้านแพ่แฮ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก  
55 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก  
56 บ้านแม้วใหม่ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก  
57 บ้านหนองแขม ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก  
58 บ้านลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก  
59 บ้านลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก  
60 บ้านแสม สามหมื่น แม่ระมาด ตาก  
61 บ้านหนองน้ า ตากตก บ้านตาก ตาก  
62 บ้านแม้วขุนห้วยตาก สามหมื่น แม่ระมาด ตาก  
63 บ้านแสม สามหมื่น แม่ระมาด ตาก  
64 บ้านมูเซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก  
65 บ้านไร่ท่าตะกู หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก  
66 บ้านขุนห้วยช้างไล่ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก  
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2.6 ข้อมูลอาชีพ/รายได้เฉลี่ยของชุมชน 
อ าเภอแม่ระมาด สันนิษฐานว่า เดิมทีเป็นที่อยู่อาศัยของชาวกะเหร่ียงมาเป็นเวลากว่า 100 ปี 

มาแล้ว  ต่อมามีประชาชนในจังหวัดภาคเหนือหลายจังหวัด เช่น ล าพูน เชียงใหม่ ล าปาง แพร่ น่าน พากัน
อพยพมาหาที่ท ามาหากินโดยอาศัยล าห้วยแม่ระมาด เป็นแนวทางการประกอบอาชีพและต้ังถิ่นฐาน
บ้านเรือนอยู่อาศัย เมื่อปรากฏว่าเป็นท้องที่อุดมสมบูรณ์ดี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ผลดี จึงได้ชักชวน
ญาติพี่น้องอพยพลงมาต้ังถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งเป็นหมู่บ้านใหญ่เรียกกันว่า “บ้านแม่ระมาด”  
ตามชื่อล าห้วย ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านขึ้นกับอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต่อมาพญาอินทรคีรี 
นายอ าเภอแม่สอดสมัยน้ันได้พิจารณาเห็นว่า ต าบลแม่ระมาดได้มีการขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็วและอยู่
ห่างไกลจากอ าเภอแม่สอดมาก การคมนาคมไม่สะดวก เพื่อประโยชน์แก่การปกครองจึงได้จัดต้ังกิ่งอ าเภอ
แม่ระมาด เมื่อปี พ.ศ. 2440 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2494 ทางราชการได้ยกฐานะเป็นอ าเภอแม่ระมาด เมื่อวันที่ 
1 มกราคม 2494 

 
ตารางท่ี  5 ข้อมูลอาชีพรายได้เฉลี่ยของชุมชนของอ าเภอแม่ระมาด 

1. อาชีพหลัก ได้แก่ 
1.เกษตรกรรม   
2.เลี้ยงสัตว์ 
3.รับจ้าง 

2. อาชีพเสริม ได้แก่ 
1.ท ากล้วยตากอบน้ าผึ้ง 
2.ท าไวน์มะเม่า 
3.เป็นลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรมใน  อ.แม่สอด 

3. จ านวนธนาคาร 
 

มี 4 แห่ง ได้แก่ 
1.ธนาคาร  อออมสิน  โทรศัพท์  055-581175 
2.ธนาคาร ธกส.  โทรศัพท์ 055-581196 
3.ธนาคาร กรุงไทย โทรศัพท์ 055-581154 
4.ธนาคาร กสิกรไทย โทรศัพท์ 055-553030 

4. จ านวนห้างสรรพสินค้า มี 1.โลตัส เอ็กเพรส แห่ง 

 
 อ าเภอเมืองตาก เป็นเมืองลูกหลวงประจ าทิศตะวันตกของกรุงสุโขทัยต้ังแต่สมัยพ่อขุนรามค าแหง
มหาราช ดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกตอนหน่ึงว่า "เมื่อกูขึ้นเป็นใหญ่ได้สิบเก้าเข้า ขุนสามชนเจ้าเมือง
ฉอด มาที่เมืองตาก พ่อกูไปรบด้วยขุนสามชนหัวซ้าย ขุนสามชนขับมาหัวขวา ขุนสามชนเกลื่อเข้าไพร่ฟ้า 
หน้าใส" การศึกษาในคร้ังน้ัน ขุนสามชนพ่ายหนี เมืองตากจึงปลอดภัย 
         ในอดีตเมืองตาก มีชื่อเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า "เมืองระแหง" ต้ังเมืองเดิมอยู่ในพื้นที่ต าบลเกาะตะเภา 
อ.บ้านตาก ทางทิศเหนือของตัวเมืองปัจจุบันขึ้นไปประมาณ 24 กิโลเมตร สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
สันนิษฐานไว้ว่า สาเหตุที่มีการย้ายเพราะที่ต้ังเดิมไม่เหมาะสม เพราะในยามศึกไม่เหมาะสมในการต้ังรับ
หรือถอยทัพ เน่ืองจากมีแนวแม่น้ าปิงขวางกั้นอยู่ โดยเฉพาะข้าศึกพม่าซึ่งมาทางทิศตะวันตก จะถึงตัวเมือง
ก่อน 
          ส าหรับที่ว่าการอ าเภอเมืองตาก ก็มีการย้ายสถานที่มาหลายคร้ังแล้วเช่นกัน คร้ังแรกอยู่รวมกับ
ศาลากลางจังหวัดต่อมา พ.ศ.2499 อาคารสถานที่คับแคบไม่เพียงพอกับความเจริญ จึงย้ายไปสร้างที่ริม
ถนนพหลโยธิน ซึ่งขณะน้ีเป็นที่ต้ังด้านป่าไม้ตาก  เมื่อ พ.ศ.2508 เกิดเพลิงไหม้ที่ว่าการอ าเภอเมืองตาก
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เสียหายหนัก จึงย้ายไปเช่าบ้านของหลวงสรรค์บุรานุรักษ์ จนกระทั่ง พ.ศ.2510 ได้สร้างและเปิดใช้ที่ว่าการ
อ าเภอแห่งน้ีนับต้ังแต่ได้ต้ังอ าเภอเมื่อ พ.ศ.2429 จนถึงขณะน้ี มีผู้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอเมืองตากมาแล้ว 
จ านวน 39 นาย ถึงปัจจุบัน 
 
ตารางท่ี  6 ข้อมูลอาชีพรายได้เฉลี่ยของชุมชนของอ าเภอเมืองตาก 

1. อาชีพหลัก ได้แก่ 

เกษตรกรรม อ.เมืองตากมีพื้นที่การเกษตรกรรมทั้งสิ้น 890 ,409.25 ไร่  
มีครัวเรือน ทั้งหมด 22,536 ครัวเรือน (รวมครัวเรือนในเทศบาล)  
เป็นครัวเรือนเกษตรกร 9,218 ครัวเรือน คิดเป็น 40% ของครัวเรือน
ทั้งหมด แบ่งพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่ต่าง ๆ จ านวน 8 ,948 ครอบครัว 

2. อาชีพเสริม ได้แก่ - 

3. จ านวนธนาคาร 
 

มี 10 แห่ง ได้แก่ 
ธ.กรุงเทพ โทร.055-512390 
ธ.กรุงศรีอยุธยา โทร.055-533781 
ธ.ทหารไทย โทร.055-512097 
ธ.ไทยพาณิชย์ โทร.055-541430 
ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ โทร.055-511286 
ธ.กรุงไทย โทร.055-511116 
ธ.กสิกรไทย โทร.055-511111 
ธ.นครหลวง โทร.055-511275 
ธ.ออมสิน โทร.055-511147 
ธ.อาคารสงเคราะห์ โทร.055-515951 

4. จ านวนห้างสรรพสินค้า มี 3 แห่ง 

 
 อ าเภอบ้านตาก สันนิษฐานว่าเดิมอ าเภอบ้านตากเป็นตัวเมืองตากเก่า เป็นเมืองหน้าด่านส าหรับ
ป้องกันข้าศึกศัตรู ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ าปิง บริเวณ บ้านท่าพระธาตุ หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะตะเภา 
ต่อมาสมัยพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ย้ายเมืองตากไปอยู่ ณ ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมืองตาก 
และในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ย้ายเมืองตากไปอยู่ ณ ต าบลระแหง 
อ าเภอเมืองตาก ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าปิง ซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดตากในปัจจุบัน 

ปัจจุบันอาคารที่ว่าการอ าเภอบ้านตาก ต้ังอยู่ ณ บ้านตากออก หมู่ที่ 6 ต าบลตากออก เน้ือที่
ประมาณ 100 ไร่ บริเวณด้านทิศตะวันตกของถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตร ที่ 441 - 442 เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ได้รับงบประมาณก่อสร้าง เมื่อ ปี 2539 
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ตารางท่ี  7 ข้อมูลอาชีพรายได้เฉลี่ยของชุมชนของอ าเภอบ้านตาก 

1. อาชีพหลัก ได้แก่ 
เกษตรกรรม  
(ท า ไร่ ท านา ท าสวน ปศุสัตว์ เลี้ยงวัว  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์) 

2. อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้าง  หัตถกรรม  หมวกใบลาน  ครก  หินแกรนิต 

3. จ านวนธนาคาร 

มี 3 แห่ง ได้แก่ 
1.ธนาคารกรุงศรึอยุธยา จ ากัด สาขาบ้านตาก ม.14  ต.ตากออก  โทร. 0 
5559 1249 
2.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส. สาขาบ้านตาก ม.
14 ต.ตากออก  โทร. 0 5554 8181 
3. ธนาคารออมสิน สาขาบ้านตาก  ม.9  ต.ตากตก  โทร. 0 5559 1511 

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

หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนหมู่บ้าน 23 หมู่บ้าน 5 ต าบล 3 อ าเภอ จ านวน
ครัวเรือน - ครัวเรือนประชากรทั้งหมด - คน 
 
ตารางท่ี  9 ข้อมูลด้านสังคมหมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา 
ล าดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1  ต.สามหมื่น   อ.แม่ระมาด    
2  ต.ตากตก   อ.บ้านตาก    
3  ต.ทุ่งกระเชาะ   อ.บ้านตาก    
4  ต.หนองบัวเหนือ   อ.เมืองตาก    
5  ต.แม่ท้อ   อ.เมืองตาก    
รวม 5 3   
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ตารางท่ี  10 หมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา 

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

1 บ้านลีซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 
 2 บ้านลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 
 3 บ้านลีซอขุนห้วยตาก ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก 
 4 บ้านห้วยพระเจ้า แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก 
 5 บ้านห้วยพระเจ้า สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 
 6 บ้านแพ่แฮ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 
 7 บ้านแพ่แฮ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 
 8 บ้านแพ่แฮ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 
 9 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก 
 10 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 
 11 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 
 12 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก 
 13 บ้านหนองหลวง สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 
 14 บ้านหนองหลวง สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 
 15 บ้านหนองหลวง สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 
 16 บ้านแสม สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 
 17 บ้านขุนห้วยช้างไล่ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 
 18 บ้านแพ่แฮ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 
 19 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 
 20 บ้านแพ่แฮ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 
 21 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 
 22 บ้านมูเซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 
 23 บ้านขุนห้วยช้างไล่ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 
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หมู่บ้านท่ีอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนหมู่บ้าน 43 หมู่บ้าน 7 ต าบล 3 อ าเภอ
จ านวนครัวเรือน - ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด - คน 

 

ตารางท่ี  11 ข้อมูลด้านสังคมหมู่บ้านที่อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา 

ล าดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 
1  ต.สามหมื่น   อ.แม่ระมาด    
2  ต.ตากตก   อ.บ้านตาก    
3  ต.ทุ่งกระเชาะ   อ.บ้านตาก    
4  ต.หนองบัวเหนือ   อ.เมืองตาก    
5  ต.แม่ท้อ   อ.เมืองตาก    
6  เทศบาลเมืองตาก   อ.เมืองตาก    
7  ต.ป่ามะม่วง   อ.เมืองตาก    

รวม 7 3   
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ตารางท่ี  12 หมู่บ้านที่อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา 

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

1 บ้านห้วยเหลือง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก  
2 บ้านแม้วใหม่ ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก  
3 บ้านมูเซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก  
4 บ้านแม้วใหม่ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก  
5 บ้านลีซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก  
6 บ้านลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก  
7 บ้านลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก  
8 บ้านหนองแขมใหม ่ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก  
9 บ้านหนองแขม ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก  
10 บ้านห้วยน่ึง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก  
11 บ้านชะลาด ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก  
12 บ้านปากห้วยแม่ท้อ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก  
13 บ้านปากร้อง ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก  
14 บ้านปากห้วยแม่ท้อ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก  
15 บ้านปากร้อง ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก  
16 บ้านหนองแขม ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก  
17 บ้านป่ามะม่วง ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก  
18 บ้านหินโค้ว ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก  
19 บ้านหนองตับ หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก  
20 บ้านเด่น หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก  
21 บ้านปากห้วยไม้งาม หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก  
22 บ้านไร่ท่าตะกู หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก  
23 บ้านหนองบัวเหนือ หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก  
24 บ้านหนองบัวเหนือ หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก  
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ตารางท่ี  12 (ต่อ)     

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

25 บ้านทุ่งกระเชาะ ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก  
26 บ้านหนองชะลาบ ตากตก บ้านตาก ตาก  
27 บ้านแม่ไข ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก  
28 บ้านหนองงิ้ว ตากตก บ้านตาก ตาก  
29 บ้านดงยาง ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก  
30 บ้านหนองน้ า ตากตก บ้านตาก ตาก  
31 บ้านล้อง ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก  
32 บ้านหนองน้ า ตากตก บ้านตาก ตาก  
33 บ้านแพะ ตากตก บ้านตาก ตาก  
34 บ้านตากตก ตากตก บ้านตาก ตาก  
35 บ้านตากตก ตากตก บ้านตาก ตาก 

 36 บ้านตากตก ตากตก บ้านตาก ตาก 
 37 บ้านแพ่แฮ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 
 38 บ้านแสม สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 
 39 บ้านแสม สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 
 40 บ้านแสม สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 
 41 บ้านแม้วขุนห้วยตาก สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 
 42 บ้านห้วยมะขาม แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก 
 43 บ้านแสม สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 
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บทท่ี 3 
ข้อมูลประเภทพ้ืนท่ี 

   
สาระส าคัญ 

ศูนย์จัดการป่าสงวนแห่งชาติที่  100 ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา จ.ตาก เป็นหน่วยงาน
ภาคสนามของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) กรมป่าไม้ ซึ่งการปฏิบัติงานต้องทราบว่าในพื้นที่มี
การจัดการป่าตามกฎหมายแบบใดบ้างเพื่อให้ทราบ ข้อมูลพ้ืนท่ีหน่วยงานท่ีมีผลกระทบโดยตรงกับป่า
สงวนแห่งชาติที่ศูนย์ฯรับผิดชอบในปัจจุบันมีขนาดโดยแบ่งประเภทพื้นที่ตามกฎหมายดังน้ี 

 
ตารางท่ี  13 ข้อมูลประเภทพื้นที่ 

หมายเหตุร้อยละเปรียบเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ 
 
 

 

ประเภทพ้ืนท่ี จ านวน (ไร่) ร้อยละ 

1. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ     804,999.43     100.00  

2. ป่าสงวนแห่งชาติ     493,526.83       61.31  

3. พื้นที่ ส.ป.ก.        1,684.43         0.21  

4. อุทยานแห่งชาติ     147,474.21       18.32  

   4.1 อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช      87,985.19       10.93  

   4.2 อุทยานแห่งชาติลานสาง      59,489.03         7.39  

5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า   -    -  

6. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า   -    -  



ข้อมูลพืน้ฐาน หน้า 22 
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บทท่ี 4 
ข้อมูลพ้ืนท่ีป่า 

  
สาระส าคัญ 

การแปลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อวิเคราะห์พื้นที่ป่าคงสภาพปี 2557 เป็นฐานส าคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ที่คงเหลืออยู่และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมการจัดการป่ามีหลากหลายรูปแบบและ
หลายหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติดังน้ันศูนย์จัดการป่าสงวนแห่งชาติ 
ที่ 100 ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา จ.ตาก จ าเป็นต้องทราบว่าป่าคงสภาพท่ีเหลืออยู่มีผู้ดูแลหรือไม่
หน่วยงานใดเป็นผู้ดูแลและเหลือจ านวนกี่ไร่ เพื่อการประสานควบคุมอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการพื้นที่ตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ตารางท่ี  14 ข้อมูลพื้นที่ป่า 

พ้ืนท่ี 
จ านวน ป่าคงสภาพ 

ไร่ (ไร่) ร้อยละ 
1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ  804,999.43   614,607.27   76.35  
  ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้   530,317.01   65.88  
2.ป่าสงวนแห่งชาติ  493,526.83   420,236.78   52.20  
  ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้   335,946.52   41.73  
3.พ้ืนท่ี ส.ป.ก.  1,684.43   32.55   0.004  
4.อุทยานแห่งชาติ  147,474.21   143,152.96   17.78  
   4.1 อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช  87,985.19   84,290.26   10.47  
   4.2 อุทยานแห่งชาติลานสาง  59,489.03   58,862.70   7.31  
5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า   -    -    -  
6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า   -    -    -  
7.ป่าอ่ืนๆ   135,475.24   16.83  
หมายเหตุร้อยละเปรียบเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ 
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บทท่ี 5 
ข้อมูลการแบ่งช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 

   
สาระส าคัญ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบเร่ืองการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
และข้อเสนอแนะมาตรการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ าโดยที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติมีข้อมูลการแบ่งชั้น
คุณภาพดังน้ี 
 

ตารางท่ี  15 ข้อมูลการแบ่งชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 

ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ  804,999.43  100 

พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1  356,189.85  44.25 

พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 2  175,996.11  21.86 

พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 3  92,029.61  11.43 

พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 4  76,267.02  9.47 

พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 5  98,854.18  12.28 
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บทท่ี 6 
ข้อมูลจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในพ้ืนท่ี 

ป่าสงวนแห่งชาติและการจ าแนกพ้ืนท่ีเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
   
สาระส าคัญ 

1. การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  10 และ
วันที่ 17 มีนาคม 2535 มีมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังน้ี 

1.1 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 
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 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ 
1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินป่าไม้ 

1.3 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร 
 
ตารางท่ี  16 ข้อมูลการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่า 

การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีป่า 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 804,999.43 100 

เขตอนุรักษ์ 414,787.28 51.52 

เขตเศรษฐกิจ 116,298.39 14.44 

เขตเหมาะสมกับการเกษตร - - 

พื้นที่กันออก 10,475.97 1.30 

พื้นที่อื่นๆ - - 

หมายเหตุ การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินจ าแนกเฉพาะพื้นที่ป่า 
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2. การจ าแนกพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
2.1 พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 

-อุทยานแห่งชาติ 
-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
-เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
-พื้นที่ลุ่มน้ าชั้น1 
-พื้นที่ป่าสมบูรณ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เช่น โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ "ห้องเรียน

ธรรมชาติ" วนอุทยานสวนรุกขชาติ เป็นต้น 
-พื้นที่ป่าชายเลน 

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

เป็นต้น 
2.3 พื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อเกษตรกรรม 

-สปก. 
-ป่าชุมชน 
-เกษตรป่าไม้ 
-สทก.และพื้นที่ราษฎรถือครอง 
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บทท่ี 7 
ข้อมูลระดับความสูง 

   
สาระส าคัญ 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท าโมเดลการบริหารจัดการลุ่มน้ าและพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยธรรมชาติ
ของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติข้อมูลระดับความสูงจากน้ าทะเลปานกลางเป็นสิ่งส าคัญซึ่งศูนย์จัดการ
กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 100 ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา จ.ตาก เป็นพื้นที่ที่มีความสูงชันต้ังแต่ 400-
1,065 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
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บทท่ี 8 
ข้อมูลพ้ืนท่ีลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าย่อย 

 
สาระส าคัญ 

คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติได้แบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็นลุ่มน้ าส าคัญ 25 ลุ่มน้ าและ
แบ่งออกเป็นลุ่มน้ าย่อย 254 ลุ่มน้ าย่อย มีพื้นที่ลุ่มน้ ารวมทั้งประเทศประมาณ 511,361 ตารางกิโลเมตร 
(ยังไม่รวมพื้นที่เกาะต่างๆยกเว้นเกาะภูเก็ต) 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 100 ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา จ.ตาก อยู่ในพื้นที่ 
ลุ่มหลัก คือ ลุ่มน้ าปิง จากการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2545 และ 
ปี พ.ศ.2552 ของลุ่มน้ าปิง พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ าปิงเป็นพื้นที่ป่าไม้ 14,629,724 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 67.78 ของพื้นที่ทั้งลุ่มน้ า เห็นได้ว่า ลุ่มน้ าปิงยังมีการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก 
ถึงแม้ว่าพื้นที่ป่าไม้ในปี พ.ศ. 2552 จะลดลงจากปี พ.ศ.2545 ค่อนข้างมาก เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการ
ลักลอบตัดไม้ของนายทุน และการบุกรุกเพื่อท าเกษตรกรรมของประชากรในลุ่มน้ าปิง ส าหรับพื้นที่
เกษตรกรรมในลุ่มน้ าปิง มี 5,388,861 ไร่ หรือ 8,622.18 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 24.97 ของพื้นที่ทั้งลุ่มน้ า 
อ้างอิงจาก http://www.haii.or.th/wiki/index.php 
 

ลุ่ม น้ าปิง  เป็นลุ่ม น้ าส า คัญลุ่ม น้ าห น่ึงทางภาคเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 
21,585,519 ไร่ แบ่งลุ่มน้ าปิงออกเป็น 15 มีต้นก าเนิดในทิวเขาผีปันน้ าในเขตอ าเภอเชียงดาวไหลลงมาทาง
ทิศใต้ผ่านหุบเขา เมื่อเข้าเขตอ าเภอแม่แตงมีน้ าแม่งัดไหลมาบรรจบทางฝั่งซ้ายและน้ าแม่แตงไหลมาบรรจบ
ทางฝั่งขวาและไหลเข้าสู่พื้นที่ราบลุ่มในเขตจังหวัดเชียงใหม่ มีน้ าแม่กวงไหลมาบรรจบทางฝั่งซ้ายที่บ ริเวณ
พื้นที่ของจังหวัดล าพูน จากน้ันแม่น้ าปิงจะไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีน้ าแม่ลี้ซึ่งไหลจากอ าเภอลี้
ขึ้นมาทางเหนือมาบรรจบกับแม่น้ าปิงที่อ าเภอจอมทองทางด้านฝั่งซ้าย จากอ าเภอจอมทองแม่น้ าปิงไหลลง
ใต้มีน้ าแม่แจ่มไหลมาบรรจบทางฝั่งขวาที่อ าเภอฮอดก่อนไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ าเขื่อนภูมิพลที่อ าเภอดอยเต่า 
ส าหรับแม่น้ าปิงตอนล่างใต้เขื่อนภูมิพลน้ัน แม่น้ าปิงจะไหลผ่านที่ราบและมาบรรจบกับแม่น้ าวังซึ่งไหลมา
ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าปิงที่จังหวัดตาก และไหลผ่านที่ราบกว้างใหญ่ในเขตจังหวัดก าแพงเพชรไปบรรจบ
แม่น้ าน่านที่ปากน้ าโพ จังหวัดนครสวรรค์ ลุ่มน้ าปิงครอบคลุมพื้นที่ใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน 
ตาก ก าแพงเพชร และนครสวรรค์ อ้างอิงจาก http://www.haii.or.th/wiki/index.php/ 
  

http://www.haii.or.th/wiki/index.php
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ตารางท่ี 17  ข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 

 
  

ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 804,999.43 100.00 

ลุ่มน้ าหลัก: ลุ่มน้ าปิง 719,775.00 89.41 

ลุ่มน้ าหลัก: ลุ่มน้ าสาระวิน 85,222.50 10.59 

1.1 ลุ่มน้ าย่อย: น้ าแม่ต่ืน 150,833.00 18.74 

1.2 ลุ่มน้ าย่อย: แม่น้ าเมยตอนล่าง 1,104.61 0.14 

1.3 ลุ่มน้ าย่อย: แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 189,039.00 23.48 

1.4 ลุ่มน้ าย่อย: ห้วยแม่ท้อ 377,601.00 46.91 

1.5 ลุ่มน้ าย่อย: ห้วยแม่ละเมา 86,421.90 10.74 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 804,999.43 100.00 

ลุ่มน้ าหลัก: ลุ่มน้ าปิง 719,775.00 89.41 
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บทท่ี 9 
ข้อมูลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  
สาระส าคัญ  

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเป็นหน่วยงานตามภารกิจของกรมป่าไม้จึงต้องมีข้อมูลการ
ด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดเพื่อความถูกต้อง
แม่นย าในการจัดการป่าอย่างเหมาะสมต่อไป 

1. ข้อมูลป่าชุมชนและวัด 
1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 14 ปา่ (ตารางภาคผนวก) 

 

1.2 ข้อมูลวัดที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 100 ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา 
จ านวน 8 วัด มีพื้นที่ 153 ไร่ เพื่อด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  18 เมษายน 2538 เห็นชอบใน
หลักการการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ 

 
ตารางท่ี  18 ข้อมูลวัดที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 100 ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา 
ล าดับ ช่ือท่ีพักสงฆ์ บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ไร่ 

1 บ้านห้วยยาง บ้านห้วยยาง 3 สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 10 

2 บ้านขุนหว้ยแม่ท้อ ขนห้วยแม่ท้อ 2 สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 15 

3 บ้านห้วยยาว   
(หนองหลวง) 

หนองหลวง 3 สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 8 

4 อาศรมธรรมจาริกเด่น
สกสมบูรณ ์

แสม 4 สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 6 

5 บ้านต้นผึ้ง บ้านต้นผึ้ง 5 สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 56 

6 วัดดอยเจดีย์ - 10 ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก 18 

7 ส านักสงฆ์วิปัสสนา 
สีตาราม 

บ้านหนองแขม 8 แม่ท้อ มืองตาก ตาก 20 

8 ส านักสงฆ์วิปัสสนา 
สีตาราม 

บ้านหนองแขม 8 แม่ท้อ มืองตาก ตาก 20 
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2. ข้อมูลฝาย (ไม่มีข้อมูล) 
3. ข้อมูลไฟป่าจ านวนการเกิดไฟป่า (ไม่มีข้อมูล) 
4. ข้อมูลราษฎรถือครองที่ด ินศูนย ์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที ่ 100 ป่าแม่ท ้อและ 

ป่าห้วยตากฝั่งขวา จ.ตาก มีพื้นที่ในการถือครองที่ดินประมาณ - ไร่ 
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5. ข้อมูลงานอนุญาต 

ตารางท่ี 19  ข้อมูลงานอนุญาต 
ล า
ดับ 

ช่ือผู้ขอ กิจกรรม ต าบล_อ าเภอ ไร่ งาน ตารางวา ช่ือป่า วันอนุญาต ระยะเวลา วันหมดอายุ 

1 
กรมการศาสนา   เพ่ือก่อสร้างวัดบ้านลานสาง  ต.แม่ท้อ  

อ.เมืองตาก  
 8   2   32   ป่าแม่ท้อและป่า

ห้วยตากฝั่งขวา  
 23/12/1998   30   22/3/2029  

2 
กรมประมง   ก่อสร้างท านบปลาหนองสาธารณะ  ต.ป่ามะม่วง   

อ.เมือง  
 15   3   -     ป่าแม่ท้อและป่า

ห้วยตากฝั่งขวา  
 26/6/2000   30   9/8/2030  

3 
ส านักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบท  

 ก่อสร้างระบบส่งน้ าพร้อมทางเข้า-ออก  ต.หนองบัวเหนือ  
อ.เมือง  

 269   3   25   ป่าแม่ท้อและป่า
ห้วยตากฝั่งขวา  

 29/9/1998   30   
14/10/2028  

4 
กรมชลประทาน   เพ่ือขุดสระเก็บน้ าบ้านหินโค้ว  ต.ป่ามะม่วง  

อ.เมือง  
 21   -     64   ป่าแม่ท้อและป่า

ห้วยตากฝั่งขวา  
 3/7/2001   30   27/8/2031  

5 
ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

 เพ่ือสร้างวัดกูเตอร์โกล  ต.สามหมื่น  
อ.แม่ระมาด  

 6   -     -     ป่าแม่ท้อและป่า
ห้วยตากฝั่งขวา  

 2/9/2003   30   3/8/2034  

6 
กรมชลประทาน   ขอฯเพ่ือก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ท้อ 

(1แฟ้ม)  
เมืองตาก   

3,880  
 -     -     ป่าแม่ท้อและป่า

ห้วยตากฝั่งขวา  
 15/9/2008   30   

30/11/2038  

7 
บริษัท  พี แอนด์ เอส  
แบไรท์  ไมน์น่ิง  จ ากัด  

 ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตเพ่ือท าเหมือง
แร่หินปูน  เลขที่ประทานบัตร 
20844/14337  

ต.แม่ท้อ  
อ.เมืองตาก  

 110   2   33   ป่าแม่ท้อและป่า
ห้วยตากฝั่งขวา  

 20/4/2007   5   5/12/2015  

8 
บริษัท อรรฐนีอินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด  

 เพ่ือท าเหมืองแร่เฟลด์สปาร์และควอร์ต  ต.ทุ่งกระแซะ  
อ.บ้านตาก  

 268   -     86   ป่าแม่ท้อและป่า
ห้วยตากฝั่งขวา  

 28/9/2007   8   2/12/2015  

9 
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

 ก่อสร้างสถานีอนามัยบ้านชะลาด  ต.ป่ามะม่วง   
อ.เมือง  

 4   -     68   ป่าแม่ท้อและป่า
ห้วยตากฝั่งขวา  

 28/5/1995   30   7/9/2025  

10 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย  

 ก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์  
ตาก1 - แม่สอด  

ต.แม่ท้อ   
อ.เมือง  

 478   2   -     ป่าแม่ท้อและป่า
ห้วยตากฝั่งขวา  

 2/8/1994   30   25/8/2024  
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ตารางที่ 19 (ต่อ)           
ล า
ดับ 

ช่ือผู้ขอ กิจกรรม ต าบล_อ าเภอ ไร่ งาน ตารางวา ช่ือป่า วันอนุญาต ระยะเวลา วันหมดอายุ 

11 
 องค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองบวัเหนือ  

 เพื่อก่อสร้างศาลาธรรมสงัเวช   ต.หนองบวัเหนือ 

อ.เมือง  

 1   -     -     ป่าแม่ท้อและป่า

ห้วยตากฝ่ังขวา  

 9/10/1985   10  12/11/201

1  

12 

 บจก.ตากกลกิจ 

(1996)  

 ขอฯ เพื่อท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรม

ชนิดหินปนู เพื่ออตุสาหกรรมก่อสร้าง 

ตามค าขอที่ 6/2550 1แฟม้  

 ป่ามะม่วง   299   2   65   ป่าแม่ท้อและป่า

ห้วยตากฝ่ังขวา  

 5/1/2011   10  31/3/2021  
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บทที ่10 
ข้อมูลคดปี่าไม้และทีต่ั้งโรงงานอตุสาหกรรมไม้ 

   
สาระส าคัญ 
 สถิติข้อมูลคดีป่าไม้และที่ ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมไม้สามารถน ามาวางแผนในการจัดการป่าไม้  
ในพื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติประกอบด้วยข้อมูลคดีบุกรุกที่ดินป่าไม้ข้อมูลคดีตัดไม้ในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติและข้อมูลเลื่อยโซ่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นต้น 
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บทที่ 11 

ข้อมูลท่ีตั้งหน่วยงานราชการ 
   

1.กรมป่าไม้ 

กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรมป่าไม้ 10900 

โทรศัพท์:(662)-5514292-3 

โทรสาร:(662)-9405910 

 

2.หน่วยงานราชการอื่นๆ 
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บทที่ 12 

ข้อมูลการส ารวจทรพัยากรป่าไม้เพื่อการประเมินมูลค่าป่าไม้ 
   

 

การวิเคราะห์ประเภทป่าไม้ปริมาณ (ความหนาแน่นจ านวนมูลค่า) และคุณภาพ (ชนิดพันธุ์ไม้
ส าคัญพันธุ์ไม้หายากดัชนีความหลากหลาย) และวิเคราะห์ความส าคัญของพื้นที่ป่าไม้ทั้งในด้านนิเวศวิทยา
โดยพิจารณาจากความหนาแน่นของไม้ใหญ่ลูกไม้และกล้าไม้ตลอดจนปริมาตรไม้ในป่าและความส าคัญด้าน
เศรษฐกิจป่าไม้ได้แก่มูลค่าไม้ที่ได้จากการท าไม้ออกและอื่นๆ  ในบริเวณพื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวน
แห่งชาติ 
 นอกจากน้ียังท าการส ารวจรูปแบบและประเภทการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนท้องถิ่นที่อยู่
อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าไม้ภายในศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเช่นการเก็บหาของป่าและการ
เก็บไม้ใช้สอย เป็นต้น 
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บทที่ 13 

ข้อมูลอ่ืนๆ เช่นโครงการหลวง/โครงการหลวงส่วนขยาย 

โครงการ คทช.เป็นตน้ 
   

 โครงการหลวงที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 100 ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่ง
ขวา จ.ตาก ไม่มีโครงการหลวงที่อยู่ในพื้นที่ 
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บทท่ี 14 
ข้อมูลแผนท่ีท้ายกฎกระทรวง 

   
สาระส าคัญ 

1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา ในท้องที่ต าบลทุ่งกระเซาะ อ าเภอบ้านตาก 
ต าบลหนองบัวเหนือ ต าบลป่ามะม่วง ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมืองตาก และต าบลสามหมื่น อ าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่  145 ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2509 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 83 ตอนที่ 104 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2509 เน้ือที่ประมาณ 
370,150 ไร่ 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ีคือ เน่ืองจากป่าแห่งน้ีมีไม้สัก ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้
ตะแบก ไม้กว้าว ฯลฯ ซึ่งมีจ านวนมาก และมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย สมควรก าหนดให้เป็นป่า
สงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนไว้ 
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ภาคผนวก 
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ตารางภาคผนวก  ป่าชุมชน 
ล าดับ ช่ือป่าชุมชน พ้ืนท่ี (ไร่) 

1 โครงการป่าชุมชนบ้านไร่ท่าตะกู  
2 ป่าชุมชนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ  
3 ป่าชุมชนบ้านกูเตอร์โกล  
4 ป่าชุมชนบ้านหนองตับ  
5 ป่าชุมชนบ้านเด่น  
6 ป่าชุมชนบ้านลานสาง  
7 ป่าชุมชนบ้านแม่ไข  
8 ป่าชุมชนบ้านแพะ  
9 ป่าชุมชนบ้านหนองงิ้ว  
10 ป่าชุมชนบ้านแพะ  
11 ป่าชุมชนบ้านมูเซอ  
12 ป่าชุมชนบ้านลานสาง  
13 ป่าชุมชนบ้านลานสาง (แปลงที่ 1-2)  
14 ป่าชุมชนบ้านหนองแขมใหม่  

 


