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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executivesummary) 

   
ความส าคัญ 

ข้อมูลพื้นฐานเป็นหัวใจส าคัญในการวางแผนการจัดการพื้นที่และจัดท าแผนแม่บท ศูนย์จัดการ 
ป่าสงวนแห่งชาติในเบื ้องต้น  กรมป่าไม้จึงได้ใช้แนวเขตการปกครองระดับต าบลเข้ามาเป็นแนวเขต  
ในการจัดท าข้อมูลพื้นฐาน 14 ช้ันข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาปรับปรุงและจัดท า
ข้อมูลพื้นฐาน เช่น แนวเขตแผนท่ีและการจ าแนกพื้นท่ีเพื่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม (Zoning) และ
เป็นท่ียอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ในระดับต าบล) โดยสรุปข้อมูลพื้นฐานส าคัญดังนี้ 

1. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 117 ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ต้ังอยู่ท่ีต าบลแม่เปิน
อ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครวรรค์ 

2. พื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์ฯ แบ่งภารกิจเพื่อการจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
2.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงจ านวน 1 ป่าคือ 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน เนื้อท่ีประมาณ 1,080,725 ไร่ 
2.2 บริหารจัดการป่าอื่นๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 5 ป่าคือ 1) ป่าคลองขลุงและป่าคลอง 

แม่วงก์ 2) ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง 3) ป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย 4) ป่าห้วยขาแข้ง 5) ป่าไผ่เขียว
ในท้องท่ีต าบลท่ีรับผิดชอบแบบมีส่วนร่วม 

2.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครองจังหวัดนครสวรรค์ 4 อ าเภอคือ
อ าเภอแม่วงก์ อ าเภอลาดยาว อ าเภอแม่เปินและอ าเภอชุมตาบง (14 ต าบลประมาณ 158 หมู่บ้าน) 

3. ศูนย์ฯ บริหารจัดการพื้นท่ีท้ังหมด 1,322,977.25 ไร่ ประกอบด้วยพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติเนื้อท่ี
994,887.38 ไร่ พื้นท่ี สปก. เนื้อที ่653,830.31 ไร่ และพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเนื้อที ่292,140.89 ไร่ 

4. พื้นท่ีป่าคงสภาพท่ีเหลือท้ังหมด 370,390.82 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28 ของพื้นท่ีศูนย์ฯ อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ 19,691.05 ไร่ (เป็นพื้นท่ีป่าป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 369,210.61 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
27.91 ของพื้นท่ีศูนย์ฯ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 18,510.84 ไร่ พื้นที่ สปก. จ านวน 66,419.65
ไร่ และพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ 284,280.12 ไร่) 

5. มีพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 ร้อยละ 12.83 มีพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 2 ร้อยละ 5.94 มีพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 3 
ร้อยละ 4.57 มีพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 4 ร้อยละ 13.88 และมีพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 5 ร้อยละ 62.78 ของพื้นท่ีศูนย์ฯ 

6. พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติมีร้อยละ 72.04 ของพื้นท่ีศูนย์ฯ (พื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ ร้อยละ 26.62 
ส่วนใหญ่อยู่ในต าบลแมเ่ล่ย์และต าบลแม่เปิน พื้นท่ีป่าเพื่อเศรษฐกิจ ร้อยละ 27.24 พื้นท่ีท่ีเหมาสมกับการเกษตร ร้อยละ 
18.16 และพื้นท่ีท่ีกันออก ร้อยละ 0.02) 

7. พื้นท่ีสูงสุดและต่ าสุดประมาณ 400-1,964 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
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8. การด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นท่ีศูนย์ฯประกอบด้วย 
8.1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด 

8.1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 27 ป่า 
8.1.2 ข้อมูลวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีป่าไม้ จ านวน 86 วัด มีพื้นท่ี 268 ไร่ เพื่อด าเนินการตาม 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2538 เห็นชอบในหลักการการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นท่ี
ป่าไม้ 

8.2 ข้อมูลฝายมีจ านวน – ฝาย (ยังไม่มีข้อมูล) 
8.3 ข้อมูลไฟป่าจ านวนการเกิดไฟป่า (ยังไม่มีข้อมูล) 
8.4 ข้อมูลราษฎรถือครองท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นท่ี

ในการถือครองท่ีดินประมาณ 14,723 ไร่ 
8.5 ข้อมูลงานอนุญาตผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่า 32 ราย 32 กิจกรรม 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลท่ีต้ังส านักงาน 

   
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี 117 ป่าแม่วงก-์แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ 
ที่ต้ัง ต าบลแม่เปิน อ าเภอแมเ่ปิน จังหวัดนครวรรค์ 
 
ตารางที ่ 1 ข้อมูลติดต่อผู้อ านวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 117 ป่าแม่วงก์-แม่เปิน 

จังหวัดนครสวรรค์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ นายเธียรวิชญ์  มูสิกะวงศ์ 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง 2558 
โทรศัพท์/โทรสาร 081-6360178 
E-mail - 
Website www.forest.go.th 
 

  
 
ภาพที ่1 ท่ีต้ังศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 117 ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 
 
ตารางที ่ 2 ค่าพิกัดท่ีต้ังศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
UTM (Zone47) Lat-Long 
N(Y)= 1727651 Lat(Y)= 15.6264 
E(X)= 542647 Long(X)= 99.3978 

 

http://www.forest.go.th/


ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 6 

 

 
 

 

 



ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 7 

 

 



ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 8 

 

บทท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

   
สาระส าคัญ 
 

1. พื้น ท่ีรับผิดชอบของศูนย์ จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี 117 ป่าแม่วงก์-แม่เปิน 
จังหวัดนครสวรรค์ แบ่งภารกิจเพื่อการจัดการป่าแบบเอนกประสงค์ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

1.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ
จ านวน 1 ป่า คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน เนื้อท่ีประมาณ 1,080,725 ไร่ 

1.2 บริหารจัดการป่าอื่นๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 5 ป่าคือ 1) ป่าคลองขลุงและ 
ป่าคลองแม่วงก์ 2) ป่าแม่กลองและป่าอุ้มผาง 3) ป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย 4) ป่าห้วยขาแข้ง 
5) ป่าไผ่เขียวในท้องท่ีต าบลท่ีรับผิดชอบแบบมีส่วนร่วม 

1.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครองจังหวัดนครสวรรค์ 4 อ าเภอ คือ
อ าเภอแม่วงก์ อ าเภอลาดยาว อ าเภอแม่เปินและอ าเภอชุมตาบง (14 ต าบลประมาณ 158 หมู่บ้าน) 

 

2. ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 
2.1 ทรัพยากรป่าไม้โดยท่ัวไป 
2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า  

2.3 แหล่งน้ าต้นน้ าล าธารท่ีส าคัญ 

2.4 แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
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2.5 ข้อมูลพื้นท่ีแบ่งตามเขตการปกครอง 
2.5.1 ต าบล 
 

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

จ.นครสวรรค์ กิ่งอ.ชุมตาบง ต.ปางสวรรค์ 4,876 109,549.97 

จ.นครสวรรค์ กิ่งอ.ชุมตาบง ต.ชุมตาบง 9,933 46,029.19 

จ.นครสวรรค์ กิ่งอ.แม่เปิน ต.แม่เปิน 7,791 213,551.97 

จ.นครสวรรค์ อ.แม่วงก ์ ต.แม่เล่ย์ 3,595 397,811.24 

จ.นครสวรรค์ อ.แม่วงก ์ ต.เขาชนกัน 6,999 57,300.40 

จ.นครสวรรค์ อ.แม่วงก ์ ต.วังซ่าน 7,368 107,335.33 

จ.นครสวรรค์ อ.แม่วงก ์ ต.แม่วงก์ 6,308 77,194.34 

จ.นครสวรรค์ อ.ลาดยาว ต.บ้านไร่ 10,761 97,766.61 

จ.นครสวรรค์ อ.ลาดยาว ต.เนินขี้เหล็ก 6,138 47,218.78 

จ.นครสวรรค์ อ.ลาดยาว ต.ลาดยาว 7,177 47,494.52 

จ.นครสวรรค์ อ.ลาดยาว ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ 13,232 30,911.46 

จ.นครสวรรค์ อ.ลาดยาว ต.สระแก้ว 9,283 18,609.90 

จ.นครสวรรค์ อ.ลาดยาว ต.ห้วยน้ าหอม 7,456 50,459.19 

จ.นครสวรรค์ อ.ลาดยาว ต.มาบแก 2,747 21,744.36 

รวม 4 14 103,664 1,322,977.25 
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2.5.2 หมู่บ้าน 
 

ตารางที ่ 4 รายช่ือหมู่บ้าน 

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

1 บ้านวังไทร1 บ่อถ้ า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 
 

2 บ้านวังไทร2 บ่อถ้ า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 
 

3 บ้านบึงหล่ม ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 
 

4 บ้านคลองสาลี ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 
 

5 บ้านทุ่งแม่น้ าน้อย ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 
 

6 บ้านลาดยาว ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 
 

7 บ้านลาดยาว ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 
 

8 บ้านลาดยาว ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 
 

9 บ้านวังยาง ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 
 

10 บ้านดอนธาตุ ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 
 

11 บ้านหนองกระทุ่ม ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 
 

12 บ้านวังชมภู ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 
 

13 บ้านดงมะไฟ ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 
 

14 บ้านดอนปอ ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 
 

15 บ้านหนองไทร ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 
 

16 บ้านทุ่งใหญ่ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 
 

17 บ้านดงจังหัน เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 
 

18 บ้านเนินขี้เหล็ก เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 
 

19 บ้านเนินขี้เหล็ก เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 
 

20 บ้านหนองไร ่ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 
 

21 บ้านดงฉัตรหวาย เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 
 

22 บ้านหนองไม ้ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 
 

23 บ้านดงเพิ่ม เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 
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ตารางที ่ 4 (ต่อ)     

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

24 บ้านหนองสังข์ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์  
25 บ้านหนองขี้วัว(หนองพลับ) เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์  
26 บ้านหนองผ้ึง(น้ าผ้ึง) เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์  
27 บ้านหนองขึ้วัว เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์  
28 บ้านไร ่ บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์  
29 บ้านบึงหล่ม บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์  
30 บ้านหนองหมี บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์  
31 บ้านเนินเรียง บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์  
32 บ้านเนินทองยาง บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์  
33 บ้านหนองโพธิ(์สะพานสาม) บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์  
34 บ้านเนินม่วง บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์  
35 บ้านเนินใน บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์  
36 บ้านหนองจิก บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์  
37 บ้านสวนหลวง บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์  
38 บ้านหนองแฟบ บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์  
39 บ้านทุ่งตัน บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์  
40 บ้านไทรทอง บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์  
41 บ้านบ่อกระปุง บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์  
42 บ้านสะเดาปัก บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์  
43 บ้านหนองน้ าแดง บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์  
44 บ้านบ่อแรด บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์  
45 บ้านหนองบอนไต้ บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์  
46 บ้านหนองไทร บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์  
47 บ้านคลองกระดาน บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์  
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ตารางที ่ 4 (ต่อ)     

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

48 บ้านมาบแก มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์  
49 บ้านท่าสนุ่น มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์  
50 บ้านมาบแก มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์  
51 บ้านมาบแก มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์  
52 บ้านวังแจง มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์  
53 บ้านหน้าเขา มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์  
54 บ้านหนองขาม วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์  
55 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์  
56 บ้านวังทับเกวียน ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์  
57 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์  
58 บ้านบุ่ง ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์  
59 บ้านใหม่สามัคคี ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์  
60 บ้านท่าตะโก ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์  
61 บ้านไร่ปากน้ าโพ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์  
62 บ้านตาคลี ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์  
63 บ้านบุรีรัมย์ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์  
64 บ้านหนองช านาญ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์  
65 บ้านหนองไทร ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์  
66 บ้านสวนขวัญ สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์  
67 บ้านสวนขวัญ สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์  
68 บ้านสวนขวัญกลาง สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์  
69 บ้านหนองโขมง สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์  
70 บ้านสระแก้ว สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์  
71 บ้านหนองจิกโคกช้าง สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์  
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ตารางที ่ 4 (ต่อ)     

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

72 บ้านดงสีเสียด สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์  
73 บ้านดอนโม่ สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์  
74 บ้านกระทุ่มทอง แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค์  
75 บ้านคลองน้ าโจน แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค์  
76 บ้านเนินสมบูรณ์ แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค์  
77 บ้านถังแดง แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค์  
78 บ้านไร่ไทรทอง แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค์  
79 บ้านหนองอ้ายสา แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค์  
80 บ้านลานตะแบก แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค์  
81 บ้านสระหลวง แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค์  
82 บ้านเขาแม่กระทู้ แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค์  
83 บ้านหินดาด แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์  
84 บ้านปางมะละกอ แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์  
85 บ้านมอสาม แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์  
86 บ้านคลองแบ่ง แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์  
87 บ้านตล่ิงสูง แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์  
88 บ้านมอสวรรค์ราษฎรบ ารุง แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์  
89 บ้านมอสวรรค์หนึ่ง แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์  
90 บ้านปางขนุน แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์  
91 บ้านเกาะใหญ่ แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์  
92 บ้านมอ123 แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์  
93 บ้านคลองไทร แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์  
94 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์  
95 บ้านเจ็ดร้อยไร่ แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์  
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ตารางที ่ 4 (ต่อ)     

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

96 บ้านหนองไม ้ แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์  
97 บ้านใหม่เจ้าพระยา แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์  
98 บ้านยุบใหญ่ แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์  
99 บ้านวังซ่าน วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค์  
100 บ้านเปราะ วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค์  
101 บ้านตะเคียนงาม วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค์  
102 บ้านคลองส าราญ วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค์  
103 บ้านตะกรุด(ตะแบกงาม) วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค์  
104 บ้านตะแบกงาม วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค์  
105 บ้านวัด วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค์  
106 บ้านคลองม่วง วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค์  
107 บ้านวังป่าใหญ่ วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค์  
108 บ้านธารมะยม วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค์  
109 บ้านเนินดินทราย วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค์  
110 บ้านวังน้ าขาว เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์  
111 บ้านบุ่งผักกาด เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์  
112 บ้านคลองสายทอง เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์  
113 บ้านใหม่พัฒนา เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์  
114 บ้านเนินใหม่ เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์  
115 บ้านตลุกข่อยน้ า เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์  
116 บ้านวังชุมพร เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์  
117 บ้านดงยาง เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์  
118 บ้านหนองไผ่ เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์  
119 บ้านด่านพัฒนา เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์  
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ตารางที ่ 4 (ต่อ)     

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

120 บ้านทุ่งรวงทอง เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์  
121 บ้านตลุกข่อยน้ าใต้ เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์  
122 บ้านทรัพย์น้อย เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์  
123 บ้านทุ่งไอ้ต่น ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์  
124 บ้านถังต้ัง ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์  
125 บ้านปางสวรรค์ ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์  
126 บ้านปางงู ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์  
127 บ้านทุ่งแฝก ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์  
128 บ้านเนินสมบูรณ์สามัคคี ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์  
129 บ้านปากด่าน ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์  
130 บ้านปางชัย ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์  
131 บ้านศรีไกลาศ ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์  
132 บ้านวังหิน ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์  
133 บ้านหัวเขาลานคา ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์  
134 บ้านกกกอก ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์  
135 บ้านสะเดาซ้าย ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์  
136 บ้านศรีทอง ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์  
137 บ้านโป่งสังข ์ ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์  
138 บ้านห้วยน้ าหอม ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์  
139 บ้านทุ่งนาผาสุข ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์  
140 บ้านหนองจิกทรายมูล ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์  
141 บ้านตล่ิงสูง ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์  
142 บ้านส านักน้อย ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์  
143 บ้านชุมม่วง ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์  
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ตารางที ่ 4 (ต่อ)     

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

144 บ้านเขาแดง ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 
 

145 บ้านเขาจักจ่ัน ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 
 

146 บ้านชุมตาบง1 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 
 

147 บ้านชุมตาบง ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 
 

148 บ้านชุมตาบง2 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 
 

149 บ้านคลองเจริญ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 
 

150 บ้านโนนสมบูรณ์ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 
 

151 บ้านหนองพวาใต้ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 
 

152 บ้านลานหมาใน แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 
 

153 บ้านสระสวัสด์ิ แม่เปิน แมเ่ปิน นครสวรรค์ 
 

154 บ้านตลุกตาสาม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 
 

155 บ้านเขาแหลม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 
 

156 บ้านพนาสวรรค์ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 
 

157 บ้านแม่กะสี แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 
 

158 บ้านท่ามะกรูด แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 
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2.6 ข้อมูลอาชีพ/รายได้เฉล่ียของชุมชน 
อ าเภอแม่วงก์ ค าว่า แม่วงก์ เป็นช่ือของล าน้ าแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ -แม่เปิน 

ซึ่งเป็นล าน้ าท่ีมีความคดเค้ียวไหลเช่ียวกรากวกวนไปมา กิ่งอ าเภอแม่วงก์ต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2535
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวัน ท่ี  13 มีนาคม 2535 โดยแยกออกจากอ าเภอลาดยาว 
และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอ าเภอเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2540 โดยแบ่งการปกครองเป็น  
4 ต าบล 

 
ตารางที ่ 5 ข้อมูลอาชีพรายได้เฉล่ียของชุมชนของอ าเภอแมว่งก ์

1. อาชีพหลัก ได้แก่ 
เกษตรกรรม 
เล้ียงสัตว์ 

2. อาชีพเสริม ได้แก่ อาชีพของกลุ่มแม่บ้าน 

3. จ านวนธนาคาร 
 

มี 1 แห่งได้แก่ 
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและเครื่องถอนเงิน
อัตโนมัติ (ATM) 
2. เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 

4. จ านวนห้างสรรพสินค้า มี-.แห่ง 

 
 อ าเภอลาดยาว เดิมอ าเภอลาดยาวเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอโกรกพระมีสภาพแวดล้อมเป็นป่าทึบ
อุดมสมบูรณ์ท้ังด้านกายภาพและชีวภาพ พ.ศ.2456 ขุนลาดบริบาล (หลงหมู่พยัคฆ์) ก านันต าบลลาดยาวได้
เป็นผู้บุกเบิกพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต าบลลาดยาวให้เจริญยิ่งขึ้นจึงเสนอยกฐานะเป็นอ าเภอลาดยาวต่อพล
โทพระยาเทพหัสดินสมุหเทศาภิบาลผู้ส าเร็จราชการจังหวัดนครสวรรค์และพระยาสุนทรพินิชข้าหลวง
นครสวรรค์ ในขณะนี้ 
 
ตารางที ่ 6 ข้อมูลอาชีพรายได้เฉล่ียของชุมชนของอ าเภอลาดยาว 
1. อาชีพหลัก ได้แก่ ปลูกข้าวมันส าปะหลังอ้อย 

2. อาชีพเสริม ได้แก่ 
หัตกรรมในครัวเรือนการท าเฟอร์นิเจอร์จากรากไม้, การสานตะกร้าโดย
ใช้เถาวัลย์การผลิตปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ 

3. จ านวนธนาคาร 
 

มี 5 แห่งได้แก่ 
ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารออมสิน 
ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

4. จ านวนห้างสรรพสินค้า มี-.แห่ง 
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 อ าเภอแม่เปิน เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมา
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดต้ังเขตต าบลแม่เปินขึ้นเป็นกิ่งอ าเภอแม่เปิน  เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 
2539 และได้รับการยกฐานะให้เป็นอ าเภอเมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2550 ปัจจุบันมี 1 ต าบล 24 หมู่บ้าน 
 
ตารางที ่ 7 ข้อมูลอาชีพรายได้เฉล่ียของชุมชนของอ าเภอแม่เปิน 
1. อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรมเล้ียงสัตว์ 
2. อาชีพเสริม ได้แก่ ทอผ้าเกษตรผสมผสาน 
3. จ านวนธนาคาร - 
4. จ านวนห้างสรรพสินค้า - 

 
 อ าเภอชุมตาบง เป็นชุมชนเดิมท่ีก่อต้ังโดยนายบงชาระ วันในปี พ.ศ.2510 อพยพมาจากต าบล 
วังเมือง อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ แรกเริ่มก่อต้ังมีราษฎรจ านวน 10 หลังคาเรือน อยู่ในเขตการ
ปกครองหมู่ท่ี 1 ต าบลห้วยน้ าหอม อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 

ปี พ.ศ.2535 อ าเภอลาดยาว ได้แยกกิ่งอ าเภอแม่วงก์ โดยมีต าบลห้วยน้ าหอม อยู่ในเขตการ
ปกครองของกิ่งอ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ด้วย 

ปี พ.ศ.2536 กิ่งอ าเภอแม่วงก์ ได้แยกหมู่บ้านของต าบลห้วยน้ าหอม ออกเป็น 3 ต าบล ได้แก่ 
ต าบลห้วยน้ าหอม ต าบลชุมตาบง และต าบลปางสวรรค์ ปี พ.ศ.2538 นายกมล  ศิริวัฒนา นายอ าเภอ
ลาดยาว นายอดุลย์  หมู่พยัคฆ์ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ได้เสนอขอจัดต้ังกิ่งอ าเภอชุมตาบง โดยแยกออก
จากกิ่งอ าเภอแม่วงก์ มีเขตการปกครอง 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลชุมตาบง 9 หมู่บ้าน และต าบลปางสวรรค์ 8
หมู่บ้าน (ปัจจุบัน ต.ชุมตาบง มี 12 หมู่บ้าน ต.ปางสวรรค์ มี 11 หมู่บ้าน โดยการสนับสนุนของ ส.ส.วีระกร  
ค าประกอบ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ในขณะนั้น)  

ปี พ.ศ.2540 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดต้ังกิ่งอ าเภอชุมตาบง เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2540
โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2540 
และในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2540 จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายสมเจตน์  วิริยะ ด ารงผู้ว่าราชการจังหวัดได้จัด
ให้มีพิธีเปิดท่ีว่าการกิ่งอ าเภอชุมตาบงขึ้นท่ีบริเวณตลาดชุมตาบงหมู่ท่ี 5 ต าบลชุมตาบง โดยมีนายวีระกร
ค าประกอบ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติมาเป็นประธาน 

วันท่ี 8 กันยายน 2550 ได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับฎีกา
เล่ม 124 ตอนท่ี 46 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2550 โดยนายชนินทร์  บัวประเสริฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด 

 
ตารางที ่ 8 ข้อมูลอาชีพรายได้เฉล่ียของชุมชนของอ าเภอชุมตาบง 
1. อาชีพหลัก ได้แก่ ท าไร่ท านาเล้ียงสัตว์ 
2. อาชีพเสริม ได้แก่ ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ 

3.จ านวนธนาคาร 
มี 1 แห่ง ได้แก ่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส. 

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

หมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนหมู่บ้าน 79 หมู่บ้าน 9 ต าบล 5 อ าเภอ จ านวน
ครัวเรือน 51,580 ครัวเรือนประชากรท้ังหมด 162,228 คน 
 
ตารางที ่ 9 ข้อมูลด้านสังคมหมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน 
ล าดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1 ต.ปางสวรรค์ กิ่งอ.ชุมตาบง 1,587 4,876 
2 ต.ชุมตาบง กิ่งอ.ชุมตาบง 2,131 9,933 
3 ต.แม่เปิน กิ่งอ.แม่เปิน 2,212 7,791 
4 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก ์ 12,235 3,595 
5 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก ์ 2,071 6,999 
6 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก ์ 2,306 7,368 
7 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก ์ 1,505 6,308 
8 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว 3,268 13,232 
9 ต.บ่อถ้ า อ.ขาณุวรลักษบุรี 24,265 102,126 
 รวม  51,580 162,228 
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ตารางที ่ 10 หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน 

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

1 บ้านวังไทร1 บ่อถ้ า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 
 2 บ้านวังไทร2 บ่อถ้ า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 
 3 บ้านบุ่ง ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 
 4 บ้านใหม่สามัคคี ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 
 5 บ้านท่าตะโก ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 
 6 บ้านไร่ปากน้ าโพ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 
 7 บ้านตาคลี ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 
 8 บ้านบุรีรัมย์ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 
 9 บ้านหนองช านาญ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 
 10 บ้านกระทุ่มทอง แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 11 บ้านคลองน้ าโจน แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 12 บ้านเนินสมบูรณ์ แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 13 บ้านถังแดง แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 14 บ้านไร่ไทรทอง แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 15 บ้านหนองอ้ายสา แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 16 บ้านลานตะแบก แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 17 บ้านสระหลวง แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 18 บ้านเขาแม่กระทู้ แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 19 บ้านหินดาด แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 20 บ้านปางมะละกอ แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 21 บ้านมอสาม แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 22 บ้านคลองแบ่ง แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 23 บ้านตล่ิงสูง แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 24 บ้านมอสวรรค์ราษฎรบ ารุง แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
       

      



ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 21 

 

ตารางที่  10 (ต่อ)     

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

25 บ้านมอสวรรค์หนึ่ง แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 26 บ้านปางขนุน แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 27 บ้านเกาะใหญ่ แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 28 บ้านมอ123 แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 29 บ้านคลองไทร แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 30 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 31 บ้านเจ็ดร้อยไร่ แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 32 บ้านหนองไม ้ แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 33 บ้านใหม่เจ้าพระยา แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 34 บ้านยุบใหญ่ แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 35 บ้านคลองส าราญ วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 36 บ้านตะกรุด(ตะแบกงาม) วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 37 บ้านตะแบกงาม วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 38 บ้านวังป่าใหญ่ วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 39 บ้านธารมะยม วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 40 บ้านเนินดินทราย วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 41 บ้านวังน้ าขาว เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 42 บ้านบุ่งผักกาด เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 43 บ้านคลองสายทอง เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 44 บ้านใหม่พัฒนา เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 45 บ้านเนินใหม่ เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 46 บ้านตลุกข่อยน้ า เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 47 บ้านวังชุมพร เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 48 บ้านดงยาง เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
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ตารางที ่ 10 (ต่อ)     

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

49 บ้านหนองไผ่ เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 50 บ้านด่านพัฒนา เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 51 บ้านทุ่งรวงทอง เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 52 บ้านตลุกข่อยน้ าใต้ เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 53 บ้านทรัพย์น้อย เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 54 บ้านถังต้ัง ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 

 55 บ้านปางสวรรค์ ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 
 56 บ้านปางงู ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 
 57 บ้านทุ่งแฝก ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 
 58 บ้านเนินสมบูรณ์สามัคคี ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 
 59 บ้านปากด่าน ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 
 60 บ้านปางชัย ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 
 61 บ้านหนองจิกทรายมูล ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 
 62 บ้านตล่ิงสูง ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 
 63 บ้านส านักน้อย ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 
 64 บ้านชุมม่วง ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 
 65 บ้านเขาแดง ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 
 66 บ้านเขาจักจ่ัน ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 
 67 บ้านชุมตาบง1 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 
 68 บ้านชุมตาบง ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 
 69 บ้านชุมตาบง2 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 
 70 บ้านคลองเจริญ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 
 71 บ้านโนนสมบูรณ์ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 
 72 บ้านหนองพวาใต้ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 
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ตารางที ่ 10 (ต่อ)     

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

73 บ้านลานหมาใน แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 
 74 บ้านสระสวัสด์ิ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 
 75 บ้านตลุกตาสาม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 
 76 บ้านเขาแหลม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 
 77 บ้านพนาสวรรค์ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 
 78 บ้านแม่กะสี แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 
 79 บ้านท่ามะกรูด แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 
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หมู่บ้านที่อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนหมู่บ้าน 79 หมู่บ้าน 11 ต าบล 3 อ าเภอ
จ านวนครัวเรือน 20,422 ครัวเรือน ประชากรท้ังหมด 81,532 คน 

 

ตารางที ่ 11 ข้อมูลด้านสังคมหมู่บ้านท่ีอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน 
ล าดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1 ต.ปางสวรรค์ กิ่งอ.ชุมตาบง 1,587 4,876 

2 ต.ชุมตาบง กิ่งอ.ชุมตาบง 2,131 9,933 

3 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก ์ 2,306 7,368 

4 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว 2,890 10,761 

5 ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว 1,494 6,138 

6 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว 1,926 7,177 

7 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว 3,268 13,232 

8 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว 2,132 9,283 

9 ต.ห้วยน้ าหอม อ.ลาดยาว 1,464 7,456 

10 ต.มาบแก อ.ลาดยาว 553 2,747 

11 ต.วังเมือง อ.ลาดยาว 671 2,561 

รวม 11 3 20,422 81,532 

 
  



ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 25 

 

ตารางที ่ 12 หมู่บ้านท่ีอยูน่อกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแมว่งก์-แม่เปิน 

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

1 บ้านมาบแก มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์  
2 บ้านมาบแก มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์  
3 บ้านมาบแก มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์  
4 บ้านทุ่งนาผาสุข ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์  
5 บ้านหนองขาม วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์  
6 บ้านหน้าเขา มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์  
7 บ้านวังหิน ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์  
8 บ้านสะเดาซ้าย ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์  
9 บ้านหัวเขาลานคา ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์  
10 บ้านโป่งสังข ์ ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์  
11 บ้านทุ่งไอ้ต่น ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์  
12 บ้านท่าสนุ่น มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์  
13 บ้านศรีไกลาศ ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์  
14 บ้านวังแจง มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์  
15 บ้านห้วยน้ าหอม ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์  
16 บ้านศรีทอง ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์  
17 บ้านวังยาง ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์  
18 บ้านกกกอก ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์  
19 บ้านดอนปอ ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์  
20 บ้านหนองไทร ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์  
21 บ้านดอนธาตุ ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์  
22 บ้านลาดยาว ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์  
23 บ้านลาดยาว ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์  
24 บ้านดอนโม่ สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์  
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ตารางที ่ 12 (ต่อ)     

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

25 บ้านลาดยาว ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์  
26 บ้านหนองกระทุ่ม ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์  
27 บ้านทุ่งแม่น้ าน้อย ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์  
28 บ้านหนองโขมง สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์  
29 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์  
30 บ้านวังทับเกวียน ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์  
31 บ้านสระแก้ว สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์  
32 บ้านหนองไทร ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์  
33 บ้านหนองจิกโคกช้าง สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์  
34 บ้านดงสีเสียด สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์  
35 บ้านวังชมภู ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 

 36 บ้านคลองสาลี ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 
 37 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 
 38 บ้านดงมะไฟ ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 
 39 บ้านสวนขวัญ สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ 
 40 บ้านบึงหล่ม ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 
 41 บ้านสวนขัวญกลาง สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ 
 42 บ้านสวนขวัญ สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ 
 43 บ้านบึงหล่ม บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์ 
 44 บ้านหนองไร ่ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 
 45 บ้านสะเดาปัก บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์ 
 46 บ้านทุ่งตัน บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์ 
 47 บ้านทุ่งใหญ่ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 
 48 บ้านหนองผ้ึง(น้ าผ้ึง) เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 
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ตารางที ่ 12 (ต่อ)     

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

49 บ้านเนินขี้เหล็ก เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 
 50 บ้านเนินขี้เหล็ก เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 
 51 บ้านเปราะ วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 52 บ้านดงจังหัน เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 
 53 บ้านไร ่ บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์ 
 54 บ้านดงฉัตรหวาย เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 
 55 บ้านเนินใน บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์ 
 56 บ้านเนินม่วง บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์ 
 57 บ้านตะเคียนงาม วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 58 บ้านเนินเรียง บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์ 
 59 บ้านหนองขี้วัว(หนองพลับ) เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 
 60 บ้านหนองขึ้วัว เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 
 61 บ้านหนองไม ้ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 
 62 บ้านดงเพิ่ม เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 
 63 บ้านวังซ่าน วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 64 บ้านบ่อกระปุง บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์ 
 65 บ้านหนองบอนไต้ บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์ 
 66 บ้านเนินทองยาง บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์ 
 67 บ้านคลองม่วง วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 68 บ้านหนองน้ าแดง บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์ 
 69 บ้านหนองหมี บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์ 
 70 บ้านหนองสังข์ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 
 71 บ้านบ่อแรด บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์ 
 72 บ้านหนองจิก บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์ 
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ตารางที ่ 12 (ต่อ)     

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

73 บ้านวัด วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค์ 
 74 บ้านไทรทอง บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์ 
 75 บ้านหนองโพธิ(์สะพานสาม) บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์ 
 76 บ้านหนองแฟบ บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์ 
 77 บ้านหนองไทร บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์ 
 78 บ้านสวนหลวง บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์ 
 79 บ้านคลองกระดาน บ้านไร ่ ลาดยาว นครสวรรค์ 
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บทที่ 3 
ข้อมูลประเภทพื้นที ่

   
สาระส าคัญ 

ศูนย์จัดการป่าสงวนแห่งชาติท่ี 117 ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ เป็นหน่วยงาน
ภาคสนามของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้ ซึ่งการปฏิบัติงานต้องทราบว่า
ในพื้นท่ีมีการจัดการป่าตามกฎหมายแบบใดบ้างเพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นที่หน่วยงานที่มีผลกระทบโดยตรง
กับป่าสงวนแห่งชาติท่ีศูนย์ฯรับผิดชอบในปัจจุบันมีขนาดโดยแบ่งประเภทพื้นท่ีตามกฎหมายดังนี้ 

 
ตารางที ่ 13 ข้อมูลประเภทพื้นท่ี 

หมายเหตุร้อยละเปรียบเทียบกับพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์ฯ 
 
 

 

ประเภทพื้นที ่
เนื้อที ่

(ไร่) ร้อยละ 

1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,322,977.25 100 

2.ป่าสงวนแห่งชาติ 994,887.38 75.20 

3.พื้นท่ีส.ป.ก. 653,830.31 49.42 

4.อุทยานแห่งชาติ 292,140.89 22.08 

5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า - - 

6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า - - 
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บทที่ 4 
ข้อมูลพื้นที่ป่า 

  
สาระส าคัญ 

การแปลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อวิเคราะห์พื้นท่ีป่าคงสภาพปี 2557 เป็นฐานส าคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ท่ีคงเหลืออยู่และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ท่ีเส่ือมโทรมการจัดการป่ามีหลากหลายรูปแบบและ
หลายหน่วยงานในพื้นท่ีรับผิดชอบศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติดังนั้นศูนย์จัดการป่าสงวนแห่งชาติ 
ท่ี 117 ป่าแมว่งก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ จ าเป็นต้องทราบว่าป่าคงสภาพที่เหลืออยู่มีผู้ดูแลหรือไม่
หน่วยงานใดเป็นผู้ดูแลและเหลือจ านวนกี่ไร่ เพื่อการประสานควบคุมอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการพื้นท่ีตาม
ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

ตารางที่  14 ข้อมูลพื้นท่ีป่า 

พื้นที ่
จ านวน ป่าคงสภาพ 

ไร่ (ไร่) ร้อยละ 
1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,322,977.25 370,390.82 28 
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 

 
19,691.05 1.49 

2.ป่าสงวนแห่งชาติ 994,887.38 369,210.61 27.91 
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 

 
18,510.84 1.40 

3.พื้นที่ ส.ป.ก. 653,830.31 66,419.65 5.02 
4.อุทยานแห่งชาติ 292,140.89 284,280.12 21.49 
5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า - - - 
6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า - - - 
7.ป่าอื่นๆ 

 
1180.21 0.09 

หมายเหตุร้อยละเปรยีบเทียบกับพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ 
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บทท่ี 5 
ข้อมูลการแบ่งชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 

   
สาระส าคัญ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบเรื่องการก าหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
และข้อเสนอแนะมาตรการใช้ท่ีดินในเขตลุ่มน้ าโดยท่ีศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติมีข้อมูลการแบ่งช้ัน
คุณภาพดังนี้ 
 

ตารางที่  15 ข้อมูลการแบ่งช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,322,977.25 100 

พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี1 169,731.19 12.83 

พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี2 78,642.73 5.94 

พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี3 60,481.48 4.57 

พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี4 183,578.41 13.88 

พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี5 830,558.89 62.78 
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บทที่ 6 
ข้อมูลจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพืน้ที่ 

ป่าสงวนแห่งชาติและการจ าแนกพื้นที่เพือ่การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
   
สาระส าคัญ 

1. การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 และ
วันท่ี 17 มีนาคม 2535 มีมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติดังนี้ 

1.1 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในเขตพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ 
1.1.1 ในพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 

  1.1.2 ในพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม 
1.1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
1.1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและท่ีดินป่าไม้ 
1.1.2.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน 

1.2 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในเขตพื้นท่ีป่าเพื่อเศรษฐกิจ 
1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและท่ีดินป่าไม้ 

1.3 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในเขตพื้นท่ีป่าท่ีเหมาะสมต่อการเกษตร 
 
ตารางที ่ 16 ข้อมูลการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินพื้นท่ีป่า 

การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่า 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,322,977.25 100 

เขตอนุรักษ์ 352,242.14 26.62 

เขตเศรษฐกิจ 360,443.64 27.24 

เขตเหมาะสมกับการเกษตร 240,274.37 18.16 

พื้นท่ีกันออก 248.99 0.02 

พื้นท่ีอื่นๆ - - 

หมายเหตุ การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินจ าแนกเฉพาะพื้นท่ีป่า 
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2. การจ าแนกพื้นท่ีเพื่อการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม 
2.1 พื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ 

-อุทยานแห่งชาติ 
-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
-เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
-พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ัน1 
-พื้นท่ีป่าสมบูรณ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เช่น โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ "ห้องเรียน

ธรรมชาติ" วนอุทยานสวนรุกขชาติ เป็นต้น 
-พื้นท่ีป่าชายเลน 

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

เป็นต้น 
2.3 พื้นท่ีป่าท่ีเหมาะสมต่อเกษตรกรรม 

-สปก. 
-ป่าชุมชน 
-เกษตรป่าไม้ 
-สทก.และพื้นท่ีราษฎรถือครอง 
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บทที่ 7 
ข้อมูลระดับความสูง 

   
สาระส าคัญ 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท าโมเดลการบริหารจัดการลุ่มน้ าและพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ
ของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติข้อมูลระดับความสูงจากน้ าทะเลปานกลางเป็นส่ิงส าคัญซึ่งศูนย์จัดการ
กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 117 ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพื้นท่ีท่ีมีความสูงชันต้ังแต่ 400-
1,964 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
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บทที่ 8 
ข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ ายอ่ย 

 
สาระส าคัญ 

คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติได้แบ่งพื้นท่ีประเทศไทยออกเป็นลุ่มน้ าส าคัญ 25 ลุ่มน้ าและ
แบ่งออกเป็นลุ่มน้ าย่อย 254 ลุ่มน้ าย่อย มีพื้นท่ีลุ่มน้ ารวมท้ังประเทศประมาณ 511,361 ตารางกิโลเมตร 
(ยังไม่รวมพื้นท่ีเกาะต่างๆยกเว้นเกาะภูเก็ต) 

ลุ่มน้ าสะแกกรัง ต้ังอยู่ทางตอนกลางของประเทศไทยมีพื้นท่ีลุ่มน้ ารวมท้ังส้ิน 4,906.53 ตร.กม.
พื้นท่ีส่วนใหญ่ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี นครสวรรค์และก าแพงเพชร ลักษณะลุ่มน้ าวางตัวตาม
แนวตะวันตก-ตะวันออก ทิศเหนือของลุ่มน้ าติดกับลุ่มน้ าปิง ทิศใต้ติดกับลุ่มน้ าท่าจีน ทิศตะวันตกติดกับ 
ลุ่มน้ าแม่กลองและทิศตะวันออกติดกับลุ่มน้ าเจ้าพระยา บริเวณทิศตะวันตกของลุ่มน้ าเป็นเทือกเขาสูง 
เป็นเขตต้นน้ าของล าน้ าสาขาท่ีส าคัญหลายสาย ได้แก่ น้ าแม่วงคลองโพธิ์และห้วยทับเสลา ต้นก าเนิดของ 
ล าน้ าสะแกกรังคือ เทือกเขาโมโกจู ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดนครสวรรค์ ต้นน้ า
ของล าน้ าสาขาท้ัง 3 สายนี้ จะมีความลาดชันค่อนข้างมากและค่อยๆ ลาดเทลงจนไหลออกสู่ทุ่งราบของ 
ลุ่มน้ าเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันออกของลุ่มน้ า ล าน้ าสาขาซึ่งเป็นต้นก าเนิดของล าน้ าสะแกกรัง ได้แก่ 
ห้วยแม่วง ไหลผ่านอ าเภอแม่วงก์และอ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มาบรรจบกับห้วยคลองโพธิ์ ซึ่ง
ไหลมาจากเทือกเขาบริเวณแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี  ท่ีอ าเภอสว่าง
อารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี กลายเป็นแม่น้ าตากแดดแล้วไหลลงมาบรรจบกับห้วยทับเสลาในเขตอ าเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี เข้าเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ไหลเลาะเลียบผ่านภูเขาสะแกกรังจึงได้ช่ือว่า 
แม่น้ าสะแกกรังก่อนไหลลงสู่แม่น้ า เ จ้าพระยาทางตอนเหนือของเขื่อนเจ้าพระยา  อ ้างอ ิง จาก
http://www.thaiwater.net/web/attachments/25basins/11-sakaekrang.pdf 
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ตารางที ่ 17 ข้อมูลช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 

 
  

ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,322,977.25 100 

ลุ่มน้ าหลัก:ลุ่มน้ าสะแกกรัง 1,246,855.81 94.25 

ลุ่มน้ าหลัก:ลุ่มน้ าเจ้าพระยา 76,125.60 5.75 

ท่ีราบแม่น้ าเจ้าพระยา 118,100.75 8.93 

น้ าแม่วง 378,493.07 28.61 

แม่น้ าสะแกกรังตอนล่าง 223,477.34 16.89 

ห้วยแม่ละมุง 1,613.30 0.12 

คลองโพธิ์ 598,060.27 45.21 

ห้วยขาแข้ง 565.92 0.04 

ห้วยทับเสล 2,666.61 0.20 
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บทที่ 9 
ข้อมูลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  
สาระส าคัญ  

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเป็นหน่วยงานตามภารกิจของกรมป่าไม้จึงต้องมีข้อมูลการ
ด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นท่ีรับผิดชอบท้ังหมดเพื่อความถูกต้อง
แม่นย าในการจัดการป่าอย่างเหมาะสมต่อไป 

1. ข้อมูลป่าชุมชนและวัด 
1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 27 ป่า (ตารางภาคผนวก) 

 

1.2 ข้อมูลวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 117 ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ านวน 86 
วัด มีพื้นท่ี 268 ไร่ เพื่อด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2538 เห็นชอบในหลักการการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นท่ีป่าไม้ 

 
ตารางที ่ 18 ข้อมูลวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 117 ป่าแม่วงก์-แม่เปิน 
ล าดับ ชื่อที่พักสงฆ์ บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ไร่ 

1 ดงประดู่วนาราม ชุมตาบง 9 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค ์ 120 

2 พระธาตุหินเทิน ทุ่งแฝก 5 ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค ์ 45 
3 ปางชัยเทพนิมิตร ปางชัย 11 ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค ์ 25 
4 วัดตล่ิงสูงเทพนิมิต ตล่ิงชัน 2 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค ์ 11 
5 บ้านโปร่งสะเดา โป่รงสะเดา 3 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค ์ 8 
6 วัดชุมม่วง ชุมม่วง 4 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค ์ 8 
7 หัวเขาแดง หัวเขาแดง 5 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค ์ 10 
8 วัดชุมตาบง บ้านชุมตาบง 8 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค ์ 15 
9 ปางสวรรค ์ ปางสวรรค์ 3 ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค ์ 21 
10 ผ่องศรีอุดม ปางงู 4 ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค ์ 12 
11 หินทิน หินเทิน 5 ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค ์ 15 
12 เขาหินกราวสามัคคี

ธรรม 
เนินสมบูรณ์
สามัญ 

6 ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค ์ 10 

13 ปากด่าน ปากด่าน 7 ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค ์ 16 
14 วัดปางชัย ปางชัย 8 ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค ์ 12 
15 ญาณวิสุทธิธรรม ปางสก 12 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค ์ 10 
16 บ้านคลองเจริญ คลองเจริญ 1 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค ์ 10 
17 บ้านหนองพวา หนองพวา 3 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค ์ 12 
18 ลานชัยสามัคคีธรรม ลานหมาไน 4 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค ์ 13 
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ตารางที ่ 18 (ต่อ)       

ล าดับ ชื่อที่พักสงฆ์ บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ไร่ 
19 บ้านสระสวัสด์ิ สระสวัสด์ิ 5 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค ์ 36 
20 เขาแหลม เขาแหลม 7 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค ์ 15 
21 วัดคลองห้วยหวาย คลองห้วยหวาย 7 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค ์ 25 
22 วัดบ้านพนาสวรรค์ พนาสวรรค์ 8 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค ์ 20 
23 วัดปางสัก ปางสัก 9 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค ์ 50 
24 กลุ่มบ้านท่าตะโก แม่กะสี 9 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค ์ 6 
25 วัดโพธิ์สัมมาวนาราม

(วัดบ้านท่าม) 
ท่ามะกรุด 10 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค ์ 14 

26 ปางสัก ปางสัก 12 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค ์ 50 
27 ภูหยก ปางสัก 15 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค ์ 11 
28 เขารัศมี โนนสมบูรณ์ 24 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค ์ 16 
29 บ้านพุพรม พุพรม 24 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค ์ 20 
30 วัดท่าวารี โนนสมบูรณ์ 2 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค ์ 17 
31 วัดไตรรัตนราม ปงผักกาด 2 เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 10 
32 เทพสวรรค์ศรมณีราม บ้านใหม่พัฒนา 4 เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 15 
33 เนินใหม่สิทธิมงคล เนินใหม่ 5 เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 12 
34 กลางพรหมฉิมพลี(วัด

ประช าธรรม) 
ตลกข่อยน า 6 เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 15 

35 ป่าสกประเสริฐดี เขาชนกัน 7 เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 2 
36 วัดหนองไผ่ หนองไผ่ 9 เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 6 
37 ด่านพัฒนาสามัคคี ด่านพัฒนา 10 เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 8 
38 ส านักสงฆ์บ้านทุ่งรวม

ทองพัฒนา 
ทุ่งรวมทอง 11 เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 9 

39 ส านักหนองปล้อง
สามัคคีธรรม 

หนองปล้อง 11 เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 10 

40 เขาเทพนิมิตร ซับน้อย 13 เขาชนกัน แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 3 
41 วัดท่าวารี โนนสมบูรณ์ 2 แม่เปิน แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 17 
42 บ้านแม่กะสีวนาราม แม่กะสี 9 แม่เปิน แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 15 
43 วัดหินค าสามัคคี หินค า 1 แม่เลย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 21 
44 เจริญธรรมวนาราม มอสาม 3 แม่เลย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 32 
45 คลองแบ่งศรีพัฒนา คลองแบ่ง 4 แม่เลย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 22 
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ตารางที ่ 18 (ต่อ)       

ล าดับ ชื่อที่พักสงฆ์ บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ไร่ 
46 ปางกะสาน ปางข้าวสาร 4 แม่เลย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 8 
47 บ้านน้อยเจริญธรรม บ้านน้อย 5 แม่เลย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 10 
48 ป่าไร่เรย์ ตลกตาสาม 6 แม่เลย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 15 
49 วัดตะแบกงาม ตะแบกงาม 6 แม่เลย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 12 
50 วัดเจ็ดร้อยไร่วนาราม มอสวรรค ์ 6 แม่เลย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 18 
51 วัดไพรศรีธรรม ปางขนุน 8 แม่เลย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 20 
52 วัดมอสวรรค์เทพนิมิตร มอสวรรค์หนึ่ง 8 แม่เลย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 25 
53 วงปางทอง ปางมะกอ 9 แม่เลย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 20 
54 วัดหนองไม้เหนือ หนองไม ้ 10 แม่เลย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 22 
55 วัดคลองไทร คลองไทร 11 แม่เลย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 19 
56 วัดปางสด ปางสด 12 แม่เลย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 18 
57 วัดฝาถุงสายเจริญธรรม เจ็ดร้อยไร่ 13 แม่เลย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 20 
58 ยอดห้วยแก้ว เจ็ดร้อยไร่ 13 แม่เลย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 10 
59 บุญญาณศิษ บุ่งผักหนาม 14 แม่เลย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 28 
60 บ้านใหม่เจ้าพระยา ใหม่เจ้าพระยา 15 แม่เลย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 22 
61 เขาทองพุทธาราม ใหม่ศรีนคร 15 แม่เลย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 15 
62 วัดโพธิศรีทอง ยุบใหญ่ 16 แม่เลย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 16 
63 หนองไม้ใต้ 

(บ้านวงใหญ่) 
วงใหญ ่ 17 แม่เลย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 40 

64 หลวงพ่อแรม หินดาด 1 แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 1 
65 ทรัพย์เหนือ มอสวรรค์หนึ่ง 7 แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 1 
66 ปางขนน ปางขนุน 8 แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 15 
67 ใหม่แม่เรวา ใหม่แม่เรวา 24 แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 22 
68 ปางข้าวสาร ปางข้าวสาร 26 แม่เล่ย์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 8 
69 วัดเทพมงคลทอง กระทุ่งทอง 1 แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 13 
70 วัดปากดงศรัทธาธรรม ปากดง 1 แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 10 
71 วัดพรหมรังษ ี คลองนาโจน 2 แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 12 
72 วัดทรัพย์สมบูรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ 2 แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 11 
73 เนินสมบูรณ์ เนินสมบูรณ์ 3 แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 15 
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ตารางที ่ 18 (ต่อ)       

ล าดับ ชื่อที่พักสงฆ์ บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ไร่ 
74 วัดถุงแดง 

(มงคลสวรรค์) 
ถุงแดง 4 แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 15 

75 เขาพรหมวิหาร ถุงแดง 4 แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 10 
76 วัดไทรทองเทพนิมิตร ไร่ไทรทอง 5 แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 15 
77 วัดธรรมมงคล หนองอ้ายสา 6 แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 15 
78 วัดวงก์ลานตะแบก ลานตะแบก 8 แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 13 
79 วัดราษฎร์สามัคคี

(กระจงหก) 
สระหลวง 8 แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 18 

80 เขาแม่กระทู้นาราม เขาแม่กระทู้ 9 แม่วงก ์ แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 12 
81 คลองส าราญ คลองส าราญ 4 วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 8 
82 ราษฎร์พัฒนาราม(บ้าน

ตะกรุด) 
บ้านตะกรุด 5 วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 8 

83 วัดศรีสวรรค์ กะแบกงาม 6 วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 23 
84 วัดใหม่โพธิงามสามัคคี

ธรรม 
โพธิงาม 7 วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 7 

85 ใหม่ศรีธงชัย สบฏ 9 วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 18 
86 ธารมะยม ธารมะยม 10 วังซ่าน แม่วงก ์ นครสวรรค ์ 15 
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2. ข้อมูลฝาย (ไม่มีข้อมูล) 
3. ข้อมูลไฟป่าจ านวนการเกิดไฟป่า (ไม่มีข้อมูล) 
4. ข้อมูลราษฎรถือครองท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ใน

การถือครองท่ีดินประมาณ 14,723 ไร่ 
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5. ข้อมูลงานอนุญาต 

ตารางที ่19  ข้อมูลงานอนุญาต 
ล าดับ ชื่อผู้ขอ กิจกรรม ต าบล_อ าเภอ ไร่ งาน ตารางวา ชื่อป่า วันอนุญาต ระยะเวลา วันหมดอาย ุ

1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้
สร้างส านักงานสวนป่าและบ้านพักพนักงาน
สวนป่าลาดยาว 

ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน 19 2 - 
ป่าแม่วงก์-
แม่เปิน 

19/6/2000 30 23/7/2030 

2 
กรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ 

สร้างวัดพนาสวรรค ์
ต.ห้วยน้ าหอม 
อ.ลาดยาว 

15 - - 
ป่าแม่วงก์-
แม่เปิน 

6/11/1992 30 9/2/2023 

3 
ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ 

ใช้เป็นที่ต้ังโรงเรียนบ้านลานตะแบก ต.แม่วงก์ อ.ลาดยาว 9 - - 
ป่าแม่วงก์-
แม่เปิน 

29/10/1987 30 19/7/2018 

4 
ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ 

ใช้เป็นที่ต้ังโรงเรียนบ้านปางสุด ต.แม่เล่ย ์อ.ลาดยาว 21 - - 
ป่าแม่วงก์-
แม่เปิน 

29/10/1987 30 18/7/2018 

5 
ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ 

ใช้เป็นที่ต้ังโรงเรียนบ้านเขาหินกราว 
ประชาสรรค ์

ต.ห้วยน้ าหอม 
อ.ลาดยาว 

12 - - 
ป่าแม่วงก์-
แม่เปิน 

29/10/1987 30 25/7/2018 

6 
ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ 

ใช้เป็นที่ต้ังโรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 
ต.ห้วยน้ าหอม 
อ.ลาดยาว 

16 - - 
ป่าแม่วงก์-
แม่เปิน 

29/10/1987 30 24/7/2018 

7 
ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ 

ใช้เป็นที่ต้ังโรงเรียนบ้านไร่ไทรทอง 
พระยาลับแล 

ต.แม่วงก์ อ.ลาดยาว 16 - - 
ป่าแม่วงก์-
แม่เปิน 

29/10/1987 30 25/7/2018 

8 
ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ 

ก่อสร้างโรงเรียนบ้านคลองไทร ต.แม่เลย ์อ.ลาดยาว 25 - - 
ป่าแม่วงก์-
แม่เปิน 

9/2/1993 30 27/4/2023 

9 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค ์

เพ่ือใช้เป็นที่ต้ังโรงเรียนบ้านโพธ์ิศรีสามัคค ี ต.แม่วงค์ อ.ลาดยาว 10 2 - 
ป่าแม่วงค์-
แม่เปิน 

16/10/1985 
จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

10 
ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ 

เพ่ือใช้เป็นที่ต้ังโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง ต.วังซ่าน อ.ลาดยาว 15 1 60 
ป่าแม่วงค์-
แม่เปิน 

29/10/1987 30 24/7/2018 
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ตารางที่ 19 (ต่อ)           
ล าดับ ชื่อผู้ขอ กิจกรรม ต าบล_อ าเภอ ไร่ งาน ตารางวา ชื่อป่า วันอนุญาต ระยะเวลา วันหมดอาย ุ

11 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค ์

เพ่ือใช้เป็นที่ต้ังโรงเรียนบ้านหนองช านาญ ต.แม่วงค์ อ.ลาดยาว 12 - - 
ป่าแม่วงค์-
แม่เปิน 

20/9/1985 
จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

12 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค ์

เพ่ือใช้เป็นที่ต้ังโรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง ต.แม่วงค์ อ.ลาดยาว 6 3 - 
ป่าแม่วงค์-
แม่เปิน 

6/9/1985 
จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

13 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค ์

เพ่ือใช้เป็นที่ต้ังโรงเรียนบ้านเนินใหม่ ต.แม่เลย ์อ.แม่วงศ์ 15 - - 
ป่าแม่วงค์-
แม่เปิน 

16/10/1985 
จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

14 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 
ต.ห้วยน้ าห้อม 
อ.ลาดยาว 

7 - - 
ป่าแม่วงก์-
แม่เปิน 

7/1/1986 30 15/5/2016 

15 
ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ 

ก่อสร้างโรงเรียนบ้านคลองโพธ์ิพัฒนา 
ต.ห้วยน้ าหอม 
อ.ลาดยาว 

24 - - 
ป่าแม่วงก์-
แม่เปิน 

7/6/1993 30 19/7/2023 

16 
ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ 

เพ่ือใช้เป็นที่ต้ังโรงเรียนบ้านบ่อแรด ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว 14 - - 
ป่าคลองข
ลุง-แม่วงค์ 

26/4/1985 30 25/4/2015 

17 กรมทางหลวง สร้างทางหลวงหมายเลข1139 
ต.ห้วยน้ าหอม, 
วังซ่าน,แม่วงก์ 
อ.ลาดยาว 

1,332 - - 
ป่าแม่วงก์-
แม่เปิน 

17/10/1986 
จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

18 
ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ 

เพ่ือใช้เป็นที่ต้ังโรงเรียนบ้านธารมะยม ต.วังซ่าน อ.ลาดยาว 20 - - 
ป่าแมว่งค์-
แม่เปิน 

29/10/1987 30 25/7/2018 

19 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโอ
ประเสริฐสวัสด์ิ 

เพ่ือท าการระเบิดและย่อยหิน 
ต.ชุมตาปง  
อ.แม่วงศ์ 

5 - - 
ป่าแม่วงค์-
แม่เปิน 

8/11/1993 5 23/11/1998 
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ตารางที่ 19  (ต่อ)          
ล าดับ ชื่อผู้ขอ กิจกรรม ต าบล_อ าเภอ ไร่ งาน ตารางวา ชื่อป่า วันอนุญาต ระยะเวลา วันหมดอาย ุ

20 
ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ 

เพ่ือใช้เป็นที่ต้ังโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
ราษฏร์บ ารุงโรงเรียนบ้านคลองไทรและ
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ ์

ต.แม่เลย์และ 
ต าบลห้วยน้ าหอม 
อ.ลาดยาว 

20 - - 
ป่าแม่วงค์-
แม่เปิน 

26/4/1985 
จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

21 กรมโยธาธิการ 
เพ่ือก่อสร้างทางเพ่ือความมั่นคง 
สายหนองจิกร-ีตลุกตาสาม 

ต.ห้วยน้ าหอม 
อ.ลาดยาว 

354 2 75 
ป่าแม่วงค์-
แม่เปิน 

10/11/1986 
จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

22 
ส านักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบท 

ท าการก่อสร้างทางสายบ้านโรงสีใหม-่ 
บ้านปางงู 

ต.ห้วยน้ าหอมและ
ปางสวรรค ์
อ.แม่วงก์ 

162 2 - 
ป่าแม่วงก์-
แม่เปิน 

23/5/1994 30 12/6/2024 

23 
ส านักป้องกันและ
ปราบปราม 

จัดต้ังหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นว.5 
(ยอดห้วยแก้ว) 

ต.แม่เล่ย ์อ.ลาดยาว 100 - - 
ป่าแม่วงก์-
แม่เปิน 

17/6/1992 
จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

24 
โครงการจัดท าฝายต้นน้ า
แบบกึ่งถาวร16แห่ง 

เพ่ือจัดท าฝายต้นน้ าแบบกึ่งถาวร16แห่ง ต.แม่เลย ์อ.แม่วงศ์ - - 32 
ป่าแม่วงค์-
แม่เปิน 

28/6/2010 
จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

25 
ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ 

เพ่ือใช้เป็นที่ต้ังโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 
ต.ห้วยน้ าหอม  
อ.ลาดยาว 

20 - - 
ป่าแม่วงค์-
แม่เปิน 

29/10/1987 30 25/7/2018 

26 
ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ 

ใช้เป็นที่ต้ังโรงเรียนบ้านหนองไม้ 
ต.แม่เล่ย์ 
อ.ลาดยาว 

15 - 90 
ป่าแม่วงก์-
แม่เปิน 

29/10/1987 30 25/7/2018 

27 กรมสามัญศึกษา จัดต้ังโรงเรียนห้วยน้ าหอมวิทยาคาร 
ต.ห้วยน้ าหอม 
อ.ลาดยาว 

50 - - 
ป่าแม่วงก์-
แม่เปิน 

4/2/1988 30 23/2/2018 

28 
ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ 

เพ่ือใช้เป็นที่ต้ังโรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 
ต.บ้านไร่ 
อ.ลาดยาว 

2 2 - 
ป่าคลองข
ลุง-แม่วงค์ 

26/4/1985 30 25/4/2015 
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ตารางที่ 19 (ต่อ)          
ล าดับ ชื่อผู้ขอ กิจกรรม ต าบล_อ าเภอ ไร่ งาน ตารางวา ชื่อป่า วันอนุญาต ระยะเวลา วันหมดอาย ุ

29 
ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ 

ใช้เป็นที่ต้ังโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 
ต.ห้วยน้ าหอม 
อ.ลาดยาว 

15 - - 
ป่าแม่วงก์-
แม่เปิน 

1/7/1985 
จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

30 กรมการปกครอง 
สร้างศูนย์ราชการ กิ่งอ.แม่วงก์(จ านวน2แปลง
แปลงที่1เน้ือที่101-1-34ไร่แปลงที2่เน้ือที่99-
0-03ไร่ 

ต.แม่วงก์ 
กิ่งอ.แม่วงก์ 

201 1 37 
ป่าแม่วงก์-
แม่เปิน 

23/12/1992 30 3/1/2023 

31 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค ์

เพ่ือใช้เป็นที่ต้ังโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 
ต.แม่เลย์ 
อ.แม่วงศ์ 

10 - - 
ป่าแม่วงค์-
แม่เปิน 

9/10/1985 
จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

 

32 
ส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ 

สร้างโรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บ ารงุ 
ต.แม่เลย์ 
อ.ลาดยาว 

16 2 40 
ป่าแม่วงก์-
แม่เปิน 

27/12/1991 30 23/4/1992 
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บทท่ี 10 
ข้อมูลคดีป่าไม้และท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรมไม้ 

   
สาระส าคัญ 
 สถิติข้อมูลคดีป่าไม้และท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรมไม้สามารถน ามาวางแผนในการจัดการป่าไม้  
ในพื้นท่ีศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติประกอบด้วยข้อมูลคดีบุกรุกท่ีดินป่าไม้ข้อมูลคดีตัดไม้ในพื้นท่ีป่า
สงวนแห่งชาติและข้อมูลเล่ือยโซ่ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติเป็นต้น 
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บทท่ี 11 

ข้อมูลท่ีต้ังหน่วยงานราชการ 
   

1.กรมป่าไม้ 

กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรมป่าไม้ 10900 

โทรศัพท์:(662)-5514292-3 

โทรสาร:(662)-9405910 

 

2.หน่วยงานราชการอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 57 

 

บทท่ี 12 

ข้อมูลการส ารวจทรัพยากรป่าไมเ้พื่อการประเมนิมูลค่าป่าไม้ 
   

 

การวิเคราะห์ประเภทป่าไม้ปริมาณ (ความหนาแน่นจ านวนมูลค่า) และคุณภาพ (ชนิดพันธุ์ไม้
ส าคัญพันธุ์ไม้หายากดัชนีความหลากหลาย) และวิเคราะห์ความส าคัญของพื้นท่ีป่าไม้ท้ังในด้านนิเวศวิทยา
โดยพิจารณาจากความหนาแน่นของไม้ใหญ่ลูกไม้และกล้าไม้ตลอดจนปริมาตรไม้ในป่าและความส าคัญด้าน
เศรษฐกิจป่าไม้ได้แก่มูลค่าไม้ท่ีได้จากการท าไม้ออกและอื่นๆ ในบริเวณพื้นท่ีศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวน
แห่งชาติ 
 นอกจากนี้ยังท าการส ารวจรูปแบบและประเภทการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนท้องถิ่นที่อยู่
อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับพื้นท่ีป่าไม้ภายในศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเช่นการเก็บหาของป่าและการ
เก็บไม้ใช้สอย เป็นต้น 
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บทท่ี 13 

ข้อมูลอืน่ๆ เชน่โครงการหลวง/โครงการหลวงส่วนขยาย 

โครงการ คทช.เป็นต้น 
   

 โครงการหลวงท่ีอยู่ในพื้นท่ีศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 117 ป่าแมว่งก์-แม่เปิน  
จังหวัดนครสวรรค์ไม่มีโครงการหลวงท่ีอยู่ในพื้นท่ี 
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บทที่ 14 
ข้อมูลแผนที่ท้ายกฎกระทรวง 

   
สาระส าคัญ 

1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน ในท้องท่ีห้วยน้ าหอม อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  12 ณ วันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2501 ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 75 ตอนท่ี 34 ลงวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ.2501 เนื้อท่ีประมาณ 1,729.16 ตาราง
กิโลเมตร 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้มีไม้ชนิดท่ีมีค่าเป็นปริมาณมาก 
เช่น ไม้สัก ยาง ตะเคียน มะค่า และอื่นๆ เหมาะสมท่ีจะสงวนไว้เพื่อให้มีไว้ใช้ตลอดไป หรือเพื่อกิจการอย่าง
อื่น จึงสมควรจัดการสงวนป่าแห่งนี้ไว้ เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน 
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ภาคผนวก 
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ตารางภาคผนวก  ป่าชุมชน 
ล าดับ ชื่อป่าชุมชน พื้นที่ (ไร่) 

1 ป่าหมู่บ้านคลองแบ่ง 292.32 
2 ป่าหมู่บ้านมอสวรรค์หนึ่ง 94.77 
3 ป่าหมู่บ้านมอ 1 2 3 66.07 
4 ป่าหมู่บ้านปางสุด 70.71 
5 ป่าหมู่บ้านใหม่ศรีนคร 33.86 
6 ป่าหมู่บ้านบุ่งผักหนาม 83.66 
7 ป่าหมู่บ้านหนองพวาใต้ 20.50 
8 ป่าหมู่บ้านตลุกตาสาม 13.92 
9 ป่าหมู่บ้านเขาแหลม 103.23 
10 ป่าหมู่บ้านแม่กะสี 542.54 
11 ป่าหมู่บ้านปางชัย 82.06 
12 ป่าปกติบ้านมาบแก  - 
13 ป่าหมู่บ้านปางขนุน  - 
14 โครงการป่าชุมชนบ้านสระสวัสด์ิ (ต่อเนื่อง)  - 
15 โตรงการป่าชุมชนบ้านประดู่งาม (ต่อเนื่อง)  - 
16 โครงการป่าชุมชนบ้านชุมตาบง (ต่อเนื่อง)  - 
17 ป่าชุมชนบ้านมอสวรรค์ราษฎร์บ ารุง  - 
18 ป่าชุมชนบ้านฝาถัง  - 
19 ป่าชุมชนบ้านหนองไม้เหนือ  - 
20 ป่าชุมชนบ้านตะกรุด  - 
21 ป่าชุมชนบ้านประดู่งาม  - 
22 ป่าชุมชนบ้านปางสัก  - 
23 ป่าชุมชนบ้านเขามะตูม  - 
24 ป่าชุมชนบ้านท่ามะกรูด  - 
25 ป่าชุมชนบ้านสระสวัสด์ิ  - 
26 ป่าชุมชนบ้านชุมตาบง  - 
27 ป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย 1,748.73 

 


