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ส านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive summary) 

   
ความสําคัญ 

ข้อมูลพื้นฐานเป็นหัวใจสําคัญในการวางแผนการจัดการพื้นที่ และจัดทําแผนแม่บท ศูนย์จัดการ 
ป่าสงวนแห่งชาติ ในเบื้องต้นกรมป่าไม ้จึงได้ใช้แนวเขตการปกครองระดับตําบลเข้ามาเป็นแนวเขต  
ในการจัดทําข้อมูลพื้นฐาน 14 ชั้นข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นจุดเร่ิมต้นในการพัฒนา ปรับปรุง และจัดทํา
ข้อมูลพื้นฐาน เช่น แนวเขต แผนที่ และการจําแนกพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม (Zoning) และ
เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ในระดับตําบล) โดยสรุปข้อมูลพื้นฐานสําคัญดังน้ี 

1. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 26 ป่าแม่แจ่ม 2 จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังอยู่ที่ตําบลแม่นาจร  
อําเภอแมแ่จ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

2. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ แบ่งภารกิจเพื่อการจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์ ออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
2.1 ดูแลจัดทําฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง จํานวน 1 ป่า คือ  

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม เน้ือที่ประมาณ 624,401.64 ไร่  
2.2 บริหารจัดการป่าอื่นๆ และป่าสงวนแห่งชาติจํานวน 5 ป่า คือ 1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขาน

และป่าแม่วาง 2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม 3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง 4) ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุรินทร์ 
5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้าย ในท้องที่ตําบลที่รับผิดชอบแบบมีส่วนร่วม 

2.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครอง จังหวัด เชียงใหม่ 1 อําเภอ คือ 
อําเภอแม่แจ่ม (2 ตําบล ประมาณ 79 หมู่บ้าน) 

3. ศูนย์ฯบริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมด 624,401.64 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เน้ือที่ 
564,216.23 ไร่ พื้นที่ สปก. เน้ือที่ 8,069.20 ไร่ และพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เน้ือที่ 51,078.95 ไร่ 

4. พื้นที่ป่าคงสภาพที่เหลือ ทั้งหมด 502,075.04 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.41 ของพื้นที่ศูนย์ฯ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 497,826.19 ไร่ (เป็นพื้นที่ป่าป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 462,120.69 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 74.01 ของพื้นที่ศูนย์ฯ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 457,871.84 ไร่ พื้นที่สปก. จํานวน
2,315.74 ไร่ และพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 1,933.11 ไร่) 

5. มีพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 ร้อยละ 64.86 มีพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 2 ร้อยละ 27.72 มีพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 3  
ร้อยละ 5.76 และมีพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 4 ร้อยละ 1.66 ของพื้นที่ศูนย์ฯ 

6. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีร้อยละ 90.36 ของพื้นที่ศูนย์ฯ (พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ร้อยละ 90.58 
ส่วนใหญ่อยู่ในตําบลแม่นาจร และตําบลช่างเค่ิง พื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ ร้อยละ 6.47 และพื้นที่ที่กันออก ร้อยละ 2.69)   

7. พื้นที่สูงสุดและตํ่าสุดประมาณ 400-1,699 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง  
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8. การดําเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่ศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
8.1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด 

 8.1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 1 ป่า คือ ป่าชุมชนป่าบ้านแม่วาก หมู่ที่ 6 ตําบลแม่นาจร อําเภอ 
แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ แบ่งเน้ือที่ตามประเภทป่าดังน้ี  

 1. ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ 600 ไร่  
 2. ป่า พ.ร.บ.ฯ พื้นที่ - ไร่  
 8.1.2 ข้อมูลวัดที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ จํานวน 3 วัด มีพื้นที่  36 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา  

เพื่อดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 เห็นชอบในหลักการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้  

8.2 ข้อมูลฝายมีจํานวน 13 ฝาย 
8.3 ข้อมูลไฟป่า จํานวนการเกิดไฟป่า (ยังไม่มีข้อมูล) 
8.4 ข้อมูลราษฎรถือครองที่ดิน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม 2 จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 

ในการถือครองที่ดินประมาณ 41.13 ไร่  
8.5 ข้อมูลงานอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า 11 ราย 11 กิจกรรม 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- 
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บทที่ 1 
ข้อมูลทีต่ั้งส านกังาน 

   
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 26 ป่าแม่แจ่ม 2  จังหวัดเชียงใหม ่
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ 
ท่ีตั้ง ตําบลแม่นาจร อําเภอแมแ่จ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 1  ข้อมูลติดต่อผู้อํานวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 26 ป่าแม่แจ่ม 2  จังหวัดเชียงใหม ่
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ นายมนูญ  ขุนทรงอักษร 
ปีท่ีด ารงต าแหน่ง 2558 
โทรศัพท์/โทรสาร 083-325-2484 
E-mail  - 
Website www.forest.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ที่ต้ังศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 26 ป่าแม่แจ่ม 2 จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 2  ค่าพิกัดที่ตั้งศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
UTM (Zone 47) Lat-Long 
N (Y) = 2061758.53 Lat (Y) = 18.6458 
E (X) = 433947.00 Long (X) = 98.3737 

 

 

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

   
สาระส าคัญ 
 

1. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่  26 ป่าแม่แจ่ม 2 จังหวัดเชียงใหม่ 
แบ่งภารกิจ เพื่อการจัดการป่าแบบเอนกประสงค์ ออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
1.1 ดูแลจัดทําฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 1 ป่า คือ 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม 2 เน้ือที่ประมาณ 624,401.64 ไร่  

1.2 บริหารจัดการป่าอื่นๆ และป่าสงวนแห่งชาติจํานวน 5 ป่า คือ 1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขาน
และป่าแม่วาง 2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม 3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง 4) ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุรินทร์ 
5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้าย ในท้องที่ตําบลที่รับผิดชอบแบบมีส่วนร่วม 

1.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครอง จังหวัด เชียงใหม่ 1 อําเภอ คือ 
อําเภอแม่แจ่ม (2 ตําบล ประมาณ 79 หมู่บ้าน) 

 

2. ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
 2.1 ทรัพยากรป่าไม้โดยทั่วไป  พื้นที่ป่าไม้ภายในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม 2 ถือว่ามี

ความสําคัญอย่างมาก เน่ืองจากเป็นพื้นที่ดูดซับนํ้าจากฝนจากลําห้วยแม่หอย ห้วยแม่เอาะ ห้วยแม่ขอ และห้วย
ขุนแม่แมะ และไหลลงสู่นํ้าแม่แจ่ม สภาพป่าไม้โดยรวมยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าดิบ
สมบูรณ์ อยู่บริเวณทิศตะวันออก ยาวจากทิศเหนือต่อเน่ืองไปถึงทิศใต้ของพื้นที่ และบางส่วนเป็นป่าผลัดใบรอ
สภาพฟื้นฟู อยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่  มีพรรณไม้ที่สําคัญ คือ สัก (Tectona grandis L. f.) ประดู่ 
(Pterocarpus macrocarpus Kurz) แดง (Elaeocarpus stipularis Blume) เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex Blume) 
รัง (Shorea siamensis Miq.) ตะแบก (Lagerstroemia calyculata Kurz) รกฟ้า (Terminalia alata B. Heyne ex Roth) 
ตะเคียน (Hopea sp.) ก่อ (Quercus sp.) ยาง (Dipterocarpus sp.) สน (Pinus sp.) ฯลฯ และมีของป่ากับ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนด้วย    

 2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ประกอบด้วย กระทิง (Bos gaurus) กวางป่า (Rusa 
unicolor) เลียงผา (Capricornis) เก้ง (Muntiacini) หมีควาย (Ursus thibetanus) ชะนี (Hylobatidae)  
ลิง (Macaca spp.) ค่าง (Colobinae) อีเห็น (Paradoxurus hermaphrodites) กระต่ายป่า (Lepus 
peguensis) หมูป่า (Sus scrofa) และช้างป่า (Elephas maximus) ซึ่งมักจะอพยพหากินไปยังเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าอมก๋อยสลับกับดงสามหมื่นและป่าแม่ปาย นกประกอบด้วย นกยูง (Pavo muticus) ไก่ฟ้าชนิดต่างๆ ไก่ป่า 
(Gallus gallus) นกแก้ว  (Psittaciformes) นกขุนทอง (Gracula religiosa) นกขุนแผน (Urocissa 
erythroryncha) นกหัวขวาน (Picidae sp.) เหยี่ยว (Falco sp.) ฯลฯ 

สัตว์เลื้อยคลาน ประกอบด้วยงูเหลือม งูหลาม (Python bivittatus) งูเห่า (Naja) ตะกวด 
(Varanus bengalensis) แย้ (Leiolepis) เต่า (Testudines) ตะพาบนํ้า (Amyda cartiliaginea) ฯลฯ  
สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก ประกอบด้วย กบชนิดต่างๆ เขียด อึ่งอ่าง ฯลฯ ปลายังไม่มีการสํารวจ จะมีปลาอยู่
ตามลําห้วยและแม่นํ้าต่างๆ โดยเฉพาะนํ้าแม่แจ่มมีปลามากมายหลายชนิด 
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2.3 แหล่งนํ้า เน่ืองจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบกลางหุบเขาบนเทือกเขาถนนธงชัย มีเทือก
ดอยน้อยใหญ่สลับซับซ้อนกันมีความลาดเอียงมาก พื้นที่ป่าธรรมชาติยังมีอยู่มากจึงเป็นแหล่งต้นนํ้าหลายสาย  
ที่ไหลมาเติมลํานํ้าแม่แจ่ม โดยในพื้นที่ตําบลแม่นาจร มีแม่นํ้าสาขาของลํานํ้าแม่แจ่ม 4 สาย คือ ห้วยแม่หอย
ห้วยแม่เอาะ ห้วยแม่ขอและห้วยขุนแม่แมะ มีลําห้วยสาขาจากตําบลแม่นาจรไปหาอําเภอแม่แจ่มอีก 13  
ลําห้วย คือ ห้วยแม่สะแงะ ห้วยแม่หมุ ห้วยแม่วาก ห้วยแม่หยอด ห้วยแม่ศึก ห้วยแม่แทน ห้วยแม่กึ๋น ห้วยแม่ปาน 
ห้วยแม่แรก ห้วยแม่ขาน ห้วยแม่ขี้มูก ห้วยแม่ตูมและห้วยแม่ลอง 

 

2.4 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สภาพพื้นที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว  
ที่สําคัญ ได้แก่ 

- วัดพุทธเอ้น ต้ังอยู่ที่ตําบลช่างเค่ิง อําเภอแม่แจ่ม ตามประวัติกล่าวว่า วัดพุทธเอ้นก่อสร้างใน
สมัยต้นรัตนโกสินทร์ เมื่อ 200 กว่าปี มาแล้ว มีโบราณสถานซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้วคือ “โบสถ์นํ้า” 
ลักษณะคือสร้างในสระสี่เหลี่ยมโดยปักเสาลงในนํ้าล้อมรอบ ด้วยกําแพงศิลาแลง บริเวณรอบโบสถ์จนถึง
กําแพง เรียกว่า “อุทกสีมา” มีความหมาย เหมือนกับ “ขันทสีมา” ของโบสถ์บนบก โบสถ์นํ้าน้ีได้รับการขึ้น
ทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้ว คติการบวชในโบสถ์ กลางนํ้าน้ันถือว่าเป็นการบวชพระ ภิกษุสงฆ์ที่มี ความ
บริสุทธิ์มากที่สุด ได้รับอิทธิพลมาจากฝ่ายลังกา ปัจจุบันการ บวชกลางนํ้าน้ีได้ยกเลิกไปหมดแล้ว บริเวณ
ด้านหลังโบสถ์นํ้ามี วิหารเก่าแก่ ซึ่งภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือ ช่างสกุลไทย ใหญ่ ปัจจุบันหลงเหลือ
เพียงภาพเดียว เหนือประตูทางเข้าด้านหลัง 
 

  
 

ภาพที่ 2  วัดพุทธเอ้น 

 

 -วัดกองกาน ต้ังอยู่ที่ ตําบลช่างเค่ิง อําเภอแม่แจ่ม อยู่ห่างจากวัดพุทธเอ้นประมาณ  
2 กิโลเมตร เป็นวัดสําคัญของชาวแม่แจ่ม เน่ืองจากภายในวิหารมี พระเจ้าตนหลวงซึ่งเป็น พระพุทธรูป
คู่บ้านคู่เมืองแม่แจ่ม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ชาวแม่แจ่มจะไปสรงน้ององค์ พระกันทุกปีพระเจ้าตนหลวงน้ีเป็น 
แบบล้านนาและมีขนาดใหญ่ที่สุดในอําเภอแม่แจ่ม ตัววิหารเป็นไม้ และหลังคา มุงแป้นเกล็ดแบบโบราณ  

 

 

http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/pic3/puttaan1.jpg
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/pic3/puttaan5.jpg
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/pic3/puttaan1.jpg
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/pic3/puttaan5.jpg
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ภาพที่ 3  วัดกองกาน 
 

- ล่องแพนํ้าแม่แจ่ม พื้นที่ตําบลแม่นาจรมีสภาพเป็นป่าเขาและภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร  
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเกือบทั้งพื้นที่ มีแม่นํ้าแจ่ม, แม่นํ้าขุนแม่นาย และแม่นํ้าแม่หยอดเป็นสายหลัก จึง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวล่องแพนํ้าแม่แจ่มที่ขึ้นชื่ออีกจุดนึง 

 

 
 

ภาพที่ 4  ล่องแพนํ้าแม่แจ่ม 
 

- ผ้าตีนจกแม่แจ่ม ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าซีนตีนจกแม่แจ่ม  ตําบลช่างเค่ิง เป็นอีกตําบลที่
ชาวบ้านนิยมทอผ้าตีนจกแม่แจ่ม ผ้าซีนตีนจกแม่แจ่ม และผ้าฝ้ายทอมือ กันมาก แต่ละบ้านจะมีเคร่ืองทอ
อยู่ใต้ถุนบ้าน ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองชนิดน้ีเป็นที่นิยมอย่างสูงเพราะมีความสวยสดงดงามและลวดลายที่ออกมา
มีความวิจิตรบรรจง 

 

 
ภาพที่ 5  ผ้าตีนจกแม่แจ่ม 

http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/pic3/gonggan1.jpg
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/pic3/gonggan2.jpg
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/pic3/gonggan1.jpg
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/pic3/gonggan2.jpg
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/pic3/gonggan1.jpg
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/pic3/gonggan2.jpg
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/pic3/gonggan1.jpg
http://www.paiduaykan.com/76_province/north/chiangmai/pic3/gonggan2.jpg
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- ข้อมูลสถานที่สําคัญอื่นๆ  
1. ที่ว่าการอําเภอแม่แจ่ม 
2. วัดช่างเค่ิง  
3. วัดต่อเรือ  
4. วัดทุ่งยาว  
5. วัดน้อย  

6. วัดบนนา  

7. วัดบ้านเจียง(เจียง)  

8. วัดบุปผาราม  

9. วัดพร้าวหนุ่ม  

11. วัดแม่ปาน  

12. วัดห้วยริน  

13. วัดกู่    ภาพที่ 6 ข้อมูลสถานที่สําคัญ 

 
2.5 ข้อมูลพื้นที่แบ่งตามเขตการปกครอง 

 2.5.1 ตําบล  
 

ตารางท่ี 3 รายชื่อตําบล 

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

 จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แจ่ม ต.แม่นาจร  13,295       507,527.72  

 จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเค่ิง  7,497       116,873.92  

 รวม  1 2   20,792      624,401.64  
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 2.5.2 หมู่บ้าน 
 

ตารางท่ี 4 รายชื่อหมู่บ้าน 

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

1 บ้านสบห้วยกองปวน ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

2 บ้านเน ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

3 บ้านกอก ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   
4 บ้านนา(ใหม่) ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

5 บ้านยางแล ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

6 บ้านดอนสันเกี๋ยง ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

7 บ้านแม่ปานน้อย ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

8 บ้านสันป่าตึง ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

9 บ้านสันป่ากว้าง ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

10 บ้านตีนผา ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

11 บ้านยางแม่หมิง ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   
12 บ้านเจียร ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

13 บ้านดอยพะป่ายาง ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

14 บ้านใหม่ ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

15 บ้านขุนโป่งสะแยน แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

16 บ้านแอเลาะ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

17 บ้านห้วยแม่รวม แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

18 บ้านแม้วห้วยขมิ้น แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   
19 บ้านแม่จ๊ะน้อย แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

20 บ้านแม่จ๊ะหลวง แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

21 บ้านห้วยขมิ้น(1) แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

22 บ้านห้วยขมิ้น แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

23 บ้านแม่แฮใต้ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

24 บ้านห้วยหอย แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   
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ตารางท่ี  4 (ต่อ)     

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

25 บ้านแม่เอาะกลาง แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

26 บ้านแม่เอาะใต้ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

27 บ้านแม่เอาะ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   
28 บ้านแม่สะงะ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

29 บ้านแม่มุน้อย แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

30 บ้านห้วยตุบขอน แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

31 บ้านห้วยข้าวลีบ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

32 บ้านยางห้วยเย็น แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

33 บ้านขุนแม่มุ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

34 บ้านแม่จอนน้อย แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   
35 บ้านขุนแม่วาก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

36 บ้านยางแม่จอนหลวง แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

37 บ้านเกือก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

38 บ้านแม้วแม่แจะ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

39 บ้านสามสบผาหลวง แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

40 บ้านโปกาใต้ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

41 บ้านแม้วอมครอง แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   
42 บ้านยางแม่ผาปู แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

43 บ้านแม่ตะละใต้ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

44 บ้านทุ่งยาว ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

45 บ้านต่อเรือ ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

46 บ้านสันหนอง ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

47 บ้านเกาะ ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

48 บ้านต้นตาล ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

49 บ้านพร้าวหนุ่ม ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   
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ตารางท่ี  4 (ต่อ)     

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

50 บ้านป่าเท้อ ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

51 บ้านท้องฝาย ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

52 บ้านห้วยริน ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   
53 บ้านแม่ปาน ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

54 บ้านแม่หมิง ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

55 บ้านช่างเค่ิงบน ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

56 บ้านป่าตึง ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

57 บ้านแม่กึ๋ง (บนนา) ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

58 บ้านพุทธเอ้น ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

59 บ้านแพม ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   
60 บ้านสบแม่รวม แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

61 บ้านแม่ซา แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

62 บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

63 บ้านแม่มุ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

64 บ้านแม่นาจร แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

65 บ้านแม่วาก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

66 บ้านสบวาก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   
67 บ้านห้วยผา แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

68 บ้านขุนวาก (แม่มะลอ) แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

69 บ้านแม่เอาะ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

70 บ้านสบขอ (แม่ขอ) แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

71 บ้านแม่หอย แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

72 บ้านแม่แจ๊ะ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

73 บ้านพัฒนาสันติ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

74 บ้านแม่สะงะ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   
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ตารางท่ี  4  (ต่อ)     

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

75 บ้านแม่นาจรเหนือ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

76 บ้านขุนแม่รวม แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

77 บ้านห้วยเขียดแห้ง แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   
78 บ้านท้องฝาย ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

79 บ้านใหม่ปูเลย ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   
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2.6 ข้อมูลอาชีพ / รายได้เฉลีย่ของชุมชน 
 อําเภอแม่แจ่มหรือ "เมืองแจ๋ม" น้ันแต่เดิมเรียกกันว่า "เมืองแจม" มีเร่ืองเล่าคร้ังโบราณ

กาลว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระมหากัจจายนะ ได้จาริกผ่านมาทางยอดดอยอ่างกา (ดอยอิน
ทนนท์) เช้าวันหน่ึงเมื่อพระองค์เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ มีย่าลัวะเฒ่า (หญิงชราชาวลัวะ) คนหน่ึงนํา
ปลาปิ้งเพียงคร่ึงตัวมาใส่บาตรถวาย พระบรมศาสดาทอดพระเนตรด้วยความเมตตาและความสงสัย จึงตรัส
ถามย่าลัวะ ว่า "แล้วปลาอีกคร่ึงตัวล่ะอยู่ไหน" ย่าลัวะทูลตอบว่า "เก็บไว้ให้หลาน" พระองค์จึงทรงรําพึงว่า 
"บ้านน้ีเมืองน้ีมันแจมแต๊นอ" (เมืองน้ีช่างอดอยากจริงหนอ) ซึ่งต่อมาดินแดนน้ีจึงได้ชื่อว่า "เมืองแจม" คําว่า 
"แจม" เป็นภาษาลัวะแปลว่า มีน้อย ไม่พอเพียง หรือขาดแคลน ต่อมาเมื่อกลุ่มคนไท-ยวน (ไต) มาอยู่ จึง
เรียกชื่อตามสําเนียง ไท-ยวนว่า "เมืองแจ๋ม" และเพี้ยนเป็นเมืองแจ่มหรือ "แม่แจ่ม" อันเป็นนามมงคล 
หมายถึงให้เมืองน้ีเป็นเมืองแห่งความแจ่มใส ลบความหมายของคําว่า "แจม" 
 
ตารางท่ี 5 ข้อมูลอาชีพ รายได้เฉลี่ยของชุมชนของอําเภอแม่แจ่ม 

1.อาชีพหลัก ได้แก่ 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ 
1.ทํานา 
2.เลี้ยงสัตว์ 
3.ทําสวน 

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 
การปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงที่สําคัญ ได้แก่ ไก่พื้นเมือง โค สุกร กระบือ เป็ดเทศ 
ไก่ไข่ 

3.จํานวนธนาคาร  
 

มี 2 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

4.จํานวนห้างสรรพสินค้า ไม่ม ี

 
2.7 ข้อมูลด้านสังคม (หมู่บ้านในและนอกเขตป่า/ประชากร)  

 หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จํานวนหมู่บ้าน 51 หมู่บ้าน 2 ตําบล 1 อําเภอ จํานวน
ครัวเรือน - ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด - คน 
 
ตารางท่ี 8  ข้อมูลด้านสังคม หมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแมแ่จ่ม 2 

ล าดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1 แม่นาจร แม่แจ่ม -  

2 ช่างเค่ิง แม่แจ่ม -  

 รวม  -  

 
  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99
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ตารางท่ี 9  หมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม 2 

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

1 บ้านแม่ปานน้อย ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

2 บ้านยางแม่หมิง ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

3 บ้านขุนโป่งสะแยน แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

4 บ้านแอเลาะ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

5 บ้านห้วยแม่รวม แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

6 บ้านแม้วห้วยขมิ้น แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

7 บ้านแม่จ๊ะน้อย แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

8 บ้านแม่จ๊ะหลวง แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

9 บ้านห้วยขมิ้น(1) แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

10 บ้านห้วยขมิ้น แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

11 บ้านแม่แฮใต้ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

12 บ้านห้วยหอย แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

13 บ้านแม่เอาะกลาง แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

14 บ้านแม่เอาะใต้ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

15 บ้านแม่เอาะ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

16 บ้านแม่สะงะ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

17 บ้านแม่มุน้อย แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

18 บ้านห้วยตุบขอน แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

19 บ้านห้วยข้าวลีบ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

20 บ้านยางห้วยเย็น แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

21 บ้านขุนแม่มุ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

22 บ้านแม่จอนน้อย แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

23 บ้านขุนแม่วาก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

24 บ้านยางแม่จอนหลวง แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

25 บ้านเกือก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   
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ตารางท่ี 9  (ต่อ)     

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

26 บ้านแม้วแม่แจะ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

27 บ้านสามสบผาหลวง แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

28 บ้านโปกาใต้ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

29 บ้านแม้วอมครอง แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

30 บ้านยางแม่ผาปู แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

31 บ้านแม่ตะละใต้ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

32 บ้านแม่ปาน ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

33 บ้านป่าตึง ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

34 บ้านสบแม่รวม แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

35 บ้านแม่ซา แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

36 บ้านแม่แฮเหนือ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

37 บ้านแม่มุ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

38 บ้านแม่นาจร แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

39 บ้านแม่วาก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

40 บ้านสบวาก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

41 บ้านห้วยผา แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

42 บ้านแม่เอาะ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

43 บ้านสบขอ (แม่ขอ) แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

44 บ้านแม่หอย แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

45 บ้านแม่แจ๊ะ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

46 บ้านพัฒนาสันติ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

47 บ้านแม่สะงะ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

48 บ้านแม่นาจรเหนือ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

49 บ้านขุนแม่รวม แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

50 บ้านห้วยเขียดแห้ง แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

51 บ้านใหม่ปูเลย ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   
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หมู่บ้านท่ีอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ จํานวนหมู่บ้าน 28 หมู่บ้าน 2 ตําบล 1 อําเภอ 
จํานวนครัวเรือน - ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด - คน 

 

ตารางท่ี 10  หมู่บ้านที่อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม 2 

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

1 บ้านท้องฝาย ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

2 บ้านท้องฝาย ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

3 บ้านแพม ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

4 บ้านเกาะ ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

5 บ้านช่างเค่ิงบน ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

6 บ้านห้วยริน ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

7 บ้านป่าเท้อ ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

8 บ้านสันหนอง ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

9 บ้านนา(ใหม่) ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

10 บ้านเจียร ช่างเค่ิง แมแ่จ่ม เชียงใหม ่   

11 บ้านกอก ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

12 บ้านดอยพะป่ายาง ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

13 บ้านพร้าวหนุ่ม ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

14 บ้านแม่กึ๋ง (บนนา) ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

15 บ้านใหม่ ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

16 บ้านพุทธเอ้น ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

17 บ้านเน ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

18 บ้านต่อเรือ ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

19 บ้านสบห้วยกองปวน ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

20 บ้านดอนสันเกี๋ยง ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

21 บ้านยางแล ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

22 บ้านต้นตาล ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

23 บ้านตีนผา ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   
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ตารางท่ี 10  (ต่อ)     

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

24 บ้านสันป่ากว้าง ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

25 บ้านสันป่าตึง ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

26 บ้านทุ่งยาว ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

27 บ้านแม่หมิง ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่   

28 บ้านขุนวาก (แม่มะลอ) แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่   
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บทท่ี 3 
ข้อมูลประเภทพ้ืนท่ี 

   
สาระส าคัญ 

ศูนย์จัดการป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 26 ป่าแม่แจ่ม 2 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานภาคสนามของ
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ซึ่งการปฏิบัติงานต้องทราบว่าในพื้นที่มีการจัดการป่า
ตามกฎหมายแบบใดบ้าง เพื่อให้ทราบข้อมูลพ้ืนท่ีหน่วยงานท่ีมีผลกระทบโดยตรงกับป่าสงวนแห่งชาติ 
ที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบในปัจจุบันมีขนาด โดยแบ่งประเภทพื้นที่ตามกฎหมาย ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 11  ข้อมูลประเภทพื้นที่ 

หมายเหตุ ร้อยละเปรียบเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ 
 
 

 

ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ี 

(ไร่) ร้อยละ 

1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 624,401.64 100.00 

2.ป่าสงวนแห่งชาติ 564,216.23 90.36 

3.พื้นที่ส.ป.ก. 8,069.20 1.29 

4.อุทยานแห่งชาติ 51,078.95 8.18 

5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า - - 

6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า - - 

7.พื้นที่อื่นๆ - - 
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บทท่ี 4 
ข้อมูลพ้ืนท่ีป่า 

  
สาระส าคัญ 

การแปลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ป่าคงสภาพ ปี 2557 เป็นฐานสําคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ที่คงเหลืออยู่ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม การจัดการป่ามีหลากหลายรูปแบบและ
หลายหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ดังน้ันศูนย์จัดการป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 26 
ป่าแม่แจ่ม 2 จังหวัดเชียงใหม่ จําเป็นต้องทราบว่าป่าคงสภาพที่เหลืออยู่มีผู ้ดูแลหรือไม่ หน่วยงานใด 
เป็นผู้ดูแล และเหลือจํานวนกี่ไร่เพื่อการประสาน ควบคุม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการพื้นที่ตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
 

ตารางท่ี 12  ข้อมูลพื้นที่ป่า 

 

 

ประเภทพ้ืนท่ี 
ขนาดพ้ืนท่ี ป่าคงสภาพ 

(ไร่) (ไร่) (ร้อยละ) 

1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 624,401.64 502,075.04 80.41 

  ความรับผิดชอบกรมป่าไม้  
497,826.19 79.73 

2.ป่าสงวนแห่งชาติ 564,216.23 462,120.69 74.01 

  ความรับผิดชอบกรมป่าไม้ 
 

457,871.84 73.33 

3.พื้นที่ ส.ป.ก. 8,069.20 2,315.74 0.37 

4.อุทยานแห่งชาติ 51,078.95 1,933.11 0.31 

5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า - - - 

6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า - - - 

7.ป่าในพื้นที่อื่นๆ - 38,021.24 - 

หมายเหตุ ร้อยละเปรียบเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ 
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บทท่ี 5 
ข้อมูลการแบ่งช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 

   
สาระส าคัญ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบ เร่ือง การกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า 
และข้อเสนอแนะมาตรการใช้ที่ดินในเขตลุ่มนํ้า โดยที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติมีข้อมูลการแบ่งชั้นคุณภาพ 
ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 13  ข้อมูลการแบ่งชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า 

 

 

 

 

 

ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ           624,401.64          100.00  

พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1           404,959.50             64.86  

พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 2           173,088.72             27.72  

พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 3             35,980.51               5.76  

พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 4             10,371.45               1.66  

พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 5 - - 

แหล่งนํ้า - - 
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บทท่ี 6 
ข้อมูลจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในพ้ืนท่ี 

ป่าสงวนแห่งชาติ และการจ าแนกพ้ืนท่ีเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
   
สาระส าคัญ 

1. การกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 และ
วันที่ 17 มีนาคม 2535 มีมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังน้ี 

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 
 
ตารางท่ี 14  ข้อมูลการจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่า 

การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีป่า 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ         624,401.64          100.00  

เขตอนุรักษ์ 565,555.36 90.58 

เขตเศรษฐกิจ 42,090.11 6.74 

เขตเหมาะสมกับการเกษตร - - 

พื้นที่กันออก 16,827.32 2.69 

พื้นที่อื่นๆ - - 

หมายเหตุ การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินจําแนกเฉพาะพื้นที่ป่า 
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2. การจําแนกพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม  
2.1 พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 

- อุทยานแห่งชาติ 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
- พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้น 1 
- พื้นที่ป่าสมบูรณ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เช่นโครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ "ห้องเรียน

ธรรมชาติ" วนอุทยาน สวนรุกขชาติ เป็นต้น 
- พื้นที่ป่าชายเลน 

2.2 พื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ 
- สวนป่า 
- ป่าชุมชน 
- โครงการพัฒนาต่างๆ เช่น โครงการพระราชดําริโครงการ คทช. โครงการวนเกษตร สทก. 

เป็นต้น 
2.3 พื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อเกษตรกรรม 

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

   
สาระส าคัญ 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําคัญในการจัดทําโมเดลการบริหารจัดการลุ่มน้ าและพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยธรรมชาติ ของ
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ข้อมูลระดับความสูงจากนํ้าทะเลปานกลางเป็นสิ่งสําคัญ ซึ่งศูนย์จัดการกลุ่มป่า
สงวนแห่งชาติ ที่ 26 ป่าแม่แจ่ม 2 จังหวัดเชียงใหม่ 

สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน ทอดยาวตามแนวเหนือ -ใต้ อยู่แนวเดียวกับ
เทือกเขาดอยอินทนนท์ มีความสูงต้ังแต่ 400-1,699 เมตร จากระดับนํ้าทะเล โดยจะมีความสลับซับซ้อนและลาด
ชันจากทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ กล่าวคือ ทางทิศใต้จะมีความสลับซับซ้อนน้อยกว่าและความลาดชัน เฉลี่ย
น้อยโดยเฉลี่ยประมาณ 15-20% ส่วนทางทิศเหนือของพื้นที่จะมีความลาดชันมากขึ้นไปตามลําดับประมาณ 
20-48% มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 1,000 เมตรจากระดับนํ้าทะเล  
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บทท่ี 8 
ข้อมูลพ้ืนท่ีลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าย่อย 

 
สาระส าคัญ 

คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ ได้แบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็นลุ่มนํ้าสําคัญ 25 ลุ่มนํ้า และ
แบ่งออกเป็นลุ่มนํ้าย่อย 254 ลุ่มนํ้าย่อย มีพื้นที่ลุ่มนํ้ารวมทั้งประเทศประมาณ 511 ,361 ตารางกิโลเมตร 
(ยังไม่รวมพื้นที่เกาะต่างๆ ยกเว้นเกาะภูเก็ต) 

 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 26 ป่าแม่แจ่ม 2 จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในพื้นที่ลุ่มหลัก คือ  
ลุ่มนํ้าปิง จากการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 
ของลุ่มนํ้าวัง พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มนํ้าปิงเป็นพื้นที่ป่าไม้ 14,629,724 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67.78 ของพื้นที่ทั้ง
ลุ่มนํ้า เห็นได้ว่า ลุ่มนํ้าปิงยังมีการอนุรักษ์ป่าต้นนํ้า มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก ถึงแม้ว่าพื้นที่ป่าไม้ในปี พ.ศ.2552 
จะลดลงจากปี พ.ศ.2545 ค่อนข้างมาก เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการลักลอบตัดไม้ของนายทุน และการบุกรุก
เพื่อทําเกษตรกรรมของประชากรในลุ่มนํ้าปิง สําหรับพื้นที่เกษตรกรรมในลุ่มนํ้าปิงมี 5,388,861 ไร่ หรือ 8,622.18 ตร.กม. 
คิดเป็นร้อยละ 24.97 ของพื้นที่ทั้งลุ่มนํ้า อ้างอิงจาก http://www.haii.or.th/wiki/index.php 

ลุ่ม นํ้าปิง  เป็นลุ่ม นํ้าสํา คัญลุ่ม นํ้าหน่ึงทางภาคเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 
21,585,519 ไร่ แบ่งลุ่มนํ้าปิงออกเป็น 15 มีต้นกําเนิดในทิวเขาผีปันนํ้าในเขตอําเภอเชียงดาวไหลลงมาทาง
ทิศใต้ผ่านหุบเขา เมื่อเข้าเขตอําเภอแม่แตงมีนํ้าแม่งัดไหลมาบรรจบทางฝั่งซ้ายและนํ้าแม่แตงไหลมาบรรจบ
ทางฝั่งขวาและไหลเข้าสู่พื้นที่ราบลุ่มในเขตจังหวัดเชียงใหม่ มีนํ้าแม่กวงไหลมาบรรจบทางฝั่งซ้ายที่บริเวณ
พื้นที่ของจังหวัดลําพูน จากน้ันแม่นํ้าปิงจะไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีนํ้าแม่ลี้ซึ่งไหลจากอําเภอลี้
ขึ้นมาทางเหนือมาบรรจบกับแม่นํ้าปิงที่อําเภอจอมทองทางด้านฝั่งซ้าย จากอําเภอจอมทองแม่นํ้าปิงไหลลง
ใต้มีนํ้าแม่แจ่มไหลมาบรรจบทางฝั่งขวาที่อําเภอฮอดก่อนไหลเข้าสู่อ่างเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพลที่อําเภอดอยเต่า 
สําหรับแม่นํ้าปิงตอนล่างใต้เขื่อนภูมิพลน้ัน แม่นํ้าปิงจะไหลผ่านที่ราบและมาบรรจบกับแม่นํ้าวังซึ่งไหลมา
ทางฝั่งซ้ายของแม่นํ้าปิงที่จังหวัดตาก และไหลผ่านที่ราบกว้างใหญ่ในเขตจังหวัดกําแพงเพชรไปบรรจบ
แม่นํ้าน่านที่ปากนํ้าโพ จังหวัดนครสวรรค์ ลุ่มนํ้าปิงครอบคลุมพื้นที่ใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน 
ตาก กําแพงเพชร และนครสวรรค์ อ้างอิงจาก http://www.haii.or.th/wiki/index.php/ 
  

http://www.haii.or.th/wiki/index.php
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ตารางท่ี 15  ข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า 

 
  

ชั้นคณุภาพลุ่มน้ า 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ         624,401.64          100.00  

ลุ่มน้ าหลัก:ลุ่มน้ าปิง 620,984.00  99.45  

ลุ่มน้ าหลัก:ลุ่มน้ าสาละวิน   3,417.18  0.55  

1.1 ลุ่มนํ้าย่อย:แม่นํ้าแม่แจ่มตอนบน 542,209.90  86.84  

1.2 ลุ่มนํ้าย่อย:แม่แจ่มตอนล่าง 78,812.71  12.62  

1.3 ลุ่มนํ้าย่อย:แมสุ่ริน 1,562.15  0.25  

1.4 ลุ่มนํ้าย่อย:แมส่ะมาด 1,139.45  0.18  

1.5 ลุ่มนํ้าย่อย:แม่งาน 537.15 0.09 
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บทท่ี 9 
ข้อมูลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  
สาระส าคัญ  

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเป็นหน่วยงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ จึงต้องมีข้อมูลการ
ดําเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด เพื่อความถูกต้อง
แม่นยํา ในการจัดการป่าอย่างเหมาะสม ต่อไป 

1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด 
1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 1 ป่า คือ ป่าชุมชนป่าบ้านแม่วาก หมู่ที่  6 ตําบลแม่นาจร อําเภอ 

แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม่ แบ่งเน้ือที่ตามประเภทป่าดังน้ี  
1. ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ 600 ไร่  
2. ป่า พ.ร.บ.ฯ พื้นที่ 600 ไร่  
พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน และองค์กรชุมชน 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน เป็นป่าที่ประชาชนเข้าไปใช้สอยตามวิถีชีวิตของคนทุกคนในชุมชนน้ัน 
ทั้งเรื่องการทํามาหากิน ระบบครอบครัวเครือญาติ ประเพณีความเชื่อ อํานาจ และกฎระเบียบในชุมชน  
ป่าชุมชนจึงมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมินิเวศ และวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนในท้องถิ่น 

 

1.2 ข้อมูลวัดที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 26 ป่าแม่แจ่ม 2 จํานวน 3 วัด  
มีพื้นที่ 36 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา เพื่อดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 เห็นชอบใน
หลักการการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้  

 
ตารางท่ี 15 ข้อมูลวัดที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 26 ป่าแม่แจ่ม 2 
ล าดับ ช่ือท่ีพักสงฆ์ บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตารางวา 

1 บ้านแม่นาจร  - 5 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม ่  -  - 1 
2 ป่าสารภี  - 8 ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม ่ 14 0 59 
3 อารามสันพัฒนา  - 17   แม่แจ่ม เชียงใหม ่ 22 2 0 
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2 ข้อมูลฝาย  
 

ตารางท่ี 16  ข้อมูลฝาย 
ล าดับ โครงการ/ที่ต้ัง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

1 

ฝายห้วยแม่ปาน (ตอนบน)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
บ้านแม่ปาน  
ตําบลช่างเค่ิง  

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 
ประโยชน์ของโครงการ :  1,000 ไร่     
40 ครัวเรือน 

อําเภอแม่แจ่ม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

2 

ฝายแม่จอนหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ :  ฝาย    

บ้านแม่จอนหลวง  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่     
260 ครัวเรือน      

ตําบลแม่นาจร   
อําเภอแม่แจ่ม   

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

3 

ฝายแมม่ะลอ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ :  ฝาย    

บ้านแม่วาก ตําบลแม่นาจร   28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่     

อําเภอแม่แจ่ม   75 ครัวเรือน 350 คน      
    หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

4 

ฝายแม่วาก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
บ้านสบวาก  
ตําบลแม่นาจร  

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่      

อําเภอแม่แจ่ม   55 ครัวเรือน 306 คน 

      หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

5 

ฝายแม่ปาน (แม่ปวน)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
บ้านบ้านใหม่   
ตําบลช่างเค่ิง  

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ประโยชน์ของโครงการ :  900 ไร่     

อําเภอแม่แจ่ม   39 ครัวเรือน 80 คน      
    หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

6 

ฝายแม่อวมตอนบน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ :  ฝาย 

บ้านทุ่งยาว ตําบลช่างเค่ิง  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่      

อําเภอแม่แจ่ม   170 ครัวเรือน  
    หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

7 

ฝายแม่อวมตอนล่าง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ :  ฝาย    

บ้านต่อเรือ ตําบลช่างเค่ิง   28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร่     

อําเภอแม่แจ่ม   หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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ตารางที่ 16  (ต่อ)   

ล าดับ โครงการ/ที่ต้ัง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

8 

ฝายแม่ปาน (อีนอ)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ :  ฝาย 

ตําบลช่างเค่ิง 18 มกราคม พ.ศ. 2524   ประโยชน์ของโครงการ : 400 ไร่ 

อําเภอแม่แจ่ม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

    

9 

อ่างเก็บนํ้าห้วยหอย 1  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บนํ้า 
ตําบลแม่นาจร  
อําเภอแม่แจ่ม 

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 

    หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

10 

พัฒนาลุ่มนํ้าแม่แจ่ม  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ฎีกา) ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
(ฝายสบแมร่วมพร้อม
ระบบส่งนํ้า)  
บ้านสบแมร่วม 

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ประโยชน์ของโครงการ : 150 ไร่ 

ตําบลแม่นาจร   85 ครัวเรือน 320 คน 

อําเภอแม่แจ่ม   หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

11 

พัฒนาลุ่มนํ้าแม่แจ่ม  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                   ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
(ฝายบ้านป่าตึงพร้อม
ระบบส่งนํ้า) 

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 

บ้านป่าตึง   หน่วยงานรับผิดชอบ :  
ตําบลช่างเค่ิง  
อําเภอแม่แจ่ม 

  กรมชลประทาน 

12 

อ่างเก็บนํ้าห้วยแม่เปีย๋น 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ (ฎีกา)  
ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บนํ้า 

พร้อมระบบส่งนํ้า  
บ้านท้องฝาย 

26 มกราคม พ.ศ. 2543 ประโยชน์ของโครงการ :   500 ไร่ 

ตําบลช่างเค่ิง  
อําเภอแม่แจ่ม 

  367 ครัวเรือน 1,720 คน 

    หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

13 

จัดหานํ้าช่วยเหลือราษฎร 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ (ฎีกา)  
ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหล่งนํ้า 

บ้านแม่ขอ ตําบลแม่นาจร   4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ประโยชน์ของโครงการ :  250 ไร่ 

อําเภอแม่แจ่ม   35 ครัวเรือน 220 คน 

    หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             
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3 ข้อมูลไฟป่า จํานวนการเกิดไฟป่า (ไม่มีข้อมูล) 
4 ข้อมูลราษฎรถือครองที่ดิน ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม 2 จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ในการ 

ถือครองที่ดินประมาณ 41.13 ไร่ 
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5 ข้อมูลงานอนุญาต 

ตารางท่ี 17  ข้อมูลงานอนุญาต 

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

1 ห้างหุ้นส่วนจํากัด มหาลานนา 
เพ่ือการทําเหมืองแร่ฟลูออไรท ์ตามประทานบัตร 
ที่ 14981ก./10585 

ต.ช่างเค่ิง 
อ.แม่แจ่ม 

189.0 2.00 35.00 ป่าแม่แจ่ม 11/2/1988 10 15/11/1993 

2 อําเภอแม่แจ่ม ขยายแนวทางสายตําบลช่างเค่ิง - แม่นาจร 
ต.ช่างเค่ิง 
อ.แม่นาจร 

41.00 3.00 40.00 ป่าแม่แจ่ม 13/6/1973 
จนกว่าจะ
หมดความ
จําเป็น 

 

3 
กองอํานวยการกลาง สํานักผู้
บัญชาการทหารสูงสุด 

ก่อสร้างทางสายขุนยวม-แม่แจ่ม ระยะทางยาว 
51,480 เมตร กว้าง 40 เมตร 

ต.แม่นาจร 
อ.แม่แจ่ม 

1,287.0
0 

- - ป่าแม่แจ่ม 2/2/1988 30 1/2/2018 

4 นายนิพนธ์ วรวงศ์วสุ ทําเหมืองแร่ฟลูออไรท์ ประทานบัตรที ่363/2514 
ต.ช่างเค่ิง 
อ.แม่แจ่ม 

105.00 2.00 53.00 ป่าแม่แจ่ม 21/4/1972 20 20/4/1992 

5 นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ 
เพ่ือขอประทานบัตรทําเหมืองแรถ่่านหิน คําขอ 
ที่ 14/2530 

ต.แม่นาจร 
อ.แม่แจ่ม 

146.00 3.00 83.00 ป่าแม่แจ่ม 24/5/1990 10 6/1/2001 

6 นายเกรียง สินพิศาล ทําเหมืองแร่ดีบุก ตามประทานบัตรที ่8452/8121 
ต.แม่นาจร 
อ.แม่แจ่ม 

238.00 3.00 73.00 ป่าแม่แจ่ม 17/7/1974 15 31/8/1987 

7 นางจินดา ชูพันธ์ 
ทําเหมืองแรแ่มงกานีส ตามคําขอประทานบัตร 
15/2520 

ต.ช่างเค่ิง 
อ.แม่แจ่ม 

66.00 2.00 81.00 ป่าแม่แจ่ม 22/6/1978 5 21/6/1983 

8 นางนารี ธีรพงธาดา 
เพ่ือการทําเหมืองแร่ฟลูออไรท ์ เรื่องราวที่ 
137/2512 

ต.ช่างเค่ิง 
อ.แม่แจ่ม  3.00 47.00 ป่าแม่แจ่ม 21/4/1972 10 20/4/1982 

9 บริษัท เนาวรัฐกิจไพบูลย์ จํากัด 
การทําเหมืองแร่ดีบุก และซีไลท ์ตามประทานบัตร
ที่ 15047/11778 

ต.แม่นาจร 
อ.แม่แจ่ม 

297.00 2.00 75.00 ป่าแม่แจ่ม 26/2/1988 10 25/2/1998 

10 กรมชลประทาน ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยแจ่มเต๊าะ 
ต.แม่นาจร 
อ.แม่แจ่ม 

69.00 2.00 12.00 ป่าแม่แจ่ม 28/5/1993 30 16/4/2026 

11 นายอดิพล  จันทรประณีต 
ขอประทานบัตรเหมืองแร่ คําขอที่ 13/2530  เพ่ือ
ทําเหมืองแร่งมังกานีส 

ต.แม่นาจร 
อ.แม่แจ่ม 

105.00 - 29.00 ป่าแม่แจ่ม 11/7/2008 10 8/9/2008 
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บทที่ 10 
ข้อมูลคดปี่าไม้และทีต่ั้งโรงงานอตุสาหกรรมไม้ 

   
สาระส าคัญ 
 สถิติข้อมูลคดีป่าไม้และที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไม้สามารถนํามาวางแผนในการจัดการป่าไม้ในพื้นที่
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วย ข้อมูลคดีบุกรุกที่ดินป่าไม้ ข้อมูลคดีตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ และข้อมูลเลื่อยโซ่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น  
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บทที่ 11 

ข้อมูลท่ีตั้งหน่วยงานราชการ 
   

1.กรมป่าไม้ 

กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรมป่าไม้ 10900 

โทรศัพท์ : (662)-551 4292-3  

โทรสาร : (662)-940 5910 

 

2.หน่วยงานราชการอื่นๆ 
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บทที่ 12 

ข้อมูลการส ารวจทรพัยากรป่าไม้ เพื่อการประเมินมูลคา่ป่าไม้ 
   

 

การวิเคราะห์ประเภทป่าไม้ ปริมาณ (ความหนาแน่น จํานวน มูลค่า) และคุณภาพ (ชนิด พันธุ์ไม้สําคัญ 
พันธุ์ไม้หายาก ดัชนีความหลากหลาย) และ วิ เคราะห์ความสํา คัญของพื้นที่ป่ าไม้ทั้ ง ในด้านนิเวศวิทย า  
โดยพิจารณาจากความหนาแน่นของไม้ใหญ่ ลูกไม้ และกล้าไม้ ตลอดจนปริมาตรไม้ในป่า และความสําคัญด้าน
เศรษฐกิจป่าไม้ ได้แก่ มูลค่าไม้ที่ได้จากการทําไม้ออก และอื่นๆ ในบริเวณพื้ นที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวน
แห่งชาติ   
 นอกจากน้ียังทําการสํารวจรูปแบบและประเภทการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัย
บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าไม้ภายในศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ เช่น การเก็บหาของป่า และการเก็บไม้
ใช้สอย เป็นต้น 
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บทที่ 13 

ข้อมูลอ่ืนๆ เช่น โครงการหลวง/โครงการหลวงส่วนขยาย  

โครงการ คทช. เป็นต้น 
   

 โครงการหลวงที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 26 ป่าแม่แจ่ม 2 จังหวัดเชียงใหม่  
มี 4 โครงการ คือ  

1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ มีพื้นที่ 48,972.28 ไร่ 
2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ  มีพื้นที่ 12,080.34 ไร่ 
3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง มีพื้นที่ 133.90 ไร่ 
4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง มีพื้นที่ 95.24 ไร่ 
โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่มะลอ อยู่ในพื้นที่ ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

มีพื้นที่ 22,845.92 ไร่ 
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บทท่ี 14 
ข้อมูลแผนท่ีท้ายกฎกระทรวง 

   
สาระส าคัญ 

1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม กําหนดให้ “ป่าแม่แจ่ม” ในท้องที่ตําบลแม่นาจร ตําบลแม่ศึก ตําบล
ช่างเค่ิง ตําบลบ้านทับ และตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 712 ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2517 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 91 ตอนที่ 225  
ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2517 เน้ือที่ประมาณ 2,477,634 ไร่ 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากป่าแม่แจ่ม ในท้องที่ตําบลแม่นาจร ตําบล
แม่ศึก ตําบลช่างเค่ิง ตําบลบ้านทับ และตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้แดง  
ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้คะแบก ไม้รกฟ้า ไม้ตะเคียน ไม้ก่อ ไม้ยาง ไม้สน และไม้ชนิดอื่นที่มีค่าจํานวนมาก และมีของป่า
กับทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย สมควรกําหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า และ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนไว้ 
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ต่อมาให้เพิกถอน “ป่าแม่แจ่ม” ในท้องที่ต าบลแม่นาจร ต าบลแม่ศึก ต าบลช่างเค่ิง ต าบลบ้าน

ทับ และต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ บางส่วน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 792 ณ วันที่ 10 

เมษายน พ.ศ.2521 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 95 ตอนที่ 62 ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2521 

รวมเนื้อที่เพกิถอน ประมาณ 65,625 ไร่ คงเหลือพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 2,412,009 ไร่ 

 เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกรมป่าไม้มีความประสงค์จะก าหนด

ที่ดินป่าแม่แจ่ม ในท้องที่ต าบลแม่นาจร ต าบลแม่ศึก ต าบลช่างเค่ิง ต าบลบ้านทับ และต าบลท่าผา 

อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 712 (พ.ศ.2517)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ทั้งนี้ โดยเพกิถอน

ป่าดังกล่าวออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติบางส่วน 
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