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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive summary) 

   
ความส าคัญ 

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

1. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี 31 ป่าแม่ปายฝ่ังซ้าย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้ังอยู่ท่ีต าบล 
จองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2. พื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์ฯ แบ่งภารกิจเพื่อการจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์ ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
2.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ

จ านวน 1 ป่า คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝ่ังซ้าย เนื้อท่ีประมาณ 1,699,063 ไร่ 
2.2 บริหารจัดการป่าอื่นๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 5 ป่า คือ 1) ป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝ่ังขวา 3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝ่ังซ้ายตอนบน 4) ป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่สุรินทร์ 5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม ในท้องท่ีต าบลท่ีรับผิดชอบแบบมีส่วนร่วม 

2.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 อ าเภอ คือ 
อ าเภอเมือง (6 ต าบล ประมาณ 68 หมู่บ้าน) 

3. ศูนย์ฯบริหารจัดการพื้นท่ีท้ังหมด 1,449,283.42 ไร่ ประกอบด้วย พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อท่ี 
1,059,921.59 ไร่ พื้นท่ี สปก. เนื้อท่ี 1,740.28 ไร่ พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ เนื้อท่ี 222,312.35 ไร่ และพื้นท่ี 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 125,268.55 ไร่ 

4. พื้นท่ีป่าคงสภาพที่เหลือ ท้ังหมด 1,342,656.01 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 92.64 ของพื้นท่ีศูนย์ฯ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 1,005,620.49 ไร่ (เป็นพื้นท่ีป่าป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 986,808.54 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 68.09 ของพื้นท่ีศูนย์ฯ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 649,773.02 ไร่ พื้นที่สปก. จ านวน
606.75 ไร่ พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ 216,477.07 ไร่ และพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 119,951.70 ไร่) 

5. มีพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 ร้อยละ 76.47 มีพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 2 ร้อยละ 12.37 มีพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 3  
ร้อยละ 8.24 มีพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 4 ร้อยละ 2.27 และมีพื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 5 ร้อยละ 0.54 ของพื้นท่ีศูนย์ฯ 

6. พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ มีร้อยละ 90.11 ของพื้นท่ีศูนย์ฯ (พื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ ร้อยละ 86.47 
พื้นท่ีป่าเพื่อเศรษฐกิจ ร้อยละ 2.49 พื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการเกษตร ร้อยละ 0.31 และพื้นท่ีท่ีกันออก ร้อยละ 0.84)   

7. พื้นท่ีสูงสุดและต่ าสุดประมาณ 400-2,005 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง  
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8. การด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพื้นท่ีศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
8.1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด 

 8.1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 21 ป่า (ตารางภาคผนวก)  
 8.1.2 ข้อมูลวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีป่า-  

8.2 ข้อมูลฝายมีจ านวน 63 ฝาย 
8.3 ข้อมูลไฟป่า จ านวนการเกิดไฟป่า (ยังไม่มีข้อมูล) 
8.4 ข้อมูลราษฎรถือครองท่ีดิน - 
8.5 ข้อมูลงานอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่า 94 ราย 94 กิจกรรม 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลท่ีต้ังส านักงาน 

   
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี 31 ป่าแม่ปายฝ่ังซ้าย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน กรมป่าไม้ 
ที่ต้ัง ต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
ตารางที่ 1  ข้อมูลติดต่อผู้อ านวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 31 ป่าแม่ปายฝ่ังซ้าย  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ นายทวีชัย  กันทใจ 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง 2558 
โทรศัพท์/โทรสาร 081-7837048 
E-mail  - 
Website www.forest.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยังไม่มีภาพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ท่ีต้ังศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี 31 ป่าแม่ปายฝ่ังซ้าย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
ตารางที่ 2  ค่าพิกัดท่ีต้ังศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
UTM (Zone 47) Lat-Long 
N (Y) = 2132440 Lat (Y) =  19.282770 
E (X) = 391274 Long (X) = 97.965257 

 

 

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

   
สาระส าคัญ 
 

1. พื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี 31 ป่าแม่ปายฝ่ังซ้าย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งภารกิจ เพื่อการจัดการป่าแบบเอนกประสงค์ ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ
จ านวน 1 ป่า คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝ่ังซ้าย เนื้อท่ีประมาณ 1,699,063 ไร่  

1.2 บริหารจัดการป่าอื่นๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 5 ป่า คือ 1) ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าแม่ปายฝ่ังซ้าย 2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝ่ังขวา 3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝ่ังซ้ายตอนบน 4) ป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่สุรินทร์ 5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม ในท้องท่ีต าบลท่ีรับผิดชอบแบบมีส่วนร่วม 

1.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องท่ีเขตปกครอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 อ าเภอ คือ 
อ าเภอเมือง (6 ต าบล ประมาณ 68 หมู่บ้าน) 

 

2. ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 
 2.1 ทรัพยากรป่าไม้โดยท่ัวไป - 

  

 2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า - 
 

 2.3 แหล่งน้ า แม่น้ าปาย เป็นแม่น้ าท่ีใหญ่และยาวท่ีสุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดจากทิวเขา
ถนนธงชัยและทิวเขาแดนลาวในเขตอ าเภอปายไหลผ่าน 3 อ าเภอในจังหวัดเดียว คือ อ.ปาย -อ.ปางมะผ้า- 
อ.เมือง ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ าสาละวิน แต่ละช่วงมีทิวทัศน์ธรรมชาติท่ีสวยงาม แล้วไหลลงมาทางทิศใต้ผ่าน
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ไปบรรจบกับแม่น้ าสาละวิน (แม่น้ าคง) ในเขตรัฐคะยา สหภาพพม่า มีความยาว
ประมาณ 180 กิโลเมตร กว้างประมาณ 30 เมตร และลึกประมาณ 7 เมตร ท้องน้ ามีลักษณะเป็นกรวด
ทราย และในฤดูแล้งน้ าลึกประมาณ 1 เมตร ตลอดล าน้ าปายนี้สามารถล่องแพได้  

 

 2.4 แหล่งท่องเท่ียว อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ 
- อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา อยู่ต้นถนนขุนลุมประพาส ประวัติของพระยาสิงหนาราช 

เดิมช่ือ ชานกะเล เป็นชาวไทยใหญ่ ได้รวบรวมผู้คนต้ังหมู่บ้านช่ือว่า "บ้านขุนยวม" ต่อมาได้ยกขึ้นเป็นเมือง 
จวบจนปี พ.ศ. 2417 จึงได้เปล่ียนช่ือเมืองเป็นเมืองแม่ฮ่องสอน และพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าครองนคร
เชียงใหม่ ได้ยกบรรดาศักดิ์ชานกะเล เป็นพระยาสิงหนาทราชา และแต่งต้ังเป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก 
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- พระธาตุดอยกองมู ต้ังอยู่บนดอยกองมูทางทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เดินทางโดย
แยกจากทางหลวงสาย 108 ตรงบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชาขึ้นไปทางซ้ายมือ เป็นทางลาดยาง
ขึ้นภูเขาไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณวัด  

วัดพระธาตุ ดอยกองมู เดิมมีช่ือเรียกว่า วัดปลายดอย เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองท่ีส าคัญ 
ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ท่ีสวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นท่ี
บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ ซึ่งน ามาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ 
พ.ศ. 2417 โดย พระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้สามารถ
มองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนและสวยงามมาก วัดนี้มีงานเทศกาล
ประจ าปีหลายงาน เช่น ในวันปีใหม่ วันสงกรานต์ โดยเฉพาะในวันออกพรรษาจะมีการตักบาตรดาวดึงส์ 
หรือตักบาตรเทโวด้วย 
 

 
 
- วัดพระนอนต้ังอยู่เชิงดอยกองมู เป็นท่ีประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่ สร้างด้วยศิลปะไทย

ใหญ่ และเป็นพระนอนองค์ขนาดยาว 12 เมตร ซึ่งมีพุทธลักษณะงดงามมาก ตามประวัติเล่าว่าพระนาง
เมี๊ยะ ภริยาของพระยาสิงหนาทราชาเป็นผู้สร้างขึ้น ภายในบริเวณมีรูปปั้นสิงโตขนาดใหญ่ 2 ตัว สร้างโดย
พระยาสิงหนาทราชา และพระนางเมี๊ยะ อยู่ระหว่างทางท่ีจะขึ้นไปนมัสการพระธาตุกองมู เป็นสิงโตท่ีมี
ลักษณะงดงามและสมบูรณ์มาก นอกจากนี้ภายในวัดยังมีการสอนวิปัสสนาอีกด้วย 
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- วัดจองค า อยู่บริเวณสวนสาธารณะหนองจองค า เป็นวัดเก่าแก่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2370 โดย
ช่างฝีมือชาวไทยใหญ่ มีศิลปะแบบต่างๆ ท่ีแปลกและงดงาม หลังคาวัดเป็นรูปปราสาท เพราะมีคติว่า
ปราสาทเป็นของสูง ผู้ท่ีประทับอยู่ในปราสาทควรจะเป็นพระมหากษัตริย์ หรือตัวแทนพระศาสนา วัดจึง
เป็นท่ีประดิษฐานของหลวงพ่อโตมีขนาดหน้าตักกว้าง 4.85 ม. สร้างเมื่อ พ.ศ. 2469 โดยช่างฝีมือชาวพม่า 
และมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งจ าลองมาจากพระศรีศากยมุนีท่ีวิหารวัดสุทัศน์ ประดิษฐานไว้เป็นพระ
ประธานของวัด เหตุท่ีเรียกช่ือวัดจองค า เนื่องจากเสาวัดประดับด้วยทองค าเปลว 

 

 
 

- วัดจองกลาง ต้ังอยู่เคียงข้าง กับวัดจองค า ภายในวิหาร มีแท่นบูชาต้ังพระพุทธสิหิงค์จ าลอง 
มีส่ิงท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือ ตุ๊กตาแกะสลักด้วยไม้เป็นรูปคน และสัตว์เกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก และ
ภาพประวัติเจ้าชายสิทธัตถะ ตลอดจนภาพแสดงให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยนั้นหลายภาพ  
มีค าบรรยายเป็นภาษาพม่า และมีบันทึกบอกว่าเป็นฝีมือของช่างไทยใหญ่จากมัณฑเลย์ 
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- วนอุทยานถ้ าปลา อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกผาเส่ือ และถ้ าปลา ต้ังอยู่ท่ีบ้านห้วยผา  
ต.ห้วยผา ห่างจากตัวเมืองประมาณ 17 กม. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1095 (แม่ฮ่องสอน -ปาย) เส้นทาง
ราดยางเรียบร้อยสามารถเดินทางไปชมได้ทุกฤดูกาล บริเวณโดยรอบเป็นล าธารและป่าเขา ถ้ าปลาต้ังอยู่
บริเวณเชิงเขามีลักษณะเป็นแอ่งน้ าขนาดใหญ่กว้างประมาณ 2 ม. ลึก 1.50 ม. ภายในแอ่งน้ ามีน้ าไหลออก
จากถ้ าใต้ภูเขาอยู่ตลอดเวลา และมีปลาตัวโตๆ อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก เรียกช่ือ ว่าปลามุงหรือปลาคังหรือ
ปลาพลวงเป็นปลามีเกล็ดขนาดใหญ่ในวงศ์เดียวกับปลาคาร์พ และถึงแม้จะมีอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ก็ไม่มี
ใครกล้าท าอันตราย เนื่องจากมีความเช่ือว่าเป็นปลาเจ้า หากใครน าไปรับประทานแล้วจะต้องมีอันเป็นไป 
ปัจจุบันบริเวณวนอุทยานถ้าปลาได้รับการปรับปรุงเป็นแหล่งพักผ่อน 
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2.5 ข้อมูลพื้นท่ีแบ่งตามเขตการปกครอง 
 2.5.1 ต าบล  
 

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

 จ.แม่ฮ่องสอน  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต.หมอกจ าแป่   372,615.51  

 จ.แม่ฮ่องสอน  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู   212,213.17  

 จ.แม่ฮ่องสอน  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต.ห้วยปูลิง   359,275.12  

 จ.แม่ฮ่องสอน  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต.จองค า   3,404.37  

 จ.แม่ฮ่องสอน  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต.ผาบ่อง   213,718.47  

 จ.แม่ฮ่องสอน  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต.ห้วยโป่ง   288,056.78  

รวม 1 6  1,449,283.43 

 

 

 



ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 13 

 

 2.5.2 หมู่บ้าน 
 

ตารางที่ 4 รายช่ือหมู่บ้าน 

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

1 บ้านทุ่งกองม ู ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
 

2 บ้านในสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
 

3 บ้านใหม่ ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
 

4 บ้านสบป่อง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
 

5 บ้านสบสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
 

6 บ้านไม้แงะ ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
 

7 บ้านไม้สะเป่ ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
 

8 บ้านพะโข่โหล่ ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
 

9 บ้านขุนกลาง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
 

10 บ้านชานเมือง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
 

11 บ้านดอยแสง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
 

12 บ้านผาบ่อง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
 

13 บ้านป่าปุ๊ ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
 

14 บ้านห้วยเด่ือ ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
 

15 บ้านแม่สะกึด ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
 

16 บ้านท่าโป่งแดง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
 

17 บ้านห้วยโป่งกาน ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
 

18 บ้านห้วยแก้ว ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
 

19 บ้านห้วยเสือเฒ่า ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
 

20 บ้านห้วยน้ าส่อม ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
 

21 บ้านม่อนตะแลง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
 

22 บ้านผาบ่องเหนือ ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
 

23 บ้านหมอกจ าแป่ ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
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ตารางที่ 4 (ต่อ)     

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

24 บ้านแม่สะงา หมอกจ าแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
25 บ้านห้วยขาน หมอกจ าแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
26 บ้านนาป่าแปก หมอกจ าแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
27 บ้านห้วยมะเขือส้ม หมอกจ าแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
28 บ้านรักไทย หมอกจ าแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
29 บ้านห้วยโป่งอ่อน หมอกจ าแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
30 บ้านแก่นฟ้า ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
31 บ้านป่าลาน ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
32 บ้านห้วยหมากลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
33 บ้านไม้ฮุง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
34 บ้านไม้ซางหนาม ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
35 บ้านกลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
36 บ้านห้วยช่างค า ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
37 บ้านพะนอคี ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
38 บ้านหนองเขียว ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
39 บ้านไมโครเวฟ ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
40 บ้านแม่จ๋า ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
41 บ้านทุ่งมะกอก ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
42 บ้านใหม่ห้วยหวาย ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
43 บ้านทุ่งมะขามป้อม ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
44 บ้านห้วยผา ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
45 บ้านแม่สุยะ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
46 บ้านนาปลาจาด ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
47 บ้านทุ่งมะส้าน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
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ตารางที่ 4  (ต่อ)     

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

48 บ้านแม่สุยะใหม่ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
49 บ้านห้วยส้านใน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
50 บ้านห้วยปูลิง ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
51 บ้านห้วยกุ้ง ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
52 บ้านหนองขาว ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
53 บ้านหัวน้ าแม่ฮ่องสอน ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
54 บ้านห้วยตอง ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
55 บ้านห้วยปมฝาด ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
56 บ้านห้วยตองก๊อ ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
57 บ้านห้วยฮี้ ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
58 บ้านห้วยไม้ด า ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
59 บ้านห้วยปูเลย ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
60 บ้านห้วยไทร ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
61 บ้านจองค า ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
62 บ้านเมืองปอน จองค า เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
63 บ้านแม่สะงา หมอกจ าแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
64 บ้านห้วยขาน หมอกจ าแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
65 บ้านกุงไม้สัก ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
66 บ้านหัวน้ าแม่สะกึด ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
67 บ้านห้วยผ้ึง ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
68 บ้านห้วยส้านใหม่ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน  
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2.6 ข้อมูลอาชีพ / รายได้เฉล่ียของชุมชน 
 เมื่อปี พ.ศ.๒๓๔๗ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ได้ให้เจ้าแก้วเมืองมาพร้อมด้วยก าลังพลออก

ตรวจชายแดนด้านตะวันตก และจับช้างไว้ใช้การ เจ้าแก้วเมืองมาได้ยกขบวนมาทางทิศใต้จนถึงสถานท่ี 
แห่งหนึ่งริมน้ าปาย เป็นท่ีท าเลดีเหมาะแก่การต้ังบ้านเรือน จึงได้เรียกประชุมชาวพื้นเมืองให้ต้ังบ้านเรือนอยู่
เป็นกลุ่ม และบุกเบิกไร่นา ณ ท่ีตรงนั้น และให้เรียกช่ือบ้านนี้ว่า "บ้านโป่งหมู" หรือบ้านปางหมูในปัจจุบัน 
(เพราะลักษณะเป็นพื้นท่ีป่าโปร่งมีหมูป่าลงมากินดินโป่งชุกชุม) จากนั้นเจ้าแก้วเมืองมาได้ยกขบวนตรวจ
ชายแดนและไล่คล้องช้างต่อไปจนถึงล าห้วยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีช้างชุกชุมและคล้องช้างได้หลายเชือกจึงได้หยุด
พักและต้ังคอกสอนช้างท่ีริมห้วยนั้น และเมื่อได้ตรวจพื้นท่ีโดยรอบแล้วเห็นว่ามีชัยภูมิกว้างขวางเหมาะแก่
การตั้งเป็นชุมชน หมู่บ้าน จึงได้รวบรวมผู้คนมาต้ังบ้านเรือนอยู่เป็นปึกแผ่น และได้เรียกช่ือว่า "บ้านแม่ร่อง
สอน" ซึ่งต่อมาเพี้ยนเป็น "แม่ฮ่องสอน" สืบมาจนทุกวันนี้ 

 กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ ลงวันท่ี  ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๔๓ ยกฐานะเมือง
แม่ฮ่องสอนเป็นเจ้าเมืองจัตวารวมอยู่ในมณฑลพายัพ จัดแบ่งการปกครองเป็น ๔ อ าเภอ คือ อ าเภอม่วยต่อ 
(อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนปัจจุบัน) อ าเภอเมืองยวม (อ าเภอแม่สะเรียงปัจจุบัน) อ าเภอขุนยวม อ าเภอปาย 

 
ตารางที่ 5 ข้อมูลอาชีพ รายได้เฉล่ียของชุมชนของอ าเภอแมแ่ตง 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน ท าไร่  

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 
รับจ้างท่ัวไป 
ธุรกิจการท่องเท่ียว 
ค้าขาย 

3.จ านวนธนาคาร  
 

มี ๑๐ แห่ง ได้แก่ 
๑.ธนาคารทหารไทย จ ากัด   
๒.ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด   
๓.ธนาคารกรุงเทพ  จ ากัด   
๔.ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด   
๕.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จ ากัด   
๖. ธนาคารนครหลวงไทย  จ ากัด   
๗.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม  จ ากัด  (SME)   
๘.ธนาคารไทยพานิชย์  จ ากัด   
๙.ธนาคารออมสิน   
๑๐.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

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

 หมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนหมู่บ้าน 52 หมู่บ้าน 6 ต าบล 1 อ าเภอ  
จ านวนครัวเรือน - ครัวเรือน ประชากรท้ังหมด - คน 
 
ตารางที่ 6  ข้อมูลด้านสังคม หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝ่ังซ้าย 

ล าดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 
1 ต.หมอกจ าแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน - - 
2 ต.ปางหม ู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน - 14,876 
3 ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน - 3,148 
4 ต.จองค า อ.เมืองแม่ฮ่องสอน - 4,198 
5 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน - 8,592 
6 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน - 6,910 

รวม 6 1 - - 
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ตารางที่ 7  หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝ่ังซ้าย 

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

1 บ้านทุ่งกองม ู ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

2 บ้านใหม่ ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

3 บ้านสบสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

4 บ้านไม้แงะ ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

5 บ้านไม้สะเป่ ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

6 บ้านพะโข่โหล่ ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

7 บ้านผาบ่อง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

8 บ้านป่าปุ๊ ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

9 บ้านแม่สะกึด ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

10 บ้านท่าโป่งแดง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

11 บ้านห้วยโป่งกาน ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

12 บ้านห้วยแก้ว ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

13 บ้านห้วยน้ าส่อม ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

14 บ้านม่อนตะแลง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

15 บ้านผาบ่องเหนือ ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

16 บ้านห้วยขาน หมอกจ าแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

17 บ้านนาป่าแปก หมอกจ าแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

18 บ้านห้วยมะเขือส้ม หมอกจ าแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

19 บ้านรักไทย หมอกจ าแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

20 บ้านห้วยโป่งอ่อน หมอกจ าแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

21 บ้านแก่นฟ้า ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

22 บ้านป่าลาน ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

23 บ้านห้วยหมากลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

24 บ้านไม้ฮุง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   
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ตารางที่ 7  (ต่อ)     

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

25 บ้านไม้ซางหนาม ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

26 บ้านกลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

27 บ้านพะนอคี ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

28 บ้านหนองเขียว ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

29 บ้านไมโครเวฟ ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

30 บ้านแม่จ๋า ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

31 บ้านทุ่งมะกอก ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

32 บ้านทุ่งมะขามป้อม ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

33 บ้านห้วยผา ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

34 บ้านแม่สุยะ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

35 บ้านนาปลาจาด ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

36 บ้านแม่สุยะใหม่ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

37 บ้านห้วยปูลิง ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

38 บ้านห้วยกุ้ง ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

39 บ้านหนองขาว ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

40 บ้านหัวน้ าแม่ฮ่องสอน ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

41 บ้านห้วยปมฝาด ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

42 บ้านห้วยตองก๊อ ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

43 บ้านห้วยฮี้ ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

44 บ้านห้วยไม้ด า ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

45 บ้านห้วยปูเลย ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

46 บ้านห้วยไทร ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

47 บ้านจองค า ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

48 บ้านแม่สะงา หมอกจ าแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   
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ตารางที่ 7  (ต่อ)     

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

49 บ้านห้วยขาน หมอกจ าแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

50 บ้านกุงไม้สัก ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

51 บ้านหัวน้ าแม่สะกึด ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

52 บ้านห้วยส้านใหม่ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

 
  



ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 21 

 

หมู่บ้านที่อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน 6 ต าบล 1 อ าเภอ 
จ านวนครัวเรือน - ครัวเรือน ประชากรท้ังหมด - คน 

 

ตารางที่ 8  ข้อมูลด้านสังคม หมู่บ้านท่ีอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝ่ังซ้าย 
ล าดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1 ต.หมอกจ าแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน - - 
2 ต.ปางหม ู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน - 14,876 
3 ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน - 3,148 
4 ต.จองค า อ.เมืองแม่ฮ่องสอน - 4,198 
5 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน - 8,592 
6 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน - 6,910 

รวม 6 1 - - 
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ตารางที่ 9  หมู่บ้านท่ีอยูน่อกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝ่ังซ้าย 

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

1 บ้านห้วยช่างค า ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

2 บ้านใหม่ห้วยหวาย ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

3 บ้านหมอกจ าแป่ ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

4 บ้านห้วยเด่ือ ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

5 บ้านห้วยเสือเฒ่า ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

6 บ้านห้วยตอง ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

7 บ้านสบป่อง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

8 บ้านดอยแสง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

9 บ้านเมืองปอน จองค า เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

10 บ้านชานเมือง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

11 บ้านในสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

12 บ้านขุนกลาง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

13 บ้านแม่สะงา หมอกจ าแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

14 บ้านทุ่งมะส้าน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

15 บ้านห้วยผ้ึง ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   

16 บ้านห้วยส้านใน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน   
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บทที่ 3 
ข้อมูลประเภทพื้นที ่

   
สาระส าคัญ 

ศูนย์จัดการป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี 31 ป่าแม่ปายฝ่ังซ้าย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหน่วยงาน
ภาคสนามของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน กรมป่าไม้ ซึ่งการปฏิบัติงานต้องทราบว่า
ในพื้นท่ีมีการจัดการป่าตามกฎหมายแบบใดบ้าง เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นที่หน่วยงานที่มีผลกระทบโดยตรง
กับป่าสงวนแห่งชาติท่ีศูนย์ฯ รับผิดชอบในปัจจุบันมีขนาด โดยแบ่งประเภทพื้นท่ีตามกฎหมาย ดังนี้ 

 
ตารางที่ 10  ข้อมูลประเภทพื้นท่ี 

หมายเหตุ ร้อยละเปรียบเทียบกับพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์ฯ 
 
 

 

ประเภทพื้นที ่
เนื้อที ่

(ไร่) ร้อยละ 

1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,449,283.42 100.00 

2.ป่าสงวนแห่งชาติ 1,059,921.59 73.13 

3.พื้นท่ี ส.ป.ก. 1,740.28 0.12 

3.อุทยานแห่งชาติ  222,312.35   15.34  

4.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  125,268.55   8.64  

5.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  -  - 
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บทที่ 4 
ข้อมูลพื้นที่ป่า 

  
สาระส าคัญ 

การแปลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์พื้นท่ีป่าคงสภาพ ปี 2557 เป็นฐานส าคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ท่ีคงเหลืออยู่ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ท่ีเส่ือมโทรม การจัดการป่ามีหลากหลายรูปแบบและ
หลายหน่วยงานในพื้นท่ีรับผิดชอบศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้นศูนย์จัดการป่าสงวนแห่งชาติ  
ท่ี 31 ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ าเป็นต้องทราบว่าป่าคงสภาพที่เหลืออยู่มีผู้ดูแลหรือไม่ 
หน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล และเหลือจ านวนกี่ไร่เพื่อการประสาน ควบคุม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการพื้นท่ีตาม
ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ต่อไป 
 

ตารางที่ 11  ข้อมูลพื้นท่ีป่า 

พื้นที ่
จ านวน ป่าคงสภาพ 

ไร่ (ไร่) ร้อยละ 

1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,449,283.42 1,342,656.01 100 
   ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้   1,005,620.49 69.39 
2.ป่าสงวนแห่งชาติ 1,059,921.59 986,808.54 68.09 
   ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้   649,773.02 44.83 
3.พื้นที ่ส.ป.ก. 1,740.28 606.75 0.04 
4.อุทยานแห่งชาติ 222,312.35 216,477.07 14.94 
5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 125,268.55 119,951.70 8.28 
6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  -  -  - 
7.ป่าอื่นๆ   18,811.95              1.30  
หมายเหตุ  ร้อยละเปรยีบเทียบกับพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ 
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บทท่ี 5 
ข้อมูลการแบ่งชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 

   
สาระส าคัญ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบ เรื่อง การก าหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
และข้อเสนอแนะมาตรการใช้ท่ีดินในเขตลุ่มน้ า โดยท่ีศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติมีข้อมูลการแบ่งช้ัน
คุณภาพ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 12  ข้อมูลการแบ่งช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
พื้นที ่

 ไร่  ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,449,283.42  100.00  

พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 1  1,108,297.16   76.47  

พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 2  179,220.96   12.37  

พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 3  119,462.49   8.24  

พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 4  32,863.06   2.27  

พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 5 7898.02  0.54  
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บทที่ 6 
ข้อมูลจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพืน้ที่ 

ป่าสงวนแห่งชาติ และการจ าแนกพื้นที่เพือ่การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
   
สาระส าคัญ 

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

1.1 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ ในเขตพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ 
 1.1.1 ในพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 

   1.1.2 ในพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม 
1.1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
1.1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและท่ีดินป่าไม้ 
1.1.2.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน 

1.2 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ ในเขตพื้นท่ีป่าเพื่อเศรษฐกิจ 
1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและท่ีดินป่าไม้ 

1.3 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ ในเขตพื้นท่ีป่าท่ีเหมาะสมต่อการเกษตร 
 
ตารางที่ 13  ข้อมูลการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินพื้นท่ีป่า 

การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่า 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,449,283.42  100.00  

เขตอนุรักษ์  1,253,232.47   86.47  

เขตเศรษฐกิจ  36,125.93   2.49  

เขตเหมาะสมกับการเกษตร  4,441.78   0.31  

พื้นท่ีกันออก  12,151.02   0.84  

พื้นท่ีอื่นๆ - - 
หมายเหตุ การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินจ าแนกเฉพาะพื้นท่ีป่า 
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2. การจ าแนกพื้นท่ีเพื่อการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม  
2.1 พื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ 

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

ธรรมชาติ" วนอุทยาน สวนรุกขชาติ เป็นต้น 
- พื้นท่ีป่าชายเลน 

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

เป็นต้น 
2.3 พื้นท่ีป่าท่ีเหมาะสมต่อเกษตรกรรม 

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

   
สาระส าคัญ 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท าโมเดลการบริหารจัดการลุ่มน้ าและพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ 
ของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ข้อมูลระดับความสูงจากน้ าทะเลปานกลางเป็นส่ิงส าคัญ ซึ่งศูนย์
จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี 31 ป่าแม่ปายฝ่ังซ้าย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นท่ีท่ีมีความสูงชันต้ังแต่ 
400-2,005 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
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บทที่ 8 
ข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ ายอ่ย 

 
สาระส าคัญ 

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

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี 9 ป่าแม่ปายฝ่ังซ้าย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในพื้นท่ี 
ลุ่มหลัก คือ ลุ่มน้ าสาละวิน จากการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดิน ปี พ.ศ.2545 
และปี พ.ศ.2552 ของลุ่มน้ าสาละวิน พบว่า ทางด้านพรรณพืช พื้นท่ีป่าในเขตลุ่มน้ าสาละวินมีสังคมพืชท่ีมีความ
แตกต่างจากพื้นท่ีส่วนอื่นของประเทศอยู่ไม่น้อย เป็นแหล่งพันธุกรรมของสังคมพืชมากมายหลายชนิด เป็นแหล่ง
ภูมิพฤกษ์ท่ีเป็นตัวแทนภูมิพฤกษ์แบบอินโดเบอร์มา (Indo burma) ซึ่งปรากฏอยู่ในเมืองไทย พรรณพืชในพื้นท่ี
ส่วนนี้ได้รับอิทธิพลมาจากเทือกเขาหิมาลัยเป็นส าคัญ โดยเฉพาะพันธุ์ไม้เขตหนาวจ านวนมากมายหลายชนิดปรากฏ
อยู่ นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ไม้จากภูมิพฤกษ์แบบอินโดมาลายา (Indo malaya) กระจายขึ้นมาตามเทือกเขาตะนาวศรี
บ้างแต่มีปริมาณค่อนข้างน้อย พื้นท่ีส่วนนี้จึงนับได้ว่าเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณพืชท่ีส าคัญของสังคมพืชผลัดใบเขต
มรสุม (Monsoon Deciduous Forest) อ้างอิงจาก http://www.haii.or.th/wiki/index.php 

ลุ่มน้ าสาละวิน แม่น้ าสาละวิน เป็นแม่น้ านานาชาติ มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย ในพื้นท่ี
แคว้นทิเบต มีพื้นท่ีลุ่มน้ า 367,800 ตร.กม. ไหลผ่านทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทาง
ตะวันออกของประเทศสหภาพพม่า และทางตะวันตกของประเทศไทย โดยไหลผ่านตามแนวเขตแดน
ประเทศไทย และประเทศสหภาพพม่า ก่อนไหลออกจากประเทศไทย บริเวณบ้านสบเมย อ าเภอแม่สะเรียง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้ววกกลับเข้าประเทศพม่าอีกครั้งก่อนไหลลงสู่ทะเลอันดามันท่ี Moulmein ในเขต
ประเทศสหภาพพม่า 

ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ าสาละวิน โดยส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชัน คดเค้ียว ซึ่งมีแนวต่อ
เนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของล าน้ าสาขาต่างๆ ท่ีมีลักษณะแคบและยาวตามซอกเขามี
ความต่างระดับมากจากบริเวณปากแม่น้ าซึ่งมีความสูงประมาณ 200 ม.รทก. จนถึงดอยแม่ยามีความสูง 
2,005 ม.รทก. จากลักษณะภูมิประเทศท่ีซับซ้อนนี้ก่อให้เกิดลุ่มน้ าย่อยท่ีมีความแตกต่างกัน ท้ังลักษณะลุ่ม
น้ า และทิศทางการไหลของแม่น้ าสายหลัก เช่น แม่น้ าปาย ไหลในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก แม่น้ ายวม 
ไหลตามแนวทิศเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก ก่อนบรรจบกับน้ าเมย ซึ่งไหลในแนวทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วจึงไหลมาบรรจบกับแม่น้ าสาละวิน ซึ่งไหลมาจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้  

ล าน้ าสายหลัก ได้แก่ แม่น้ าปาย ซึ่งมีต้นก าเนิดจากเทือกเขาแดนลาว แม่น้ าเมย ซึ่งมีต้นก าเนิด
จากเทือกเขากั้นเขตแดนไทย-พม่า แม่น้ ายวมซึ่งมีต้นก าเนิดจากเทือกเขาแดนลาวท่ีอ าเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ล าน้ าสาขาของแม่น้ ายวม ได้แก่ แม่น้ าปอน และน้ าแม่ละหลวง ส าหรับพื้นท่ีครอบคลุมของลุ่ม
น้ าสาละวินในเขตจังหวัดต่างๆ อ้างอิงจาก http://www.haii.or.th/wiki/index.php/ 
  

http://www.haii.or.th/wiki/index.php
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ตารางที่ 14  ข้อมูลช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 

 
  

ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
พื้นที ่

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,449,283.42         100.00  

ลุ่มน้ าหลัก:ลุ่มน้ าสาละวิน 1,449,283.42  100.00  

1.น้ าของ  84,836.28   5.85  

2.แม่น้ าปาย  737,377.54   50.88  

3.น้ าแม่สะมาด  608,096.71   41.96  

4.น้ าแม่สุริน  3,822.33   0.26  
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บทที่ 9 
ข้อมูลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  
สาระส าคัญ  

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

1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด 
1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 21 ป่า (ตารางภาคผนวก) 

 

1.2 ข้อมูลวัด -  
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2 ข้อมูลฝาย  
 

ตารางที่ 15  ข้อมูลฝาย 
โครงการ/ที่ต้ัง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

1. ระบบส่งน้ าห้วย 
สายแล  ต าบลผาบ่อง 
อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
16 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหล่งน้ า            
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน
หน่วยงานรับผิดชอบ : 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมชลประทาน 

2. อ่างเก็บน้ าห้วยใกล้รุ่ง
บ้านท่าโป่งแดง  ต าบล
ผาบ่อง  อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
16 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ า                       
ประโยชน์ของโครงการ : 300 ไร ่                 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

  ประโยชน์ของโครงการ : 300 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

3. ระบบส่งน้ าแม่สะกืด  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                   
16 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย                             
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กรมชลประทาน 

ต าบลผาบ่อง  
อ าเภอเมือง 
4. ฝายนาป่าแปก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ :  ฝาย                        

ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร ่                     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

บ้านห้วยมะเขือส้ม                   
ต าบลหมอกจ าแป่   
อ าเภอเมือง 
5. ฝายปางตอง 3  
บ้านปางตอง              

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ :  ฝาย                       
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร ่                              
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน ต าบลหมอกจ าแป่            

อ าเภอเมือง 
6.ปรับปรุงฝายปาง 
ตอง 3                   

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย                                       
หน่วยงานรับผิดชอบ :                  
กรมชลประทาน ต าบลหมอกจ าแป่                

อ าเภอเมือง 
 

7. ฝายปางตอง 2 บ้าน
ปางตอง                     

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : ฝาย                       
ประโยชน์ของโครงการ : 400 ไร ่                         
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน ต าบลหมอกจ าแป่                

อ าเภอเมือง        
8. ปรับปรุงฝายปาง 
ตอง 2               
ต าบลหมอกจ าแป่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ :   ฝาย                                      
หน่วยงานรับผิดชอบ  :             
กรมชลประทาน 

อ าเภอเมือง 
    

   



ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 39 

 

   
ตารางที่  15  (ต่อ)   

โครงการ/ที่ต้ัง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 
9. ฝายปางหมู  บ้าน
ปางหม ู ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ  :  ฝาย                       
ประโยชน์ของโครงการ : 1,500 ไร่                               
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

10. ปรับปรุงทางระบาย
น้ า  ฉุกเฉินฝายปางหมู  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ :  ฝาย                             
หน่วยงานรับผิดชอบ  :                 
กรมชลประทาน ต าบลปางหมู  

อ าเภอเมือง 
11. อ่างเก็บน้ าห้วยโป่ง 
บ้านห้วยโป่ง ต าบลห้วย
โป่ง  อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                   
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ า, ท านบดิน
ท่อส่งน้ า                        
ประโยชน์ของโครงการ :  350 ไร ่                                    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 12. จัดหาน้ าศูนย์ศิลปา
ชีพห้วยเด่ือ  
บ้านห้วยเด่ือ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                       
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ : สูบน้ าพลังน้ า                       
ประโยชน์ของโครงการ :  100 ไร่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

ต าบลผาบ่อง   
อ าเภอเมือง 
13. กังหันสูบน้ าและ              
บ่อพักน้ าศูนย์ฯ  
ห้วยเด่ือ ต าบลผาบ่อง 
อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                     
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหล่งน้ า                          
หน่วยงานรับผิดชอบ  :                   
กรมชลประทาน 

14. ฝายปางตอง 1 บ้าน
ปางตอง                   
ต าบลหมอกจ าแป่            
อ าเภอเมือง        

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : ฝาย                     
ประโยชน์ของโครงการ : 300 ไร ่                          
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

15. ไฟฟ้าพลังน้ า  ปาง
ตอง 1                

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                    
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหล่งน้ า                         
หน่วยงานรับผิดชอบ :                      
กรมชลประทาน ต าบลหมอกจ าแป่              

อ าเภอเมือง 
16. ปรับปรุงฝายปาง
ตอง 1                   
ต าบลหมอกจ าแป่                    
อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                       
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :    ฝาย                                      
หน่วยงานรับผิดชอบ  :              
กรมชลประทาน 
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ตารางที ่15  (ต่อ)   

โครงการ/ที่ต้ัง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 
17. ระบบส่งน้ า  ฝาย
ปางตอง 1                 
ต าบลหมอกจ าแป่                
อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ :   ฝาย                                        
หน่วยงานรับผิดชอบ  :               
กรมชลประทาน 

18. ฝายปางตองเส้นเล็ก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                             
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ : ฝาย                      
ประโยชน์ของโครงการ : 500 ไร ่                             
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

บ้านนาป่าแปก          
ต าบลหมอกจ าแป่ 
อ าเภอเมือง 
19. ซ่อมแซมฝายปาง
ตองเส้นเล็ก 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                  
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ :   ฝาย                                      
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

ต าบลหมอกจ าแป่              
อ าเภอเมือง 
20. ฝายบ้านทุ่งคาหาญ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                      

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 
ลักษณะโครงการ  :  ฝาย                                     
หน่วยงานรับผิดชอบ  :                     
กรมชลประทาน 

ต าบลห้วยผา  
อ าเภอเมือง 
21. ฝายทดน้ า บ้านทุ่ง
คาหาญ                
ต าบลห้วยผา  
อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                  ลักษณะโครงการ  :  ฝาย                                  
หน่วยงานรับผิดชอบ :                  
กรมชลประทาน 

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 

22. ฝายทดน้ าแม่สะงา 
อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                    
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ  :  ฝาย                                  
หน่วยงานรับผิดชอบ   :               
กรมชลประทาน 

23. ฝายท่าโป่งแดง
พร้อมปรับปรุง ระบบส่ง
น้ า (ก่อสร้างฝายทดน้ า 
พร้อมปรับปรุงระบบส่ง
น้ าบ้านท่าโป่งแดง)  
บ้านท่าโป่งแดง            

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                      
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย                       
ประโยชน์ของโครงการ : 200 ไร ่                                
46 ครัวเรือน 1 หมู่บ้าน                  
หน่วยงานรับผิดชอบ :                  
กรมชลประทาน 

ต าบลผาบ่อง  
อ าเภอเมือง 
24. ระบบส่งน้ าในแปลง
หม่อน  ต าบลผาบ่อง 
อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                       
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหล่งน้ า                       
ประโยชน์ของโครงการ : 100 ไร ่                  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ)   

โครงการ/ที่ต้ัง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 
25. ฝายทดน้ าแม่ 
ละมาด ต าบลผาบ่อง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                     
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :    ฝาย                                        
หน่วยงานรับผิดชอบ   :              
กรมชลประทาน อ าเภอเมือง 

26. ฝายห้วยอื้น บ้านกุง
ไม้สัก  ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                    
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ : ฝายหินก่อ                       
ประโยชน์ของโครงการ :  260 ไร ่                     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

27. ฝายแม่จ๋า บ้านผา
บ่องต าบลผาบ่อง 
อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                      
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ  :  ฝายหินก่อ                       
ประโยชน์ของโครงการ : 400 ไร ่                       
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

28. ระบบส่งน้ า
แม่ฮ่องสอน  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหล่งน้ า                  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

ต าบลปางหมู  
อ าเภอเมือง 

 

29. อ่างเก็บน้ า
แม่ฮ่องสอน     
ต าบลปางหมู  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                 
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้ า                      
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

อ าเภอเมือง  
30. ฝายบ้านผาบ่อง 
(ฝายต าข่อน)  ต าบลผา
บ่อง อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                        
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย                       
ประโยชน์ของโครงการ : 1,350 ไร่                            
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

31. ฝายต าข่อน ต าบล
ผาบ่อง อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย                      
ประโยชน์ของโครงการ : 1,350 ไร่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน                            

32. ฝายห้วยขานบ้าน
ห้วยขาน                    
ต าบลหมอกจ าแป่             
อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                       
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  ฝายหินก่อ                     
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร ่                    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

33. ฝายปู่ปุ๊ด บ้านจอง
ค า ต าบลจองค า  
อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : ฝายหินก่อ                       
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร ่                    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

34. อ่างเก็บน้ าห้วยผา 
บ้านห้วยผา ต าบลห้วย
ผา อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ า                       
ประโยชน์ของโครงการ : 550 ไร ่                 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ)   

โครงการ/ที่ต้ัง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 
35. ฝายในสอยพร้อม
ระบบส่งน้ า    บ้านใน
สอย ต าบลปางหมู  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                     
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525  

ลักษณะโครงการ : ฝาย                         
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร ่                            
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

อ าเภอเมือง 
36. ฝายในสอย  
ต าบลปางหมู  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ  : ฝาย                       
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร ่                            
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน อ าเภอเมือง  

37. ฝายห้วยโป่ง  
บ้านในสอย  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ  : ฝายหินก่อ                       
พื้นท่ีรับประโยชน ์  :  850 ไร ่                      
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน ต าบลปางหมู  

อ าเภอเมือง 
 

38. ฝายดอยห้วยโป่ง    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ  : ฝายหินก่อ                       
ประโยชน์ของโครงการ : 300 ไร ่                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

บ้านในสอย ต าบลปาง
หม ูอ าเภอเมือง 

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

39. อ่างเก็บน้ าเมืองแปง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้ า                                
หน่วยงานรับผิดชอบ  :                
กรมชลประทาน 
 

ต าบลเมืองแปง  
อ าเภอปาย 

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

 
 

40. ฝายเก็บกักน้ าต้นน้ า
ห้วยปางตองแห่งท่ี 1 
บ้านปางตอง            
ต าบลหมอกจ าแป่  
อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ :  ฝาย                      
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร ่                           
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 
 

41. ฝายเก็บกักน้ าต้นน้ า
ห้วยปางตองแห่งท่ี 2 
บ้านปางตอง               
ต าบลหมอกจ าแป่  
อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ :  ฝาย                      
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร ่                              
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 
 

42. ฝายเก็บกักน้ าต้นน้ า
ห้วยปางตองแห่งท่ี 3 
บ้านปางตอง             
ต าบลหมอกจ าแป่ 
อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ  : ฝาย                      
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร ่                          
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
 
 

 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ)   
โครงการ/ที่ต้ัง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

43.อ่างเก็บน้ าปางตอง 
2 ต าบลหมอกจ าแป่
อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ  : อ่างเก็บน้ า                       
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร ่                      
หน่วยงานรับผิดชอบ  :                 
กรมชลประทาน 

 
 

44. ฝายปางอุ๋ง  
(ปางตอง 4)  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ  : ฝายหินก่อ                       
ประโยชน์ของโครงการ : 250 ไร ่                      
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน บ้านรวมไทย   

ต าบลหมอกจ าแป่             
อ าเภอเมือง 

 

45. ปรับปรุงระบบส่งน้ า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ :  ฝาย                                    
หน่วยงานรับผิดชอบ  :                 
กรมชลประทาน 

ฝายปางอุ๋ง                   
ต าบลหมอกจ าแป่             
อ าเภอเมือง 
46. อ่างเก็บน้ าห้วยปาง
ตอง บ้านรวมไทย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                       
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :   อ่างเก็บน้ า                      
ประโยชน์ของโครงการ : 100 ไร ่                      
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน ต าบลหมอกจ าแป่ 

อ าเภอเมือง 
47. ฝายสบป่อง   
บ้านสบป่อง ต าบลปาง
หม ูอ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                      
7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :   ฝาย                       
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร ่                                
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

48. ระบบส่งน้ าฝ่ังซ้าย
อ่างเก็บน้ าม่อนตะแลง 
ต าบลผาบ่อง  
อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                         
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้ า                       
ประโยชน์ของโครงการ : 250 ไร ่                    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

49.   ฝายดอยแสง บ้าน
ดอยแสง ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                   
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ  :  ฝาย                       
ประโยชน์ของโครงการ :  100 ไร ่                         
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

50.ฝายทดน้ าหรืออ่าง
เก็บน้ าแม่ละนา  ต าบล
สบป่อง อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                      
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหล่งน้ า                           
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ)   
โครงการ/ที่ต้ัง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

51.อ่างเก็บน้ าห้วยฝาย
คอ บ้านปางหมู 
ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                       
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

 
 

 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ า                      
ประโยชน์ของโครงการ : 1,200 ไร่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน                     

52. ระบบส่งน้ าศูนย์ท่า
โป่งแดง ต าบลผาบ่อง 
อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหล่งน้ า                          
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

53. ระบบส่งน้ าหมู่บ้าน
นาป่าแปก                
ต าบลหมอกจ าแป่  
อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหล่งน้ า                       
ประโยชน์ของโครงการ : 600 ไร ่                                    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

54. อ่างเก็บน้ าห้วย
มะเขือส้ม                      
บ้านห้วยมะเขือส้ม  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                       
18 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ า, ท่อส่งน้ า, 
ทางระบายน้ าล้น 
ประโยชน์ของโครงการ : 250 ไร ่

ต าบลหมอกจ าแป่              หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
อ าเภอเมือง                                        
55. ฝายแม่สร้อยเงิน
พร้อมระบบส่งน้ า  
บ้านนาป่าแปก ต าบล
หมอกจ าแป่  
อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                       
18 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ : ฝายคอนกรีตเสริม
เหล็ก,  อาคารระบบส่งน้ า,ท่อระบาย
ตะกอนทราย 
ประโยชน์ของโครงการ:  80 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

56. ฝายบ้านห้วยเด่ือ 
(ตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา Buffer 
State)  บ้านห้วยเด่ือ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                      
18 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ : ฝายคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมระบบส่งน้ า, สระเก็บน้ า
คอนกรีต, บ่อเก็บน้ า                       
ประโยชน์ของโครงการ :  50 ไร ่                               
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน ต าบลผาบ่อง  

อ าเภอเมือง 
57. อ่างเก็บน้ าห้วยแก่น
ฟ้า ต าบลห้วยโป่ง 
อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                     
19 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ า                          
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ)   
โครงการ/ที่ต้ัง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

58. อ่างเก็บน้ าต้นน้ าล า
ธารบริเวณ
สวนสาธารณะ  
บ้านท่าโป่งแดงต าบลผา
บ่อง อ าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
20 มีนาคม พ.ศ. 2535 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ า,ท านบดิน, 
ท่อส่งน้ าพร้อมอาคาร 

 บังคับน้ า  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

                    
59. ฝายต้นน้ าศูนย์
พัฒนาลุ่มน้ าปาย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
20 มีนาคม พ.ศ. 2535 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย                                       
หน่วยงานรับผิดชอบ :                

(ท่าโป่งแดง)   กรมชลประทาน 
บ้านท่าโป่งแดง ต าบล
ผาบ่อง อ าเภอเมือง 

  
  

60.   ฝายต้นน้ าล าธาร
บริเวณศูนย์ท่าโป่งแดง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                       
4 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ  :                        
ฝายเพื่อความชุ่มช้ืน                                    
หน่วยงานรับผิดชอบ  :                
กรมชลประทาน 

และสวนสาธารณะ 
(ระยะท่ี 1)   
บ้านท่าโป่งแดง  ต าบล
ผาบ่อง อ าเภอเมือง 
61. ฝายแม่สะเป่    
บ้านไม้สะเป่  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                      
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ :  ฝายคอนกรีตเสริม
เหล็ก, ระบบส่งน้ า 

ต าบลปางหมู  
อ าเภอเมือง 

ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร ่                     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

62.เพาะเล้ียงขยายพันธุ์
เขียดแลว  
(จัดหาน้ าสนับสนุน)  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ  : ฝาย                      
ประโยชน์ของโครงการ : 116 ครัวเรือน 
636 คน                                  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน บ้านรวมไทย  

ต าบลหมอกจ าแป่             
อ าเภอเมือง 

 63. จัดต้ังหมู่บ้านยาม
ชายแดนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ บ้านแม่
ส่วยอู (ก่อสร้างฝายห้วย
จอง) บ้านแม่ส่วยอู 
ต าบลผาบ่อง อ าเภอ
เมือง 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ                 

22 มีนาคม พ.ศ. 2545 
 

ลักษณะโครงการ : ฝายทดน้ ากล่อง 
(Gagion), ระบบท่อส่งน้ า, บ่อเก็บน้ า
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร ่
30 ครัวเรือน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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3 ข้อมูลไฟป่า จ านวนการเกิดไฟป่า (ไม่มีข้อมูล) 
4 ข้อมูลราษฎรถือครองท่ีดิน (ไม่มีข้อมูล) 
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5 ข้อมูลงานอนุญาต 

ตารางที่ 16  ข้อมูลงานอนุญาต 
ล าดับ ชื่อผู้ขอ กิจกรรม ต าบล_อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตารางวา ชื่อป่า วันอนุญาต ระยะเวลา 
1 กรมราชทัณฑ์ สร้างเรือนจ าจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ต าบลปางหมู 

อ าเภอเมือง 
แม่ฮ่องสอน 81.00  1.00  77.50  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 

(ตอนล่าง) 
29/10/ 
1987 

30 

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

สร้างทางมาตราฐานร.พ.ช.โครงการ
ที่ มส.11025 สายบ้านสะกิ๊ด- 
สบป่อง 

ต าบลผาป่อง 
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 222.00      -    75.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

19/10/ 
1980 

จนกว่าจะหมด
ความจ าเป็น 

3 องค์การบริหารส่วนต าบลผา
บ่อง 

ก่อสร้างที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลผาบ่อง 

ต.ผาบ่อง   
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 9.00  1.00  85.00  ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย 
(แปลงหน่ึง) 

8/5/2002 30 

4 จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
(โดยกรมชลประทาน) 

เพ่ือก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าห้วย
โป่งอ่อน 

ต.หมอกจ าแป่ 
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 85.00  1.00  13.00  ป่าแม่ปายฝั่งขวา
ตอนล่าง 

8/2/2005 30 

5 กรมควบคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม 

เพ่ือก่อสร้างอาคารที่ท าการส านักคุม
ประพฤติ พร้อมอาคารบ้านพัก
เจ้าหน้าท่ีและอาคารอื่น ๆ 

ต.ผาบ่อง  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 7.00  3.00  24.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 8/2/2005 30 

6 กองทัพบก เพ่ือจัดสร้างอาคารส านักงานที่พัก
และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ 

  แม่ฮ่องสอน 256.00  3.00  8.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย
ตอนล่าง 

12/4/2007 30 

7 องค์การบริหารส่วนต าบล
ปางหมู 

ก่อสร้างอาคารที่ท าการ  บ้านพัก  
และอาคารประกอบ 

ต.ปางหมู   
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 14.00      -             -    ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 3/7/2000 30 

8 ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

ขอฯเพ่ือสร้างวัดที่บ้านไม้แงะ 
(ยืนยัน) 

เมือง แม่ฮ่องสอน 6.00  3.00       32.00  ส.ป่าแม่ปายฝั่ง
ซ้าย 

29/5/2007 30 

9 ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ 

สร้างโรงเรียนแม้วดอย เอ.เอส ต าบลห้วยโป่ง 
อ าเภอ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 12.00  2.00           -    ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

10/11/ 
1986 

จนกว่าจะหมด
ความจ าเป็น 
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ตารางที่ 16  (ต่อ)          

ล าดับ ชื่อผู้ขอ กิจกรรม ต าบล_อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตารางวา ชื่อป่า วันอนุญาต ระยะเวลา 
10 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ก่อสร้างส านักงานและบ้านพักใน

กิจกรรมต่างๆ ของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

ต.จราค า   
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 74.00      -         24.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 17/1/2000 30 

11 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

เพ่ือก่อสร้างทาง ร.พ.ช.11015 ต.ห้วยโป่ง  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 188.00  1.00       75.00  ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย 23/3/1982 จนกว่าจะหมด
ความจ าเป็น 

12 กรมชลประทาน สร้างฝายทดน้ าห้วยโป่งและฝายดอย
ห้วยโป่ง 

ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 1.00  3.00       40.00  ป่าแม่ปายฝั่งขวา 17/2/1984 จนกว่าจะหมด
ความจ าเป็น 

13 กรมชลประทาน เพ่ือขุดลอกพร้อมก่อสร้างรางรินฝาย
นาตึงปุ่ง 

ต.ปางหมู อ.
เมือง 

แม่ฮ่องสอน 7.00  3.00       25.00  ป่าแม่ปายฝั่งขวา 3/7/2001 30 

14 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือสร้างถนนสายเลี่ยงเมือง
แม่ฮ่องสอน 

ต.ปางหมู   
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 6.00  1.00       31.25  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

4/7/1997 30 

15 ส านักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบท 

สร้างทางหลวงชนบทโครงการที่ มส.
3062 สายบ้านแม่สะกึด-บ้านน้ า
เพียงดิน(ระยะทางยาว 14000 ม.
กว้าง 30 เมตร) 

ต.ผาม่อง  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 262.00  2.00           -    ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 6/6/1995 30 

16 กรมประชาสัมพันธ์ จัดต้ังสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทศัน์ 
ช่อง 12 

ต.ปางหมู  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 1.00  2.00           -    ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 8/3/1989 30 

17 บริษัทกรงุเทพฯโทรทัศน์
และวิทยุ จ ากัด 

จัดต้ังสถานีโทรทัศน์และสถานี
ดาวเทียม  (ทีวีสีช่อง 7) 

ต.จองจ า  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 3.00  1.00       75.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 6/11/1986 30 

18 กรมการศาสนา ก่อสร้างวัดถ้ าวัวสุญญตา ต าบลห้วยผา 
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 15.00      -             -    ป่าแม่ปายฝั่งขวา 25/2/1991 30 
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ตารางที่ 16  (ต่อ)          

ล าดับ ชื่อผู้ขอ กิจกรรม ต าบล_อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตารางวา ชื่อป่า วันอนุญาต ระยะเวลา 
19 บริษัท สิรินเทคโนโลยี จ ากัด ใช้เป็นแนวทางชักลากไม้ ระยะทาง

ยาว 12000 เมตร กว้าง 5 เมตร 
ต.ขุนยวม  
อ.ขุนยวม 

แม่ฮ่องสอน 37.00  2.00           -    ป่าแม่สุรินทร์ 23/5/1989 5 

20 บริษัท โรงเลื่อยจักร
ปทุมธานี จ ากัด 

เพ่ือใช้เป็นเส้นทางชักลากไม้จาก
ประเทศสหภาพพม่า ระยะทางยาว 
7000 เมตร กว้าง 6 เมตร 

ต.ปางหมู  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 26.00  1.00           -    ป่าแม่ปายฝั่งขวา 23/5/1989 5 

21 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้ ก่อสร้างอาคารที่ท าการโครงการ
ปลูกสร้างสวนป่าที่ 6 (แม่อูคอ) 

ต.ห้วยผา   
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 6.00  1.00       45.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

20/1/2000 30 

22 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ก่อสร้างที่ท าการและบ้านพักของ
ข้าราชการ 

ต.ปางหมู   
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 4.00  2.00        8.75  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

3/7/2000 30 

23 นางค าหล้า ยะเวียง เพ่ือท าการเกษตรกรรม ต.ปางหมู  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 2.00  3.00       59.00  ป่าแม่ปายฝั่งขวา 6/11/2000 10 

24 กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ เพ่ือก่อสร้าบงอาคารส านักงานและ
บ้านพักข้าราชการ 

ต.ปางหมู  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 2.00  1.00       69.48  ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย 13/9/2002 30 

25 กระทรวงยุติธรรม เพ่ือก่อสร้างอาคารที่ท าการจงัหวัด
แม่ฮ่องสอน แผนกคดีเยาวจนและ
ครอบครัวพร้อมอาคารบ้านพัก 

ต.ผาบ่อง  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 19.00  1.00       88.00  ป่ายวมฝั่งซ้าย 23/8/2001 30 

26 องค์การสื่อสารมวลชนแห่ง
ประเทศไทย 

ก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุ   
เสาอากาศ  จานรับส่งสัญญาณ
ดาวเทียม  บ้านพักนายสถานีและ
ถนนเข้า-ออก 

ต.จองค า   
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 1.00  3.00       12.50  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

9/10/1998 30 
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ตารางที่ 16  (ต่อ)          
ล าดับ ชื่อผู้ขอ กิจกรรม ต าบล_อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตารางวา ชื่อป่า วันอนุญาต ระยะเวลา 
27 กรมการแพทย์ ด าเนินตามโครงการก่อสร้าง

ศูนย์บริการชุมชนบ าบัดรักษายาเสพ
ติดเขตพ้ืนที่สูง 

ต.ปางหมู  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 69.00  3.00       66.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

2/12/1994 30 

28 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนาลุ่มน้ าปาย 

ต าบลผาม่อ  
อ าเภอปางหมู 

แม่ฮ่องสอน 7,200.0     -             -    ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

2/1/1980 จนกว่าจะหมด
ความจ าเป็น 

29 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ก่อสร้างทางมาตรฐาน ร.พ.ช. ท่ี มส. 
11013 (บ้านห้วยผา - บ้านห้วยผึ้ง) 
ระยะทางยาว 14,500 เมตร กว้าง 
30 เมตร 

ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 271.00  3.00       50.00  ป่าแม่ปายฝั่งขวา 27/11/ 
1978 

จนกว่าจะหมด
ความจ าเป็น 

30 กรมอาชีวศึกษา ก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพนวมินท
ราชินีแม่ฮ่องสอนวิทยาเขต 2 

ต. ปางหม ู  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 94.00  3.00       91.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

28/12/ 
1995 

30 

31 ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ 

ก่อสร้างโรงเรียนบ้านห้วยโป่งแม่ 
สะงา 

ต าบลหมอกจ า
แป่ อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 1.00  1.00           -    ป่าแม่ปายฝั่งขวา 10/11/198
6 

จนกว่าจะหมด
ความจ าเป็น 

32 ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ 

ก่อสร้างโรงเรียนบ้านแม่จ๋า ต าบลห้วยโป่ง 
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 6.00      -             -    ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

10/11/ 
1986 

จนกว่าจะหมด
ความจ าเป็น 

33 ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ 

ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบการเรียนบ้านไม้ซางหนาม 

ต าบลห้วยโป่ง 
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 1.00  2.00           -    ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

10/11/ 
1986 

จนกว่าจะหมด
ความจ าเป็น 

34 กรมการบินพาณิชย์ ติดต้ังเครื่องช่วยอุปกรณ์การ
เดินอากาศ DVOR/DME และ
ก่อสร้างทางเข้าสู่สถานี 

ต.ปางหมู  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 18.00  3.00           -    ป่าแม่ปายฝั่งขวา 19/1/1990 30 

35 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

สร้างศูนย์เครื่องมือกล ต าบลจองค า 
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 15.00      -         39.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

28/5/1993 30 
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ตารางที่ 16  (ต่อ)          

ล าดับ ชื่อผู้ขอ กิจกรรม ต าบล_อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตารางวา ชื่อป่า วันอนุญาต ระยะเวลา 
36 องค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยผา 
เพ่ือก่อสร้างอาคารที่ท าการ บ้านพัก 
และอาคารประกอบการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยผา 

ต.ห้วยผา  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 19.00  1.00       85.00  ป่าแม่ปายฝั่งขวา 6/9/2007 30 

37 ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ 

ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนบ้านแม่สะเป่ 

ต าบลขุนยวม 
อ าเภอขุนยวม 

แม่ฮ่องสอน 24.00  3.00       16.00  ป่าแม่ปายฝั่งขวา 10/5/1987 จนกว่าจะหมด
ความจ าเป็น 

38 อุทยานแห่งชาติถ้าปลา-
น้ าตกผาเสื่อ 

เพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาเศรษฐกจิ
ชายแดน 

ต.ห้วยผา  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 36.00  3.00       22.00  ป่าถ้าปลา-น้ าตก
ผาเสื่อ 

1/4/2005 จนกว่าจะหมด
ความจ าเป็น 

39 กรมประชาสงเคราะห ์ จัดต้ังหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์
ชาวเขาเคลื่อนที่บ้านห้วยแก้ว 

ต าบลผาป่อง 
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 1.00  1.00       68.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

27/3/1989 30 

40 ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ 

ก่อสร้างโรงเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกาน 

ต าบลผาป่อง  
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 25.00      -             -    ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

10/11/198
6 

จนกว่าจะหมด
ความจ าเป็น 

41 บริษัท แม่ฮ่องสอนท าไม้ 
จ ากัด 

เพ่ือใช้เป็นที่รวมหมอนไม้ ต.บ้านกาศ อ.
แม่สะเรียง 

แม่ฮ่องสอน 5.00  3.00       40.00  ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย 13/2/1980 3 

42 องค์การสื่อสารมวลชนแห่ง
ประเทศไทย 

จัดต้ังสถานีวิทยุโทรทัศน์ด้วยระบบ
ดาวเทียม 

ต าบลห้วยโป่ง 
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 7.00  3.00       40.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

29/10/ 
1987 

30 

43 นายพีรณัฐ เสนะสุทธิพันธ์ุ เพ่ือการเกษตรกรรม ต.ปางหมู  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 10.00      -             -    ป่าปายฝั่งซ้าย
ตอนล่าง 

25/11/ 
1999 

5 

44 นายก าจัด กีพานิชอธิบดี
กรมประชาสัมพันธ์ 

ก่อสร้างสถานีครื่องส่งโทรทศัน์ ต.จองค า  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 1.00  1.00        2.00  ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย 21/7/1978 จนกว่าจะหมด
ความจ าเป็น 

45 บริษัท สิรินเทคโนโลยี จ ากัด เพ่ือใช้เป็นที่รวมหมอนไม้ที่น าเข้ามา
จากประเทศสหภาพพม่า 

ต.ปางหมู  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 101.00  1.00           -    ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 26/3/1990 5 

           
           
           



ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 55 

 

ตารางที่ 16  (ต่อ)          

ล าดับ ชื่อผู้ขอ กิจกรรม ต าบล_อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตารางวา ชื่อป่า วันอนุญาต ระยะเวลา 
46 บริษัท สิรินเทคโนโลยี จ ากัด เพ่ือใช้เป็นที่รวมหมอนไม้ ต.ผาบอง  

อ.เมือง
แม่ฮ่องสอน 

แม่ฮ่องสอน 77.00      -             -    ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 24/4/1989 5 

47 ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ก่อสร้างส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน 

ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 6.00      -             -    ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

6/2/1991 30 

48 ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ก่อสร้างสถานบริการสาธารณสุข
ชุมชนบ้านหนองขาวกลาง 

ต าบลห้วยปูลิง 
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 1.00  1.00       48.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

6/5/1990 30 

49 กรมชลประทาน ก่อสร้างโครงการฝายห้วยผึ้ง ต าบลห้วยผา  
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 10.00      -             -    ป่าแม่ปายฝั่งขวา 15/3/1989 30 

50 กรมชลประทาน ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาด
เล็กฝายบ้านห้วยตอง 

ต าบลแม่ยวม
น้อย  
อ าเภอขุนยวม 

แม่ฮ่องสอน 1.00      -             -    ป่าแม่เงา และป่า
แม่ส าเพ็งติ 

24/11/198
9 

30 

51 ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ก่อสร้างสถานบริการสาธารณสุข
ชุมชน บ้านห้วยปลิง 

ต.ห้วยปลิง  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน -    1.00        4.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 15/5/1990 30 

52 ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ก่อสร้างสถานบริการสาธารณสุข
ชุมชนบ้านหนองเขียว 

ต าบลห้วยปูลิง 
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 1.00  1.00       20.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

11/5/1990 30 

53 ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ก่อสร้างสถานบริการสาธารณสุข
ชุมชน บ้านห้วยหมากกลาง 

ต าบลห้วยโป่ง 
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 2.00  1.00       96.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

15/5/1990 30 

54 กรมทางหลวง ต้ังส านักงานเขวงการทาง
แม่ฮ่องสอน 

ต.ปางหมู  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 51.00  3.00       68.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

8/8/1977 จนกว่าจะหมด
ความจ าเป็น 

55 การะประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือก่อสร้างสถานีพักน้ าดิบและลด
แรงดันท่อจ่ายน้ าโซนล่าง 

ต.ปางหมู  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 1.00      -             -    ป่าแม่ปายฝั่งขวา 23/3/2001 30 

           
           



ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 56 

 

ตารางที่ 16  (ต่อ)          

ล าดับ ชื่อผู้ขอ กิจกรรม ต าบล_อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตารางวา ชื่อป่า วันอนุญาต ระยะเวลา 
56 ส านักงานสภาสถาบัน 

ราชภัฏ 
ขยายการจัดการศึกษาของสถาบัน
ราชภัฏเชียงใหม ่

ต.ปางหมู   
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 109.00      -          6.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

5/7/2000 30 

57 ส านักงานเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน 

ใช้เป็นสถานที่บ าบัดขยะมูลฝอย ต.ผาบ่อง   
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 41.00  1.00       16.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

20/1/2000 30 

58 ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ก่อสร้างสถานีอนามัยและบ้านพัก ต.ปางหมู   
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 6.00      -         30.00  ป่าแม่ปายฝั่งขวา 23/12/ 
1998 

30 

59 กรมการทหารสื่อสาร  
กองบัญชาการทหารสงูสุด 

ก่อสร้างและติดต้ังระบบ
โทรคมนาคมทหารเพ่ือขยาย
เครือข่าย  MILCOM 3 

ต.จองค า   
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน   -        -         48.22  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

17/10/ 
1997 

30 

60 ส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

ก่อสร้างอาคารที่ท าการบ้านพักและ
อาคารต่างๆ 

ต.ผาบ่อง   
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 15.00      -             -    ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 13/10/ 
1998 

30 

61 กรมการบินพาณิชย์ ติดต้ังเครื่องช่วยการเดินอากาศ 
(RADAR) 

ต.ปางหมู   
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 8.00      -         98.00  ป่าแม่ปายฝั่งขวา 22/10/ 
1997 

30 

62 กรมส่งเสริมสหกรณ ์ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและ
ส านักงานสหกรณ ์

ต าบล ปางหมู   
อ าเภอ เมือง 

แม่ฮ่องสอน 4.00  2.00       56.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 29/5/1996 30 

63 ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ก่อสร้างสถานบริการสาธารณสุข
ชุมชนบ้านห้วยช่างด า 

ต.ห้วยโป่ง อ.
เมือง 

แม่ฮ่องสอน -    3.00        5.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

28/5/1993 30 

64 ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ 

ก่อสร้างโรงเรียนบ้านห้วยตอง ต.ห้วยปูลิง  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 16.00  1.00        1.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

28/5/1993 30 

65 ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ก่อสร้างสถานีอนามัยบ้านรักไทย ต าบลหมอกจ า
แป่  อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 3.00  3.00       10.00  ป่าแม่ปายฝั่งขวา 28/5/1993 30 

66 นางอรุณ ศรีทอง เพ่ืออยู่อาศัย ต.จองค า  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 1.00      -         50.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 28/5/1993 5 

           



ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 57 

 

ตารางที่ 16  (ต่อ)          

ล าดับ ชื่อผู้ขอ กิจกรรม ต าบล_อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตารางวา ชื่อป่า วันอนุญาต ระยะเวลา 
67 นางอมรม วทัญญูคุณากร เพ่ือขอต่ออายุหนังสืออนุญาตเพ่ือ

อยู่อาศัย 
ต.จองค า  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 1.00      -         30.00  ป่าแม่ปายฝั่งขวา 26/11/ 
2001 

5 

68 นายพิธาน วิวัฒน์กุล เพ่ืออยู่อาศัย ต.จองค า  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 1.00  1.00       37.50  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 28/5/1993 5 

69 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ปลูกสร้างโรงเรียนบ้านสมป่อง ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 7.00  3.00       35.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

6/9/1974 จนกว่าจะหมด
ความจ าเป็น 

70 มูลนิธิศูนย์พระกิตติคุณ
สมบูรณ ์

จัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมและหอพัก
นักเรียนยากจน 

ต าบลบางหมู 
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 5.00  1.00           -    ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

30/11/ 
1993 

20 

71 นายณรงค ์แสงสุวรรณ การเกษตรกรรม ต.ปางหมู  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 17.00  2.00       12.00  ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย 20/1/1993 5 

72 นางเครือวัลย์ สิทธิวัง เพ่ือการเกษตรกรรม ต.ในเวียง อ.
เมืองแพร่ 

แม่ฮ่องสอน 10.00  3.00       75.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 5/8/2007 5 

73 กรมต ารวจ ใช้เป็นที่ต้ังกองร้อยที่ 6 ต าบลปางหมู  
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 600.00      -             -    ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

5/6/1981 จนกว่าจะหมด
ความจ าเป็น 

74 นายณัฐ วนชยางค์กูล ใช้เป็นที่รวบรวมหมอนไม้ ต.ห้วยโป่ง อ.
เมือง 

แม่ฮ่องสอน 37.00  2.00           -    ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 22/3/1982 5 

75 บริษัท แม่ฮ่องสอนท าไม้ 
จ ากัด 

ใช้เป็นที่รวบรวมหมอนไม้ ต.ผาบ่อง อ.
เมือง 

แม่ฮ่องสอน 27.00      -             -    ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 22/11/ 
1984 

5 

76 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อสร้างอาคารโรงเครื่องยนต์ดีเซล
และพักพนักงาน 

ต าบลปางหมู  
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 15.00      -             -    ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

17/11/ 
1982 

30 

77 กรมต ารวจ เพ่ือสร้างสนามยิงปืน ต.ปางหมู  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 22.00      -         66.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 27/5/1985 30 

           
           



ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 58 

 

ตารางที่ 16  (ต่อ)          

ล าดับ ชื่อผู้ขอ กิจกรรม ต าบล_อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตารางวา ชื่อป่า วันอนุญาต ระยะเวลา 
78 กรมชลประทาน ก่อสร้างฝายดอยแสงอันเน่ืองมาจาก

โครงการพระราชด าร ิ
ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 1.00      -             -    ป่าแม่ปายฝั่งขวา 9/9/1987 30 

79 ส านักอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพ่ือเป็นสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปาง
ตอง 

ต.ปางหมู  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 1,800.0      -             -    ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 19/7/1996 จนกว่าจะหมด
ความจ าเป็น 

80 นางเครือวัลย์ สิทธิวัง เพ่ือยู่อาศัย ต.ปางหมู  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 1.00      -         30.00  ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย 28/5/1993 5 

81 กรมส่งเสริมการเกษตร สร้างที่ท าการบ้านพักเกษตร ต าบลผาป่อง 
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 6.00      -             -    ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 21/8/1984 จนกว่าจะหมด
ความจ าเป็น 

82 อบต.ห้วยโป่ง ขอเข้าท าประโยชน์ฯ เพ่ือก่อสร้าง
ส านักงาน,บ้านพักและสนามกีฬา 

เมือง แม่ฮ่องสอน 7.00  1.00       52.00  ส.ป่าแม่ปายฝั่ง
ซ้าย 

29/5/2007 30 

83 การสื่อสารแห่งประเทศไทย ก่อสร้างสถานีทวนสัญญาณวิทยุ
คมนาคมและเสาอากาศ 

ต.จองค า   
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน -    1.00       45.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 5/4/1999 30 

84 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ก่อสร้างทางมาตรฐาน รพช. สาย
ที่มส.11011 และสายที่ ม.ส.11012 

ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 557.00      -         22.00  ป่าแม่ปายฝั่งขวา 18/8/1989 จนกว่าจะหมด
ความจ าเป็น 

85 ส านักงานเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน 

ก่อสร้างทางล าลองหลงัศาลากลาง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ต าบล จองค า  
อ าเภอ เมือง 

แม่ฮ่องสอน 1.00  3.00       42.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย
แปลง 2 

28/5/1993 30 

86 กรมประมง ก่อสร้างท านบปลา ต าบลห้วยโป่ง  
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 6.00  3.00       66.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

21/1/1986 10 

87 กรมประมง ก่อสร้างท านบปลา ต าบลห้วยโป่ง  
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 8.00  2.00           -    ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

21/8/1985 10 

           
           
           



ข้อมูลพืน้ฐาน หนา้ 59 

 

ตารางที่ 16  (ต่อ)          

ล าดับ ชื่อผู้ขอ กิจกรรม ต าบล_อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตารางวา ชื่อป่า วันอนุญาต ระยะเวลา 
88 ส านักงานพลังงานแห่งชาติ ก่อสร้างโครงการพัฒนาไฟฟ้า 

พลังน้ า 
ต.หมอกจ าแป่ 
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 217.00  2.00           -    ป่าแม่ปายฝั่งขวา 24/1/1985 30 

89 บริษัท โรงเลื่อยจักรไทย
พงษ์ จ ากัด 

ใช้เป็นเส้นทางชักลากไม้จาก
ประเทศสหภาพพม่า เข้าสู่ประเทศ
ไทย-พม่า 

ต.ห้วยผา  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 37.00  2.00           -    ป่าแม่ปายฝั่งขวา 23/5/1989 5 

90 กรมชลประทาน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยโป่งอัน
เน่ืองจากพระราชด าร ิ

ต าบลห้วยโป่ง 
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 62.00  2.00           -    ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

8/6/1990 30 

91 บริษัท โรงเลื่อยจักรไทย
พงษ์ จ ากัด 

เพ่ือใช้เป็นที่รวมหมอนไม้ที่น าเข้ามา
จากประเทศสหภาพพม่า 

ต.ห้วยผา  
อ.เมือง 

แม่ฮ่องสอน 52.00      -         13.00  ป่าแม่ปายฝั่งขวา 26/3/1990 5 

92 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างทางเข้าสู่พระต าหนัก 
(ระยะทางจาก กม.ที่ 1+300-กม. 
ที่ 2+050) 

ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน 32.00  2.00       78.00  ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 
(ตอนล่าง) 

29/8/1982 จนกว่าจะหมด
ความจ าเป็น 

93 กรมทางหลวง ปลูกสร้างสวนป่าและที่พักริมทาง 
รวม 3 แห่ง 

ต แม่สะเรียง
และอ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน 

แม่ฮ่องสอน 99.00  3.00       70.00  ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย 
(แปลงหน่ึง) 

13/8/1980 จนกว่าจะหมด
ความจ าเป็น 

94 หน่วยจัดป้องกันรักษาป่า จัดต้ังหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี มร. 
15 (น้ าของ) 

ต.ปางมะผ้า 
กิ่งอ.ปางมะผ้า 

แม่ฮ่องสอน 10.00      -             -    ป่าแม่ปายฝั่งขวา 17/11/ 
1989 

จนกว่าจะหมด
ความจ าเป็น 
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บทท่ี 10 
ข้อมูลคดีป่าไม้และท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรมไม้ 

   
สาระส าคัญ 
 สถิติข้อมูลคดีป่าไม้และท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรมไม้สามารถน ามาวางแผนในการจัดการป่าไม้ใน
พื้นท่ีศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วย ข้อมูลคดีบุกรุกท่ีดินป่าไม้ ข้อมูลคดีตัดไม้ในพื้นท่ีป่า
สงวนแห่งชาติ และข้อมูลเล่ือยโซ่ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น  
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บทท่ี 11 

ข้อมูลท่ีต้ังหน่วยงานราชการ 
   

1.กรมป่าไม้ 

กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรมป่าไม ้10900 

โทรศัพท์ : (662)-551 4292-3  

โทรสาร : (662)-940 5910 

 

2.หน่วยงานราชการอื่นๆ 
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บทท่ี 12 

ข้อมูลการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการประเมนิมูลค่าป่าไม้ 
   

 

การวิเคราะห์ประเภทป่าไม้ ปริมาณ (ความหนาแน่น จ านวน มูลค่า) และคุณภาพ (ชนิด  พันธุ์ไม้
ส าคัญ พันธุ์ไม้หายาก ดัชนีความหลากหลาย) และวิเคราะห์ความส าคัญของพื้นท่ีป่าไม้ท้ังในด้านนิเวศวิทยา 
โดยพิจารณาจากความหนาแน่นของไม้ใหญ่ ลูกไม้ และกล้าไม้ ตลอดจนปริมาตรไม้ในป่า และความส าคัญ
ด้านเศรษฐกิจป่าไม้ ได้แก่ มูลค่าไม้ท่ีได้จากการท าไม้ออก และอื่นๆ ในบริเวณพื้นท่ี ศูนย์จัดการกลุ่มป่า
สงวนแห่งชาติ   
 นอกจากนี้ยังท าการส ารวจรูปแบบและประเภทการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนท้องถิ่นที่อยู่
อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับพื้นท่ีป่าไม้ภายในศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ เช่น การเก็บหาของป่า และ
การเก็บไม้ใช้สอย เป็นต้น 
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บทท่ี 13 

ข้อมูลอืน่ๆ เชน่ โครงการหลวง/โครงการหลวงส่วนขยาย  

โครงการ คทช. เป็นต้น 
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บทที่ 14 
ข้อมูลแผนที่ท้ายกฎกระทรวง 

   
สาระส าคัญ 

1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าแมป่ายฝ่ังซ้าย ในท้องท่ีต าบลปางหมู ต าบลผาบ่อง ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 197 ณ วันท่ี 
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2506 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนท่ี 118 ลงวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 
2506 เนื้อที่ประมาณ 1,093,750 ไร่ 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากป่าแห่งนี้ มีไม้สัก ไม้แดง ไม้ประดู่  
ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ตะเคียน ไม้ตะแบก ไม้ไม้เหียง ไม้พลวง และไม้ชนิดอื่นๆ ซึ่งเป็นไม้ชนิดดีมีค่าขึ้นอยู่เป็น
ปริมาณมาก เนื้อท่ีประมาณ 1,750,000 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเหมาะสมและจ าเป็นท่ีจะต้องสงวนไว้ให้
เป็นป่าไม้โดยถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและการครองชะของประชาชน อันจะมี
ประโยชน์มากยิ่งกว่าจะใช้ท่ีดินในป่านี้เพื่อประกอบกิจการอย่างอื่น จึงสมคว รสงวนป่าแห่งนี้ไว้ เพื่อ
ประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน  

ข้อ 1 ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 197 (พ.ศ.2506) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
และสงวนป่า พุทธศักราช 2481  

ข้อ 2 ให้ป่าแม่ปายฝ่ังซ้าย ในท้องท่ีต าบลปางหมู ต าบลผาบ่อง และต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในแนวเขตตามแผนท่ีท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ  
ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 1,234 ณ วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2534 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 
ตอนท่ี 141 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2534 เนื้อที่ประมาณ 605,313 ไร่ 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกรมป่าไม้มีความประสงค์จะเพิกถอน
พื้นท่ีบางส่วนของป่าแม่ปายฝ่ังซ้าย ในท้องท่ีต าบลปางหมู ต าบลผ่าบอง และต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นป่าสงวน ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 197 (พ.ศ.2506) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 เนื้อท่ีประมาณ 1,294 ไร่ ออกจากเขตป่าสงวน 
เพื่อใช้ในการดเนินงานตามโครงการพัฒนาตามระราชด าริ ศูนย์โป่งแดง สมควรยกเลิกกฎกระทรวงดังกล่าว
และก าหนดให้ป่าแปลงนี้เป็นป่าสงวนแห่งชาติขึ้นใหม่ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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ตารางภาคผนวก  รายช่ือป่าชุมชน 
ล าดับ ชื่อป่าชุมชน พื้นที่ (ไร่) 

1 ป่าชมุชนบ้านแก่นฟ้า   
2 ป่าชมุชนบ้านไม้ฮงุ   
3 ป่าชมุชนบ้านทุ่งมะกอก   
4 ป่าชมุชนบ้านห้วยโป่งกาน   
5 ป่าชมุชนบ้านห้วยโป่ง   
6 ป่าชมุชนบ้านไม้ซางหนาม   
7 ป่าชมุชนบ้านกงุไม้สกั   
8 ป่าชมุชนบ้านทุ่งกองม ู   
9 ป่าชมุชนบ้านในสอย   
10 ป่าชมุชนบ้านสบป่อง   
11 ป่าชมุชนบ้านสบสอย   
12 ป่าชมุชนบ้านนาหมากปิน   
13 ป่าชมุชนบ้านผาบอ่ง   
14 ป่าชมุชนบ้านป่าปุ๊    
15 ป่าชมุชนบ้านห้วยเดื่อ   
16 ป่าชมุชนบ้านท่าโป่งแดง   
17 ป่าชมุชนบ้านผาบอ่งเหนือ   
18 ป่าชมุชนบ้านมอ่นตะแลง   
19 ป่าชมุชนบ้านพะนอคี   แปลงท่ี 1-2  
20 ป่าชมุชนบ้านแมส่ยุะใหม่  
21 ป่าชมุชนบ้านไม้แงะ  

 


