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ข้อมูลพื้นฐาน 
ศูนยจ์ัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 9 ป่าแม่แตงและป่าอินทขิล  

จังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

และ 
ส านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive summary) 

   
ความส าคัญ 

ข้อมูลพื้นฐานเป็นหัวใจส าคัญในการวางแผนการจัดการพื้นที่ และจัดท าแผนแม่บท ศูนย์จัดการ 
ปุาสงวนแห่งชาติ ในเบื้องต้นกรมปุาไม ้จึงได้ใช้แนวเขตการปกครองระดับต าบลเข้ามาเป็นแนวเขต  
ในการจัดท าข้อมูลพื้นฐาน 14 ชั้นข้อมูล โดยมีเปูาหมายเพื่อเป็นจุดเร่ิมต้นในการพัฒนา ปรับปรุง และจัดท า
ข้อมูลพื้นฐาน เช่น แนวเขต แผนที่ และการจ าแนกพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม (Zoning) และ
เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ในระดับต าบล) โดยสรุปข้อมูลพื้นฐานส าคัญดังน้ี 

1. ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ที่ 9 ปุาแม่แตงและปุาอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังอยู่ที่ต าบล 
อินทขิล อ าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชียงใหม่ 

2. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ แบ่งภารกิจเพื่อการจัดการปุาแบบอเนกประโยชน์ ออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
2.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของปุาสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงปุาสงวนแห่งชาติ

จ านวน 3 ปุา คือ 1) ปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่แตง เนื้อที่ประมาณ 760,824 ไร่ 2) ปุาสงวนแห่งชาติปุา 
อินทขิล เน้ือที่ประมาณ 7,625 ไร่ 3) ปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่ขะจาน เน้ือที่ประมาณ 1,350 ไร่ 

2.2 บริหารจัดการปุาอื่นๆ และปุาสงวนแห่งชาติจ านวน 10 ปุา คือ 1) ปุาสงวนแห่งชาติ 
ปุาแม่แตง 2) ปุาสงวนแห่งชาติปุาอินทขิล 3) ปุาสงวนแห่งชาติปุาเชียงดาว 4) ปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่ขะจาน  
5) ปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน 6) ปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่งัด 7) ปุาสงวนแห่งชาติปุาสะเมิง  
8) ปุาสงวนแห่งชาติปุาสันทราย 9) ปุาสงวนแห่งชาติปุาขุนแม่กวง 10) ปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่ริม ในท้องที่ต าบลที่
รับผิดชอบแบบมีส่วนร่วม 

2.3 บริการประชาชนด้านการปุาไม้ในท้องที่เขตปกครอง จังหวัด เชียงใหม่ 1 อ าเภอ คือ 
อ าเภอแม่แตง (13 ต าบล ประมาณ 236 หมู่บ้าน) 

3. ศูนย์ฯบริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมด 884,165.16 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ เน้ือที่ 
759,393.69 ไร่ พื้นที่ สปก. เน้ือที่ 97,824.45 ไร่ และพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เน้ือที่ 262,281.39 ไร่ 

4. พื้นที่ปุาคงสภาพที่เหลือ ทั้งหมด 664,655.17 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.17 ของพื้นที่ศูนย์ฯ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมปุาไม้ 125,482.56 ไร่ (เป็นพื้นที่ปุาปุาสงวนแห่งชาติ จ านวน 649,106.93 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 73.41 ของพื้นที่ศูนย์ฯ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมปุาไม้ 109,934.32 ไร่ พื้นที่สปก. จ านวน
44,880.50 ไร่ และพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 239,099.63 ไร่) 

5. มีพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 ร้อยละ 53.42 มีพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 2 ร้อยละ 17.67 มีพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 3  
ร้อยละ 8.72 มีพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 4 ร้อยละ 9.46 และมีพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 5 ร้อยละ 10.74 ของพื้นที่ศูนย์ฯ 

6. พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ มีร้อยละ 85.89 ของพื้นที่ศูนย์ฯ (พื้นที่ปุาเพื่อการอนุรักษ์ ร้อยละ 75.61 
พื้นที่ปุาเพื่อเศรษฐกิจ ร้อยละ 10.52 พื้นที่ที่เหมาะสมกับการเกษตร ร้อยละ 0.51 และพื้นที่ที่กันออก ร้อยละ 0.42)   

7. พื้นที่สูงสุดและต่ าสุดประมาณ 500-1,962 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง  
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8. การด าเนินงานของกรมปุาไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่ศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
8.1 ข้อมูลปุาชุมชนและวัด 

 8.1.1 ข้อมูลปุาชุมชนมี 18 ปุา (ตารางภาคผนวก)  
 8.1.2 ข้อมูลวัดที่อยู่ในพื้นที่ปุาไม้ จ านวน 74 วัด มีพื้นที่ 1,371 ไร่ 37 งาน 329 ตารางวา  

เพื่อด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 เห็นชอบในหลักการการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ปุาไม้  

8.2 ข้อมูลฝายมีจ านวน 7 ฝาย 
8.3 ข้อมูลไฟปุา จ านวนการเกิดไฟปุา (ยังไม่มีข้อมูล) 
8.4 ข้อมูลราษฎรถือครองที่ดิน ปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่แจ่ม 2 จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 

ในการถือครองที่ดินประมาณ 2,783 ไร่  
8.5 ข้อมูลงานอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ปุา 41 ราย 41 กิจกรรม 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- 
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บทที่ 1 
ข้อมูลทีต่ั้งส านกังาน 

   
ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ที่ 9 ปุาแม่แตงและปุาอินทขิล  จังหวัดเชียงใหม ่
ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมปุาไม้ 
ท่ีตั้ง ต าบลอินทขิล อ าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 1  ข้อมูลติดต่อผู้อ านวยการศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติที่ 9 ปุาแม่แตงและปุาอินทขิล  

 จังหวัดเชียงใหม ่
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ นายสมชาย  นองเนือง 
ปีท่ีด ารงต าแหน่ง 2558 
โทรศัพท์/โทรสาร 081-8816690 
E-mail  - 
Website www.forest.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยังไม่มีภาพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ที่ต้ังศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ที่ 9 ปุาแม่แตงและปุาอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 2  ค่าพิกัดที่ตั้งศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ 
UTM (Zone 47) Lat-Long 
N (Y) = 2117742 Lat (Y) = 19.1528 
E (X) = 494553 Long (X) = 98.8481 

 

 

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

   
สาระส าคัญ 
 

1. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ที่  9 ปุาแม่แตงและปุาอินทขิล  
จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งภารกิจ เพื่อการจัดการปุาแบบเอนกประสงค์ ออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

1.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของปุาสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงปุาสงวนแห่งชาติ
จ านวน 3 ปุา คือ 1) ปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่แตง เนื้อที่ประมาณ 760,824 ไร่ 2) ปุาสงวนแห่งชาติ 
ปุาอินทขิล เน้ือที่ประมาณ 7,625 ไร่ 3) ปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่ขะจาน เน้ือที่ประมาณ 1,350 ไร่  

1.2 บริหารจัดการปุาอื่นๆ และปุาสงวนแห่งชาติจ านวน 10 ปุา คือ 1) ปุาสงวนแห่งชาติ 
ปุาแม่แตง 2) ปุาสงวนแห่งชาติปุาอินทขิล 3) ปุาสงวนแห่งชาติปุาเชียงดาว 4) ปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่ขะจาน  
5) ปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน 6) ปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่งัด 7) ปุาสงวนแห่งชาติปุาสะเมิง  
8) ปุาสงวนแห่งชาติปุาสันทราย 9) ปุาสงวนแห่งชาติปุาขุนแม่กวง 10) ปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่ริม ในท้องที่ต าบล
ที่รับผิดชอบแบบมีส่วนร่วม 

1.3 บริการประชาชนด้านการปุาไม้ในท้องที่เขตปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 อ าเภอ คือ 
อ าเภอแม่แตง (13 ต าบล ประมาณ 236 หมู่บ้าน) 

 

2. ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
 2.1 ทรัพยากรปุาไม้โดยทั่วไป พื้นที่ปุาไม้ภายในปุาสงวนแห่งชาติ ปุาแม่แตงและปุาอินทขิล 

 มีพรรณไม้ที่ส าคัญ 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) ตะเคียน (Hopea sp.) สน (Pinus sp.) ฯลฯ และมีของปุากับ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนด้วย    

 2.2 ทรัพยากรสัตว์ปุา ประกอบด้วย กวางผา และเลียงผา (Capricornis) พบบริเวณยอดดอย
ม่อนเลี่ยม นอกจากน้ีในพื้นที่ยังส ารวจพบสัตว์สงวนหลายชนิด ซึ่งเป็นสัตว์ที่พบในปุาธรรมชาติได้อยากใน
ปัจจุบัน เช่น เต่าปูลู (Platysternon megacephalum) ไก่ฟูาหางลายขวาง (Syrmaticus humiae)  
ชะนี (Hylobatidae) ลิง (Macaca spp.) ช้างปุา (Elephas maximus) กวางปุา (Rusa unicolor)  
เก้ง (Muntiacini) หมีหมา (Helarctos malayanus) นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus)  
นกกะรางคอด า (Garrulax chinensis) เป็นต้น 

 

2.3 แหล่งน้ า ต้นน้ าล าธารที่ส าคัญ 3 สาย ได้แก่ แม่น้ าปิง เป็นแม่น้ าสายใหญ่และยาวที่สุด 
ต้นน้ าอยู่บริเวณหมู่บ้านเมืองงายของภูเขาแดนลาวติดพรมแดนตอนเหนือ ไหลผ่านหมู่บ้านเมืองงายลง
มายังอ าเภอเชียงดาว แม่แตง แม่ริม ผ่านกลางเมืองเชียงใหม่ ลงไปกลายเป็นเส้นกั้นเขตจังหวัดล าพูนกับ
เชียงใหม่ ผ่านอ าเภอสารภีและอ าเภอหางดง อ าเภอปุาซาง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน อ าเภอจอมทอง 
และอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ลงไปยังเขตจังหวัดตาก จังหวัดก าแพงเพชร บรรจบแม่น้ าน่านที่ปากน้ าโพ 
จังหวัดนครสวรรค์  

 แม่ น้ าแม่แตง ต้นน้ า เกิดจากห้ วยล าธ าร ต่า ง ๆ  เขตต าบลเมือ งแหง ทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอ เชียงดาวไหลมารวมกับน้ าแม่คองกลายเป็นล าน้ าแม่แตงไหลผ่านอ าเภอ  
แม่แตงบรรจบแม่น้ าปิงทางทิศใต้ของอ าเภอแม่แตงบริเวณบ้าน สหกรณ์ 
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 แม่น้ าแม่งัด ต้นน้ าเกิดจากห้วยล าธารจากภูเขาซึ่งล้อมรอบตัวอ าเภอพร้าว เกิดแม่น้ า 
สายน้ีไหลผ่านเขตอ าเภอดอยสะเก็ด บรรจบกับแม่น้ าก๋น แม่น้ าคาว ลงสู่แม่น้ าปิง  

 

2.4 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง วนอุทยานแห่งชาติ 
ถ้ าบัวตอง น้ าพุเจ็ดสี น้ าตกหมอกฟูา น้ าพุร้อนโปุงเดือด เขื่อนชลประทานแม่แตง เขื่อนชลประทานแม่แฝก 
เขื่อนชลประทานแม่งัดสมบูรณ์ชล น้ าตกปางลัน ศูนย์ฝึกช้างแตง ปางช้างแม่ตะมาน ปางช้างแม่แตง   
ปางช้างจังเกิลราฟ ปางช้างแม่แตงทัวร์ และปางช้างแม่ปิง  
 

2.5 ข้อมูลพื้นที่แบ่งตามเขตการปกครอง 
 2.5.1 ต าบล  
 

ตารางท่ี 3 รายชื่อต าบล 
จังหวัด   อ าเภอ   ต าบล   ประชากร (คน)   เนื้อท่ี (ไร่)  

 จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แตง ต.กื้ดช้าง  6,058      176,587.62  

 จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แตง ต.ปุาแป 1,480       206,026.00  

 จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แตง ต.บ้านเปูา 4,276         96,400.79  

 จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แตง ต.อินทขิล 12,558         75,225.20  

 จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แตง ต.เมืองก๋าย 1,672         36,528.10  

 จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แตง ต.แม่หอพระ 6,415       103,110.14  
 จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แตง ต.บ้านช้าง 3,154         26,534.83  

 จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แตง ต.แม่แตง 5,027         22,200.44  

 จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แตง ต.สบเปิง 7,793         63,989.10  

 จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แตง ต.ช่อแล  4,501          5,587.02  

 จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แตง ต.สันมหาพน  7,185        14,171.00  

 จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แตง ต.ขี้เหล็ก 8,944         37,825.80  

 จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แตง ต.สันปุายาง 3,859         19,979.13  
รวม 1 13        884,165.16  
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 2.5.2 หมู่บ้าน 
 

ตารางท่ี 4 รายชื่อหมู่บ้าน 

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

1 บ้านแม้วขุนแม่กอก(2) กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

2 บ้านห้วยมูเซอดอยมน กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

3 บ้านห้วยต้นตอง กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

4 บ้านยางโปุงหม้อขาง กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

5 บ้านปางเกาะ กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

6 บ้านทุ่งปุาซาง กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

7 บ้านปุาเมี่ยงปางตาด(2) กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

8 บ้านปางใหม่(2) กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

9 บ้านมูเซอปางยางสุข กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

10 บ้านปุาเมี่ยงแม่ตะมานปางใน กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

11 บ้านปุาเมี่ยงแม่ตะมานปางนอก กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

12 บ้านปม้วยาใต้ กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

13 บ้านยางแม่จอกน้อย กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

14 บ้านยางแม่จอก กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

15 บ้านยางแม่กอกหลวง กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

16 บ้านกองหวาย ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่
 

17 บ้านดงปุาล้น ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่
 

18 บ้านแม่มาลัย ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่
 

19 บ้านใหม่(4) ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่
 

20 บ้านห้วยส้ม ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่
 

21 บ้านท่งน้อย บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

22 บ้านสันปุาสัก บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

23 บ้านสบวะ บ้านเปูา แม่แตง เชียงใหม ่
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ตารางท่ี 4 (ต่อ)     

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

24 บ้านแม่ตอง บ้านเปูา แม่แตง เชียงใหม ่
 

25 บ้านแม่โม่งปางใน ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

26 บ้านฉาง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

27 บ้านยางโปุงมะแคว้ง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

28 บ้านปางสะบันงา ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

29 บ้านปางมะไฟ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

30 บ้านปางปฺอก ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

31 บ้านปางหลาง(แม่เลา) ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

32 บ้านปางไม้ฉ าฉา(แม่เลา) ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

33 บ้านทุ่งจ้อ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

34 บ้านลีซอบน ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

35 บ้านลีซอกลาง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

36 บ้านห้วยนอนปางใน ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

37 บ้านยางโปุงทอง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

38 บ้านแม่ลาก ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

39 บ้านห้วยนอนปางนอก ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

40 บ้านปางตอง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

41 บ้านปางมะอึง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

42 บ้านแม่แหม่มปางนอก ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

43 บ้านปุาเมียงต้นจอ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

44 บ้านนาเลย ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

45 บ้านยางแม่ไคร้ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

46 บ้านแม่ไคร้เหนือ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

47 บ้านแม่หลวง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
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ตารางท่ี 4  (ต่อ)     

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

48 บ้านยางแม่หลวง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

49 บ้านสบแม่หลวง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

50 บ้านยางแม่ตอ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

51 บ้านต้นขนุน ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

52 บ้านปางล าใย ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

53 บ้านปางไคร้ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

54 บ้านห้วยพระเจ้าใน ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

55 บ้านปางหก ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

56 บ้านปุาแปหลวง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

57 บ้านม่วงลาเหนือ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

58 บ้านม่วงลาใต้ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

59 บ้านปุาแห้หลวง(2) ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

60 บ้านผาหิ้น ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

61 บ้านปางไฮ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

62 บ้านยางแม่ละลวง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

63 บ้านผาเต็งนอก ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

64 บ้านผาเต็งใน ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

65 บ้านห้วยปลี ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

66 บ้านปางมะนาว ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

67 บ้านโปุงเดือด ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

68 บ้านยางแม่แสะ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

69 บ้านยางผาแตก สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
 

70 บ้านยางผาแค่น สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
 

71 บ้านยางสบหลอด สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
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ตารางท่ี 4 (ต่อ)     

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

72 บ้านตาด สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
 

73 บ้านปางปุก สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
 

74 บ้านดอยสะแกง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
 

75 บ้านปางตะเคียน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
 

76 บ้านกลาง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
 

77 บ้านแม่ขิ สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
 

78 บ้านลุ่ม สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
 

79 บ้านใหม่ สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
 

80 บ้านยางแม่ตอ สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
 

81 บ้านยางขุนแม่เปิง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
 

82 บ้านหนองบัว(3) สันปุายาง แม่แตง เชียงใหม ่
 

83 บ้านหนองแหวน สันปุายาง แม่แตง เชียงใหม ่
 

84 บ้านเด่น(2) สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม ่
 

85 บ้านปางอีด อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
 

86 บ้านปางเวียต้ง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
 

87 บ้านปางกว้าง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
 

88 บ้านท่าสุด อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
 

89 บ้านหนองผึ้ง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
 

90 บ้านปางทางปางกว้าง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
 

91 บ้านสันปุาตอง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
 

92 บ้านใหม่ อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
 

93 บ้านเฮียง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
 

94 บ้านห้วยตาด อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
 

95 บ้านแม่ทะลายนอก อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
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ตารางท่ี 4  (ต่อ)     

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

96 บ้านกิ่วบัวฮา เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่
 

97 บ้านกายโค้ง เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่
 

98 บ้านสามสน เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่
 

99 บ้านตองหาย เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่
 

100 บ้านหางบ้าน เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่
 

101 บ้านโปุงตอง เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่
 

102 บ้านห้วยน้ าเย็น เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่
 

103 บ้านปุาเมี่ยงฮ่อมเฮ้ีย เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่
 

104 บ้านปางกอม เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่
 

105 บ้านปุาเมี่ยงปางโซง เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่
 

106 บ้านปางยาง เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่
 

107 บ้านผาแตก เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่
 

108 บ้านเหล่าก๋อง แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่
 

109 
 

แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่
 

110 บ้านโล๊ะปุาช้า แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่
 

111 บ้านน้ าบ่อหมอเลีย แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่
 

112 บ้านทุ่งน้อย แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่
 

113 บ้านยางแม่กอก กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

114 บ้านปุาบง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม ่
 

115 บ้านปุาเส้า-เหล่า สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม ่
 

116 บ้านสันมหาพน สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม ่
 

117 บ้านปุาจี้ สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม ่
 

118 บ้านหนองหล่ม สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม ่
 

119 บ้านหนองกอก สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม ่
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ตารางท่ี 4  (ต่อ)     

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

120 บ้านปากทาง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม ่
 

121 บ้านแพะพัฒนา สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม ่
 

122 บ้านสหกรณ์ สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม ่
 

123 บ้านห้วยฮ่าง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม ่
 

124 บ้านเมืองกึ้ด กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

125 บ้านแม่ตะมาน กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

126 บ้านสบก๋าย กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

127 บ้านต้นขาม กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

128 บ้านห้วยน้ าดัง กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

129 บ้านทุ่งละคร กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

130 บ้านปุาข้าวหลาม กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

131 บ้านบวกหมื้อ ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่
 

132 บ้านแม่มาลัย ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่
 

133 บ้านดงปุาลัน ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่
 

134 บ้านหนองโค้ง ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่
 

135 บ้านจอมแจ้ง-ทรายมูล ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่
 

136 บ้านร่ าเปิง ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่
 

137 บ้านแม่ขะจาน ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่
 

138 บ้านปางเปา ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่
 

139 บ้านห้วยไร่ ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่
 

140 บ้านช้างใน บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

141 บ้านเก๊ามะค่า บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

142 บ้านปางไม้แดง บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
 

143 บ้านต้นลุง บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม ่
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ตารางท่ี 4  (ต่อ)     

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

144 บ้านแม่โจ้ บ้านเปูา แม่แตง เชียงใหม ่
 

145 บ้านแม่เลิม เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่
 

146 บ้านแม่เลิม บ้านเปูา แม่แตง เชียงใหม ่
 

147 บ้านสบเลิม-เหล่า บ้านเปูา แม่แตง เชียงใหม ่
 

148 บ้านเปูา บ้านเปูา แม่แตง เชียงใหม ่
 

149 บ้านแพะ เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่
 

150 บ้านแพะ บ้านเปูา แม่แตง เชียงใหม ่
 

151 บ้านก้างหงษ์ เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่
 

152 บ้านก้างหงษ์ บ้านเปูา แม่แตง เชียงใหม ่
 

153 บ้านดง เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่
 

154 บ้านดง บ้านเปูา แม่แตง เชียงใหม ่
 

155 บ้านปุายางหนาด ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

156 บ้านปุายางหนาด ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

157 บ้านปางมะกล้วย ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

158 บ้านผาเด็ง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

159 บ้านปุาแป ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

160 บ้านแม่เลา ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

161 บ้านแม่เลา ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

162 บ้านปางลัน ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

163 บ้านปางลัน ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

164 บ้านแม่ใคร้ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

165 บ้านแม่แสะ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

166 บ้านแม่แสะ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

167 บ้านแม่แมม ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
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ตารางท่ี 4  (ต่อ)     

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

168 บ้านแม่แมม ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

169 บ้านแม่น้ าแขม ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

170 บ้านท่าผา ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

171 บ้านทุ่งจ๊อ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

172 บ้านทุ่งจ๊อ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

173 บ้านทุ่งหลวง แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่
 

174 บ้านหัวปุาห้า แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่
 

175 บ้านแม่กะ แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่
 

176 บ้านม่วงชุม แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่
 

177 บ้านตีนธาตุ แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่
 

178 บ้านสันปูเลย แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่
 

179 บ้านหนองบัว แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่
 

180 บ้านห้วยชมพู แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่
 

181 บ้านปุาเลา แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่
 

182 บ้านหัวฝาย แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่
 

183 บ้านผึ้ง แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่
 

184 บ้านกาด แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่
 

185 บ้านแม่หอพระ แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่
 

186 บ้านแม่นาปูาก แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่
 

187 บ้านนาเม็ง แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่
 

188 บ้านปุาไม้ (สวนปุา) แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่
 

189 บ้านภูดิน แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่
 

190 บ้านปางฮ่าง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
 

191 บ้านปางม่วง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
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ตารางท่ี 4  (ต่อ)     

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

192 บ้านสบเปิง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่
 

193 บ้านต้นงุ่น สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
 

194 บ้านไร่ สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
 

195 บ้านท่าข้าม สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
 

196 บ้านต้นลาน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
 

197 บ้านดอนเจียง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
 

198 บ้านหนองบัวหลวง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
 

199 บ้านแม่หลอด-ผาแตก สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
 

200 บ้านผาหมอน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
 

201 บ้านร่องผักหนาม สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
 

202 บ้านสหกรณ์ทุ่งใหม่พัฒนา สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่
 

203 บ้านหนองบัว สันปุายาง แม่แตง เชียงใหม ่
 

204 บ้านสันปุายาง สันปุายาง แม่แตง เชียงใหม ่
 

205 บ้านสันปุาตึง สันปุายาง แม่แตง เชียงใหม ่
 

206 บ้านหนองก๋าย สันปุายาง แม่แตง เชียงใหม ่
 

207 บ้านเอียก สันปุายาง แม่แตง เชียงใหม ่
 

208 บ้านปุาจี้ อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
 

209 บ้านวังแดง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
 

210 บ้านหัวดง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
 

211 บ้านม่วงค า อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
 

212 บ้านท่าต้นปุุย อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
 

213 บ้านหางดง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
 

214 บ้านปง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
 

215 บ้านเด่น อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
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ตารางท่ี 4  (ต่อ)     

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

216 บ้านทับเด่ือ อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
 

217 บ้านหนองออน อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
 

218 บ้านสันปุาตอง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
 

219 บ้านปางห้วยตาด อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
 

220 บ้านปางกว้าง แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่
 

221 บ้านแม่ทะลาย อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
 

222 บ้านเวียงด้ง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
 

223 บ้านปางกึ้ด อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
 

224 บ้านมืดกา อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่
 

225 บ้านก๋ายน้อย เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่
 

226 บ้านเมืองก๋าย เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่
 

227 บ้านออบ เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่
 

228 บ้านเหล่า เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่
 

229 บ้านม่อนเงาะ เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่
 

230 บ้านช่อแล ช่อแล แม่แตง เชียงใหม ่
 

231 บ้านสันปุาสัก ช่อแล แม่แตง เชียงใหม ่
 

232 บ้านวังดิน ช่อแล แม่แตง เชียงใหม ่
 

233 บ้านปุาไผ่ ช่อแล แม่แตง เชียงใหม ่
 

234 บ้านใหม่ ช่อแล แม่แตง เชียงใหม ่
 

235 บ้านหนองบัว ช่อแล แม่แตง เชียงใหม ่
 

236 บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่
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2.6 ข้อมูลอาชีพ / รายได้เฉลีย่ของชุมชน 
อ าเภอแม่แตงเดิมต้ังขึ้นแห่งแรกในท้องที่ ต าบลบ้านเปูา อ าเภอแม่แตง ปัจจุบัน คือ บ้านเปูา 

หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านเปูา เมื่อ พ.ศ. 2418 ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
ทรงรับสั่งให้พระเจ้าอินทวิชยานนท์ ( เจ้าหลวง ) เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 จัดต้ังแขวงเมืองแกนขึ้น
ที่บ้านเปูา เรียกว่า แขวงบ้านเปูาเมืองแกน เพราะการคมนาคมสมัยน้ันต้องอาศัยทางแม่น้ าปิงเป็นหลัก 
และแต่งต้ังท้าวแสนไชย ขึ้นเป็นผู้ปกครองแขวงเป็นคนแรก ต่อมา พ.ศ. 2435 ได้ย้ายไปต้ังอยู่บ้านเมืองกื้ด 
หมู่ที่ 1 ต าบลกื้ดช้าง เรียกว่า แขวงเมืองกื้ด โดยมีขุนกื้ด เป็นผู้ปกครองแขวง ต่อมาปี พ.ศ. 2437 ได้ย้ายไป
ต้ังที่บ้านวังแดง หมู่ที่ 2 ต าบล อินทขิล เรียกว่า แขวงเมืองแกน อีกคร้ังหน่ึง มีพ่อแคว่นพรหม (ก านันพรหม 
ก านันคนแรกของต าบลอินทขิล) เป็นผู้ปกครอง ต่อมา พ.ศ. 2439 ได้ย้ายไปต้ังที่บ้านแม่กะ หมู่ที่ 3 ต าบล
แม่แตง เรียกว่า แขวงแม่กะ โดยมีขุนแตง (แต๋ง) เป็นผู้ปกครองแขวง และต่อมา พ.ศ. 2450 ได้ย้ายมาต้ังที่
บ้านเหล่า (ปุาเส้า) หมู่ที่ 2 ต าบลสันมหาพน ทางการได้ยกฐานะเป็นอ าเภอมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2450 เรียกว่า
อ าเภอสันมหาพน โดยมีนายอ าเภอคนแรกชื่อ ขุนมิกสันสุรบาล (ฟูอน) ป. แต่เน่ืองจากอ าเภอสันมหาพนต้ัง
ติดกับล าน้ าแม่แตง จึงเปลี่ยนชื่อเป็น อ าเภอแม่แตง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2458 เป็นต้นมา และได้ย้ายที่ว่าการ
อ าเภอออกมาต้ังอยู่ในที่ปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 2502 โดยมีนายอ าเภอชื่อ ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิน เป็น
นายอ าเภอในสมัยน้ัน จนกระทั่ง พ.ศ. 2544 นายอ าเภอชุมพร แสงมณี เห็นว่าที่ว่าการอ าเภอหลังเก่าได้
ช ารุดทรุดโทรมลงมาก จึงได้ท าการเสนอของบประมาณจากทางราชการ และได้ท าการก่อสร้างที่ว่าการ
อ าเภอหลังใหม่ขึ้นแทนที่หลังเก่า โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเพียง 6 เดือนและสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2544 โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นประธานในพิธีเปิด 

 
ตารางท่ี 5 ข้อมูลอาชีพ รายได้เฉลี่ยของชุมชนของอ าเภอแมแ่ตง 

1.อาชีพหลัก ได้แก่ 

เกษตรกรรม 
ค้าขาย 
อุตสาหกรรม 
ช่าง 
อื่นๆ   

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 

กิจการเลื้ยงช้าง 
การเลี้ยงวัวเพื่อเทียมเกวียนส าหรับนักท่องเที่ยว 
เป็นสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มแม่บ้าน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ 
สร้างอาชีพเสริม 

3.จ านวนธนาคาร  
 

มี 4 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  สาขาแม่มาลัย  โทร. 0-5347-1111-4 
ธนาคารออมสิน  โทร. 0-5347-1312 
ธนาคาร ธ.ก.ส.  โทร.0-5347-1261 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด  สาขาย่อยโลตัสแม่มาลัย 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า มี 1. แห่ง 
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2.7 ข้อมูลด้านสังคม (หมู่บ้านในและนอกเขตปุา/ประชากร)  

 หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนหมู่บ้าน 139 หมู่บ้าน 11 ต าบล 1 อ าเภอ 
จ านวนครัวเรือน 17,705 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 61,236 คน 
 
ตารางท่ี 6  ข้อมูลด้านสังคม หมู่บ้านที่อยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาแมแ่ตงและปุาอินทขิล 

ล าดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1 กื้ดช้าง แม่แตง 1,042 6,058 

2 บ้านช้าง แม่แตง 843 3,154 

3 บ้านเปูา แม่แตง 1,366 4,276 

4 ปุาแป แม่แตง 339 1,480 

5 สบเปิง แม่แตง 2,732 7,793 

6 อินทขิล แม่แตง 3,837 12,558 

7 เมืองก๋าย แม่แตง 470 1,672 

8 แม่หอพระ แม่แตง 2,191 6,415 

9 สันปุายาง แม่แตง 1,154 3,859 

10 แม่แตง แม่แตง 1,322 5,027 

11 ขี้เหล็ก แม่แตง 2,409 8,944 

รวม 11 1 17,705 61,236 
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ตารางท่ี 7  หมู่บ้านที่อยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่แตงและปุาอินทขิล 

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

1 บ้านแม้วขุนแม่กอก(2) กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

2 บ้านห้วยมูเซอดอยมน กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

3 บ้านห้วยต้นตอง กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

4 บ้านยางโปุงหม้อขาง กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

5 บ้านปางเกาะ กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

6 บ้านทุ่งปุาซาง กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

7 บ้านปุาเมี่ยงปางตาด(2) กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

8 บ้านปางใหม่(2) กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

9 บ้านมูเซอปางยางสุข กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

10 บ้านปุาเมี่ยงแม่ตะมานปางใน กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

11 บ้านปุาเมี่ยงแม่ตะมานปางนอก กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

12 บ้านปม้วยาใต้ กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

13 บ้านยางแม่จอกน้อย กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

14 บ้านยางแม่จอก กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

15 บ้านยางแม่กอกหลวง กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

16 บ้านท่งน้อย บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

17 บ้านสันปุาสัก บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

18 บ้านแม่ตอง บ้านเปูา แม่แตง เชียงใหม ่   

19 บ้านแม่โม่งปางใน ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

20 บ้านฉาง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

21 บ้านยางโปุงมะแคว้ง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

22 บ้านปางสะบันงา ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

23 บ้านปางมะไฟ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

24 บ้านปางปฺอก ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   
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ตารางท่ี 7  (ต่อ)     

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

25 บ้านปางหลาง(แม่เลา) ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

26 บ้านปางไม้ฉ าฉา(แม่เลา) ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

27 บ้านทุ่งจ้อ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

28 บ้านลีซอบน ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

29 บ้านลีซอกลาง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

30 บ้านห้วยนอนปางใน ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

31 บ้านยางโปุงทอง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

32 บ้านแม่ลาก ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

33 บ้านห้วยนอนปางนอก ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

34 บ้านปางตอง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

35 บ้านปางมะอึง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

36 บ้านแม่แหม่มปางนอก ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

37 บ้านปุาเมียงต้นจอ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

38 บ้านนาเลย ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

39 บ้านยางแม่ไคร้ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

40 บ้านแม่ไคร้เหนือ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

41 บ้านแม่หลวง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

42 บ้านยางแม่หลวง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

43 บ้านสบแม่หลวง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

44 บ้านยางแม่ตอ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

45 บ้านต้นขนุน ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

46 บ้านปางล าใย ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

47 บ้านปางไคร้ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

48 บ้านห้วยพระเจ้าใน ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   
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ตารางท่ี 7  (ต่อ)     

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

49 บ้านปางหก ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

50 บ้านปุาแปหลวง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

51 บ้านม่วงลาเหนือ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

52 บ้านม่วงลาใต้ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

53 บ้านปุาแห้หลวง(2) ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

54 บ้านผาหิ้น ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่ ประชากร (คน) 

55 บ้านปางไฮ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

56 บ้านยางแม่ละลวง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

57 บ้านผาเต็งนอก ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

58 บ้านผาเต็งใน ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

59 บ้านห้วยปลี ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

60 บ้านปางมะนาว ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

61 บ้านโปุงเดือด ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

62 บ้านยางแม่แสะ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

63 บ้านยางผาแตก สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่   

64 บ้านยางผาแค่น สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่   

65 บ้านยางสบหลอด สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่   

66 บ้านตาด สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่   

67 บ้านใหม่ สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่   

68 บ้านยางแม่ตอ สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่   

69 บ้านยางขุนแม่เปิง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่   

70 บ้านปางอีด อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

71 บ้านปางเวียต้ง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

72 บ้านปางกว้าง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   
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ตารางท่ี 7  (ต่อ)     

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

73 บ้านท่าสุด อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

74 บ้านใหม่ อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

75 บ้านเฮียง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

76 บ้านห้วยตาด อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

77 บ้านแม่ทะลายนอก อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

78 บ้านกิ่วบัวฮา เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่   

79 บ้านกายโค้ง เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่   

80 บ้านสามสน เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่   

81 บ้านตองหาย เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่   

82 บ้านหางบ้าน เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่   

83 บ้านโปุงตอง เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่   

84 บ้านห้วยน้ าเย็น เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่   

85 บ้านปุาเมี่ยงฮ่อมเฮ้ีย เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่   

86 บ้านปางกอม เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่   

87 บ้านปุาเมี่ยงปางโซง เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่   

88 บ้านปางยาง เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่   

89 บ้านผาแตก เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่   

90 บ้านโล๊ะปุาช้า แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่   

91 บ้านยางแม่กอก กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

92 บ้านเมืองกึ้ด กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

93 บ้านสบก๋าย กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

94 บ้านต้นขาม กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

95 บ้านห้วยน้ าดัง กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

96 บ้านปุาข้าวหลาม กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   
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ตารางท่ี 7  (ต่อ)     

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

97 บ้านแม่ขะจาน ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่   

98 บ้านช้างใน บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

99 บ้านเก๊ามะค่า บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

100 บ้านปางไม้แดง บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

101 บ้านต้นลุง บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

102 บ้านแม่โจ้ บ้านเปูา แม่แตง เชียงใหม ่   

103 บ้านแม่เลิม เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่   

104 บ้านแพะ เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่   

105 บ้านก้างหงษ์ เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่   

106 บ้านดง เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่   

107 บ้านปุายางหนาด ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

108 บ้านปุายางหนาด ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

109 บ้านปางมะกล้วย ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

110 บ้านผาเด็ง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

111 บ้านปุาแป ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

112 บ้านแม่เลา ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

113 บ้านแม่เลา ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

114 บ้านปางลัน ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

115 บ้านปางลัน ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

116 บ้านแม่ใคร้ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

117 บ้านแม่แสะ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

118 บ้านแม่แสะ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

119 บ้านแม่แมม ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

120 บ้านแม่แมม ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   
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ตารางท่ี 7  (ต่อ)     

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

121 บ้านแม่น้ าแขม ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

122 บ้านท่าผา ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

123 บ้านทุ่งจ๊อ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

124 บ้านทุ่งจ๊อ ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

125 บ้านหัวปุาห้า แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่   

126 บ้านปุาไม้ (สวนปุา) แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่   

127 บ้านปางฮ่าง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่   

128 บ้านสบเปิง ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่   

129 บ้านแม่หลอด-ผาแตก สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่   

130 บ้านผาหมอน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่   

131 บ้านเอียก สันปุายาง แม่แตง เชียงใหม ่   

132 บ้านปางห้วยตาด อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

133 บ้านเวียงด้ง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

134 บ้านปางกึ้ด อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

135 บ้านก๋ายน้อย เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่   

136 บ้านเมืองก๋าย เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่   

137 บ้านออบ เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่   

138 บ้านเหล่า เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่   

139 บ้านม่อนเงาะ เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม ่   
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หมู่บ้านท่ีอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนหมู่บ้าน 98 หมู่บ้าน 10 ต าบล 1 อ าเภอ 
จ านวนครัวเรือน 16,826 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 58,082 คน 

 

ตารางท่ี 8  ข้อมูลด้านสังคม หมู่บ้านที่อยู่นอกเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่แตงและปุาอินทขิล 

ล าดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1 กื้ดช้าง แม่แตง 1,042 6,058 

2 บ้านเปูา แม่แตง 1,366 4,276 

3 ปุาแป แม่แตง 339 1,480 

4 สบเปิง แม่แตง 2,732 7,793 

5 อินทขิล แม่แตง 3,837 12,558 

6 เมืองก๋าย แม่แตง 470 1,672 

7 แม่หอพระ แม่แตง 2,191 6,415 

8 สันปุายาง แม่แตง 1,154 3,859 

9 แม่แตง แม่แตง 1,322 5,027 

10 ขี้เหล็ก แม่แตง 2,409 8,944 

 รวม 1 16,826 58,082 
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ตารางท่ี 9  หมู่บ้านที่อยู่นอกเขตปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่แตงและปุาอินทขิล 

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

1 บ้านหนองแหวน สันปุายาง แม่แตง เชียงใหม ่   

2 บ้านหนองก๋าย สันปุายาง แม่แตง เชียงใหม ่   

3 บ้านสันปุาตึง สันปุายาง แม่แตง เชียงใหม ่   

4 บ้านสันปุายาง สันปุายาง แม่แตง เชียงใหม ่   

5 บ้านกองหวาย ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่   

6 บ้านจอมแจ้ง-ทรายมูล ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่   

7 บ้านหนองบัว สันปุายาง แม่แตง เชียงใหม ่   

8 บ้านร่ าเปิง ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่   

9 บ้านหนองบัว(3) สันปุายาง แม่แตง เชียงใหม ่   

10 บ้านหนองบัวหลวง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่   

11 บ้านหนองโค้ง ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่   

12 บ้านใหม่(4) ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่   

13 บ้านปางเปา ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่   

14 บ้านสหกรณ์ทุ่งใหม่พัฒนา สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่   

15 บ้านดอนเจียง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่   

16 บ้านห้วยส้ม ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่   

17 บ้านดงปุาลัน ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่   

18 บ้านดงปุาล้น ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่   

19 บ้านต้นลาน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่   

20 บ้านห้วยไร่ ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่   

21 บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่   

22 บ้านท่าข้าม สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่   

23 บ้านแม่มาลัย ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่   

24 บ้านลุ่ม สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่   
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ตารางท่ี 9  (ต่อ)     

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

25 บ้านร่องผักหนาม สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่   

26 บ้านแม่มาลัย ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่   

27 บ้านบวกหมื้อ ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่   

28 บ้านแม่ขิ สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่   

29 บ้านไร่ สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่   

30 บ้านดอยสะแกง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่   

31 บ้านเด่น(2) สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม ่   

32 บ้านต้นงุ่น สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่   

33 บ้านปางตะเคียน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่   

34 บ้านหนองหล่ม สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม ่   

35 บ้านแม่นาปูาก แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่   

36 บ้านแพะพัฒนา สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม ่   

37 บ้านปุาจี้ สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม ่   

38 บ้านนาเม็ง แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่   

39 บ้านปางม่วง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่   

40 บ้านสันมหาพน สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม ่   

41 บ้านปุาเลา แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่   

42 บ้านกลาง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่   

43 บ้านน้ าบ่อหมอเลีย แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่   

44 บ้านหนองกอก สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม ่   

45 บ้านหัวฝาย แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่   

46 บ้านผึ้ง แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่   

47 บ้านแม่หอพระ แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่   

48 บ้านปางปุก สบเปิง แม่แตง เชียงใหม ่   
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ตารางท่ี 9  (ต่อ)     

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

49 บ้านปุาบง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม ่   

50   แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่   

51 บ้านสหกรณ์ สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม ่   

52 บ้านห้วยฮ่าง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม ่   

53 บ้านเหล่าก๋อง แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่   

54 บ้านปุาเส้า-เหล่า สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม ่   

55 บ้านวังดิน ช่อแล แม่แตง เชียงใหม ่   

56 บ้านกาด แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่   

57 บ้านสันปุาสัก ช่อแล แม่แตง เชียงใหม ่   

58 บ้านปากทาง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม ่   

59 บ้านม่วงชุม แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่   

60 บ้านหนองออน อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

61 บ้านสัน อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

62 บ้านหางดง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

63 บ้านสันปูเลย แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่   

64 บ้านปุาไผ่ ช่อแล แม่แตง เชียงใหม ่   

65 บ้านหนองบัว ช่อแล แม่แตง เชียงใหม ่   

66 บ้านทุ่งน้อย แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่   

67 บ้านแม่กะ แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่   

68 บ้านตีนธาตุ แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่   

69 บ้านภูดิน แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม ่   

70 บ้านช่อแล ช่อแล แม่แตง เชียงใหม ่   

71 บ้านท่าต้นปุุย อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

72 บ้านหนองบัว แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่   
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ตารางท่ี 9  (ต่อ)     

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

73 บ้านปง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

74 บ้านใหม่ ช่อแล แม่แตง เชียงใหม ่   

75 บ้านห้วยชมพู แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่   

76 บ้านดง บ้านเปูา แม่แตง เชียงใหม ่   

77 บ้านม่วงค า อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

78 บ้านทุ่งหลวง แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่   

79 บ้านเด่น อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

80 บ้านสบวะ บ้านเปูา แม่แตง เชียงใหม ่   

81 บ้านหัวดง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

82 บ้านหนองผึ้ง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

83 บ้านก้างหงษ์ บ้านเปูา แม่แตง เชียงใหม ่   

84 บ้านวังแดง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

85 บ้านปางทางปางกว้าง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

86 บ้านเปูา บ้านเปูา แม่แตง เชียงใหม ่   

87 บ้านปางกว้าง แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่   

88 บ้านปุาจี้ อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

89 บ้านสันปุาตอง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

90 บ้านแพะ บ้านเปูา แม่แตง เชียงใหม ่   

91 บ้านสันปุาตอง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

92 บ้านสบเลิม-เหล่า บ้านเปูา แม่แตง เชียงใหม ่   

93 บ้านมืดกา อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

94 บ้านแม่ตะมาน กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   

95 บ้านแม่เลิม บ้านเปูา แม่แตง เชียงใหม ่   

96 บ้านทุ่งละคร กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่   
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ตารางท่ี 9  (ต่อ)     

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

97 บ้านทับเด่ือ อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   

98 บ้านแม่ทะลาย อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่   
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บทท่ี 3 
ข้อมูลประเภทพ้ืนท่ี 

   
สาระส าคัญ 

ศูนย์จัดการปุาสงวนแห่งชาติ ที่ 9 ปุาแม่แตงและปุาอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงาน
ภาคสนามของส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมปุาไม้ ซึ่งการปฏิบัติงานต้องทราบว่าใน
พื้นที่มีการจัดการปุาตามกฎหมายแบบใดบ้าง เพื่อให้ทราบข้อมูลพ้ืนท่ีหน่วยงานท่ีมีผลกระทบโดยตรงกับ
ป่าสงวนแห่งชาติที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบในปัจจุบันมีขนาด โดยแบ่งประเภทพื้นที่ตามกฎหมาย ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 10  ข้อมูลประเภทพื้นที่ 

หมายเหตุ ร้อยละเปรียบเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ 
 
 

 

ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ี 

(ไร่) ร้อยละ 

1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 884,165.16 100.00 

2.ป่าสงวนแห่งชาติ 759,393.69 85.89 

3.พ้ืนท่ี ส.ป.ก. 97,824.45 11.06 

4.อุทยานแห่งชาติ  262,281.39  29.66 

  4.1 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย    33,248.31  3.76 

  4.2 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา  124,158.25  14.04 

  4.3 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง  104,874.84  11.86 

5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  112,974.93  12.78 

  5.1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาแม่เลา-แม่แสะ  112,944.57  12.77 

  5.2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเชียงดาว          28.11  0.00 

  5.3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาสะเมิง           2.26  0.00 

6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  153,480.02  17.36 
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บทท่ี 4 
ข้อมูลพ้ืนท่ีป่า 

  
สาระส าคัญ 

การแปลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ปุาคงสภาพ ปี 2557 เป็นฐานส าคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม้ที่คงเหลืออยู่ และฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ที่เสื่อมโทรม การจัดการปุามีหลากหลายรูปแบบและ
หลายหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ดังน้ันศูนย์จัดการปุาสงวนแห่งชาติ  
ที่ 9 ปุาแม่แตงและปุาอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่ จ าเป็นต้องทราบว่าป่าคงสภาพท่ีเหลืออยู่มีผู้ดูแลหรือไม่ 
หน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล และเหลือจ านวนกี่ไร่เพื่อการประสาน ควบคุม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการพื้นที่ตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
 

ตารางท่ี 11  ข้อมูลพื้นที่ปุา 

พ้ืนท่ี 
จ านวน ป่าคงสภาพ 

ไร่ (ไร่) ร้อยละ 

1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 884,165.16 664,655.17 75.17 
   ความรับผิดชอบของกรมปุาไม้   125,482.56 14.19 
2.ป่าสงวนแห่งชาติ 759,393.69 649,106.93 73.41 
   ความรับผิดชอบของกรมปุาไม้   109,934.32 12.43 
3.พ้ืนท่ี ส.ป.ก. 97,824.45 44,880.50 5.08 
4.อุทยานแห่งชาติ  262,281.39   239,099.63  27.04 
  4.1 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย    33,248.31     30,638.03  3.47 
  4.2 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา  124,158.25   114,575.45  12.96 
  4.3 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง  104,874.84     93,886.15  10.62 
5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  112,974.93   110,192.74  12.46 
  5.1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาแม่เลา-แม่แสะ  112,944.57   110,184.37  12.46 
  5.2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเชียงดาว          28.11            6.88  0.00 
  5.3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาสะเมิง           2.26            1.47  0.00 
6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  153,480.02   144,999.74  16.40 
7.ปุาอื่นๆ   15548.24       1.76  
หมายเหตุ  ร้อยละเปรียบเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ 

 



ข้อมูลพืน้ฐาน หน้า 37 

 



ข้อมูลพืน้ฐาน หน้า 38 

 

บทท่ี 5 
ข้อมูลการแบ่งช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 

   
สาระส าคัญ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบ เร่ือง การก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 
และข้อเสนอแนะมาตรการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า โดยที่ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติมีข้อมูลการแบ่งชั้น
คุณภาพ ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 12  ข้อมูลการแบ่งชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 

ชัน้คุณภาพลุ่มน า้ 
พืน้ท่ี 

 ไร่  ร้อยละ 

ศนูย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 884,165.16 100 

พืน้ที่ลุ่มน า้ชัน้ที่ 1      472,298.78  53.42 

พืน้ที่ลุ่มน า้ชัน้ที่ 2      156,201.58  17.67 

พืน้ที่ลุ่มน า้ชัน้ที่ 3        77,055.86  8.72 

พืน้ที่ลุ่มน า้ชัน้ที่ 4        83,641.56  9.46 

พืน้ที่ลุ่มน า้ชัน้ที่ 5        94,968.75  10.74 
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บทท่ี 6 
ข้อมูลจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในพ้ืนท่ี 

ป่าสงวนแห่งชาติ และการจ าแนกพ้ืนท่ีเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
   
สาระส าคัญ 

1. การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินปุาไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 และ
วันที่ 17 มีนาคม 2535 มีมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินปุาไม้ในเขตพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ ดังน้ี 

1.1 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินปุาไม้ ในเขตพื้นที่ปุาเพื่อการอนุรักษ์ 
 1.1.1 ในพื้นที่ปุาเพื่อการอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 

   1.1.2 ในพื้นที่ปุาเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม 
1.1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
1.1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินปุาไม้ 
1.1.2.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน 

1.2 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินปุาไม้ ในเขตพื้นที่ปุาเพื่อเศรษฐกิจ 
1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินปุาไม้ 

1.3 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินปุาไม้ ในเขตพื้นที่ปุาที่เหมาะสมต่อการเกษตร 
 
ตารางท่ี 13  ข้อมูลการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ปุา 

การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีป่า 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ         884,165.16          100.00  

เขตอนุรักษ์ 668,535.25  75.61  

เขตเศรษฐกิจ 93,042.35  10.52  

เขตเหมาะสมกับการเกษตร 4495.6  0.51  

พื้นที่กันออก  3,671.04   0.42  

พื้นที่อื่นๆ - - 

หมายเหตุ การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินจ าแนกเฉพาะพื้นที่ปุา 
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2. การจ าแนกพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม  
2.1 พื้นที่ปุาเพื่อการอนุรักษ์ 

- อุทยานแห่งชาติ 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา 
- เขตห้ามล่าสัตว์ปุา 
- พื้นที่ลุ่มน้ าชั้น 1 
- พื้นที่ปุาสมบูรณ์ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ เช่นโครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ "ห้องเรียน

ธรรมชาติ" วนอุทยาน สวนรุกขชาติ เป็นต้น 
- พื้นที่ปุาชายเลน 

2.2 พื้นที่ปุาเพื่อเศรษฐกิจ 
- สวนปุา 
- ปุาชุมชน 
- โครงการพัฒนาต่างๆ เช่น โครงการพระราชด าริโครงการ คทช. โครงการวนเกษตร สทก. 

เป็นต้น 
2.3 พื้นที่ปุาที่เหมาะสมต่อเกษตรกรรม 

- สปก. 
- ปุาชุมชน 
- เกษตรปุาไม้ 
-สทก. และพื้นที่ราษฎรถือครอง 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลพืน้ฐาน หน้า 42 

 

 



ข้อมูลพืน้ฐาน หน้า 43 

 

บทท่ี 7 
ข้อมูลระดับความสูง 

   
สาระส าคัญ 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท าโมเดลการบริหารจัดการลุ่มน้ าและพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยธรรมชาติ 
ของศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ข้อมูลระดับความสูงจากน้ าทะเลปานกลางเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งศูนย์
จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ที่ 9 ปุาแม่แตงและปุาอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีความสูงชันต้ังแต่ 
500-1,962 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
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บทท่ี 8 
ข้อมูลพ้ืนท่ีลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าย่อย 

 
สาระส าคัญ 

คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ ได้แบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็นลุ่มน้ าส าคัญ 25 ลุ่มน้ า และ
แบ่งออกเป็นลุ่มน้ าย่อย 254 ลุ่มน้ าย่อย มีพื้นที่ลุ่มน้ ารวมทั้งประเทศประมาณ 511 ,361 ตารางกิโลเมตร 
(ยังไม่รวมพื้นที่เกาะต่างๆ ยกเว้นเกาะภูเก็ต) 

ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ที่ 9 ปุาแม่แตงและปุาอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในพื้นที่ 
ลุ่มหลัก คือ ลุ่มน้ าปิง จากการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2545 และ  
ปี พ.ศ.2552 ของลุ่มน้ าปิง พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ าปิงเป็นพื้นที่ปุาไม้ 14,629,724 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
67.78 ของพื้นที่ทั้งลุ่มน้ า เห็นได้ว่า ลุ่มน้ าปิงยังมีการอนุรักษ์ปุาต้นน้ า มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก ถึงแม้ว่าพื้นที่
ปุาไม้ในปี พ.ศ. 2552 จะลดลงจากปี พ.ศ.2545 ค่อนข้างมาก เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการลักลอบตัดไม้ของ
นายทุน และการบุกรุกเพื่อท าเกษตรกรรมของประชากรในลุ่มน้ าปิง ส าหรับพื้นที่เกษตรกรรมในลุ่มน้ าปิง 
มี 5 ,388,861 ไร่  หรือ 8,622.18 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 24.97 ของพื้นที่ทั้ งลุ่มน้ า  อ ้างอ ิง จาก 
http://www.haii.or.th/wiki/index.php 

ลุ่ม น้ าปิง  เป็นลุ่ม น้ าส า คัญลุ่ม น้ าห น่ึงทางภาคเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 
21,585,519 ไร่ แบ่งลุ่มน้ าปิงออกเป็น 15 มีต้นก าเนิดในทิวเขาผีปันน้ าในเขตอ าเภอเชียงดาวไหลลงมาทาง
ทิศใต้ผ่านหุบเขา เมื่อเข้าเขตอ าเภอแม่แตงมีน้ าแม่งัดไหลมาบรรจบทางฝั่งซ้ายและน้ าแม่แตงไหลมาบรรจบ
ทางฝั่งขวาและไหลเข้าสู่พื้นที่ราบลุ่มในเขตจังหวัดเชียงใหม่ มีน้ าแม่กวงไหลมาบรรจบทางฝั่งซ้ายที่บริเวณ
พื้นที่ของจังหวัดล าพูน จากน้ันแม่น้ าปิงจะไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีน้ าแม่ลี้ซึ่งไหลจากอ าเภอลี้
ขึ้นมาทางเหนือมาบรรจบกับแม่น้ าปิงที่อ าเภอจอมทองทางด้านฝั่งซ้าย จากอ าเภอจอมทองแม่น้ าปิงไหลลง
ใต้มีน้ าแม่แจ่มไหลมาบรรจบทางฝั่งขวาที่อ าเภอฮอดก่อนไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ าเขื่อนภูมิพลที่อ าเภอดอยเต่า 
ส าหรับแม่น้ าปิงตอนล่างใต้เขื่อนภูมิพลน้ัน แม่น้ าปิงจะไหลผ่านที่ราบและมาบรรจบกับแม่น้ าวังซึ่งไหลมา
ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าปิงที่จังหวัดตาก และไหลผ่านที่ราบกว้างใหญ่ในเขตจังหวัดก าแพงเพชรไปบรรจบ
แม่น้ าน่านที่ปากน้ าโพ จังหวัดนครสวรรค์ ลุ่มน้ าปิงครอบคลุมพื้นที่ใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน 
ตาก ก าแพงเพชร และนครสวรรค์ อ้างอิงจาก http://www.haii.or.th/wiki/index.php/ 
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ตารางท่ี 14  ข้อมูลชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 

 
  

ชั้นคณุภาพลุ่มน้ า 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ         884,165.16          100.00  

ลุ่มน้ าหลัก:ลุ่มน้ าปิง 884,165.16  100.00  

1.แม่น้ าปิงตอนบน 198077.42  22.40  

2.แม่น้ าแม่แตง 404701.17  45.77  

3.น้ าแม่งัด 69442.80  7.85  

4.น้ าแม่ริม 166233.36  18.80  

5.แม่น้ าปิงส่วนที่ 2 45499.95  5.15  

6.น้ าแม่กวง 11.36  0.00  
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บทท่ี 9 
ข้อมูลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  
สาระส าคัญ  

ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติเป็นหน่วยงานตามภารกิจของกรมปุาไม้ จึงต้องมีข้อมูลการ
ด าเนินงานของกรมปุาไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด เพื่อความถูกต้อง
แม่นย า ในการจัดการปุาอย่างเหมาะสม ต่อไป 

1 ข้อมูลปุาชุมชนและวัด 
1.1 ข้อมูลปุาชุมชนมี 18 ปุา (ตารางภาคผนวก) 

 

1.2 ข้อมูลวัดที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติที่ 9 ปุาแม่แตงและปุาอินทขิล จ านวน 
74 วัด มีพื้นที่ 1,371 ไร่ 37 งาน 329 ตารางวา เพื่อด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 
เห็นชอบในหลักการการปูองกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ปุาไม้  

 
ตารางท่ี 15 ข้อมูลวัดที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติที่ 9 ปุาแม่แตงและปุาอินทขิล 
ล าดับ ช่ือท่ีพักสงฆ์ บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน วา 

1 ปุาดงตะเคียน - 4 กีดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่ 131 3 61 
2 หนองโค้ง   4 ขี้เหลก แม่แตง เชียงใหม ่ 22 0 0 

3 
พระพุทธบาท 
ข่วงเปา - 9 ขี้เหลก แม่แตง เชียงใหม ่ 15 0 0 

4 ถาพญานาค   5 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม ่ 0 0 0 
5 ต้นลง - 4 บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม ่ 18 2 0 
6 อารญนารนิ   7 บ้านเปูา แม่แตง เชียงใหม ่ 3 0 0 
7 ผาเดง   3 ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่ 2 0 0 
8 แม่เลา - 5 ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่ 0 0 0 
9 ปางมะไฟ   5 ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่ 0 0 0 
10 ธรรมิการาม   5 ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่ 0 0 0 
11 โปุงเดือด   5 ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่ 7 0 0 
12 แม่แสะ   8 ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่ 2 0 0 
13 แม่นาแขม - 10 ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่ 15 0 0 
14 กวิถ้วย - 12 ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่ 19 0 0 
15 บ้านปุาหมู่ใหม่   7 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่ 60 0 0 
16 ห้วยชมภ ู   8 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่ 0 0 0 

17 
ธาราทิพย์ 
ชยประดิษฐ์   8 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่ 60 0 0 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ)         
ล าดับ ช่ือท่ีพักสงฆ์ บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน วา 

18 ภูเขาแก้ว เทพนิมิต   5 
แม่แตง
นาปฺาก แม่แตง เชียงใหม ่ 0 0 0 

19 
วัดเทพนิมิต 
นนทาราม 

บ้านแม่
นาปฺาก 6 

แม่หอ
พระ แม่แตง เชียงใหม ่ 10 0 0 

20 ถ้ าบัวตอง 
บ้านปุา
ไม้ 8 

แม่หอ
พระ แม่แตง เชียงใหม ่ 14 2 41 

21 สวนปุาแม่หอพระ 
บ้านปุา
ไม้ 8 

แม่หอ
พระ แม่แตง เชียงใหม ่ 8 2 20 

22 ศรอีมพวน   2 สบเปง แม่แตง เชียงใหม ่ 8 0 0 
23 บ้านผาแตก   10 สบเปง แม่แตง เชียงใหม ่ 4 0 0 
24 ผางาม (ปางยาง) - 11 สบเปง แม่แตง เชียงใหม ่ 8 0 0 
25 สนปงงาม   5 สบเปง แม่แตง เชียงใหม ่ 20 0 0 
26 ทุ่งใหม่สหกรณ์   13 สบเปง แม่แตง เชียงใหม ่ 7 0 0 

27 พระเจ้าตนหลวง   3 
สนปุา
ยาง แม่แตง เชียงใหม ่ 0 0 0 

28 วัดบ้านเอียก - 5 
สนปุา
ยาง แม่แตง เชียงใหม ่ 7 2 13 

29 สรยิโกตาราม   5 
สนปุา
ยาง แม่แตง เชียงใหม ่ 0 0 0 

30 บ้านผาแด่น - 6 
สนปุา
ยาง แม่แตง เชียงใหม ่ 100 0 0 

31 สนติบถ   8 
สน
มหาพน แม่แตง เชียงใหม ่ 0 0 0 

32 พระบาทข่วงเปา   9 ห้วยไร่ แม่แตง เชียงใหม ่ 0 0 0 
33 ถาผาหีบ - 13 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่ 0 0 0 

34 แม่ทะลายคา 

บ้านแม่
ทะลาย
คา 14 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่ 6 0 0 

35 พทุธเมตตา   14 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่ 0 0 0 
36 ดอยอุดมธรรม   15 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่ 9 0 0 
37 คหาผาสุข   16 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่ 24 0 0 

38 
สานกสงฆ์บ้านต้น
ขาม 

บ้านต้น
ขาม 4 กีดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่ 1 0 0 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ)         
ล าดับ ช่ือท่ีพักสงฆ์ บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน วา 
39 สบกา๋ - 3 กีดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่ 2 3 2 
40 ดอนคีรี/วัดต้นขาม - 4 กีดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่ 6 2 0 

41 
ทุ่งละคร/ธรรมชย
ยาราม - 6 กีดช้าง แม่แตง เชียงใหม ่ 4 3 56 

42 
สนัติภาวนาธรร
มาภิรักษ์ - 3 บ้านเปูา แม่แตง เชียงใหม ่ 0 3 40 

43 ต้นลงอุดมธรรม - 1 ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่ 7 0 0 
44 บ้านห้วยพระเจ้า - 2 ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่ 0 0 0 
45 ปุาแป - 4 ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่ 5 0 0 
46 บ้านหัวเลา - 5 ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่ 15 0 0 
47 แม่ใคร้ - 7 ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่ 5 0 0 
48 แม่แมม - 9 ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่ 5 0 0 
49 ขนห้วยพระเจ้า - 13 ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่ 6 0 0 
50 บ้านสามสบ - 2 เมืองกา๋  แม่แตง เชียงใหม ่ 6 3 5 
51 บ้านผาหมอน - 11 เมืองกา๋  แม่แตง เชียงใหม ่ 1 2 5 
52 พระธาตุศรวิชัย - 2 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่ 18 2 0 

53 
สานกสงฆ์สวนปุา
สายธารธรรม - 3 

แม่หอ
พระ แม่แตง เชียงใหม ่ 6 0 0 

54 ดอยอักญิจโน - 2 สบเปง แม่แตง เชียงใหม ่ 150 0 0 
55 ปุาแม่หลอด - 10 สบเปง แม่แตง เชียงใหม ่ 15 0 7 
56 ผาหมอน - 11 สบเปง แม่แตง เชียงใหม ่ 1 2 5 

57 
ธุดงค์พุทธสถาน
ชีวะบุตร - 3 

สนปุา
ยาง แม่แตง เชียงใหม ่ 30 0 0 

58 ปุาอธรรมแม่แฝก - 6 
สน
มหาพน แม่แตง เชียงใหม ่ 59 1 24 

59 ปุาห้วยแสลง - 13 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่ 0 0 0 

60 
อรัญสามัคคี  
(ปางหก) -   อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่ 2 0 0 

61 

พทุธอุทยาน
อัคคะปญโญเจรยิ
ธรรม 

แม่ขะ
จาน 7 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่ 10 0 0 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ)         
ล าดับ ช่ือท่ีพักสงฆ์ บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด ไร่ งาน วา 

62 
พทุธอุทยานเจริญ
ธรรม   7 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม ่ 10 0 0 

63 ผาเกิง แม่เลิบ 2 บ้านเปูา แม่แตง เชียงใหม ่ 15 0 0 

64 
พระธาตุนาปง  
   5 บ้านเปูา แม่แตง เชียงใหม ่ 0 0 50 

65 
วัดดอยพุทธธาตุ
สองดวงปางมะไฟ แม่เลา 5 ปุาแป แม่แตง เชียงใหม ่ 42 0 0 

66 สิรธิรรมมงคล   4 
ม่วงชม
พล แม่แตง เชียงใหม ่ 8 1 0 

67 อาศรมบ่อไก่   6 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม ่ 9 0 0 

68 โปุงช้างแก้ว   1 
แม่หอ
พระ แม่แตง เชียงใหม ่ 1 1 0 

69 ปุาพุทธคยา ปุาไม้ 8 
แม่หอ
พระ แม่แตง เชียงใหม ่ 20 0 0 

70 ประชาชมพล 
สนปุา
ยาง 2 

สนปุา
ยาง แม่แตง เชียงใหม ่ 63 0 0 

71 บ้านเอียก   5 
สนปุา
ยาง แม่แตง เชียงใหม ่ 7 0 0 

72 ปุาเมียงผาแด่น   6 
สนปุา
ยาง แม่แตง เชียงใหม ่ 32 0 0 

73 ปางแก้ว ปางกว้าง 13 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม ่ 200 0 0 
74 วัดทับเดอ ทับเดอ 9 อินทนิล แม่แตง เชียงใหม ่ 11 3 0 
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2 ข้อมูลฝาย  
 

ตารางท่ี 16  ข้อมูลฝาย 
โครงการ/ท่ีตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันท่ี หมายเหตุ 

1. อ่างเก็บน้ าห้วยภูดิน บ้านภูดิน  
 ต าบลแม่หอพระ  อ าเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
พ.ศ. 2518 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้ า   
ประโยชน์ของโครงการ : สนับสนุนน้ า
ให้พื้นที่เพาะปลูกจ านวน 400 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน  

2. อ่างเก็บน้ าแม่ริม บ้านแม่โจ้  
 ต าบลบ้านเปูา   
 อ าเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้ า 
ประโยชน์ของโครงการ : 2,000 ไร่ 
217 ครัวเรือน 850 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรม
ชลประทาน         

3. อ่างเก็บน้ าห้วยโปุง  
 ต าบลแม่หอพระ  
 อ าเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                         

14 มีนาคม พ.ศ. 2532              

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้ า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

4. อ่างเก็บน้ าแม่เริม  บ้านแม่โจ้  
 ต าบลบ้านเปูา อ าเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                        

14 มีนาคม พ.ศ. 2532           

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้ า 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,300 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรม
ชลประทาน 

5. อ่างเก็บน้ าแม่งัดสมบูรณ์ชล 
 (งานติดต้ังไฟฟูา) บ้านภูดิน  
 ต าบลแม่หอพระ  
 อ าเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว 

(ฎีกา) 
14 มีนาคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ :  ติดต้ังไฟฟูา 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,057 ไร่ 
151 ครัวเรือน 604 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรม
ชลประทาน 

6. อ่างเก็บน้ าห้วยส้ม  
 ต าบลแม่หอพระ  
 อ าเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                     

23 มีนาคม พ.ศ. 2534             

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้ า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

7. อ่างเก็บน้ าห้วยแม่ปอน  
 บ้านแม่ปอน ต าบลแม่หอพระ  
 อ าเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                     

23 มีนาคม พ.ศ. 2534             

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้ า 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,200 ไร่ 
400 ครัวเรือน 1,200 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรม
ชลประทาน 
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3 ข้อมูลไฟปุา จ านวนการเกิดไฟปุา (ไม่มีข้อมูล) 
4 ข้อมูลราษฎรถือครองที่ดิน ปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่แตงและปุาอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่  

มีพื้นที่ในการถือครองที่ดินประมาณ 2,783 ไร่ 
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5 ข้อมูลงานอนุญาต 

ตารางท่ี 17  ข้อมูลงานอนุญาต 
ล าดับ ช่ือผู้ขอ กิจกรรม ต าบล_อ าเภอ ไร ่ งาน  ตารางวา  ช่ือป่า วันอนุญาต ระยะเวลา วันหมดอายุ 

1 นางสาววิภาดา 
ฉันทจิตปรีชา 

เพ่ือดูดทรายในล าน้ าปิง ต.อินทขิล อ.แม่แตง 2.00      -      15.00  ปุาแม่แตง 4/10/1999 5 3/10/2004 

2 กรมการฝึกหัดคร ู ขยายวิทยาเขตสถาบันและจัดต้ังอุทยานเพ่ือ
การศึกษาและสิ่งแวดล้อม 

ต.สะลวง,ขี้เหล็ก  อ.แม่รมิ 2,846     -      95.00  ปุาแม่รมิ 1/4/1994 30 6/4/2024 

3 นายราม สุภา เพ่ือขอประทานบัตรท าเหมืองแรห่ิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน 

ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง 170 3.00      6.00  ปุาแม่แตง 10/5/1999 10 7/6/2009 

4 การไฟฟูาฝุายผลิต
แห่งประเทศไทย 

เพ่ือก่อสร้างและบ ารุงรักษาสายส่งไฟฟูา 115 
กิโลโวลต์ เชียงใหม่ 2 - แมแ่ตง 

ต.สันปุายาง อ.แม่แตง 7.00  3.00    62.00  ปุาแม ่
ขะจาน 

20/5/2005 30 17/7/2035 

5 ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

เพ่ือสร้างวัดอรัญญวิเวก ต.ช่อแล อ.แม่แตง 73.00  3.00    41.00  ปุาอินทขิล 9/5/2011 30 20/10/2041 

6 องค์การบริหารส่วน
ต าบลกี๊ดช้าง 

เพ่ือก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ต.กี๊ดช้าง อ.แม่แตง 4.00  2.00    19.00  ปุาแม่แตง 17/1/2001 30 31/1/2031 

7 กรมการศาสนา เพ่ือสร้างวัดที่บ้านหัวปุาห้า (วัดปุาหมู่ใหม่) ต.แม่แตง อ.แม่แตง 14.00  1.00         -    ปุาแม่แตง 18/6/2002 30 17/6/2032 

8 มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเชยีงใหม ่

เพ่ือขยายวิทยาเขตมหาวิทยาลยัและจัดต้ัง
อุทยานการศึกษาด้านแกษตรและสิ่งแวดล้อม 

ต.สะลวง อ.แม่รมิ 1,384 3.00    56.00  ปุาแม่รมิ 20/8/2012 30 1/11/2042 

9 หมวดการศึกษา
อ าเภอแม่แตง 

ก่อสร้างโรงเรียนแม่ตะมาน สนามกีฬาและ
เกษตรกรรมของโรงเรียน 

ต.กี๊ดช่าง อ.แม่แตง 16.00      -           -    ปุาแม่แตง 12/12/1975 จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 
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ตารางที่ 17  (ต่อ)         

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

10 นายสินชัย เตือน
สกุล 

เพ่ือการท าเหมืองแรม่ังกานีส ตามประทาน
บัตรที่ 15041/11452 เรื่องราวที่ 22/2515 

ต.บ้านเปูา อ.แม่แตง 291 2.00      5.00  ปุาแม่แตง 6/8/1973 24 8/12/2000 

11 กรม
ประชาสงเคราะห ์

จัดต้ังบ้านพักอาศัยและหอพักผู้สูงอายุ ต. สันมหาพน อ. แม่แตง 101 2.00         -    ปุาแม่แตง 19/11/1990 30 5/12/2020 

12 กรมชลประทาน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยโปุง ต.สบเปิง  อ.แม่แตง 35.00      -           -    ปุาแม่แตง 22/11/1984 จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

  

13 นางวราภรณ์ อิทธิ
อุปถัมภ ์

ปลูกไมย้ืนต้น ต.อินทขิล อ.แม่แตง 17.00  2.00      6.00  ปุาแม่แตง 28/5/1993 30 27/1/2027 

14 กรมชลประทาน ก่อสร้างโครงการฝายแม่รมิ ลูก1 ต. สับปุายาง อ.แม่แตง 1.00      -           -    ปุาแม่แตง 29/10/1987 30 25/9/2018 

15 กรมทางหลวง เพ่ือสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สายแม่รมิ-
ทางแยกไปอ.พร้าวตอน 2 

ต.แม่แตง อ.แม่แตง 4.00  2.00    20.00  ปุาแม่แตง 29/3/1988 30 20/4/2018 

16 กรมทางหลวง ก่อสร้างทางหลวงสายเชียงใหม-่สันทราย-
พร้าว 

อ.แม่แตง 880     -           -    ปุาแม่แตง 15/5/1974 จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

  

17 โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 

ปรับปรุงถนนเข้าวนอุทยานโปุงเดือด อ.แม่แตง -        -           -    ปุาแม่แตง 11/6/1991 จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

  

18 องค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย 

ก่อสร้างสถานีโทรคมนาคม อ.แม่แตง      
32.00  

 
3.00  

       -    ปุาแม่แตง 2/7/1975 จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 
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ตารางท่ี 17  (ต่อ)         

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

19 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
สามัญนิติบุคคล 
ศูนย์ฝึกช้าง 
เชียงดาว 

จัดต้ังศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว ต.บ้านเปูา อ.แม่แตง 10.00  3.00    18.00  ปุาแม่แตง 27/10/1999 30 26/10/2029 

20 หมวดการศึกษา
อ าเภอแม่แตง 

เพ่ือสร้างโรงเรียนแม่ก๊างหงษ์ ต.บ้านเปุา อ.แม่แตง 50.00      -           -    ปุาแม่แตง 28/10/1974 จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

  

21 นางราตรี ลาภพร
ไพบูลย ์

เพ่ืออยู่อาศัย ต.อินทขิล อ.แม่แตง 17.00  1.00    50.00  ปุาแม่แตง 28/5/1993 5 3/8/1998 

22 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

เพ่ือก่อสร้างโรงเรียนประชาบาล (โรงเรียนวัด
นาเม็ง) 

ต.บ้านเปูา อ.แม่แตง 19.00  3.00    95.00  ปุาแม่แตง 13/5/1981 จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

  

23 กรมทางหลวง สร้างทางสายสบเปิง-เมืองก๋าย ต าบลสบเปิงและเมืองก๋าย 
อ าเภอแม่แตง 

348 3.00    22.50  ปุาแม่แตง 29/10/1987 30 23/10/2018 

24 นายมนัส ยาวิราช การอนุรักษ์และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ต.อินทขิล อ.แม่แตง 6.00      -      70.00  ปุาแม่แตง 7/10/1994 15 3/11/2009 

25 การไฟฟูาฝุายผลิต
แห่งประเทศไทย 

ก่อสร้างโรงไฟฟูา  ที่ท าการ  และบ้านพัก ต.ช่อแล  อ.แม่แตง 62.00  2.00         -    ปุาแม่แตง 21/1/1983 จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

  

26 บริษัท เสริมพัฒนา 
จ ากัด 

เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่ให้เป็นสวนปุาและพัฒนา
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ต.บ้านเปูา อ.แม่แตง 70.00  2.00    48.00  ปุาแม่แตง 1/8/1986 5 13/10/1991 
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ตารางท่ี 17  (ต่อ)         

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

27 กรมชลประทาน ก่อสร้างทางและขยายถนนเข้าสู่หัวงาน
ชลประทานเขื่อนแม่งัด  ระยะทาง  3000 ม.  
กว้าง  40  ม. 

ต.อินทชิล  อ.แม่แตง 75.00      -           -    ปุาแม่แตง 5/4/1978 จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

  

28 กรมทรัพยากรธรณี 
(นายสือสวัสด์ิ 
โทณวณิก) 

เพ่ือขอประทานบัตรท าเหมืองแรม่ังกานีส ต.กี๊ดช้าง อ.แม่แตง 242     -           -    ปุาแม่แตง 9/3/1972 15 8/3/1987 

29 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
หาญกิตติชัย 

การท าเหมืองแร ่มังกานีส ต.สบเปียง อ.เมืองล าปาง 35.00  3.00    68.00  ปุาแม่แตง 11/5/1987 5 13/9/1992 

30 บริษัษัท สินโชคชัย 
จ ากัด 

เพ่ือการท าเหมืองแรม่ังกานีส ตามประทาน
บัตรที่ 15030/10428 

ต.บ้านเปูา อ.แม่แตง 31.00  3.00         -    ปุาแม่แตง 31/5/1974 20 29/4/1995 

31 กรมราชทัณฑ ์ ก่อสร้างเรือนจ ากลางเชียงใหม่ ต.อินทขิล อ.แม่แตง 495     -           -    ปุาแม่แตง 5/4/1995 30 1/5/2025 

32 นายโฆษิต ใสยอด ท าการเกษตรกรรม ต.สันปุายาง อ.แม่แตง 7.00      -           -    ปุาแม่แตง 14/7/1993 5 15/9/1998 

33 องค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย 

การก่อสร้างสถานีทวนสัญญาณวิทยุและถนน
เชื่อมโยงกับทางหลวง 

ต.แม่แตง  อ.แม่แตง 1.00  1.00    68.75  ปุาแม่แตง 16/3/1974 จนกว่าจะ
หมดความ
จ าเป็น 

  

34 กรมพัฒนาที่ดิน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กบ้านแม่โจ้ ต. บ้านเปูา อ. แม่แตง 75.00      -           -    ปุาแม่แตง 28/5/1993 30 22/1/2025 

35 บริษัษัท สินโชคชัย 
จ ากัด 

เพ่ือการท าเหมืองแรม่ังกานีส ตามประทาน
บัตรที่ 15041/11552 

ต.บ้านเปูา อ.แม่แตง 291 3.00         -    ปุาแม่แตง 31/5/1974 20 29/4/1995 

36 กรมชลประทาน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยแม่เรมิ ตาม
พระราชด าร ิ

ต าบลบ้านเปูา   
อ าเภอแม่แตง 

126 2.00         -    ปุาแม่แตง 4/5/1989 30 5/6/2019 
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ตารางท่ี 17  (ต่อ)         

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

37 บริษัท คชรัตน์ 
จ ากัด 

เพ่ือจัดต้ังศูนย์อนุรักษ์ช้างแม่ปิง ต.อินทขิล อ.แม่แตง 5.00      -           -    ปุาแม่แตง 24/10/2002 30 12/5/2014 

38 ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

สร้างวัดหนองโค้ง   14.00  3.00    94.00  ปุาแม่แตง 20/4/2007 30 30/8/2007 

39 นายสุมนชาติ ยาวิ
ราช 

เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ต.อินทขิล อ.แม่แตง 6.00      -      70.00  ปุาแม่แตง 19/9/2000 15 18/9/2015 

40 กระทรวง
สาธารณสุข 

เพ่ือก่อสร้างอาคารผู้ปุวย ต.สันมหาพน อ.แม่แตง 63.00      -      33.00  ปุาอินทขิล 26/12/2000 30 24/1/2031 

41 การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค 

เพ่ือปักเสาพาดสายไฟฟูาระยะทางยาว 30 
กม. กว้าง 15 เมตร 

ต.เวียงใต้ อ.ปาย 281 1.00         -    ปุาแม่ปูาย 24/5/1984 30 23/5/2014 
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บทที่ 10 
ข้อมูลคดปี่าไม้และทีต่ั้งโรงงานอตุสาหกรรมไม้ 

   
สาระส าคัญ 
 สถิติข้อมูลคดีปุาไม้และที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมไม้สามารถน ามาวางแผนในการจัดการปุาไม้ใน
พื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วย ข้อมูลคดีบุกรุกที่ดินปุาไม้ ข้อมูลคดีตัดไม้ในพื้นที่ปุา
สงวนแห่งชาติ และข้อมูลเลื่อยโซ่ในพื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ 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 
   

 

การวิเคราะห์ประเภทปุาไม้ ปริมาณ (ความหนาแน่น จ านวน มูลค่า) และคุณภาพ (ชนิด  พันธุ์ไม้
ส าคัญ พันธุ์ไม้หายาก ดัชนีความหลากหลาย) และ วิ เคราะห์ความส า คัญของพื้ นที่ ปุ าไ ม้ทั้ ง ใน ด้าน
นิเวศวิทยา โดยพิจารณาจากความหนาแน่นของไม้ใหญ่ ลูกไม้ และกล้าไม้ ตลอดจนปริมาตรไม้ในปุา และ
ความส าคัญด้านเศรษฐกิจปุาไม้ ได้แก่ มูลค่าไม้ที่ได้จากการท าไม้ออก และอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ศูนย์จัดการ
กลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ   
 นอกจากน้ียังท าการส ารวจรูปแบบและประเภทการใช้ประโยชน์จากปุาของชุมชนท้องถิ่นที่อยู่
อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ปุาไม้ภายในศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติ เช่น การเก็บหาของปุา และ
การเก็บไม้ใช้สอย เป็นต้น 
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บทที่ 13 

ข้อมูลอ่ืนๆ เช่น โครงการหลวง/โครงการหลวงส่วนขยาย  

โครงการ คทช. เป็นต้น 
   

 โครงการหลวงที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มปุาสงวนแห่งชาติที่ 9 ปุาแม่แตงและปุาอินทขิล  
จังหวัดเชียงใหม่ มี 2 โครงการ คือ  

1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด มีพื้นที่ 5,206.27 ไร่ 
2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ มีพื้นที่ 52,458.68 ไร่ 

โครงการหลวงขยายผล 3 โครงการ คือ 
 1. โครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ มีพื้นที่ 60.48 ไร่ 
 2. โครงการขยายผลโครงการหลวงปุาแป     มีพื้นที่ 22,891.61 ไร่ 
 3. โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก    มีพื้นที่ 2,019.25 ไร่ 
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บทท่ี 14 
ข้อมูลแผนท่ีท้ายกฎกระทรวง 

   
สาระส าคัญ 

1) ปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่แตง ในท้องที่ต าบลกืดช้าง ต าบลอินทขิล ต าบลบ้านเปูา ต าบลปุาแป 
ต าบลสบเปิง ต าบลบ้านช้าง ต าบลแม่แตง ต าบลช่อแล ต าบลสันมหาพน ต าบลสันปุายาง ต าบลขี้เหล็ก 
และต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเป็นปุาสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 493 ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2515 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 175 ลงวันที่ 21 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 เน้ือที่ประมาณ 765,950 ไร่ 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากปุาแม่แตง ในท้องที่ต าบลกืดช้าง ต าบล
อินทขิล ต าบลบ้านเปูา ต าบลปุาแป ต าบลสบเปิง ต าบลบ้านช้าง ต าบลแม่แตง ต าบลช่อแล ต าบลสัน
มหาพน ต าบลสันปุายาง ต าบลขี้เหล็ก และต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  มีไม้สัก  
ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ตะเคียน ไม้ตะแบก ไม้สน และไม้ชนิดอื่นที่มีค่าจ านวนมาก และมีของปุา
กับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนด้วย สมควรก าหนดให้เป็นปุาสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพปุาไม้ ของปุา และ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนไว้ 

2) ปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่แตง ให้เพิกถอนปุาแม่แตง ในท้องที่ต าบลกืดช้าง ต าบลอินทขิล ต าบล
บ้านเปูา ต าบลปุาแป ต าบลเมืองก๋าย ต าบลบ้านช้าง ต าบลแม่แตง ต าบลช่อแล ต าบลสบเปิง ต าบลสัน
มหาพน ต าบลแม่หอพระ ต าบลสันปุายาง และต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นปุา
สงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 493 (พ.ศ.2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติปุาสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 ออกจากการเป็นปุาสงวนแห่งชาติบางส่วน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 924 ณ วันที่ 8 
ธันวาคม พ.ศ.2523 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 97 ตอนที่ 204 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2523 
เน้ือที่ประมาณ 5,120 ไร่ 

3) ปุาสงวนแห่งชาติปุาอินทขิล ก าหนดให้ปุาอินทขิล ในท้องที่ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเป็นปุาสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 166 ณ วันที่ 19 ธันวาคม  
พ.ศ.2509 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 83 ตอนที่ 119 ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2509 เน้ือที่
ประมาณ 7,625 ไร่ 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ  เน่ืองจากปุาแห่งน้ีมีไม้เต็ง ไม้รัง ไม้เหียง  
ไม้พลวง และไม้ชนิดอื่น ซึ่งมีค่าจ านวนมาก และมีของปุากับทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย สมควรก าหนดให้
เป็นปุาสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพปุาไม้ ของปุา และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนไว้ 

4) ปุาสงวนแห่งชาติปุาแม่ขะจาน ในท้องที่ต าบลสันปุายาง และต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเป็นปุาสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1,146 ณ วันที่  25 ธันวาคม  
พ.ศ.2528 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 102 ตอนที่ 199 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2528 เน้ือที่
ประมาณ 1,350 ไร่ 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากปุาแม่ขะจาน ในท้องที่ต าบลสันปุายาง 
และต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เน้ือที่ประมาณ 1,350 ไร่ มีไม้เต็ง ไม้รัง ไม้เหียง ไม่พลวง 
และไม้ชนิดอื่นซึ่งมีค่าจ านวนมาก และมีของปุากับทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย สมควรก าหนดให้เป็นปุา
สงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพปุาไม้ ของปุา และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนไว้ 
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ตารางภาคผนวก  รายชื่อปุาชุมชน 
ล าดับ ช่ือป่าชุมชน พ้ืนท่ี (ไร่) 

1 ปุาชุมชนบ้านหัวปุาห้า   
2 ปุาชุมชนบ้านหนองบัว   
3 ปุาชุมชนบ้านสันปุาสัก   
4 ปุาชุมชนบ้านสันปุายาง   
5 ปุาชุมชนบ้านสันปุาตึง   
6 ปุาชุมชนบ้านแม่ตะมาน   
7 ปุาชุมชนบ้านบวกหมื้อ   
8 ปุาชุมชนบ้านแม่ขะจาน   
9 ปุาชุมชนบ้านปางเปา   
10 ปุาชุมชนบ้านห้วยไร่   
11 ปุาชุมชนบ้านแม่เลิม   
12 ปุาชุมชนบ้านหนองมะจับ   
13 ปุาชุมชนบ้านหัวปุาห้า   
14 ปุาชุมชนบ้านทุ่งละคร   
15 ปุาชุมชนบ้านห้วยชมพู   
16 ปุาชุมชนบ้านปางกว้าง   
17 ปุาชุมชนบ้านเก๊ามะค่า   
18 ปุาชุมชนบ้านทุ่งสีทอง   

 


