
 
 

ขอมูลพื้นฐาน 
ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมตํ๋า จังหวัดพะเยา 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ ๒ (เชียงราย) 

และ 

สํานักจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ 

กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 
มิถุนายน ๒๕๕๙ 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๒ 

สารบัญ 

หนา 

บทสรุปสําหรับผูบรหิาร ๓ 

บทท่ี ๑ ขอมูลทีต่ัง้สํานักงาน ๖ 

บทท่ี ๒ ขอมูลพื้นที่รับผิดชอบ ๑๐ 

บทท่ี ๓ ขอมูลประเภทพื้นที ่ ๑๓ 

บทท่ี ๔ ขอมูลพื้นที่ปา ๑๕ 

บทท่ี ๕ ขอมูลการแบงช้ันคุณภาพลุมน้ํา ๑๘ 

บทท่ี ๖ ขอมูลจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดนิปาไมในพื้นที ่ ๒๑ 

ปาสงวนแหงชาต ิ

บทท่ี ๗ ขอมูลระดับความสงู ๒๔ 

บทท่ี ๘ ขอมูลลุมน้ําหลักและลุมน้ํายอย ๒๖ 

บทท่ี ๙ ขอมูลการปฏิบัตงิานของกรมปาไมตามแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม ๓๐ 

 ๙.๑ ขอมูลปาชุมชน ๓๐ 

 ๙.๒ ขอมูลแปลงปลูกปา ๓๒ 

 ๙.๓ ขอมูลราษฎรถอืครอง ๓๓ 

 ๙.๔ ขอมูลงานอนุญาต ๓๓ 

บทท่ี ๑๐ ที่ตัง้หนวยงานราชการ ๓๘ 

 ๑๑.๑ กรมปาไม ๓๘ 

บทท่ี ๑๑ สภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ ๔๐ 

บทท่ี ๑๒ แผนที่ทายกฎกระทรวง ๔๑ 

ภาคผนวก ๕๔ 

ความเปนมาในการจดัการทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที ่ ๕๔ 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๓ 

บทสรุปผูบริหาร 

 

ความสําคัญ 

ขอมูลพื้นฐานเปนหัวใจสําคัญในการวางแผนจัดการพื้นที่ และจัดทําแผนแมบท

ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ในเบื้องตนกรมปาไมใชขอบเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติตาม

แผนที่ทายกฎกระทรวง และแนวเขตปกครองระดับตําบลเปนกรอบในการจัดทําขอมูลพื้นฐาน 

โดยมีเปาหมายเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการวางแผนจัดการทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที่แบบมีสวน

รวม สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ยุทธศาสตรกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรกรมปาไม และเปนที่ยอมรับของผูมีสวนได

สวนเสียทุกกลุมในระดับตําบล สรุปขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของศูนยจัดการกลุมปาสงวน

แหงชาต ิที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา ดังนี้ 

๑. ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา ตั้งอยูที่ 

หมูที่ ๑๖ ตําบลแมกา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

๒. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ แบงภารกิจเพื่อการจัดการพื้นที่ปาอเนก

ประโยชนออกเปน ๒ สวน ดังนี้ 

๒.๑ ดูแลจัดทําฐานขอมูลภาพรวมของปาสงวนแหงชาติตามกฎกระทรวง

จํานวน ๔ ปา คอื 

๑) ปาสงวนแหงชาตปิาแมต๋ํา เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ ๑๖๓,๖๒๕  

ไร 

๒) ปาสงวนแหงชาตปิาแมต๋ําและปาแมนาเรอื เนื้อที่ตาม

กฎกระทรวงฯ ๑๔๘,๔๐๗ ไร 

๓) ปาสงวนแหงชาตปิาแมรองขุย เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๗๗,๖๘๗.๕๐ ไร 

๔) ปาสงวนแหงชาตปิาน้ําแมปมและปาดงประดู เนื้อที่ตาม

กฎกระทรวงฯ ๓๑,๐๐๐ ไร 

๒.๒ บริการประชาชนดานการปาไมในทองที่เขตปกครองจังหวัดพะเยา 

จํานวน ๒ อําเภอ ดังนี้ 

๑) อําเภอเมืองพะเยา จํานวน ๑๕ ตําบล ๑๕๗ หมูบาน เนื้อที่ 

๕๒๖,๒๕๐ ไร (๘๔๒ ตารางกโิลเมตร) 

๒) อําเภอแมใจ จํานวน ๖ ตําบล ๖๖ หมูบาน เนื้อที่ ๑๘๘,๐๐๐ ไร 

(๓๐๐.๘ ตารางกโิลเมตร) 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๔ 

๓. ศูนย ฯ บรหิารจัดการพื้นที่ทัง้หมด ๗๑๕,๓๕๙.๖๐ ไร ประกอบดวยพื้นที ่

ส.ป.ก. เนื้อที ่๑๐๖,๔๕๒.๕๒ ไร พื้นที่อุทยานแหงชาตดิอยหลวง เนื้อที่ ๑๓๐,๘๙๑.๖๒ ไร 

พื้นที่ปาสงวนแหงชาติในความรับผิดชอบของกรมปาไม เนื้อที่ ๑๗๙,๐๕๔.๕๑ ไร และ พื้นที่

บรกิารประชาชนนอกเขตปาสงวนแหงชาติ เนื้อที ่๒๙๘,๙๖๐.๙๕ ไร 

๔. พื้นที่ปาคงสภาพในความรับผิดชอบของศูนย ฯ เนื้อที่ ๑๖๗,๙๔๘.๒๑ ไร 

คิดเปนรอยละ ๒๓.๔๘ ของพื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ อยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง 

๙๐,๔๗๓.๔๗ ไร อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่กรมปาไมรับผิดชอบ ๕๙,๖๔๓.๙๑ ไร อยูใน

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ๑๐,๖๕๘.๓๒ ไร และ อยูในพื้นที่บริการประชาชนนอกเขตปาสงวน

แหงชาติ ๗,๑๗๒.๕๑ ไร 

๕. มีพื้นที่ลุมน้ํา ช้ันที่  ๑ และ ๒ ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย  ฯ  เนื้อที่  

๖๙,๐๐๑.๘๖ ไร คิดเปนรอยละ ๙.๖๕ ของพื้นที่ศูนย ฯ 

๖. มีพื้นที่ปาสงวนแหงชาติในความรับผิดชอบของกรมปาไมรอยละ ๒๕.๐๓ 

ของพื้นที่ศูนย ฯ สวนใหญอยูในพื้นที่ตําบลจําปาหวาย ตําบลแมกา ตําบลแมนาเรือ ตําบล

แมปม และกระจัดจายอยูในพื้นที่ตําบลแมใน ตําบลบานตุน ตําบลบานสาง ตําบลสันปามวง 

ตําบลบานตอม ตําบลบานต๊ํา ตําบลทาจําป และตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัด

พะเยา 

๗. จุดที่สูงที่สุดจากระดับน้ําทะเลปานกลางในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ มี

ความสูง ๙๗๙ เมตร ตั้งอยูในทองที่ตําบลหนองหลม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา และ

ต่ําสุดประมาณ ๓๐๐ เมตร บรเิวณกวานพะเยา 

๘. ขอมูลการปฏิบัตงิานของกรมปาไมตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ใน

พื้นที่ศูนย ฯ 

๘.๑  โครงการปาชุมชนที่ชุมชนบรหิารจัดการและข้ึนทะเบียนกับกรมปา

ไม จํานวน ๑๑ โครงการ แยกเปน 

๑) อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จํานวน ๓ โครงการ 

๒) อยูในพื้นที่ปาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

จํานวน ๘ โครงการ 

๘.๒ พื้นที่โครงการปลูกปา จํานวน ๓๕ แปลง เนื้อที่ ๓,๐๖๐ ไร 

๑) อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จํานวน ๑๘ แปลง เนื้อที่ ๓๒๘.๓๔ 

ไร 

๒) อยูในนอกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จํานวน ๑๗ โครงการ เนื้อที่ 

๑๑๒.๙๙ ไร 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๕ 

๘.๓   ขอมูลราษฎรถอืครองสํารวจตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดิน

และปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ อยูระหวางการดําเนินการของ

สวนจัดการที่ดินปาไม  สํานักจัดการทรัพยากรปาไม  ที่  ๒ 

(เชียงราย) 

๘.๔ ขอมูลงานอนุญาต มีผูไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพื้นที่ปา

สงวนแหงชาติ จํานวน ๔๒ ราย เนื้อที่ ๒๔,๒๖๖.๒๗ ไร 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

พื้นที่ปาคงสภาพในความรับผิดชอบของศูนย ฯ  มีลักษณะกระจัดกระจาย เปน

ผืนเล็กบาง ใหญบาง มีความสัมพันธเกี่ยวของกับวถิชีีวติของราษฎร จํานวน ๑๒ ตําบล เปนปา

ตนน้ํา เปนแหลงอาหาร มีการถอืครองทําการเกษตรในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 

ชุมชนมีความตื่นตัว กระตือรือรน ตระหนักถึงสภาพปญหาคุณภาพชีวิตไมดี 

และตองการแกไขปญหาของตนเอง แตมองไมเห็นทางออก รูสึกวาไมมีทางเลือกอ่ืนในการ

ประกอบอาชีพ  ประกอบกับเทศบาล และ องคการบรหิารสวนตําบลในพื้นที่ มีความตองการ

แกไขปญหาทางสิ่งแวดลอม เศรษฐกจิ และสังคมของชุมชน 

ควรจัดใหมีกระบวนการวางแผนจัดการทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที่แบบมีสวนรวม 

ในระดับหมูบานและตําบล ซ่ึงจะเปนเครื่องมือชวยใหผูมีสวนไดสวนเสีย เขาใจซ่ึงกันและกัน 

มองเห็นปญหารวมกัน เห็นความเช่ือมโยงของระบบนิเวศ-เศรษฐกิจ-สังคม เ พ ื่ อ ก ํ า ห น ด
ม า ต ร ก า ร แ ล ะ แ น ว ท า ง ร ัก ษ า พ ื้น ท ี่ ค ง ส ภ า พ ป  า  ฟ  น ฟ ู บ ร ิ เ ว ณ พ ื้ น ท ี่ ป  า เ ส ื่ อ ม โ ท ร ม  แ ล ะ  เ พ ิ่ ม พ ื้ น ท ี่
ป า  ใ ห เ ป น ฐ า น ท ร ัพ ย า ก ร ใ น ก า ร พ ัฒ น า เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ แ ล ะ ค ว า ม เ ป น อ ย ูข อ ง ช ุม ช น สบืไป 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๖ 

บทท่ี ๑ 

ขอมูลท่ีต้ังสํานักงาน 

 

ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที ่๒ (เชียงราย) 

ที่ตัง้ หมูที่ ๑๖ ตําบลแมกา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 

ตารางที่ ๑ ขอมูลตดิตอผูอํานวยการศนูยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที ่๕๓ ปาแมต๋ํา จงัหวัด

พะเยา 

 

ผูอํานวยการศูนย ฯ นายวชิาต ิใจสมิง 

ปที่ดํารงตําแหนง ๒๕๕๘ 

โทรศัพท ๐๘๑ ๑๔๒ ๖๗๙๘ 

โทรสาร ๐๕๓ ๗๑๑ ๔๔๕ 

Email wichat9021@gmail.com 

Website www.forest.go.th 

 

ตารางที่ ๒ คาพิกัดทีต่ัง้ศนูยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา 

UTM พื้นหลกัฐาน WGS ๘๔ Geographic Coordinate System 

๕๙๗๒๕๓ ตะวันออก ๑๙.๐๒๖๖๒๗ ตะวันออก 

๒๑๐๔๐๓๖ เหนอื ๙๙.๙๒๔๑๔๔ เหนอื 

 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๗ 

 
 

ภาพที่ ๑ ที่ตัง้ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที ่๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๘ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๙ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๑๐ 

บทท่ี ๒ 

ขอมูลพื้นท่ีรับผดิชอบ 

 

๑. พื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา 

จังหวัดพะเยา แบงภารกจิเพื่อการจัดการพื้นที่ปาอเนกประโยชนออกเปน ๒ สวน ดังนี้ 

 

๑.๑  ดูแลจดัทําฐานขอมูลภาพรวมของปาสงวนแหงชาติตามกฎกระทรวงฯ 

๑) ปาสงวนแหงชาตปิาแมต๋ํา เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ ๑๖๓,๖๒๕  

ไร 

๒) ปาสงวนแหงชาตปิาแมต๋ําและปาแมนาเรอื เนื้อที่ตาม

กฎกระทรวงฯ ๑๔๘,๔๐๗ ไร 

๓) ปาสงวนแหงชาตปิาแมรองขุย เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๗๗,๖๘๗.๕๐ ไร 

๔) ปาสงวนแหงชาตปิาน้ําแมปมและปาดงประดู เนื้อที่ตาม

กฎกระทรวงฯ ๓๑,๐๐๐ ไร 

 

๑.๒  บรกิารประชาชนดานการปาไมในทองที่เขตปกครองจังหวัดพะเยา 

จํานวน ๒ อําเภอ ไดแก 

๑) อําเภอเมืองพะเยา จํานวน ๑๕ ตําบล ๑๕๗ หมูบาน เนื้อที่ 

๕๒๖,๒๕๐ ไร (๘๔๒ ตารางกโิลเมตร) 

๒) อําเภอแมใจ จํานวน ๖ ตําบล ๖๖ หมูบาน เนื้อที่ ๑๘๘,๐๐๐ ไร 

(๓๐๐.๘ ตารางกโิลเมตร) 

 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๑๑ 

๒. ขอมูลพื้นที่ตามเขตปกครอง 

๒.๑ อําเภอเมืองพะเยา แบงเขตการปกครองยอยออกเปน ๑๕ ตําบล ๑๕๗ หมูบาน 

ตารางที ่๓ แสดงขอมูลตําบลในอําเภอเมืองพะเยา จงัหวัดพะเยา 

ลําดับที ่ ตําบล จํานวนหมูบาน จํานวนครัวเรอืน จํานวนประชากร 

๑ เวยีง    

๒ แมต๋ํา    

๓ แมนาเรอื ๑๘ ๓,๕๘๙ ๘,๘๗๑ 

๔ บานตุน ๑๐ ๑,๘๖๘ ๔,๙๑๘ 

๕ บานต๊ํา ๑๓   

๖ บานตอม ๑๔   

๗ แมปม ๑๘   

๘ แมกา ๑๘   

๙ บานใหม ๙ ๑,๗๐๖ ๔,๗๒๔ 

๑๐ จําปาหวาย ๑๒ ๓,๐๘๒ ๘,๔๔๗ 

๑๑ ทาวังทอง ๑๔   

๑๒ แมใส ๑๒ ๒,๒๘๕ ๖,๒๑๖ 

๑๓ บานสาง ๙ ๑,๕๗๕ ๔,๒๙๑ 

๑๔ ทาจําป ๑๐ ๑,๔๔๐ ๓,๙๒๐ 

๑๕ สันปามวง ๘ ๑,๑๐๗ ๓,๖๐๔ 

 รวม ๑๕๗ ๑๖,๖๕๒ ๔๔,๙๙๑ 

คําขวัญจังหวัดพะเยา : กวานพะเยาแหลงชีวติ ศักดิ์สทิธิ์พระเจาตนหลวง 

บวงสรวงพอขุนงําเมือง งามลอืเลื่องดอยบษุราคัม 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๑๒ 

๒.๒ อําเภอแมใจ แบงเขตการปกครองยอยออกเปน ๖ ตําบล ๖๖ หมูบาน 

ตารางที่ ๕ แสดงขอมูลตําบลในอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา 

ลําดับที ่ ตําบล จํานวนหมูบาน จํานวนครัวเรอืน จํานวนประชากร 

๑ แมใจ ๑๐ ๘๙๔ ๒,๐๙๐ 

๒ ศรถีอย ๑๓ ๑,๙๘๔ ๔,๓๔๒ 

๓ แมสุก ๑๐ ๒,๔๗๒ ๕,๔๕๘ 

๔ ปาแฝก ๑๑ ๒,๐๓๐ ๕,๑๕๒ 

๕ บานเหลา ๑๔ ๑,๖๓๒ ๕,๘๕๗ 

๖ เจรญิราษฎร ๘ ๑,๖๒๐ ๓,๙๒๐ 

 รวม ๖๖ ๙,๐๐๐ ๒๐,๙๖๒ 

หมายเหตุ ขอมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

คําขวัญอําเภอแมใจ : พระเจาทองทพิยคูถิ่น แหลงทํากนิ หนองเลง็ทราย มากมายสวนลิ้นจี ่ 

รสดมีะพราวเผา 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๑๓ 

บทท่ี ๓ 

ขอมูลประเภทพื้นท่ี 

 

พื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัด

พะเยา ประกอบดวยพื้นที่ลักษณะตาง ๆ ตามกฎหมาย ไดแก ปาสงวนแหงชาต ิเขตปฏิรูปที่ดิน 

อุทยานแหงชาติ 

 

ตารางที่ ๕ ขอมูลประเภทพื้นที่ตามกฎหมาย 

ประเภทพื้นที ่ เนื้อที่ (ไร) 

ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๕๓ ๗๑๕,๓๕๙.๖๐ 

ปาสงวนแหงชาตติามทายกฎกระทรวง ๔๒๐,๗๒๐.๐๐ 

เขตปฏิรูปทีด่นิ ๑๐๖,๔๕๒.๕๒ 

อุทยานแหงชาตดิอยหลวง ๑๓๐,๘๙๑.๖๒ 

พื้นที่บรกิารนอกเขตปาสงวนแหงชาต ิ ๒๙๘,๙๖๐.๙๕ 

ปาสงวนแหงชาตใินความรับผิดชอบคงเหลอื ๑๗๙,๐๕๔.๕๑ 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๑๔ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๑๕ 

บทท่ี ๔ 

ขอมูลพื้นท่ีปา 

 

ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา มี

พื้นที่คงสภาพปาจากขอมูลการแปลตคีวามภาพถายดาวเทยีมเพื่อวเิคราะหพื้นที่ปาคงสภาพ ป 

๒๕๕๖-๒๕๕๗ จํานวนประมาณ  ๑๖๗,๙๔๘.๒๑ ไร 

 

ตารางที่ ๖ ขอมูลพื้นที่คงสภาพปาในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ 

๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา 

ประเภทพื้นที ่
ขนาดพื้นที ่ ปาคงสภาพ 

(ไร) (ไร) (รอยละ) 

ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๕๓ ๗๑๕,๓๕๙.๖๐ ๑๖๗,๙๔๘.๒๑ ๒๓.๔๘ 

เขตปฏิรูปทีด่นิ ๑๐๖,๔๕๒.๕๒ ๑๐,๖๕๘.๓๒ ๑.๔๙ 

อุทยานแหงชาตดิอยหลวง ๑๓๐,๘๙๑.๖๒ ๙๐,๔๗๓.๔๗ ๑๒.๖๕ 

พื้นที่บรกิารนอกปาสงวนแหงชาต ิ ๒๙๘,๙๖๐.๙๕ ๗,๑๗๒.๕๑ ๑.๐๐ 

ปาสงวนแหงชาตใินความรับผิดชอบ ๑๗๙,๐๕๔.๕๑ ๕๙,๖๔๓.๙๑ ๘.๓๔ 

หมายเหตุ รอยละเปรยีบเทยีบกับพื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ 

 

ประเภทปาไมที่พบในพื้นที่ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา 

จังหวัดพะเยา ไดแก ปาเบญจพรรณ  ปาเต็งรัง(ปาแดง ปาโคก หรอืปาแพะ) ปาดบิเขา ปาผสม 

ปาไผ ไมที่สําคัญ ไดแก ไมสัก ไมประดู ไมมะคา ไมชิงชัน ไมยาง ไมเต็ง ไมรัง ฯลฯ 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๑๖ 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๑๗ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๑๘ 

บทท่ี ๕ 

ขอมูลการแบงชัน้คุณภาพลุมนํ้า 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผสมผสานกันอยูเปนระบบนิเวศหนึ่งๆ 

การวางแผนจัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุมน้ํา ก็คอืการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดนิ โดยการ

ประสานหลักการของการวางแผนการใชที่ดิน เขากับความสัมพันธระหวางกันของ

ทรัพยากรธรรมชาตทิี่มีอยู รวมกับศักยภาพของพื้นที่ในดานอุทกวทิยาที่สัมพันธตอการเปนตน

น้ําลําธาร และรวมไปถงึลักษณะแนวโนมของการกอเกดิปญหาและมลภาวะของสิ่งแวดลอมที่

อาจเกดิข้ึน หากมีการนําทรัพยากรในพื้นที่ลุมน้ําไปใชหรือมีการพัฒนาพื้นที่ ซ่ึงเรียกวิธีการนี้

วา “การกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ํา” 

คํ า ว า  " ลุ ม น้ํ า "  ห มาย ถึ ง  พื้ น ที่ ห น ว ย หนึ่ ง ซ่ึ ง เ ป น แห ล ง รั บน้ํ าที่ มี

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผสมผสานกันอยูเปนระบบนิเวศหนึ่งๆ การวางแผนการ

จัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุมน้ํา ก็คือ การกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน โดยประสานหลัก

ของการวางแผนการใชที่ดนิเขากับความสัมพันธระหวางกันของทรัพยากรธรรมชาตทิี่มีอยู รวม

กับศักยภาพของพื้นที่ในดานอุทกวิทยาที่สัมพันธตอการเปนตนน้ําลําธาร และรวมไปถึง

ลักษณะแนวโนมของการกอเกดิปญหาและมลภาวะของสิ่งแวดลอมที่อาจจะมีข้ึน หากมีการนํา

ทรัพยากรนั้นๆ ไปใช หรือมีการพัฒนาพื้นที่ ซ่ึงเรียกวิธีการนี้ในเบื้องตนวา การกําหนดช้ัน

คุณภาพลุมน้ํา 

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2525 เรื่อง โครงการศึกษาเพื่อ

กําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ําที่สําคัญของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหสํานักงาน

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาตดิําเนินโครงการศึกษา เพื่อกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ํา และ

กําหนดนโยบายการใชที่ดนิตอไปในอนาคต ในการศกึษาเพื่อกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ําในครั้งนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปน

ผูดําเนินการ ใชหลักเกณฑในการกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ํา รวม 6 ประการ คือ สภาพภูมิ

ประเทศ ระดับความลาดชัน ความสูงจากระดับน้ําทะเล ลักษณะทางธรณีวิทยา ลักษณะทาง

ปฐพีวทิยา และ สภาพปาไมที่เหลอือยูในปจจุบัน การกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ําจําแนกตามมติ

คณะรัฐมนตร ีแบงเปน 5 ระดับ คอื 

พื้นที่ลุมน้ํา ช้ันที่  1 เปนพื้นที่ลุมน้ําที่ควรสงวนไวเปนพื้นที่ตนน้ําลําธาร

โดยเฉพาะ เนื่องจากวาอาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไดงาย

และรุนแรง โดยมีการแบงออกเปน 2 ระดับช้ันยอย คอื พื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 1A, ไดแก พื้นที่ตนน้ํา

ลําธารที่ยังมีสภาพปาสมบูรณ ในป พ.ศ. 2525 สําหรับลุมน้ําปง วัง ยม นาน ชี มูล และลุมน้ํา



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๑๙ 

ภาคใต ป พ.ศ. 2528 สําหรับลุมน้ําภาคตะวันออก และป พ.ศ. 2531 สําหรับลุมน้ําตะวันตก 

ภาคกลาง ลุมน้ําปาสัก ลุมน้ําภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ และสวนอ่ืนๆ (ลุมน้ํา

ชายแดน) พื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 1B, เปนพื้นที่ที่สภาพปาสวนใหญไดถูกทําลาย ดัดแปลง หรือ

เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาหรอืการใชที่ดนิรูปแบบอ่ืนกอน พ.ศ.2525 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 2 เปนพื้นที่ที่มีคาดัชนีช้ันคุณภาพลุมน้ําตามที่การศึกษาเพื่อ

จําแนกช้ันคุณภาพลุมน้ําของแตละลุมน้ําไดกําหนดไว พื้นที่ดังกลาวเหมาะตอการเปนตนน้ําลํา

ธารในระดับรองจากลุมน้ําช้ันที่ 1 สามารถนําพื้นที่ลุมน้ําช้ันนี้ไปใชเพื่อประโยชนที่สําคัญอยาง

อ่ืนได เชน การทําเหมืองแร เปนตน 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 3 เปนพื้นที่ที่สามารถใชประโยชนไดทั้งการทําไม เหมืองแร 

และการปลูกพชืกสกิรรมประเภทไมยนืตน 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 4 โดยสภาพปาของลุมน้ําช้ันนี้ไดถูกบุกรุกแผวถางเปนที่ใช

ประโยชน เพื่อกจิการพชืไรเปนสวนใหญ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 5 พื้นที่นี้โดยทั่วไปเปนที่ราบหรือที่ลุมหรือเนินลาดเอียง

เล็กนอย และสวนใหญปาไมไดถูกแผวถางเพื่อประโยชนดานเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา

และ กจิการอ่ืนไปแลว 

 

ตารางที่ ๗ ขอมูลการแบงช้ันคุณภาพลุมน้ําในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวน

แหงชาต ิที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา 

ช้ันคุณภาพลุมน้ํา 
พื้นที ่

ไร รอยละ 

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ ๕๘๔,๔๖๗.๙๗ ๑๐๐ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที ่๑ ๓๔,๘๕๖.๓๕ ๕.๙๖ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที ่๒ ๓๔,๑๔๕.๕๑ ๕.๘๔ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที ่๓ ๗๖,๖๒๐.๙๔ ๑๓.๑๑ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที ่๔ ๑๕๒,๗๙๐.๗๕ ๒๖.๑๔ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที ่๕ ๒๘๖,๐๕๔.๔๒ ๔๘.๙๔ 

หมายเหตุ พื้นที่ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ 

๗๑๕,๓๕๙.๖๐ ไร เม่ือแยกพื้นที่อุทยานแหงชาตดิอยหลวง เนื้อที่ ๑๓๐,๘๙๑.๖๒ ไร คงเหลอื

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ เนื้อที่ ๕๘๔,๔๖๗.๙๗ ไร 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๒๐ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๒๑ 

บทท่ี ๖ 

ขอมูลจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและท่ีดนิปาไมในพื้นท่ีปาสงวน

แหงชาต ิและการจําแนกพื้นท่ีเพื่อการบริหารจัดการอยางเหมาะสม 

 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๕ เรื่อง การจําแนกเขตการใช

ประโยชนทรัพยากรและที่ดนิปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ 

มีนาคม ๒๕๓๕ เรื่อง ผลการจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นที่ปา

สงวนแหงชาติเพ่ิมเติม การกําหนดพื้นที่ปาสงวนแหงชาติจําแนกเปนเขตตาง ๆ ตามการใช

ประโยชนทรัพยากรและที่ดนิปาไมได ๓ เขต (Zone) ดังนี้ 

๑. เขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ (Zone C) หมายถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ที่

กําหนดไวเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดนิ น้ํา พันธุพชื และพันธุสัตวที่มีคุณคาหายาก เพื่อการ

ปองกันภัยธรรมชาตอัินเกดิจากน้ําทวมและการพังทลายของดนิ ตลอดทัง้เพื่อประโยชนในดาน

การศกึษา การวจิัย นันทนาการของประชาชนและความม่ันคงของชาติ แบงออกเปน ๒ สวน 

คอื 

๒. เขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) หมายถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่

กําหนดไวเพื่อผลติไม และของปารวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ

กําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ําและการจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดนิในพื้นที่ปาชายเลน พื้นที่เพื่อ

การพัฒนาการทรัพยากรปาไม และพื้นที่ประสานการใชประโยชนรวมกันระหวางทรัพยากร ปา

ไมกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เชน ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรแร และทรัพยากรพลังงาน 

เพื่อประโยชนทางเศรษฐกจิและความม่ันคงของชาต ิตลอดทัง้ตองไมอยูในหลักเกณฑที่จําแนก

ใหเปนเขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ 

๓. เขตพื้นที่ปาที่เหมาะสมตอการเกษตร (Zone A) หมายถึง พื้นที่ปาสงวน

แหงชาติที่มีสมรรถนะที่ดินเหมาะสมตอการเกษตรหรือศักยภาพสูงในการพัฒนาดาน

การเกษตร ตามผลการจําแนกสมรรถนะที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน รัฐสามารถพัฒนาความ

เปนอยูของราษฎร ไดอยางมีประสทิธภิาพ อีกทัง้ตองไมอยูในหลักเกณฑที่จะจําแนกใหเปนเขต

พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ และเขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกจิ 

 

 

 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๒๒ 

ตารางที่ ๘ ขอมูลการจําแนกเขตการใชประโยชนทีด่นิปาไมในเขตปาสงวนแหงชาต ิตามมติ

คณะรัฐมนตร ีวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๕ ในพื้นที่ศนูยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๕๓ ปา

แมต๋ํา จังหวัดพะเยา 

 

ช้ันคุณภาพลุมน้ํา 
พื้นที ่

ไร รอยละ 

ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๕๓ ๕๘๔,๔๖๗.๙๗ ๑๐๐ 

เขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรกัษ ๓๗,๖๒๒.๗๕ ๖.๔๔ 

เขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกจิ ๑๗๓,๕๔๗.๑๑ ๒๙.๖๙ 

เขตพื้นที่ปาทีเ่หมาะสมกับการเกษตรกรรม ๔๔,๖๕๐.๓๘ ๗.๖๔ 

กันออก ๔,๓๘๖.๙๒ ๐.๗๕ 

หมายเหตุ พื้นที่ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ 

๗๑๕,๓๕๙.๖๐ ไร เม่ือแยกพื้นที่อุทยานแหงชาตดิอยหลวง เนื้อที่ ๑๓๐,๘๙๑.๖๒ ไร คงเหลอื

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ เนื้อที่ ๕๘๔,๔๖๗.๙๗ ไร 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๒๓ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๒๔ 

บทท่ี ๗ 

ขอมูลระดับความสูง 

 

จุดที่สูงที่สุดจากระดับน้ําทะเลปานกลางในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ มีความ

สูง ๙๗๙ เมตร ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมต๋ํา ทองที่ตําบลหนองหลม อําเภอดอก

คําใต จังหวัดพะเยา  และต่ําสุดประมาณ ๓๐๐ เมตร บรเิวณกวานพะเยา อําเภอเมือง จังหวัด

พะเยา 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๒๕ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๒๖ 

บทท่ี ๘ 

ขอมูลลุมนํ้าหลักและลุมนํ้ายอย 

 

คณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติ ไดแบงพื้นที่ประเทศไทยออกเปนลุมน้ํา

สําคัญ ๒๕ ลุมน้ํา และลุมน้ํายอย ๒๕๔ ลุมน้ํายอย มีพื้นที่ลุมน้ํารวมทั้งประเทศประมาณ 

๕๑๑,๓๖๑ ตารางกโิลเมตร (ไมรวมพื้นที่เกาะ ยกเวนเกาะภูเก็ต) 

ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยาอยูในพื้นที่ 

ลุมน้ําหลัก ลุมน้ําโขง ลุมน้ํายอย แมน้ําอิงตอนบน แมน้ําอิงตอนกลาง และ แมน้ําพุง 

ตารางที่ ๙ ขอมูลลุมน้ําหลกัและลุมน้ํายอยในพื้นทีศู่นยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๕๓  

ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา 

 

ลุมน้ํา 
พื้นที ่

ไร รอยละ 

ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิท่ี ๕๓ ๕๘๔,๔๖๗.๙๗ ๑๐๐ 

ลุมน้ําหลัก ลุมน้ําโขง ๕๘๔,๔๖๗.๙๗ ๙๙.๐๕ 

ลุมน้ํายอย แมน้ําอิงตอนบน ๓๑๓,๗๐๖.๓๗ ๕๓.๖๗ 

ลุมน้ํายอย แมน้ําอิงตอนกลาง ๒๔๔,๑๘๖.๓๐ ๔๑.๗๘ 

ลุมน้ํายอย น้ําพุง ๒๑,๐๓๙.๙๒ ๓.๖๐ 

 

ลุมน้ํายอยแมน้ําอิงตอนบน มีตนน้ําจากเทือกเขาในเขตปาสงวนแหงชาติ 

ปาแมต๋ําและปาแมนาเรือ มีพื้นที่รับน้ําอยูในทองที่ ตําบล แมใจ ศรีถอย แมสุก บานเหลา 

เจรญิราษฎร อําภอแมใจ และตําบล เวียง แมต๋ํา แมนาเรือ บานตุน บานต๊ํา บานตอม แมปม 

บานใหม ทาวังทอง แมใส บานสาง ทาจําป สันปามวง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

ลุมน้ํายอยแมน้ําอิงตอนกลางมีตนน้ําจากเทือกเขาในเขตปาสงวนแหงชาติ 

ปาแมต๋ํา และ ปาสงวนแหงชาตปิาแมรองขุย มีพื้นที่รับน้ําอยูในทองที่ ตําบลแมกา และตําบล

จําปาหวาย อําเภอเมืองพะเยา จงัหวัดพะเยา 

ลําหวยสายตาง ๆ จากลุมน้ํายอยแมน้ําอิงตอนบนและตอนกลาง ไหลรวม

กันลงแมน้ําอิง ไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเปนแนวเขตระหวางจังหวัดพะเยาและ

จังหวัดเชียงราย ไหลลงแมน้ําโขงที่ บานปากอิงใต หมู ๑๖ ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๒๗ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๒๘ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๒๙ 

จังหวัดพะเยาตั้งอยูในลุมน้ําอิง ครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ํา ๗,๓๘๘ ตร.กม. 

(๔,๖๑๗,๕๐๐ ไร) มีปรมิาณน้ําทาตามธรรมชาต ิ ๒,๒๔๗  ลาน ลบ.ม. 

แหลงน้ําผิวดนิที่สําคัญ  ไดแก  

๑. กวานพะเยา มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒,๘๓๑ ไร หรอืประมาณ ๒๐.๕๓ ตร.กม. 

สามารถเก็บกักน้ําได ๓๓.๘๔ ลาน ลบ.ม. ซ่ึงสามารถชวยเหลือพื้นที่การเกษตรทายกวาน

พะเยาใน ฤดูฝนได ๓๐๐,๐๐๐ ไร และในฤดูแลงได ๑๓,๐๐๐ ไร 

๒. หนองเล็งทราย เปนแหลงน้ําที่เปนตนน้ําของลําน้ําอิง ตัง้อยูในเขตอําเภอแม

ใจ มีเนื้อที่ประมาณ ๔,๐๐๐ ไร สามารถกักเก็บน้ําได ๔ ลาน ลบ.ม. 

๓. แมน้ําอิง มีตนกําเนิดจากดอยหลวง อยูทางทิศตะวันตกของอําเภอแมใจ 

ลําน้ําสวนหนึ่งไหลไปรวมกันที่หนองเล็งทรายทําใหเกิดเปนแหลงน้ําอิง แลวไหลลงสูกวาน

พะเยา และไหลลงสูลําน้ําโขงที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีความยาวรวมทั้งสิ้น ๒๔๐ 

กม. มีความยาวของลําน้ําที่อยูในพื้นที่จังหวัดพะเยา ๑๕๔ กม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๓๐ 

บทท่ี ๙ 

ขอมูลการปฏิบัติงานของกรมปาไม 
 

๙.๑ ขอมูลปาชุมชน ในพื้นที่ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา 

จังหวัดพะเยา มีโครงการปาชุมชนที่ชุมชนบริหารจัดการและข้ึนทะเบียนกับกรมปาไม ๑๑ 

โครงการ แยกเปน 

๑) อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จํานวน ๓ โครงการ 

๒) อยูในพื้นที่ปาตามพระราชบัญญัตปิาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ จํานวน 

๘ โครงการ 

 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการปาชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 โครงการปาชุมชนบานรองไฮ บานใหม เมอืงพะเยา พะเยา 

2 โครงการปาชุมชนตําบลบานใหม บานใหม เมอืงพะเยา พะเยา 

3 โครงการปาชุมชนบานแมจวา แมสุก แมใจ พะเยา 

4 โครงการปาชุมชนบานทากลอง บานใหม เมอืงพะเยา พะเยา 

5 โครงการปาชุมชนบานใหมดง บานใหม เมอืงพะเยา พะเยา 

6 โครงการปาชุมชนบานปาแฝกดอ  ปาแฝก แมใจ พะเยา 

7 โครงการปาชุมชนตําบลศรถีอย ศรถีอย แมใจ พะเยา 

8 โครงการปาชุมชนบานโซ  แมนาเรอื เมอืงพะเยา พะเยา 

9 โครงการปาชุมชนบานใหมนคร บานใหม เมอืงพะเยา พะเยา 

10 โครงการปาชุมชนบานนาไรเดียว แมกา เมอืงพะเยา พะเยา 

11 โครงการปาชุมชนเฉลิมพระเกียรต์ิ บานปน ดอกคําใต พะเยา 

 

 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๓๑ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๓๒ 

๙.๒ ขอมูลพื้นที่โครงการปลูกปา จํานวน ๓๕ แปลง เนื้อที่ ๓,๐๖๐ ไร 

๑) อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จํานวน ๑๘ แปลง เนื้อที่ ๓๒๘.๓๔ ไร 

๒) อยูในนอกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จํานวน ๑๗ โครงการ เนื้อที่ 

๑๑๒.๙๙ ไร 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๓๓ 

๙.๓  ขอมูลราษฎรถอืครองสํารวจตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปา

ไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ อยูระหวางการดําเนนิการของสวนจัดการที่ดนิปาไม สํานักจัดการ

ทรัพยากรปาไม ที่ ๒ (เชียงราย) 

๙.๔ ขอมูลงานอนุญาต มีผูไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาสงวน

แหงชาต ิจํานวน ๔๒ ราย เนื้อที่ ๒๔,๒๖๖.๒๗ ไร 

รหัส ช่ือผูขอ กิจกรรม 
ตําบล 

อําเภอ 
ช่ือปา 

วัน

อนุญาต 

ระยะ

เวลา 

วันหมอ

อายุ 
เนื้อท่ี 

พย.7/7 สํานักงานเรงรัด

พัฒนาชนบท 

กอสรางระบบสง

น้ําจากอางเก็บน้ํา

แมนาเรอื 

ต. แมนาเรอื 

อ. เมือง

พะเยา 

ปาแมต๋ํา 6/11/1988 30 8/12/2018 61.880 

พย.7/6 นายดวงด ีวงศใหญ สรางอุทยานพุทธ

ศาสนา 

ต.เวียง อ.

เมือง 

ปาแมต้ํา และ

ปาแมนาเรอื 

15/6/1986 30 12/8/2016 1340.280 

พย.5/3 กองทัพบก กอสราง

โรงพยาบาล

จังหวัดทหารบก

พะเยา 

ต. ทาวังทอง 

อ. เมืองะพ

เยา 

ปาแมฮองปอ 

ปาหวยแกว 

และปาแมองิ

ฝงซาย 

12/12/1990 30 23/1/2021 11.530 

พย.

29/1_1 

กรมปศุสัตว จัดตัง้สถานบีาํรงุ

พันธุสัตวและ

สถานอีาหารสัตว 

ต.แมกา อ.

เมือง 

ปาแมต๋ํา 21/7/1992 30 29/7/2022 1298.750 

พย.17/6 กองทัพบก ในการจัดตัง้หนวย

ทหาร 

ต.ดงเจน อ.

เมือง 

ปาแมฮองปอ 

ปาหวยแกว 

และปาแมองิ

ฝงซาย 

8/5/1978 จนกว

าจะ

หมด

ความ

จําเป

น 

 3675.410 

พย.12/4 กรมอาชวีศกึษา เพ่ือกอสรางศูนย

ปฏิบัตกิารเกษตร

พะเยา 

ต.ตอม อ.

เมือง 

ปาต๋ําและ

ปารแมนาเรอื 

5/2/1987 30 9/2/2017 1455.110 

พย.11/1 องคการ

อุตสาหกรรมปาไม 

ใชเปนสถานที่รวม

หมอนไมของกลาง 

ต. แมกา อ 

เมือง 

ปาแมต๋ํา 28/5/1993 30 22/12/202

4 

7.500 

พย.32/1 ทบวงมหาวิทยาลัย เพ่ือกอสราง

มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

ต.แมกา อ.

เมือง 

ปาแมต๋ํา 5/3/1999 30 28/3/2029 5181.920 

พย.M4/4 นายจรลั เยาวรัตน ทําเหมืองแรหนิ

อุตสาหกรรมชนดิ

หนิปูน 

แมกา ปาแมรองขุย 12/7/2011 10  56.500 

พย.

M2887 

บรษิัท พะเยาธุรกจิ 

จํากัด 

เพ่ือขอตออายุ

ประทานบัตรที่ 

1/2551 

ต.แมกา อ.

เมือง 

ปามต ิ 24/4/2012 10 23/4/2022 19.610 

พย.33/1 กรมชลประทาน กอสรางอางเก็บน้าํ

หวยโซตาม

พระราชดําร ิ

ต. แมนาเรอื 

อ. เมือง

พะเยา 

ปาแมต๋ํา 29/12/199

9 

30 27/1/2030 32.460 

พย.35/3 กรมชลประทาน เพ่ือกอสรางอาง

เก็บน้ําหวยปูหนอ

แกว 

ต.สันปามวง 

อ.เมือง 

ปาแมต้ํา และ

ปาแมนาเรอื 

29/12/199

9 

30 2/3/2030 53.440 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๓๔ 

รหัส ช่ือผูขอ กิจกรรม 
ตําบล 

อําเภอ 
ช่ือปา 

วัน

อนุญาต 

ระยะ

เวลา 

วันหมอ

อายุ 
เนื้อท่ี 

พย.38 กรมทางหลวง เพ่ือเปนตัง้

โครงการกอสราง 

สํานักงาน เปนที่

กองวัสดุงานทาง 

ต.หนองหลุม 

อ.ดอกคําใต 

ปาแมรองขุย 12/10/200

0 

30 6/12/2030 281.970 

พย.10/3 กรมชลประทาน กอสรางอางเก็บน้าํ

รองสกัตาม

พระราชดําร ิ

ต. ปน อ. 

ดอกคําใต 

ปาแมรองขุย 17/11/1982 จนกว

าจะ

หมด

ความ

จําเป

น 

 584.220 

พย.11/2 กรมชลประทาน เพ่ือสรางอางเก็บ

น้ําหวยชมภุ 

ต.ศรถีอย อ.

แมใจ 

ปามต ิ 17/2/1984 30 16/2/2014 69.090 

พย.14/3 กรมชลประทาน กอสรางอางเก็บน้าํ

แมต๋ํา 

ต. แมกา อ. 

เมืองพะเยา 

ปาแมต๋ํา 29/10/198

7 

30 30/6/2018 2276.970 

พย.14/5 กรมชลประทาน เพ่ือกอสราง

โครงการ

ชลประทาน ขนาด

กลาง อางเก็บน้ํา

แมปม 

ต.บานเหลา 

อ.แมใจ 

ปาแมปมและ

ปาแมพุง,ปา

แมปม และ

ปาดงประดู 

15/3/1983 จนกว

าจะ

หมด

ความ

จําเป

น 

 4152.030 

พย.16/1 กรมชลประทาน กอสรางอางเก็บน้าํ

หวยโซตาม

พระราชดําร ิ

ต. แมนาเรอื 

อ. เมือง

พะเยา 

แมต๊ําและปา

แมนาเรอื 

29/10/198

7 

30 29/6/2018 22.710 

พย.27/6 กรมชลประทาน สรางอางเกบ็น้ํา

หวยจวา 

ต.แมสุก อ.

แมใจ 

ปาแมลาวฝง

ขวา ปา

แมสานและ

ปาแมใจ (อยู

ในจ.เชยีงราย

และจ.พะเยา 

) 

15/12/1992 30 8/4/2023 72.400 

พย.36/2 สํานักงานเรงรัด

พัฒนาชนบท 

เพ่ือกอสรางทาง

มาตรฐาน รพช.

3160 บานหนอง

บัว 

ต.บานเหลา 

อ.แมใจ 

ปาแมปมและ

ปาแมพุง 

19/7/2000 30 4/9/2030 18.340 

พย.21/1 การไฟฟาฝายผลติ

แหงประเทศไทย 

กอสรางและ

บํารงุรักษา

สายไฟฟาสาย 115 

KV แมเมาะ 3 

พะเยา 

ตําบลทาวัง

ทอง  อําเภอ

เมือง 

ปาแมฮองปอ 

ปาหวยแกว 

และปาแมองิ

ฝงซาย 

17/6/1990 30 23/7/2020 46.760 

พย.26/2 สํานักงานปาไม

เชยีงราย 

เพ่ือจัดตัง้หนวย

ปองกันรักษาปา 

ประจาํป 2537 

ต.แมใจ อ.แม

ใจ 

ปาแมปมและ

ปาแมพุง 

11/4/1994 จนกว

าจะ

หมด

ความ

จําเป

น 

 20.110 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๓๕ 

รหัส ช่ือผูขอ กิจกรรม 
ตําบล 

อําเภอ 
ช่ือปา 

วัน

อนุญาต 

ระยะ

เวลา 

วันหมอ

อายุ 
เนื้อท่ี 

พย.8/3 กรมทางหลวง เพ่ือกอสรางทาง

สายจงัหวัดพะเยา 

ต.แมกา อ.

เมือง 

ปาแมต้ํา และ

ปาแมนาเรอื 

12/2/1986 จนกว

าจะ

หมด

ความ

จําเป

น 

 130.920 

พย.33/8 องคการ

สื่อสารมวลชนแหง

ประเทศไทย 

เพ่ือตดิตัง้สถานี

เครื่องสงโทรทัศน

และสถานเีครื่องสง

วิทยุกระจายเสยีง 

ต.แมกา อ.

เมือง 

ปาแมต๋ํา 23/7/2002 30 4/9/2032 3.100 

พย.25/8 การไฟฟาฝายผลติ

แหงประเทศไทย 

กอสรางและบํารุง

สายสงไฟฟาสาย 

230 กโิลโวลต แม

เมาะ 3 เชยีงราย 

ต. ตอมและ

แมปม อ. 

เมือง 

ปาหวยบง

และปาหวย

เคียน 

2/12/1994 30 18/1/2025 55.770 

พย.47/2 กรมชลประทาน เพ่ือกอสรางอาง

เก็บหวยครก 

ต.บานสา อ.

แจหม 

ปาแมต้ํา และ

ปาแมนาเรอื 

27/9/2002 30 30/10/203

2 

24.200 

พย.48/5 กรมชลประทาน ขอฯ เพ่ือกอสราง

โครงการอางเก็บ

น้ําแมใจ (แฟม1

แฟม) 

แมใจ ปาแมลาวฝง

ขวา ปา

แมสาน และ

ปาแมใจ 

7/7/2006 30 17/8/2036 253.690 

พย.51/5 กรมชลประทาน เพ่ือกอสราง

โครงการอางเก็บ

น้ําหวยนาปอย

พรอมระบบสงน้ํา 

ต.แมกา อ.

เมือง 

ปาแมต๋ํา 16/8/2005 30 5/10/2035 74.100 

พย.6/11 องศการบรหิารสวน

จังหวัดพะเยา 

กอสรางถนนเขา

ศูนยฝกอาชพีอ

นาลโย 

ต. บานตอม 

อ. เมือง 

ปาแมต๋ํา 11/6/1990 30 11/7/2020 14.310 

พย.7/5 กรมชลประทาน กอสรางอางเก็บน้าํ

หวยทัพชาง 

ต. บานตอม 

อ. เมือง

พะเยา 

ปาแมต๋ํา 29/10/198

7 

30 5/7/2018 429.440 

พย.8/2 กรมชลประทาน กอสรางอางเก็บน้าํ

หวยเหยี่ยน 

ต. บานใหม 

อ. เมือง

พะเยา 

ปาแมต๋ํา 29/10/198

7 

30 29/6/2018 86.440 

พย.8/6 กรมพัฒนาที่ดนิ จัดตัง้สถานพัีฒนา

ที่ดนิจังหวัดพะเยา 

ต.ทาวังทอง 

อ. เมือง 

ปาแมฮองปอ 

ปาหวยแกว 

และปาแมองิ

ฝงซาย 

24/2/1988 30 21/4/2020 356.340 

พย.6/5 การไฟฟาฝายผลติ

แหงประเทศไทย 

กอสรางและบํารุง

สายสงไฟฟา 

ต.ตอม อ.

เมือง 

ปาหวยบง

และปาหวย

เคียน 

3/9/1994 30 2/10/2024 33.260 

พย.

M2744 

บรษิัท พะเยาธุรกจิ 

จํากัด 

เพ่ือขอตออายุ

ประทานบัตรที่ 

2/2551 

ต.แมกา อ.

เมือง 

ปามต ิ 4/5/2011 10 3/5/2021 83.300 

พย.M2.1 บรษิัท พะเยาศลิา

ภัณฑ จํากัด 

เพ่ือทาํเหมืองแร

หนิอุตสาหกรรม

ชนดิหนิปนู 

ประทานบัตรที่ 

1/2551 

ต.จําปาหวาย 

อ.เมือง 

ปาแมรองขุย 3/5/2011 30 2/5/2041 143.470 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๓๖ 

รหัส ช่ือผูขอ กิจกรรม 
ตําบล 

อําเภอ 
ช่ือปา 

วัน

อนุญาต 

ระยะ

เวลา 

วันหมอ

อายุ 
เนื้อท่ี 

พย.

M4/3 

บรษิัท พิสษิฐธุรกจิ 

จํากัด 

เพ่ือทาํเหมืองแร

หนิอุตสาหกรรม

ชนดิหนิปนู 

ประทานบัตรที่ 

31107/15407 

ต.ปาหวาย อ.

เมือง 

ปาแมรองขุย 18/10/2010 5 16/10/201

5 

187.540 

พย.12/7 สํานักงานเรงรัด

พัฒนาชนบท 

กอสรางอางเก็บน้าํ

แมนาเรอื 

ต. แมนาเรอื 

อ. เมือง

พะเยา 

ปาแมต๋ํา 29/10/198

7 

30 29/6/2018 169.340 

พย.24/3 การไฟฟาฝายผลติ

แหงประเทศไทย 

กอสรางและ

บํารงุรักษาสายสง

ไฟฟาสาย 230 KV 

แมเมาะ 3 

เชยีงราย 

ตําบลทารงั

ทอง  อําเภอ

เมือง 

ปาแมฮองปอ 

ปาหวยแกว 

และปาแมองิ

ฝงซาย 

28/5/1993 30 1/8/2024 18.890 

พย.39/1 กรมชลประทาน เพ่ือกอสรางอาง

เก็บน้ําหวยเฮอืก 

ต.บานตา อ.

เมือง 

ปาแมต้ํา และ

ปาแมนาเรอื 

20/3/2001 30 22/4/2031 155.530 

พย.29/1 กรมปศุสัตว จัดตัง้สถานบีาํรงุ

พันธุสัตวและ

สถานอีาหารสัตว 

ต. แมกา อ. 

เมือง 

ปาแมรองขุย 21/7/1992 30 29/7/2022 1145.720 

พย.24/4 การไฟฟาฝายผลติ

แหงประเทศไทย 

เพ่ือกอสรางและ

บํารงุสายสงไฟฟา

สาย 230 กโิล

โวลต แมเมาะ 3- 

เชยีงราย 

ต.แมกา อ.

เมือง 

ปาแมต๋ํา 24/2/1994 30 4/4/1994 146.300 

พย.33/2 กรมทางหลวง เพ่ือเปนที่ตัง้หมวด

การทางศรจีอม

ธรรม (แมนาเรอื) 

ต.แมนาเรอื 

อ.เมือง 

ปาแมต้ํา และ

ปาแมนาเรอื 

29/3/1999 30 2/5/2029 15.640 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๓๗ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๓๘ 

บทท่ี ๑๐ 

ท่ีต้ังหนวยงานราชการ 

 

หนวยงานสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ ๒ (เชียงราย) และ กรมปาไม 

ในพื้นที่ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา 

๑. หนวยปองกันรักษาปา ที่ พย.๑ (แมนาเรือ) ตําบลแมนาเรือ อําเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา คาพิกัดที่ตั้งระบบUTM พื้นหลักฐานWGS๘๔: 

๕๘๖๙๓๙E ๒๑๑๑๑๖๐N 

๒. หนวยปองกันรักษาปา ที่ พย.๓ (แมกา) ตําบลแมกา อําเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา คาพิกัดที่ตั้งระบบUTM พื้นหลักฐานWGS๘๔: ๕๙๗๒๓๐E 

๒๑๐๔๐๒๘N 

๓. หนวยปองกันรักษาปา ที่ พย.๑๘ (แมรองขุย) ตําบลหนองหลม อําเภอดอก

คําใต จังหวัดพะเยา คาพิกัดที่ตั้งระบบUTM พื้นหลักฐานWGS๘๔: 

๖๑๒๐๒๓E ๒๑๐๐๙๑๐N 

๔. หนวยสงเสรมิควบคุมไฟปาจังหวัดพะเยา ตําบลแมกา อําเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา คาพิกัดที่ตั้งระบบUTM พื้นหลักฐานWGS๘๔: ๕๙๗๖๐๔E 

๒๑๐๓๗๓๗N 

๕. สถานวีนวัฒนวจิัยแมกา ตําบลแมกา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา คา

พิกัดที่ตัง้ระบบUTM พื้นหลักฐานWGS๘๔: ๕๙๕๐๕๕E ๒๑๐๐๔๑๓N 

๖. สถานเีพาะกลาไม จังหวัดพะเยา ตําบลทาจําป อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  

คาพิกัดที่ตัง้ระบบUTM พื้นหลักฐานWGS๘๔: ๕๘๑๒๖๘E ๒๑๒๙๕๘๑N 

๗. หนวยฟนฟูสภาพปา (ตามมาตรา๒๕แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ

พ.ศ.๒๕๐๗และพื้นที่ปาบุกรุก) ที่ ๒ จังหวัดเชียงราย ตําบลแมกา อําเภอ

เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา คาพิกัดที่ตั้งระบบUTM พื้นหลักฐานWGS๘๔: 

๕๙๕๘๒๙E ๒๑๐๖๒๗๐N 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๓๙ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๔๐ 

บทท่ี ๑๑ 

สภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ 
 

อําเภอเมืองพะเยา มีเทือกเขาสูงทางทิศตะวันตกคือ "ดอยหลวง" มีลักษณะ

พื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเปนที่ราบสูงและลาดต่ํามาทางทิศตะวันออกและทิศใต 

บรเิวณกลางมีแหลงน้ําตามธรรมชาตขินาดใหญซ่ึงกรมการประมงไดจัดใหเปนแหลงเพาะพันธุ

ปลาน้ําจดืและเปนที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดพะเยา คือ "กวานพะเยา" มีเนื้อที่ประมาณ 

๑๒,๘๓๑ ไร สภาพโดยทั่วไปเปนขุมชนเมือง พื้นที่กวาครึ่งหนึ่งของอําเภอใชเปนพื้นที่

เกษตรกรรม และเปนแหลงที่อยูอาศัย 

 

อําเภอแมใจ แมใจเปนช่ือสายน้ําเล็ก ๆ สายหนึ่งที่เปนตนกําเนิดแมน้ําอิง  

ซ่ึงเปนแมน้ําสายสําคัญของจังหวัดพะเยา สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุมเหมาะแก

การทําการเกษตร นอกจากนี้ยังมีพื้นที่บางสวนเปนภูเขาซ่ึงเปนแหลงกําเนิดตนน้ําธรรมชาติ

หนึ่งสายคอืลําน้ําแมปม 

 

ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดพะเยาเปนแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดูหรือสะวัน

นา/มรสุม (Tropical Savanna: Aw) อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๕.๑ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 

๓๙.๓ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย ๙.๕ องศาเซลเซียส มีชวงฝนตกและฝนแลงอยาง

ละ ๖ เดอืน ปรมิาณน้ําฝนเฉลี่ย ๑,๓๒๔ มิลลเิมตร/ป 

 

สภาพอากาศ ของจังหวัดพะเยาแบงไดเปน ๓ ฤดู คอื 

ฤดูรอน อยูระหวาง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศรอนจัดในเดือน

พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุด วัดได ๓๙.๕ องศาเซลเซียส 

ฤดูฝน อยูระหวาง เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฝนตกหนาแนนในเดือน

พฤษภาคม ฝนตกตลอดป ประมาณ ๑,๐๔๓.๙ มิลลเิมตร มีวันฝนตก ๑๐๑ วัน 

ฤดูหนาว อยูระหวางเดอืนพฤศจกิายน ถึงเดอืนกุมภาพันธ อากาศหนาวจัดใน

เดอืนพฤศจิกายน และ เดือนมกราคม อุณหภูมิต่ําสุด วัดได ๑๐.๘ องศาเซลเซียส ในเดือน

ธันวาคม 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๔๑ 

บทท่ี ๑๒ 

แผนท่ีทายกฎกระทรวง 

 

ในพื้นที่ศนูยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา มีปา

สงวนแหงชาตจิํานวน ๔ ปา 

๑) ปาสงวนแหงชาตปิาแมต๋ํา เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ ๑๖๓,๖๒๕  ไร 

๒) ปาสงวนแหงชาตปิาแมต๋ําและปาแมนาเรอื เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๑๔๘,๔๐๗ ไร 

๓) ปาสงวนแหงชาตปิาแมรองขุย เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ ๗๗,๖๘๗.๕๐ ไร 

๔) ปาสงวนแหงชาตปิาน้ําแมปมและปาดงประดู เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๓๑,๐๐๐ ไร 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๔๒ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๔๓ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๔๔ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๔๕ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๔๖ 

 

 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๔๗ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๔๘ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๔๙ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๕๐ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๕๑ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๕๒ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๕๓ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา หนา ๕๔ 

ภาคผนวก 

 

ความเปนมาในการจดัการทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที่ของศนูยจัดการกลุมปา

สงวนแหงชาต ิที่ ๕๓ ปาแมต๋ํา จังหวัดพะเยา 

 มติที่ประชุมผูบริหารกรมปาไม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันศุกรที่ ๒๘ ตุลาคม 

๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงแรม ธันยาอินน จังหวัดเชียงราย ในระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อ

พิจารณาที่ประชุมมีมติใหสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ ๒ (เชียงราย) เปนสํานักนํารองให

จัดตั้งหัวหนาปาสงวนแหงชาติเพื่อบริหารจัดการกิจกรรมแบบบูรณาการในพื้นที่ปาสงวน

แหงชาตเิปนรายปา และมีนโยบายใหสํานักจัดการทรัพยากรปาไมทุกสํานักคัดเลือกพื้นที่ปา

สงวนแหงชาต ิและแตงตัง้หัวหนาปาสงวนแหงชาตเิพื่อบรหิารจัดการนํารอง อยางนอยสํานักฯ

ละ ๑ ปา 

คําสั่งกรมปาไม ที่ ๘๔๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง 

ใหเพ่ิมศูนยจัดการปาสงวนแหงชาติ 

 กรมปาไมมีแนวคิดในการบรหิารจัดการปาสงวนแหงชาติแบบบูรณาการ  

ในรูปแบบหัวหนาปาสงวนแหงชาติ เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษา 

และบริหารจัดการปาสงวนแหงชาติ จัดเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับปาสงวนแหงชาต ิ

จําแนกพื้นที่เพื่อจัดทําแผนการจัดการ จัดทําแนวเขตปาใหชัดเจน บูรณาการทุกหนวยงานที่มี

ภาระกิจในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ โดยออกคําสั่งกรมปาไม ที่ ๑๕๑๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การจัดตั้งสํานักงานปาสงวนแหงชาติ ใหจัดตั้งสํานักงานปา

สงวนแหงชาต ิในสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑ – ๑๓ และสํานักจัดการทรัพยากรปา

ไมสาขา จํานวน ๑๑๑ หนวยงาน 

 คําสั่งกรมปาไม ที่ ๓๔๗๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เรื่อง การจัดตัง้สํานักงานปาสงวนแหงชาต ิใหจัดตัง้สํานักงานปาสงวนแหงชาต ิในสังกัดสํานัก

จัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑ – ๑๓ และสํานักจัดการทรัพยากรปาไมสาขา จํานวน ๓๐๙ 

หนวยงาน 

 กรมปาไมมีแนวนโยบายในการบูรณาการภารกิจของกรมปาไมในการ

บรหิารจัดการเชิงพื้นที่ จงึไดออกคําสั่งกรมปาไมที่ ๒๖๐๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๕๗ จัดตัง้ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิจํานวน ๒๓ หนวยงาน 

คําสั่งกรมปาไมที่ ๒๖๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดตั้ง

ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิ(เตรยีมการ) จํานวน ๒๘๖ หนวยงาน 

 


