
 



 

พื้นท่ีปาอนุรักษในความรับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (แยกตามกฎหมาย) 

1. จังหวัดตาก 

 พื้นที่จังหวัดตาก   10,254,156  ไร หรือ (16,406.65 กม�) 

 พื้นที่ปา      7,897,950  ไร หรือ (12,636 กม�) คิดเปนพื้นที่ 77% ของพื้นที่จังหวัด 

 พื้นที่ปาที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 

o อุทยานแหงชาติจํานวน 5 แหง เนื้อที่  1,126,882    ไร ไดแก  

อุทยานแหงชาติตากสินมหาราช อุทยานแหงชาติลานสาง อุทยานแหงชาตินํ้าตกพาเจริญ  อุทยานแหงชาติแมเมย  

และอุทยานแหงชาติขุนพะวอ 

o วนอุทยาน จํานวน 6 แหง เนื้อที่  36,400  ไร ไดแก  

วนอุทยานแกงหวยตาก วนอุทยานไมกลายเปนหิน วนอุทยานพระธาตุหวยลึก วนอุทยานน้ําตกหวยแมไข วนอุทยาน

ปะหละทะ และวนอุทยานถ้ําตะโคะบิ 

o เขตรักษาพันธุสัตวปา จํานวน  3  แหง เนื้อที่     3,334,713    ไร ไดแก 

เขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผางเขตรักษาพันธุสัตวปาแมตื่นและเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรดานตะวันออก 

   รวมพ้ืนที่      4,497,995 ไร หรือ (7,013 กม�) 

             2. จังหวัดสุโขทัย 

 พื้นที่จังหวัดสุโขทัย   4,122,556  ไร หรือ (6,596 กม�) 

 พื้นที่ปา                1,408,752  ไร หรือ (2,254 กม�) คิดเปนพื้นที่ 34.09% ของพื้นที่จังหวัด 

 พื้นที่ปาที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 

o อุทยานแหงชาติ จํานวน 2 แหง เนื้อที่   346,375  ไร  ไดแก 

อุทยานแหงชาติรามคําแหง และอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย 

o วนอุทยาน จํานวน 1 แหง เนื้อที่   8,000  ไร  ไดแก 

วนอุทยานถ้ําลม-ถ้ําวัง 

o เขตรักษาพันธุสัตวปา จํานวน  1  แหง เนื้อที่   213,171  ไร ไดแก 

เขตรักษาพันธุสัตวปาถ้ําเจาราม อยูในจังหวัดสุโขทัย 140,000 ไร จังหวัดลําปาง 73,171 ไร  

   รวมพ้ืนที่      567,546  ไร หรือ (908 กม�) 

 

 







 

อุทยานแหงชาติ/วนอุทยานในความรบัผิดชอบของสํานักบรหิารพื้นที่อนุรกัษที่ ๑๔ 

ลําดับที ่ ชื่อหนวยงาน ประกาศเมื่อ ทองที ่ เนื้อที่(ไร) 

1 อุทยานแหงชาติ

ลานสาง 

ราชกิจจานเุบกษา เลม 96  

ตอนที่ 80 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 

2522 

อําเภอเมือง จังหวัด

ตาก 

65,000 

2 อุทยานแหงชาติ

ตากสินมหาราช 

ราชกิจจานเุบกษา เลม 98  

ตอนที่ 210 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 

2524 

อําเภอเมืองตาก และ

อําเภอแมสอด จังหวัด

ตาก 

เนื้อที่ตาม

แผนที่ทาย

พระราช

กฤษฎีกา

จํานวน 

93,125 ไร 

แตมีพื้นที่จริง

จากการ

คํานวน

เทากับ 

163,750 ไร 

3 อุทยานแหงชาติ

รามคําแหง 

 ราชกิจจานเุบกษา เลมที่ 97 ตอน

ที่175     ลงวันที่ 27  ตุลาคม 

พ.ศ.2523   

อําเภอบานดานลาน

หอย อําเภอเมือง 

จังหวัดสุโขทัย 

213,125 

 

4 อุทยานแหงชาติ

ศรีสัชนาลัย 

ราชกิจจานเุบกษา เลมที่ 98 ตอนที ่

70  ลงวันที่ 8  พฤษภาคม 

พ.ศ.2524   

 อําเภอศรีสัชนาลัย 

และอําเภอทุงเสลี่ยม 

จังหวัดสุโขทัย 

133,250 

5 อุทยานแหงชาติ 

แมเมย 

ราชกิจจานเุบกษา เลม 116 ตอนที ่

40 ก  

ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2542 

อําเภอทาสองยาง  

จังหวัดตาก 

115,800 

 

 

6 อุทยานแหงชาติ

พาเจริญ

(เตรียมการ) 

 อําเภอแมสอด และ

อําเภอพบพระ 

จังหวัดตาก 

534,375 

7 อุทยานแหงชาติ

ขุนพะวอ 

ราชกิจจานเุบกษา เลม 126 ตอนที ่

96 ก  

ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2542 

อําเภอแมสอด และ

อําเภอแมระมาด 

จังหวัดตาก 

247,957 

 



 

ลําดับที ่ ชื่อหนวยงาน ประกาศเมื่อ ทองที ่ เนื้อที่(ไร) 

8  วนอุทยานไม

กลายเปนหิน 

 

(เตรียมการ) 

คําสั่งกรมฯ ที่ 3051/2558 

 

 อําเภอบานตาก 

จังหวัดตาก 

12,500 

 

9  วนอุทยานถํ้าลม

ถ้ําวัง 

 คําสั่งกรมฯ ที่ 1509/2549 

เรื่องจัดตั้งวนอทุยานฯ ลงวันที่ 29 

ก.ย.2549          ตาม

เอกสารแนบทาย 

อําเภอศรีสําโรง 

จังหวัดสุโขทัย  

8,000 

 

10  วนอุทยานน้ําตก

หวยแมไข 

 คําสั่งกรมฯ ที่ 1509/2549 

เรื่องจัดตั้งวนอทุยานฯ ลงวันที่ 29 

ก.ย.2549          ตาม

เอกสารแนบทาย 

 อําเภอ  จังหวัดตาก 5,000 

11  วนอุทยานน้ําตก

ปะหละทะ 

 คําสั่งกรมฯ ที่ 1509/2549 

เรื่องจัดตั้งวนอทุยานฯ ลงวันที่ 29 

ก.ย.2549          ตาม

เอกสารแนบทาย 

 อําเภออุมผาง 

จังหวัดตาก 

600 

 

12  วนอุทยานพระ

ธาตุหวยลึก 

 คําสั่งกรมฯ ที่ 1509/2549 

เรื่องจัดตั้งวนอทุยานฯ ลงวันที่ 29 

ก.ย.2549          ตาม

เอกสารแนบทาย 

อําเภอทาสองยาง 

จังหวัดตาก  

800 

 

13 วนอุทยานแกง

หวยตาก 

 คําสั่งกรมฯ ที่ 1509/2549 

เรื่องจัดตั้งวนอทุยานฯ ลงวันที่ 29 

ก.ย.2549          ตาม

เอกสารแนบทาย 

อําเภอบานตาก 

จังหวัดตาก  

11,250 

 

14  วนอุทยานถํ้า

ตะโคะบ ิ

 คําสั่งกรมฯ ที่ 1509/2549 

เรื่องจัดตั้งวนอทุยานฯ ลงวันที่ 29 

ก.ย.2549          ตาม

เอกสารแนบทาย 

 อําเภออุมผาง 

จังหวัดตาก 

6,250 

  



 

เขตรักษาพันธุสัตวปาในความรบัผิดชอบของสํานักบรหิารพืน้ที่อนุรักษที่ 14 

ลําดับ

ที่ 
ชื่อหนวยงาน ประกาศเมื่อ ทองที ่ เนื้อที่(ไร) 

1 เขตรักษาพันธุสัตวปาอุม

ผาง 

ราชกิจจานเุบกษาฉบับพเิศษ หนา 

13 เลม111ตอนที่ 11 ก. ลงวันที่ 

30 มีนาคม 2537  

 

อําเภออุมผาง จังหวัด

ตาก 

1,619,280 

2 เขตรักษาพันธุสัตวปาแม

ตื่น 

ราชกิจจานเุบกษาฉบับพเิศษ หนา 

20 เลม 100 ตอนที่ 135 วันที่ 19 

สิงหาคม 2526 

อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม และอําเภอ

แมระมาด จงัหวัดตาก  

733,125 

3 เขตรักษาพันธุสัตวปาทุง

ใหญนเรศวรดาน

ตะวันออก 

ราชกิจจานเุบกษาเลมที ่ 108 ตอน

ที่ 146 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2534 

อําเภอสังขละบุร ี

จังหวัดกาญจนบุรี และ

อําเภออุมผาง จงัหวัด

ตาก 

982,308 

4 เขตรักษาพันธุสัตวปาถ้ํา

เจาราม 

ราชกิจจานเุบกษา เลมที่ 107 ตอน

ที่ 15 ลงวันที่ 23 มกราคม 2533 

อําเภอทุงเสลี่ยม  

อําเภอศรีสําโรง  

อําเภอบานดานลาน

หอย จังหวัดสุโขทัย  

 อําเภอเถิน  

จังหวัดลําปาง 

213,171 


