
อุทยานแหงชาติ จํานวน 6 แหง

เขตรักษาพันธุสัตวปา จํานวน 4 แหง

วนอุทยาน จํานวน 4 แหง

รวมเน้ือท่ีประมาณ 5,179,522.54 ไร

รวมเน้ือท่ีจังหวัดตาก  4,611,976.54  ไร

รวมเน้ือท่ีจังหวัดสุโขทัย  567,546  ไร

อุทยานแหงชาติ (เตรียมการ) จํานวน 2 แหง

พืน้ทีป่่าอนุรักษ์ในสํานักบริหารพืน้ที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)



พ้ืนท่ีปาอนุรักษในความรับผิดชอบของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (แยกตามกฎหมาย) 

1. จังหวัดตาก 

♦พ้ืนท่ีจังหวัดตาก  10,254,156 ไร หรือ (16,406.65 ตารางกิโลเมตร) 

♦พ้ืนท่ีปา  7,879,950 ไร หรือ (12,636 ตารางกิโลเมตร) คิดเปนพ้ืนท่ี 77% ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

♦พ้ืนท่ีปาท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 

o อุทยานแหงชาติจํานวน 6 แหง เนื้อท่ี  1,303,449  ไร ไดแก 

อุทยานแหงชาติตากสินมหาราช อุทานแหงชาติลานสาง อุทยานแหงชาติน้ําตกพาเจริญ (เตรียมการ)              

อุทยานแหงชาติแมเมย อุทยานแหงชาติขุนพะวอ และ อุทยานแหงชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ) 

o วนอุทยาน จํานวน 3 แหง เนื้อท่ี 7,684.54 ไร ไดแก 

วนอุทยานพระธาตุหวยลึก วนอุทยานปะหละทะ และวนอุทยานถํ้าตะโคะบิ๊  

o เขตรักษาพันธุสัตวปา จํานวน 3 แหง เนื้อท่ี  3,300,843  ไร ไดแก 

เขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง  เขตรักษาพันธุสัตวปาแมตื่น  และเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรดานตะวันออก 

 รวมพ้ืนท่ี   4,611,976.54 ไร หรือ (7,379.16 ตารางกิโลเมตร) 

2. จังหวัดสุโขทัย 

 ♦พ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย 4,122,556 ไร หรือ (6,596.09 ตารางกิโลเมตร) 

 ♦พ้ืนท่ีปา 1,408,752 ไร หรือ (2,254.00 ตารางกิโลเมตร) คิดเปนพ้ืนท่ี 34.09% ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

 ♦พ้ืนท่ีปาท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 

o อุทยานแหงชาติ จํานวน 2 แหง เนื้อท่ี 346,375 ไร ไดแก 

อุทยานแหงชาติรามคําแหง   และอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย 

o วนอุทยาน จํานวน 1 แหง เนื้อท่ี 8,000 ไร ไดแก 

วนอุทยานถํ้าลม-วังถํ้า 

o เขตรักษาพันธุสัตวปา จํานวน 1 แหง เนื้อท่ี 213,171 ไร ไดแก 

เขตรักษาพันธุสัตวปาถํ้าเจาราม อยูในจังหวัดสุโขทัย  140,000 ไร จังหวัดลําปาง 73,171 ไร 

 รวมพ้ืนท่ี 567,546 ไร หรือ (908.07 ตารางกิโลเมตร) 

 

 

 



ลําดับ พื้นที่ปาอนุรักษ พื้นที่/ไร ลําดับ พื้นที่ปาอนุรักษ พื้นที่/ไร ลําดับ พื้นที่ปาอนุรักษ พื้นที่/ไร

1 อช.ลานสาง 65,000.00 1 วน.น้ําตกปะหละทะ 634.54 1 ขสป.อุมผาง 1,619,280.00

2 อช.ตากสินมหาราช 166,206.00 2 วน.พระธาตุหวยลึก 800.00 2 ขสป.แมตื่น 733,125.00

3 อช.แมเมย 115,800.00 3 วน.ถ้ําตะโคะบิ 6,250.00 3 ขสป.ทุงใหญนเรศวรดานตะวันออก 948,438.00

4 อช.น้ําตกพาเจริญ (เตรียมการฯ) 486,346.00

5 อช.ขุนพะวอ 247,957.00

6 อช.ดอยสอยมาลัย (เตรียมการฯ) 222,140.00

1,303,449.00 7,684.54 3,300,843.00

ลําดับ พื้นที่ปาอนุรักษ พื้นที่/ไร ลําดับ พื้นที่ปาอนุรักษ พื้นที่/ไร ลําดับ พื้นที่ปาอนุรักษ พื้นที่/ไร

1 อช.รามคําแหง 213,125.00 1 วน.ถ้ําลม-ถ้ําวัง 8,000.00 1 ขสป.ถ้ําเจาราม 213,171.00

2 อช.ศรีสัชนาลัย 133,250.00

346,375.00 8,000.00 213,171.00

จ.ตาก มีสภาพเปนปา 4,419,466 ไร         จ.สุโขทัย มีสภาพเปนปา 548,145 ไร รวมทั้ง สบอ.14 มีสภาพเปนปา 4,967,611 ไร

ไมมีสภาพเปนปา 231,590 ไร ไมมีสภาพเปนปา 19,401 ไร ไมมีสภาพเปนปา 250,991 ไร

   -เปนพื้นที่ตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 183,427 ไร

   -เปนพื้นที่อื่นๆ/ทวงคืน/รอฟนฟู 67,564 ไร

รวมทั้งหมด 4,611,976.54

จังหวัดสุโขทัย (567,546.00 ไร)

อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุสัตวปา

รวม รวม รวม

รวมทั้งหมด 567,546.00

***ขอมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561

รวม รวม รวม

พื้นที่ปาอนุรักษในความรับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก) 5,179,522.54 (ไร)

จังหวัดตาก (4,611,976.54 ไร)

อุทยานแหงชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุสัตวปา



รหัสพื้นที่

ลําดับ พื้นที่ปาอนุรักษ พื้นที/่ไร ลําดับ พื้นที่ปาอนุรักษ พื้นที/่ไร ลําดับ พื้นที่ปาอนุรักษ พื้นที/่ไร ปาอนุรักษ

1 อช.ลานสาง 65,000.00 1 อช.ลานสาง 64,212.48 1 อช.ลานสาง 65,000.00 1015

2 อช.ตากสินมหาราช 166,206.00 2 อช.ตากสินมหาราช 151,991.82 2 อช.ตากสินมหาราช 166,206.00 1038

3 อช.แมเมย 115,800.00 3 อช.แมเมย 101,438.56 3 อช.แมเมย 115,800.00 1092

4 อช.น้ําตกพาเจริญ  (เตรียมการฯ 486,346.00 4 อช.น้ําตกพาเจริญ  (เตรียมการฯ 450,280.78 4 อช.น้ําตกพาเจริญ (เตรียมการฯ) 486,346.00 9108

5 อช.ขุนพะวอ 247,957.00 5 อช.ขุนพะวอ 214,111.04 5 อช.ขุนพะวอ 247,957.00 1115

6 อช.ดอยสอยมาลัย (เตรียมการฯ) 222,140.00 6 อช.ดอยสอยมาลัย (เตรียมการฯ) 219,361.72 6 อช.ดอยสอยมาลัย (เตรียมการฯ) 222,140.00 9122

7 อช.แมปง 199,200.00 1033

8 อช.แมวะ 107,500.00 1100

9 อช.แมเงา 79,881.00 9112

10 อช.คลองวังเจา 85,500.00 1063

1,303,449.00 1,201,396.40 1,775,530.00 -

1 ขสป.อุมผาง 1,619,280.00 1 ขสป.อุมผาง 1,495,331.68 1 ขสป.อุมผาง 1,619,280.00 2032

2 ขสป.แมตื่น 733,125.00 2 ขสป.แมตื่น 723,201.26 2 ขสป.แมตื่น 733,125.00 2018

ขสป.ทุงใหญนเรศวร ขสป.ทุงใหญนเรศวร ขสป.ทุงใหญนเรศวร

ดานตะวันออก ดานตะวันออก ดานตะวันออก

4 ขสป.หวยขาแขง 384,687.00 2005

5 ขสป.อมกอย 102,500.00 2026

3,300,843.00 3,174,067.03 3,788,030.00 -

ขอมูล ณ วันที่ 11 ต.ค. 2561

00013

สรุปพื้นที่ปาอนุรักษในความรับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 (ตาก)  กฎหมาย

สรุปพื้นที่ตามกฎหมาย

จํานวน 5,179,522.54 ไร

สรุปพื้นที่ปาจากการแปลภาพถายดาวเทียม (FOREST 2560)

จํานวน 4,900,351.81 ไร

พื้นที่ตามขอบเขตจังหวัด

จํานวน 6,071,919.54 ไร

รวม

อุทยานแหงชาติ (ตาก)

รวม

อุทยานแหงชาติ (ตาก)

รวม

เขตรักษาพันธุสัตวปา (ตาก)

รวม

948,438.00

เขตรักษาพันธุสัตวปา (ตาก)

อุทยานแหงชาติ (ตาก)

รวม

รวม

เขตรักษาพันธุสัตวปา (ตาก)

3 948,438.00 3 955,534.09



1 วน.น้ําตกปะหละทะ 634.54 1 วน.น้ําตกปะหละทะ 701.81 1 วน.น้ําตกปะหละทะ 634.54 4105

2 วน.พระธาตุหวยลึก 800.00 2 วน.พระธาตุหวยลึก 2,746.12 2 วน.พระธาตุหวยลึก 800.00 4110

3 วน.ถ้ําตะโคะบิ 6,250.00 3 วน.ถ้ําตะโคะบิ 5,631.50 3 วน.ถ้ําตะโคะบิ 6,250.00 4102

7,684.54 9,079.43 7,684.54 -

4,611,976.54 4,384,542.86 5,571,244.54 -

1 อช.รามคําแหง 213,125.00 1 อช.รามคําแหง 163,316.19 1 อช.รามคําแหง 213,125.00 1018

2 อช.ศรีสัชนาลัย 133,250.00 2 อช.ศรีสัชนาลัย 131,592.88 2 อช.ศรีสัชนาลัย 133,250.00 1026

346,375.00 294,909.07 346,375.00 -

1 ขสป.ถ้ําเจาราม 213,171.00 1 ขสป.ถ้ําเจาราม 213,328.05 1 ขสป.ถ้ําเจาราม 146,300.00 2054

จ.ลําปาง  66,871.00 ไร -

-

-

213,171.00 213,328.05 146,300.00 -

1 วน.ถ้ําลม-ถ้ําวัง 8,000.00 1 วน.ถ้ําลม-ถ้ําวัง 7,571.83 1 วน.ถ้ําลม-ถ้ําวัง 8,000.00 4014

8,000.00 7,571.83 8,000.00 -

567,546.00 515,808.95 500,675.00 -

5,179,522.54 4,900,351.81 6,071,919.54 -

ขอมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561

วนอุทยาน (ตาก)

รวม

รวมทั้งหมด 

อุทยานแหงชาติ (สุโขทัย)

รวม

เขตรักษาพันธุสัตวปา (สุโขทัย)

รวมทั้งสบอ.14 (ตาก)

รวม

วนอุทยาน (สุโขทัย)

รวม

รวมทั้งหมด  

เขตรักษาพันธุสัตวปา (สุโขทัย)

รวม

วนอุทยาน (สุโขทัย)

วนอุทยาน (ตาก)

รวม

รวมทั้งหมด 

รวม

เขตรักษาพันธุสัตวปา (สุโขทัย)

รวม

วนอุทยาน (สุโขทัย)

รวม

อุทยานแหงชาติ (สุโขทัย)

วนอุทยาน (ตาก)

รวม

อุทยานแหงชาติ (สุโขทัย)

รวมทั้งหมด 

รวมทั้งสบอ.14 (ตาก) รวมทั้งสบอ.14 (ตาก)

รวมทั้งหมด  รวมทั้งหมด  

รวม รวม



อุทยานแหงชาต/ิวนอุทยานในความรับผิดชอบของสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ ๑๔ 

 

ลําดับท่ี ชื่อหนวยงาน ประกาศเม่ือ ทองท่ี เนื้อท่ี(ไร) 

1 อุทยานแหงชาติ

ลานสาง 

ราชกิจจานุเบกษา เลม 96  

ตอนท่ี 80 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 

2522 

อําเภอเมือง จังหวัด

ตาก 

65,000 

2 อุทยานแหงชาติ

ตากสินมหาราช 

ราชกิจจานุเบกษา เลม 98  

ตอนท่ี 210 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 

2524 

อําเภอเมืองตาก และ

อําเภอแมสอด จังหวัด

ตาก 

เนื้อท่ีตาม

แผนท่ีทาย

พระราช

กฤษฎีกา

จํานวน 

93,125 ไร 

แตมีพ้ืนท่ีจริง

จากการ

คํานวน

เทากับ 

166,206 ไร 

3 อุทยานแหงชาติ

รามคําแหง 

 ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 97 ตอน

ท่ี175 ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 

พ.ศ.2523   

อําเภอบานดานลาน

หอย อําเภอเมือง 

จังหวัดสุโขทัย 

213,125 

 

4 อุทยานแหงชาติ

ศรีสัชนาลัย 

ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 98 ตอนท่ี 

70 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ.

2524   

 อําเภอศรีสัชนาลัย 

และอําเภอทุงเสลี่ยม 

จังหวัดสุโขทัย 

133,250 

5 อุทยานแหงชาติ 

แมเมย 

ราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนท่ี 

40 ก ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2542 

อําเภอทาสองยาง  

จังหวัดตาก 

115,800 

 

 

6 อุทยานแหงชาติ

พาเจริญ

(เตรียมการ) 

 อําเภอแมสอด และ

อําเภอพบพระ 

จังหวัดตาก 

491,686 



ลําดับท่ี ชื่อหนวยงาน ประกาศเม่ือ ทองท่ี เนื้อท่ี(ไร) 

7 อุทยานแหงชาติ

ขุนพะวอ 

ราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนท่ี 

96 ก ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2542 

อําเภอแมสอด และ

อําเภอแมระมาด 

จังหวัดตาก 

247,957 

8 วนอุทยาน               

ดอยสอยมาลัย  

(เตรียมการ) 

คําสั่งกรมฯ ท่ี 1509/2549 

เรื่องจัดตั้งวนอุทยานฯ ลงวันท่ี 29 

ก.ย.2549 ตามเอกสารแนบทาย  

 อําเภอบานตาก 

จังหวัดตาก 

238,274 

 

9 วนอุทยาน              

ถํ้าลม-ถํ้าวัง 

 คําสั่งกรมฯ ท่ี 1509/2549 

เรื่องจัดตั้งวนอุทยานฯ ลงวันท่ี 29 

ก.ย.2549 ตามเอกสารแนบทาย 

อําเภอศรีสําโรง 

จังหวัดสุโขทัย  

8,000 

 

10 วนอุทยาน              

น้ําตกปะหละทะ 

 คําสั่งกรมฯ ท่ี 1509/2549 

เรื่องจัดตั้งวนอุทยานฯ ลงวันท่ี 29 

ก.ย.2549 ตามเอกสารแนบทาย 

 อําเภออุมผาง 

จังหวัดตาก 

634 

 

11 วนอุทยาน              

พระธาตุหวยลึก 

 คําสั่งกรมฯ ท่ี 1509/2549 

เรื่องจัดตั้งวนอุทยานฯ ลงวันท่ี 29 

ก.ย.2549 ตามเอกสารแนบทาย 

อําเภอทาสองยาง 

จังหวัดตาก  

800 

 

12 วนอุทยาน                   

ถํ้าตะโคะบิ๊ 

 คําสั่งกรมฯ ท่ี 1509/2549 

เรื่องจัดตั้งวนอุทยานฯ ลงวันท่ี 29 

ก.ย.2549 ตามเอกสารแนบทาย 

 อําเภออุมผาง 

จังหวัดตาก 

6,250 

  



เขตรักษาพันธุสัตวปาในความรับผิดชอบของสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 14 

ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหนวยงาน ประกาศเม่ือ ทองท่ี เนื้อท่ี(ไร) 

1 เขตรักษาพันธุสัตวปา             

อุมผาง 

ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หนา 

13 เลม111ตอนท่ี 11 ก. ลงวันท่ี 

30 มีนาคม 2537  

 

อําเภออุมผาง จังหวัด

ตาก 

1,619,280 

2 เขตรักษาพันธุสัตวปา            

แมตื่น 

ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หนา 

20 เลม 100 ตอนท่ี 135 วันท่ี 19 

สิงหาคม 2526 

อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม และอําเภอ

แมระมาด จังหวัดตาก  

1,500,000 

3 เขตรักษาพันธุสัตวปา            

ทุงใหญนเรศวรดาน

ตะวันออก 

ราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 108 ตอน

ท่ี 146 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2534 

อําเภอสังขละบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี และ

อําเภออุมผาง จังหวัด

ตาก 

2,000,000 

4 เขตรักษาพันธุสัตวปา              

ถํ้าเจาราม 

ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 107 ตอน

ท่ี 15 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2533 

อําเภอทุงเสลี่ยม  

อําเภอศรีสําโรง  

อําเภอบานดานลาน

หอย จังหวัดสุโขทัย  

 อําเภอเถิน  

จังหวัดลําปาง 

211,250 
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