
ตารางสรุปผล การส ารวจข้อมูลแปลงทีด่ินทีม่ีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีป่า่อนุรักษ์
ข้อมูล ณ วนัที ่13 มีนาคม 2561

ศูนยป์ฎบิตักิารภมูิ
สารสนเทศ

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ รหสัพ้ืนที่ ชือ่พ้ืนทีอ่นุรกัษ์  พ้ืนทีไ่ม่มีสภาพปา่  จ านวนแปลง  เน้ือที ่(ไร่) หมายเหตุ

ส่วนกลาง ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 1 (ปราจีนบุรี) 1001 อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ 16,878.35           
1.Shapefile ขาด Parcel ID 2.ข้อมูล shapefile ซ้อนทบั
กัน 3.มีแปลงบางส่วนทีอ่ยูน่อกพท.

ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 1 (ปราจีนบุรี) 1040 อทุยานแห่งชาติทับลาน 313,816.69         
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 1 (ปราจีนบุรี) 1041 อทุยานแห่งชาติปางสีดา 16,615.72           16                  226.41            

ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 1 (ปราจีนบุรี) 1082 อทุยานแห่งชาติตาพระยา 42,071.25           108                 1,250.44          1.เกิดช่องวา่ง(Gap)ระหวา่งแปลง
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 1 (ปราจีนบุรี) 5015 สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ 480.71               

389,862.73       124              1,476.85       
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 1 สาขาสระบุรี 1027 อทุยานแห่งชาติน้ าตกสามหล่ัน 875.00               
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 1 สาขาสระบุรี 1129 อทุยานแห่งชาติน้ าตกเจ็ดสาวน้อย 615.60               
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 1 สาขาสระบุรี 2029 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าซับลังกา 1,202.34            
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 1 สาขาสระบุรี 3009 เขตห้ามล่าสัตวป์่าวดัตาลเอน 61.56                 
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 1 สาขาสระบุรี 3012 เขตห้ามล่าสัตวป์่าวดัไผ่ล้อมและวดัอมัพวุราราม 81.53                 
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 1 สาขาสระบุรี 3050 เขตห้ามล่าสัตวป์่าเขาสมโภชน์ 157.63               
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 1 สาขาสระบุรี 3058 เขตห้ามล่าสัตวป์่าเขาเอราวณั 39.33                 
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 1 สาขาสระบุรี 3061 เขตห้ามล่าสัตวป์่าเขือ่นป่าสักชลสิทธิ์ 20,548.72           
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 1 สาขาสระบุรี 3064 เขตห้ามล่าสัตวป์่าแกง่คอย 1,280.53            
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 1 สาขาสระบุรี 5003 สวนรุกขชาติมวกเหล็ก 121.37               
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 1 สาขาสระบุรี 5013 สวนรุกขชาติวงักา้นเหลือง 237.17               
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 1 สาขาสระบุรี 5052 สวนรุกขชาติคูเมือง 63.69                 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 1 สาขาสระบุรี 6005 สวนพฤกษศาสตร์พแุค 223.05               
25,507.52        -               -               

ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 2 (ศรีราชา) 1011 อทุยานแห่งชาติน้ าตกพล้ิว 863.39               1.ข้อมูล shapefile ซ้อนทบักัน
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 2 (ศรีราชา) 1013 อทุยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 5,158.13            
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 2 (ศรีราชา) 1014 อทุยานแห่งชาติเขาคิชฌกฎู 188.53               7                    49.69              

ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 2 (ศรีราชา) 1034 อทุยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมูเ่กาะเสม็ด 1,465.70            127                 657.29            
1.Shapefile ขาด Parcel ID 2.ไม่มีตารางฐานข้อมูล 3.
ข้อมูล shapefile ซ้อนทบักัน

ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 2 (ศรีราชา) 1045 อทุยานแห่งชาติหมูเ่กาะชา้ง 11,162.76           11                  89.74              1.มีแปลงบางส่วนทีอ่ยูน่อกพท.
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 2 (ศรีราชา) 1121 อทุยานแห่งชาติน้ าตกคลองแกว้ 1,552.42            2                    26.10              
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 2 (ศรีราชา) 1122 อทุยานแห่งชาติเขาสิบห้าชัน้ 3,017.70            
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 2 (ศรีราชา) 2004 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าเขาสอยดาว 92,391.03           5                    130.48            

ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 2 (ศรีราชา)
2008 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าเขาเขยีว-เขาชมภู่ 8,824.49            29                  507.95            

1.เกิดช่องวา่ง(Gap)ระหวา่งแปลง 2.มีแปลงบางส่วนทีอ่ยู่
นอกพท.

ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 2 (ศรีราชา) 2014 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าเขาอา่งฤาไน 13,019.48           
1.Shapefile ขาด Parcel ID 2.จ านวนแปลงตาราง
ฐานข้อมูลกับshpไม่เทา่กัน 3.ข้อมูล shapefile ซ้อนทบักัน

ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 2 (ศรีราชา) 2046 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกยีรติฯ 1,554.76            
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 2 (ศรีราชา) 3005 เขตห้ามล่าสัตวป์่าอา่งเกบ็น้ าบางพระ 3,176.08            
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 2 (ศรีราชา) 3035 เขตห้ามล่าสัตวป์่าเขาชโีอน 127.94               -                 -                 ไม่มีการใช้ประโยชนทีด่นิในพ้ืนทีป่า่อนุรกัษ์

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ที ่1 (ปราจนีบรุี) ผลรวม

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ที ่1 สาขาสระบรุ ีผลรวม



ตารางสรุปผล การส ารวจข้อมูลแปลงทีด่ินทีม่ีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีป่า่อนุรักษ์
ข้อมูล ณ วนัที ่13 มีนาคม 2561

ศูนยป์ฎบิตักิารภมูิ
สารสนเทศ

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ รหสัพ้ืนที่ ชือ่พ้ืนทีอ่นุรกัษ์  พ้ืนทีไ่ม่มีสภาพปา่  จ านวนแปลง  เน้ือที ่(ไร่) หมายเหตุ

ส่วนกลาง ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 2 (ศรีราชา) 3055 เขตห้ามล่าสัตวป์่าคุ้งกระเบน 1,340.94            61                  328.15            1.มีแปลงบางส่วนทีอ่ยูน่อกพท.
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 2 (ศรีราชา) 4018 วนอทุยานเขาแหลมสิงห์ 118.66               
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 2 (ศรีราชา) 4047 วนอทุยานน้ าตกเขาเจ้าบ่อทอง 1,355.63            
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 2 (ศรีราชา) 5002 สวนรุกขชาติหนองตาอยู่ 79.33                 
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 2 (ศรีราชา) 5016 สวนรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้า 25.75                 
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 2 (ศรีราชา) 5057 สวนรุกขชาติศูนยว์จิัยกฏีวทิยาป่าไม้ ที่ 3 (จันทบุรี) 49.42                 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 2 (ศรีราชา) 6003 สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ 81.92                 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 2 (ศรีราชา) 6013 สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน 190.48               
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 2 (ศรีราชา) 6017 สวนพฤกษศาสตร์วงัน้ าเยน็ 4,916.13            

150,660.68       242              1,789.42       
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 1012 อทุยานแห่งชาติเอราวณั 12,831.65           
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 1017 อทุยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 2,673.15            
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 1019 อทุยานแห่งชาติไทรโยค 12,107.41           23                  411.47            
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 1039 อทุยานแห่งชาติเขือ่นศรีนครินทร์ 124,910.06         

ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 1067 อทุยานแห่งชาติเขาแหลม 91,363.61           
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 1086 อทุยานแห่งชาติพเุตย 4,692.05            
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 1114 อทุยานแห่งชาติทองผาภมูิ 9,732.60            
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 1123 อทุยานแห่งชาติล าคลองงู 15,029.81           
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 1124 อทุยานแห่งชาติเฉลิมพระเกยีรติไทยประจัน 1,643.75            
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 2001 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าสลักพระ 32,982.95           
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 2007 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าทุ่งใหญ่นเรศวร 25,488.35           
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 2017 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าแม่น้ าภาชี 2,688.65            71                  599.68            
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 3007 เขตห้ามล่าสัตวป์่าถ้ าละวา้-ถ้ าดาวดึงส์ 37,717.32           
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 3011 เขตห้ามล่าสัตวป์่าวดัราษฎร์ศรัทธากะยาราม 54.02                 
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 3013 เขตห้ามล่าสัตวป์่าบึงเกริงกะเวยีและหนองน้ าซับ 3,314.01            
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 3023 เขตห้ามล่าสัตวป์่าวดัถ้ าระฆงั-เขาพระนอน 76.42                 
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 3024 เขตห้ามล่าสัตวป์่าถ้ าค้างคาว-เขาชอ่งพราน 20.29                 
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 3027 เขตห้ามล่าสัตวป์่าบึงฉวาก 569.97               
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 3040 เขตห้ามล่าสัตวป์่าเขาประทับชา้ง 4.31                  
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 3047 เขตห้ามล่าสัตวป์่าอทุยานสมเด็จพระศรีนครินทร์ 4,857.12            
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 3063 เขตห้ามล่าสัตวป์่าพนัท้ายนรสิงห์ 74.81                 
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 4012 วนอทุยานพระแท่นดงรัง 208.04               
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 4022 วนอทุยานพมุ่วง 136.65               
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 4028 วนอทุยานถ้ าเขาน้อย 210.02               
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 5004 สวนรุกขชาติถ้ าจอมพล 24.95                 
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 5019 สวนรุกขชาติก าแพงแสน 373.74               
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 5044 สวนรุกขชาติด่านชา้ง 61.05                 

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ที ่2 (ศรรีาชา) ผลรวม



ตารางสรุปผล การส ารวจข้อมูลแปลงทีด่ินทีม่ีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีป่า่อนุรักษ์
ข้อมูล ณ วนัที ่13 มีนาคม 2561

ศูนยป์ฎบิตักิารภมูิ
สารสนเทศ

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ รหสัพ้ืนที่ ชือ่พ้ืนทีอ่นุรกัษ์  พ้ืนทีไ่ม่มีสภาพปา่  จ านวนแปลง  เน้ือที ่(ไร่) หมายเหตุ

ส่วนกลาง ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 6007 สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง 0.01                  
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 (บ้านโป่ง) 6018 สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง 23.15                 

9323 เตรียมการเขตห้ามล่าสัตวป์่าศรีสวสัด์ิ 80.22                 
383,950.12       94                1,011.15       

ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 สาขาเพชรบุรี 1004 อทุยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 42,975.71           1.ข้อมูล shapefile ซ้อนทบักัน 2.ไม่มีตารางฐานข้อมูล
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 สาขาเพชรบุรี 1028 อทุยานแห่งชาติแกง่กระจาน 47,852.40           
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 สาขาเพชรบุรี 1070 อทุยานแห่งชาติน้ าตกห้วยยาง 5,334.35            107                 677.05            1.มีแปลงบางส่วนทีอ่ยูน่อกพท. 2.เกิดช่องวา่ง(Gap)ระหวา่งแปลง
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 สาขาเพชรบุรี 1076 อทุยานแห่งชาติหาดวนกร 745.52               7                    10.15              1.ไม่มีตารางฐานข้อมูล 2.ข้อมูล shapefile ซ้อนทบักัน
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 สาขาเพชรบุรี 1090 อทุยานแห่งชาติกยุบุรี 21,463.64           190                 4,618.67          
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 สาขาเพชรบุรี 2030 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าอทุยานเสด็จในกรม -กรมหลวงชมุพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) 100,233.17         280                 3,090.13          1.เกิดช่องวา่ง(Gap)ระหวา่งแปลง
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 สาขาเพชรบุรี 3053 เขตห้ามล่าสัตวป์่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ 1.09                  
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 สาขาเพชรบุรี 3057 เขตห้ามล่าสัตวป์่าชะอ า 106.71               
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 สาขาเพชรบุรี 4004 วนอทุยานป่ากลางอา่ว 116.24               ไม่มี shapefile
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 สาขาเพชรบุรี 4011 วนอทุยานปราณบุรี 1,367.35            
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 สาขาเพชรบุรี 4029 วนอทุยานชะอ า 37.62                 
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 สาขาเพชรบุรี 4049 วนอทุยานเขาตาม่องล่าย 46.21                 
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 สาขาเพชรบุรี 4057 วนอทุยานเขานางพนัธรัุต 127.73               
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 สาขาเพชรบุรี 4060 วนอทุยานท้าวโกษา 13.03                 
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 สาขาเพชรบุรี 4063 วนอทุยานแม่ร าพงึ 2,123.77            ไม่มี shapefile
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 สาขาเพชรบุรี 4089 วนอทุยานห้วยน้ าซับ 1,360.54            1                    6.52                
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 สาขาเพชรบุรี 5042 สวนรุกขชาติเขายอ้ย 14.54                 
ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 สาขาเพชรบุรี 9121 เตรียมการอทุยานแห่งชาติอา่วสยาม 1,020.76            -                 -                 ไม่มีการใช้ประโยชนทีด่นิในพ้ืนทีป่า่อนุรกัษ์

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 สาขาเพชรบุรี 9318 เตรียมการเขตห้ามล่าสัตวป์่าเขาไชยราช 3,928.00            
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 3 สาขาเพชรบุรี 9320 เตรียมการเขตห้ามล่าสัตวป์่าป่าเด็ง 575.57               

ส่วนภมูิสารสนเทศ ส่วนกลาง 229,443.93       585              8,402.53       
สุราษฎร์ธานี ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 1021 อทุยานแห่งชาติหมูเ่กาะอา่งทอง 329.95               

ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 1022 อทุยานแห่งชาติเขาสก 8,706.35            618                 5,420.60          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 1046 อทุยานแห่งชาติแหลมสน 4,718.04            772                 1,497.47          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 1069 อทุยานแห่งชาติแกง่กรุง 35,838.33           1,456              18,387.62        
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 1073 อทุยานแห่งชาติใต้ร่มเยน็ 53,568.83           107                 1,050.90          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 1089 อทุยานแห่งชาติหมูเ่กาะชมุพร 10,614.11           250                 360.22            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 1091 อทุยานแห่งชาติล าน้ ากระบุรี 4,407.10            233                 2,031.10          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 1093 อทุยานแห่งชาติน้ าตกหงาว 60,105.50           165                 1,149.26          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 1102 อทุยานแห่งชาติคลองพนม 19,710.96           584                 4,763.33          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 1119 อทุยานแห่งชาติหมูเ่กาะระนอง 1,273.31            32                  280.16            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 2002 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าคลองนาคา 10,867.82           386                 2,797.85          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 2009 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าคลองแสง 521.34               39                  320.27            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 2030 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าอทุยานเสด็จในกรม -กรมหลวงชมุพร ด้านทิศเหนือ (ตอนล่าง) 64,188.21           1,202              13,844.95        

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ที ่3 (บา้นโปง่) ผลรวม

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ที ่3 สาขาเพชรบรุ ีผลรวม



ตารางสรุปผล การส ารวจข้อมูลแปลงทีด่ินทีม่ีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีป่า่อนุรักษ์
ข้อมูล ณ วนัที ่13 มีนาคม 2561

ศูนยป์ฎบิตักิารภมูิ
สารสนเทศ

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ รหสัพ้ืนที่ ชือ่พ้ืนทีอ่นุรกัษ์  พ้ืนทีไ่ม่มีสภาพปา่  จ านวนแปลง  เน้ือที ่(ไร่) หมายเหตุ

สุราษฎร์ธานี ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 2031 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าอทุยานเสด็จในกรม -กรมหลวงชมุพร ด้านทิศใต้ 117,609.73         480                 4,982.41          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 2036 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าคลองยนั 20,969.28           135                 1,326.83          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 2039 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าทุ่งระยะ-นาสัก 37,070.83           870                 7,151.28          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 2047 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าควนแม่ยายหม่อน 64,799.96           257                 2,489.04          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 3004 เขตห้ามล่าสัตวป์่าหนองทุ่งทอง 26,713.75           663                 6,188.13          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 3010 เขตห้ามล่าสัตวป์่าเขาท่าเพชร 1,190.33            19                  326.03            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 4001 วนอทุยานน้ าตกกะเปาะ 189.36               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 5008 สวนรุกขชาติรักษะวาริน 92.01                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 5017 สวนรุกขชาติเขาพทุธทอง 205.94               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 9114 เตรียมการอทุยานแห่งชาติธารเสด็จ - เกาะพะงัน 3,139.15            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 4 (สุราษฎร์ธานี) 9321 เตรียมการเขตห้ามล่าสัตวป์่าคลองม่วงกลวง 6,157.74            115                 827.17            

552,987.93       8,383            75,194.62      
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 1008 อทุยานแห่งชาติตะรุเตา 4,180.21            14                  71.54              
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 1009 อทุยานแห่งชาติเขาหลวง 50,728.52           201                 1,728.11          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 1020 อทุยานแห่งชาติทะเลบัน 14,380.58           7                    24.78              
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 1025 อทุยานแห่งชาติอา่วพงังา 6,195.95            5                    47.31              
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 1029 อทุยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา 4,931.20            139                 1,361.23          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 1030 อทุยานแห่งชาติหมูเ่กาะสุรินทร์ 1,347.39            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 1032 อทุยานแห่งชาติสิรินาถ 6,271.02            3                    47.56              
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 1036 อทุยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 31,201.97           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 1043 อทุยานแห่งชาติหมูเ่กาะสิมิลัน 519.37               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 1047 อทุยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมูเ่กาะพพีี 13,664.40           6                    49.75              
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 1049 อทุยานแห่งชาติหมูเ่กาะเภตรา 2,515.99            6                    25.52              
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 1052 อทุยานแห่งชาติเขาล าปี-หาดท้ายเหมือง 12,680.49           49                  358.45            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 1056 อทุยานแห่งชาติศรีพงังา 7,848.29            87                  674.22            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 1062 อทุยานแห่งชาติหมูเ่กาะลันตา 1,529.36            24                  154.34            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 1064 อทุยานแห่งชาติน้ าตกโยง 24,668.03           168                 1,385.47          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 1066 อทุยานแห่งชาติเขาหลัก-ล ารู่ 6,753.86            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 1085 อทุยานแห่งชาติธารโบกขรณี 5,055.76            50                  275.01            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 1095 อทุยานแห่งชาติน้ าตกส่ีขดี 22,985.24           242                 2,126.24          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 1113 อทุยานแห่งชาติเขานัน 21,479.95           39                  234.05            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 2023 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าคลองพระยา 24,691.83           499                 6,379.69          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 2037 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าเขาประ-บางคราม 14,442.09           36                  343.73            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 2057 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าโตนปริวรรต 1,837.19            37                  226.32            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 2059 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่ากระทูน 2,032.72            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 3014 เขตห้ามล่าสัตวป์่าหมูเ่กาะลิบง 87,023.39           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 3015 เขตห้ามล่าสัตวป์่าเขาน้ าพราย 1,365.70            46                  401.23            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 3016 เขตห้ามล่าสัตวป์่าเขาพระแทว 1,725.68            

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ที ่4 (สุราษฎรธ์านี) ผลรวม



ตารางสรุปผล การส ารวจข้อมูลแปลงทีด่ินทีม่ีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีป่า่อนุรักษ์
ข้อมูล ณ วนัที ่13 มีนาคม 2561

ศูนยป์ฎบิตักิารภมูิ
สารสนเทศ

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ รหสัพ้ืนที่ ชือ่พ้ืนทีอ่นุรกัษ์  พ้ืนทีไ่ม่มีสภาพปา่  จ านวนแปลง  เน้ือที ่(ไร่) หมายเหตุ

สุราษฎร์ธานี ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 3019 เขตห้ามล่าสัตวป์่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา 2,228.95            9                    37.26              
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 3030 เขตห้ามล่าสัตวป์่าคลองล าชาน 33,628.66           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 3032 เขตห้ามล่าสัตวป์่าแหลมตะลุมพกุ 4,048.78            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 3043 เขตห้ามล่าสัตวป์่าเขาประ-บางคราม 30,948.96           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 3056 เขตห้ามล่าสัตวป์่าทุ่งทะเล 7,909.95            13                  29.93              
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 3067 เขตห้ามล่าสัตวป์่าบ่อล้อ 25,711.91           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 4007 วนอทุยานสระนางมโนราห์ 155.31               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 4017 วนอทุยานน้ าตกรามัญ 24.06                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 4041 วนอทุยานน้ าตกธาราสวรรค์ 739.98               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 4050 วนอทุยานน้ าตกพา่น 1,692.24            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 4053 วนอทุยานบ่อน้ าร้อนกนัตัง 182.31               

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 6006 สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย 304.41               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 9106 เตรียมการอทุยานแห่งชาติหาดขนอม - หมูเ่กาะทะเลใต้ 4,399.69            14                  91.47              
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สุราษฎร์ธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 (นครศรีธรรมราช) 9324 เตรียมการเขตห้ามล่าสัตวป์่าหมูเ่กาะระ -เกาะพระทอง 13,742.16           26                  250.86            

497,773.56       1,720            16,324.04      
สงขลา ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 (สงขลา) 1042 อทุยานแห่งชาติเขาปู่-เขายา่ 173,420.63         14                  107.78            

ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สงขลา)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 (สงขลา) 1065 อทุยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง 57,068.07           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สงขลา)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 (สงขลา) 2012 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าเขาบรรทัด 128,128.27         51                  276.37            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สงขลา)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 (สงขลา) 2016 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าโตนงาชา้ง 15,956.00           10                  47.06              
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สงขลา)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 (สงขลา) 3001 เขตห้ามล่าสัตวป์่าทะเลน้อย 203,813.97         
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สงขลา)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 (สงขลา) 3008 เขตห้ามล่าสัตวป์่าทะเลสาบ 66,401.29           99                  38.46              
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สงขลา)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 (สงขลา) 3025 เขตห้ามล่าสัตวป์่าป่ากราด 1,768.07            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สงขลา)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 (สงขลา) 3036 เขตห้ามล่าสัตวป์่าเขาปะชา้ง-แหลมขาน 110,083.22         9                    29.18              
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สงขลา)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 (สงขลา) 3039 เขตห้ามล่าสัตวป์่าพรุค้างคาว 95.31                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สงขลา)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 (สงขลา) 3044 เขตห้ามล่าสัตวป์่าเขาเหรง 46,487.57           6                    59.51              ***มีแปลงเน้ือทีต่ดิลบ
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สงขลา)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 (สงขลา) 3059 เขตห้ามล่าสัตวป์่าทะเลหลวง 13,349.23           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สงขลา)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 (สงขลา) 4034 วนอทุยานควนเขาวงั 606.93               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สงขลา)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 (สงขลา) 4061 วนอทุยานเมืองเกา่ชยับุรี 276.26               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สงขลา)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 (สงขลา) 5025 สวนรุกขชาติถ้ าเขานุย้ 22.39                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สงขลา)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 (สงขลา) 6010 สวนพฤกษศาสตร์ควนเขาวงั 83.92                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สงขลา)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 (สงขลา) 9103 เตรียมการอทุยานแห่งชาติสันกาลาคีรี 9,007.02            

826,568.15       189              558.37          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สงขลา)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 สาขาปัตตานี 1088 อทุยานแห่งชาติบางลาง 9,623.39            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สงขลา)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 สาขาปัตตานี 1096 อทุยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี 69,780.32           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สงขลา)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 สาขาปัตตานี 1110 อทุยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว 5,643.86            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สงขลา)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 สาขาปัตตานี 2035 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 12,084.19           

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ที ่5 (นครศรธีรรมราช) ผลรวม

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ที ่6 (สงขลา) ผลรวม



ตารางสรุปผล การส ารวจข้อมูลแปลงทีด่ินทีม่ีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีป่า่อนุรักษ์
ข้อมูล ณ วนัที ่13 มีนาคม 2561

ศูนยป์ฎบิตักิารภมูิ
สารสนเทศ

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ รหสัพ้ืนที่ ชือ่พ้ืนทีอ่นุรกัษ์  พ้ืนทีไ่ม่มีสภาพปา่  จ านวนแปลง  เน้ือที ่(ไร่) หมายเหตุ

สงขลา ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 สาขาปัตตานี 2040 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าฮาลา-บาลา 17,307.49           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สงขลา)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 สาขาปัตตานี 3003 เขตห้ามล่าสัตวป์่าป่าพรุ 45,508.54           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สงขลา)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 สาขาปัตตานี 3031 เขตห้ามล่าสัตวป์่าป่ารังไก่ 152.99               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สงขลา)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 สาขาปัตตานี 5053 สวนรุกขชาติพฤกษามหาราชนิี 91.70                 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 สาขาปัตตานี 6008 สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ 28.26                 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 สาขาปัตตานี 6011 สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนใต้ 306.91               

ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สงขลา)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 สาขาปัตตานี 9113 เตรียมการอทุยานแห่งชาติน้ าตกซีโป 18,914.58           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (สงขลา)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 6 สาขาปัตตานี 9116 เตรียมการอทุยานแห่งชาติอา่วมะนาว - เขาตันหยง 80.52                 

179,522.73       -               -               
ขอนแกน่ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 1002 อทุยานแห่งชาติภกูระดึง 2,735.15            

ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 1016 อทุยานแห่งชาติภเูรือ 19,295.33           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 1071 อทุยานแห่งชาติภเูวยีง 7,149.07            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 1072 อทุยานแห่งชาติภผูาม่าน 23,491.37           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 1079 อทุยานแห่งชาติภสูวนทราย 1,467.86            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 1100 อทุยานแห่งชาติน้ าพอง 3,683.06            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 2010 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าภหูลวง 147,936.20         
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 2056 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าภคู้อและภกูระแต 3,226.58            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 3045 เขตห้ามล่าสัตวป์่าถ้ าผาน้ าทิพย์ 21,161.44           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 3046 เขตห้ามล่าสัตวป์่าล าปาว 102,568.66         
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 3054 เขตห้ามล่าสัตวป์่าดูนล าพนั 66.88                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 4005 วนอทุยานโกสัมพี 8.97                  
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 4010 วนอทุยานชหีลง 2.87                  
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 4014 วนอทุยานน้ าตกบ๋าหลวง 434.54               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 4016 วนอทุยานภพูระ 717.19               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 4024 วนอทุยานถ้ าแสงธรรมพรหมมาวาส 139.17               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 4027 วนอทุยานหริรักษ์ 5,649.72            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 4035 วนอทุยานภผูาววั (น้ าตกตาดสูง) 596.27               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 4038 วนอทุยานภผูาล้อม 515.11               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 4039 วนอทุยานภบู่อบิด 204.75               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 4046 วนอทุยานภแูฝก 52.07                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 4048 วนอทุยานน้ าตกห้วยเลา 79.04                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 4067 วนอทุยานผางาม 133.26               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 4087 วนอทุยานภหูัน-ภรูะง า 1,374.54            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 5020 สวนรุกขชาติพทุธมณฑล 32.30                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 5021 สวนรุกขชาติโพนทราย 127.91               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 5024 สวนรุกขชาติท่าสองคอน 8.78                  

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ที ่6 สาขาปตัตานี ผลรวม



ตารางสรุปผล การส ารวจข้อมูลแปลงทีด่ินทีม่ีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีป่า่อนุรักษ์
ข้อมูล ณ วนัที ่13 มีนาคม 2561

ศูนยป์ฎบิตักิารภมูิ
สารสนเทศ

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ รหสัพ้ืนที่ ชือ่พ้ืนทีอ่นุรกัษ์  พ้ืนทีไ่ม่มีสภาพปา่  จ านวนแปลง  เน้ือที ่(ไร่) หมายเหตุ

ขอนแกน่ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 5027 สวนรุกขชาติดงมะอี่ 24.27                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 5032 สวนรุกขชาติปากปวน 46.70                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 5046 สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง 13.74                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 5047 สวนรุกขชาติลุ่มน้ าพอง(โสกแต้) 6.97                  
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 5051 สวนรุกขชาติภขูา้ว 124.04               

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 8 (ขอนแกน่) 5056 สวนรุกขชาติศูนยว์จิัยกฏีวทิยาป่าไม้ที่2(ขอนแกน่) 0.86                  
343,074.65       -               -               *ขาด shapefile กับ ตารางฐานข้อมูล

อบุลราชธานี ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 7 (นครราชสีมา) 1023 อทุยานแห่งชาติตาดโตน 44,330.82           18                  400.73            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 7 (นครราชสีมา) 1077 อทุยานแห่งชาติไทรทอง 67,344.54           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 7 (นครราชสีมา) 1105 อทุยานแห่งชาติป่าหินงาม 8,053.26            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 7 (นครราชสีมา) 1108 อทุยานแห่งชาติภแูลนคา 5,554.53            -                 -                 ไม่มีการใช้ประโยชนทีด่นิในพ้ืนทีป่า่อนุรกัษ์
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 7 (นครราชสีมา) 2003 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าภเูขยีว 6,819.38            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 7 (นครราชสีมา) 2042 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าดงใหญ่ 30,868.30           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 7 (นครราชสีมา) 2053 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าผาผ้ึง 4,222.64            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 7 (นครราชสีมา) 3017 เขตห้ามล่าสัตวป์่าอา่งเกบ็น้ าห้วยจรเขม้าก 244.24               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 7 (นครราชสีมา) 3018 เขตห้ามล่าสัตวป์่าอา่งเกบ็น้ าสนามบิน 2,431.89            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 7 (นครราชสีมา) 3020 เขตห้ามล่าสัตวป์่าอา่งเกบ็น้ าห้วยตลาด 350.48               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 7 (นครราชสีมา) 3021 เขตห้ามล่าสัตวป์่าหนองแวง 130.72               -                 -                 ไม่มีการใช้ประโยชนทีด่นิในพ้ืนทีป่า่อนุรกัษ์
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 7 (นครราชสีมา) 3022 เขตห้ามล่าสัตวป์่าเขากระโดง 48.84                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 7 (นครราชสีมา) 3062 เขตห้ามล่าสัตวป์่าเขาแผงม้า 540.87               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 7 (นครราชสีมา) 3065 เขตห้ามล่าสัตวป์่าล านางรอง 5,381.03            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 7 (นครราชสีมา) 3068 เขตห้ามล่าสัตวป์่าป่าเขาภหูลวง 11,690.47           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 7 (นครราชสีมา) 5031 สวนรุกขชาติน้ าผุดทัพลาว 57.03                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 7 (นครราชสีมา) 5038 สวนรุกขชาติภกูุม้ขา้ว 64.38                 

188,133.44       18                400.73          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 9 (อบุลราชธานี) 1033 อทุยานแห่งชาติแกง่ตะนะ 4,904.52            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 9 (อบุลราชธานี) 1053 อทุยานแห่งชาติภจูอง-นายอย 13,203.38           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 9 (อบุลราชธานี) 1059 อทุยานแห่งชาติภผูาเทิบ 43.06                 -                 -                 ไม่มีการใช้ประโยชนทีด่นิในพ้ืนทีป่า่อนุรกัษ์
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 9 (อบุลราชธานี) 1074 อทุยานแห่งชาติผาแต้ม 18,555.15           

ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 9 (อบุลราชธานี)
1075 อทุยานแห่งชาติภสูระดอกบัว 38,207.39           1.เกิดช่องวา่ง(Gap)ระหวา่งแปลง 2.มีแปลงบางส่วนทีอ่ยู่

นอกพท.
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 9 (อบุลราชธานี) 1083 อทุยานแห่งชาติเขาพระวหิาร 13,322.69           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 9 (อบุลราชธานี) 2013 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่ายอดโดม 955.85               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 9 (อบุลราชธานี) 2021 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าพนมดงรัก 6,935.34            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 9 (อบุลราชธานี) 2033 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าภสีูฐาน 3,156.02            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 9 (อบุลราชธานี) 2034 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าห้วยศาลา 14,888.52           1.มีแปลงบางส่วนทีอ่ยูน่อกพท.
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 9 (อบุลราชธานี) 2038 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ 41,552.52           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 9 (อบุลราชธานี) 2058 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าบุญฑริก -ยอดมน 7,486.99            

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ที ่8 (ขอนแก่น) ผลรวม

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ที ่7 (นครราชสีมา) ผลรวม



ตารางสรุปผล การส ารวจข้อมูลแปลงทีด่ินทีม่ีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีป่า่อนุรักษ์
ข้อมูล ณ วนัที ่13 มีนาคม 2561

ศูนยป์ฎบิตักิารภมูิ
สารสนเทศ

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ รหสัพ้ืนที่ ชือ่พ้ืนทีอ่นุรกัษ์  พ้ืนทีไ่ม่มีสภาพปา่  จ านวนแปลง  เน้ือที ่(ไร่) หมายเหตุ

อบุลราชธานี ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 9 (อบุลราชธานี) 4009 วนอทุยานป่าสนหนองคู 372.78               -                 -                 ไม่มีการใช้ประโยชนทีด่นิในพ้ืนทีป่า่อนุรกัษ์
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 9 (อบุลราชธานี) 4020 วนอทุยานพนมสวาย 918.32               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 9 (อบุลราชธานี) 4032 วนอทุยานดงบังอี่ 277.43               -                 -                 ไม่มีการใช้ประโยชนทีด่นิในพ้ืนทีป่า่อนุรกัษ์
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 9 (อบุลราชธานี) 4033 วนอทุยานน้ าตกผาหลวง 555.77               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 9 (อบุลราชธานี) 4042 วนอทุยานภสิูงห์-ภผูาผ้ึง 2,656.01            -                 -                 ไม่มีการใช้ประโยชนทีด่นิในพ้ืนทีป่า่อนุรกัษ์
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 9 (อบุลราชธานี) 5012 สวนรุกขชาติอบุลวนารมย์ 12.96                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 9 (อบุลราชธานี) 5026 สวนรุกขชาติดงบังอี่ 63.20                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 9 (อบุลราชธานี) 5043 สวนรุกขชาติน้ าตกส าโรงเกยีรติ 182.47               

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 9 (อบุลราชธานี) 6001 สวนพฤกษศาสตร์ดงฟา้ห่วน 523.30               
168,773.68       -               -               

ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 10 (อดุรธานี) 1007 อทุยานแห่งชาติภพูาน 88,330.04           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ขอนแกน่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 10 (อดุรธานี) 1050 อทุยานแห่งชาติภเูกา้-ภพูานค า 22,822.99           

ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 10 (อดุรธานี) 1057 อทุยานแห่งชาติภผูายล 30,453.14           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 10 (อดุรธานี) 1117 อทุยานแห่งชาติภลัูงกา 674.00               12                  682.19            1.ไม่มีตารางฐานข้อมูล
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 10 (อดุรธานี) 1118 อทุยานแห่งชาติภผูาเหล็ก 23,482.21           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 10 (อดุรธานี) 2011 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าภวูวั 17,788.92           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 10 (อดุรธานี) 3026 เขตห้ามล่าสัตวป์่าบึงโขงหลง 1,542.31            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 10 (อดุรธานี) 3034 เขตห้ามล่าสัตวป์่าหนองหัวคู 25.36                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 10 (อดุรธานี) 3049 เขตห้ามล่าสัตวป์่าหนองหานกมุภวาปี 3,923.37            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 10 (อดุรธานี) 4019 วนอทุยานวงัสามหมอ 697.61               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 10 (อดุรธานี) 4021 วนอทุยานน้ าตกคอยนาง 8,098.99            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 10 (อดุรธานี) 4036 วนอทุยานภพูระบาทบัวบก 312.48               3                    52.78              
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 10 (อดุรธานี) 4043 วนอทุยานภผูาแดง 318.88               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 10 (อดุรธานี) 4091 วนอทุยานถ้ าสิงห์(ภหูินจอมธาตุ) 752.55               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 10 (อดุรธานี) 4092 วนอทุยานน้ าตกธารทิพย์ 74.54                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 10 (อดุรธานี) 4093 วนอทุยานบัวบาน 45.28                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 10 (อดุรธานี) 4095 วนอทุยานภเูขาสวนกวาง 10,889.41           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 10 (อดุรธานี) 4096 วนอทุยานภผูาแด่น 4,696.10            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 10 (อดุรธานี) 5022 สวนรุกขชาติวงัปอพาน 102.15               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 10 (อดุรธานี) 5033 สวนรุกขชาติน้ าตกธารทอง 5.44                  
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 10 (อดุรธานี) 5045 สวนรุกขชาติบ้านดุง 8.42                  3                    2.12                
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 10 (อดุรธานี) 5048 สวนรุกขชาติ60 ปี ความสัมพนัธท์างการทูตไทย-ลาว 34.30                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 10 (อดุรธานี) 9119 เตรียมการอทุยานแห่งชาตินายงู - น้ าโสม 18,585.42           

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 10 (อดุรธานี) 9123 เตรียมการอทุยานแห่งชาติภผูายา 12,988.77           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (อบุลราชธานี)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 10 (อดุรธานี) 9308 เตรียมการเขตห้ามล่าสัตวป์่ากดุทิ้ง 3,538.15            

250,190.82       18                737.09          
พษิณุโลก ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 1003 อทุยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 117,436.35         

ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 1005 อทุยานแห่งชาติน้ าหนาว 6,746.21            

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ที ่10 (อุดรธานี) ผลรวม

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ที ่9 (อุบลราชธานี) ผลรวม



ตารางสรุปผล การส ารวจข้อมูลแปลงทีด่ินทีม่ีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีป่า่อนุรักษ์
ข้อมูล ณ วนัที ่13 มีนาคม 2561

ศูนยป์ฎบิตักิารภมูิ
สารสนเทศ

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ รหสัพ้ืนที่ ชือ่พ้ืนทีอ่นุรกัษ์  พ้ืนทีไ่ม่มีสภาพปา่  จ านวนแปลง  เน้ือที ่(ไร่) หมายเหตุ

พษิณุโลก ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 1048 อทุยานแห่งชาติภหูินร่องกล้า 4,039.88            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 1055 อทุยานแห่งชาติน้ าตกชาติตระการ 10,368.73           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 1084 อทุยานแห่งชาติล าน้ าน่าน 32,192.72           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 1087 อทุยานแห่งชาติตาดหมอก 327.21               47                  354.61            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 1103 อทุยานแห่งชาติคลองตรอน 9,135.36            235                 2,252.11          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 1109 อทุยานแห่งชาติภสูอยดาว 3,551.17            75                  445.77            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 1125 อทุยานแห่งชาติเขาค้อ 50,759.40           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 2015 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าภเูมีย่ง -ภทูอง 26,290.48           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 2044 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าตะเบาะ - ห้วยใหญ่ 18,727.91           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 2045 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าแม่จริม 5,667.99            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 2048 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าภผูาแดง 2,924.22            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 2055 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าน้ าปาด 5,431.98            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 2060 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าภขูดั 2,391.26            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 3028 เขตห้ามล่าสัตวป์่าถ้ าผาท่าพล 378.08               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 3029 เขตห้ามล่าสัตวป์่าเขาใหญ่-เขาหน้าผาต้ังและเขาตาพรม 154.63               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 3038 เขตห้ามล่าสัตวป์่าหนองน้ าขาว 258.78               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 3041 เขตห้ามล่าสัตวป์่าเขาค้อ 4,004.02            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 3042 เขตห้ามล่าสัตวป์่าวงัโป่ง-ชนแดน 12,405.92           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 3051 เขตห้ามล่าสัตวป์่าเขาน้อย-เขาประดู่ 1,772.52            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 3071 เขตห้ามล่าสัตวป์่าเขาพนมทอง 92.42                 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 3077 เขตห้ามล่าสัตวป์่าภสัูนเขยีว 162.24               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 4002 วนอทุยานต้นสักใหญ่ 7,018.80            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 4113 วนอทุยานเขาน้ าซับ-เขาวเิชยีร 3,868.41            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 4114 วนอทุยานเขาพลึง-บ้านด่าน 2,688.56            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 4115 วนอทุยานเขารัง 452.27               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 4116 วนอทุยานดงเจริญ 74.34                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 4117 วนอทุยานน้ าตกแม่เฉย 468.89               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 4118 วนอทุยานวงัท่าดี 1,721.06            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 4119 วนอทุยานวงัยาว 609.31               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 4120 วนอทุยานห้วยน้ าลี 272.26               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 5028 สวนรุกขชาติบ้านแพะ 4.07                  
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 5029 สวนรุกขชาติเมืองราด 50.01                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 5049 สวนรุกขชาติซับชมภู 62.39                 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 6016 สวนพฤกษศาสตร์สกโุณทยาน 395.71               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (พษิณุโลก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 11 (พษิณุโลก) 9110 เตรียมการอทุยานแห่งชาติแกง่เจ็ดแคว 3,965.25            9                    148.51            

336,870.83       366              3,201.00       *ขาด shapefile กับ ตารางฐานข้อมูลส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ที ่11 (พิษณุโลก) ผลรวม
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ศูนยป์ฎบิตักิารภมูิ
สารสนเทศ

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ รหสัพ้ืนที่ ชือ่พ้ืนทีอ่นุรกัษ์  พ้ืนทีไ่ม่มีสภาพปา่  จ านวนแปลง  เน้ือที ่(ไร่) หมายเหตุ

ตาก ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 12 (นครสวรรค์) 1044 อทุยานแห่งชาติคลองลาน 66.12                 9                    97.79              
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 12 (นครสวรรค์) 1054 อทุยานแห่งชาติแม่วงก์ 6,807.07            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 12 (นครสวรรค์) 1063 อทุยานแห่งชาติคลองวงัเจ้า 36,147.68           644                 6,443.68          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 12 (นครสวรรค์) 2005 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าห้วยขาแขง้ 6,958.57            5                    78.18              
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 12 (นครสวรรค์) 2027 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าเขาสนามเพรียง 6,235.18            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 12 (นครสวรรค์) 3002 เขตห้ามล่าสัตวป์่าบึงบอระเพด็ 55,291.04           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 12 (นครสวรรค์) 3052 เขตห้ามล่าสัตวป์่าถ้ าประทุน 449.59               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 12 (นครสวรรค์) 4025 วนอทุยานนครไชยบวร 1,096.46            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 12 (นครสวรรค์) 4037 วนอทุยานเขาหลวง 623.77               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 12 (นครสวรรค์) 4044 วนอทุยานถ้ าเพชร-ถ้ าทอง 104.30               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 12 (นครสวรรค์) 4062 วนอทุยานถ้ าเขาวง 109.80               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 12 (นครสวรรค์) 4112 วนอทุยานห้วยคต 8,096.50            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 12 (นครสวรรค์) 5010 สวนรุกขชาติกาญจนกมุาร 193.63               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 12 (นครสวรรค์) 5040 สวนรุกขชาติไพศาลี 29.46                 

122,209.16       658              6,619.65       
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 14 (ตาก) 1015 อทุยานแห่งชาติลานสาง 1,339.52            5                    66.77              
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 14 (ตาก) 1018 อทุยานแห่งชาติรามค าแหง 12,229.77           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 14 (ตาก) 1026 อทุยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย 3,603.42            51                  616.60            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 14 (ตาก) 1038 อทุยานแห่งชาติตากสินมหาราช 14,081.97           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 14 (ตาก) 1092 อทุยานแห่งชาติแม่เมย 26,157.40           51                  594.04            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 14 (ตาก) 1115 อทุยานแห่งชาติขนุพะวอ 33,896.15           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 14 (ตาก) 2018 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าแม่ต่ืน 45,114.55           148                 2,270.82          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 14 (ตาก) 2032 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าอุม้ผาง 108,549.93         
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 14 (ตาก) 2054 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าถ้ าเจ้าราม 1,695.68            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 14 (ตาก) 3048 เขตห้ามล่าสัตวป์่าถ้ าเจ้าราม 77.36                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 14 (ตาก) 4013 วนอทุยานถ้ าลม-ถ้ าวงั 731.07               

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 14 (ตาก) 4070 วนอทุยานไม้กลายเป็นหิน 464.28               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 14 (ตาก) 4099 วนอทุยานถ้ าตะโค๊ะบิ 383.30               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 14 (ตาก) 4102 วนอทุยานน้ าตกปะหละทะ 59.03                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 14 (ตาก) 4108 วนอทุยานพระธาตุห้วยลึก 92.67                 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 14 (ตาก) 4121 วนอทุยานแกง่ห้วยตาก 49.02                 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 14 (ตาก) 4122 วนอทุยานน้ าตกห้วยแม่ไข 35.73                 

ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 14 (ตาก) 5036 สวนรุกขชาติเขาดินไพรวนั 22.17                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 14 (ตาก) 9108 เตรียมการอทุยานแห่งชาติน้ าตกพาเจริญ 33,870.68           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (ตาก)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 14 (ตาก) 9122 เตรียมการอทุยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน 3,923.69            

286,377.39       255              3,548.24       

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ที ่12 (นครสวรรค์) ผลรวม

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ที ่14 (ตาก) ผลรวม



ตารางสรุปผล การส ารวจข้อมูลแปลงทีด่ินทีม่ีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีป่า่อนุรักษ์
ข้อมูล ณ วนัที ่13 มีนาคม 2561

ศูนยป์ฎบิตักิารภมูิ
สารสนเทศ

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ รหสัพ้ืนที่ ชือ่พ้ืนทีอ่นุรกัษ์  พ้ืนทีไ่ม่มีสภาพปา่  จ านวนแปลง  เน้ือที ่(ไร่) หมายเหตุ

เชยีงราย ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 1061 อทุยานแห่งชาติดอยหลวง 128,271.21         1,070              7,177.83          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 1080 อทุยานแห่งชาติขนุแจ 5,304.52            313                 2,523.06          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 1098 อทุยานแห่งชาติภซูาง 11,626.87           652                 5,043.32          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 1120 อทุยานแห่งชาติแม่ปืม 4,801.49            592                 1,687.86          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 1127 อทุยานแห่งชาติดอยภนูาง 11,515.97           586                 7,136.61          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 2024 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าดอยผาชา้ง 60,715.75           325                 3,896.00          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 2043 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าเวยีงลอ 6,225.53            764                 5,506.73          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 3037 เขตห้ามล่าสัตวป์่าหนองบงคาย 654.13               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 3066 เขตห้ามล่าสัตวป์่าทับพญาลอ 183.20               11                  7.52                
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4023 วนอทุยานถ้ าหลวง-ขนุน้ านางนอน 14.87                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4052 วนอทุยานสันผาพญาไพร 742.51               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4054 วนอทุยานภชูีฟ้า้ 113.60               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4056 วนอทุยานดอยหัวแม่ค า 539.91               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4058 วนอทุยานพญาพภิกัด์ิ 102.79               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4064 วนอทุยานน้ าตกตาดควนั 292.34               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4065 วนอทุยานน้ าตกห้วยแม่สัก 1.51                  
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4066 วนอทุยานภลัูงกา 99.34                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4069 วนอทุยานน้ าตกวงัธารทอง -                    
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4071 วนอทุยานถ้ าผาแล 2,343.30            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4072 วนอทุยานขนุน้ าหยาบ 325.52               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4073 วนอทุยานน้ าตกตาดสายรุ้ง 57.48                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4074 วนอทุยานน้ าตกห้วยตาดทอง 1,204.01            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4075 วนอทุยานภชูมดาว 1,120.24            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4076 วนอทุยานชาพนัปี 559.55               

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4077 วนอทุยานน้ าตกดอนศิลา-ผางาม -                    
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4078 วนอทุยานตาดสวรรค์ 235.08               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4079 วนอทุยานน้ าตกมิโอฉอ่แต๊ะ 439.65               

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4080 วนอทุยานน้ าตกสีชมภู -                    
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4081 วนอทุยานร่องค าหลวง 78.83                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4083 วนอทุยานห้วยทรายมาน 1,759.44            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4098 วนอทุยานดอยกาดผี 218.87               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4101 วนอทุยานน้ าตกน้ ามิน 365.63               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4103 วนอทุยานน้ าตกแม่สลอง 301.12               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4104 วนอทุยานห้วยกา้งปลา 199.36               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4105 วนอทุยานน้ าตกห้วยน้ าอุน่ 653.68               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4109 วนอทุยานห้วยน้ าชา้ง 296.38               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 4110 วนอทุยานแม่สลอง 51.61                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 5005 สวนรุกขชาติโป่งสลี 38.46                 



ตารางสรุปผล การส ารวจข้อมูลแปลงทีด่ินทีม่ีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีป่า่อนุรักษ์
ข้อมูล ณ วนัที ่13 มีนาคม 2561

ศูนยป์ฎบิตักิารภมูิ
สารสนเทศ

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ รหสัพ้ืนที่ ชือ่พ้ืนทีอ่นุรกัษ์  พ้ืนทีไ่ม่มีสภาพปา่  จ านวนแปลง  เน้ือที ่(ไร่) หมายเหตุ

เชยีงราย ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 3072 เขตห้ามล่าสัตวป์่าดอยอนิทรีย์ 727.30               8                    118.77            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 3073 เขตห้ามล่าสัตวป์่าหนองเล็งทราย 3,798.56            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 3074 เขตห้ามล่าสัตวป์่าเวยีงเชยีงรุ้ง -                    
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 3075 เขตห้ามล่าสัตวป์่าเชยีงแสน 8.78                  
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 3076 เขตห้ามล่าสัตวป์่าน้ าตกแม่โท 541.07               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ เชยีงรายส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 9117 เตรียมการอทุยานแห่งชาติล าน้ ากก 13,946.38           141                 1,151.43          

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 9127 เตรียมการอทุยานแห่งชาติภชูีฟ้า้ 30,268.83           
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 15 (เชยีงราย) 9329 เตรียมการเขตห้ามล่าสัตวป์่าภลัูงกา 2.50                  

290,747.15       4,462            34,249.13      
เชยีงใหม่ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 (แพร่) 1035 อทุยานแห่งชาติเวยีงโกศัย 1,370.62            206                 775.43            

ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 (แพร่) 1051 อทุยานแห่งชาติแม่ยม 30,599.71           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 (แพร่) 1094 อทุยานแห่งชาติดอยภคูา 155,600.67         
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 (แพร่) 1104 อทุยานแห่งชาติศรีน่าน 18,775.27           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 (แพร่) 1106 อทุยานแห่งชาติแม่จริม 9,031.14            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 (แพร่) 1107 อทุยานแห่งชาติดอยผากลอง 1,480.10            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 (แพร่) 1111 อทุยานแห่งชาติขนุน่าน 9,702.33            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 (แพร่) 1128 อทุยานแห่งชาติถ้ าสะเกนิ 5,679.58            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 (แพร่) 2026 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าดอยหลวง 17.61                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 (แพร่) 2050 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าล าน้ าน่านฝ่ังขวา 5,034.64            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 (แพร่) 4006 วนอทุยานถ้ าผาตูบ 6.71                  
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 (แพร่) 4008 วนอทุยานแพะเมืองผี 49.87                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 (แพร่) 4090 วนอทุยานดอยม่อนแกว้-ม่นเด็ง 105.56               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 (แพร่) 4094 วนอทุยานผาหลักหมืน่ 37.16                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 (แพร่) 5007 สวนรุกขชาติชอ่แฮ 13.62                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 (แพร่) 5011 สวนรุกขชาติห้วยโรง 100.35               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 (แพร่) 5014 สวนรุกขชาติห้วยทรายขาว 2.38                  
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 (แพร่) 5034 สวนรุกขชาติห้วยน้ าอุน่ 25.61                 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 (แพร่) 5058 สวนรุกขชาติเชตวนั 8.99                  
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 (แพร่) 1130 อทุยานแห่งชาติขนุสถาน 1,485.87            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 (แพร่) 3070 เขตห้ามล่าสัตวป์่าภฟูา้ 2,846.84            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 (แพร่) 9111 เตรียมการอทุยานแห่งชาตินันทบุรี 6,930.61            

248,905.25       206              775.43          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 สาขาล าปาง 1010 อทุยานแห่งชาติดอยขนุตาล 10,549.46           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 สาขาล าปาง 1058 อทุยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 6,930.41            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 สาขาล าปาง 1101 อทุยานแห่งชาติแม่วะ 227.60               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 สาขาล าปาง 2022 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าดอยผาเมือง 18,519.67           

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ที ่15 (เชียงราย) ผลรวม

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ที ่13 (แพร)่ ผลรวม



ตารางสรุปผล การส ารวจข้อมูลแปลงทีด่ินทีม่ีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีป่า่อนุรักษ์
ข้อมูล ณ วนัที ่13 มีนาคม 2561

ศูนยป์ฎบิตักิารภมูิ
สารสนเทศ

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ รหสัพ้ืนที่ ชือ่พ้ืนทีอ่นุรกัษ์  พ้ืนทีไ่ม่มีสภาพปา่  จ านวนแปลง  เน้ือที ่(ไร่) หมายเหตุ

เชยีงใหม่ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 สาขาล าปาง 3060 เขตห้ามล่าสัตวป์่าดอยพระบาท 120.39               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 สาขาล าปาง 4003 วนอทุยานม่อนพระยาแช่ 136.24               

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 สาขาล าปาง 5030 สวนรุกขชาติห้วยทาก -                    
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 สาขาล าปาง 5037 สวนรุกขชาติห้างฉตัร 19.97                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 สาขาล าปาง 5039 สวนรุกขชาติพระบาท 54.30                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 สาขาล าปาง 5055 สวนรุกขชาติศูนยว์จิัยกฏีวทิยาป่าไม้ ที่ 1 (ล าปาง) 1.06                  
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 สาขาล าปาง 9102 เตรียมการอทุยานแห่งชาติถ้ าผาไท 17,064.78           376                 2,065.72          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 สาขาล าปาง 9112 เตรียมการอทุยานแห่งชาติดอยจง 405.96               

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 13 สาขาล าปาง 9126 เตรียมการอทุยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต 138.02               
54,167.86        376              2,065.72       

ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 1006 อทุยานแห่งชาติดอยอนิทนนท์ 29,791.80           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 1024 อทุยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 22,695.88           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 1031 อทุยานแห่งชาติแม่ปิง 31,074.76           61                  336.23            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 1060 อทุยานแห่งชาติศรีลานนา 69,375.43           4                    31.34              
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 1068 อทุยานแห่งชาติออบหลวง 16,582.38           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 1081 อทุยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง 45,170.40           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 1097 อทุยานแห่งชาติดอยฟา้ห่มปก 36,993.46           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 1099 อทุยานแห่งชาติผาแดง 110,264.16         
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 1112 อทุยานแห่งชาติแม่วาง 930.90               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 1126 อทุยานแห่งชาติขนุขาน 2,642.11            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 2020 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าเชยีงดาว 16,560.78           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 2025 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าอมกอ๋ย 29,469.26           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 2041 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าแม่เลา-แม่แสะ 13,717.36           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 2051 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าสะเมิง 12,520.38           
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 3006 เขตห้ามล่าสัตวป์่าดอยสุเทพ 86.83                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 3033 เขตห้ามล่าสัตวป์่าแม่เลา-แม่แสะ 1,306.84            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 3069 เขตห้ามล่าสัตวป์่าบ้านโฮ่ง 502.02               19                  124.70            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 3078 เขตห้ามล่าสัตวป์่านันทบุรี 3,025.47            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 4026 วนอทุยานดอยเวยีงแกว้ 6,587.63            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 4031 วนอทุยานน้ าตกบัวตอง-น้ าพเุจ็ดสี 221.54               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 5006 สวนรุกขชาติห้วยแกว้ 34.65                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 5035 สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว 2.78                  

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 6014 สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหียะ 0.17                  
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 9101 เตรียมการอทุยานแห่งชาติดอยเวยีงผา 8,078.54            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 9104 เตรียมการอทุยานแห่งชาติออบขาน 880.17               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 9105 เตรียมการอทุยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ 1,305.92            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 9107 เตรียมการอทุยานแห่งชาติแม่โถ 1,815.06            

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 (เชยีงใหม่) 9128 เตรียมการอทุยานแห่งชาติน้ าตกบ้วตอง-น้ าพเุจ็ดสี 76.08                 
461,712.76       84                492.27          

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ที ่13 สาขาล าปาง ผลรวม

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ที ่16 (เชียงใหม่) ผลรวม



ตารางสรุปผล การส ารวจข้อมูลแปลงทีด่ินทีม่ีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนทีป่า่อนุรักษ์
ข้อมูล ณ วนัที ่13 มีนาคม 2561

ศูนยป์ฎบิตักิารภมูิ
สารสนเทศ

ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษ์ รหสัพ้ืนที่ ชือ่พ้ืนทีอ่นุรกัษ์  พ้ืนทีไ่ม่มีสภาพปา่  จ านวนแปลง  เน้ือที ่(ไร่) หมายเหตุ

เชยีงใหม่ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 1037 อทุยานแห่งชาติน้ าตกแม่สุรินทร์ 7,027.59            765                 8,006.24          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 1078 อทุยานแห่งชาติสาละวนิ 3,849.85            367                 2,524.01          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 1116 อทุยานแห่งชาติถ้ าปลา-น้ าตกผาเส่ือ 15,426.15           970                 12,029.57        
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 2006 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าลุ่มน้ าปาย 70,818.95           321                 1,830.65          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 2019 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าสาละวนิ 5,823.26            748                 3,754.72          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 2028 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าแม่ยวมฝ่ังขวา 9,306.26            299                 2,855.69          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 2049 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าสันปันแดน 6,925.51            265                 1,477.59          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 2052 เขตรักษาพนัธุสั์ตวป์่าดอยเวยีงหล้า 1,367.16            261                 1,999.96          
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 3079 เขตห้ามล่าสัตวป์่าลุ่มน้ าปายฝ่ังซ้าย 6.19                  
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 4040 วนอทุยานแกว้โกมล -                    
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 4045 วนอทุยานผาหินต้ัง 12.34                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 4055 วนอทุยานน้ าตกแม่สวรรค์น้อย 678.18               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 4059 วนอทุยานทุ่งบัวตอง 395.21               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 4084 วนอทุยานน้ าตกกลอโค๊ะ 1,323.53            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 4085 วนอทุยานน้ าตกแม่ยวมหลวง 41.40                 
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 4086 วนอทุยานน้ าตกไม้ซางหนาม 123.07               

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 4088 วนอทุยานไม้สักใหญ่ -                    
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 4100 วนอทุยานถ้ าธาราลอด 521.90               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 4107 วนอทุยานน้ าตกห้วยแม่แสด 780.96               
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 5001 สวนรุกขชาติห้วยชมภู 3.29                  
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 5018 สวนรุกขชาติโป่งแข่ 4.49                  
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 5023 สวนรุกขชาติแม่สุริน 7.09                  
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 5041 สวนรุกขชาติดอยหมากหินหอม 3.67                  
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่)ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 9109 เตรียมการอทุยานแห่งชาติแม่เงา 22,645.39           

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 9129 เตรียมการอทุยานแห่งชาติแม่ยวมฝ่ังซ้าย 4,862.14            
ศูนยป์ฎบิัติการภมูิสารสนเทศ (เชยีงใหม่) 151,953.55       3,996            34,478.44      

6,139,393.88    21,776          191,324.68    
ส านักบรหิารพ้ืนทีอ่นุรกัษที ่16 สาขาแม่สะเรยีง ผลรวม

ผลรวมทัง้หมด


