
 
 

ขอมูลพื้นฐาน 
ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิท่ี ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธาน ี

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี 

และ 

สํานักจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ 

กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 
 
 
 

 
 

 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๒ 

สารบัญ 

หนา 

บทสรุปสําหรับผูบรหิาร ๓ 

บทท่ี ๑ ขอมูลทีต่ัง้สํานักงาน ๖ 

บทท่ี ๒ ขอมูลพื้นที่รับผิดชอบ ๑๐ 

บทท่ี ๓ ขอมูลประเภทพื้นที ่ ๑๒ 

บทท่ี ๔ ขอมูลพื้นที่ปา ๑๔ 

บทท่ี ๕ ขอมูลการแบงช้ันคุณภาพลุมน้ํา ๑๗ 

บทท่ี ๖ ขอมูลจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดนิปาไมในพื้นที ่ ๑๙ 

ปาสงวนแหงชาต ิ

บทท่ี ๗ ขอมูลระดับความสงู ๒๒ 

บทท่ี ๘ ขอมูลลุมน้ําหลักและลุมน้ํายอย ๒๕ 

บทท่ี ๙ ขอมูลการปฏิบัตงิานของกรมปาไมตามแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม ๓๐ 

 ๙.๑ ขอมูลปาชุมชน ๓๐ 

 ๙.๒ ขอมูลแปลงปลูกปา ๓๓ 

 ๙.๓ ขอมูลราษฎรถอืครอง ๓๔ 

 ๙.๔ ขอมูลงานอนุญาต ๓๖ 

บทท่ี ๑๐ ที่ตัง้หนวยงานราชการ ๓๙ 

 ๑๑.๑ กรมปาไม ๓๙ 

 ๑๑.๒ หนวยงานราชการอ่ืน ๆ ๓๙ 

บทท่ี ๑๑ สภาพภูมิประเทศ ธรณวีทิยา ดนิ สภาพอากาศ ๔๒ 

บทท่ี ๑๒ ศักยภาพดานสันทนาการ ๔๕ 

บทท่ี ๑๓ แผนที่ทายกฎกระทรวง ๔๘ 

ภาคผนวก ๖๑ 

รายช่ือหมูบานในพื้นทีป่าสงวนแหงชาติ ๖๑ 

ความเปนมาในการจดัการทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที ่ ๖๔ 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๓ 

บทสรุปผูบริหาร 

 

ความสําคัญ 

ขอมูลพื้นฐานเปนหัวใจสําคัญในการวางแผนจัดการพื้นที่ และจัดทําแผนแมบท

ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ในเบื้องตนกรมปาไมใชแนวเขตปาสงวนแหงชาติตามแผนที่

ทายกฎกระทรวง ฯ และ แนวเขตปกครองเปนกรอบในการจัดทําขอมูลพื้นฐาน โดยมีเปาหมาย

เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการวางแผนจัดการทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที่แบบมีสวนรวม สอดคลอง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรกรมปาไม และเปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมในระดับ

ตําบล สรุปขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน 

จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 

๑. ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่  ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัด

อุบลราชธาน ีตัง้อยูที่ ตําบลนาคํา อําเภอศรเีมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี 

๒. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ แบงภารกจิเพื่อการจัดการพื้นที่ปาเปน ๒ สวน 

ดังนี้ 

๒.๑ ดูแลจัดทําฐานขอมูลภาพรวมของปาสงวนแหงชาติตามกฎกระทรวง ฯ 

จํานวน ๔ ปา คอื 

๑) ปาสงวนแหงชาตปิาดงภูโหลน เนื้อทีต่ามกฎกระทรวง ฯ 

๖๘๙,๕๗๕ ไร 

๒) ปาสงวนแหงชาตปิาตุงลุง เนื้อที่ตามกฎกระทรวง ฯ ๑๒,๑๘๘ ไร 

๓) ปาสงวนแหงชาตปิาสุวรรณวาร ีเนื้อที่ตามกฎกระทรวง ฯ 

๓๐,๑๐๐ ไร 

๔) ปาสงวนแหงชาตปิาหลงัภู เนื้อที่ตามกฎกระทรวง ฯ ๑๐,๘๒๕ ไร 

๒.๒ บริการประชาชนดานการปาไม ในทองที่ เขตปกครองจังหวัด

อุบลราชธาน ีจํานวน ๒ อําเภอ ดังนี้ 

๑) อําเภอศรเีมืองใหม จํานวน ๑๑ ตําบล ๑๒๒ หมูบาน เนื้อที่ 

๘๑๘,๗๕๐ ไร๑ 

๒) อําเภอโขงเจยีม จํานวน ๕ ตําบล ๕๔ หมูบาน เนื้อที ่๔๗๘,๑๒๕ 

ไร 

                                         
๑

 แหลงขอมูล https://th.wikipedia.org/wiki/ 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๔ 

๓. ศูนย ฯ บรหิารจัดการพื้นที่ทัง้หมด ๑,๑๖๓,๕๓๓.๔๙ ไร ประกอบดวย

พื้นที่ ส.ป.ก. เนื้อที่ ๑๓๔,๙๔๗.๙๗ ไร พื้นที่อุทยานแหงชาตผิาแตม เนื้อที ่๒๑๒,๕๐๐ ไร

พื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิเนื้อที ่๓๙๕,๒๔๐.๐๓ ไร และ พื้นที่อ่ืน ๆ เนื้อที่ ๔๒๐,๘๔๕.๔๙ ไร๒ 

๔. พื้นที่ปาคงสภาพในความรับผิดชอบของศูนย ฯ เนื้อที่ ๒๑๑,๔๑๖.๗๒ ไร 

คิดเปนรอยละ ๑๘.๑๗ ของพื้นที่ศูนย ฯ อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ๑๗๑,๓๐๗.๐๘ ไร อยู

ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดนิ ๑๙,๗๔๙.๕๔ ไร และ อยูในพื้นที่อ่ืน ๆ ๒๐,๓๖๐.๑๑ ไร 

๕. มีพื้นที่ลุมน้ํา ช้ันที่  ๑ และ ๒ ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย  ฯ  เนื้อที่ 

๒๓,๖๒๔.๔๙ ไร คิดเปนรอยละ ๒.๐๓ ของพื้นที่ศูนย ฯ 

๖. มีพื้นที่ปาสงวนแหงชาติในความรับผิดชอบของกรมปาไมรอยละ ๓๓.๙๗ 

ของพื้นที่ศูนย ฯ สวนใหญอยูในพื้นที่ตําบลหนามแทง ตําบลนาเลิน ตําบลสงยาง อําเภอศรี

เมืองใหม ตําบลนาโพธิ์กลาง ตําบลหวยไผ อําเภอโขงเจยีม 

๗. จุดที่สูงที่สุดจากระดับน้ําทะเลปานกลางในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ มี

ความสูง ๔๓๘ เมตร ยอดภูพระยาเย็น ตั้งอยูในทองที่ตําบลหนามแทง อําเภอศรีเมืองใหม

จังหวัดอุบลราชธานี และต่ําสุดคอื ๑๐๐ เมตร อยูในพื้นที่ลุมน้ําหลัก คือลุมน้ําโขง และลุมน้ํา

มูล 

๘. ขอมูลการปฏิบัตงิานของกรมปาไมตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ใน

พื้นที่ศูนย ฯ 

๘.๑  โครงการปาชุมชนที่ชุมชนบรหิารจัดการและข้ึนทะเบียนกับกรมปา

ไม จํานวน ๔๒ โครงการ รวมเนื้อที่ประมาณ ๒๖,๖๕๖ ไร แยกเปน 

๑) อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จํานวน ๓๔ โครงการ รวมเนื้อที่

ประมาณ ๒๕,๘๑๕ ไร 

๒) อยูในพื้นที่ปาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

จํานวน ๘ โครงการ รวมเนื้อที่ประมาณ ๘๔๑ ไร 

๘.๒ โครงการปลูกปาฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาต ิจํานวน ๖ แปลง เนื้อที่ 

๓,๐๖๐ ไร 

๘.๓ ขอมูลราษฎรถือครองสํารวจตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดิน

และปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 

๑) ปาสงวนแหงชาติปาดงภูโหลน จํานวน ๙,๑๕๐ ราย ๑๑,๓๐๔ 

แปลง ๑๑๐,๐๓๔-๒-๔๘.๙๗ ไร 

                                         
๒

 แหลงขอมูลฐานขอมูลภูมศิาสตรสารสนเทศของสํานักจัดการท่ีดินปาไม กรมปาไม 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๕ 

๒) ปาสงวนแหงชาติปาตุงลุง จํานวน ๕๘ ราย ๖๑ แปลง ๕๙๐-

๐-๙๒.๖๗ ไร 

๓) ปาสงวนแหงชาติปาสุวรรณวารี จํานวน ๒๗ ราย ๓๐ แปลง 

๒๑๖-๓-๙๐.๓๒ ไร 

๔) ปาสงวนแหงชาติหลังภู จํานวน ๘๑ ราย ๙๓ แปลง ๗๖๔-๑-

๗๕.๒๐ ไร 

๘.๔ ขอมูลงานอนุญาต มีผูไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพื้นที่ปา

สงวนแหงชาติ จํานวน ๒๐ ราย เนื้อที่ ๑๐๔-๐-๑๗.๔๕ ไร 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติในที่อยูในความรับผิดชอบของศูนย ฯ มีหมูบานตั้งอยู 

จํานวน ๕๕ หมูบาน มีการถอืครองพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติเปนที่อยูอาศัยและที่ทํากินมา

อยางตอเนื่องและขยายพื้นที่มากข้ึนเรื่อย ๆ พื้นที่ปาคงสภาพในความรับผิดชอบของศูนย ฯ   

มีลักษณะกระจัดกระจาย เปนผืนเล็กบาง ใหญบาง ควรจัดใหมีกระบวนการวางแผนจัดการ

ทรัพยากรปาไมเชิงพื้นทีแ่บบมีสวนรวม ในระดับหมูบานและตําบล ซ่ึงจะเปนเครื่องมือชวยให 

ผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการทรัพยากรปาไม เขาใจซ่ึงกันและกัน มองเห็นปญหารวมกัน 

เห็นความเช่ือมโยงของระบบนเิวศ-เศรษฐกจิ-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 ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๖ 

บทท่ี ๑ 

ขอมูลท่ีต้ังสํานักงาน 

 

ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธาน ี

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที ่๗ สาขาอุบลราชธาน ี

ที่ตัง้ ตําบลนาคํา อําเภอศรเีมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ตารางที่ ๑ ขอมูลตดิตอผูอํานวยการศนูยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที ่๑๘๙ ปาดงภูโหลน 

จังหวัดอุบลราชธาน ี

ผูอํานวยการศูนย ฯ นายบัญชา รุงรจนา 

ปที่ดํารงตําแหนง ๒๕๕๘ 

โทรศัพท ๐๘ ๕๖๑๑ ๙๓๐๖ 

โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๔๓๔๖ 

Email dinpone@gmail.com, dinpone@yahoo.co.th 

Facebook https://www.facebook.com/ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต-ิที-่

๑๘๙-ปาดงภูโหลน-549853518383046/ 

Website www.forest.go.th 

 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๗ 

 

ภาพที่ ๑ ที่ตัง้ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที ่๑๘๙ ปาดงภูโหลน จงัหวัดอุบลราชธาน ี

 

ตารางที่ ๒ คาพิกัดทีต่ัง้ศนูยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัด

อุบลราชธาน ี

 

UTM พื้นหลกัฐาน WGS ๘๔ Geographic Coordinate System 

๕๓๐๑๖๔ ตะวันออก ๑๕.๔๙๕๑๒๙ ตะวันออก 

๑๗๑๓๑๑๐ เหนอื ๑๐๕.๒๘๑๒๓๔ เหนอื 

 

 
Google Earth เวอรชัน 7.1.5.1557 

 

 https://www.google.com/maps/@15.49536,105.28148,17z 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๘ 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๙ 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๑๐ 

บทท่ี ๒ 

ขอมูลพื้นท่ีรับผดิชอบ 

 

๑. พื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภู

โหลน จังหวัดอุบลราชธานี แบงภารกจิเพื่อการจัดการพื้นที่ปาออกเปน ๒ สวน ดังนี้ 

 

๑.๑  ดูแลจดัทําฐานขอมูลภาพรวมของปาสงวนแหงชาติตามกฎกระทรวงฯ 

๑.๑.๑ ปาสงวนแหงชาตปิาดงภูโหลน เนื้อทีต่ามกฎกระทรวง ฯ 

๖๘๙,๕๗๕ ไร 

๑.๑.๒ ปาสงวนแหงชาตปิาตุงลุง เนื้อที่ตามกฎกระทรวง ฯ ๑๒,๑๘๘ ไร 

๑.๑.๓ ปาสงวนแหงชาตปิาสุวรรณวาร ีเนื้อที่ตามกฎกระทรวง ฯ ๓๐,๑๐๐ 

ไร 

๑.๑.๔ ปาสงวนแหงชาตปิาหลงัภู เนื้อที่ตามกฎกระทรวง ฯ ๑๐,๘๒๕ ไร 

 

๑.๒  บรกิารประชาชนดานการปาไมในทองที่เขตปกครองจังหวัดอุบลราชธาน ี

จํานวน ๒ อําเภอ ไดแก 

๑.๒.๑ อําเภอศรเีมืองใหม จํานวน ๑๑ ตําบล ๑๒๒ หมูบาน เนื้อที ่

๘๑๘,๗๕๐ ไร 

๑.๒.๒ อําเภอโขงเจยีม จํานวน ๕ ตําบล ๕๔ หมูบาน เนื้อที่ ๔๗๘,๑๒๕ 

ไร 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๑๑ 

๒. ขอมูลพื้นที่ตามเขตปกครอง 

๒.๑ อําเภอศรเีมืองใหม แบงเขตการปกครองยอยออกเปน ๑๑ ตําบล ๑๒๒ หมูบาน 

ตารางที ่๓ แสดงขอมูลตําบลในอําเภอศรเีมืองใหม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ลําดับที่ ตําบล จํานวนหมูบาน จํานวนครัวเรอืน จํานวนประชากร 

๑ นาคํา ๑๗ ๒,๕๘๑ ๙,๑๑๐ 

๒ แกงกอก ๗ ๑,๒๗๔ ๔,๖๙๐ 

๓ เอือดใหญ ๘ ๑,๐๗๙ ๓,๗๙๙ 

๔ วารนิ ๑๑ ๑,๕๒๔ ๕,๗๐๔ 

๕ ลาดควาย ๘ ๑,๔๔๕ ๔,๙๐๖ 

๖ สงยาง ๑๕ ๑,๗๗๘ ๖,๕๗๖ 

๗ ตะบาย ๑๒ ๑,๑๑๑ ๔,๕๘๙ 

๘ คําไหล ๑๘ ๒,๗๐๘ ๑๐,๑๒๔ 

๙ หนามแทง ๑๒ ๒,๒๗๘ ๘,๒๓๕ 

๑๐ นาเลนิ ๗ ๑,๑๒๑ ๓,๘๘๑ 

๑๑ ดอนใหญ ๗ ๑,๑๒๑ ๔,๔๗๒ 

 รวม ๑๒๒ ๑๘,๐๒๐ ๖๖,๐๘๖ 

หมายเหตุ ขอมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๙๓ 

คําขวัญอําเภอศรเีมืองใหม : ศรเีมืองใหมแดนธรรมประเสรฐิ ถิน่กําเนดิหลงปูม่ัน 

ลอืลั่นสวรรคภูหลน ยลสวยหนิผานางคอย ลอยลองแกงจุการ 

งามตระหงานเสาธงวงกลมใหญ 

๒.๒ อําเภอโขงเจยีม แบงเขตการปกครองยอยออกเปน ๕ ตําบล ๕๔ หมูบาน 

ตารางที่ ๕ แสดงขอมูลตําบลในอําเภอโขงเจยีม จงัหวัดอุบลราชธาน ี

ลําดับที่ ตําบล จํานวนหมูบาน จํานวนครัวเรอืน จํานวนประชากร 

๑ โขงเจียม ๑๔ ๑,๙๖๓ ๖,๔๕๓ 

๒ หวยยาง ๑๑ ๒,๑๖๐ ๘,๖๓๒ 

๓ นาโพธิ์กลาง ๑๐ ๒,๐๕๔ ๘,๑๐๑ 

๔ หนองแสงใหญ ๙ ๑,๔๕๒ ๕,๖๐๗ 

๕ หวยไผ ๑๐ ๑,๖๓๒ ๕,๘๕๗ 

 รวม ๕๔ ๙,๒๖๑ ๓๔,๖๕๐ 

หมายเหตุ ขอมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

คําขวัญอําเภอโขงเจยีม : รวมมัจฉา ภูผางาม น้ําสองส ีศลิปดผีาแตม 

  

                                         
๓

 แหลงขอมูล http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๑๒ 

บทท่ี ๓ 

ขอมูลประเภทพื้นท่ี 

 

พื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน 

จังหวัดอุบลราชธาน ีประกอบดวยพื้นที่ลักษณะตาง ๆ ตามกฎหมาย ไดแก ปาสงวนแหงชาต ิ

เขตปฏิรูปที่ดนิ อุทยานแหงชาติ 

 

ตารางที่ ๕ ขอมูลประเภทพื้นที่ตามกฎหมาย 

ประเภทพื้นที ่ เนื้อที่ (ไร) 

ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๑๘๙ ๑,๑๖๓,๕๓๓.๔๙ 

ปาสงวนแหงชาตติามทายกฎกระทรวง ๗๔๒,๖๘๘.๐๐ 

เขตปฏิรูปทีด่นิ ๑๓๔,๙๔๗.๙๗ 

อุทยานแหงชาตผิาแตม ๒๑๒,๕๐๐.๐๐ 

พื้นที่บรกิารนอกเขตปาสงวนแหงชาต ิ ๔๒๐,๘๔๕.๔๙ 

ปาสงวนแหงชาตใินความรับผิดชอบคงเหลอื ๓๙๕,๒๔๐.๐๓ 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๑๓ 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๑๔ 

บทท่ี ๔ 

ขอมูลพื้นท่ีปา 

 

ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน 

มีพื้นที่คงสภาพปาจากขอมูลการแปลตคีวามภาพถายดาวเทยีมเพื่อวิเคราะหพื้นที่ปาคงสภาพ 

ป ๒๕๕๖-๒๕๕๗ จํานวนประมาณ  ๒๑๑,๔๑๖-๒-๘๙.๐๙ ไร 

 

ตารางที่ ๖ ขอมูลพื้นที่คงสภาพปาในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ 

๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี 

ประเภทพื้นที ่
ขนาดพื้นที ่ ปาคงสภาพ 

(ไร) (ไร) (รอยละ) 

ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๑๘๙ ๑,๑๖๓,๕๓๓.๔๙ ๔๑๓๒๒๙.๙๓ ๓๕.๕๒ 

เขตปฏิรูปทีด่นิ ๑๓๔,๙๔๗.๙๗ ๑๙,๗๔๙.๕๔ ๑.๗๐ 

อุทยานแหงชาตผิาแตม ๒๑๒,๕๐๐.๐๐ ๒๐๑,๘๑๓.๒๐ ๑๗.๓๔ 

พื้นที่บรกิารนอกปาสงวนแหงชาต ิ ๔๒๐,๘๔๕.๔๙ ๒๐,๓๖๐.๑๑ ๑.๗๕ 

ปาสงวนแหงชาตใินความรับผิดชอบ ๓๙๕,๒๔๐.๐๓ ๑๗๑,๓๐๗.๐๘ ๑๔.๗๒ 

หมายเหตุ รอยละเปรยีบเทยีบกับพื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ 

 

สภาพโดยทั่วไปเปนปาเต็งรัง พื้นปามีหินทรายโผลกระจัดกระจาย ทําใหมี

ลักษณะเปนปาโปรง ไมสวนใหญมีขนาดกลางและขนาดเล็ก พันธุไมที่สําคัญ ไดแก เต็ง รัง 

เหยีง ประดู และ เหมือดชนดิตาง ๆ พื้นลางปกคลุมดวย ไผเพ็ก หญาชนดิตาง ๆ มักมีพันธุไมที่

มีดอกสวยงามอยูตามซอกหิน และลานหินที่มีช้ันทรายทับถม เชน หยาดน้ําคาง แดงอุบล  

เอ็นอา เหลืองพิศสร กระดุมเงิน ตั้งไก (หัวไกโอก) สรอยสุวรรณา ดุสิตา มณีเทวา ข้ึนอยู 

เปนกลุมกระจัดกระจาย 

สภาพปาเปลี่ยนเปนปาดบิแลงบรเิวณที่ราบลุมรมิหวย เนื่องจากมีความชุมช้ืน

พอประมาณตลอดป นอกจากนี้ยังพบสนสองใบข้ึนเปนกลุม ๆ 

สัตวปาที่พบเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็ก เชน อีเห็น สุนัขจิ้งจอก 

กระตาย บาง เปนตน มีรายงานพบสัตวปาวายขามแมน้ําโขงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวอยูเสมอ ในลําน้ําโขงมีปลาน้ําจดืหลากชนดิ เชน ปลาตะเพียน ปลาคัง ปลาเทโพ 

ปลากด ปลากราย ปลาแข เปนตน 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๑๕ 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๑๖ 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๑๗ 

บทท่ี ๕ 

ขอมูลการแบงชัน้คุณภาพลุมนํ้า 

 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๘ และ วันที่ ๒๑ ตุลาคม 

๒๕๒๙ เห็นชอบเรื่องการกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ํามูลและชีและขอเสนอแนะมาตรการใชที่ดิน

เขตลุมน้ํา 

 

ตารางที่ ๗ ขอมูลการแบงช้ันคุณภาพลุมน้ําในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวน

แหงชาต ิที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี 

ช้ันคุณภาพลุมน้ํา 
พื้นที ่

ไร รอยละ 

ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๑๘๙ ๑,๑๖๓,๕๓๓.๔๙ ๑๐๐ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที ่๑ ๓๘,๘๔๓.๑๖ ๓.๓๔ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที ่๒ ๗๓,๖๓๐.๒๓ ๖.๓๓ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที ่๓ ๑๐๙,๑๗๔.๕๔ ๙.๓๘ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที ่๔ ๕๘๗,๙๗๓.๗๗ ๕๐.๕๓ 

 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๑๘ 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๑๙ 

บทท่ี ๖ 

ขอมูลจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและท่ีดนิปาไมในพื้นท่ีปาสงวน

แหงชาต ิและการจําแนกพื้นท่ีเพื่อการบริหารจัดการอยางเหมาะสม 

 

การกําหนดเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดนิปาไม ตามมตคิณะรฐัมนตรี

เม่ือวันที่ ๑๐ และ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ มีมาตรการการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดนิ

ปาไมในเขตพื้นทีป่าสงวนแหงชาต ิดงันี้ 

๑. มาตรการการใชประโยชนทรัพยากรและทีด่นิปาไม ในเขตพื้นทีป่าเพื่อการ

อนุรักษ 

๒. มาตรการการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดนิปาไม ในเขตพื้นทีป่าเพื่อ

เศรษฐกจิ 

๓. มาตรการการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดนิปาไม ในเขตพื้นทีป่าที่

เหมาะสมตอการเกษตร 

 

พื้นที่ปาสงวนแหงชาติภายในพื้นที่ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ 

ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี จําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินปาไมในเขตปาสงวน

แหงชาต ิตามมตคิณะรัฐมนตร ีวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๕ ดังนี้ 

  - ปาสงวนแหงชาตปิาดงภูโหลน 

เขตพื้นที่ปาเพือ่เศรษฐกจิ (Zone E) เนื้อที่ประมาณ ๑๖๕,๓๓๘.๑๒ ไร 

เขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ (Zone C) เนื้อที่ประมาณ ๕๑๓,๒๔๕.๐๘ ไร 

  - ปาสงวนแหงชาตปิาตุงลุง 

เขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกจิ (Zone E) เนื้อที่ประมาณ ๗,๘๗๕ ไร 

  - ปาสงวนแหงชาตปิาสุวรรณวาร ี

เขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกจิ (Zone E) เนื้อที่ประมาณ ๒๗,๙๑๒.๕๐ ไร 

  - ปาสงวนแหงชาตปิาหลงัภู 

เขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกจิ (Zone E) เนื้อที่ประมาณ ๗,๕๒๙.๒๕ ไร 

เขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรกัษ (Zone C) เนื้อที่ประมาณ ๓,๒๙๕.๗๕ ไร 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๒๐ 

ตารางที่ ๘ ขอมูลการจําแนกเขตการใชประโยชนทีด่นิปาไมในเขตปาสงวนแหงชาต ิตามมติ

คณะรัฐมนตร ีวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๕ ในพื้นที่ศนูยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๑๘๙ ปา

ดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี 

 

การจําแนกเขตการใชประโยชน 
พื้นที ่

ไร รอยละ 

ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๑๘๙ ๑,๑๖๓,๕๓๓.๔๙ ๑๐๐ 

เขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรกัษ ๕๖๖,๔๐๗.๘๕ ๔๘.๖๘ 

เขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกจิ ๒๒๖,๕๗๑.๘๘ ๑๙.๔๗ 

นอกพื้นทีป่า ๓๖๙,๕๙๙.๙๓ ๓๑.๗๗ 

พื้นที่อ่ืน ๆ ๙๕๓.๘๓ ๐.๐๘ 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๒๑ 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๒๒ 

บทท่ี ๗ 

ขอมูลระดับความสูง 

 

จุดที่สูงที่สุดจากระดับน้ําทะเลปานกลางในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ มีความ

สูง ๔๓๘ เมตร ยอดภูพระยาเย็น ตั้งอยูในทองที่ตําบลหนามแทง อําเภอศรีเมืองใหมจังหวัด

อุบลราชธาน ีและต่ําสุดคอื ๑๐๐ เมตร อยูในพื้นที่ลุมน้ําหลัก คอืลุมน้ําโขง และลุมน้ํายอย คือ

ลุมน้ํามูล 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๒๓ 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๒๔ 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๒๕ 

บทท่ี ๘ 

ขอมูลลุมนํ้าหลักและลุมนํ้ายอย 

 

คณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาต ิไดแบงพื้นที่ประเทศไทยออกเปนลุมน้ํา

สําคัญ ๒๕ ลุมน้ํา และลุมน้ํายอย ๒๕๔ ลุมน้ํายอย มีพื้นที่ลุมน้ํารวมทัง้ประเทศประมาณ 

๕๑๑,๓๖๑ ตารางกโิลเมตร (ไมรวมพื้นทีเ่กาะ ยกเวนเกาะภูเก็ต) 

ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี

อยูในพื้นทีลุ่มน้ํา 

ลุมน้ําหลกั ลุมน้ําโขง และ ลุมน้ํามูล 

ลุมน้ํายอย แมน้ําโขงตอนลาง หวยตุงลุง และ ลําน้ํามูลตอนลาง 

ตารางที่ ๙ ขอมูลลุมน้ําหลกัและลุมน้ํายอยในพื้นทีศู่นยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๑๘๙ 

ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ลุมน้ํา 
พื้นที ่

ไร รอยละ 

ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิท่ี ๑๘๙ ๑,๑๖๓,๕๓๓.๔๙ ๑๐๐ 

ลุมน้ําหลัก ลุมน้ําโขง ๖๕๓,๒๙๖.๔๕ ๕๖.๑๕ 

ลุมน้ํายอย แมน้ําโขงตอนลาง ๖๕๓,๒๙๖.๔๕ ๕๖.๑๕ 

ลุมน้ําหลัก ลุมน้ํามูล ๕๑๐,๒๓๗.๐๔ ๔๓.๘๕ 

ลุมน้ํายอย หวยตุงลุง ๔๓๙,๔๗๒.๕๔ ๓๗.๗๗ 

ลุมน้ํายอย ลําน้ํามูลตอนลาง ๖๙,๓๗๔.๔๖ ๕.๙๖ 

ลุมน้ํายอย ลําเซ ๑,๐๗๔.๐๑ ๐.๐๙ 

ลุมน้ํายอย ลําโดมนอย ๓๑๖.๐๓ ๐.๐๓ 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๒๖ 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๒๗ 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๒๘ 

พื้นที่ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน มีสายน้ําสําคัญ

คือแมน้ําโขงเปนพรมแดนระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ไหลผานแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาดงภูโหลนดานทิศเหนือ ทิศตะวันออก และ ทิศใต  

เปนระยะทางประมาณ ๘๐ กิโลเมตร ระดับน้ําระหวางชวงน้ําหลากกับชวงหนาแลงมีความ

แตกตางกันประมาณ ๑๕ เมตร ระดับน้ําสูงสุดในชวงฤดูฝน ระหวางเดอืนสงิหาคม – กันยายน 

 
ลําหวยที่สําคัญ 

หวยตาหวัง เปนแนวเขตปาสงวนแหงชาตปิาดงภูโหลนดานทิศเหนือ ไหลจาก

ทิศตะวันตกลงสูแมน้ําโขงทางทิศตะวันออก มีลําหวยสาขาที่มีตนกําเนิดจากเทือกเขาในปา

สงวนแหงชาตปิาดงภูโหลนไหลลงหวยตาหวัง ไดแก หวยสวาสดิ์ หวยบง 

หวยแซะ (ปลายหวยเรยีกวาหวยใหญ) เปนลําหวยที่มีพื้นที่รับน้ําอยูภายในปา

สงวนแหงชาตปิาดงภูโหลนทัง้ลุมน้ํา ไหลจากทศิตะวันตกลงแมน้ําโขงทางทศิตะวันออก 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๒๙ 

 
 

ลุมน้ําหวยแซะมีเนื้อที่ประมาณ ๒๓๓,๗๙๗ ไร เกิดจากแนวเทือกเขา

ลอมรอบพื้นที่ลุมน้ําไวคลายแองกระทะ หวยแซะมีความยาวประมาณ ๓๐ กโิลเมตร มีลําหวย

หลัก ๒ สายที่เกิดจากแนวเทือกเขาดานทิศเหนือและลําหวยสายยอย ๆ ที่เกิดจากแนว

เทอืกเขาดานทศิใต 

หวยยาง เปนแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาดงภูโหลนดานทิศตะวันตกเฉียงใต 

ไหลจากทศิเหนอืลงสูแมน้ําโขงทางทศิใต มีลําหวยสาขาที่มีตนกําเนิดจากเทือกเขาในปาสงวน

แหงชาตปิาดงภูโหลนไหลลงหวยยาง 

นอกจากนี้พื้นที่ปาสงวนแหงชาตปิาดงภูโหลนดานทศิตะวันตก ปาสุวรรณวาร ี

และ ปาตุงลุงยังเปนตนกําเนิดลําหวยหลายสายที่ไหลลงสูลําหวยใหญสายหนึ่งช่ือหวยตุงลุง 

หลอเลี้ยงอําเภอศรีเมืองใหมและอําเภอโขงเจียม ไหลจากทิศเหนือไปทิศใตบรรจบแมน้ํามูล

ระหวางบานวังใหม ตําบลหนองแสงใหญ และ บานตุงลุง ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม 

จังหวัดอุบลราชธานี 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๓๐ 

บทท่ี ๙ 

ขอมูลการปฏิบัติงานของกรมปาไม 
 

๙.๑ ขอมูลปาชุมชน 

ในพื้นที่ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่  ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัด

อุบลราชธานี มีโครงการปาชุมชนที่ชุมชนบริหารจัดการและข้ึนทะเบียนกับกรมปาไม จํานวน 

๔๒ โครงการ รวมเนื้อที่ประมาณ ๒๖,๖๕๖ ไร 

อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ  จํานวน ๓๔ โครงการ รวมเนื้อที่ประมาณ 

๒๕,๘๑๕ ไร 

ปาสงวนแหงชาติปาดงภูโหลน จํานวน ๒๙ โครงการ รวมเนื้อที่ประมาณ 

๒๕,๓๗๘ ไร 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการปาชุมชน 

เนื้อท่ี

(ไร) 
หมูบาน ตําบล อําเภอ 

1 โครงการปาชุมชนคําจาว 692 คําจาว เหลางาม โพธ์ิไทร 

2 โครงการปาชุมชนบานนาหวาใต 1,978 นาหวาใต สําโรง โพธ์ิไทร 

3 โครงการปาชุมชนบานนํ้าคํา 905 นํ้าคํา สําโรง โพธ์ิไทร 

4 โครงการปาชุมชนบานนาโพธ์ิใต  (แปลง 3) 50 นาโพธ์ิใต นาโพธ์ิกลาง โขงเจยีม 

5 โครงการปาชุมชนบานนาโพธ์ิใต  (แปลง 1) 60 นาโพธ์ิใต นาโพธ์ิกลาง โขงเจยีม 

6 โครงการปาชุมชนบานนาโพธ์ิใต  (แปลง 2) 195 นาโพธ์ิใต นาโพธ์ิกลาง โขงเจยีม 

7 โครงการปาชุมชนปาชา - ปาดอนปูตา  (แปลงท่ี 2) 45 ดงบาก หนามแทง ศรเีมอืงใหม 

8 โครงการปาชุมชนปาชา - ปาดอนปูตา  (แปลงท่ี 1) 320 ดงบาก หนามแทง ศรเีมอืงใหม 

9 โครงการปาชุมชนบานชาด 2,130 ชาด หนามแทง ศรเีมอืงใหม 

10 โครงการปาชุมชนปาดงภูโหลน 348 ฟาหวน นาคํา ศรเีมอืงใหม 

11 โครงการปาชุมชนปาดงภูโหลน 70 คําหมาใน นาเลิน ศรเีมอืงใหม 

12 โครงการปาชุมชนปาดงภูโหลนบานปากุงใหญ 96 ปากุงใหญ ลาดควาย ศรเีมอืงใหม 

13 โครงการปาชุมชนปาชาสาธารณะประโยชนบานนาโปงโพน 50 นาโปงโพน ลาดควาย ศรเีมอืงใหม 

14 โครงการปาชุมชนบานเหลางาม 178 เหลางาม เหลางาม โพธ์ิไทร 

15 โครงการปาชุมชนบานเกาะโรง 272 เกาะโรง เหลางาม โพธ์ิไทร 

16 โครงการปาชุมชนบานโนนศาลา (แปลง1) 587 โนนศาลา สําโรง โพธ์ิไทร 

17 โครงการปาชุมชนบานโนนศาลา (แปลง 2) 139 โนนศาลา สําโรง โพธ์ิไทร 

18 โครงการปาชุมชนภูทุงวง 2,605 นาหาง สําโรง โพธ์ิไทร 

19 โครงการปาชุมชนโคกทําเล 2,897 นาขาม สําโรง โพธ์ิไทร 

20 โครงการปาชุมชนบานนาเจรญิ 1,137 นาเจรญิ สําโรง โพธ์ิไทร 

21 โครงการปาชุมชนภูหลักดิน 866 รองคันแยง สําโรง โพธ์ิไทร 

22 โครงการปาชุมชนปาดงขุมคํา 1,199 แกงอะฮวน ทาหลวง ตระการพชืผล 

23 โครงการปาชุมชนภูพระแกว 2,816 นาหวา นาเลิน ศรเีมอืงใหม 

24 โครงการปาชุมชนภูนอย ปาชา - ดอนปูตา (แปลงท่ี 1) 83 นาเลิน นาเลิน ศรเีมอืงใหม 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๓๑ 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการปาชุมชน 

เนื้อท่ี

(ไร) 
หมูบาน ตําบล อําเภอ 

25 โครงการปาชุมชนปาภูขาม 1,744 รองเข นาเลิน ศรเีมอืงใหม 

26 โครงการปาชุมชนโคกทําเลเล้ียงสัตว 1,403 สวาสด์ิ นาเลิน ศรเีมอืงใหม 

27 โครงการปาชุมชนบะเตเม 415 สระคํา สงยาง ศรเีมอืงใหม 

28 โครงการปาชุมชนภูใหญ 1,967 หวยยาง สงยาง ศรเีมอืงใหม 

 

ปาสงวนแหงชาตปิาตุงลุง จํานวน ๒ โครงการ รวมเนื้อที่ประมาณ ๖๔ ไร 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการปาชุมชน 

เนื้อท่ี

(ไร) 
หมูบาน ตําบล อําเภอ 

1 โครงการปาชุมชนปาชา-ดอนปูตา (แปลงท่ี 1) 43 นาบะหวา สงยาง ศรเีมอืงใหม 

2 โครงการปาชุมชนปาชา-ดอนปูตา (แปลงท่ี 2) 21 นาบะหวา สงยาง ศรเีมอืงใหม 

 

ปาสงวนแหงชาติปาสุวรรณวารี จํานวน ๓ โครงการ รวมเนื้อที่ประมาณ 

๓๗๓ ไร 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการปาชุมชน 

เนื้อท่ี

(ไร) 
หมูบาน ตําบล อําเภอ 

1 โครงการปาชุมชนปาชาบานคําหวา 50 คําหวา คําไหล ศรเีมอืงใหม 

2 โครงการปาชุมชนปาดงทําเลบานดงดิบ 270 ดงดิบ หวยยาง โขงเจยีม 

3 โครงการปาชุมชนปาดงสมลม 53 หวยยาง หวยยาง โขงเจยีม 

 

อยูในพื้นที่ปาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ จํานวน ๘ 

โครงการ รวมเนื้อที่ประมาณ ๘๔๑ ไร 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการปาชุมชน 

เนื้อท่ี

(ไร) 
หมูบาน ตําบล อําเภอ 

1 โครงการปาชุมชนปาดงบาก 610 ดงบาก หนองแสงใหญ โขงเจยีม 

2 โครงการปาชุมชนปาสาธารณะบานตะบาย (แปลงท่ี 2) 40 ตะบาย ตะบาย ศรเีมอืงใหม 

3 โครงการปาชุมชนปาสาธารณะบานตะบาย (แปลงท่ี 1) 58 ตะบาย ตะบาย ศรเีมอืงใหม 

4 โครงการปาชุมชนบานไร (ปาชา ปาดอนปูตา) แปลงท่ี 1 25 ตะบาย ตะบาย ศรเีมอืงใหม 

5 โครงการปาชุมชนบานไร (ปาชา ปาดอนปูตา) แปลงท่ี2) 33 ตะบาย ตะบาย ศรเีมอืงใหม 

6 โครงการปาชุมชนปาชาสาธารณบานหนองฮี (แปลงท่ี 1) 30 หนองฮี หวยยาง โขงเจยีม 

7 โครงการปาชุมชนปาชาสาธารณบานหนองฮี (แปลงท่ี 2) 16 หนองฮี หวยยาง โขงเจยีม 

8 โครงการปาชุมชนบานตาแหลว (ดอนเจาปู) 29 ตาแหลว ตะบาย ศรเีมอืงใหม 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๓๒ 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๓๓ 

๙.๒ ขอมูลแปลงปลูกปา โครงการปลูกปาฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาต ิจํานวน 

๖ แปลง เนื้อที่ ๓,๐๖๐ ไร 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๓๔ 

๙.๓ ขอมูลราษฎรถอืครอง สํารวจตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดนิและปา

ไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิ

๑) ปาสงวนแหงชาติปาดงภูโหลน จํานวน ๙,๑๕๐ ราย ๑๑,๓๐๔ แปลง 

๑๑๐,๐๓๔-๒-๔๘.๙๗ ไร แยกเปน 

๑.๑ พ้ืนท่ีควบคุม ๓,๖๖๑ ราย ๔,๑๕๑ แปลง ๓๗,๖๒๙-๓-๓๘.๙๔ ไร 

๑.๒ พ้ืนท่ีจะรับรองสิทธ์ิทํากิน (สทก.) ๖,๑๓๘ ราย ๗,๑๕๓ แปลง 

๗๒,๔๐๔-๓-๑๐.๐๓ ไร 

๒) ปาสงวนแหงชาตปิาตุงลุง จํานวน ๕๘ ราย ๖๑ แปลง ๕๙๐-๐-

๙๒.๖๗ ไร แยกเปน 

๒.๑ พื้นที่ควบคุม ๓๑ ราย ๓๓ แปลง ๒๙๑-๒-๒๗.๔๓ ไร 

๒.๒ พื้นที่จะรับรองสทิธิ์ทํากนิ (สทก.) ๒๗ ราย ๒๘ แปลง ๒๙๘-๒-

๖๕.๒๔ ไร 

๓) ปาสงวนแหงชาตปิาสุวรรณวาร ีเปนพื้นที่จะรับรองสทิธิ์ทํากิน (สทก.) 

จํานวน ๒๗ ราย ๓๐ แปลง ๒๑๖-๓-๙๐.๓๒ ไร 

๔) ปาสงวนแหงชาติหลังภู จํานวน ๘๑ ราย ๙๓ แปลง ๗๖๔-๑-

๗๕.๒๐ ไร แยกเปน 

๔.๑ พื้นที่ควบคุม ๓ ราย ๓ แปลง ๖-๑-๐.๓๑ ไร 

๔.๒ พื้นที่จะรับรองสทิธิท์ํากนิ (สทก.) ๗๘ ราย ๙๐ แปลง ๗๕๘-๐-

๗๔.๘๙ ไร 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๓๕ 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๓๖ 

๙.๔ ขอมูลงานอนุญาต มีผูไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาสงวน

แหงชาต ิจํานวน ๒๐ ราย เนื้อที่ ๑๐๔-๐-๑๗.๔๕ ไร 
เนื้อท่ี 

(ไร) 
รหัส ช่ือผูขอ กิจกรรม 

ตําบล

อําเภอ 
ช่ือปา วันอนุญาต ระยะเวลา 

วัน

หมดอายุ 

49.00 อบ.43 กรมสามัญศกึษา สรางโรงเรยีน

มัธยมศกึษา  สาขา

โรงเรยีนโพธ์ิไทร

พิทยาคาร 

ต.เหลา

งาม  อ.

โพธ์ิไทร 

ปาดงภูโหลน 28/5/1993 30 10/5/2025 

80.66 อบ.131.2 กรมชลประทาน กอสรางอางเก็บน้าํ

หวยสงยาง 

ต.นาโพธ์ิ

กลาง อ.

โขงเจยีม 

ปาดงภูโหลน 17/2/1984 30 16/2/2014 

4.91 อบ.47 กรมชลประทาน กอสรางฝายหวย

ทรายอัน 

ต.นาโพธ์ิ

กลาง  อ.

โขงเจยีม 

ปาดงภูโหลน 29/12/1999 30 14/2/2030 

209.21 อบ.54 สํานักงานเรงรัด

พัฒนาชนบท 

กอสรางทางหลวง

ชนบทชัน้ที่ 3  บาน

รองคันแยก 

ต.สําโรง  

อ.โพธ์ิไทร 

ปาดงภูโหลน 17/1/2000 30 9/3/2030 

283.81 อบ.120 สํานักงานตาํรวจ

แหงชาต ิ

สรางสนามฝก

ภาคสนามสําหรับ

ขาราชการตํารวจ

ตระเวนชายแดน 

ต.นาเลนิ  

อ.ศรเีมือง

ใหม 

ปาดงภูโหลน 5/7/2000 30 29/8/2030 

15.11 อบ.60 กรมการศาสนา สรางวัดบานบะไห ต. หวย

ยาง  อ. 

โขงเจยีม 

ปาดงภูโหลน 28/5/1993 30 26/6/2024 

15.05 อบ.125 กรมการศาสนา สรางวัดถ้ําเหวสนิธุชยั ต.โขง

เจยีม อ.

โขงเจยีม 

ปาหลงัภู 28/5/1993 30 23/11/2023 

68.24 อบ.39 กรมชลประทาน สรางอางเกบ็น้ําหวย

ซงิ 

ต.นาโพธ์ิ

กลาง  อ.

โขงเจยีม 

ปาดงภูโหลน 10/5/2000 30 19/6/2030 

96.31 อบ.106 สํานักงานเรงรัด

พัฒนาชนบท 

สรางทางหลวงชนบท

ชัน้ที่ 3 สายบานฟาห

วน-บานสวาท 

ต.นาคํา

และนา

เลนิ  อ.ศรี

เมืองใหม 

ปาดงภูโหลน 31/10/1996 30 17/12/2026 

171.20 อบ.136 กรมทางหลวง สรางทางหลวงสาย 

บานหนองผอืนอย - 

ผาแตม และ บาน

หนองผอืนอย-บาน

กุม-บานตามุย 

ต.หวยไผ 

อ.โขง

เจยีม 

ปาดงภูโหลน 4/5/1989 30 30/5/2019 

25.07 อบ.56 การไฟฟาฝายผลติ

แหงประเทศไทย 

สรางถนนเขาสู

โครงการกอสราง

โรงไฟฟาพลงัน้ําเขื่อน

ปากมูล 

ต.โขง

เจยีม อ.

โขงเจยีม 

ปาหลงัภู 11/10/1990 30 5/11/2020 

118.89 อบ.31 สํานักงานเรงรัด

พัฒนาชนบท 

สรางทางหลวงชนทบ

ชัน้ 3 สายบานเลาะ – 

บานสาํโรง 

ต.สําโรง 

อ.โพธ์ิไทร 

ปาดงภูโหลน 19/6/1995 30 16/7/2025 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๓๗ 

เนื้อท่ี 

(ไร) 
รหัส ช่ือผูขอ กิจกรรม 

ตําบล

อําเภอ 
ช่ือปา วันอนุญาต ระยะเวลา 

วัน

หมดอายุ 

6.65 อบ.50 กองบัญชาการ

ทหารสูงสุด 

เปนแนวปองกันการ

บุกรุกปาของราษฎรมิ

ใหเขามาใกลทีต่ัง้

สํานักงาน 

ต.บาน

ดาน  อ.

โขงเจยีม 

ปาหลงัภู 29/12/1999 30 21/2/2030 

875.65 อบ.9 กรมทางหลวง สรางทางหลวงจังหวัด

สายบานหนามแทง-

บานฟาหวน 

ต.หนาม

แทง อ.ศรี

เมืองใหม 

ปาดงภูโหลน 14/10/1983 จนกวาจะ

หมดความ

จําเปน 

  

85.75 อบ.58 จังหวัด

อุบลราชธาน ี

สรางอางเกบ็น้ําหวย

พะเนยีด 

ต.หนาม

แทง  อ.

ศรเีมือง

ใหม 

ปาดงภูโหลน 3/6/1994     

15.03 อบ.153 นายเสร ี สม

สะอาด 

สรางวัดถ้ําคูหา

สวรรค 

ต.โขง

เจยีม  อ.

โขงเจยีม 

ปาหลงัภู 26/7/1987 30 25/7/2017 

48.93 อบ.153 กรมทางหลวง หมวดการทางระหวาง

เสนทางยุทธศาสตร

สายอาํเภอเขมราฐ – 

อําเภอโขงเจยีม 

ต.หนาม

แทง  อ.

ศรเีมือง

ใหม 

ปาดงภูโหลน 19/2/1980     

7.27 อบ.127 กรมทางหลวง จัดทําสวนหยอมและ

กอสรางศาลาที่พักรมิ

ทาง 

ต.โขง

เจยีม อ.

โขงเจยีม 

ปาหลงัภู 19/5/1993 30 8/7/2023 

19.58 อบ.25 สํานักงานเรงรัด

พัฒนาชนบท 

สรางทางหลวงชนบท

ชัน้ที่ 3 สายบานโพธ์ิ

กลาง-บานซะซอม 

ต.นาโพธ์ิ

กลาง  อ.

โขงเจยีม 

ปาดงภูโหลน 28/6/2000 30 22/8/2030 

15.01 อบ.15 สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาต ิ

สรางวัดภูจันทรแดง ต.สงยาง 

อ.ศรเีมือง

ใหม 

ปาดงภูโหลน 4/5/2011 15 3/5/2017 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๓๘ 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๓๙ 

บทท่ี ๑๐ 

ท่ีต้ังหนวยงานราชการ 

 

หนวยงานสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี และ 

กรมปาไม ในพื้นที่ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่  ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัด

อุบลราชธานี 

๑. หนวยปองกันรักษาปาที่ อบ.๓ (โพธิ์ไทร) ที่ตั้ง ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร  

จ.อุบลราชธานี คาพิกัดที่ตัง้ระบบUTM พื้นหลักฐานWGS๘๔: ๕๓๑๘๕๐E 

๑๗๔๗๘๓๙N 

๒. หนวยปองกันรักษาปาที่ อบ.๔ (ภูโหลน) ที่ตั้ง ต.นาคํา อ.ศรีเมืองใหม  

จ.อุบลราชธานี คาพิกัดที่ตัง้ระบบUTM พื้นหลักฐานWGS๘๔: ๕๓๐๕๕๘E 

๑๗๑๒๘๒๐N 

๓. หนวยปองกันรักษาปาที่ อบ.๖ (ภูโหลน-หวยนาบัว) ที่ตั้ง ต.โขงเจียม  

อ.โขงเจยีม จ.อุบลราชธานี คาพิกัดที่ตั้งระบบUTM พื้นหลักฐานWGS๘๔: 

๕๕๒๖๑๐E ๑๖๙๓๙๐๐N 

๔. หนวยปองกันรักษาปาที่ อบ.๑๒ (ปาดงภูโหลน) ที่ตั้ง ต.หนามแทง  

อ.ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี คาพิกัดที่ตั้งระบบUTM พื้นหลักฐานWGS

๘๔: ๕๕๑๓๒๓E ๑๗๒๑๔๖๒N 

๕. ศูนยศึกษาและพัฒนาวนศาสตรชุมชน ที่ ๑๕ (สาขาอุบลราชธานี) ที่ตั้ง  

ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี คาพิกัดที่ตั้งระบบUTM  

พื้นหลักฐานWGS๘๔: ๕๕๓๘๗๒E  ๑๗๒๐๑๕๗N 

๖. สถานีวนวัฒนวิจัยโขงเจียม ที่ตั้ง ต.หวยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  

คาพิกัดที่ตัง้ระบบUTM พื้นหลักฐานWGS๘๔: ๕๕๒๐๒๗E ๑๗๐๗๓๑๑N 

 

หนวยงานสังกัดกรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และ พันธุพชื ในพื้นทีศู่นยจดัการ

กลุมปาสงวนแหงชาต ิที ่๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธาน ี

๑. วนอุทยานน้ําตกผาหลวง ที่ตั้ง ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี 

คาพิกัดที่ตัง้ระบบUTM พื้นหลักฐานWGS๘๔: ๕๔๐๒๕๔E ๑๗๒๖๒๘๓N 

๒. หนวยพิทักษอุทยานแหงชาตผิาแตม ที่ ผต.๒ (หุงหลวง) ที่ตั้ง ต.หนามแทง 

อ.ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี คาพิกัดที่ตั้งระบบUTM พื้นหลักฐานWGS

๘๔:๕๕๔๔๔๗๒๕๔E ๑๗๓๒๑๖๔N 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๔๐ 

๓. หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติผาแตม ที่ ผต.๔ (หวยทราย) ที่ตั้ง ต.นาโพธิ์

กลาง อ.โขงเจยีม จ.อุบลราชธานี คาพิกัดที่ตัง้ระบบUTM พื้นหลักฐานWGS

๘๔: ๕๕๘๘๖๙E  ๑๗๒๒๖๒๐N 

๔.  หน วยจัดการตนน้ํ าห วยโพธิ์  ที่ ตั้ ง  ต .นาโพธิ์ กลาง  อ. โขงเจี ยม  

จ.อุบลราชธานี คาพิกัดที่ตัง้ระบบUTM พื้นหลักฐานWGS๘๔: ๕๕๙๓๖๙E  

๑๗๒๓๒๑๔N 

๕. สถานีควบคุมไฟปาผาแตม ที่ตั้ง ต.หวยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  

คาพิกัดที่ตัง้ระบบUTM พื้นหลักฐานWGS๘๔: ๕๕๑๘๒๗E ๑๗๐๖๘๐๒N 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๔๑ 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๔๒ 

บทท่ี ๑๑ 

สภาพภูมิประเทศ ธรณีวทิยา 
 

สภาพภูมิประเทศ (Topography) สภาพโดยทั่วไปเปนที่ราบสูง และเทอืกเขาสูง

ต่ําสลับทั่วพื้นที่ สภาพทางธรณวีทิยาเกดิจากการแยกตวัของเปลอืกโลก เปนเทอืกเขาเดยีวกับ

เทอืกเขาพนมดงรกั หรอื ดงเรก็ 

แผนที่ทางธรณวีทิยาระบุวาเปนหนวยภูพานและพระวิหาร เปนภูเขาหินทราย 

มีที่ราบบริเวณริมหวยและตามแนวชายฝงแมน้ําโขง ถัดจากลําน้ําโขงประมาณ ๑ – ๒ 

กโิลเมตร เปนแนวหนาผาสูงชัน ประกอบดวยหนิหนวยตาง ๆ ดังนี้ 

๑. หินหนวยภูพาน (Phu Phan Formation) เปนหินทราย (Sand Stone) สีขาว  

สีสมเรื่อ สีน้ําตาลปนเหลือง มีการตกทับถมเปนรอยช้ันขวาง (Cross bedding Sedimentary) 

เปนหนิที่เกดิในยุค Cretaceous (ประมาณ ๑๓๒ ลานปมาแลว) 

๒. หินหนวยเสาขรัว (Sao Khua Formation) เปนหินทรายสีน้ําตาลอมแดง  

สเีทา และ หนิทรายแปง (Silt Stone) สนี้ําตาลอมมวงและแดงอิฐ เปนช้ันหนิที่มีอายุเกากวาช้ัน

หนิหนวยภูพาน อยูในยุค Jurassic (๑๘๐ ลานปผานมา) 

๓. หินหนวยพระวิหาร (Phra Wihan Formation) เปนหินทรายสีขาว สีชมพู 

ตอนบนของช้ันหนิกรวดทรายมีช้ันขวาง บางสวนเปนดนิดานมีสนี้ําตาลอมแดง 

 

จากขอมูลการสํารวจดนิจังหวัดอุบลราชธาน ีจัดทําโดยกองสํารวจและจําแนก

ดนิ กรมพัฒนาที่ดนิ พื้นที่สวนใหญปกคลุมดวยปาเต็งรัง สภาพดินสวนใหญนี้ไมเหมาะสมกับ

การเพาะปลูก เนื่องจากเนื้อดนิไมอุมน้ํา มีความอุดมสมบูรณต่ํา และเกดิกษัยการอยางรุนแรง 

ชุดดนิที่พบไดแก ดนิชุดโคราช ดนิชุดโพนพิสัย ดินชุดน้ําพอง ดนิชุดรอยเอ็ด 

 

สภาพอากาศ แบงออกเปน ๓ ฤดู ไดแก 

ฤดูฝน ระหวางเดอืนมิถนุายน ถงึเดอืนกันยายน 

ฤดูหนาว ระหวางเดอืนตุลาคม ถงึเดอืนกุมภาพันธ 

ฤดูรอน ระหวางเดอืนมีนาคม ถงึเดอืนพฤษภาคม 

อุณหภูมิในแตละฤดูแตกตางกันอยางมาก ในฤดูฝนมีพายุฝนฟาคะนอง 

ปรมิาณน้ําฝนเฉลี่ย ๑,๘๐๐ มิลลเิมตรตอป ฤดูหนาวอากาศเย็นและแหง ความช้ืนในอากาศ

นอย อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย ๑๙ องศาเซลเซียส ฤดูรอนอากาศรอนจัด อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๕ 

องศาเซลเซียส 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๔๓ 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๔๔ 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๔๕ 

บทท่ี ๑๒ 

ศักยภาพดานสันทนาการ 

 

พื้นที่ปาสงวนแหงชาตปิาดงภูโหลนมีสภาพโดยทั่วไปเปนที่ราบสูงและเนินเขา

สูงต่ําสลับกันทั่วพื้นที่ จึงปรากฏเปนทัศนียภาพที่สวยงาม มีสภาพทางธรณีวิทยาที่สวยงาม

แปลกตาของหนิทราย เกดิจากช้ันหนิทรายและช้ันหนิทรายปนกรวดที่ตกตะกอนทับถมกันเปน

ช้ัน ๆ พบเปนลานหนิทรายทั่วพื้นที่ ช้ันหนิทรายและหนิทรายปนกรวดมีความคงทนตอการกัด

เซาะพังทลายแตกตางกัน ช้ันหนิที่มีความคงทนสูงจะเหลือยื่นออกมาเปนเพิงหิน หรือเปนช้ัน

หนิทับซอนบนเสาหนิ สวนช้ันหนิที่มีความคงทนนอยกวาจะกรอนหายไป หรือถูกกัดเซาะผุพัง

เปนโพรง หรอืเปนสวนคอดเวาอยูใตช้ันหนิแข็ง 

เพิงถ้ําหลายแหงพบรองรอยทางประวัติศาสตรของมนุษยเปนภาพเขียนสียุค

กอนประวัตศิาสตร เชน บรเิวณถ้ําพวง พบรอยฝามือสแีดงประทับบนเพดานหนิทราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

ภาพแสดงสภาพทางธรณวีทิยาที่สวยงามแปลกตาของหนิทราย 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๔๖ 

ลําหวยโดยทั่วไปมีน้ําตก และแกงที่เกิดจากช้ันหินทรายลดหลั่นกันเปนช้ัน ๆ 

และพบกุมภลักษณ (Pot Hole) คอืหลุมหนิที่เกดิจากน้ําในลําหวยพัดเอากรวดทรายมาหมุนวน

ขัดสจีนกลายเปนแองหนิขนาดตาง ๆ 

  
 

  
 

  
 

กรมทรัพยากรธรณรีวมกับจังหวัดอุบลราชธานีดําเนินการสํารวจและผลักดันให

จัดตัง้อุทยานธรณ ี(Geopark) เปนแผนงานหนึ่งของยูเนสโก (The United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization; UNESCO) ทีต่องการปกปองพื้นที่มรดกทางธรณีวทิยาทีมี่

ความสวยงามโดดเดน และรักษาหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สําคัญ รวมทั้งเสริมความรูดาน

ธรณีวิทยาใหประชาชนที่เขาชมอุทยานธรณี นอกจากนี้ยังเปนการสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจของชุมชนรอบขางอยางยั่งยืนผานการทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา เชิงวัฒนธรรม 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๔๗ 

ผลิตภัณฑทองถิ่น นําเทีย่ว เปนวิทยากร และการบริการตางๆ ในบรเิวณ ตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ครอบคลุมพื้นที่รอยละเกาสบิของปาสงวนแหงชาตปิาดงภูโหลน 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๔๘ 

บทท่ี ๑๓ 

แผนท่ีทายกฎกระทรวง 

 

ในพื้นที่ศนูยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จงัหวัด

อุบลราชธาน ีมีปาสงวนแหงชาตจิํานวน ๔ ปา 

๑. ปาสงวนแหงชาติปาดงภูโหลน ประกาศเปนปาสงวนแหงชาติตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๐๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เลม ๙๐ ตอนที่ ๑๕๓ วันที่ ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๑๖ เนื้อที่ประมาณ ๖๘๙,๕๓๕ ไร 

๒. ปาสงวนแหงชาตปิาตุงลุง ประกาศเปนปาสงวนแหงชาติตามกฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔๘๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙  

ตอนที่ ๑๗๑ วันที่ ๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๑๕ เนื้อที่ประมาณ ๑๒,๑๘๘ ไร 

๓. ปาสงวนแหงชาติปาสุวรรณวารี ประกาศเปนปาสงวนแหงชาติตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ ๙๐๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เลม ๘๗ ตอนที่ ๑๖๗ วันที่ ๑ พฤศจกิายน ๒๕๒๓ เนื้อที่ประมาณ ๓๐,๑๐๐ ไร 

๔. ปาสงวนแหงชาตปิาหลังภู ประกาศเปนปาสงวนแหงชาติตามกฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑,๒๑๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๕ 

ตอนที่ ๒๗ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๑ เนื้อที่ประมาณ ๑๐,๘๒๕ ไร 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๔๙ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๕๐ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๕๑ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๕๒ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๕๓ 

 

 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๕๔ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๕๕ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๕๖ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๕๗ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๕๘ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๕๙ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๖๐ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๖๑ 

ภาคผนวก 

 

รายช่ือหมูบานในพื้นที่ปาสงวนแหงชาต ิในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการ

กลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ปาดงภูโหลน 
ลําดับท่ี หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด X Y 

1 บานซะซอม นาโพธ์ิกลาง โขงเจยีม อุบลราชธานี 557571 1723432 

2 บานนาโพธ์ิกลาง นาโพธ์ิกลาง โขงเจยีม อุบลราชธานี 554759 1720237 

3 บานนาโพธ์ิเหนือ นาโพธ์ิกลาง โขงเจยีม อุบลราชธานี 554397 1720229 

4 บานทุงนาเมอืง นาโพธ์ิกลาง โขงเจยีม อุบลราชธานี 563238 1717659 

5 บานดงแถบ หวยยาง โขงเจยีม อุบลราชธานี 546006 1715602 

6 บานหนองผือ นาโพธ์ิกลาง โขงเจยีม อุบลราชธานี 558544 1710600 

7 บานบะไห หวยยาง โขงเจยีม อุบลราชธานี 552909 1708891 

8 บานตามุย หวยไผ โขงเจยีม อุบลราชธานี 558792 1702501 

9 บานกุม หวยไผ โขงเจยีม อุบลราชธานี 553127 1701581 

10 บานหนองผือนอย หวยไผ โขงเจยีม อุบลราชธานี 552511 1702522 

11 บานนาโพธ์ิใต นาโพธ์ิกลาง โขงเจยีม อุบลราชธานี 558138 1719124 

12 บานดงแถบ หวยยาง โขงเจยีม อุบลราชธานี 545920 1715351 

13 บานคันทาเกวยีน นาโพธ์ิกลาง โขงเจยีม อุบลราชธานี 564865 1719141 

14 บานปากลา นาโพธ์ิกลาง โขงเจยีม อุบลราชธานี 567776 1729830 

15 บานหนองผือ นาโพธ์ิกลาง โขงเจยีม อุบลราชธานี 555613 1714291 

16 บานหนองเจรญิ นาโพธ์ิกลาง โขงเจยีม อุบลราชธานี 558682 1711242 

17 บานทาลง หวยไผ โขงเจยีม อุบลราชธานี 560386 1703216 

18 บานคําจาว เหลางาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 543624 1743123 

19 บานเหลางาม เหลางาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 542285 1742166 

20 บานปากหวยมวง เหลางาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 546317 1740903 

21 บานพรสวรรค เหลางาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 545974 1740184 

22 บานสําโรง สําโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 549163 1740263 

23 บานรองคันแยง สําโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 549783 1738600 

24 บานนาหาง สําโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 545764 1736771 

25 บานนาขาม สําโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 543881 1735742 

26 บานโปงเปา เหลางาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 540748 1744770 

27 บานนาเจรญิ สําโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 537495 1734953 

28 บานนาหวาใต สําโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 540094 1734271 

29 บานผาชัน สําโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 552940 1741943 

30 บานสวาสด์ิ นาเลิน ศรเีมอืงใหม อุบลราชธานี 533689 1733682 

31 บานรองเข นาเลิน ศรเีมอืงใหม อุบลราชธานี 537208 1731531 

32 บานพะเนียด หนามแทง ศรเีมอืงใหม อุบลราชธานี 552445 1730823 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๖๒ 

ลําดับท่ี หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด X Y 

33 บานคําหมาไน นาเลิน ศรเีมอืงใหม อุบลราชธานี 539207 1731165 

34 บานหุงหลวง หนามแทง ศรเีมอืงใหม อุบลราชธานี 554450 1731426 

35 บานหวยยาง สงยาง ศรเีมอืงใหม อุบลราชธานี 530344 1729719 

36 บานภูหลน สงยาง ศรเีมอืงใหม อุบลราชธานี 529564 1728779 

37 บานคํานอย ตะบาย ศรเีมอืงใหม อุบลราชธานี 522791 1728451 

38 บานนาเลิน นาเลิน ศรเีมอืงใหม อุบลราชธานี 539772 1725464 

39 บานดงบาก หนามแทง ศรเีมอืงใหม อุบลราชธานี 548598 1725047 

40 บานนาหวา นาเลิน ศรเีมอืงใหม อุบลราชธานี 538655 1724185 

41 บานนาทอย หนามแทง ศรเีมอืงใหม อุบลราชธานี 547826 1722872 

42 บานนาคอ หนามแทง ศรเีมอืงใหม อุบลราชธานี 550912 1723370 

43 บานนาโปงโพน ลาดควาย ศรเีมอืงใหม อุบลราชธานี 537575 1723245 

44 บานชาด หนามแทง ศรเีมอืงใหม อุบลราชธานี 549824 1721871 

45 บานใหมดงสําโรง นาคํา ศรเีมอืงใหม อุบลราชธานี 540405 1716954 

46 บานไรเจรญิ นาเลิน ศรเีมอืงใหม อุบลราชธานี 533513 1735376 

47 บานเหลาใต นาเลิน ศรเีมอืงใหม อุบลราชธานี 532382 1734132 

48 บานนาหวยแดง นาคํา ศรเีมอืงใหม อุบลราชธานี 539678 1715559 

49 บานหนองแตโนนสําราญ นาคํา ศรเีมอืงใหม อุบลราชธานี 543428 1715572 

50 บานไรศรสุีข หนามแทง ศรเีมอืงใหม อุบลราชธานี 547972 1720660 

51 บานหนามแทง หนามแทง ศรเีมอืงใหม อุบลราชธานี 553168 1721974 

52 บานหนามแทง หนามแทง ศรเีมอืงใหม อุบลราชธานี 552500 1721465 

หมายเหตุ คาพิกัดระบบ UTM พื้นหลักฐาน WGS ๘๔ 

 

ปาตุงลุง 
ลําดับท่ี หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด X Y 

1 บานนาบะหวา สงยาง ศรเีมอืงใหม อุบลราชธานี 528452 1725232 

2 บานสระคํา สงยาง ศรเีมอืงใหม อุบลราชธานี 531008 1723805 

หมายเหตุ คาพิกัดระบบ UTM พื้นหลักฐาน WGS ๘๔ 

 

ปาสุวรรณวาร ี
ลําดับท่ี หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด X Y 

1 บานโพนแพง หวยยาง โขงเจยีม อุบลราชธานี 544512 1710275 

2 บานคําบอน คําไหล โขงเจยีม อุบลราชธานี 540098 1709129 

3 บานหนองนกทา คําไหล โขงเจยีม อุบลราชธานี 539185 1710683 

หมายเหตุ คาพิกัดระบบ UTM พื้นหลักฐาน WGS ๘๔ 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๖๓ 

ปาหลังภู 
ลําดับท่ี หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด X Y 

1 บานหวยสะคาม โขงเจยีม โขงเจยีม อุบลราชธานี 550843 1694942 

2 บานถํ้าปอง โขงเจยีม โขงเจยีม อุบลราชธานี 549178 1695709 

3 บานหัวเหว โขงเจยีม โขงเจยีม อุบลราชธานี 549441 1692457 

หมายเหตุ คาพิกัดระบบ UTM พื้นหลักฐาน WGS ๘๔ 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๖๔ 

ความเปนมาในการจดัการทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที่ของศนูยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที ่

๑๘๙ ปาดงภูโหลน จงัหวัดอุบลราชธานี 

 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 สังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่  ๗ สาขา

อุบลราชธาน ีเพ่ิมศูนยจัดการปาสงวนแหงชาตติามที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ ๗ สาขา

อุบลราชธาน ีเสนอจํานวน ๓ หนวยงาน ไดแก 

๑. ศูนยจัดการปาสงวนแหงชาตปิาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี 

๒. ศูนยจดัการปาสงวนแหงชาติปาดงใหญ จังหวัดอํานาจเจรญิ 

๓. ศูนยจัดการปาสงวนแหงชาตปิาดงมะไฟ จังหวัดยโสธร 

 

 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 ในสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่  ๗ สาขา

อุบลราชธาน ีจัดตัง้สํานักงานปาสงวนแหงชาต ิจํานวน ๓ หนวยงาน คอื 

๑. สํานักงานปาสงวนแหงชาตปิาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี 

๒. สํานักงานปาสงวนแหงชาตปิาดงมะไฟ จังหวัดยโสธร 

๓. สํานักงานปาสงวนแหงชาตปิาดงใหญ จังหวัดอํานาจเจรญิ 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๖๕ 

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

เรื่อง การจัดตัง้สํานักงานปาสงวนแหงชาต ิใหจัดตัง้สํานักงานปาสงวนแหงชาต ิในสังกัดสํานัก

จัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑ – ๑๓ และสํานักจัดการทรัพยากรปาไมสาขา จํานวน ๓๐๙ 

หนวยงาน ในสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี จัดตั้งสํานักงานปา

สงวนแหงชาต ิจํานวน ๑๒ หนวยงาน ไดแก 

๑. สํานักงานปาสงวนแหงชาตปิาดงภูโหลน จังหวดัอุบลราชธาน ี

๒. สํานักงานปาสงวนแหงชาตปิาดงขุมคํา จังหวัดอุบลราชธาน ี

๓. สํานักงานปาสงวนแหงชาตปิาชองเม็ก จังหวัดอุบลราชธาน ี

๔. สํานักงานปาสงวนแหงชาตปิาสสีุก จังหวัดอุบลราชธานี 

๕. สํานักงานปาสงวนแหงชาตปิาดงฟาหวน จังหวัดอุบลราชธาน ี

๖. สํานกังานปาสงวนแหงชาตปิาบณุฑรกิ จังหวัดอุบลราชธานี 

๗. สํานักงานปาสงวนแหงชาตปิาฝงซายลําโดมใหญ จังหวัดอุบลราชธาน ี

๘. สํานกังานปาสงวนแหงชาตปิาดงใหญ จงัหวัดอํานาจเจรญิ 

๙. สํานกังานปาสงวนแหงชาตปิาดงหัวกองและปาดงบังอ่ี จังหวัดอํานาจเจรญิ 

๑๐. สํานกังานปาสงวนแหงชาตปิาดงคําเปอย แปลงที่ 1 จังหวัดอํานาจเจรญิ 

๑๑. สํานักงานปาสงวนแหงชาตปิาดงปอและปาดงบังอ่ี จังหวัดยโสธร 

๑๒. สํานักงานปาสงวนแหงชาตปิาดงมะไฟ จังหวัดยโสธร 

 

 กรมปาไมมีแนวนโยบายในการบูรณาการภารกิจของกรมปาไมในการ

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

๒๕๕๗ จัดตัง้ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิจํานวน ๒๓ หนวยงาน ในสังกัดสํานักจัดการ

ทรัพยากรปาไมที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี จัดตั้งศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๑๘๙ 

ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี 

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

ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิ(เตรยีมการ) จํานวน ๒๘๖ หนวยงาน ในสังกัดสํานักจัดการ

ทรัพยากรปาไมที่ ๗ สาขาอุบลราชธาน ีจัดตัง้ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ (เตรียมการ) 

จํานวน ๑๑ หนวยงาน ไดแก 

๑. ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิ(เตรยีมการ) ที่ ๑๙๐ ปาดงขุมคํา 

๒. ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิ(เตรยีมการ) ที ่๑๙๑ ปาชองเม็ก 

๓. ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิ(เตรยีมการ) ที่ ๑๙๒ ปาสสีุก 

๔. ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิ(เตรยีมการ) ที่ ๑๙๓ ปาดงฟาหวน 

๕. ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิ(เตรยีมการ) ที่ ๑๙๔ ปาบุณฑรกิ 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๑๘๙ ปาดงภูโหลน จังหวัดอุบลราชธานี หนา ๖๖ 

๖.ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิ(เตรยีมการ) ที ่๑๙๕ ปาฝงซายลําโดมใหญ 

๗. ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิ(เตรยีมการ) ที ่๑๙๖ ปาดงใหญ 

๘. ศนูยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิ(เตรยีมการ) ที่ ๑๙๗ ปาดงหัวกองและปาดงบังอ่ี 

๙. ศนูยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิ(เตรยีมการ) ที่ ๑๙๘ ปาดงคําเดอืย แปลงที ่๑ 

๑๐. ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิ(เตรยีมการ) ที่ ๑๙๙ ปาดงปอและปาดงบังอ่ี 

๑๑. ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิ(เตรยีมการ) ที่ ๒๐๐ ปาดงมะไฟ 


