
 

 

ขอมูลพื้นฐาน 
ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิท่ี ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอโีต จงัหวัดปราจนีบุรี 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ท่ี ๙ สาขาปราจนีบุรี 

และ 

สํานักจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิ

กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

 

 
 
 

มิถุนายน ๒๕๕๙ 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๒ 

สารบัญ 

หนา 

บทสรุปสําหรับผูบรหิาร ๓ 

บทท่ี ๑ ขอมูลทีต่ัง้สํานักงาน ๖ 

บทท่ี ๒ ขอมูลพื้นที่รับผิดชอบ ๑๐ 

บทท่ี ๓ ขอมูลประเภทพื้นที ่ ๑๙ 

บทท่ี ๔ ขอมูลพื้นที่ปา ๒๐ 

บทท่ี ๕ ขอมูลการแบงช้ันคุณภาพลุมน้ํา ๒๑ 

บทท่ี ๖ ขอมูลจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดนิปาไมในพื้นที ่ ๒๔ 

ปาสงวนแหงชาต ิ

บทท่ี ๗ ขอมูลระดับความสงู ๒๗ 

บทท่ี ๘ ขอมูลลุมน้ําหลักและลุมน้ํายอย ๒๘ 

บทท่ี ๙ ขอมูลการปฏิบัตงิานของกรมปาไมตามแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม ๓๓ 

 ๙.๑ ขอมูลปาชุมชน ๓๓ 

 ๙.๒ ขอมูลงานอนุญาต ๓๕ 

บทท่ี ๑๐ ที่ตัง้หนวยงานกรมปาไม ๓๘ 

บทท่ี ๑๑ สภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ ๓๙ 

บทท่ี ๑๒ ปาสงวนแหงชาตปิาน้ําตกเขาอีโต ๔๐ 

บทท่ี ๑๓ แผนที่ทายกฎกระทรวง ๔๑ 

ภาคผนวก ๕๕ 

ปาคุมครอง ปาไมถาวรตามมตคิณะรฐัมนตร ี ๕๕ 

ความเปนมาในการจดัการทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที ่ ๕๖ 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๓ 

บทสรุปผูบริหาร 

 

ความสําคัญ 

ขอมูลพื้นฐานเปนหัวใจสําคัญในการวางแผนจัดการพื้นที่ และจัดทําแผนแมบท

ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ในเบื้องตนกรมปาไมใชขอบเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติตาม

แผนที่ทายกฎกระทรวง และแนวเขตปกครองระดับตําบลเปนกรอบในการจัดทําขอมูลพื้นฐาน 

โดยมีเปาหมายเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการวางแผนจัดการทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที่แบบมีสวน

รวม สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ยุทธศาสตรกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรกรมปาไม และเปนที่ยอมรับของผูมีสวนได

สวนเสียทุกกลุมในระดับตําบล สรุปขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของศูนยจัดการกลุมปาสงวน

แหงชาต ิที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจนีบุรี ดังนี้ 

๑. ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัด

ปราจนีบุรี ตัง้อยูที่ ตําบลเนนิหอม อําเภอเมืองปราจนีบุร ีจังหวัดปราจนีบุรี 

๒. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ แบงภารกิจเพื่อการจัดการพื้นที่ปาออกเปน ๒ 

สวน ดังนี้ 

๒.๑ ดูแลจัดทําฐานขอมูลภาพรวมของปาสงวนแหงชาติตามกฎกระทรวง

จํานวน ๔ ปา คอื 

๑) ปาสงวนแหงชาติปาน้ําตกเขาอีโต เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๑๓,๕๙๓  ไร 

๒) ปาสงวนแหงชาติปาประดู-วังตะเคียน เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๙๘๗ ไร 

๓) ปาสงวนแหงชาตปิาทุงโพธิ ์เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ ๑๙,๓๕๐ ไร 

๔) ปาสงวนแหงชาตปิาแกงดนิสอ ปาแกงใหญ และ ปาเขาสะโตน 

เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ ๗๐๕,๑๐๙ ไร 

๒.๒ บรกิารประชาชนดานการปาไมในทองที่เขตปกครองจังหวัดปราจีนบุรี 

จํานวน ๑๑ อําเภอ  เนื้อที่  ๔,๒๘๓,๗๕๐ ไร (๖,๘๕๔ ตาราง

กโิลเมตร) ดังนี้ 

๑. อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จํานวน ๑๓ ตําบล 

๑๒๕ หมูบาน เนื้อที่ ๔๕๕,๐๖๓ ไร ( ๗๒๘ ตารางกโิลเมตร) 

๒. อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก จํานวน ๑๐ ตําบล ๑๑๘ 

หมูบาน เนื้อที ่๒๔๒,๗๕๐ ไร ( ๓๘๘ ตารางกโิลเมตร) 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๔ 

๓. อําเภอปากพล ีจังหวัดนครนายก จํานวน ๗ ตําบล ๕๗ หมูบาน 

เนื้อที่ ๓๒๔,๔๓๘ ไร ( ๕๑๙ ตารางกโิลเมตร) 

๔. อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก จํานวน ๑๑ ตําบล ๑๑๖ 

หมูบาน เนื้อที ่๓๐๔,๐๐๐ ไร ( ๔๘๖ ตารางกโิลเมตร) 

๕. อําเภอประจันตคาม จงัหวัดปราจนีบุร ีจํานวน ๙ ตําบล ๑๐๖ 

หมูบาน เนื้อที ่๕๖๕,๐๐๐ ไร ( ๙๐๔ ตารางกโิลเมตร) 

๖. อําเภอนาด ีจงัหวัดปราจนีบุร ีจํานวน ๖ ตําบล ๖๓ หมูบาน เนื้อที ่

๗๓๐,๐๐๐ ไร ( ๑,๑๖๘ ตารางกโิลเมตร) 

๗. อําเภอเมืองปราจนีบุร ีจังหวัดปราจนีบรุ ีจํานวน ๑๓ ตําบล 

๑๔๔ หมูบาน เนื้อที่ ๒๘๒,๔๓๘ ไร ( ๔๕๒ ตารางกโิลเมตร) 

๘. อําเภอกบนิทรบรุ ีจงัหวัดปราจนีบุร ีจํานวน ๑๔ ตําบล ๑๙๓ 

หมูบาน เนื้อที ่๘๑๘,๑๒๕ ไร ( ๑,๓๐๙ ตารางกโิลเมตร) 

๙. อําเภอบานสราง จงัหวัดปราจนีบุร ีจํานวน ๙ ตําบล ๘๘ หมูบาน 

เนื้อที่ ๒๒๕,๗๕๐ ไร ( ๓๖๑ ตารางกโิลเมตร) 

๑๐. อําเภอศรมีหาโพธ ิจังหวัดปราจนีบุร ีจํานวน ๑๐ ตาํบล ๙๐ 

หมูบาน เนื้อที ่๒๕๔,๔๓๘ ไร ( ๔๐๗ ตารางกโิลเมตร) 

๑๑. อําเภอศรมีโหสถ จงัหวัดปราจนีบุร ีจํานวน ๔ ตําบล ๒๔ 

หมูบาน เนื้อที ่๘๑,๗๕๐ ไร ( ๑๓๑ ตารางกโิลเมตร) 

๓. ศูนย ฯ บริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมด ๔,๘๙๘,๑๔๓.๗๙ ไร ประกอบดวย

พื้นที่ ส.ป.ก. เนื้อที่ ๔๑๓,๔๐๒.๓๘ ไร พื้นที่อุทยานแหงชาต ิเนื้อที่ ๑,๖๕๙,๐๐๙.๘๔ ไร พื้นที่

ปาสงวนแหงชาติในความรับผิดชอบของกรมปาไม เนื้อที่ ๘๓,๗๕๔.๘๑ ไร และ พื้นที่บริการ

ประชาชนนอกเขตปาสงวนแหงชาติ เนื้อที่ ๒,๗๔๑,๙๗๕.๗๖ ไร 

๔. พื้นที่ปาคงสภาพในความรับผิดชอบของศูนย ฯ เนื้อที่ ๑,๖๓๑,๑๘๘.๒๐ ไร 

คิด เปนรอยละ ๓๓.๓๐ ของพื้นที่รับ ผิดชอบของศูนย ฯ  อยู ใน เขตอุทยานแหงชาต ิ

๑,๕๒๒,๕๕๘.๐๔ ไร อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่กรมปาไมรับผิดชอบ ๓๗,๙๖๒.๖๘ ไร อยู

ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ๖,๔๔๕.๑๐ ไร และ อยูในพื้นที่บริการประชาชนนอกเขตปาสงวน

แหงชาติ ๖๔,๒๒๒.๓๗ ไร 

๕. มีพื้นที่ลุมน้ํา ช้ันที่  ๑ และ ๒ ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย  ฯ  เนื้อที่  

๑,๐๔๕,๒๐๘.๓๔ ไร คิดเปนรอยละ ๒๑.๓๖ ของพื้นที่ศูนย ฯ 

๖. มีพื้นที่ปาสงวนแหงชาติในความรับผิดชอบของกรมปาไมรอยละ ๑.๗๑ 

ของพื้นที่ศูนย ฯ อยูในพื้นที่อําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอนาดี และอําเภอกบินทรบุรี จังหวัด

ปราจนีบุรี 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๕ 

๗. จุดที่สูงที่สุดในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ มีความสูง ๑,๓๕๑ เมตรจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลาง เปนจุดแบงแนวเขตระหวาง อําเภอเมืองนครนายก อําเภอปากพลี 

จังหวัดนครนายก และ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา และจุดต่ําสุดประมาณ ๕ เมตร

จากระดับน้ําทะเลปานกลาง บรเิวณที่ราบลุมแมน้ําปราจนีบุรี 

๘. ขอมูลการปฏิบัตงิานของกรมปาไมตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ใน

พื้นที่ศูนย ฯ 

๘.๑  โครงการปาชุมชนที่ชุมชนบริหารจัดการและข้ึนทะเบียนกับ 

กรมปาไม ๕๕ โครงการ 

๘.๒  ขอมูลงานอนุญาต มีผูไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพื้นที่ปา

สงวนแหงชาติ จํานวน ๓๖ ราย เนื้อที่ ๑๑,๓๔๕.๔๑ ไร 

 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ศูนยจัดการปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี มี

พื้นที่ปาคงสภาพในความรับผิดชอบของศูนย ฯ ที่สําคัญคือปาน้ําตกเขาอีโต มีเนื้อที่ประมาณ 

๑๑,๒๗๔.๔๗ ไร มีศักยภาพในการจัดการดานการเรียนรูและสันทนาการ เชน เปนแหลง

พักผอนหยอนใจ แหลงเรียนรูศึกษาธรรมชาติ เปนสถานที่จัดคายอนุรักษ/สิ่งแวดลอมศึกษา 

เสนทางเดนิศกึษาธรรมชาต ิเสนทางจักรยานเสอืภูเขา ฯลฯ 

ชุมชนรอบพื้นที่ปามีความตระหนักตื่นตัว มีการรวมตัวกันเปนกลุมองคกรตาง 

ๆ เชน เครือขายอนุรักษ สภาองคกรชุมชนตําบลเนินหอม เขามามีสวนรวมในการบริหาร

จัดการ 

ควรจัดใหมีกระบวนการวางแผนจัดการทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที่แบบมีสวนรวม 

ในระดับหมูบานและตําบล ซ่ึงจะเปนเครื่องมือชวยใหผูมีสวนไดสวนเสีย เขาใจซ่ึงกันและกัน 

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

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๖ 

บทท่ี ๑ 

ขอมูลท่ีต้ังสํานักงาน 

 

ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจนีบรุ ี

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที ่๙ สาขาปราจนีบุร ี

ที่ตัง้ ตําบลเนนิหอม อําเภอเมืองปราจนีบรุ ีจงัหวัดปราจนีบุร ี

 

ตารางที่ ๑ ขอมูลตดิตอผูอํานวยการศนูยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที ่๒๓๕ ปาน้ําตกเขา

อีโต จังหวัดปราจนีบรุ ี

 

ผูอํานวยการศูนย ฯ นายธรีวัฒน ออนสําล ี

ปที่ดํารงตําแหนง ๒๕๕๘ 

โทรศัพท ๐๘ ๙๖๗๗ ๘๖๘๖ 

โทรสาร  

Email Trawat2508@hotmail.com 

Website www.forest.go.th 

 

ตารางที่ ๒ คาพิกัดทีต่ัง้ศนูยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัด

ปราจนีบรุ ี

UTM พื้นหลกัฐาน WGS ๘๔ Geographic Coordinate System 

ตะวันออก ตะวันออก 

เหนอื เหนอื 

 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๗ 

 
 

ภาพที่ ๑ ที่ตัง้ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที ่๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจนีบรุ ี



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๘ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๙ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๑๐ 

บทท่ี ๒ 

ขอมูลพื้นท่ีรับผดิชอบ 

 

๑. พื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขา

อีโต จังหวัดปราจนีบุรี แบงภารกจิเพื่อการจัดการพื้นที่ปาออกเปน ๒ สวน ดังนี้ 

 

๑.๑  ดูแลจดัทําฐานขอมูลภาพรวมของปาสงวนแหงชาติตามกฎกระทรวงฯ 

๑) ปาสงวนแหงชาตปิาน้ําตกเขาอีโต เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๑๓,๕๙๓  ไร 

๒) ปาสงวนแหงชาตปิาประดู-วังตะเคียน เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๙๘๗ ไร 

๓) ปาสงวนแหงชาตปิาทุงโพธิ ์เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ ๑๙,๓๕๐ ไร 

๔) ปาสงวนแหงชาตปิาแกงดนิสอ ปาแกงใหญ และ ปาเขาสะโตน 

เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ ๗๐๕,๑๐๙ ไร 

 

๑.๒  บรกิารประชาชนดานการปาไมในทองที่เขตปกครองจังหวัดปราจนีบุรี 

จํานวน ๑๑ อําเภอ  เนื้อที่  ๔,๒๘๓,๗๕๐ ไร (๖,๘๕๔ ตาราง

กโิลเมตร) ดังนี้ 

๑. อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จํานวน ๑๓ ตําบล 

๑๒๕ หมูบาน เนื้อที่ ๔๕๕,๐๖๓ ไร ( ๗๒๘ ตารางกโิลเมตร) 

๒. อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก จํานวน ๑๐ ตําบล ๑๑๘ 

หมูบาน เนื้อที ่๒๔๒,๗๕๐ ไร ( ๓๘๘ ตารางกโิลเมตร) 

๓. อําเภอปากพล ีจังหวัดนครนายก จํานวน ๗ ตําบล ๕๗ หมูบาน 

เนื้อที่ ๓๒๔,๔๓๘ ไร ( ๕๑๙ ตารางกโิลเมตร) 

๔. อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก จํานวน ๑๑ ตําบล ๑๑๖ 

หมูบาน เนื้อที ่๓๐๔,๐๐๐ ไร ( ๔๘๖ ตารางกโิลเมตร) 

๕. อําเภอประจันตคาม จงัหวัดปราจนีบุร ีจํานวน ๙ ตําบล ๑๐๖ 

หมูบาน เนื้อที ่๕๖๕,๐๐๐ ไร ( ๙๐๔ ตารางกโิลเมตร) 

๖. อําเภอนาด ีจงัหวัดปราจนีบุร ีจํานวน ๖ ตําบล ๖๓ หมูบาน เนื้อที ่

๗๓๐,๐๐๐ ไร ( ๑,๑๖๘ ตารางกโิลเมตร) 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๑๑ 

๗. อําเภอเมืองปราจนีบุร ีจังหวัดปราจนีบรุ ีจํานวน ๑๓ ตําบล 

๑๔๔ หมูบาน เนื้อที่ ๒๘๒,๔๓๘ ไร ( ๔๕๒ ตารางกโิลเมตร) 

๘. อําเภอกบนิทรบรุ ีจงัหวัดปราจนีบุร ีจํานวน ๑๔ ตําบล ๑๙๓ 

หมูบาน เนื้อที ่๘๑๘,๑๒๕ ไร ( ๑,๓๐๙ ตารางกโิลเมตร) 

๙. อําเภอบานสราง จงัหวัดปราจนีบุร ีจํานวน ๙ ตําบล ๘๘ หมูบาน 

เนื้อที่ ๒๒๕,๗๕๐ ไร ( ๓๖๑ ตารางกโิลเมตร) 

๑๐. อําเภอศรมีหาโพธ ิจังหวัดปราจนีบุร ีจํานวน ๑๐ ตาํบล ๙๐ 

หมูบาน เนื้อที ่๒๕๔,๔๓๘ ไร ( ๔๐๗ ตารางกโิลเมตร) 

๑๑. อําเภอศรมีโหสถ จงัหวัดปราจนีบุร ีจํานวน ๔ ตําบล ๒๔ 

หมูบาน เนื้อที ่๘๑,๗๕๐ ไร ( ๑๓๑ ตารางกโิลเมตร) 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๑๒ 

๒. ขอมูลพื้นที่ตามเขตปกครอง 

๒.๑ อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จํานวน ๑๓ ตําบล ๑๒๕ 

หมูบาน เนื้อที ่๔๕๕,๐๖๓ ไร ( ๗๒๘ ตารางกโิลเมตร) 

ตารางที่ ๓ แสดงขอมูลตําบลในอําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

ตําบล หมูบาน บาน ชาย หญิง รวม 

นครนายก      

ทาชาง ๑๓ ๑,๖๔๐ ๒,๒๕๓ ๒,๕๗๖ ๔,๘๒๙ 

บานใหญ ๗ ๑,๙๑๘ ๑,๙๗๔ ๒,๐๔๖ ๔,๐๒๐ 

วังกระโจม ๗ ๘๙๙ ๑,๓๐๕ ๑,๔๔๗ ๒,๗๕๒ 

ทาทราย ๗ ๑,๑๘๔ ๑,๗๐๑ ๑,๗๘๙ ๓,๔๙๐ 

ดอนยอ ๗ ๑,๓๘๐ ๒,๓๙๑ ๒,๔๓๕ ๔,๘๒๖ 

ศรจีุฬา ๑๒ ๑,๙๓๒ ๒,๙๓๖ ๒,๙๗๐ ๕,๙๐๖ 

ดงละคร ๑๓ ๒,๖๒๕ ๔,๐๑๗ ๔,๑๔๒ ๘,๑๕๙ 

ศรนีาวา ๘ ๑,๘๗๘ ๒,๔๙๕ ๒,๗๘๔ ๕,๒๗๙ 

สารกิา ๑๒ ๔,๘๔๒ ๕,๐๙๒ ๕,๓๓๓ ๑๐,๔๒๕ 

หนิตัง้ ๙ ๒,๐๗๘ ๒,๗๘๔ ๒,๘๙๗ ๕,๖๘๑ 

เขาพระ ๑๓ ๓,๑๓๖ ๔,๘๘๒ ๔,๘๗๔ ๙,๗๕๖ 

พรหมณ ี ๑๗ ๗,๒๕๖ ๑๐,๖๙๙ ๘,๖๐๔ ๑๙,๓๐๓ 

รวม ๑๒๕ ๓๐,๗๖๘ ๔๒,๕๒๙ ๔๑,๘๙๗ ๘๔,๔๒๖ 

หมายเหตุ ขอมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

คําขวัญจังหวัดนครนายก : นครนายก เมืองในฝนที่ใกลกรุง ภูเขางาม น้ําตกสวย  

รวยธรรมชาต ิปราศจากมลพิษ 

 

๒.๒ อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก จํานวน ๑๐ ตําบล ๑๑๘ หมูบาน 

เนื้อที่ ๒๔๒,๗๕๐ ไร ( ๓๘๘ ตารางกโิลเมตร) 

ตารางที่ ๔ แสดงขอมูลตําบลในอําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 

ตําบล หมูบาน บาน ชาย หญิง รวม 

บานนา ๑๑ ๑,๓๔๑ ๑,๘๐๔ ๑,๙๒๐ ๓,๗๒๔ 

บานพราว ๑๒ ๒,๐๔๓ ๒,๔๖๙ ๒,๗๔๒ ๕,๒๑๑ 

บานพรกิ ๑๒ ๓,๔๕๘ ๕,๑๑๑ ๕,๕๑๘ ๑๐,๖๒๙ 

อาษา ๘ ๗๙๖ ๑,๒๐๐ ๑,๒๙๗ ๒,๔๙๗ 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๑๓ 

ตําบล หมูบาน บาน ชาย หญิง รวม 

ทองหลาง ๘ ๑,๕๘๕ ๒,๕๕๓ ๒,๖๑๘ ๕,๑๗๑ 

บางออ ๑๔ ๑,๔๗๔ ๒,๐๕๕ ๒,๑๔๓ ๔,๑๙๘ 

พิกุลออก ๑๒ ๑,๘๖๗ ๒,๕๘๕ ๒,๘๓๕ ๕,๔๒๐ 

ปาขะ ๑๓ ๓,๑๙๗ ๔,๒๓๘ ๔,๔๕๒ ๘,๖๙๐ 

เขาเพ่ิม ๑๖ ๒,๙๒๓ ๔,๐๕๔ ๔,๑๘๔ ๘,๒๓๘ 

ศรกีะอาง ๑๐ ๓,๓๙๙ ๕,๖๓๕ ๔,๓๐๔ ๙,๙๓๙ 

รวม ๑๑๖ ๒๒,๐๘๓ ๓๑,๗๐๔ ๓๒,๐๑๓ ๖๓,๗๑๗ 

หมายเหตุ ขอมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

คําขวัญอําเภอบานนา : หลวงพอเกดิพระขลัง ม่ังค่ังการคา ระบําบานนาคูเมือง 

ลอืเลื่องงานสงกรานต ถิ่นฐานเกษตรกรรม งามเลศิน้ําตกกะอาง 

 

๒.๓ อําเภอปากพล ีจังหวัดนครนายก จํานวน ๗ ตําบล ๕๗ หมูบาน เนื้อ

ที่ ๓๒๔,๔๓๘ ไร ( ๕๑๙ ตารางกโิลเมตร) 

ตารางที่ ๕ แสดงขอมูลตําบลในอําเภอปากพล ีจงัหวัดนครนายก 

ตําบล หมูบาน บาน ชาย หญิง รวม 

เกาะหวาย ๖ ๗๙๘ ๑,๐๒๖ ๑,๐๙๘ ๒,๑๒๔ 

ปากพล ี ๗ ๑,๒๕๐ ๑,๗๕๘ ๑,๘๕๘ ๓,๖๑๖ 

ทาเรอื ๘ ๑,๓๑๐ ๒,๐๑๙ ๒,๐๓๑ ๔,๐๕๐ 

เกาะโพธิ์ ๗ ๙๕๕ ๑,๔๐๘ ๑,๔๓๔ ๒,๘๔๒ 

โคกกรวด ๗ ๙๗๕ ๑,๔๕๖ ๑,๕๐๓ ๒,๙๕๙ 

หนองแสง ๙ ๑,๑๖๙ ๑,๕๕๕ ๑,๗๓๑ ๓,๒๘๖ 

นาหนิลาด ๗ ๑,๓๓๑ ๑,๘๘๗ ๑,๙๓๘ ๓,๘๒๕ 

รวม ๕๑ ๗,๗๘๘ ๑๑,๑๐๙ ๑๑,๕๙๓ ๒๒,๗๐๒ 

หมายเหตุ ขอมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

คําขวัญอําเภอปากพลี : สบืสานวัฒนธรรม งามล้ําธรรมชาต ิพระธาตุศักดิ์สทิธิ ์

พิพิธภัณฑพื้นบาน ตํานานไทย-ลาว-พวน มากลวนอาหารปลา 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๑๔ 

๒.๔ อําเภอองครักษ จงัหวัดนครนายก จํานวน ๑๑ ตําบล ๑๑๖ หมูบาน 

เนื้อที่ ๓๐๔,๐๐๐ ไร ( ๔๘๖ ตารางกโิลเมตร) 

ตารางที่ ๖ แสดงขอมูลตําบลในอําเภอองครกัษ จงัหวัดนครนายก 

ตําบล หมูบาน บาน ชาย หญิง รวม 

พระอาจารย ๑๓ ๑,๙๓๔ ๓,๒๓๐ ๓,๑๙๑ ๖,๔๒๑ 

บงึศาล ๙ ๑,๕๙๒ ๒,๙๒๖ ๒,๙๕๔ ๕,๘๘๐ 

ศรีษะกระบอื ๑๓ ๒,๐๙๐ ๓,๓๘๑ ๓,๓๗๓ ๖,๗๕๔ 

โพธิ์แทน ๙ ๑,๒๗๕ ๒,๒๓๙ ๒,๒๕๙ ๔,๔๙๘ 

บางสมบูรณ ๑๓ ๑,๓๙๓ ๑,๙๕๑ ๒,๐๓๙ ๓,๙๙๐ 

ทรายมูล ๑๑ ๑,๗๐๒ ๒,๕๒๓ ๒,๕๐๙ ๕,๐๓๒ 

บางปลากด ๑๑ ๓,๐๙๔ ๓,๕๙๘ ๓,๙๐๙ ๗,๕๐๗ 

บางลูกเสอื ๑๒ ๑,๓๕๙ ๑,๗๔๔ ๑,๘๗๑ ๓,๖๑๕ 

องครักษ ๗ ๑,๕๘๗ ๒,๔๐๘ ๒,๔๐๒ ๔,๘๑๐ 

ชุมพล ๘ ๑,๓๙๐ ๒,๗๖๓ ๒,๘๖๔ ๕,๖๒๗ 

คลองใหญ ๑๐ ๒,๖๔๔ ๒,๙๔๕ ๓,๓๑๗ ๖,๒๖๒ 

หมายเหตุ ขอมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 

๒.๕ อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบรุ ีจํานวน ๙ ตําบล ๑๐๖ หมูบาน 

เนื้อที่ ๕๖๕,๐๐๐ ไร ( ๙๐๔ ตารางกโิลเมตร) 

ตารางที่ ๗ แสดงขอมูลตําบลในอําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุร ี

ตําบล หมูบาน บาน ชาย หญิง รวม 

ประจันตคาม ๑๑ ๑,๖๐๕ ๒,๓๘๔ ๒,๓๘๔ ๔,๗๖๘ 

เกาะลอย ๗ ๑,๔๘๘ ๒,๓๗๘ ๒,๔๒๗ ๔,๘๐๕ 

บานหอย ๑๐ ๑,๒๗๖ ๒,๒๕๒ ๒,๓๖๖ ๔,๖๑๘ 

หนองแสง ๖ ๑,๐๕๓ ๑,๖๙๑ ๑,๘๕๕ ๓,๕๔๖ 

ดงบัง ๑๐ ๑,๒๙๙ ๒,๐๒๙ ๒,๑๔๖ ๔,๑๗๕ 

คําโตนด ๑๘ ๒,๓๕๔ ๓,๖๒๒ ๓,๗๔๐ ๗,๓๖๒ 

บุฝาย ๑๓ ๑,๔๑๒ ๒,๕๐๒ ๒,๖๓๘ ๕,๑๔๐ 

หนองแกว ๑๒ ๑,๓๗๓ ๒,๒๓๗ ๒,๔๐๕ ๔,๖๔๒ 

โพธิ์งาม ๑๙ ๓,๖๖๙ ๕,๑๒๗ ๕,๔๖๗ ๑๐,๕๙๔ 

รวม ๑๐๖ ๑๕,๕๒๙ ๒๔,๒๒๒ ๒๕,๔๒๘ ๔๙,๖๕๐ 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๑๕ 

หมายเหตุ ขอมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

คําขวัญอําเภอปากพลี : ดนิแดนไมกวาดงาม ลอืเลื่องนามน้ําตกใส 

ไผเศรษฐกจิอําไพ รวมหลากหลายหัตถกรรม 

 

๒.๖ อําเภอนาด ีจงัหวัดปราจนีบุร ีจํานวน ๖ ตําบล ๖๓ หมูบาน เนื้อที่ 

๗๓๐,๐๐๐ ไร ( ๑,๑๖๘ ตารางกโิลเมตร) 

ตารางที่ ๘ แสดงขอมูลตําบลในอําเภอนาด ีจังหวัดปราจนีบุร ี

ตําบล หมูบาน บาน ชาย หญิง รวม 

นาด ี ๑๕ ๒,๘๑๔ ๔,๓๑๒ ๔,๒๗๗ ๘,๕๘๙ 

สําพันตา ๙ ๒,๐๗๗ ๒,๗๙๐ ๒,๘๐๓ ๕,๕๙๓ 

สะพานหนิ ๑๐ ๑,๐๗๕ ๑,๗๑๑ ๑,๗๕๓ ๓,๔๖๔ 

ทุงโพธิ ์ ๗ ๒,๘๕๘ ๓,๔๙๘ ๓,๔๗๗ ๖,๙๗๕ 

แกงดนิสอ ๑๒ ๓,๖๘๓ ๕,๑๓๖ ๕,๒๕๑ ๑๐,๓๘๗ 

บุพราหมณ ๑๐ ๓,๑๙๗ ๔,๔๓๑ ๔,๕๓๕ ๘,๙๖๖ 

รวม ๖๓ ๑๕,๗๐๔ ๒๑,๘๗๘ ๒๒,๐๙๖ ๔๓,๙๗๔ 

หมายเหตุ ขอมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

คําขวัญอําเภอนาดี : หนิเพิงลองแกง นาดแีหลงอุทยาน ปาลานทะเลหมอก 

 

๒.๗ อําเภอเมืองปราจนีบุร ีจังหวัดปราจนีบรุ ีจํานวน ๑๓ ตําบล ๑๔๔ 

หมูบาน เนื้อที ่๒๘๒,๔๓๘ ไร ( ๔๕๒ ตารางกโิลเมตร) 

ตารางที่ ๙ แสดงขอมูลตําบลในอําเภอเมืองปราจนีบุร ีจังหวัดปราจนีบุร ี

ตําบล หมูบาน บาน ชาย หญิง รวม 

หนาเมือง      

รอบเมือง ๙ ๒,๓๓๙ ๒,๙๖๙ ๓,๓๘๒ ๖,๓๕๑ 

วัดโบสถ ๑๑ ๘๒๔ ๑,๔๑๐ ๑,๔๓๙ ๒,๘๔๙ 

บางเดชะ ๙ ๑,๕๖๖ ๑,๕๒๗ ๑,๖๓๓ ๓,๑๖๐ 

ทางาม ๑๒ ๑,๖๙๘ ๓,๓๐๑ ๒,๖๔๖ ๕,๙๔๗ 

บางบรบิูรณ ๖ ๔๖๔ ๖๓๔ ๖๔๙ ๑,๒๘๓ 

ดงพระราม ๑๒ ๖,๑๖๓ ๘,๓๓๑ ๖,๒๓๘ ๑๔,๕๖๙ 

บานพระ ๑๙ ๖,๑๒๗ ๘,๓๘๖ ๗,๒๔๓ ๑๕,๖๒๙ 

โคกไมลาย ๗ ๑,๗๒๙ ๑,๙๑๔ ๒,๐๘๗ ๔,๐๐๑ 

ไมเค็ด ๑๒ ๔,๒๓๗ ๖,๕๒๕ ๕,๕๓๓ ๑๒,๐๕๘ 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๑๖ 

ตําบล หมูบาน บาน ชาย หญิง รวม 

ดงข้ีเหล็ก ๑๔ ๓,๕๑๘ ๔,๙๒๘ ๕,๓๖๕ ๑๐,๒๙๓ 

เนนิหอม ๒๐ ๒,๗๑๕ ๓,๗๓๐ ๓,๙๕๔ ๗,๖๘๔ 

โนนหอม ๑๓ ๑,๒๐๕ ๑,๘๙๔ ๒,๐๔๖ ๓,๙๔๐ 

รวม ๑๔๔ ๓๒,๕๘๕ ๔๕,๕๔๙ ๔๒,๒๑๕ ๘๗,๗๖๔ 

หมายเหตุ ขอมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 

๒.๘ อําเภอกบนิทรบุร ีจังหวัดปราจนีบรุ ีจํานวน ๑๔ ตาํบล ๑๙๓ หมูบาน 

เนื้อที่ ๘๑๘,๑๒๕ ไร ( ๑,๓๐๙ ตารางกโิลเมตร) 

ตารางที่ ๑๐ แสดงขอมูลตําบลในอําเภอกบนิทรบรุ ีจงัหวัดปราจนีบุร ี

ตําบล หมูบาน บาน ชาย หญิง รวม 

กบนิทร ๑๒ ๔,๔๙๓ ๕,๐๒๖ ๕,๒๖๒ ๑๐,๒๘๘ 

เมืองเกา ๒๒ ๔,๔๘๐ ๖,๑๘๐ ๖,๔๓๐ ๑๒,๖๑๐ 

วังดาล ๑๖ ๒,๒๕๓ ๓,๗๑๕ ๓,๗๙๙ ๗,๕๑๔ 

นนทร ี ๑๖ ๔,๔๒๕ ๔,๔๘๐ ๔,๗๖๗ ๙,๒๔๗ 

ยานร ี ๑๒ ๒,๓๖๗ ๔,๗๖๔ ๔,๘๒๑ ๙,๕๘๕ 

วังตะเคียน ๑๗ ๓,๓๐๒ ๕,๓๓๖ ๕,๔๑๗ ๑๐,๗๕๓ 

หาดนางแกว ๗ ๑,๓๒๕ ๒,๐๘๑ ๒,๒๔๒ ๔,๓๒๓ 

ลาดตะเคียน ๑๓ ๓,๔๔๑ ๔,๕๕๑ ๔,๗๑๓ ๙,๒๖๔ 

บานนา ๑๑ ๒,๘๒๑ ๔,๓๗๑ ๔,๕๔๐ ๘,๙๑๑ 

บอทอง ๑๐ ๒,๐๒๐ ๓,๐๘๒ ๓,๒๒๑ ๖,๓๐๓ 

หนองกี ่ ๑๒ ๗,๕๖๔ ๗,๑๙๗ ๗,๔๓๔ ๑๔,๖๓๑ 

นาแขม ๑๑ ๑,๖๐๔ ๒,๔๗๑ ๒,๔๕๔ ๔,๙๒๕ 

เขาไมแกว ๑๑ ๒,๗๗๗ ๔,๕๘๖ ๔,๕๒๐ ๙,๑๐๖ 

วังทาชาง ๒๓ ๕,๓๖๙ ๘,๐๘๗ ๘,๑๗๒ ๑๖,๒๕๙ 

รวม ๑๙๓ ๔๘,๒๔๑ ๖๕,๙๒๗ ๖๗,๗๙๒ ๑๓๓,๗๑๙ 

หมายเหตุ ขอมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

คําขวัญอําเภอกบนิทรบุร ี: ผักกระเฉดชะลูดน้ํา เลื่องลอืนามดานหนุมาณ  

ปราการภาคบูรพา แรมีคาทองคํา ตนแมน้ําบางปะกง  

ดงขาวโพดแหลมทอง ถิน่ของนกเปดน้ํา งามล้ําหนองปลาแขยง 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๑๗ 

๒.๙ อําเภอบานสราง จังหวัดปราจนีบรุ ีจํานวน ๙ ตําบล ๘๘ หมูบาน เนื้อ

ที่ ๒๒๕,๗๕๐ ไร ( ๓๖๑ ตารางกโิลเมตร) 

ตารางที่ ๑๑ แสดงขอมูลตําบลในอําเภอบานสราง จังหวัดปราจนีบุร ี

ตําบล หมูบาน บาน ชาย หญิง รวม 

บานสราง ๑๑ ๙๑๐ ๑,๕๕๖ ๑,๖๔๒ ๓,๑๙๘ 

บางกระเบา ๙ ๙๑๕ ๑,๓๐๓ ๑,๒๖๙ ๒,๕๗๒ 

บางเตย ๑๐ ๘๘๗ ๑,๓๑๓ ๑,๓๗๐ ๒,๖๘๓ 

บางยาง ๑๓ ๑,๒๑๖ ๑,๙๐๗ ๑,๙๓๙ ๓,๘๔๖ 

บางแตน ๑๓ ๑,๔๔๔ ๒,๑๔๑ ๒,๒๙๐ ๔,๔๓๑ 

บางพลวง ๑๑ ๑,๗๒๒ ๒,๗๘๘ ๒,๙๐๖ ๕,๖๙๔ 

บางปลารา ๘ ๘๑๗ ๑,๒๑๕ ๑,๑๘๓ ๒,๓๙๘ 

บางขาม ๖ ๖๓๙ ๘๖๓ ๘๘๔ ๑,๗๔๗ 

กระทุมแพว ๗ ๔๙๔ ๖๙๗ ๗๒๔ ๑,๔๒๑ 

รวม ๘๘ ๙,๐๔๔ ๑๓,๗๘๓ ๑๔,๒๐๗ ๒๗,๙๙๐ 

หมายเหตุ ขอมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

คําขวัญอําเภอบานสราง :  หลวงพอจาดเลื่องลอืช่ือ ถิ่นระบอืกุงใหญ  

เสื่อกกเสรมิรายได ทุงนาขาวเรอืงรอง 

 

๒.๑๐ อําเภอศรมีหาโพธ ิจังหวัดปราจนีบุร ีจํานวน ๑๐ ตําบล ๙๐ หมูบาน 

เนื้อที่ ๒๕๔,๔๓๘ ไร ( ๔๐๗ ตารางกโิลเมตร) 

ตารางที่ ๑๒ แสดงขอมูลตําบลในอําเภอศรมีหาโพธ ิจังหวัดปราจนีบุร ี

ตําบล หมูบาน บาน ชาย หญิง รวม 

ศรมีหาโพธ ิ ๑๒ ๒,๔๘๓ ๓,๐๙๕ ๓,๐๐๒ ๖,๐๙๗ 

สัมพันธ ๗ ๕๕๖ ๘๖๑ ๘๘๕ ๑,๗๔๖ 

บานทาม ๘ ๑,๐๘๑ ๑,๖๖๙ ๑,๗๙๕ ๓,๔๖๔ 

ทาตูม ๑๐ ๒๐,๔๐๑ ๘,๖๔๗ ๙,๑๕๕ ๑๗,๘๐๒ 

บางกุง ๕ ๕๓๒ ๗๖๓ ๘๑๘ ๑,๕๘๑ 

ดงกระทงยาม ๗ ๑,๒๘๘ ๑,๙๕๗ ๒,๐๙๗ ๔,๐๕๔ 

หนองโพรง ๑๒ ๔,๕๙๗ ๕,๗๓๒ ๕,๘๖๗ ๑๑,๕๙๙ 

หัวหวา ๑๗ ๓,๔๗๓ ๕,๐๒๘ ๕,๑๗๘ ๑๐,๒๐๖ 

หาดยาง ๔ ๓๙๗ ๕๘๔ ๖๓๐ ๑,๒๑๔ 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๑๘ 

ตําบล หมูบาน บาน ชาย หญิง รวม 

กรอกสมบูรณ ๗ ๔,๐๓๘ ๓,๓๖๗ ๓,๔๗๕ ๖,๘๔๒ 

รวม ๙๐ ๓๘,๘๔๖ ๓๑,๗๐๓ ๓๒,๙๐๒ ๖๔,๖๐๕ 

หมายเหตุ ขอมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

คําขวัญอําเภอศรมีหาโพธิ์ : เกษตรม่ันคง อุตสาหกรรมม่ังค่ัง การคารุงเรอืง เมืองศรมีหาโพธ ิ

 

๒.๑๑ อําเภอศรมีโหสถ จงัหวัดปราจนีบุร ีจํานวน ๔ ตําบล ๒๔ หมูบาน 

เนื้อที่ ๘๑,๗๕๐ ไร ( ๑๓๑ ตารางกโิลเมตร) 

ตารางที่ ๑๓ แสดงขอมูลตําบลในอําเภอศรมีโหสถ จังหวัดปราจนีบุร ี

ตําบล หมูบาน บาน ชาย หญิง รวม 

โคกปบ ๙ ๑,๓๕๓ ๑,๕๔๐ ๑,๕๕๕ ๓,๐๙๕ 

โคกไทย ๗ ๒,๘๑๓ ๓,๒๔๙ ๓,๔๖๙ ๖,๗๑๘ 

คูลําพัน ๔ ๓๙๔ ๕๖๓ ๕๙๒ ๑,๑๕๕ 

ไผชะเลอืด ๔ ๖๕๒ ๙๓๖ ๘๘๙ ๑,๘๒๕ 

รวม ๒๔ ๕,๒๑๒ ๖,๒๘๘ ๖,๕๐๕ ๑๒,๗๙๓ 

หมายเหตุ ขอมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

คําขวัญอําเภอศรีมโหสถ : ไหวหลวงพอทวารวด ีตนศรมีหาโพธิ์ยนืนาน 

โบราณสถานพระบาทคู มาฆปูรณมีเทศกาล 

สบืสานบุญบัง้ไฟ สมโอใหญรสด ี

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๑๙ 

บทท่ี ๓ 

ขอมูลประเภทพื้นท่ี 

 

พื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขา

อีโต จังหวัดปราจนีบุรี ประกอบดวยพื้นที่ลักษณะตาง ๆ ตามกฎหมาย ไดแก ปาสงวนแหงชาต ิ

เขตปฏิรูปที่ดนิ อุทยานแหงชาติ 

 

ตารางที่ ๑๔ ขอมูลประเภทพื้นที่ตามกฎหมาย 

ประเภทพื้นที ่ เนื้อที่ (ไร) 

ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๓๕ ๔,๘๙๘,๑๔๓.๗๙ 

ปาสงวนแหงชาตติามทายกฎกระทรวง ๗๓๙,๐๓๙.๐๐ 

เขตปฏิรูปทีด่นิ ๔๑๓,๔๐๒.๓๘ 

อุทยานแหงชาต ิ ๑,๖๕๙,๐๐๙.๘๔ 

พื้นที่บรกิารนอกเขตปาสงวนแหงชาต ิ ๒,๗๔๑,๙๗๕.๗๖ 

ปาสงวนแหงชาตใินความรับผิดชอบคงเหลอื ๘๓,๗๕๔.๘๑ 

 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๒๐ 

บทท่ี ๔ 

ขอมูลพื้นท่ีปา 

 

ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขา

อีโต มีพื้นที่คงสภาพปาจากขอมูลการแปลตีความภาพถายดาวเทียมเพื่อวิเคราะหพื้นที่ปาคง

สภาพ ป ๒๕๕๖-๒๕๕๗ จํานวนประมาณ  ๑,๖๓๑,๑๘๘.๒๐ ไร 

 

ตารางที่ ๑๕ ขอมูลพื้นที่คงสภาพปาในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ 

๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจนีบุรี 

ประเภทพื้นที ่
ขนาดพื้นที ่ ปาคงสภาพ 

(ไร) (ไร) (รอยละ) 

ศจก.ปส. ที ่๒๓๕ ๔,๘๙๘,๑๔๓.๗๙ ๑,๖๓๑,๑๘๘.๒๐ ๓๓.๓๐ 

เขตปฏิรูปทีด่นิ ๔๑๓,๔๐๒.๓๘ ๖,๔๔๕.๑๐ ๐.๑๓ 

อุทยานแหงชาต ิ ๑,๖๕๙,๐๐๙.๘๔ ๑,๕๒๒,๕๕๘.๐๔ ๓๑.๐๘ 

พื้นที่บรกิารนอกปาสงวนแหงชาต ิ ๒,๗๔๑,๙๗๕.๗๖ ๖๔,๒๒๒.๓๗ ๑.๓๑ 

ปาสงวนแหงชาตใินความรับผิดชอบ ๘๓,๗๕๔.๘๑ ๓๗,๙๖๒.๖๘ ๐.๗๘ 

หมายเหตุ รอยละเปรยีบเทยีบกับพื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ 

 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๒๑ 

บทท่ี ๕ 

ขอมูลการแบงชัน้คุณภาพลุมนํ้า 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผสมผสานกันอยูเปนระบบนิเวศหนึ่งๆ 

การวางแผนจัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุมน้ํา ก็คอืการกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดนิ โดยการ

ประสานหลักการของการวางแผนการใชที่ดิน เขากับความสัมพันธระหวางกันของ

ทรัพยากรธรรมชาตทิี่มีอยู รวมกับศักยภาพของพื้นที่ในดานอุทกวทิยาที่สัมพันธตอการเปนตน

น้ําลําธาร และรวมไปถงึลักษณะแนวโนมของการกอเกดิปญหาและมลภาวะของสิ่งแวดลอมที่

อาจเกดิข้ึน หากมีการนําทรัพยากรในพื้นที่ลุมน้ําไปใชหรือมีการพัฒนาพื้นที่ ซ่ึงเรียกวิธีการนี้

วา “การกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ํา” 

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

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผสมผสานกันอยูเปนระบบนิเวศหนึ่งๆ การวางแผนการ

จัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุมน้ํา ก็คือ การกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดิน โดยประสานหลัก

ของการวางแผนการใชที่ดนิเขากับความสัมพันธระหวางกันของทรัพยากรธรรมชาตทิี่มีอยู รวม

กับศักยภาพของพื้นที่ในดานอุทกวิทยาที่สัมพันธตอการเปนตนน้ําลําธาร และรวมไปถึง

ลักษณะแนวโนมของการกอเกดิปญหาและมลภาวะของสิ่งแวดลอมที่อาจจะมีข้ึน หากมีการนํา

ทรัพยากรนั้นๆ ไปใช หรือมีการพัฒนาพื้นที่ ซ่ึงเรียกวิธีการนี้ในเบื้องตนวา การกําหนดช้ัน

คุณภาพลุมน้ํา 

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2525 เรื่อง โครงการศึกษาเพื่อ

กําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ําที่สําคัญของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหสํานักงาน

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาตดิําเนินโครงการศึกษา เพื่อกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ํา และ

กําหนดนโยบายการใชที่ดนิตอไปในอนาคต ในการศกึษาเพื่อกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ําในครั้งนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปน

ผูดําเนินการ ใชหลักเกณฑในการกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ํา รวม 6 ประการ คือ สภาพภูมิ

ประเทศ ระดับความลาดชัน ความสูงจากระดับน้ําทะเล ลักษณะทางธรณีวิทยา ลักษณะทาง

ปฐพีวทิยา และ สภาพปาไมที่เหลอือยูในปจจุบัน การกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ําจําแนกตามมติ

คณะรัฐมนตร ีแบงเปน 5 ระดับ คอื 

พื้นที่ลุมน้ํา ช้ันที่  1 เปนพื้นที่ลุมน้ําที่ควรสงวนไวเปนพื้นที่ตนน้ําลําธาร

โดยเฉพาะ เนื่องจากวาอาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไดงาย

และรุนแรง โดยมีการแบงออกเปน 2 ระดับช้ันยอย คอื พื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 1A, ไดแก พื้นที่ตนน้ํา

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



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๒๒ 

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

ภาคกลาง ลุมน้ําปาสัก ลุมน้ําภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ และสวนอ่ืนๆ (ลุมน้ํา

ชายแดน) พื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 1B, เปนพื้นที่ที่สภาพปาสวนใหญไดถูกทําลาย ดัดแปลง หรือ

เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาหรอืการใชที่ดนิรูปแบบอ่ืนกอน พ.ศ.2525 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 2 เปนพื้นที่ที่มีคาดัชนีช้ันคุณภาพลุมน้ําตามที่การศึกษาเพื่อ

จําแนกช้ันคุณภาพลุมน้ําของแตละลุมน้ําไดกําหนดไว พื้นที่ดังกลาวเหมาะตอการเปนตนน้ําลํา

ธารในระดับรองจากลุมน้ําช้ันที่ 1 สามารถนําพื้นที่ลุมน้ําช้ันนี้ไปใชเพื่อประโยชนที่สําคัญอยาง

อ่ืนได เชน การทําเหมืองแร เปนตน 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 3 เปนพื้นที่ที่สามารถใชประโยชนไดทั้งการทําไม เหมืองแร 

และการปลูกพชืกสกิรรมประเภทไมยนืตน 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 4 โดยสภาพปาของลุมน้ําช้ันนี้ไดถูกบุกรุกแผวถางเปนที่ใช

ประโยชน เพื่อกจิการพชืไรเปนสวนใหญ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 5 พื้นที่นี้โดยทั่วไปเปนที่ราบหรือที่ลุมหรือเนินลาดเอียง

เล็กนอย และสวนใหญปาไมไดถูกแผวถางเพื่อประโยชนดานเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา

และ กจิการอ่ืนไปแลว 

 

ตารางที่ ๑๖ ขอมูลการแบงช้ันคุณภาพลุมน้ําในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวน

แหงชาต ิที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจนีบุรี 

ช้ันคุณภาพลุมน้ํา 
พื้นที ่

ไร รอยละ 

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ ๔,๘๙๘,๑๔๓.๗๙ ๑๐๐ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที ่๑ ๘๔๑,๓๗๑.๗๗ ๑๗.๑๘ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที ่๒ ๒๐๔,๘๓๖.๕๗ ๔.๑๘ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที ่๓ ๔๐๐,๘๖๘.๖๓ ๘.๑๘ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที ่๔ ๔๓๖,๐๙๖.๓๔ ๘.๙๐ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที ่๕ ๓,๐๔๓,๕๘๕.๑๔ ๖๒.๑๔ 

 

หมายเหตุ พื้นที่ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี 

มีเนื้อที่ ๔,๘๙๘,๑๔๓.๗๙ ไร มีพื้นที่อุทยานแหงชาติทับซอน เนื้อที่ ๑,๖๕๙,๐๐๙.๘๔ ไร 

คงเหลอืพื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ เนื้อที่ ๕๘๔,๔๖๗.๙๗ ไร การคํานวณคารอยละของพื้นที่

ช้ันคุณภาพลุมน้ําในที่นี้รวมพื้นที่อุทยานแหงชาติสวนที่ทับซอนปาสงวนแหงชาติปาแกงดินสอ 

ปาแกงใหญ และ ปาเขาสะโตนดวย เนื่องจากอยูในพื้นที่ลุมน้ําเดยีวกัน 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๒๓ 

 

 
 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ ๑A, ๑ B, ๒, ๓ และ ๔ สวนใหญอยูในพื้นที่อุทยานแหงชาติ

เขาใหญ ทับลาน และ ปางสดีา สวนพื้นที่บรกิารประชาชนตามแนวเขตปกครองเปนพื้นที่ลุมน้ํา

ช้ันที ่๕ 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๒๔ 

บทท่ี ๖ 

ขอมูลจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและท่ีดนิปาไมในพื้นท่ีปาสงวน

แหงชาต ิและการจําแนกพื้นท่ีเพื่อการบริหารจัดการอยางเหมาะสม 

 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๕ เรื่อง การจําแนกเขตการใช

ประโยชนทรัพยากรและที่ดนิปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ 

มีนาคม ๒๕๓๕ เรื่อง ผลการจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นที่ปา

สงวนแหงชาติเพ่ิมเติม การกําหนดพื้นที่ปาสงวนแหงชาติจําแนกเปนเขตตาง ๆ ตามการใช

ประโยชนทรัพยากรและที่ดนิปาไมได ๓ เขต (Zone) ดังนี้ 

๑. เขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ (Zone C) หมายถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ที่

กําหนดไวเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดนิ น้ํา พันธุพชื และพันธุสัตวที่มีคุณคาหายาก เพื่อการ

ปองกันภัยธรรมชาตอัินเกดิจากน้ําทวมและการพังทลายของดนิ ตลอดทัง้เพื่อประโยชนในดาน

การศกึษา การวจิัย นันทนาการของประชาชนและความม่ันคงของชาต ิ

๒. เขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) หมายถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่

กําหนดไวเพื่อผลติไม และของปารวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ

กําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ําและการจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดนิในพื้นที่ปาชายเลน พื้นที่เพื่อ

การพัฒนาการทรัพยากรปาไม และพื้นที่ประสานการใชประโยชนรวมกันระหวางทรัพยากร ปา

ไมกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เชน ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรแร และทรัพยากรพลังงาน 

เพื่อประโยชนทางเศรษฐกจิและความม่ันคงของชาต ิตลอดทัง้ตองไมอยูในหลักเกณฑที่จําแนก

ใหเปนเขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ 

๓. เขตพื้นที่ปาที่เหมาะสมตอการเกษตร (Zone A) หมายถึง พื้นที่ปาสงวน

แหงชาติที่มีสมรรถนะที่ดินเหมาะสมตอการเกษตรหรือศักยภาพสูงในการพัฒนาดาน

การเกษตร ตามผลการจําแนกสมรรถนะที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน รัฐสามารถพัฒนาความ

เปนอยูของราษฎร ไดอยางมีประสทิธภิาพ อีกทัง้ตองไมอยูในหลักเกณฑที่จะจําแนกใหเปนเขต

พื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ และเขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกจิ 

 

 

 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๒๕ 

ตารางที่ ๑๗ ขอมูลการจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดนิปาไมในเขตปาสงวนแหงชาต ิตามมติ

คณะรัฐมนตร ีวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๕ ในพื้นที่ศนูยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๓๕ ปา

น้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจนีบรุ ี

 

การจําแนกเขตการใชประโยชน 
พื้นที ่

ไร รอยละ 

ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๓๕ ๔,๘๙๘,๑๔๓.๗๙ ๑๐๐ 

เขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรกัษ ๕๒๒,๔๑๓.๘๔ ๑๐.๖๗ 

เขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกจิ ๒๗๙,๑๑๒.๑๐ ๕.๗๐ 

เขตพื้นที่ปาทีเ่หมาะสมกับการเกษตรกรรม ๑๐,๗๙๐.๔๙ ๐.๒๒ 

กันออก ๑๐,๓๔๑.๕๔ ๐.๒๑ 

 

หมายเหตุ พื้นที่ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุร ี

มีเนื้อที่ ๔,๘๙๘,๑๔๓.๗๙ ไร มีพื้นที่อุทยานแหงชาติทับซอน เนื้อที่ ๑,๖๕๙,๐๐๙.๘๔ ไร 

คงเหลอืพื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ เนื้อที่ ๕๘๔,๔๖๗.๙๗ ไร การคํานวณคารอยละของพื้นที่

จําแนกการใชประโยชนในที่นี้รวมพื้นที่อุทยานแหงชาติสวนที่ทับซอนปาสงวนแหงชาติปาแกง

ดนิสอ ปาแกงใหญ และ ปาเขาสะโตนดวย 

 

เขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ สวนใหญอยูในพื้นที่อุทยานแหงชาติปางสีดา 

บางสวนอยูในเขตปาสงวนแหงชาตปิาน้ําตกเขาอีโต และ ปาทุงโพธิ์ 

เขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาแกงดินสอ ปาแกง

ใหญ และ ปาเขาสะโตน ปาสงวนแหงชาติปาน้ําตกเขาอีโต ปาสงวนแหงชาติปาทุงโพธิ์ และ ปา

สงวนแหงชาตปิาประดู-วังตะเคียน ซ่ึงสงมอบพื้นที่ใหสํานักงานปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรมใน

ป ๒๕๓๖ นําไปประกาศกําหนดเปนเขตปฏิรูปที่ดนิ 

สวนเขตพื้นที่ปาทีเ่หมาะสมกับการเกษตรกรรมไมไดอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ

ที่ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจนีบุร ีรับผิดชอบ 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๒๖ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๒๗ 

บทท่ี ๗ 

ขอมูลระดับความสูง 

 

จุดที่สูงที่สุดในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ มีความสูง ๑,๓๕๑ เมตรจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลาง เปนจุดแบงแนวเขตระหวาง อําเภอเมืองนครนายก อําเภอปากพล ี

จังหวัดนครนายก และ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสมีา อยูในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

และจุดต่ําสุดประมาณ ๕ เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง บรเิวณที่ราบลุมแมน้ําปราจนีบุรี 

 
 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๒๘ 

บทท่ี ๘ 

ขอมูลลุมนํ้าหลักและลุมนํ้ายอย 

 

คณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติ ไดแบงพื้นที่ประเทศไทยออกเปนลุมน้ํา

สําคัญ ๒๕ ลุมน้ํา และลุมน้ํายอย ๒๕๔ ลุมน้ํายอย มีพื้นที่ลุมน้ํารวมทั้งประเทศประมาณ 

๕๑๑,๓๖๑ ตารางกโิลเมตร (ไมรวมพื้นที่เกาะ ยกเวนเกาะภูเก็ต) 

ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี

อยูในพื้นที่ลุมน้ําหลัก ลุมน้ําปราจีนบุรี และ ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ํายอย แมน้ําปราจีนบุรี

ตอนลาง แมน้ําพระปรง แมน้ําหนุมาน และ แมน้ํานครนายก 

 

ตารางที่ ๑๘ ขอมูลลุมน้ําหลกัและลุมน้ํายอยในพื้นที่ศนูยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๓๕  

ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจนีบรุ ี

 

ลุมน้ํา 
พื้นที ่

ไร รอยละ 

ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิท่ี ๒๓๕ ๔,๘๙๘,๑๔๓.๗๙ ๑๐๐ 

ลุมน้ําหลัก ลุมน้ําปราจีนบุรี ๓,๓๔๙,๙๓๓.๗๕ ๖๘.๓๙ 

ลุมน้ํายอย แมน้ําปราจนีบรุตีอนลาง ๑,๔๕๕,๒๑๒.๕๐ ๒๙.๗๑ 

ลุมน้ํายอย แมน้ําพระปรง ๕๗๑,๑๑๕.๐๐ ๑๑.๖๖ 

ลุมน้ํายอย แมน้ําหนุมาน ๑,๓๒๓,๖๐๖.๒๕ ๒๗.๐๒ 

ลุมน้ําหลัก ลุมน้ําบางปะกง ๑,๒๖๑,๗๙๓.๗๕ ๒๕.๗๖ 

ลุมน้ํายอย แมน้ํานครนายก ๑,๒๖๑,๗๙๓.๗๕ ๒๕.๗๖ 

 

หมายเหตุ พื้นที่ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุร ี

มีเนื้อที่ ๔,๘๙๘,๑๔๓.๗๙ ไร มีพื้นที่อุทยานแหงชาติทับซอน เนื้อที่ ๑,๖๕๙,๐๐๙.๘๔ ไร 

คงเหลอืพื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ เนื้อที่ ๕๘๔,๔๖๗.๙๗ ไร การคํานวณคารอยละของพื้นที่

ช้ันคุณภาพลุมน้ําในที่นี้รวมพื้นที่อุทยานแหงชาติสวนที่ทับซอนปาสงวนแหงชาติปาแกงดินสอ 

ปาแกงใหญ และ ปาเขาสะโตนดวย เนื่องจากอยูในพื้นที่ลุมน้ําเดยีวกัน 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๒๙ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๓๐ 

 
 

ลุมน้ําปราจนีบุรี 

ลักษณะภูมิประเทศของลุมน้ําปราจีนบุรีตั้งอยูทางทิศตะวันออกของประเทศ

ไทย พื้นที่สวนใหญครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแกว มีพื้นที่ลุมน้ําประมาณ 

๙,๖๕๑.๓๘ ตารางกโิลเมตร ลักษณะลุมน้ําวางตัวอยูในแนวทศิตะวันออก–ตะวันตก  มีอาณา

เขตตดิตอดังนี้ 

ทศิเหนอื ตดิกับลุมน้ํามูล 

ทศิใตและทศิตะวันตก ตดิกับลุมน้ําบางปะกง 

ทศิตะวันออก ตดิกับลุมน้ําโตนเลสาป 

พื้นที่ตนน้ํามีตนกําเนิดจากทิวเขาสันกําแพงซ่ึงอยูทางทิศเหนือและทิศ

ตะวันออกเฉยีงเหนอืของพื้นที่ลุมน้ํา ทางตอนใตมีเนินเขา เขาเตี้ย และมีเทือกเขาติดตอกันไม

ยาวนัก นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ลุมและพื้นที่ราบระหวางแมน้ํา และพื้นที่ราบดานตะวันตกของลุม

น้ํา แมน้ําสายหลักในลุมน้ํา ไดแก แมน้ําปราจนีบุร ีซ่ึงเปนน้ําสาขาของแมน้ําบางปะกง เกดิจาก

การไหลมาบรรจบกันของแมน้ํา ๒ สาย คอื แมน้ําหนุมาน และแมน้ําพระปรง แมน้ําปราจีนบุรี

จะไหลไปบรรจบกับแมน้ํานครนายกที่อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กลายเปนแมน้ํา

บางปะกง แลวไหลลงอาวไทย 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๓๑ 

ลําน้ําสาขาของแมน้ําพระปรง ไดแก คลองพระปรง คลองปะตง คลองพระ

สทึง และหวยไคร สวนลําน้ําสาขาของแมน้ําหนุมาน ไดแก หวยโสมง และลําพระยาธาร 

ทางดานทายน้ํามีลําน้ําสาขาที่สําคัญ คอื คลองประจันตคาม หวยเกษยีร คลองหนองแกว และ

คลองยาง 

ลุมน้ําบางปะกง 

ลุมน้ําบางปะกง เปนลุมน้ําสําคัญในภาคตะวันออกของประเทศ มีพื้นที่ลุมน้ํา

รวมทั้งสิ้น ๑๐,๗๐๗.๔๘ ตร.กม. มีพื้นที่ครอบคลุม ๑๑ จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร 

จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก นครราชสีมา ปทุมธานี ปราจีนบุรี สมุทรปราการ 

สระแกว และสระบุร ีทศิเหนอืตดิกับลุมน้ําปาสักและลุมน้ํามูล ทิศใตติดกับลุมน้ําชายฝงทะเล

ตะวันออก ทศิตะวันออกตดิกับลุมน้ําปราจนีบุรแีละทศิตะวันตกตดิกับลุมน้ําเจาพระยาและอาว

ไทย 

สภาพทั่วไปของลุมน้ําบางปะกงพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบ ทางเหนือจะมี

เทอืกเขาสูงซ่ึงเปนตนกําเนิดของแมน้ํานครนายก สวนทางตอนใตและทางตะวันออกเฉียงใต

ของลุมน้ํามีเทอืกเขาซ่ึงเปนแนวแบงเขตระหวางจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดจันทบุรี

ซ่ึงเปนตนกําเนดิของลําน้ําสาขาสายตางๆ ไดแก คลองใหญ คลองหลวง และคลองทาลาด โดย

แมน้ํานครนายกมีทิศทางการไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใตและมาบรรจบกับแมน้ํา

ปราจนีบุรซ่ึีงไหลเขามาทางฝงซายที่บรเิวณเหนอือําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กอน

จะไหลลงทางใตผานที่ราบต่ําในเขตอําเภอบางคลา และอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และ

ไหลลงอาวไทยที่อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ลําน้ําสาขาของที่สําคัญของแมน้ําบางปะกงประกอบดวย แมน้ํานครนายกที่อยู

ทางทศิเหนอื คลองใหญ คลองหลวง และคลองทาลาด (รวมคลองระบม และคลองสียัด) ซ่ึง

ไหลลงมาจากเทือกเขาทางตอนใตของลุมน้ํา และยังมีแมน้ําปราจีนบุรี ซ่ึงถูกจัดเปนลุมน้ํา

ประธานลุมน้ําหนึ่งก็เปนลําน้ําสาขาของแมน้ําบางปะกงดวย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.แมน้ําบางปะกง เกิดจากการรวมตัวกันของแมน้ํานครนายกกับแมน้ํา

ปราจีนบุรีที่ไหลมาบรรจบกัน ที่บริเวณตําบลบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไหลผานมาจากทศิเหนอืผานที่ราบต่ําตอนกลางและไหลผานตอนลางลงสูทศิใต และออกสูอาว

ไทยที่ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ลําน้ําสาขาที่สําคัญ ไดแก แมน้ํา

นครนายกและคลองทาลาด 

๒.แมน้ํานครนายก มีตนกําเนิดจากเทือกเขาในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

ไดแก เขาสูง เขาแกว เขาสามยอด และเขาเขียว แมน้ํานครนายก ไหลผานเขตอําเภอเมือง

นครนายก เขตอําเภอบานนา และเขตอําเภอองครักษ ไปบรรจบกับแมน้ําบางปะกงที่อําเภอ

บานสราง จังหวัดปราจีนบุรี เรียกวา “ปากน้ําโยธกา” ความยาวประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๓๒ 

สวนลําน้ํายอยที่สําคัญไดแก คลองนางรอง คลองวังตะไคร คลองแมน้ําบางปลากด คลองโบด 

คลองจมูกกลวง คลองเหมือง คลองสารกิา คลองหวยทราย และคลองบานนา 

๓.ลําน้ําสาขาคลองทาลาด มีตนกําเนดิจากการรวมตัวกันของคลองระบมและ

คลองสียัด และไหลออกสูแมน้ําบางปะกงที่บริเวณตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา มีฝายที่สําคัญ ไดแก ฝายคลองทาลาด 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๓๓ 

บทท่ี ๙ 

ขอมูลการปฏิบัติงานของกรมปาไม 
 

๙.๑ ขอมูลปาชุมชน ในพื้นที่ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปา

น้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจนีบุรี มีโครงการปาชุมชนที่ชุมชนบริหารจัดการและข้ึนทะเบียนกับ

กรมปาไม ๕๕ โครงการ 

 

ลําดับ

ท่ี 
ชื่อโครงการปาชมุชน ตําบล อําเภอ จังหวัด 

คาพิกัด 

X 

คาพิกัด 

Y 

1 ปาชุมชนบานหนองประดู(หนองกระเดาทราย) เขาไมแกว กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 802117 1532241 

2 ปาชุมชนบานวังตะเคียน วังตะเคียน กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 810760 1530532 

3 ปาชุมชนบานหนองประดู(บานหนองเขนิ) เขาไมแกว กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 799874 1533205 

4 ปาชุมชนบานเนนิสูง วังตะเคียน กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 811944 1534334 

5 ปาชุมชนบานเขากระแต วังตะเคียน กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 808388 1526013 

6 ปาชุมชนบานเนนิบาก ดงบัง ประจนัตคาม ปราจนีบุร ี 779740 1555199 

7 ปาชุมชนบานวังร ี แกงดนิสอ นาด ี ปราจนีบุร ี 814651 1559150 

8 ปาชุมชนบานคลองฟนปลา บานหอย ประจนัตคาม ปราจนีบุร ี 768854 1564830 

9 ปาชุมชนบานเขาถ้าํ วังทาชาง กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 815326 1512042 

10 ปาชุมชนบานบกุลวย หนองกี ่ กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 812753 1555735 

11 ปาชุมชนบานบเุจรญิ แกงดนิสอ นาด ี ปราจนีบุร ี 818631 1560025 

12 ปาชุมชนบานพรมแสง วังดาล กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 786264 1552527 

13 ปาชุมชนบานวังอายปอง แกงดนิสอ นาด ี ปราจนีบุร ี 825051 1560916 

14 โครงการปาพ้ืนบานอาหารชุมชนบานหาดมะกอกที่

สาธารณประโยชนโคกมะตูม 

บานนา กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 809012 1548671 

15 โครงการปาชุมชนปาเหลามะแงว สะพานหนิ นาด ี ปราจนีบุร ี 794817 1559164 

16 โครงการปาชุมชนบานสปัโคน ปาดอนนอย เกาะลอย ประจนัตคาม ปราจนีบุร ี 772956 1553331 

17 ปาชุมชนปาเขาไมแกว เขาไมแกว กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 796165 1530202 

18 ปาชุมชนบานตรอกเนยีม สะพานหนิ นาด ี ปราจนีบุร ี 794935 1559854 

19 พัฒนาปาชุมชนทีส่าธารณประโยชนปาหนองพอก ยานร ี กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 805022 1530697 

20 พัฒนาปาชุมชนทีส่าธารณประโยชนปาหนิดาดบานหนอง

เลงิ 

คําโตนด ประจนัตคาม ปราจนีบุร ี 782812 1559373 

21 พัฒนาปาชุมชนทีส่าธารณประโยชนปาชาบานนาแขม บุฝาย ประจนัตคาม ปราจนีบุร ี 777460 1564176 

22 พัฒนาปาชุมชนทีส่าธารณประโยชนโคกปาพรกิ บอทอง กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 803470 1543068 

23 พัฒนาปาชุมชนปามาบประดู-ซําหญาคา หาดนาง

แกว 

กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 786908 1544839 

24 พัฒนาปาชุมชนทีส่าธารณประโยชนปาชาหนองหวา บอทอง กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 806026 1540968 

25 พัฒนาปาชุมชนทีส่าธารณประโยชนบานเนนิสงู วังตะเคียน กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 810661 1535258 

26 พัฒนาปาชุมชนทีส่าธารณประโยชน หาดนาง

แกว 

กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 781910 1544893 

27 พัฒนาปาชุมชนทีส่าธารณประโยชนปาชาไกเสา คําโตนด ประจนัตคาม ปราจนีบุร ี 779090 1560586 

28 พัฒนาปาชุมชนทีส่าธารณประโยชนปาบุพะวา ทาตูม ศรมีหาโพธิ ปราจนีบุร ี 777085 1544357 

29 พัฒนาปาชุมชนทีส่าธารณประโยชนทุงใหญ แกงดนิสอ นาด ี ปราจนีบุร ี 827499 1557478 

30 ปาชุมชนบานหนองครอ วังดาล กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 788810 1549988 

31 ปาชุมชนบานหนองแก วังดาล กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 784600 1552176 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๓๔ 

ลําดับ

ท่ี 
ชื่อโครงการปาชมุชน ตําบล อําเภอ จังหวัด 

คาพิกัด 

X 

คาพิกัด 

Y 

32 ปาชุมชนบานเนนิหนิตัง้ หนองแกว ประจนัตคาม ปราจนีบุร ี 773593 1568652 

33 ปาชุมชนบานบตุรโคตร คําโตนด ประจนัตคาม ปราจนีบุร ี 780430 1559919 

34 ปาชุมชนบานสวน วังดาล กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 784629 1548895 

35 ปาชุมชนบานโนนหนิผึ้ง ดงบัง ประจนัตคาม ปราจนีบุร ี 777820 1551760 

36 ปาชุมชนบานคีรวัีน ศรนีาวา เมือง

นครนายก 

นครนายก 746947 1575595 

37 ปาชุมชนบานหนิตัง้ หนิตัง้ เมือง

นครนายก 

นครนายก 747759 1575762 

38 ปาชุมชนบานคลองสเีสยีด หนิตัง้ เมือง

นครนายก 

นครนายก 746046 1577172 

39 ปาชุมชนบานเนนิมะคา เขาพระ เมือง

นครนายก 

นครนายก 738947 1580327 

40 ปาชุมชนบานหนองตาสา วังดาล กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 782000 1551548 

41 ปาชุมชนบานหนองจกิ วังดาล กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 783151 1548039 

42 ปาชุมชนบานอนิไตรย บานหอย ประจนัตคาม ปราจนีบุร ี 772688 1561544 

43 โครงการพัฒนาปาชุมชนบานอนิทรไตรย บานหอย ประจนัตคาม ปราจนีบุร ี 772620 1562128 

44 พัฒนาปาชุมชนบานเขาถ้าํ วังทาชาง กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 813647 1516632 

45 พัฒนาปาชุมชนทีส่าธารณประโยชนปาหวยหนิ วังตะเคียน กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 810865 1526875 

46 พัฒนาปาชุมชนทีส่าธารณประโยชนโนนไมแดง บานนา กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 805891 1549158 

47 พัฒนาปาชุมชนปาสงวนแหงชาตปิาแกงดนิสอแกงใหญ และ

เขาสโตน 

แกงดนิสอ นาด ี ปราจนีบุร ี 819196 1553733 

48 พัฒนาปาชุมชนบานวังอายปอง แกงดนิสอ นาด ี ปราจนีบุร ี 830296 1559541 

49 พัฒนาปาชุมชนทีส่าธารณประโยชนปาชาบานหนองขาว

หลาม 

ดงบัง ประจนัตคาม ปราจนีบุร ี 783591 1558638 

50 พัฒนาปาชุมชนทีส่าธารณะประโยชนโคกหัวหนองหวาย 

บานหนองตาสา 

วังดาล กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 780862 1551955 

51 พัฒนาปาชุมชนทีส่าธารณประโยชนปาหนองคลอหวาน วังดาล กบนิทรบุร ี ปราจนีบุร ี 787841 1550416 

52 พัฒนาปาชุมชนทีส่าธารณประโยชนเนนิปาชาหนองผาํ เกาะลอย ประจนัตคาม ปราจนีบุร ี 772028 1553130 

53 พัฒนาปาชุมชนบานโนน ดงบัง ประจนัตคาม ปราจนีบุร ี 778918 1552365 

54 พัฒนาปาชุมชนทีส่าธารณประโยชนปาชาบานเนนิบาก ดงบัง ประจนัตคาม ปราจนีบุร ี 780235 1555034 

55 พัฒนาปาชุมชนทีส่าธารณประโยชนโคกสเีสยีด บานหอย ประจนัตคาม ปราจนีบุร ี 768772 1568808 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๓๕ 

๙.๒ ขอมูลงานอนุญาต มีผูไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาสงวน

แหงชาต ิจํานวน ๓๖ ราย เนื้อที่ ๑๑,๓๔๕.๔๑ ไร 

รหัส ช่ือผูขอ กิจกรรม 
ตําบล 

อําเภอ 
ช่ือปา 

วัน

อนุญาต 

ระยะ

เวลา 

วัน

หมดอายุ 
เนื้อท่ี 

นย.2/3 การไฟฟาฝายผลติ

แหงประเทศไทย 

สรางและ

บํารงุรักษาสายสง

ไฟฟา 230 วัง

นอย-สระบุร ี2 

ต.เขาเพ่ิม อ.

บานนา 

ปา 2484 28/5/2008   22.600 

นย.2/2 สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาต ิ

สรางวัดที่บานโนน

บก 

ต.สาลกิา อ.

เมือง 

ปา 2484 21/5/2009   12.020 

นย.1/9 องคการบรกิารสวน

ตําบลสารกิา 

ดําเนนิการตาม

โครงการพัฒนา

ศูนยศกึษา

ธรรมชาต ิ

ต.สาลกิา อ.

เมือง 

ปา 2484 18/9/2009   220.120 

นย.1/7 นายสทิธิพงศ ตุลา

ธรรมธร 

ทําเหมืองแรหนิ

ประดบัชนดิ

หนิแกรนติ 

ต.เขาพระ อ.

เมือง 

ปามต ิ 28/12/199

3 

10 27/12/200

3 

107.650 

นย.1/3 นางสมจติรา ชื่นบุญ ทําเหมืองแรเคโอ

ลนิไนท 

ต.พรหมณี อ.

เมือง 

ปา 2484 2/9/1980   70.490 

นย.1/8 วัดสวนหงส ปลูกสรางสวนปา ต.สาลกิา อ.

เมือง 

ปามต ิ23 

มี.ค.08 

17/2/1994 30 16/2/2024 57.830 

นย.1/5 นายอุดม สขัทรัพย เพ่ือทาํเหมืองแร  ต.พรหมณี อ.

เมือง 

ปา 2484 5/7/1973 5 4/7/1978 210.150 

นย.1/6 นายมงคล เกยีรติ

สวัสดิ ์

ทําเหมืองแร  ต.พรหมณี อ.

เมือง 

ปามต ิ 24/12/197

9 

5 23/12/198

4 

166.090 

ปจ.30/6 กรมตํารวจ จัดตัง้สถานี

ตํารวจภูธรตาํบล

วังตะเคียน 

ต.วังตะเคียน 

อ.กบนิทรบุร ี

ปาประดู-วัง

ตะเคียน 

22/3/1982 จนกว

าจะ

หมด

ความ

จําเป

น 

 6.400 

ปจ.24/3 กรมวิชาการเกษตร ตัง้สถานทีดลองพืช

ไร 

ต.วังตะเคียน  

อ.กบนิทรบุร ี

ปาหวยไคร 23/5/1991 30 17/6/2021 1506.000 

ปจ.19/5 โครงการอนุรักษและ

พัฒนาปาสงวน

แหงชาต ิ

โครงการอนุรักษ

และพัฒนาปา

สงวนแหงชาต ิปา

น้ําตําเขาอโีต 

ปงบประมาณ 

2536-2537 

อ.เมือง ปาน้ําตกเขา

อโีต 

2/3/1994 จนกว

าจะ

หมด

ความ

จําเป

น 

 3451.740 

ปจ.4/12 กรมการศาสนา สรางวัดบานวัง

กวาง 

ต.วังทาชาง  

อ.กบนิทรบุร ี

ปาหวยไคร 14/7/1993 30 13/7/2023 15.140 

ปจ.22/6 กรมการศาสนา สรางวัดทับลาน ต.บุพราหมณ 

อ.นาด ี

ปาเขาฉกรรจ 

ปาโนนสาวเอ 

ปาปลาย

คลองหวยไคร 

และปาพระ

สทงึ 

17/11/1987 30 27/4/2018 10.610 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๓๖ 

รหัส ช่ือผูขอ กิจกรรม 
ตําบล 

อําเภอ 
ช่ือปา 

วัน

อนุญาต 

ระยะ

เวลา 

วัน

หมดอายุ 
เนื้อท่ี 

ปจ.33/1 บรษิัท สวนเกษตร

บรบิูรณ จาํกัด 

สรางโรงโมหนิ ที่

กองหนิ บานพัก

คนงานและ

สํานักงาน 

ต.วังทาชาง 

อ.กบนิทรบุร ี

ปาหวยไคร 8/10/1997 10 8/6/2008 86.550 

ปจ.31/2 บรษิัท สวนเกษตร

บรบิูรณ จาํกัด 

ทําเหมืองแรหนิปนู ต.วังทาชาง 

อ.กบนิทรบุร ี

ปาหวยไคร 3/2/1997 10 12/5/2007 99.530 

ปจ.31/1 บรษิัท ผ.เพ่ิมพูน 

จํากัด 

ขอตออายปุระทาน

บัตรทาํเหมืองแร

หนิอุตสาหกรรม

ชนดิหนิปนู 

ต.ลาด

ตะเคียน อ.

กบนิทรบุร ี

ปา 2484 3/11/2009   323.730 

ปจ.32/3 สํานักงานเรงรัด

พัฒนาชนบท 

สรางทาง

มาตรฐาน รพช. 

สายบานปลาดุ

กลาย - บานคลอง

ตาหม่ืนนอย 

ต.ทุงโพธ์ิ  อ.

นาด ี

ปาแกงดนิสอ 

ปาแกงใหญ

และปาเขาสะ

โตน 

8/1/1992 30 29/1/2022 37.490 

ปจ.

21/13 

กรมการศาสนา สรางวัดเขาพระ ต.แกงดนิสอ  

อ.นาด ี

ปาแกงดนิสอ 

ปาแกงใหญ

และปาเขาสะ

โตน 

19/8/1988 30 18/11/2018 10.050 

ปจ.29/2 กรมชลประทาน สรางอางเกบ็น้ํา

น้ําตกเขาอโีต 2 

ต.บานพระ  

อ.เมือง 

ปาน้ําตกเขา

อโีต 

7/2/1994 30 5/7/2024 65.340 

ปจ.31/3 บรษิัท สมใจพัฒนา 

จํากัด 

ทําเหมืองแรหนิปนู ต.วังทาชาง 

อ.กบนิทรบุร ี

ปาหวยไคร 3/2/1997 10 12/5/2007 76.290 

ปจ.1/2 หางหุนสวนแสง

เจรญิรัตน 

ทําเหมืองแรเหลก็ 

ตามประทานบัตรที่ 

62/2521 

ต.ทุงโพธ์ิ อ.

นาด ี

ปาแกงดนิสอ 

ปาแกงใหญ

และปาเขาสะ

โตน 

7/8/1979 5 19/8/1984 37.060 

ปจ.34/2 บรษิัท ผ.เพ่ิมพูน 

จํากัด 

ทําเหมืองแรหนิ

อุตสาหกรรม คํา

ขอที่ 40/2538 

ต.ลาด

ตะเคียน อ.

กบนิทรบุร ี

ปา 2484 17/8/1998   55.240 

ปจ.35.3 กรมชลประทาน กอสรางอางเก็บน้าํ

หวยโสมง 

แกงดนิสอ ปาแกงดนิสอ 

ปาแกงใหญ 

และปาเขาสะ

โตน 

12/1/2011 30 23/5/2041 373.520 

ปจ.35.3 กรมชลประทาน กอสรางอางเก็บน้าํ

หวยโสมง 

แกงดนิสอ ปาแกงดนิสอ 

ปาแกงใหญ 

และปาเขาสะ

โตน 

12/1/2011 30 23/5/2041 173.570 

ปจ.35.3 กรมชลประทาน กอสรางอางเก็บน้าํ

หวยโสมง 

แกงดนิสอ ปาแกงดนิสอ 

ปาแกงใหญ 

และปาเขาสะ

โตน 

12/1/2011 30 23/5/2041 57.800 

ปจ.35.3 กรมชลประทาน กอสรางอางเก็บน้าํ

หวยโสมง 

แกงดนิสอ ปาแกงดนิสอ 

ปาแกงใหญ 

และปาเขาสะ

โตน 

12/1/2011 30 23/5/2041 1204.350 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๓๗ 

รหัส ช่ือผูขอ กิจกรรม 
ตําบล 

อําเภอ 
ช่ือปา 

วัน

อนุญาต 

ระยะ

เวลา 

วัน

หมดอายุ 
เนื้อท่ี 

ปจ.35.3 กรมชลประทาน กอสรางอางเก็บน้าํ

หวยโสมง 

แกงดนิสอ ปาแกงดนิสอ 

ปาแกงใหญ 

และปาเขาสะ

โตน 

12/1/2011 30 23/5/2041 2045.250 

ปจ.35.3 กรมชลประทาน กอสรางอางเก็บน้าํ

หวยโสมง 

แกงดนิสอ ปาแกงดนิสอ 

ปาแกงใหญ 

และปาเขาสะ

โตน 

12/1/2011 30 23/5/2041 119.170 

ปจ.35.3 กรมชลประทาน กอสรางอางเก็บน้าํ

หวยโสมง 

แกงดนิสอ ปาแกงดนิสอ 

ปาแกงใหญ 

และปาเขาสะ

โตน 

12/1/2011 30 23/5/2041 53.590 

ปจ.35.3 กรมชลประทาน กอสรางอางเก็บน้าํ

หวยโสมง 

แกงดนิสอ ปาแกงดนิสอ 

ปาแกงใหญ 

และปาเขาสะ

โตน 

12/1/2011 30 23/5/2041 108.080 

ปจ.35.3 กรมชลประทาน กอสรางอางเก็บน้าํ

หวยโสมง 

แกงดนิสอ ปาแกงดนิสอ 

ปาแกงใหญ 

และปาเขาสะ

โตน 

12/1/2011 30 23/5/2041 86.610 

ปจ.35.3 กรมชลประทาน กอสรางอางเก็บน้าํ

หวยโสมง 

แกงดนิสอ ปาแกงดนิสอ 

ปาแกงใหญ 

และปาเขาสะ

โตน 

12/1/2011 30 23/5/2041 287.770 

ปจ.35.3 กรมชลประทาน กอสรางอางเก็บน้าํ

หวยโสมง 

แกงดนิสอ ปาแกงดนิสอ 

ปาแกงใหญ 

และปาเขาสะ

โตน 

12/1/2011 30 23/5/2041 87.44 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๓๘ 

บทท่ี ๑๐ 

ท่ีต้ังหนวยงานราชการ 

 

หนวยงานสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี และ กรม

ปาไม ในพื้นที่ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจนีบุรี 

๑. หนวยปองกันรักษาปา ที่ ปจ.๕ (ทุงโพธิ์) ตําบลเมืองเกา อําเภอกบินทรบุร ี

จังหวัดปราจนีบุร ีคาพิกัดที่ตัง้ระบบUTM พื้นหลักฐานWGS๘๔: ๘๐๑๔๓๓

E ๑๕๕๓๕๘๒N 

๒. หนวยปองกันรักษาปา ที่ ปจ.๑๔ (เขาขาด) ตําบลแกงดินสอ อําเภอนาด ี

จังหวัดปราจีนบุรี  คาพิกัดที่ตั้งระบบUTM พื้นหลักฐานWGS๘๔: 

๘๒๓๗๕๔E ๑๕๕๓๔๐๘N 

 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๓๙ 

บทท่ี ๑๑ 

สภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ 
 

สภาพภูมิประเทศของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขา

อีโต จังหวัดปราจนีบุร ีตอนบนเปนภูเขาสูงซ่ึงเปนสวนหนึ่งของแนวเทือกเขาสันกําแพง มีเขต

ตดิตอกับเทอืกเขาดงพญาเย็น ปกคลุมดวยปาทบึเปนแหลงกําเนิดตนน้ําหลายสายมีธรรมชาติ

ที่สวยงาม ซ่ึงประกาศจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติ ๒ แหง คือ อุทยานแหงชาติเขาใหญ และ 

อุทยานแหงชาตทิับลาน 

ถัดลงมาเปนที่ลาดเชิงเนิน ทางตอนกลางและตอนลางเปนที่ราบลุมแมน้ํา

เหมาะแกการเพาะปลูก ไดแก ที่ราบลุมแมน้ําบางปะกง สูงกวาระดับน้ําทะเล 5 เมตร และ ที่

ราบลุมแมน้ําปราจีนบุรี เกิดจากแควหนุมาน และแควพระปรง ไหลผานอําเภอกบินทรบุร ี

อําเภอประจันตคาม อําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอเมืองปราจีนบุรี และ อําเภอบานสราง เปน

ระยะทางประมาณ ๑๘๐ กม ไหลเขาสูจังหวัดฉะเชิงเทรา เรยีกวาแมน้ําบางปะกง และไหลลงสู

อาวไทยที่อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของพื้นที่ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ 

๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจนีบุร ีมีภูมิอากาศรอนช้ืนแถวศูนยสูตร อยูภายใตอิทธิพล

ของลมมรสุมตะวันตกเฉยีงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉยีงเหนอื นอกจากนี้ยังมีพายุดเีปรสช่ัน

และพายุไตฝุน ซ่ึงมาจากทะเลจีนใตพัดผานเขามาเปนครั้งคราว ซ่ึงสงผลทําใหเกิดฤดูกาล

ตางๆ ไดแก ฤดูฝนจะเกดิในชวงเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนตุลาคม ฤดูหนาวจะเกิดในชวงปลาย

เดอืนตุลาคม ถงึเดอืนกุมภาพันธ และฤดูรอนจะเกดิในชวงเดอืนมีนาคมถงึเดอืนเมษายน 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๔๐ 

บทท่ี ๑๒ 

ปาสงวนแหงชาติปานํ้าตกเขาอโีต 
 

ปาสงวนแหงชาตปิาน้ําตกเขาอีโต เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถจัดการพื้นที่

ใหมีกจิกรรมดานการเรยีนรูและสันทนาการ เชน เปนแหลงพักผอนหยอนใจ แหลงเรยีนรูศกึษา

ธรรมชาต ิเปนสถานที่จัดคายอนุรักษ/สิ่งแวดลอมศกึษา เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ เสนทาง

จักรยานเสอืภูเขา ฯลฯ 

 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๔๑ 

บทท่ี ๑๓ 

แผนท่ีทายกฎกระทรวง 

 

ในพื้นที่ศนูยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๓๕ ปาน้าํตกเขาอีโต จังหวัด

ปราจนีบรุ ีมีปาสงวนแหงชาตจิํานวน ๔ ปา 

๑) ปาสงวนแหงชาตปิาน้ําตกเขาอีโต เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๑๓,๕๙๓  ไร 

๒) ปาสงวนแหงชาตปิาประดู-วังตะเคียน เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๙๘๗ ไร 

๓) ปาสงวนแหงชาตปิาทุงโพธิ ์เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ ๑๙,๓๕๐ ไร 

๔) ปาสงวนแหงชาตปิาแกงดนิสอ ปาแกงใหญ และ ปาเขาสะโตน 

เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ ๗๐๕,๑๐๙ ไร 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๔๒ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๔๓ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๔๔ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๔๕ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๔๖ 

 

 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๔๗ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๔๘ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๔๙ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๕๐ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๕๑ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๕๒ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๕๓ 

 
 

 

 

 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๕๔ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๕๕ 

ภาคผนวก 

 

ปาคุมครอง ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุมครองปา พ.ศ. ๒๔๘๑ 

ในพื้นที่ศนูยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๓๕ ปาน้าํตกเขาอีโต จังหวัด

ปราจนีบรุ ีมีปาคุมครอง ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุมครองปา พ.ศ. ๒๔๘๑ จํานวน ๒ ปา ไดแก 

ปาสารกิา จังหวัดนครนายก และ ปาหนองไผลอม จงัหวัดปราจนีบุร ี

 

ปาไมถาวรตามมตคิณะรฐัมนตร ี

ในพื้นที่จงัหวัดปราจนีบุรมีีปาไมถาวรตามมตคิณะรฐัมนตรี จํานวน  ๔  ปา  

ไดแก  ปาเขาใหญ  ปาทุงโพธิ์ ปาหวยไคร  และ ทีด่นิจัดสรรแปลงที่ ๑ 

 

 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๓๕ ปาน้ําตกเขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี หนา ๕๖ 

ความเปนมาในการจดัการทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที่ของศนูยจัดการกลุมปา

สงวนแหงชาต ิ

 มติที่ประชุมผูบริหารกรมปาไม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันศุกรที่ ๒๘ ตุลาคม 

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

พิจารณาที่ประชุมมีมตใิหสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ ๙ สาขาปราจนีบุรี เปนสํานักนํารอง

ใหจัดตัง้หัวหนาปาสงวนแหงชาติเพื่อบริหารจัดการกิจกรรมแบบบูรณาการในพื้นที่ปาสงวน

แหงชาตเิปนรายปา และมีนโยบายใหสํานักจัดการทรัพยากรปาไมทุกสํานักคัดเลือกพื้นที่ปา

สงวนแหงชาต ิและแตงตั้งหัวหนาปาสงวนแหงชาตเิพื่อบรหิารจัดการนํารอง อยางนอยสํานักฯ

ละ ๑ ปา 

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

ใหเพ่ิมศูนยจัดการปาสงวนแหงชาติ 

 กรมปาไมมีแนวคิดในการบรหิารจัดการปาสงวนแหงชาติแบบบูรณาการ  

ในรูปแบบหัวหนาปาสงวนแหงชาติ เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษา 

และบริหารจัดการปาสงวนแหงชาติ จัดเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับปาสงวนแหงชาต ิ

จําแนกพื้นที่เพื่อจัดทําแผนการจัดการ จัดทําแนวเขตปาใหชัดเจน บูรณาการทุกหนวยงานที่มี

ภาระกิจในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ โดยออกคําสั่งกรมปาไม ที่ ๑๕๑๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การจัดตั้งสํานักงานปาสงวนแหงชาติ ใหจัดตั้งสํานักงานปา

สงวนแหงชาต ิในสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑ – ๑๓ และสํานักจัดการทรัพยากรปา

ไมสาขา จํานวน ๑๑๑ หนวยงาน 

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

เรื่อง การจัดตัง้สํานักงานปาสงวนแหงชาต ิใหจัดตัง้สํานักงานปาสงวนแหงชาต ิในสังกัดสํานัก

จัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑ – ๑๓ และสํานักจัดการทรัพยากรปาไมสาขา จํานวน ๓๐๙ 

หนวยงาน 

 กรมปาไมมีแนวนโยบายในการบูรณาการภารกิจของกรมปาไมในการ

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

๒๕๕๗ จัดตัง้ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิจํานวน ๒๓ หนวยงาน 

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

ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิ(เตรยีมการ) จํานวน ๒๘๖ หนวยงาน 

 


