
 
 

ขอมูลพื้นฐาน 

ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิท่ี ๒๔๕ 

ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุร ี

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ท่ี ๑๐ (ราชบุร)ี 

และ 

สํานักจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิ

กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

 

 
 

มิถุนายน ๒๕๕๙ 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๒ 

สารบัญ 

หนา 

บทสรุปสําหรับผูบรหิาร ๓ 

บทท่ี ๑ ขอมูลทีต่ัง้สํานักงาน ๖ 

บทท่ี ๒ ขอมูลพื้นที่รับผิดชอบ ๑๐ 

บทท่ี ๓ ขอมูลประเภทพื้นที ่ ๑๘ 

บทท่ี ๔ ขอมูลพื้นที่ปา ๑๙ 

บทท่ี ๕ ขอมูลการแบงช้ันคุณภาพลุมน้ํา ๒๑ 

บทท่ี ๖ ขอมูลจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดนิปาไมในพื้นที ่ ๒๔ 

ปาสงวนแหงชาต ิ

บทท่ี ๗ ขอมูลระดับความสงู ๒๖ 

บทท่ี ๘ ขอมูลลุมน้ําหลักและลุมน้ํายอย ๒๗ 

บทท่ี ๙ ขอมูลการปฏิบัตงิานของกรมปาไมตามแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม ๒๙ 

 ๙.๑ ขอมูลปาชุมชน ๒๙ 

 ๙.๒ ขอมูลงานอนุญาต ๓๐ 

บทท่ี ๑๐ ที่ตัง้หนวยงานราชการ ๓๓ 

บทท่ี ๑๑ สภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ ๓๔ 

บทท่ี ๑๒ แผนที่ทายกฎกระทรวง ๓๖ 

ภาคผนวก ๕๓ 

ความเปนมาในการจดัการทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที ่ ๕๓ 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๓ 

บทสรุปผูบริหาร 

 

ความสําคัญ 

ขอมูลพื้นฐานเปนหัวใจสําคัญในการวางแผนจัดการพื้นที่ และจัดทําแผนแมบท

ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ในเบื้องตนกรมปาไมใชขอบเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติตาม

แผนที่ทายกฎกระทรวง และแนวเขตปกครองระดับตําบลเปนกรอบในการจัดทําขอมูลพื้นฐาน 

โดยมีเปาหมายเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการวางแผนจัดการทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที่แบบมีสวน

รวม สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ยุทธศาสตรกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรกรมปาไม และเปนที่ยอมรับของผูมีสวนได

สวนเสียทุกกลุมในระดับตําบล สรุปขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของศูนยจัดการกลุมปาสงวน

แหงชาต ิที่ ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 

๑. ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชร

นอย จังหวัดสุพรรณบุรี ตัง้อยูที่ อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

๒. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ แบงภารกิจเพื่อการจัดการพื้นที่ปาออกเปน ๒ 

สวน ดังนี้ 

๒.๑ ดูแลจัดทําฐานขอมูลภาพรวมของปาสงวนแหงชาติตามกฎกระทรวง

จํานวน ๕ ปา คอื 

๑) ปาสงวนแหงชาติปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย เนื้อที่ตาม

กฎกระทรวงฯ ๑๕,๐๐๐  ไร 

๒) ปาสงวนแหงชาติปาเขาทุงดนิดําและปาเขาตาเกา เนื้อที่ตาม

กฎกระทรวงฯ ๒๑,๒๕๐ ไร 

๓) ปาสงวนแหงชาตปิาบานโขง เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ ๑๐,๐๖๙ 

ไร 

๔) ปาสงวนแหงชาตปิาสกัสระยายโสม เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๔๔๓.๗๕ ไร 

๕) ปาสงวนแหงชาตปิาโปงลานและปาทุงคอก เนื้อทีต่าม

กฎกระทรวงฯ ๒๐,๔๓๑.๒๕ ไร 

๒.๒ บรกิารประชาชนดานการปาไมในทองที่เขตปกครองจังหวัดสุพรรณบรุ ี

จํานวน ๖ อําเภอ ดังนี้ 

๑) อําเภอดอนเจดยี จํานวน ๕ ตําบล ๕๐ หมูบาน เนื้อที่ 

๑๕๗,๕๕๐.๖๒๕ ไร (๒๕๒.๐๘๑ ตารางกโิลเมตร) 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๔ 

๒) อําเภอศรปีระจันต จํานวน ๙ ตําบล  หมูบาน เนื้อที่ ๑๑๓,๑๒๕ 

ไร (๑๘๑ ตารางกโิลเมตร) 

๓) อําเภออูทอง จํานวน ๑๓ ตําบล ๑๕๔ หมูบาน เนื้อที่ 

๓๙๓,๙๓๑.๒๕ ไร (๖๓๐.๒๙ ตารางกโิลเมตร) 

๔) อําเภอเมืองสุพรรณบรุ ีจํานวน ๒๐ ตําบล ๑๒๓ หมูบาน เนื้อที ่

๓๓๘,๐๖๒.๕ ไร (๕๔๐.๙ ตารางกโิลเมตร) 

๕) อําเภอบางปลามา จํานวน ๑๔ ตําบล ๑๒๗ หมูบาน เนื้อที่ 

๓๐๐,๘๑๒.๕ ไร (๔๘๑.๓ ตารางกโิลเมตร) 

๖) อําเภอสองพ่ีนอง จํานวน ๑๕ ตําบล ๑๔๐ หมูบาน เนื้อที่ 

๔๖๙,๐๐๐ ไร (๗๕๐.๔ ตารางกโิลเมตร) 

๓. ศูนย ฯ บริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมด ๑,๘๓๙,๕๕๕.๓๒ ไร ประกอบดวย

พื้นที่ ส.ป.ก. เนื้อที่ ๔๒,๓๐๐.๖๐ ไร พื้นที่ปาสงวนแหงชาติในความรับผิดชอบของกรมปาไม 

เนื้อที่  ๓๖,๔๑๙.๖๔ ไร และ พื้นที่บริการประชาชนนอกเขตปาสงวนแหงชาติ  เนื้อที่ 

๑,๗๖๐,๘๓๕.๐๗ ไร 

๔. พื้นที่ปาคงสภาพในความรับผิดชอบของศูนย ฯ เนื้อที่ ๒๘,๓๗๐.๑๔ ไร คิด

เปนรอยละ ๑.๕๔ ของพื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่กรมปาไม

รับผิดชอบ ๒๓,๐๔๓.๒๖ ไร อยูในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดนิ ๑,๕๒๘.๗๔ ไร และ อยูในพื้นที่บรกิาร

ประชาชนนอกเขตปาสงวนแหงชาติ ๓,๗๙๘.๑๔ ไร 

๕. มีพื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ ๒ ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ เนื้อที่  ๑๓,๔๐๖.๒๕ ไร 

คิดเปนรอยละ ๐.๗๓ ของพื้นที่ศูนย ฯ 

๖. มีพื้นที่ปาสงวนแหงชาติในความรับผิดชอบของกรมปาไมรอยละ ๑.๙๘  

ของพื้นที่ศูนย ฯ อยูในพื้นที่ตําบลบานโขง ตําบลพลับพลาไชย ตําบลดอนคา ตําบลหนองโอง  

ตําบลอูทอง ตําบลจระเขสามพัน ตําบลสระยายโสม อําเภออูทอง และ ตําบลบอสุพรรณ 

อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

๗. จุดที่สูงที่สุดจากระดับน้ําทะเลปานกลางในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ มี

ความสูง ๒๘๙ เมตร อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาเขาทุงดินดําและปาเขาตาเกา ทองที่ตําบล

พลับพลาไชย อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และต่ําสุดประมาณ ๓ เมตร บริเวณที่ราบลุม

น้ําทาจนี 

๘. ขอมูลการปฏิบัตงิานของกรมปาไมตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ใน

พื้นที่ศูนย ฯ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๕ 

๘.๑  โครงการปาชุมชนที่ชุมชนบรหิารจัดการและข้ึนทะเบียนกับกรมปา

ไม จํานวน ๖ โครงการ ไดแก 

-  อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาตปิาบานโขง จํานวน ๒ โครงการ 

-  อยูในพื้นที่ปาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

จํานวน ๔ โครงการ 

๘.๒ ขอมูลงานอนุญาต มีผูไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพื้นที่ปา

สงวนแหงชาติ จํานวน ๒๒ ราย เนื้อที่ ๔,๒๗๔.๒๘ ไร 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

พื้นที่ปาคงสภาพในความรับผิดชอบของศูนย ฯ  เปนผืนปาที่มีความสัมพันธ

เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของราษฎร จํานวน ๘ ตําบล เปนแหลงอาหาร แหลงเลี้ยงปศุสัตว เปน

แหลงทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ เปนสถานที่เรยีนรูศกึษาธรรมชาติ 

ชุมชน เทศบาล และ องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่  มีความตื่นตัว 

กระตอืรอืรน ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

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 สบืไป 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๖ 

บทท่ี ๑ 

ขอมูลท่ีต้ังสํานักงาน 

 

ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัด

สุพรรณบุร ี

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที ่๑๐ (ราชบุร)ี 

ที่ตัง้ อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี

 

ตารางที่ ๑ ขอมูลตดิตอผูอํานวยการศนูยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที ่๒๔๕ ปาเขาตะโกปด

ทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุร ี

 

ผูอํานวยการศูนย ฯ นายประเสรฐิ มวงอยู 

ปที่ดํารงตําแหนง ๒๕๕๘ 

โทรศัพท ๐๘ ๑๙๙๕ ๗๘๑๐, ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๖  

โทรสาร ๐ ๓๒๒๐ ๑๓๙๕ 

Email  

Website www.forest.go.th 

 

ตารางที่ ๒ คาพิกัดทีต่ัง้ศนูยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขา

เพชรนอย จงัหวัดสุพรรณบรุ ี

UTM พื้นหลกัฐาน WGS ๘๔ Geographic Coordinate System 

ตะวันออก ตะวันออก 

เหนอื เหนอื 

 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๗ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๘ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๙ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๑๐ 

บทท่ี ๒ 

ขอมูลพื้นท่ีรับผดิชอบ 

 

๑. พื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๔๕ ปาเขาตะโก

ปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี แบงภารกิจเพื่อการจัดการพื้นที่ปาออกเปน ๒ 

สวน ดังนี้ 

 

๒.๑ ดูแลจัดทําฐานขอมูลภาพรวมของปาสงวนแหงชาติตามกฎกระทรวง

จํานวน ๕ ปา คอื 

๑) ปาสงวนแหงชาตปิาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย เนื้อที่ตาม

กฎกระทรวงฯ ๑๕,๐๐๐  ไร 

๒) ปาสงวนแหงชาติปาเขาทุงดนิดําและปาเขาตาเกา เนื้อที่ตาม

กฎกระทรวงฯ ๒๑,๒๕๐ ไร 

๓) ปาสงวนแหงชาตปิาบานโขง เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ ๑๐,๐๖๙ 

ไร 

๔) ปาสงวนแหงชาตปิาสกัสระยายโสม เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๔๔๓.๗๕ ไร 

๕) ปาสงวนแหงชาตปิาโปงลานและปาทุงคอก เนื้อทีต่าม

กฎกระทรวงฯ ๒๐,๔๓๑.๒๕ ไร 

 

๒.๒ บรกิารประชาชนดานการปาไมในทองที่เขตปกครองจังหวัดสุพรรณบรุ ี

จํานวน ๖ อําเภอ ดังนี้ 

๑) อําเภอดอนเจดยี จํานวน ๕ ตําบล ๕๐ หมูบาน เนื้อที่ 

๑๕๗,๕๕๐.๖๒๕ ไร (๒๕๒.๐๘๑ ตารางกโิลเมตร) 

๒) อําเภอศรปีระจันต จํานวน ๙ ตําบล  หมูบาน เนื้อที่ ๑๑๓,๑๒๕ 

ไร (๑๘๑ ตารางกโิลเมตร) 

๓) อําเภออูทอง จํานวน ๑๓ ตําบล ๑๕๔ หมูบาน เนื้อที่ 

๓๙๓,๙๓๑.๒๕ ไร (๖๓๐.๒๙ ตารางกโิลเมตร) 

๔) อําเภอเมืองสุพรรณบรุ ีจํานวน ๒๐ ตําบล ๑๒๓ หมูบาน เนื้อที ่

๓๓๘,๐๖๒.๕ ไร (๕๔๐.๙ ตารางกโิลเมตร) 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๑๑ 

๕) อําเภอบางปลามา จํานวน ๑๔ ตําบล ๑๒๗ หมูบาน เนื้อที่ 

๓๐๐,๘๑๒.๕ ไร (๔๘๑.๓ ตารางกโิลเมตร) 

๖) อําเภอสองพ่ีนอง จํานวน ๑๕ ตําบล ๑๔๐ หมูบาน เนื้อที่ 

๔๖๙,๐๐๐ ไร (๗๕๐.๔ ตารางกโิลเมตร) 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๑๒ 

๒. ขอมูลพื้นที่ตามเขตปกครอง 

๑) อําเภอดอนเจดยี จํานวน ๕ ตําบล ๕๐ หมูบาน เนื้อที่ 

๑๕๗,๕๕๐.๖๒๕ ไร (๒๕๒.๐๘๑ ตารางกโิลเมตร) 

ตารางที่ ๓ แสดงขอมูลตําบลในอําเภอดอนเจดยี จงัหวัดสุพรรณบรุ ี

ตําบล บาน ชาย หญิง รวม 

ดอนเจดยี ๔,๒๑๑ ๕,๔๔๑ ๖,๐๑๗ ๑๑,๔๕๘ 

หนองสาหราย ๒,๕๔๑ ๓,๗๕๙ ๓,๙๔๕ ๗,๗๐๔ 

ไรรถ ๒,๒๒๕ ๓,๕๖๘ ๓,๙๐๕ ๗,๔๗๓ 

สระกระโจม ๑,๙๘๙ ๓,๑๓๒ ๓,๑๕๓ ๖,๒๘๕ 

ทะเลบก ๒,๓๒๖ ๓,๗๓๓ ๓,๘๓๗ ๗,๕๗๐ 

รวม ๑๓,๒๙๒ ๑๙,๖๓๓ ๒๐,๘๕๗ ๔๐,๔๙๐ 

หมายเหตุ ขอมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

คําขวัญประจําอําเภอดอนเจดยี:  ดอนเจดยี แดนยุทธหตัถ ี 

อนุสาวรยีวรีกรรม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๑๓ 

๒) อําเภอศรปีระจันต จํานวน ๙ ตําบล  หมูบาน เนื้อที่ ๑๑๓,๑๒๕ 

ไร (๑๘๑ ตารางกโิลเมตร) 

ตารางที่ ๔ แสดงขอมูลตําบลในอําเภอศรปีระจนัต จังหวัดสุพรรณบรุ ี

ตําบล บาน ชาย หญิง รวม 

ศรปีระจนัต ๑,๙๑๕ ๒,๕๒๗ ๒,๘๐๕ ๕,๓๓๒ 

บานกราง ๑,๘๘๕ ๒,๕๕๙ ๒,๘๐๑ ๕,๓๖๐ 

มดแดง ๑,๗๒๓ ๒,๕๖๓ ๒,๘๓๒ ๕,๓๙๕ 

บางงาม ๑,๒๒๖ ๑,๖๐๔ ๑,๗๔๘ ๓,๓๕๒ 

ดอนปร ู ๒,๘๕๖ ๔,๔๘๒ ๔,๗๓๑ ๙,๒๑๓ 

ปลายนา เทศบาล    

วังหวา เทศบาล    

วังน้ําซับ ๒,๕๖๔ ๓,๒๕๖ ๓,๔๖๙ ๖,๗๒๕ 

วังยาง เทศบาล    

รวม ๑๔,๐๗๔ ๑๙,๔๙๐ ๒๑,๒๒๐ ๔๐,๗๑๐ 

หมายเหตุ ขอมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๑๔ 

๓) อําเภออูทอง จํานวน ๑๓ ตําบล ๑๕๔ หมูบาน เนื้อที่ 

๓๙๓,๙๓๑.๒๕ ไร (๖๓๐.๒๙ ตารางกโิลเมตร) 

ตารางที่ ๕ แสดงขอมูลตําบลในอําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบรุ ี

ตําบล บาน ชาย หญิง รวม 

อูทอง เทศบาล    

สระยายโสม เทศบาล    

จรเขสามพัน ๔,๕๕๙ ๖,๓๓๔ ๖,๙๓๗ ๑๓,๒๗๑ 

บานดอน เทศบาล    

ยุงทะลาย ๑,๑๒๐ ๒,๑๘๐ ๒,๓๐๑ ๔,๔๘๑ 

ดอนมะเกลอื ๑,๒๑๒ ๒,๑๙๕ ๒,๓๕๒ ๔,๕๔๗ 

หนองโอง ๒,๗๓๗ ๔,๘๗๘ ๕,๑๖๔ ๑๐,๐๔๒ 

ดอนคา ๓,๘๖๓ ๖,๕๑๐ ๖,๗๕๔ ๑๓,๒๖๔ 

พลับพลาไชย ๓,๖๖๒ ๕,๘๖๖ ๕,๙๘๕ ๑๑,๘๕๑ 

บานโขง เทศบาล    

เจดยี ๘๑๒ ๑,๕๐๒ ๑,๕๕๓ ๓,๐๕๕ 

สระพังลาน ๑,๗๔๐ ๒,๕๑๗ ๒,๖๘๐ ๕,๑๙๗ 

กระจัน เทศบาล    

รวม ๑๙,๗๐๕ ๓๑,๙๘๒ ๓๓,๗๒๖ ๖๕,๗๐๘ 

หมายเหตุ ขอมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

คําขวัญประจําอําเภออูทอง: แหลงรอยพระพุทธบาท เกยีรตปิระกาศเรื่องทอผา 

เจาพอพระยาจักร ถิน่รกัไทยทรงดํา 

ถ้ําเสอืพระด ีมีคอกชางดนิ ถิ่นเกาน้ําตก 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๑๕ 

๔) อําเภอเมืองสุพรรณบรุ ีจํานวน ๒๐ ตําบล ๑๒๓ หมูบาน เนื้อที ่

๓๓๘,๐๖๒.๕ ไร (๕๔๐.๙ ตารางกโิลเมตร) 

ตารางที่ ๖ แสดงขอมูลตําบลในอําเภอเมืองสุพรรณบรุ ีจังหวัดสุพรรณบรุ ี

ตําบล บาน ชาย หญิง รวม 

ทาพ่ีเลี้ยง เทศบาล    

รัว้ใหญ ๔,๗๙๒ ๕,๔๓๙ ๕,๘๐๙ ๑๑,๒๔๘ 

ทับตเีหล็ก ๑,๑๖๙ ๑,๗๕๕ ๒,๑๑๔ ๓,๘๖๙ 

ทาระหัด เทศบาล    

ไผขวาง ๓,๐๐๐ ๓,๗๑๒ ๔,๐๑๗ ๗,๗๒๙ 

โคกโคเฒา ๑,๓๐๓ ๑,๘๑๙ ๑,๙๙๐ ๓,๘๐๙ 

ดอนตาล ๑,๐๕๒ ๑,๖๑๓ ๑,๗๕๘ ๓,๓๗๑ 

ดอนมะสังข ๑,๐๐๘ ๑,๕๙๓ ๑,๘๐๑ ๓,๓๙๔ 

พิหารแดง ๑,๕๓๘ ๒,๓๙๘ ๒,๗๑๑ ๕,๑๐๙ 

ดอนกํายาน ๓,๔๓๓ ๔,๙๕๕ ๕,๑๓๗ ๑๐,๐๙๒ 

ดอนโพธิ์ทอง ๒,๐๓๔ ๓,๒๕๖ ๓,๔๔๑ ๖,๖๙๗ 

บานโพธิ ์ ๒,๕๐๘ ๔,๐๖๒ ๔,๔๘๖ ๘,๕๔๘ 

สระแกว เทศบาล    

ตลิ่งชัน ๒,๖๐๑ ๔,๔๒๗ ๔,๖๗๑ ๙,๐๙๘ 

บางกุง เทศบาล    

ศาลาขาว ๑,๕๔๒ ๒,๙๑๐ ๓,๐๖๖ ๕,๙๗๖ 

สวนแตง ๑,๕๗๗ ๒,๘๖๔ ๓,๑๗๑ ๖,๐๓๕ 

สนามชัย ๔,๗๗๑ ๔,๙๒๕ ๕,๘๑๕ ๑๐,๗๔๐ 

โพธิ์พระยา ๙๙๘ ๑,๕๒๒ ๑,๗๙๓ ๓,๓๑๕ 

สนามคล ี ๒,๓๘๙ ๓,๗๔๔ ๓,๙๓๖ ๗,๖๘๐ 

รวม ๓๕,๗๑๕ ๕๐,๙๙๔ ๕๕,๗๑๖ ๑๐๖,๗๑๐ 

หมายเหตุ ขอมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

คําขวัญประจําจังหวัดสุพรรณบรุ:ี  หลวงพอโตคูบาน แหลงตํานานขุนชางขุนแผน 

ดนิแดนพระผงสุพรรณ โบราณสถานวัดสนามชัย 

ไหวศาลเจาพอหลกัเมือง ลอืเลื่องปลาสลดิ 

ดอนกํายาน หอคอยบรรหารงามสงา วังมัจฉาวัดพระนอน 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๑๖ 

๕) อําเภอบางปลามา จํานวน ๑๔ ตําบล ๑๒๗ หมูบาน เนื้อที่ 

๓๐๐,๘๑๒.๕ ไร (๔๘๑.๓ ตารางกโิลเมตร) 

ตารางที่ ๗ แสดงขอมูลตําบลในอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบรุ ี

ตําบล บาน ชาย หญิง รวม 

โคกคราม เทศบาล    

บางปลามา ๑,๙๒๐ ๓,๔๙๔ ๓,๔๑๙ ๖,๙๑๓ 

ตะคา เทศบาล    

บางใหญ ๑,๓๘๒ ๒,๒๔๐ ๒,๒๕๖ ๔,๔๙๖ 

กฤษณา ๑,๒๙๙ ๑,๙๒๑ ๒,๐๐๔ ๓,๙๒๕ 

สาล ี ๒,๔๑๔ ๓,๔๕๑ ๓,๖๖๕ ๗,๑๑๖ 

ไผกองดนิ ๑,๔๘๐ ๒,๔๐๑ ๒,๕๑๕ ๔,๙๑๖ 

องครักษ ๑,๗๖๒ ๒,๕๔๖ ๒,๗๖๙ ๕,๓๑๕ 

จรเขใหญ ๑,๔๙๘ ๒,๓๔๔ ๒,๔๑๔ ๔,๗๕๘ 

บานแหลม ๙๗๕ ๑,๔๘๒ ๑,๖๔๘ ๓,๑๓๐ 

มะขามลม ๑,๖๗๒ ๒,๓๕๙ ๒,๕๔๘ ๔,๙๐๗ 

วังน้ําเย็น ๑,๒๒๔ ๑,๙๘๕ ๒,๑๖๓ ๔,๑๔๘ 

วัดโบสถ ๑,๔๑๑ ๒,๓๕๒ ๒,๕๒๓ ๔,๘๗๕ 

วัดดาว ๑,๘๖๔ ๒,๙๗๑ ๓,๑๐๒ ๖,๐๗๓ 

รวม ๑๘,๙๐๑ ๒๙,๕๔๖ ๓๑,๐๒๖ ๖๐,๕๗๒ 

หมายเหตุ ขอมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๑๗ 

๖) อําเภอสองพ่ีนอง จํานวน ๑๕ ตําบล ๑๔๐ หมูบาน เนื้อที่ 

๔๖๙,๐๐๐ ไร (๗๕๐.๔ ตารางกโิลเมตร) 

ตารางที่ ๘ แสดงขอมูลตําบลในอําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบรุ ี

ตําบล บาน ชาย หญิง รวม 

สองพ่ีนอง เทศบาล    

บางเลน ๒,๒๕๕ ๓,๔๔๔ ๓,๖๗๒ ๗,๑๑๖ 

บางตาเถร ๕,๒๗๙ ๗,๖๓๖ ๗,๗๙๓ ๑๕,๔๒๙ 

บางตะเคียน ๑,๖๐๐ ๒,๘๑๘ ๒,๘๕๗ ๕,๖๗๕ 

บานกุม ๑,๐๗๘ ๑,๖๖๓ ๑,๘๐๗ ๓,๔๗๐ 

หัวโพธิ ์ ๒,๙๒๕ ๔,๙๗๗ ๕,๐๗๖ ๑๐,๐๕๓ 

บางพลับ ๑,๔๕๔ ๒,๔๗๘ ๒,๕๖๓ ๕,๐๔๑ 

เนนิพระปรางค ๑,๔๔๒ ๒,๑๘๖ ๒,๒๗๓ ๔,๔๕๙ 

บานชาง ๑,๐๘๘ ๑,๕๑๘ ๑,๖๐๙ ๓,๑๒๗ 

ตนตาล ๑,๐๔๖ ๑,๕๘๙ ๑,๗๔๒ ๓,๓๓๑ 

ศรสีําราญ ๒,๙๘๙ ๕,๗๒๑ ๕,๖๔๕ ๑๑,๓๖๖ 

ทุงคอก ๓,๘๘๔ ๖,๑๓๑ ๖,๕๑๕ ๑๒,๖๔๖ 

หนองบอ ๑,๕๐๓ ๒,๖๕๗ ๒,๗๒๗ ๕,๓๘๔ 

บอสุพรรณ ๕,๗๔๒ ๙,๕๔๔ ๙,๗๐๒ ๑๙,๒๔๖ 

ดอนมะนาว ๑,๕๗๐ ๒,๔๘๐ ๒,๖๓๕ ๕,๑๑๕ 

รวม ๓๓,๘๕๕ ๕๔,๘๔๒ ๕๖,๖๑๖ ๑๑๑,๔๕๘ 

หมายเหตุ ขอมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

คําขวัญประจําอําเภอสองพ่ีนอง: ช่ือมีคนนอย อรอยปลาหมํา เลศิล้ําพระสงฆ 

หลวงพอโหนงพระเครื่อง รุงเรอืงนาไร พระใหญโลกรู 

เสภาช้ันครู อูน้ําอูปลา ราชินนีกัรอง สองพ่ีนองบานเรา 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๑๘ 

บทท่ี ๓ 

ขอมูลประเภทพื้นท่ี 

 

พื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๔๕ ปาเขาตะโกปด

ทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวยพื้นที่ตามกฎหมาย ไดแก ปาสงวน

แหงชาต ิและ เขตปฏิรูปที่ดนิ 

 

ตารางที่ ๙ ขอมูลประเภทพื้นที่ตามกฎหมาย 

ประเภทพื้นที ่ เนื้อที่ (ไร) 

ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๔๕ ๑,๘๓๙,๕๕๕.๓๒ 

ปาสงวนแหงชาตติามทายกฎกระทรวง ๖๗,๑๙๔ 

เขตปฏิรูปทีด่นิ ๔๒,๓๐๐.๖๐ 

พื้นที่บรกิารนอกเขตปาสงวนแหงชาต ิ ๑,๗๖๐,๘๓๕.๐๗ 

ปาสงวนแหงชาตใินความรับผิดชอบคงเหลอื ๓๖,๔๑๙.๖๔ 

 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๑๙ 

บทท่ี ๔ 

ขอมูลพื้นท่ีปา 

 

ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขา

เพชรนอย มีพื้นที่คงสภาพปาจากขอมูลการแปลตีความภาพถายดาวเทียมเพื่อวิเคราะหพื้นที่

ปาคงสภาพ ป ๒๕๕๖-๒๕๕๗ จํานวนประมาณ  ๒๘,๓๗๐.๑๔ ไร 

 

ตารางที่ ๑๐ ขอมูลพื้นที่คงสภาพปาในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ 

๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเภทพื้นที ่
ขนาดพื้นที ่ ปาคงสภาพ 

(ไร) (ไร) (รอยละ) 

ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๔๕ ๑,๘๓๙,๕๕๕.๓๒ ๒๘,๓๗๐.๑๔ ๑.๕๔ 

เขตปฏิรูปทีด่นิ ๔๒,๓๐๐.๖๐ ๑,๕๒๘.๗๔ ๐.๐๘ 

ปาสงวนแหงชาตใินความรับผิดชอบ ๓๖,๔๑๙.๖๔ ๒๓,๐๔๓.๒๖ ๑.๒๕ 

พื้นที่บรกิารนอกปาสงวนแหงชาต ิ ๑,๗๖๐,๘๓๕.๐๗ ๓,๗๙๘.๑๔ ๐.๒๑ 

หมายเหตุ รอยละเปรยีบเทยีบกับพื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ 

 

พื้นที่ปาคงสภาพในพื้นที่ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๔๕ ปาเขา

ตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี  อยูทางทิศตะวันตกของตําบลอูทอง 

เปนปาเต็งรัง และ ปาเบญจพรรณ พันธุไมที่พบ ไดแก ข้ีหนอน กระเชา ตะโก พุด โมกมัน 

มะกอกปา มะมวงหัวแมลงวัน กระพ้ีจั่น ไมไผ ไมรวก ปรง จันทนขาว จันทนผา สุพรรณิการ 

งิ้ว สลัดได จันผา กําลังวัวเถลงิ วานสามสบิ เปนตน  

สัตวปาที่พบไดแก ไกปา กระรอก กระแต กระตายปา หมาปา อีเห็น และนก

ชนดิตางๆ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๒๐ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี 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 ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี 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 ๑๑ ขอมูลการแบงช้ันคุณภาพลุมน้ําในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวน

แหงชาต ิที่ ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี 

ช้ันคุณภาพลุมน้ํา 
พื้นที ่

ไร รอยละ 

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ ๑,๘๓๙,๕๕๕.๓๒ ๑๐๐ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที ่๒ ๑๓,๔๐๖.๒๕ ๐.๗๓ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที ่๓ ๑๐,๖๖๙.๐๔ ๐.๕๘ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที ่๔ ๒๒,๔๕๕.๕๔ ๑.๒๒ 

พื้นที่ลุมน้ําช้ันที ่๕ ๑,๘๑๒,๕๐๓.๘๘ ๙๘.๕๓ 

หมายเหตุ รอยละเปรยีบเทยีบกับพื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๒๓ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี 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 ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๒๕ 

ตารางที่ ๑๒ ขอมูลการจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดนิปาไมในเขตปาสงวนแหงชาต ิตามมติ

คณะรัฐมนตร ีวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๕ ในพื้นที่ศนูยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๔๕ ปา

เขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จงัหวัดสุพรรณบรุ ี

 

การจําแนกเขตการใชประโยชน 
พื้นที ่

ไร รอยละ 

ศูนยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๔๕ ๑,๘๓๙,๕๕๕.๓๒ ๑๐๐ 

เขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกจิ ๔๘,๓๐๐.๐๕ ๒.๖๓ 

เขตพื้นที่ปาทีเ่หมาะสมกับการเกษตรกรรม ๒๙,๐๔๐.๑๙ ๑.๕๘ 

หมายเหตุ รอยละเปรยีบเทยีบกับพื้นที่รับผิดชอบของศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๒๖ 

บทท่ี ๗ 

ขอมูลระดับความสูง 

 

จุดที่สูงที่สุดในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย ฯ มีความสูง ๒๘๙ เมตรจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลาง อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาเขาทุงดินดําและปาเขาตาเกา ทองที่

ตําบลพลับพลาไชย อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และต่ําสุดประมาณ ๓ เมตรจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลาง บรเิวณที่ราบลุมน้ําทาจนี 

 
 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๒๗ 

บทท่ี ๘ 

ขอมูลลุมนํ้าหลักและลุมนํ้ายอย 

 

คณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติ ไดแบงพื้นที่ประเทศไทยออกเปนลุมน้ํา

สําคัญ ๒๕ ลุมน้ํา และลุมน้ํายอย ๒๕๔ ลุมน้ํายอย มีพื้นที่ลุมน้ํารวมทั้งประเทศประมาณ 

๕๑๑,๓๖๑ ตารางกโิลเมตร (ไมรวมพื้นที่เกาะ ยกเวนเกาะภูเก็ต) 

ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชร

นอย จังหวัดสุพรรณบุรี อยูในพื้นที่ลุมน้ําหลัก ลุมน้ําทาจนี ลุมน้ํายอย ที่ราบแมน้ําทาจนี 

 

ตารางที่ ๑๓ ขอมูลลุมน้ําหลกัและลุมน้ํายอยในพื้นที่ศนูยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๔๕  

ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบรุ ี

 

ลุมน้ํา 
พื้นที ่

ไร รอยละ 

ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิท่ี ๒๔๕ ๑,๘๓๙,๕๕๕.๓๒ ๑๐๐ 

ลุมน้ําหลัก ลุมน้ําทาจีน ๑,๘๑๒,๘๓๑.๒๕ ๙๘.๕๕ 

ลุมน้ํายอย ที่ราบแมน้ําทาจนี ๑,๘๑๒,๘๓๑.๒๕ ๙๘.๕๕ 

ลุมน้ําหลัก ลุมน้ําเจาพระยา ๒๖,๗๒๓.๘๑ ๑.๔๕ 

ลุมน้ํายอย ที่ราบแมน้ําเจาพระยา ๒๖,๗๒๓.๘๑ ๑.๔๕ 

 

ลุมน้ําทาจีนตั้งอยูทางตอนกลางประเทศไทย และอยูทางฝงขวาของแมน้ํา

เจาพระยา มีพื้นที่ลุมน้ํารวมทัง้สิ้น ๑๓,๔๗๗.๑๖ ตร.กม. พื้นที่สวนใหญอยูในเขต ๑๓ จังหวัด 

ไดแก กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุร ี

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สงิหบุร ีสุพรรณบุรี อางทอง และอุทัยธานี ลักษณะลุมน้ําวางตัว

ตามแนวทศิเหนอื-ใต 

ทศิเหนอืตดิกับลุมน้ําสะแกกรัง 

ทศิใตตดิกับอาวไทย 

ทศิตะวันออกตดิกับลุมน้ําเจาพระยา 

ทศิตะวันตกตดิกับลุมน้ําแมกลอง 

สภาพทั่วไปของลุมน้ําทาจีน เปนที่ราบลุมริมแมน้ําซ่ึงเปนที่ราบเดียวกันกับที่

ราบลุมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก ตอนบนของลุมน้ําเปนที่เชิงเขาแตมีระดับไมสูงมากนัก สวน



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๒๘ 

ตอนกลางและตอนลางเปนที่ราบลุมติดตอกับที่ราบลุมของลุมน้ําแมกลอง แมน้ําทาจีนแยก

ออกมาทางฝงขวาของแมน้ําเจาพระยาที่ตําบลมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท ไหล

ผานจังหวัดสุพรรณบุร ีนครปฐม และออกสูอาวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร แมน้ําทาจนีมีช่ือเรยีก

ตางๆ กันตัง้แตตนน้ําจนถงึปากแมน้ํา คอื คลองมะขามเฒา แมน้ําสุพรรณบุร ีแมน้ํานครชัยศร ี

และแมน้ําทาจนี 

 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๒๙ 

บทท่ี ๙ 

ขอมูลการปฏิบัติงานของกรมปาไม 
 

๙.๑ โครงการปาชุมชนที่ชุมชนบริหารจัดการและข้ึนทะเบียนกับกรมปาไม 

จํานวน ๖ โครงการ ไดแก 

-  อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาตปิาบานโขง จํานวน ๒ โครงการ 

-  อยูในพื้นที่ปาตามพระราชบัญญัตปิาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ จํานวน ๔ 

โครงการ 

 

ตารางที่ ๑๔ ขอมูลโครงการปาชุมชนที่ชุมชนบริหารจัดการและข้ึนทะเบียนกับกรมปาไมใน

พื้นที่ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัด

สุพรรณบุรี 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการปาชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 โครงการปาชุมชนบานรองไฮ บานใหม เมอืงพะเยา พะเยา 

2 โครงการปาชุมชนตําบลบานใหม บานใหม เมอืงพะเยา พะเยา 

3 โครงการปาชุมชนบานแมจวา แมสุก แมใจ พะเยา 

4 โครงการปาชมุชนบานทากลอง บานใหม เมอืงพะเยา พะเยา 

5 โครงการปาชุมชนบานใหมดง บานใหม เมอืงพะเยา พะเยา 

6 โครงการปาชุมชนบานปาแฝกดอ  ปาแฝก แมใจ พะเยา 

 

 
 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๓๐ 

๙.๒ ขอมูลงานอนุญาต มีผูไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาสงวน

แหงชาติ จํานวน ๒๒ ราย เนื้อที่ ๔,๒๗๔.๒๘ ไร ในทองที่อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ตารางที่ ๑๕ ขอมูลขอมูลงานอนุญาตในพื้นที่ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๔๕ ปาเขา

ตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

รหัส ช่ือผูขอ กิจกรรม 
ตําบล 

อําเภอ 
ช่ือปา 

วัน

อนุญาต 

ระยะ

เวลา 

วัน

หมดอายุ 
เนื้อท่ี 

สพ.

22/3 

จังหวัดสุพรรณบุรี กอสรางอางเกบ็

น้ําเขากําแพง 

ต.ดอนคา อ.

อูทอง 

ปาเขาทุงดนิ

ดําและปา

เขาตาเกา 

11/5/1990 30 2/7/2020 39.60 

สพ.

33/2 

บ.กาญจนาศลิา

ภัณฑ จํากัด 

ประทานบัตรทํา

เหมอืงแรหิน

อุตสาหกรรม 

ชนดิหินปูน 

อูทอง ปาเขาตะโก

ปดทองและ

ปาเขาเพชร

นอย 

29/7/200

9 

10  242.09 

สพ.

29/1,2 

บริษัท ปูนซเิมนต

นครหลวง จํากัด 

(มหาชน) รับชวง

จาก บริษัท ศลิา

ทองอุตสาหกรรม

ไทย จํากดั 

ประทานบัตรทํา

เหมอืงแรหิน 

ต.จรเขสาม

พัน  อ.อู

ทอง 

ปาเขาตะโก

ปดทองและ

ปาเขาเพชร

นอย 

10/4/200

7 

10 6/6/2017 297.68 

สพ.

29/1,2 

บริษัท ปูนซเิมนต

นครหลวง จํากัด 

(มหาชน) รับชวง

จาก บริษัท ศลิา

ทองอุตสาหกรรม

ไทย จํากดั 

ประทานบัตรทํา

เหมอืงแรหิน เพื่อ

อุตสาหกรรม

กอสราง  คําขอที่ 

5/2537 ประทาน

บัตรที่ 

28379/15646 

ต.จรเขสาม

พัน  อ.อู

ทอง 

ปาเขาตะโก

ปดทองและ

ปาเขาเพชร

นอย 

10/4/200

7 

10 6/6/2017 299.23 

สพ.

2850 

บ.ปูนซเีมนตนคร

หลวง จํากัด 

ประทานบัตรทํา

เหมอืงแรหิน

อุตสาหกรรม 

จรเขสามพัน ปาเขาตะโก

ปดทองและ

ปาเขาเพชร

นอย 

4/5/2011 10  302.56 

สพ.

25/3 

นายณรงค จําปา

ศักดิ ์

ประทานบัตรทํา

เหมอืงแรหิน เพื่อ

อุตสาหกรรม

กอสราง 

ต.จรเขสาม

พัน  อ.อู

ทอง 

ปาเขาตะโก

ปดทองและ

ปาเขาเพชร

นอย 

10/4/200

7 

10 6/6/2017 230.27 

สพ.

1910 

(32) 

บ.ปูนซเีมนตนคร

หลวง จํากัด 

รับชวงทําเหมอืง

แร 

อูทอง ปาเขาตะโก

ปดทองและ

ปาเขาเพชร

นอย 

15/9/200

8 

5  310.82 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๓๑ 

รหัส ช่ือผูขอ กิจกรรม 
ตําบล 

อําเภอ 
ช่ือปา 

วัน

อนุญาต 

ระยะ

เวลา 

วัน

หมดอายุ 
เนื้อท่ี 

สพ.17/4 หจก.มาตรศรี

จักรกล 

ตออายุประทาน

บัตรทําเหมอืงแร

หินอุตสหกรรม

ชนดิหินปูน เพื่อ

อุตสาหกรรม

กอสราง 

พลับ

พลาไชย 

ปาเขาทุงดนิ

ดําและปา

เขาตาเกา 

13/6/2011 10  193.58 

สพ.17/2 บ.ศลิาพัฒนา

อุตสาหกรรม 

จํากัด 

ทําหมอืงแรหิน

อุตสาหกรรม

ชนดิหินปูน 

ต.จระเขสาม

พัน 

ปาเขาตะโก

ปดทองและ

ปาเขาเพชร

นอย 

4/5/2011 5  210.80 

สพ.

15/4 

นายพพัิฒน วิ

สุทธาภรณ 

ตออายุประทาน

บัตร ทําเหมอืง

แรหิน

อุตสาหกรรม 

เพื่ออุตสาหกรรม

กอสราง 

พลับ

พลาไชย 

ปาเขาทุงดนิ

ดําและปา

เขาตาเกา 

13/6/2011 10  98.74 

สพ.

15/3 

บจก.ศลิามาตรศรี ตออายุประทาน

บัตรทําเหมอืงแร

หินอุตสาหกรรม

ชนดิหินปูน เพื่อ

อุตสาหกรรม

กอสราง 

พลับ

พลาไชย 

ปาเขาทุงดนิ

ดําและปา

เขาตาเกา 

13/6/2011 10  142.17 

สพ.5/4 นายณรงค จําปา

ศักดิ ์

ทําเหมอืงแรโดโล

มิตคิไลมสโตน 

อูทอง ปาเขาทุงดนิ

ดําและปา

เขาตาเกา 

10/10/200

5 

10 7/12/2015 264.94 

สพ.4/5 นายพรชัย  

สนิสมุทร 

ทําเหมอืงแรหิน

อุตสาหกรรม

ชนดิหินปูน 

ต.หนองโอง  

อ.อูทอง 

ปาเขาทุงดนิ

ดําและปา

เขาตาเกา 

6/9/2001 10 3/11/2011 231.77 

สพ.

3222 

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

แหงชาติ 

กอสรางพุทธ

มณฑลประจํา

จังหวัด

สุพรรณบุรี 

ต.อูทอง อ.อู

ทอง 

ปาเขาตะโก

ปดทองและ

ปาเขาเพชร

นอย 

28/3/201

3 

10 27/3/202

3 

117.93 

สพ.14/4 บริษัท ศลิาเขาแกว 

จํากัด 

ตออายุประทาน

บัตรทําเหมอืงแร

หินอุตสาหกรรม

ชนดิปูน 

ต.หนองโฮง 

อ.อูทอง 

ปาเขาทุงดนิ

ดําและปา

เขาตาเกา 

28/3/201

3 

10 27/3/202

3 

173.14 

สพ.

3038 

บริษัท ศลิาไทย

รุงเรือง จํากัด 

ทําเหมอืงแรหิน

อุตสาหกรรม

ชนดิหินปูน 

ต.หนองโฮง 

อ.อูทอง 

ปาเขาทุงดนิ

ดําและปา

เขาตาเกา 

28/3/201

3 

10 27/3/202

3 

175.19 

สพ.4/1 บริษัท ลาภ

ประเสริฐ  จํากัด 

ทําเหมอืงแรหิน

อุตสาหกรรม

ชนดิหินปูน เพื่อ

การกอสราง 

ต.พลับ

พลาไชย  อ.

อูทอง 

ปาเขาทุงดนิ

ดําและปา

เขาตาเกา 

2/10/2001 10 29/11/201

1 

165.77 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๓๒ 

รหัส ช่ือผูขอ กิจกรรม 
ตําบล 

อําเภอ 
ช่ือปา 

วัน

อนุญาต 

ระยะ

เวลา 

วัน

หมดอายุ 
เนื้อท่ี 

สพ.

15/2 

บริษัท ประชาศลิา 

จํากัด 

ประทานบัตร

เหมอืงแรหิน

อุตสาหกรรม 

ชนดิหินปูนเพื่อ

การกอสราง 

ต.พลับ

พลาไชย  อ.

อูทอง 

ปาเขาทุงดนิ

ดําและปา

เขาตาเกา 

15/2/2001 10 14/4/2011 153.59 

สพ.17/1 หางหุนสวนจํากัด  

มานะรุงเรือง 

ประทานบัตรทํา

เหมอืงแรหิน

อุตสาหกรรม

ชนดิหินปูนเพื่อ

การกอสราง 

ต.พลับ

พลาไชย  อ.

อูทอง 

ปาเขาทุงดนิ

ดําและปา

เขาตาเกา 

2/10/2001 10 29/11/201

1 

129.22 

สพ.

13/12 

สถาบนัราชภัฏ

บานสมเด็จ

เจาพระยา 

สราง

สถาบนัการศกึษ

า

ระดับอุดมศกึษา 

ต.สระยาย

โสม อ.อู

ทอง 

ปาสักสระ

ยายโสม 

3/8/1998 30 24/9/202

8 

145.70 

สพ.2/2 บริษัท พี.เอส.

อุตสาหกรรมโมหิน 

จํากัด 

ทําเหมอืงแรหิน

อุตสาหกรรม

ชนดิหินปูน  เพื่อ

อุตสาหกรรม

กอสราง 

ต.หนองโอง  

อ.อูทอง 

ปาเขาทุงดนิ

ดําและปา

เขาตาเกา 

8/3/2002 10 4/5/2012 74.15 

สพ.487 นายบัญชา ผสุนา ทําเหมอืงแร

หินปูน 

อูทอง ปาเขาทุงดนิ

ดําและปา

เขาตาเกา 

16/12/200

5 

10 12/2/2016 275.34 

 

 
 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๓๓ 

บทท่ี ๑๐ 

ท่ีต้ังหนวยงานราชการ 

 

หนวยงานสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ ๑๐ (ราชบุรี) กรมปาไม และ 

กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช ในพื้นที่ศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ที่ ๒๔๕ 

ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑. วนอุทยานพุมวง หมูที่ 5 ตําบลจรเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัด

สุพรรณบุร ีอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาเขาตะโกปดทองและปาเขาเพชร

นอย 

๒. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพื้นที่ปาเขา

ตะโกปดทองและปาเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๓๔ 

บทท่ี ๑๑ 

สภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ 
 

มีลักษณะพื้นที่เปนที่ราบลุมเปนสวนใหญ มีพื้นที่บางสวนเปนที่ราบสูง  โดยมี

ความลาดเทระหวาง  ๐-๓  เปอรเซ็นต ซ่ึงอยูทางดานตะวันตกของพื้นที่ ตลอดแนวตั้งแต

เหนอืจรดใต บรเิวณพื้นที่ต่ําสุดอยูทางดานตะวันออกเฉยีงใต คอือยูสูงจากระดับน้ําทะเลปาน

กลางเฉลี่ยประมาณ  ๓  เมตร สวนทางเหนอือยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 

๑๐ เมตร พื้นที่สวนใหญใชทํานาขาวมีแมน้ําลําคลองหนองบงึอยูทั่วไป แมน้ําสายสําคัญที่ไหล

ผานจากเหนอืสุดถงึใตสุด ไดแกแมน้ําทาจนี หรอืแมน้ําสุพรรณบุรี 

ทางทศิตะวันตกเฉยีงใตของอําเภออูทอง ทอดตัวข้ึนไปทางเหนอืขนานกับ เสน

แบงเขตระหวางจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดกาญจนบุรี  ลักษณะพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด

สลับเชิงเขา 

ที่ราบลุมอยูริมฝงแมน้ําสุพรรณตลอดแนวตั้งแตเหนือจดใต  อยูสูงกวา

ระดับน้ําทะเลประมาณ ๓ เมตร สวนทางทศิเหนอือยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ ๑๐ เมตร 

อยูในเขตอําเภอดอนเจดยี อําเภอศรีประจันต อําเภอเมือง อําเภอบางปลามา อําเภอสองพ่ีนอง 

และบางสวนของอําเภออูทอง 

ในฤดูฝนจะมีน้ําหลากไหลบามาทวมขังในที่ราบลุม ทําใหเกิดน้ําทวมในบาง

ทองที่ เชน ในเขตอําเภอสองพ่ีนอง และ อําเภอบางปลามา 

สภาพภูมิอากาศมีลักษณะคลายคลงึกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคกลาง กลาวคอื ฤดู

รอนไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตจากทะเลจีนใตพัดผานเขามาในชวงเดือน

กุมภาพันธ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ทําใหอากาศรอนอบอาวโดยทั่วไป ฤดูฝนลมมรสุม

ตะวันตกเฉยีงใตจากมหาสมุทรอินเดยีพัดผานมาในชวงเดอืนพฤษภาคม ถงึกลางเดือนตุลาคม 

ทําใหอากาศมีความชุมช้ืนมีฝนตกโดยทั่วไป  

ฤดูหนาวไดรับอิทธพิลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผานเขามาในชวง

เดอืนตุลาคม ถงึกลางเดอืนกุมภาพันธ ทําใหอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป 

สภาพภูมิอากาศจัดอยูในประเภททุงหญาเขตรอน ฤดูแลง และฤดูฝนแตกตาง

กันอยางชัดเจน มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผานในเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ และ

มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผานในเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม นอกจากนี้ยังมีลม

ตะวันออก หรือตะวันออกเฉียงใต จากทะเลจีนใตเริ่มพัดผานเขามาในชวงกลางเดือน

กุมภาพันธถงึกลางเดอืนพฤษภาคม  จากอิทธพิลของลมมรสุมทําใหเกดิฤดูกาล ๓ ฤดู คอื 



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๓๕ 

ฤดูฝน เริ่มตนเม่ือลมมรสุมตะวันตกเฉยีงใตเริ่มพัดเขาถงึกนอาวไทย ประมาณ

เดอืนพฤษภาคม พอถงึปลายเดอืนพฤษภาคม หรือตนเดือนมิถุนายน ลมมรสุมตะวันตกเฉียง

ใตจะพัดผานทําใหมีฝนตกมากข้ึน ในเดือนสิงหาคม และกันยายนเปนระยะที่มีฝนตกชุกที่สุด 

โดยปกตแิลวฤดูฝนจะสิ้นสุดราวกลางเดอืนตุลาคม รวมระยะเวลาประมาณ ๕-๖ เดอืน 

ฤดูหนาว เริ่มจากปลายเดอืนตุลาคม หรอืตนเดอืนพฤศจกิายน ถึงกลางเดือน

กุมภาพันธ ประมาณ ๔ เดือน ระยะนี้ฝนตกเปนครั้งคราวไมมากนัก และจะมีลมเย็นพัดจาก

เหนอืมาใต สลับกันเปนระยะๆ เดือนธันวาคม และมกราคมเปนชวงที่มีอากาศหนาวเย็นมาก

ที่สุด แตอุณหภูมิลดลงไมมากนัก เพราะอยูปลายลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และไดรับ

อิทธพิลจากทะเลในบรเิวณอาวไทย 

ฤดูรอน เริ่มตัง้แตกลางเดอืนกุมภาพันธ ถงึกลางเดอืนพฤษภาคม ประมาณ ๓ 

เดือน เดือนเมษายนเปนเดือนที่มีอากาศรอนอบอาวมากที่สุด เนื่องจากการแผรังสีของดวง

อาทิตย และถูกปกคลุมดวยบริเวณความกดอากาศสูง ซ่ึงศูนยกลางอยูในทะเลจีนใต และ

มหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก บรเิวณความกดอากาศสูงนี้ทางอุตุนยิมวทิยาถอืวาเปนบริเวณที่มี

อากาศรอน อุณหถูมิสูง กระแสลมที่พัดเขามาจงึรอน 

สภาพของดนิ ในเขตจังหวัดสุพรรณบุร ีเหมาะสมกับการปลูกพืช ไดแก การทํา

นาขาว การเพาะปลูกพชืไร การเพาะปลูกไมยนืตน ไมผลตาง ๆ การปลูกหญาเลี้ยงสัตว ทําทุง

หญาเลี้ยงสัตวถาวรสําหรับการปศุสัตว 

แหลงน้ํา ประกอบดวยแมน้ําลําคลองตาง ๆ มีแมน้ําสายใหญ ๆ ที่สําคัญและ

เปนประโยชนตอความเปนอยูและเศรษฐกิจของประชากร ไดแก แมน้ําทาจีน หรือแมน้ํา

สุพรรณบุรี 

ลักษณะปาไมของจังหวัดสุพรรณบุรี เดิมเปนปาไมเบญจพรรณ ไดแก เต็ง 

มะคาโมง ซาก มะคาแต ชิงชัน ตะเคียนทอง  ยมหอม แตสภาพปจจุบันไดถูกราษฎรบุกรุกเขา

ทํากนิในเขต ปาสงวนหลายแหง ถูกเปลี่ยนเปนไรออย  และใชทํานา เปนตน  

แรธาตุ จากการสํารวจของกรมทรัพยากรธรณี พบวาจังหวัดสุพรรณบุรีมี

ปริมาณแรไมมากนัก พบแรมีคาบางชนิดเทานั้น ไดแก ดีบุก นอกจากนี้ยังพบใยหินแกรนิต 

และหนิปูน และยังขุดพบน้ํามันดบิในบรเิวณตําบลสวนแตง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี ซ่ึงปจจุบัน

ไดทําการขุดเจาะแลว 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๓๖ 

บทท่ี ๑๒ 

แผนท่ีทายกฎกระทรวง 

 

ในพื้นที่ศนูยจดัการกลุมปาสงวนแหงชาต ิที่ ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขา

เพชรนอย จงัหวัดสุพรรณบรุี มีปาสงวนแหงชาตจิํานวน ๕ ปา 

๑) ปาสงวนแหงชาติปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย เนื้อที่ตาม

กฎกระทรวงฯ ๑๕,๐๐๐  ไร 

๒) ปาสงวนแหงชาติปาเขาทุงดนิดําและปาเขาตาเกา เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ 

๒๑,๒๕๐ ไร 

๓) ปาสงวนแหงชาตปิาบานโขง เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ ๑๐,๐๖๙ ไร 

๔) ปาสงวนแหงชาตปิาสกัสระยายโสม เนื้อที่ตามกฎกระทรวงฯ ๔๔๓.๗๕ ไร 

๕) ปาสงวนแหงชาตปิาโปงลานและปาทุงคอก เนื้อทีต่ามกฎกระทรวงฯ 

๒๐,๔๓๑.๒๕ ไร 

 

  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๓๗ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๓๘ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๓๙ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๔๐ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๔๑ 

 

 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๔๒ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๔๓ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๔๔ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๔๕ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๔๖ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๔๗ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๔๘ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๔๙ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๕๐ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๕๑ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๕๒ 

 
  



 

ขอมูลพื้นฐานศูนยจัดการกลุมปาสงวนแหงชาติ ท่ี ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุรี หนา ๕๓ 

ภาคผนวก 

 

ความเปนมาในการจดัการทรัพยากรปาไมเชิงพื้นที่ของศนูยจัดการกลุมปา

สงวนแหงชาต ิที่ ๒๔๕ ปาเขาตะโกปดทองและเขาเพชรนอย จังหวัดสุพรรณบุร ี

 มติที่ประชุมผูบริหารกรมปาไม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันศุกรที่ ๒๘ ตุลาคม 

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

พิจารณาที่ประชุมมีมติใหสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เปนสํานักนํารองให

จัดตั้งหัวหนาปาสงวนแหงชาติเพื่อบริหารจัดการกิจกรรมแบบบูรณาการในพื้นที่ปาสงวน

แหงชาตเิปนรายปา และมีนโยบายใหสํานักจัดการทรัพยากรปาไมทุกสํานักคัดเลือกพื้นที่ปา

สงวนแหงชาต ิและแตงตัง้หัวหนาปาสงวนแหงชาตเิพื่อบรหิารจัดการนํารอง 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 

 


