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ข้อมูลภาพรวม 

 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานีควบคุมไฟปา่ห้วยทบัทัน-ห้วยส าราญ  

 สถานท่ีต้ังและการเดินทาง  สถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ ปัจจุบันมีท่ีท าการช่ัวคราว
ต้ังอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2338  (ช่องจอมปวงตึก)  หลักกิโลเมตรที่ 2 ต าบลด่าน  อ าเภอ
กาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์ 32210  ท่ีท าการมีเนื้อท่ีประมาณ 36 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา  

ค่าพิกัดที่ต้ังสถานีและอาณาเขตรับผิดชอบ 

ระบบ UTM  48P 03622456  UTM 1597887 
ระบบภูมิศาสตร์  UPS  N 14˚  26'  9.23"  E 103˚  43'  40.4" 

พื้นที่รับผิดชอบ 
 พื้นท่ีรับผิดชอบจ าแนกพื้นท่ีรับผิดชอบได้  2  พื้นท่ีคือ 

1.  พื้นท่ีรับผิดชอบหลัก  หมายถึง  พื้นท่ีรับผิดชอบท่ีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามงบประมาณท่ีได้รับตามแผนปฏิบัติงาน  และถือเป็นพื้นท่ีเข้มข้นท่ีต้องควบคุมไฟป่า  ปฏิบัติงาน
เน้นหนักท้ังการประชาสัมพันธ์และการดับไฟ  อยู่ในเขตหรือพื้นท่ีคาบเกี่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับ
ทัน-ห้วยส าราญ  ท้องท่ีอ าเภอพนมดงรัก  อ าเภอกาบเชิง  อ าเภอบัวเชด   และอ าเภอสังขะ  มีพื้นท่ี
รับผิดชอบประมาณ   313,750  ไร่ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ  รับผิดชอบพื้นท่ีเป้าหมาย
หลักในการปฏิบัติติงานควบคุมไฟป่าในเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์    ซึ่งเป็นพื้นท่ีทอดยาวตามเเนวชายแดนท่ีมี
อาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา และได้ประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยส าราญ  มี
พื้นท่ีครอบคลุม  11  ต าบล  ใน 4  อ าเภอ จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้ 

ท้องท่ีอ าเภอพนมดงรัก  ได้แก่    ต าบลตาเมียง   ต าบลบักได 
 ท้องท่ีอ าเภอกาบเชิง  ได้แก่   ต าบลแนงมุด  ต าบลโคกตะเคียน ต าบลกาบเชิง   
ต าบลด่าน ต าบลตะเคียน 
 ท้องท่ีอ าเภอสังขะ  ได้แก่   ต าบลตาตูม   ต าบลเทพรักษา 
 ท้องท่ีอ าเภอบัวเชด      ได้แก่    ต าบลอาโพน  ต าบลจรัส 

2  พื้นท่ีรับผิดชอบนอกแผนแต่อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดรับผิดชอบ   หมายถึง  พื้นท่ีรับผิดชอบนอก
แผนงานปกติ  แต่อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดสุรินทร์  ท่ีสถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน-ห้วยส าราญรับผิดชอบ  ส่วน
ใหญ่ปฏิบัติงานเน้นในด้านประชาสัมพันธ์  และดับไฟป่าตามความจ าเป็นในหมู่บ้านต าบล  อ าเภอ  ในท้องท่ี
จังหวัดสุรินทร์  หรือตามท่ีร้องขอ   ได้แก่   พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติในท้องท่ีจังหวัดสุรินทร์  จ านวน  29  ป่า 
และพื้นท่ีป่าชุมชนต่างๆ ตามหมู่บ้านและต าบลในท้องท่ีจังหวัดสุรินทร์ 
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รูปภาพที่ 1 แผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

สภาพภูมิประเทศ 

1.  พื้นท่ีภูเขา(Mountain)   หรือพื้นท่ีสูงชัน(STEEP)  ได้แก่บริเวณท่ีมีความลาดชันของพื้นท่ีมาก
ได้แก่  บริเวณท่ีมีความลาดชันของพื้นท่ีมากกว่า  35  %  ขึ้นไป   ซึ่งมีพื้นท่ีอยู่ไม่มากนัก    ส่วนใหญ่จะ
ปรากฏอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดบริเวณชายแดนของอ าเภอสังขะ อ าเภอบัวเชด  ท่ีติดต่อกับประเทศกัมพูชา   
และเขาพนมสวายในเขตอ าเภอเมืองสุรินทร์ 

2. สภาพพื้นท่ีเนินเขา(Hilly)  ได้แก่บริเวณท่ีมีความลาดชันของพื้นท่ีอยู่ระหว่าง 16-35 %  เป็น
เนินเขาไม่สูงมากนักและบริเวณท่ีเป็นเชิงเขาท่ีสูงขึ้นปรากฏกระจัดกระจายอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด 

3  สภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนชัน(Rollinq) ได้แก่บริเวณท่ีมีความลาดชันของพื้นท่ีอยู่ระหว่าง16-35 %
ปรากฏเป็นเนินเขาเต้ียๆ และบริเวณท่ีลาดเชิงเขามีอยู่เพียงเล็กน้อย  บริเวณทางทิศใต้ของอ าเภอกาบเชิง  
อ าเภอบัวเชด  และอ าเภอสังขะ 

4.  สภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาด(Undulatinq)บริเวณท่ีท่ีมีความลาดชันของพื้นท่ีมีอยู่ระหว่าง 5-8 
%ปรากฎเป็นพื้นท่ีท่ีเนินอยู่กระจัดกระจายท่ัวไปแถบอ าเภอกาบเชิง  อ าเภอสังขะ  อ าเภอบัวเชด   และบาง
พื้นท่ีของอ าเภอท่าตูมและรัตนบุรี 

5.  สภาพพื้นท่ีลูกคล่ืนลอนลาด(Gentle undulainq ) บริเวณท่ีท่ีมีความลาดชันของพื้นท่ีอยู่
ระหว่าง  2-5%  ปรากฎเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นเนินเต้ียๆอยู่กระจัดกระจายท่ัวไปท้ังจังหวัด  ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท่ี
เป็นท่ีตอนอยู่สลับกับนา 
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6.  สภาพพื้นท่ีท่ีค่อนข้างราบเรียบถึงเรียบ  (Nearlyflat to flat)  ได้แก่บริเวณท่ีมีความลาดชัน
ของพื้นท่ีน้อยกว่า  2%  ปรากฎเป็นพื้นท่ีราบส่วนใหญ่กระจัดกระจายท่ัวไปท้ังจังหวัด  ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ี
ท าการเกษตร 
 สภาพดินทั่วไป 

พื้นท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการท านามีเนื้อที่ประมาณ  3,418,833   ไร่  หรือ  62.90%  
ของพื้นท่ีท้ังหมดแต่มีข้อจ ากัดอยู่บ้าง  เช่น   ลักษณะเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย   ดินมีการระบายน้ า
ค่อนข้างเลวมีความอุดมสมบรูณ์ตามธรรมชาติต่ า  แต่สามารถแก้ปัญหาได้โดยการเติมอินทรียวัตถุแก่ดิน  ใส่
ปุ๋ยพืชสดจากพืชตระกูลถั่ว 

พื้นท่ีไม่เหมาะสม  เช่นพื้นท่ีดินเค็มประมาณ  105 ,446   ไร่  หรือ  1.49%   ของพื้นท่ี  
พื้นท่ีดินทรายประมาณ   208.717  ไร่หรือ   3.84 %  พื้นท่ีดินต้ืน ดินปนกรวดลูกรังประมาณ   10.871  
ไร่  ดินปนเศษหินประมาณ  64.681  ไร่    

ลักษณะภูมิอากาศ 
             สภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน  ฤดูหนาว และฤดูแล้ง โดยฤดูฝนเริ่มต้นแต่ปลาย

เดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธุ์ ส่วนฤดูร้อน  
เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม   ถึงเดือนพฤษภาคม   ประมาณน้ าฝนเฉล่ียตลอดปี  1.561.4 มิลลิเมตร อุณหภูมิ
เฉล่ียต่อปี 25.9  องศาเซลเซียส   ความช้ืนสัมพัทธ์  เฉล่ียรายปี72% อุณหภูมิ สภาพอากาศในฤดูร้อนจะ
ร้อนและแห้งแล้งมาก  อุณหภูมิ ประมาณ 40 องศา ฤดูฝน จะมีประมาณ 80 มม. ฤดูหนาวเย็น อุณหภูมิ   
ประมาณ 20 องศา 

     ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
สภาพป่า  

ทรัพยากรป่าไม้พื้นท่ีเขารักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสราญ   พื้นท่ีส่วนใหญ่ผ่านการท าไม้โดย
บริษัทท าไม้มาแล้ว  ดังนั้นต้นไม้ท่ีเหลือในเขตพื้นท่ีป่าแห่งนี้จึงมีไม้ขนาดเล็ก  ท่ีมีขนาดต่ ากว่าขนาดจ ากัด
ขอการท าไม้ ไม่อนุญาตให้ท าการตัดฟัน และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกเลิกให้การสัมปทานท าไม้  ท่ัว
ประเทศเมื่อวันท่ี 17  มกราคม  2532  พื้นท่ีแห่งนี้จึงปราศจากการรบกวน ท าให้ต้นไม้มีความสมบูรณ์
เจริญเติบโตตามธรรมชาติ มีการป้องกันรักษาจากกองก าลังทหาร   ต ารวจตระเวนชายแดนทหารพรานซึ่งมี
หน้าท่ีดูแลรักษาอธิปไตยด้านชายแดนในรัศมี 10 กิโลเมตร  เป็นพื้นท่ีป้องกันรักษาความมั่นคงชายแดน  
จนกระท่ังมีพระราชกฤษฎีกา  ประกาศจัดต้ังเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถือว่าเป็นพื้นท่ีป่าไม้ท่ีส าคัญเพียง
แห่งเดียวในจังหวดสุรินทร์   ท่ีมีองค์ประกอบของพรรณไม้หลายชนิด ดังนี้ 
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หัวหน้าหน่วยงาน 

 

นายนริศร์พงศ์  ช านาญบริรักษ์     
เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 

ท าหน้าที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ 
หมายเลขโทรศัพท์ 086-7181811 
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ฝ่ายอ านวยการ 

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 

สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑรกิ – ยอดมน 

ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการและแผน 

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9(อุบลราชธานี) 

สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม 

สถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน – ห้วยส าราญ สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร 

สถานีควบคุมไฟป่าภูสิงห์ภูผาผึ้ง – ภูสระดอกบัว 

สถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ – ภูผายล 

สถานีควบคุมไฟป่าดงบังอี่ – ถ้ าผาน้ าทิพย ์สถานีควบคุมไฟป่ายอดโดม 

สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา สถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐาน 

สถานีควบคุมไฟป่าพื้นท่ีห้วยบางทราย อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ  
                                                                            จังหวัดมุกดาหาร 

งานพัสดุ งาน

ธุรการ 
งาน
งบประมาณ

งานฝึกอบรม/จัดเวทีเสวนา งานแผนงานและ 

ติดตามประเมินผล 

งานวิจัยและพัฒนา 

ผังความเช่ือมโยงโครงสร้างการบริหารส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที่ 9 (อบุลราชธาน)ี 

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอบุลราชธาน ี

(หน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่) 

งานรณรงค์ประชาสัมพันธ ์

ส่งเสริมและเผยแพร่ 

 


