(ราง)
แผนยุทธศาสตรเพื่อเปนแผนแมบทการจัดการ
อุทยานแหงชาติปางสีดา
จังหวัดสระแกว

1. บทนํา
อุทยานแหงชาติปางสีดา ไดถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี – สระแกว โดยมีพระราชกฤษฎีกา กําหนดบริเวณ
ที่ดินปาแกงดินสอ ปาแกงใหญ ปาเขาสะโตน และปาทากะบาก ในทองที่ตําบลแกงดินสอ อําเภอนาดี
ตําบลบานแกง ตําบลทาแยก ตําบลโคกปฆอง อําเภอสระแกว และตําบลหนองน้ําใส ตําบลชองกุม
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งประกาศไวในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 99 ตอนที่ 24 ลงวันที่ 22
กุมภาพันธุ 2525 เนื้อที่ประมาณ 527,500 ไร ประกอบดวยทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญและมีคา เชน ปาไม
ของปา และสัตวปานานาชนิด กับมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามหลายแหง จึงไดถูกกําหนดใหเปนอุทยานแหงชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพธรรมชาติ
ใหคงอยูเชนเดิม มิใหถูกทําลายหรือเปลี่ยนสภาพไป เพื่อประโยชนในการพักผอนหยอนใจของประชาชน
เพื่อการศึกษาคนควาและเพือ่ อํานวยประโยชนอื่นแกรัฐและประชาชน
2. วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนกรอบบรรทัดฐานและแนวทางสําหรับการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ อยางมีเอกภาพ
และบูรณาการ เปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน ใหสามารถเอื้อประโยชนสูงสุดตอ
2.1 การเสริมสรางและรักษาความมั่นคงและสมบูรณของระบบนิเวศ
2.2 การศึกษาและสํารวจวิจยั ที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการของประชาชนทุกกลุมทุกระดับ
2.3 การทองเที่ยวและนันทนาการของประชาชนชาวไทย และชาวตางประเทศ
2.4 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศอยางยั่งยืน
3. สถานภาพทรัพยากรพื้นฐาน ในพื้นทีอ่ ุทยานแหงชาติปางสีดา
3.1 ทรัพยากรกายภาพ
อาณาเขต อุทยานแหงชาติปางสีดาตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ 14 องศา 00 ลิปดา ถึง 14 องศา
12 ลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ 101 องศา 55 ลิปดา ถึง 102 องศา 36 ลิปดา ตะวันออก คลอบคลุมพื้นที่
527,590 ไร มีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอเขตอุทยานแหงชาติทบั ลาน
ทิศใต
ติดตอบานคลองผักขม บานคลองน้ําเขียว อําเภอเมืองสระแกว
บานคลองทราย บานทากระบาก บานหวยชัน อําเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแกว
ทิศตะวันออก
ติดตอเขาพรานนุช เขาทลาย อําเภอตาพระยา จังวัดสระแกว และ
อุทยานแหงชาติตาพระยา
ทิศตะวันตก
ติดตอกับอุทยานแหงชาตับลาน และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
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อุทยานแหงชาติปางสีดา ตั้งอยูทางทิศใตของเทือกเขาพนมดงรัก สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปน
ภูเขาสูงชัน สลับซับซอน มีพื้นที่ปาอุดมสมบูรณ เปนตนน้ําของลําหวยหลายสายที่ไหลรวมเปนแมน้ํา
บางปะกง ซึ่งเปนเสมือนเสนเลือดใหญที่หลอเลี้ยงเกษตรกรรมในภาคตะวันออก ทั้งยังมีแนวปาดานทิศ
เหนือติดกับอุทยานแหงชาติทับลาน สําหรับระดับความสูงของพื้นที่ในอุทยานแหงชาติปางสีดา มีคาอยู
ในชวง 100 – 800 เมตร จากระดับน้ําทะเล
สภาพภูมิอากาศ
ภูมิอากาศของอุทยานแหงชาติปางสีดา มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต และมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ
ผานฤดูฝนเริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคม ถึง
ตนเดือนกุมภาพันธ ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปเทากับ
27 – 7 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดทั้งปเทากับรอยละ 77 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งป
1662.2 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยสูงสุด 314.5 มิลลิเมตร ในเดือนสิงหาคม และปริมาณน้ําฝน
ต่ําสุด 5.3 มิลลิเมตร ในเดือนธันวาคม สําหรับจํานวนวันที่มีฝนตกเฉลี่ยตลอดป 132.8 วัน
สภาพธรณีวิทยา
จากแผนที่ธรณีวิทยาในพื้นที่อุทยานแหงชาติปางสีดา สวนใหญจะเปนหินทรายชั้นหนา เพื่อ
เปนแรควอรตซ
ทรัพยากรดินของอุทยานแหงชาติปางสีดา จากการสํารวจโดยกองสํารวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน
สรุปตามลักษณะหนวยดินได 12 ชุดดิน เปนดินชุดรอยเอ็ด ชุดเรณู ชุกกบินทรบุรี ฯลฯ พื้นที่สวนใหญ
จะเปนหนวยผสมของดินบริเวณพื้นที่สูงชันมีพื้นที่ถึงรอยละ 89.43 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยทั่วไปแลว
หนวยดินชนิดนี้ไมเหมาะสมที่จะใชทําการเกษตร ควรจะรักษาไวใหคงสภาพปา อันเปนแหลงตนน้ํา
ลําธารตอไป
เสนทางคมนาคม
การเดินทางไปยังอุทยานปางสีดา สามารถเดินทางโดยรถยนต จากกรุงเทพฯ ถึงอําเภอเมือง
จังหวัดสระแกว ระยะทาง 256 กิโลเมตร จากอําเภอเมืองโดยสารรถประจําทางไปตามทางหลวงหมายเลข
3462 สายสระแกว – บานคลองน้ําเขียว ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร ถึงที่ทําการอุทยานแหงชาติปางสีดา
จากจังหวัดปราจีนบุรี ใชทางหลวงหมายเลข 33 ออกไปประมาณ 90 กิโลเมตร ถึงอําเภอ
เมื อ งจั ง หวั ด สระแก ว จากนั้ น จะมี ท างแยกซ า ยมื อ เข า ไปตามถนนเร ง รั ด พั ฒ นาชนบท (ร.พ.ช.)
สายสระแกว – บานคลองน้ําเขียว
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ภาพที่ 2 แสดงหมูบานในเขตรัศมี 3 กม. รอบแนวเขตอุทยานแหงชาติปางสีดา
ที่มา : บริษัท แอดวานซ โปรเกรส เนวิเกชั่น เซ็นเตอร จํากัด
รายงานขอมูลพื้นฐานอุทยานแหงชาติปางสีดา

-4ทรัพยากรน้ํา
ในเขตอุทยานแหงชาติ มีลําน้ําที่สําคัญ เชน หวยน้ําเย็น หวยโสมง หวยมะคา หวยระเริงไผ หวยยาง
กอใหเกิดสถานที่นาสนใจ ซึ่งเปนสิ่งดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาพักผอนหยอนใจ หรือเยีย่ มชม คือ น้าํ ตกตางๆ
เชน น้ําตกปางสีดา น้ําตกผาตะเคียน น้ําตกแควมะคา ฯลฯ มีแหลงน้ํา เชน อางเก็บน้ําพระปรง อางเก็บน้ํา
ทากะบาก ฯลฯ
ในอุทยานแหงชาติปางสีดา สามารถแบงชั้นคุณภาพลุมน้ําไดดังนี้
1 A มีพื้นที่รอยละ 29.99
CL 2 มีพื้นที่รอยละ 17.8
CL 3 มีพื้นที่รอยละ 43.63
CL 4 มีพื้นที่รอยละ 12.37
CL 5 มีพื้นที่รอยละ 0.83

ภาพที่ 3 แผนที่แสดงเสนทางน้ํา และชั้นคุณภาพลุมน้ําในเขตอุทยานแหงชาติปางสีดา
ที่มา : บริษัท แอดวานซ โปรเกรส เนวิเกชั่น เซ็นเตอร จํากัด
รายงานขอมูลพื้นฐานอุทยานแหงชาติปางสีดา
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ในปจจุบนั สภาพการใชทดี่ ินมีดังนี้
พื้นที่ปาไม
รอยละ 94.79
ทุงหญา/ไมละเหมาะ รอยละ 1.09
สวนปา
รอยละ 0.46
แหลงน้ํา
รอยละ 0.04
พื้นที่อื่นๆ
รอยละ 3.62
3.2 ทรัพยากรชีวภาพ
สภาพปาโดยทั่วไป เปนปาดิบชื้นรอยละ 57.24 ปาดิบแลง รอยละ 29.26 ปาเบญจพรรณ
รอยละ 6.09 ปาไผ รอยละ 0.84 นอกจากนั้นเปนปาไมรุนสอง/ไรราง
ทรัพยากรพืช
ไมที่พบ ไดแก ยางกลอง ยางเสี้ยน กระบาก กะบก พลองขี้นก คางคาว หวาขี้แพะ มะปลิง
เลือดกวาง ยางโดน เปลาเงิน เข็มปา ปอขี้เถา กระทุมน้ํา ตะแบกลาย ติ้วเกลี้ยง พลับพลา คํารอก
ทรัพยากรสัตวปา
สัตวที่พบในอุทยานแหงชาติปางสีดา ไดแก ชาง กระทิง เกง ชะนีมงกุฎ กวางปา คางคาว
ไกฟาพญาลอ นกยางเขียว นกพญาไฟใหญ นกแตวแลวธรรมดา นกเดาดิน ตะกอง กิ้งกาบิน ตะกวด
เขียดตะปาด เขียดทราย อึงแมหนาว ปลาสรอยนกเขา ปลาคอ ปลาชะโอน ปลากดเหลือง
3.3 ทรัพยากรมนุษย
สภาพเศรษฐกิจและสังคม ลักษณะทั่วไปของประชากรรอบพื้นที่อุทยานแหงชาติปางสีดา
สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 73.6 นอกนั้นเปนชายทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาสวนใหญ
อยูในระดับประถมศึกษา สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.44 คน สวนใหญยายถิ่นฐานมาจากที่อื่น โดยเฉพาะ
มาจากภาคอีสาน สาเหตุเนื่องจากตองการพื้นที่ทํากิน
ลักษณะทางเศรษฐกิจของประชากร สวนใหญทําการเกษตร ทํานามากที่สุด รองลงมาไดแก
รับจางในภาคเกษตร เชน ปลูกมันสําปะหลัง เลี้ยงโค-กระบือ รายดวยรวมของครัวเรือนตอปอยูในชวง
20,000 – 50,000 บาท
การพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ
การเขาไปใชประโยชนจากปาสวนใหญเขาไปทองเที่ยวมากที่สุด รองลงมาคือ เขาไปเก็บ
หนอไม ผักหวาน น้ําผึ้ง จับปลา

-6-

ภาพที่ 4 แสดงรูปแบบการใชประโยชนทดี่ ินในเขตอุทยานแหงชาติปางสีดา
ที่มา : บริษัท แอดวานซ โปรเกรส เนวิเกชั่น เซ็นเตอร จํากัด
รายงานขอมูลพื้นฐานอุทยานแหงชาติปางสีดา
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ประชากรส ว นใหญ มี ส ว นร ว มในกิจ กรรมการปลู ก ป า รว มกั บ ทางอุท ยานฯ ร ว มประชุ ม
ปรึกษาหารือระหวางเพื่อนบาน และบุคคลอื่นในความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมประชุมอบรมเรื่องการอนุรักษ
ทรัพยากรกับเจาหนาที่อุทยานฯ
อุปสรรคในการอนุรักษทรัพยากรตาง ๆ ที่สําคัญไดแก ปญหาความยากจนของประชากร ทําให
เกิดการแยงชิงทรัพยากรโดยเฉพาะการเก็บหาของปา เพื่อนํามาใชในการดํารงชีวิต
3.4 การทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติที่นาสนใจ ไดแก จุดชมวิว สภาพธรรมชาติ แหลงสองสัตว
น้ําตกปางสีดา นําตกหวยน้ําเย็น น้ําตกถ้ําคางคาว น้ําตกผาตะเคียน อางเก็บน้ําพระปรง อางเก็บน้ําทากะบาก
น้ําตกทับซุง
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก สิ่ ง อํา นวยความสะดวกที่ มี อยู เ ดิ ม ไดแ ก ที่ทํ า การอุ ท ยานแห ง ชาติ
ศูนยบริการนักทองเที่ยว บานพักนักทองเที่ยว จํานวน 3 หลัง สถานที่กางเต็นท 2 แหง หองน้ําหองสุขา
3 แหง เสนทางสองสัตวระยะทาง 25 กิโลเมตร เสนทางศึกษาธรรมชาติ จํานวน 5 เสนทาง
4. การจําแนกเขตจัดการ (Zoning)
การจําแนกพื้นที่อุทยานแหงชาติปางสีดา เพื่อประโยชนในการบริหารงาน การควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผูที่เกี่ยวของใหเปนไปตามหลักการ สามารถจําแนกพื้นที่อุทยานแหงชาติปางสีดาออกเปน
6 เขตดังนี้
4.1 เขตบริการ (Intensive Use Zone) ไดแก
- บริเวณที่ทําการอุทยานแหงชาติปางสีดา
- บริเวณศูนยบริการนักทองเที่ยว
- บริเวณหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติปางสีดา จํานวน 11 หนวย
4.2 เขตเพื่อการพักผอนและศึกษาหาความรู (Outdoor Recreation Zone) ไดแก
- น้ําตกปางสีดา
- น้ําตกผาตะเคียน
- น้ําตกสวนมั่น - สวนทอง
- น้ําตกมานธารา
- น้ําตกแควมะคา
- น้ําตกรากไทรยอย
- น้ําตกลานหินใหญ
- ภูเขาเจดีย
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ภาพที่ 5 แสดงการมีสวนรวมของประชาชน
ที่มา : ฝายการทองเทีย่ ว อุทยานแหงชาติปางสีดา ถายเมื่อ เดือนมกราคม 2548

-94.3 เขตสงวนสภาพธรรมชาติ (Primitive Zone) ไดแก
- บริเวณแถบหวยมะคาและแถบลุมน้ําหวยยาง
4.4 เขตฟนฟูสภาพธรรมชาติ (Recovery Zone) ไดแก
- บริเวณเขาทะลาย
- บริเวณคลองหมากนัด
4.5 เขตกิจกรรมพิเศษ (Special Use Zone) ไดแก
- อางเก็บน้ําชองกล่ําบน
- ศูนยเพาะเลี้ยงขยายพันธุสัตวปา
- องคการไฟฟาฝายผลิต
4.6 เขตผนวกเพิ่มเติม (Proposed Occupied Zone) ไดแก
- บริเวณทางทิศใตของอุทยานของอุทยานที่สภาพปาปลูกไดฟน ตัวเปนแบบปาธรรมชาติ
- บริเวณอางเก็บน้ําที่เปนผิวน้ําและน้ําทวมถึง
5. ศักยภาพและประเด็นปญหาหลักของอุทยานแหงชาติ
5.1 ศักยภาพดานการทองเที่ยวอยูในระดับประเทศไดรับการสนับสนุนจากจังหวัดสระแกวและ
องคกรภาคเอกชนอยูใ นระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบอุทยานฯ ที่ใกลเคียง
5.2 สภาพปาและสภาพพืน้ ที่ไมมีการบุกรุกและยึดถือครองครอง
5.3 ปญหาหลักของอุทยานฯ ไดแกการเก็บหาของปา การลาสัตว การตัดไมกฤษณา (ไมหอม)
5.4 ปญหาบุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอและขาดแคลนการพัฒนาประสิทธิภาพ
5.5 การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกยังไมไดมาตรฐาน เชน ทางเดินเทา ถนน คายเยาวชน
สถานที่กางเต็นท
5.6 ขาดขอมูลการศึกษาวิจัย
5.7 ขาดการจัดการแหลงน้าํ ในเขตอุทยานฯ เพื่อสัตวปาและระบบนิเวศ
6. แผนยุทธศาสตรเพื่อเปนแมบทในการจัดการอุทยานแหงชาติปางสีดา
6.1 วิสัยทัศน
อุทยานแหงชาติปางสีดาจะไดรับการบริหารจัดการเปนพื้นที่ที่ประชาชนไชประโยชน
รวมกันอยางยัง่ ยืน
6.2 พันธกิจ
6.2.1 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

-106.2.2 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
6.2.3 สงเสริมการศึกษาวิจัย
6.2.4 สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการอุทยานแหงชาติ
6.3 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การคุมครองและบํารุงรักษาความมั่นคงและความสมบูรณของระบบนิเวศ
ยุทธศาสตรที่ 2 การคนควาวิจยั และการศึกษาเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการทองเทีย่ วอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมเอกภาพและบูรณาการในการบริหารจัดการ
6.4 กลยุทธ
ในการนี้ไดแบงกลยุทธออกเปน 6 ดาน ดังนี้
1) ดานการมีสวนรวมของประชาชน
2) ดานการปองกันทรัพยากรธรรมชาติ
3) ดานการอนุรักษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
4) ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ
5) ดานการศึกษาวิจัยในอุทยานแหงชาติ
6) ดานการจัดการการทองเที่ยวและนันทนาการในอุทยานแหงชาติ
6.5 แผนการจัดการพื้นทีอ่ ุทยานแหงชาติปางสีดา
แผนงาน/โครงการ (ที่สอดคลองกับกลยุทธ 1- 6)
ลําดับความสําคัญ งบประมาณ (บาท)
1. แผนงานการจัดการดานการมีสวนรวมของประชาชน
100,000
1.1 โครงการอบรมใหความรูประชาชนรอบเขตอุทยานแหงชาติในการปองกันและ
(2)
อนุรักทรัพยากรธรรมชาติ
(1)
100,000
1.2 โครงการเสริมหลักสูตรเยาวชนเพื่อปลูกฝงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
(1)
100,000
1.3 โครงการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแหงชาติระดับทองถิ่น
2. แผนงานการปองกันทรัพยากรธรรมชาติ
(1)
50,000,000
2.1 โครงการลาดตระเวนตรวจตราปองกันปราบปรามผูกระทําผิด
(พื้นที่ 527,500 ไร)
(2)
7,500,000
2.2 โครงการจัดทําเครื่องหมายแสดงแนวเขตอุทยานแหงชาติ
(ทางตรวจการณ ระยะ 150 กม.)

แผนงาน/โครงการ (ที่สอดคลองกับกลยุทธ 1- 6)
ลําดับความสําคัญ งบประมาณ (บาท)
2.3 โครงการพัฒนาพื้นที่แนวกันชนโดยรอบอุทยานแหงชาติ
9,000,000
(2)
(โดยการปลูกปาเสริมสวนปาเดิม จํานวน 3,000 ไร)
300,000
(2)
2.4 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการปองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
3. แผนงานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
300,000
(2)
3.1 โครงการอาสาสมัครพิทักษปา และอาสาสมัครปองกันไฟปาในแตละหมูบาน
12,000,000
(1)
3.2 โครงการจัดตัง้ หนวยพิทกั ษอุทยานแหงชาติ จํานวน 4 หนวย
1,500,000
(1)
3.3 โครงการกอสรางฝายแมว(CHAECK DAM) จํานวน 30 ฝาย
4. แผนงานสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานแหงชาติ
300,000
(2)
4.1 การอบรมบุคลากรในอุทยานแหงชาติ
1,000,000
(2)
4.2 การสงเสริมใหบุคลากรศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ
5. แผนงานดานการศึกษาและวิจัย
3,000,000
(2)
5.1 โครงการวิจัยเพื่อควบคุมไฟปา
3,000,000
(1)
5.2 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมการทองเที่ยวและนันทนาการ
3,000,000
(1)
5.3 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับไดของพื้นที่อุทยานแหงชาติ
3,000,000
(2)
5.4 โครงการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรและขอมูลตาง ๆ ของอุทยานแหงชาติ
5,000,000
(2)
5.5 โครงดารศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศที่สําคัญ
5,000,000
(2)
5.6 โครงการติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
5,000,000
(2)
5.7 โครงการประเมินคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ
6. แผนงานดานการจัดการการทองเที่ยว
5,000,000
(1)
6.1 โครงการจัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติ 5 เสนทาง
(1)
6.2 โครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในอุทยานแหงชาติ
(1)
6.2.1 กิจกรรมปรับปรุงถนนสูแหลงทองเที่ยว 1 เสน
7,000,000
(2)
6.2.2 กิจกรรมกอสรางคายเยาวชน 3 แหง
30,000,000
(2)
6.2.3 กิจกรรมกอสรางสถานที่กางเต็นท 3 แหง
3,000,000
รวมยอดงบประมาณตามแผน 5 ป จํานวน

154,200,000

