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สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม 

อุทยานแห่งชาติผาแตม้ 

อ.เขมราฐ ทางหลวงแผ่นดิน 2112 

อ.ตระการพืชผล 

ค่าพิกัดที่ตั้งสถานีและอาณาเขตรับผิดชอบ 

ค่าพิกัด   48 P 0552187 UTM 1706495  ระบบ UPS  N 15° 
26' 09.8"  E 105° 29' 13.2"   

อาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่อื่น ๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ จดแม่น ้าโขงพรมแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 
ทิศใต้  จดแม่น ้าโขงพรมแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 
ทิศตะวันออก จดป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น อ้าเภอโขงเจียม 
อ้าเภอศรีเมืองใหม่ อ้าเภอโพธิ์ไทร 
ทิศตะวันตก  จดแม่น ้าโขงพรมแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

สถานที่รับแจ้งเหตุไฟป่าตลอด 24 ชั่วโมง 
1. เบอร์โทรศัพท์ส้านักงาน  089-8443158 
2. สายด่วน 1362 
 

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

สถานที่ตั้งและการเดินทาง 
 สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม  ตั งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2112 (สายโขงเจียม-เขมราฐ)  บริเวณหลัก
กิโลเมตรที่ 12 ท้องที่หมู่ 7 ต้าบลห้วยยาง อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  เบอร์โทรศัพท์ 08-9844-3158 การเดินทาง
โดยรถยนต์จากจังหวัดอุบลราชธานี ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 ผ่านอ้าเภอวารินช้าราบ อ้าเภอพิบูลมังสาหาร 
อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ถึงสถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หัวหน้าหน่วยงาน 

 
นายสมชาย    หนูคง 

เจ้าพนักงานป่าไม้ช้านาญงาน 
ท้าหน้าที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม 

หมายเลขโทรศัพท์ 083-2823993, 081-7681039 

 

 

 

 

 

อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 
- ข้าราชการ  1   คน 
- พนักงานราชการ 2   คน 
- พนักงานลูกจ้างชั่วคราว 30   คน 

 

 
 



พื้นที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที ่
 สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม ได้จัดหน่วยดับไฟป่า
เคลื่อนที่ ให้ครอบคลุมพื นที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติงานป้องกัน
และดับไฟป่า ได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยจัดหน่วยดับไฟป่า
เคลื่อนที่ ดังนี  
 1. หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ 1 (หุ่งหลวง) ตั งชุด
ปฏิบัติการที่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 2 (หุ่ง
หลวง)  
พร้อมยานพาหนะ  รถยนต์ 1 คัน  รถจักรยานยนต์ 1 คัน  
และเครื่องมืออุปกรณ์ดับไฟป่า  รับผิดชอบดูแลพื นที่อุทยาน
แห่งชาติผาแต้ม  ท้องที่บ้านพะเนียด  บ้านหุ่งหลวง  บ้าน
โหง่นขาม  และบ้านดงนา  ท้องที่ต้าบลหนามแท่ง  
อ้าเภอศรีเมืองใหม่   บ้านผาชัน  บ้านสะเอิงทอง  ท้องที่ต้าบล
ส้าโรง  อ้าเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี  
 2. หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ 2 (ซะซอม) ตั งชุด
ปฏิบัติการที่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 3 (ห้วย
ทราย) พร้อมยานพาหนะ รถยนต์ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 1 
คัน  และเครื่องมืออุปกรณ์ดับไฟป่า รับผิดชอบดูแลพื นที่
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ท้องที่บ้านซะซอม บ้านคันท่าเกวียน 
บ้านปากลา ท้องที่ต้าบลนาโพธิ์กลาง อ้าเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี  พื นที่โดยรอบน ้าตกแสงจันทร์และผืนป่าป่าดง
นาทาม 
 

พื้นที่เป้าหมายหลัก 
 สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม รับผิดชอบพื นท่ีป่าเนื อที่ประมาณ 125,000 ไร่ แบ่งออกเป็นดังนี  พื นที่ป่าอนุรักษ์ตาม
กฎหมาย จ้านวน 1 แห่ง คือ 
 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม  เนื อที่ 212,500 ไร่ คลอบคลุมพื นที่อ้าเภอโขงเจียม อ้าเภอศรีเมืองใหม่ และอ้าเภอโพธิ์ไทร 
จังหวัดอุบลราชธานี 
พื้นที่เป้าหมายรอง 
 เป็นพื นที่รับผิดชอบนอกแผนงานปกติ ที่สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม ให้ความส้าคัญในด้านการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า คือ พื นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่า 
อนุรักษ์ (โซน C) ซึ่งมี ดังนี  
 1. ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น เป็นพื นที่โดยรอบแนวอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื นที่ท้ากิน 
(เกษตรกรรม) ของชาวบ้าน สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง และมีป่าเบญจพรรณสลับกันไป มีเชื อเพลิงสะสมเป็นจ้านวน
มาก ท้าให้เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



สภาพป่า 
 ป่าเต็งรัง  ป่าชนิดนี พบมากตามพื นที่ที่มีหินโผล่ ลักษณะเป็นป่าโปร่ง 
ต้นไม้แคระแกรน แต่มีความงามตามธรรมชาติ พันธุ์ไม้ที่ส้าคัญคือ เต็ง รัง 
เหียง ตะแบกเลือด กระบก และเหมือดต่างๆ ไม้พื นล่างเป็นพวกไผ่ป่า หญ้า
ต่าง ๆ ข่อยหิน และยังไม้ดอกที่สวยงามซึ่งขึ นอยู่ตามซอกหินทั่วไป เช่น หยาด
น ้าค้าง ทิพย์เกสร กระดุมเงิน กระดุมทอง นอกจากนี ยังมีกล้วยไม้แดงอุบล 
(เอื องม้าวิ่ง) สิงโตเหลืองโคราช เหลืองพิสมร ตะขาบเล็ก เอื องเงิน ฯลฯ  
ขึ นอยู่เป็นจ้านวนมากกระจัดกระจายเต็มพื นที่ 
 ป่าเบญจพรรณ  ป่าชนิดนี จะพบอยู่สลับกับป่าเต็งรัง โดยมีพื นที่
บางส่วนที่ก้าลังวิวัฒนาการจากป่าเต็งรังที่อุดมสมบูรณ์ ชนิดไม้ที่พบ คือ 
ประดู่ แดง ตะแบก มะค่าโมง และไผ่ชนิดอื่นๆ 
 ป่าดิบแล้ง  ป่าชนิดนี ยังคงเหลือให้พบเห็นได้ในส่วนพื นที่ที่เรียกว่า
ป่าดงนาทาม ในเขตพื นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม บริเวณท่ีป่าชนิดนี ปกคลุม
จะมีความชื นสูง ล้าห้วย ล้าธาร มีน ้าปล่อยออกมาจากใต้ดินอย่างสม่้าเสมอ 
พรรณไม้ที่ส้าคัญคือ กระบาก ก่อ ยาง สนสองใบ เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพเชื้อเพลิง 
 เนื่องจากสภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังสลับกับป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีวัชพืชที่เป็นเชื อเพลิงจ้าพวกหญ้า และป่าไผ่
เป็นจ้านวนมาก เมื่อถึงฤดูแล้งวัชพืชเหล่านี จะกลายเป็นเชื อเพลิงอย่างดี เมื่อเกิดไฟป่าก็มักจะมีความรุนแรงของไฟและ
ลุกลามขยายวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว และควบคุมเพลิงได้ยาก 

สภาพสัตว์ป่า 
 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ได้แก่ หมูป่า สุนัขจิ งจอก อีเห็น เก้ง ชะมด กระต่ายป่า บ่าง เลียงผา กวาง เม่น นิ่ม  เป็นต้น 
 สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า  ได้แก่ ตะกวด กบ ปาด เต่า เขียด และอ่ึงอ่าง เป็นต้น 
 สัตว์เลื้อยคลาน  ได้แก่ แย้ ตุ๊กแก กิ งก่า และงูชนิดต่างๆ เป็นต้น 
 สัตว์ปีก  ได้แก่ นกยูง ไก่ป่า นกขุนทอง เหยี่ยว  นกขุนแผน นกกระเต็น นกกระแตแต้แว๊ด ไก่ฟ้าพญาลอ เป็นต้น 
 ปลา  เนื่องจากอาณาเขตบางส่วนอยู่ในล้าน ้าโขง จึงมีปลาน ้าจืดชนิดต่างๆ มากมาย 

สภาพแหล่งน้ า 
 ภายในเขตพื นทีร่ับผิดชอบและพื นที่ใกล้เคียง มีแหล่งน ้าที่ส้าคัญ คือ ฝายน ้าล้นห้วยแซะ ฝายน ้าล้นนาโพธิ์กลาง 
ฝายน ้าล้นห้วยทราย ฝายน ้าล้นห้วยซึง ฝายน ้าล้นห้วยยาง ฝายน ้าล้นบ้านเพนียด และอ่างเก็บน ้าบ้านนาเลิน และหนองน ้า 
ที่มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทุกต้าบล  

งานของเรา 
 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 ด้าเนินการจัดท้าป้าย ประกอบด้วยรูปภาพและค้าขวัญป้องกันไฟป่า ป้ายแจ้งเหตุไฟไหม้ป่า ขนาดต่างๆ เพ่ือเชิญ
ชวนให้ประชาชนร่วมมือป้องกันไฟป่าและอนุรักษ์ทรัพยากร  ป่าไม้ โดยติดตั งตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งประชาชนมองเห็นได้ง่าย 
เช่น ตามสองข้างทางถนนทางแยกเข้าหมู่บ้านที่ผ่านป่าและชุมชนต่างๆ เป็นต้น 



ให้การศึกษา 
 โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปด้าเนินการให้ความรู้ 
ความเข้าใจ ตลอดจนปลูกผังทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหา 
ป่าไม้และปัญหาไฟป่าแก่เยาวชน นักเรียนตามสถานศึกษา
ต่างๆ ที่อยู่ในพื นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความรักและ 
หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ นอกจากนี ยังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ 
ไปร่วมเป็นวิทยากรบรรยายตามโอกาสต่างๆ เช่น การ
อบรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขององค์การบริหารส่วนต้าบล การอบรมป่าชุมชน การ
อบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า เป็นต้น 
 

 ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 ในรูปแบบต่างๆ โดยมีชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกไปพบปะพูดคุยประชุมกับผู้น้าหมู่บ้าน ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ประชาชนโดยตรง เพ่ือชี แจงให้ทราบถึงผลเสียหายของไฟป่าที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขอความร่วมมือ
ให้ประชาชนเลิกจุดไฟเผาป่า ประสานกับหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และหน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ ที่อยู่ในพื นที่ เช่น อ้าเภอ องค์การบริหารส่วนต้าบล โรงเรียน วัด เพื่อท้าการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือกับ
หน่วยงานดังกล่าว ให้ช่วยเป็นสื่อกลางถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า และการป้องกันไปยังบุคคลอื่น ๆ  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การจัดการเชื้อเพลิง 
โดยท้าการจัดท้าแนวกันไฟเพ่ือแยกและลดปริมาณเชื อเพลิง บริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้ม บริเวณพื นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟ
ป่า และพื นที่ที่มีปริมาณเชื อเพลิงมาก เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมการเกิดไฟป่า 
 การเฝ้าระวังควบคุมไฟป่า 
 ในช่วงฤดูแล้ง ได้จัดเจ้าหน้าออกลาดตระเวนตรวจหาไฟและตรวจปราบปรามการลักลอบจุดไฟเผาป่าทุกวัน มีทั ง
การลาดตระเวนทางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และการเดินเท้า ครอบคลุมพื นที่รับผิดชอบ ดังนี  
 1. ชุดลาดตระเวนที่ 1 รับผิดชอบพื นท่ีตามเส้นทางผาหมอน ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ ทีท้าการอุทยาน
แห่งชาติผาแต้ม ตั งจุดรับแจ้งเหตุไฟป่าที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 
 2. ชุดลาดตระเวนที่ 2 รับผิดชอบพื นท่ีตามเส้นทางสถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 1 
(สร้อยสวรรค์) ตั งจุดรับแจ้งเหตุไฟป่าที่สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม และด่านเก็บค่าธรรมเนียมหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 
1 (สร้อยสวรรค์) 

 

การปฏิบัติงานดับไฟป่า 
 1.ส ารวจพื้นที่ปฏิบัติงาน  โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปส้ารวจพื นที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยต่อพื นที่ และทราบ
ถึงสภาพทั่วไปของพื นที่รับผิดชอบ เช่น สภาพพืชพรรณ สภาพเชื อเพลิง แหล่งน ้า ทางคมนาคม ประชากร ฯลฯ ซึ่งข้อมูล
เหล่านี จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผนปฏิบัติงานดับไฟป่าให้มีประสิทธิภาพ 
 2. เตรียมพนักงานดับไฟป่า  โดยฝึกอบรมและซักซ้อมความเข้าใจ เทคนิค ทักษะต่างๆ ให้กับพนักงานดับไฟป่า
เพ่ือให้ทุกคนได้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่  ที่จะต้องปฏิบัติในการปฏิบัติงานดับไฟป่า 
 3. เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟป่า  ได้จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ดับไฟป่า จ้านวน 2 ชุด โดยท้าการ
จัดหาและซ่อมแซมอุปกรณ์ดับไฟป่า และยานพาหนะให้มีจ้านวนที่พอเพียง และสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะใช้งานได้
ตลอดเวลา อาทิ เช่น ถังฉีดน ้า ไม้ตบไฟ ครอบ พลั่ว ไฟฉาย มีด ขวาน กระติกน ้า เลื่อย เป็นต้น 
 4. เตรียมทางคมนาคมไฟป่า  โดยการใช้เครื่องมืออย่างง่าย เช่น มีด ขวาน พลั่ว จัดซ่อมแซมและปรับปรุงเส้นทาง
ในพื นที่ป่า เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการลาดตระเวนและการเดินทางเข้าดับไฟ 
 5. การดับไฟป่า  เมื่อเกิดไฟป่าลุกลามเผาไหม้พื นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบของสถานี จะระดมก้าลังเข้าด้าเนินการ
ดับไฟป่าให้เสร็จสิ นในเวลารวดเร็ว และสิ นเปลืองงบประมาณของทางราชการให้น้อยที่สุด 
หมู่บ้านที่ล่อแหลมต่อการเกิดไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ 
1. บ้านท่าล้ง  หมู่ 5    ต้าบลห้วยไผ ่  อ้าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
2. บ้านตามุย  หมู่ 4    ต้าบลห้วยไผ ่  อ้าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
3. บ้านกุ่ม  หมู่ 3    ต้าบลห้วยไผ ่  อ้าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
4. บ้านหนองผือน้อย หมู่ 7    ต้าบลห้วยไผ ่  อ้าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
5. บ้านบะไห  หมู่ 7    ต้าบลห้วยยาง  อ้าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
6. บ้านห้วยยาง  หมู่ 1    ต้าบลห้วยยาง  อ้าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
7. บ้านหนองผือใหญ่ หมู่ 4    ต้าบลนาโพธิ์กลาง อ้าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 



8. บ้านหนองเจริญ หมู่ 10    ต้าบลนาโพธิ์กลาง อ้าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
9. บ้านโนนสวรรค ์ หมู่ 9    ต้าบลนาโพธิ์กลาง อ้าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
10. บ้านนาโพธิ์กลาง หมู่ 1    ต้าบลนาโพธิ์กลาง อ้าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
11. บ้านซะซอม  หมู่ 7    ต้าบลนาโพธิ์กลาง อ้าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
12. บ้านนาโพธิ์ใต้ หมู่ 2    ต้าบลนาโพธิ์กลาง อ้าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
13. บ้านทุ่งนาเมือง หมู่ 6    ต้าบลนาโพธิ์กลาง อ้าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
14. บ้านปากลา  หมู่ 5    ต้าบลนาโพธิ์กลาง อ้าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
15. บ้านโหง่นขาม หมู่ 4    ต้าบลนาโพธิ์กลาง อ้าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
16. บ้านดงนา  หมู่ 6    ต้าบลหนามแท่ง อ้าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
17. บ้านหนามแท่ง หมู่ 1    ต้าบลหนามแท่ง อ้าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
18. บ้านพะเนียด  หมู่ 10    ต้าบลหนามแท่ง อ้าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
19. บ้านหุ่งหลวง  หมู่ 6    ต้าบลหนามแท่ง อ้าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
20. บ้านผาชัน  หมู่ 7    ต้าบลส้าโรง  อ้าเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานใกล้เคียง 
1. สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม  หมายเลขโทรศัพท์ 08-9844-3158 
2. อุทยานแห่งชาติผาแต้ม   หมายเลขโทรศัพท์ 045-318026 , 08-1760-4509 
3. อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ  หมายเลขโทรศัพท์ 045-406888 , 08-7244-2099 
4. หน่วยจัดการต้นน ้าห้วยโพธิ์  หมายเลขโทรศัพท์ 08-5611-9307 
5. สถานีวนวัฒน์วิจัยโขงเจียม  หมายเลขโทรศัพท์ 08-7450-5433 
6. องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยไผ่ หมายเลขโทรศัพท์ 045-351287 
7. องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยยาง หมายเลขโทรศัพท์ 045-246086 
7. องค์การบริหารส่วนต้าบลนาโพธิ์กลาง หมายเลขโทรศัพท์ 045-381063 

พิกัดที่ตั้งแหล่งน้ า 
อ่างเก็บน ้าร่องภูไท 48 P 0558074   UTM 1714326 

พิกัดที่ตั้งลาดจอดเฮลิคอปเตอร์ 
ลานจอดเฮลิคอปเตอร์อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 48 P 0553719   UTM 1702374 
 
 
 


