
2 

 

ขอมูลภาพรวม 
1 ขอมูลพื้นฐาน 

    สถานีควบคุมไฟปาหวยศาลา จังหวัดศรีสะเกษ เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นในปงบประมาณ    

พ.ศ.2555 ตั้งอยูที่บานโนนทองหลาง หมูที่ 10 ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พิกัด

ภูมิศาสตรที่ตั้งที่ทําการละติจูดที่ N 14 30 246 E 104 16 365 หรอืพิกัดทาง 48 P 421658 UTM  

1603062 พื้นที่รับผิดชอบของสถานีฯ ประมาณ 380 ตารางกิโลเมตร หรือ 237,500 ไร ครอบคลุมพื้นที่

เขตรกัษาพันธสัตวปาหวยศาลา ซึ่งพื้นที่สวนใหญยังคงสภาพปาท่ีอุดมสมบูรณ  และเปนแหลงกําเนิดตนน้ํา

หลายสาย อีกทั้งยัง มีไมเศรษฐกิจขึ้นอยูเปนจํานวนมาก เชน ไมประดู ไมพะยูง ไมมะคาโมง ไมชิงชัน  

ไมแดง เปนตน อีกทั้งยังมีแปลงปลูกปา FPT และสวนปาของหนวยจัดการตนน้ําหวยสวายรวมอยูดวย  

ครอบคลุมพื้นที่ ตําบลไพรพัฒนา ตําบลดงรัก ตําบล โคกตาล อําเภอภูสิงห ตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ  

และตําบลกันทรอม ตําบลหวยจันทร อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ บริเวณพื้นที่มีธรรมชาติที่สวยงาม

และนาสนใจอยางย่ิง เชน น้ําตก ผลาญหิน หนาผาและสัตวปานานาชนิด 

ภาพที่ 1 : สถานที่ตั้งสถานี 

 2.1.1.อํานาจหนาท่ี พ้ืนท่ีรับผดิชอบและหนวยงานในสงักัด 
            หนาท่ีหลักของสถานีควบคุมไฟปาหวยศาลา มีดังนี้ คือ 

                  1. กิจกรรมรณรงคปองกันไฟปา โดยการประชาสัมพันธปองกันไฟปาทุกรูปแบบใหความรู

แกประชาชน เยาวชน ชุมชนและองคกรทองถ่ินไดมีความรู ความเขาใจเรื่องการควบคุมไฟปาและตระหนัก

ถึงภัยของไฟปา เพ่ือสรางความรูสึกใหมีสวนรวมในการปองกันไฟปาในทองถ่ิน ปลูกจิตสํานึกสรางทัศนคติที่

ดีในมองเห็นประโยชน และคุณคาของทัพยากรปาไม และจะไดใหความรวมมือกับทางราชการ ในการ

ปองกันรักษาทรัพยากรปาไมบริเวณใกลเคียงกับที่พักอาศัยพรอมทั้งสงเสริมใหสภาพปามีการฟนฟูตาม

ธรรมชาติ 

                    1.1 ประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี โดยเจาหนาที่ประชาสัมพันธของสถานีฯ ออกไปพบปะกับ

ประชาชนโดยตรง เพื่อชี้แจงใหทราบถึงประโยชน โทษของไฟปา การปองกันไฟปาและขอความรวมมือให 

ประชาชนเลิกจุดไฟเผาปา และหันมารวมกันปองกันไฟปาเพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนตอไป     



3 

 

                   1.2 จัดนิทรรศการโดยจัดทําภาพกิจกรรมและขอความท่ีเก่ียวกับความรูไฟปา สาเหตุของ

ไฟปา ความเสียหายท่ีเกิดจากไฟปา การแกปญหาไฟปา แสดงในสถานที่ราชการท่ีจัดงานประจําปตาง ๆ   

ท่ีมีประชาชนมาชุมนุมเปนจํานวนมากเพ่ือเนนใหความรูความเขาใจที่ถูกตองตอปญหาไฟปาแกประชาชน

ท่ัวไป 

                    1.3 การศึกษาและการฝกอบรม โดยสงเจาหนาที่ออกไปรวมบรรยายใหความรูแกนักเรียน

ท่ีอยูในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบรวมกับเจาหนาที่ของเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา ที่ไดมาเขาคายศึกษา

ธรรมชาติในบริเวณรอบๆ เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา นอกจากนี้ยังเดินทางไปเปนวิทยากรบรรยาย

ความรูเรื่องไฟปา ใหแกราษฎรขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และหนวยงานอื่นๆ ของทางราชการ 

 

 
ภาพที่ 2 : จัดนิทรรศการ 

 

 2. กิจกรรมควบคุมไฟปา 
 

   2.1 การเตรียมพรอมของพนักงานดับไฟปา เตรียมอุปกรณและเครื่องมือดับไฟปาเพื่อการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.2 การจัดการเชื้อเพลิง เปนการชิงเผากอนถึงฤดูไฟปา เพื่อลดโอกาสในการเกิดไฟปา

และลดความรนุแรงของไฟปา ทําใหสามารถเขาควบคุมไดงาย 

 2.3 ลาดตระเวนปองปรามการจุดไฟเผาปา เปนการปฏิบัติงานในชวงฤดูไฟปาเพื่อเปนการ

ปองปรามระวังมิใหไฟปาเกิดข้ึน หรือถามีไฟปาเกิดข้ึนสามารถพบเห็นและจัดสงพนักงานดับไฟปาเขาถึงจุด

เกิดเหตุโดยเร็วที่สุดลดการลุกลามของไฟปาใหนอยที่สุด 
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           2.4 การดับไฟปา โดยการควบคุมไฟปาตามหลักการอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ฉับไว 

ลดความสูญเสียทรัพยากรปาไมและสภาพแวดลอมใหมากท่ีสุด เปนการแกไขสถานการณข้ันสุดทายของ

การควบคุมไฟปา ซึ่งเปนงานที่ อันตรายและเหนื่อยมากที่สุด โดยเปนการปฏิบัติงานเมื่อมีไฟปาเกิดขึ้น 

 2.5 การเตรียมอุปกรณและเครื่องมือดับไฟปา โดยจัดหาและซอมแซมอุปกรณดับไฟปา

และยานพาหนะใหมีจํานวนเพียงพอและใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมที่จะใชงานไดตลอดเวลา อุปกรณดับ

ไฟปาที่จะตองจัดเตรียมประกอบดวย ถังฉีดน้ํา พลั่ว ไมตบไฟ  ครอบ จอบ มีด ขวาน เปนตน 

 2.6 การเตรียมเสนทางคมนาคมเพื่อดับไฟปา โดยใชเครื่องมืออยางงายๆ เชน ไมตบไฟ  

ครอบ จอบ มีด ขวาน พลั่ว จัดซอมแซมและปรับปรุงเสนทางในพื้นที่เพื่อใหเกิดความสะดวกในการ

ลาดตระเวนและการเดินเทาเขาดับไฟปา 

 2.7 การจัดการเชื้อเพลิง โดยการทําแนวกันไฟตรงรอยตอระหวางพื้นที่ปาและพื้นที่

เกษตรกรรมรอบบริเวณพื้นท่ีที่จะชิงเผาในพ้ืนที่ที่มีความสําคัญมากท่ีสุด หรือพื้นที่ที่ลอแหลมตอการเกิด 

ไฟปา 

           2.8 การปฏิบัติงานดับไฟปาเปนการปฏิบัติในชวงฤดูไฟปาระหวางเดือนธันวาคม ถึงเดือน

พฤษภาคม ของทุกปซึ่งเปนเวลาที่สภาพแวดลอมตางๆ เชน สภาพอากาศ สภาพเชื้อเพลิง เหมาะแกการ

เกิดไฟปา 

            2.9 การตรวจหาไฟและการตรวจปราบปรามลักลอบเผาปา โดยเจาหนาที่ลาดตระเวน

รอบพ้ืนท่ีที่รบัผิดชอบตลอดเวลา ในชวงฤดูไฟปาเพื่อเปนการปราบปรามมิใหมีการจุดไฟเผาปา 

 

 
ภาพท่ี 3 : การดับไฟปา 
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พื้นที่รบัผิดชอบ 
      พื้นท่ีรับผิดชอบที่สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานหลัก เนื้อที่ 237,500 ไร หรือประมาณ 380 

ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นท่ีในโครงการพระราชดําริสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาจุฬาภรณ เขตรักษาพันธุสัตวปา

หวยศาลา พื้นที่อนุรักษสัตวปาหายากในประเทศไทย  โครงการทับทิมสยาม 06 และพื้นที่เสี่ยงตอการเกิด

ไฟปาในเขตพื้นที่รบัผิดชอบ ๓ อําเภอ ไดแก อําเภอภูสิงห อําเภอขุขันธ อําเภอขุนหาญ (บางสวน) จังหวัด

ศรีสะเกษ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 4 : แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
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 ตารางที่ 1 : รายชื่อหมูบานที่อยูรายรอบเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา 
 

ลําดับที ่ ชือ่หมูบาน หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 หวยจันทร 4 หวยจันทร ขุนหาญ ศรสีะเกษ 

2 กันทรอม 1 กันทรอม ขุนหาญ ศรสีะเกษ 

3 จองกอ 2 กันทรอม ขุนหาญ ศรสีะเกษ 

4 โนนสมบูรณ 6 ปรือใหญ ขขุันธ ศรสีะเกษ 

5 เนินเสรี 18 ปรือใหญ ขขุันธ ศรสีะเกษ 

6 นาจะเรีย 13 ปรือใหญ ขขุันธ ศรสีะเกษ 

7 ลุมพุก 2 โคกตาล ภูสิงห ศรสีะเกษ 

8 ศาลา 4 โคกตาล ภูสิงห ศรสีะเกษ 

9 นาศิลา 9 โคกตาล ภูสิงห ศรสีะเกษ 

10 นาตราว 1 ดงรัก ภูสิงห ศรสีะเกษ 

11 จําปานวง 3 ดงรัก ภูสิงห ศรสีะเกษ 

12 คูสี่แจ 4 ดงรัก ภูสิงห ศรสีะเกษ 

13 กลาง 5 ดงรัก ภูสิงห ศรสีะเกษ 

14 แซรสะโบว 6 ดงรัก ภูสิงห ศรสีะเกษ 

15 สันติสขุ 8 ดงรัก ภูสิงห ศรสีะเกษ 

16 ไพรพัฒนา 3 ไพรพัฒนา ภูสิงห ศรสีะเกษ 

17 แซรไปร 4 ไพรพัฒนา ภูสิงห ศรสีะเกษ 

18 วนาสวรรค 5 ไพรพัฒนา ภูสิงห ศรสีะเกษ 

19 โอวปงโกว 6 ไพรพัฒนา ภูสิงห ศรสีะเกษ 

20 ทางสายลวด 9 ไพรพัฒนา ภูสิงห ศรสีะเกษ 

21 แซรไปรใต 8 ไพรพัฒนา ภูสิงห ศรสีะเกษ 
 

รายชื่อหมูบานเครือขายการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน 16  เครือขายฯ มีดังนี้ 

           1. บานจองกอ    หมูท่ี 2    ตําบลกันทรอม    อําเภอขุนหาญ    จังหวัดศรีสะเกษ 

2. บานโนนทองหลาง   หมูท่ี 10  ตําบลกันทรอม    อําเภอขุนหาญ    จังหวัดศรสีะเกษ 

           3. บานโนนสมบูรณ   หมูท่ี 6    ตําบลปรือใหญ    อําเภอขุขันธ   จังหวัดศรสีะเกษ 

4. บานเนินเสรี    หมูท่ี 18  ตําบลปรือใหญ    อําเภอขุขันธ   จังหวัดศรีสะเกษ 

5. บานนาจะเรีย   หมูท่ี 13  ตําบลปรือใหญ    อําเภอขุขันธ    จังหวัดศรีสะเกษ 

6. บานศาลา    หมูท่ี 4    ตําบลโคกตาล     อําเภอภูสิงห    จังหวัดศรสีะเกษ 

7. บานนาตราว    หมูท่ี 1    ตําบลดงรัก        อําเภอภูสิงห    จังหวัดศรีสะเกษ 

8. บานจําปานวง  หมูท่ี 3   ตําบลดงรัก         อําเภอภูสิงห    จังหวัดศรีสะเกษ 

9. บานคสูี่แจ   หมูที่ 4   ตําบลดงรัก         อําเภอภูสิงห    จังหวัดศรีสะเกษ 

10. บานโอปงโกว  หมูท่ี 6   ตําบลดงรกั         อําเภอภูสิงห    จังหวัดศรีสะเกษ 
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11. บานแซรสะโบว   หมูที่ 6   ตําบลไพรพัฒนา    อําเภอภูสิงห    จังหวัดศรีสะเกษ 

12. บานวนาสวรรค      หมูที่ 5   ตําบลไพรพัฒนา    อําเภอภูสิงห    จังหวัดศรีสะเกษ 

13. บานไพรพัฒนา  หมูที่ 3   ตําบลไพรพัฒนา    อําเภอภูสิงห    จังหวัดศรีสะเกษ 

14. บานแซรไปร   หมูที่ 4   ตําบลไพรพัฒนา    อําเภอภูสิงห    จังหวัดศรีสะเกษ 

15. บานแซรไปรใต  หมูที่ 8   ตําบลไพรพัฒนา    อําเภอภูสิงห    จังหวัดศรีสะเกษ 

16. บานนาศิลา   หมูที่ 9    ตําบลโคกตาล      อําเภอภูสิงห    จังหวัดศรีสะเกษ 

 2.1.2.วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ 
วิสัยทัศน 

คุมครองและฟนฟูสมดุลของระบบนิเวศปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพ ดวยการ

บริหารจัดการ องคประกอบดานไฟปาบนพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหปาไมเปนฐาน

ทรัพยากรท่ีเหมาะสมในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

พันธกิจ 
บริหารจัดการและแกไขปญหาไฟปา เพื่ออนุรักษและฟนฟูทรพัยากรปาไม 

ยุทธศาสตร 
- บริหารจัดการไฟปาโดยการมีสวนรวมของประชาชนตามแนวทางของภูมิปญญาทองถ่ิน 

- เปลี่ยนความขัดแยงในปญหาไฟปาใหเปนความรวมมือ บนพ้ืนฐานของความเขาใจอันดี

และการประสานผลประโยชนรวมกัน 

- พัฒนาเทคโนโลยีการใชไฟใหเกิดประโยชนสูงสุดในการรกัษาสมดุลตามธรรมชาติของ

ระบบนิเวศปาไม 

   2.1.3. อัตรากําลังเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
- ขาราชการ               จํานวน    1    นาย 

- พนักงานราชการ        จาํนวน    3    นาย 

- พนักงานจางเหมา       จํานวน   25   นาย 
 

 
 

  

 

 

 
ภาพที่ 5 : อัตรากําลังภายในสถานี 
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2.2 ความเชื่อมโยง วิสัยทัศน พันธะกิจ กลยุทธ เปาประสงค เปาหมาย/ตัวช้ีวัด 

โครงการสําคัญตามกลยุทธ ของแผนแมบทการปฏิบัติงานของสถานีควบคุมไฟปาหวยศาลา 

สํานกับริหารพื้นที่อนรุักษที่ 9 (อุบลราชธานี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสยัทัศน “บริหารจัดการ ปองกันและควบคุมไฟปา เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน” 

พันธะกิจ 

1. กําหนดแผนปฏิบัตกิาร กํากับ ควบคุม ดูแล และประสานงานดานการควบคุมไฟปา 
2. ศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาวิชาการและเทคนิคดานการจดัการควบคุมไฟปาพรอมท้ังใหบริการทางวิชาการ 

   ดานการปองกันและควบคุมไฟปา 

3. ปรับปรุงและเพ่ิมศักยภาพดานการปองกันและควบคุมไฟปา 

4. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินและหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและควบคุมไฟปาเพ่ือการอนุรักษ 

    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตร 

1. บริหารจัดการไฟ

ปาโดยการมีสวน

รวมของทุกภาคสวน 

2. เปล่ียนความขัดแยงปญหาไฟปาใหเปน

ความรวมมือบนพ้ืนฐานของความเขาใจ

อันดี และการประสานประโยชนรวมกัน 

เปาประสงค 

1.พ้ืนท่ีอนุรักษ

ไดรับการปองกนัไฟ

ปาอยางมี

ประสิทธภิาพ 

2.พ้ืนท่ีอนุรักษไดรับการ

บริหารจัดการดานการ

ควบคุมไฟปาอยางมี

ประสิทธิภาพโดยการมี

สวนรวมของทุกภาค

สวน 

3.ประชาชนและ

กลุมเปาหมายไดนําองค

ความรูดานการควบคุม

ไฟปาไปใชบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

4.องคความรูดาน

การควบคุมไฟปา

ไดรับการพัฒนา

และถายทอด 

5.บุคลากรไดรับการ

พัฒนาใหมีขดี

สมรรถนะในการ

ปฏิบัตงิานดานการ

ควบคุมไฟปา 

3. เพ่ิมศักยภาพบุคลากร พัฒนา

เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศในดาน

การปองกันและควบคุมไฟปา 

6.ฐานขอมูล  

ระบบภูมิ

สารสนเทศดาน

การควบคุมไฟปา

ไดรับการพัฒนา

และถูกนําไปใช

ประโยชน 

เปาหมาย/ 

ตวัช้ีวัด 

เปาประสงคที่ 1 

1. พ้ืนท่ีอนุรกัษไดรับการ

ปองกันไฟปาอยางมี

ประสิทธิภาพ ครอบคลุมพ้ืนที่ 

187,500 ไร 

เปาประสงคที่ 3 

1. มีการถายทอดองคความรูดานไฟ

ปาสูกลุมเปาหมาย  ไมนอยกวา90

ครั้ง/ป 

2. จัดตั้งเครือขายอาสาสมัคร

ปองกันไฟปาประจําหมูบาน  อยาง

นอยปละ  16  เครือขาย 

เปาประสงคที่ 2 

1. พ้ืนท่ีอนุรักษมีการบริหาร

จัดการดานการควบคุมไฟปาตาม

แผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณไมนอยกวา 

รอยละ 90 
2. พ้ืนท่ีอนุรักษไดรับความ

รวมมอืจากชุมชนในพ้ืนท่ีไมนอย

กวารอยละ  80 

เปาประสงคที่ 4 

1. องคความรูดานไฟปาไดรบัการถายทอดสู

สาธารณะอยางนอยปละ  

100 คร้ัง 
2. องคความรูดานไฟปาไดรบัการถายทอด

ตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 
3. องคความรูดานการควบคุมไฟปาไดรับ

การนําไปใชประโยชนรอยละ 80 


