
แหล่งเรียนรู้ : อาสาป้องกันไฟป่า ม.๒๐ (ทุนระดับเครือข่าย) 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 

แหล่งเรียนรู้อาสาป้องกันไฟป่า มีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 20 น าโดย นางสาวไพรัช   พันธ์วิไล และนายอ านวย   
พรมบัว ตัวแทนอาสาป้องกันไฟป่า เป็นเจ้าภาพหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการท างาน คือ 
สมาชิกกลุ่ม จ านวน 150 คน และเครือข่ายพื้นที่ป่า ต าบลงิ้ว 
  บ้านเวียงจอมจ้อ หมู่ที่ 20 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,671 ไร่ เป็นพื้นที่ป่า 220 ไร่ และบริเวณดังกล่าว 
ติดกับบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ต าบลงิ้ว ท าให้เกิดไฟไหม้ป่าขึ้นบ่อยครั้ง (ช่วงฤดูแล้ง) ซึ่งเหตุไฟไหม้นั้นเกิดจาก  
ภัยธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์เพื่อล่าสัตว์ ท าไร่เลื่อนลอย ก าจัดวัชพืช จึงท าให้เกิดกรณีข้อพิพาทระหว่าง
ประชาชน ๒ หมู่บ้าน ท าให้ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเวียงจอมจ้อ หมู่ที่ 20 มีแนวความคิดที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยจัดตั้ง
กลุ่มอาสาป้องกันไฟป่าขึ้น และได้รับการสนับสนุนในเรื่องความรู้ อุปกรณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้มีการ
ด าเนินงานโดยก าหนดขอบเขตในการควบคุมดูแลไม่ให้เกิดไฟป่าลุกลาม จนเกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นที่
จนมาถงึปัจจุบัน 
 
๑.๒ เส้นทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 
 
  บ้านเวียงจอมจ้อ หมู่ที่ 20 มีพื้นที่ป่า 220 ไร่ และติดกับบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ต าบลงิ้ว ท าให้เกิดไฟ
ไหม้ป่าช่วงฤดูแล้งบ่อยครั้งในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเหตุไฟไหม้นั้นเกิดจากภัยธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์เพื่อล่ า
สัตว์ ท าไร่เลื่อนลอย ก าจัดวัชพืช ในช่วงแรกนั้นทางหมู่บ้านได้ให้ อปพร. และ ชรบ. ท าหน้าที่ในการดูแลและป้องกัน
ไฟป่าที่เกิดขึ้น ต่อมาปี พ.ศ. 2554 เกิดกรณีข้อพิพาทระหว่างประชาชนทั้ง ๒ หมู่บ้านบ่อยครั้ง ทางผู้ใหญ่บ้าน  



บ้านเวียงจอมจ้อ หมู่ที่ 20 จึงมีแนวความคิดที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจัดตั้งกลุ่ม “อาสาป้องกันไฟป่า” ขึ้น  
และได้รับการสนับสนุนวิทยากรการอบรมในเรื่องการป้องกันและระงับไฟป่าพร้อมอุปกรณ์ จากงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลเวียงเทิง และส านักงานป่าไม้อ าเภอเทิงในการด าเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2555 
ปจัจุบันทางกลุ่มมีการด าเนินงานในการป้องกันไฟป่าตลอดเวลา เพื่อควบคุมดูแลไม่ให้เกิดไฟป่าลุกลามจนเกิดความ
เดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นที่ และมีการประสานความร่วมมือกับพื้นที่ใกล้เคียงที่มีเขตป่าติดกับชุมชน คือ บ้านโนน
สมบูรณ์ ร่วมกับส านักงานป่าไม้อ าเภอเทิง และคณะกรรมการหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ในการส ารวจพื้นที่ป่า เพื่อแบ่งเขต
และก าหนดพื้นที่รับผิดชอบของทั้ง 2 หมู่บ้าน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและวางแผนจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันใน
การดูแลผืนป่าและป้องกันไฟป่าต่อไป 
 
1.3 กระบวนการด าเนินงาน 
  1) ประชุมประชาคมภายในหมู่บ้านเวียงจอมจ้อเพื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และก าหนดแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันภายในชุมชน 
    - จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครป้องกันไฟป่าขึ้น โดยขอจิตอาสาสมัครจากประชาชนในชุมชนและตัวแทน
สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เข้าร่วมด้วย ซึ่งมีจ านวน
สมาชิก 15 คน 
    - สร้างกฎ กติกา ระเบียบ ในการดูแลป่าชุมชนและป้องกันการเผาป่า คือ หากบุคคลใดกระท าการ
เผาป่าจะมีการด าเนินคดีผู้กระท าผิดตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484) และกรณีตัดไม้จะมีการ
ด าเนินคดีตามกฎหมายเช่นกัน แต่จะมีค่าปรับจ านวน ๓,๐๐๐ บาทต่อต้น พร้อมกับปลูกต้นไม้ทดแทน 
  2) มีการอบรมให้ความรู้ โดยขอสนับสนุนวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบล
เวียงเทิง ในการให้ความรู้ในเร่ืองการป้องกันและระงับไฟป่า 
    - ให้การสนับสนุนและจัดหาอุปกรณ์ ในการดับไฟให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน 
    - มีการซ้อมแผนการดับไฟ ร่วมกับงานป้องกันฯ เทศบาลต าบลเวียงเทิง 
  3) ออกตรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดเหตุไฟป่า ในช่วงฤดูแล้ง (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน) 
  4) ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบถึงนโยบายและมติของทางหมู่บ้านในการจัดการป่าชุมชน และห้าม
เผาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน ของทุกปี 
  5) ประสานความร่วมมือกับพื้นที่ใกล้เคียงที่มีเขตป่าติดกับชุมชน คือ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ต าบลงิ้ว 
อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับส านักงานป่าไม้อ าเภอเทิง และคณะกรรมการหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ในการส ารวจ
พื้นที่ป่า เพื่อแบ่งเขตและก าหนดพื้นที่รับผิดชอบของทั้ง 2 หมู่บ้าน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและวางแผนจัดท า
บันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันในการดูแลผืนป่าและป้องกันไฟป่า 
  ๖) เกิดความเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อ่ืนที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน คือ แหล่งเรียนรู้งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยฯ และแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านจัดการตนเอง 
 
1.4 ผลที่เกิดขึ้น 
  สามารถลดอัตราการเกิดไฟป่าในพื้นที่ได้ ทั้งไฟที่เกิดจากการเผาของมนุษย์และไฟจากธรรมชาติในช่วง
หน้าแล้ง อีกทั้งผลที่เกิดจากการส ารวจป่าท าให้ทราบว่า การกระท าผิดลักลอบท ากินบนพื้นที่โดยผิดกฎหมายด้วย 
 
1.5 การขยายผลการด าเนินงาน 

การร่วมมือท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดูแลให้เพิ่มมากขึ้น และสามารถขยายผลการด าเนินงานไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้ 
 
 



๑.๖ Typology 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

เป้าหมาย การเรียนรู้และพัฒนา 

ป้องกันการเกิดไฟป่าทั้งจากการกระท าของ
มนุษย์และธรรมชาติ 

ลดปัญหาข้อพิพาทระหว่างชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในพื้นที่บ้านเวียงจอมจ้อ 

ชุมชนใกล้เคียง 

ข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
ข้อมูลหมู่บ้าน 

แกนน าชุมชน 

การน าใช้ข้อมูล 

การคืนข้อมูลให้กับประชาชนในหมู่บ้าน 

การประชาคม 

งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

ชุมชนสมทบ 

การน าใช้งบประมาณ 
ข้อตกลงร่วมกัน 

มติท่ีประชุม 

กฎระเบียบ กลุ่ม/ชุมชน ข้อตกลงร่วมกันของชุมชน 

แหล่งเรียนรู้  “อาสาป้องกันไฟป่า ม.20” 


