


 ดวยในชวงระหวางเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกป พ้ืนที่

ภาคเหนือ มักประสบปญหาไฟปาและหมอกควัน เนื่องจากสภาพพื้นที่มี

ลกัษณะเปนเเองกระทะลอมรอบดวยภเูขาสงู ตลอดจนวถิชีีวติของเกษตรกร

จะทําการเผาตอซัง เพ่ือเตรียมพื้นที่เพาะปลูกใหม รวมทั้งมีการลักลอบ

การเผาปาเพือ่หาของปาทาํใหเกดิปญหาหมอกควันในพืน้ท่ี ซึง่สงผลกระทบ

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งเเวดลอม และ ทัศนวิสัย

ในการคมนาคมท้ังทางบกและทางอากาศ เพื่อใหการเตรียมการปองกัน

และแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันภาคเหนือ ป 2560 เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการรวมกัน จึงจัดการประชุมเพื่อแกไข

ปญหาไฟปาหมอกควันและการฟนฟูปาตนนํ้า ป 2560

 นโยบายเพื่อแกไขปญหาไฟปา หมอกควันและการฟนฟูปาตนนํ้า

ป 2560 แนวทางปฏิบัติในการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน 

“3 มาตรการเชิงพื้นท่ี  4 มาตรการบริหารจัดการ” (3 พื้นที่ ไดแก พื้นที่ 

ปาอนุรักษ/พื้นที่ปาสงวน พื้นที่เกษตร พื้นที่ริมทางหลวง) และ 4 มาตรการ

บริหารจัดการ ไดแก มาตรการบริหารจัดการ (ศูนยบัญชาการเหตุการณ

จังหวัดและ อําเภอ มาตรการสรางความตระหนัก มาตรการลดปริมาณ

เชื้อเพลิง มาตรการประชารัฐ • ความรวมมือขามแดน การปองกันและ 

แกไขปญหาไฟปาและหมอกควนั ระหวางพืน้ทีช่ายแดน ระหวางประเทศไทย-

พมา • การสรางความยั่งยืนในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน 

คอืการสรางความตระหนักของ ภาคประชาชนรวมกบัภาครฐั การใช กฎกตกิา

สงัคม หมูบานเพ่ือสรางกระแส และการบงัคบัใชกฎหมาย รวมกาํกบัควบคุม

คํานํา



ดูแล การปองกัน เปนส่ิงที่สําคัญ แตการพัฒนาเพื่ออนุรักษพื้นที่การ

ใชประโยชนของชุมชนพรอม ดูแลพื้นที่ปาก็เปนสิ่งจําเปน ปนี้เนนกิจกรรม 

ธนาคารกิ่งไม การสงเสริมใชสารชีวภาพยอยสลายตอซังขาว 

• การดําเนินงานในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน 3 ขั้นตอน 

 1) ขั้นเตรียมการ (กอนเกิดไฟ) ใหความรูความเขาใจแกประชาชน 

การบูรณาการเครือขาย อาสาสมัครเฝาระวังไฟปา ลดหมอกควัน ประสาน

การทํางานและบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน 

 2) ขั้นตอนการปฏิบัติการ (ขณะเกิดไฟ) วิเคราะหสถานการณ 

“ทํายังไงใหคนไมจุด” วางกําลังในพื้นที่ใหเพียงพอ เฝาระวัง เมื่อเกิดไฟ 

“เขาถงึใหเรว็ ดบัใหเรว็” อาศัยความรูเทคนคิ อปุกรณ สรรพกาํลงัทัง้ กาํลงัพล

และ อากาศยาน ใหเพียงพอ 

 3) ขัน้ตอนการฟนฟู (หลังเกดิไฟ) การฟนฟูและถอดบทเรยีนการทาํงาน 

 • เนนการประชาสัมพันธ รณรงค สื่อสาร สรางความตระหนัก ความรูความ

เขาใจ โดยเฉพาะ การสรางกระแสสังคม ประณามคนจุด ไฟเผาปา ใหรางวัล

ผูแจงขาวสถานการณและใหเบาะแสคนจุดไฟเผาปา ใหกําลังใจเจาหนาที่

ดับไฟ ยกยองเชิดชูสื่อสาร ใหสังคมภายนอกไดรับรู

     กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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การแจงเตือน
และการรายงานขาว

สวนที่ 1



คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน

6

ประชารัฐรวมใจ แกปญหาไฟปา-หมอกควัน

 ขอความรวมมอืประชาชนทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีเขามามสีวนรวมกบัการ

ทาํงานของภาครฐัและภาคเอกชน สนบัสนนุใหเกดิเครอืขายอาสาสมัครเปน

กลไกเฝาระวัง งดการเผาทุกชนิด หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่กอใหเกิดหมอกควัน

และไฟปา

พบเห็นการลักลอบ จุดไฟเผาปาในเขตชุมชนและริมทาง แจงสายดวน

 • กรมปาไม 1310 กด 3

 • กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 1362

 • กรมปองกันบรรเทาสาธารณภัย 1784

การแจงเตือนและการรายงานขาว



กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน
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 • การรายงานขาวผาน App : Arsa4Thai

 ผูใชงานสามารถเลอืกหวัขอเรือ่งในการรายงานสถานการณ เลอืกตาํแหนง

ของแผนที่ที่เกิดเหตุการณ และเลือกไฟลที่จะแนบสง (บทความ รูปภาพ 

คลิปเสียง หรือวีดีโอ) ได และสามารถดูงานเพื่อติดตามแกไขปญหา                           

ไฟปา-หมอกควัน ไดทันทวงที

 1. หมอกควัน/ไฟปา 2. ปญหานํ้า 3. ปญหาขยะ

 4. กิจกรรมที่ทํา 5. มลพิษสิ่งแวดลอม 6. เรื่องอื่นๆ

ไฟปา-หมอกควัน ไดทันทวงที
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สวนที่ 2

การมีสวนรวมของประชาชน
เฝาระวังไฟปา หมอกควัน



คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน
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การมีสวนรวมของประชาชน
เฝาระวังไฟปา หมอกควัน

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 มีการจัดทําแผนชุมชนเพ่ือควบคุมและปองกันปญหาหมอกควัน 

การสรางความรูความเขาใจรวมกัน เฝาระวังเตือนภัย และสรางเครือขายกับ

หมูบานใกลเคียงรวมมือกันปองกันและควบคุมไฟปา 

การกาํหนดกฎระเบียบชุมชน 

 ขอบังคับท่ีชุมชนจัดทํา

เพื่อเปนขอตกลงรวมกัน และ

หากมผีูใดฝาฝนถกูลงโทษ ตาม

ที่กําหนดหรือถูกตอตานจาก

คนในชุมชน



กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 

 สาํรวจพืน้ทีเ่สีย่งในการเกดิไฟปาเพื่อจัดทาํแนวกันไฟ การจัดเวรยาม

รวมเปนเครือขายอาสาสมัครดับไฟปา

การลดและควบคุมไฟปา : ทฤษฎีปาเปยก

 ใชคลองสงนํ้าและปลูกพืชตามแนวคลอง สรางฝายชะลอความชุมชื้น

ปลูกตนกลวยในพื้นที่ที่กําหนดจะชวยอุมนํ้าไวไดมากกวาพืชอื่นๆ ปลูกตนกลวยในพื้นที่ที่กําหนดจะชวยอุมนํ้าไวไดมากกวาพืชอื่นๆ 



คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน
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ลดการเผาภาคการเกษตร

        การจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตรโดยไมเผา นําไปทําปุยหมัก                 

ปุยอินทรีย หรือพลังงานทางเลือก การไถกลบ

ไมเผาขยะมูลฝอย

       ไมใหมีการเผาขยะมูลฝอยในชุมชนและบริเวณริมขางทาง ลดและ                  

คัดแยกขยะเพื่อนํากลับไปใชใหม  นํากิ่งไม ใบไมทําปุยหมักแทนการเผาทิ้ง 



กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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สวนที่ 3

ชุมชนที่นี่...
ปลอดการเผา



คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน
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ศูนยการเรียนรูหมูบานตนแบบปลอดการเผา

 บานนํา้พาง กอตัง้ประมาณ ป พ.ศ.1944 โดยมเีจาพญาตระกลูทาวเข่ือนจกัร
ทีอ่พยพมาจากเชือ้สายชาวพมา การท่ีมาตัง้หมูบาน บริเวณน้ี เพราะวามลีาํน้ําหวย
ไหลผานหลายสาย จากหนงัสอืพระธรรมใบลาน ท่ีวดัหนองแดง อาํเภอแมจรมิ 
จังหวัดนาน ไดบันทึกวา เดิมชาวบานนํ้าพางอพยพมาจากอําเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย เริ่มตนตั้งหมูบานมีบานเพียง 4 หลัง ตอมาก็มีเพิ่มขึ้น 
     

 มตีาํนานกลาววา มนีายพรานตามลาววัโพงมาถึงบรเิวณนี ้ซึง่มลีาํนํา้อยู
ผูคนจึงเรียกวานํา้พราน หมูบานไดตัง้ช่ือตามลําน้ําพราน จากคาํวาพรานเพ้ียนเปน
คําวาพาง จึงกลายเปนบานนํ้าพางในเวลาตอมา
     

 บานนํา้พางไดยกฐานะเปนหมูบาน หมูที ่4 ตาํบลหมอเมอืง ม ี23 ครัวเรือน 
โดยมบีานนํา้แนะ และบานนํา้ปุ อยูในความปกครอง จนถงึวนัที ่28 มถินุายน 
2524 ไดแยกเปนหมูบานตางๆ และมาขึ้นอยูกับตําบลนํ้าพาง และมีผูใหญ
บานปกครองมาจนถึงปจจุบัน ในชวงระยะเวลาหนึ่งบานนํ้าพางเคยเปนพื้นที่
แหงการแยงชงิมวลชน จากการขยายตวัเขามาของลทัธคิอมมวินสิตจากประเทศจนี

บานนํ้าพาง หมูที่ 4 อําเภอแมจริม จังหวัดนาน

ลักษณะที่ตั้ง
 ทิศเหนือ ติดตอกับ อุทยาน
แหงชาตดิอยภคูา ตําบลหนองแดง     
ทศิตะวนัตก ตดิตอกบับานนํา้พระทยั 
หมูที ่8 ตาํบลนํา้ฟาง ทิศใต ตดิตอกบั 
บานใหม หมูที่ 7 ตําบลนํ้าฟาง   
ทิศตะวันออก ติดตอกับ บานนํ้า
แนะ หมูที่ 3 ตําบลนํ้าฟาง



กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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 หมูบานปลอดการเผาบานนํ้าพาง ในทุกตนเดือนคณะกรรมการหมูบาน
มีการประชุมรวมกับคนในหมูบานนํ้าพาง เพื่อชี้แจงแนวทางการปองกัน และ
งดการเผาเศษวสัดทุางการเกษตร ซ่ึงในชวงหลงัฤดกูาล เกบ็เก่ียวตองเขมงวด
กวดขันในเรื่องของการงดการเผา และสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธี
การปลูกพืชเปนการปลูกแบบปลอดการเผา หรือลดการเผาใหไดมากที่สุด 
โดยมี 4 กิจกรรมหลักที่ดําเนินการ

บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน

การปลูกพืชเปนการปลูกแบบปลอดการเผา หรือลดการเผาใหไดมากที่สุด 
โดยมี 4 กิจกรรมหลักที่ดําเนินการ



คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน

16

บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนานบานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนานบานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน

“ สิ่งที่เราจะทําตอไป คือการพัฒนาพื้นที่ใหเปน
เกษตรแบบยั่งยืน เราจะใหเกษตรกรเปลี่ยนวิถี ทั้งใน

เรื่องของการจัดการการเกษตร ทําใหเรามานั่งคุยกันวา
หากวาเรายังไมเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรม ชีวิตของ

เราคงไปไดไมถึงไหนแตเมื่อเราเริ่มทําใหชาวบาน
ไดเห็นความสําคัญ ชาวบานก็พรอมที่จะเปลี่ยน

ในเวลาอันใกลนี้ ”

กํานันสวาท ธรรมรักษา

กํานันหัวใจสีเขียว



กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนานบานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนานบานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน

“ เมื่อกอนชาวบานหลังจากทํานาเสร็จ 
ก็จะมีการเผานา เผาฟาง เผาเศษถั่วเหลือง 

เผาเศษวสัดเุหลานีท้ิง้ ชาวบานไมไดคดินาํมาทาํใหเกดิประโยชน
หลังจากไดรับความรูก็เล็งเห็นวาเศษฟางยังนํากลับมา
ใชประโยชนได เชน เพาะเห็ด ทําปุยหมัก หรือใหวัวกิน

ทําใหปจจุบันพื้นที่นาของชุมชนเกือบ 100 % 
ปลอดการเผา ”

ผูชวยกํานันสมชัย สุรินทร

วิทยากรปลอดการเผา



บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน

คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน
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กฎกติกา ขอกําหนด ขอหามของชุมชน และบทลงโทษ 
(ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนานบานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน
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บานนํ้าพาง หมูที่ 4 อําเภอแมจริม จังหวัดนาน

กฎกติกา ขอกําหนด ขอหามของชุมชน และบทลงโทษ 
(ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน



บานนํ้าพาง หมูที่ 4 อําเภอแมจริม จังหวัดนาน

กฎกติกา ขอกําหนด ขอหามของชุมชน และบทลงโทษ (ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน

คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน
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บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน



บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง 

อําเภอแมจริม จังหวัดนาน

บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง 

อําเภอแมจริม จังหวัดนานอําเภอแมจริม จังหวัดนาน

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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 บานน้ําพาง ใชการประชาคมหมูบาน เพือ่ใหชาวบานไดมสีวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นตอแนวทางปฎิบัติ กฎระเบียบของหมูบาน ชาวบานทุกคน
มีสิทธิ์ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอทางเลือกใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
ของตนเอง หากกฎระเบียบขอไหนชาวบานคิดวาไมสามารถทําได ก็จะมีการ
เสนอทางเลือกอืน่ๆ แทน และมสีวนรวมในการดแูล รกัษา ปกปอง ปาไม แหลงตนน้ํา 
และสิ่งแวดลอมของชุมชนและสิ่งแวดลอมของชุมชน

บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง 

อําเภอแมจริม จังหวัดนาน

คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน
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บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง 

อําเภอแมจริม จังหวัดนาน
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 ในการทําไรขาวโพดในพื้นท่ีราบสูง 
มคีวามลาดชันมากการจดัการจงึยงัจาํเปน
ตองใชวิธีการเผาอยู แตจะมีการควบคุม
การเผา หากชาวบานตองการจะเผาตองมา
แจงคณะกรรมการ หรือกํานัน โดยแบงโซน
การจดุ จดุเผาครัง้ละ 3-5 โซน หลงัจากเลยชวงเวลาหาม
เผาแลว และใหทําแนวกันไฟในทุกพื้นที่ที่จะจุดไฟ เพื่อ
ปองกันไฟลามไปยังบานเรือน และลามไปติดไรขาวโพด
ในโซนอืน่ๆ การควบคุมเพือ่ไมใหเกิดการเผามากเกนิไป 
มีควันเกิดขึ้นมากเกินไป และจะทําใหเกิด Hot Spot 
จํานวนมาก

บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง 

 ในการทําไรขาวโพดในพื้นท่ีราบสูง 
มคีวามลาดชันมากการจดัการจงึยงัจาํเปน
ตองใชวิธีการเผาอยู แตจะมีการควบคุม
การเผา หากชาวบานตองการจะเผาตองมา
แจงคณะกรรมการ หรือกํานัน โดยแบงโซน



บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง 

อําเภอแมจริม จังหวัดนาน

คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน
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บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง 

 บานนํ้าพาง มีการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจ 
ปองกันไฟปา ทํางานรวมกบัหนวยงานทองถิน่ 
อทุยานแหงชาตแิมจรมิและสถานคีวบคมุไฟปา
แมจรมิ รวมกันทําแนวกันไฟ เฝาระวงั ปองกนั
ไฟปา และเขาดับไฟปาเมื่อเกิดเหตุ



กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

25

 บานน้ําพาง มกีารกําหนดเขตอนุรักษพันธุปลาทองถิน่ หามคน
ภายในและภายนอกชมุชนมาจับปลาในเขตดงักลาว (หากอยูนอกเขต
สามารถจบัได) โดยมีพนัธุปลาทองถิน่ ดงันี้

บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน



บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง 

อําเภอแมจริม จังหวัดนาน

คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน
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 บานนํา้พาง มกีฎกตกิาชุมชนรวมกนั ในการดูแลรกัษา และอนรุกัษแหลงนํา้ 
ซึง่เปนตนนํา้ในการนาํนํา้มาใชกบัระบบประปาของหมูบาน รวมทัง้ยงัมีการ
สรางฝายเพือ่กกัเกบ็น้ําใหมไีวใชในฤดแูลงอกีดวย
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บานตนแบบ 
เศรษฐกจิพอเพยีง 
ของนายเซน
 
มกีารแบงพืน้ท่ีใชประโยชน
ทีห่ลากหลาย ประกอบดวย
1) แปลงสาธติการปลกูขาว
 ปลอดสารพษิและเลีย้งกบ 
 เลีย้งปลา
2) แปลงผกัปลอดสารพษิ
3) การปลูกปาไมสัก 
 ซึ่งขึ้นทะเบียน
 กับธนาคารตนไม
4) การเลีย้งหมูแบบไรกลิน่ 
 โดยการใชนํา้หมกัชวีภาพ 
 ผสมอาหารใหหมกูนิ

บานนํ้าพาง หมูที่ 4 

ตําบลนํ้าพาง 

อําเภอแมจริม 

จังหวัดนาน

นายเซน ยอดยา

เจาของบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง

เลี้ยงหมูแบบไรกลิ่น

บานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง

แปลงผักปลอดสารพิษ

แปลงนาสาธิตปลอดสารพิษ

ปาไมสัก



คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน
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     กลุมทอผาบานนํา้พาง เปนกลุมทอผาทีใ่ชสธีรรมชาต ิในการยอมผา 
โดยใชเปลือกไมที่หาไดในทองถิ่น และในปาชุมชนมาใชยอม และผสมเปน
สีตางๆ เชน
 ๏ ไมตาลเหลือง ใหสีเหลืองออน
 ๏ ไมดู ใหสีแดง
 ๏ ไมเปยปง ใหสีเทา สีดําเทา
 ๏ ไมลิ้นฟา ใหสีเขียวออน

บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน

นางอัสนีย อินขาว

ประธานกลุมทอผา

บานตนแบบ กลุมทอผายอมสีธรรมชาติ
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    เปนบานที่มีจุดสาธิตและจุดเรียนรูเกี่ยวกับการลดการเผา โดยนําเศษวัสดุ
ทางการเกษตรมาใชประโยชน และนายสมชัย สุรินทร เจาของบานยังเปน
วิทยากรปลอดการเผา ประจําบานนํ้าพางอีกดวย จุดเรียนรูภายในบาน
ประกอบดวย
๏ จุดเรียนรูเพาะเห็ดฟางจากฟางขาว
๏ จุดเรียนรูการทําปุยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตร
๏ จุดเรียนรูสวนผักปลอดสารพิษ
๏ จุดเรียนรูการทํานํ้าหมักชีวภาพ
๏ จุดเรียนรูการใชฟางแหงมาเปนอาหารวัว

บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน

นายสมชัย สุรินทร

เจาของบานตนแบบปลอดการเผา

บานตนแบบ ปลอดการเผา

    เปนบานที่มีจุดสาธิตและจุดเรียนรูเกี่ยวกับการลดการเผา โดยนําเศษวัสดุ

บานตนแบบ ปลอดการเผา



คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน
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บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน

บานตนแบบ อนุรักษแหลงนํ้าและพันธุปลา

    บานนํ้าพาง แบงเขตอนุรักษพันธุปลาไว 2 เขต ไดแก
1. เขตสงวน คือพื้นที่อนุรักษพันธุปลาทองถิ่น ที่จะเปดใหมีการตกปลา และ
 จับปลาไดปละ 1 ครั้ง
2. เขตอนุรักษ เปนพื้นที่อนุรักษพันธุปลา หามจับโดยเด็ดขาด แตสามารถ
 เยี่ยมชมและใหอาหารปลาไดเทานั้น หากปลาที่อยูนอกเขตก็สามารถ
 จบัไดตามปกต ิแตหามใชยาเบือ่ หามชอต หามระเบดิปลา ใชเคร่ืองมอืปกติ
 จบัเทานัน้ ทัง้นี ้มกีารวางกฎกตกิา ขอหาม และบทลงโทษ ไวอยางชดัเจน

กํานันสวาท ธรรมรักษา

ผูดูแลวังปลาอนุรักษ
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บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน

การจัดการแหลงนํ้าแบบมีสวนรวม

 ในการจัดการแหลงนํ้าของบานนํ้าพาง มีเขตปาตนนํ้า ซึ่งเปนแหลงนํ้า
ในการใชทาํปะปาภเูขา ในเขตปาอนรุกัษหวยเฮ้ียะ โดยมีการบรหิารจัดการนํา้ 
ผานระบบอางเก็บนํ้า ฝายชะลดนํ้า ไดแก
๏ อางเก็บนํ้าหวยสาง เปนแหลงน้ําที่เปนแหลงอาหารของชุมชน มีการ
ปลอยปลาเพ่ือเพิ่มจํานวนปลา มีพื้นท่ีวางกระชังเลี้ยงปลาเปนอาชีพเสริม
ของคนในชุมชน และพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
๏ ฝายนํา้แนะ และฝายนํา้พาง เปนฝายนํา้ลน หรอืฝายชะลอนํา้ ทีใ่ชสงนํา้
เขาพื้นที่เกษตร โดยมีการจัดตั้งกองทุนดูแลรักษา ขุดลอก ซอมแซม โดยการ
มีสวนรวมของคนในชุมชน



คูมือประชารัฐรวมใจ 
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สถานีควบคุมไฟปาแมจริม จะเขามามีสวนรวมกับบานนํ้าพาง 

๏ การประชาสัมพันธ กอนฤดูการเผา โดยจะเขามาใหความรูคนในชุมชน 
 รณรงคประชาสมัพนัธเกีย่วกบัการปองกนัไฟปา และการลดหมอกควัน
๏ รวมกับชุมชนในการทําแนวกันไฟ ดับไฟปา การควบคุมการเผา และ
 จัดระเบียบการเผาพื้นที่เกษตร
๏ จดัอบรมเยาวชนตามโรงเรยีนเกีย่วกบัการปองกนัไฟปาและหมอกควนั

บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน

“ตามกฎหมายการเผาในที่โลง 

ถอืวาผดิ เผาไมได แตในทางรฐัศาสตรการปกครอง 

การหามชาวบานเผามันเปนไปไมได เพราะมันเปน

วถิขีองชาวบานทีเ่ผากนัมา แตเราตองควบคมุการเผา

เผายังไงไมใหเกิดควันเกินคามาตรฐาน กฎหมาย

เปนสิ่งสุดทายที่จะนํามาใช”

นายสมนึก เดชะปกษ

หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาแมจริม
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บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน

นายประยูร แกวสระแสน

นายพลาธรณ มหาวงศ

เจาหนาที่อุทยานแหงชาติแมจริม

ผูชวยหัวหนาอุทยานแหงชาติแมจริม

อุทยานแหงชาติแมจริม เขามามีสวนรวมกับบานนํ้าพาง หลายดานเชน 
๏ สนับสนุนอุปกรณในการดับไฟ 
๏ ทํากิจกรรมรวมกับชุมชนในการทําฝาย ทําแนวกันไฟ ปลูกหญาแฝก
๏ กิจกรรมใหความรูแกเยาวชนในโรงเรียนบานนํ้าพาง ดานทรัพยากร
 ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๏ ปลูกปาเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยใหการสนับสนุนพันธุไม
๏ รวมดับไฟหากเกิดเหตุไฟปาที่รุนแรง
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อุปกรณ
1. ฟางขาวแหง
2.  เชื้อเห็ดฟาง
3.  กะทะขนาดใหญ
4.  แผนไวนิลหรือถุงพลาสติกขนาดใหญ
5.  กลองไมสําหรับอัดฟางเปนกอน หรือตระกรา
อาหารเสริม
แปงขาวเหนียว รําขาว มูลวัวแหง ตนกลวยสดสับหยาบ อยางใดอยางหนึ่ง

บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน



กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน

1. นําฟางขาวมารดดวยนํ้าเกลือ และหากมีนํ้าหมักจุลินทรีย ก็สามารถ
 นํามาผสมนํ้ารดฟางแหงได
2.  นํ้าเกลือจะทําใหฟางขาวนิ่ม วัวกินไดงาย และวัวชอบรสเค็ม สามารถ
 ใชเปนอาหารสําหรับวัวในชวงหนาแลง การนําฟางขาวมาใหประโยชน
 ไดหลากหลายแทนการเผาทิ้งใหเสียเปลา

การใชฟาง เปนอาหารสัตว

 ไดหลากหลายแทนการเผาทิ้งใหเสียเปลา
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วิธีทํา
1. นําใบไม เศษพืช กากถั่วเหลือง ฟางขาว ขี้วัว มากองผสมรวมกัน
2.  รดกองปุยหมักดวยนํ้าผสมสาร พด.1 หรือนํ้าผสมนํ้าหมักชีวภาพ 
3.  กลับกองปุยทุก 2 อาทิตย คอยรดนํ้าใหกองปุยชื้นอยางสมํ่าเสมอ
4.  หมักไวประมาณ 1-2 เดือน สามารถนําปุยไปใชประโยชนได

บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน

ปุยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตร

4.  หมักไวประมาณ 1-2 เดือน สามารถนําปุยไปใชประโยชนได
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บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน

การจัดการปาแบบมีสวนรวม

 บานนํ้าพาง มีพื้นท่ีปาอยูใกลชุมชน คือปาชุมชนโปงแลง ซึ่งไดมี
การแบงพื้นที่ปาชุมชน ไว 2 ประเภท ไดแก
 1. ปาใชสอย ชาวบานสามารถเขาไปใชประโยชนหาของปามาทาํอาหารได 
และสามารถตัดไมมาใชในกิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชนได หากตัด
มาใชสวนบุคคลตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ เชน กรณีตัดไม
มาซอมบานจากเหตุไฟไหม หรือถูกนํ้าปาพังบานเสียหาย
 2. ปาอนรุกัษ เปนแหลงตนนํา้ซึง่ใชทาํประปาภเูขา หามใครเขาไปแตะตอง 
หรือใชประโยชนโดยเด็ดขาด ปาชุมชนโปงแลง เปนปาท่ีจัดใหมีเสนทาง
ธรรมชาติใหนักทองเที่ยวมาเดินศึกษาระบบนิเวศ มีกิจกรรมการบวชปา
ปลูกไมผลเสริมในปา ทําแนวกันไฟ และทําฝาย
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  จุดกําเนิดฝาย...ฝายเกิดจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชฯ รชักาลท่ี 9 ไดจดัตัง้ศนูยการศกึษาพฒันา
หวยฮองไคร ในการศึกษาการชลประทานที่เหมาะสมกับพื้นที่ตนนํ้า

ฝายมีหลายรูปแบบ แตในบานนํ้าพาง จะมี 2 ประเภท ไดแก
1. ฝายถาวร ทําจากคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อกักเก็บนํ้าไวใชประโยชน
2. ฝายชัว่คราว ทาํจากไมไผ กระสอบดิน/ทราย หนิกอนใหญ ทาํเพ่ือชะลอนํา้

บานนํ้าพาง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน

ฝาย สรางชีวิต

2. ฝายชัว่คราว ทาํจากไมไผ กระสอบดิน/ทราย หนิกอนใหญ ทาํเพ่ือชะลอนํา้
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กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

“ทาง อบต. จะสงเสริมใหชาวบาน
ไถกลบตอซังไมเนนเผา โดยเฉพาะชวงเวลาที่

จังหวัดประกาศหามเผา จะควบคุมดูแลปรับคนที่เผา 2,000 
บาท แตไมดําเนินคดี และทุกป อบต. จะสนับสนุน

เงินงบประมาณหมูบานละ 5,000 บาท เพื่อใชในกิจกรรม
ทําแนวกันไฟ และปองกันไฟปา มันเปนเงินไมมาก 

แตคือสินนํ้าใจสําหรับคนที่มาทํางาน
ไดเลี้ยงขาวเลี้ยงนํ้า”

บานแมเลียบ หมูที่ 2 อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

นายสุชาติ อุนกันทา

นายกองคการบริหารสวนตําบลโชคชัย

ศูนยการเรียนรูหมูบานตนแบบปลอดการเผา



40

คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน

บานแมเลียบ หมูที่ 2 อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

“ที่มาของหมูบานปลอดการเผา ตองยอนกลับไป
เมื่อ 10 ปกอน ชาวบานทําไรทํานาและปลูกถั่วเหลือง
และมีความเชื่อวา หากจะปลูกใหงามตองเผา แตเมื่อมี
หนวยงานราชการเขามาอบรมใหความรูเรือ่งปลอดการเผา 

โดยใหใชเศษพืชในนามาทําปุยหมักอินทรีย 
ทําใหเกิดการลดการเผา”

วัฒนพงษ อุนกันทา

ผูใหญบานแมเลียบ
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กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

บานแมเลียบ หมูที่ 2 อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

“ในการประชุมทุกคนไดมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็น ไดแสดงออก แลวเราก็มา
รวมมือกัน นอกจากการลด เรายังหาความรู

เพิ่มเติม เชน ที่ไหนมีการอบรมทําปุย การลดขยะ 
การแปรสภาพฟางขาวมาใชประโยชน 

การจะไปเรียนรู เพื่อลดการเผา”

 ผูนาํทางจิตวญิญาณ กม็สีวนสาํคญัในการนาํพาคนในชมุชนมสีวนรวม
ในกิจกรรมของบานแมเลียบ เชน การบวชปา การลดการเผาใบไม โดยใช
เสวียน เปนตน
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คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน

บานแมเลียบ หมูที่ 2 อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

นายติ๊บ บุญทา
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กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

บานแมเลียบ หมูที่ 2 อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

วัสดุ
1. ฟางขาว
2. เปลือกแกนขาวโพด
3. เปลือกถั่วเหลือง
4. มูลวัว

วิธีทํา
1. นําฟางขาว เปลือกแกนขาวโพด 
 เปลือกถั่วเหลือง มากองผสมกับมูลวัว หรือ
 ทําสลับชั้น แลวตั้งกองทิ้งไว 
2. รดนํ้าใหมีความชื้น หมักทิ้งไว 2-3 เดือน 
 กองปุยจะยุบตัวลงและกลายเปนปุยหมักอินทรีย

1. นําฟางขาว เปลือกแกนขาวโพด 
 เปลือกถั่วเหลือง มากองผสมกับมูลวัว หรือ
 ทําสลับชั้น แลวตั้งกองทิ้งไว 

วัสดุวัสดุ
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คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน

การใชฟางขาว เปนอาหารสัตว

1. นําน้ําผสมกากนํ้าตาล ใสไวในถังหรือบอซีเมนต นําฟางขาวมาแชนํ้า
    ผสมกากนํ้าตาลไว 1 คืน
2. นํ้าผสมกากนํ้าตาลจะทําใหฟางขาวนิ่ม วัวกินไดงาย และสามารถ
 ใชเปนอาหารสําหรับแพะไดดวยเปนการนําฟางขาวมาใชประโยชนได
 หลากหลายแทนการเผาทิ้งใหเสียเปลา

บานแมเลียบ หมูที่ 2 อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
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การปองกันไฟปาแบบมีสวนรวม

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

บานแมเลียบ หมูที่ 2 อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

  ในการปองกันและดับไฟปา เมื่อเกิดเหตุ บานแมเลียบมีชุดรักษา
ความปลอดภยัหมูบาน หรอื ชบร. รวมกบัอาสาสมคัรปองกนัภยัฝายพลเรอืน 
หรือ อพปร. ชวยกันเขาไปดับไฟในเบ้ืองตน ถาไฟปามีความรุนแรงก็จะ
ประสานหนวยงานภาครัฐ และหากเปนจุดที่รถนํ้าเขาถึง อบต.จะสงรถไป
ฉีดนํ้าดับไฟ นอกจากน้ียังมีการสํารวจและลาดตะเวนปารวมกับเจาหนาที่
จากกรมอุทยานฯ เปนการดําเนินงานแบบมีสวนรวมตามแนวทางประชารัฐ
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คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน

บานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง

บานแมเลียบ หมูที่ 2 อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

  นางคาํเพย จะรบัเศษวสัดทุางการเกษตรของคนในชุมชน สามารถ
นาํมาทิง้กองไวในสวนได ซึ่งเศษวสัดเุหลานีจ้ะถกูนาํมาทาํปุยหมกัอนิทรยี 
และนําปุยหมักไปใชในแปลงผักและสวนยาง

นางคําเพย จาจุมปา
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การมีสวนรวมของโรงเรียน

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

บานแมเลียบ หมูที่ 2 อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

 โรงเรยีนอนุบาลโชคชยั แมเลยีบ-แมบง เปนโรงเรียนท่ีมสีวนรวมในกจิกรรม
ของชุมชนบานแมเลียบอยูเสมอ เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูผานการปฏิบัติจริง 
และมจีติสาํนึกอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม มคีานิยมวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่ผูกพันกับธรรมชาติ

ปลูกปาในโรงเรียนเพิ่มพื้นที่สีเขียว นักเรียน 1 คน ดูแล

ตนไม 1 ตน คอยรดนํ้าพรวนดิน ตนไมของตนเอง
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คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน

การคัดแยกขยะเพ� อในกลับมาใชประโยชน

บานแมเลียบ หมูที่ 2 อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

 บานแมเลียบ มีการคัดแยกขยะในทุกสถานที่ ไมวาจะเปนครัวเรือน 
วัด และโรงเรียน โดย อบต.สนับสนุนถังคัดแยกขยะ และขยะที่ถูกคัดแยก 
กน็าํกลบัมาใชประโยชน เชน ขยะรไีซเคลินาํไปขาย ขยะอนิทรยีมาทําปุยหมกั
เปนตน
กน็าํกลบัมาใชประโยชน เชน ขยะรไีซเคลินาํไปขาย ขยะอนิทรยีมาทําปุยหมกั
เปนตน
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ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง

ปา 3 อยาง คือ

ประโยชน 4 อยาง คือ

บานแมเลียบ หมูที่ 2 อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

    เกดิจากแนวพระราชดํารขิองพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ฯ 
รัชกาลที่ 9 ไดพระราชทานพระราชดําริ ใหมีการปลูกตนไม 3 ชนิดที่แตกตางกัน 
คือ ไมผล ไมโตเร็ว และไมเศรษฐกิจ เพื่อจะทําใหเกิดปาไมแบบผสมผสานและ
สรางความสมดุลแกธรรมชาติอยางยั่งยืน

1. ปาไมใชสอย คือ ไมโตเร็ว สําหรับใชในครัวเรือน เชน สะเดา ไมไผ
2. ปาไมกินได คือ ไมผล เชน มะมวง และผักกินใบตางๆ
3. ปาไมเศรษฐกิจ คือ ไมที่ปลูกไวขาย หรือไมเศรษฐกิจ เชน ไมสัก

1. ปาไมใชสอย นํามาสรางบาน ทําเลาเปด เลาไก ดามจอบเสียม ทําหัตถกรรม 
 หรือกระทั่งใชเปนเชื้อเพลิง (ฟน) ในการหุงตม
2. ปาไมกินได นํามาเปนอาหาร ทั้งพืชกินใบ กินผล กินหัว และเปนยาสมุนไพร
3. ปาไมเศรษฐกจิ เปนแหลงรายไดของครวัเรอืน เปนพชืท่ีสามารถนํามาจาํหนายได
4. ประโยชนในการชวยอนุรักษดินและนํ้า

ปาไมเศรษฐกจิ เปนแหลงรายไดของครวัเรอืน เปนพชืท่ีสามารถนํามาจาํหนายได
4. ประโยชนในการชวยอนุรักษดินและนํ้า4. ประโยชนในการชวยอนุรักษดินและนํ้า4. ประโยชนในการชวยอนุรักษดินและนํ้า
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คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน

อาหารสัตวจากหยวกกลวย

บานแมเลียบ หมูที่ 2 อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

  กลวยเปนพชืทีน่ยิมปลกูและปลกูไดงาย ทั้ง้ยงัสามารถปลกูทาํเปนแนว
กนัไฟไดเพราะกลวยเปนพืชชุมน้ํา นอกจากไดผลกลวยมาเปนอาหารแลว ตน
กลวยหรือสวนที่เปนหยวกกลวยสามารถนํามาทําอาหารสัตวไดอีกดวย
วัสดุอุปกรณ
1. ถังนํ้ามีฝาปด 4. เกลือเม็ด 1 กิโลกรัม
2. หยวกกลวย 5. นํ้าสะอาด
3. นํ้าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม

วิธีทํา
1. นาํนํา้สะอาดใสถงัประมาณคร่ึงถัง นาํนํา้ตาลทรายแดงและเกลือมาละลายน้ํา
2. สบัหยวกกลวยใหละเอยีด ใสลงไปในถังจนเต็ม ปดฝาทิง้ไวประมาณ 5-7 วนั
3. เวลาใหอาหารสัตว เชน ไก ใหผสมหยวกกลวยหมักผสมรําและขาวเปลือก 
อัตราสวน 3 ตอ 1 ตอ 1 หมูใหผสมหยวกกลวยหมักกับอาหารหมูหรือรําขาว 
อัตราสวน 1 ตอ 1
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ลักษณะที่ตั้ง

บานแมเลียบ หมูที่ 2 อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

 บานเลียบหมู 2 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย เริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อป 
พ.ศ. 2453 โดยการนาํของพอขนุตาวหนกั เปนผูนําชาวบานจาก อ.ลี ้จ.ลาํพูน 
มาตัง้หลักปกฐาน โดยยดึอาชพีหลกัดวยการทาํไรทํานา เดิมบานแมเลยีบอยูใน
เขตปกครอง ของ ต.ปงนอย อ.แมจัน ตอมาป พ.ศ. 2539 จังหวัดเชียงราย
ไดตัง้กิง่อาํเภอดอยหลวงแยกออกจากอาํเภอแมจนั จงึไดใชชือ่วา บานแมเลยีบ 
หมูที่ 2 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย นับแตนั้นจนถึงปจจับัน

ทิศเหนือติด บานโชคชัยหมู 8 และบานแมบง หมู 7
ทิศใต ติดเขตอําเภอเวียงเชียงรุง
ทิศตะวันตก ติด บานทุงกวางหมู 12
ทิศตะวันออก ติดอําเภอเชียงของ และพญาเม็งราย

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน

หมูบานปลอดการเผา บานแมเลียบ

บานแมเลียบ หมูที่ 2 อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

  แนวทางการดําเนินงานหมูบานปลอดการเผา บานแมเลียบ 

ใชหลกัการ “บวช” บาน วดั โรงเรยีน ในการมสีวนรวมดาํเนนิกจิกรรม

ตางๆ เพื่อลดการเผาในที่โลง
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กฎกติกาของหมูบานแมเลียบ

บานแมเลียบ หมูที่ 2 อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

  บานแมเลียบ มีการวางกฎกติการวมกันในเรื่องของการหาม

ไมใหผู ใดบุกรุกเขาไปตัดไม จุดไฟ ลาสัตวปา หาหนอไมและ

จับปลาทุกชนิดในเขตปาเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเปนปาชุมชนและเปน

ปาตนนํ้า ถามีใครฝาฝนจะถูกปรับ 20,000 บาท และถูกดําเนินคดี

ตามกฎหมาย
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คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน

บานแมเลียบ หมูที่ 2 อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

  บานแมเลียบ ใชการประชาคมหมูบาน เพ่ือใหชาวบาน

ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอแนวทางปฎิบัติ

ชาวบานทุกคนมีสิทธิ์ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีสวนรวม

ในรวมกิจกรรมการดูแล รักษา ปกปอง ปาไมและแหลงตนนํ้า 

ทั้งนี้การมีสวนรวมของบานแมเลียบเกิดจากความรวมมือของ

หลายฝาย เชน บานแมเลยีบ วดัแมเลยีบ โรงเรยีนอนบุาลโชคชยั 

บานแมเลยีบแมบง องคการบริหารสวนตาํบลโชคชยั อาสาสมคัร

พทัิกษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมหมูบาน และหนวยงาน

ภาครัฐอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามแนวนโยบายประชารัฐของรัฐบาล



55

บานแมเลียบ หมูที่ 2 อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

การบวชปา

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

  ที่มาของการบวชปา พระครูมานัสนทีพิทักษ เจาคณะอําเภอแมใจ 

จังหวัดพะเยา ไดคิดพิธีบวชตนไมขึ้นและทางหมูบานแมเลียบไดรับการ

นําเขามาใชในปาชุมชนจากทานพระมหาเศรษฐศิริ ปภัสสโร ในป 2555 

จนนําไปเกิดเปนประเพณีของหมูบานอีกหน่ึงประเพณี เพื่อเปนกุศโลบาย 

หามมใิหคนตดัไมทาํลายปา ตนไมตนใดทีผ่านการบวชแลว ชาวบานจะไมตัด

เด็ดขาด

  จากนั้นก็สรางศาลเพียงตาสําหรับอัญเชิญรุกขเทวดามาคอยปกปก

รักษาตนไม แลวทําพิธีไหวพระแมธรณี ใชหมากพลูตามธรรมเนียมทางเหนือ 

สาํหรบัการบวชตนไม จะมผีาเหลอืง ดายสายสญิจน บาตรนํา้มนตและสมปอย

จากน้ันโยงดายสายสิญจนไปตามตนไมในบรเิวณปา แลวโยงมายงัสถานทีท่าํ

พิธี ซึ่งจะมีพระพุทธรูปตั้งเปนประธาน

 ขาวเหนียวสุก 1 ปน

 กลวยสุก 1 ลูก

 หมากคํา พลูใบ

 ผาเหลืองตามจํานวนตนไม

 ดายสายสิญจน

 บาตรนํ้ามนต

 นํ้าขมิ้นสมปอย

เครื่องเซนสังเวยเจาปาเจาเขา ประกอบดวย

การบวชปา

พิธี ซึ่งจะมีพระพุทธรูปตั้งเปนประธาน



56

คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน

เสวียนรักษโลก ลดการเผา

บานแมเลียบ หมูที่ 2 อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

  เสวียน คือสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐจากภูมิปญญาทองถิ่น ซ่ึงมี

มาแตโบราณ ใชเก็บเศษใบไมและเศษวัสดุทางการเกษตร ปลอยทิ้งไวใบไมที่

ทับถมก็จะหมักเปนปุยอินทรียโดยธรรมชาติ ไมตองเผาใบไมใหเปนมลพิษ

อุปกรณ

 1) ไมไผ   2) มีด / เลื่อย  3) คอน  4) ลวด

วิธีทํา

 1)  ตดัไมไผทําเปนเสาสงูประมาณ 1 เมตร สวนทีเ่หลอืเหลาใหเปนเสนยาว

  สามารถโคงงอได

 2) ตอกเสาไมไผลงดินรอบตนไมระยะหางของเสา ประมาณ 20 เซนตเิมตร 

  ปกเสาเปนเลขคี่ เชน 7 9 หรือ 11 

 3) นําเสนไมไผมาจักสาน วนรอบเสาโดยขัดกันสลับเสา หากเสนไมไผสั้น

  ก็สามารถใชเปนตัวเชื่อมตอได
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บานตนแบบศาสตรพระราชา

บานแมเลียบ หมูที่ 2 อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

  ศาสตรพระราชา มีเปาหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อปรับปรุงชีวิต

ความเปนอยูของประชาชน โดยไมทําลายสิ่งแวดลอม บานของนางนิตยา 

ตาชมภู ไดนําแนวทางนี้มาปรับใชในพื้นที่ของตนเอง ดังนี้

  1. เกษตรทฤษฎีใหม

  2. เศรษฐกิจพอเพียง

  3. การหมดิน

เจาของบานตนแบบศาสตรพระราชา

นางนิตยา ตาชุมพู
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คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน

หมักปุยจากเศษอาหารแบบตะกราผังดิน

บานแมเลียบ หมูที่ 2 อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

วัสดุอุปกรณ

1. ตะกรา

2.  ถงัพลาสติกแบบมฝีาปด (ขนาดของปากถงัตองเทากบัหรอืใหญกวาตะกรา)

วิธีทํา

1. ขุดหลุมฝงตะกราลงดินใหปากตะกราเสมอกับพื้น

2. นาํถงัพลาสตกิเจาะชองทีก่นถังคว่ําปดตะกราไว แลวใชฝาปดชองทีเ่จาะ ไว

 กันหนูและสัตวมาคุยเขี่ยเศษอาหาร

3. นําเศษอาหารเศษขาวที่กินมาใสลงทางชองที่เจาะทุกวัน หากมีนํ้าหมัก

 ชีวภาพสามารถนํามาใสเพื่อชวยลดกลิ่นและเรงการยอย

4.  เมือ่เศษอาหารเตม็ตะกรายกถังทีค่รอบออกนาํดินมาปดแลวปลอยทิง้ไว 

 2 เดือนจึงมาขุดนําปุยไปใช 2 เดือนจึงมาขุดนําปุยไปใช
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         “นาขั้นบันไดสวยเดน  นํ้าตกผาดอกเสี้ยวเย็นฉํ่า 

กลิน่กาแฟอาราบีกา ผืนปาไมเขียวขจ ีสูเศรษฐกจิดแีบบพอเพยีง”

 ม๊ึกะคี คืออาณาบรเิวณหมูบานทีต่ัง้อยู

ตนนํ้าแมกลาง ซึ่งเปนภาษาปกาเกอญอ 

แปลวา ตนนํา้แมกลาง ประกอบดวยชมุชน 

บานผาหมอน บานหมอนใหม บานอางกานอย 

บานแมกลางหลวง บานหนองหลม บานสบหาด 

บานแมแอบ และบานมงขุนกลาง ชุมชน

บานแมกลางหลวง ชื่อทางการเรียกวา 

บานอางกานอย แตคนสวนใหญ จะรูจัก

ในชือ่ “บานแมกลางหลวง” เปนชมุชนพีน่อง

ชาวปกาเกอญอ ประกอบดวย หยอมบานสบหาด

อางกานอย และแมกลางหลวง ไดจัดตั้ง

หมูบานอยางเปนทางการ เมื่อป 2538

ประวััติศาสตรชุมชนบานแมกลางหลวง

เกร็ดภาษา  (โอะ มึ๊ โช เปอ : สวัสดี ) 
(ตา บลื้อ : ขอบคุณ)

เกร็ดภาษา  (โอะ มึ๊ โช เปอ : สวัสดี ) เกร็ดภาษา  (โอะ มึ๊ โช เปอ : สวัสดี ) 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

ปกาเกอญอ คือ ผู ที่ผูกพันธ 

และเคารพตอธรรมชาต ิบรรพบรุุษ

ของชาวปกาเกอญอในพ้ืนที่

ดอยอินทนนท อพยพมาจาก

อําเภอแมลาหลวง จังหวัด

แมฮองสอน เมื่อป 2330 เขามา

อยู อาศัยในบริเวณที่เรียกวา 

“มึ๊กะคี” โดยมีผูนําคือ พายะวา

และพาตาโร ขอซ้ืออยูอาศัยจาก

ผูแทนเจาเมืองเชียงใหมที่ลําพูน 

ดวยเงิน 300 แถบ และชางแม

หางกุด 1 ตัว 
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คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน

“เพราะเราอยูอาศัยตรงพื้นที่นี้มาตลอด 

 ตั้งแตบรรพบุรุษ ถาเราไมจััดการตรงนี้แลว 

 เราจะอยูอยางไร ลูกหลานจะอยูอยางไรและ

 ที่สําคัญ ปา คือ วิิถีชีวิตของเรา เราสรางบาน

 หรืออะไรตางๆก็ตองใชไม ถามีคนเพิ่มขึ้นแลว 

  เรายังไมจัดการ ก็ไมรูวาสิ่งที่จะตามมา 

    คือ อะไร”

นายพงษทู เชื้อสุจริตไพบูลย

ผูใหญบานบานแมกลางหลวง
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กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

“ในทางพระพุทธศาสนา ธรรมะ ก็คือ 
   ธรรมชาติ พระก็เปรียบเสมือนนักอนุรักษธรรมชาติ 

 พระพุทธเจาเกิด ตรัสรูและปรินิพพานในปา ซ่ึงก็ลวนแตเกิด
จากธรรมชาติ ดังน้ันไมวาจะเปนคนหรือปา ทุกส่ิงจะตองเก้ือหนุนกัน
จึงจะอยูดวยกันอยางมีความสุข เราเอาธรรมชาติมาประคับประคอง

จิตใจใหมีความสมบูรณ ในแนวคิดอุดมสมบูรณในธรรมะ อุดมสมบูรณ
ในส่ิงแวดลอมตางๆ ใหหนุนนําชีวิตใหดีข้ึน ซ่ึงวัดท่ีแมกลางหลวงตรงน้ี

ก็สรางข้ึนดวยแรงศรัทธา  เปนจุดศูนยรวมของทุกศาสนา 
  เราสรางวัด พรอมกับสรางคน ใหคนชวยกันดูแล 

       ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลในธรรมชาติ”

พระอาจารยบดินทร สีลสังวโร

พุทธอุทยานแมกลางหลวง (ปาเกอญาราม)
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คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน

“เด็กและเยาวชนทุกคนที่นี้ มีวิถีผูกพัน

    ธรรมชาติตั้งแตเกิดจนตาย รูจักและคุนเคยกัน

  เปนอยางดี พอยุคสมัยเปลี่ยนไป เด็กรุนใหมบางสวน

 เขาไปเรียนในเมือง บางสวนก็ยังอยู เริ่มเกิดชองวางมากขึ้น  

ทํายังไงใหกลุมคนรุนใหมในปาและในเมืองไดรูจักกันเหมือน

คนรุนเกาๆ เราตองสรางกิจกรรมเช่ือม สรางพ้ืนท่ีทางความคิด

สรางจิตสํานึก รักษปา รักษถ่ินกําเนิด สรางบทบาทคนรุนใหม 

 ใหมีสวนรวมและเปนกําลังสําคัญ ชวยกันสืบทอด

สิ่งที่ดีงามของบรรพบุรุษไมใหสูญหายไป”  

นายวิทยา ดูพนาหรรษา (มาเซ)

แกนนําคนรุนใหม มึ๊กะคี
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กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

   “เรื่องการทองเที่ยวชุมชน มีวัตถุประสงค

เพื่อเปนการศึกษาการเรียนรูระหวางคนในหมูบาน

และคนตางถิ่น ไมวาจะเปนเรื่องปา วิถีชีวิต ชาวบาน 

นาขั้นบันไดและเสริมรายได ใหชาวบานดวย ตรงนี้ชุมชน

จะมาคุยกันกอนวาจะทํารูปแบบไหน เราไมครอบงําเขา แตจะมี

คําถามใหตัวเองกอน จะถามวาทําทองเท่ียวไป ทําไม เพ่ือรายได

อยางเดียว หรือทําทองเที่ยวเพื่อ ชวยพัฒนาหมูบาน 

ใหนาอยูไดยาวนานกวา”

นายพงษศักดิ์ วนาลัยนิเวศน

ผูจัดการทั่วไป 

ศูนยการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

บานแมกลางหลวง



64

คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน

     บานแมกลางหลวงเรา เนน การอนุรักษกับ

   การพัฒนาตองไปดวยกัน บนฐานการพึ่งพาตนเอง 

 ตอบแทนคุณธรรมชาติ ใครใชประโยชนจากธรรมชาติ 

 ก็ตองชวยกันดูแล ตัวอยางไกดทองถิ่นนําเที่ยวเสนทาง

ศึกษาธรรมชาติจะมีการเก็บ 10% (20 บาท) จากรายได

  นําเที่ยวแตละครั้ง(ประมาณ 200 บาท/ครั้ง) เขาสู

 กองทุนชุมชน มีการเปดบัญชีไวสําหรับการซอมบํารุง

      ถนน สะพาน เสนทางศึกษาธรรมชาติ

นางสาวรัตนาภรณ เจริญไพรพนา (หมื่นดี)

ผูชวยเก็บคาบํารุงฯ ชุมชนบานแมกลางหลวง
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กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

“กอนจะมาตั้งรานกาแฟ นักทองเที่ยว

สวนใหญ ที่มาบานแมกลางหลวงก็แคมาพักคางคืน

และขึ้นไปเที่ยวยอดดอยอินทนนทตอ ยังไมรูวา บานแมกลางหลวง 

ยังมีของดีอยูมากมาย จึงเกิดแนวคิดที่จะทํารานกาแฟ เพื่อจะดึง

นักทองเที่ยวเขามาเปนจุดพัก ใหขอมูลวาภายในหมูบานยังมี

จุดทองเที่ยวตรงไหนอีกบางและ ใหนักทองเที่ยวไดมีสวนรวม

ในการอนุรักษความสวยงามของธรรมชาติ แทนคุณนิเวศ 

ดวยการแบงกําไรสนับสนุนการอนุรักษพันธุปลา 

กิจกรรมเยาวชนและชาวบานที่เขาไป 

ทําแนวกันไฟ”

นายณัฐกิตติ์ เทพอุดม

เจาของรานกาแฟอุมเอิบ
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คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน

“ปญหาไฟปา หมอกควัน เปนทีย่อมรบั

 กนัดีวา การจดัการตองมาจากทกุภาคสวนจบัมือกนั

ทาํงานในรปูแบบประชารัฐ โดยเฉพาะเครือขายชาวบาน

ในพืน้ทีเ่ปนกาํลงัสาํคญัชวยเจาหนาทีฯ่ไดมาก ตอนนีเ้รา

ไดแนวรวม คนเฝาไฟ คนดบัไฟปาแลว โจทยสาํคญั 

คอื ทาํอยางไร ถงึจะไดแนวรวมจากคนจดุไฟใหกลบัใจ 

จากคนทาํลายมาเปนนกัอนรุกัษ คาํตอบอยูทีช่มุชนใหขอมูล

และความรวมมือ ซึง่ภาครฐัเองกต็องปรับทาท ีเขาใจ

   และสนบัสนนุการทาํงานภาคประชาชน 

เชนกัน“

นายณรงคฤทธิ์ คําลือ

หัวหนาสถานีควบคุมไฟปา

ดอยอินทนนท
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กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

“บางทมีนักแ็กปญหาได โดยไมตอง

 พึง่กระบวนการทางกฏหมายเพยีงอยางเดยีว 

อาจจะเปนกระบวนการระดบัชมุชน กระบวนการ

มสีวนรวม เนือ่งจากวาในภาคเีคากจ็ะมีกฏระเบยีบ

 เครอืขาย ซ่ึงมกีารต้ังขึน้มาไมแตกตางเหมอืน

กฏหมาย เพราะวาตวัของกฏระเบยีบมุงไปสูการ

อนรุกัษทรพัยากรและจดัสรรทรพัยากรใหยัง่ยนื

     และไมสงผลกระทบตอชมุชน”

นายวุฒิพงษ ดงคําฟู

ผูชวยอุทยานแหงชาติ

ดอยอินทนนท
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คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน

การจัดการไฟปา-หมอกควัน 

โดยการมีสวนรวมของชุมชนบานแมกลางหลวง

 ดวยสภาพท่ีเปนปาดบิแลง ดบิเขา และปาสนเขาเปนสวนใหญ จงึจําเปนตอง

ปองกันไมใหเกิดไฟ กลุมเครือขายจึงเนนการปองกัน เฝาระวังและดับไฟปา 

โดย เครือขายลุมนํ้าแมกลาง จํานวน 6 หมูบาน ไดแก 

  หมู 6  บานแมแอบ หมู 7  บานขุนกลาง 
  หมู 8  บานผาหมอน      หมู 9  บานเมืองอาง 

  หมู 17 บานแมกลางหลวง  หมู 22 บานหนองลม 

ผลที่เกิดขึ้น
1. มีกลไกชุมชนที่รับผิดชอบรวมกับ
 หนวยงานภาครัฐ
2. ความรูในการจดัการไฟปาใหเหมาะสม
 กับระบบนิเวศน
3. แผนความรวมมือระหวางชุมชน
 กับหนวยงานของรัฐ
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กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

การจัดการไฟปา-หมอกควัน 

โดยการมีสวนรวมของชุมชนบานแมกลางหลวง

ระเบียบกติการวมกันในการจัดการไฟปา-หมอกควัน 

1. ปรับวันละ 200 บาท หากสมาชิกไมไปเขารวมกิจกรรม 

2.  เผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดยไมทําแนวกันไฟ และเกิดไฟลามออกจากพื้นที่

 ตองโดนเสียคาปรับไรละ 3,000 บาท 

3.  กรณีทําแนวกันไฟแลว แจงกรรมการแลว แตยังเกิดไฟไหมลามเขาปา 

 การปรับลงโทษจะอยูที่ดุลพินิจของกรรมการ 

4.  ใชความเช� อ โดยการจัดทํา “พิธีสาปแชง” ผูลักลอบจุดไฟเผาปา 

5. ลาดตระเวน และเขาดับไฟปาในชวงฤดูไฟปา รวมกับเจาหนาท่ี สถานีควบคุมไฟปา 

 ดอยอินทนนท

6. สรางฝายเพิ่มความชุมชื้นในพื้นที่ปา
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 มุงเนน สรางความรวมมือระหวางภาครัฐกับประชาชน สํารวจขอมูลการ
ใชที่ดิน โดยใช ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ในการจัดทํา “แผนแมบทการ
ใชประโยชนที่ดิน” เพื่อทําฐานขอมูลแนวเขตและการใชประโยชนรายแปลง 
และเชือ่มโยงพัฒนากลไกความรวมมือระหวางชมุชนทองถิน่และหนวยงานรฐั 
อยางเปนข้ันเปนตอนตามกรอบกฎหมายทีเ่อ้ือประโยชนพรอมกบัการพัฒนา
กลไกความรวมมอืและกฎกตกิารวมยกระดับเปนเทศบญัญตัทิองถิน่ ทีเ่ชือ่มโยง
หลักสิทธิชุมชน

“พิสูจนตัวเอง แสวงหาแนวรวม สูยุคพัฒนาระเบียบชุมชนและจัดทําระบบขอมูล”

การจัดการแนวเขตที่ดินอยางมีสวนรวม บานแมกลางหลวง

คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน
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การจัดการแนวเขตที่ดินอยางมีสวนรวม บานแมกลางหลวง

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

การจัดการแนวเขตที่ดินอยางมีสวนรวม บานแมกลางหลวง

 “ความไมเขาใจกนัระหวางพืน้ทีท่าํกนิของพีน่องขางลางกบัขางบน สิง่สาํคญั

คือ เรื่องแนวเขต คนบนดอยทําขอมูล จับ GPS ตั้งกฏระเบียบ เอาความเชื่อ

เอากฏระเบียบของชาวบานมาประมวลทั้งหมด คนขางลางตองไปดูแล

คนบนดอย คนบนดอยกม็าดแูลคนขางลาง ทาํใหพีน่องขางลาง ขางบนมสีวนรวม

มีกระบวนการ”

ฐานคิด

“ไมมีผืนดินใด อบอุนเทาผืนดินถิ่นเกิด” 

ผนืดนิตองไมเปนสนิคา การสบืทอดใหลกูหลานเปนหนาท่ีของเรา การรบัรอง

สิทธิทํากิน คือ เรื่องสําคัญกวา เอกสารสิทธิเชิงปจเจกฐาน 

ขอมลูแปลงทีด่นิทีต่รงกัน จะนาํไปสูการจดัการทีย่ัง่ยนืและยตุคิวามขดัแยง

นายผจญ ชาญชาติชาย
รองประธานสภาตําบลบานหลวง
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คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน

“ ชมุชนบนพ้ืนทีส่งูและชมุชนพืน้ราบ” เจรจาทาํความเขาใจและสรางกลไกระบบ
การบริหารจดัการนํา้รวมกนัขึน้มา ภายใตกลไก “คณะกรรมการลุมน้ําใหญ และ
คณะกรรมการลุมนํ้ายอย” กําหนดกฎระเบียบและกติกาในการใชน้ํารวมกัน 
เพื่อใหทุกคนมีนํ้าเพียงพอในการแบงปนและใชประโยชนรวมกันบน 
“หลักการความยุติธรรม”

“รักษาความสมบูรณของลุมนํ้า และเอื้อประโยชนแก
ทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน”

การจัดการทรัพยากรนําอยางมีสวนรวม 

บานแมกลางหลวง

“หลักการความยุติธรรม”

“รักษาความสมบูรณของลุมนํ้า และเอื้อประโยชนแก
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กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

การจัดการทรัพยากรนําอยางมีสวนรวม 

บานแมกลางหลวง

  ชุมชนบานแมกลางหลวง อนุรักษพันธุสัตวนํ้าที่ ลําหวยแมกลาง
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เพ่ือดูแลรักษาไมใหปลา สัตวน้ําสูญพันธุ

รวมทัง้การตัง้กฎ กตกิา ควบคมุดแูล
จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เชน หามจับสัตวนํ้าในบริเวณที่
เปนเขตอนรุกัษพนัธุสตัวนํา้ของ

หมูบาน ถาใครฝาฝนจะมี
การปรับเปนเงิน ตัวละ 
    500 บาท หรือ มีการ

    สาปแชง เปนตน 

เขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้า : 
รักษานํ้ารักษาความหลากหลายทางชีวภาพแกแหลงนํ้า
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คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน

กลไกสูความสําเร็จ  ในการจัดการปาไมของบานแมกลางหลวง

การประสานความรวมมือขององคกรชุมชน ภาครัฐ 
และองคกรพัฒนาเอกชน    

 กศุโลบายในการดแูลรกัษาปา ชมุชนมกีารจัดการปาทีแ่ตกตางกนั สอดคลอง
กบัวิถชีวีติ วฒันธรรม ความเชือ่และภมูปิญญาของแตละชมุชน เชน พธิบีวชปา  
สบืชะตาปา เพือ่สรางพลงั ความศรทัธาของชมุชนในการทีจ่ะมารวมกนัจัดการ
ดูแลรักษา อนุรักษผืนปาไว

การจัดการทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวม บานแมกลางหลวง

ดูแลรักษา อนุรักษผืนปาไว
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การจัดการทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวม บานแมกลางหลวง

 มีกิจกรรมในการจัดการและปองกันไฟปา มีกิจกรรมฟนฟูดูแลรักษา
พืน้ทีป่า รวมถงึ การจดัทาํแนวเขตและตรวจยึดพืน้ทีจ่ากการรกุลํา้ ผานการ
ตกลงเจรจากัน โดยมี “การคืนพื้นที่” ใหคณะกรรมการหมูบาน
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เกษตรอินทรีย บานแมกลางหลวงเกษตรอินทรีย เกษตรอินทรีย บานแมกลางหลวงบานแมกลางหลวง

 ระบบการผลิตที่เปนทางเลือกทางรอดของชุมชน ซ่ึงตองทํากิน
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติไปดวยกัน ระบบการผลิตและการดํารงอยู
ที่สรางความเชื่อมั่น และความศรัทธาตอวิถีการผลิตของชุมชน พรอมๆ กับ 
การรักษาสมดุลธรรมชาติ อีกทั้งยังเปนโอกาสและทางเลือกของการเขามา
สนับสนุนจากองคกรภายนอก ณ วันนี้ เกษตรกรยกระดับการจัดการมาปลูก
พืชผักอินทรียมากขึ้น พรอมกับการสืบทอดใหลูกหลานปลูกพืชผักอินทรีย 
เพื่อความมั่นคงของชีวิตและความยั่งยืนของธรรมชาติ

ทางเลือก  ที่เหมาะสมของชุมชนที่อยูกับปา
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เกษตรอินทรีย บานแมกลางหลวง 

ทางเลือกที่เหมาะสมของชุมชนที่อยูกับปา

 “การปลกูพชืผักอนิทรยี การปลกูพชืผกัปลอดสาร และผกัปลอดภยั 
ชาวบานและเกษตรกรไมไดมองวาเปนเพยีงทางเลือกของอาชพีเทานัน้ แตยัง
เปนพืชท่ีทําใหสุขภาพรางกายของคนในชุมชนแข็งแรงขึ้น ปลอดภัยจาก
โรคภัยไขเจ็บ กลุมผูบริโภคเองไดกินผักปลอดสาร ผักปลอดภัย เกษตรกรเอง
ก็มีรายได มีเงินออม ไมอยากออกไปทํางานที่อื่น กลายเปนนายตัวเอง 
โดยไมรูตัว

โรคภัยไขเจ็บ กลุมผูบริโภคเองไดกินผักปลอดสาร ผักปลอดภัย เกษตรกรเอง
ก็มีรายได มีเงินออม ไมอยากออกไปทํางานที่อื่น กลายเปนนายตัวเอง 
โดยไมรูตัว
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 “ไมเพียงแตการทองเที่ยว เพื่อการทองเที่ยวเทานั้น แตเปนการเขามา
เรียนรูกับวิถีชีวิตของชุมชน ทั้งการอยู การกินอาหาร การพึ่งพาอาศัยปา 
แหลงนํา้ ระบบการผลติ ศลิปะ วฒันธรรม และใหรูจกัตวัตนของชมุชนจรงิๆ 
โดยเฉพาะการอธิบายตอสังคม คนที่มาเที่ยว ไดเขาใจวา ชุมชนที่อยูกับ
ปานั้น ไมไดทําลายปาอยางที่เขาใจ”

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ บานแมกลางหลวง
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 การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ บานแมกลางหลวง เริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2542 
ซึ่งการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน นอกจากความรู ความเขาใจ ความชัดเจน
ในการท่ีจะจัดการรวมกันแลว “ส่ิงสําคัญ” ที่ไดนํามาสูความรวมมือใน
การจัดการ คือ การออกแบบวางแผนการทํางานภายใตความเขาใจและ
ความชดัเจนในการจดัการรวมกนั โดยเจาหนาทีอุ่ทยานแหงชาตดิอยอินทนนท
รวมกบั คณะกรรมการหมูบาน นักธุรกจิดานส่ิงแวดลอมภายนอก และสาํนกังาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ บานแมกลางหลวง
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  พิธีกรรมความเชื่อ มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของ ชาวปกาเกอญอ 
เพราะถือเปนการสืบทอด ทางวัฒนธรรมของชนเผา เพื่อกําหนดบรรทัดฐาน
และควบคุมพฤติกรรมทางสังคม ตลอดจนแสดงถึง ความสัมพันธของ
ชาวปกาเกอญอกับสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ที่มีผลตอการดํารงชีพ ทั้งใน
กระบวนการผลติและความสมัพนัธกบัระบบความเชือ่ของสิง่ทีเ่หนอืธรรมชาติ 
รวมถงึเปนกรอบในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลและความสมัพนัธทางสงัคม
ในชมุชนแสดงออกในพธิกีรรมคาํสอน ขอหามและขอปฏบิตัใินชีวติประจําวนั
ผานวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีปฏิบัติที่สะทอนความสัมพันธกับธรรมชาติ
บนฐาน ของธาตุทั้ง 4 คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ

วัฒนธรรม ประเพณี และความเช� อ บานแมกลางหลวง
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การจัดการรวม” (Co-management) 
 หลักการและเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิด
ความยัง่ยนื นาํไปสูการสรางระเบยีบกตกิา ขอตกลงรวมในการจดัการทรพัยากร
ของชมุชนทองถิน่ จนเกิดการรองรบัตามระบบการจดัการทรพัยากรของชุมชน
ใหมีกฎหมาย ขอบัญญัติทองถิ่นวาดวยการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ของตําบลบานหลวง  ภายใตแนวคิดรวมกันคือ “แทนคุุณนิเวศ”

กลไกและการขับเคล� อนจัดการทรัพยากร บานแมกลางหลวง

“ไดกินจากปา ตองรักษาปา   

  ไดกินจากดิน ตองรักษาดิน 

  ไดกินจากนํ้า ตองรักษานํ้า”  

      ปรัชญา ปกาเกอญอ 





8383

สวนที่ 4

บทสรุป

ศูนยเรียนรูประชารัฐรวมใจ...
ปลอดการเผา
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 ศูนยเรียนรูชุมชนตนแบบปลอดการเผาเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูล

ขาวสารความรู ของชุมชน การสงเสริม กระบวนการเรียนรูสําหรับประชาชน

ในชมุชน เปนแหลงเสรมิสรางโอกาสในการเรียนรู การถายทอด การแลกเปลีย่น

ประสบการณ การสบืทอดภมิูปญญา วฒันธรรม คานยิม และเอกลกัษณของ

ชุมชน ในการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนลดการเผาในชุมชน

โดยเปนการทํางานรวมกบัหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของในพื้นที่

ฐานการเรียนรู ประกอบดวยประเด็นสําคัญ ไดแก

 1. จากจดุเริม่ตน..สูศนูยเรยีนรูชุมชนปลอดการเผา แสดงถงึจดุเริม่ตน

การทํางานรวมกันของชุมชนและหนวยงานในพื้นที่

 2.  เกษตรยั่งยืน ทางเลือกใหมปลอดการเผา โดยการไถกลบ 

 3.  การจดัการพืน้ทีเ่สีย่งไฟปา การจดัทาํแนวกนัไฟฝายชะลอนํา้เพือ่

เพิ่มความชุมชื้น

 4.  กฏกติกาสังคม...ประเพณี วัฒนธรรม ศรัทธา ชุมชนปฏิบัติตาม

กฎกติกาที่ตั้งขึ้น

สรุป ศูนยเรียนรูประชารัฐรวมใจ...ปลอดการเผา
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 5.  การจัดการปาชุมชนการปลกูปาทดแทน การอนรุกัษพนัธุไม สมนุไพร

 6.  การจัดการขยะชุมชน ไมเผาขยะในชุมชน สงเสริมการคัดแยก

เพื่อนําไปใชประโยชน

 7.  จติอาสา....ความเขมแขง็ การจดัตัง้กลุมอาสาสมคัรออกตรวจตรา 

เฝาระวัง ลาดตระเวน

 8.  วิถชีวีติ เศรษฐกจิพอเพยีง เมือ่ปาอดุมสมบรูณชมุชนมรีายไดจาก

การเก็บของปา เห็ด ผักหวาน น้ําผึ้ง และสรางอาชีพจักสานจากไมในปา

ที่ชวยกันดูแล

1. จากจดุเริม่ตน..สูศนูยเรยีนรูชุมชนปลอดการเผา แสดงถึงจุดเริม่ตน

 การทํางานรวมกันของชุมชนและหนวยงานในพื้นที่

 ชุมชนหรือหมูบาน รวมกันประชุม วางแผน เพื่อสรางการมีสวนรวม

ของสมาชิกในชุมชนในการเฝาระวัง ปองกันการเผาในท่ีโลง โดยรวบรวม

กจิกรรมตางๆ ท่ีชุมชนดําเนินการไว เพ่ือใหงายตอการจัดสรรกาํลังคน รวมถงึ

งายตอการติดตามผลการดําเนินงาน วาประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด 
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2.  เกษตรยั่งยืน ทางเลือกใหมปลอดการเผา 

 การทําการเกษตรแบบไมเผา โดยการไถกลบเศษวัสดุเหลือทิ้งจาก

การเกษตร การปลูกพืชแบบไมไถ - ไมเผา เปนการปลูกขาวโพดในพื้นที่สูง

และลาดชันแบบข้ันบันได โดยไมไถพรวน และไมเผา และเหล่ือมดวย 

พืชตระกลูถัว่ เพือ่เพิม่รายได และเพิม่ธาตอุาหารใหแกดนิ นาํเศษวสัดทุางการ

เกษตรไปทําปุยหมัก ปุยอินทรีย หรือพลังงานทางเลือก การปลอยสัตวเลี้ยง

เชน วัว เขาไปกินวัสดุทางการเกษตร กินหญา เพื่อกําจัดเชื้อเพลิง

3.  การจัดการพ้ืนที่เส่ียงไฟปา การจัดทําแนวกันไฟฝายชะลอนํ้า

 เพื่อเพิ่มความชุมชื้น

 การมีสวนรวมของชุมชนในการสํารวจพ้ืนท่ีเสี่ยงในการเกิดไฟปา

เพื่อจัดทําแนวกันไฟ โดยการถางทางเพื่อทําเปนพื้นที่โลงโดยการเกลี่ย และ

เก็บกองรวมใบไมแหงออก เปนความกวางโดยรอบพื้นที่เสี่ยง การสรางฝาย

ชะลอความชุมชืน้ เพือ่ปดกัน้รองน้ําหรือลาํธารขนาดเลก็เปนระยะๆ เพือ่ใช

กักเก็บนํ้าและตะกอนดินไวบางสวน โดยนํ้าที่เก็บไวจะซึมเขาไปสะสมในดิน 

ทาํใหความชุมชืน้แผขยายเขาไปทั้งสองดาน กลายเปน ปาเปยกชวยปองกนั

ไฟปา
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4. กฎกติกาสังคม...ประเพณี วัฒนธรรม ศรัทธา 

 ชุมชนกําหนดกฎกติกา ขอกําหนด ขอหามของชุมชน และบทลงโทษ 

เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการควบคุมใหสมาชิกในชุมชน ลด ละ เลิก การ

เผา เชน หามเผาปา หามเผาหญาและวัชพืชริมทาง หามเผาขยะมูลฝอย 

หามเผาในพื้นท่ีเกษตรกรรม การเผากําจัดเศษพืชในพื้นที่การเกษตร พื้นที่

ทาํไร ทาํสวน ตองทาํ แนวกันไฟ และควบคุมมใิหลุกลามอาจกําหนดบทบาท

ลงโทษเปนการปรบัเปนเงนิ หรือาจมกีารสรางแรงจงูใจใหปฏบัิตติามโดยการ

ใหเงนิรางวลั ในบางคร้ังการใหรางวลัผูแจงเบาะแสอาจหกัมาจากเงนิคาปรับ

ผูกระทําความผิด

5.  การจัดการปาชมุชนการปลกูปาทดแทน การอนรัุกษพันธุไม สมนุไพร

 เปนรูปแบบการใชที่ดิน ปา และทรัพยากรตางๆ จากปา โดยมีระบบ

การใชที่ดิน ปา และทรพัยากร อยางชดัเจน การปลกูปาเพิม่พื้นทีส่เีขียว การ

อนุรักษพันธุไม สมุนไพรในชุมชน รวมทั้งมีอาณาเขตและกฎเกณฑการใช

เปนที่รับรูและยอมรับกันท้ังภายในและภายนอกชุมชนของทุกภาคสวนที่

เกี่ยวของ
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6.  การจัดการขยะชุมชน ไมเผาขยะในชุมชน สงเสริมการคัดแยก

 เพื่อนําไปใชประโยชน

 เปนควบคุมการเผาขยะมูลฝอยของชุมชน เชน ไมทิ้งขยะในพื้นที่

สาธารณะ นําไปฝงกลบแทน การทิ้ง และเผาทําลาย และไมใหมีการเผาขยะ

มูลฝอยของชุมชน การคัดแยกและการนํากลับมาใชใหเกิดประโยชนอยางมี

ประสทิธภิาพ และการจดัตัง้ธนาคารขยะรไีซเคิลชมุชน มกีารประยกุตใชวัสดุ

ทางการเกษตรเอามาทําน้ําหมักชีวภาพ และปุยหมักเชน เปลือกถ่ัวลิสง 

แกนขาวโพด กิ่งไม ใบไม 

7.  จติอาสา....ความเขมแขง็ การจดัตัง้กลุมอาสาสมัครออกตรวจตรา

  เฝาระวัง ลาดตระเวน

 การจัดทีมอาสาสมัครและเตรียมความพรอมในการออกปฏิบัติการ

ดับไฟปาชุมชน และมีความพรอมอุปกรณดับไฟปา เชน ไฟฉาย มีด ถังนํ้า 

ไมดับไฟ 
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8.  วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง 

 ชุมชนยึดหลักวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต และ

การทําเกษตร มีการแบงพื้นที่ใชประโยชนที่หลากหลาย เชน แปลงสาธิต

การปลูกขาวปลอดสารพิษและเลี้ยงกบเลี้ยงปลา แปลงผัก ปลอดสารพิษ 

การปลูกปาไมสัก ซึ่งขึ้นทะเบียนกับธนาคารตนไม การเลี้ยงหมูแบบไรกลิ่น 

โดยการใชนํ้าหมักชีวภาพผสมอาหารใหหมูกิน การดูแลรักษาปาโดยชุมชน 

เมื่อปาอุดมสมบูรณชุมชนมีรายไดจากการเก็บของปา เห็ด ผักหวาน นํ้าผึ้ง 

และสรางอาชีพจักสานจากไมในปาที่ชวยกันดูแล
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ปจจัยสูตนแบบหมูบานปลอดการเผา

3 ขอมูล

การมีสวนรวม

/สรางการเรียนรู

เริ่มที่ชุมชน

/ชุมชนจัดการตนเอง

ผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น

ใหความสําคัญ

การรวมกลุม

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

/พฤติกรรม

หาประเด็นรวม

มีเปาหมายรวมที่ชัดเจน

สรางประโยชนรวม

ศึกษาดูงาน เปดโลกทัศน

/ปรับใชกับพ้ืนท่ีตนเอง

พูดคุยหารือ/แลกเปลี่ยน

เรียนรู/เวทีประชาคม

สรางและเช� อมโยง

เครือขาย

แสวงหาภาคี

รณรงคประชาสัมพันธ 

จัดเก็บขอมูลการจัดการ 

มูลคาจากปา และสถิติ

สรางอาชีพเสริม 

/สรางรายได

สืบทอดจากรุนสูรุน

ทํากิจกรรมตอเน� อง

/หลากหลาย

มีกฏกติการวมชุมชน 

/ขอบัญญัติทองถิ่น

คณะทํางาน

/กรรมการ

มีแผนงาน / กิจกรรม 

/โครงการ

มีกุศโลบายชวยในการ

ดําเนินงาน

สรางแรงจูงใจ

ลาดตระเวน เฝาระวัง

แบงพื้นที่การใชประโยชน

ที่ชัดเจน

มีกองทุนบริหารจัดการ

เสริมศักยภาพชุมชน เคร� องมือ/กลไก

ผสมผสานองคความรูในการจัดการทั้ง

เศรษฐศาสตร  นิติศาสตร รัฐศาสตร 

วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และไสยศาสตร 
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สวนที่ 5

ทําเนียบ
ชุมชนปลอดการเผา
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ชุมชนบานหัวทุง 

หมู 14 ตําบลเชียงดาว 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม 

50170

องคการบรหิารสวนตาํบล

เชียงดาว เลขที่ 408 

หมู 8 ต.เชียงดาว 

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 

50170

ศูนยเรียนรูชุมชนตนแบบปลอดการ ป 2556

      ศูนยเรียนรู      เบอรติดตอ      รายละเอียดศูนยเรียนรู

นายสขุเกษม  สงิหคํา

(ประธานชุมชน)

087 1748812

       

 โทร 053-4563177

โทร 06 2292 8935

08 8268 6533 

ฐานการเรยีนรูภายในศนูยมดีงันี้

1. จากจุดเริ่มตน...สูศูนยเรียนรู

 ชุมชนปลอดการเผา

2. ปาชุมชน...ทรัพยากรแหงการ

 แบงปน

3. ภูมิปญญา วัฒนธรรม... 

 สรางความเขมแข็งชุมชน

4. จักสานกวย...อาชีพพอเพียง

5. นวัตกรรมการจัดการขยะ...

 สูชุมชน

6. กฎกติกาสังคม...คูกับชุมชน

7. กิจกรรมปลอดการเผา 

 บรรเทาโลกรอน
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      ศูนยเรียนรู      เบอรติดตอ      รายละเอียดศูนยเรียนรู

ชุมชนบานแมยางมิ้น

หมู 4 ตําบลศรีถอย 

อําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย 

57180

องคการบรหิารสวนตาํบล

ศรีถอย 

เลขที ่59 ม. 2 ต. ศรถีอย

อ.แมสรวย  จ.เชียงราย 

57180

นายบุญฤทธ เตจะ

(ประธานชุมชน)

084 9504498

โทรศัพท : 

0-5395-0063 ตอ 12

แฟกซ : 

0-5395-0063 ตอ 18

ฐานการเรยีนรูภายในศนูยมดีงันี้

1. จากจุดเริ่มตน...สูศูนยเรียนรู

 ชุมชนปลอดการเผา

2. วิถีชุมชน...สูการอยูรวมกับปา

3. ปาชุมชน...ปาของชุมชน

4. กฎกติกาสังคม...คูกับชุมชน

5. วิถีพอพียง...ลดบุกรุกปา

6. เกษตรยั่งยืน...ลดการเผา

ชุมชนบานทุงศรี

หมู ๓ ตําบลทุงศรี 

อําเภอรองกวาง

จังหวัดแพร 54140

เทศบาลตาํบลรองกวาง

เลขที่ 309 หมูที่ 2 

ถนนยันตรกิจโกศล 

ต.รองกวาง อ.รองกวาง 

จ.แพร  54140

นายธรีวฒัน  ตะวกิา

(ประธานชุมชน)

084 0401050

เบอรโทรศัพท :

054-596-407,

054-597-366 

ฐานการเรยีนรูภายในศนูยมดีงันี้

1. จากจุดเริ่มตน...สูศูนยเรียนรู

 ชุมชนปลอดการเผา

2. นวัตกรรมการจัดการขยะ...

 สูชุมชน

3. ผักปลอดสารพษิ...ชวีติพอเพยีง

4. เกษตรยั่งยืน...ปลอดการเผา

5. กฎกตกิาสงัคมลดการเผา...คูชมุชน

6. คุณคาจากการใสใจรวมกัน...

 ของชุมชน
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      ศูนยเรียนรู      เบอรติดตอ      รายละเอียดศูนยเรียนรู
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ชุมชนบานสามขา

หมูที่ 6 ต.หัวเสือ 

อ.แมทะ จ.ลําปาง 

52150

องคการบริหารสวนตําบล

หัวเสือ หมูที่ 4 

ต.หัวเสือ  อ.แมทะ

จ.ลําปาง  52150

นายบญุเรอืง  เฒาคาํ

(ประธานชุมชน)

08 1179 4771

โทรศัพท/โทรสาร

054 019 711

ฐานการเรยีนรูภายในศนูยมดีงันี้

1. จากจุดเริ่มตน..
 สูชุมชนปลอดการเผา
2. รอยเทาพอ..เศรษฐกิจพอเพยีง
3. บวชปา เลี้ยงผี..
 ประเพณีพื้นบานสามขา
4. ความเขมแขง็..ชุมชนบานสามขา
5. การจัดการพื้นที่เสี่ยง..ไฟปา
6. กฎ ระเบียบ..แหงบานสามขา
7. กลุมสัจจะออมทรัพย..
 ติ๊บปาละบานสามขา
8. กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษปา

ชุมชนบานดอนมูล

หมูที่ 8  ต.บานปวง

อ.ทุงหัวชาง 

จ.ลําพูน  51160

องคการบริหารสวนตําบล

บานปวง  94 หมู 9

ต.บานปวง  อ.ทุงหัวชาง

จ.ลําพูน 51160

นายนพพล ธวุานนัท

(ประธานชุมชน)

08 1021 1479

โทรศัพท/โทรสาร

053 596 087

ฐานการเรียนรูภายในศูนยมีดังนี้

1. จากจุดเริ่มตน..
 สูชุมชนปลอดการเผา
2. สบตา...ชุมชนปลอดการเผา
3. รวมมือ รวมใจ..ชุมชนรักษปา
4. อาชีพพอเพยีง..วถิชีีวติทีเ่พียงพอ
5. กฎกติกาสังคม-กฎระเบียบ
 การรักษาปา
6. การจัดการขยะ..ชมุชนบานดอนมลู



      ศูนยเรียนรู      เบอรติดตอ      รายละเอียดศูนยเรียนรู
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ชุมชนบานผาขวาง

หมูที่ 4 ต.บอ

อ.เมือง  จ.นาน

55000

องคการบริหารสวนตําบล

บอ 

137 หมู 2 ต.บอ

อ.เมืองนาน

จ.นาน  55000

คุณนคร ผาแกว

09 3132 1749

09 3137 5945

โทร. 054 718828-9

ฐานการเรยีนรูภายในศนูยมดีงันี้

1. สบตา..ชุมชนบานผาขวาง

2. จุดเริ่มตนสู...ศูนยการเรียนรู

 บานผาขวาง

3. การจัดการพื้นที่ปาชุมขน

4. กฎ กติกา..ระเบียบสังคม

5. วิถีชีวิต..เศรษฐกิจพอเพียง

6. วัฒนธรรมและประเพณี

 บานผาขวาง

7. การจัดการขยะ..

 ชุมชนบานผาขวาง

ชุมชนบานรองปอ

หมูที่ 7 ตําบลดงเจน

อําเภอภูกามยาว 

จังหวัดพะเยา

56000

เทศบาลตําบลดงเจน 

ต.ดงเจน 

กิ่ง อ.ภูกามยาว

จ.พะเยา  56000

นายศรีทวน อินตะ

(ประธานชุมชน)

08 9557 0233

โทรศัพท/โทรสาร

054 422 973

ฐานการเรียนรูภายในศูนยมีดังนี้

1. จากจุดเริ่มตน..

 สูชุมชนปลอดการเผา

2. ปา นํ้า..หัวใจของชุมชน

3. วิถีชุมชนพอเพียง..

 กับอาชีพเพียงพอ

4. กตกิาสงัคม..ควบคมุหมอกควนั

5. เกษตรกรรม..ทางเลือกใหม

 ปลอดการเผา

6. การจัดการขยะ..

 ชุมชนบานรองปอ
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      ศูนยเรียนรู      เบอรติดตอ      รายละเอียดศูนยเรียนรู

คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน

96

ชุมชน

บานหัวนํ้าแมสะกึด 

หมูที่ 10 ต.ผาบอง 

อ.เมือง  จ.แมฮองสอน

58000

องคการบริหารสวนตําบล

ผาบอง 

หมูที่ 1 บานผาบอง 

ต.ผาบอง อ.เมือง 

จ.แมฮองสอน

58000

นายจรูญ 

ปยชาติภาคกุล

(ประธานชุมชน)

085 6264494

โทร. 053 686048

ฐานการเรียนรูภายในศูนยมีดังนี้

1. จากจุดเริ่มตน..

 สูชุมชนปลอดการเผา

2. การจัดการพื้นที่เสี่ยง..ไฟปา

3. ปา..นํ้าหัวใจของชุมชน

4. วิถี..ชุมชนพอเพียง

5. ประเพณี วัฒนธรรม..

 ความเขมแข็งชุมชน

6. ระเบียบ..กติกาสังคม

7. การจัดการขยะ..

 ชุมชนบานหัวนํ้าแมสะกึด 



ศูนยเรียนรูชุมชนตนแบบปลอดการ ป 2558

      ศูนยเรียนรู      เบอรติดตอ      รายละเอียดศูนยเรียนรู
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ชุมชนบานลองลือบุญ

หมูที่ 3,6,8 

ต.บานหนุน

อ.สอง จ.แพร

54120

เทศบาลตําบลสอง 

เลขที่ 327 หมูที่ 3

ต.บานกลาง อ.สอง

จ.แพร  54120

นายคมกรชิ  ไทยเกง

(ประธานชุมชน)

08 3152 2230

08 9263 1928

โทร. 054 591712

ฐานการเรียนรูภายในศูนยมีดังนี้

1. บันทึกขอตกลง..

 ชุมชนตนคิดรักษสิ่งแวดลอม         

2. ศูนยเรียนรูการจัดการขยะ..

 ภายในครัวเรือน

3. กิจกรรมหนาบานนามอง..

 สิ่งแวดลอมนาอยู  

4. ศูนยเรียนรูการผลิต 

 ผลิตภัณฑกระดาษสา

 เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

5. ศูนยเรียนรูปาชุมชนหวยโปง 

 หวยซาน (แพะผักหวาน)

6. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง



      ศูนยเรียนรู      เบอรติดตอ      รายละเอียดศูนยเรียนรู

คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน
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ชุมชนบานตอแพ

หมูที่ 1 ต.แมเงา 

อ.ขุนยวม

จ.แมฮองสอน

58140

องคการบรหิารสวนตาํบล

แมเงา 

160 หมู 1 บ.ตอแพ 

ต.แมเงา  อ.ขุนยวม 

จ.แมฮองสอน 58140

นายชยัเดช สทิุนกรณ

(ประธานชุมชน)

081 9807743

โทร. 053 064037-8

โทรสาร. 053 064110

ฐานการเรียนรูภายในศูนยมีดังนี้

1. แกนนํา ผูนํา..

 ชุมชนเขมแข็งบานตอแพ 

2. การจัดการ..พื้นที่เสี่ยงไฟปา

3. เกษตรอินทรีย..ชีวิตดีมีสุข

4. กฎ กติกาสังคม..

 ชุมชนบานตอแพ

5. ประเพณี วัฒนธรรม..

 ชุมชนบานตอแพ

6. ภูมิปญญา..ชาวบานตอแพ

7. กาจัดการขยะ..

 ชุมชนบานตอแพ

ชุมชนบานปาบุก

หมูที่ 10 ต.แมแรง

อ.ปาซาง จ.ลําพูน

51120

เทศบาลตําบลแมแรง

199 หมูที่ 2 ต.แมแรง

อ.ปาซาง จ.ลําพูน

51120 

นายสนั่น  สมจันทร

(ประธานชุมชน)

081 9937329

096 6030714

โทร. 053 556732-3

ฐานการเรียนรูภายในศูนยมีดังนี้

1. ธรรมนูญ..บานปาบุก

2. การจัดการ..ขยะในบาน

3. การจัดการ..ขยะในสวน

4. การจัดการ..ขยะตามถนน

5. การจัดการ..ขยะในงานศพ



      ศูนยเรียนรู      เบอรติดตอ      รายละเอียดศูนยเรียนรู

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

99

ชุมชนบานป

หมูที่ 1 ต.เวียง 

อ.เชียงคํา จ.พะเยา  

56110

เทศบาลตําบลเวียง

199 หมูที่ 7 ต.เวียง 

อ.เชียงคํา จ.พะเยา  

56110

นายศรีทน  ใจดี

(ประธานชุมชน)

089 9539476

โทร. 054 452550

โทรสาร. 054 452204

ฐานการเรียนรูภายในศูนยมีดังนี้

1. เสนทางแหลงเรียนรู

 ธรรมชาติ…ปาชุมชนบานป

2. รวมมือ รวมใจ…ชุมชนรักษปา

3. การจัดการ…พื้นที่เสี่ยงไฟปา

4. กฎ กตกิาสงัคม…ควบคมุหมวกควนั

5. ประเพณี วัฒนธรรม…

 ความเขมแข็ง

6. การจัดการขยะ…ชุมชนบานป

ชุมชนบานมง-ดอยปุย

หมูที่ 11 ต.สุเทพ

อ.เมือง จ.เชียงใหม

50200

เทศบาลตําบลสุเทพ

98 หมู 5 ถ.คันคลอง

ชลประทาน ต.สุเทพ

อ.เมือง จ.เชียงใหม

50200

นายเมธาพันธ 

เฟองฟูกิจการ

(ประธานชุมชน)

093 1972255

081 2794559

โทร. 053 329251-2

โทรสาร. 053 329251-2

ฐานการเรียนรูภายในศูนยมีดังนี้

1. กฎ ระเบียบ ขอบังคับ..
 บานมงดอยปุย
2. แนวปองกันไฟปา..
 การเฝาระวังไฟปา
3. จิตอาสา..รักษปา รักษดอย
4. สรางฝายชะลอนํ้า..
 อนุรักษปาตนนํ้า
5. บูรณาการเครอืขายความรวมมอื..
 ดอยปุย ดอยสุเทพ
6. ประเพณี วัฒนธรรม..
 ความเขมแข็งชุมชน



      ศูนยเรียนรู      เบอรติดตอ      รายละเอียดศูนยเรียนรู

คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน
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ชมุชนบานแมกึด้หลวง

หมูที่ 1 ต.แมกาษา

อ.แมสอด 

จ.ตาก

63110

องคการบรหิารสวนตาํบล

แมกาษา

728 หมูที่ 2 

ต.แมกาษา

อ.แมสอด 

จ.ตาก  63110

นายพนม นามผาญ

(ประธานชุมชน)

089 8578402

โทร. 055 557154

ฐานการเรียนรูภายในศูนยมีดังนี้

1. กาวแรกแมกื้ดหลวง..

 สูชุมชนปลอดการเผา

2. การจัดการปาชุมชน..

 แบบการมีสวนรวม

3. องคกรหมูบานเขมแข็ง..

 เพื่อพิทักษปาชุมชน

4. เศรษฐกิจพอเพียง..

 บานแมกื้ดหลวง

5. กฎระเบียบ ขอปฏิบัติ..ปา

 ชุมชนบานแมกื้ดหลวง

6. ประเพณี ความเชื่อ..ศรัทธา

 บานแมกื้ดหลวง



      ศูนยเรียนรู      เบอรติดตอ      รายละเอียดศูนยเรียนรู

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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ชุมชนบานแมหางใต

หมูท่ี 6 ต.เวียงกาหลง

อ.เวียงปาเปา

จ.เชียงราย  57260

เทศบาลตําบล

เวียงกาหลง

111 หมูที ่6 

ต.เวยีงกาหลง

อ.เวียงปาเปา

จ.เชียงราย  57260

นายสงวน  ศรีวิชัย

(ประธานชุมชน)

08 1126 3437

09 3048 8597

โทร. 053 704510

โทรสาร. 053 704308

ฐานการเรียนรูภายในศูนยมีดังนี้

1. กลุมรักษปาดอยกูเบี้ย..

 สูปาชุมชน..ปาอนุรักษ

 บานแมหางใต

2. ฝายชะลอนํ้า..

 เพิ่มความอุดมสมบูรณ

3. จิตอาสา..ดับไฟปา

4. แนวกันไฟ..แบบไมเผา

5. ปลูกปา..รักษปา

6. พิธีกรรมบวชปา..สืบชะตา..

 เลี้ยงผีขุนนํ้า

ชุมชนบานสอ

หมูที่ 9 ต.เปอ 

อ.เชียงกลาง 

จ.นาน 55160

องคการบรหิารสวนตาํบล

เปอ

ต.เปอ อ.เชียงกลาง 

จ.นาน 55160

นายพินิจ  หนอทาว

(ประธานชุมชน)

082 1805136

โทร. 054 798724

โทรสาร. 054 797497

ฐานการเรยีนรูภายในศนูยมดัีงนี้

1. กาวแรกบานสอ..

 สูชุมชนปลอดการเผา

2.- การจัดการ..พื้นที่เสี่ยงไฟปา

3. วิถีชุมชนเพียงพอ..

 กับอาชีพพอเพียง

4. การมสีวนรวม..กลามอนรัุกษนํา้สอ

5. กฎ ระเบียบ ขอบังคับ..

 กลุมรักษนํ้าสอ

6. ประเพณ ีวฒันธรรม..ความเขมแขง็



      ศูนยเรียนรู      เบอรติดตอ      รายละเอียดศูนยเรียนรู

ศูนยเรียนรูชุมชนตนแบบปลอดการ ป 2559

      ศูนยเรียนรู      เบอรติดตอ      รายละเอียดศูนยเรียนรู

คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน
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ชุมชนบานตนตอง

หมูที่ 5 ต.พิชัย 

อ.เมือง จ.ลําปาง

52000

องคการบรหิารสวนตาํบล

พิชัย เลขที่ 444

หมูที่ 7 ต.พิชัย 

อ.เมือง จ.ลําปาง

52000

นางยุพิน

(แกนนําชุมชน)

08 8959 0087

08 3481 8266

นายมานติย  อุนเครอื

นายก อบต.

054-315742

ฐานการเรียนรูภายในศูนยมีดังนี้

1. จากจุดเริ่มตน..

 สูชุมชนปลอดการเผา

2. การจัดการ..พื้นที่เสี่ยงไฟปา

3. กจิกรรมสงเสริม..การอนุรักษปา

4. ประเพณี วัฒนธรรม ความเขมแข็ง

5. กฎกติกาสังคม..

 ควบคุมหมอกควัน

6. วิถีชุมชนเพียงพอ..

 กับอาชีพพอเพียง

ชุมชนบานนํ้าพาง 

หมู 4 ต.นํ้าพาง 

อ.แมจริม 

จ.นาน 55170

องคการบริหารสวนตําบล

นํ้าพาง ต.นํ้าพาง              

อ.แมจริม 

จ.นาน  55170

กํานันสวาท 

(ประธานชุมชน)

085 6279436

โทร 054-731358

ฐานการเรียนรูภายในศูนยมีดังนี้

1. กฏระเบียบชุมชน

2. เฝาระวังและปองกันไฟปา

3. สงเสรมิการมสีวนรวมของชมุชน

4. พัฒนาแหลงเรียนรู

5. เศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มรายได



      ศูนยเรียนรู      เบอรติดตอ      รายละเอียดศูนยเรียนรู

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

103

ชุมชนบานแมเลียบ 

หมู 2 ต.โชคชัย 

อ.ดอยหลวง 

จ.เชียงราย 57110 

องคการบรหิารสวนตาํบล              

โชคชัย ต.โชคชัย 

อ.ดอยหลวง 

จ.เชียงราย  57110

นายวัฒนพงษ 

อุนกันทา

(ประธานชุมชน)

08 6185 6292

08 7728 2075

โทรศัพท : 

053 790041

ฐานการเรียนรูภายในศูนยมีดังนี้

1. กฎระเบียบชุมชน กติกาชุมชน

2. การมีสวนรวมของประชาชน

3. กิจกรรมเฝาระวังไฟปา

 และหมอกควัน

4. วิถีชีวิตพอเพียง

ชมุชนบานแมกลางหลวง              

หมู  ๓ ต.บานหลวง    

อ.จอมทอง                      

จ.เชียงใหม  50160

เทศบาลตาํบลบานหลวง 

ต.บานหลวง 

อ.จอมทอง 

จ.เชียงใหม 50160

นายมานพ คีรีภูวดล

(ประสานชุมชน)

086 6715917

โทร. 054 596 407

      054 597 366

ฐานการเรียนรูภายในศูนยมีดังนี้

1. การจัดการปาชุมชน 

2. อนุรักษ ฟนฟู สืบทอดวัฒนธรรม

3. วิถีชีวิตแบบพอเพียง..

 พึ่งพาธรรมชาติ

4. กฎ ระเบียบบานแมกลางหลวง



ที่ปรึกษา 

 นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 นางสุวรรณา เตียรถสุวรรณ รองอธบิดกีรมสงเสริมคุณภาพสิง่แวดลอม 

 นายสุรชัย อจลบุญ รองอธบิดกีรมสงเสรมิคณุภาพสิง่แวดลอม 

 นายบรรพต อมราภิบาล ผูอํานวยการกองสงเสริมและเผยแพร 

บรรณาธิการ 

 นางสาวระเบียบ ภูผา ผูอํานวยการกลุมสื่อสิ่งแวดลอม

  และกิจการพิเศษ 

กองบรรณาธิการ 

 นางภาวินี ณ สายบุรี  ผูอํานวยการกลุมรณรงค 

 นางสาวเพชรดา ออชัยภูมิ นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ 

 นายวรกร แตนําชัย นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ 

 นายปณชญา พัฒนสุข นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ

จัดทําโดย 

 กองสงเสริมและเผยแพร 

 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 พิมพครั้งที่ 1 ปที่พิมพ กุมภาพันธ 2560 จํานวน 7,000 เลม

คณะผูจัดทํา คูมือ ประชารัฐรวมใจ เฝาระวังไฟปา ลดหมอกควัน

คูมือประชารัฐรวมใจ 
เฝาระวังไฟปา ลดปญหาหมอกควัน
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