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จัดทำโดย  

แผนงานเสริมความเข้มแข็งชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาสงัคม  

สภาลมหายใจเชียงใหม ่
ดาวน์โหลดเอกสาร 



คำนำ 

 

ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ มีสาเหตุจากการเผาในพ้ืนที่ต่างๆ ได้แก่ การ

เผาในพ้ืนที่ป่าเพ่ือหาของป่า เพ่ือกำจัดจัดวัชพืช เพ่ือทำการเกษตรในพ้ืนที่ป่า การเผาในพ้ืนที่เกษตรกรรมใน

พ้ืนที่ราบเพ่ือเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก และเกิดจากการเผาในที่โล่ง ซึ่งมีจำนวนมากในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม

ของทุกปี ประกอบกบสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสลับกบพ้ืนที่ราบหรือแอ่งกระทะลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว เป็น

ปัจจัยที่มีผลต่อการระบายมลพิษโดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศในช่วงดังกล่าวจะมีความกดอากาศสูงจากประเทศ

จีนปกคลุมพ้ืนที่ ทำให้อากาศเคลื่อนตัวช้า เกิดการสะสมมลพิษในอากาศ คือ ฝุ่นละอองและเขม่าควันเกิน

ระดับมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

เล่มแผนฉบับนี้จึงมุ่งแสดงรูปแบบวิธีการที่ชุมชนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมดอยสุเทพ -ปุยใช้เป็น

มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันควันที่ได้ผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยการใช้มีส่วนร่วมของประชากรใน

ชุมชน ที่มีรูปแบบขั้นตอนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

 

          คณะผู้จัดทำ 

 

 

 

 

 



 

บ้านบวกจั่น 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริบทชุมชน 

 บ้านบวกจั่น หมู่ที7่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 

บริบทด้านพื้นที่ - ภูมิประเทศ  
 1) บริบทชุมชน 

 บ้านบวกจั่นเป็นหมู่บ้านชาวเขา ชนเผ่าม้ง ตั้งอยู่เขต ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

พ้ืนที่ติดกับเขต อำเภอสะเมิง และอำเภอหางดง บ้านบวกจั่น บริบทพ้ืนที่เป็นภูเขาสูง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2504-

พ.ศ.2506 ประชากร 150 หลังคาเรือน เดิมพืชเศรษฐกิจคือ  ฝิ่น  ข้าวโพด และข้าว ต่อมามีการ

ประชาสงเคราะห์ทำให้เกิดโรงเรียนเมื่อ   ปี2517 จากนั้นได้มีโครงการหลวงเข้ามาสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูก

ลิ้นจี่ และกาแฟ  

 2) ระบบเศรษฐกิจหลักปัจจุบัน 

 1. โครงการหลวง 

    ดูแล2หมู่+หย่อมบ้าน 

   สนับสนุนการจัดตั้งและทำงานผ่านสหกรณ์2สหกรณ์ ได้แก่ ตลาดและวิจัยพัฒนา 

   ใช้พื้นที่กรมป่าไม้ผ่าน ม.19 พรบ.ป่าสงวนฯ 8,000กว่าไร ่

 2. พืชผัก 

   กะหล่ำปลี ข้าว ข้าวโพด มะเขือเทศ แตงกวา พริกหวาน ลิ้นจี่ 

 3. สัตว์ 

  เลี้ยงสัตว์



ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการไฟของชุมชน 

 ด้านความเป็นมาในการดูแลและป้องกันไฟป่าของชุมชน 

 บ้านบวกจั่น หมู่ที่ 7 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้มีการทำกิจกรรม ทำแนวกันไฟมานานหลาย
สิบปีแล้ว ซึ่งชาวบ้านถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของชุมชนที่ต้องทำทุกๆปี ไม่ว่าจะมีงบประมาณ หรือไม่มี
งบประมาณจากหน่วยงานมาสนับสนุนก็ตาม เพ่ือเตรียมพร้อมในการช่วยกันดูแลและป้องกันไฟป่าที่จะ
เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน (เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม) ของทุกๆปี และเพ่ือป้องกันไม่ให้ไฟป่าลามเข้าเขต
พ้ืนที่ สวนเกษตรของชาวบ้าน หรือป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ เองด้วย   แนวกันไฟที่ชาวบ้านทำทั้งหมดมี
ระยะทาง ประมาณ 20 กว่ากิโลเมตร  ซึ่งจะมีในส่วนทั้งที่เป็นถนน  และเป็นพ้ืนที่ป่า ที่ชาวบ้านช่วยกัน
ทำขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวกันไฟ และเส้นทางลาดตระเวนตรวจตราดูไฟป่า ชาวบ้านจะช่วยกันทำแนวกันไฟ 
ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ , มีนาคม ของทุกๆปี ซึ่งข้ึนอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อม และสภาพอากาศของแต่ละปี 

 

 ด้านการบริหารจัดการทำแนวกันไฟ 

  

1) การบริหารจัดการไฟป่า-ฝุ่นควัน ของชุมชน 

 1.1) มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการระดับหมู่บ้าน 

  บ้านบวกจั่นมีคณะกรรมการงานพัฒนาระดับหมู่บ้านและคณะกรรมการจัดการทรัพยากร

ระดับหมู่บ้านเป็นชุดเดียวกัน หลักเกณฑ์ ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ งานแนวกันไฟใช้ระบบครอบครัวตัวแทน

ละ 1 คน ชุมชนบ้านบวกจั่น มีการแบ่งชุดทำแนวกันไฟออกเป็น 7 ชุดๆละ 15-20 คน ในหนึ่งชุดจะได้

รับผิดชอบอยู่ช่วงเขตของชุดตัวเอง 

 

 1.2) กฎระเบียบ / ข้อตกลงเรื่องการจัดการไฟ 

  - ไม่ไปทำแนวกันไฟปรับเงินจำนวน 250 บาท/คน 

 

 1.3) ข้อมูลเรื่องการทำแนวกันไฟ (อ้างอิงตามเล่มแผนบริหารจัดการไฟ ปี พ.ศ. 2564) 

  เส้นที่  1 บริเวณหัวหมู่บ้าน – ป่าเฉลิมพระเกียรติ มีความกว้าง 8-10 เมตร ระยะทาง

ประมาณ 5 กิโลเมตร แบ่งเขตความรับผิดชอบตามป๊อกบ้าน มีทั้งหมด7ชุด มี15-30คน/ชุด ระบบครอบครัว

ละ1คน ใช้วิธีการจับฉลากว่าชุดไหน จะได้ช่วงแนวกันไฟช่วงไหน 

 ทำแนวกันไฟเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มจากทิศเหนือของหมู่บ้าน อ้อมไต่สันดอยไปทางทิศ

ตะวันออกลงไปทางทิศใต้และอ้อมตัดไปทางทิศตะวันตก การทำแนวกันไฟของชุมชนบ้านบวกจั่น จะเริ่มจาก

พ่อหลวงนำหัวหน้าและแกนนำแต่ละชุดทำงาน ไปช่วยกันพ่นยาฆ่าหญ้าตามแนวกันไฟก่อนในเดือนกันยายน 

เพ่ือช่วยลดการจัดการหญ้าที่รกทึบในช่วงฤดูทำแนวกันไฟ คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นเอง 



1.4) เส้นทางตรวจไฟ จะใช้เส้นแนวกันไฟทั้งหมด 

  ไม่มีจุดและชุดเฝ้าระวังที่ชัดเจน ใช้การสังเกตการณ์จากในหมู่บ้าน 

 1.5) ตำแหน่งเฝ้าระวังไฟป่า 

  ไม่มีจุดและชุดเฝ้าระวังที่ชัดเจน ใช้การสังเกตการณ์จากในหมู่บ้าน 

 1.6) บริหารจัดการเชื้อเพลิง 

  ไม่มี 

 

2) สถานการณ์ไฟป่า ปี พ.ศ. 2564 

 - ไฟไหม้ 1 ครั้ง วันที่ 27 มี.ค. 2564 เวลา 20.00น. ตรงห้วยปูตอง ชาวบ้านใช้กำลังคนไปช่วยดับ

ประมาณ 50-60 คน 

 

 ลักษณะแนวกันไฟ 

  1.เป็นเส้นแนวกันไฟที่ชาวบ้านช่วยกันทำขึ้นเพ่ือป้องกันไฟลามข้ามเข้าเขตป่าชุมชน ป่าต้น

น้ำ และป่าที่ชุมชนใช้ประโยชน์ แนวกันไฟมีความกว้าง ประมาณ 7-10 เมตร ส่วนใหญ่จะทำตามแนวสันเขา 

  2.แนวกันไฟที่เป็นถนน ที่ชาวบ้านใช้เป็นทั้งถนนเข้าพ้ืนที่สวน ช่วงฤดูไฟป่าชาวบ้านจะใช้เป็น

ทั้งแนวกันไฟ และเส้นทางลาดตระเวนตรวจตราดูไฟด้วย 

 

 งบประมาณบริหารจัดการไฟที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564  

  1) โครงการจ้างงานให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 81,000 บาท 

เพ่ือลาดตระเวนไฟป่าและดับไฟ 

  2) งบสนับสนุน 644 หมู่บ้าน จาก องค์การ



ส่วนที่ 3 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟและป้องกันไฟ 

 3.1อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟ 

ลำดับที ่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 
1 เครื่องตัดหญ้า ใช้ตัดคุมหญ้าตามแนวกันไฟทั้งในช่วงฤดูฝน และช่วงทำ

แนวกันไฟ รวมถึงใช้ตัดเคลียร์เส้นทางเข้าไปดับไฟป่า 
2 คราดมือเสือ, คราดสปริง ใช้คราดเศษใบไม้ในช่วงทำแนวกันไฟ ทำความสะอาดแนว

กันไฟ รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 
3 เครื่องเป่าลม ใช้เป่าเศษใบไม้ในช่วงทำแนวกันไฟ ทำความสะอาดแนวกัน

ไฟ รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 
4 มีดพร้า ใช้สำหรับตัดหญ้าที่ใหญ่กว่าปกติและก่ิงไม ้
5 เลื่อยยนต์ ใช้สำหรับตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ขวางทาง 
 

 3.2 อุปกรณ์ที่จำเป็นเม่ือเกิดเหตุไฟป่า 

ลำดับที ่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 
1 เครื่องเป่าลม ใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 
2 เลื่อยยนต์ ใช้สำหรับตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ขวางทาง 
3 มีดพร้า ใช้สำหรับตัดหญ้าที่ใหญ่กว่าปกติและกิ่งไม้ 
4 ชดุถงัพ่นน ำ้ (แบตเตอรี่) ใชส้ ำหรบัดบัไฟ 

5 วิทยุสื่อสาร ใช้สำหรับสื่อสารระหว่างการทำงาน 
6 ไฟฉาย ใช้เวลาเข้าดับไฟป่าเวลากลางคืน 
7 รองเท้าเดินป่า ใช้สำหรับเดินเข้าไปในป่า 
 

 3.3อุปกรณ์ที่ชุมชนมีอยูใ่นชุมชน ณ ปัจจุบัน (ข้อมูลปี 2564) 

ลำดับที่ รายการ สนับสนุนจาก จำนวน 

1 ที่ตบไฟ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค ์ 10 

2 ชุดถังพ่นน้ำ (แบตเตอรี่) สภาลมหายใจเชียงใหม่ 1 
3 ชุดถังพ่นน้ำแบบฉีดมือ  10 

4 เครื่องเป่าลม  2 

5 คราดมือเสือ สภาลมหายใจเชียงใหม่ 12 
6 เครื่องตัดหญ้า สภาลมหายใจเชียงใหม่ 9 

7 ถังพลาสติกบรรจุน้ำขนาด 200 ลิตร สภาลมหายใจเชียงใหม่ 1 
 



ส่วนที่ 4 แผนการบริหารจัดการไฟของชุมชน  

 

ช่วงวันเวลาทำแนวกันไฟ 
(ว/ด/ป) 

ความยาวของแนวกันไฟ 
(กิโลเมตร) 

การบริหารจัดการทำ
แนวกันไฟ 

ช่วงเวลาเฝ้าระวังไฟ 
(ว/ด/ป) 

การบริหารจัดการชุดเฝ้า
ระวัง 

เส้นทางลาดตระเวน 

11 ก.พ. 64 5 กิโลเมตร แบ่งชุดทำแนวกันไฟ
ออกเป็น 7 ชุด แต่ละชุด
จะมีเขตรับผิดชอบของ
ชุดนั้นๆ 

หลังช่วงทำแนวกันไฟ
เสร็จจนถึงปลาย
เดือนเมษายน หรือ
ถึงช่วงฤดูฝนตาม
สถานการณ์ 

ไม่มีจุดและชุดเฝ้าระวังที่
ชัดเจน ใช้การสังเกตการณ์
จากในหมู่บ้าน 

ไม่มีจุดและชุดเฝ้าระวังที่
ชัดเจน ใช้การ
สังเกตการณ์จากใน
หมู่บ้าน 

 



ส่วนที่ 5 รูปแผนที่เส้นแนวกันไฟของชุมชน 
 

 



ส่วนที่ 6 ประมวนภาพกิจกรรมการบริหารจัดการไฟของชุมชน 

    

              

    

    
 


