
 

แผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงแก้ไขปัญหาไฟป่า-ฝุ่นควัน 

ชุมชนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้งดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่ 

“ บ้านบวกเต๋ย หมู่ที่ 8 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ” 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บ้านบวกเต๋ย 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริบทชุมชน 

 บ้านบวกเต๋ย หมู่ที่ 8 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 
บริบทด้านพื้นที่ - ภูมิประเทศ  
หมู่บ้านบวกเต๋ย ตั้งอยู่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ อยู่บนถนนแม่ริม-สะเมิง กิโลเมตรที่ 23 จาก

ตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นเชียงใหม่-แม่ริม แล้วเลี้ยวขึ้นไปทางโป่งแยง พอถึงแยกทางเข้าม่อนแจ่ม ให้ตรงไป
ประมาณ 8 ก.ม. จะมีป้ายบอกทางแยกไปบ้านบวกเต๋ยอยู่ขวามือ บ้านบวกเต๋ย เป็นหมูบ้านเล็กๆอยู่ใน ต.โป่ง
แยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ บริเวณรอยต่อระหว่าง อ.แม่ริม กับ อ.สะเมิง เป็นหมู่บ้านของชาวม้ง อยู่กัน
ประมาณ 160 หลังคาเรือน แต่ก่อนทำไร่เลื่อนลอย จนกระทั่งโครงการหลวงเข้ามาสนับสนุนให้ปลูกดอกไม้ 
กลายเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านในปัจจุบัน  การปลูกกุหลาบของชาวบ้านที่นี่จะได้รับการส่งเสริมจากศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา ให้คำแนะนำในการปลูกและดูแลรักษา รวมทั้งการพัฒนาสายพันธุ์ 
 

บริบทด้านเศรษฐกิจ - อาชีพ  
  หมู่บ้านบวกเต๋ยเป็นชุมชนม้งส่วนมากประกอบอาชีพเกษตร ปลูกผักกาดขาว ข้าวโพด และมีโคราง
การหลวงเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้ปลูกดอกไม ้ดอกกุหลาบ จนกลายเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านในปัจจุบัน 
 
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการไฟของชุมชน 

 ด้านความเป็นมาในการดูแลและป้องกันไฟป่าของชุมชน 

 บ้านบวกเต๋ย หมู่ที่ 8 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 40 กว่ากิโลเมตร  ซึ่งจะมีในส่วนทั้งที่เป็นถนน  และเป็นพ้ืนที่ป่า ที่ชาวบ้านช่วยกัน
ทำขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวกันไฟ และเส้นทางลาดตระเวนตรวจตราดูไฟป่า ชาวบ้านจะช่วยกันทำแนวกันไฟ 
ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ , มีนาคม ของทุกๆปี ซึ่งข้ึนอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อม และสภาพอากาศของแต่ละปี 
  

 

 

 



 ด้านการบริหารจัดการทำแนวกันไฟ 
 

  การบริหารจัดการไฟป่า-ฝุ่นควัน ของชุมชน 

1) คณะกรรมการจัดการระดับหมู่บ้าน 

 บ้านบวกเต๋ยทำแนวกันไฟเมื่อวันที่ วันที่ 3 มกราคม 2564 โดยมีคณะกรรมการงานพัฒนาระดับ

หมู่บ้านเป็นผู้ร่วมออกแบบและวางแผนเส้นทางแนวกันไฟและจัดแบ่งกลุ่มชาวบ้านเพ่ือทำแนวกันไฟ 

คณะกรรมการทั้งหมดประมาณ 20 คน มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สมาชิกในชุมชนไม่มีวาระการ

ดำรงตำแหน่ง กรณีมีคนออกจากตำแหน่งก็จะหาคนมาแทน หลักเกณฑ์ แบ่งกลุ่มทำงานเป็น 5 กลุ่ม ทุกคน

สามารถเข้าร่วมได้ ทุกครอบครัว 

 

2) กฎระเบียบ / ข้อตกลงเรื่องการจัดการไฟ 

 2.1) ห้ามตัดต้นไม่ในเขตป่าต้นน้ำชุมชน 

 2.2) ไม่ไปทำแนวกันไฟ ทำความสะอาดแนวกันไฟ ลาดตระเวน จะถูกปรับเงินจำนวน 200 บาท 

 

3) เรื่องการทำแนวกันไฟ (อ้างอิงตามเล่มแผนบริหารจัดการไฟ ปี พ.ศ. 2564) 

 เส้นที่ 1 บริเวณแนวเขตหมู่บ้านฝั่งสะเมิง –แม่ริม (บวกเต๋ย-ปางลุง) มีความกว้าง 12 เมตร ระยะทาง 

10 กโิลเมตร 

 เส้นที่ 2 บริเวณแนวเขตที่ทำกิยหมู่บ้านฝั่งสะเมิง (บวกเต๋ย-น้ำริน) มีความกว้าง 8 เมตร ระยะทาง 

15 กโิลเมตร 

 เส้นที่ 3 บริเวณปางลุง มีความกว้าง 8 เมตร ระยะทาง 15 กิโลเมตร 
 

4) เส้นทางตรวจไฟ 

 ใช้เส้นทางตามแนวกันไฟ 
 

5) ตำแหน่งเฝ้าระวังไฟป่า 

 มีทั้งหมด3จุด ช่วงเวลาที่เฝ้าระวังเริ่มตั้งแต่ปลายเดือน กุมภาพันธ์ จนถึงช่วงปลายเดือน เมษายน 

หรือจนถึงช่วงฤดูฝนประมาณ 3 เดือน 

จุดที่1 ศาลาจุดชมวิวบวกเต๋ย เป็นอาคารมีหลังคา 

จุดที่2 ศาบาจุดชมวิวสะเมิง เป็นอาคารมีหลังคา 

จุดที่3 ปางลุง ไม่มีอาคาร 



6) บริหารจัดการเชื้อเพลิง 

 ไม่มีการบริหารจัดการใช้ไฟในปีนี้  ปี2564 บ้านบวกเต๋ยได้ส่งรายชื่อขออนุมัติการบริหารจัดการ

เชื้อเพลิงไปยัง อ.แม่ริมและ อ.สะเมิงเนื่องจากพ้ืนที่ทำกินอยู่ในเขต 2อำเภอ แต่ได้รับการอนุมัติการจัดการ

เชื้อเพลิงเฉพาะเขตของ อ.สะเมิง 

 

  สถานการณ์ไฟป่า ปี พ.ศ. 2564 

  - ไม่มีไฟป่าในพ้ืนที ่

 

  งบประมาณบริหารจัดการไฟที่ได้รับจากหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564 (อ้างอิงจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) 

 1) โครงการจ้างงานให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จำนวน จำนวน 81,000 บาท เพ่ือ

ลาดตระเวนไฟป่าและดับไฟ 

 2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 20,000 บาท 

  

 ลักษณะแนวกันไฟ 

 1.เป็นเส้นแนวกันไฟที่ชาวบ้านช่วยกันทำข้ึนเพื่อป้องกันไฟลามข้ามเข้าเขตป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ และป่า

ที่ชุมชนใช้ประโยชน์ แนวกันไฟมีความกว้าง ประมาณ 7-10 เมตร ส่วนใหญ่จะทำตามแนวสันเขา 

 2.แนวกันไฟที่เป็นถนน ที่ชาวบ้านใช้เป็นทั้งถนนเข้าพ้ืนที่สวน ช่วงฤดูไฟป่าชาวบ้านจะใช้เป็นทั้งแนว

กันไฟ และเส้นทางลาดตระเวนตรวจตราดูไฟด้วย 
 
 

ส่วนที่ 3 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟและป้องกันไฟ 

 3.1อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟ 

ลำดับที่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 
1 เครื่องตัดหญ้า ใช้ตัดคุมหญ้าตามแนวกันไฟทั้งในช่วงฤดูฝน และช่วงทำ

แนวกันไฟ รวมถึงใช้ตัดเคลียร์เส้นทางเข้าไปดับไฟป่า 
2 คราดมือเสือ, คราดสปริง ใช้คราดเศษใบไม้ในช่วงทำแนวกันไฟทำความสะอาดแนว

กันไฟ รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 
3 เครื่องเป่าลม ใช้เป่าเศษใบไม้ในช่วงทำแนวกันไฟทำความสะอาดแนว

กันไฟ รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 
4 มีดพร้า ใช้สำหรับตัดหญ้าที่ใหญ่กว่าปกติและกิ่งไม้ 
5 ไม้กวาดทางมะพร้าว ใช้สำหรับกวาดเศษเข้าข้าง 

  



 3.2 อุปกรณ์ที่จำเป็นเม่ือเกิดเหตุไฟป่า 

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

5 วิทยุสื่อสาร ใช้สำหรับสื่อสารระหว่างการทำงาน 
6 ไฟฉายคาดหัว ใช้เวลาเข้าดับไฟป่าเวลากลางคืน 
7 รองเท้าเดินป่า ใช้สำหรับเดินเข้าไปในป่า 

 

 3.3อุปกรณ์ที่ชุมชนมีอยู่ ณ ปัจจุบัน (ข้อมูล ปี 2564) 

ลำดับที่ รายการ สนับสนุนจาก จำนวน 
1 ชุดถังพ่นน้ำ (แบตเตอรี่) สภาลมหายใจเชียงใหม่และของเดิม 3 
2 คราดมือเสือ สภาลมหายใจเชียงใหม่ 12 
3 เครื่องตัดหญ้า สภาลมหายใจเชียงใหม่ 3 
4 ถังพลาสติกบรรจุน้ำขนาด 200 ลิตร สภาลมหายใจเชียงใหม่ 1 
5 เครื่องเป่าลม สภาลมหายใจเชียงใหม่ 2 

   



ส่วนที่ 4 แผนการบริหารจัดการไฟของชุมชน  

 

ช่วงวันเวลา  
ทำแนวกันไฟ 

(ว/ด/ป) 

ความยาวของ
แนวกันไฟ 
(กิโลเมตร) 

การบริหารจัดการ        
ทำแนวกันไฟ 

ช่วงเวลาเฝ้าระวังไฟ 
(ว/ด/ป) 

การบริหารจัดการชุดเฝ้า
ระวัง 

เส้นทางลาดตระเวน 

3 ม.ค.64 40 กิโลเมตร แบ่งชุดทำแนวกันไฟ
ออกเป็น 5 ชุด แต่ละ
ชุดจะรับผิดชอบตาม
เขตช่วงที่ได้รับ
มอบหมาย 

เริ่ ม ตั้ ง แ ต่ ป ล าย เดื อ น 
กุ ม ภ า พั น ธ์  จ น ถึ งช่ ว ง
ปลายเดือน เมษายน หรือ
จนถึงช่วงฤดูฝนประมาณ 
3 เดือน 
 

.มีการจัดกำลังประจำจำเฝ
ฝ้าระวัง 3 จุดๆละ 2-3 คน 

ใช้ชุดลาดตระเวนโดยมอเตอร์ไซต์ 2 –3 
คัน ลาดตระเวนตรวจตราตามเส้นทาง
แนวกนัไฟ 

 



ส่วนที่ 5 รูปแผนที่เส้นแนวกันไฟของชุมชน 
 

 



ส่วนที่ 6 ประมวนภาพกิจกรรมการบริหารจัดการไฟของชุมชน 

            

           

           

           



 


