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สรุปผล
การปฏิบัติงานปองกัน

และควบคุมไฟปา
ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

ศูนยปาไมเชียงใหม 
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ท่ี 1 (เชียงใหม)





สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม -30 เมษายน 2564) 

 

1. ชื่อหน่วยงาน  ศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่)   

2. จำนวนพื้นที่รับผิดชอบ  
- พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 13,775,600.98 ไร่ 
- เนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามท้ายกฎกระทรวง จำนวน 25 ป่า  
  เนื้อที่ 12,222,395.87 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 88.73 ของพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
- มอบให้ ส.ป.ก. เนื้อที่ 140,030.00 ไร่ 
- พื้นท่ีทับซ้อนกรมอุทยานฯ เนื้อที่ 4,398,337.87 ไร่ 
- คงเหลือพื้นท่ีรับผิดชอบของกรมป่าไม้ เนื้อที่ 8,238,973.62 ไร ่
- ดำเนินการตามมติ ครม. 30 มิ.ย.41 เนื้อที่ 287,672.00 ไร่ จำนวน 16 ป่า ราษฎร 50,718 ราย 
- พื้นท่ีคงสภาพป่าในความรับผิดชอบ เนื้อที่ 5,332,638.63 ไร่ ของกรมป่าไม้ ปี 2557 

3. ข้อมูลภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า 
3.1 ตารางจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) แยกรายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ 

แบ่งตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 1 พฤษภาคม 2564 

 
 

จากตารางแสดงจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) แยกรายอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ 
แบ่งตามประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม – 1 พฤษภาคม 2564 อันดับท่ี 1 ได้แก่ ป่าอนุรักษ์ 
รองลงมา คือ ป่าสงวนแห่งชาติ เขต สปก. ชุมชนและอื่นๆ พื้นท่ีการเกษตร และพื้นท่ีริมทางหลวง ตามลำดับ 
และจุดความร้อนในปี 2564 ลดลงจากจุดความร้อนในปี 2563 ในทุกอำเภอ  
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3.2 กราฟเปรียบเทียบจุดความร้อนสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี 2563 และ 2564  

 
 

จากกราฟเปรียบเทียบจุดความร้อนสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี 2563 และ 2564 โดยในปี 2563 
เก็บข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม ในปี 2564 เก็บข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 มกราคม – 1 พฤษภาคม 
แสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนในปี 2564 ลดลงจากจุดความร้อนในปี 2563 เป็นอย่างมาก จากเดิม 21,658 จุด 
เหลือ 7,795 จุด ลดลงคิดเป็นร้อยละ 36 

3.3 แผนภูมิเปรียบเทียบจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) แยกรายอำเภอ 
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี 2563 และ 2564 

 
 

จากแผนภูมิเปรียบเทียบจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) แยกรายอำเภอ 
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี 2563 และ 2564 แสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนในปี 2564 ลดลงจากจุดความร้อน
ในปี 2563 ในทุกอำเภอ โดยอำเภอที่ลดลงมากที่สุด ได้แก่ อ.เชียงดาว อ.อมก๋อย อ.แม่แจ่ม และอ.สะเมิง 
ตามลำดับ 
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4. ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าของหน่วยงานในสังกัดศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่ 
4.1 สถิติการเกิดไฟป่า 

จำนวนจุดความร้อนในพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่ ในห้วงวันท่ี 1 มกราคม – 30 เมษายน 2564 
มีจำนวนรวมท้ังหมด 2,977 จุด และพื้นท่ีความเสียหายรวม 16,011.35 ไร่ มีการแจ้งความดำเนินคดีหรือลงประจำวัน
ในสถานท่ีเกิดจุดความร้อนแต่ละพื้นท่ี จำนวน 68 คดี พื้นท่ีเสียหายรวม 1,356 ไร่ 

4.1.1 ผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าจากการตรวจสอบจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP  
 จากรายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าจากการตรวจสอบจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม 

Suomi NPP ตามแบบไฟป่า-31 สามารถสรุปผลจากการตรวจสอบจุดความร้อนได้ รายละเอียดดังตาราง 
 

ผลการตรวจสอบจุดความร้อน จำนวนจุด 
เก็บหาของป่าหรือล่าสัตว์ 2,188 
การบริหารจัดการเช้ือเพลิง 300 
ไม่สามารถเข้าพื้นท่ีได้ เนื่องจากพื้นท่ีสูงชัน 241 
ลักลอบเผาป่า 142 
เผาเพื่อเตรียมพื้นท่ีทำการเกษตร 82 
ไม่พบจุดความร้อน 22 
ไม่ทราบสาเหตุ 2 

รวม 2,977 
 

 
 

 

5%

73%
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3%

1%
8%

ผลการตรวจสอบจุดความร้อน

ลักลอบเผาป่า

เก็บหาของป่าหรือล่าสัตว์

การบริหารจัดการเชื้อเพลิง

เผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ท าการเกษตร

ไม่ทราบสาเหตุ

ไม่พบจุดความร้อน

ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ได้ เน่ืองจากพ้ินที่สูงชัน
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4.1.2 สาเหตุของการเกิดจุดความร้อน 
 จากรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าประจำวัน ตามแบบไฟป่า-32 สามารถสรุปสาเหตุ

ของการเกิดจุดความร้อนได้ อันดับที่ 1 คือ การเก็บหาของป่าหรือล่าสัตว์ รองลงมาได้แก่ การบริหารจัดการ
เชื้อเพลิง (ทั้งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่เกษตร) ลักลอบเผาป่า และเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร 
(เผาไร่ เผาเศษวัชพืช บางครั้งควบคุมแล้วแต่ขยายลุกลามเข้าพื้นท่ีป่า) ตามลำดับ รายละเอียดดังตาราง 

 

ลำดับที่ สาเหตุของการเกิดจุดความร้อน 
1 เก็บหาของป่าหรือล่าสัตว์ 
2 การบริหารจัดการเช้ือเพลิง 
3 ลักลอบเผาป่า 
4 เผาเพื่อเตรียมพื้นท่ีทำการเกษตร 

 

 
 

4.2 สถิติการลดปริมาณเชื้อเพลิงในรูปแบบต่าง ๆ  
จากรายงานผลการลดปริมาณเช้ือเพลิงในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ตามแบบไฟป่า -33 ได้แก่ 
4.2.1 การชิงเก็บ 

(1) ลดปริมาณเช้ือเพลิงท่ีสะสมอยู่ในป่าให้น้อยลง โดยการเก็บเอาใบไม้ท่ีร่วงลงดินแล้วซึ่งจะกลายเป็น
เชื้อเพลิงอย่างดี กรมป่าไม้ได้สั่งการให้มีการจัดเก็บใบไม้เศษไม้หรือวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรโดยการเก็บ
แล้วนำมาอัดเป็นก้อน เพื่อนำไปใช้เป็นเช้ือเพลิงอัดก้อน หรือ ใช้เป็นปุ๋ยในการเกษตร ต่อไป ขณะนี้สามารถลด
ปริมาณเช้ือเพลิงได้จำนวน 198.58 ตัน 

81%

11%

5% 3%

สาเหตุของการเกิดจุดความร้อน

เก็บหาของป่าหรือล่าสัตว์

การบริหารจัดการเชื้อเพลิง

ลักลอบเผาป่า

เผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ท าการเกษตร
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(2) จัดทำเสวียน หรือคอกเก็บใบไม้เสวียน เป็นการจัดสานไม้ไผ่เป็นวงกลม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้สั่งการให้จัดทำเสวียนให้มีขนาด รัศมี 1.5 เมตร ความสูง 1 เมตร รวมจำนวน 5,201 แห่ง 
สามารถลดปริมาณเช้ือเพลิงลงได้ปริมาณ 260 ตัน 

4.2.2 การชิงเผา 
ลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่าลง ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดโอกาสในการเกิดไฟป่าหรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

ไฟป่าขนาดใหญ่ท่ีจะสร้างความเสียหายมากและยากต่อการควบคุม ตลอดจนเป็นการลดปัญหาอันเกิดจากควันไฟ 
ขณะนี้ได้ดำเนินการชิงเผาไปแล้วในพื้นท่ี 10 อำเภอ รวมพื้นท่ีจำนวนกว่า 56,200 ไร่ 

4.2.3 การจัดทำแนวกันไฟ 
จัดทำแนวกันไฟ โดยการกำจัดเชื้อเพลิงออกทั้งหมดจนถึงชั้นผิวหน้าดินเป็นแนวยาว เช่น ใบไม้ 

หญ้า หรือไม้พุ่ม มีความกว้างประมาณ 8-10 เมตร เพื่อตัดช่วงความต่อเนื่องของเช้ือเพลิง เป็นการป้องกันไม่ให้
ไฟลุกลามเข้าตัดแนวที่ไปในพื้นที่อื ่น หรือป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามออกมาจากแนว ตลอดจนเป็นการใช้เป็น
เส้นทางสำหรับตรวจการณ์เฝ้าระวังไฟป่า ขณะนี้มีการจัดทำแนวกันไฟระยะทางรวม 632 กิโลเมตร 

5. ปัญหาอุปสรรค 
5.1 การถ่ายโอนภารกิจควบคุมไฟป่า ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายโอนแล้ว จำนวน 120 อปท. 
5.2 อัตรากำลัง เจ้าหน้าท่ี อุปกรณ์ ยานพาหนะ มีจำนวนไม่เพียงพอ  
5.3 ด้านสภาพภูมิประเทศ : เป็นภูเขาสูงชัน ทำให้การดับไฟเป็นไปด้วยความยากลำบาก นำไปสู่การเกิดไฟป่า

ท่ีรุนแรงและยาวนาน 
5.4 ราษฎรชาวบ้านยังไม่ทราบถึงบทลงโทษทางกฎหมาย 

6. ข้อเสนอแนะ/มาตรการต่างๆ 
6.1 มาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อม 

6.1.1 สำรวจอัตรากำลังเจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบอุปกรณ์และยานพาหนะ 
6.1.2 การสำรวจปริมาณเช้ือเพลิง เพื่อลดการเผาในพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า 
        - ชิงเก็บ : จัดเก็บใบไม้ เศษไม้ หรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร โดยการเก็บแล้วนำมาอัดเป็นก้อน 
        - ทำเสวียน : เป็นการจัดสานไม้ไผ่เป็นวงกลม ให้จัดทำเสวียน ให้มีขนาด รัศมี 1.5 เมตร ความสูง 1 เมตร 
        - ทำแนวกันไฟ : กำจัดเช้ือเพลิงท่ีจะทำให้เกิดไฟป่าออกไปให้เป็นแนว กว้าง 8-10 เมตร 
        - ชิงเผา : สำรวจปริมาณเช้ือเพลิงในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ และขออนุญาตผ่านคณะทำงานศูนย์

บัญชาการฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
6.1.3 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นท่ีตลอดท้ังจัดฝึกอบรม  
        - วิธีการดับไฟป่าโดยถูกวิธีตามหลักวิชาการ ท้ังเจ้าหน้าท่ีหน่วยฯ และราษฎรในชุมชนพื้นท่ีเป้าหมาย 
        - สาธิตการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง 

6.2 มาตรการรับมือและปฏิบัติการดับไฟป่า 
6.2.1 อัตรากำลังเจ้าหน้าท่ี อุปกรณ์ ยานพาหนะ 
6.2.2 งบประมาณ 
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6.2.3 ภายหลังจาก ห้วง 60 วัน ห้ามเผา (ผ่อนผันให้มีการเผา) 
        - โดยให้ จังหวัด อำเภอ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และจัดตารางการเผา และมี

การควบคุมไม่ให้เกิดการลุกลามของไฟป่าเข้าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในแต่ละพื้นท่ีอย่างชัดเจนและท่ัวถึง 
        - เห็นควรจัดให้มีการสวัสดิการ และประกันภัย ห้วงปฏิบัติงานภารกิจไฟป่า เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ

ในการทำงานและได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
6.2.4 เพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนเพื่อป้องกันและยับย้ังการเกิดไฟป่า  
6.2.5 บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ได้ออกประกาศแล้ว

เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 บังคับใช้ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564 
6.2.6 ใช้เทคโนโลยี ในการตรวจสอบ 

6.3 มาตรการยั่งยืน 
6.3.1 สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า และการดับไฟป่า เพิ่มขึ้น และสร้างเครือข่ายมวลชน

ตลอดจนผู้นำในการป้องกันไฟป่าให้เกิดเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
6.3.2 ราษฎรและการมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่า 
        - ประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง รณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ความรู้

ความเข้าใจท่ีถูกต้อง อย่างต่อเนื่องในการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันไฟป่า  
        - สร้างแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมกับราษฎร  
        - จัดชุดราษฎรในชุมชนลาดตระเวนในพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า  
6.3.3 ปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
        - โดยการปลูกป่าร่วมสร้างจิตสำนึก บูรณการท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 
        - ให้ราษฎรมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการรณรงค์  
6.3.4 สร้างฝาย เพิ่มความชุ่มช่ืน และจัดเก็บน้ำ 
6.3.5 ควรมีการจัดเก็บข้อมูลราษฎรผู้ใช้ประโยชน์จากป่า โดยเริ่มจากการสำรวจข้อมูล ต้ังแต่ต้นปี  

เพื่อเป็นการบริหารจัดการ ข้อมูลราษฎรผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่า 
6.3.6 บรรจุความรู้เรื่องไฟป่าและโทษของไฟป่า ลงในหลักสูตรการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับประถมศึกษา 

และให้ผู้บริหารเน้นย้ำ ให้ความสำคัญในเรื่องของการเรียนรู ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 



- 7 - 
 

 

 



- 8 - 
 

 



- 9 - 
 

 



- 10 - 
 

 



- 11 - 
 

 


	1614.6.2_597 ลว.11พ.ค.64 รายงานผลงานป้องกันและควบคุมไฟป่า
	ปกสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า
	Slide Number 1
	Slide Number 2

	ศปม.ชม._รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

