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ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ มีสาเหตุจากการเผาในพ้ืนที่ต่างๆ ได้แก่ การเผาใน

พื้นที่ป่าเพื่อหาของป่า เพื่อกำจัดจัดวัชพืช เพื่อทำการเกษตรในพื้นที่ป่า การเผาในพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ราบ

เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และเกิดจากการเผาในที่โล่ง ซึ่งมีจำนวนมากในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปี 

ประกอบกบสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสลับกบพ้ืนที่ราบหรือแอ่งกระทะลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ

การระบายมลพิษโดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศในช่วงดังกล่าวจะมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนปกคลุมพ้ืนที่ ทำ

ให้อากาศเคลื่อนตัวช้า เกิดการสะสมมลพิษในอากาศ คือ ฝุ่นละอองและเขม่าควันเกินระดับมาตรฐานส่งผล

กระทบต่อสุขภาพของประชาชนเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

เล่มแผนฉบับนี้จึงมุ่งแสดงรูปแบบวิธีการที่ชุมชนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมดอยสุเทพ-ปุยใช้เป็น

มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันควันที่ได้ผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยการใช้มีส่วนร่วมของประชากรในชุมชน 

ที่มีรูปแบบข้ันตอนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
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บ้านดอยปุย 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริบทชุมชน 

 บ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
 

บริบทด้านพื้นที่ – ภูมิประเทศ  
 ชุมชนบ้านดอยปุย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีแนวเขตติดต่ออำเภอแม่ริมและอำเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ใกล้กับพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศกับพระธาตุดอยสุเทพ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่
ประมาณ 30 กิโลเมตร พื้นที่รอบหมู่บ้านเป็นป่าดิบเขา ซึ่งส่วนใหญ่วิวัฒนาการมาจากป่ารุ่นสอง (Secondary 
Forest) เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เคยถูกแผ้วถางเพ่ือทำเกษตรกรรมแบบไร่หมุนเวียน ต่อมาเม่ือชาวม้งมีรายได้จาก
การท่องเที่ยว และการปลูกไม้ผล ซึ่งใพื้นที่ในระดับต่ำกว่ามาทดแทนการทำไร่หมุนเวียน ทำให้พื้นที่ป่าได้รับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้กลายเป็นป่ารุ่นสองขึ้นมาใหม่ จนกลายเป็นป่าดิบเขา ทั้งนี้ชาวบ้านได้มีการป้องกันและรักษาป่า มี
ระเบียบชุมชนที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่วน
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่แยกเป็น 4 ลักษณะ คือ 1) พื้นที่สาธารณะ ที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น พื้นที่วัด 
ถนน แม่น้ำ ลำห้วย ลานจอดรถ โรงเรียน เป็นต้น 2) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ต้นน้ำชุมชน มีทั้งหมดประมาณ 7 ตาราง
กิโลเมตร มีลักษณะเป็นป่าดิบเขา ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ 3) พื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ 700 ไร่ และ 4) 
พื้นที่อยู่อาศัย (เฉพาะที่ตั้งบ้านเรือนของหมู่บ้าน) คือ บริเวณที่สร้างบ้านเรือน พื้นที่ค้าขาย และสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ประมาณ 300 ไร่ (ญาณวุฒิ อภิวงค์, 2555) มีจำนวนครัวเรือน 303 ครัวเรือน ประชากร 1,445 คน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) ของเทศบาลตำบลสุเทพ, ออนไลน์ (มปป.) โดยประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพค้าขายสินค้าหัตถกรรม และทำการเกษตร 
 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ดอยผากลอง บ้านแม่สาใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านขุนช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
 หมู่บ้านม้งดอยปุยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเชียงใหม่ มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนของ
เทือกเขาผีปันน้ำตอนบน ความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 700 – 1,280 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง อากาศ
เย็นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 7 องศาเซลเซียส สูงสุด 29 องศา
เซลเซียส ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ส่วนในฤดูฝนอากาศเย็นและชื้น มีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมากประมาณ 1 ,600 
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มิลลิเมตร ฝนตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน โดยตกมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคมและกันยายน (โครงการ
ขยายผลพ้ืนที่โครงการหลวงในพ้ืนดอยปุย, 2550) 
 แหล่งต้นน้ำสำคัญในพื้นที่บ้านดอยปุย มี 4 ลำน้ำ ได้แก่ ลำน้ำห้วยเตาเหิน ลำน้ำห้วยแม่นาปาน ลำน้ำ
ห้วยผาแดง และลำน้ำห้วยป่าสน ซึ่งลำน้ำที่สำคัญที่สุดของชุมชน คือ ลำน้ำห้วยแม่นาปาน เพราะใช้ในการเกษตร
เป็นหลัก และเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของลุ่มน้ำแม่ตาช้างที่คนพ้ืนราบได้ใช้ประโยชน์กันอีกด้วย 
 

บริบทด้านสังคม - วัฒนธรรม 
บ้านม้งดอยปุย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ซึ่งเดิมหมู่บ้านดอยปุยเป็นพ้ืนที่ปลูกฝิ่นของชุมชนชาวเขาเผ่าม้ง ในปี 

พ.ศ. 2490 ชุมชนยังตั้งรกรากอยู่ที่บ้านปางป่าคา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาปี พ.ศ. 2496 
– 2497 ทางการได้ส่งทหารเข้ามาปราบปรามยาเสพติดที่หมู่บ้างปางป่าคา เนื่องจากได้มีกลุ่มจีนฮ่อค้าฝิ่นได้เข้ามา
อยู่ปะปนกับชาวบ้าน และเมื่อสิ้นสุดการปราบปราม หมู่บ้านปางป่าคาก็ได้ล่มสลายไปในที่สุด ชาวบ้านซึ่งได้รับ
ผลกระทบ และได้อพยพชุมชนเข้ามาตั้งรกรากอยู่ ณ บ้านดอยปุยในปัจจุบัน (ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2555)  

ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรมนั้น แม้ว่าชาวม้งบ้านดอยปุยจะมีวิถีชีวิตด้านอาชีพที่ปรับเปลี่ยนไปตามบริบท
สังคม จากเดิมที่ยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นการค้าขายและให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ แต่ในด้านการแต่งกาย ภาษา อาหาร ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อทางศาสนา ก็ยังคง
ความเป็นเอกลักษณ์แบบคนม้ง และมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิต โดยชาวม้งบ้านดอยปุยมีทั้งคนที่นับถือ
ศาสนาผี ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ มีประเพณีท่ีสืบทอดปฏิบัติกันมาอย่างเข้มแข็ง เช่น งานปีใหม่ม้ง เซ่นไหว้
ป่าดงเซ้ง ไหว้บรรพบุรุษ (เซ้งเม้ง) พิธีกินเจ กินข้าวใหม่ เป็นต้น 
 

บริบทด้านเศรษฐกิจ - อาชีพ  
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายสินค้าหัตถกรรม เป็นการค้าขายแก่นักท่องเที่ยว โดยเปิดเป็น
ร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า และเครื่องประดับ รายได้จากการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้
หลักของชุมชน รองลงมา คือ อาชีพเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ลิ้นจี่ องุ่นไร้
เมล็ด ท้อ กาแฟ อโวคาโด้ สตรอเบอรี่ กัญชง และพืชอ่ืน ๆ อาทิ พืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน  
  

 หน่วยงานในพื้นที่ 

  1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 

 2. กรมประชาสงเคราะห์ มีศูนย์พัฒนาด้านการเกษตร และสร้างอาชีพ 

  3. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย 
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ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการไฟของชุมชน 

 ด้านความเป็นมาในการดูแลและป้องกันไฟป่าของชุมชน 

 บ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ได้มีการทำกิจกรรม ทำแนวกันไฟมานาน

หลาสิบปีมาแล้ว ซึ่งชาวบ้านถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของชุมชนที่ต้องทำทุกๆปี ไม่ว่าจะมีงบประมาณ หรือไม่มี

งบประมาณจากหน่วยงานมาสนับสนุนก็ตาม เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยกันดูแลและป้องกันไฟป่าที่จะเกิดขึ้น

ในช่วงฤดูร้อน (เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม) ของทุกๆปี และป้องกันไฟป่าที่อาจจะลามเข้าพื้นที่สวนเกษตร ป่า

ชุมชน หรือป่าต้นน้ำเองด้วย แนวกันไฟที่ชาวบ้านทำทั้งหมดมีระยะทาง ประมาณ 20 กว่ากิโลเมตร  ซึ่งจะมีใน

ส่วนทั้งที่เป็นถนน  และเป็นพื้นที่ป่า ที่ชาวบ้านช่วยกันทำขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวกันไฟ และเส้นทางลาดตระเวนตรวจ

ตราดูไฟป่า ชาวบ้านจะช่วยกันทำแนวกันไฟ ในช่วงต้นเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกๆปี  

 

 ด้านการบริหารจัดการไฟ 

 1) คณะกรรมการจัดการระดับหมู่บ้าน 

บ้านม้งดอยปุย มีคณะกรรมการงานพัฒนาระดับหมู่บ้าน 9 คุ้มหรือ(เขต) และคณะกรรมการจัดการทรัพยากรระดับ

หมู่บ้าน ทั้งหมด 13 ชุด (13 คนนี้คือหัวหน้า มีหน้าที่วางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการทำแนวกันไฟกำหนดวัน

เวลาและวิธีการต่างๆรวมไปถึงการลงพ้ืนที่) ซึ่งใน 1 ชุดจะมีจำนวนชาวบ้าน 15-20 คน และมีการแบ่งช่วงในการ

ดูแลแนวกันไฟโดยมีการแบ่งเป็น 8 ช่วงต่อคณะกรรมการ1ชุด ช่วงล่ะ 150 เมตร ซึ่ง1ชุด ก็จะต้องดูแลแนวกันไฟ 

ระยะทางประมาณ 1200 เมตร 

 2) กฎระเบียบ / ข้อตกลงเรื่องการจัดการไฟ 

2.1) มีการบังคับให้มีตัวแทน 1คนต่อครอบครัวมาช่วยดูแลเรื่องการจัดการไฟในหมู่บ้านดอยปุย 

2.2) มีการปรับเงินกรณีที่มีคนไม่ไปทำแนวกันไฟโดยจะถูกปรับเงินจำนวน 250 ต่อ1ครอบครัว 

2.3) ห้ามเผาในพ้ืนที่โดยเด็ดขาดซึ่งจะยึดตามประกาศท่ีราชการกำหนดมาให้ในแต่ละครั้ง 

 3) ข้อมูลเรื่องการทำแนวกันไฟ 

 มีอยู่ 5 เส้นดังต่อไปนี้คือ 

 เส้นที่ 1 บริเวณยอดดอยปุย – หนว่ยพิทักษ์ผาดำที่ 1(เส้นถนน) เป็นป่าดงดิบ ช่วงเวลาจัดทำ ช่วง

เดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี  แนวกันไฟมีความกว้าง 7-10 เมตร ระยะทางประมาณ 5 กม. จำนวนผู้ร่วมจัดทำ 

ประมาณ 200 คน 
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 เส้นที่ 2 บริเวณ หน่วยพิทักษ์ผาดำที่ 1-น้ำตกศรีสังวาลย์ เป็นป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง 

ช่วงเวลาจัดทำ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี แนวกันไฟมีความกว้าง 7-10 เมตร ระยะทางประมาณ 3 กม.จำนวน

ผู้ร่วมจัดทำ ประมาณ200 คน 

 เส้นที่ 3 บริเวณผากลอง – น้ำตกศรีสังวาลย์ เป็นป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณ ช่วงเวลาจัดทำ ช่วง

เดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี แนวกันไฟมีความกว้าง 7-10 เมตร ระยะทางประมาณ 6 กม. จำนวนผู้รว่มจัดทำ 

ประมาณ200 คน 

 เส้นที่ 4 บริเวณยอดดอยปุย – ผากลอง เป็นป่าดงดิบ ช่วงเวลาจัดทำ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี 

แนวกันไฟมีความกว้าง 7-10 เมตร ระยะทางประมาณ 3 กม. จำนวนผู้ร่วมจัดทำ ประมาณ200 คน 

 เส้นที่ 5 บริเวณกิ่วแม่ใน – ป้อมเฝ้าระวังไฟกลางหมู่บ้าน (ป้อมทำพิธี) เป็นป่าดงดิบ ช่วงเวลาจัดทำ

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์    ของทุกปี แนวกันไฟมีความกว้าง 7-10 เมตร ระยะทางประมาณ 4 กม. จำนวนผู้ร่วมจัดทำ 

ประมาณ200 คน 

 4) วิธีการจัดการ 

  คือมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 13 ชุด ชุดล่ะ 15- 20 คน โดยหัวหน้าทีมทั้ง 13 คนรวมทั้งผู้ใหญ่บ้าน

ช่วยกันวางแผนการดำเนินงาน กำหนดวันเวลาและวิธีการต่างๆออกมาแล้วก็ลงพ้ืนที่เพ่ือสำรวจเส้นทางแนวกันไฟ 

ทำความสะอาด ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2564 ต่อมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เริ่มทำแนวกันไฟ หลังจากนั้น 

ประมาณ 1 สัปดาห์ ก็จะเข้าไป  ทำความสะอาดอีกครั้ง ซึ่งแต่ละชุดก็จะเข้าไปทำความสะอาดในพ้ืนที่ของตัวเอง

รับผิดชอบและลาดตระเวนตามเส้นทางแนวกันไฟโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งถ้าหากพบเห็นไฟป่าขึ้นมาชุดไหนเป็น

เวรเฝ้าก็จะเป็นชุดที่ต้องเข้าไปดับไฟป่าเป็นด่านแรก หากไฟรุกลามคาดจะรับมือไม่ไหวหัวหน้าชุดก็จะประสารไป

ทางผู้นำชุมชนเพ่ือขอกำลังเสริมเข้าช่วยสกัดไฟ  

 5) จุดเฝ้าระวังไฟป่า  

 จุดเฝ้าระวังไฟป่ามี 2 จุด ดังต่อไปนี้ 

 1.ป้อมเฝ้าระวังไฟกลางหมู่บ้าน (ป้อมทำพิธี) ประเภทจุดเฝ้าระวังเป็นอาคารมีหลังคา ช่วงเวลาเฝ้าระวัง

หลังจากทำแนวกันไฟเสร็จเรียบร้อย เวลาปฏิบัติการ 24 ชั่วโมง จำนวนผู้ปฏิบัติการ เป็นผู้หญิง 2-3 คนหน่วยงาน

ที่สนับสนุนคือชุมชน จะมีวิธีการจัดการ คือมีการสังเกตการณ์ และดูแลเรื่องการลงชื่อเข้าออกของทุกคน (โดย

จะต้องลงรายละเอียดเรื่องสถานที่และเวลาเข้าออกให้ชัดเจน) 

 2.ผากลอง ประเภทจุดเฝ้าระวังคือไม่มีอาคาร ช่วงเวลาเฝ้าระวัง หลังจากทำแนวกันไฟเสร็จเรียบร้อย

เวลาปฏิบัติการ 24 ชั่วโมง จำนวนผู้ปฏิบัติการ เป็นผู้ชาย 10-15 คน หน่วยงานที่สนับสนุนคือชุมชน วิธีการจัดการ 
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คนเฝ้าจุดจะมีหลายหน้าที่ดังนี้1.มีการสังเกตการณ์เฝ้าระวัง 2.ดูแลเรื่องการลงชื่อเข้าออกของทุกคน 3.ทำความ

สะอาด 4.ล่าตระเวน  5.ดับไฟ 

 ลักษณะแนวกันไฟ 

 แนวกันไฟของบ้านม้งดอยปุยจะมีอยู่ 2 ลักษณะด้วยกัน 

 1.แนวกันไฟที่เป็นถนน ที่ชาวบ้านใช้เป็นทั้งถนนเข้าพื้นที่สวน ช่วงฤดูไฟป่าชาวบ้านจะใช้เป็นทั้งแนวกัน

ไฟ และเส้นทางลาดตระเวนตรวจตราดูไฟด้วย 

 2.เป็นเส้นแนวกันไฟที่ชาวบ้านช่วยกันทำขึ้นเพื่อป้องกันไฟลามข้ามเข้าเขตป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ และป่าที่

ชุมชนใช้ประโยชน์ แนวกันไฟมีความกว้าง ประมาณ 7-10 เมตร ส่วนใหญ่จะทำตามแนวสันเขา 

 

 สถานการณ์ไฟป่า ปี พ.ศ. 2564 

เกิดไฟข้ึน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2564 เวลา 04.00 น. ระยะไฟไหม้ ประมาณ 1.2 กิโลเมตร บริเวณแม่นาไทร ผู้

ร่วมดับไฟ  เป็นชาวบ้านดอยปุย ประมาณ 10 คน และเจ้าหน้าที่เสือไฟ จากสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ 

 

 งบประมาณบริหารจัดการไฟที่ได้รับ ปี พ.ศ. 2564 

1) โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จำนวน 81,000 บาท โดย

สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 

2) เทศบาลตำบลสุเทพ จำนวน 20,000บาท เพ่ือใช้เกี่ยวกับไฟป่า 

3) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จำนวน 20,000บาท 

4) สภาลมหายใจเชียงใหม่ จำนวน 10,000 บาท 

               

ส่วนที่ 3 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟและป้องกันไฟ 

 3.1อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟ 

ลำดับที่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 
1 เครื่องตัดหญ้า ใช้ตัดหญ้าบริเวณท่ีรกทึบ เพื่อทำเป็นแนวเปิดทาง 

2 คราดมือเสือ, คราดสปริง ใช้ลากเศษหญ้า กิ่งไม้ เถาวัลย์ 
3 เครื่องเป่าลม ใช้เป่าใบไม้ เศษไม้เล็กๆเพ่ือให้แนวกันไฟสะอาด 

4 มีด ใช้ตัดกิ่งไม้ เถาวัลย์ 

5 เลื่อยยนต์ ใช้ตัดไม้ท่ีล้มขวางทางแนวกันไฟ เพ่ือกำจัดเชื้อเพลง 
6 ไม้กวาดทางมะพร้าว ใช้กวาดทำความสะอาดแนวกันไฟ 
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 3.2 อุปกรณ์ที่จำเป็นเม่ือเกิดเหตุไฟป่า 

ลำดับที่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 
1 เครื่องเป่าลม ใช้เป่าใบไม้ เพ่ือทำแนวไม่ให้ไฟรุกลามข้ามได้ 

2 เลื่อยยนต์ ใช้ตัดได้ทีถูกไฟไหม้แล้วล้ม อาจจะกลิ้งเป็นเชื้อเพลงได้ 

3 มีด ใช้ตัดกิ่งไม้ทำแนวกันไฟใหม่ หรือที่เรียกแนวกันชน 
4 ถังโปโดฉีดน้ำ ใช้ฉีดดับไฟ หรือลดความร้อนจากเปลวไฟ 

5 วิทยุสื่อสาร ใช้สื่อสารหรือประสานกับหน่วยงานเพื่อขอกำลังเสริม 
6 ไฟฉาย ใช้ส่องสว่างในเวลากลางคืน 

7 รองเท้าเดินป่า ใช้ในการเดินป่าและปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า 

 

 

 

 

 3.3อุปกรณ์ที่ชุมชนมีอยู่ ณ ปัจจุบัน (ข้อมูล ปี 2564) 

ลำดับที่ รายการ สนับสนุนจาก จำนวน 

1 ชุดถังพ่นน้ำ (แบตเตอรี่) สภาลมหายใจเชียงใหม่และของเดิม 5 

2 เครื่องเป่าลม  10 
3 คราดมือเสือ สภาลมหายใจเชียงใหม่ 12 

4 เครื่องตัดหญ้า สภาลมหายใจเชียงใหม่ 3 

5 ถังพลาสติกบรรจุน้ำขนาด 200 ลิตร สภาลมหายใจเชียงใหม่ 2 
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ส่วนที่ 4 แผนการบริหารจัดการไฟของชุมชน ปี พ.ศ.2564 

ช่วงวันเวลา 
ทำแนวกันไฟ 

(ว/ด/ป) 

ความกว้าง และ
ความยาว ของแนว

กันไฟ 
(กิโลเมตร) 

การบริหารจัดการ การเฝ้าระวังไฟ การบริหารจัดการชุดเฝ้าระวัง เส้นทางลาดตระเวน 

5-7 ก.พ. 64 กว้าง 7-10 เมตร 
ความยาวประมาณ 
24 กิโลเมตร 

แบ่งเป็น 13 ชุดๆละ 
15-20 คน 1ชุด 
รับผิดชอบ8 ช่วงๆละ 
ประมาณ 150 เมตร 

เฝ้าระวังหลังจากทำแนว
กันไฟแล้วเสร็จ จนถึง 
เดือนพฤษภาคม หรือ
เริ่มมีฝน 

จะแบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 จะอยู่
จุดเฝ้าระวังท้ายหมู่บ้าน ประมาณ 2-3 
คน ตรวจเช็คลงเชื้อคนเข้าออก (เข้า
พ้ืนที่เกษตร) ชุดที่ 2 จะเป็นชุด
ลาดตระเวนโดยใช้มอเตอร์ไซค์ 
ลาดตระเวนตามเส้นทางแนวกันไฟ 
ประมาณ 2 คน  

ใช้เส้นเดียวกันกับแนวกันไฟ
และถนน 
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ส่วนที่ 5 รูปแผนที่เส้นแนวกันไฟของชุมชน 
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ส่วนที่ 6 ประมวนภาพกิจกรรมการบริหารจัดการไฟของชุมชน  
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บ้านขุนช่างเค่ียน 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริบทชุมชน 

 บ้านขุนช่างเคี่ยน หมู่ที่ 4 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
บริบทด้านพื้นที่ - ภูมิประเทศ  

 บ้านม้งขุนช่างเคี่ยน อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย สภาพพื้นที่หมู่บ้านตั้งอยู่บนพื้นที่สูงในพื้นที่ลุ่ม
น้ำชั้น 1A ล้อมรอบด้วยพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาและหุบเขา 
นิยมปลูกบ้านอยู่ใกล้ชิดกันในกลุ่มเครือญาติ โดยมีเรือนใหญ่ของคนสำคัญอยู่ตรงกลาง หน้าบ้านหันไปตามทิศ
ความลาดลงของภูเขาหมู่บ้าน ลักษณะบ้านเรือนส่วนใหญ่จะปลูกบ้านเรือนติดพื้นดิน (พัชทิชา กุลสุวรรณ์ และ 
พงษ์เทพ แซ่เฒ่า, 2554)  
 อาณาเขตติดต่อ  

ทิศเหนือ ติดกับตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม  
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่  
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่ริม – หางดง  
ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก 

บ้านขุนช่างเคี่ยนอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากหมู่บ้านม้งดอยปุย ประมาณ 
9 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายเชียงใหม่ - พระธาตุดอยสุเทพ ลักษณะถนนจากเมืองเชียงใหม่ถึงบ้านพระตำหนักภู
พิงค์ราชนิเวศน์เป็นถนนลาดยางรวมระยะทาง 12 กิโลเมตร จากนั้นเป็นถนนโรยกรวดขนาดเล็กและเป็นถนนมีผิว
ทางชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อตลอด ระยะทางจนถึงหมู่บ้าน อยู่ห่างจากศูนย์วิจัยเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประมาณ 3 กิโลเมตร จะถึงทาง สามแยกทางเข้าหมู่บ้าน ถนนทางซ้ายมือจะเป็นเส้นทางไปสวนลิ้นจี่  และที่นา 
เป็นเส้นทางลงไป ห้วยตึงเฒ่า ส่วนถนนทางขวามือเป็นถนนเข้าหมู่บ้าน  

 
บริบทด้านสังคม - วัฒนธรรม  

 ประวัติความเป็นมาของบ้านขุนช่างเคี่ยน หมูที่4 ตำบลชางเผือก จากคําบอกเล่าของชาวบ้าน เชื่อว่าม้ง
บนดอยปุยอพยพมาจากอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน อ.เชียงดาวและอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และได้ ตั้งเป็นหมูบนขึ้น 
เมื่อประมาณป พ.ศ.2502 ซึ่งชาวบ้านขุนช่างเคี่ยนนี้ ได้ย้ายถิ่นฐานมาจากบานมงดอยปุย เนื่องด้วยระยะทางไกล
และยากลำบากในการเดินทางมาทำไร ซึ่งแรกเริ่มมีประมาณ 30 หลังคาเรือน โดยตั้งเป็น   2 หยอมบ้าน คือหยอม
บ้านหนึ่งอยู่บริเวณศูนย์วิจัยเกษตรในปจจุบัน และอีกหยอมบ้านหนึ่งบริเวณหนาหมูบ้าน โดยมีนายจูยี่ แซลี่ และมี
นายหลี่ แซย่าง เป็นผู้นำ พ้ืนที่บริเวณนี้แรกเริ่มชาวบ้านจะทำไรเลื่อนลอย   ปลูกพืชล้มลุกและปลูกฝน ทำใหตั้งแต่ 
ปพ.ศ.2508 – พ.ศ.2517 ในหลวง(รัชกาลที่ 9) ได้ทรงเสด็จเป็นประจำทุกป ปละ 1 ครั้งและได้พระราชทานพันธุ
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พืช (ผักและผลไม้เมืองหนาว) และพันธุสัตว (หมูและแกะ)        เพื่อทดแทนการปลูกฝน ซึ่งในปพ.ศ. 2510 ใน
หลวง(รัชกาลที่ 9) ได้รวมบ้านทั้ง 2 หยอมบ้านเข้าด้วยกันในบริเวณหนาหมูบ้านและได้ใชพื้นที่บริเวณศูนย์วิจัย
เกษตรเป็นที่ตั้งโครงการหลวงแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ.2522 และในปเดียวกันนั้นเอง นายอำเภอเมือง
เชียงใหม่ได้ตั้งชื่อขึ้นใหม่เป็นบ้านขุนช่างเคี่ยน หมู่ที่ 4 ตำบลช้างเผือก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
 โครงสรางทางสังคม วงศตระกูล (แซ) ระบบวงศตระกูลมีอิทธิพลครอบคลุมการจัดระเบียบกลุมสังคมทำ
หนาที่เป็นจุดศูนย์กลางของวัฒนธรรมชนเผ่าม้งโดยเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงพฤติกรรมต่าง ๆ ทางสังคมการเมือง 
เศรษฐกิจและศาสนา ของชนเผ่ามงเขาไวด้วยกันวงศตระกูล (แซ) ของชนเผ่าม้งบ้านขุนช่างเคี่ยนมี 4 แซ คือ แซ
ย่าง แซเฒ่า แซลีและแซว่าง ความสัมพันธ์ในครอบครัว หน่วยรากฐานของโครงสร้างสังคมชนเผ่ามงได้แก
ครอบครัว ซึ่งไม่ได้รวมเฉพาะผู ้ที ่อยู ่ภายใตหลังคาเรือนเดียวกัน แต่รวมไปถึงผู ้ที ่อยู่ภายใตอำนาจ หัวหนา
ครอบครัวคนเดียวกันด้วยองคประกอบ ของครัวเรือนอาจประกอบขึ ้นด้วยตั ้งแต่ครอบครัวแรกเริ ่ม อัน
ประกอบด้วย พอแม่และลูกๆ ที่ยังไม่ได้แต่งงาน จนถึงครอบครัวขยายของญาติ ครอบครัวหนึ่งจะมีชายผู้มีอาวุโส
สูงสุดเป็นหัวหน้าและเป็นผู้นำในครอบครัว สมาชิกอื่นจะตองเชื่อฟงในขณะที่พอแม่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อลูกชายคนโต
แต่งงานจะไปสร้างบ้านใหม่เพื่ออาศัยอยู่กับภรรยาและลูก หรือยังจะอยู่กับพอแม่ก็ได้สวนลูกชายคนสุดทองเมื่อมี
ภรรยา ตองใหภรรยามาอยู่กับครอบครัวใหญ่ด้วย เพราะบุตรคนสุดทองตองดูแลพ่อแม่ตามประเพณี แต่สำหรับลูก
สาวเมื่อแต่งงานแล้วตองไปอยู่กับครอบครัวของสามีและลูกสาวจะไม่สามารถกลับมา ตายที่บานพอแม่ได้ สำหรับ
การดูแลพ่อแม่ ชนเผ่าม้งจะใหลูกชายคนสุดทองเป็นผู้ดูแลพ่อแม่แต่ถาครอบครัวใดไม่มีลูกชาย ลูกสาวก็จะเป็นผู้ที่
ดูแลพ่อแม่ นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธและการนับถือแบบแซตระกูล แต่ในปจจุบันก็มีการเปลี่ยนนามสกุลแต่ทุก 
ๆ คนยังมีตระกูลเดิมของตนและสามารถสืบสาวความเป็นญาติร่วมแซตระกูลได้ ทั้งนี้เพราะการนับญาติ แซตระกูล
เดียวกันนั้น เกี่ยวของไปถึงความเชื่อการปฏิบัติขอห้าม และกฎต่าง ๆ ที่ยังถือปฏิบัติกันอยู่ (พัชทิชา กุลสุวรรณ์ 
และ พงษ์เทพ แซ่เฒ่า, 2554)  
 

บริบทด้านเศรษฐกิจ - อาชีพ  
 บ้านขุนช่างเคี่ยนในอดีต (ก่อนปี พ.ศ.2522) ชาวบ้านทำการเกษตรเพื่อยังชีพ โดยการปลูกข้าว ปลูก
พืชผัก และเลี้ยงสัตว์ ไว้บริโภคในครัวเรือน บางส่วนก็นำไปแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ มีจำนวนสมาชิกใน
ครอบครัวมาก เพื่อเป็นแรงงานในการทำการเกษตร จนกระทั่งในปี พ.ศ.2522 มูลนิธิโครงการหลวงได้เข้ามาปลูก
พืชเมืองหนาว รวมทั้งมีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย วิถีชีวิตและอาชีพของคนในชุมชนจึง
เปลี่ยนไปสู่การทำเกษตรเพ่ือสร้างรายได้ (พัชทิชา กุลสุวรรณ์, 2554) 
 ปัจจุบันชาวบ้านขุนช่างเคี่ยน มีรายได้จากการทำเกษตรกรรม เพาะปลูก กาแฟ พลับ ลิ้นจี่ ผักกาดขาว 
กะหล่ำปลี ซาโยเต้ สตอเบอร์รี่ เป็นต้น นอกจากอาชีพนอกภาคการเกษตรแล้ว ยังมีการประกอบอาชีพ รับจ้าง 
ค้าขาย ขายของที่ระลึก และให้บริการนักท่องเที่ยว  
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ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการไฟของชุมชน 

 ด้านความเป็นมาในการดูแลและป้องกันไฟป่าของชุมชน 

 บ้านขุนช่างเคี่ยน  หมู่ที่ 4 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มีกิจกรรมทำแนวกันไฟกันมาหลาย

สิบปีแล้ว ซึ่งชาวบ้านถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของชุมชนที่ต้องทำทุกๆปี ไม่ว่าจะมีงบประมาณ หรือไม่มีงบประมาณ

จากหน่วยงานมาสนับสนุนก็ตาม เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยกันดูแลและป้องกันไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน 

(เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม) ของทุกๆปี และเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลามเข้าเขตพื้นที่ สวนเกษตรของชาวบ้าน 

หรือป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ เองด้วย   แนวกันไฟที่ชาวบ้านทำทั้งหมดมีระยะทาง ประมาณ 6 กว่ากิโลเมตร  ซึ่งจะมีใน

ส่วนทั้งที่เป็นถนน  และเป็นพื้นที่ป่า ที่ชาวบ้านช่วยกันทำขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวกันไฟ และเส้นทางลาดตระเวนตรวจ

ตราดูไฟป่า ชาวบ้านจะช่วยกันทำแนวกันไฟ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ , มีนาคม ของทุกๆปี  ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพ

สิ่งแวดล้อม และสภาพอากาศของแต่ละปี 

 ด้านการบริหารจัดการทำแนวกันไฟ 

1) คณะกรรมการจัดการระดับหมู่บ้าน 

คณะกรรมการจัดการทรัพยากรระดับหมู่บ้านใช้ชุดเดียวกับคณะกรรมการงานพัฒนาระดับหมู่บ้าน ตั้งแต่

ปีพ.ศ.2558 โดยมอบหมายงานให้ชุดทำงานมีทั้งหมด11ชุด งานหลักคือพัฒนาหมู่บ้านและบริหารจัดการไฟป่า 

2) กฎระเบียบ / ข้อตกลงเรื่องการจัดการไฟ 

 2.1) ห้ามเผา ถ้าจำเป็นให้บอกคณะกรรมการหมู่บ้าน ถ้าฝ่าฝืนมีบทลงโทษ คือ ครั้งแรกตักเตือน 

ครั้งต่อไปถ้าโดนการกฎหมายทางคณะกรรมการหมู่บ้านจะไม่รับผิดชอบ 

 2.2) ไม่ไปร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟ ปรับ 200 บาท/วัน 

3) ข้อมูลเรื่องการทำแนวกันไฟ 

ชุมชนบ้านขุนช่างเคี่ยนมีการทำแนวกันไฟ ระยะทางยาวประมาณ 6 กิโลเมตร มีความกว้างประมาณ 5 เมตร แบ่ง

ออกเป็น 2 เส้น คือ  

 1) เส้นที่ 1 ด้านทิศตะวันตก จากยอดดอยปุย - ดอยหัวหมู – ตัดลงข้ามถนนทางไปสถานีวิจัยฯ  คณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไซด์บี – ขนานแนวถนนไปยังจุดชมวิวก่อนที่จะตัดลงไปเจอถนนทางลงห้วย

ตึงเฒ่า เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 

 2) เส้นที่ 2 ด้านทิศใต้ จากสันดอยเหนือลานกางเต้นท์ดอยปุย - ไล่ลงตามแนวสันดอยเหนือขุนน้ำช่าง

เคี่ยน –ถนนทางลงน้ำตกมณฑาธาร เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร (ปัจจุบันแนวกันไฟเส้นนี้ ไม่ได้ทำแล้ว
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เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าโอกาสที่จะเกิดไฟป่าลามมาทางทิศใต้มีน้อยมาก) แต่มีการทำแนวกันไฟเส้นใหม่เพิ่ม มา

บริเวณทางไปห้วยตึงเฒ่า  

 4) วิธีการจัดการ 

ชุดทำงานมีทั้งหมด11ชุด ชุดละ 11-23 คน คัดเลือกมาจากวิธีการจับฉลาก คุณสมบัติคือชาย/หญิงยกเว้น

ผู้สูงอายุอาจมีการปรับเกณฑ์ โดยยึดตามบ้านเลขท่ีอย่างน้อย1คน/หลัง 

ใช้ชุดทำงาน11ชุด 150คน โดยทำแนวกันไฟ1-2วัน โดยแบ่งทำ 11 ช่วง สลับกันทุกปี จะกำหนดวันทำแนว

กันไฟเองให้ตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ โดยก่อนหน้าวันทำแนวกันไฟ1วันคณะกรรมการหมู่บ้านจะไปช่วยกันตัดหญ้า

(ใช้เครื่องตัดหญ้าส่วนตัว)เพ่ือความสะดวกในวันที่ทำแนว พอถึงวันทำแนวกันไฟจะใช้จอบ คราด ถางออกข้าง ส่วน

การทำความสะอาดแนวกันไฟให้ใช้ชุดเฝ้าระวังวันนั้น และเรื่องข้าวถ้ามีงบประมาณจะมีแค่กับให้มากินร่วมกันส่วน

ข้าวนำมาเอง น้ำดื่มนำไปเอง 

5) จุดเฝ้าระวังไฟป่า 

5.1)เส้นทางตรวจไฟ  

 จะใช้เส้นแนวกันไฟทั้งหมดใช้ชุดการทำงานเดียวกับชุดทำแนวกันไฟ 

เส้นที่1 ช่างเคี่ยน+แม่ยวม เป็นป่าดิบเขาและสวน ช่วงเวลาเฝ้าระวัง รอบ10.00น.และรอบ14.00น.ระยะทาง10

กิโลเมตร จำนวนเวร1คน 

เส้นที่2 น้ำแม่เย็น เป็นป่าดิบเขาและสวน ช่วงเวลาเฝ้าระวัง รอบ10.00น.และรอบ14.00น. ระยะทาง          4

กิโลเมตรจำนวนเวร1คน 

วิธีการจัดการ โดยทั้ง2เส้นใช้วิธีการขับรถมอเตอร์ไซค์ โดยหัวหน้าชุดขับลาดตระเวน 

5.2) ตำแหน่งเฝ้าระวังไฟป่า มี 2 จุด ดังต่อไปนี้   เฝ้าระวัง 1 เม.ย.-10 พ.ค. (ชุดผู้ใหญ่บ้านคนใหม่) 

 จุดที่1 บริเวณหลังวัด เป็นจุดเฝ้าระวังที่โล่งและมีจุดบริการอุปกรณ์ดับไฟช่วงเวลาเฝ้าระวังตั้งแต่ปลาย

กุมภาพันธ์ถึงประกาศจังหวัด60วันเผา เวลาปฏิบัติการคือ8.00น.-17.00น.ถ้ามีสถานการณ์ไฟก็จะเฝ้าเรื ่อยๆ

จนกว่าจะเสร็จ จำนวนผู้ปฏิบัติงาน5-6คน วิธีการจัดการคือเป็นจุดตรวจคนเข้า-ออกหมู่บ้าน 

  จุดที่2 บริเวณแยกSide B เป็นจุดเฝ้าระวังที่โล่งช่วงเวลาเฝ้าระวังตั้งแต่ปลายกุมภาพันธ์ถึงประกาศจังหวัด

60วันเผา เวลาปฏิบัติการคือ8.00น.-17.00น.ถ้ามีสถานการณ์ไฟก็จะเฝ้าเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จ จำนวนผู้ปฏิบัติงาน

5-6คน วิธีการจัดการคือเป็นพ้ืนที่โล่งเนินสูงใช้ดูไฟป่า 
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 ลักษณะแนวกันไฟ 

 แนวกันไฟของบ้านขุนช่างเคี่ยนจะมีอยู่ 2 ลักษณะด้วยกัน 

 1.แนวกันไฟที่เป็นถนน ที่ชาวบ้านใช้เป็นทั้งถนนเข้าพื้นที่สวน ช่วงฤดูไฟป่าชาวบ้านจะใช้เป็นทั้งแนวกัน

ไฟ และเส้นทางลาดตระเวนตรวจตราดูไฟด้วย 

 2.เป็นเส้นแนวกันไฟที่ชาวบ้านช่วยกันทำขึ้นเพื่อป้องกันไฟลามข้ามเข้าเขตป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ และป่าที่

ชุมชนใช้ประโยชน์ แนวกันไฟมีความกว้าง ประมาณ 7-10 เมตร ส่วนใหญ่จะทำตามแนวสันเขา 

 

 สถานการณ์ไฟป่า ปี พ.ศ. 2564 

เกิดไฟ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2564 เวลา 20.30 น. เกิดไฟไหม้ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

บริเวณเกษตร Side B บ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ป่ารอยต่อกับ

ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ป่าเสียหายไปประมาณ 120 ไร่ 

ผู้ร่วมดับไฟ : เสือไฟ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ และชาวบ้าน 

 

 งบประมาณบริหารจัดการไฟที่ได้รับ ปี พ.ศ. 2564 

1) โครงการจ้างงานให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 81,000 บาท 

เพ่ือลาดตระเวนไฟป่าและดับไฟ 

2) เทศบาล จำนวน 10,000บาท ใช้บริหารชุดเฝ้าระวังไฟ 

3) สภาลมหายใจเชียงใหม่ จำนวน 10,000 บาท 
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ส่วนที่ 3 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟและป้องกันไฟ 

 3.1อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟ 

ลำดับที่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 

1 เครื่องตัดหญ้า ใช้ตัดคุมหญ้าตามแนวกันไฟทั้งในช่วงฤดูฝน และ
ช่วงทำแนวกันไฟ รวมถึงใช้ตัดเคลียร์เส้นทางเข้า
ไปดับไฟป่า 

2 คราดมือเสือ, คราดสปริง ใช้คราดเศษใบไม้ในช่วงทำแนวกันไฟ ทำความ
สะอาดแนวกันไฟ รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟ
ฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

3 เครื่องเป่าลม ใช้เป่าเศษใบไม้ในช่วงทำแนวกันไฟ ทำความ
สะอาดแนวกันไฟ รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟ
ฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

4 มีดพร้า ใช้สำหรับตัดหญ้าที่ใหญ่กว่าปกติและกิ่งไม้ 
5 เลื่อยยนต์ ใช้สำหรับตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ขวางทาง 

  

 

 3.2 อุปกรณ์ที่จำเป็นเม่ือเกิดเหตุไฟป่า 

ลำดับที่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 
1 เครื่องเป่าลม ใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

2 เลื่อยยนต์ ใช้สำหรับตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ขวางทาง 
3 มีดพร้า ใช้สำหรับตัดหญ้าที่ใหญ่กว่าปกติและกิ่งไม้ 

4 ชุดถังพ่นน้ำ (แบตเตอรี่) ใช้สำหรับดับไฟ 

5 วิทยุสื่อสาร ใช้สำหรับสื่อสารระหว่างการทำงาน 
6 ไฟฉายคาดหัว ใช้เวลาเข้าดับไฟป่าเวลากลางคืน 

7 รองเท้าเดินป่า ใช้สำหรับเดินเข้าไปในป่า 
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 3.3อุปกรณ์ที่ชุมชนมีอยู่ ณ ปัจจุบัน (ข้อมูล ปี 2564) 

ลำดับที่ รายการ สนับสนุนจาก จำนวน 

1 ที่ตบไฟ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ 10 

2 ครอบไฟป่า สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ 10 
3 ชุดถังพ่นน้ำ (แบตเตอรี่) สภาลมหายใจเชียงใหม่และเอกชน 6 

4 คราดมือเสือ สภาลมหายใจเชียงใหม่ 12 

5 คราดสปริง ซื้อเอง 20 
6 เครื่องตัดหญ้า สภาลมหายใจเชียงใหม่ 3 

7 ถังพลาสติกบรรจุน้ำขนาด 200 ลิตร สภาลมหายใจเชียงใหม่ 2 
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ส่วนที่ 4 แผนการบริหารจัดการไฟของชุมชน ปี 2564 

 

ช่วงวันเวลา  
ทำแนวกันไฟ 

(ว/ด/ป) 

ความยาวของ
แนวกันไฟ 
(กิโลเมตร) 

การบริหารจัดการ        
ทำแนวกันไฟ 

ช่วงเวลาเฝ้าระวังไฟ 
(ว/ด/ป) 

การบริหารจัดการชุดเฝ้า
ระวัง 

เส้นทางลาดตระเวน 

10 ก.พ.64 6 กิโลเมตร ชุดทำงานมีทั้งหมด11ชุด 
ชุดละ 11-23 คน  

หลังทำแนวกันไฟเสร็จ ถึง
ส ิ ้ น เด ื อน เมษายน หรื อ
จนกว่าจะมีฝนตก หรือแน่ใจ
ว่าไฟจะไม่เกิดอีกแล้ว 

ใช้ชุดการทำงานเดียวกับชุด
ทำแนวกันไฟ 
 

เส้นทางตรวจไฟ จะใช้เส้นแนว
กันไฟทั้งหมด 
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ส่วนที่ 5 รูปแผนที่เส้นแนวกันไฟของชุมชน 
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ส่วนที่ 6 ประมวนภาพกิจกรรมการบริหารจัดการไฟของชุมชน ปี 2564
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บ้านห้วยเสี้ยว 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริบทชุมชน 

 บ้านห้วยเสี้ยว (หย่อมบ้าน) หมู่ที่ 9 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
บริบทด้านพื้นที่ – ภูมิประเทศ  

บ้านห้วยเสี้ยวตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 500 - 800 เมตร เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา ประชากร
ประมาณ 80 หลังคาเรือน เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตการปกครองของหมู่9 บ้านทุ่งปงใต้ 
 

บริบทด้านสังคม - วัฒนธรรม 
ชุมชนบ้านห้วยเสี้ยวเป็นชุมชนขนาดเล็ก เป็นชาวม้งและคนเมือง มีวิถีการดำรงชีวิตที่คล้ายกันใน

บางอย่าง เช่น อาชีพเกษตร ศาสนา จะมีบ้างที่วัฒนธรรมและพิธีกรรมแตกต่างกัน เช่น เครื่องแต่งกาย แต่
ปัจจุบันลักษณะการแต่งกายชุดประจำเผ่า 

บริบทด้านเศรษฐกิจ - อาชีพ  
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยแยกเป็นทำการเกษตรและรับจ้าง  
เกษตรกรบางส่วนที่เป็นสมาชิกโครงการหลวง ผลผลิตหลัก ได้แก่ ผักกาดกวางตุ้งต้น คะน้าฮ่องกง 

ยอดชาโยเต้ ลูกชาโยเต้ เบบี้ฮ่องเต้ ผักกาดหอมใบแดง มะเขือม่วง ก้านเขียว มะเขือม่วงก้านดำ ถั่วแขก 
กุยช่ายดอกไต้หวัน มะระหยก มะระขาว เสาวรสหวานไทนุง อาโวคาโด โกโก้ งาดำ ถั่วขาว ข้าว กุหลาบ
กระถาง ไก่กระดูกดำ ไก่ฟ้า ไก่เล็กฮอร์น น้ำมันงาดำ น้ำมันอาโวคาโด 
 
 
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการไฟของชุมชน 

 ด้านความเป็นมาในการดูแลและป้องกันไฟป่าของชุมชน 

 มีกิจกรรมทำแนวกันไฟมานานแล้ว แนวกันไฟที่ชาวบ้านทำทั้งหมดมีระยะทาง ประมาณ 7 กิโลเมตร  

ซึ่งจะมีในส่วนทั้งที่เป็นถนนและเป็นพื้นที่ป่า ชาวบ้านจะช่วยกันทำแนวกันไฟ ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของ

ทุกๆปี ซึ่งชุมชนถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของชุมชนที่ต้องทำทุกๆปี ไม่ว่าจะมีงบประมาณ หรือไม่มีงบประมาณ

มาสนับสนุน  

 ด้านการบริหารจัดการทำแนวกันไฟ 

บ้านห้วยเสี้ยวมีคณะกรรมการงานพัฒนาระดับหมู่บ้านและคณะกรรมการจัดการทรัพยากรระดับ

หมู่บ้านเป็นชุดเดียวกัน แบ่งเป็น 6 คุ้ม นำโดย ผู้ช่วยสือ เลากว้าง (ผู้นำชุมชน) เป็นหัวหน้าหลัก ส่งคำสั่งไปยัง 

กรรมการหมู่บ้าน 5 คน(บริหารหลัก) ส่งคำสั่งไปยัง กรรมการคุ้ม6คุ้ม(บริหารคุ้ม)  ซึ่งใน 1 คุ้มจะมีจำนวน
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ชาวบ้าน 10-15 คน โดยใช้พ่อหลวงคนเดียวกับบ้านทุ่งโป่งใต้ เนื่องจากตามราชการยึดตามหมู่ เวลา

งบประมาณมาก็จะไปลงหมู่บ้านทุ่งโป่งใต้ ผู้นำชุมชนบ้านห้วยเสี้ยวเป็นผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านทุ่งโป่งใต้ 

 ลักษณะแนวกันไฟ 

แนวกันไฟมี 3 เส้น มีทั้งแนวกันไฟถนนและในป่า 

เส้นที่ 1 (เส้นหลัก) บริเวณกันทางน้ำแพร่ ความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาทำ 1 วัน  

เส้นที่ 2 ความยาวประมาณ  2.7 กิโลเมตร วิธีการจัดการ ใช้เครื่องเป่าลมเป่าโดยกรรมการหมู่บ้าน 

เส้นที่ 3 บริเวณด้านล่างอ่างเก็บน้ำ ความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ใช้เวลาทำประมาณ 1 วัน  

เริ่มจากท้ายหมู่บ้านทางทิศใต้ เพ่ือป้องกันไฟป่าเข้าจากพ้ืนที่ตำบลน้ำแพร่ อ้อมข้ึนสันเขาทางทิศตะวันออก 

เพ่ือป้องกันไฟป่าจะที่เข้าจากหมู่ที่ 1 แล้วตัดซ้ายลงถนนทางเข้าหมู่บ้าน ข้ามถนนและขนานไปตามแนวถนน

ลูกรังจนไปสิ้นสุดที่ห้วยผึ้ง เพื่อเป็นแนวป้องกันไฟจากด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน  

การทำแนวกันไฟของชาวบ้านห้วยเสี้ยว จะใช้เครื่องเป่าลม (จากสภาลมหายใจเชียงใหม่ในปี 2563) เป่านำไป

ก่อนแล้วใช้มีดไล่ตามตัดดายหญ้า จากนั้นจึงใช้คราดสปริง คราดเหล็ก และไม้กวาดทางมะพร้าว เพ่ือกวาดเก็บ

กองเศษหญ้ามากองไว้ข้างของแนวกันไฟ 

ส่วนที ่3 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟและป้องกันไฟ 

 3.1อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟ 

ลำดับที่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 
1 มีดพร้า ใช้สำหรับตัดหญ้าที่ใหญ่กว่าปกติและกิ่งไม้ 

2 เครื่องเป่าลม ใช้เป่าเศษใบไม้ในช่วงทำแนวกันไฟ ทำความ
สะอาดแนวกันไฟ รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟ
ฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

3 เครื่องตัดหญ้า ใช้ตัดคุมหญ้าตามแนวกันไฟทั้งในช่วงฤดูฝน และ
ช่วงทำแนวกันไฟ รวมถึงใช้ตัดเคลียร์เส้นทางเข้า
ไปดับไฟป่า 

4 คราดมือเสือ ใช้คราดเศษใบไม้ในช่วงทำแนวกันไฟ ทำความ
สะอาดแนวกันไฟ รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟ
ฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

5 ไม้กวาดทางมะพร้าว ทำแนวกันไฟ 
6 วิทยุสื่อสาร สื่อสาร 
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 3.2 อุปกรณ์ที่จำเป็นเม่ือเกิดเหตุไฟป่า 

ลำดับที่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 
1 เครื่องเป่าลม ใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

2 เครื่องพ่นน้ำแบตเตอรี่ ชุมชนนำมาปรับประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือดับไฟ
ป่า 

3 ไฟฉายคาดหัว ใช้เวลาเข้าดับไฟป่าเวลากลางคืน 

4 หน้ากากอนามัย ใช้ป้องกันฝุ่นควัน 
5 ชุดปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับบาดเจ็บ 

 

 3.3อุปกรณ์ที่ชุมชนมีอยู่ 

ลำดับที่ รายการ สนับสนุนจาก จำนวน 
1 ชุดถังพ่นน้ำ (แบตเตอรี่) สภาลมหายใจเชียงใหม่และ

ของเดิม 
3 

2 ก้านฉีดแบบสูบมือ สภาลมหายใจเชียงใหม่และ
ของเดิม 

3 

3 เครื่องเป่าลม สภาลมหายใจเชียงใหม่ 2 

4 คราดมือเสือ สภาลมหายใจเชียงใหม่และ
ของเดิม 

42 

5 เครื่องตัดหญ้า สภาลมหายใจเชียงใหม่ 3 

6 ถัง 200 ลิตร สภาลมหายใจเชียงใหม่ 1 

  

ส่วนที่ 4 แผนการบริหารจัดการไฟของชุมชน 

ช่วงเวลาทำ
แนวกันไฟ 

ความยาวของ
แนวกันไฟ 
(กิโลเมตร) 

การบริหารจัดการทำ
แนวกันไฟ 

ช่วงเวลา
เฝ้าระวังไฟ 

การบริหารจัดการชุด
เฝ้าระวัง 

เส้นทาง
ลาดตระเวน 

ต้นเดือน 
ก.พ. 

7 แบ่งเป็น 6 คุ้ม คุ้ม
ละ10-15 คน 

มี.ค. - พ.ค. จำนวนเวร 8 คน/วัน 
แบ่งไปลาดตระเวน 2 
คน 

เส้นตาม
แนวกันไฟ 
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ส่วนที่ 5 รูปแผนที่เส้นแนวกันไฟของชุมชน 
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ส่วนที่ 6 ประมวนภาพกิจกรรมการบริหารจัดการไฟของชุมชน 
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บ้านน้ำซุ้ม-ห้วยกว้าง 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริบทชุมชน 

 บ้านน้ำซุ้ม-ห้วยกว้าง หมู่ที่ 8 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
บริบทด้านพื้นที่ – ภูมิประเทศ  
บ้านน้ำซุ้มตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 700 - 800 เมตร เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา  

ประชากรประมาณ1,100คน คน มีป่าชุมชน 4 แห่ง ได้แก่ น้ำซุ้ม1แห่งและห้วยกว้าง 3 แห่ง 
 

บริบทด้านสังคม - วัฒนธรรม 
หมู่บ้านก่อตั้งเมื่อประมาณปีพ.ศ.2525  ส่วนใหญ่มาจากดอยปุย 80% เดิมเป็นพื้นที่ทำกินมาก่อน

และมีโครงการหลวงประมาณปี พ.ศ.2523 ปัจจุบันมีบ้าน 193 หลังคาเรือน ประชากรประมาณ1,100คน มีป่า
ชุมชน 4 แห่ง ได้แก่ น้ำซุ้ม1แห่งและห้วยกว้าง 3 แห่ง 

บริบทด้านเศรษฐกิจ - อาชีพ  
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยแยกเป็นทำการเกษตรและรับจ้าง  

พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ลิ้นจี่ อะโวคาโด พลับ กันชง 
พืชผัก กะหล่ำ ผักกาด พริก มะเขือ เสาวรสและคะน้า 
เย็บผ้า เช่น เสื้อผ้าและกระเป๋า 

 
 
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการไฟของชุมชน 

 ด้านความเป็นมาในการดูแลและป้องกันไฟป่าของชุมชน 

 มีกิจกรรมทำแนวกันไฟมานานแล้ว แนวกันไฟที่ชาวบ้านทำทั้งหมดมีระยะทาง ประมาณ 7 กิโลเมตร  

ซึ่งจะมีในส่วนทั้งที่เป็นถนนและเป็นพื้นที่ป่า ชาวบ้านจะช่วยกันทำแนวกันไฟ ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของ

ทุกๆปี ซึ่งชุมชนถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของชุมชนที่ต้องทำทุกๆปี ไม่ว่าจะมีงบประมาณ หรือไม่มีงบประมาณ

มาสนับสนุน  

 ด้านการบริหารจัดการทำแนวกันไฟ 

คณะกรรมการจัดการทรัพยากรระดับหมู่บ้านใช้ชุดเดียวกับคณะกรรมการงานพัฒนารระดับหมู่บ้าน 

ดูแลทั้งน้ำซุ้มและห้วยกว้าง แบ่งเป็นห้วยกว้าง 4 ชุด ชุดละ 25 คน และน้ำซุ้ม 4 ชุด ชุดละ 25 คน  

หลักเกณฑ์ ต้องเป็นชายหรือหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ถึงจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ต้องไปทำ

แนวกันไฟบ้านละ 1 คน ถ้าไม่มาทำแนวกันไฟ ปรับ 300 บาท หรือหาคนมาแทน ยกเว้นกรณีป่วย 
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ลักษณะแนวกันไฟ 

เส้นที่ 1 บริเวณหมู่ 8 บ้านน้ำซุ้ม-ห้วยกว้าง -หมู่ 5 แม่ฮะ  มีความกว้าง 5-8 เมตร ระยะทางประมาณ 6 กม.

(ถนน+ป่า) จำนวนผู้ร่วมจัดทำ ประมาณ 80 คน  

เส้นที่ 2 บริเวณบ้านสามหลัง – บ้านทุ่งปง มีความกว้าง 8 เมตร ระยะทางประมาณ 5 กม.จำนวนผู้ร่วมจัดทำ 

ประมาณ200 คน  

เส้นที่ 3 บริเวณสันเขาบ้านห้วยกว้าง-สวน ประมาณ 3-4 กิโลเมตร เส้นนี้ทำร่วมกับหน่วยต้นน้ำ 

การทำแนวกันไฟของชุมชนห้วยกว้างมีชาวบ้านเข้าร่วมประมาณ 80 คน โดยใช้มีดพร้าเป็นหลักในการ

ตัดเศษกิ่งไม-้ใบไม้  แล้วจะใช้คราดเหล็กและไม้กวาดทางมะพร้าวเพ่ือกวาดเศษหญ้า-เศษใบไม้ออกกองไว้

ด้านข้างของแนวกันไฟตามปิดท้ายด้วยเครื่องเป่าลมเก็บกวาดเศษหญ้า-เศษใบไม้ 

ในส่วนของอีกเส้นที่เป็นแนวกันไฟแนวถนนที่เชื่อมกับเขตการดูแลของสถานีควบคุมไฟป่าออบขานจะ

ใช้เครื่องตัดหญ้าเป็นหลักในการตัดหญ้าจากนั้นตามด้วยคราดเหล็กเพ่ือกวาดเศษมากองไว้แล้วใช้เครื่องเป่าลม

เก็บกวาดเศษ 

ส่วนที่ 3 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟและป้องกันไฟ 

 3.1อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟ 

ลำดับที่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 
1 มีดพร้า ใช้สำหรับตัดหญ้าที่ใหญ่กว่าปกติและกิ่งไม้ 

2 เครื่องเป่าลม ใช้เป่าเศษใบไม้ในช่วงทำแนวกันไฟ ทำความ
สะอาดแนวกันไฟ รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟ
ฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

3 เครื่องตัดหญ้า ใช้ตัดคุมหญ้าตามแนวกันไฟทั้งในช่วงฤดูฝน และ
ช่วงทำแนวกันไฟ รวมถึงใช้ตัดเคลียร์เส้นทางเข้า
ไปดับไฟป่า 

4 คราดมือเสือ ใช้คราดเศษใบไม้ในช่วงทำแนวกันไฟ ทำความ
สะอาดแนวกันไฟ รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟ
ฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

5 ไม้กวาดทางมะพร้าว ทำแนวกันไฟ 
6 วิทยุสื่อสาร สื่อสาร 

7 รองเท้าบูท เดินไปตามแนวกันไฟได้สะดวก 
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 3.2 อุปกรณ์ที่จำเป็นเม่ือเกิดเหตุไฟป่า 

ลำดับที่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 

1 เครื่องเป่าลม ใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

2 เครื่องพ่นน้ำแบตเตอรี่ ชุมชนนำมาปรับประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือดับไฟ
ป่า 

3 ไฟฉายคาดหัว ใช้เวลาเข้าดับไฟป่าเวลากลางคืน 
4 หน้ากากกันฝุ่นควัน ใช้ป้องกันฝุ่นควัน 

5 วิทยุสื่อสาร สื่อสาร 

 

 3.3อุปกรณ์ที่ชุมชนมีอยู่ 

ลำดับที่ รายการ สนับสนุนจาก จำนวน 

1 ชุดถังพ่นน้ำ (แบตเตอรี่) สภาลมหายใจเชียงใหม่และ
ของเดิม 

5 

2 เครื่องเป่าลม สภาลมหายใจเชียงใหม่ 2 

3 คราดมือเสือ สภาลมหายใจเชียงใหม่และ
ของเดิม 

10 

4 เครื่องตัดหญ้า สภาลมหายใจเชียงใหม่ 3 
5 ถัง 200 ลิตร สภาลมหายใจเชียงใหม่ 2 
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ส่วนที่ 4 แผนการบริหารจัดการไฟของชุมชน 

 

ช่วงเวลาทำแนวกันไฟ ความยาวของแนวกันไฟ 
(กิโลเมตร) 

การบริหารจัดการทำแนวกันไฟ ช่วงเวลาเฝ้าระวังไฟ การบริหารจัดการชุดเฝ้าระวัง เส้นทางลาดตระเวน 

ก.พ.-มี.ค. 15 ห้วยกว้าง 4 ชุด ชุดละ 25 คน และ
น้ำซุ้ม 4 ชุด ชุดละ 25 คน 

มี.ค. – เม.ย. ผู้ปฏิบัติงาน 4 คน/วัน 
(แบ่งเป็นน้ำซุ้ม2 คนและห้วย
กว้าง2คน เรียงลำดับตาม
บ้านเลขท่ีไม่เก่ียวกับชุดทำ
แนวกันไฟ) เฝ้าระวังจุดแล้ว
แยกย้ายไปลาดตระเวน 

เส้นที่ 1 บริเวณหัวหมู่บ้าน - 
โรงเรียนบ้านน้ำซุ้ม จำนวนเวร 
1 คน 
เส้นที่ 2 บริเวณ ถ้ำตั๊กแตน - 
ถนนบ้านน้ำซุ้ม จำนวนเวร 1 
คน 
เส้นที่ 3 บ้านสามหลัง – ต้นน้ำ
ซุ้ม จำนวนเวร 1 คน 
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ส่วนที่ 5 รูปแผนที่เส้นแนวกันไฟของชุมชน 
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ส่วนที่ 6 ประมวนภาพกิจกรรมการบริหารจัดการไฟของชุมชน 
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บ้านผานกกก 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริบทชุมชน 

 บ้านผานกกก หมู่ที่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 
บริบทด้านพื้นที่ - ภูมิประเทศ  

 บ้านผานกกกเป็นชุมชนชาวเขา ชนเผ่าม้ง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ชุมชนอยู่บนเขาเขตอุทยานสุเทพปุย ลักษณะพื้นที่ป่าเป็นป่าดิบเขา อากาศดีเย็นสบาย ผานกกก    
มีที่มาของชื่อ คือหินรูปร่างเหมือนนกกำลังกกไข่ อยู่บนหน้าผาสูงหมู่บ้าน มีบ้านอยู่ทั้งหมด108 หลัง ประชากร 
580 คน กรรมการหมู่บ้านมี 6 เขตการปกครอง ชุมชนบ้านผานกกกย้ายมาจากแม่สา(เก่า) ประมาณปี 2504 
เป็นพื้นที่ทำกินต่อจากยุคทำไม้ ประมาณป ี2525 
 

บริบทด้านเศรษฐกิจ - อาชีพ  
ประกอบอาชีพ  

- การเกษตร 50% เช่น พริกหวาน แตงกวาญี่ปุ่น ขิง มะเขือเทศ ผักกาดขาว ซาโยเต้ ผักชี โดยจะ

สลับกันไปตามฤดูกาล 1 คนจะปลูกหลายชนิด โดยการเกษตรทำทั้งในเขตการปกครองชุมชน

และเขตใช้ประโยชน์นอกเขตการปกครอง แต่เดิม ปลูกลิ้นนจี่เป็นส่วนมาก แต่ต่อมาราคาตกต่ำ

เลยลดการปลูกลงแล้วหันมาสร้างโรงเรือนพริกหวาน ซึ่งใช้พื้นท่ีเกษตรคงเดิม การปลูกพริกหวาน

นี้ ทำมาได้ 13 ปี โดยโครงการหลวงนำมาเผยแพร่ ปัจจุบันการทำการเกษตรลดลง ( ลิ้นจี่ → 

พริกหวาน  → ผัก)  

- รับจ้าง 20% ( รีสอร์ท,สวนพฤกษา,โรงแรมปางวิมาน)  

• แรงงานในสวนพฤกษา ประมาณ 10 คน 

• แรงงานโรงแรมปางวิมาน ประมาณ 10 คน 

• แรงงานรับจ้างทั่วไป ประมาณ 25%  

• ค้าขาย ประมาณ 10% ( 15รายร้านค้าตลาดนัด ต.โป่งแยง/แม่ริม) 

- ค้าขาย 20% 

- อ่ืนๆ 10% 
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ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการไฟของชุมชน 

 ด้านความเป็นมาในการดูแลและป้องกันไฟป่าของชุมชน 

 บ้านผานกกก หมู่ที่ 9 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้มีการทำกิจกรรม ทำแนวกันไฟมานาน
หลายสิบปีแล้ว ซึ่งชาวบ้านถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของชุมชนที่ต้องทำทุกๆปี ไม่ว่าจะมีงบประมาณ หรือไม่
มีงบประมาณจากหน่วยงานมาสนับสนุนก็ตาม เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยกันดูแลและป้องกันไฟป่าที่จะ
เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน (เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม) ของทุกๆปี และเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลามเข้าเขต
พื้นที่ สวนเกษตรของชาวบ้าน หรือป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ เองด้วย   แนวกันไฟที่ชาวบ้านทำทั้งหมดมี
ระยะทาง ประมาณ 12-13 กว่ากิโลเมตร  ซึ่งจะมีในส่วนทั้งที่เป็นถนน  และเป็นพื้นที่ป่า ที่ชาวบ้าน
ช่วยกันทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวกันไฟ และเส้นทางลาดตระเวนตรวจตราดูไฟป่า ชาวบ้านจะช่วยกันทำแนว
กันไฟ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ , มีนาคม ของทุกๆปี ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อม และสภาพอากาศของ
แต่ละป ี
  

 ด้านการบริหารจัดการทำแนวกันไฟ 

 ชุมชนบ้านผานกกกมีการทำแนวกันไฟเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564  มีชาวบ้านร่วมทำแนวกันไฟ

ทั้งหมดจำนวน 120 คน  โดยมีการแบ่งชุดทำแนวกันไฟออกเป็น 10 ชุดๆละ 10-13คน ในหนึ่งชุดจะมีเขต

รับผิดชอบในการทำแนวกันไฟของชุดตัวเอง ก่อนถึงฤดูช่วงทำแนวกันไฟ จะมีการพ่นยาฆ่าหญ้า ช่วงเดือน

ตุลาคม ก่อน1รอบ เพ่ือช่วยลดและกำจัดหญ้าที่รกทึบ  

 

1) การบริหารจัดการไฟป่า-ฝุ่นควัน ของชุมชน 

 1.1คณะกรรมการจัดการระดับหมู่บ้าน 

 คณะกรรมการจัดการทรัพยากรระดับหมู่บ้าน มีทั้งหมด 10 ชุด ชุดละ 10-13 คน ทุกหลังคาเรือน 

โดยจะตั้งหัวหน้าชุดก่อน โดยคัดเลือกจากกรรมการหมู่บ้านแล้วหัวหน้าชุดจะเลือกสมาชิกเอง โดยคนในชุดจะ

วนเปลี่ยนกันทุกปีแบบถ้าคนไหนไม่ให้ความร่วมมือ หรือไม่ฟังหัวหน้ากลุ่มก็จะถูกบ้ายไปอีกกลุ่ม เพ่ือให้เขาได้

ปรับตัวเองกลไกการจัดการ ชุดทำงานมีหมู่บ้าน มีทั้งหมด 10 ชุด ชุดละ 10-13 คน ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้  

 

2) กฎระเบียบ / ข้อตกลงเรื่องการจัดการไฟ  

  มีภารกิจอื่นไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟสามารถให้หาคนมาแทนได้ หากไม่มีใคร

มาแทนปรับเงิน 300 บาท แล้วแต่หัวหน้าชุดจะพิจารณา 
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3) ข้อมูลเรื่องการทำแนวกันไฟ  

  เส้นที ่ 1 ทางทิศใต้ของชุมชน บริเวณบ้านเก่า -สวนป็อบอาย มีความกว้าง 6-8 เมตร 

ระยะทางประมาณ 7-8 กม. แบ่งทำ 10 ช่วง ช่วงละ 700-800 เมตร 

  เส้นที่ 2 ทางทิศเหนือของชุมชน สวนบุญธรรม-แคมป์ป่าไม้เก่า กว้าง 6-8 เมตร ระยะทาง

ประมาณ 1 กม. แบ่งทำ 10 ช่วง ช่วงละ 130-140 เมตร 

  เส้นที่ 3 แคมป์ป่าไม้เก่า-แนวกันไฟบ้านม่วงคำ กว้าง 6-8 เมตร ระยะทางประมาณ 600-

700 เมตร  แบ่งทำ 10 ช่วง ช่วงละ 50 เมตร 

  เส้นที่ 4 (ทำเพิ่มปี 65) ทำต่อจากเส้นที่ 1 - แนวกันไฟบ้านใหม่สันคะยอม กว้าง 6-8 เมตร 

ระยะทางประมาณ 3 กม. แบ่งทำ 10 ช่วง ช่วงละ 50 เมตร 

 

มีวิธีการทำแนวกันไฟจะใช้คราดและมีดในการถางเศษใบไม้ กิ่งไม้ออกด้านข้าง ใช้เครื่องเป่าลมและ

เครื่องตัดหญ้าช่วยมีดพร้าในการจัดการหญ้าในพื้นที่ชันและใช้เครื่องตัดหญ้าจัดการหญ้าในพื้นที่ราบ จากนั้น

ใช้เครื่องเป่าลม คราดเหล็กและไม้กวาดทางมะพร้าวเพื่อกวาดเศษหญ้า-เศษใบไม้ออกกองไว้ด้านข้างของแนว

กันไฟ 

 

4) เส้นทางตรวจไฟ 

 เริ่มเฝ้าระวัง 1 มี.ค - 8 เม.ย. 64 

จัดชุดเฝ้าระวังไฟชุดเดียวกับการทำแนวกันไฟ โดยใช้วันละชุด ชุดแรกวันแรก เวียนไปเรื่อยๆ ชุดหนึ่งมี 10-13

คน แบ่งลาดตระเวน 2 คน  

แบ่งเป็น 2 เส้น 

เส้นที ่1 หอดูไฟ-บริเวณบ้านเก่า เป็นทางถนน รถยนต์ไปได้ 

เส้นที ่2 หอดูไฟ- บริเวณแนวกันไฟม่วงคำ เป็นทางถนน รถยนต์ไปได้ 

เส้นที ่3 หอดูไฟ – บริเวณแนวกันไฟบ้านใหม่สันคะยอม เป็นทางรถมอเตอร์ไซค์ไปได้ 

จุดเฝ้าระวังไฟ คือ หอไฟดอยผาดำ เป็นอาคารมีหลังคาและเก็บอุปกรณ์ดับไฟ 

ถ้าเกิดเหตุไฟ จะใช้เสียงประกาศตามสายของผู้ใหญ่บ้าน ถ้าเกิดเหตุไฟไหม้ชุดที่เป็นคนรับผิดชอบทำแนวกัน

ไฟช่วงนั้นต้องเข้าไปดับก่อน 

- ปกติอุปกรณจัดการไฟจะเก็บไว้ที่ศาลาหมู่บ้านพอถึงเวลาเฝ้าก็จะขนขึ้นไป 

- ไฟมาจากผาดำ มากที่สุด 
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5) ตำแหน่งเฝ้าระวังไฟป่า 

 เริ่มเฝ้าระวังตั้งแต่ วันที่ 1 มี.ค - 8 เม.ย. 2564  

  จุดเฝ้าระวังไฟ คือ หอไฟดอยผาดำ เป็นอาคารมีหลังคาและเก็บอุปกรณ์ดับไฟ ถ้าเกิดเหตุ

ไฟ จะใช้เสียงประกาศตามสายของผู้ใหญ่บ้าน ถ้าเกิดเหตุไฟไหม้ชุดที่เป็นคนรับผิดชอบทำแนวกันไฟช่วงนั้น

ต้องเข้าไปดับก่อน 

 

6) บริหารจัดการเชื้อเพลิง  
 ปี 2564 นี้ บ้านผานกกกส่งคำขออนุมัติบริหารจัดการเชื้อเพลิงไปยังอำเภอแม่ริม แต่ไม่ได้รับการ

อนุมัติเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นควันที่หนาแน่น ทำให้ในพื้นที่บ้านผานกกกไม่ได้รับการจัดการเชื้อเพลิง 

 

สถานการณ์ไฟป่า ปี พ.ศ. 2564 

- ไฟป่าในพ้ืนที่ไม่มี 

 

 งบประมาณบริหารจัดการไฟที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564 

1) โครงการจ้างงานให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 18,000 บาท เพ่ือลาดตระเวนไฟป่า

และดับไฟ 

2) งบสนับสนุน 644 หมู่บ้าน จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 20,000 บาท ใช้ในกิจกรรม

ภายใน ต้องรายงานให้จังหวัดรับทราบ 

3) องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง จำนวน 20,000 บาท ใช้เป็นค่าอาหารวันทำแนวกันไฟ 

 

 ลักษณะแนวกันไฟ 

 1.เป็นเส้นแนวกันไฟที่ชาวบ้านช่วยกันทำข้ึนเพ่ือป้องกันไฟลามข้ามเข้าเขตป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ และป่า

ที่ชุมชนใช้ประโยชน์ แนวกันไฟมีความกว้าง ประมาณ 7-10 เมตร ส่วนใหญ่จะทำตามแนวสันเขา 

 2.แนวกันไฟที่เป็นถนน ที่ชาวบ้านใช้เป็นทั้งถนนเข้าพื้นที่สวน ช่วงฤดูไฟป่าชาวบ้านจะใช้เป็นทั้งแนว

กันไฟ และเส้นทางลาดตระเวนตรวจตราดูไฟด้วย 

แนวสันเขา 
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ส่วนที่ 3 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟและป้องกันไฟ 

 3.1อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟ 

ลำดับที ่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 

1 เครื่องตัดหญ้า ใช้ตัดคุมหญ้าตามแนวกันไฟทั้งในช่วงฤดูฝน และช่วงทำแนว
กันไฟ รวมถึงใช้ตัดเคลียร์เส้นทางเข้าไปดับไฟป่า 

2 คราดมือเสือ, คราดสปริง ใช้คราดเศษใบไม้ในช่วงทำแนวกันไฟทำความสะอาดแนวกัน
ไฟ รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

3 เครื่องเป่าลม ใช้เป่าเศษใบไม้ในช่วงทำแนวกันไฟทำความสะอาดแนวกัน
ไฟ รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

4 มีดพร้า ใช้สำหรับตัดหญ้าที่ใหญ่กว่าปกติและกิ่งไม้ 

5 ไม้กวาดทางมะพร้าว ใช้สำหรับกวาดเศษเข้าข้าง 

 

 3.2 อุปกรณ์ที่จำเป็นเม่ือเกิดเหตุไฟป่า 

ลำดับที ่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 
1 เครื่องเป่าลม ใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

2 เลื่อยยนต์ ใช้สำหรับตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ขวางทาง 

3 มีด ใช้สำหรับตัดหญ้าที่ใหญ่กว่าปกติและกิ่งไม้ 
4 ถังโบโดฉีดน้ำ ใช้สำหรับดับไฟ 

5 วิทยุสื่อสาร ใช้สำหรับสื่อสารระหว่างการทำงาน 

6 ไฟฉาย ใช้เวลาเข้าดับไฟป่าเวลากลางคืน 
7 รองเท้าเดินป่า ใช้สำหรับเดินเข้าไปในป่า 

 

 3.3อุปกรณ์ที่ชุมชนมีอยู่ ณ ปัจจุบัน (ข้อมูล ปี 2564) 

ลำดับที ่ รายการ สนับสนุนจาก จำนวน 

1 ชุดถังพ่นน้ำ (แบตเตอรี่) สภาลมหายใจเชียงใหม่ 1 
2 ชุดถังพ่นน้ำแบบฉีดมือ  10 

3 คราดมือเสือ สภาลมหายใจเชียงใหม่และของเดิม 32 

4 เครื่องตัดหญ้า สภาลมหายใจเชียงใหม่ 3 
5 ถังพลาสติกบรรจุน้ำขนาด 200 ลิตร สภาลมหายใจเชียงใหม่ 2 

6 เครื่องเป่าลม  3 
7 ไม้ตบไฟ   50 
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ส่วนที่ 4 แผนการบริหารจัดการไฟของชุมชน  

ช่วงวันเวลาทำ
แนวกันไฟ 
(ว/ด/ป) 

ความยาวของ
แนวกันไฟ 
(กิโลเมตร) 

การบริหารจัดการทำแนวกันไฟ ช่วงเวลาเฝ้าระวังไฟ 
(ว/ด/ป) 

การบริหารจัดการชุดเฝ้าระวัง เส้นทางลาดตระเวน 

14 ม.ค.64 12-13 
กิโลเมตร 

ม ีการแบ ่ งช ุดทำแนวก ันไฟ
ออกเป็น 10 ชุดๆละ 10-13คน 
ในหนึ่งชุดจะมีเขตรับผิดชอบใน
การทำแนวกันไฟของชุดตัวเอง 

เริ่มเฝ้าระวัง 1 มี.ค - 
8 เม.ย. 64 
 

จัดชุดเฝ้าระวังไฟชุดเดียวกับการทำ
แนวกันไฟ โดยใช้วันละชุด ชุดแรกวัน
แรก เวียนไปเรื่อยๆ ชุดหนึ่งมี 10-13
คน แบ่งลาดตระเวน 2 คน  
 

ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางแนว
กันไฟในการลาดตระเวน ใช้รถ
มอเตอร์ไซค์ จำนวน 2 คันใน
การลาดระเวน 
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ส่วนที่ 5 รูปแผนที่เส้นแนวกันไฟของชุมชน 
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ส่วนที่ 6 ประมวนภาพกิจกรรมการบริหารจัดการไฟของชุมชน 
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บ้านแม่สาใหม่และบ้านแม่สาน้อย 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริบทชุมชน 

 บ้านแม่สาใหม่ หมู่ที่ 6 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 บ้านแม่สาน้อย หมู่ที่ 10 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

บริบทด้านพื้นที่ – ภูมิประเทศ  
หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณหุบเขาใกล้ ลำห้วยสายเล็กๆ มีภูเขาล้อมรอบ มีอาณาเขตติดต่อโดยรอบดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับบ้านโป่งแยงนอก หมู่ที่ 2 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
ทิศใต้ ติดกับบ้านห้วยแม่นาไทร ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
ทิศตะวันออก ติดกับเขตบ้านแม่แมะ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
ทิศตะวันตก ติดกับเขตบ้านผานกกก และ บ้านห้วยม่วง ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

บ้านแม่สาใหม่ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 900 เมตร ยอดเขาที่สูงที่สุดในหมู่บ้าน
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,400 เมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จะลาดชันและ มีที่ราบน้อยมาก 
พื้นที่เพาะปลูกอยู่ตามไหล่เขา สภาพป่าเป็นป่าดิบเขาเป็นส่วนใหญ่และมีป่ากึ่งเบญจพรรณบางพื้นที่ มีบาง
พ้ืนที่เท่านั้นที่เป็นป่าดิบชื้นสภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนมากจะมีสภาพเป็นกรด แต่บริเวณหุบ
เขาดินค่อนข้างสมบูรณ์ มีลำห้วยแม่สาน้อยไหลผ่านพื้นที่ มีอ่างเก็บน้ า 1 แห่ง ขนาด 600 ลบ.ม. มีระบบท่อ
ส่งน้ำจัดสร้างโดยกรมชลประทานกระจายเกือบทั่วพื้นที่ 
 

บริบทด้านสังคม - วัฒนธรรม 
ชุมชนบ้านแม่สาใหม่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ประชากรทั้งหมดเป็นชาวม้ง 2 กลุ่ม คือ ม้งลายและม้งขาว 

มีวิถีการดำรงชีวิตที่คล้ายกันในบางอย่าง เช่น อาชีพเกษตร ศาสนา จะมีบ้างที่วัฒนธรรมและพิธีกรรมแตกต่าง
กัน เช่น เครื่องแต่งกาย แต่ปัจจุบันลักษณะการแต่งกายชุดประจำเผ่าของแต่ละกลุ่มถูกกลืนและมีเอกลักษณ์
เหมือนกัน ชาวม้งได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบ้านแม่สาใหม่เมื่อปี2505 ตระกูลเดิมย้ายมาจากแม่แจ่ม ได้แก่ แซ่เฒ้า 
แซ่ย่าง แซ่ห่าง แซ่โซ้ง ปัจจุบันบ้านแม่สาใหม่มีบ้านประมาณ 150 หลังคาเรือน และแม่สาน้อยมีบ้านประมาณ
115 หลังคาเรือน 

ชุมชนแม่สาใหม่มีการนับถือศาสนาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ ศาสนาคริสต์และศาสนาแบบดั้งเดิม
นับถือบรรพบุรุษ โดยประชากรประมาณ 50 % ยังคงนับถือบรรพบุรุษและประชากรอีก 50 % จะนับถือ
ศาสนาคริสต์ 

บริบทด้านเศรษฐกิจ - อาชีพ  
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยแยกเป็นทำการเกษตรรับจ้าง ค้าขาย รับ

ราชการ ตามลำดับ เกษตรกรบางส่วนที่เป็นสมาชิกโครงการหลวงเศรษฐกิจ  
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ไม้ผล พืชที่นิยมปลูก คือ ลิ้นจี่ อะโวคาโด บ๊วย พลับ ลิ้นจี่ ส้ม และสตอเบอรี ่
พืชผัก พืชที่นิยมปลูก คือ ผักกาดขาว กะหล่ำปลี พริกและมะเขือเทศ 
พืชไร่ พืชที่นิยมปลูก คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันฝรั่ง 

 
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการไฟของชุมชน 

 ด้านความเป็นมาในการดูแลและป้องกันไฟป่าของชุมชน 

 มีกิจกรรมทำแนวกันไฟมาตั้งแต่ เริ่มทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน แนวกันไฟที่ชาวบ้านทำ

ทั้งหมดมีระยะทาง ประมาณ 15-16 กิโลเมตร  ซึ่งจะมีในส่วนทั้งที่เป็นถนนและเป็นพ้ืนที่ป่า ที่ชาวบ้านใช้เป็น

แนวกันไฟ และเส้นทางลาดตระเวนตรวจตราดูไฟป่า ชาวบ้านจะช่วยกันทำแนวกันไฟ ในช่วงต้นเดือนมกราคม

ของทุกๆปี ซึ ่งชุมชนถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของชุมชนที่ต้องทำทุกๆปี ไม่ว่าจะมีงบประมาณ หรือไม่มี

งบประมาณมาสนับสนุน  

 ด้านการบริหารจัดการทำแนวกันไฟ 

- คณะกรรมการจัดการทรัพยากรระดับหมู่บ้าน มีทั้งหมด 10 ชุด แบ่งเป็นบ้านแม่สาใหม่ 5 ชุด และ 
บ้านแม่สาน้อย 5 ชุด ชุดละประมาณ 20 คน  

- กลไกการจัดการ ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ โดยส่งตัวแทนบ้านละ 1 คน โดยหัวหน้าทั้ง 10 กลุ่ม/ชุด
จะมีการแบ่งเขตกันโดยการจับสลาก ซึ่งจะบริหารจัดการไม่เหมือนกัน บางเขตจะปรับเงินในกรณีท่ีมี
ชาวบ้านในกลุ่มไม่ไปช่วยทำแนวกันไฟ ทำความสะอาด ลาดตระเวน และบางเขตไม่มีการปรับเงินแต่
จะให้หาคนมาช่วยแทน โดยแต่ละกลุ่มจะมีการปรับเงินไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับกฎกติกาท่ีหัวหน้าแต่ล่ะ
กลุ่มตั้งข้ึนมา 

- ซึ่งชุดทำแนวกันไฟของชาวบ้านมีทั้งหมด 10 ชุดประมาณ 250-300 คน แต่ละชุดทำยาวประมาณ 
500เมตร คนที่มาทำแนวกันไฟส่วนมากเป็นชาวบ้านในพ้ืนที่และมีแรงงานข้ามชาติมาร่วมด้วย
เล็กน้อย  

- วิธีการทำแนวกันไฟของพ้ืนที่นี้จะใช้มีดถางหญ้าและเศษต่างๆอีกทั้งยังใช้เครื่องตัดหญ้าร่วมด้วย 
จากนั้นใช้คราดลากเศษออกข้างๆเป็นแนวยาวหรือเป็นกลุ่มตามสภาพพ้ืนที่ 

 ลักษณะแนวกันไฟ 

เส้นที่ 1 บริเวณสันดอยป่าคา - เขตแม่ใน  

เส้นที่ 2 บริเวณสวนนายก่า - เขตบ้านผานกกก(โป่งแยงนอก)  

เส้นที่ 3 แนวกันไฟถนน ล้อมหมู่บ้าน 

รวมระยะทาง 3 เส้น ประมาณ 15-16 กิโลเมตร ความกว้างไม้น้อยกว่า 8 เมตร
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ส่วนที่ 3 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟและป้องกันไฟ 

 3.1อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟ 

ลำดับที่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 
1 มีดพร้า ใช้สำหรับตัดหญ้าที่ใหญ่กว่าปกติและกิ่งไม้ 

2 เครื่องเป่าลม ใช้เป่าเศษใบไม้ในช่วงทำแนวกันไฟ ทำความสะอาดแนวกันไฟ 
รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

3 เครื่องตัดหญ้า ใช้ตัดคุมหญ้าตามแนวกันไฟทั้งในช่วงฤดูฝน และช่วงทำแนวกันไฟ 
รวมถึงใช้ตัดเคลียร์เส้นทางเข้าไปดับไฟป่า 

4 คราดมือเสือ ใช้คราดเศษใบไม้ในช่วงทำแนวกันไฟ ทำความสะอาดแนวกันไฟ 
รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

 

 3.2 อุปกรณ์ที่จำเป็นเม่ือเกิดเหตุไฟป่า 

ลำดับที่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 
1 เครื่องเป่าลม ใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

2 เครื่องพ่นน้ำแบตเตอรี่ ชุมชนนำมาปรับประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือดับไฟป่า 

3 ไฟฉายคาดหัว ใช้เวลาเข้าดับไฟป่าเวลากลางคืน 
4 หน้ากากอนามัย ใช้ป้องกันฝุ่นควัน 

5 ชุดถังพ่นน้ำ (แบตเตอรี่)  ใช้สำหรับดับไฟ 
6 วิทยุสื่อสาร ใช้สำหรับสื่อสารระหว่างการทำงาน 

 

 3.3อุปกรณ์ที่ชุมชนมีอยู่ 

ลำดับที่ รายการ สนับสนุนจาก จำนวน 
1 ที่ตบไฟ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ 10 

2 ครอบไฟป่า สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ 10 
3 ชุดถังพ่นน้ำ (แบตเตอรี่) สภาลมหายใจเชียงใหม่ 1 

5 ชุดถังฉีดน้ำดับไฟป่า  5 

6 เครื่องเป่าลม  4 
7 คราดมือเสือ สภาลมหายใจเชียงใหม่และของเดิม 22 

8 เครื่องตัดหญ้า สภาลมหายใจเชียงใหม่ 3 

9 ถังพลาสติกบรรจุน้ำขนาด200ลิตร สภาลมหายใจเชียงใหม่ 2 
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ส่วนที่ 4 แผนการบริหารจัดการไฟของชุมชน 

ช่วงเวลาทำ
แนวกันไฟ 

ความยาวของ
แนวกันไฟ 
(กิโลเมตร) 

การบริหารจัดการทำ
แนวกันไฟ 

ช่วงเวลา
เฝ้าระวังไฟ 

การบริหารจัดการชุด
เฝ้าระวัง 

เส้นทาง
ลาดตระเวน 

ต้นเดือน
ม.ค. 

15-16 ชุดทำแนวกันไฟของ
ชาวบ้านมีทั้งหมด 
10 ชุดประมาณ 
250-300 คน แต่ละ
ชุดทำยาวประมาณ 
500เมตร 

ก.พ. - 
เม.ย. 

แบ่งเวรวันล่ะ1ชุด จะ
ประจำการอยู่ที่จุด
เดียวทั้งหมด ซึ่งจะ
เปลี่ยนจุดประจำการ
ไปเรื่อยๆและจะแบ่ง
คนไปลาดตระเวนใน
พ้ืนที่ต่างๆ 

เส้นตาม
แนวกันไฟ 
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ส่วนที่ 5 รูปแผนที่เส้นแนวกันไฟของชุมชน 
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ส่วนที่ 6 ประมวนภาพกิจกรรมการบริหารจัดการไฟของชุมชน 
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บ้านหนองหอยเก่า 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริบทชุมชน 

 บ้านหนองหอยเก่า หมู่ที่ 7 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
บริบทด้านพื้นที่ – ภูมิประเทศ  

หมู่บ้านนหนองหอย จะมีสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสูง พ้ืนที่ของหมู่บ้านจะตั้งอยู่ตามแนวเทือกเขาถนนธงชัย  ดินดี

แต่น้ำไม่พอใช้(ใช้น้ำฝนเป็นหลัก) มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อ บ้านโป่งไคร้ 

ทิศใต้ ติดต่อ บ้านแม่จิ, ปางไฮ 

ทิศตะวันตก ติดต่อ บ้านแม่ปง, บางบ้อ 

ทิศตะวันออก ติดต่อ บ้านโป่งแยง 

สภาพภูมิอากาศของชุมชนหนองหอยจะมีลักษณะของภูมิอากาศท่ีใกล้เคียงกันตลอดทั้งปี เนื่องจาก

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตร ดังนั้น ภูมิอากาศโดยรวจะคล้ายคลึงกันคือ

เย็น สบายตลอดทั้งปี  

บริบทด้านสังคม - วัฒนธรรม 
ชาวม้งกลุ่มแรก ๆ ที่เขา้มาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้เริ่มจากตระกูลแซ่ย่าง (เตชะเลิศพนา) ซึ่งเข้ามาก่อน

ประมาณ 1 – 2 ปี หลังจากนั้นจึงได้ชักชวนเครือญาติให้เขา้มาตั้งรกรากอยู่ด้วยกัน ในปัจจุบัน มีแซ่ตระกูลต่าง 

ๆ ตามมาตั้งถิ่นฐานในชุมชนอีกหลายตระกูลด้วยกนั เช่น ตระกูลแซ่ซ้งและแซ่ว่าวง เป็นต้น โดยตระกลูแซ่ย่าง

ซึ่งเป็นกลุ่มที่มาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ก่อนตระกูลอ่ืนๆ ถือเป็นตระกลูใหญ่ของชาวม้งท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณื้นที่

แถบตำบลแม่แรมนี้ 

บริบทด้านเศรษฐกิจ - อาชีพ  
อาชีพหลักของชาวม้งในชุมชนหนองหอย คือ การทำการเกษตรกรรมโดยการปลูกผักเช่น ผักสลัด กะหล่ำ แค
รอท และที่มีการปลูกเพ่ิมเติมในขณะนี้คือ ชาเขียว และองุ่นลักษณะของการทำเกษตรจะทำในแบบข้น บันได 
เนื่องจากพ้ืนที่ของชาวม้งเป็นพ้ืนที่สูงและมักจะทำการเกษตรในช่วงฤดูฝน กับช่วงฤดูหนาวเท่านั้น ส่วนในฤดู
ร้อนชาวบ้านมักพากันออกไปหาพื้นที่เพ่ือทำการเกษตรใหม่ เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนแหล่งน้ำ 
ภายในชุมชนมีร้านค้าขายของชำและร้านขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  

อาชีพหลัก คือเกษตรกรเกือบ100% เช่น ผักเมืองหนาวประมาณ21ชนิด(ทั้งปี) 
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อาชีพเสริม คือการท่องเที่ยว(ต.ค.-ก.พ.) ซึ่งหนองหอยเก่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเต็มรูปแบบมีทั้งที่พัก
,บริการนักท่องเที่ยว,ร้านค้า 

โดยเป็น แรงงานเป็นไทยใหญ่ 70%-80% และสมาชิกโครงการหลวงประมาณ 40%-50% 
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการไฟของชุมชน 

 ด้านความเป็นมาในการดูแลและป้องกันไฟป่าของชุมชน 

 มีกิจกรรมทำแนวกันไฟมาหลายปีแล้ว แนวกันไฟที่ชาวบ้านทำทั้งหมดมีระยะทาง ประมาณ 20 

กิโลเมตร  ซึ่งจะมีในส่วนทั้งที่เป็นถนนและเป็นพื้นที่ป่า ชาวบ้านจะช่วยกันทำแนวกันไฟ ในช่วงต้นเดือน

มกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี 

 ด้านการบริหารจัดการทำแนวกันไฟ 

- คณะกรรมการจัดการทรัพยากรระดับหมู่บ้านและคณะกรรมการงานพัฒนาระดับหมู่บ้านเป็นชุด
เดียวกัน ตั้งแต่เมื่อ พ.ศ.2558 โดยมอบหมายงานให้หัวหน้าชุด 15 ชุด ชุดละ14-15คน 
หลักเกณฑ์ ผู้ชายทุกคนที่มีครอบครัวแล้ว และจะมีการพัฒนาหมู่บ้าน 3 ครั้ง/ปี โดยทุกคนต้องเข้าร่วม  

- ส่วนเรื่องพัฒนาหมู่บ้าน ไม่มาปรับ 300 บาท ( 10 ปีที่ผ่านมาไม่ได้ปรับ เนื่องจากมาครบ) 
 ลักษณะแนวกันไฟ 

เส้นที่ 1 บริเวณสวนอานัน – สวนมนัส – ม่อนแจ่ม(หล่มดับช้าง) – บ่อขยะเก่า – สวนอ้ายฟาง – ม่อนล่อง – 

ป่ากล้วย (เส้นถนน) มีความกว้าง 8 เมตร ระยะทางประมาณ - กม. จำนวนผู้ร่วมจัดทำ ประมาณ300 คน 

ชาวบ้าน+ไทยใหญ่+อุทยานฯ+โครงการหลวง 

มอบหมายงานให้หัวหน้าชุด 15 ชุด ชุดละ14-15คน รับผิดชอบตามช่วงที่ตัวเองประจำจุดอยู่แล้ว ทุกคนเข้า

ร่วมได้ 

วิธีการทำ พ่นยาฆ่าหญ้า(ตุลาคม) – ทำแนวกันไฟ ใช้เครื่องตัดหญ้า คราดและไม้กวาดออกข้างๆ 

  

 

 

 

 



53 

 

ส่วนที่ 3 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟและป้องกันไฟ 

 3.1อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟ 

ลำดับที่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 
1 มีดพร้า ใช้สำหรับตัดหญ้าที่ใหญ่กว่าปกติและกิ่งไม้ 

2 เครื่องเป่าลม ใช้เป่าเศษใบไม้ในช่วงทำแนวกันไฟ ทำความสะอาดแนวกันไฟ 
รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

3 เครื่องตัดหญ้า ใช้ตัดคุมหญ้าตามแนวกันไฟทั้งในช่วงฤดูฝน และช่วงทำแนวกันไฟ 
รวมถึงใช้ตัดเคลียร์เส้นทางเข้าไปดับไฟป่า 

4 คราดมือเสือ ใช้คราดเศษใบไม้ในช่วงทำแนวกันไฟ ทำความสะอาดแนวกันไฟ 
รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

 

 3.2 อุปกรณ์ที่จำเป็นเม่ือเกิดเหตุไฟป่า 

ลำดับที่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 
1 เครื่องเป่าลม ใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

2 เครื่องพ่นน้ำแบตเตอรี่ ชุมชนนำมาปรับประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือดับไฟ
ป่า 

3 ถัง 1,000 ลิตร ใช้ใส่น้ำไว้เวลาดับไฟ 

4 ปั๊มพ่นยา ใช้พ่นน้ำดับไฟ 

 

 3.3อุปกรณ์ที่ชุมชนมีอยู่ 

ลำดับที่ รายการ สนับสนุนจาก จำนวน 

1 ที่ตบไฟ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ 6 
2 ชุดถังพ่นน้ำ (แบตเตอรี่) สภาลมหายใจเชียงใหม่ 3 

3 เครื่องเป่าลม สภาลมหายใจเชียงใหม่ 2 
4 คราดมือเสือ สภาลมหายใจเชียงใหม่และ

ของเดิม 
22 

5 เครื่องตัดหญ้า สภาลมหายใจเชียงใหม่ 3 
6 ถังพลาสติกบรรจุน้ำขนาด 200 

ลิตร 
สภาลมหายใจเชียงใหม่ 2 
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ส่วนที่ 4 แผนการบริหารจัดการไฟของชุมชน 

ช่วงเวลาทำแนวกันไฟ ความยาวของแนวกันไฟ 
(กิโลเมตร) 

การบริหารจัดการทำแนวกันไฟ ช่วงเวลาเฝ้าระวังไฟ การบริหารจัดการชุดเฝ้าระวัง เส้นทางลาดตระเวน 

ม.ค.-ก.พ. 20 มอบหมายงานให้หัวหน้าชุด 15 
ชุด ชุดละ14-15คน รับผิดชอบ
ตามช่วงที่ตัวเองประจำจุดอยู่
แล้ว 

ก.พ. - ฝนตก ใช้ชุดทำงานชุดเดียวกับทำแนวกัน
ไฟ เฝ้า 1 ชุด/วัน เวียนกันไป 3 จุด 
ได้แก่ 
จุดที่1 ดอยม่อนล่อง (หลัก) 
ลักษณะเป็นที่โล่ง 
จุดที่2 ม่อนแจ่ม(หลุมดับช้าง) 
ลักษณะไม่มีอาคาร 
จุดที่3 เสาสัญญาณ ลักษณะเป็น
อาคารจุดชมวิว 

ใช้เส้นแนวกันไฟ
ทั้งหมด   
ใช้ชุดทำงานชุด
เดียวกับทำแนวกันไฟ 
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ส่วนที่ 5 รูปแผนที่เส้นแนวกันไฟของชุมชน  
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ส่วนที่ 6 ประมวนภาพกิจกรรมการบริหารจัดการไฟของชุมชน 



57 
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บ้านหนองหอยใหม ่

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริบทชุมชน 

 บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ 11 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
บริบทด้านพื้นที่ – ภูมิประเทศ  

หมู่บ้านนหนองหอย จะมีสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสูง พ้ืนที่ของหมู่บ้านจะตั้งอยู่ตามแนวเทือกเขาถนนธงชัย  ดินดี

แต่น้ำไม่พอใช้(ใช้น้ำฝนเป็นหลัก) มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อ บ้านโป่งไคร้ 

ทิศใต้ ติดต่อ บ้านแม่จิ, ปางไฮ 

ทิศตะวันตก ติดต่อ บ้านแม่ปง, บางบ้อ 

ทิศตะวันออก ติดต่อ บ้านโป่งแยง 

สภาพภูมิอากาศของชุมชนหนองหอยจะมีลักษณะของภูมิอากาศท่ีใกล้เคียงกันตลอดทั้งปี เนื่องจาก

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตร ดังนั้น ภูมิอากาศโดยรวจะคล้ายคลึงกันคือ

เย็น สบายตลอดทั้งปี  

บริบทด้านสังคม - วัฒนธรรม 
ชาวม้งกลุ่มแรก ๆ ที่เขา้มาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้เริ่มจากตระกูลแซ่ย่าง (เตชะเลิศพนา) ซึ่งเข้ามาก่อน

ประมาณ 1 – 2 ปี หลังจากนั้นจึงได้ชักชวนเครือญาติให้เขา้มาตั้งรกรากอยู่ด้วยกัน ในปัจจุบัน มีแซ่ตระกูลต่าง 

ๆ ตามมาตั้งถิ่นฐานในชุมชนอีกหลายตระกูลด้วยกนั เช่น ตระกูลแซ่ซ้งและแซ่ว่าวง เป็นต้น โดยตระกลูแซ่ย่าง

ซึ่งเป็นกลุ่มที่มาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ก่อนตระกูลอ่ืนๆ ถือเป็นตระกลูใหญ่ของชาวม้งท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณื้นที่

แถบตำบลแม่แรมนี้ 

บริบทด้านเศรษฐกิจ - อาชีพ  
อาชีพหลักของชาวม้งในชุมชนหนองหอย คือ การทำการเกษตรกรรมโดยการปลูกผักเช่น ผักสลัด กะหล่ำ แค
รอท และที่มีสวน เช่น ส้มเขียวหวาน และ อะโวคาโดลักษณะของการทำเกษตรจะทำในแบบข้น บันได 
เนื่องจากพ้ืนที่ของชาวม้งเป็นพ้ืนที่สูงและมักจะทำการเกษตรในช่วงฤดูฝน กับช่วงฤดูหนาวเท่านั้น ส่วนในฤดู
ร้อนชาวบ้านมักพากันออกไปหาพื้นที่เพ่ือทำการเกษตรใหม่ เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนแหล่งน้ำ 
ในนอกฤดูฝนไปเช่าพ้ืนที่ราบทำเกษตร  
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ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการไฟของชุมชน 

 ด้านความเป็นมาในการดูแลและป้องกันไฟป่าของชุมชน 

 มีกิจกรรมทำแนวกันไฟมาหลายปีแล้ว แนวกันไฟที่ชาวบ้านทำทั้งหมดมีระยะทาง ประมาณ 12 

กิโลเมตร  ซึ่งจะมีในส่วนทั้งที่เป็นถนนและเป็นพ้ืนที่ป่า ชาวบ้านจะช่วยกันทำแนวกันไฟ ในช่วงเดือนมกราคม

ถึงของทุกปี 

 ด้านการบริหารจัดการทำแนวกันไฟ 

คณะกรรมการจัดการทรัพยากรระดับหมู่บ้านและคณะกรรมการงานพัฒนาระดับหมู่บ้านเป็นชุดเดียวกัน  

10 คน มาจากการลงมติในที่ประชุมของหมู่บ้าน มีอำนาจในการตัดสินใจทุกเรื่องที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน(รวม

ไปถึงการดูแลควบคุมไฟ) วาระ 4 ปี (ปัจจุบัน : 2 ปี) และมีการแบ่งเขตการพัฒนาเป็น 11 เขต  

งานใหญ่ คือ ทำแนวกันไฟ ต้องระดมคนทั้งหมู่บ้าน 

งานเล็ก คือ งานพัฒนา ใช้ 11 เขต หลักเกณฑ์ คือ ชายทุกคนที่แต่งงานแล้วต้องเข้าร่วมกลุ่ม อายุครบ 18 ปีขึ้น

ไป + มีครอบครัว ต้องไปช่วยทำแนวกันไฟ และไปเส้นทางตรวจไฟทุกปี หากไม่ไป/จงใจขาด ปรับ 250 บาท/

คน มีคณะกรรมการดูแลเรื่องการปรับเงิน 

 ลักษณะแนวกันไฟ 

เส้นที่ 1 บริเวณเขตหนองหอยใหม่ – เขตสะเมิงเหนือ มีความกว้าง 12 เมตร ระยะทางประมาณ 5 กม.  

เส้นที่ 2 บริเวณแนวเขตหนองหอยใหม่ – แนวเขตโป่งแยง(ปงไคร้) มีความกว้าง 12 เมตร ระยะทางประมาณ 7 

กม.  

และแนวกันไฟบ้านปงไคร้ โดยนายกอบต.ปงไคร้ ให้เทศบาลมาทำให้โดยใช้รถไถ่ ส่วนคนเฝ้าระวังใช้วิธีจ้าง 

ทั้งหมด 180 คน ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไปพ่อหลวงเป็นคนกำหนด/สั่งการ ในการจัดสรรการทำแนวกันไฟ 

โดยวิธีการใช้ยาฆ่าหญ้า เริ่มปี 63 เรียนรู้จากหนองหอยเก่า ในปีแรกยังควบคุมการใช้ไม่ค่อยได้ ต่อมา ปี 64 พ่น 

2รอบ โดยหญ้าต้นสูงจะใช้การถาง หญ้าต้นต่ำ ใช้ยาฆ่าหญ้า ส่วนเครื่องเป่าลมไม่ค่อยได้ใช้ เนื่องจากพ้ืนที่ชัน 

 



60 

 

ส่วนที่ 3 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟและป้องกันไฟ 

 3.1อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟ 

ลำดับที่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 
1 ยาฆ่าหญ้า (บางชุมชน) ใช้ยาฆ่าหญ้าเพ่ือช่วยในการควบคุมหญ้าในบาง

ช่วงของแนวกันไฟ ในช่วงฤดูฝน เพื่อช่วยให้การทำแนวกันไฟ
ในฤดูแล้งทำได้ง่ายมากข้ึน 

3 เครื่องตัดหญ้า ใช้ตัดคุมหญ้าตามแนวกันไฟทั้งในช่วงฤดูฝน และช่วงทำแนว
กันไฟ รวมถึงใช้ตัดเคลียร์เส้นทางเข้าไปดับไฟป่า 

4 คราดมือเสือ ใช้คราดเศษใบไม้ในช่วงทำแนวกันไฟ ทำความสะอาดแนวกัน
ไฟ รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

5 มีดพร้า ใช้สำหรับตัดหญ้าที่ใหญ่กว่าปกติและกิ่งไม้ 

 

 3.2 อุปกรณ์ที่จำเป็นเม่ือเกิดเหตุไฟป่า 

ลำดับที่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 

1 เครื่องเป่าลม ใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

2 เครื่องพ่นน้ำแบตเตอรี่ ชุมชนนำมาปรับประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือดับไฟป่า 
4 ปั๊มพ่นยา ใช้พ่นน้ำดับไฟ 

5 ไม้ตบไฟ อุปกรณ์ใช้ดับไฟป่า 

 

 3.3อุปกรณ์ที่ชุมชนมีอยู่ 

ลำดับที่ รายการ สนับสนุนจาก จำนวน 

1 ที่ตบไฟ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ 6 
2 ชุดถังพ่นน้ำ (แบตเตอรี่) สภาลมหายใจเชียงใหม่และของเดิม 6 

3 เครื่องเป่าลม  1 
4 คราดมือเสือ สภาลมหายใจเชียงใหม่และของเดิม 22 

 ปั๊มพ่นยา   

5 เครื่องตัดหญ้า สภาลมหายใจเชียงใหม่ 3 
6 ถังพลาสติกบรรจุน้ำขนาด 

200 ลิตร 
สภาลมหายใจเชียงใหม่ 2 
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ส่วนที่ 4 แผนการบริหารจัดการไฟของชุมชน 

ช่วงเวลา
ทำแนวกัน

ไฟ 

ความยาว
ของแนวกัน

ไฟ 
(กิโลเมตร) 

การบริหารจัดการ
ทำแนวกันไฟ 

ช่วงเวลาเฝ้า
ระวังไฟ 

การบริหารจัดการชุด
เฝ้าระวัง 

เส้นทาง
ลาดตระเวน 

ม.ค. 20 มอบหมายงานให้
11 เขต 

ก.พ. - ฝน
ตก 

ชุดละ 6 คน/วัน เส้นทางตรวจไฟ
เดียวกันกับแนวกัน
ไฟ ในการ
ลาดตระเวน ชุดละ 
6 คน/วัน 
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ส่วนที่ 5 รูปแผนที่เส้นแนวกันไฟของชุมชน  
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ส่วนที่ 6 ประมวนภาพกิจกรรมการบริหารจัดการไฟของชุมชน 



64 
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บ้านแม่ข(ิม้ง) 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริบทชุมชน 

 บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 4 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
บริบทด้านพื้นที่ – ภูมิประเทศ  

หมู่บ้านนแม่ขิ จะมีสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสูง ดินดีและแหล่งน้ำดีเนื่องจากมีแม่น้ำไหลผ่าน 

สภาพภูมิอากาศของชุมชนหนองหอยจะมีลักษณะของภูมิอากาศท่ีใกล้เคียงกันตลอดทั้งปี เนื่องจาก

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตร ดังนั้น ภูมิอากาศโดยรวจะคล้ายคลึงกันคือ

เย็น สบายตลอดทั้งปี  

บริบทด้านสังคม - วัฒนธรรม 
แม่ขิ(ม้ง) มีจำนวนบ้านเรือน 80 หลังคาเรือน หรือประมาณ 700 คน ย้ายมาประมาณปี พ.ศ.2521 

บริบทด้านเศรษฐกิจ - อาชีพ  
อาชีพหลักของชาวม้งในชุมชนแม่ขิ คือ การทำการเกษตรกรรมโดยการปลูกผักเช่น ผักสลัด, กะหล่ำ, 
ผักกาดขาว และที่มีการปลูกเพ่ิมเติมในขณะนี้คือ ส้ม, อะโวคาโด ลักษณะของการทำเกษตรจะทำในแบบขั้นน
ได เนื่องจากพ้ืนที่ของชาวม้งเป็นพื้นที่สูง  

อาชีพหลัก คือเกษตรกรเกือบ100% เช่น ผักเมืองหนาวประมาณ21ชนิด(ทั้งปี) 
อาชีพเสริม คือ ค้าขาย(ผัก), รับจ้างทั่วไป, ร้านค้า และที่พัก 

 
 
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการไฟของชุมชน 

 ด้านความเป็นมาในการดูแลและป้องกันไฟป่าของชุมชน 

 มีกิจกรรมทำแนวกันไฟมาหลายปีแล้ว แนวกันไฟที่ชาวบ้านทำทั้งหมดมีระยะทาง ประมาณ  5 

กิโลเมตร  ซึ่งจะมีในส่วนทั้งที่เป็นถนนและเป็นพื้นที่ป่า ชาวบ้านจะช่วยกันทำแนวกันไฟ ในช่วงต้นเดือน

มกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี 

 ด้านการบริหารจัดการทำแนวกันไฟ 

- คณะกรรมการจัดการทรัพยากรระดับหมู่บ้านยังไม่มี ใช้คณะกรรมการหมู่บ้าน 3 หมู่บ้านไปก่อน 
- การทำแนวกันไฟของชุมชนบ้านแม่ขิ(ม้ง) มีชาวบ้านเข้าร่วมประมาณ 125 คนโดยแบ่งเป็น 5 ชุด ชุด

ละ 25 คน มีการเช็คชื่อก่อนและหลังทำ 
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 ลักษณะแนวกันไฟ 

เส้นที่ 1 บริเวณแนวถนน-แนวกันไฟ-พระบาทสี่รอย มีความกว้าง 5 เมตร ระยะทางประมาณ 5 กม. (แนวถนน 

1 กม. ทำเอง 4 กม.) 

การทำแนวกันไฟของชุมชนบ้านแม่ขิ(ม้ง) มีชาวบ้านเข้าร่วมประมาณ 125 คนโดยแบ่งเป็น 5 ชุด ชุด

ละ 25 คน มีการเช็คชื่อก่อนและหลังทำ 

วิธีการ เริ่มโดยใช้มีดพร้าและเครื่องตัดหญ้าไล่ตัดไปตลอดแนวกันไฟ เพื่อความสะดวกในการทำแนว

กันไฟจากนั้นจะใช้คราดเหล็กและไม้กวาดทางมะพร้าว เพื่อกวาดเศษหญ้า-เศษใบไม้ออกกองไว้ด้านข้างของ

แนวกันไฟและปิดท้ายด้วยเครื่องเป่าลมเพื่อเป่าเศษใบไม้ไปกองไว้ข้างๆให้ทางสะอาดยิ่งขึ้น 

ส่วนที่ 3 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟและป้องกันไฟ 

 3.1อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟ 

ลำดับที่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 
1 มีดพร้า ใช้สำหรับตัดหญ้าที่ใหญ่กว่าปกติและกิ่งไม้ 

2 เครื่องเป่าลม ใช้เป่าเศษใบไม้ในช่วงทำแนวกันไฟ ทำความสะอาดแนว
กันไฟ รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

3 เครื่องตัดหญ้า ใช้ตัดคุมหญ้าตามแนวกันไฟทั้งในช่วงฤดูฝน และช่วงทำ
แนวกันไฟ รวมถึงใช้ตัดเคลียร์เส้นทางเข้าไปดับไฟป่า 

4 คราดมือเสือ ใช้กวาดใบไม้ช่วงทำแนวกันไฟ ทำความสะอาดแนวกันไฟ 
รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

5 คราดสปริง ใช้กวาดใบไม้ช่วงทำแนวกันไฟ ทำความสะอาดแนวกันไฟ 
รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

 

 3.2 อุปกรณ์ที่จำเป็นเม่ือเกิดเหตุไฟป่า 

ลำดับที่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 
1 เครื่องเป่าลม ใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

2 ถังพ่นน้ำแบบฉีด(มือสูบ) ชุมชนนำมาปรับประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือดับไฟ
ป่า 

3 ถัง 1,000 ลิตร ใช้ใส่น้ำไว้เวลาดับไฟ 

4 ปั๊มพ่นยา ใช้พ่นน้ำดับไฟ 
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 3.3อุปกรณ์ที่ชุมชนมีอยู่ 

ลำดับที่ รายการ สนับสนุนจาก จำนวน 
1 ที่ตบไฟ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ 3 

2 ถังพ่นน้ำแบบฉีด(มือสูบ)  5 
 ถังฉีดน้ำแบบแบตเตอรรี่ สภาลมหายใจเชียงใหม่ 1 

3 เครื่องเป่าลม สภาลมหายใจเชียงใหม่ 2 

4 คราดมือเสือ สภาลมหายใจเชียงใหม่และ
ของเดิม 

27 

 คราดสปริง  2 
5 เครื่องตัดหญ้า สภาลมหายใจเชียงใหม่ 3 

6 ถังพลาสติกบรรจุน้ำขนาด200 ลิตร สภาลมหายใจเชียงใหม่ 2 

  

  

ส่วนที่ 4 แผนการบริหารจัดการไฟของชุมชน 

ช่วงเวลา
ทำแนวกัน

ไฟ 

ความยาว
ของแนวกัน

ไฟ 
(กิโลเมตร) 

การบริหาร
จัดการทำแนว

กันไฟ 

ช่วงเวลาเฝ้า
ระวังไฟ 

การบริหารจัดการชุดเฝ้า
ระวัง 

เส้นทาง
ลาดตระเวน 

ม.ค.-ก.พ. 5 ชาวบ้านเข้าร่วม
ประมาณ 125 
คนโดยแบ่งเป็น 
5 ชุด ชุดละ 25 
คน 

ก.พ. - ฝน
ตก 

ใช้เวรของแม่ขิม้ง 18 เวร 
เวรละ 5 คน  ขับ
มอเตอร์ไซค์ลาดตระเวน 
ถ้าเกิดเหตุตรงไหนจะ
ประสานตรงไปยังหย่อม
บ้านนั้น 

ตามหย่อมบ้าน 
1)แม่ข(ิม้ง) 
2)แม่ข(ิคนเมือง) 
3)ปางไฮ 
4)วังฮาง 
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ส่วนที่ 5 รูปแผนที่เส้นแนวกันไฟของชุมชน  
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ส่วนที่ 6 ประมวนภาพกิจกรรมการบริหารจัดการไฟของชุมชน 
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บ้านบวกจั่น 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริบทชุมชน 

 บ้านบวกจั่น หมู่ที7่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 

บริบทด้านพื้นที่ - ภูมิประเทศ  
 1) บริบทชุมชน 

 บ้านบวกจั่นเป็นหมู่บ้านชาวเขา ชนเผ่าม้ง ตั้งอยู่เขต ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

พื้นที่ติดกับเขต อำเภอสะเมิง และอำเภอหางดง บ้านบวกจั่น บริบทพื้นที่เป็นภูเขาสูง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2504-

พ.ศ.2506 ประชากร 150 หลังคาเร ือน เด ิมพืชเศรษฐกิจคือ ฝ ิ ่น ข ้าวโพด และข้าว ต ่อมามีการ

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. สัตว ์

  เลี้ยงสัตว์
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ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการไฟของชุมชน 

 ด้านความเป็นมาในการดูแลและป้องกันไฟป่าของชุมชน 

 บ้านบวกจั่น หมู่ที่ 7 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้มีการทำกิจกรรม ทำแนวกันไฟมานานหลาย
สิบปีแล้ว ซึ่งชาวบ้านถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของชุมชนที่ต้องทำทุกๆปี ไม่ว่าจะมีงบประมาณ หรือไม่มี
งบประมาณจากหน่วยงานมาสนับสนุนก็ตาม เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยกันดูแลและป้องกันไฟป่าที่จะ
เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน (เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม) ของทุกๆปี และเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลามเข้าเขต
พื้นที่ สวนเกษตรของชาวบ้าน หรือป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ เองด้วย   แนวกันไฟที่ชาวบ้านทำทั้งหมดมี
ระยะทาง ประมาณ 20 กว่ากิโลเมตร  ซึ่งจะมีในส่วนทั้งที่เป็นถนน  และเป็นพื้นที่ป่า ที่ชาวบ้านช่วยกัน
ทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวกันไฟ 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) 

  เส้นที ่ 1 บริเวณหัวหมู ่บ้าน – 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 
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 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
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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 ใช้สำหรับตัดหญ้าที่ใหญ่กว่าปกติและกิ่งไม้ 
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 
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ส่วนที่ 4 แผนการบริหารจัดการไฟของชุมชน  

ช่วงวันเวลาทำแนวกันไฟ 
(ว/ด/ป) 

ความยาวของแนวกันไฟ 
(กิโลเมตร) 

การบริหารจัดการทำแนว
กันไฟ 

ช่วงเวลาเฝ้าระวังไฟ 
(ว/ด/ป) 

การบริหารจัดการชุดเฝ้าระวัง เส้นทางลาดตระเวน 

11 ก.พ. 64 5 กิโลเมตร แบ ่ ง ช ุ ดทำแนวก ั น ไฟ
ออกเป็น 7 ชุด แต่ละชุด
จะมีเขตรับผิดชอบของชุด
นั้นๆ 

หลังช่วงทำแนวกันไฟ
เส ร ็ จ จนถ ึ งปล าย
เดือนเมษายน หรือ
ถ ึ งช ่ ว งฤด ูฝนตาม
สถานการณ ์

ไม ่ม ีจ ุดและช ุดเฝ ้าระว ังที่
ช ัดเจน ใช้การสังเกตการณ์
จากในหมู่บ้าน 

ไม่มีจุดและชุดเฝ้าระวังที่
ช ั ด เ จ น  ใ ช ้ ก า ร
ส ั ง เ กตการณ ์ จ าก ใน
หมู่บ้าน 
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ส่วนที่ 5 รูปแผนที่เส้นแนวกันไฟของชุมชน 
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ส่วนที่ 6 ประมวนภาพกิจกรรมการบริหารจัดการไฟของชุมชน 
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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 อยู่กันประมาณ 
160 หลังคาเรือน แต่ก่อนทำไร่เลื่อนลอย จนกระทั่งโครงการหลวงเข้ามาสนับสนุนให้ปลูกดอกไม้ กลายเป็น
อาชีพหลักของชาวบ้านในปัจจุบัน  การปลูกกุหลาบของชาวบ้านที่นี ่จะได้ รับการส่งเสริมจากศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงทุ่งเรา 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 เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยกันดูแลและป้องกันไฟป่าที่จะ
เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน (เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม) ของทุกๆปี และเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลามเข้าเขต
พื้นที่ สวนเกษตรของชาวบ้าน หรือป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ เองด้วย   แนวกันไฟที่ชาวบ้านทำทั้งหมดมี
ระยะทาง ประมาณ 40 กว่ากิโลเมตร  ซึ่งจะมีในส่วนทั้งที่เป็นถนน  และเป็นพื้นที่ป่า ที่ชาวบ้านช่วยกัน
ทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวกันไฟ และเส้นทางลาดตระเวนตรวจตราดูไฟป่า ชาวบ้านจะช่วยกันทำแนวกันไฟ 
ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ , มีนาคม ของทุกๆปี ซึ่งข้ึนอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อม และสภาพอากาศของแต่ละปี 
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 ด้านการบริหารจัดการทำแนวกันไฟ 
 

  การบริหารจัดการไฟป่า-ฝุ่นควัน ของชุมชน 

1) คณะกรรมการจัดการระดับหมู่บ้าน 

 บ้านบวกเต๋ยทำแนวกันไฟเมื่อวันที่ วันที่ 3 มกราคม 2564 โดยมีคณะกรรมการงานพัฒนาระดับ

หมู ่บ้านเป็นผู ้ร่วมออกแบบและวางแผนเส้นทางแนวกันไฟและจัดแบ่งกลุ ่มชาวบ้ านเพื ่อทำแนวกันไฟ 

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) มคีวามกว้าง 12 เมตร ระยะทาง 

10 กโิลเมตร 

 เส้นที่ 2 บริเวณแนวเขตที่ทำกิยหมู่บ้านฝั่งสะเมิง (บวกเต๋ย-น้ำริน) มคีวามกว้าง 8 เมตร ระยะทาง 15 

กิโลเมตร 

 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 
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6) บริหารจัดการเชื้อเพลิง 

 ไม่มีการบริหารจัดการใช้ไฟในปีนี้  ปี2564 บ้านบวกเต๋ยได้ส่งรายชื่อขออนุมัติการบริหารจัดการ

เชื้อเพลิงไปยัง อ.แม่ริมและ อ.สะเมิงเนื่องจากพื้นที่ทำกินอยู่ในเขต 2อำเภอ แต่ได้รับการอนุมัติการจัดการ

เชื้อเพลิงเฉพาะเขตของ อ.สะเมิง 

 

  สถานการณ์ไฟป่า ปี พ.ศ. 2564 

  - ไม่มีไฟป่าในพ้ืนที ่

 

  งบประมาณบริหารจัดการไฟที่ได้รับจากหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564 (อ้างอิงจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) 

 1) โครงการจ้างงานให้กับผู ้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จำนวน จำนวน 81,000 บาท เพ่ือ

ลาดตระเวนไฟป่าและดับไฟ 

 2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 20,000 บาท 

  

 ลักษณะแนวกันไฟ 

 1.เป็นเส้นแนวกันไฟที่ชาวบ้านช่วยกันทำข้ึนเพ่ือป้องกันไฟลามข้ามเข้าเขตป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ และป่า

ที่ชุมชนใช้ประโยชน์ แนวกันไฟมีความกว้าง ประมาณ 7-10 เมตร ส่วนใหญ่จะทำตามแนวสันเขา 

 2.แนวกันไฟที่เป็นถนน ที่ชาวบ้านใช้เป็นทั้งถนนเข้าพื้นที่สวน ช่วงฤดูไฟป่าชาวบ้านจะใช้เป็นทั้งแนว

กันไฟ และเส้นทางลาดตระเวนตรวจตราดูไฟด้วย 
 
 

ส่วนที่ 3 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟและป้องกันไฟ 

 3.1อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟ 

ลำดับที่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 
1 เครื่องตัดหญ้า ใช้ตัดคุมหญ้าตามแนวกันไฟทั้งในช่วงฤดูฝน และช่วงทำ

แนวกันไฟ รวมถึงใช้ตัดเคลียร์เส้นทางเข้าไปดับไฟป่า 
2 คราดมือเสือ, คราดสปริง ใช้คราดเศษใบไม้ในช่วงทำแนวกันไฟทำความสะอาด

แนวกันไฟ รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิด
ไฟป่า 

3 เครื่องเป่าลม ใช้เป่าเศษใบไม้ในช่วงทำแนวกันไฟทำความสะอาดแนว
กันไฟ รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟ
ป่า 

4 มีดพร้า ใช้สำหรับตัดหญ้าที่ใหญ่กว่าปกติและกิ่งไม้ 
5 ไม้กวาดทางมะพร้าว ใช้สำหรับกวาดเศษเข้าข้าง 
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 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) สภาลมหายใจเชียงใหม่และ

ของเดิม 
3 

2 คราดมือเสือ สภาลมหายใจเชียงใหม่ 12 
3 เครื่องตัดหญ้า สภาลมหายใจเชียงใหม่ 3 
4 ถังพลาสติกบรรจุน้ำขนาด 200 ลิตร สภาลมหายใจเชียงใหม่ 1 
5 เครื่องเป่าลม สภาลมหายใจเชียงใหม่ 2 
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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 

เ ร ิ ่ มต ั ้ งแต ่ปลาย เด ือน 
ก ุมภาพ ันธ ์  จนถ ึ งช ่ วง
ปลายเดือน เมษายน หรือ
จนถึงช่วงฤดูฝนประมาณ 
3 เดือน 
 

.มีการจัดกำลังประจำจำเฝ
ฝ้าระวัง 3 จุดๆละ 2-3 คน 

ใช้ชุดลาดตระเวนโดยมอเตอร์ไซต์ 2 –3 
คัน ลาดตระเวนตรวจตราตามเส้นทาง
แนวกันไฟ 
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ส่วนที่ 5 รูปแผนที่เส้นแนวกันไฟของชุมชน 
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ส่วนที่ 6 ประมวนภาพกิจกรรมการบริหารจัดการไฟของชุมชน 
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