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จัดทำโดย  

แผนงานเสริมความเข้มแข็งชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาสงัคม  

สภาลมหายใจเชียงใหม ่
ดาวน์โหลดเอกสาร 



คำนำ 

 

ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ มีสาเหตุจากการเผาในพ้ืนที่ต่างๆ ได้แก่ การ

เผาในพ้ืนที่ป่าเพ่ือหาของป่า เพ่ือกำจัดจัดวัชพืช เพ่ือทำการเกษตรในพ้ืนที่ป่า การเผาในพ้ืนที่เกษตรกรรมใน

พ้ืนที่ราบเพ่ือเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก และเกิดจากการเผาในที่โล่ง ซึ่งมีจำนวนมากในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม

ของทุกปี ประกอบกบสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสลับกบพ้ืนที่ราบหรือแอ่งกระทะลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว เป็น

ปัจจัยที่มีผลต่อการระบายมลพิษโดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศในช่วงดังกล่าวจะมีความกดอากาศสูงจากประเทศ

จีนปกคลุมพ้ืนที่ ทำให้อากาศเคลื่อนตัวช้า เกิดการสะสมมลพิษในอากาศ คือ ฝุ่นละอองและเขม่าควันเกิน

ระดับมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

เล่มแผนฉบับนี้จึงมุ่งแสดงรูปแบบวิธีการที่ชุมชนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมดอยสุเทพ -ปุยใช้เป็น

มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันควันที่ได้ผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยการใช้มีส่วนร่วมของประชากรใน

ชุมชน ที่มีรูปแบบขั้นตอนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

 

          คณะผู้จัดทำ 

 

 

 

 

 

 

 



บ้านขุนช่างเค่ียน 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริบทชุมชน 

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

 บ้านม้งขุนช่างเคี่ยน อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย สภาพพ้ืนที่หมู่บ้านตั้งอยู่บนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ลุ่ม
น้ำชั้น 1A ล้อมรอบด้วยพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาและหุบเขา 
นิยมปลูกบ้านอยู่ใกล้ชิดกันในกลุ่มเครือญาติ โดยมีเรือนใหญ่ของคนสำคัญอยู่ตรงกลาง หน้าบ้านหันไปตามทิศ
ความลาดลงของภูเขาหมู่บ้าน ลักษณะบ้านเรือนส่วนใหญ่จะปลูกบ้านเรือนติดพ้ืนดิน (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 คือหย
อมบ้านหนึ่งอยู่บริเวณศูนย์วิจัยเกษตรในปจจุบัน และอีกหยอมบ้านหนึ่งบริเวณหนาหมูบ้าน โดยมีนายจูยี่ แซลี่ 
และมีนายหลี่ แซย่าง เป็นผู้นำ พ้ืนที่บริเวณนี้แรกเริ่มชาวบ้านจะทำไรเลื่อนลอย   ปลูกพืชล้มลุกและปลูกฝน 



ทำใหตั้งแต่ ปพ.ศ.2508 – พ.ศ.2517 ในหลวง(รัชกาลที่ 9) ได้ทรงเสด็จเป็นประจำทุกป ปละ 1 ครั้งและได้
พระราชทานพันธุพืช (ผักและผลไม้เมืองหนาว) และพันธุสัตว (หมูและแกะ)        เพ่ือทดแทนการปลูกฝน ซึ่งในป
พ.ศ. 2510 ในหลวง(รัชกาลที่ 9) ได้รวมบ้านทั้ง 2 หยอมบ้านเข้าด้วยกันในบริเวณหนาหมูบ้านและได้ใชพ้ืนที่
บริเวณศูนย์วิจัยเกษตรเป็นที่ตั้งโครงการหลวงแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ.2522 และในปเดียวกันนั้นเอง 
นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้ตั้งชื่อขึ้นใหม่เป็นบ้านขุนช่างเคี่ยน 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 ซึ่งไม่ได้รวมเฉพาะผู้ที่อยู่ภายใตหลังคาเรือนเดียวกัน แต่รวมไปถึงผู้ที่อยู่ภายใตอำนาจ หัวหนา
ครอบครัวคนเดียวกันด้วยองคประกอบ ของครัวเรือนอาจประกอบขึ้นด้วยตั้งแต่ครอบครัวแรกเริ่ม อัน
ประกอบด้วย พอแม่และลูกๆ ที่ยังไม่ได้แต่งงาน จนถึงครอบครัวขยายของญาติ ครอบครัวหนึ่งจะมีชายผู้มีอาวุโส
สูงสุดเป็นหัวหน้าและเป็นผู้นำในครอบครัว สมาชิกอ่ืนจะตองเชื่อฟงในขณะที่พอแม่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อลูกชายคนโต
แต่งงานจะไปสร้างบ้านใหม่เพ่ืออาศัยอยู่กับภรรยาและลูก 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) ชาวบ้านทำการเกษตรเพ่ือยังชีพ โดยการปลูกข้าว ปลูก
พืชผัก และเลี้ยงสัตว์ ไว้บริโภคในครัวเรือน บางส่วนก็นำไปแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของจำเป็นอ่ืน ๆ มีจำนวนสมาชิกใน
ครอบครัวมาก เพ่ือเป็นแรงงานในการทำการเกษตร จนกระทั่งในปี พ.ศ.2522 มูลนิธิโครงการหลวงได้เข้ามาปลูก
พืชเมืองหนาว รวมทั้งมีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย วิถีชีวิตและอาชีพของคนในชุมชนจึง
เปลี่ยนไปสู่การทำเกษตรเพ่ือสร้างรายได้ (พัชทิชา กุลสุวรรณ์, 2554) 
 ปัจจุบันชาวบ้านขุนช่างเคี่ยน มีรายได้จากการทำเกษตรกรรม เพาะปลูก กาแฟ พลับ ลิ้นจี่ ผักกาดขาว 
กะหล่ำปลี ซาโยเต้ สตอเบอร์รี่ เป็นต้น นอกจากอาชีพนอกภาคการเกษตรแล้ว ยั งมีการประกอบอาชีพ รับจ้าง 
ค้าขาย ขายของที่ระลึก และให้บริการนักท่องเที่ยว  



ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการไฟของชุมชน 

 ด้านความเป็นมาในการดูแลและป้องกันไฟป่าของชุมชน 

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

สิบปีแล้ว ซึ่งชาวบ้านถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของชุมชนที่ต้องทำทุกๆปี ไม่ว่าจะมีงบประมาณ หรือไม่มีงบประมาณ

จากหน่วยงานมาสนับสนุนก็ตาม เพ่ือเตรียมพร้อมในการช่วยกันดูแลและป้องกันไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน 

(เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม) ของทุกๆปี และเพ่ือป้องกันไม่ให้ไฟป่าลามเข้าเขตพ้ืนที่ สวนเกษตรของชาวบ้าน 

หรือป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ เองด้วย   แนวกันไฟที่ชาวบ้านทำทั้งหมดมีระยะทาง ประมาณ 6 กว่ากิโลเมตร  ซึ่งจะมีใน

ส่วนทั้งที่เป็นถนน  และเป็นพ้ืนที่ป่า ที่ชาวบ้านช่วยกันทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวกันไฟ 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

เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าโอกาสที่จะเกิดไฟป่าลามมาทางทิศใต้มีน้อยมาก) แต่มีการทำแนวกันไฟเส้นใหม่เพ่ิม มา

บริเวณทางไปห้วยตึงเฒ่า  

 4) วิธีการจัดการ 

ชุดทำงานมีทั้งหมด11ชุด ชุดละ 11-23 คน คัดเลือกมาจากวิธีการจับฉลาก คุณสมบัติคือชาย/หญิงยกเว้น

ผู้สูงอายุอาจมีการปรับเกณฑ์ โดยยึดตามบ้านเลขท่ีอย่างน้อย1คน/หลัง 

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

แนวกันไฟเองให้ตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ โดยก่อนหน้าวันทำแนวกันไฟ1วันคณะกรรมการหมู่บ้านจะไปช่วยกันตัด

หญ้า(ใช้เครื่องตัดหญ้าส่วนตัว)เพ่ือความสะดวกในวันที่ทำแนว พอถึงวันทำแนวกันไฟจะใช้จอบ คราด ถางออกข้าง 

ส่วนการทำความสะอาดแนวกันไฟให้ใช้ชุดเฝ้าระวังวันนั้น และเรื่องข้าวถ้ามีงบประมาณจะมีแค่กับให้มากินร่วมกัน

ส่วนข้าวนำมาเอง 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 กิโลเมตร

จำนวนเวร1คน 

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.ถ้ามีสถานการณ์ไฟก็จะเฝ้าเรื่อยๆ

จนกว่าจะเสร็จ จำนวนผู้ปฏิบัติงาน5-6คน วิธีการจัดการคือเป็นจุดตรวจคนเข้า-ออกหมู่บ้าน 



  จุดที่2 บริเวณแยกSide B เป็นจุดเฝ้าระวังที่โล่งช่วงเวลาเฝ้าระวังตั้งแต่ปลายกุมภาพันธ์ถึงประกาศ

จังหวัด60วันเผา เวลาปฏิบตัิการคือ8.00น.-17.00น.ถ้ามีสถานการณ์ไฟก็จะเฝ้าเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จ จำนวน

ผู้ปฏิบัติงาน5-6คน วิธีการจัดการคือเป็นพื้นที่โล่งเนินสูงใช้ดูไฟป่า 

 ลักษณะแนวกันไฟ 

 แนวกันไฟของบ้านขุนช่างเคี่ยนจะมีอยู่ 2 ลักษณะด้วยกัน 

 1.แนวกันไฟที่เป็นถนน ที่ชาวบ้านใช้เป็นทั้งถนนเข้าพ้ืนที่สวน ช่วงฤดูไฟป่าชาวบ้านจะใช้เป็นทั้งแนวกัน

ไฟ และเส้นทางลาดตระเวนตรวจตราดูไฟด้วย 

 2.เป็นเส้นแนวกันไฟที่ชาวบ้านช่วยกันทำขึ้นเพ่ือป้องกันไฟลามข้ามเข้าเขตป่าชุมชน 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 จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่ารอยต่อกับ

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 

 

 

 

 

 



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 

  

 



 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 

   

 

 

 

 

 

 

 



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
สิ้ น เดื อ น เม ษ าย น  ห รื อ
จนกว่าจะมีฝนตก หรือแน่ใจ
ว่าไฟจะไม่เกิดอีกแล้ว 

ใช้ชุดการทำงานเดียวกับชุด
ทำแนวกันไฟ 
 

เส้นทางตรวจไฟ จะใช้เส้นแนว
กันไฟทั้งหมด 

 

 

 



ส่วนที่ 5 รูปแผนที่เส้นแนวกันไฟของชุมชน 



ส่วนที่ 6 ประมวนภาพกิจกรรมการบริหารจัดการไฟของชุมชน ปี 2564

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


