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ชุมชนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้งดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่ 

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

 

 
 

จัดทำโดย  

แผนงานเสริมความเข้มแข็งชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาสงัคม  

สภาลมหายใจเชียงใหม ่
ดาวน์โหลดเอกสาร 



คำนำ 

 

ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ มีสาเหตุจากการเผาในพ้ืนที่ต่างๆ ได้แก่ การ

เผาในพ้ืนที่ป่าเพ่ือหาของป่า เพ่ือกำจัดจัดวัชพืช เพ่ือทำการเกษตรในพ้ืนที่ป่า การเผาในพ้ืนที่เกษตรกรรมใน

พ้ืนที่ราบเพ่ือเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก และเกิดจากการเผาในที่โล่ง ซึ่งมีจำนวนมากในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม

ของทุกปี ประกอบกบสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสลับกบพ้ืนที่ราบหรือแอ่งกระทะลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว เป็น

ปัจจัยที่มีผลต่อการระบายมลพิษโดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศในช่วงดังกล่าวจะมีความกดอากาศสูงจากประเทศ

จีนปกคลุมพ้ืนที่ ทำให้อากาศเคลื่อนตัวช้า เกิดการสะสมมลพิษในอากาศ คือ ฝุ่นละอองและเขม่าควันเกิน

ระดับมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

เล่มแผนฉบับนี้จึงมุ่งแสดงรูปแบบวิธีการที่ชุมชนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมดอยสุเทพ -ปุยใช้เป็น

มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันควันที่ได้ผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยการใช้มีส่วนร่วมของประชากรใน

ชุมชน ที่มีรูปแบบขั้นตอนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

 

          คณะผู้จัดทำ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บ้านดอยปุย 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริบทชุมชน 

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

บริบทด้านพื้นที่ – ภูมิประเทศ  
 ชุมชนบ้านดอยปุย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีแนวเขตติดต่ออำเภอแม่ริมและ
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ใกล้กับพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศกับพระธาตุดอยสุเทพ ห่างจากตัวเมือง
เชียงใหม่ประมาณ 30 กิโลเมตร พ้ืนที่รอบหมู่บ้านเป็นป่าดิบเขา ซึ่งส่วนใหญ่วิวัฒนาการมาจากป่ารุ่ นสอง 
(Secondary Forest) เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เคยถูกแผ้วถางเพ่ือทำเกษตรกรรมแบบไร่หมุนเวียน ต่อมาเมื่อ
ชาวม้งมีรายได้จากการท่องเที่ยว และการปลูกไม้ผล ซึ่งใช้พ้ืนที่ในระดับต่ำกว่ามาทดแทนการทำไร่หมุนเวียน 
ทำให้พ้ืนที่ป่าได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้กลายเป็นป่ารุ่นสองขึ้นมาใหม่ จนกลายเป็นป่าดิบเขา ทั้งนี้ชาวบ้านได้มี
การป้องกันและรักษาป่า มีระเบียบชุมชนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่แยกเป็น 4 ลักษณะ คือ 1) พ้ืนที่สาธารณะ ที่
ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น พ้ืนที่วัด ถนน แม่น้ำ ลำห้วย ลานจอดรถ โรงเรียน เป็นต้น 2) พ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ต้นน้ำชุมชน มีทั้งหมดประมาณ 7 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นป่าดิบเขา ป่าเต็งรัง และป่าเบญจ
พรรณ 3) พ้ืนที่เกษตรกรรม ประมาณ 700 ไร่ และ 4) พ้ืนที่อยู่อาศัย (เฉพาะที่ตั้งบ้านเรือนของหมู่บ้าน) คือ 
บริเวณที่สร้างบ้านเรือน พ้ืนที่ค้าขาย และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ประมาณ 300 ไร่ (ญาณวุฒิ อภิวงค์, 2555) 
มีจำนวนครัวเรือน 303 ครัวเรือน ประชากร 1,445 คน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) ของ
เทศบาลตำบลสุเทพ, ออนไลน์ (มปป.) โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายสินค้าหัตถกรรม และทำ
การเกษตร 
 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 มีสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน
ของเทือกเขาผีปันน้ำตอนบน ความสูงของพ้ืนที่อยู่ระหว่าง 700 – 1,280 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
อากาศเย็นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 7 องศาเซลเซียส สูงสุด 
29 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ส่วนในฤดูฝนอากาศเย็นและชื้น มีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมาก
ประมาณ 1,600 มิลลิเมตร ฝนตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน โดยตกมากที่สุดในเดือนสิงหาคม
และกันยายน (โครงการขยายผลพื้นที่โครงการหลวงในพ้ืนดอยปุย, 2550) 



แหล่งต้นน้ำสำคัญในพ้ืนที่บ้านดอยปุย มี 4 ลำน้ำ ได้แก่ ลำน้ำห้วยเตาเหิน ลำน้ำห้วยแม่นาปาน ลำ
น้ำห้วยผาแดง และลำน้ำห้วยป่าสน ซึ่งลำน้ำที่สำคัญที่สุดของชุมชน คือ ลำน้ำห้วยแม่นาปาน เพราะใช้ใน
การเกษตรเป็นหลัก และเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของลุ่มน้ำแม่ตาช้างที่คนพ้ืนราบได้ใช้ประโยชน์กันอีกด้วย 
 

บริบทด้านสังคม - วัฒนธรรม 
บ้านม้งดอยปุย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ซึ่งเดิมหมู่บ้านดอยปุยเป็นพ้ืนที่ปลูกฝิ่นของชุมชนชาวเขาเผ่าม้ง 

ในปี พ.ศ. 2490 ชุมชนยังตั้งรกรากอยู่ที่บ้านปางป่าคา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาปี 
พ.ศ. 2496 – 2497 ทางการได้ส่งทหารเข้ามาปราบปรามยาเสพติดที่หมู่บ้างปางป่าคา เนื่องจากได้มีกลุ่มจีน
ฮ่อค้าฝิ่นได้เข้ามาอยู่ปะปนกับชาวบ้าน และเมื่อสิ้นสุดการปราบปราม หมู่บ้านปางป่าคาก็ได้ล่มสลายไปใน
ที่สุด ชาวบ้านซึ่งได้รับผลกระทบ และได้อพยพชุมชนเข้ามาตั้งรกรากอยู่ ณ บ้านดอยปุยในปัจจุบัน (ศูนย์
ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2555)  

ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรมนั้น แม้ว่าชาวม้งบ้านดอยปุยจะมีวิถีชีวิตด้านอาชีพที่ปรับเปลี่ยนไปตามบริบท
สังคม จากเดิมที่ยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นการค้าขายและให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ แต่ในด้านการแต่งกาย ภาษา อาหาร ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อทางศาสนา ก็
ยังคงความเป็นเอกลักษณ์แบบคนม้ง และมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิต โดยชาวม้งบ้านดอยปุยมีทั้งคนที่
นับถือศาสนาผี ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ มีประเพณีที่สืบทอดปฏิบัติกันมาอย่างเข้มแข็ง เช่น งานปี
ใหม่ม้ง เซ่นไหว้ป่าดงเซ้ง ไหว้บรรพบุรุษ (เซ้งเม้ง) พิธีกินเจ กินข้าวใหม่ เป็นต้น 
 

บริบทด้านเศรษฐกิจ - อาชีพ  
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายสินค้าหัตถกรรม เป็นการค้าขายแก่นักท่องเที่ยว โดยเปิด
เป็นร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า และเครื่องประดับ รายได้จากการท่องเที่ยวถือเป็น
รายได้หลักของชุมชน รองลงมา คือ อาชีพเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ลิ้นจี่ 
องุ่นไร้เมล็ด ท้อ กาแฟ อโวคาโด้ สตรอเบอรี่ กัญชง และพืชอ่ืน ๆ อาทิ พืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน  
  

 หน่วยงานในพื้นที่ 

  1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 

 2. กรมประชาสงเคราะห์ มีศูนย์พัฒนาด้านการเกษตร และสร้างอาชีพ 

  3. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย 

 
 



ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการไฟของชุมชน 

 

 ด้านความเป็นมาในการดูแลและป้องกันไฟป่าของชุมชน 

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

นานหลาสิบปีมาแล้ว ซึ่งชาวบ้านถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของชุมชนที่ต้องทำทุกๆปี ไม่ว่าจะมีงบประมาณ 

หรือไม่มีงบประมาณจากหน่วยงานมาสนับสนุนก็ตาม เพ่ือเตรียมพร้อมในการช่วยกันดูแลและป้องกันไฟป่าที่

จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน (เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม) ของทุกๆปี และป้องกันไฟป่าที่อาจจะลามเข้าพ้ืนที่

สวนเกษตร ป่าชุมชน หรือป่าต้นน้ำเองด้วย แนวกันไฟที่ชาวบ้านทำทั้งหมดมีระยะทาง ประมาณ 20 กว่า

กิโลเมตร  ซึ่งจะมีในส่วนทั้งที่เป็นถนน  และเป็นพ้ืนที่ป่า ที่ชาวบ้านช่วยกันทำขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวกันไฟ และ

เส้นทางลาดตระเวนตรวจตราดูไฟป่า ชาวบ้านจะช่วยกันทำแนวกันไฟ ในช่วงต้นเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกๆปี  

 

 ด้านการบริหารจัดการไฟ 

 1) คณะกรรมการจัดการระดับหมู่บ้าน 

บ้านม้งดอยปุย มีคณะกรรมการงานพัฒนาระดับหมู่บ้าน 9 คุ้มหรือ(เขต) และคณะกรรมการจัดการทรัพยากร

ระดับหมู่บ้าน ทั้งหมด 13 ชุด (13 คนนี้คือหัวหน้า มีหน้าที่วางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการทำแนวกันไฟ

กำหนดวันเวลาและวิธีการต่างๆรวมไปถึงการลงพ้ืนที่) ซึ่งใน 1 ชุดจะมีจำนวนชาวบ้าน 15-20 คน และมีการ

แบ่งช่วงในการดูแลแนวกันไฟโดยมีการแบ่งเป็น 8 ช่วงต่อคณะกรรมการ1ชุด ช่วงล่ะ 150 เมตร ซึ่ง1ชุด ก็

จะต้องดูแลแนวกันไฟ 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 – หน่วยพิทักษ์ผาดำที่ 1(เส้นถนน) เป็นป่าดงดิบ ช่วงเวลาจัดทำ 

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี  แนวกันไฟมีความกว้าง 7-10 เมตร ระยะทางประมาณ 5 กม. จำนวนผู้ร่วม

จัดทำ ประมาณ 200 คน 



 เส้นที่ 2 บริเวณ หน่วยพิทักษ์ผาดำที่ 1-น้ำตกศรีสังวาลย์ เป็นป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง 

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

จำนวนผู้ร่วมจัดทำ ประมาณ200 คน 

 เส้นที่ 3 บริเวณผากลอง – น้ำตกศรีสังวาลย์ เป็นป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณ ช่วงเวลาจัดทำ 

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี แนวกันไฟมีความกว้าง 7-10 เมตร ระยะทางประมาณ 6 กม. จำนวนผู้ร่วม

จัดทำ ประมาณ200 คน 

 เส้นที ่4 บริเวณยอดดอยปุย – ผากลอง เป็นป่าดงดิบ ช่วงเวลาจัดทำ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์  ของ

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

 เส้นที่ 5 บริเวณก่ิวแม่ใน – ป้อมเฝ้าระวังไฟกลางหมู่บ้าน (ป้อมทำพิธี) เป็นป่าดงดิบ ช่วงเวลา

จัดทำช่วงเดือนกุมภาพันธ์    ของทุกปี แนวกันไฟมีความกว้าง 7-10 เมตร ระยะทางประมาณ 4 กม. จำนวนผู้

ร่วมจัดทำ ประมาณ200 คน 

 4) วิธีการจัดการ 

  คือมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 13 ชุด ชุดล่ะ 15- 20 คน โดยหัวหน้าทีมทั้ง 13 คนรวมทั้ง

ผู้ใหญ่บ้านช่วยกันวางแผนการดำเนินงาน กำหนดวันเวลาและวิธีการต่างๆออกมาแล้วก็ลงพ้ืนที่เพ่ือสำรวจ

เส้นทางแนวกันไฟ ทำความสะอาด ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2564 ต่อมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เริ่มทำแนว

กันไฟ หลังจากนั้น ประมาณ 1 สัปดาห ์ ก็จะเข้าไป  ทำความสะอาดอีกครั้ง ซึ่งแต่ละชุดก็จะเข้าไปทำความ

สะอาดในพ้ืนที่ของตัวเองรับผิดชอบและลาดตระเวนตามเส้นทางแนวกันไฟโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งถ้าหาก

พบเห็นไฟป่าขึ้นมาชุดไหนเป็นเวรเฝ้าก็จะเป็นชุดที่ต้องเข้าไปดับไฟป่าเป็นด่านแรก หากไฟรุกลามคาดจะ

รับมือไม่ไหวหัวหน้าชุดก็จะประสารไปทางผู้นำชุมชนเพ่ือขอกำลังเสริมเข้าช่วยสกัดไฟ  

 5) จุดเฝ้าระวังไฟป่า  

 จุดเฝ้าระวังไฟป่ามี 2 จุด ดังต่อไปนี้ 

 1.ป้อมเฝ้าระวังไฟกลางหมู่บ้าน (ป้อมทำพิธี) ประเภทจุดเฝ้าระวังเป็นอาคารมีหลังคา ช่วงเวลาเฝ้า

ระวังหลังจากทำแนวกันไฟเสร็จเรียบร้อย เวลาปฏิบัติการ 24 ชั่วโมง จำนวนผู้ปฏิบัติการ เป็นผู้หญิง 2-3 คน

หน่วยงานที่สนับสนุนคือชุมชน จะมีวิธีการจัดการ คือมีการสังเกตการณ์ และดูแลเรื่องการลงชื่อเข้าออกของ

ทุกคน (โดยจะต้องลงรายละเอียดเรื่องสถานที่และเวลาเข้าออกให้ชัดเจน) 

 2.ผากลอง ประเภทจุดเฝ้าระวังคือไม่มีอาคาร ช่วงเวลาเฝ้าระวัง หลังจากทำแนวกันไฟเสร็จ

เรียบร้อยเวลาปฏิบัติการ 24 ชั่วโมง จำนวนผู้ปฏิบัติการ เป็นผู้ชาย 10-15 คน หน่วยงานที่สนับสนุนคือชุมชน 

วิธีการจัดการ คนเฝ้าจุดจะมีหลายหน้าที่ดังนี้1.มีการสังเกตการณ์เฝ้าระวัง 2.ดูแลเรื่องการลงชื่อเข้าออกของ

ทุกคน 3.ทำความสะอาด 4.ล่าตระเวน  5.ดับไฟ 



 ลักษณะแนวกันไฟ 

 แนวกันไฟของบ้านม้งดอยปุยจะมีอยู่ 2 ลักษณะด้วยกัน 

 1.แนวกันไฟที่เป็นถนน ที่ชาวบ้านใช้เป็นทั้งถนนเข้าพ้ืนที่สวน ช่วงฤดูไฟป่าชาวบ้านจะใช้เป็นทั้งแนว

กันไฟ และเส้นทางลาดตระเวนตรวจตราดูไฟด้วย 

 2.เป็นเส้นแนวกันไฟที่ชาวบ้านช่วยกันทำขึ้นเพ่ือป้องกันไฟลามข้ามเข้าเขตป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ และป่า

ที่ชุมชนใช้ประโยชน์ 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 บริเวณแม่นา

ไทร ผู้ร่วมดับไฟ  เป็นชาวบ้านดอยปุย ประมาณ 10 คน และเจ้าหน้าทีเ่สือไฟ จากสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ 

 
 

 งบประมาณบริหารจัดการไฟที่ได้รับ ปี พ.ศ. 2564 

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

โดยสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 

2) เทศบาลตำบลสุเทพ จำนวน 20,000บาท เพ่ือใช้เกี่ยวกับไฟป่า 

3) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จำนวน 20,000บาท 

4) สภาลมหายใจเชียงใหม่ จำนวน 10,000 บาท 

               

ส่วนที่ 3 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟและป้องกันไฟ 

 3.1อุปกรณ์ทีจ่ำเป็นในการทำแนวกันไฟ 

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 

  

 



 3.2 อุปกรณ์ที่จำเป็นเมื่อเกิดเหตุไฟป่า 

ลำดับที่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 
1 เครื่องเป่าลม ใช้เป่าใบไม้ เพ่ือทำแนวไม่ให้ไฟรุกลามข้ามได้ 
2 เลื่อยยนต์ ใช้ตัดได้ทีถูกไฟไหม้แล้วล้ม อาจจะกลิ้งเป็นเชื้อเพลง

ได้ 
3 มีด ใช้ตัดกิ่งไม้ทำแนวกันไฟใหม่ หรือที่เรียกแนวกันชน 
4 ถังโปโดฉีดน้ำ ใช้ฉีดดับไฟ หรือลดความร้อนจากเปลวไฟ 
5 วิทยุสื่อสาร ใช้สื่อสารหรือประสานกับหน่วยงานเพื่อขอกำลัง

เสริม 
6 ไฟฉาย ใช้ส่องสว่างในเวลากลางคืน 
7 รองเท้าเดินป่า ใช้ในการเดินป่าและปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า 

 

 3.3อุปกรณ์ที่ชุมชนมีอยู่ ณ ปัจจุบัน (ข้อมูล ปี 2564) 

ลำดับที่ รายการ สนับสนุนจาก จำนวน 
1 ชดุถงัพ่นน ำ้ (แบตเตอรี่) สภำลมหำยใจเชียงใหม่และของเดิม 5 
2 เครื่องเป่ำลม  10 

3 ครำดมือเสือ สภำลมหำยใจเชียงใหม ่ 12 
4 เครื่องตดัหญำ้ สภำลมหำยใจเชียงใหม ่ 3 
5 ถงัพลำสตกิบรรจนุ ำ้ขนำด 200 ลิตร สภำลมหำยใจเชียงใหม ่ 2 



ส่วนที่ 4 แผนการบริหารจัดการไฟของชุมชน ปี พ.ศ.2564 

 

ช่วงวันเวลา 
ทำแนวกันไฟ 

(ว/ด/ป) 

ความกว้าง และความ
ยาว ของแนวกันไฟ 

(กิโลเมตร) 

การบริหารจัดการ การเฝ้าระวังไฟ การบริหารจัดการชุดเฝ้าระวัง เส้นทางลาดตระเวน 

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

แบ่งเป็น 13 ชุดๆ
ละ 15-20 คน 1ชุด 
รับผิดชอบ8 ช่วงๆ
ละ ประมาณ 150 
เมตร 

เฝ้าระวังหลังจากทำ
แนวกันไฟแล้วเสร็จ 
จนถึง เดือนพฤษภาคม 
หรือเริ่มมีฝน 

จะแบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 จะอยู่จุด
เฝ้าระวังท้ายหมู่บ้าน ประมาณ 2-3 คน 
ตรวจเช็คลงเชื้อคนเข้าออก (เข้าพ้ืนที่
เกษตร) ชุดที่ 2 จะเป็นชุดลาดตระเวน
โดยใช้มอเตอร์ไซค์ ลาดตระเวนตาม
เส้นทางแนวกันไฟ ประมาณ 2 คน  

ใช้เส้นเดียวกันกับแนวกันไฟ
และถนน 



ส่วนที่ 5 รูปแผนที่เส้นแนวกันไฟของชุมชน 
 

 



ส่วนที่ 6 ประมวนภาพกิจกรรมการบริหารจัดการไฟของชุมชน  

        

           

           

 


