
 

แผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงแก้ไขปัญหาไฟป่า-ฝุ่นควัน 

ชุมชนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้งดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่ 

“ บ้านน้ำซุ้ม-ห้วยกว้าง หมู่ที่ 8 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ” 

 

 
 

จัดทำโดย  

แผนงานเสริมความเข้มแข็งชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาสงัคม  

สภาลมหายใจเชียงใหม ่
ดาวน์โหลดเอกสาร 



คำนำ 

 

ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ มีสาเหตุจากการเผาในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ การ

เผาในพื้นที่ป่าเพื่อหาของป่า เพื่อกำจัดจัดวัชพืช เพื่อทำการเกษตรในพื้นที่ป่า การเผาในพื้นที่เกษตรกรรมใน

พ้ืนที่ราบเพื่อเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก และเกิดจากการเผาในที่โล่ง ซึ่งมีจำนวนมากในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม

ของทุกปี ประกอบกบสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสลับกบพื้นที่ราบหรือแอ่งกระทะลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว เป็น

ปัจจัยที่มีผลต่อการระบายมลพิษโดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศในช่วงดังกล่าวจะมีความกดอากาศสูงจากประเทศ

จีนปกคลุมพื้นที่ ทำให้อากาศเคลื่อนตัวช้า เกิดการสะสมมลพิษในอากาศ คือ ฝุ่นละอองและเขม่าควันเกิน

ระดับมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

เล่มแผนฉบับนี้จึงมุ่งแสดงรูปแบบวิธีการที่ชุมชนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมดอยสุเทพ-ปุยใช้เป็น

มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันควันที่ได้ผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยการใช้มีส่วนร่วมของประชากรใน

ชุมชน ที่มีรูปแบบขั้นตอนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

 

          คณะผู้จัดทำ 

 

 

 

 

 

 

 



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 ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ของ

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 ต้องไปทำแนวกันไฟบ้านละ 1 

คน ถ้าไม่มาทำแนวกันไฟ ปรับ 300 บาท หรือหาคนมาแทน ยกเว้นกรณีป่วย 



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 

 



 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) สภาลมหายใจเชียงใหม่และของเดิม 5 

2 เครื่องเป่าลม สภาลมหายใจเชียงใหม่ 2 

3 คราดมือเสือ สภาลมหายใจเชียงใหม่และของเดิม 10 
4 เครื่องตัดหญ้า สภาลมหายใจเชียงใหม่ 3 

5 ถัง 200 ลิตร สภาลมหายใจเชียงใหม่ 2 

  

  

 

 



ส่วนที่ 4 แผนการบริหารจัดการไฟของชุมชน 

ช่วงเวลาทำ
แนวกันไฟ 

ความยาวของแนวกันไฟ 
(กิโลเมตร) 

การบริหารจัดการทำแนวกันไฟ ช่วงเวลาเฝ้าระวังไฟ การบริหารจัดการชุดเฝ้าระวัง เส้นทางลาดตระเวน 

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

มี.ค. – เม.ย. ผู้ปฏิบัติงาน 4 คน/วัน (แบ่งเป็นน้ำ
ซุ้ม2 คนและห้วยกว้าง2คน 
เรียงลำดับตามบ้านเลขที่ไม่
เกี่ยวกับชุดทำแนวกันไฟ) เฝ้าระวัง
จุดแล้วแยกย้ายไปลาดตระเวน 

เส้นที่ 1 บริเวณหัวหมู่บ้าน - 
โรงเรียนบ้านน้ำซุ้ม จำนวนเวร 1 คน 
เส้นที่ 2 บริเวณ ถ้ำตั๊กแตน - ถนน
บ้านน้ำซุ้ม จำนวนเวร 1 คน 
เส้นที่ 3 บ้านสามหลัง – ต้นน้ำซุ้ม 
จำนวนเวร 1 คน 



ส่วนที่ 5 รูปแผนที่เส้นแนวกันไฟของชุมชน 

 



ส่วนที่ 6 ประมวนภาพกิจกรรมการบริหารจัดการไฟของชุมชน 

 

 


