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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 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



บ้านผานกกก 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริบทชุมชน 

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

 บ้านผานกกกเป็นชุมชนชาวเขา ชนเผ่าม้ง ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ชุมชนอยู่บนเขาเขตอุทยานสุเทพปุย ลักษณะพ้ืนที่ป่าเป็นป่าดิบเขา 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 ซึ่งใช้พื้นที่เกษตรคงเดิม 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% 

 



 
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการไฟของชุมชน 

 ด้านความเป็นมาในการดูแลและป้องกันไฟป่าของชุมชน 

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

 ด้านการบริหารจัดการทำแนวกันไฟ 

 ชุมชนบ้านผานกกกมีการทำแนวกันไฟเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564  มีชาวบ้านร่ วมทำแนวกันไฟ

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  

  มีภารกิจอ่ืนไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟสามารถให้หาคนมาแทนได้ หากไม่มีใคร
มาแทนปรับเงิน 300 บาท แล้วแต่หัวหน้าชุดจะพิจารณา 
 



3) ข้อมูลเรื่องการทำแนวกันไฟ  

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

ระยะทางประมาณ 3 กม. แบ่งทำ 10 ช่วง ช่วงละ 50 เมตร 

 

มีวิธีการทำแนวกันไฟจะใช้คราดและมีดในการถางเศษใบไม้ กิ่งไม้ออกด้านข้าง ใช้เครื่องเป่าลมและ

เครื่องตัดหญ้าช่วยมีดพร้าในการจัดการหญ้าในพ้ืนที่ชันและใช้เครื่องตัดหญ้าจัดการหญ้าในพ้ืนที่ราบ จากนั้น

ใช้เครื่องเป่าลม คราดเหล็กและไม้กวาดทางมะพร้าวเพ่ือกวาดเศษหญ้า-เศษใบไม้ออกกองไว้ด้านข้างของแนว

กันไฟ 

 

4) เส้นทางตรวจไฟ  
เริ่มเฝ้าระวัง 1 มี.ค - 8 เม.ย. 64จัดชุดเฝ้าระวังไฟชุดเดียวกับการทำแนวกันไฟ โดยใช้วันละชุด ชุดแรกวัน

แรก เวียนไปเรื่อยๆ ชุดหนึ่งมี 10-13คน แบ่งลาดตระเวน 2 คน  

แบ่งเป็น 2 เส้น 

เส้นที ่1 หอดูไฟ-บริเวณบ้านเก่า เป็นทางถนน รถยนต์ไปได ้

เส้นที ่2 หอดูไฟ- บริเวณแนวกันไฟม่วงคำ เป็นทางถนน รถยนต์ไปได้ 

เส้นที ่3 หอดูไฟ – บริเวณแนวกันไฟบ้านใหม่สันคะยอม เป็นทางรถมอเตอร์ไซค์ไปได้ 

จุดเฝ้าระวังไฟ คือ หอไฟดอยผาดำ เป็นอาคารมีหลังคาและเก็บอุปกรณ์ดับไฟ 

ถ้าเกิดเหตุไฟ จะใช้เสียงประกาศตามสายของผู้ใหญ่บ้าน ถ้าเกิดเหตุไฟไหม้ชุดที่เป็นคนรับผิดชอบทำแนวกัน

ไฟช่วงนั้นต้องเข้าไปดับก่อน 

- ปกติอุปกรณจัดการไฟจะเก็บไว้ที่ศาลาหมู่บ้านพอถึงเวลาเฝ้าก็จะขนขึ้นไป 

- ไฟมาจากผาดำ มากที่สุด 

 



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.เป็นเส้นแนวกันไฟที่ชาวบ้านช่วยกันทำข้ึนเพื่อป้องกันไฟลามข้ามเข้าเขตป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ และป่า

ที่ชุมชนใช้ประโยชน์ แนวกันไฟมีความกว้าง ประมาณ 7-10 เมตร ส่วนใหญ่จะทำตามแนวสันเขา 

 2.แนวกันไฟที่เป็นถนน ที่ชาวบ้านใช้เป็นทั้งถนนเข้าพ้ืนที่สวน ช่วงฤดูไฟป่าชาวบ้านจะใช้เป็นทั้งแนว

กันไฟ และเส้นทางลาดตระเวนตรวจตราดูไฟด้วย 

แนวสันเขา 

 

 

 



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 



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 

มี ก า ร แ บ่ งชุ ด ท ำแ น วกั น ไฟ
ออกเป็น 10 ชุดๆละ 10-13คน 
ในหนึ่งชุดจะมีเขตรับผิดชอบใน
การทำแนวกันไฟของชุดตัวเอง 

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

จัดชุดเฝ้าระวังไฟชุดเดียวกับการ
ทำแนวกันไฟ โดยใช้วันละชุด ชุด
แรกวันแรก เวียนไปเรื่อยๆ ชุดหนึ่ง
มี  10-13คน แบ่งลาดตระเวน  2 
คน  
 

ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางแนว
กันไฟในการลาดตระเวน ใช้รถ
มอเตอร์ไซค์ จำนวน 2 คันใน
การลาดระเวน 

 

 



ส่วนที่ 5 รูปแผนที่เส้นแนวกันไฟของชุมชน 

 

 



ส่วนที่ 6 ประมวนภาพกิจกรรมการบริหารจัดการไฟของชุมชน 

 





 


