
แผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงแก้ไขปัญหาไฟป่า-ฝุ่นควัน 

ชุมชนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้งดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่ 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  
 



 
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 

 



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 ถังพลาสติกบรรจุน้ำขนาด200 ลิตร สภาลมหายใจเชียงใหม่ 2 



ส่วนที่ 4 แผนการบริหารจัดการไฟของชุมชน 

ช่วงเวลาทำ
แนวกันไฟ 

ความยาวของ
แนวกันไฟ 
(กิโลเมตร) 

การบริหาร
จัดการทำแนว

กันไฟ 

ช่วงเวลาเฝ้า
ระวังไฟ 

การบริหาร
จัดการชุดเฝ้า

ระวัง 

เส้นทาง
ลาดตระเวน 

ม.ค. 20 มอบหมายงาน
ให้11 เขต 

ก.พ. - ฝนตก ชุดละ 6 คน/วัน เส้นทางตรวจไฟ
เดียวกันกับแนวกัน
ไฟ ในการ
ลาดตระเวน ชุดละ 
6 คน/วัน 

 

 



ส่วนที่ 5 รูปแผนที่เส้นแนวกันไฟของชุมชน  

 

 



ส่วนที่ 6 ประมวนภาพกิจกรรมการบริหารจัดการไฟของชุมชน 



 

 

 


