
แผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงแก้ไขปัญหาไฟป่า-ฝุ่นควัน 

ชุมชนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้งดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่ 

“ บ้านห้วยเสี้ยว (หย่อมบ้าน) หมู่ท่ี 9 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



บ้านห้วยเสี้ยว 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริบทชุมชน 

 บ้านห้วยเสี้ยว (หย่อมบ้าน) หมู่ที่ 9 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
บริบทด้านพื้นที่ – ภูมิประเทศ  

บ้านห้วยเสี้ยวตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 500 - 800 เมตร เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา ประชากร
ประมาณ 80 หลังคาเรือน เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตการปกครองของหมู่9 บ้านทุ่งปงใต้ 
 

บริบทด้านสังคม - วัฒนธรรม 
ชุมชนบ้านห้วยเสี้ยวเป็นชุมชนขนาดเล็ก เป็นชาวม้งและคนเมือง มีวิถีการดำรงชีวิตที่คล้ายกันใน

บางอย่าง เช่น อาชีพเกษตร ศาสนา จะมีบ้างที่วัฒนธรรมและพิธีกรรมแตกต่างกัน เช่น เครื่องแต่งกาย แต่
ปัจจุบันลักษณะการแต่งกายชุดประจำเผ่า 

บริบทด้านเศรษฐกิจ - อาชีพ  
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยแยกเป็นทำการเกษตรและรับจ้าง  
เกษตรกรบางส่วนที่เป็นสมาชิกโครงการหลวง ผลผลิตหลัก ได้แก่ ผักกาดกวางตุ้งต้น คะน้าฮ่องกง 

ยอดชาโยเต้ ลูกชาโยเต้ เบบี้ฮ่องเต้ ผักกาดหอมใบแดง มะเขือม่วง ก้านเขียว มะเขือม่วงก้านดำ ถั่วแ ขก 
กุยช่ายดอกไต้หวัน มะระหยก มะระขาว เสาวรสหวานไทนุง อาโวคาโด โกโก้ งาดำ ถั่วขาว ข้าว กุหลาบ
กระถาง ไก่กระดูกดำ ไก่ฟ้า ไก่เล็กฮอร์น น้ำมันงาดำ น้ำมันอาโวคาโด 
 
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการไฟของชุมชน 

 ด้านความเป็นมาในการดูแลและป้องกันไฟป่าของชุมชน 

 มีกิจกรรมทำแนวกันไฟมานานแล้ว แนวกันไฟที่ชาวบ้านทำทั้งหมดมีระยะทาง ประมาณ 7 กิโลเมตร  

ซึ่งจะมีในส่วนทั้งที่เป็นถนนและเป็นพื้นที่ป่า ชาวบ้านจะช่วยกันทำแนวกันไฟ ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของ

ทุกๆปี ซึ่งชุมชนถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของชุมชนที่ต้องทำทุกๆปี ไม่ว่าจะมีงบประมาณ หรือไม่มีงบประมาณ

มาสนับสนุน  

 ด้านการบริหารจัดการทำแนวกันไฟ 

บ้านห้วยเสี้ยวมีคณะกรรมการงานพัฒนาระดับหมู่บ้านและคณะกรรมการจัดการทรัพยากรระดับ

หมู่บ้านเป็นชุดเดียวกัน แบ่งเป็น 6 คุ้ม นำโดย ผู้ช่วยสือ เลากว้าง (ผู้นำชุมชน) เป็นหัวหน้าหลัก ส่งคำสั่งไปยัง 

กรรมการหมู่บ้าน 5 คน(บริหารหลัก) ส่งคำสั่งไปยัง กรรมการคุ้ม6คุ้ม(บริหารคุ้ม)  ซึ่งใน 1 คุ้มจะมีจำนวน



ชาวบ้าน 10-15 คน โดยใช้พ่อหลวงคนเดียวกับบ้านทุ่งโป่งใต้ เนื่องจากตามราชการยึดตามหมู่ เวลา

งบประมาณมาก็จะไปลงหมู่บ้านทุ่งโป่งใต้ ผู้นำชุมชนบ้านห้วยเสี้ยวเป็นผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านทุ่งโป่งใต้ 

 ลักษณะแนวกันไฟ 

แนวกันไฟมี 3 เส้น มีทั้งแนวกันไฟถนนและในป่า 

เส้นที่ 1 (เส้นหลัก) บริเวณกันทางน้ำแพร่ ความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาทำ 1 วัน  

เส้นที่ 2 ความยาวประมาณ  2.7 กิโลเมตร วิธีการจัดการ ใช้เครื่องเป่าลมเป่าโดยกรรมการหมู่บ้าน 

เส้นที่ 3 บริเวณด้านล่างอ่างเก็บน้ำ ความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ใช้เวลาทำประมาณ 1 วัน  

เริ่มจากท้ายหมู่บ้านทางทิศใต้ เพ่ือป้องกันไฟป่าเข้าจากพ้ืนที่ตำบลน้ำแพร่ อ้อมข้ึนสันเขาทางทิศตะวันออก 

เพ่ือป้องกันไฟป่าจะที่เข้าจากหมู่ที่ 1 แล้วตัดซ้ายลงถนนทางเข้าหมู่บ้าน ข้ามถนนและขนานไปตามแนวถนน

ลูกรังจนไปสิ้นสุดที่ห้วยผึ้ง เพื่อเป็นแนวป้องกันไฟจากด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน  

การทำแนวกันไฟของชาวบ้านห้วยเสี้ยว จะใช้เครื่องเป่าลม (จากสภาลมหายใจเชียงใหม่ในปี 2563) เป่านำไป

ก่อนแล้วใช้มีดไล่ตามตัดดายหญ้า จากนั้นจึงใช้คราดสปริง คราดเหล็ก และไม้กวาดทางมะพร้าว เพ่ือกวาดเก็บ

กองเศษหญ้ามากองไว้ข้างของแนวกันไฟ 

ส่วนที ่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 



 3.2 อุปกรณ์ที่จำเป็นเม่ือเกิดเหตุไฟป่า 

ลำดับที่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 
1 เครื่องเป่าลม ใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

2 เครื่องพ่นน้ำแบตเตอรี่ ชุมชนนำมาปรับประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือดับไฟ
ป่า 

3 ไฟฉายคาดหัว ใช้เวลาเข้าดับไฟป่าเวลากลางคืน 

4 หน้ากากอนามัย ใช้ป้องกันฝุ่นควัน 
5 ชุดปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับบาดเจ็บ 

 

 3.3อุปกรณ์ที่ชุมชนมีอยู่ 

ลำดับที่ รายการ สนับสนุนจาก จำนวน 
1 ชุดถังพ่นน้ำ (แบตเตอรี่) สภาลมหายใจเชียงใหม่และของเดิม 3 

2 ก้านฉีดแบบสูบมือ สภาลมหายใจเชียงใหม่และของเดิม 3 

3 เครื่องเป่าลม สภาลมหายใจเชียงใหม่ 2 
4 คราดมือเสือ สภาลมหายใจเชียงใหม่และของเดิม 42 

5 เครื่องตัดหญ้า สภาลมหายใจเชียงใหม่ 3 

6 ถัง 200 ลิตร สภาลมหายใจเชียงใหม่ 1 

  

ส่วนที่ 4 แผนการบริหารจัดการไฟของชุมชน 

ช่วงเวลาทำ
แนวกันไฟ 

ความยาวของ
แนวกันไฟ 
(กิโลเมตร) 

การบริหารจัดการ
ทำแนวกันไฟ 

ช่วงเวลา
เฝ้าระวัง

ไฟ 

การบริหารจัดการชุด
เฝ้าระวัง 

เส้นทาง
ลาดตระเวน 

ต้นเดือน 
ก.พ. 

7 แบ่งเป็น 6 คุ้ม คุ้ม
ละ10-15 คน 

มี.ค. - พ.ค. จำนวนเวร 8 คน/วัน 
แบ่งไปลาดตระเวน 2 
คน 

เส้นตาม
แนวกันไฟ 



ส่วนที่ 5 รูปแผนที่เส้นแนวกันไฟของชุมชน 



ส่วนที่ 6 ประมวนภาพกิจกรรมการบริหารจัดการไฟของชุมชน 



 

 

 

 

 


