
แผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงแก้ไขปัญหาไฟป่า-ฝุ่นควัน 

ชุมชนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้งดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่ 

“ บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 4 ต.แม่แรม อ.แม่ริม 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 

 

 

 

 

 

 

 

  



บ้านแม่ข(ิม้ง) 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริบทชุมชน 

 บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 4 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
บริบทด้านพื้นที่ – ภูมิประเทศ  

หมู่บ้านนแม่ข ิจะมีสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสูง ดินดีและแหล่งน้ำดีเนื่องจากมีแม่น้ำไหลผ่าน 

สภาพภูมิอากาศของชุมชนหนองหอยจะมีลักษณะของภูมิอากาศท่ีใกล้เคียงกันตลอดทั้งปี เนื่องจาก

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตร ดังนั้น ภูมิอากาศโดยรวจะคล้ายคลึงกันคือ

เย็น สบายตลอดทั้งปี  

บริบทด้านสังคม - วัฒนธรรม 
แม่ขิ(ม้ง) มีจำนวนบ้านเรือน 80 หลังคาเรือน หรือประมาณ 700 คน ย้ายมาประมาณปี พ.ศ.2521 

บริบทด้านเศรษฐกิจ - อาชีพ  
อาชีพหลักของชาวม้งในชุมชนแม่ขิ คือ การทำการเกษตรกรรมโดยการปลูกผักเช่น ผักสลัด, กะหล่ำ, 
ผักกาดขาว และที่มีการปลูกเพ่ิมเติมในขณะนี้คือ ส้ม, อะโวคาโด ลักษณะของการทำเกษตรจะทำในแบบขั้นน
ได เนื่องจากพ้ืนที่ของชาวม้งเป็นพื้นที่สูง  

อาชีพหลัก คือเกษตรกรเกือบ100% เช่น ผักเมืองหนาวประมาณ21ชนิด(ทั้งปี) 
อาชีพเสริม คือ ค้าขาย(ผัก), รับจ้างทั่วไป, ร้านค้า และที่พัก 

 
 
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการไฟของชุมชน 

 ด้านความเป็นมาในการดูแลและป้องกันไฟป่าของชุมชน 

 มีกิจกรรมทำแนวกันไฟมาหลายปีแล้ว แนวกันไฟที่ชาวบ้านทำทั้งหมดมีระยะทาง ประมาณ 5 

กิโลเมตร  ซึ่งจะมีในส่วนทั้งที่เป็นถนนและเป็นพื้นที่ป่า ชาวบ้านจะช่วยกันทำแนวกันไฟ ในช่วงต้นเดือน

มกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี 

 ด้านการบริหารจัดการทำแนวกันไฟ 

- คณะกรรมการจัดการทรัพยากรระดับหมู่บ้านยังไม่มี ใช้คณะกรรมการหมู่บ้าน 3 หมู่บ้านไปก่อน 
- การทำแนวกันไฟของชุมชนบ้านแม่ขิ(ม้ง) มีชาวบ้านเข้าร่วมประมาณ 125 คนโดยแบ่งเป็น 5 ชุด ชุด

ละ 25 คน มีการเช็คชื่อก่อนและหลังทำ 



 ลักษณะแนวกันไฟ 

เส้นที่ 1 บริเวณแนวถนน-แนวกันไฟ-พระบาทสี่รอย มีความกว้าง 5 เมตร ระยะทางประมาณ 5 กม. (แนวถนน 

1 กม. ทำเอง 4 กม.) 

การทำแนวกันไฟของชุมชนบ้านแม่ขิ(ม้ง) มีชาวบ้านเข้าร่วมประมาณ 125 คนโดยแบ่งเป็น 5 ชุด ชุด

ละ 25 คน มีการเช็คชื่อก่อนและหลังทำ 

วิธีการ เริ่มโดยใช้มีดพร้าและเครื่องตัดหญ้าไล่ตัดไปตลอดแนวกันไฟ เพื่อความสะดวกในการทำแนว

กันไฟจากนั้นจะใช้คราดเหล็กและไม้กวาดทางมะพร้าว เพื่อกวาดเศษหญ้า-เศษใบไม้ออกกองไว้ด้านข้างของ

แนวกันไฟและปิดท้ายด้วยเครื่องเป่าลมเพื่อเป่าเศษใบไม้ไปกองไว้ข้างๆให้ทางสะอาดยิ่งขึ้น 

ส่วนที่ 3 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟและป้องกันไฟ 

 3.1อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟ 

ลำดับที่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 

1 มีดพร้า ใช้สำหรับตัดหญ้าที่ใหญ่กว่าปกติและกิ่งไม้ 
2 เครื่องเป่าลม ใช้เป่าเศษใบไม้ในช่วงทำแนวกันไฟ ทำความสะอาดแนว

กันไฟ รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 
3 เครื่องตัดหญ้า ใช้ตัดคุมหญ้าตามแนวกันไฟทั้งในช่วงฤดูฝน และช่วงทำ

แนวกันไฟ รวมถึงใช้ตัดเคลียร์เส้นทางเข้าไปดับไฟป่า 
4 คราดมือเสือ ใช้กวาดใบไม้ช่วงทำแนวกันไฟ ทำความสะอาดแนวกันไฟ 

รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 
5 คราดสปริง ใช้กวาดใบไม้ช่วงทำแนวกันไฟ ทำความสะอาดแนวกันไฟ 

รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

 

 3.2 อุปกรณ์ที่จำเป็นเม่ือเกิดเหตุไฟป่า 

ลำดับที่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 
1 เครื่องเป่าลม ใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

2 ถังพ่นน้ำแบบฉีด(มือสูบ) ชุมชนนำมาปรับประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือดับไฟ
ป่า 

3 ถัง 1,000 ลิตร ใช้ใส่น้ำไว้เวลาดับไฟ 

4 ปั๊มพ่นยา ใช้พ่นน้ำดับไฟ 



 3.3อุปกรณ์ที่ชุมชนมีอยู่ 

ลำดับที่ รายการ สนับสนุนจาก จำนวน 
1 ที่ตบไฟ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ 3 

2 ถังพ่นน้ำแบบฉีด(มือสูบ)  5 
 ถังฉีดน้ำแบบแบตเตอรรี่ สภาลมหายใจเชียงใหม่ 1 

3 เครื่องเป่าลม สภาลมหายใจเชียงใหม่ 2 

4 คราดมือเสือ สภาลมหายใจเชียงใหม่และ
ของเดิม 

27 

 คราดสปริง  2 
5 เครื่องตัดหญ้า สภาลมหายใจเชียงใหม่ 3 

6 ถังพลาสติกบรรจุน้ำขนาด200 ลิตร สภาลมหายใจเชียงใหม่ 2 

  

  

ส่วนที่ 4 แผนการบริหารจัดการไฟของชุมชน 

ช่วงเวลาทำ
แนวกันไฟ 

ความยาวของ
แนวกันไฟ 
(กิโลเมตร) 

การบริหาร
จัดการทำ
แนวกันไฟ 

ช่วงเวลา
เฝ้าระวังไฟ 

การบริหารจัดการชุด
เฝ้าระวัง 

เส้นทาง
ลาดตระเวน 

ม.ค.-ก.พ. 5 ชาวบ้านเข้า
ร่วมประมาณ 
125 คนโดย
แบ่งเป็น 5 ชุด 
ชุดละ 25 คน 

ก.พ. - ฝน
ตก 

ใช้เวรของแม่ขิม้ง 18 
เวร เวรละ 5 คน  ขับ
มอเตอร์ไซค์
ลาดตระเวน ถ้าเกิด
เหตุตรงไหนจะ
ประสานตรงไปยัง
หย่อมบ้านนั้น 

ตามหย่อมบ้าน 
1)แม่ข(ิม้ง) 
2)แม่ข(ิคนเมือง) 
3)ปางไฮ 
4)วังฮาง 



ส่วนที่ 5 รูปแผนที่เส้นแนวกันไฟของชุมชน  

 

 



ส่วนที่ 6 ประมวนภาพกิจกรรมการบริหารจัดการไฟของชุมชน 

 



 



 


