
แผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงแก้ไขปัญหาไฟป่า-ฝุ่นควัน 

ชุมชนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้งดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่ 

“ บ้านแม่สาใหม่ หมู่ที่ 6 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ” 

“ บ้านแม่สาน้อย หมู่ที่ 10 ต.โป่งแยง 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บ้านแม่สาใหม่และบ้านแม่สาน้อย 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบริบทชุมชน 

 บ้านแม่สาใหม่ หมู่ที่ 6 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 บ้านแม่สาน้อย หมู่ที่ 10 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

บริบทด้านพื้นที่ – ภูมิประเทศ  
หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณหุบเขาใกล้ ลำห้วยสายเล็กๆ มีภูเขาล้อมรอบ มีอาณาเขตติดต่อโดยรอบดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับบ้านโป่งแยงนอก หมู่ที่ 2 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
ทิศใต้ ติดกับบ้านห้วยแม่นาไทร ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
ทิศตะวันออก ติดกับเขตบ้านแม่แมะ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
ทิศตะวันตก ติดกับเขตบ้านผานกกก และ บ้านห้วยม่วง ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

บ้านแม่สาใหม่ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 900 เมตร ยอดเขาที่สูงที่สุดในหมู่บ้าน
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,400 เมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จะลาดชันและ มีที่ราบน้อยมาก 
พื้นที่เพาะปลูกอยู่ตามไหล่เขา สภาพป่าเป็นป่าดิบเขาเป็นส่วนใหญ่และมีป่ากึ่งเบญจพรรณบางพื้นที่ มีบาง
พ้ืนที่เท่านั้นที่เป็นป่าดิบชื้นสภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนมากจะมีสภาพเป็นกรด แต่บริเวณหุบ
เขาดินค่อนข้างสมบูรณ์ มีลำห้วยแม่สาน้อยไหลผ่านพื้นที่ มีอ่างเก็บน้ า 1 แห่ง ขนาด 600 ลบ.ม. มีระบบท่อ
ส่งน้ำจัดสร้างโดยกรมชลประทานกระจายเกือบทั่วพื้นที่ 
 

บริบทด้านสังคม - วัฒนธรรม 
ชุมชนบ้านแม่สาใหม่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ประชากรทั้งหมดเป็นชาวม้ง 2 กลุ่ม คือ ม้งลายและม้งขาว 

มีวิถีการดำรงชีวิตที่คล้ายกันในบางอย่าง เช่น อาชีพเกษตร ศาสนา จะมีบ้างที่วัฒนธรรมและพิธีกรรมแตกต่าง
กัน เช่น เครื่องแต่งกาย แต่ปัจจุบันลักษณะการแต่งกายชุดประจำเผ่าของแต่ละกลุ่มถูกกลืนและมีเอกลักษณ์
เหมือนกัน ชาวม้งได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบ้านแม่สาใหม่เมื่อปี2505 ตระกูลเดิมย้ายมาจากแม่แจ่ม ได้แก่ แซ่เฒ้า 
แซ่ย่าง แซ่ห่าง แซ่โซ้ง ปัจจุบันบ้านแม่สาใหม่มีบ้านประมาณ 150 หลังคาเรือน และแม่สาน้อยมีบ้านประมาณ
115 หลังคาเรือน 

ชุมชนแม่สาใหม่มีการนับถือศาสนาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ ศาสนาคริสต์และศาสนาแบบดั้งเดิม
นับถือบรรพบุรุษ โดยประชากรประมาณ 50 % ยังคงนับถือบรรพบุรุษและประชากรอีก 50 % จะนับถือ
ศาสนาคริสต์ 

บริบทด้านเศรษฐกิจ - อาชีพ  
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยแยกเป็นทำการเกษตรรับจ้าง ค้าขาย รับ

ราชการ ตามลำดับ เกษตรกรบางส่วนที่เป็นสมาชิกโครงการหลวงเศรษฐกิจ  
ไม้ผล พืชที่นิยมปลูก คือ ลิ้นจี่ อะโวคาโด บ๊วย พลับ ลิ้นจี่ ส้ม และสตอเบอรี ่



พืชผัก พืชที่นิยมปลูก คือ ผักกาดขาว กะหล่ำปลี พริกและมะเขือเทศ 
พืชไร่ พืชที่นิยมปลูก คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันฝรั่ง 

 
ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการไฟของชุมชน 

 ด้านความเป็นมาในการดูแลและป้องกันไฟป่าของชุมชน 

 มีกิจกรรมทำแนวกันไฟมาตั้งแต่ เริ่มทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน แนวกันไฟที่ชาวบ้านทำ

ทั้งหมดมีระยะทาง ประมาณ 15-16 กิโลเมตร  ซึ่งจะมีในส่วนทั้งที่เป็นถนนและเป็นพ้ืนที่ป่า ที่ชาวบ้านใช้เป็น

แนวกันไฟ และเส้นทางลาดตระเวนตรวจตราดูไฟป่า ชาวบ้านจะช่วยกันทำแนวกันไฟ ในช่วงต้นเดือนมกราคม

ของทุกๆปี ซึ ่งชุมชนถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของชุมชนที่ต้องทำทุกๆปี ไม่ว่าจะมีงบประมาณ หรือไม่มี

งบประมาณมาสนับสนุน  

 ด้านการบริหารจัดการทำแนวกันไฟ 

- คณะกรรมการจัดการทรัพยากรระดับหมู่บ้าน มีทั้งหมด 10 ชุด แบ่งเป็นบ้านแม่สาใหม่ 5 ชุด และ 
บ้านแม่สาน้อย 5 ชุด ชุดละประมาณ 20 คน  

- กลไกการจัดการ ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ โดยส่งตัวแทนบ้านละ 1 คน โดยหัวหน้าทั้ง 10 กลุ่ม/ชุด
จะมีการแบ่งเขตกันโดยการจับสลาก ซึ่งจะบริหารจัดการไม่เหมือนกัน บางเขตจะปรับเงินในกรณีท่ีมี
ชาวบ้านในกลุ่มไม่ไปช่วยทำแนวกันไฟ ทำความสะอาด ลาดตระเวน และบางเขตไม่มีการปรับเงินแต่
จะให้หาคนมาช่วยแทน โดยแต่ละกลุ่มจะมีการปรับเงินไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับกฎกติกาที่หัวหน้าแต่ล่ะ
กลุ่มตั้งข้ึนมา 

- ซึ่งชุดทำแนวกันไฟของชาวบ้านมีทั้งหมด 10 ชุดประมาณ 250-300 คน แต่ละชุดทำยาวประมาณ 
500เมตร คนที่มาทำแนวกันไฟส่วนมากเป็นชาวบ้านในพ้ืนที่และมีแรงงานข้ามชาติมาร่วมด้วย
เล็กน้อย  

- วิธีการทำแนวกันไฟของพ้ืนที่นี้จะใช้มีดถางหญ้าและเศษต่างๆอีกทั้งยังใช้เครื่องตัดหญ้าร่วมด้วย 
จากนั้นใช้คราดลากเศษออกข้างๆเป็นแนวยาวหรือเป็นกลุ่มตามสภาพพ้ืนที่ 

 ลักษณะแนวกันไฟ 

เส้นที่ 1 บริเวณสันดอยป่าคา - เขตแม่ใน  

เส้นที่ 2 บริเวณสวนนายก่า - เขตบ้านผานกกก(โป่งแยงนอก)  

เส้นที่ 3 แนวกันไฟถนน ล้อมหมู่บ้าน 

รวมระยะทาง 3 เส้น ประมาณ 15-16 กิโลเมตร ความกว้างไม้น้อยกว่า 8 เมต



ส่วนที่ 3 อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟและป้องกันไฟ 

 3.1อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำแนวกันไฟ 

ลำดับที่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 

1 มีดพร้า ใช้สำหรับตัดหญ้าที่ใหญ่กว่าปกติและกิ่งไม้ 
2 เครื่องเป่าลม ใช้เป่าเศษใบไม้ในช่วงทำแนวกันไฟ ทำความสะอาดแนวกันไฟ 

รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 
3 เครื่องตัดหญ้า ใช้ตัดคุมหญ้าตามแนวกันไฟทั้งในช่วงฤดูฝน และช่วงทำแนวกันไฟ 

รวมถึงใช้ตัดเคลียร์เส้นทางเข้าไปดับไฟป่า 
4 คราดมือเสือ ใช้คราดเศษใบไม้ในช่วงทำแนวกันไฟ ทำความสะอาดแนวกันไฟ 

รวมถึงใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

  

 3.2 อุปกรณ์ที่จำเป็นเม่ือเกิดเหตุไฟป่า 

ลำดับที่ รายการ ลักษณะการใช้งาน 

1 เครื่องเป่าลม ใช้ในการทำแนวกันไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟป่า 

2 เครื่องพ่นน้ำแบตเตอรี่ ชุมชนนำมาปรับประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือดับไฟป่า 
3 ไฟฉายคาดหัว ใช้เวลาเข้าดับไฟป่าเวลากลางคืน 

4 หน้ากากอนามัย ใช้ป้องกันฝุ่นควัน 

5 ชุดถังพ่นน้ำ (แบตเตอรี่)  ใช้สำหรับดับไฟ 
6 วิทยุสื่อสาร ใช้สำหรับสื่อสารระหว่างการทำงาน 

  

 3.3อุปกรณ์ที่ชุมชนมีอยู่ 

ลำดับที่ รายการ สนับสนุนจาก จำนวน 

1 ที่ตบไฟ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ 10 
2 ครอบไฟป่า สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ 10 

3 ชุดถังพ่นน้ำ (แบตเตอรี่) สภาลมหายใจเชียงใหม่ 1 
5 ชุดถังฉีดน้ำดับไฟป่า  5 

6 เครื่องเป่าลม  4 

7 คราดมือเสือ สภาลมหายใจเชียงใหม่และของเดิม 22 
8 เครื่องตัดหญ้า สภาลมหายใจเชียงใหม่ 3 

9 ถังพลาสติกบรรจุน้ำขนาด200ลิตร สภาลมหายใจเชียงใหม่ 2 



ส่วนที่ 4 แผนการบริหารจัดการไฟของชุมชน 

ช่วงเวลาทำ
แนวกันไฟ 

ความยาวของ
แนวกันไฟ 
(กิโลเมตร) 

การบริหารจัดการ
ทำแนวกันไฟ 

ช่วงเวลา
เฝ้าระวังไฟ 

การบริหารจัดการชุด
เฝ้าระวัง 

เส้นทาง
ลาดตระเวน 

ต้นเดือน
ม.ค. 

15-16 ชุดทำแนวกันไฟ
ของชาวบ้านมี
ทั้งหมด 10 ชุด
ประมาณ 250-300 
คน แต่ละชุดทำยาว
ประมาณ 500เมตร 

ก.พ. - เม.ย. แบ่งเวรวันล่ะ1ชุด จะ
ประจำการอยู่ที่จุด
เดียวทั้งหมด ซึ่งจะ
เปลี่ยนจุดประจำการ
ไปเรื่อยๆและจะแบ่ง
คนไปลาดตระเวนใน
พ้ืนที่ต่างๆ 

เส้นตาม
แนวกันไฟ 



ส่วนที่ 5 รูปแผนที่เส้นแนวกันไฟของชุมชน 

 

 



ส่วนที่ 6 ประมวนภาพกิจกรรมการบริหารจัดการไฟของชุมชน 





 


