
องค์ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า 
1.  ความหมายของไฟป่า 
 

ไฟป่า (Wildfire หรือ Forest Fire) ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ซ่ึงแต่ละความหมาย ก็จะ
ใกล้เคียงกัน เช่น 

ไฟป่า หมายถึง ไฟท่ีเผาไหม้เช้ือเพลิงตามธรรมชาติในป่า แล้วลุกลามอย่างเสรี โดยไม่มี การควบคุม 
เช้ือเพลิงตามธรรมชาติท่ีถูกเผาไหม้ ได้แก่ อินทรียวัตถุท่ีกำลังสลายตัว เศษไม้ ปลายไม้และใบไม้ท่ีร่วงหล่นลง
สู่พ้ืนป่า (Litter) หญ้า ก่ิงไม้แห้ง ท่อนไม้ ตอไม้ ไม้พุ่ม และไม้ยืนต้นบางส่วน (U.S. Forest Service, 1956) 

อภินันท์ ปลอดเปล่ียว และคณะ (2536) ระบุว่า ไฟป่า หมายถึง ไฟท่ีเกิดข้ึนจากสาเหตุใดก็ตาม ในป่า
ธรรมชาติ ทุ่งหญ้า หรือสวนป่า แล้วลุกลามไปอย่างเสรีโดยปราศจากการควบคุม ท้ังน้ีรวมถึง    ไฟป่าท่ีเกิด
จากธรรมชาติและคนจุดด้วย โดยลักษณะท่ีสำคัญท่ีแยกไฟป่าออกจากไฟท่ีเผาตามกำหนด (Prescribe 
Burning) คือ ไฟป่ามีการลุกลามอย่างอิสระ ปราศจากการควบคุม ในขณะท่ีไฟท่ีเกิดจากการเผาตามกำหนด
จะมีการควบคุมการลุกลามให้อยู่ในขอบเขตท่ีกำหนดเอาไว้เท่าน้ัน 

สำหรับประเทศไทย เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและขอบเขตการจัดการไฟป่า จึงกำหนด  คำนิยาม
ของไฟป่าว่า “ไฟท่ีเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม แล้วลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจาก การควบคุม ท้ังน้ีไม่ว่าไฟน้ัน
จะเกิดข้ึนในป่าธรรมชาติหรือสวนป่า”  
 
2.  องค์ประกอบของไฟป่า 
 

ศิริ อัคคะอัคร (2543) ระบุว่า ไฟป่าจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือมีองค์ประกอบท่ีจำเป็น 3 ประการ คือ 
เช้ือเพลิง ความร้อน และออกซิเจน มารวมตัวกันในสัดส่วนท่ีเหมาะสมท่ีจะเกิดการสันดาป (Combustion) 
และทำให้การสันดาปสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามสำหรับไฟป่าแล้วองค์ประกอบท้ัง 3 
ประการน้ี มีลักษณะเฉพาะดังน้ี  

 
2.1 เช้ือเพลิง เช้ือเพลิงท่ีก่อให้เกิดไฟป่า ได้แก่ อินทรียสารทุกชนิดท่ีติดไฟได้ เช่น ต้นไม้    ไม้พุ่ม 

ก่ิงไม้ ก้านไม้ ตอไม้ กอไผ่ ลูกไม้เล็ก ๆ หญ้า และวัชพืชอ่ืน ๆ รวมไปถึงอินทรียวัตถุ และ      ช้ันถ่านหินท่ีอยู่
ใต้ผิวดิน 

 
2.2 ออกซิเจน ออกซิเจนเป็นก๊าซท่ีเป็นองค์ประกอบหลักของอากาศโดยท่ัวไป ในป่าจึงมี ออกซิเจน

กระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม ปริมาณและสัดส่วนของออกซิเจนในอากาศในป่า ณ จุดหน่ึง ๆ อาจ
ผันแปรได้บ้างตามการผันแปรของความเร็วและทิศทางลม 

2.3 ความร้อน แหล่งความร้อนท่ีทำให้เกิดไฟป่าแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แหล่งความร้อน       ตาม
ธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่าหรือการเสียดสีของก่ิงไม้ และแหล่งความร้อนจากมนุษย์ซ่ึงจุดไฟด้วยสาเหตุต่าง ๆ กัน 

 
องค์ประกอบท้ัง 3 ประการน้ีเรียกว่าสามเหล่ียมไฟ หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึงไป ไฟ

ป่าจะไม่เกิดข้ึน หรือไฟป่าท่ีเกิดข้ึนแล้วและกำลังลุกลามอยู่ก็จะดับลง  
 
 



3.  ชนิดของไฟป่า 
 

การแบ่งชนิดของไฟป่าท่ีได้รับการยอมรับและใช้กันมายาวนานน้ัน ถือเอาการไหม้เช้ือเพลิง ในระดับ
ต่าง ๆ ในแนวด่ิง ต้ังแต่ระดับพ้ืนดินข้ึนไปจนถึงระดับยอดไม้ เป็นเกณฑ์ การแบ่งชนิดไฟป่าตามเกณฑ์ดังกล่าว
ทำให้สามารถแบ่งไฟป่าออกเป็น 3 ชนิด คือ ไฟใต้ดิน ไฟผิวดิน และไฟเรือนยอด (Brown and Davis, 
1973) โดย ศิริ อัคคะอัคร (2543) ได้อธิบายไฟป่าท้ัง 3 ชนิด ดังน้ี 
 

3.1 ไฟใต้ดิน (Ground Fire) คือ ไฟท่ีไหม้อินทรียวัตถุท่ีอยู่ใต้ช้ันผิวของพ้ืนป่า เกิดข้ึนในป่า      บาง
ประเภท โดยเฉพาะอย่างย่ิงป่าในเขตอบอุ่นท่ีมีระดับความสูงมาก ๆ ซ่ึงอากาศหนาวเย็นทำให้ อัตราการย่อย
สลายอินทรียวัตถุต่ำ จึงมีปริมาณอินทรียวัตถุสะสมอยู่บนหน้าดินแท้ (Mineral Soil)  ในปริมาณมาก และเป็น
ช้ันหนาโดยอินทรียวัตถุดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปใบไม้ก่ิงไม้ท่ีหล่นลงทับถมกัน บนดินและกำลังสลายตัว (Duff) 
ช้ันของดินซ่ึงมีส่วนผสมของซากพืชไม่ต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ (Muck or Peat) ในบริเวณท่ีช้ันอินทรียวัตถุหนา
มาก ไฟชนิดน้ีอาจไหม้แทรกลงไปใต้ผิวดิน (Surface Litter) ได้หลายฟุตและลุกลามไปเร่ือย ๆ ใต้ผิวดิน ใน
ลักษณะการคุกรุ่นอย่างช้า ๆ ไม่มีเปลวไฟและมีควันน้อยมาก จึงเป็นไฟท่ีตรวจพบหรือสังเกตพบได้ยากท่ีสุด และ
เป็นไฟท่ีมีอัตราการลุกลามช้าท่ีสุด แต่เป็นไฟท่ีสร้างความเสียหายให้แก่พ้ืนท่ีป่าไม้มากท่ีสุด เพราะไฟจะไหม้
ทำลายรากไม้ทำให้ต้นไม้ใหญ่น้อยตายในเวลาต่อมา ย่ิงไปกว่าน้ันยังเป็นไฟท่ีควบคุมได้ยากท่ีสุดอีกด้วย ไฟใต้
ดินโดยท่ัวไปมักจะเกิดจากไฟผิวดินก่อนแล้วลุกลามลงใต้ผิวพ้ืนป่า ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจนไม่สับสน
จึงขอแบ่งไฟใต้ดินออกเป็น 2 ชนิดย่อย คือ 

 
3.1.1 ไฟใต้ดินสมบูรณ์แบบ (True Ground Fire) คือ ไฟท่ีไหม้อินทรียวัตถุอยู่ใต้ผิว   พ้ืนป่าจริง 

ๆ ดังน้ันเม่ือยืนอยู่บนพ้ืนป่าจึงไม่สามารถตรวจพบไฟได้ ต้องใช้เคร่ืองมือพิเศษ เช่น    เคร่ืองตรวจจับความร้อน 
เพ่ือตรวจหาไฟชนิดน้ี ตัวอย่างท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนของไฟใต้ดินสมบูรณ์แบบ คือ ไฟท่ีไหม้ช้ันถ่านหินใต้ดิน (Coal 
Seam Fire) บนเกาะกาลิมันตันของประเทศอินโดนีเซีย         ซ่ึงเกิดข้ึนต้ังแต่ช่วงการเกิดปรากฏการณ์ เอล 
นี โญ่ ในปี ค.ศ. 1982 ไฟถ่านหินดังกล่าวคุกรุ่น      กินพ้ืนท่ีขยายกว้างออกไปเร่ือย ๆ สร้างความ
ยากลำบากในการตรวจหาขอบเขตของไฟ ในบางพ้ืนท่ีกว่าจะทราบว่าไฟดังกล่าวไหม้ ก็ต่อเม่ือไฟไหม้ผ่านไป
แล้วเกือบสองปี และต้นไม้ท่ีถูกไฟไหม้          ถูกทำลายระบบราก เร่ิมยืนแห้งตายพร้อมกันท้ังป่า สำหรับ
ประเทศไทยยังไม่เคยพบไฟใต้ดินสมบูรณ์แบบเช่นน้ีมาก่อน 

3.1.2 ไฟก่ึงใต้ดิน (Semi-Ground Fire) ได้แก่ ไฟท่ีไหม้ในสองมิติ คือ ส่วนหน่ึงไหม้  ไปในแนว
ระนาบไปตามผิวพ้ืนป่าเช่นเดียวกับไฟผิวดิน ในขณะเดียวกันอีกส่วนหน่ึงจะไหม้ในแนวด่ิง ลึกลงไปในช้ัน
อินทรียวัตถุใต้ผิวดิน ซ่ึงอาจไหม้ลึกลงไปได้หลายฟุต ไฟดังกล่าวสามารถตรวจพบ       ได้โดยง่ายเช่นเดียวกับ
ไฟผิวดินท่ัว ๆ ไป แต่การดับไฟจะต้องใช้เทคนิคการดับไฟผิวดินผสมผสาน    กับเทคนิคการดับไฟใต้ดิน จึงจะ
สามารถควบคุมไฟได้ ตัวอย่างของไฟชนิดน้ีได้แก่ ไฟท่ีไหม้ป่าพรุ     ในเกาะสุมาตรา และเกาะกาลิมันตันของ
ประเทศอินโดนีเซีย และไฟท่ีไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ ในจังหวัดนราธิวาสของประเทศไทย 
 

3.2 ไฟผิวดิน (Surface Fire) คือ ไฟท่ีไหม้ลุกลามไปตามผิวดิน โดยเผาไหม้เช้ือเพลิงบนพ้ืนป่า อันได้แก่ 
ใบไม้ ก่ิงก้านไม้แห้งท่ีตกสะสมอยู่บนพ้ืนป่า หญ้า ลูกไม้เล็ก ๆ ไม้พ้ืนล่าง กอไผ่ ไม้พุ่ม        ไฟชนิดน้ีเป็นไฟท่ี
พบมากท่ีสุดและพบโดยท่ัวไปในแทบทุกภูมิภาคของโลก ความรุนแรงของไฟ        จะข้ึนอยู่กับชนิดและ
ประเภทของเช้ือเพลิง โดยท่ัวไปไฟชนิดน้ีจะไม่ทำอันตรายต้นไม้ใหญ่ถึงตาย    แต่จะทำให้เกิดรอยแผลไฟไหม้



ซ่ึงมีผลให้อัตราการเจริญเติบโตของต้นไม้ลดลง คุณภาพของเน้ือไม้ลดลง ไม้มีรอยตำหนิ และทำให้ต้นไม้
อ่อนแอจนโรคและแมลงสามารถเข้าทำอันตรายต้นไม้ได้โดยง่าย 

 
สำหรับประเทศไทย ไฟป่าส่วนใหญ่จะเป็นไฟชนิดน้ีโดยจะมีความสูงเปลวไฟ ต้ังแต่ 3-5 เมตร  ในป่าเต็ง

รัง จนถึงความสูงเปลวไฟ 5-6 เมตร ในป่าผสมผลัดใบท่ีมีกอไผ่หนาแน่น ไฟป่าชนิดน้ีหากสามารถตรวจพบได้
ในขณะเพ่ิงเกิด และส่งกำลังเข้าไปควบคุมอย่างรวดเร็ว ก็จะสามารถควบคุมไฟได้โดยไม่ยากลำบากนัก แต่หาก
ทอดเวลาให้ยืดยาวออกไปจนไฟสามารถแผ่ขยายออกเป็นวงกว้างมากเท่าไร การควบคุมก็จะยากข้ึนมากเท่าน้ัน 
 

3.3 ไฟเรือนยอด (Crown Fire) คือ ไฟท่ีไหม้ลุกลามจากยอดของต้นไม้หรือไม้พุ่มต้นหน่ึง  ไปยังยอด
ของต้นไม้หรือไม้พุ่มอีกต้นหน่ึง ส่วนใหญ่เกิดในป่าสนในเขตอบอุ่น ไฟชนิดน้ีมีอัตราการ ลุกลามท่ีรวดเร็วมาก 
และเป็นอันตรายอย่างย่ิงสำหรับพนักงานดับไฟป่า ท้ังน้ี เน่ืองจากไฟมีความ รุนแรงมากและมีความสูงของ
เปลวไฟประมาณ 10-30 เมตร แต่ในบางกรณีไฟอาจมีความสูงถึง   40-50 เมตร โดยเท่าท่ีผ่านมาปรากฏว่า
มีพนักงานดับไฟป่าจำนวนไม่น้อย ถูกไฟชนิดน้ีล้อมจนหมด ทางหนีและถูกไฟครอกตายในท่ีสุด ไฟเรือนยอด
โดยท่ัวไปอาจต้องอาศัยไฟผิวดินเป็นส่ือไม่มากก็น้อย ดังน้ัน เพ่ือความชัดเจน จึงสามารถแบ่งไฟเรือนยอด
ออกเป็น 2 ชนิดย่อย ได้ดังน้ี 
 

3.3.1 ไฟเรือนยอดท่ีต้องอาศัยไฟผิวดินเป็นส่ือ (Dependent Crown Fire) คือ        ไฟเรือน
ยอดท่ีต้องอาศัยไฟท่ีลุกลามไปตามผิวดิน เป็นตัวนำเปลวไฟข้ึนไปสู่เรือนยอดของต้นไม้อ่ืน     ท่ีอยู่ใกล้เคียง ไฟ
ชนิดน้ีมักเกิดในป่าท่ีต้นไม้ไม่หนาแน่น เรือนยอดของต้นไม้จึงอยู่ห่างกัน แต่บนพ้ืนป่า    มีเช้ือเพลิงอยู่หนาแน่น
และต่อเน่ือง การลุกลามของไฟจากยอดไม้ต้นหน่ึงไปยังอีกต้นหน่ึงต้องอาศัยไฟท่ีลุกลามไปตามผิวดินเป็น
ตัวนำเปลวไฟไปยังต้นไม้ จนต้นไม้ท่ีไฟผิวดินลุกลามไปถึงแห้งและร้อนจนถึงจุดติดไฟ ลักษณะของไฟชนิดน้ีจะ
เห็นไฟผิวดินลุกลามไปก่อนแล้วตามด้วยไฟเรือนยอด 

 
3.3.2 ไฟเรือนยอดท่ีไม่ต้องอาศัยไฟผิวดิน (Running Crown Fire) เกิดในป่าท่ีมีต้นไม้ท่ีติดไฟ

ได้ง่ายและมีเรือนยอดแน่นทึบติดต่อกัน เช่น ในป่าสนเขตอบอุ่น การลุกลามจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง 
จากเรือนยอดหน่ึงไปสู่อีกเรือนยอดหน่ึงท่ีอยู่ข้างเคียงได้โดยตรง จึงเกิดการลุกลามไปตามเรือนยอดอย่าง
ต่อเน่ือง ในขณะเดียวกันลูกไฟจากเรือนยอดจะตกลงบนพ้ืนป่า ก่อให้เกิดไฟผิวดิน    ไปพร้อม ๆ กันด้วย ทำให้
ป่าถูกเผาผลาญอย่างราพณาสูร การดับไฟทำได้ยากมากจำเป็นต้องใช้เคร่ืองจักรกลหนักและการดับไฟทาง
อากาศเข้าช่วย 

 
สำหรับประเทศไทย โอกาสเกิดไฟเรือนยอดเป็นไปได้ยาก ท้ังน้ีเน่ืองจากสภาพภูมิอากาศท่ีมีความช้ืน

ค่อนข้างสูง ประกอบกับชนิดไม้ป่าส่วนใหญ่ลำต้นไม่มีน้ำมันหรือยาง ซ่ึงจะทำให้ติดไฟได้ง่ายเหมือนไม้สนในเขต
อบอุ่น อย่างไรก็ตาม ในภาคเหนือของประเทศซ่ึงมีการปลูกสวนป่าสนสามใบ  อย่างกว้างขวางมาเป็น
เวลานาน จนในปัจจุบันต้นสนเจริญเติบโตจนเรือนยอดแผ่ขยายมาชิดติดกัน ดังน้ัน หากเกิดไฟไหม้ในสวนป่า
ดังกล่าวในช่วงท่ีอากาศแห้งแล้งอย่างรุนแรง โอกาสท่ีจะเกิดเป็นไฟเรือนยอดก็มีความเป็นไปได้สูง 

 
 
 



4.  สาเหตุของการเกิดไฟป่า 
 
4.1 สาเหตุจากธรรมชาติ ไฟป่าท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เกิดข้ึนได้จากหลายสาเหตุ เช่น ฟ้าผ่า 

ภูเขาไฟระเบิด ก่ิงไม้เสียดสีกัน ก้อนหินกระทบกัน แสงแดดตกกระทบผลึกหิน การลุกไหม้     ในตัวเองของ
ส่ิงมีชีวิต (Spontaneous Combustion) สาเหตุท่ีสำคัญ ๆ ได้แก่ 
 

4.1.1 ฟ้าผ่า เป็นสาเหตุท่ีสำคัญของการเกิดไฟป่าสาเหตุหน่ึงในประเทศเขตอบอุ่น ฟ้าผ่า ท่ีทำ
ให้เกิดไฟป่ามีอยู่ 2 ชนิด คือ ฟ้าผ่าเปียก และฟ้าผ่าแห้ง 

 
ก) ฟ้าผ่าเปียก (Wet or Blue Lightning) คือ ฟ้าผ่าในขณะท่ีฝนเร่ิมจะตกหรือกำลัง

ตกอยู่ แสงฟ้าจะมีสีน้ำเงิน ดังน้ัน ถึงแม้ว่าจะเกิดไฟไหม้ก็จะเกิดการไหม้เฉพาะส่วน         ไม่สามารถลุกลาม
ต่อไปได้ 

 
ข) ฟ้าผ่าแห้ง (Dry or Red Lightning) คือ ฟ้าผ่าท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีไม่มีฝนตก       มัก

เกิดในช่วงฤดูแล้ง สายฟ้าจะเป็นสีแดง เกิดจากเมฆท่ีเรียกว่าเมฆฟ้าผ่า โดยเมฆชนิดน้ีจะมีแนวการ   เคล่ือนตัว
ท่ีแน่นอนเป็นประจำทุกปี เม่ือเคล่ือนผ่านในแนวหน่ึงก็จะผ่าเป็นระยะไปตลอด ถ้าถูกเช้ือเพลิง ก็จะลุกเป็นไฟ
ข้ึนมา 
 
 

4.1.2 ก่ิงไม้เสียดสีกัน (Friction) อาจจะเกิดข้ึนได้ในพ้ืนท่ีท่ีมีป่าไม้หนาแน่นและสภาพอากาศ
แห้งจัด เม่ือก่ิงไม้ เช่น ไผ่ และสน เสียดสีกันจะทำให้เกิดความร้อนและเปลวไฟลุกลามต่อไปได้ แต่ในประเทศ
ไทยอากาศมีความช้ืนสูงและเช้ือเพลิงแตกต่างจากเขตอบอุ่นท่ีมีไม้ตระกูลสน   ท่ีลำต้นมีน้ำมันหรือยาง ทำให้
ในประเทศไทยไม่ค่อยมีไฟป่าท่ีเกิดข้ึนจากสาเหตุดังกล่าว 
 

ไฟป่าท่ีเกิดในประเทศกำลังพัฒนาในเขตร้อนส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ 
สำหรับประเทศไทยจากการเก็บสถิติไฟป่าต้ังแต่ปี พ.ศ. 2528-2542 ซ่ึงมีสถิติไฟป่าท้ังส้ิน 73,630 คร้ัง 
พบว่าเกิดจากสาเหตุตามธรรมชาติ คือ ฟ้าผ่า เพียง 4 คร้ัง เท่าน้ัน คือเกิดท่ีภูกระดึง จังหวัดเลย ท่ีห้วยน้ำดัง 
จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีท่าแซะ จังหวัดชุมพร และท่ีเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา แห่งละหน่ึงคร้ัง ดังน้ัน จึงถือได้
ว่าไฟป่าในประเทศไทยท้ังหมดเกิดจากการกระทำของคน 
 

4.2 สาเหตุจากมนุษย์ ไฟป่าท่ีเกิดจากมนุษย์ส่วนใหญ่เกิดข้ึนท้ังด้วยความต้ังใจ และความ 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซ่ึงมีสาเหตุของการเกิดไฟป่า ดังน้ี 

 
4.2.1 เก็บหาของป่า เป็นสาเหตุท่ีทำให้เกิดไฟป่ามากท่ีสุด การเก็บหาของป่าส่วนใหญ่ ได้แก่ ไข่

มดแดง เห็ด ใบตองตึง ไม้ไผ่ น้ำผ้ึง ผักหวาน และไม้ฟืน การจุดไฟส่วนใหญ่เพ่ือให้พ้ืนป่าโล่งเดินสะดวก หรือ
ให้แสงสว่างในระหว่างการเดินทางผ่านป่าในเวลากลางคืน หรือจุดเพ่ือกระตุ้นการงอกของเห็ด หรือกระตุ้น
การแตกใบใหม่ของผักหวาน และใบตองตึง หรือจุดเพ่ือไล่ตัวมดแดง   ออกจากรัง รมควันไล่ผ้ึง หรือไล่แมลง
ต่าง ๆ ในขณะท่ีอยู่ในป่า 



4.2.2 เผาไร่ เป็นสาเหตุท่ีสำคัญรองลงมา การเผาไร่ก็เพ่ือกำจัดวัชพืชหรือเศษซากพืชท่ี
เหลืออยู่ภายหลังการเก็บเก่ียว เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกในรอบต่อไป โดยปราศจากการทำแนวกันไฟ และ
ปราศจากการควบคุม ไฟจึงลามเข้าป่าท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

 
4.2.3 แกล้งจุด ในกรณีท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีมีปัญหาความขัดแย้งกับหน่วยงานของรัฐ ในพ้ืนท่ี 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาเร่ืองท่ีทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเร่ืองป่าไม้ ก็มักจะหาทางแก้แค้น
เจ้าหน้าท่ีด้วยการเผาป่า 

 
4.2.4 ความประมาท เกิดจากการเข้าไปพักแรมในป่าของนักท่องเท่ียว ก่อกองไฟ แล้วลืมดับ 

หรือท้ิงก้นบุหร่ีลงบนพ้ืนป่า เป็นต้น 
 
4.2.5 ล่าสัตว์ การจุดไฟเพ่ือให้สัตว์หนีไฟออกจากท่ีซ่อนเพ่ือความสะดวกในการล่า หรือใน

กรณีพรานล่านก จะจุดไฟเผาป่าเพ่ือให้แมลงท่ีอยู่บนพ้ืนป่าบินหนีไฟข้ึนสู่อากาศ นกจะพากันมาจับแมลงกิน 
พรานจะยิงนกอีกทอดหน่ึง หรือจุดไฟเผาทุ่งหญ้า เพ่ือให้หญ้าใหม่แตกระบัด     เหมาะสำหรับเป็นแหล่งอาหาร 
ล่อให้สัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น กระทิง กวาง กระต่าย มากินหญ้า แล้วดักรอยิงสัตว์น้ัน ๆ 

4.2.6 เล้ียงปศุสัตว์ ประชาชนท่ีเล้ียงปศุสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ มักลักลอบ
จุดไฟเผาป่าให้โล่งมีสภาพเป็นทุ่งหญ้าเพ่ือเป็นแหล่งอาหารสัตว์ 

 
4.2.7 ความคึกคะนอง บางคร้ังการจุดไฟเผาป่าเกิดจากความคึกคะนองของผู้จุดโดยไม่มี

วัตถุประสงค์ใด ๆ แต่จุดเล่นเพ่ือความสนุกสนาน เท่าน้ัน 
 

จากสถิติและข้อมูลต่าง ๆ จะพบว่าสาเหตุการเกิดไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากมนุษย์ 
โดยมีสาเหตุต่าง ๆ กันไปในแต่ละพ้ืนท่ี เช่น ในพ้ืนท่ีซ่ึงมีนักท่องเท่ียวเข้าไปจำนวนมากก็อาจจะมีสาเหตุมา
จากการต้ังแคมป์ของนักท่องเท่ียว เป็นต้น ส่วนในพ้ืนท่ีซ่ึงมีประชาชนเข้าไปมีกิจกรรมในพ้ืนท่ีก็อาจจะมีสาเหตุ
มาจากการหาของป่า การล่าสัตว์ เป็นต้น ซ่ึงสาเหตุการเกิดไฟป่า ในประเทศไทยมาจากการหาของป่ามาก
ท่ีสุด คือ ร้อยละ 35.10 รองลงมาได้แก่ ล่าสัตว์ ร้อยละ 21.70 เผาไร่ ร้อยละ 17.50 ไม่ทราบสาเหตุ ร้อย
ละ 10.30 ความขัดแย้ง (กล่ันแกล้ง) ร้อยละ 7.50 ลักลอบทำไม้ ร้อยละ 3.10 เล้ียงปศุสัตว์ ร้อยละ 3.00 
อุบัติเหตุ, ประมาทเลินเล่อ ร้อยละ 1.30 และ นักท่องเท่ียว ร้อยละ 0.60 ตามลำดับ โดยไฟป่าท่ีสาเหตุเกิดจาก
การเก็บหาของป่า ก่อให้เกิดพ้ืนท่ี  ท่ีถูกไฟไหม้มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 26 รองลงมาได้แก่ ล่าสัตว์ ร้อยละ 24.80 
ไม่ทราบสาเหตุ ร้อยละ 16.60 เผาไร่ 15.70 ความขัดแย้ง (กล่ันแกล้ง) 9.20 เล้ียงปศุสัตว์ 3.00 อุบัติเหตุ,
ประมาทเลินเล่อ 2.30 ลักลอบทำไม้ 1.90 และนักท่องเท่ียว 0.50 ตามลำดับ (ศิริ อัคคะอัคร, 2546) 
 
5.  พฤติกรรมของไฟป่า 
 

พฤติกรรมไฟ หมายถึง ไฟท่ีเกิดข้ึนแล้วลุกลามเร็วขนาดไหน พลังงานท่ีเกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง
ถูกปลดปล่อยออกมาเท่าไร อัตราเร็วของการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงแต่ละชนิดเป็นอย่างไร และถ้าปัจจัย
ส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น ความเร็วลม ความลาดชันของพ้ืนท่ีช่วยส่งเสริมด้วย พฤติกรรมของไฟเปล่ียนแปลงไป
อย่างไร เป็นต้น ไฟและส่ิงแวดล้อมของไฟ เป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของไฟ (สันต์ เกตุปราณีต, 2526) 



 
สันต์ เกตุปราณีต (2526) ได้อธิบายลักษณะท่ีบ่งถึงพฤติกรรมของไฟประกอบด้วย อัตราการลุกลาม

ของไฟ ความรุนแรงของไฟ และความยาวของเปลวไฟ ดังน้ี 
 
5.1. อัตราการลุกลามของไฟ (Rate of Fire Spread) หมายถึง ความเร็วท่ีไฟลุกลาม     ด้านหัว 

ด้านข้าง และด้านหางของไฟ จะมีอัตราการลุกลามท่ีต่างกัน ดังน้ัน ในการเปรียบเทียบ     ต้องระบุว่าเป็น
อัตราการลุกลามของไฟส่วนไหนด้วย อัตราการลุกลามของไฟอาจวัดได้หลายอย่าง ได้แก่ อัตราการลุกลามใน
ลักษณะรูปเส้นรอบวง (Rate of Perimeter of Fire) อัตราการลุกลาม   เป็นพ้ืนท่ีต่อหน่วยเวลา (Rate of 
Area Growth) เช่น ไร่/นาที, เฮกแตร/ช่ัวโมง และอัตราการลุกลามเป็นระยะทางต่อหน่วยเวลา (rate of line 
advance) เช่น เมตร/นาที, ฟุต/วินาที โดยอัตราการลุกลามเป็นระยะทางต่อหน่วยเวลา เป็นแบบท่ีนิยมกันมาก
ท่ีสุด 

5.2. ความรุนแรงของไฟ (Fire Intensity) เป็นการวัดอัตราพลังงานท่ีปลดปล่อยของเช้ือเพลิงท่ีถูก
เผาไหม้ในไฟหน่ึง ๆ ท่ีนิยมวัดกันในปัจจุบัน ได้แก่ การวัดความรุนแรงของไฟต่อหน่วยระยะทาง (Fire Lineal 
Intensity) และการวัดความรุนแรงของไฟต่อหน่วยพ้ืนท่ี (Fire Reaction Intensity)  

 
5.2.1 การวัดความรุนแรงของไฟต่อหน่วยระยะทาง หมายถึง อัตราพลังงานท่ีถูกปลดปล่อยต่อ

หน่วยระยะทางของการลุกลามของหัวไฟ มีหน่วยเป็น บีทียู/ฟุต/วินาที หรือ กิโลวัตต์/เมตร 
 
5.2.2 การวัดความรุนแรงของไฟต่อหน่วยพ้ืนท่ี หมายถึง อัตราพลังงานท่ีถูกปลดปล่อยต่อ

หน่วยเน้ือท่ีท่ีถูกไฟไหม้ มีหน่วยเป็น บีทียู/ตารางฟุต/วินาที หรือ กิโลจูน/ตารางเมตร/นาที 
 

ซ่ึงความรุนแรงของไฟจะผันแปรไปตามลักษณะของเช้ือเพลิง ความช้ืนและโครงสร้าง        ของ
เช้ือเพลิง ความรุนแรงของไฟสามารถวัดได้โดยการสังเกตอิทธิพลของไฟท่ีมีต่อพืชหรือดิน       และการวัด
อุณหภูมิของอากาศ 

 
5.3. ความยาวของเปลวไฟ (Flame Length) คือ ระยะจากยอดของเปลวไฟถึงก่ึงกลางฐานของ

เปลวไฟ ซ่ึงติดต่อกับผิวของเช้ือเพลิง มีหน่วยเป็นฟุตหรือเมตร 
พฤติกรรมของไฟ มีประโยชน์ในการท่ีจะบอกระดับ ลักษณะและความรุนแรงของเปลวไฟ    ท่ีเกิดข้ึน

เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมไฟ พฤติกรรมของไฟจะผันแปรไปตามสภาวะแวดล้อมของไฟ ดังน้ัน จึงไม่มีไฟใด 
ๆ ท่ีมีพฤติกรรมคงท่ีตลอดต้ังแต่เร่ิมต้นจนกระท่ังส้ินสุด 

 
 
6.  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไฟป่า 
 

สันต์ เกตุปราณีต (2526) ได้อธิบายว่า เม่ือไฟเกิดข้ึนแล้ว พฤติกรรมของไฟจะเป็นอย่างไรน้ันข้ึนอยู่กับ
ไฟเองและส่ิงแวดล้อมของไฟ ส่ิงแวดล้อมของไฟ (Fire Environment) หมายถึง สภาพการณ์รอบ ๆ บริเวณท่ี
เกิดไฟซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมไฟ ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจัยเก่ียวกับเช้ือเพลิง ปัจจัยเก่ียวกับอากาศ และปัจจัย
เก่ียวกับภูมิประเทศ ในด้านของไฟป่าภูมิประเทศจะไม่ค่อยเปล่ียน ไปตามเวลา แต่จะเปล่ียนไปตามท้องท่ี 



ส่วนปริมาณเช้ือเพลิงจะเปล่ียนไปตามเวลาและท้องท่ี         แต่อย่างไรก็ตามลักษณะของเช้ือเพลิงจะไม่
เปล่ียนแปลงมาก สำหรับอากาศน้ันจะแปรผันมากท่ีสุด และเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้ังกาลเวลา และ
สถานท่ี ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไฟป่า มีดังน้ี 

 
6.1 ปัจจัยเก่ียวกับเช้ือเพลิง (Fuel) คุณสมบัติของเช้ือเพลิงท่ีแตกต่างกันจะมีผลทำให้ พฤติกรรม

ของไฟแตกต่างกันไปด้วย ซ่ึงประกอบไปด้วย สมบัติของอนุภาคเช้ือเพลิง สมบัติของ    แหล่งเช้ือเพลิง และ
ความช้ืนของเช้ือเพลิง 

 
6.1.1 สมบัติของอนุภาคเช้ือเพลิง (Particles Properties of Fuel) 

 
ก) ขนาดของอนุภาค (Particle Size) จะมีผลเก่ียวกับปริมาณความร้อน        ท่ี

อนุภาคได้รับ ความเร็วช้าของการถ่ายเทความร้อน ดังน้ัน ขนาดของอนุภาคย่ิงเล็กก็จะย่ิงติดไฟง่าย และ
ลุกลามได้เร็วกว่าเช้ือเพลิงท่ีมีอนุภาคขนาดใหญ่ แต่อนุภาคขนาดใหญ่เม่ือติดไฟแล้ว จะมีความ รุนแรง และ
เผาไหม้ได้นานกว่า 

 
ข) ความหนาแน่นอนุภาค (Particle Density) หมายถึงมวลต่อปริมาตร     ของ

เช้ือเพลิง เช้ือเพลิงท่ีมีความหนาแน่นมาก จะต้องการความร้อนในการติดไฟมากกว่าเช้ือเพลิงท่ีมี ความ
หนาแน่นน้อย 

 
ค) ปริมาณความร้อน (Heat Content) คือ ปริมาณความร้อนของอนุภาคเช้ือเพลิง ท่ี

ปลดปล่อยออกมาในขณะเผาไหม้ จะผันแปรไปตามส่วนประกอบของเช้ือเพลิง      ปริมาณความร้อนน้ีมีส่วน
ช่วยในการประมาณค่าความรุนแรงของไฟและอัตราการลุกลาม 
 

ง) ส่วนประกอบทางเคมี (Chemical Composition) จะแบ่งออกได้เป็น 2 พวก คือ พวก
ท่ีมีซิลิกาและพวกท่ีไม่มีซิลิกา เพราะแร่ธาตุท่ีมีซิลิกาจะช่วยในการลุกไหม้ของไฟ              ไม่แทรกแซง
กระบวนการเผาไหม้ แต่ถ้าเป็นแร่ธาตุอ่ืน เช่น โปแตสเซียม แคลเซียม และฟอสฟอรัส จะเข้าไปแทรกแซง
กระบวนการเผาไหม้ 

 
จ) ส่วนประกอบท่ีเป็นสารสกัดพวกน้ำมัน (Composition Extractives) ได้แก่พวก

สารประกอบของอีเทอร์ เช่น ข้ีผ้ึง (Waxs) น้ำยาง (Resins) ไขมัน (Fats) และน้ำมัน (Oils) ซ่ึงง่ายต่อการติด
ไฟ เน่ืองจากสารเหล่าน้ีมีปริมาณความร้อน (Heat Content) สูง ทำให้ใช้เวลาในการติดไฟเร็ว 

 
6.1.2 สมบัติของแหล่งเช้ือเพลิง (Properties of Fuel Beds) ในแต่ละแหล่งเช้ือเพลิงจะ

ประกอบไปด้วยอนุภาคเช้ือเพลิงหลาย ๆ ชนิดประกอบกัน ซ่ึงแต่ละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะตัว ซ่ึงมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมไฟเช่นกัน ส่วนประกอบท่ีสำคัญท่ีใช้ในการพิจารณาพฤติกรรมไฟ ได้แก่ 

 
ก) น้ำหนักของเช้ือเพลิงต่อหน่วยพ้ืนท่ี (Fuel Loading) จะมีผลต่อ       ความรุนแรง

และการลุกลามของไฟ โดยถ้าให้อัตราการลุกลามของไฟและความร้อนสุทธิคงท่ี       ความรุนแรงของไฟจะ



แปรผันตรงกับปริมาณเช้ือเพลิงท่ีถูกเผา ถ้าปริมาณเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึน 2 เท่า อัตราการลุกลามของไฟจะเพ่ิมข้ึน 
2 เท่า และความรุนแรงของไฟจะเพ่ิมข้ึน 4 เท่า 

 
ข) ความลึกของแหล่งเช้ือเพลิง (Fuel Bed Depth) จะมีผลต่อความยาว    ของเปลว

ไฟ โดยความลึกของแหล่งเช้ือเพลิงจะแปรผันโดยตรงกับความยาวของเปลวไฟ 
 
ค ) ความ ต่ อ เน่ื อ งและการ เรีย ง ตั วขอ ง เช้ื อ เพ ลิ ง  (Fuel Continuity and 

Arrangement) ประกอบด้วย 
 

(1) ความต่อเน่ืองของเช้ือเพลิง อธิบายได้ท้ังในแนวราบ และแนวด่ิง    ของ
เช้ือเพลิง ในแนวราบก็คือการท่ีเช้ือเพลิงมีการกระจายท่ัวพ้ืนท่ีเป็นผืนใหญ่ เช่น ในทุ่งหญ้า หรือ ในแนวด่ิง 
เช่น การเรียงตัวของซากพืช ใบไม้ ต่อไปกับไม้พ้ืนล่าง และต่อเน่ืองไปจนถึงเรือนยอด    ของต้นไม้ หรือการมี
เถาวัลย์พาดพันไปตามต้นไม้ 

 
(2) การเรียงตัวของเช้ือเพลิง เป็นส่ิงสำคัญอันหน่ึง หากเช้ือเพลิง        กองรวมกัน

อยู่อาจจะไหม้หมด แต่ถ้าเป็นไม้ตายยืนต้นเด่ียว ๆ ไฟอาจจะไหม้เพียงพ้ืนผิว เพราะเช้ือเพลิงขนาดใหญ่จะคาย
ความร้อนได้เร็วกว่ารับความร้อน ดังน้ัน หากเช้ือเพลิงขนาดใหญ่อยู่ห่างกันและไม่สามารถรับความร้อนจาก
อนุภาคข้างเคียงได้ เช้ือเพลิงจะดับในเวลาอันส้ันหลังจากท่ีติดไฟ 

 
ง) ความอัดแน่นของแหล่งเช้ือเพลิง (Fuel Bed Compactness) ถ้าเช้ือเพลิงอัดแน่น

กันมากเกินไป อากาศท่ีถูกพัดเข้าไปก็จะถูกจำกัดและขาดออกซิเจน การเผาไหม้ก็จะเกิดข้ึนช้า 
 
จ) ความช้ืนของเช้ือเพลิง (Fuel Moisture) จะมีอิทธิพลต่อการติดไฟและ      การ

ลุกลามของไฟ เม่ือเช้ือเพลิงมีความช้ืนมากจะติดไฟยากและเผาไหม้ไม่ดี เพราะการท่ีจะให้อุณหภูมิน้ำเพ่ิมข้ึน 
1 องศาฟาเรนไฮต์ จะต้องใช้ความร้อนมากเป็น 4 เท่า ของความร้อนท่ีจะทำให้ไม้          มีอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน
เป็น 1 องศาฟาเรนไฮต์ เช้ือเพลิงจะมีความช้ืนน้อยในช่วงฤดูแล้งและจะมีความช้ืนมากท่ีสุดในช่วงฤดูการ
เติบโต (ฤดูฝน) ปรกติเช้ือเพลิงท่ีมีชีวิต (Live Fuel) จะมีความช้ืนประมาณ  ร้อยละ 30-35 และในเช้ือเพลิง
ท่ีตายแล้ว (Dead Fuel) จะมีความช้ืนประมาณร้อยละ 1.5-30  โดยเช้ือเพลิงขนาดเล็กท่ีตายแล้วจะติดไฟดี
เม่ือมีความช้ืนประมาณร้อยละ 15-20 ส่วนเช้ือเพลิงขนาดใหญ่จะติดไฟดีเม่ือมีความช้ืนน้อยกว่าร้อยละ 20 
 

จากการศึกษาเก่ียวกับไฟป่าในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ของประเทศไทย พบว่า องค์ประกอบ และ 
โครงสร้างของเช้ือเพลิง จะมีความแตกต่างกันไปตามชนิดของป่า และปัจจัยเก่ียวกับเช้ือเพลิงจะมีผลต่อความ
รุนแรงของไฟ โดยชนิดของเช้ือเพลิงท่ีแตกต่างกันจะทำให้ค่าความรุนแรงของไฟท่ีได้ แตกต่างกันออกไป โดย
ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นทุ่งหญ้า ความรุนแรงของไฟจะมีค่ามากกว่าในพ้ืนท่ีป่าเต็งรัง และป่าผสมผลัดใบมีค่าความรุนแรง
ของไฟน้อยท่ีสุด 

 
 



6.2 ปัจจัยเก่ียวกับอากาศ (Weather) อากาศเป็นปัจจัยท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของไฟ ซ่ึงได้แก่ อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ และความเร็วลม 
 

6.2.1 อุณหภูมิของอากาศ (Air Temperature) เป็นตัวแปรท่ีสำคัญมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของไฟ คือ ถ้าอุณหภูมิย่ิงเพ่ิมสูงข้ึนเท่าใดจะทำให้เช้ือเพลิงติดไฟง่าย อัตราการเผาไหม้  ก็จะเพ่ิมตามไปด้วย 

 
6.2.2 ความช้ืนสัมพัทธ์ (Relative Humidity) คือ ปริมาณไอน้ำในอากาศ เพราะฉะน้ันถ้า

หากความช้ืนสัมพัทธ์สูง เช้ือเพลิงก็จะติดไฟยาก นอกจากน้ีความช้ืนสัมพัทธ์            ยังเก่ียวข้องกับอุณหภูมิ
ของอากาศ คือ เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึนความช้ืนสัมพัทธ์จะลดลง 
 

6.2.3 ลม (Wind) คือ อากาศท่ีเคล่ือนท่ี ลมมีความสำคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกเป็นการ
เพ่ิมออกซิเจนให้แก่เช้ือเพลิงท่ีกำลังเผาไหม้โดยตรง และประการท่ีสอง คือ ลมท่ีพัดแรงจะทำให้อัตราการลุกลาม
เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีลมยังสามารถเปล่ียนทิศทางการลุกลามของไฟ ทำให้ไฟมีพฤติกรรมไม่แน่นอน 
 

6.3 ปัจจัยเก่ียวกับภูมิประเทศ (Topography) ภูมิประเทศเป็นปัจจัยท่ีสำคัญปัจจัยหน่ึง ในการ
กำหนดพฤติกรรมของไฟ โดยเฉพาะทิศทางและอัตราการลุกลามของไฟ ลักษณะภูมิประเทศท่ีสำคัญและมีผล
โดยตรงต่อพฤติกรรมของไฟ ได้แก่ ความลาดชัน ทิศด้านลาด และความสูงของพ้ืนท่ี  

 
6.3.1 ความลาดชัน (Slope) จะมีผลต่ออัตราการลุกลามของไฟ ในเวลากลางวันไฟจะไหม้

ลุกลามไปทางข้ึนเขาเสมอ เน่ืองจากอิทธิพลของระบบลมหุบเขา ซ่ึงจะพัดข้ึนหุบเขาในเวลากลางวัน และพัดลง
หุบเขาในเวลากลางคืน ส่วนในท่ีลาดชันไฟจะลุกลามเร็วกว่าในท่ีราบ เพราะเปลวไฟ จะพุ่งไปก่อนทำให้เช้ือเพลิง
แห้งจึงลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็ว 

 
6.3.2 ทิศด้านลาด (Aspect) คือ การบอกทิศทางของพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันน้ัน ๆว่าหันไปทาง

ทิศใด ซ่ึงทิศด้านลาดท่ีหันทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะรับแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันมากกว่าด้านอ่ืน ๆ ทำให้
พ้ืนท่ีมีความแห้งแล้งกว่าพ้ืนท่ีในทิศด้านลาดอ่ืน ๆ เช้ือเพลิงจึงแห้ง ติดไฟง่ายและไฟลุกลามได้รวดเร็วกว่าทิศด้าน
ลาดอ่ืน ๆ 

 
6.3.3 ความสูงของพ้ืนท่ี (Elevation) คือ ความสูงของพ้ืนท่ีจากระดับน้ำทะเล เน่ืองจากความ

สูงของพ้ืนท่ีจะมีอิทธิพลต่ออุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน ชนิดของพืชพรรณหรือพรรณไม้ และความยาวนานของฤดู
ไฟป่า นอกจากน้ีไฟท่ีเกิดในท่ีสูงมีการแผ่รังสีความร้อนน้อยกว่า เน่ืองจากในท่ีสูงอากาศจะเจือจาง ความกด
อากาศจึงต่ำ ดังน้ัน ประสิทธิภาพของการแผ่รังสีความร้อนของเปลวไฟจึงลดลง 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน รวมท้ังปัจจัยของไฟเป็นตัวกำหนด
พฤติกรรมและลักษณะของไฟในแต่ละท้องท่ีและกาลเวลา เน่ืองจากส่ิงแวดล้อมของไฟเปล่ียนแปลงไปตาม
เวลาและท้องท่ี ดังน้ัน พฤติกรรมของไฟจึงเปล่ียนแปลงไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ท้ังพฤติกรรมของไฟและ
ส่ิงแวดล้อมของไฟ เป็นปรากฏการณ์เฉพาะและคล้ายคลึงกันในสภาพการณ์  ท่ีคล้ายคลึงกัน ดังน้ัน จึง
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเก่ียวกับพฤติกรรมของไฟได้ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนจัดการไฟป่า 

 



7.  พฤติกรรมของไฟในป่าชนิดต่าง ๆ ของประเทศไทย 
 

ไฟป่าในประเทศไทยมักเกิดข้ึนทุกปีในหน้าแล้ง จากสถิติการเกิดไฟป่ากรมป่าไม้ ปี 2543 ไฟป่า
มักจะเกิดต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกรกฎาคมในปีถัดไป ไฟป่าเกิดมากท่ีสุดในเดือน กุมภาพันธ์ และ
ช่วงเวลาท่ีเกิดไฟมากท่ีสุดคือ 10.00 ถึง 16.00 นาฬิกา ไฟป่ามักเกิดในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสน ทุ่งหญ้า
ในไร่ร้าง และสวนป่าต่าง ๆ ไฟป่าในประเทศไทยมักเผาไหม้ออกเป็นหย่อม ๆ ไม่เผาไหม้ติดต่อกันเป็นผืนใหญ่
เหมือนในต่างประเทศ ไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชนิดไฟผิวดิน ไม่ค่อยรุนแรงมาก เพราะอยู่ในเขตร้อน
มีมรสุมพัดผ่าน มีความช้ืนสัมพัทธ์สูง และเช้ือเพลิงส่วนใหญ่  มีสารน้ำมันน้อย (สันต์ เกตุปราณีต, 2543) 

 

7.1 ป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบ ชนิดของไฟป่าในป่าเบญจพรรณมี 2 ชนิด คือ     ไฟใต้ผิว
ดินและไฟผิวดิน พฤติกรรมของไฟมีความรุนแรงน้อย กล่าวคือ ในสภาพลมสงบจะมีความรุนแรงของไฟ 179 
กิโลวัตต์ต่อเมตร (52 บีทียูต่อฟุตต่อวินาที) มีอัตราการลุกลามของไฟ 0.7 ถึง   5 เมตรต่อนาที และมีความ
ยาวของเปลวไฟ 0.8 ถึง 1.5 เมตร แต่ถ้ามีลมพัดแรงความรุนแรงของไฟจะมากข้ึน ไฟลามเร็วข้ึน และความ
ยาวของเปลวไฟจะเพ่ิมข้ึนด้วย (สันต์ เกตุปราณีต และคณะ, 2538) 

 
7.2 ป่าเต็งรัง ป่าแดง ป่าแพะ หรือป่าโคก ไฟในป่าเต็งรังมีชนิดเดียว คือ ไฟผิวดิน พฤติกรรม ของไฟมี

ต้ังแต่รุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงปานกลาง มีค่าความรุนแรงของไฟในช่วง 35 ถึง 865 กิโลวัตต์ต่อเมตร (10 
ถึง 250 บีทียูต่อฟุตต่อวินาที) มีอัตราการลุกลามของไฟระหว่าง 0.5 ถึง 9 เมตรต่อนาที และมีค่าความยาว
ของเปลวไฟ 0.5 ถึง 8 เมตร (สันต์ เกตุปราณีต, 2543) 

 
7.3 ป่าสน หรือป่าสนเขา ป่าสนในประเทศไทยมีไฟป่าเพียงชนิดเดียวคือ ไฟผิวดิน มีอัตรา การ

ลุกลามของไฟระหว่าง 1.5 ถึง 1.8 เมตรต่อนาที มีค่าความรุนแรงของไฟ 3,940 กิโลวัตต์ ต่อเมตร (1,139 
บีทียูต่อฟุตต่อวินาที) และมีความยาวเปลวไฟระหว่าง 1.0 ถึง 6.0 เมตร ในสภาพ ความเร็วลม 0 ถึง 6 ไมล์
ต่อช่ัวโมง จัดเป็นไฟท่ีค่อนข้างรุนแรง (สันต์ เกตุปราณีต และคณะ, 2538) 

 
7.4 สวนป่า ไฟท่ีเกิดในสวนป่ามี 2 ชนิด คือ ไฟผิวดินและไฟเรือนยอด ไฟเรือนยอดมักเกิดในสวน

สนสองใบ สนสามใบและสนจีนท่ีมีอายุไม่เกิน 5 ปี ส่วนไฟผิวดินมักเกิดในสวนสักแล สวนไม้กระยาเลยท่ีมีอายุ 
5 ปีข้ึนไป ซ่ึงปลูกโดยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เน่ืองจากไม่มีงบประมาณ ในการกำจัดวัชพืช (สันต์ เกตุปราณีต, 
2543) ส่วนความรุนแรงของไฟน้ันข้ึนอยู่กับชนิดของวัชพืช ถ้าเป็นวัชพืชพวกหญ้าคา หญ้าแขม และหญ้าพง 
ไฟจะรุนแรงกว่าวัชพืชพวกสาบเสือ และสาบหมา แต่อย่างไรก็ตาม ในสภาพท่ีลมสงบและในท่ีราบ พฤติกรรม
ของไฟในแหล่งเช้ือเพลิงดังกล่าว ไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ ในวัชพืชพวกหญ้าคา หญ้าแขม หญ้าพง 
แขมหลวงและเลา จะมีอัตราการลุกลามของไฟ 1.4 เมตรต่อนาที ความรุนแรงของไฟ 1,780 กิโลวัตต์ต่อ
เมตร และมีความยาวเปลวไฟ 2.5 เมตร (สันต์ เกตุประณีต และคณะ, 2538) ส่วนในวัชพืชพวกสาบเสือ 
สาบหมา และโชนใหญ่มีอัตราการลุกลามของไฟ 1.7 เมตรต่อนาที ความรุนแรงของไฟ 2,800 กิโลวัตต์ต่อ
เมตร และมีความยาวเปลวไฟ 2.5 เมตร (สิริรัตน์ บุญเปล่ียน, 2528) 
 


