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นิยามของไฟ 

  ไฟ  เป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดจากขบวนการทางเคมี  เม่ือองคป์ระกอบท่ีจ าเป็น  3  ประการ  คือ      
เช้ือเพลิง  ความร้อน  และออกซิเจน  มารวมตวักนัในสัดส่วนท่ีเหมาะสมท่ีจะเกิดการสันดาป (Combustion)  

ความหมายของไฟป่า 
  ไฟป่า  คือ  ไฟท่ีเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม แลว้ลุกลามไปไดโ้ดยอิสระปราศจากการควบคุม  
ทั้งน้ีไม่วา่ไฟนั้นจะเกิดข้ึนในป่าธรรมชาติหรือสวนป่า 

 

ไฟป่าเกดิขึน้ได้อย่างไร 
 

ไฟป่าจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีองคป์ระกอบท่ีจ าเป็น  3  ประการคือ  เช้ือเพลงิ  ออกซิเจน   
และความร้อน  มารวมตวักนัในสัดส่วนท่ีเหมาะสมท่ีจะเกิดการสันดาปและท าใหก้ารสันดาปสามารถด าเนินไป
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืององคป์ระกอบทั้ง  3  ประการน้ี เรียกวา่  สามเหลีย่มไฟ   หากขาดองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบ
หน่ึงไปไฟป่าจะไม่เกิดข้ึน  หรือไฟป่าท่ีเกิดข้ึนแลว้และก าลงัลุกลามอยูก่็จะดบัลง  ความรู้เร่ืองสามเหล่ียมไฟ 
ในขอ้น้ีมีความส าคญัอยา่งยิง่  เพราะเป็นความรู้พื้นฐานท่ีตอ้งน ามาใชใ้นการวางแผนปฏิบติังานควบคุมไฟป่า
ทั้งวงจรส าหรับองคป์ระกอบทั้ง 3 ประการมีลกัษณะเฉพาะ  ดงัน้ี 

1. เช้ือเพลงิ  ไดแ้ก่ อินทรียส์ารทุกชนิดท่ีติดไฟได ้ เช่น  ตน้ไม ้ ก่ิงไม ้ ตอไม ้กอไผ ่ ลูกไม ้  
หญา้  วชัพืช  รวมไปถึงดินอินทรีย ์(peat  soil) และชั้นถ่านหินท่ีอยูใ่ตผ้วิดิน(coal  seam)  

2. ออกซิเจน  ออกซิเจนเป็นก๊าซท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัของอากาศทัว่ไปในป่า จึงมีกระจาย 
อยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ  อยา่งไรก็ตามปริมาณและสัดส่วนอาจแปรผนัไดต้ามความเร็วและทิศทางลม 

3. ความร้อน  แหล่งความร้อนท่ีท าใหเ้กิดไฟป่า แบ่งเป็น 2 ประการ  คือ  แหล่งความร้อน 
จากธรรมชาติ  ไดแ้ก่  ฟ้าผา่  การเสียดสีของก่ิงไม ้ การรวมของแสงอาทิตยผ์า่นหยดน ้าคา้ง  ภูเขาไฟระเบิด  
และแหล่งความร้อนจากการกระท าของมนุษย์  ซ่ึงเกิดจากการจุดไฟในป่าดว้ยสาเหตุต่างๆ กนั 

 
สาเหตุของการเกดิไฟป่า 

ไฟป่าเกิดจาก  2  สาเหตุ  คือ  
1    เกดิจากธรรมชาติ 

  ไฟป่าท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ  เช่น  ฟ้าผา่  ก่ิงไมเ้สียดสีกนั  ภูเขาไฟ
ระเบิด  กอ้นหินกระทบกนั  แสงแดดตกกระทบผลึกหิน  แสงแดดส่องผา่นหยดน ้า  ปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุ  
การลุกไหมใ้นตวัเองของส่ิงมีชีวติ  เป็นตน้ 
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2   เกดิจากจากมนุษย์ 
       ไฟป่าท่ีเกิดในประเทศก าลงัพฒันาในเขตร้อนส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย ์ 

ส าหรับประเทศไทยถือได้ว่าไฟป่า ท้ังหมดเกิดจากการกระท าของมนุษย์  โดยมีสาเหตุต่าง ๆ กนัไป  ไดแ้ก่ 
2.1 เกบ็หาของป่า  เป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดไฟป่ามากท่ีสุด   การเก็บหาของป่า   

ไดแ้ก่  ไข่มดแดง  เห็ด  ใบตองตึง  ไมไ้ผ ่ น ้าผึ้ง  ผกัหวาน  และไมฟื้น  การจุดไฟส่วนใหญ่เพื่อใหพ้ื้นป่าโล่ง  
เดินสะดวก  หรือให้แสงสวา่งในระหวา่งการเดินทางผา่นป่าในเวลากลางคืน  หรือจุดเพื่อกระตุน้การงอกของ
เห็ด  หรือกระตุน้การแตกใบใหม่ของผกัหวานและใบตองตึง  หรือจุดเพื่อไล่ตวัมดแดงออกจากรัง  รมควนัไล่
ผึ้ง  หรือไล่แมลงต่าง ๆ  ในขณะท่ีอยูใ่นป่า 

2.2    เผาไร่   เป็นสาเหตุท่ีส าคญัรองลงมา     การเผาไร่ก็เพื่อก าจดัวชัพืชหรือเศษ 
ซากพืชท่ีเหลืออยูภ่ายหลงัการเก็บเก่ียว  ทั้งน้ีเพื่อเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกในรอบต่อไป  ทั้งน้ีโดยปราศจากการท า
แนวกนัไฟและปราศจากการควบคุม  ไฟจึงลามเขา้ป่าท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง 

2.3  แกล้งจุด  ในกรณีท่ีประชาชนในพื้นท่ีมีปัญหาความขดัแยง้กบัหน่วยงานของรัฐ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัญหาเร่ืองท่ีท ากิน  หรือถูกจบักุมจากการกระท าผดิในเร่ืองป่าไม ้ ก็มกัจะหาทางแกแ้คน้   
เจา้หนา้ท่ีดว้ยการเผาป่า   

2.4 ความประมาท  เกิดจากการเขา้ไปพกัแรมในป่า  ก่อกองไฟแลว้ลืมดบั  หรือทิ้ง 
กน้บุหร่ีลงบนพื้นป่า  เป็นตน้ 

2.5 ล่าสัตว์  โดยใชว้ธีิไล่เหล่า  คือจุดไฟไล่ใหส้ัตวห์นีออกจากท่ีซ่อน  หรือจุดไฟ 
เพื่อใหแ้มลงบินหนีไฟ  นกชนิดต่าง ๆ จะบินมากินแมลง  แลว้ดกัยงินกอีกทอดหน่ึง  หรือจุดไฟเผาทุ่งหญา้  
เพื่อใหห้ญา้ใหม่แตกระบดั ล่อใหส้ัตวช์นิดต่าง ๆ เช่น  กระทิง  กวาง กระต่าย มากินหญา้แลว้ดกัรอยงิสัตวน์ั้น    

2.6 เลี้ยงปศุสัตว์  ประชาชนท่ีเล้ียงปศุสัตวแ์บบปล่อยใหห้ากินเองตามธรรมชาติ   
มกัลกัลอบจุดไฟเผาป่าใหโ้ล่งมีสภาพเป็นทุ่งหญา้เพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว ์

2.7 ความคึกคะนอง  บางคร้ังการจุดไฟเผาป่าเกิดจากความคึกคะนองของผูจุ้ดโดย 
ไม่มีวตัถุประสงคใ์ด ๆ  แต่จุดเล่นเพื่อความสนุกสนาน  เท่านั้น 

 

ชนิดของไฟป่า 
 

การแบ่งชนิดของไฟป่าถือเอาการไหมเ้ช้ือเพลิงในระดบัต่าง ๆ ในแนวด่ิง  ตั้งแต่ระดบัชั้นดิน 
ข้ึนไปจนถึงระดบัยอดไม ้ เป็นเกณฑ ์ แบ่งออกเป็น 3  ชนิด คือ ไฟใตดิ้น  ไฟผวิดิน  และไฟเรือนยอด   

1. ไฟใต้ดิน  (Ground  Fire)  คือ  ไฟท่ีไหมอิ้นทรียวตัถุท่ีอยูใ่ตช้ั้นผวิของพื้นป่า  ไฟชนิดน้ี 
อาจไหมแ้ทรกลงไปใตผ้วิพื้นป่าไดห้ลายฟุตและลุกลามไปเร่ือย ๆ ใตผ้วิพื้นป่าในลกัษณะการครุกรุ่นอยา่งชา้ ๆ 
ไม่มีเปลวไฟ  และมีควนันอ้ยมาก  จึงเป็นไฟท่ีตรวจพบหรือสังเกตพบไดย้ากท่ีสุด  และเป็นไฟท่ีมีอตัราการ
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ลุกลามชา้ท่ีสุด  แต่เป็นไฟท่ีสร้างความเสียหายใหแ้ก่พื้นท่ีป่าไมม้ากท่ีสุด  เพราะไฟจะไหมท้ าลายรากไม ้ ท าให้
ตน้ไมใ้หญ่นอ้ยทั้งป่าตายในเวลาต่อมา  ยิง่ไปกวา่นั้น  ยงัเป็นไฟท่ีควบคุมไดย้ากท่ีสุดอีกดว้ย   

2.ไฟผวิดิน  (Surface  Fire)  คือ ไฟท่ีไหมลุ้กลามไปตามผวิดิน โดยเผาไหมเ้ช้ือเพลิงบน    
พื้นป่า  อนัไดแ้ก่  ใบไม ้ ก่ิงกา้นแหง้ท่ีตกอยูบ่นพื้นป่า  หญา้  ลูกไมเ้ล็กๆ  ไมพ้ื้นล่าง  กอไผ ่ ไมพุ้ม่  ไฟชนิดน้ี
เป็นไฟท่ีพบมากท่ีสุดและพบโดยทัว่ไปในแทบทุกภูมิภาคของโลก  ความรุนแรงของไฟจะข้ึนอยูก่บัชนิดและ
ประเภทของเช้ือเพลิง    
  ส าหรับประเทศไทย  ไฟป่าส่วนใหญ่จะเป็นไฟชนิดน้ี  หากสามารถตรวจพบไดใ้นขณะเพิ่ง
เกิด  และส่งก าลงัเขา้ไปควบคุมอยา่งรวดเร็ว  ก็จะสามารถควบคุมไฟไดโ้ดยไม่ยากล าบากนกั  แต่หากทอดเวลา
ใหย้ดืยาวออกไปจนไฟสามารถแผข่ยายออกเป็นวงกวา้งมากเท่าไร  การควบคุมก็จะยากข้ึนมากเท่านั้น 
  3.ไฟเรือนยอด(Crown  Fire)  คือ ไฟท่ีไหมลุ้กลามจากยอดของตน้ไมห้รือไมพุ้ม่ตน้หน่ึงไป
ยงัยอดของตน้ไมห้รือไมพุ้ม่อีกตน้หน่ึง  ไฟชนิดน้ีมีอตัราการลุกลามท่ีรวดเร็วมาก  และเป็นอนัตรายอยา่งยิง่
ส าหรับพนกังานดบัไฟป่า  ทั้งน้ีเน่ืองจากไฟมีความรุนแรงมาก โดยเท่าท่ีผา่นมาปรากฏวา่มีพนกังานดบัไฟป่า  
จ  านวนไม่นอ้ยถูกไฟชนิดน้ีลอ้มจนหมดทางหนีและถูกไฟครอกตายในท่ีสุด    
  ส าหรับประเทศไทย  โอกาสเกิดไฟเรือนยอดเป็นไปไดย้าก  ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพภูมิอากาศท่ีมี
ความช้ืนค่อนขา้งสูง  ประกอบกบัชนิดไมป่้าส่วนใหญ่ล าตน้ไมมี้น ้ามนัหรือยาง  ซ่ึงจะท าใหติ้ดไฟไดง่้าย
เหมือนไมส้นในเขตอบอุ่น   อยา่งไรก็ตาม  ในภาคเหนือของประเทศ  ซ่ึงมีการปลูกสวนป่าสนสามใบอยา่ง
กวา้งขวางมาเป็นเวลานาน  จนในปัจจุบนัตน้สนเจริญเติบโตจนเรือนยอดแผข่ยายมาชิดติดกนั  ดงันั้นหากเกิด
ไฟไหมใ้นสวนป่าดงักล่าวในช่วงท่ีอากาศแหง้แลง้อยา่งรุนแรงโอกาสท่ีจะเกิดเป็นไฟเรือนยอด  ก็มีความ
เป็นไปไดสู้ง 

ผลกระทบจากไฟป่า 
 

ผลกระทบอนัเกิดจากไฟป่าไดส้ร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม  
 มากยิง่กวา่สาเหตุอ่ืน ๆ เพราะไฟป่าสามารถลุกลามไหมท้ าลายพื้นท่ีจ  านวนมากไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว ยิง่ไปกวา่
นั้น  ไฟป่าท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีหน่ึง ๆ ไม่เพียงแต่จะก่อความเสียหายแก่พื้นท่ีนั้นเท่านั้น  หากแต่จะส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศน์โดยรวมของโลกอีกดว้ย 
  การไดท้ราบถึงผลเสียหายทั้งหมดท่ีเกิดจากไฟป่า  จะท าใหป้ระชาชนเกิดความเขา้ใจและ
ตระหนกัถึงความรุนแรงของปัญหาไฟป่า  เพื่อจะไดเ้กิดความต่ืนตวัและเล็งเห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งร่วมมือกนั
ป้องกนัไฟป่าอยา่งจริงจงั  เพื่อป้องกนัมิให้เกิดภยัพิบติัอนัมีสาเหตุมาจากไฟป่า  ผลกระทบของไฟป่าต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่างๆ  มีดงัน้ี 

1 ผลกระทบจากไฟป่าต่อสังคมพืช 
เน่ืองจากไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นไฟผวิดิน  จึงไม่สร้างความเสียหายต่อตน้ไม ้
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ใหญ่อยา่งเห็นไดช้ดัเหมือนไฟเรือนยอดในเขตอบอุ่น  แต่ส าหรับลูกไม ้ กลา้ไมเ้ล็กๆ และบรรดาไมพ้ื้นล่างใน
ป่าจะไดรั้บความเสียหายอยา่งใหญ่หลวง 
   .1.1  ขาดช่วงการสืบพนัธ์ุทดแทนตามธรรมชาติ  ไฟท่ีไหมล้ามเลียไปตามพื้นป่า    
จะเผาผลาญท าลายลูกไม ้ กลา้ไมเ้ล็ก ๆ   ลูกไมเ้หล่าน้ีจึงหมดโอกาสท่ีจะเจริญเติบโตข้ึนเป็นไมห้นุ่มและไม้
ใหญ่ในท่ีสุด  ส าหรับลูกไมท่ี้รอดตายก็จะตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการตั้งตวัให้รอดพน้จากไฟ เม่ือตน้ไมใ้หญ่
ในป่าลม้ตายลงไปตามอายขุยั  ในขณะท่ีไม่มีลูกไมเ้ติบโตข้ึนมาทดแทน  หรือข้ึนมาทดแทนในจ านวนท่ีนอ้ย
และชา้มาก   จึงท าใหป่้าค่อย ๆ เส่ือมสภาพลง 
   .1.2  เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของป่า  พื้นท่ีป่าท่ีถูกไฟไหมซ้ ้ าซากอยูทุ่กปี  จะมีผลท า
ใหโ้ครงสร้างของป่าเปล่ียนไป  ไมบ้างชนิดท่ีไม่สามารถปรับตวัไดจ้ะถูกก าจดัออกไป  ในขณะท่ีไมช้นิดอ่ืนท่ี
ปรับตวัไดดี้กวา่ทนทานต่อไฟป่ามากกวา่จะเขา้มาแทนท่ี  เกิดการทดแทนของสังคมพืชไปสู่สังคมพืชใหม่   
จากการศึกษาในป่าเขตร้อนส่วนใหญ่  พบวา่ไฟป่าท่ีเกิดซ ้ าซากในท่ีเดิมทุกปี  มีผลท าใหส้ภาพป่าค่อย ๆ 
เปล่ียนแปลงจนกลายเป็นทุ่งหญา้คาและหญา้ขจรจบ  ไปในท่ีสุด  
   1.3  ลดอัตราการเจริญเติบโตและลดคุณภาพของเน้ือไม้   ในพื้นท่ีท่ีมีไฟไหมเ้ป็น
ประจ าอตัราการเจริญเติบโตของตน้ไมจ้ะลดลง  ทั้งน้ีเน่ืองจากดินจะขาดความชุ่มช้ืน  และขาดส่ิงปกคลุมดิน 

2. ผลกระทบจากไฟป่าต่อดินป่าไม้ 
ดินเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในระบบนิเวศป่าไม ้ ท่ีมีความส าคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่ 

องคป์ระกอบใดๆ   ดินเป็นปัจจยัค ้าจุนการเจริญเติบโตและการพฒันาของสังคมพืชในป่า  เป็นแหล่งสะสมน ้า
และแร่ธาตุท่ีพชืใชใ้นการด ารงชีวติ   นอกจากน้ีดินยงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กจ านวนมากมาย
มหาศาล   ผลกระทบของไฟป่าท าใหเ้กิดการสูญเสียหนา้ดิน  คุณสมบติัของดินเปล่ียนแปลง มีผลให้
องคป์ระกอบอ่ืนๆ ในระบบนิเวศถูกกระทบตามไปดว้ยในลกัษณะลูกโซ่  ผลกระทบจากไฟป่าต่อดินป่าไมท่ี้
ส าคญัมีดงัน้ี 

2.1 เกดิการสูญเสียหน้าดินโดยการกดัชะและการพงัทลาย  โดยไฟป่าจะท าลายส่ิงปก 
คลุมดิน  ท าใหช้ั้นดินแน่นทึบ  อตัราการซึมน ้าของดินลดลงเม่ือถึงฤดูฝนจึงมีปริมาณน ้ าไหลบ่าหนา้ดินเพิ่มข้ึน  
มีผลท าใหเ้กิดขบวนการกดัชะและการพงัทลายของชั้นหนา้ดิน 

2.2 เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน 
2.2.1  คุณสมบติัทางกายภาพเปล่ียนไป  โดยท าใหดิ้นอดัตวักนัแน่นทึบ 
2.2.2  คุณสมบติัทางเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดินเปล่ียนไป  ท าให ้ pH   

ของดินสูงข้ึน  และอินทรียวตัถุซ่ึงใหค้วามอุดมสมบูรณ์แก่ดินจะถูกเผาท าลาย 
3.  ผลกระทบจากไฟป่าต่อน า้ 

น ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์ เพราะน ้า 
เป็นองคป์ระกอบส าคญัของร่างกายมนุษย ์ นอกจากน้ี   น ้ายงัมีความจ าเป็นในการอุปโภคบริโภค ในภูมิภาคเขต
ร้อนแหล่งน ้าหลกัของมนุษยไ์ดม้าจากน ้าฝน ซ่ึงตกลงมาบนผวิโลกแลว้ไหลลงสู่ล าหว้ยล าธาร  อ่างเก็บน ้า  
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ทะเลสาบ หรือเก็บสะสมในดินเป็นชั้นของน ้าใตดิ้น  และโดยท่ี ดิน  น ้า  ป่าไม ้เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนั  ดงันั้นเม่ือไฟป่ามีผลกระทบต่อป่าไมแ้ละดิน  จึงมีผบกระทบต่อน ้าอยา่งหลีกเล่ียงมิได ้ 
ผลกระทบจากไฟป่าต่อน ้าท่ีส าคญั  และส่งผลเสียหายร้ายแรงมาสู่มนุษย ์ มีดงัน้ี 

3.1   สมดุลของน ้าเปลี่ยนแปลงท าให้เกดิอุทกภัยและภัยแล้ง  ในช่วงฤดูฝนท าใหน้ ้า 
ในล าธารมีมากไหลท่วมพื้นท่ี  และในฤดูแลง้ดินไม่สามารถเก็บน ้าไดห้รือเก็บไดน้อ้ยในช่วงฤดูฝน  จึงท าให ้    
ไม่มีน ้าปลดปล่อยออกมาจึงเกิดภาวะแหง้แลง้ 

3.2 เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน ้า  ท าใหน้ ้าขุ่นขน้ข้ึน  น ้ามีกล่ินเหมน็  เปล่ียนสี      
มีอุณหภูมิสูงข้ึน  ค่าความเป็นกรด  เป็นด่าง  เปล่ียนแปลงปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้าลดลง 

4.  ผลกระทบจากไฟป่าต่อส่ิงมีชีวติในป่า 
ป่าไมเ้ป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งหากินของสัตวป่์านอ้ยใหญ่  รวมไปถึงสัตวเ์ล็ก เช่น  

แมลงชนิดต่างๆ ก้ิงกือ ใส้เดือน ตลอดจนส่ิงมีชีวติขนาดเล็กท่ีมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่า ไดแ้ก่  จุลินทรียท่ี์อาศยั 
อยูใ่นดิน  ส่ิงมีชีวติเหล่าน้ีลว้นเป็นองคป์ระกอบของระบบนิเวศป่าไม ้ ท่ีมีหนา้ท่ีและความส าคญัไม่ยิง่หยอ่น
ไปกวา่องคป์ระกอบอ่ืนๆ ไฟป่ามีผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องส่ิงมีชีวติเหล่าน้ี ซ่ึงแน่นอนทา้ยท่ีสุดก็ส่งผล
กระทบมาสู่ระบบนิเวศของป่าไมท้ั้งระบบ 

4.1 ท าอันตรายต่อชีวิตของสัตว์ป่า  สัตวป่์าท่ีหนีไฟไม่ทนัจะลม้ตายลง 
4.2 ท าลายแหล่งอาหารและทีอ่ยู่อาศัยของสัตว์ป่า  มีผลท าให้จ  านวนประชากรและ 

จ านวนชนิดของสัตวล์ดนอ้ยลง 
4.3 ท าอันตรายต่อชีวิตของสัตว์เล็ก  ๆ  และจุลินทรีย์ในดิน  มีผลกระทบต่อระบบ 

การหมุนเวยีนของธาตุอาหาร  และระบบห่วงโซ่อาหารเกิดการเสียสมดุลตามธรรมชาติของระบบนิเวศน์ป่าไม ้
5. ผลกระทบจากไฟป่าต่อทรัพย์สิน  สุขภาพ  และชีวติของมนุษย์ 
ไฟป่าเปรียบเหมือนดาบสองคม  คือ มีคุณอนนัตแ์ละมีโทษมหนัต ์ หากรู้จกัใชแ้ละควบคุม 

อยา่งดี  ไฟจะก่อประโยชน์นานบัประการต่อมนุษย ์ไฟเป็นบ่อเกิดพลงังานท่ีส าคญั มนุษยใ์ชไ้ฟในการหุงหา
อาหาร  ให้แสงสวา่งและความอบอุ่น และใชใ้นกิจกรรมต่างๆ มากมาย  ในทางตรงกนัขา้มหากขาดความ
ระมดัระวงัปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมใหดี้ไฟก็จะสร้างความหายนะต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของมนุษย ์ ใน
ประเทศไทยหมอกควนัจากไฟป่าเป็นผลกระทบท่ีสร้างความเสียหายในกิจการเดินอากาศอยา่งมหาศาล โดยใน
ทุกปีท่ีสนามบินจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตอ้งยกเลิกเท่ียวบินเป็นจ านวนมาก  เน่ืองจากหมอกควนัไฟท าใหท้ศันวสิัย
ไม่ดี  เป็นอนัตรายต่อการข้ึนลงของเคร่ืองบิน นอกจากนั้นหมอกควนัไฟก็เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน  มีผลท าใหป้ระชาชนจ านวนมากเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ 
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6. ผลกระทบจากไฟป่าต่อสภาวะอากาศโลก 

6.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เน่ืองมาจากอุณหภูมิของโลกทีสู่งข้ึน  ปัจจุบนั 
ช่วงเวลาท่ีฝนตกมีการผนัแปรอยา่งยิง่  เกิดฝนทิ้งช่วง  ฝนแลง้  และฝนตกนอกฤดู  เกิดอุทกภยั  เกิดภยัแลง้   
และเกิดวาตภยัอยา่งรุนแรงผิดปกติ สร้างความเสียหายแก่ชีวติ  ทรัพยสิ์น และพื้นท่ีการเกษตรมากข้ึนทุกปี   
เห็นไดช้ดัวา่สภาพภูมิอากาศโดยรวมมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเป็นอยา่งมาก   

6.2 การเกดิปรากฎการณ์เรือนกระจก (Greenhouse  Effect)  ท าใหอุ้ณหภูมิของโลก 
สูงข้ึน 1.5 – 4.5 องศาเซลเซียส ในทุก ๆ 10  ปี   ท าใหน้ ้าแขง็ท่ีอยูบ่ริเวณขั้วโลกละลาย  มีผลใหร้ะดบัน ้าทะเล
สูงข้ึน  น ้าทะเลจะหนุนเขา้มาตามแม่น ้าล าคลอง  ท าใหมี้สภาพเป็นน ้ากร่อย  ระบบนิเวศน์ในน ้าจะเปล่ียนแปลง
ไปอยา่งส้ินเชิง  พื้นท่ีริมฝ่ังทะเล  ริมแม่น ้าใหญ่หลายแห่งจะถูกน ้าท่วม 

7. ผลกระทบจากไฟป่าต่อการนันทนาการ 
ไฟป่ามีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพความงดงามตามธรรมชาติของป่าไม ้ ไฟป่าท าให้ 

ป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์  แปรเปล่ียนเป็นป่าเส่ือมโทรมท่ีกรุ่นไปดว้ยควนัไฟและเถา้ถ่านท่ีคละคลุง้ตลอดช่วง 
ฤดูแลง้  ล าธาร  น ้าตก  ท่ีเคยมีน ้าใสไหลเยน็กลบัขุ่นขน้และแหง้ขอด  นกนานาชนิดก็เงียบหายไป  ป่าท่ีเคยเป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามก็หมดคุณค่าลง  มนุษยจ์ะขาดแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจตามธรรมชาติ ก่อให้เกิดความ
ตรึงเครียดของจิตใจ   นอกจากนั้นประเทศก็จะขาดรายไดม้หาศาลจากการท่องเท่ียว  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
สภาพเศรษฐกิจของชาติอยา่งรุนแรง               
 

การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า 
 
  การควบคุมไฟป่า (Forest  Fire  Control)  หมายถึง  ระบบการจดัการและแกไ้ขปัญหาไฟป่า
อยา่งครบวงจร  กล่าวคือ  เร่ิมตั้งแต่การป้องกนัมิให้เกิดไฟป่า  โดยศึกษาหาสาเหตุของการเกิดไฟป่าแลว้
วางแผนป้องกนัหรือก าจดัตน้ตอของสาเหตุนั้นเสีย  หากไดผ้ลไฟป่าก็จะไม่เกิดข้ึน  แต่ในทางปฏิบติัแลว้ แมจ้ะ
มีการป้องกนัไฟป่าไดดี้เพียงใดก็ยงัไม่สามารถป้องกนัไฟป่าไดท้ั้งหมด  ไฟป่ายงัมีโอกาสเกิดข้ึนไดเ้สมอ ดงันั้น
จึงจ าเป็นตอ้งมีมาตราการอ่ืน ๆ รองรับตามมา ไดแ้ก่  การเตรียมการดบัไฟป่า  การตรวจหาไฟ  การดบัไฟป่า  
และการประเมินผลการปฏิบติังาน   กิจกรรมการปฏิบติังานควบคุมไฟป่า  แบ่งออกเป็นสองกิจกรรมหลกัได ้ 
ดงัน้ี 

1. การป้องกนัไฟป่า  คือ  ความพยายามในทุกวถีิทางท่ีจะป้องกนัมิใหเ้กิดไฟป่า  ด าเนิน 
การไดด้งัน้ี 

1.1 การรณรงค์ป้องกันไฟป่า  ไฟป่าท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย มีสาเหตุมาจากการกระท า 
ของมนุษยท์ั้งส้ิน ดงันั้น แนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด คือ การด าเนินการทุกวถีิทางท่ีจะ    
ป้องกนัมิใหป้ระชาชนจุดไฟเผาป่า ทั้งน้ีโดยการประชาสัมพนัธ์ช้ีแนะใหป้ระชาชนตระหนกัถึงความส าคญัของ
ทรัพยากรป่าไม ้ ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งดูแลรักษา  ตลอดจนผลเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากมีการบุกรุกท าลายหรือ 



 8 

เผาป่า  เพื่อใหป้ระชาชนเกิดทศันคติท่ีถูกตอ้ง  เลิกจุดไฟเผาป่าและหนัมาใหค้วามร่วมมือป้องกนัไฟป่า  การ
รณรงคป้์องกนัไฟป่าสามารถด าเนินการไดใ้นรูปแบบต่างๆ เช่น  การประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี  การ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือมวลชน  การติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์  การแจกจ่ายส่ิงตีพิมพแ์ละเอกสารเผยแพร่  การ
จดันิทรรศการ  การใหก้ารศึกษา  การจดัฝึกอบรม  ตลอดถึงการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดา้นป่าไม ้ เป็นตน้ 

1.2 การจัดการเช้ือเพลิง  โดยการท าแนวกนัไฟ  และชิงเผาในพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัหรือ   
ทีล่อแหลมต่อการเกิดไฟป่า  เช่น  มีวชัพืชหนาแน่น พื้นท่ีป่าสองขา้งถนน  ซ่ึงมีโอกาสเกิดไฟป่าไดง่้ายและเม่ือ
เกิดไฟป่าแลว้จะมีความรุนแรงมากยากต่อการควบคุม  การจดัการเช้ือเพลิงมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดโอกาสการเกิด
ไฟป่า  หรือหากเกิดไฟป่าข้ึนก็จะมีความรุนแรงนอ้ย ท าใหส้ามารถควบคุมไดโ้ดยง่าย 
  2.  การปฏิบัติงานดับไฟป่า  เป็นการปฏิบติังานเพื่อควบคุมไฟป่ามิใหลุ้กลามเผาท าลายตน้ไม้
ในกรณีท่ีเกิดไฟป่าข้ึนแลว้  ในปัจจุบนัมีหน่วยปฏิบติังานภาคสนามของกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตวป่์า  และ
พนัธ์ุพืช  ท่ีท าหนา้ท่ีในการดบัไฟป่า คือ สถานีควบคุมไฟป่า อยูทุ่กจงัหวดั  แต่ก็ยงัไม่สามารถปฏิบติังานดบัไฟ
ป่าไดค้รอบคลุมพื้นท่ีป่าทั้งจงัหวดั  สามารถปฏิบติังานไดเ้ฉพาะพื้นท่ีเป้าหมายท่ีมีความส าคญัเท่านั้น 

    

ท่านเท่าน้ัน  ทีจ่ะช่วยป้องกนัไฟป่าได้ 
****************** 

 
ทุกท่าน    ช่วยป้องกนัไฟป่าได้ 

 
1. ประชาชน  ตอ้งยอมรับวา่ประชาชนในพื้นท่ีป่ามีส่วนส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดไฟป่า  ถึงตั้งใจ 

หรือไม่ตั้งใจก็ตาม  เพราะผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีผลต่อทุกคน ดงันั้น ประชาชนควรใหค้วามร่วมมือในการ
ป้องกนัไฟป่า  ซ่ึงสามารถท าไดด้งัน้ี 

1.1 เม่ือท าการเผาไร่ในพื้นท่ี  ควรคอยควบคุมดูแลไฟไม่ใหลุ้กลามเขา้ไปในป่า  และควรท า 
แนวป้องกนัไฟป่าก่อนเผาไร่ทุกคร้ัง 

1.2  อยา่จุดไฟเผาป่าเพื่อล่าสัตว ์
1.3 โปรดระมดัระวงัการใชไ้ฟ  เม่ืออยูใ่นป่าหรือเดินผา่นป่า  หากมีความจ าเป็นตอ้งใชไ้ฟ 

ควรดบัไฟใหห้มดก่อนออกจากป่า 
1.4 ดบับุหร่ีก่อนทิ้งทุกสถานท่ี 
1.5 อยา่จุดไฟเล่นดว้ยความสนุกหรือคึกคะนองมือ 
1.6 เม่ือพบเห็นไฟไหมป่้าหรือสวนป่า  โปรดช่วยกนัดบัไฟป่าหรือแจง้หน่วยงานราชการท่ี

อยูบ่ริเวณใกลเ้คียง 
1.7 ไม่เป็นผูท้  าใหเ้กิดไฟไหมป่้าเสียเอง 
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1.8 ช่วยดา้นประชาสัมพนัธ์  ช้ีใหเ้ห็นความส าคญัของป่าไมแ้ละความเสียหายท่ีเกิดจากไฟป่า  
และโทษท่ีจะไดรั้บ 

1.9 เป็นอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า 
1.10  ช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจา้หนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลไม่ใหเ้กิดไฟไหมป่้า  รวมทั้งช่วย 
         จบักุมผูฝ่้าฝืนมาลงโทษตามกฎหมายเพื่อมิให้เป็นเยีย่งอยา่งแก่บุคคลอ่ืนต่อไป 
2.  องค์กรของรัฐ   ปัจจุบนัองคก์รของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีดูแลรับผดิชอบการแกไ้ขปัญหาไฟป่า   

โดยตรง  คือ  ส านกัป้องกนัและควบคุมไฟป่า  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช  แต่จากการปฏิบติังาน
ท่ีผา่นมาตอ้งยอมรับวา่การแกไ้ขปัญหาไฟป่าจ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเขา้ร่วม
ด าเนินการ โดยปกติการแกไ้ขปัญหาไฟป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตวป่์า  และพนัธ์ุพืช  ไดด้ าเนินการ  2  
แนวทางใหญ่ๆ คือ  การป้องกนัไฟป่า  และการดบัไฟป่า  ในการป้องกนัไฟป่านั้นไดท้  าการรณรงคด์ว้ยส่ือทุก
รูปแบบเพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มบุคคลทุกระดบั  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งอาศยัหน่วยงานอ่ืนๆ ช่วยสนบัสนุนเพื่อให้เขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายท่ีแทจ้ริง  เช่น  กระทรวงมหาดไทย  ท่ีควบคุมดูแลเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความเป็นอยูข่องราษฎร  
หลายเร่ืองจึงตอ้งใหเ้ป็นผูส้ั่งการหรือขอความร่วมมือ 
   ในการปฏิบติังานดบัไฟป่าก็เช่นเดียวกนั  บางเหตุการณ์การปฏิบติังานมีอุปสรรค
มากมายในการแกไ้ข  เพราะเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ดบัไฟป่าท่ีมีอยูไ่ม่สามารถด าเนินการได ้ หรือด าเนินการได้
แต่ก็เป็นไปดว้ยความยากล าบากไม่ทนัต่อเหตุการณ์ ความเสียหายก็จะเพิ่มมากข้ึน  ดงันั้น  จึงตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือจากหน่วยงานท่ีมีเคร่ืองมือท่ีพร้อมจะช่วยเหลือได ้ เช่น  เฮลิปคอปเตอร์  เคร่ืองบิน  จากกองทพัอากาศ                
กองทพับก  หรือยานพาหนะอ่ืน  ก าลงัพล  จากหน่วยงานท่ีมีความพร้อม  เป็นตน้ 
  3.  ส่ือมวลชน  ส่ือมวลชนมีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในการรณรงคป้์องกนัไฟป่า  ท าหนา้ท่ี
เผยแพร่ข่าวสารใหแ้ก่ประชาชนไดรั้บทราบ  เป็นท่ีน่ายนิดีวา่ส่ือมวลชนต่าง ๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์ วทิย ุ 
โทรทศัน์  ไดใ้หค้วามส าคญัถึงปัญหาไฟป่าท่ีเกิดข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอยา่งมาก  มีการน าเสนอ
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัไฟป่าโดยต่อเน่ือง  ซ่ึงเป็นการกระตุน้ใหห้น่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ระหนกัถึง
ความส าคญัของปัญหาไฟป่าและร่วมแรงร่วมใจสนบัสนุนการปฏิบติังานดบัไฟป่าอยา่งจริงจงั  ดงันั้น
ส่ือมวลชนจึงมีอิทธิพลอยา่งสูงต่อทศันคติของคนในสังคมในการป้องกนัไฟป่า  โดยการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร
อยา่งตรงไปตรงมา  บนพื้นฐานของความเป็นจริง  เพื่อเป็นการกระตุน้ปลุกจิตส านึกของประชาชนให้เขา้ใจ
ปัญหา  อนัตราย  สาเหตุของไฟป่า  และขอความร่วมมือในการป้องกนัไฟป่า  ซ่ึงจะน าไปสู่การใหค้วามร่วมมือ
ในการแกไ้ขปัญหาไฟป่าของประเทศในท่ีสุด 
  4.  ผู้น าชุมชน   ผูน้ าชุมชน  ไม่วา่จะเป็นก านนั  ผูใ้หญ่บา้น  พระภิกษุ  หวัหนา้กลุ่มพลงั
มวลชนต่างๆ  ลว้นมีความส าคญัในการช่วยแกไ้ขปัญหาไฟป่าในทอ้งถ่ิน  ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ประชาชน
ในทอ้งถ่ิน  ตอ้งสนบัสนุนสร้างความเขา้ใจกบัประชาชนในปัญหาไฟป่า  เพื่อใหเ้กิดจิตส านึกในการร่วมดูแล
รักษาทรัพยากรป่าไมใ้นทอ้งถ่ินใหค้งอยูเ่อ้ืออ านวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มแก่ทอ้งถ่ินอยา่งย ั้งยนื  
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หากผูน้ าชุมชนใหค้วามส าคญัในปัญหาไฟป่าแลว้  เช่ือไดว้า่การชกัชวนให้ราษฏรเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหาไฟป่าก็จะเป็นไปไดไ้ม่ยากนกั  
  5.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  องคก์ารบริหารส่วนต าบล  สภาต าบล  หรือเทศบาล  
เป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญัต่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน  ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540  ไดก้ าหนดให้รัฐกระจายอ านาจใหท้อ้งถ่ินพึ่งตนเอง  และตดัสินใจใน        
กิจกรรมของทอ้งถ่ินไดเ้อง  โดยค านึงถึงเจตนารมยข์องประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นหลกั  และพระราชบญัญติั
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  ก าหนดใหถ่้ายโอน
ภารกิจการควบคุมไฟป่า  ให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดูแลควบคุมไฟป่าในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีอยู ่
ในเขตการปกครองยกเวน้ป่าอนุรักษ ์ ซ่ึงขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งเตรียมความพร้อมในการมอบภาระกิจการควบคุม
ไฟป่าใหก้บัเจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยการฝึกอบรมหลกัสูตรการควบคุมไฟป่าส าหรับองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เพื่อทอ้งถ่ินจะไดน้ าไปบริหารจดัการปัญหาไฟป่าไดอ้ยา่งถูกตอ้งต่อไป   

 
ร่วมแรง  ร่วมใจ  ป้องกันภัย  จากไฟป่า 

ส านักงานเทศบาลต าบลดงเย็น 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

 


