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บทน า 

ทรัพยากรธรรมชาติมีบทบาทส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และประเทศชาติ     
เพราะทรัพยากรธรรมชาติ เป็น ส่ิงท่ีคอยเกื้ อหนุนความเจริญ ในทุกๆ ด้านของมนุษย์  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ เช่น  ป่าไม้  สัตว์ป่า  พันธ์ไม้ ตลอดจนทิวทัศน์ ป่าไม้และภูเขาให้คงอยู่ในสภาพ
ธรรมชาติเดิมมิให้ถูกท าลายหรือเปล่ียนแปลงสภาพไป รวมท้ังการฟื้นฟูสภาพป่าท่ีถูกท าลายให้กลับมามีสภาพ
ท่ีอุดมสมบูรณ์ขึ้น เพื่ออ านวยประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชนและรัฐสืบไป 

ปัจจุบันปัญหาไฟป่าเป็นปัญหาจิตวิทยาสังคมเป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์ท้ังส้ิน 
โดยเฉพาะชุมชนท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีป่า  บริเวณแนวเขตป่า หรือบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีป่า ซึ่งสาเหตุส าคัญเกิดมา
จากการขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เกี่ยวกับไฟป่า มีการใช้ไฟในพื้นท่ีป่าโดยขาดความระมัดระวังซึ่งส่งผล
ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างใหญ่หลวง เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ดินโคลนถล่ม  ฯลฯ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ถือได้ว่าเป็นต้นทุนพื้นฐานท่ียั่งยืน ท่ีมีศักยภาพและ
โอกาส ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แต่สถานการณ์ในปัจจุบันต้นทุนฐานท่ีส าคัญของประเทศ มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมท้ัง
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบไร้ขีดจ ากัดและไม่เหมาะสม รวมถึงการละเลยความส าคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ไฟป่า เป็นปัญหาส าคัญท่ีมีความส าคัญและร้ายรงท่ีคุกคามป่าไม้อย่างมากประการหนึ่ง โดย
ได้สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และส่ิงแวดล้อม จนไม่อาจประเมินค่าได้ ในปัจจุบันไฟป่าท่ี
เกิดขึ้นล้วนเป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์ท้ังส้ิน ดังนั้นความพยายามในการแก้ไขปัญหาไฟป่าจ าเป็น
อย่างยิ่งต้องได้รับการตอบสนองจากทุกภาคส่วน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย จึงได้จัดต้ังศูนย์
อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  โดยด าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์      
อบต.แม่พริก ผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้าน อาสาสมัครดับไฟป่า โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาไฟป่า และเผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับไฟป่าเบ้ืองต้น พร้อมท้ังรายงานผลการด าเนินงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นท่ีต าบลแม่พริก  เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจและทุกภาคส่วนได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับไฟป่าและทราบถึงวิธีการป้องกันและดับไฟป่า เพื่อเป็นการลดฝุ่นละอองในอากาศ รวมถึงความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากไฟป่า และช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมของประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย 

 
 
 
 
 

 



ความรูเ้รื่องไฟป่า 

นิยามของไฟ 

“ไฟ” เป็นผลลัพธ์ท่ีเกิดจากขบวนการทางเคมี เมื่อองค์ประกอบท่ีจ าเป็น 3 ประการ คือ 
เช้ือเพลิง ความร้อน และออกซิเจน     มารวมตัวกันในสัดส่วนท่ีเหมาะสมท่ีจะเกิดการสันดาป(Combustion) 
และท าให้การสันดาปสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง การสันดาปเป็นปรากฏการณ์ในทางตรงกันข้ามกับ
การสังเคราะห์แสง (Photosynthesis) โดยท่ีการสังเคราะห์แสงเป็นการสะสมพลังงานอย่างช้าๆ ในขณะท่ีการ
สันดาปเป็นการปลดปล่อยพลังงานอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถเปรียบเทียบให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากสมการเคมี 
ดังนี้ 

การสังเคราะห์แสง (Photosynthesis)  CO2 + H2O+ Solar Energy ® (C6H12O5) n+ O2 

การสันดาป (Combustion)  (C6H12O5) n + O2 + Kindling Temperature ® CO2 + H2O + Heat 

นิยามของไฟป่า 

US Forest Service อ้างโดย Brown and Davis (1973) ให้ค าจ ากัดความของไฟป่า ท่ีใช้
กันอย่างแพร่หลายว่า “ไฟท่ีปราศจากการควบคุม ลุกลามไปอย่างอิสระ แล้วเผาผลาญเช้ือเพลิงธรรมชาติใน
ป่า ได้แก่ ดินอินทรีย์ ใบไม้แห้ง หญ้า กิ่งก้านไม้แห้ง ท่อนไม้ ตอไม้ วัชพืช ไม้พุ่ม ใบไม้สด และในระดับหนึ่ง
สามารถเผาผลาญต้นไม้ท่ียังมีชีวิตอยู่  โดยลักษณะส าคัญท่ีแยกแยะไฟป่าออกจากไฟท่ีเผาตามก าหนด 
(Prescribe Burning) คือ ไฟป่ามีการลุกลามอย่างอิสระ ปราศจากการควบคุม ในขณะท่ีไฟท่ีเกิดจากการเผา
ตามก าหนดจะมีการควบคุมการลุกลามให้อยู่ในขอบเขตท่ีก าหนดเอาไว้เท่านั้น  ส าหรับประเทศไทย เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหาและขอบเขตการจัดการไฟป่า จึงก าหนดค านิยามของไฟป่าว่า “ไฟที่เกิดจากสาเหตุ
ใดก็ตาม แล้วลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม ทั้งนี้ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดขึ้นในป่าธรรมชาติหรือ
สวนป่า” 

องคป์ระกอบของไฟป่า (สามเหลี่ยมไฟ) 

เช่นเดียวกับการเกิดไฟโดยท่ัวไป ไฟป่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบท่ีจ าเป็น 3 ประการ คือเช้ือเพลิง 
ความร้อน และออกซิเจน มารวมตัวกันในสัดส่วนท่ีเหมาะสมท่ีจะเกิดการสันดาป (Combustion) และท าให้
การสันดาปสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามส าหรับไฟป่าแล้วองค์ประกอบท้ัง 3 ประการนี้มี
ลักษณะเฉพาะดังนี้ 

1. เช้ือเพลิง เช้ือเพลิงในการเกิดไฟป่า ได้แก่ อินทรียสารทุกชนิดท่ีติดไฟได้ ได้แก่ ต้นไม้ ไม้พุ่ม กิ่งไม้ ก้านไม้ 
ตอไม้ กอไผ่ ลูกไม้เล็กๆ หญ้า วัชพืช รวมไปถึงดินอินทรีย์ (Peat Soil) และช้ันถ่านหินท่ีอยู่ใต้ผิวดิน (Coal 
Seam) 

 



2. ออกซิเจน ออกซิเจนเป็นก๊าซท่ีเป็นองค์ประกอบหลักของอากาศโดยท่ัวไป ในป่าจึงมีออกซิเจน
กระจายอยู่อย่างสม่ าเสมอ อย่างไรก็ตาม ปริมาณและสัดส่วนของออกซิเจนในอากาศในป่า ณ จุดหนึ่งๆ อาจ
ผันแปรได้บ้างตามการผันแปรของความเร็วและทิศทางลม 

3. ความร้อน แหล่งความร้อนท่ีท าให้เกิดไฟป่าแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แหล่งความร้อนจากธรรมชาติ 
เช่น ฟ้าผ่า การเสียดสีของกิ่งไม้ การรวมแสงอาทิตย์ผ่านหยดน้ าค้าง ภูเขาไฟระเบิด และแหล่งความร้อนจาก
มนุษย์ ซึ่งเกิดจากการจุดไฟในป่าด้วยสาเหตุต่างๆกัน 

องค์ประกอบท้ัง 3 ประการนี้ เรียกว่า สามเหลี่ยมไฟ หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไป ไฟป่าจะ
ไม่เกิดขึ้น หรือไฟป่าท่ีเกิดขึ้นแล้วและก าลังลุกลามอยู่ก็จะดับลง ความรู้เรื่องสามเหล่ียมไฟในข้อนี้ความส าคัญ
อย่างยิ่ง เพราะเป็นความรู้พื้นฐานท่ีต้องน ามาใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าท้ังวงจร 

ชนิดของไฟป่า 

การแบ่งชนิดของไฟป่าท่ีได้รับการยอมรับและใช้กันมายาวนานนั้น ถือเอาการไหม้เช้ือเพลิง
ในระดับต่างๆในแนวด่ิง ต้ังแต่ระดับช้ันดินขึ้นไปจนถึงระดับยอดไม้ เป็นเกณฑ์ การแบ่งชนิดไฟป่าตามเกณฑ์
ดังกล่าวท าให้แบ่งไฟป่าออกเป็น 3 ชนิด คือ ไฟใต้ดิน ไฟผิวดิน และไฟเรือนยอด (Brown and Davis,1973) 

1. ไฟใต้ดิน (Ground Fire) คือไฟท่ีไหม้อินทรียวัตถุท่ีอยู่ใต้ช้ันผิวของพื้นป่า เกิดขึ้นในป่าบางประเภท 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าในเขตอบอุ่นท่ีมีระดับความสูงมากๆ ซึ่งอากาศหนาวเย็นท าให้อัตราการย่อยสลาย
อินทรียวัตถุต่ า จึงมีปริมาณอินทรียวัตถุสะสมอยู่บนหน้าดินแท้ (Mineral soil) ในปริมาณมากและเป็นช้ันหนา 
โดยอินทรียวัตถุดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปของ duff, muck, หรือ peat ในบริเวณท่ีช้ันอินทรียวัตถุหนามาก ไฟ
ชนิดนี้อาจไหม้แทรกลงไปใต้ผิวพื้นป่า (Surface Litter)ได้หลายฟุตและลุกลามไปเรื่อยๆใต้ผิวพื้นป่าในลักษณะ
การครุกรุ่นอย่างช้าๆ ไม่มีเปลวไฟ และมีควันน้อยมาก จึงเป็นไฟท่ีตรวจพบหรือสังเกตพบได้ยากท่ีสุดและเป็น
ไฟท่ีมีอัตราการลุกลามช้าท่ีสุด แต่เป็นไฟท่ีสร้างความเสียหายให้แก่พื้นท่ีป่าไม้มากท่ีสุด เพราะไฟจะไหม้
ท าลายรากไม้ ท าให้ต้นไม้ใหญ่น้อยท้ังป่าตายในเวลาต่อมา ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นไฟท่ีควบคุมได้ยากท่ีสุดอีกด้วย 

- ไฟใต้ดินโดยท่ัวไปมักจะเกิดจากไฟผิวดินก่อนแล้วลุกลามลงใต้ผิวพื้นป่า ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ท่ีชัดเจนไม่สับสน ในท่ีนี้จึงขอแบ่งไฟใต้ดินออกเป็น 2 ชนิดย่อย คือ 

  1.1 ไฟใต้ดินสมบูรณ์แบบ (True Ground Fire) คือไฟท่ีไหม้อินทรียวัตถุอยู่ใต้ผิวพื้นป่าจริงๆ ดังนั้น
เมื่อยืนอยู่บนพื้นป่าจึงไม่สามารถตรวจพบไฟได้ ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ เช่นเครื่องตรวจจับความร้อน เพื่อ
ตรวจหาไฟชนิดนี้ ตัวอย่างท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนของไฟใต้ดินสมบูรณ์แบบ คือ ไฟท่ีไหม้ช้ันถ่านหินใต้ดิน (Coal 
Seam Fire) บนเกาะกาลิมันตันของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเกิดขึ้นต้ังแต่ช่วงการเกิดปรากฎการณ์ เอล นีนโญ่ 
ในปี ค.ศ. 1982 ไฟถ่านหินดังกล่าวครุกรุ่นกินพื้นท่ีขยายกว้างออกไปเรื่อยๆ สร้างความยากล าบากในการ
ตรวจหาขอบเขตของไฟและยังไม่สามารถควบคุมไฟได้ท้ังหมดจนถึงปัจจุบันนี้ ในบางพื้นท่ีกว่าจะทราบว่าไฟ
ดังกล่าวไหม้ผ่านก็ต่อเมื่อไฟไหม้ผ่านไปแล้วเกือบสองปีและต้นไม้ท่ีถูกไฟไหม้ท าลายระบบรากเริ่มยืนแห้งตาย
พร้อมกันท้ังป่า ส าหรับประเทศไทยยังไม่เคยพบไฟใต้ดินสมบูรณ์แบบเช่นนี้มาก่อน 



 1.2 ไฟกึ่งผิวดินกึ่งใต้ดิน (Semi-Ground Fire) ได้แก่ไฟท่ีไหม้ในสองมิติ คือส่วนหนึ่งไหม้ไป
ในแนวระนาบไปตามผิวพื้นป่าเช่นเดียวกับไฟผิวดิน ในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งจะไหม้ในแนวด่ิงลึกลงไปใน
ช้ันอินทรียวัตถุใต้ผิวพื้นป่า ซึ่งอาจไหม้ลึกลงไปได้หลายฟุต ไฟดังกล่าวสามารถตรวจพบได้โดยง่ายเช่นเดียวกับ
ไฟผิวดินท่ัวๆไป แต่การดับไฟจะต้องใช้เทคนิคการดับไฟผิวดินผสมผสานกับเทคนิคการดับไฟใต้ดิน           
จึงจะสามารถควบคุมไฟได้ ตัวอย่างของไฟชนิดนี้ได้แก่ไฟท่ีไหม้ป่าพรุในเกาะสุมาตรา และเกาะกาลิมันตัน  
ของประเทศอินโดนีเซีย และไฟท่ีไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และป่าพรุบาเจาะ ในจังหวัดนราธิวาส ของประเทศไทย 
(ภาพท่ี 1.1) 

 

ภาพท่ี 1.1 ไฟกึง่ผิวดินกึ่งใต้ดิน ในป่าพรุ 

 2. ไฟผิวดิน (Surface Fire) คือไฟท่ีไหม้ลุกลามไปตามผิวดิน โดยเผาไหม้เช้ือเพลิงบนพื้นป่า       
อันได้แก่ ใบไม้ กิ่งก้านไม้แห้งท่ีตกสะสมอยู่บนพื้นป่า หญ้า ลูกไม้เล็กๆ ไม้พื้นล่าง กอไผ่ ไม้พุ่ม (ภาพท่ี 1.2)     
ไฟชนิดนี้เป็นไฟท่ีพบมากท่ีสุดและพบโดยท่ัวไปในแทบทุกภูมิภาคของโลก ความรุนแรงของไฟจะขึ้นอยู่กับ
ชนิดและประเภทของเช้ือเพลิง โดยท่ัวไปไฟชนิดนี้จะไม่ท าอันตรายต้นไม้ใหญ่ถึงตาย แต่จะท าให้เกิดรอยแผล
ไฟไหม้ ซึ่งมีผลให้อัตราการเจริญเติบโตของต้นไม้ลดลง คุณภาพของเนื้อไม้ลดลง ไม้มีรอยต าหนิ และท าให้
ต้นไม้อ่อนแอจนโรคและแมลงสามารถเข้าท าอันตรายต้นไม้ได้โดยง่าย 

 ส าหรับประเทศไทย ไฟป่าส่วนใหญ่จะเป็นไฟชนิดนี้ โดยจะมีความสูงเปลวไฟ ต้ังแต่ 0.5 - 
3 เมตร ในป่าเต็งรัง จนถึงความสูงเปลวไฟ 5 - 6 เมตร ในป่าเบญจพรรณท่ีมีกอไผ่หนาแน่นไฟป่าชนิดนี้ หาก
สามารถตรวจพบได้ในขณะเพิ่งเกิด และส่งก าลังเข้าไปควบคุมอย่างรวดเร็ว ก็จะสามารถควบคุมไฟได้โดยไม่
ยากล าบากนัก แต่หากทอดเวลาให้ยืดยาวออกไปจนไฟสามารถแผ่ขยายออกเป็นวงกว้างมากเท่าไร การ
ควบคุมก็จะยากขึ้นมากเท่านั้น 



 

ภาพท่ี 1.2 ไฟผิวดิน 

 3. ไฟเรือนยอด (Crown Fire) คือไฟท่ีไหม้ลุกลามจากยอดของต้นไม้หรือไม้พุ่มต้นหนึ่งไปยังยอดของ
ต้นไม้หรือไม้พุ่มอีกต้นหนึ่ง (ภาพท่ี 1.3) ส่วนใหญ่เกิดในป่าสนในเขตอบอุ่น ไฟชนิดนี้มีอัตราการลุกลามท่ี
รวดเร็วมาก และเป็นอันตรายอย่างยิ่งส าหรับพนักงานดับไฟป่า ท้ังนี้เนื่องจากไฟมีความรุนแรงมากและมีความ
สูงเปลวไฟประมาณ 10 - 30 เมตร แต่ในบางกรณีไฟอาจมีความสูงถึง 40 - 50 เมตร โดยเท่าท่ีผ่านมา
ปรากฏว่ามีพนักงานดับไฟป่า จ านวนไม่น้อยถูกไฟชนิดนี้ล้อมจนหมดทางหนีและถูกไฟครอกตายในท่ีสุด      
ไฟเรือนยอดโดยท่ัวไปอาจต้องอาศัยไฟผิวดินเป็นส่ือไม่มากก็น้อย ดังนั้น เพื่อความชัดเจน จึงสามารถแบ่งไฟ
เรือนยอดออกเป็น 2 ชนิดย่อย ได้ดังนี้ 

3.1 ไฟเรือนยอดท่ีต้องอาศัยไฟผิวดินเป็นส่ือ (Dependent Crown Fire) คือไฟเรือนยอดท่ีต้อง
อาศัยไฟท่ีลุกลามไปตามผิวดินเป็นตัวน าเปลวไฟขึ้นไปสู่เรือนยอดของต้นไม้อื่นท่ีอยู่ใกล้เคียง ไฟชนิดนี้มักเกิด
ในป่าท่ีต้นไม้ไม่หนาแน่น เรือนยอดของต้นไม้จึงอยู่ห่างกัน แต่บนพื้นป่ามีเช้ือเพลิงอยู่หนาแน่นและต่อเนื่อง 
การลุกลามของไฟจากยอดไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งต้องอาศัยไฟท่ีลุกลามไปตามผิวดินเป็นตัวน าเปลวไฟไป
ยังต้นไม้ จนต้นไม้ท่ีไฟผิวดินลุกลามไปถึงแห้งและร้อนจนถึงจุดสันดาป ลักษณะของไฟชนิดนี้ จะเห็นไฟผิวดิน
ลุกลามไปก่อนแล้วตามด้วยไฟเรือนยอด 

  3.2 ไฟเรือนยอดท่ีไม่ต้องอาศัยไฟผิวดิน (Running Crown Fire) เกิดในป่าท่ีมีต้นไม้ท่ีติดไฟได้ง่าย
และมีเรือนยอดแน่นทึบติดต่อกัน เช่นในป่าสนเขตอบอุ่น การลุกลามจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงจาก
เรือนยอดหนึ่งไปสู่อีกเรือนยอดหนึ่งท่ีอยู่ข้างเคียงได้โดยตรง จึงเกิดการลุกลามไปตามเรือนยอดอย่างต่อเนื่อง 
ในขณะเดียวกัน ลูกไฟจากเรือนยอดจะตกลงบนพื้นป่า ก่อให้เกิดไฟผิวดินไปพร้อมๆกันด้วย ท าให้ป่าถูกเผา
ผลาญอย่างราบพนาสูญ การดับไฟท าได้ยากมาก จ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลหนัก และการดับไฟทางอากาศ
เข้าช่วย 

 ส าหรับประเทศไทย โอกาสเกิดไฟเรือนยอดเป็นไปได้ยาก ท้ังนี้เนื่องจากสภาพภูมิอากาศท่ีมีความช้ืน
ค่อนข้างสูง ประกอบกับชนิดไม้ป่าส่วนใหญ่ล าต้นไม่มีน้ ามันหรือยาง ซึ่งจะท าให้ติดไฟได้ง่ายเหมือนไม้สนใน 



เขตอบอุ่น อย่างไรก็ตาม ในภาคเหนือของประเทศ ซึ่งมีการปลูกสวนป่าสนสามใบอย่างกว้างขวางมาเป็น
เวลานาน จนในปัจจุบันต้นสนเจริญเติบโตจนเรือนยอดแผ่ขยายมาชิดติดกัน ดังนั้นหากเกิดไฟไหม้ในสวนป่า
ดังกล่าวในช่วงท่ีอากาศแห้งแล้งอย่างรุนแรง โอกาสท่ีจะเกิดเป็นไฟเรือนยอด ก็มีความเป็นไปได้สูง 

  

ภาพท่ี 1.3 ไฟเรือนยอด 

รูปร่างของไฟป่า 

ตามทฤษฎีแล้ว เมื่อเกิดไฟไหม้ป่าขึ้น หากไฟนั้นเกิดบนท่ีราบ ไม่มีลม และเช้ือเพลิงมีปริมาณ
และการกระจายอย่างสม่ าเสมอ ไฟป่าก็จะลุกลามออกไปในทุกทิศทุกทางโดยมีอัตราการลุกลามท่ีเท่ากันในทุก
ทิศทาง ท าให้ไฟป่ามีรูปร่างเป็นวงกลมท่ีขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ตามเวลาท่ีผ่านไป โดยจุดศูนย์กลางของวงกลม
คือจุดท่ีเริ่มเกิดไฟป่าขึ้น นั้นเอง 

แต่ในความเป็นจริง พื้นท่ีป่ามักเป็นท่ีลาดชันสลับซับซ้อน ปริมาณและการกระจายของ
เช้ือเพลิงไม่สม่ าเสมอ ประกอบกับเมื่อเกิดไฟป่าจะท าให้อากาศในบริเวณนั้นร้อนขึ้นและลอยตัวขึ้นเหนือกอง
ไฟ อากาศเย็นในบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาแทนท่ี เกิดเป็นระบบลมของไฟป่านั้นๆ ดังนั้น ไฟป่าในความ
เป็นจริงจะไม่มีรูปร่างเป็นวงกลม แต่มักจะเป็นรูปวงรี เนื่องจากอัตราการลุกลามของไฟในแต่ละทิศทางจะไม่
เท่ากัน ท้ังนี้เกิดจากอิทธิพลของลม หรืออิทธิพลของความลาดชันของพื้นท่ี ซึ่งแล้วแต่กรณี โดยรูปร่างของไฟท่ี
ไหม้ไปตามทิศทางของลม จะเป็นไปในท านองเดียวกับไฟท่ีไหม้ข้ึนไปตามลาดเขา 



 

ภาพท่ี 1.4 รูปร่างของไฟป่า 

 ส่วนต่างๆ ของไฟ (ภาพท่ี 1.4) ประกอบด้วย 

1. หัวไฟ (Head) คือส่วนของไฟท่ีลุกลามไปตามทิศทางลม หรือลุกลามขึ้นไปตามความลาดชันของ
ภูเขา เป็นส่วนของไฟท่ีมีอัตราการลุกลามรวดเร็วท่ีสุด มีเปลวไฟยาวท่ีสุด มีความรุนแรงของไฟมากท่ีสุด      
จึงเป็นส่วนของไฟท่ีมีอันตรายมากท่ีสุดด้วยเช่นกัน 

2. หางไฟ (Rear) คือส่วนของไฟท่ีไหม้ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับหัวไฟ คือไหม้สวนทางลม หรือไหม้
ลงมาตามลาดเขา ไฟจึงลุกลามไปอย่างช้าๆ เป็นส่วนของไฟท่ีเข้าควบคุมได้ง่ายท่ีสุด 

3. ปีกไฟ (Flanks) คือส่วนของไฟท่ีไหม้ต้ังฉากหรือขนานไปกับทิศทางหลักของหัวไฟ ปีกไฟแบ่งเป็น
ปีกซ้ายและปีกขวา โดยก าหนดปีกซ้ายปีกขวาจากการยืนท่ีหางไฟแล้วหันหน้าไปทางหัวไฟ ปีกไฟโดยท่ัวไปจะ
มีอัตราการลุกลามและความรุนแรงน้อยกว่าหัวไฟ แต่มากกว่าหางไฟ 

4. นิ้วไฟ (Finger) คือส่วนของไฟท่ีเป็นแนวยาวแคบๆ ยื่นออกไปจากตัวไฟหลัก นิ้วไฟแต่ละนิ้วจะมี
หัวไฟและปีกไฟของมันเอง นิ้วไฟเกิดจากเงื่อนไขของลักษณะเช้ือเพลิง และลักษณะความลาดชันของพื้นท่ี 

5. ขอบไฟ (Edge) คือขอบเขตของไฟป่านั้นๆ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งอาจจะเป็นช่วงท่ีไฟก าลังไหม้
ลุกลามอยู่ หรือเป็นช่วงท่ีไฟนั้นได้ดับลงแล้วโดยส้ินเชิง 

6. ง่ามไฟ (Bay) คือส่วนของขอบไฟท่ีอยู่ระหว่างนิ้วไฟ ซึ่งจะมีอัตราการลุกลามช้ากว่านิ้วไฟ ท้ังนี้
เนื่องจากเงื่อนไขของลักษณะเช้ือเพลิง และลักษณะความลาดชันของพื้นท่ี 

7. ลูกไฟ (Jump Fire or Spot Fire) คือส่วนของไฟท่ีไหม้น าหน้าตัวไฟหลัก โดยเกิดจากการท่ีสะเก็ด
ไฟจากตัวไฟหลักถูกลมพัดให้ปลิวไปตกหน้าแนวไฟหลักและเกิดลุกไหม้กลายเป็นไฟป่าขึ้นอีกหนึ่งไฟ 



   ส าหรับประเทศไทย ศิริ (2531) ได้ศึกษารูปร่างและอัตราการลุกลามของส่วนต่างๆของไฟ
ในป่าเบญจพรรณ ซึ่งพบว่า บนพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันน้อย ไฟจะมีรูปทรงรีกว้าง ค่อนไปทางวงกลม ในทาง
ตรงกันข้ามบนพื้นท่ีลาดชันสูง ไฟจะมีรูปทรงรีท่ีแคบและเรียวยาว ส าหรับอัตราการลุกลามของไฟนั้น พบว่า
หัวไฟจะมีอัตราการลุกลามท่ีรวดเร็วกว่าปีกไฟและหางไฟมาก โดยหัวไฟมีอัตราการลุกลามเป็น 7.45 เท่า 
และ 8.72 เท่า ของปีกไฟและหางไฟตามล าดับ ส่วนปีกไฟมีอัตราการลุกลามรวดเร็วกว่าหางไฟเล็กน้อย คือมี
อัตราการลุกลามเป็น 1.25 เท่าของหางไฟ ส าหรับในป่าเต็งรังนั้น ศิริ (2532) พบว่าหัวไฟมีอัตราการลุกลาม
เป็น 4.90 เท่า และ 7.50 เท่า ของปีกไฟและหางไฟตามล าดับ ส่วนปีกไฟมีอัตราการลุกลามรวดเร็วกว่าหาง
ไฟเล็กน้อย คือมีอัตราการลุกลามเป็น 1.50 เท่าของหางไฟ  

พฤตกิรรมของไฟป่า 

พฤติกรรมของไฟป่า (Forest Fire Behavior) เป็นค าท่ีใช้พรรณนาลักษณะการลุกลามและ
ขยายตัวของไฟป่าภายหลังจากการสันดาปซึ่งจะเป็นไปตามสภาวะแวดล้อมในขณะนั้น ท าให้ไฟป่าท่ีเกิดขึ้นแต่
ละครั้งแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันไปตามสภาวะแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน การผันแปรของพฤติกรรมไฟป่า
ดังกล่าว ท าให้พนักงานดับไฟป่าท่ีมีประสบการณ์สูงส่วนมากมักจะกล่าวว่า ไม่มีไฟป่าใดๆท่ีแสดงพฤติกรรม
เหมือนกันเลย 

พฤติกรรมของไฟป่าที่ส าคัญ 

ได้แก่ อัตราการลุกลามของไฟ (Rate of Spread) ความรุนแรงของไฟ (Fire Intensity) และความ
ยาวเปลวไฟ (Flame Length) 

1. อัตราการลุกลามของไฟ วัดเป็นหน่วยระยะทางต่อเวลา เช่น เมตร/นาที หรือวัดเป็นหน่วยพื้นท่ีท่ี
ถูกไฟไหม้ต่อระยะเวลา เช่น ไร่/นาที 

2. ความรุนแรงของไฟ เป็นการวัดอัตราการปลดปล่อยพลังงานจากเช้ือเพลิงท่ีถูกไฟไหม้ โดยท่ัวไป
นิยมค านวณค่าความรุนแรงของไฟจากสูตรส าเร็จของ Byram ซึ่งเป็นการวัดอัตราการปลดปล่อยพลังงานต่อ
หน่วยระยะทางการลุกลามของแนวหัวไฟ (Btu/ft/sec or kw/m) หรือสูตรส าเร็จของ Rothermel ซึ่งเป็น
การวัดอัตราการปลดปล่อยพลังงานต่อหน่วยพื้นท่ีท่ีถูกไฟไหม้ (Btu/ft2/sec or kj/m2/min) 

3. ความยาวเปลวไฟ คือระยะจากกึ่งกลางฐานของไฟซึ่งติดกับผิวดินถึงยอดของเปลวไฟ มีหน่วยวัด
เป็นเมตรหรือฟุต 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของไฟป่า 

ปัจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของไฟป่า มีอยู่ 3 ปัจจัย ได้แก่ ลักษณะเช้ือเพลิง ลักษณะอากาศ และ
ลักษณะภูมิประเทศ 

 
 



1. ลักษณะเช้ือเพลิง 

1.1 ขนาดของเช้ือเพลิง ขนาดของเช้ือเพลิงเป็นปัจจัยท่ีก าหนดอัตราการสันดาปของเช้ือเพลิง โดยถ้า
เช้ือเพลิงมีพื้นท่ีผิวต่อหน่วยปริมาตรมาก อัตราการสันดาปจะช้ากว่าเช้ือเพลิงท่ีมีพื้นท่ีผิวต่อหน่วยปริมาตร
น้อย ดังนั้นเช้ือเพลิงท่ีมีขนาดเล็ก เช่น ใบไม้แห้ง กิ่งก้านไม้แห้ง และหญ้าจะติดไฟง่ ายกว่าและลุกลามได้
รวดเร็วกว่า ในทางตรงข้ามเช้ือเพลิงขนาดใหญ่ เช่น กิ่งก้านไม้ขนาดใหญ่ ท่อนไม้ ตอไม้ ไม้ยืนตาย จะติดไฟ
ยากกว่า และลุกลามไปอย่างช้าๆ แต่มีความรุนแรงมากกว่า 

1.2 ปริมาณหรือน้ าหนักของเช้ือเพลิง ปริมาณหรือน้ าหนักของเช้ือเพลิงต่อหน่วยพื้นท่ีมีผลโดยตรง
ต่อความรุนแรงของไฟ โดยหากมีเช้ือเพลิงต่อหน่วยพื้นท่ีมาก ไฟก็จะมีความรุนแรงมาก และปลดปล่อย
พลังงานความร้อนออกมามากด้วยเช่นกัน ปริมาณของเช้ือเพลิงมีการผันแปรอย่างมากตามความแตกต่างของ
ชนิดป่า และความแตกต่างของพื้นท่ี เช่น ปริมาณเช้ือเพลิงในป่าเต็งรัง จังหวัดสกลนคร เท่ากับ 4,133 
กิโลกรัม/เฮกแตร์ (ศุภรัตน์ , 2535) ในขณะท่ีป่าเต็งรัง จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณเช้ือเพลิง ถึง 5,190 
กิโลกรัม/เฮกแตร์ (ศิริ และ สานิตย์, 2535) (ภาพท่ี 1.5) และในป่าเบญจพรรณ จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามี
ปริมาณเช้ือเพลิง 5,490 กิโลกรัม/เฮกแตร์ (ศิริ, 2537) 

1.3 ความหนาของช้ันเช้ือเพลิง หากเช้ือเพลิงมีการสะสมตัวกันมาก ช้ันของเช้ือเพลิงจะมีความหนา
มาก ท าให้เกิดน้ าหนักกดทับให้เช้ือเพลิงเกิดการอัดแน่นตัว มีปริมาณเช้ือเพลิงต่อหน่วยพื้นท่ีมาก ท าให้ไฟท่ี
เกิดขึ้นมีความรุนแรงมากตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าช้ันของเช้ือเพลิงหนาเกินไปมีการอัดแน่นจนไม่มีช่องให้
ออกซิเจนแทรกตัวเข้าไป การลุกลามก็จะเป็นไปได้ยากและเป็นไปอย่างช้าๆในขณะเดียวกัน ความหนาของช้ัน
เช้ือเพลิงมีผลโดยตรงต่อความยาวเปลวไฟ คือถ้าช้ันเช้ือเพลิงหนามาก ความยาวเปลวไฟก็จะยาวมากตามไป
ด้วย 

1.4 การจัดเรียงตัวและความต่อเนื่องของเช้ือเพลิง เป็นปัจจัยส าคัญท่ีก าหนดอัตราการลุกลามและ
ความต่อเนื่องของการลุกลามของไฟ หากเช้ือเพลิงมีการกระจายตัวอยู่อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องกันท่ัวพื้นท่ี 
ไฟก็จะสามารถลุกลามไปได้อย่างต่อเนื่องด้วยความรวดเร็ว แต่ถ้าหากเช้ือเพลิงมีการกระจายตัวไม่สม่ าเสมอ 
กระจัดกระจายเป็นหย่อมๆ การลุกลามของไฟก็จะหยุดชะงักเป็นช่วงๆ และไฟเคล่ือนท่ีไปได้ค่อนข้างช้า 

ความช้ืนของเช้ือเพลิง มีอิทธิพลต่อการติดไฟและการลุกลามของไฟ คือถ้าเช้ือเพลิงมีความช้ืนสูงจะ
ติดไฟยากและการลุกลามเป็นไปอย่างช้าๆ ในทางตรงข้ามถ้าเช้ือเพลิงมีความช้ืนต่ าก็จะติดไฟง่ายและลุกลาม
ไปได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม Heikkila et.al. (1993) พบว่าถ้าความช้ืนของเช้ือเพลิงต่ ากว่า 5 % ไฟท่ี
ไหม้เช้ือเพลิงนั้นไม่ว่าจะเป็นเช้ือเพลิงขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะมีอัตราการลุกลามเท่ากัน แต่ท่ีถ้าเช้ือเพลิง
มีความช้ืนอยู่ระหว่าง 5 - 15 % ไฟท่ีไหม้เช้ือเพลิงนั้นท่ีมีขนาดเล็กจะมีอัตราการลุกลามรวดเร็วกว่าเช้ือเพลิง
ขนาดใหญ่ ส าหรับท่ีระดับความช้ืนของเช้ือเพลิงมากกว่า 15 % ไฟท่ีไหม้เช้ือเพลิงขนาดใหญ่จะยังคงลุกไหม้
และลุกลามต่อไปได้ ในขณะท่ีไฟท่ีไหม้เช้ือเพลิงขนาดเล็กจะดับลงด้วยตัวเอง จากการศึกษาของศิริ (2538) 
ในป่าเต็งรัง 



 

ภาพท่ี 1.5 ลักษณะของเช้ือเพลิงในป่าเต็งรัง 

1. ลักษณะอากาศ 

ลักษณะอากาศเป็นปัจจัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้พฤติกรรมของไฟป่าผันแปรอยู่
ตลอดเวลาตามไปด้วย ดังนั้นในการคาดคะเนพฤติกรรมไฟป่า จะต้องมีการตรวจวัดลักษณะอากาศอย่าง
ต่อเนื่อง จึงจะสามารถคาดคะเนพฤติกรรมไฟป่าในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างถูกต้องแม่นย า นอกจากนี้พฤติกรรม
ของไฟป่ายังเป็นผลลัพธ์จากปฏิกิริยาร่วมของปัจจัยลักษณะอากาศหลายๆ ปัจจัย ดังนั้น การคาดคะเน
พฤติกรรมไฟป่าจะใช้เกณฑ์จากปัจจัยลักษณะอากาศเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่ได้ ปัจจัยลักษณะอากาศท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของไฟป่าเป็นอย่างมาก ได้แก่ 

2.ความช้ืนสัมพัทธ์ โดยท่ัวไปแล้วความช้ืนสัมพัทธ์จะมีความสัมพันธ์เป็นปฏิภาคตรงกับความช้ืนของ
เช้ือเพลิง ถ้าความช้ืนสัมพัทธ์สูง ความช้ืนของเช้ือเพลิงก็จะสูงตามไปด้วย จึงติดไฟยาก การลุกลามไปได้ช้า 
และมีความรุนแรงน้อย แต่ถ้าความช้ืนสัมพัทธ์ต่ า ความช้ืนของเช้ือเพลิงก็จะต่ าตามไปด้วย ท าให้เช้ือเพลิงนั้น
ติดไฟง่าย การลุกลามรวดเร็ว และมีความรุนแรงมาก โดยศิริ และ สานิตย์ (2535) พบว่าความช้ืนสัมพัทธ์
ของอากาศมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงความช้ืนของเช้ือเพลิงในป่าเต็งรัง จังหวัดเชียงใหม่ถึงร้อยละ 54.31 
ในขณะท่ีศุภรัตน์ (2535) พบว่าความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงความช้ืนของ
เช้ือเพลิงในป่าเต็งรัง จังหวัดสกลนครถึงร้อยละ 89.00 ยิ่งไปกว่านั้น ศิริ (2534) ยังพบว่าในทุ่งหญ้า        
ซึ่งเช้ือเพลิงส่วนใหญ่เป็นเช้ือเพลิงเบานั้น ความช้ืนสัมพัทธ์เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความรุนแรงของไฟมาก
ท่ีสุด คือมีอิทธิพลถึงร้อยละ 82.98 

Heikkila et.al. (1993) ก าหนด Rules of Thumb ในเร่ืองความชื้นสัมพัทธ์นี้ว่า 

(1) เมื่ออุณหภูมิลดลงทุกๆ 20 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าตัว เมื่ออุณหภูมิ
เพิ่มขึ้นทุกๆ 20 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์จะลดลงครึ่งหนึ่ง 

(2) ท่ีระดับความช้ืนสัมพัทธ์ ประมาณ 30 % ถือเป็นจุดอันตรายของไฟป่า 

(3) ถ้าระดับความช้ืนสัมพัทธ์สูงกว่า 30 % จะควบคุมไฟได้ไม่ยากนัก แต่ถ้าระดับความช้ืนสัมพัทธ์
ต่ ากว่า 30 % จะควบคุมไฟได้ค่อนข้างยาก 



(4) ความช้ืนสัมพัทธ์ผันแปรไปตามช่วงเวลาของวัน ความช้ืนสัมพัทธ์จะสูงสุดในช่วงเช้ามืด และต่ าสุด
ในช่วงบ่าย 

 2.2 อุณหภูมิ อุณหภูมิมีอิทธิพลโดยตรงต่อความช้ืนของเช้ือเพลิง อุณหภูมิยิ่งสูง เช้ือเพลิงยิ่งแห้ง
และยิ่งติดไฟง่ายข้ึน การศึกษาท่ีป่าเต็งรัง จังหวัดสกลนครพบว่า อุณหภูมิมีความสัมพันธ์กับปริมาณความช้ืน
ของเช้ือเพลิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ศุภรัตน์ , 2535) และจากการศึกษาของชนะชัย (2538) พบว่า
อุณหภูมิเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความรุนแรงของไฟในป่าเต็งรัง จังหวัดเชียงใหม่มากท่ีสุด นอกจากนั้นอุณหภูมิยังมี
ความสัมพันธ์เป็นปฏิภาคผกผันกับความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศอีกด้วย 

 ลม ลมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของไฟป่าในหลายทางคือ เป็นตัวช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้แก่ไฟป่า 
เป็นตัวการท าให้เช้ือเพลิงแห้งอย่างรวดเร็ว พัดลูกไฟไปตกหน้าแนวไฟเดิม เกิดเป็นไฟป่าขึ้นใหม่ และเป็น
ตัวก าหนดและเปล่ียนแปลงทิศทางและอัตราการลุกลามของไฟไปตามทิศทางและความเร็วของลม ในกรณีของ
ไฟเรือนยอด หรือไฟในทุ่งหญ้า หรือไฟผิวดินในป่าท่ีค่อนข้างโล่ง ลมโดยเฉพาะลมบนจะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของไฟเป็นอย่างมาก (ภาพท่ี 1.6) แต่ส าหรับไฟผิวดินในป่าท่ีมีต้นไม้
ค่อนข้างแน่นทึบ ลมบนแทบจะไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของไฟป่าเลย ท้ังนี้เนื่องจากเมื่อลมพัดผ่านเข้าไปใน
ป่า จะถูกต้นไม้ปะทะเอาไว้ท าให้ความเร็วของลมท่ีพัดผ่านป่าท่ีระดับใกล้ผิวดินลดลงมาก และมีค่าค่อนข้าง
สม่ าเสมอ 

ความเร็วลมจะมีค่าสูงสุดในช่วงกลางวัน และลดลงในเวลาเย็น ส าหรับพื้นท่ีท่ีเป็นลาดเขา ลมจะพัด
ขึ้นเขาในเวลากลางวัน และพัดลงเขาในเวลากลางคืน นอกจากนั้นเพื่อความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงานดับ
ไฟป่า พนักงานดับไฟป่าจะต้องค านึงไว้เสมอว่าเมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า อัตราการลุกลามของไฟ
ตามทิศทางลมจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเสมอ 

 (2) ลมท่ีพัดขึ้นไปตามร่องเขา จะมีก าลังและความเร็วสูงกว่าลมท่ีพัดขึ้นไปตามลาดเขาปกติมาก ท้ังนี้
เป็นผลเนื่องมาจากปรากฎการณ์ ปล่องควันไฟ (Chimney Effect) ซึ่ง สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสาเหตุการ
เสียชีวิตของพนักงานดับไฟป่า จ านวน 5 นาย ท่ีจังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2539 ซึ่งถือเป็นโศกนาฏกรรม
ครั้งยิ่งใหญ่ท่ีสุดในประวัติศาสตร์ของงานควบคุมไฟป่าในประเทศไทย 

 

ภาพท่ี 1.6 อิทธิพลของลมท าให้ไฟป่ามีความรุนแรงมากว่าปกติ 



2.4 ปฏิกิริยาร่วมของปัจจัยลักษณะอากาศ ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าพฤติกรรมของไฟ
ป่าเป็นผลลัพธ์จากปฏิกิริยาร่วมของปัจจัยลักษณะอากาศหลายๆ ปัจจัยรวมกัน จึงท าให้สรุปได้ว่า 

(1) ไฟป่าจะมีอันตรายมากท่ีสุดในช่วงเวลากลางวัน ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 18.00 น. เพราะ
เป็นช่วงท่ีความเร็วลมสูง ความช้ืนสัมพัทธ์ต่ า และอุณหภูมิสูง 

(2) ไฟป่าจะมีอันตรายน้อยท่ีสุดในช่วงเวลากลางคืน ระหว่างเวลา 02.00น. ถึง 06.00 น. เพราะ
เป็นช่วงท่ีความเร็วลมต่ า ความช้ืนสัมพัทธ์สูง และอุณหภูมิต่ า 

3. ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศเป็นปัจจัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้อยท่ีสุด จึงเป็นปัจจัยท่ีค่อนข้างคงท่ี ลักษณะภูมิ
ประเทศมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมของไฟป่า โดยมีผลต่อเช้ือเพลิงและลักษณะอากาศ ลักษณะภูมิ
ประเทศท่ีส าคัญและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของไฟป่าเป็นอย่างมาก ได้แก่ 

3.1 ความลาดชัน (Slope) ความลาดชันมีอิทธิพลโดยตรงต่อทิศทางและอัตราการลุกลามของไฟ    
ไฟท่ีลุกลามขึ้นไปตามลาดเขาจะมีอัตราการลุกลามรวดเร็วและมีความรุนแรงกว่าไฟบนท่ีราบเป็นอย่างมาก     
ยิ่งความลาดชันมากเท่าไร อัตราการลุกลามของไฟก็ยิ่งมากตามไปด้วย ท้ังนี้เนื่องจากมีการพาความร้อนผ่าน
อากาศขึ้นไปท าให้เช้ือเพลิงด้านบนแห้งไว้ก่อนแล้วจึงติดไฟได้รวดเร็ว และแนวของเปลวไฟก็อยู่ใกล้เช้ือเพลิงท่ี
อยู่ข้างหน้ามากกว่า จากการศึกษาของศิริ (2532) พบว่า ท่ีความลาดชัน 15-17 % ถ้าความลาดชันเพิ่มขึ้น
ทุกๆ 10 % อัตราการลุกลามของไฟจะเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัวของอัตราการลุกลามท่ีความลาดชัน 15-17 % 
นั้น 

ไฟท่ีไหม้ขึ้นไปตามลาดเขาจะมีรูปร่างและพฤติกรรมคล้ายกับไฟท่ีไหม้ไปตามอิทธิพลของลม 
โดยท่ัวไปไฟจะไหม้ข้ึนเขาในเวลากลางวัน และไหม้ลงเขาในเวลากลางคืน ตามทิศทางการพัดของลมภูเขา ใน
กรณีท่ีเกิดไฟไหม้ขึ้นเขาในเวลากลางคืน จะพบว่าอัตราการลุกลามช้ากว่าไฟไหม้ขึ้นเขาในเวลากลางวันมาก 
ท้ังนี้เนื่องจากไฟต้องไหม้ทวนทิศทางลม ในทางตรงกันข้าม ไฟท่ีไหม้ลงเขาในเวลากลางคืน จะมีอัตราการ
ลุกลามรวดเร็วกว่าไฟไหม้ลงเขาในเวลากลางวันมาก ท้ังนี้เนื่องจากไฟจะไหม้ไปตามทิศทางลม 

3.2 ทิศด้านลาด (Aspect) คือการบอกทิศทางของพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันนั้นๆ ว่าหันไปทางทิศใด 
พื้นท่ีลาดชันท่ีหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะรับแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันท าให้พื้นท่ีมีความแห้งแล้งกว่า
พื้นท่ีในทิศด้านลาดอื่นๆ เช้ือเพลิงจึงแห้ง ติดไฟง่ายและไฟลุกลามได้รวดเร็วกว่าบนทิศด้านลาดอื่นๆ 

นอกจากนี้แล้ว ปัจจัยภูมิประเทศอื่นๆ ก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของไฟป่าด้วย เช่น ระดับความสูงของ
พื้นท่ีมีผลต่ออุณหภูมิและปริมาณน้ าฝน และชนิดของพืชพรรณ ภูมิประเทศท่ีไม่สม่ าเสมอ เช่นหุบเขาท าให้เกิด
ลักษณะอากาศเฉพาะท่ี (Microclimate) ท าให้กระแสลมปั่นป่วน ท าให้เกิดลมหมุนและลมหวน หุบเขาแคบๆ
หรือร่องเขาท าหน้าท่ีคล้ายปล่องควันท่ีช่วยเร่งความเร็วของกระบวนการพาความร้อน อันเป็นการเร่งอัตราการ
สันดาปอีกทอดหนึ่ง 

 



สาเหตุของการเกิดไฟป่า 

ไฟป่าเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ 

1. เกิดจากธรรมชาติ 

ไฟป่าท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่นฟ้าผ่า กิ่งไม้เสียดสีกัน ภูเขาไฟระเบิด ก้อนหิน
กระทบกัน แสงแดดตกกระทบผลึกหิน แสงแดดส่องผ่านหยดน้ า ปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุ การลุกไหม้ในตัวเอง
ของส่ิงมีชีวิต (Spontaneous Combustion) แต่สาเหตุท่ีส าคัญ คือ 

  1.1 ฟ้าผ่า เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดไฟป่าในเขตอบอุ่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
แคนาดา (ภาพท่ี 1.7) พบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของไฟป่าท่ีเกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากฟ้าผ่า ท้ังนี้โดยท่ีฟ้าผ่าแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภท คือ 

(1) ฟ้าผ่าแห้ง (Dry or Red Lightning) คือฟ้าผ่าท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ีไม่มีฝนตก มักเกิดในช่วงฤดูแล้ง 
สายฟ้าจะเป็นสีแดง เกิดจากเมฆท่ีเรียกว่าเมฆฟ้าผ่า ซึ่งเมฆดังกล่าวจะมีแนวการเคล่ือนตัวท่ีแน่นอนเป็น
ประจ าทุกปี ฟ้าผ่าแห้งเป็นสาเหตุส าคัญของไฟป่าในเขตอบอุ่น 

(2) ฟ้าผ่าเปียก (Wet or Blue Lightning) คือฟ้าผ่าท่ีเกิดควบคู่ไปกับการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง 
(Thunderstorm) ดังนั้นประกายไฟท่ีเกิดจากฟ้าผ่าจึงมักไม่ท าให้เกิดไฟไหม้ หรืออาจเกิดได้บ้างแต่ไม่ลุกลาม
ไปไกล เนื่องจากความช้ืนสัมพัทธ์และความช้ืนของเช้ือเพลิงสูง ฟ้าผ่าในเขตร้อนรวมถึงประเทศไทยมักจะเป็น
ฟ้าผ่าเปียก จึงแทบจะไม่เป็นสาเหตุของไฟป่าในเขตร้อนนี้เลย 

  

ภาพท่ี 1.7 ไฟท่ีเกิดจากฟ้าผ่า 



 1.2 กิ่งไม้เสียดสีกัน อาจเกิดขึ้นได้ในพื้นท่ีป่าท่ีมีไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและมีสภาพอากาศแห้งจัด 
เช่น ในป่าไผ่หรือป่าสน 

2. สาเหตุจากมนุษย์ 

ไฟป่าท่ีเกิดในประเทศก าลังพัฒนาในเขตร้อนส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ ส าหรับ
ประเทศไทยจากการเก็บสถิติไฟป่าต้ังแต่ปี พ.ศ. 2528-2542 ซึ่งมีสถิติไฟป่าท้ังส้ิน 73,630 ครั้ง พบว่าเกิด
จากสาเหตุตามธรรมชาติคือฟ้าผ่าเพียง 4 ครั้ง เท่านั้น คือเกิดท่ีภูกระดึง จังหวัดเลย ท่ีห้วยน้ าดัง จังหวัด
เชียงใหม่ ท่ีท่าแซะ จังหวัดชุมพร และท่ีเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา แห่งละหนึ่งครั้ง ดังนั้นจึงถือได้ว่าไฟป่า
ในประเทศไทยท้ังหมดเกิดจากการกระท าของคน โดยมีสาเหตุต่างๆ กันไป ได้แก่ 

  2.1 เก็บหาของป่า เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดไฟป่ามากท่ีสุด การเก็บหาของป่าส่วนใหญ่ได้แก่ ไข่มดแดง 
เห็ด ใบตองตึง ไม้ไผ่ น้ าผ้ึง ผักหวาน และไม้ฟืน การจุดไฟส่วนใหญ่เพื่อให้พื้นป่าโล่ง เดินสะดวก หรือให้แสง
สว่างในระหว่างการเดินทางผ่านป่าในเวลากลางคืน หรือจุดเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ด หรือกระตุ้นการแตก
ใบใหม่ของผักหวานและใบตองตึง หรือจุดเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรัง รมควันไล่ผ้ึง หรือไล่แมลงต่างๆ ในขณะ
ท่ีอยู่ในป่า 

2.2 เผาไร่ เป็นสาเหตุท่ีส าคัญรองลงมา การเผาไร่ก็เพื่อก าจัดวัชพืชหรือเศษซากพืชท่ีเหลืออยู่
ภายหลังการเก็บเกี่ยว ท้ังนี้เพื่อเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกในรอบต่อไป ท้ังนี้โดยปราศจากการท าแนวกันไฟและ
ปราศจากการควบคุม ไฟจึงลามเข้าป่าท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

2.3 แกล้งจุด ในกรณีท่ีประชาชนในพื้นท่ีมีปัญหาความขัดแย้งกับหน่วยงานของรัฐในพื้นท่ี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหาเรื่องท่ีท ากินหรือถูกจับกุมจากการกระท าผิดในเรื่องป่าไม้ ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าท่ีด้วย
การเผาป่า 

2.4 ความประมาท เกิดจากการเข้าไปพักแรมในป่า ก่อกองไฟแล้วลืมดับ หรือท้ิงก้นบุหรี่ลงบนพื้นป่า 
เป็นต้น 

2.5 ล่าสัตว์ โดยใช้วิธีไล่เหล่า คือจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากท่ีซ่อน หรือจุดไฟเพื่อให้แมลงบินหนีไฟ 
นกชนิดต่างๆ จะบินมากินแมลง แล้วดักยิงนกอีกทอดหนึ่ง หรือจุดไฟเผาทุ่งหญ้า เพื่อให้หญ้าใหม่แตกระบัด 
ล่อให้สัตว์ชนิดต่างๆ เช่น กระทิง กวาง กระต่าย มากินหญ้า แล้วดักรอยิงสัตว์นั้นๆ 

2.6 เล้ียงปศุสัตว์ ประชาชนท่ีเล้ียงปศุสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ มักลักลอบจุดไฟเผา
ป่าให้โล่งมีสภาพเป็นทุ่งหญ้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ 

2.7 ความคึกคะนอง บางครั้งการจุดไฟเผาป่าเกิดจากความคึกคะนองของผู้จุด โดยไม่มีวัตถุประสงค์
ใดๆ แต่จุดเล่นเพื่อความสนุกสนาน เท่านั้น  

 

 



ทฤษฎีในการควบคุมไฟป่า 

การควบคุมไฟป่า (Forest Fire Control) หมายถึงระบบการจัดการและแก้ไขปัญหาไฟป่า
อย่างครบวงจร กล่าวคือเริ่มต้นต้ังแต่การป้องกันมิให้เกิดไฟป่า โดยศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดไฟป่าในแต่ละ
ท้องท่ี แล้ววางแผนป้องกันหรือก าจัดต้นตอของสาเหตุนั้นเสีย หากได้ผลไฟป่าก็จะไม่เกิด แต่ในทางปฏิบัติแล้ว 
แม้จะมีการป้องกันไฟป่าได้ดีเพียงใด ก็ยังไม่สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไฟป่ายังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีก 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการอื่นๆรองรับตามมา ได้แก่การเตรียมการดับไฟป่า การตรวจหาไฟ การดับไฟป่า 
และการประเมินผลปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไฟก็มีประโยชน์ในการจัดการป่าไม้ ในหลายๆด้าน 
ดังนั้นจึงต้องมีการใช้ประโยชน์จากไฟควบคู่กันไปด้วย กิจกรรมในระบบการควบคุมไฟป่า มีดังนี้ 

  1. การป้องไฟป่า (Prevention) 

คือความพยายามในทุกวิถีทางท่ีจะป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าขึ้น ในทางทฤษฎีคือการแยกองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งออกจากสามเหล่ียมไฟ ในทางปฏิบัติด าเนินการได้ ดังนี้ 

1.1 แยกความร้อน ความร้อนท่ีท าให้เกิดไฟป่ามาจาก 2 แหล่ง คือจากธรรมชาติ และจากมนุษย์ 
แหล่งความร้อนท่ีมาจากธรรมชาติ เช่น จากฟ้าผ่า สามารถป้องกันได้ยาก แต่แหล่งความร้อนท่ีมาจากมนุษย์
สามารถป้องกันได้ คือป้องกันมิให้คนจุดไฟเผาป่า โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในเรื่อง
ไฟป่า เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายท่ีเกิดจากไฟป่า เพื่อให้เลิกจุดไฟเผาป่า หรือใช้
มาตรการทางกฎหมายบังคับมิให้ประชาชนจุดไฟเผาป่า เป็นต้น 

1.2 แยกเช้ือเพลิง เช้ือเพลิงท่ีท าให้เกิดไฟป่า ได้แก่ ใบไม้ กิ่งก้านไม้แห้งท่ีหล่นทับถมอยู่บนพื้นป่า 
หญ้า ไม้พุ่ม ท่อนไม้ ตอไม้ รวมไปถึงต้นไม้ท่ีมีอยู่ในป่า การแยกเช้ือเพลิงในป่าออกจากสามเหล่ียมไฟ สามารถ
ท าได้ในระดับหนึ่ง โดยการชิงเผาเพื่อก าจัดหรือลดปริมาณเช้ือเพลิง และท าแนวกันไฟ เพื่อตัดช่วงความ
ต่อเนื่องของเช้ือเพลิง 

1.3 แยกอากาศ คือแยกออกซิเจนออกจากสามเหล่ียมไฟ แต่โดยทางปฏิบัติแล้วเป็นไปได้ยากมาก 
เพราะออกซิเจนเป็นองค์ประกอบหลักของอากาศท่ีฟุ้งกระจายอยู่ท่ัวไป จึงไม่สามารถท่ีจะควบคุมหรือก าจัด
ออกไปจากบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามท่ีต้องการได้ 

2. การเตรียมการดับไฟป่า (Pre-suppression) 

แม้จะมีมาตรการป้องกันไฟป่าท่ีดีเพียงใด แต่ไฟป่าก็ยังมีโอกาสเกิดข้ึนได้ ดังนั้นจึงต้องมีการ
เตรียมความพร้อมส าหรับดับไฟท่ีเกิดขึ้นให้ดับลงอย่างรวดเร็ว เพื่อลดความสูญเสียของป่าไม้และส่ิงแวดล้อม
ให้มีน้อยท่ีสุด การเตรียมการดับไฟป่า จะต้องเสร็จสมบูรณ์ก่อนท่ีจะถึงฤดูไฟป่า โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

2.1 เตรียมพนักงานดับไฟป่า โดยการเกณฑ์ก าลังพลเพื่อการดับไฟป่า จัดฝึกอบรมให้มีความรู้และ
ทักษะในการดับไฟป่า เพื่อให้มีความพร้อมและมีขีดความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย (ภาพท่ี 1.8) 



2.2 จัดองค์กรดับไฟป่า โดยการจัดหมวดหมู่ของพนักงานดับไฟป่า แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน และจัดสายการบังคับบัญชา เพื่อประสิทธิภาพและป้องกันความสับสนในระหว่างปฏิบัติงาน 

2.3 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ดับไฟป่า โดยการจัดหา หรือซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ดับไฟ
ป่าทุกชนิด รวมไปถึงเครื่องมืออื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์การส่ือสาร ยานพาหนะ อุปกรณ์การยังชีพในป่า 
อุปกรณ์การปฐมพยาบาล ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ทันที 

  

ภาพท่ี 1.8 การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานดับไฟป่า 

 2.4 เตรียมแผนการควบคุมไฟป่า ซึ่งประกอบด้วยแผนดับไฟป่า แผนส่งก าลังบ ารุง แผนรักษาความ
ปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น 

  1. การตรวจหาไฟ (Detection) 

เมื่อถึงฤดูไฟป่า จะต้องจัดระบบการตรวจหาไฟ เพื่อให้ทราบว่ามีไฟไหม้ป่าขึ้นท่ีใดการ
ตรวจหาไฟมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะยิ่งตรวจพบไฟเร็วเท่าใดโอกาสท่ีจะควบคุมไฟนั้นไว้ได้ยิ่งมีมากขึ้น
เท่านั้น 

 2. การดับไฟป่า (Suppression) 

การดับไฟป่าเป็นขั้นตอนของงานควบคุมไฟป่าท่ีหนักท่ีสุด และเส่ียงอันตรายท่ีสุด การดับไฟ
ป่าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ถือว่าเป็นศิลปะช้ันสูงมากกว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ เนื่องจากไม่สามารถจะ
เขียนหรือก าหนดเทคนิควิธีการดับไฟป่าท่ีแน่นอนตายตัวได้ หากแต่ทุกอย่างจะต้องพลิกแพลงไปตามสถานการณ์
และพฤติกรรมของไฟท่ีสามารถผันแปรและเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 



3. การใช้ประโยชน์จากไฟ (Use of Fire) 

ได้แก่การใช้ไฟเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ในการจัดการป่าไม้ ได้แก่ การก าจัดชนิดพรรณไม้ท่ี    
ไม่ต้องการ การส่งเสริมการงอกของเมล็ดไม้บางชนิด การลดปริมาณโรคและแมลง และการจัดการสัตว์ป่า      
เป็นต้น แต่การใช้ไฟดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้แผนการควบคุมท่ีถูกต้องและรัดกุมตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อป่าไม้และส่ิงแวดล้อมมากเกินขอบเขตท่ียอมรับได้ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation) 

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกๆ ขั้นตอน รวมถึงการประเมินความเสียหายท่ีเกิด
จากไฟไหม้ป่าด้วย ท้ังนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนงานควบคุมไฟป่าให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ยิ่งๆ ข้ึน 

เราจะท าอย่างไรกับเชื้อเพลิงที่เปน็องคป์ระกอบอย่างหนึง่ของไฟป่า 

การจัดการเชื้อเพลิง 

เป็นการลดปริมาณเช้ือเพลิงลงได้บางส่วนหรือเป็นการเปล่ียนแปลงสภาพเช้ือเพลิง หรือตัด
ทอนความต่อเนื่องของเช้ือเพลิงออกจากกัน ซึ่งการท าเช่นนี้  จะมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของไฟป่า 
เปล่ียนแปลงไปในลักษณะง่ายต่อการควบคุม ได้แก่  

มาตรการชิงเผา คือ การเผาในช่วงก่อนถึงฤดูไฟปา่และอยู่ภายใต้การควบคุมและการชิงเผา จะท าในพื้นท่ีท่ี
เส่ียงต่อการเกิดไฟป่า 

 
 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีดับไฟป่าในพื้นท่ีต าบลแม่พริก (ตามมาตรการชิงเผา) 

 



การท าแนวกันไฟ 

  คือการก าจัดเช้ือเพลิงออกจนหมดจนถึงผิวหน้าดิน เพื่อตัดทอนความต่อเนื่องของเช้ือเพลิงท่ี
มีอันตรายสูง เป็นการป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปใน พื้นท่ีท่ีจะป้องกัน หรือลุกลามออกจากพื้นท่ีท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีดับไฟป่าในพื้นท่ีต าบลแม่พริก(ตามมาตรการท าแนวกันไฟ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจ าปี 2559 

ช่วงห้ามเผา 60 วัน อันตราย ( 17 กุมภาพันธ ์– 16 เมษายน 2559 ) 

1. การด าเนินงานป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ก่อนเกิดภัย 
1.1 ต าบลแม่พริกได้จัดการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน น าโดยหัวหน้า

ชุดปฏิบั ติการประจ าต าบลแม่พริกร่วมกับ ผู้บริหาร/สมาชิก อบต. /ก านัน ผู้ใหญ่บ้านต าบลแม่พริก             
ในท่ีประชุมมีมติให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านไปประชุมท าความเข้าใจกับประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่าห้ามเผาในห้วงระยะเวลาท่ีจังหวัดเชียงรายก าหนด ห้ามเผาโดยเด็ดขาด 

1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกได้ท าหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจ าปี 2559(งดการเผาทุก
ชนิดโดยเด็ดขาดต้ังแต่วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ – 16 เมษายน 2559) 

 
2. แผนการด าเนนิงานในช่วงขณะเกิดภัย จนสิ้นสุดภารกิจ 

- 2.1 ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกด าเนินการจัดต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าของต าบลแม่พริก ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เช่น รถดับเพลิง ไม้ตบไฟป่า ถังฉีดน้ าขนาดเล็ก 
สายส่งน้ า หัวฉีดน้ า  

- จัดต้ังเวรยามสายตรวจออกตรวจในพื้นท่ีต าบลแม่พริก ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลแม่พริก
และอาสาสมัครดับไฟป่า สับเปล่ียนกันออกตรวจในต าบลแม่พริก  โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นหลักในการ
ออกตรวจ 

- จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ในช่วงระหว่าง เดือน มกราคม 2559– กุมภาพันธ์ 2559
จัดเตรียมระบบส่ือสารให้ทันต่อสถานการณ์ เช่น เตรียมวิทยุส่ือสาร สายด่วนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่พริก และสายด่วนของ อปท. ท่ีใกล้เคียง 

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ตามประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องมาตรการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ประจ าปี 2559 

- ในช่วงวันท่ี 23,24,25 มกราคม 2559 นักศึกษาจากราชภัฏเชียงรายร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่พริกและผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ี/ประชาชนท่ัวไป ด าเนินการจัดท าแนวกันไฟในพื้นท่ีต าบลแม่พริก
ประกอบด้วย 
1.  หมู่ท่ี 4 บ้านปางกลาง 
2.  หมู่ท่ี 5 บ้านปางต้นผ้ึง 
3.  หมู่ท่ี 6 บ้านปางอาณาเขต 



- จัดชุดลาดตะเวน หมู่บ้านละ 1 คน จ านวน 13 หมู่บ้าน (13 คน ต่อ 1 วัน) มารายงานตัวท่ีศูนย์
อ านวยการ และเข้าลาดตะเวนตามจุดเส่ียงต่างๆ เป็นประจ าทุกวัน หากพบเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นท่ี      
ชุดลาดตะเวนจะเข้าดับทันที หากเกินก าลัง ขอสนับสนุนก าลังจาก อบต. แม่พริก และอ าเภอแม่สรวย
ต่อไป 

3. การจัดระบบการสื่อสารระหว่างจุดเกิดเหตุกับศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าระดับต าบล 

3.1 .ใช้ระบบโทรศัพท์สายด่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกในการประสานงานกับ 
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีต าบลแม่พริก เบอร์โทรศัพท์ 081-9610778 
3.2 ใช้วิทยุส่ือสารในกรณีท่ีประสานงานทางโทรศัพท์ไม่ได้  เช่น หมู่บ้านท่ีไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็
จะประสานในช่องความถี่ 162.225 ช่องของ อบต.แม่พริกเป็นแม่ข่ายหลักในการประสานงาน 
และช่อง อ าเภอแม่สรวย ความถ่ี 156.250  

4.รายงานจุดเสี่ยงท่ีจะเกิดเหตุไฟป่า ระดับความรุนแรง ระดับปานกลาง และระดับเล็กน้อย 

3.1  หมู่ท่ี 1 บ้านแม่พริก             ความรุนแรง  ระดับเล็กน้อย 
3.2 หมู่ท่ี  2 บ้านหัวทุ่ง               ความรุนแรง  ระดับเล็กน้อย 
4.3 หมู่ท่ี 3 บ้านสันจ าปา            ความรุนแรง  ระดับปานกลาง 
4.4 หมู่ท่ี 4 บ้านปางกลาง      ความรุนแรง  ระดับรุนแรง 
4.5 หมู่ท่ี 5 บ้านปางต้นผ่ึง      ความรุนแรง  ระดับรุนแรง 
4.6 หมู่ท่ี 6 บ้านปางอาณาเขต      ความรุนแรง   ระดับรุนแรง 
4.7 หมู่ท่ี 7 บ้านทุ่งฟ้าผ่า              ความรุนแรง    ระดับเล็กน้อย 
4.8 หมู่ท่ี 8 บ้านหัวริน                 ความรุนแรง    ระดับเล็กน้อย 
4.9 หมู่ท่ี 9 บ้านปางอ้อย              ความรุนแรง    ระดับปานกลาง 
4.10 หมู่ท่ี 10 บ้านโฮ่ง      ความรุนแรง     ระดับปานกลาง 
4.11 หมู่ท่ี 11 บ้านปางซาง      ความรุนแรง     ระดับปานกลาง 
4.12 หมู่ท่ี 12 ชุมชนสันจ าปา       ความรุนแรง     ระดับเล็กน้อย 
4.13 หมู่ท่ี 13 บ้านป่าซางพัฒนา    ความรุนแรง     ระดับเล็กน้อย 

 

 

 

 

 


