
 
 
ความหมายของไฟปา (Forest  Fire) 

 
 

ไฟปา หมายถ ึง ไฟท ี่เกิดจากสาเหตุใดก็ตาม    
แล วล ุกลามไหม ในปาไดโดยอิสระ ปราศจากการควบคุม   
ไมว าไฟจะล ุกลามไหม ในปาธรรมชาติ หรือสวนปา 
 

              
 
องค ประกอบของไฟปา 

ไฟปาเก ิดข ึ้นได ต องมีปจจัยท ี่ส ําค ัญ 3  อยาง 
ดวยก ันคือ ความรอน ก าซออกซิเจน และเช ื้อเพล ิง 
จึงจะสามารถเกิดไฟข ึ้นได  หากขาดส ิ่งใดส ิ่งหน ึ่งไป  
จะไมสามารถเก ิดข ึน้ไดเลย องคประกอบท ั้ง 3 ส ิ่งนี้
เรียกว า “สามเหล ี่ยมไฟ” หากขาดองคประกอบ   
อยางใดอยางหน ึ่งไป  ไฟก ็จะไมเก ิดข ึ้น  

 
ชนดิของไฟปา 

ไฟปาสามารถแบ งออกไดเป ็น 3  ชน ิด ตามล ักษณะ
ของเช ื้อเพล ิงท ี่ถ ูกเผาไหม ดังนี้ 

1. ไฟใตด ิน เป ็นไฟท ี่เผาไหมพวกอ ินทรียว ัตถ ุสลายตัวแล ว 
และก ําล ังสลายตัวเหน ือผ ิวดินในปา บางท ีไฟน ี้ไหมพวกรากไม  
ดวย ไฟน ี้ล ักษณะค ุกรุน เผาไหมอยางช าๆ ไมมีเปลวไฟใหเห็น  
มีคว ันเล ็กน อย หรือไมม ีเลย  ไฟชน ิดน ี้จะเก ิดหล ังจากเก ิดไฟ    
ผ ิวดินและมีความรุนแรงของไฟน อย 

2. ไฟผ ิวดิน เป ็นไฟท ีเ่ผาไหม พวกซากพ ืชและผลท ี่ร วงหล น 
บนผ ิวดิน ไดแก เศษไม  ปลายไม พ ืชช ั้นล างไดแก  หญา พ ุมไม 
และล ูกไม มีอ ัตราการล ุกลามตั้งแตช าจนเร็วมาก 

 

 
3. ไฟเรือนยอด เป ็นไฟท ี่ไหมเรือนยอดไม และล ุกลามจาก

เรือนยอดหน ึ่งไปสูเรือนยอดหน ึ่ง  ไฟชน ิดนี้มีความรุนแรงมาก    
จะเก ิดก ับหมูไมท ี่มีความหนาแน นมาก 
 
พฤต ิกรรมของไฟปา 

ไฟปาจะเกิดข ึ้นจากจุดไฟเล ็กๆ เพ ียงแตหัวไมข ีด 
เสมอ แล วจะล ุกลามขยายวงกว างออกไปท ุกท ิศทางย่ิงนาน
ขนาดของไฟปาจะใหญข ึ้น 
 
สาเหต ุของการเกิดไฟปา 

ป ัจจุบันสาเหตุการเกิดไฟปาในประเทศไทย  เก ือบ 
ท ั้งหมดเน ื่องมาจากการกระท ําของมน ุษย ไฟปาจะเก ิดจาก
สาเหตุธรรมชาตินอยมาก  เน ื่องจากประเทศไทยเป ็นประเทศ
เกษตรกรรม  พ ื้นท ี่อยูอาศัยและพ ื้นท ี่เพาะปล ูกส วนหน ึ่งของ
ราษฎรอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ 

 สาเหต ุการเกิดไฟปา พบสาเหตุดังนี้ คือ 
1. จุดไฟโดยวัตถ ุประสงคอยางใดอยางหน ึ่ง 
1.1 เผาไร เพ ื่อเตรียมพ ื้นท ี่เพาะปล ูกโดยไมมีการควบคุม 
1.2 เผาปาเพ ื่อเก ็บหาของปา 
1.3 ล าส ัตว เพ ื่อใหส ัตว หน ีจากท ี่หลบซอน 
1.4 เพ ื่อความสะดวกในการเด ินปา 
1.5 เล ี้ยงสตัว เผาปาเพ ื่อใหหญาอ อนแตกเป ็นอาหารสัตว 
1.6 การพ ักแรมในปา จุดเพ ื่อหุงตมอาหาร 
1.7 จุดเพ ื่อกล ั่นแกล ง กรณ ีเกิดการข ัดแยงระหว างชาวบ าน   
      ก ับส วนราชการ 

2.  จุดโดยความคกึคะนอง ปราศจากเหตุผลใดๆ 
 
ความเสียหายและผลกระทบจากไฟปา 
1. ไฟปา สรางความเส ียหายตอปาไม คือ 

- ลดอัตราการเจริญเติบโต และลดค ุณภาพเน ื้อไม 

- ขาดช วงการส ืบพ ันธ ุทดแทนตามธรรมชาติ 
 - เปล ี่ยนแปลงโครงสรางของปา 

2. ไฟปาสรางความเส ียหายตอดิน คือ 

- ท ําใหหน าดินเส ื่อมสภาพ 

 
- เก ิดการชะล างหน าดินและพังทลายของดิน 

- ดินเส ื่อมความอ ุดมสมบ ูรณ 
3. ไฟปาสรางความเส ียหายตอน้ํา คือ 

- เก ิดอ ุทกภัย น้ําทวมชวงฤดูฝน 
- เปล ี่ยนแปลงคุณสมบติของน้ําและเก ิดตะกอนขุน 

4. เก ิดคว ันพ ิษในอากาศ 
5. ส ิ่งมีช ีว ิตในปา 

- ส ัตว ปาไรท ี่อยูอาศัยขาดท่ีหลบภัย 
    - ผลเส ียตอส ิ่งมีช ีว ิตเล ็กๆ ในปา 
6. ช ีว ิตและทรัพยส ินของมน ุษย 

- ท ําลายบ านเรือนช ีว ิตและทรัพยส ินถ าหากเก ิดไฟปา 
ควบคุมไม ได 
 
 
แนวทางแกปญหาไฟปา 
 
แนวดําเน ินการตามพระราชดําริปาเปยกมี  6 ว ิธ ี  คือ 

1. ท ําระบบป องก ันไฟไหมปา โดยใช แนวคลองส งน้ําและ  
แนวพ ืชชน ิดตางๆ ปล ูกตามแนวคลองน ั้น 

2. สรางระบบการควบคมไฟปาดวยแนวป องก ันไฟปาเปยก
โดยอาศยัน้ําชลประทานและน้ําฝน 

3. การปล ูกต นไมโตเร ็วคล ุมแนวร องน้ํา เพ ื่อใหความช ุมช ื้น
คอยๆ ทว ีข ึ้นและแผ ขยายออกไปท ั้งสองข างของรองน้ํา ซ่ึงจะ   
ทําใหตนไมงอกงามและมีส วนช วยป องก ันไฟปา เพราะไฟปา        
จะเก ิดข ึ้นง ายหากปาขาดความช ุมช ื้น 

4. การสรางฝายชะลอความช ุมช ื้นข ึ้น  เพ ื่อปดกั้นร องน้ําหร ือ    
ลําธารขนาดเล ็กเปนระยะๆ เพ ื่อใชเก็บก ักน้ําและตะกอนดินไว 
บางส วน  โดยน้ําท ี่เก ็บไวจะซึมเข าไปสะสมในดิน ท ําใหความ    
ช ุมช ื้นแผ ขยายเข าไปท ั้งสองดานกลายเป ็น "ปาเปยก" 

5. การส ูบน้ําเข าไปในระดับท ี่ส ูงท่ีส ุดเท าท ี่จะทำได  แล ว
ปล อยน้ํา ลงมาท ีละน อย ใหคอยๆ ไหลซึมลงดิน เพ ื่อช วยเสร ิม
การ ปล ูกปาบนพ ื้นท ี่ส ูงในรูป "ภูเขาปา" ใหกลายเป ็น "ปาเปยก"       
ซ่ึงสามารถป องก ันไฟปาไดอ ีกดวย 



 
 

6. ปล ูกตนกล วยในพ ื้นท ี่ท ี่กําหนดใหเป ็นช องว างของปา 
ประมาณ 2 เมตร หากเกิดไฟไหม ปาก็จะปะทะตนกล วยซ่ึง      
อ ุมน้ําไว ไดมากกว าพ ืชอ ื่น ท ําใหลดการส ูญเสียน้ําลงไปไดมาก 
ส วนการแก ปญหาท ี่ประชาชนโดยท ั่วไปก ็สามารถท ําได คือ   
ไมเผาขยะ  ก ิง่ไม ใบไมต างๆ ในท ี่โล งแจง  ลดการใช ยวดยาน
พาหนะ เพ ื่อลดการเผาไหมของเช ื้อเพล ิง และในแตละพ ื้นท ี่
ควรมีการจัดการและควบคุมปริมาณฝนท ี่เก ิดจากการก อสราง
คว ันเส ียจากโรงงานอ ุตสาหกรรมใหจริงจังกว าท ี่ผ านมา 

 
 
การควบค ุมไฟปา  (Forest  fire  control) 
 
การควบคุมไฟปา หมายถ ึง  การแก ไขป ัญหาเก ี่ยวก ับไฟปาอยาง 
ครบวงจร  กล าวคือ  เริ่มตนจากการป องก ันไมใหเกิดไฟปา โดย 
ศึกษาถ ึงสาเหตุของการเก ิดของไฟปาในแตละท องท ี่แล ววางแผน 
ป องก ัน 

1. การป องกนัไฟปา (forest  fire  prevention)  คือ ความ 
พยายามในท ุกวิถ ทีางท ีไ่มใหเก ิดไฟปาข ึ้น  ในทางทฤษฎีคือการ 
แยกองคประกอบของการเก ิดไฟปาออกจากก ัน ในทางปฏิบัต ิ 
ไดดําเน ินการดังนี้ 

1.1 การใหการศึกษา เป ็นการใหความรูเก ี่ยวก ับปาไม 
และไฟปาแก ประชาชนท ุกช ั้นอายุ ท ั้งคนท ี่อาศยัอยูในเมืองและ
ชนบท  โดยใชส ื่อตางๆ เช น ส ิ่งตีพ ิมพ  ว ิทยุ  โทรท ัศน  การสาธ ิต 
และการติดตอส วนตัว เปนตน 

1.2 การออกกฎหมาย เน ื่องจากก ิจกรรมหลายอยางของ
มน ุษย ไมสามารถควบคุมไดด วยการ ใหการศึกษา จึงตองออก
กฎหมายเพ ื่อเป ็นเครื่องมือในการปองก ันไฟปา 

1.3 การจัดการปาไม ในการท ําไม โดยพ ิจารณาความ
ตองการทางดานเศรษฐก ิจควบคูกัน  

 
 

 
 

  
 

2. การเตรียมการดับไฟป า คือ การเตรียมความพรอมเพ ื่อดับ
ไฟปาก อนหนาท ี่จะถ ึงฤดูไฟปา  ซ่ึงตองเตรียมการใน  3 ทาง
ดวยก ัน คือ 

2.1 เตรียมคน จ ัดองคกรดับไฟปา เตรียมความพรอม
ของเจาหนาท่ีดับไฟปาดวยการจัดกำลังคนเตรียมพรอม ในการ
ดับไฟปา 

2.2 เตรียมเครื่องมือ ไดแก เครื่องมือดับไฟปาท ุกชน ิด 
รวมท ั้ง อ ุปกรณ ส ื่อสารและยานพาหนะ ใหสามารถใช การได
ตลอดเวลา 

2.3 การฝ ึกอบรม คือ การเตรียมเจาหนาท่ีดับไฟปา   
ใหมีความร ู และท ักษะ  ในการใช อ ุปกรณ ด ับไฟปา ตลอดจน
ยุทธว ิธ ีในการดับไฟปา เพ ื่อเพ ิ่มข ีดความสามารถและ
ประส ิทธิภาพในการปฏิบตัิงานดับไฟปา 
 
 

3. การตรวจหาไฟ เปนระบบการตรวจหาไฟ ในชวงฤดูไฟปา 
เพ ื่อให ทราบว ามีไฟไหมปาข ึ้นท ี่ใด  โดยการลาดตระเวน      
ดวยการเดิน การใช รถจักรยานยนตหรือรถยนต การส ังเกตการณ 
จากหอดูไฟ และการตรวจหาไฟทางอากาศโดยใช เครื่องบ ินหรือ 
เฮลิคอปเตอร 
 

******************************************* 
  

 
 

 
 

 

การปองกันและแกไขปญหา

ไฟปาและหมอกควัน 
 
 

 
 

 

ดวยความปรารถนาดีจาก 

เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

โทรศัพท  ๐๕๔ - ๒๑๙๑๙๙



 


