
บทท่ี 11 
ผลกระทบของไฟป่าต่อป่าไม้และส่ิงแวดล้อม 

 
 

ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อมนุษย์นานาประการ  ป่าไม้เ ป็น
แหล่งกําเนิดของปจัจยัสี่ที่ใช้ในการดํารงชีวิตขัน้พื้นฐานของมนุษย์ ทําให้มนุษย์สามารถ
ดําเนินชวีติอยู่ได้อย่างสุขสบายบนโลกน้ี นอกจากน้ีป่าไม้ยงัเป็นแหล่งกําเนิดของสิง่มชีวีติ
มากมายทัง้สตัวป์า่และพรรณพชื 

ปจัจุบนัน้ีการเพิม่ขึ้นอย่างรวดเรว็ของประชากร ทําให้เกิดการขยายตวัของชุมชน 
ดงันัน้ความต้องการไมเ้พื่อการใชส้อย ความต้องการพื้นที่เพื่อการเกษตร เพื่อการอยู่อาศยั 
เพื่อการอุตสาหกรรม สรา้งเขื่อน สรา้งอ่างเกบ็น้ํา ตดัถนนหนทาง จงึมมีากขึน้เรื่อย ๆ ทําให้
พืน้ทีป่่าไมจ้ํานวนมากถูกทําลายหรอืแปรสภาพใหเ้สื่อมโทรมลง นอกจากสาเหตุดงักล่าวแลว้ 
ปญัหาไฟป่ายงัมสี่วนอย่างมากที่ทําใหท้รพัยากรป่าไมเ้สื่อมโทรมลง เพราะปจัจุบนัไฟป่าที่
เกดิขึน้เป็นประจาํทุกปีจะทวคีวามรนุแรงและความถีบ่่อยมากขึน้ จนทาํใหป้า่ไมส่ามารถฟ้ืนตวั
ไดท้นัตามวงจรธรรมชาต ินอกจากน้ีไฟปา่ยงัสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มสว่นอื่น ๆ อกี ทัง้ต่อ
ดนิ น้ํา อากาศ สตัว์ป่าและสิง่มชีวีติเล็ก ๆ ในป่า สถานที่ท่องเที่ยว ชวีติและทรพัย์สนิของ
มนุษย ์รวมถงึสภาวะอากาศของโลกดว้ย 

 
1.  ความหมายของไฟป่า 

ไฟป่า หมายถึง ไฟที่เผาไหม้เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่า แล้วลุกลามอย่างเสรีไม่มี

ขอบเขต เชื้อเพลงิธรรมชาตทิี่ถูกเผาไหม ้ได้แก่ เศษไม ้ปลายไม ้ลูกไม ้หญ้า ไมท้่อน เศษ

ซากพชื ตอไม ้ไมพุ้ม่ และตน้ไม ้(U.S. Forest Service, 1956) ในขณะเดยีวกนั อภนินัท ์ 

ปลอดเปลีย่วและคนอื่นๆ (2537, หน้า 2) ไดใ้หค้วามหมายว่าไฟป่า หมายถงึไฟทีเ่กดิขึน้จาก

สาเหตุอนัใดกต็ามแลว้ลุกลามไปไดโ้ดยอสิระ ปราศจากการควบคุม ทัง้น้ีไมว่่าไฟนัน้จะลุกลาม

ไหมใ้นปา่ธรรมชาตหิรอืสวนปา่ 
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ชนิดของไฟป่า 2.  
  

ไฟป่าที่เกดิขึน้ในประเทศไทย สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ชนิดหลกั ๆ ตามลกัษณะ

ของการเกดิ ดงัน้ีคอื 

2.1 ไฟใต้ดิน (ground fire) คอื ไฟทีเ่ผาผลาญอนิทรยีวตัถุทีส่ลายตวัแลว้และกําลงั

จะสลายตวั ไฟชนิดน้ีอาจเผาไหมร้ากไมด้ว้ย ไฟใตด้นิอาจเกดิภายหลงัไฟผวิดนิและเผาไหม้

อย่างชา้ ๆ ไม่มเีปลวไฟใหเ้หน็หรอืมเีพยีงควนัเลก็น้อย เป็นไฟทีลุ่กลามไดช้า้ สงัเกตไดย้าก

เพราะมคีวนัน้อยมาก ไฟชนิดน้ีเป็นสาเหตุของไฟชนิดอื่น ๆ ได ้ในประเทศไทยไฟใต้ดนิพบ

ไดไ้มบ่่อยนกั จะเกดิขึน้ในบรเิวณปา่พร ุทางภาคใต ้

2.2 ไฟผิวดิน (surface fire) คอืไฟทีเ่ผาไหมเ้ศษซากพชืทีผ่วิดนิ ไดแ้ก่ ใบไม ้เศษ

ไม ้ปลายไม ้รวมทัง้พชืชัน้ล่าง ไดแ้ก่ หญา้ ไมพุ้ม่ และลกูไม ้ 

2.3 ไฟเรือนยอด (crown fire)  คอืไฟทีไ่หมเ้รอืนยอดของตน้ไม ้และลุกลามจาก

เรอืนยอดหน่ึงไปสูอ่กีเรอืนยอดหน่ึง ไฟเรอืนยอดแยกยอ่ยออกไปไดอ้กีเป็น 2 ประเภท คอื 

2.3.1 ไฟเรอืนยอดทีต่อ้งอาศยัไฟผวิดนิเป็นสื่อ คอืไฟทีลุ่กลามไปตามเรอืนยอด

ของไมช้ัน้บน โดยอาศยัไฟผวิดนิเป็นสื่อนําไปสู่ไฟเรอืนยอด ซึ่งมเีชือ้เพลงิประเภทหญา้และ

วชัพชือื่น ๆ เป็นเชือ้เพลงิและเป็นตวันําเปลวไฟจากพืน้ดนิสูเ่รอืนยอดของตน้ไม ้และใหค้วาม

รอ้นจนตน้ไมท้ีอ่ยูข่า้งเคยีงแหง้ และรอ้นจนถงึจุดลุกไหม ้ลกัษณะไฟปา่ชนิดน้ีจะเหน็ไฟผวิดนิ

ลุกลามไปก่อน และตามดว้ยไฟเรอืนยอด 

2.3.2 ไฟเรอืนยอดทีไ่มต่อ้งอาศยัไฟผวิดนิ เกดิในปา่ทีม่ไีมย้นืตน้ทีต่ดิไฟไดง้า่ย

และมเีรอืนยอดแน่นทบึตดิต่อกนั เช่น ป่าสนในเขตอบอุ่น การลุกไหมจ้ะเป็นไปอย่างรุนแรง 

เพราะเรือนยอดของต้นไม้ที่ถูกไฟไหม้ จะให้ความร้อนและจุดเพลิงให้แก่ต้นข้างเคียงซึ่ง

ก่อใหเ้กดิการลุกลามไปเรือ่ย ๆ ไมม่ทีีส่ ิน้สดุจนกวา่เชือ้เพลงิเหล่านัน้จะหมดไป 

ไฟป่าที่เกดิขึน้ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นไฟผวิดนิ จงึอาจกล่าวไดว้่า ไฟป่าที่

เกิดขึ้นไม่รุนแรงมากเท่าใด เมื่อเปรียบเทียบกับการเกิดไฟป่าในต่างประเทศ เช่น 

สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี และแคนาดา 
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3.  สาเหตขุองไฟป่า 
 

การเกิดไฟเป็นผลมาจากกระบวนการทางเคม ีเกิดขึ้นจากการรวมตวักนัของสิง่ที่

จําเป็น 3 สิง่ คอื เชือ้เพลงิ ความรอ้นและออกซเิจน มารวมกนัจงึจะเกดิการเผาไหม ้ซึ่งการ

รวมกนัขององคป์ระกอบทัง้ 3 สิง่น้ีเรยีกวา่ “สามเหลีย่มไฟ” (fire triangle)  

 

 

 

  ความรอ้น    ออกซเิจน 

 

 

 

เชือ้เพลงิ         

 

รปูท่ี 11.1  องคป์ระกอบของการเกดิไฟ 

 

โดยสภาพแลว้ในผนืป่ามเีชือ้เพลงิ และออกซเิจนอยู่เป็นจํานวนมากเพยีงพอสําหรบั

ทาํใหเ้กดิสามเหลีย่มไฟได ้เพยีงแต่ขาดความรอ้น หรอืการจุดไฟขึน้มาเทา่นัน้ ถา้สิง่หน่ึงสิง่ใด

ใน 3 สิง่น้ีถูกกําจดัออกไปไฟกจ็ะไม่เกดิขึน้ เชือ้เพลงิในป่าเป็นส่วนทีส่ําคญัมากกว่าอย่างอื่น

เพราะประกอบดว้ยคารบ์อน ออกซเิจน ในอากาศทีร่ะดบัน้ําทะเลมอียู่ประมาณ 21 % และ

สาํหรบัการเผาไหมจ้ะใชอ้อกซเิจนเพยีง 15 % เท่านัน้ (Heikkila and others 1993, p. 72) 

ความรอ้นเป็นจุดเริม่ตน้ของการเกดิไฟ สาํหรบัอุณหภมูทิีจ่ะทาํใหเ้กดิการลุกไหมไ้ดน้ัน้ตอ้งอยู่

ระหวา่ง 220๐- 250๐ แหล่งของความรอ้นทีท่าํใหเ้กดิไฟปา่แบ่งเป็น 2 ประเภทคอื แหล่งความ

รอ้นตามธรรมชาต ิเชน่ ฟ้าผา่ การเสยีดสขีองกิง่ไม ้และแหล่งความรอ้นทีเ่กดิจากมนุษยซ์ึง่จุด

ไฟดว้ยสาเหตุต่าง ๆ กนั 
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สาเหตุทีเ่กดิไฟปา่นัน้ โดยทัว่ไปแลว้มอียูด่ว้ยกนั 2 สาเหตุหลกั ๆ คอื  

ไฟป่าท่ีเกิดขึน้จากธรรมชาติ 3.1 

ไฟปา่ทีเ่กดิจากธรรมชาตอิาจเกดิไดจ้ากหลายสาเหตุดว้ยกนั คอื 

3.1.1 ฟ้าผ่า เป็นสาเหตุของการเกดิไฟป่าที่สําคญัในต่างประเทศ บรเิวณแถบ

ภมูอิากาศแบบอบอุน่ เชน่ ประเทศแคนาดา อเมรกิา ฟินแลนด ์เป็นตน้ 

3.1.2 การเสียดสีของกิ่งไม้ อาจเกิดได้ในป่าประเภทผลัดใบที่มีป่าไผ่อยู่

หนาแน่น มอีากาศทีแ่หง้แลง้และมลีมพดัอยูต่ลอดเวลา 

3.1.3 การหกัเหของแสงอาทติย ์อาจเกดิจากการทีล่ําแสงอาทติยส์อ่งมากระทบ

กบัหนิประเภทเขีย้วหนุมาน แลว้เกดิการหกัเหของลําแสงไปรวมกนัทีจุ่ด ๆ หน่ึงของเชือ้เพลงิ

ในปา่ ทาํใหเ้กดิความรอ้นจนเกดิประกายไฟและลุกลามเป็นไฟปา่ 

3.2 สาเหตจุากมนุษย ์

ไฟป่าทีเ่กดิจากสาเหตุของมนุษยน้ี์ ในประเทศไทยพบเหน็กนัอยู่เป็นประจําใน

ฤดแูลง้ของทุก ๆ ปี เกดิจากการกระทาํของมนุษยท์ัง้สิน้ ในการกระทาํใหเ้กดิไฟปา่ของมนุษย์

นัน้ บางคนอาจจะกระทําโดยมไิด้ตัง้ใจ หรอืตัง้ใจกระทํา สิง่เหล่าน้ีล้วนแต่ทําให้เกิดไฟป่า

ทัง้สิน้ โดยสามารถอธบิายไดเ้ป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 

3.2.1 การจุดไฟเผาไร่ เพื่อเป็นการกําจดัวชัพชืและเตรยีมพืน้ที่สําหรบัทําการ

เพาะปลูกพชื โดยการใช้ไฟเผาแล้วมไิดม้กีารควบคุมดูแลที่ดพีอ ปล่อยใหไ้ฟลุกลามเขา้ป่า

เป็นสาเหตุของการเกดิไฟปา่ 

3.2.2 การล่าสตัว ์เป็นการจุดไฟเพือ่ใหส้ตัวห์นีไฟออกจากทีซ่่อน และเพื่อความ

สะดวกในการล่าสตัวป์า่ 

3.2.3 การเกบ็หาของป่า จุดไฟเผาป่าเพื่อต้องการเกบ็หาของป่า เช่น เกบ็เหด็

เผาะ หาผึง้ เกบ็ผกัหวาน เป็นตน้ 

3.2.4 เพือ่ความสะดวกในการเดนิผา่นปา่ เป็นการทาํใหป้า่โล่งเพื่อความสะดวก

ในการเดนิผา่นปา่ หรอืตอ้งการใหแ้สงสวา่งยามคํ่าคนืเวลาเดนิผา่นปา่ 

3.2.5 เลี้ยงสตัว ์ต้องการใหห้ญ้าแตกยอดอ่อนสําหรบัเป็นอาหารของสตัวเ์ลี้ยง 

เชน่ ววั ควาย เป็นตน้ 
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3.2.6 เกดิจากนักท่องเที่ยว เวลาไปท่องเที่ยวและคา้งแรมในป่า จะก่อกองไฟ

เพื่อใหค้วามอบอุ่น ประกอบอาหาร และใหแ้สงสว่าง หลงัจากออกจากป่าแล้วไม่ดบัไฟ อาจ

เป็นสาเหตุทาํใหเ้กดิไฟลุกลามไปทีอ่ื่นได ้

3.2.7 จุดไฟเพื่อกลัน่แกล้ง อาจเกดิจากการไม่พอใจเจา้หน้าที่ป่าไมเ้ลยจุดไฟ

เผาปา่เป็นการกลัน่แกลง้ 

3.2.8 จุดไฟโดยความคกึคะนอง ซึง่ปราศจากมลูเหตุใดทัง้สิน้ สว่นใหญ่สาเหตุน้ี

มกัเกดิจากเดก็ ๆ 

 จากสถติแิละขอ้มูลสาเหตุการเกดิไฟป่าในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ไฟทีเ่กดิขึน้จะ

เกดิในเดอืนมนีาคมมากที่สุด และยงัพบอกีว่าช่วงเวลาที่เกดิไฟป่าสูงสุดนัน้อยู่ระหว่างเวลา 

14.00-16.00 น. สาเหตุการเกดิไฟป่าจะขึน้อยู่กบัพฤตกิรรมและวฒันธรรมการใชป้ระโยชน์

พืน้ทีข่องมนุษยเ์ป็นส่วนใหญ่ การใชป้ระโยชน์พืน้ทีท่ีแ่ตกต่างกนัยอ่มทาํใหเ้กดิสาเหตุของไฟ

ป่าที่แตกต่างกนั ดงันัน้การแก้ไขปญัหาไฟป่า จงึมคีวามจําเป็นอย่างยิง่ที่ต้องตระหนักถึง

สาเหตุการเกดิไฟป่าดว้ยเช่นกนั เสมอืนกบัการแก้ไขปญัหาต่าง ๆ หากแก้ไขไม่ถูกจุดแล้ว

ยากทีจ่ะแกไ้ขปญัหาเหล่านัน้ได ้
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ปัจจยัส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของไฟป่า 4.  
 

พฤตกิรรมของไฟปา่ หมายถงึ เมื่อไฟปา่เกดิขึน้แลว้มอีตัราการลุกลาม (rate of fire 

spread) เรว็ขนาดไหน มคีวามรุนแรงของไฟ (fire intensity) มากน้อยเพยีงใด และความยาว

ของเปลวไฟเทา่ใด (flame length) 

การเกดิไฟไม่ว่าจะที่ใด ๆ พฤติกรรมของไฟจะเป็นอย่างไรนัน้คงไม่มผีู้ใดสามารถ

คาดการณ์หรอืประเมนิได้ถูกต้องเสยีทเีดยีว หากแต่ว่าพฤติกรรมของไฟจะเป็นเช่นใดนัน้

ยอ่มขึน้อยูก่บัไฟและสิง่แวดลอ้มของไฟ โดยมปีจัจยัสิง่แวดลอ้มเป็นตวัคอยควบคุมพฤตกิรรม

ของไฟ ซึง่ประกอบไปดว้ย ปจัจยัเกีย่วกบัเชือ้เพลงิ (fuel) อากาศ (weather) และลกัษณะภูมิ

ประเทศ (topography) โดยสามารถเขยีนเป็นสญัลกัษณ์รูปสามเหลี่ยมพฤตกิรรมไฟ (fire 

behavior triangle) ไดด้งัน้ี (สนัต ์เกตุประณตี และคนอื่น ๆ 2534, หน้า 12-13) 

 

 

  สภาพภมูปิระเทศ   อากาศ 

 

 

 

        เชือ้เพลงิ 

 

รปูท่ี 11.2 องคป์ระกอบของพฤตกิรรมไฟ 

 

ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทัง้สามสิง่ขา้งตน้ ประกอบกบัปจัจยัเกีย่วกบัไฟเองจะเป็น

ตัวกําหนดถึงพฤติกรรมของไฟในแต่ละช่วงเวลา แต่ละท้องที่ จากความรู้เรื่องน้ีพอที่จะ

ประมาณและคาดการณ์ได้ว่าการเกิดไฟในที่ต่าง ๆ ที่มีสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกัน 

พฤตกิรรมของไฟย่อมคลา้ยคลงึกนั นกัวทิยาศาสตรไ์ฟป่าน้อยคนมากทีจ่ะมคีวามสามารถใน
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การประเมนิและคาดการณ์ถงึพฤตกิรรมของไฟทีเ่กดิขึน้ในทีต่่าง ๆ ได ้นอกจากว่าผูน้ัน้เป็นผู้

ทีม่ปีระสบการณ์และทกัษะสงูเท่านัน้จงึจะสามารถคาดการณ์ได ้ความรูเ้กี่ยวกบัการประเมนิ

และคาดการณ์ถึงพฤติกรรมของไฟเป็นสิง่สําคญั เป็นสิง่ที่มปีระโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อ

ควบคุมสถานการณ์ไฟป่าที่เกดิขึน้ และเป็นหนทางนําไปสู่การวางแผนการจดัการไฟป่าได้

อยา่งมคีุณภาพ 

เช้ือเพลิง 4.1 

เชือ้เพลงิ คอื อนิทรยีวตัถุทีเ่อือ้ต่อการจุดใหต้ดิหรอืการเผาไหม ้ทัง้สิง่มชีวีติและ

ไม่มชีวีติที่อยู่บนพื้นดิน ลกัษณะของเชื้อเพลิงในแต่ละสภาพป่าจะมลีกัษณะที่แตกต่างกนั

ออกไป เชน่เชือ้เพลงิในปา่ดบิเขา ทีข่ ึน้อยูใ่นสภาพภมูปิระเทศทีเ่ป็นภเูขาสงูจากระดบัน้ําทะเล

ตัง้แต่ 1,000 เมตรขึน้ไป ตน้ไมจ้ะเขยีวชอุ่มตลอดทัง้ปี เชือ้เพลงิจงึมคีวามชืน้มาก โอกาสทีจ่ะ

เกิดไฟป่าย่อมมน้ีอยหรอืไม่มเีลย ส่วนเชื้อเพลิงในป่าสนที่ขึ้นอยู่ตามสภาพภูมปิระเทศที่มี

ระดบัความสงูจากระดบัน้ําทะเลตัง้แต่ 700 เมตรขึน้ไป ซึง่พบมากทางภาคเหนือนัน้ จะขึน้ใน

ทีซ่ึง่ดนิไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ ดนิเป็นกรดสงู เมื่อเกดิไฟป่าจะมคีวามรุนแรงมาก เพราะตน้และ

ใบของสนจะมีน้ํามนัอยู่ในตัวซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีต่อการลุกไหม้ของไฟ สําหรบั

เชือ้เพลงิของป่าเบญจพรรณ ทีเ่กดิในภูมปิระเทศซึง่มดีนิเป็นดนิร่วนปนทราย และมกีารผลดั

ใบในหน้าแล้ง เมื่อเกิดไฟป่าจะเกิดอย่างรุนแรง และมีอัตราการลุกลามอย่างรวดเร็ว 

เช่นเดยีวกนักบัลกัษณะของเชื้อเพลงิในป่าเต็งรงั ทีเ่กดิในสภาพภูมปิระเทศทีม่ลีกัษณะเป็น

ดินร่วนปนทราย กรวดและลูกรงั ความสมบูรณ์ของอินทรยีวตัถุน้อย ไม้พื้นล่างจะเป็นไม้

จําพวกหญ้าเพก็ และหญ้าต่าง ๆ เมื่อมไีฟป่าจะทําใหเ้กดิอย่างรุนแรงเช่นเดยีวกนั แต่ความ

รุนแรงของไฟจะน้อยกว่าในป่าเบญจพรรณ ลกัษณะของเชือ้เพลงิทีแ่ตกต่างกนั จะมผีลทําให้

พฤตกิรรมของไฟป่าแตกต่างกนัดว้ยเช่นกนั โดยสามารถแยกลกัษณะของเชือ้เพลงิทีม่ผีลต่อ

พฤตกิรรมของไฟออกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะคอื 

ความช้ืนของเช้ือเพลิง (fuel moisture) 4.1.1 

โดยทัว่ ๆ ไปในสภาพภูมปิระเทศที่มคีวามแตกต่างกนั ย่อมมผีลทําให้

ความชืน้ของเชือ้เพลงิแตกต่างกนัออกไปดว้ยเช่นกนั เชือ้เพลงิในภูมปิระเทศทอ้งทีภ่าคเหนือ 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวนัออก และใต้เมื่อเปรยีบเทยีบกนัแล้วพบว่าภาคใต้จะไดร้บั
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ปรมิาณน้ําฝนยาวนานกว่าภาคอื่น ๆ ความชืน้ในเชือ้เพลงิจงึมมีากกว่า โอกาสทีจ่ะเกดิไฟป่า

จึงมีน้อยกว่าภาคอื่น ๆ รองลงมาคือภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตามลําดบั ซึ่งความชื้นของเชื้อเพลิงย่อมยากต่อการเกิดไฟและการ

ลุกลามกเ็ป็นไปไดช้า้ ในทางตรงกนัขา้มเชือ้เพลงิทีม่คีวามชืน้ตํ่า หรอืเชือ้เพลงิแหง้ ย่อมตดิ

ไฟไดง้า่ยลุกลามไดร้วดเรว็ 

ขนาดของเช้ือเพลิง (fuel size)  4.1.2 

เชื้อเพลิงขนาดเล็ก เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ หญ้าแห้ง จะไหม้และลุกลามได้

รวดเรว็กวา่เชือ้เพลงิขนาดใหญ่ เชน่ กิง่ไมใ้หญ่ ทอ่นไม ้ไมย้นืตน้ตาย 

ขนาดของเชื้อเพลงิสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอืเชื้อเพลงิขนาด

เลก็ (light (fine) fuels) คอื กิง่ไม ้ใบไม ้หญา้ กา้นไมเ้ลก็ ๆ ซึง่มกีารคายความชืน้ไดอ้ยา่ง

รวดเรว็ทําใหก้ารเผาไหมเ้ป็นไปอย่างรวดเรว็เช่นกนั และเชือ้เพลงิขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ ท่อนไม ้

ตอไม้ ไม้ยนืต้น ฯลฯ การคายความชื้นจะเป็นไปอย่างช้า ๆ ทําให้เชื้อเพลิงมคีวามชื้นมาก 

การเผาไหมจ้งึเป็นไปอย่างเชื่องชา้ และใชเ้วลาในการเผาไหมน้าน (Heikkila and others 

1993, p.76) 

คณุสมบติัของแหล่งเช้ือเพลิง (fuel bed properties) 4.1.3 

แหล่งเชือ้เพลงิประกอบไปดว้ยเชือ้เพลงิหลาย ๆ ชนิดรวมกนั ซึง่ลกัษณะ

ของเชือ้เพลงิแต่ละอยา่ง เป็นสิง่สาํคญัในการกําหนดพฤตกิรรมของไฟทีเ่กดิขึน้ในแหล่งนัน้ ๆ 

คุณสมบตัขิองแหล่งเชือ้เพลงิทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของไฟ คอื 

4.1.3.1 ปรมิาณของเชื้อเพลงิ หากมเีชื้อเพลงิมากไฟย่อมเกดิรุนแรง มี

ความร้อนสูง และเป็นอนัตรายมาก โดยในป่าแต่ละประเภทหากขึ้นอยู่ในสภาพของภูมิ

ประเทศทีต่่างกนัจะมปีรมิาณของเชือ้เพลงิทีแ่ตกต่างกนัไปดว้ย เชือ้เพลงิของปา่เบญจพรรณ

ในภูมปิระเทศทีม่รีะดบัความสูงจากระดบัน้ําทะเลไม่เกนิ 700 เมตร ปรมิาณของเชือ้เพลงิจะ

มากกวา่เชือ้เพลงิของปา่เตง็รงั ทีข่ ึน้อยูใ่นระดบัความสงูจากระดบัน้ําทะเลไมเ่กนิ 1,000 เมตร 

ทัง้น้ีเพราะว่าในป่าเบญจพรรณ มชีนิดของพรรณไมม้ากกว่า และขึน้หนาแน่นกว่า มปีรมิาณ

ของเชือ้เพลงิมากกวา่ปา่เตง็รงั 
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4.1.3.2 ความต่อเน่ืองของเชือ้เพลงิ เป็นปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหไ้ฟลุกลามได้

เรว็หรอืชา้ หากระยะหา่งระหว่างเชือ้เพลงิหา่งกนั ไฟกย็ากทีจ่ะลุกลามไปได ้แต่หากเชือ้เพลงิ

อยู่ชดิตดิกนัอย่างต่อเน่ือง ไฟกส็ามารถลุกลามไปไดอ้ย่างรวดเรว็ และต่อเน่ือง เช่นเดยีวกนั

กบัในสภาพภูมปิระเทศที่มคีวามลาดชนัสูง เชื้อเพลิงมคีวามต่อเน่ืองกนัมาก การเกิดไฟก็

เป็นไปอยา่งรวดเรว็และรนุแรงเชน่กนั 

4.1.3.3 การเรยีงตวัของเชือ้เพลงิ ถอืวา่เป็นสิง่สาํคญัมาก หากเชือ้เพลงิมี

การเรยีงตวัแบบสมุกองกนัอยู ่ไฟอาจเผาไหมห้มด แต่หากการเรยีงตวัของเชือ้เพลงิอยูห่า่งกนั

ไม่ติดต่อกนั ย่อมทําให้การลุกลามของไฟเป็นไปอย่างช้า หรอือาจไม่สามารถที่จะลุกลาม 

ต่อไปได ้

 
 

ลกัษณะของเช้ือเพลิง 4.1.4 

จากองค์ประกอบของเกดิการเกดิไฟป่าทัง้ 3 อย่าง คอื เชื้อเพลงิ ความ

รอ้นและออกซเิจน หากลกัษณะของเชือ้เพลงิมคีวามแตกต่างกนั จะสง่ผลทาํใหพ้ฤตกิรรมของ

ไฟแตกต่างกนัออกไป ไม่ว่าจะเป็นความหนาแน่นของเชื้อเพลงิ ปรมิาณของเชื้อเพลงิความ

ต่อเน่ืองของเชือ้เพลงิ ความชืน้ของเชือ้เพลงิ และขนาดของเชือ้เพลงิ ย่อมทําใหค้วามรุนแรง

และอตัราการลุกลามของไฟเปลี่ยนไปทัง้สิน้ ดงัจะสงัเกตเหน็ไดง้่ายว่าลกัษณะการไหมข้อง

เชื้อเพลิงเปียกกบัเชื้อเพลิงแห้ง ภายในคุณลกัษณะของเชื้อเพลิงที่เท่าเทยีมกนั จะเหน็ว่า

อตัราการลุกไหมข้องเชือ้เพลงิแหง้จะไหมเ้รว็กวา่เชือ้เพลงิเปียก 
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ความชื้นของเชื้อเพลงิ ขนาดของเชือ้เพลงิ ปรมิาณของเชื้อเพลงิ ความ

ต่อเน่ืองของเชื้อเพลงิ และการเรยีงตวักนัของเชื้อเพลงิ แต่ละภูมภิาคแต่ละสภาพป่า ย่อมมี

ความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง จะเป็นคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละท้องที่ เช่น ลักษณะของ

เชื้อเพลงิในป่าเบญจพรรณท้องที่ภาคใต้ กบัท้องที่ภาคเหนือ จะมคีวามชื้นของเชื้อเพลิงที่

แตกต่างกนัทัง้น้ีสบืเน่ืองมาจากอทิธพิลของสภาพภมูอิากาศ 

4.2  อากาศ (weather) 

อากาศ เป็นปจัจยัทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นตวัแปรทีส่าํคญัทีม่ผีลต่อ

พฤติกรรมของไฟ ในสภาพภูมปิระเทศที่แตกต่างกนั การผนัแปรของอากาศก็แตกต่างกนั

ออกไป ลกัษณะอากาศทีส่าํคญัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของไฟปา่ ไดแ้ก่ 

4.2.1 อุณหภูม ิ(temperature) มผีลต่อความช้าเรว็ในการแหง้ของเชื้อเพลงิ 

แสงอาทติยม์ผีลโดยตรงต่ออุณหภูมขิองเชื้อเพลงิ แหล่งเชื้อเพลงิที่ไดร้บัความรอ้นจากดวง

อาทติย์ ทําให้เชื้อเพลิงนัน้มอุีณหภูมสิูงกว่าปรมิาณขา้งเคยีง ย่อมทําให้เชื้อเพลิงแห้งด้วย

ความรวดเรว็ เมือ่เชือ้เพลงิแหง้เรว็ โอกาสทีจ่ะเกดิไฟปา่กเ็รว็ดว้ยเชน่กนั 

4.2.2 ความชืน้สมัพทัธ ์(relative humidity) คอืปรมิาณไอน้ําจรงิ ๆ ในอากาศต่อ

ปรมิาณน้ําในอากาศทีอ่ิม่ตวั ณ อุณหภูมแิละความดนัขณะนัน้ มหีน่วยเป็นรอ้ยละ ถา้อากาศมี

ความชืน้สงูยอ่มทาํใหเ้ชือ้เพลงิมคีวามชืน้สงู จงึยากต่อการตดิไฟและอตัราการลุกลามของไฟก็

เป็นไปอย่างชา้ และความชื้นสมัพทัธ์มคีวามสําคญัต่อพฤตกิรรมของไฟเป็นอย่างยิง่ เพราะ

เป็นตวัควบคุมความชื้นของเชื้อเพลงิตาย (dead fuel)ไฟจะตดิไดง้่ายและลุกลามไดอ้ย่าง

รวดเรว็ในเชือ้เพลงิทีแ่หง้ ปรมิาณความชืน้ของเชือ้เพลงิตาย (dead fuel) ขนาดเลก็ จะ

เปลีย่นไปตามความชืน้สมัพทัธท์ีม่อียูใ่นอากาศขณะนัน้ 

4.2.3 ลม (wind) เป็นปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหพ้ฤตกิรรมของไฟเปลีย่นแปลงอยา่งเหน็

ไดช้ดั ทัง้ทศิทางและอตัราความเรว็ของไฟขึน้อยูก่บัทศิทางและความเรว็ของลม นอกตากน้ีลม

ยงัเป็นตวัช่วยเพิม่หรอืลดออกซเิจนใหแ้ก่กองไฟ ทําใหก้ารลุกไหมรุ้นแรงแตกต่างกนัออกไป 

ไฟที่จวนจะดบัอยู่แล้วอาจลุกขึ้นมาได้อกีหากมลีมช่วย ในสภาพภูมปิระเทศที่ต่างกนั การ

ไหลเวยีนของลมกต่็างกนั และจะเหน็วา่ในเวลากลางคนืจะพดัจากยอดภเูขาลงสูท่ีร่าบดา้นล่าง
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และในทางตรงกนัขา้มหากเป็นช่วงเวลากลางวนัลมจะพดัจากทีร่าบดา้นล่างขึน้สู่ยอดเขา ซึ่ง

จะมผีลทาํใหอ้ตัราการลุกลามของไฟทีไ่หมข้ึน้เขาในเวลากลางวนัเป็นไปอยา่งรวดเรว็ 

สภาพภมิูประเทศ (topography) 4.3  

นอกจากอากาศ และลักษณะของเชื้อเพลิงที่ส่งผลทําให้พฤติกรรมของไฟ

เปลีย่นแปลงไปแลว้ สภาพภมูปิระเทศกม็คีวามสาํคญัไมน้่อยไปกวา่ปจัจยัทัง้ 2 ประการทีม่ผีล

ทาํใหพ้ฤตกิรรมของไฟเปลีย่นแปลงไป ซึง่ลกัษณะของไฟทีลุ่กลามในพืน้ทีท่ีล่าดชนัเปรยีบได้

กบัไฟทีก่าํลงัลุกลามตามทศิทางของลม 

สภาพภูมปิระเทศเป็นปจัจยัที่สําคญัอย่างหน่ึง ในการกําหนดพฤตกิรรมของไฟ

ป่า โดยเฉพาะอตัราการลุกลามและทศิทางของไฟ โดยสภาพภูมปิระเทศเป็นปจัจยัทีส่าํคญัที่

จะทําใหเ้ขา้ใจถึงพฤติกรรมของไฟ ซึ่งสภาพภูมปิระเทศเป็นปจัจยัที่สําคญัตวัที่สามในการ

กําหนดการเผาไหมข้องไฟว่าจะไหมไ้ปในทศิทางใด สาํหรบัลกัษณะของภูมปิระเทศทีม่ผีลทํา

ใหพ้ฤตกิรรมของไฟเปลีย่นแปลงไป ไดแ้ก่ ความลาดชนั (slope) ทศิทางดา้นลาด (aspect) 

และความสงูของพืน้ที ่(elevation) (Heikkila and others 1993, p. 85) 

4.3.1 ความลาดชนั (slope) ความลาดชนัของพืน้ทีม่ผีลต่ออตัราการลุกลามและ

ทศิทางของไฟ โดยปกตไิฟจะลุกลามขึน้ไปตามความลาดชนัของภเูขาเสมอ และการลุกลามจะ

เป็นไปอยา่งรวดเรว็กวา่การไหมล้งเขาหรอืไหมพ้ืน้ราบ ทัง้น้ีเพราะวา่ความรอ้นจากเปลวไฟจะ

ทาํใหเ้ชือ้เพลงิทีอ่ยูต่อนบนแหง้ มผีลทาํใหก้ารลุกลามของไฟเป็นไปอยา่งรวดเรว็กวา่ปกต ิ

4.3.2 ทศิทางดา้นลาด (aspect) ดา้นลาดชนัของภูเขาซึง่รบัแสงแดดมากกว่า 

เชือ้เพลงิจะแหง้มากกว่า เรว็กว่า และลุกไหมไ้ดเ้รว็กว่า ดา้นทีไ่ดร้บัแสงแดดน้อย โดยเฉพาะ

หากเป็นดา้นทีร่บัลมดว้ยแลว้ การลุกลามของไฟจะเรว็มาก สําหรบัทศิทางดา้นลาดทีร่บัแสง

จากดวงอาทติยใ์นตอนบ่ายและรบัลม เชื้อเพลงิจะแหง้มากกว่าและไฟจะลุกลามเรว็กว่าทศิ

ดา้นลาดทีร่บัแสงจากดวงอาทติยใ์นชว่งเวลาเชา้ 

4.3.3 ความสูงของพืน้ที่ (elevation) ความสูงของพืน้ทีม่อีทิธพิลต่อปรมิาณ

น้ําฝน ชนิดของเชือ้เพลงิ และชนิดพรรณไม ้ความยาวนานของฤดไูฟปา่ ไฟทีเ่กดิในทีส่งู การ

แผ่รงัสคีวามรอ้นจะน้อยกว่าไฟทีเ่กดิในทีต่ํ่า เน่ืองจากในทีสู่งความกดอากาศจะลดลง ส่งผล
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ใหป้ระสทิธภิาพในการแผร่งัสคีวามรอ้นของเปลวไฟลดลง ดงันัน้ความสงูของพืน้ทีจ่งึมอีทิธพิล

ต่อพฤตกิรรมของไฟเชน่เดยีวกนั 

 

5.  วฏัจกัรของไฟในสงัคมพืช 
 

วฏัจกัรของไฟขึ้นอยู่กบัความถี่ไฟ ความรุนแรงของไฟ ฤดูกาลของไฟ และ

กระบวนการเกดิไฟในทีต่่าง ๆ ไฟมกัจะมบีทบาทสาํคญัในการกาํหนดโครงสรา้งของพชืพรรณ 

แต่โครงสรา้งของพรรณพชืจะเป็นตวักําหนดความรุนแรงของไฟเป็นส่วนใหญ่ เมื่อพจิารณา

ความรุนแรงของไฟและความถี่ไฟร่วมกนั ไฟทีเ่กดิขึน้ในธรรมชาตอิาจมหีลายชนิด ไดแ้ก่ ไฟ

ผวิดนิทีม่คีวามรนุแรงน้อยและเกดิถี ่ไฟผวิดนิทีม่คีวามรุนแรงน้อยและเกดิไมถ่ีห่รอืไฟผวิดนิที่

มีความรุนแรงมากและเกิดไม่ถี่ และไฟเรือนยอดที่มีความรุนแรงมากและเกิดไม่ถี ่

นอกจากน้ีวฏัจกัรที่ผนัแปรต่าง ๆ เกดิขึน้เน่ืองจากไฟทีม่คีวามรุนแรงน้อยและเกดิถี่สลบักบั

ไฟทีม่คีวามรนุแรงมากและเกดิไมถ่ี ่

ความแตกต่างของวฏัจกัรของไฟมเีหตุผลหลายอย่าง แต่เหตุผลเบือ้งตน้เกดิขึน้

เน่ืองจากความถีข่องไฟทีแ่ตกต่างกนั และปรมิาณเชือ้เพลงิทีแ่ตกต่างกนัในระบบนิเวศหน่ึง ๆ 

ทีม่สี่วนประกอบของพนัธุไ์มห้รอืโครงสรา้งคงทีน่ัน้ ขนาดความถี่ของไฟมชี่วงกวา้ง กล่าวคอื

ในทุ่งหญ้า ในป่าสน หรอืในป่าผลดัใบ จะมคีวามถี่ของไฟไม่เหมอืนกนั นอกจากความถี่ของ

ไฟยงัขึน้อยูก่บัพืน้ทีห่รอืสภาพสิง่แวดลอ้มของสงัคมพชืนัน้ ๆ ว่าอยูใ่นเขตหนาว หรอืเขตรอ้น 

ซึง่การเจรญิเตบิโตของพนัธุ์ไมแ้ละการฟ้ืนตวัจะมอีตัราทีแ่ตกต่างกนั จุดทีส่ําคญักค็อืความถี่

ของไฟ เป็นสิง่กําหนดลกัษณะการววิฒันาการของพชืพรรณและการเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน    

วฏัจกัรของไฟของสงัคมหน่ึง ๆ จะทําใหส้่วนประกอบของพนัธุไ์มแ้ละโครงสรา้งของสงัคมนัน้

เปลีย่นแปลงไปโดยอตัโนมตั ิ

การเกดิไฟซํ้าต่อเน่ืองกนัในพืน้ทีเ่ดยีวกนัเป็นเรื่องสําคญัทีต่้องทราบและเขา้ใจ 

เพราะว่าการเกดิไฟซํ้าในพืน้ทีท่ีม่ผีลกระทบอย่างเหน็ไดช้ดัต่อการรอดตายของพนัธุไ์มแ้ต่ละ

ตน้และของสงัคมพชื หรอืพชืแต่ละชนิดภายหลงัไฟไหม ้ฤดกูาลของการเกดิไฟซึง่มอีทิธพิลต่อ
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การรอดตายและการผลิดอกของพืช และความสําคัญของความรุนแรงของไฟที่มีต่อการ

ตอบสนองของต้นไมแ้ละการงอกของเมลด็ ส่วนความสําคญัของลกัษณะของการปรบัตวันัน้

ต้องพิจารณาถึงวัฏจักรของพนัธ์ไม้เอง และวัฏจักรของไฟที่ปรากฏต่อพนัธุ์ไม้นัน้ ช่วง

ระยะเวลาของวฏัจกัรของไฟหน่ึง ๆ แตกต่างกนัอยา่งมาก พนัธุไ์มบ้างชนิดหรอืชนิดของสงัคม

พืช เช่น หญ้าหรือทุ่งหญ้าในอเมริกาเหนือ และป่าโปร่งในแอฟริกาเกิดไฟไหม้ทุก ๆ ปี 

ในขณะทีพ่นัธุไ์มช้นิดอื่นหรอืสงัคมพชืชนิดอื่น เช่น ป่า boreal หรอืป่า subalpine มวีฏัจกัร

ของไฟประมาณ 300 ปีหรอืนานกวา่นัน้ 

เมื่อเกดิไฟขึน้ถี่เกนิไปและวฏัจกัรของไฟตามธรรมชาตมิอุีปสรรค ปรมิาณของ

พนัธุ์ไมใ้นสงัคมพชือาจเปลี่ยนแปลง และสงัคมพชืใหม่จะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวฏัจกัรของไฟที่

เปลี่ยนไปใหม่ ในส่วนทีท่ี่ชุ่มชืน้ทีสุ่ดของแทนมาเนีย ซึ่งไฟในธรรมชาตเิกดิขึน้แต่ละครัง้กนิ

เวลาไม่ตํ่ากว่า 300 ปี พนัธุไ์มเ้ด่นในป่าน้ีไดแ้ก่ Nothofagus และ Atherosperma แต่เมื่อ

ความถี่ของไฟลดลงเหลอื 200 ปี พวกไมย้คูาลปิตสัไดรุ้กลํ้าและขึน้แทนทีพ่นัธุไ์มท้ัง้สองชนิด

ดงักล่าว และถา้ไฟมคีวามถี ่50-100 ปี ปา่ทีป่ระกอบดว้ย Pomaderris, Olearia และ Acacia 

จะขึน้แทนที่พวก Nothafagus นอกจากน้ีถ้าความถี่ไฟเหลอื 10-20 ปี พวกต้นยูคาลปิตสั   

เตีย้ ๆ จะรกุลํ้าและเป็นพนัธุไ์มเ้ดน่ในพืน้ทีด่งักล่าว สาํหรบัในพืน้ทีท่ีม่ไีฟเกดิขึน้บ่อย ๆ พืน้ที่

นัน้จะมแีต่หญ้าขึน้ปกคลุม ดงันัน้วฏัจกัรของไฟจงึเป็นสิง่จําเป็นตอ้งทราบเพื่อความเขา้ใจใน

ระบบนิเวศวทิยา 
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การปรบัตวัของพนัธุไ์ม้ต่อไฟ 6.  
 

คุณสมบตักิารปรบัตวัเขา้กบัไฟของพรรณไม ้ไดแ้ก่ ลกัษณะต่าง ๆ ของพรรณไมท้ี่

เปลีย่นแปลงไปในทางทีท่าํใหพ้รรณไมท้ีอ่ยูใ่นทีเ่กดิไฟประจาํนัน้สามารถอยูร่อดตลอดชพีจกัร

ของพชืนัน้ การปรบัตวัของพรรณไมม้ลีกัษณะดงัต่อไปน้ี 

การป้องกนัตา 6.1 

ลกัษณะน้ีมกัพิจารณาจากการสืบพนัธุ์ภายหลังไฟไหม้ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัความ

รุนแรงของไฟ ถา้เรอืนยอดของต้นไมถู้กไฟไหมห้มด ตน้ไมจ้ะงอกขึน้มาใหม่จากตาทีเ่ปลอืก

หุม้ไวห้รอืต้นไมอ้าจรอดตายถ้าใบไม่ถูกไฟเผา พวกไมพุ้่มส่วนเหนือดนิอาจถูกไฟไหมห้มด 

แต่รอดตายโดยการแตกจากตาที่อยู่ใต้ผวิดนิ ในทํานองเดยีวกนัพวกพชืล้มลุกที่มรีากเหงา้

สะสมอาหารอยูใ่ตผ้วิดนิจะแตกใบขึน้มาใหมจ่ากเน้ือเยือ่เจรญิทีโ่คนตน้ 

การกระตุ้นในการผลิดอก 6.2 

การผลิดอกเน่ืองจากไฟกระตุ้นนัน้ได้ศึกษากบัพรรณไม้ทนไฟ ซึ่งส่วนมาก 

ไดแ้ก่ พชืใบเลีย้งเดีย่วและพชืใบเลีย้งคูบ่างชนิดโดยไฟจะกระตุน้ใหผ้ลดิอกเพิม่ขึน้ สาํหรบัพชื

บางชนิดไฟชกันําใหพ้ชืผลดิอกเรว็กวา่ปกต ิ

6.3 การเกบ็รกัษาเมลด็และเมลด็กระจายจากฝกัเน่ืองจากไฟ 

การที่มไีมพุ้่มและต้นไมห้ลายชนิดเก็บเมล็ดไว้คาต้นเป็นส่วนสําคญัอย่างหน่ึง

ของชพีจกัร กล่าวคอื การเกบ็เมลด็คาตน้เป็นวธิหีน่ึงทีท่าํใหต้น้ไมร้อดตายจากไฟปา่ ตวัอยา่ง

พชืทีป่รบัตวัเขา้กบัไฟดงักล่าว เช่น ยคูาลปิตสั เรกแนนส ์ในออสเตรเลยี เป็นตน้ พนัธุไ์มน้ี้จะ

เกบ็เมลด็ไวก้บัต้น ไฟจะกระตุ้นใหเ้มลด็บนเรอืนยอดแตกกระจายออกมาเพื่อใหลู้กไมท้ีง่อก

ขึน้มา ในสภาพทีม่แีรธ่าตุอาหารอุดมสมบรูณ์และมสีิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสม 

เมลด็เกบ็อยู่ในดินและไฟกระตุ้นให้เมลด็งอก 6.4 

ผลของไฟต่อการงอกของเมลด็น้ี ไดม้กีารศกึษาพบว่า Acacia Cyclops จะ

สะสมเมลด็ไวใ้นดนิเป็นจาํนวนมากและขยายพนัธุอ์ยา่งรวดเรว็โดยอาศยัไฟ ความรอ้นช่วยให้

เมลด็งอกไดม้ากขึน้ 
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ผลจากการคดัเลือกลกัษณะต่าง ๆ ท่ีปรบัตวัให้เข้ากบัไฟ 6.5 

ลกัษณะทีเ่ปลีย่นไปอยา่งใดอยา่งหน่ึง เป็นคุณสมบตัหิน่ึงของชพีจกัรของพรรณ

ไม ้และการเกดิไฟไหม้ท้องที่ก็เป็นกลไกคดัเลือกในสิง่แวดล้อมที่มไีฟ ความรุนแรงของไฟ 

ความถี่ของไฟและฤดูกาล รวมทัง้ชนิดของไฟเป็นสิง่สําคญัต่อการรอดตายของพชื ความ

รนุแรงของไฟอาจทาํใหก้ารผลดิอก การกระจายเมลด็และการงอกของเมลด็เปลีย่นแปลงไป  

ลกัษณะที่พชืปรบัตวัให้เข้ากบัไฟส่วนมากดูเหมอืนว่าได้วิวฒันาการมาจาก

พนัธุกรรม พชืบางชนิดมชีวีติอยูไ่ดจ้ากการคดัเลอืกโดยธรรมชาต ิเช่น พชืบางชนิดมลีําตน้ใต้

ดนิ ผลดิอกทีผ่วิดนิหรอืใตด้นิเพือ่ใหร้อดตายจากไฟ 

วฏัจกัรของการสืบพนัธุแ์ละพฤติกรรมของการปรบัตวัของพืชให้เข้ากบัไฟ 6.6 

พชืไดใ้ชว้ธิกีารต่าง ๆ ปรบัตวัใหเ้หมาะที่จะมชีวีติอยู่ไดใ้นสิง่แวดล้อม ดงันัน้

ความถี่ของไฟ อาจนําไปสู่การคดัเลอืกลกัษณะบางอย่างของพชื สําหรบัในระยะการสบืพนัธุ์

นัน้ ภายหลงัไฟไหมพ้ชืต่างๆ สามารถสบืพนัธุ์ต่อแบบอาศยัเพศหรอืแบบไม่อาศยัเพศก็ได ้

กล่าวคอื แบบไมอ่าศยัเพศอาจจะแตกเพิม่ใหม ่แตกหน่อ พรรณไมต่้าง ๆ อาจใชว้ธิกีารสบืต่อ

พนัธุว์ธิใีดวธิหีน่ึงใหร้อดตายจากสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ หรอืระดบัอนัตรายต่างๆ ของไฟ 

ไฟป่าในประเทศไทยมกัเกิดในป่าผลัดใบ ถ้าหากป้องกันไฟเป็นเวลานาน     

ปา่ผลดัใบดงักล่าวอาจววิฒันาการกลายเป็นปา่ดงดบิ ปา่ผลดัใบในประเทศไทยดาํรงอยูไ่ดต้อ้ง

มไีฟ พรรณไม้ส่วนใหญ่ในป่าผลดัใบ จงึต้องมกีารปรบัตวัให้สามารถอยู่ได้เมื่อมไีฟเกิดขึ้น 

กล่าวคอื มลีกัษณะทนไฟนัน่เอง 

 

ชนิดของไฟในป่าชนิดต่าง ๆ 7. 
 

ไฟป่าในประเทศไทยมกัเกดิขึน้ทุกปีในหน้าแล้ง ในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรงั ป่าสน 

ซึ่งเป็นป่าธรรมชาติ นอกจากน้ีไฟป่ายงัเกิดในสวนป่าต่าง ๆ ได้แก่ สวนไม้สกัและสวนไม้

กระยาเลย ไฟปา่ในประเทศไทยไมค่่อยรุนแรงมาก เพราะอยูใ่นเขตรอ้น มลีมมรสุมพดัผา่น มี

ความชืน้สมัพทัธส์งูและเชือ้เพลงิส่วนใหญ่มสีารน้ํามนัน้อย ในป่าธรรมชาตแิละสวนป่ากจ็ะทํา
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ความเสยีหายแก่ลกูไมใ้นปา่ธรรมชาต ิและทาํใหก้ลา้ไมท้ีป่ลูกใหมต่าย นอกจากน้ีบรเิวณทีถู่ก

ไฟไหมบ้่อย ๆ กม็ผีลกระทบต่อคุณสมบตัขิองดนิทัง้ทางเคมแีละทางฟิสกิส ์

7.1 ป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลดัใบ 

เป็นป่าผลดัใบที่มพีนัธุ์ไมห้ลายชนิดที่ขึน้อยู่ร่วมกนั ไฟป่าในป่าเบญจพรรณมี

เพยีง 2 ชนิด คอื ไฟใต้ผวิดนิและไฟผวิดนิ พฤติกรรมของไฟรุนแรงน้อย สาเหตุที่ไฟในป่า

เบญจพรรณมคีวามรุนแรงน้อย เพราะมไีฟป่าเกดิขึน้เป็นประจําทุกปี ทําใหพ้ืน้ป่าไม่รกทบึ

มากนกั ลกัษณะทัว่ ๆ ไปเป็นป่าโปรง่ผลดัใบ ตน้ไมส้่วนใหญ่เป็นไมข้นาดกลางและมกัมไีม้ๆ

ไผ่ชนิดต่างๆ ขึน้อยู่ประปรายทัว่ไป ลกัษณะเชือ้เพลงิในปา่เบญจพรรณทีม่คีวามสาํคญัและมี

อทิธพิลต่อพฤตกิรรมของไฟป่ามากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ใบไมแ้หง้ รองลงมาไดแ้ก่ กิง่กา้นไมแ้หง้ ไม้

พืน้ล่างและหญ้า ตามลําดบั แมว้่าไฟป่าจะไม่ไดท้ําความเสยีหายอนัใหญ่หลวงใหแ้ก่ไมใ้หญ่

ยนืตน้ในป่าเบญจพรรณ แต่ไฟก่อใหเ้กดิผลเสยีหายในทางออ้มดว้ยการเผาไหมใ้บหญา้ทีท่บั

ถมอยูใ่นบรเิวณพืน้ปา่ อนัเป็นเหตุใหผ้วิดนิในปา่ชนิดน้ีตอ้งปะทะกบัเมด็ฝนทีต่กลงมาโดยตรง 

ผลที่ตามมากค็อื หน้าดนิอนัอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุถูกชะล้างออกไป ในที่สุดความอุดม

สมบูรณ์ของดนิก็จะลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ นอกจากน้ีไฟป่ายงัเผาไหมก้ล้าไมม้คี่า ซึ่งต้องใช้

เวลาหลายปีกวา่จะเจรญิเตบิโตจนพน้อนัตรายจากไฟปา่ได ้ไดม้กีารศกึษาระบบรากของไมส้กั

ในป่าหว้ยทาก อําเภองาว จงัหวดัลําปาง พบว่ากล้าไมส้กัในป่าธรรมชาตติ้นหน่ึง ๆ ต้องใช้

เวลานานถงึ 15 ปี จงึจะสามารถตัง้ตวัรอดพน้อนัตรายจากไฟปา่ 

7.2 ป่าเตง็รงั 

ลกัษณะทัว่ไปของป่าเตง็รงัเป็นป่าโปร่ง ตน้ไมม้กัมขีนาดเลก็ ลําตน้แคระแกรน็

และคดงอ อยู่กระจดักระจายทัว่ไป พืน้ป่าไม่รกทบึ ในหน้าฝนสภาพป่าดูเขยีวชะอุ่มทัง้ไมช้ัน้

บนและไม้พื้นล่าง แต่ตอนปลายฤดูหนาวต่อต้นฤดูร้อนจะเกิดไฟป่าโดยเชื้อเพลิงหลกัที่มี

ความสําคญัที่สุดในป่าชนิดน้ี คอื ใบไม ้รองลงมาไดแ้ก่ หญ้า ไมพ้ืน้ล่าง และกิง่ก้านไมแ้หง้ 

ตามลําดบั หมู่ไมจ้ะค่อย ๆ เปลี่ยนสจีากสเีขยีวเป็นสเีหลอืงแดง แลว้ใบกร็่วงหล่นลงสู่พืน้ดนิ 

และถูกไฟป่าเผาไหมใ้นทีสุ่ด เป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้เป็นประจําในรอบปีของป่าชนิดน้ี ไฟ

ในป่าเต็งรงัมเีพยีงชนิดเดยีวคอืไฟผวิดนิ พฤตกิรรมของไฟมตีัง้แต่รุนแรงน้อยจนถงึรุนแรง

ปานกลาง 

248 GE 317  



7.3 ป่าสนหรือป่าสนเขา 

ลกัษณะเด่นของป่าสน คอืเป็นป่าโปร่งไม่รกทบึ ทัง้น้ีเพราะมพีนัธุ์ไมน้้อยชนิด

ขึน้อยูใ่นดนิรว่นทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ พนัธุไ์มย้นืตน้ทีม่บีทบาททางการคา้สงูมเีพยีงสองชนิด

เท่านัน้ คอืไมส้นสองใบและไมส้นสามใบ ปกตไิมส้นสองใบจะขึน้อยู่ตํ่ากว่าไมส้นสามใบ ใน

ธรรมชาติไมส้นชนิดใดชนิดหน่ึงหรอืทัง้สองชนิดอาจจะขึน้อยู่เป็นกลุ่มของไมส้นเขาล้วน ๆ 

หรอืขึน้ปะปนอยูก่บัไมใ้บกวา้งอื่น ๆ เชน่ ปะปนกบัไมก่้อชนิดต่าง ๆ ในกรณทีีป่า่สนเขาขึน้อยู่

รว่มกบัป่าดบิเขาหรอือาจจะปะปนกบัไมเ้ตง็ รงั เหยีง พลวง ในกรณีทีป่่าสนขึน้อยู่รวมกนักบั

ปา่เตง็รงักไ็ด ้

แมว้่าป่าสนจะเป็นป่าไม่ผลดัใบกต็าม แต่ป่าสนกม็ไีฟป่าเกดิขึน้เป็นประจําทุกปี 

ทัง้น้ีเพราะในลําต้นและกิง่กา้นของไมส้นมยีางซึ่งตดิไฟไดง้่าย ทําใหล้ําต้นกิง่กา้นของไมส้น

กลายเป็นเชือ้เพลงิของไฟป่าไดอ้ย่างดใีนหน้าแลง้ ประกอบกบัใบไมส้นเขาซึ่งค่อย ๆ ทยอย

รว่งหล่นลงสูพ่ืน้ปา่ยอ่ยสลายชา้ ใบไมเ้หล่าน้ีจงึจะสะสมบนพืน้ป่ามากและกลายเป็นไฟผวิดนิ 

สว่นพฤตกิรรมของไฟยงัไม่มผีูร้ายงาน แต่คาดว่าคงเป็นไฟทีส่ามารถควบคุมไดโ้ดยใชน้ํ้าดบั 

เพราะวา่มเีชือ้เพลงิสะสมน้อย เน่ืองจากเกดิไฟปา่ทุกปี 

7.4 สวนป่า 

สวนป่า หมายถงึ พืน้ทีซ่ึง่ประกอบดว้ยหมู่ไม ้ซึง่ปลูกสรา้งขึน้อยา่งมรีะบบแบบ

แผน และมวีตัถุประสงคท์ีแ่น่นอน วตัถุประสงคห์ลกัของการปลกูสรา้งสวนปา่ม ี3 ประการคอื  

1)  เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ เน้ือไมแ้ละผลติผลจากสวน

ปา่ เชน่ ไมซุ้ง ไมเ้สาเขม็ ครัง่ น้ําผึง้ ฯลฯ 

2)  เพือ่ผลดา้นการอนุรกัษ์ดนิ น้ําและสภาพแวดลอ้ม 

3)  เพือ่ผลในดา้นการพกัผอ่นหยอ่ยใจและการศกึษา 

ไฟทีเ่กดิในสวนป่าม ี2 ชนิด คอืไฟผวิดนิและไฟเรอืนยอด ไฟเรอืนยอดมกัเกดิ

กบัสวนสนสองใบ สนสามใบ และสนจนีทีม่อีายไุมเ่กนิ 5 ปี สว่นไฟผวิดนิมกัเกดิในสวนสกัและ

สวนไม้กระยาเลยที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป ซึ่งปลูกโดยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เน่ืองจากไม่มี

งบประมาณในการกําจดัวชัพชื ส่วนความรุนแรงของไฟนัน้กข็ึน้อยู่กบัชนิดของวชัพชื ถา้เป็น

วชัพชืพวกหญ้าคา หญ้าแขมและหญ้าพง ไฟจะรุนแรงกว่าวชัพชืพวกสาบเสอืและสาบหมา 
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แต่ในสภาพลมสงบและในที่ราบ พฤตกิรรมของไฟในแหล่งเชื้อเพลงิดงักล่าวไม่แตกต่างกนั

มากนัก อย่างไรกต็ามไฟในวชัพชืพวกหญ้าคา หญ้าพง แขมหลวงและเลา จะอนัตรายกว่า

เพราะมกีารปลวิของเชือ้ไฟทาํใหเ้กดิไฟไหมท้ีใ่กลเ้คยีงอกีหลายแหง่ 
 

 
 

ผลกระทบของไฟป่าต่อป่าไม้ในประเทศไทย 8.  
 

ในสถานการณ์ปจัจุบนัไฟป่า นอกจากเป็นตวัการสําคญัอย่างหน่ึงที่ทําใหป้่าไมต้้อง

สญูเสยีไปแลว้ ยงัส่งผลกระทบมาถงึสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ อกี ไม่ว่าจะเป็นดนิ น้ํา รวมทัง้อากาศ

ดว้ย ในแงว่ชิาการ ไฟปา่เป็นปรากฏการณ์ปกตทิีเ่กดิขึน้เป็นวฏัจกัรธรรมชาต ิเพื่อทาํใหลู้กไม้

ของพชืบางชนิดงอกขึน้มาได ้ตวัอยา่งเช่น ลูกสกั เมื่อถูกไฟปา่จะทาํใหเ้ปลอืกทีห่อ่หุม้บางลง

และสามารถงอกออกมาได ้ตามวงจรชวีติธรรมชาต ิ

แต่ปจัจุบนั นับว่ามนีัยสําคญัของความเสื่อมโทรมของทรพัยากรป่าไมแ้ละการพฒันา

เศรษฐกจิในรปูแบบของการเขา้ไปใชพ้ืน้ทีใ่นปา่ กระทัง่สมดุลของปา่เปลีย่นไปจนอากาศแหง้

แลง้ขึน้ ผลคอื ปรากฏการณ์ไฟปา่ทีเ่คยเกดิขึน้ตามธรรมชาตจิงึเปลีย่นไปจากวงจร 10 ปีครัง้ 

กลายเป็นเกดิบ่อยขึน้แทบทุกปีและถูกซํ้าเตมิดว้ยการกระทาํของมนุษยใ์นปจัจุบนั จนทาํใหป้า่

ไมไ้มส่ามารถฟ้ืนตวัได ้จงึเหน็วา่ ไฟปา่มทีัง้คุณและโทษซึง่สามารถสรปุไดด้งัน้ี 
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ผลดีของไฟป่าต่อระบบป่าไม้ในประเทศไทย 8.1 

1) ไฟปา่ทีร่นุแรงน้อยและมไิดเ้กดิขึน้ทุกปี จะชว่ยรกัษาการเป็นสภาพปา่เตง็รงั 

ปา่เบญจพรรณ และปา่สนไวม้ใิหก้ลายเป็นปา่ชนิดอื่น 

ในปา่ผลดัใบทีชุ่ม่ชืน้ ไฟจะชว่ยเตรยีมพืน้ทีใ่นการสบืพนัธุต์ามธรรมชาต ิ2) 

3) ในป่าผลดัใบที่ซึ่งเดมิมคีวามอุดมสมบูรณ์ตํ่า ไฟจะช่วยย่อยสลายซากพชื

อยา่งรวดเรว็ ชว่ยใหก้ารหมนุเวยีนธาตุอาหารเรว็ขึน้ สง่ผลใหต้น้ไมเ้จรญิเตบิโตดขีึน้ 

4)  ไฟเป็นเหมอืนเครื่องมอืทางวนวฒันวทิยาที่ราคาถูกที่สุดที่นํามาใช้ในการ

เตรยีมพืน้ทีป่ลกูสรา้งสวนปา่ และกาํจดัวชัพชืในสวนปา่ หากใชต้ามวธิกีารเผาตามกาํหนด 

5) ไฟทีม่คีวามรนุแรงน้อยมผีลในการกระตุน้กระบวนการเปลีย่นเป็นไนเตรท 

ไฟทีร่นุแรงน้อย มผีลทาํใหก้ารแทรกซมึน้ําและการซาบซมึลงสูด่นิเพิม่ขึน้ 6) 

7) ไฟมผีลดต่ีอสภาพถิน่อาศยัของสตัว์ป่าที่เป็นป่าผลดัใบ ทุ่งหญ้าและป่าสน 

กล่าวคอื ไฟช่วยกําจดัเชื้อเพลงิ ทัง้เศษกิง่ไมใ้บไมแ้ละอื่น ๆ นอกจากน้ีไฟยงัช่วยจํากดัโรค

แมลงและปรสติทีเ่กาะกนิสตัวป์า่ 

8) ไฟมปีระโยชน์ในการจดัการแหล่งอาหาร สําหรบัสตัว์กนิพชืในเขตอุทยาน

แห่งชาตแิละเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า ด้วยการควบคุมการเผาทุ่งหญ้าเฉพาะพืน้ที่ เพื่อใหเ้กดิ

หญา้ระบดั 

ผลเสียของไฟป่าต่อระบบป่าไม้ในประเทศไทย 8.2 

1) ไฟป่าทําใหต้้นไมใ้นป่าเต็งรงั ป่าเบญจพรรณและป่าสนเจรญิเติบโตช้าลง 

ทัง้น้ีเพราะไฟป่าที่เกดิขึน้ทุก ๆ ปีทําใหพ้ืน้ที่ป่าแหง้แล้ง ดนิขาดความชุ่มชื้นและความอุดม

สมบรูณ์ลดลง 

2) ไฟป่าทําใหไ้มว้ยัรุ่นเจรญิเติบโตช้า และมคีวามหนาแน่นลดลง สําหรบัไม้

วยัรุ่นในป่าเตง็รงัจะมจีํานวนชนิดพนัธุไ์มเ้ปลีย่นไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ไมว้ยัรุ่นในป่าสนจะมี

การเจรญิเตบิโตทางความสงู และมเีสน้ผา่ศนูยก์ลางลดลง 20 และ 25 เปอรเ์ซน็ตต์ามลาํดบั 

3) ไฟป่าทําให้ลูกไม้และไม้พื้นล่างตายเป็นส่วนใหญ่ และถ้าไฟไหม้ทุก ๆ ปี 

ลูกไมไ้ม่มโีอกาสเจรญิเติบโตเป็นไมใ้หญ่ และลูกไมจ้ะมจีํานวนลดลง ส่วนพวกไมเ้ครอืเถา 

และหญา้จะมปีรมิาณเพิม่ขึน้ 
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4) ในป่าผลัดใบที่แห้งแล้ง ไฟป่าจะทําให้รากไม้ที่อยู่ใกล้ระดับผิวดิน 0-2 

เซนติเมตร ตายประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ อัตราการตายของรากจะลดลงอย่างรวดเร็ว 

ตามลําดบัความลกึจากผวิดนิ และที่ระดบัความลกึ 6 เซนตเิมตร ลงไปจากผวิดนิรากไมจ้ะ

ไมไ่ดร้บัการกระทบกระเทอืนจากไฟเลย 

5) สวนป่าต่าง ๆ ทัง้หมดทัว่ประเทศจะถูกไฟไหม้เฉลี่ย 11 เปอร์เซ็นต์ของ

พืน้ที่ทัง้หด ส่วนผลเสยีจะเกดิกบัสวนป่าอายุ 1-5 ปี และต้นไมท้ีป่ลูกที่มอีายุในช่วงดงักล่าว 

เมือ่ถูกไฟไหมจ้ะตายประมาณ 20 เปอรเ์ซน็ต ์

 

ผลกระทบของไฟป่าต่อส่ิงแวดล้อม 9.  
 

การไดท้ราบถงึผลเสยีหายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากไฟป่า จะทาํใหป้ระชาชนไดเ้กดิความ

เขา้ใจและจะตระหนักถงึความรุนแรงของปญัหาไฟป่า เพื่อจะได้เกดิการตื่นตวั และเล็งเหน็

ความจําเป็นที่จะต้องร่วมมอืกนัป้องกนัไฟป่าอย่างจรงิจงั ทัง้น้ีเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิภยัพบิตัิ

อนัมสีาเหตุจากไฟปา่ ผลเสยีของไฟปา่ต่อสิง่แวดลอ้มดา้นต่าง ๆ มดีงัน้ี 

ผลเสียของไฟป่าต่อสงัคมพืช 9.1 

เน่ืองจากไฟป่าในประเทศไทยจดัอยูใ่นประเภทไฟผวิดนิ ไฟปา่ทาํอนัตรายอย่าง

ใหญ่หลวง โดยไฟจะเผาทําลายลูกไม ้กล้าไมเ้ลก็ ๆ ทําใหห้มดโอกาสที่จะเตบิโตเป็นต้นไม้

ใหญ่ เพื่อทดแทนต้นไมใ้หญ่เดมิที่ลม้ตายไปตามอายุขยั ผลเสยีของไฟป่าต่อสงัคมพชืในป่า 

พอสรปุไดด้งัน้ี 

1) ลดอตัราการเจรญิเตบิโตและลดคุณภาพเน้ือไมข้องตน้ไม ้ไฟปา่จะเผาลวกลํา

ตน้ทาํใหเ้กดิบาดแผลรอยไหมท้ีเ่ปลอืกไม ้และเน้ือไมบ้รเิวณลําตน้ เป็นช่องทางทําใหเ้ชือ้โรค 

และแมลงศตัรูพชืเขา้ทําอนัตรายต่อต้นไมโ้ดยง่าย ทําใหก้ารเจรญิเตบิโตของต้นไมช้ะงกังนั

และเน้ือไมเ้สือ่มคุณภาพในการจะนําไปใชป้ระโยชน์ 

2) ขาดช่วงการสบืพนัธุท์ดแทนตามธรรมชาต ิไฟป่าทีไ่หมลุ้กลามไปตามพืน้ป่า

จะเผาผลาญทําลายลูกไมก้ล้าไม้เล็ก ๆ ทําใหห้มดโอกาสที่จะเจรญิเติบโตเป็นไมใ้หญ่ เมื่อ
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ต้นไมเ้ดมิลม้ตายไปตามอายุขยัหรอืถูกตดัฟนัไปใชป้ระโยชน์ จงึไม่มตี้นไมเ้ลก็เตบิโตขึน้มา

ทดแทน สภาพปา่กจ็ะคอ่ย ๆ หมดไปในทีส่ดุ 

3) เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งป่า พืน้ทีท่ี่ถูกไฟไหมซ้ํ้าซากอยู่เป็นประจําทุกปี จะมี

ผลทําให้โครงสร้างของป่าเปลี่ยนแปลงไป ต้นไม้บางชนิดจะถูกไฟไหม้ตายหมด ในขณะที่

ต้นไมช้นิดอื่นซึ่งทนไฟจะเขา้มาแทนที่ จากการศกึษาในป่าเขตรอ้นส่วนใหญ่พบว่า ไฟป่าที่

เกดิซํ้าซากทุกปีในทีเ่ดมิ มผีลทําใหส้ภาพป่าค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นทุ่งหญ้า ซึ่งมี

หญา้คาและหญา้ขจรจบเป็นพนัธุไ์มห้ลกัในทีส่ดุ 

 

ผลเสียของไฟป่าต่อดินป่าไม้ 9.2 

ดนิเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในระบบนิเวศปา่ไม ้เป็นปจัจยัสาํคญัในการเจรญิเตบิโต 

และการพฒันาของสงัคมพชืในป่า นอกจากน้ีดินยงัเป็นที่อยู่อาศยัของสิง่มชีีวิตอกีจํานวน

มากมายมหาศาล การทีด่นิถูกทาํลายและเปลีย่นแปลงคุณสมบตัอินัเป็นผลมาจากไฟปา่ จะทาํ

ใหอ้งคป์ระกอบอื่น ๆ ในปา่ไดร้บัผลกระทบตามไปดว้ย และในทีสุ่ดผลเสยีดงักล่าวจะมาถงึตวั

มนุษยซ์ึง่ใชป้ระโยชน์จากปา่ และมคีวามสมัพนัธก์บัปา่ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ผลเสยีของไฟ

ปา่ทีม่ต่ีอดนิปา่ไม ้มดีงัน้ี 

1) เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดิน ปกติดินจะมีพืชปกคลุมอยู่

ตลอดเวลา หากมไีฟไหมป้า่บรเิวณเดมิทุกปี พชืทีเ่คยมอียูแ่ต่เดมิตายไป ทาํใหห้น้าดนิถูกเปิด

ขึน้ เวลาทีม่ฝีนตกหน้าดนิจะเป็นตวัรบัแรงกระแทกมากขึน้ มผีลต่อการอดัแน่นของดนิพรอ้ม

ทัง้การดดูซบัน้ําและความชืน้ของดนิระเหยไปอยา่งรวดเรว็ 

2) เกดิการชะหน้าดนิและการพงัทลายของดนิ เมื่อถงึช่วงฤดูฝนดนิไม่สามารถ

ซึมซับได้ดี ทําให้เกิดน้ําไหลบ่าตามหน้าดิน แรงน้ําจะกัดเซาะหน้าดินไป ทําให้เกิดการ

พงัทลาย หากบรเิวณนัน้มแีหล่งน้ําหรอืเขือ่นจะทาํใหเ้กดิตะกอนและตืน้เขนิได ้

3) ดนิเสื่อมความสมบูรณ์ บรเิวณทีเ่ป็นพืน้ทีป่่ามกัจะมคีวามหลากหลายของแร่

ธาตุ เพราะปา่จะเป็นตวัควบคุมดนิและระบบธรรมชาต ิตน้ไม ้วชัพชืทีต่ายไปจะยอ่ยสลายเป็น

อนิทรยีวตัถุทาํใหเ้กดิปุ๋ ย พรอ้มทีจ่ะหล่อเลีย้งตน้ไมอ้ื่นต่อไป 
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ผลเสียของไฟป่าต่อทรพัยากรน้ํา 9.3 

โดยปกตใินช่วงฤดูฝนเมื่อฝนตกลงมาต้นไมแ้ละดนิจะเป็นตวัช่วยดูดซบัและเกบ็

น้ําไว ้ในรพูรนุของดนิมสีว่นอยา่งมากทีท่าํใหช้ว่งฤดแูลง้ระบายน้ําออกมา ซึง่เป็นวฏัจกัรอยา่ง

หน่ึงของระบบนิเวศของป่าไมแ้ละดนิ แต่เมื่อเราต้องเสยีความสมดุลทางธรรมชาตอิย่างน้ีไป 

อนัเน่ืองมาจากไฟปา่ทีเ่ผาทาํลายปา่ไมท้ีเ่ป็นแหล่งตน้น้ําลําธาร จงึก่อใหเ้กดิภาวะฝนแลง้หรอื

น้ําท่วมหลากในช่วงฤดูฝน ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงคุณสมบตัขิองน้ํา น้ําทีไ่หลบ่าตามหน้า

ดนิ โดยไมม่อีะไรขวางกัน้ จะชะลา้งเอาซากอนิทรยีวตัถุ เช่น ตน้ไมท้ีต่าย ซากสตัว ์ฯลฯ ไหล

ลงแหล่งน้ํา ทําใหบ้รเิวณนัน้ตื้นเขนิ น้ําเน่า น้ําเสยี และเพิม่ความเป็นกรดเป็นด่างใหก้บัน้ํา 

เป็นอนัตรายต่อการดาํรงชวีติของสตัว ์พชื มนุษย ์

ผลเสียของไฟป่าต่อสตัวป่์าและส่ิงมีชีวิตเลก็ ๆ ในป่า 9.4 

ป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศยั แหล่งหากนิของสตัว์ป่านานาชนิด รวมทัง้สิง่มชีวีติ 

เลก็ ๆ เช่น แมลง กิง้กอื ไสเ้ดอืน เป็นตน้ ยงัมจุีลนิทรยีท์ีแ่ต่ละชนิดมคีวามสมัพนัธ์กบัระบบ

นิเวศของป่า สตัว์ขนาดเล็กเปรยีบเสมอืนห่วงโซ่อาหารของสตัว์ใหญ่ จุลนิทรยี์เป็นตวัย่อย

สลายวตัถุใหก้ลายเป็นแรธ่าตุอาหารกลบัคนืสูป่า่อกีครัง้ การเกดิไฟปา่ สตัวท์ีอ่าศยัปา่จะไดร้บั

ผลกระทบโดยตรง 

ผลเสียของไฟป่าต่อชีวิต และทรพัยสิ์นของมนุษย ์9.5 

ไฟป่าเปรยีบเสมอืนดาบสองคม ป่าบางแห่งเมื่อเกดิไฟป่าขึน้ เมื่อถงึฤดูฝน เมื่อ

ฝนตกลงมาพื้นที่เหล่าน้ีจะกลายเป็นทุ่งหญ้าเป็นแหล่งอาหารของสตัว์ พืชหลาย ๆ ชนิด 

มนุษยนํ์ามาประกอบอาหารได ้เชน่ เหด็ หน่อไม ้ผกัหวาน เป็นตน้ 

ในทางกลบักนั ไฟป่ากท็ําลายผนืป่าทีเ่คยเป็นแหล่งตน้น้ําลําธาร ทําใหด้นิเสื่อม

คุณภาพเรว็ รวมไปถงึชวีติและทรพัยส์นิของมนุษย ์ 

ผลเสียของไฟป่าต่อสถานท่ีท่องเท่ียว 9.6 

ปจัจุบนัการทอ่งเทีย่วเป็นอุตสาหกรรมอยา่งหน่ึงทีส่ามารถทาํรายไดม้าสูป่ระเทศ 

เน่ืองจากประเทศไทยมศีลิปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทีด่งึดดูนักท่องเทีย่วแลว้ยงัมี

ธรรมชาติมากมาย เช่น น้ําตก ทุ่งหญ้า ทุ่งดอกไม้ และสตัว์ป่า เป็นตวัดงึดูดนักท่องเที่ยว
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เช่นกัน การสูญเสียพื้นที่ท่องเที่ยวเน่ืองจากการเกิดไฟป่า ทําให้ประเทศขาดรายได้ มี

ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ 

ผลเสียของไฟป่าต่อสภาวะอากาศของโลก 9.7 

โลกต้องประสบกบัการเปลี่ยนแปลงมากมาย ชัน้โอโซนในบรรยากาศถูกภาวะ

เรอืนกระจกทําลาย ฤดูรอ้นยาวนานมากขึน้อุณหภูมขิองโลกสูงขึน้ ทําใหภู้เขาน้ําแขง็จากขัว้

โลกเหนือละลายมผีลทําใหร้ะดบัของน้ําทะเลสูงและหนุนเขา้มาตามแม่น้ําลําคลอง น้ํากลาย

สภาพกร่อยขึ้น ความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาเปลี่ยนไป ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชดัเจน

สาํหรบัประเทศไทยคอื อากาศรอ้นขึน้มาก เกดิพายุทีรุ่นแรง ฝนตกไม่สมํ่าเสมอ และทิง้ช่วง

ยาวนานจนเกดิเป็นความแหง้แลง้ ปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์คารบ์อนมอนอกไซดเ์พิม่

มากขึน้ 

โดยสรุปการศกึษาและการทําวจิยัเกีย่วกบัพืน้ทีเ่สีย่งภยัต่อการเกดิไฟป่านัน้ ใน

ประเทศไทยยงัมกีารศกึษาค่อนขา้งน้อย เพราะปญัหาไฟป่าไม่ค่อยรุนแรง ประชาชนยงัมไิด้

รบัผลกระทบโดยตรงจากปญัหาดงักล่าว ประกอบกบัการดาํเนินการป้องกนัไฟปา่ของประเทศ

ไทย ได้ดําเนินการเฉพาะภาครฐัเท่านัน้ สําหรบัภาคเอกชนยงัถือว่ามน้ีอย จะมเีฉพาะกรณี

ของสวนป่าเท่านัน้ ถึงอย่างไรก็ตามปญัหาไฟป่าก็

ได้ร ับการแก้ไขมาเป็นลําดับในระดับหน่ึง  โดย

ประชาชนเริ่มจะรบัรู้ถึงภยัพิบตัิที่เกิดขึ้นจากไฟป่า

บ้ า งแล้ ว  จึง ส่ งผลทํ า ให้ป ร ะชาชน เกิดความ

กระตอืรอืรน้บา้งในบางทอ้งที ่ทีจ่ะใหค้วามรว่มมอืกบั

ภาครฐัในการป้องกนัและควบคุมไฟป่าและในอนาคต

คาดว่าความร่วมมอืโดยประชาชนเขา้มามสีว่นร่วมใน

การป้องกันไฟป่าคงจะมีเพิ่มมากขึ้น ตามแผนการ

กระจายอาํนาจสูท่อ้งถิน่ของรฐับาล 
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