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ทําไม !! ต�องรู�เรื่อง  ไฟป�า !!

ดร.กีรติ ศรีประไหม 
อาจารย�ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล�อมและการจัดการภัยพิบัติ

เนื่องจากไฟป�ามีโอกาสเกิดขึ้นได�ในช�วงฤดูแล�ง
สาขา วิศวกรรมสิ่ ง แวดล�อม และการจัดการภัยพิ บัติ  จึ ง มีการ
เตรียมพร�อมนักศึกษาและบุคลากร โดยจัดอบรมและฝ�กปฎิบัติการ
ถ�ายทอดความรู� และเป�ดสอน รายวิชา “ ไฟป�า” ให�กับนักศึกษา เพื่อให�เกิด
ความรู� เข�าใจ ปฎิบัติได�จริง หากเกิดเหตุการณ�ฉุกเฉิน   รวมท้ัง การ
จัดทําแนวกันไฟ รอบบริเวณพื้นท่ี  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี

ไฟป�าเกดิจาก 2 สาเหต ุคือ        
1. เกิดจากธรรมชาติ เช�น ฟ�าผ�า กิ่งไม�เสียดสี เป�นต�น
2. การจุดไฟเพ่ือล�าสัตว� การจุดไฟเผาป�าเพ่ือบุกรุกครอบครอง 

หรือทิ้งก�นบุหร่ีบนพ้ืนป�า เป�นต�น 

ดร.วิมลมาศ  บุญย่ังยืน
อาจารย�ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม

และการจัดการภยัพิบัติ

ไฟป�า  คือ  
ไฟป�า (Wildfire) คือไฟที่เกิดจากการเผาไหม�เชื้อเพลิงธรรมชาติ เช�น เศษ
ดิน เศษหญ�า กิ่งไม� และใบไม�แห�ง รวมไปถึงต�นไม�ที่ยังมีชีวิตอยู�ภายในป�า 
จนเกิดไฟลุกไหม� ที่ปราศจากการควบคุม สามารถลุกลามต�อเนื่องไปได�
อย�างอิสระ โดยไม�มีขอบเขต

ประเภทของไฟป�า  ม ี3 ประเภท ดังนี้
1. ไฟเรือนยอด (Crown Fire) คือไฟที่ไหม�ลุกลาม จากยอดของต�นไม�ต�นหนึง่ ไปยังยอดต�นไม�อีกต�น
2. ไฟผิวดิน (Surface Fire) คือไฟที่ไหม�ลุกลามไปตามผิวดิน โดยเผาไหม�เชื้อเพลิง บนพ้ืนป�า เช�น ใบไม� 

กิ่งก�าน ไม�แห�ง ที่ตกสะสมอยู�บนพ้ืนป�า
3. ไฟใต�ดิน (Ground Fire)  คือไฟที่ไหม�อินทรียวัตถุที่อยู�ใต�ชั้นผิวของพ้ืนป�า



รู�จัก !! รูปร�าง ของไฟป�า ส�วนไหน!! อันตรายที่สุด

1. หัวไฟ    คือ  ส�วนของไฟที่ลุกลามไปตามทิศทางลม มีอัตราการลุกลามรวดเร็วที่สุด และมีอนัตรายทีส่ดุ

2. หางไฟ   คือ  ส�วนที่ไหม�ในทิศตรงกันข�ามกบัหวัไฟ หรือไหม�ทวนลม

3. ป�กไฟ    คือ  ส�วนที่ไหม�ตั้งฉากไปกับทศิทางของหัวไฟ แบ�งเป�นป�กซ�ายและป�กขวา

4. นิ้วไฟ    คือ  ส�วนของไฟที่ไหม�เป�นแนวยาวแคบๆ ย่ืนออกจากตัวไฟหลัก แต�ละนิ้วไฟจะมีหัวไฟและป�กไฟของมันเอง

5. ขอบไฟ  คือ  ขอบเขตของไฟป�านั้นๆ ในช�วงเวลาหนึ่ง ซ่ึงอาจกําลังไหม�ลกุลามหรือเป�นช�วงที่ไฟนัน้ได�ดับลงแล�ว

6. ง�ามไฟ   คือ  ส�วนขอบไฟที่อยู�ระหว�างนิ้วไฟ มีอัตราการลุกลามช�ากว�านิ้วไฟ

7. ลูกไฟ คือ  ส�วนของไฟที่ไหม�นําหน�าตัวไฟหลัก เกิดจากสะเก็ดไฟถูกลมพัดให�ปลวิไปตกหน�าแนวไฟหลัก

ข�อมูลเพ่ิมเติม   
http://paro13lp.dnp.go.th/knowledgefire/

หัวไฟ มีอัตราการลุกลาม
รวดเร็วที่สุด และ
มีอันตรายที่สุด

สีของเปลวไฟ อาจแตกต�างกัน  ขึ้นอยู�กับวัสดุ             
ท่ีเก่ียวข�องในการเผาไหม�

สําหรับสีของไฟป�า จะเป�นเช้ือเพลิงท่ีไหม�ต�นไม� ถ�าใน
ประเทศไทย เวลากลางวัน โดยพื้นฐาน จะเป�นสีเเดงกับสีส�ม 
ท้ังน้ีขึ้นอยู�กับสภาพภูมิประเทศ เเละความช้ืน ของพื้นท่ีน้ัน  
รวมท้ัง การตกกระทบของเเสง

สีของเปลวไฟ

http://paro13lp.dnp.go.th/knowledgefire/


นายสุภัทร  ประสบศิลป�
นักวิทยาศาสตร� (ชํานาญการพิเศษ)

1. การจัดฝ�กอบรม และสาธิต การใช� อุปกรณ�ดับไฟป�า
ให�กับบุคลากรและนักศึกษา 

นายพงษ�  ศรีทองดี
ช�างฝ�มือสนาม 2

ในช�วงปลายเดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคมของป�ถัดไป  เนื่องจากมีสภาพอากาศที่แห�งแล�ง  ซ่ึงอาจจะ
เกิดไฟป�าข้ึน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รวมทั้งประชาชนในชุมชนรอบๆ พ้ืนที่ ได�ร�วมมือ
ดําเนินการเตรียมพร�อม ป�องกันระวังไฟป�าที่อาจจะเกิดข้ึน และอาจลุกลามเข�ามาในพ้ืนที่ของชุมชน และพ้ืนที่ใน
วิทยาเขตกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี  มีการจัดฝ�กอบรม ให�ความรู�เร่ืองไฟป�า รวมทั้งการให�ความรู�
เร่ือง อุปกรณ�ดับไฟป�า สาธิตวิธีการใช�งาน เพ่ือให�นักศึกษาและบุคลากร เตรียมพร�อมใช�อุปกรณ�ได�อย�างถูกต�อง



2.รู�จักอุปกรณ�ดับไฟป�าเบ้ืองต�น เพื่อใช�อย�างถูกต�อง  
เตรียมพร�อม รับมือ  หากเกิดเหตุการณ�ไฟป�า

แนะนํา อุปกรณ� 5 ชนิด สําหรับดับไฟป�า

ถังฉีดนํ้า 
ดับไฟป�า

ท่ีตบไฟ

ที่ครอบไฟ 
หรือลาโค�

ไม�กวาด

ขวาน 



สวมใส�ชุดป�องกันที่เหมาะสม เช�น หมวกแข็ง, ชุดกันไฟที่ทนไฟ, รองเท�าบูทเหล็ก, 
ถุงมือหนา และในบางกรณีอาจต�องมหีน�ากาก

3. ชุดดบัเพลงิ เพ่ิมความปลอดภยั 

สิ่งที่ต�องเตรียมพร�อมเบื้องต�น เกี่ยวกับเหตุการณ�ไฟใหม� คือความปลอดภัย 
ควรมีการประเมินความเสี่ยง ในสถานที่เกิดเหตุ จะต�องประกาศเพ่ือความ
ปลอดภัยของทุกคนที่เข�ามาในบรเิวณที่เกิดเหตุ



https://forms.gle/5295G13hUqrWNUFm7ร�วมจัดส�งข�อเสนอแนะ เพ่ิอพัฒนา

https://twitter.com/mahidolkan

https://www.instagram.com/mahidolkan/

4. การจัดทาํแนวกนัไฟ (Firebreaks)

สํารวจ หาพื้นท่ีท่ีเปราะบาง พื้นท่ีเสี่ยง ท่ีต�องมีการป�องกันไฟ  เช�น พื้นท่ี              
ท่ีใช�ประโยชน�เป�นประจํา พื้นท่ีท่ีพักอาศัย พื้นท่ีท่ีเป�นป�าโดยรอบวิทยาเขต      
หรือ พื้นท่ีท่ีไฟไหม�เป�นประจํา 

วางแผนเส�นทางการทําแนวกันไฟ จากสํารวจภูมิประเทศโดยรอบว�ามีแนวกัน
ไฟตามธรรมชาติหรือไม� 

ระดมกําลัง อาสาสมัคร  เพื่อดําเนินการจัดทําแนวกันไฟตามวิธีต�างๆ              
ท่ีเหมาะสม 

หม่ันตรวจตรา แนวกันไฟให�มีประสิทธิภาพอยู�เสมอ อย�างน�อยป�ละหน่ึงครั้ง 
ช�วงก�อนเข�าสู�ฤดูแล�ง

แนวทางการจัดทําแนวกันไฟ
สํารวจ

วางแผน

ระดมกําลัง

ตรวจตรา

แนวกนัไฟ  หมายถงึ แนวกดีขวางตามธรรมชาตหิรอืทีม่นษุย�สร�างขึน้เพือ่หยุดยัง้ไฟป�า

ในทางปฏิบัติ ไม�สามารถกําหนดได�แน�นอน ว�าแนวกันไฟจะต�องมีความกว�างเท�า ไร                                      
เนื่องจาก  มีป�จจัยที่มีผล ต�อความกว�างของแนวกันไฟ ที่ต�อง พิจารณาหลายป�จจัย เช�น ลักษณะ
ของเช้ือเพลิง สภาพภูมิประเทศ ตลอดจน ลักษณะอากาศ โดยเฉพาะอย�างย่ิง ทิศทางและความ
รุนแรง  ของลมในพื้นที่ ในป�าเต็งรัง ที่มีไฟไหม�ทุกป� แนวกันไฟกว�างเพียง 2-3 เมตร ก็อาจเพียงพอ 
แต�ในป�าไผ�หรือทุ�งหญ�า แนวกันไฟขนาดกว�าง 100-200 เมตร ก็อาจไม�สามารถยับย้ังไฟได� 

อย�างไรก็ตาม  โดยทฤษฎีกว�างๆ แล�ว อย�างน�อยที่สุดแนวกันไฟ  จะต�องกว�างกว�าความยาว
ของเปลวไฟในแนวราบ (Horizontal Flame Length) หลักเกณฑ�ทั่วไป  ในการพิจารณากําหนด
ขนาดความกว�างของแนวกันไฟ และข�อควรคํานึงอื่นๆในการทําแนวกันไฟ มีดังนี้

แนวกันไฟในพืน้ทีล่าดชัน ต�องกว�างกว�าแนวกนัไฟในพืน้ทีร่าบ

ถ�าปริมาณและความหนาของช้ันเช้ือเพลิงย่ิงมาก แนวกันไฟก็ต�องย่ิงกว�าง

ข�อคํานึงถึงในการจัดทําแนวกันไฟ

ข้อมูล : นายพัชระ ทรัพยเ์จริญ
นักวชิาการป่าไม้ปฏิบัตกิาร  หัวหน้าฝ่ายปฏิบัตกิาร ส่วนควบคุมและปฏิบัตกิารไฟป่าสาํนักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษท์ี ่๓ สาขาเพชรบุรี

https://forms.gle/5295G13hUqrWNUFm7
http://www.facebook.com/MahidolKan
https://twitter.com/mahidolkan
https://www.instagram.com/mahidolkan/
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