
พฤตกิรรมของไฟป่า 

พฤตกิรรมของไฟป่า (Forest Fire Behavior) เป็นค าทีใ่ช้พรรณนาลกัษณะการ
ลุกลามและขยายตวัของไฟป่าภายหลงัจากการสนัดาปซึง่จะเป็นไปตามสภาวะแวดลอ้มใน
ขณะนัน้ ท าใหไ้ฟป่าทีเ่กดิขึน้แตล่ะคร ัง้แสดงพฤตกิรรมทีแ่ตกตา่งกนัไปตามสภาวะแวดลอ้ม
ทีแ่ตกตา่งกนั การผนัแปรของพฤตกิรรมไฟป่าดงักลา่ว ท าใหพ้นกังานดบัไฟป่าทีม่ี
ประสบการณ์สงูสว่นมากมกัจะกลา่ววา่ ไมม่ไีฟป่าใดๆทีแ่สดงพฤตกิรรมเหมอืนกนัเลย 

พฤตกิรรมของไฟป่าทีส่ าคญั 

ไดแ้ก ่อตัราการลุกลามของไฟ (Rate of Spread) ความรุนแรงของไฟ (Fire Intensity) 
และความยาวเปลวไฟ (Flame Length) 

1. อตัราการลุกลามของไฟ วดัเป็นหน่วยระยะทางตอ่เวลา เชน่ เมตร/นาท ีหรือวดัเป็นหน่วย
พื้นทีท่ีถ่กูไฟไหมต้อ่ระยะเวลา เช่น ไร/่นาท ี

2. ความรุนแรงของไฟ เป็นการวดัอตัราการปลดปลอ่ยพลงังานจากเช้ือเพลงิทีถู่กไฟไหม ้
โดยท ั่วไปนยิมค านวณคา่ความรุนแรงของไฟจากสตูรส าเร็จของ Byram ซึง่เป็นการวดั
อตัราการปลดปลอ่ยพลงังานตอ่หน่วยระยะทางการลกุลามของแนวหวัไฟ (Btu/ft/sec or 
kw/m) หรือสตูรส าเร็จของ Rothermel ซึง่เป็นการวดัอตัราการปลดปลอ่ยพลงังานตอ่
หน่วยพื้นทีท่ีถ่กูไฟไหม ้(Btu/ft

2
/sec or kj/m

2
/min) 

3. ความยาวเปลวไฟ คอืระยะจากกึง่กลางฐานของไฟซึง่ตดิกบัผวิดนิถงึยอดของเปลวไฟ มี
หน่วยวดัเป็นเมตรหรือฟตุ 

ปจัจยัทีม่ผีลตอ่พฤตกิรรมของไฟป่า 

ปจัจยัหลกัทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมของไฟป่า มอียู ่3 ปจัจยั ไดแ้ก ่ลกัษณะเช้ือเพลงิ ลกัษณะ
อากาศ และลกัษณะภมูปิระเทศ 

1. ลกัษณะเช้ือเพลงิ 

1.1 ขนาดของเช้ือเพลงิ ขนาดของเช้ือเพลงิเป็นปจัจยัทีก่ าหนดอตัราการสนัดาปของ
เช้ือเพลงิ โดยถา้เช้ือเพลงิมพีืน้ทีผ่วิตอ่หน่วยปรมิาตรมาก อตัราการสนัดาปจะช้ากวา่
เช้ือเพลงิทีม่พีืน้ทีผ่วิตอ่หน่วยปรมิาตรน้อย ดงันัน้เช้ือเพลงิทีม่ขีนาดเล็ก เชน่ ใบไมแ้หง้ กิง่
กา้นไมแ้หง้ และหญา้จะตดิไฟง่ายกวา่และลุกลามไดร้วดเร็วกวา่ ในทางตรงขา้มเช้ือเพลงิ
ขนาดใหญ ่เช่น กิง่กา้นไมข้นาดใหญ ่ทอ่นไม ้ตอไม ้ไมย้ืนตาย จะตดิไฟยากกวา่ และ
ลุกลามไปอยา่งช้าๆ แตม่คีวามรุนแรงมากกวา่ 

1.2 ปรมิาณหรือน ้าหนกัของเช้ือเพลงิ ปรมิาณหรอืน ้าหนกัของเช้ือเพลงิตอ่หน่วยพื้นทีม่ผีล
โดยตรงตอ่ความรุนแรงของไฟ โดยหากมเีช้ือเพลงิตอ่หน่วยพื้นทีม่าก ไฟก็จะมคีวามรุนแรง
มาก และปลดปลอ่ยพลงังานความรอ้นออกมามากดว้ยเช่นกนั ปรมิาณของเช้ือเพลงิมกีารผนั
แปรอยา่งมากตามความแตกตา่งของชนดิป่า และความแตกตา่งของพื้นที ่เช่น ปรมิาณ
เช้ือเพลงิในป่าเต็งรงั จงัหวดัสกลนคร เทา่กบั 4,133 กโิลกรมั/เฮกแตร์ (ศุภรตัน์, 2535) 
ในขณะทีป่่าเต็งรงั จงัหวดัเชียงใหม ่มปีรมิาณเช้ือเพลงิ ถงึ 5,190 กโิลกรมั/เฮกแตร์ (ศริ ิ



และ สานติย์, 2535) (ภาพที ่1.5) และในป่าเบญจพรรณ จงัหวดันครราชสมีา พบวา่มี
ปรมิาณเช้ือเพลงิ 5,490 กโิลกรมั/เฮกแตร์ (ศริ,ิ 2537) 

1.3 ความหนาของช ัน้เช้ือเพลงิ หากเช้ือเพลงิมกีารสะสมตวักนัมาก ช ัน้ของเช้ือเพลงิจะมี
ความหนามาก ท าใหเ้กดิน ้าหนกักดทบัใหเ้ช้ือเพลงิเกดิการอดัแน่นตวั มปีรมิาณเช้ือเพลงิตอ่
หน่วยพื้นทีม่าก ท าใหไ้ฟทีเ่กดิขึน้มคีวามรุนแรงมากตามไปดว้ย อยา่งไรก็ตาม ถา้ช ัน้ของ
เช้ือเพลงิหนาเกนิไปมกีารอดัแน่นจนไมม่ชี่องใหอ้อกซเิจนแทรกตวัเขา้ไป การลุกลามก็จะ
เป็นไปไดย้ากและเป็นไปอยา่งช้าๆในขณะเดียวกนั ความหนาของช ัน้เช้ือเพลงิมผีลโดยตรง
ตอ่ความยาวเปลวไฟ คอืถา้ช ัน้เช้ือเพลงิหนามาก ความยาวเปลวไฟก็จะยาวมากตามไปดว้ย 

1.4 การจดัเรยีงตวัและความตอ่เน่ืองของเช้ือเพลงิ เป็นปจัจยัส าคญัทีก่ าหนดอตัราการลุกลาม
และความตอ่เน่ืองของการลกุลามของไฟ หากเช้ือเพลงิมกีารกระจายตวัอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ
และตอ่เน่ืองกนัท ัว่พืน้ทิ ่ไฟก็จะสามารถลกุลามไปไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองดว้ยความรวดเร็ว แตถ่า้
หากเช้ือเพลงิมกีารกระจายตวัไมส่ม ่าเสมอ กระจดักระจายเป็นหยอ่มๆ การลกุลามของไฟก็
จะหยดุชะงกัเป็นชว่งๆ และไฟเคลือ่นทีไ่ปไดค้อ่นขา้งช้า 

ความช้ืนของเช้ือเพลงิ มอีทิธพิลตอ่การตดิไฟและการลกุลามของไฟ คอืถา้เช้ือเพลงิมี
ความช้ืนสงูจะตดิไฟยากและการลกุลามเป็นไปอยา่งช้าๆ ในทางตรงขา้มถา้เช้ือเพลงิมี
ความช้ืนต ่าก็จะตดิไฟงา่ยและลกุลามไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว อยา่งไรก็ตาม Heikkila et.al. 
(1993) พบวา่ถา้ความช้ืนของเช้ือเพลงิต ่ากวา่ 5 % ไฟทีไ่หมเ้ช้ือเพลงินัน้ไมว่า่จะเป็น
เช้ือเพลงิขนาดใหญห่รือขนาดเล็กก็จะมอีตัราการลุกลามเทา่กนั แตท่ีถ่า้เช้ือเพลงิมคีวามช้ืน
อยูร่ะหวา่ง 5 - 15 % ไฟทีไ่หมเ้ช้ือเพลงินัน้ทีม่ขีนาดเล็กจะมอีตัราการลุกลามรวดเร็วกวา่
เช้ือเพลงิขนาดใหญ ่ส าหรบัทีร่ะดบัความช้ืนของเช้ือเพลงิมากกวา่ 15 % ไฟทีไ่หมเ้ช้ือเพลงิ
ขนาดใหญจ่ะยงัคงลุกไหมแ้ละลุกลามตอ่ไปได ้ในขณะทีไ่ฟทีไ่หมเ้ช้ือเพลงิขนาดเล็กจะดบัลง
ดว้ยตวัเอง จากการศกึษาของศริ ิ(2538) ในป่าเต็งรงั 

 

ภาพที ่1.5 ลกัษณะของเช้ือเพลงิในป่าเต็งรงั 

1. ลกัษณะอากาศ 

ลกัษณะอากาศเป็นปจัจยัทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ท าใหพ้ฤตกิรรมของไฟป่าผนั
แปรอยูต่ลอดเวลาตามไปดว้ย ดงันัน้ในการคาดคะเนพฤตกิรรมไฟป่า จะตอ้งมกีารตรวจวดั
ลกัษณะอากาศอยา่งตอ่เน่ือง จงึจะสามารถคาดคะเนพฤตกิรรมไฟป่าในแตล่ะชว่งเวลาได้
อยา่งถกูตอ้งแมน่ย า นอกจากน้ีพฤตกิรรมของไฟป่ายงัเป็นผลลพัธ์จากปฏกิรยิารว่มของ
ปจัจยัลกัษณะอากาศหลายๆ ปจัจยั ดงันัน้ การคาดคะเนพฤตกิรรมไฟป่าจะใช้เกณฑ์จาก



ปจัจยัลกัษณะอากาศเพียงปจัจยัใดปจัจยัหน่ึงไมไ่ด ้ปจัจยัลกัษณะอากาศทีม่อีทิธพิลตอ่
พฤตกิรรมของไฟป่าเป็นอยา่งมาก ไดแ้ก ่

2.ความช้ืนสมัพทัธ์ โดยท ั่วไปแลว้ความช้ืนสมัพทัธ์จะมคีวามสมัพนัธ์เป็นปฏภิาคตรงกบั
ความช้ืนของเช้ือเพลงิ ถา้ความช้ืนสมัพทัธ์สงู ความช้ืนของเช้ือเพลงิก็จะสงูตามไปดว้ย จงึตดิ
ไฟยาก การลุกลามไปไดช้้า และมคีวามรุนแรงน้อย แตถ่า้ความช้ืนสมัพทัธ์ต ่า ความช้ืนของ
เช้ือเพลงิก็จะต ่าตามไปดว้ย ท าใหเ้ช้ือเพลงินัน้ตดิไฟงา่ย การลุกลามรวดเร็ว และมคีวาม
รุนแรงมาก โดยศริ ิและ สานิตย์ (2535) พบวา่ความช้ืนสมัพทัธ์ของอากาศมอีทิธพิลตอ่การ
เปลีย่นแปลงความช้ืนของเช้ือเพลงิในป่าเต็งรงั จงัหวดัเชียงใหมถ่งึรอ้ยละ 54.31 ในขณะ
ทีศุ่ภรตัน์ (2535) พบวา่ความช้ืนสมัพทัธ์ของอากาศมอีทิธพิลตอ่การเปลีย่นแปลงความช้ืน
ของเช้ือเพลงิในป่าเต็งรงั จงัหวดัสกลนครถงึรอ้ยละ 89.00 ยิง่ไปกวา่นัน้ ศริ ิ(2534) ยงั
พบวา่ในทุง่หญา้ซึง่เช้ือเพลงิสว่นใหญเ่ป็นเช้ือเพลงิเบานัน้ ความช้ืนสมัพทัธ์เป็นปจัจยัทีม่ี
อทิธพิลตอ่ความรุนแรงของไฟมากทีส่ดุ คอืมอีทิธพิลถงึรอ้ยละ 82.98 

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

(1) เมือ่อณุหภมูลิดลงทกุๆ 20 องศาเซลเซียส ความช้ืนสมัพทัธ์จะเพิม่ขึน้เป็น 2 เทา่ตวั เมือ่
อณุหภมูเิพิม่ขึน้ทกุๆ 20 องศาเซลเซยีส ความช้ืนสมัพทัธ์จะลดลงครึง่หน่ึง 

(2) ทีร่ะดบัความช้ืนสมัพทัธ์ ประมาณ 30 % ถือเป็นจดุอนัตรายของไฟป่า 

(3) ถา้ระดบัความช้ืนสมัพทัธ์สงูกวา่ 30 % จะควบคมุไฟไดไ้มย่ากนกั แตถ่า้ระดบัความช้ืน
สมัพทัธ์ต ่ากวา่ 30 % จะควบคมุไฟไดค้อ่นขา้งยาก 

(4) ความช้ืนสมัพทัธ์ผนัแปรไปตามชว่งเวลาของวนั ความช้ืนสมัพทัธ์จะสงูสดุในช่วงเช้ามดื 
และต ่าสดุในช่วงบา่ย 

 2.2 อณุหภมู ิอณุหภมูมิอีทิธพิลโดยตรงตอ่ความช้ืนของเช้ือเพลงิ อณุหภมูยิิง่สงู เช้ือเพลงิยิง่
แหง้และยิง่ตดิไฟงา่ยขึน้ การศกึษาทีป่่าเต็งรงั จงัหวดัสกลนครพบวา่ อณุหภมูมิี
ความสมัพนัธ์กบัปรมิาณความช้ืนของเช้ือเพลงิอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ(ศภุรตัน์, 2535) 
และจากการศกึษาของชนะชยั (2538) พบวา่อณุหภมูเิป็นปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความรุนแรงของ
ไฟในป่าเต็งรงั จงัหวดัเชียงใหมม่ากทีส่ดุ นอกจากนัน้อณุหภมูยิงัมคีวามสมัพนัธ์เป็นปฏภิาค
ผกผนักบัความช้ืนสมัพทัธ์ของอากาศอกีดว้ย 

 ลม ลมมอีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมของไฟป่าในหลายทางคอื เป็นตวัช่วยเพิม่ปรมิาณออกซเิจน
ใหแ้กไ่ฟป่า เป็นตวัการท าใหเ้ช้ือเพลงิแหง้อยา่งรวดเร็ว พดัลกูไฟไปตกหน้าแนวไฟเดมิ เกดิ
เป็นไฟป่าขึน้ใหม ่และเป็นตวัก าหนดและเปลีย่นแปลงทศิทางและอตัราการลุกลามของไฟไป
ตามทศิทางและความเร็วของลม ในกรณีของไฟเรือนยอด หรือไฟในทุง่หญา้ หรือไฟผวิดนิ
ในป่าทีค่อ่นขา้งโลง่ ลมโดยเฉพาะลมบนจะเป็นปจัจยัส าคญัทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมความ
รุนแรงของไฟเป็นอยา่งมาก (ภาพที ่1.6) แตส่ าหรบัไฟผวิดนิในป่าทีม่ตีน้ไมค้อ่นขา้งแน่น
ทบึ ลมบนแทบจะไมม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมของไฟป่าเลย ท ัง้น้ีเน่ืองจากเมือ่ลมพดัผา่นเขา้ไป
ในป่า จะถูกตน้ไมป้ะทะเอาไวท้ าใหค้วามเร็วของลมทีพ่ดัผา่นป่าทีร่ะดบัใกลผ้วิดนิลดลงมาก 
และมคีา่คอ่นขา้งสม ่าเสมอ 

ความเร็วลมจะมคีา่สงูสดุในช่วงกลางวนั และลดลงในเวลาเย็น ส าหรบัพื้นทีท่ีเ่ป็นลาดเขา ลม
จะพดัขึน้เขาในเวลากลางวนั และพดัลงเขาในเวลากลางคนื นอกจากนัน้เพือ่ความปลอดภยั



ในระหวา่งปฏบิตังิานดบัไฟป่า พนกังานดบัไฟป่าจะตอ้งค านึงไวเ้สมอวา่เมือ่ความเร็วลม
เพิม่ขึน้เป็นสองเทา่ อตัราการลกุลามของไฟตามทศิทางลมจะเพิม่ขึน้มากกวา่สองเทา่เสมอ 

 (2) ลมทีพ่ดัขึน้ไปตามรอ่งเขา จะมกี าลงัและความเร็วสงูกวา่ลมทีพ่ดัขึน้ไปตามลาดเขาปกติ
มาก ท ัง้น้ีเป็นผลเน่ืองมาจากปรากฎการณ์ ปลอ่งควนัไฟ (Chimney Effect) ซึง่ สนันิษฐาน
วา่น่าจะเป็นสาเหตุการเสยีชีวติของพนกังานดบัไฟป่า จ านวน 5 นาย ทีจ่งัหวดัเชียงราย ในปี 
พ.ศ. 2539 ซึง่ถือเป็นโศกนาฎกรรมคร ัง้ยิง่ใหญท่ีส่ดุในประวตัศิาสตร์ของงานควบคมุไฟป่า
ในประเทศไทย 

 

ภาพที ่1.6 อทิธพิลของลมท าใหไ้ฟป่ามคีวามรนุแรงมากวา่ปกต ิ

2.4 ปฏกิริยิารว่มของปจัจยัลกัษณะอากาศ ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้วา่พฤตกิรรมของไฟ
ป่าเป็นผลลพัธ์จากปฏกิริยิารว่มของปจัจยัลกัษณะอากาศหลายๆ ปจัจยัรวมกนั จงึท าใหส้รุป
ไดว้า่ 

(1) ไฟป่าจะมอีนัตรายมากทีส่ดุในชว่งเวลากลางวนั ระหวา่งเวลา 10.00 น. ถงึ 18.00 น. 
เพราะเป็นชว่งทีค่วามเร็วลมสงู ความช้ืนสมัพทัธ์ต ่า และอณุหภมูสิงู 

(2) ไฟป่าจะมอีนัตรายน้อยทีส่ดุในช่วงเวลากลางคนื ระหวา่งเวลา 02.00น. ถงึ 06.00 น. 
เพราะเป็นชว่งทีค่วามเร็วลมต ่า ความช้ืนสมัพทัธ์สงู และอณุหภมูติ ่า 

3. ลกัษณะภมูปิระเทศ 

ลกัษณะภมูปิระเทศเป็นปจัจยัทีม่กีารเปลีย่นแปลงน้อยทีส่ดุ จงึเป็นปจัจยัทีค่อ่นขา้งคงที ่
ลกัษณะภมูปิระเทศมอีทิธพิลทางออ้มตอ่พฤตกิรรมของไฟป่า โดยมผีลตอ่เช้ือเพลงิและ
ลกัษณะอากาศ ลกัษณะภมูปิระเทศทีส่ าคญัและมอีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมของไฟป่าเป็นอยา่ง
มาก ไดแ้ก ่

3.1 ความลาดชนั (Slope) ความลาดชนัมอีทิธพิลโดยตรงตอ่ทศิทางและอตัราการลุกลาม
ของไฟ ไฟทีลุ่กลามขึน้ไปตามลาดเขาจะมอีตัราการลุกลามรวดเร็วและมคีวามรุนแรงกวา่ไฟ
บนทีร่าบเป็นอยา่งมาก ยิง่ความลาดชนัมากเทา่ไร อตัราการลุกลามของไฟก็ยิง่มากตามไป
ดว้ย ท ัง้น้ีเน่ืองจากมกีารพาความรอ้นผา่นอากาศขึน้ไปท าใหเ้ช้ือเพลงิดา้นบนแหง้ไวก้อ่น
แลว้จงึตดิไฟไดร้วดเร็ว และแนวของเปลวไฟก็อยูใ่กลเ้ช้ือเพลงิทีอ่ยูข่า้งหน้ามากกวา่ จาก
การศกึษาของศริ ิ(2532) พบวา่ ทีค่วามลาดชนั 15-17 % ถา้ความลาดชนัเพิม่ขึน้ทกุๆ 10 



% อตัราการลุกลามของไฟจะเพิม่ขึน้อกี 1 เทา่ตวัของอตัราการลกุลามทีค่วามลาดชนั 15-
17 % นัน้ 

ไฟทีไ่หมข้ึน้ไปตามลาดเขาจะมรีปูรา่งและพฤตกิรรมคลา้ยกบัไฟทีไ่หมไ้ปตามอทิธพิลของ
ลม โดยท ั่วไปไฟจะไหมข้ึน้เขาในเวลากลางวนั และไหมล้งเขาในเวลากลางคนื ตามทศิ
ทางการพดัของลมภเูขา ในกรณีทีเ่กดิไฟไหมข้ึน้เขาในเวลากลางคนื จะพบวา่อตัราการ
ลุกลามช้ากวา่ไฟไหมข้ึน้เขาในเวลากลางวนัมาก ท ัง้น้ีเน่ืองจากไฟตอ้งไหมท้วนทศิทางลม 
ในทางตรงกนัขา้ม ไฟทีไ่หมล้งเขาในเวลากลางคนื จะมอีตัราการลกุลามรวดเร็วกวา่ไฟไหม้
ลงเขาในเวลากลางวนัมาก ท ัง้น้ีเน่ืองจากไฟจะไหมไ้ปตามทศิทางลม 

3.2 ทศิดา้นลาด (Aspect) คอืการบอกทศิทางของพื้นทีท่ีม่คีวามลาดชนันัน้ๆ วา่หนัไปทาง
ทศิใด พืน้ทีล่าดชนัทีห่นัไปทางทศิตะวนัตกเฉียงใตจ้ะรบัแสงอาทติย์ในเวลากลางวนัท าให้
พื้นทีม่คีวามแหง้แลง้กวา่พื้นทีใ่นทศิดา้นลาดอืน่ๆ เช้ือเพลงิจงึแหง้ ตดิไฟงา่ยและไฟลกุลาม
ไดร้วดเร็วกวา่บนทศิดา้นลาดอืน่ๆ 

นอกจากน้ีแลว้ ปจัจยัภมูปิระเทศอืน่ๆ ก็มอีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมของไฟป่าดว้ย เช่น 
ระดบัความสงูของพื้นทีม่ผีลตอ่อณุหภมูแิละปรมิาณน ้าฝน และชนิดของพชืพรรณ ภมูิ
ประเทศทีไ่มส่ม ่าเสมอ เช่นหุบเขาท าใหเ้กดิลกัษณะอากาศเฉพาะที ่(Microclimate) ท าให้
กระแสลมปั่นป่วน ท าใหเ้กดิลมหมนุและลมหวน หุบเขาแคบๆหรือรอ่งเขาท าหน้าทีค่ลา้ย
ปลอ่งควนัทีช่่วยเรง่ความเร็วของกระบวนการพาความรอ้น อนัเป็นการเรง่อตัราการสนัดาป
อกีทอดหน่ึง 

 


