สาเหตุของการเกิดไฟป่ า
ไฟป่ าเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ
1. เกิดจากธรรมชาติ
้ เองตามธรรมชาติเกิดขึน
้ จากหลายสาเหตุ เช่นฟ้ าผ่า กิง่ ไม้เสียดสีกน
ไฟป่ าทีเ่ กิดขึน
ั ภูเขาไฟ
ระเบิด ก้อนหินกระทบกัน แสงแดดตกกระทบผลึกหิน แสงแดดส่องผ่านหยดน้า ปฏิกริยา
เคมีในดินป่ าพรุ การลุกไหม้ในตัวเองของสิง่ มีชีวต
ิ (Spontaneous Combustion) แต่
สาเหตุทส
ี่ าคญ
ั คือ
1.1 ฟ้ าผ่า เป็ นสาเหตุสาคญ
ั ของการเกิดไฟป่ าในเขตอบอุน
่ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
้ มีสาเหตุมาจากฟ้ าผ่า
ประเทศแคนาดา (ภาพที่ 1.7) พบว่ากว่าครึง่ หนึ่งของไฟป่ าทีเ่ กิดขึน
ทัง้ นี้โดยทีฟ
่ ้ าผ่าแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
้ ในขณะทีไ่ ม่มฝ
(1) ฟ้ าผ่าแห้ง (Dry or Red Lightning) คือฟ้ าผ่าทีเ่ กิดขึน
ี นตก มักเกิด
ในช่วงฤดูแล้ง สายฟ้ าจะเป็ นสีแดง เกิดจากเมฆทีเ่ รียกว่าเมฆฟ้ าผ่า ซึง่ เมฆดังกล่าวจะมีแนว
การเคลือ
่ นตัวทีแ
่ น่ นอนเป็ นประจาทุกปี ฟ้ าผ่าแห้งเป็ นสาเหตุสาคญ
ั ของไฟป่ าในเขตอบอุน
่
(2) ฟ้ าผ่าเปี ยก (Wet or Blue Lightning) คือฟ้ าผ่าทีเ่ กิดควบคูไ่ ปกับการเกิดพายุฝนฟ้ า
คะนอง (Thunderstorm) ดังนัน
้ ประกายไฟทีเ่ กิดจากฟ้ าผ่าจึงมักไม่ทาให้เกิดไฟไหม้ หรือ
อาจเกิดได้บา้ งแต่ไม่ลก
ุ ลามไปไกล เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์และความชื้นของเชื้อเพลิงสูง
ฟ้ าผ่าในเขตร้อนรวมถึงประเทศไทยมักจะเป็ นฟ้ าผ่าเปี ยก จึงแทบจะไม่เป็ นสาเหตุของไฟป่ า
ในเขตร้อนนี้เลย

ภาพที่ 1.7 ไฟทีเ่ กิดจากฟ้ าผ่า
้ ได้ในพื้นทีป
1.2 กิง่ ไม้เสียดสีกน
ั อาจเกิดขึน
่ ่ าทีม
่ ไี ม้ขน
ึ้ อยูอ
่ ย่างหนาแน่ นและมีสภาพอากาศ
แห้งจัด เช่น ในป่ าไผ่หรือป่ าสน
2. สาเหตุจากมนุษย์
ไฟป่ าทีเ่ กิดในประเทศกาลังพัฒนาในเขตร้อนส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์
สาหรับประเทศไทยจากการเก็บสถิตไิ ฟป่ าตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2528-2542 ซึง่ มีสถิตไิ ฟป่ าทัง้ สิน
้
73,630 ครัง้ พบว่าเกิดจากสาเหตุตามธรรมชาติคอ
ื ฟ้ าผ่าเพียง 4 ครัง้ เท่านัน
้ คือเกิดทีภ
่ ู
กระดึง จังหวัดเลย ทีห
่ ว้ ยน้าดัง จังหวัดเชียงใหม่ ทีท
่ า่ แซะ จังหวัดชุมพร และทีเ่ ขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา แห่งละหนึ่งครัง้ ดังนัน
้ จึงถือได้วา่ ไฟป่ าในประเทศไทยทัง้ หมดเกิดจาก
การกระทาของคน โดยมีสาเหตุตา่ งๆ กันไป ได้แก่
2.1 เก็บหาของป่ า เป็ นสาเหตุทท
ี่ าให้เกิดไฟป่ ามากทีส่ ด
ุ การเก็บหาของป่ าส่วนใหญ่ได้แก่
ไข่มดแดง เห็ด ใบตองตึง ไม้ไผ่ น้าผึง้ ผักหวาน และไม้ฟืน การจุดไฟส่วนใหญ่เพือ
่ ให้พน
ื้
ป่ าโล่ง เดินสะดวก หรือให้แสงสว่างในระหว่างการเดินทางผ่านป่ าในเวลากลางคืน หรือจุด
เพือ
่ กระตุน
้ การงอกของเห็ด หรือกระตุน
้ การแตกใบใหม่ของผักหวานและใบตองตึง หรือจุด
เพือ
่ ไล่ตวั มดแดงออกจากรัง รมควันไล่ผงึ้ หรือไล่แมลงต่างๆ ในขณะทีอ่ ยูใ่ นป่ า

2.2 เผาไร่ เป็ นสาเหตุทส
ี่ าคญ
ั รองลงมา การเผาไร่ก็เพือ
่ กาจัดวัชพืชหรือเศษซากพืชที่
เหลืออยูภ
่ ายหลังการเก็บเกีย่ ว ทัง้ นี้เพือ
่ เตรียมพืน
้ ทีเ่ พาะปลูกในรอบต่อไป ทัง้ นี้โดยปราศจาก
การทาแนวกันไฟและปราศจากการควบคุม ไฟจึงลามเข้าป่ าทีอ่ ยูใ่ นบริเวณใกล้เคียง
2.3 แกล้งจุด ในกรณีทป
ี่ ระชาชนในพื้นทีม
่ ป
ี ญ
ั หาความขัดแย้งกับหน่ วยงานของรัฐในพื้นที่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัญหาเรือ
่ งทีท
่ ากินหรือถูกจับกุมจากการกระทาผิดในเรือ่ งป่ าไม้ ก็ม ักจะ
หาทางแก้แค้นเจ้าหน้าทีด
่ ว้ ยการเผาป่ า
2.4 ความประมาท เกิดจากการเข้าไปพักแรมในป่ า ก่อกองไฟแล้วลืมดับ หรือทิง้ ก้นบุหรีล่ ง
บนพื้นป่ า เป็ นต้น
2.5 ล่าสัตว์ โดยใช้วธิ ไี ล่เหล่า คือจุดไฟไล่ให้ส ัตว์หนีออกจากทีซ
่ อ
่ น หรือจุดไฟเพือ
่ ให้แมลง
บินหนีไฟ นกชนิดต่างๆ จะบินมากินแมลง แล้วดักยิงนกอีกทอดหนึ่ง หรือจุดไฟเผาทุง่ หญ้า
เพือ
่ ให้หญ้าใหม่แตกระบัด ล่อให้ส ัตว์ชนิดต่างๆ เช่น กระทิง กวาง กระต่าย มากินหญ้า แล้ว
ดักรอยิงสัตว์นน
้ั ๆ
2.6 เลี้ยงปศุส ัตว์ ประชาชนทีเ่ ลีย้ งปศุส ัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ มักลักลอบ
จุดไฟเผาป่ าให้โล่งมีสภาพเป็ นทุง่ หญ้าเพือ
่ เป็ นแหล่งอาหารสัตว์
2.7 ความคึกคะนอง บางครัง้ การจุดไฟเผาป่ าเกิดจากความคึกคะนองของผูจ้ ด
ุ โดยไม่มี
วัตถุประสงค์ใดๆ แต่จุดเล่นเพือ
่ ความสนุกสนาน เท่านัน
้

