รูปร่างของไฟป่ า
้ หากไฟนัน
ตามทฤษฎีแล้ว เมือ่ เกิดไฟไหม้ป่าขึน
้ เกิดบนทีร่ าบ ไม่มลี ม และเชื้อเพลิง
มีปริมาณและการกระจายอย่างสม่าเสมอ ไฟป่ าก็จะลุกลามออกไปในทุกทิศทุกทางโดยมี
้ึ เรือ
อัตราการลุกลามทีเ่ ท่ากันในทุกทิศทาง ทาให้ไฟป่ ามีรูปร่างเป็ นวงกลมทีข
่ ยายใหญ่ขน
่ ยๆ
้ นัน
ตามเวลาทีผ
่ า่ นไป โดยจุดศูนย์กลางของวงกลมคือจุดทีเ่ ริม
่ เกิดไฟป่ าขึน
้ เอง
แต่ในความเป็ นจริง พื้นทีป
่ ่ ามักเป็ นทีล่ าดชันสลับซับซ้อน ปริมาณและการกระจาย
้ และ
ของเชื้อเพลิงไม่สม่าเสมอ ประกอบกับเมือ่ เกิดไฟป่ าจะทาให้อากาศในบริเวณนัน
้ ร้อนขึน
้ เหนือกองไฟ อากาศเย็นในบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาแทนที่ เกิดเป็ นระบบลม
ลอยตัวขึน
ของไฟป่ านัน
้ ๆ ดังนัน
้ ไฟป่ าในความเป็ นจริงจะไม่มรี ูปร่างเป็ นวงกลม แต่มกั จะเป็ นรูปวงรี
เนื่องจากอัตราการลุกลามของไฟในแต่ละทิศทางจะไม่เท่ากัน ทัง้ นี้เกิดจากอิทธิพลของลม
หรืออิทธิพลของความลาดชันของพื้นที่ ซึง่ แล้วแต่กรณี โดยรูปร่างของไฟทีไ่ หม้ไปตาม
ทิศทางของลม จะเป็ นไปในทานองเดียวกับไฟทีไ่ หม้ขน
ึ้ ไปตามลาดเขา

ภาพที่ 1.4 รูปร่างของไฟป่ า
ส่วนต่างๆ ของไฟ (ภาพที่ 1.4) ประกอบด้วย
้ ไปตามความลาด
1. หัวไฟ (Head) คือส่วนของไฟทีล่ ก
ุ ลามไปตามทิศทางลม หรือลุกลามขึน
ชันของภูเขา เป็ นส่วนของไฟทีม
่ อ
ี ัตราการลุกลามรวดเร็วทีส่ ด
ุ มีเปลวไฟยาวทีส่ ด
ุ มีความ
รุนแรงของไฟมากทีส่ ด
ุ จึงเป็ นส่วนของไฟทีม
่ อ
ี น
ั ตรายมากทีส่ ุดด้วยเช่นกัน
2. หางไฟ (Rear) คือส่วนของไฟทีไ่ หม้ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับหัวไฟ คือไหม้สวนทาง
ลม หรือไหม้ลงมาตามลาดเขา ไฟจึงลุกลามไปอย่างช้าๆ เป็ นส่วนของไฟทีเ่ ข้าควบคุมได้งา่ ย
ทีส่ ด
ุ
3. ปี กไฟ (Flanks) คือส่วนของไฟทีไ่ หม้ตง้ ั ฉากหรือขนานไปกับทิศทางหลักของหัวไฟ ปี ก
ไฟแบ่งเป็ นปี กซ้ายและปี กขวา โดยกาหนดปี กซ้ายปี กขวาจากการยืนทีห
่ างไฟแล้วหันหน้าไป
ทางหัวไฟ ปี กไฟโดยทั่วไปจะมีอ ัตราการลุกลามและความรุนแรงน้อยกว่าหัวไฟ แต่มากกว่า
หางไฟ

4. นิ้วไฟ (Finger) คือส่วนของไฟทีเ่ ป็ นแนวยาวแคบๆ ยืน
่ ออกไปจากตัวไฟหลัก นิว้ ไฟแต่
ละนิว้ จะมีหวั ไฟและปี กไฟของมันเอง นิว้ ไฟเกิดจากเงือ
่ นไขของลักษณะเชื้อเพลิง และ
ลักษณะความลาดชันของพื้นที่
5. ขอบไฟ (Edge) คือขอบเขตของไฟป่ านัน
้ ๆ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึง่ อาจจะเป็ นช่วงทีไ่ ฟ
กาลังไหม้ลก
ุ ลามอยู่ หรือเป็ นช่วงทีไ่ ฟนัน
้ ได้ดบั ลงแล้วโดยสิน
้ เชิง
6. ง่ามไฟ (Bay) คือส่วนของขอบไฟทีอ่ ยูร่ ะหว่างนิ้วไฟ ซึง่ จะมีอ ัตราการลุกลามช้ากว่านิว้
ไฟ ทัง้ นี้เนื่องจากเงือ
่ นไขของลักษณะเชื้อเพลิง และลักษณะความลาดชันของพื้นที่
7. ลูกไฟ (Jump Fire or Spot Fire) คือส่วนของไฟทีไ่ หม้นาหน้าตัวไฟหลัก โดยเกิดจาก
การทีส่ ะเก็ดไฟจากตัวไฟหลักถูกลมพัดให้ปลิวไปตกหน้าแนวไฟหลักและเกิดลุกไหม้
้ อีกหนึง่ ไฟ
กลายเป็ นไฟป่ าขึน
สาหรับประเทศไทย ศิริ (2531) ได้ศก
ึ ษารูปร่างและอัตราการลุกลามของส่วนต่างๆ
ของไฟในป่ าเบญจพรรณ ซึง่ พบว่า บนพื้นทีท
่ ม
ี่ ค
ี วามลาดชันน้อย ไฟจะมีรูปทรงรีกว้าง ค่อน
ไปทางวงกลม ในทางตรงกันข้ามบนพื้นทีล่ าดชันสูง ไฟจะมีรป
ู ทรงรีทแ
ี่ คบและเรียวยาว
สาหรับอัตราการลุกลามของไฟนัน
้ พบว่าหัวไฟจะมีอตั ราการลุกลามทีร่ วดเร็วกว่าปี กไฟและ
หางไฟมาก โดยหัวไฟมีอตั ราการลุกลามเป็ น 7.45 เท่า และ 8.72 เท่า ของปี กไฟและหาง
ไฟตามลาดับ ส่วนปี กไฟมีอตั ราการลุกลามรวดเร็วกว่าหางไฟเล็กน้อย คือมีอตั ราการลุกลาม
เป็ น 1.25 เท่าของหางไฟ สาหรับในป่ าเต็งรังนัน
้ ศิริ (2532) พบว่าหัวไฟมีอ ัตราการลุกลาม
เป็ น 4.90 เท่า และ 7.50 เท่า ของปี กไฟและหางไฟตามลาดับ ส่วนปี กไฟมีอ ัตราการลุกลาม
รวดเร็วกว่าหางไฟเล็กน้อย คือมีอ ัตราการลุกลามเป็ น 1.50 เท่าของหางไฟ

