
ชนดิของไฟป่า 

การแบง่ชนดิของไฟป่าทีไ่ดร้บัการยอมรบัและใชก้นัมายาวนานนัน้ ถือเอาการไหมเ้ช้ือเพลงิ
ในระดบัตา่งๆในแนวดิง่ ต ัง้แตร่ะดบัช ัน้ดนิขึน้ไปจนถงึระดบัยอดไม ้เป็นเกณฑ์ การแบง่
ชนดิไฟป่าตามเกณฑ์ดงักลา่วท าใหแ้บง่ไฟป่าออกเป็น 3 ชนิด คอื ไฟใตด้นิ ไฟผวิดนิ และ
ไฟเรือนยอด (Brown and Davis,1973) 

1. ไฟใตด้นิ (Ground Fire) คอืไฟทีไ่หมอ้นิทรยีวตัถุทีอ่ยูใ่ตช้ ัน้ผวิของพืน้ป่า เกดิขึน้ในป่า
บางประเภท โดยเฉพาะอยา่งยิง่ป่าในเขตอบอุน่ทีม่รีะดบัความสงูมากๆ ซึง่อากาศหนาวเย็น
ท าใหอ้ตัราการยอ่ยสลายอนิทรยีวตัถตุ ่า จงึมปีรมิาณอนิทรียวตัถุสะสมอยูบ่นหน้าดนิแท ้
(Mineral soil) ในปรมิาณมากและเป็นช ัน้หนา โดยอนิทรยีวตัถดุงักลา่วอาจจะอยูใ่นรูปของ 
duff, muck, หรือ peat ในบรเิวณทีช่ ัน้อนิทรียวตัถหุนามาก ไฟชนดิน้ีอาจไหมแ้ทรกลงไป
ใตผ้วิพื้นป่า (Surface Litter)ไดห้ลายฟุตและลกุลามไปเรือ่ยๆใตผ้วิพืน้ป่าในลกัษณะการ
ครกุรุน่อยา่งช้าๆ ไมม่เีปลวไฟ และมคีวนัน้อยมาก จงึเป็นไฟทีต่รวจพบหรือสงัเกตพบได้
ยากทีส่ดุและเป็นไฟทีม่อีตัราการลุกลามช้าทีส่ดุ แตเ่ป็นไฟทีส่รา้งความเสยีหายใหแ้กพ่ื้นทีป่่า
ไมม้ากทีส่ดุ เพราะไฟจะไหมท้ าลายรากไม ้ท าใหต้น้ไมใ้หญน้่อยท ัง้ป่าตายในเวลาตอ่มา ยิ่ง
ไปกวา่นัน้ยงัเป็นไฟทีค่วบคมุไดย้ากทีส่ดุอกีดว้ย 

 ไฟใตด้นิโดยท ัว่ไปมกัจะเกดิจากไฟผวิดนิกอ่นแลว้ลุกลามลงใตผ้วิพื้นป่า ดงันัน้เพือ่ใหเ้กดิ
ความเขา้ใจทีช่ดัเจนไมส่บัสน ในทีน้ี่จงึขอแบง่ไฟใตด้นิออกเป็น 2 ชนดิยอ่ย คอื 

 1.1 ไฟใตด้นิสมบรูณ์แบบ (True Ground Fire) คอืไฟทีไ่หมอ้นิทรยีวตัถุอยูใ่ตผ้วิพื้นป่า
จรงิๆ ดงันัน้เมือ่ยืนอยูบ่นพื้นป่าจงึไมส่ามารถตรวจพบไฟได ้ตอ้งใช้เครือ่งมอืพเิศษ เช่น
เครือ่งตรวจจบัความรอ้น เพือ่ตรวจหาไฟชนดิน้ี ตวัอยา่งทีเ่ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนของไฟใตด้นิ
สมบรูณ์แบบ คอื ไฟทีไ่หมช้ ัน้ถา่นหนิใตด้นิ (Coal Seam Fire) บนเกาะกาลมินัตนัของ
ประเทศอนิโดนีเซยี ซึง่เกดิขึน้ต ัง้แตช่่วงการเกดิปรากฎการณ์ เอล นีนโญ ่ในปี ค.ศ. 1982 
ไฟถา่นหนิดงักลา่วครุกรุน่กนิพื้นทีข่ยายกวา้งออกไปเรือ่ยๆ สรา้งความยากล าบากในการ
ตรวจหาขอบเขตของไฟและยงัไมส่ามารถควบคมุไฟไดท้ ัง้หมดจนถงึปจัจุบนัน้ี ในบางพืน้ที่
กวา่จะทราบวา่ไฟดงักลา่วไหมผ้า่นก็ตอ่เมือ่ไฟไหมผ้า่นไปแลว้เกือบสองปีและตน้ไมท้ีถู่กไฟ
ไหมท้ าลายระบบรากเริม่ยืนแหง้ตายพรอ้มกนัท ัง้ป่า ส าหรบัประเทศไทยยงัไมเ่คยพบไฟใต้
ดนิสมบรูณ์แบบเช่นน้ีมากอ่น 

 1.2 ไฟกึง่ผวิดนิกึง่ใตด้นิ (Semi-Ground Fire) ไดแ้กไ่ฟทีไ่หมใ้นสองมติ ิคอืสว่นหน่ึง
ไหมไ้ปในแนวระนาบไปตามผวิพื้นป่าเช่นเดียวกบัไฟผวิดนิ ในขณะเดยีวกนัอกีสว่นหน่ึงจะ
ไหมใ้นแนวดิง่ลกึลงไปในช ัน้อนิทรยีวตัถุใตผ้วิพืน้ป่า ซึง่อาจไหมล้กึลงไปไดห้ลายฟตุ ไฟ
ดงักลา่วสามารถตรวจพบไดโ้ดยงา่ยเชน่เดยีวกบัไฟผวิดนิท ั่วๆไป แตก่ารดบัไฟจะตอ้งใช้
เทคนคิการดบัไฟผวิดนิผสมผสานกบัเทคนคิการดบัไฟใตด้นิ จงึจะสามารถควบคมุไฟได ้
ตวัอยา่งของไฟชนิดน้ีไดแ้กไ่ฟทีไ่หมป่้าพรุในเกาะสมุาตรา และเกาะกาลมินัตนั ของประเทศ
อนิโดนีเซยี และไฟทีไ่หมป่้าพรุโตะ๊แดง และป่าพรบุาเจาะ ในจงัหวดันราธวิาส ของประเทศ
ไทย (ภาพที ่1.1) 



 

ภาพที ่1.1 ไฟกึง่ผวิดนิกึง่ใตด้นิ ในป่าพร ุ

 2. ไฟผวิดนิ (Surface Fire) คอืไฟทีไ่หมลุ้กลามไปตามผวิดนิ โดยเผาไหมเ้ช้ือเพลงิบน
พื้นป่า อนัไดแ้ก ่ใบไม ้กิง่กา้นไมแ้หง้ทีต่กสะสมอยูบ่นพื้นป่า หญา้ ลกูไมเ้ล็กๆ ไมพ้ืน้ลา่ง 
กอไผ ่ไมพุ้ม่ (ภาพที ่1.2) ไฟชนดิน้ีเป็นไฟทีพ่บมากทีส่ดุและพบโดยท ัว่ไปในแทบทกุ
ภมูภิาคของโลก ความรนุแรงของไฟจะขึน้อยูก่บัชนิดและประเภทของเช้ือเพลงิ โดยท ัว่ไป
ไฟชนิดน้ีจะไมท่ าอนัตรายตน้ไมใ้หญถ่งึตาย แตจ่ะท าใหเ้กดิรอยแผลไฟไหม ้ซึง่มผีลให้
อตัราการเจรญิเตบิโตของตน้ไมล้ดลง คณุภาพของเน้ือไมล้ดลง ไมม้รีอยต าหนิ และท าให้
ตน้ไมอ้อ่นแอจนโรคและแมลงสามารถเขา้ท าอนัตรายตน้ไมไ้ดโ้ดยงา่ย 

 ส าหรบัประเทศไทย ไฟป่าสว่นใหญจ่ะเป็นไฟชนิดน้ี โดยจะมคีวามสงูเปลวไฟ ต ัง้แต ่0.5 - 
3 เมตร ในป่าเต็งรงั จนถงึความสงูเปลวไฟ 5 - 6 เมตร ในป่าเบญจพรรณทีม่กีอไผ่
หนาแน่นไฟป่าชนดิน้ี หากสามารถตรวจพบไดใ้นขณะเพิง่เกดิ และสง่ก าลงัเขา้ไปควบคมุ
อยา่งรวดเร็ว ก็จะสามารถควบคมุไฟไดโ้ดยไมย่ากล าบากนกั แตห่ากทอดเวลาใหย้ดืยาว
ออกไปจนไฟสามารถแผข่ยายออกเป็นวงกวา้งมากเทา่ไร การควบคมุก็จะยากขึน้มากเทา่นัน้ 

 

ภาพที ่1.2 ไฟผวิดนิ 



 3. ไฟเรือนยอด (Crown Fire) คอืไฟทีไ่หมล้กุลามจากยอดของตน้ไมห้รือไมพุ้ม่ตน้หน่ึง
ไปยงัยอดของตน้ไมห้รือไมพุ้ม่อกีตน้หน่ึง (ภาพที ่1.3) สว่นใหญเ่กดิในป่าสนในเขตอบอุน่ 
ไฟชนดิน้ีมอีตัราการลกุลามทีร่วดเร็วมาก และเป็นอนัตรายอยา่งยิง่ส าหรบัพนกังานดบัไฟป่า 
ท ัง้น้ีเน่ืองจากไฟมคีวามรุนแรงมากและมคีวามสงูเปลวไฟประมาณ 10 - 30 เมตร แตใ่น
บางกรณีไฟอาจมคีวามสงูถงึ 40 - 50 เมตร โดยเทา่ทีผ่า่นมาปรากฎวา่มพีนกังานดบัไฟป่า 
จ านวนไมน้่อยถูกไฟชนดิน้ีลอ้มจนหมดทางหนีและถกูไฟครอกตายในทีส่ดุ ไฟเรือนยอด
โดยท ั่วไปอาจตอ้งอาศยัไฟผวิดนิเป็นสือ่ไมม่ากก็น้อย ดงันัน้ เพือ่ความชดัเจน จงึสามารถ
แบง่ไฟเรือนยอดออกเป็น 2 ชนดิยอ่ย ไดด้งัน้ี 

3.1 ไฟเรือนยอดทีต่อ้งอาศยัไฟผวิดนิเป็นสือ่ (Dependent Crown Fire) คอืไฟเรือนยอด
ทีต่อ้งอาศยัไฟทีลุ่กลามไปตามผวิดนิเป็นตวัน าเปลวไฟขึน้ไปสูเ่รือนยอดของตน้ไมอ้ืน่ทีอ่ยู่
ใกลเ้คยีง ไฟชนดิน้ีมกัเกดิในป่าทีต่น้ไมไ้มห่นาแน่น เรือนยอดของตน้ไมจ้งึอยูห่า่งกนั แต่
บนพื้นป่ามเีช้ือเพลงิอยูห่นาแน่นและตอ่เน่ือง การลุกลามของไฟจากยอดไมต้น้หน่ึงไปยงัอกี
ตน้หน่ึงตอ้งอาศยัไฟทีลุ่กลามไปตามผวิดนิเป็นตวัน าเปลวไฟไปยงัตน้ไม ้จนตน้ไมท้ีไ่ฟผวิ
ดนิลุกลามไปถงึแหง้และรอ้นจนถงึจดุสนัดาป ลกัษณะของไฟชนดิน้ี จะเห็นไฟผวิดนิลกุลาม
ไปกอ่นแลว้ตามดว้ยไฟเรือนยอด 

 3.2 ไฟเรือนยอดทีไ่มต่อ้งอาศยัไฟผวิดนิ (Running Crown Fire) เกดิในป่าทีม่ตีน้ไมท้ี่
ตดิไฟไดง้า่ยและมเีรอืนยอดแน่นทบึตดิตอ่กนั เชน่ในป่าสนเขตอบอุน่ การลกุลามจะเป็นไป
อยา่งรวดเร็วและรุนแรงจากเรือนยอดหน่ึงไปสูอ่กีเรือนยอดหน่ึงทีอ่ยูข่า้งเคยีงไดโ้ดยตรง จงึ
เกดิการลุกลามไปตามเรอืนยอดอยา่งตอ่เน่ือง ในขณะเดียวกนั ลกูไฟจากเรือนยอดจะตกลง
บนพื้นป่า กอ่ใหเ้กดิไฟผวิดนิไปพรอ้มๆกนัดว้ย ท าใหป่้าถูกเผาผลาญอยา่งราบพนาสญู การ
ดบัไฟท าไดย้ากมาก จ าเป็นตอ้งใช้เครือ่งจกัรกลหนกั และการดบัไฟทางอากาศเขา้ชว่ย 

 ส าหรบัประเทศไทย โอกาสเกดิไฟเรือนยอดเป็นไปไดย้าก ท ัง้น้ีเน่ืองจากสภาพภมูอิากาศทีม่ี
ความช้ืนคอ่นขา้งสงู ประกอบกบัชนิดไมป่้าสว่นใหญล่ าตน้ไมม่นี ้ามนัหรือยาง ซึง่จะท าใหต้ดิ
ไฟไดง้า่ยเหมอืนไมส้นในเขตอบอุน่ อยา่งไรก็ตาม ในภาคเหนือของประเทศ ซึง่มกีารปลูก
สวนป่าสนสามใบอยา่งกวา้งขวางมาเป็นเวลานาน จนในปจัจบุนัตน้สนเจรญิเตบิโตจนเรือน
ยอดแผข่ยายมาชดิตดิกนั ดงันัน้หากเกดิไฟไหมใ้นสวนป่าดงักลา่วในชว่งทีอ่ากาศแหง้แลง้
อยา่งรนุแรง โอกาสทีจ่ะเกดิเป็นไฟเรอืนยอด ก็มคีวามเป็นไปไดส้งู 



  

ภาพที ่1.3 ไฟเรือนยอด 

 


