
  

บทท่ี 6 
ไฟป่า 

                                                    *  อาจารย์พงศ์กฤษณ์  เสนีวงศ์ 
ไฟป่า  ให้รวมถึงไฟท่ีเกิดจากมนุษย์  ซึ่งท าให้เกิดการลุกไหม้ในป่าโดยอิสระ

ปราศจากการควบคุม ทั้งนี้ไม่ว่าไฟนั้นจะลุกลามไหม้ในป่าธรรมชาติ หรือสวนป่า  คน
ส่วนมากมักจะเข้าใจว่า ไฟป่า คือ ไฟท่ีเกิดจากธรรมชาติ เช่น ฟา้ผ่า หรือกิ่งไม้เสียดสี
กัน  ส่วนไฟท่ีเกิดจากคนจุดจะไม่เรียกว่าไฟป่า แต่ความหมายท่ีใช้กันอยู่ท่ัวโลก ค าว่า 
Forest Fire หรือ Wild Fire  รวมถึงไฟท่ีเกิดจากคนท าให้เกิดขึ้นด้วย 

 
1.  ลักษณะของไฟป่า 
             ไฟป่าสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ชนิด ตามลักษณะของการเผาไหม้ ดังนี้ 
               1.1  ไฟใต้ดิน  คอืไฟป่าที่เผาไหม้เชื้อเพลิงท่ีฝังทับถมอยู่ในดิน มักเกิดใน
ประเทศในเขตอบอุ่น หรือท่ีสูงจากระดับน้ าทะเลมาก ๆ ซึ่งอากาศหนาวเย็นท าให้อัตรา
การย่อยสลายของอินทรีวัตถุค่อนข้างต่ า ท าให้มีการสะสมตัวของอินทรีวัตถุเป็นชั้นหนา
อยู่บนหน้าดิน  ไฟชนิดนีจ้ะลุกลามไปช้า ๆ ใต้ผิวดนิ ในบางครั้งยากท่ีจะสังเกตเห็นได้ 
เพราะเปลวไฟหรือแสงสว่างไม่โผล่ขึ้นมาบนดินเลย ท้ังควันก็มีน้อยมาก   ไฟชนิดนี้อาจ
เป็นสาเหตุของไฟชนิดอื่นต่อไปได้   และยากต่อการด าเนินการดับไฟ   ในประเทศไทย
เกิดไฟใต้ดินเป็นบางครั้งในป่าพรุทางภาคใต้ 
               1.2  ไฟผิวดิน  คอืไฟป่าที่เผาไหม้เชื้อเพลิงบนผิวดิน  ไฟชนิดนี้เผาไหม้ลุกลาม
ไปตามพื้นป่า  ซึ่งเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ ได้แก่ หญ้า ใบไม้ ท่ีตกสะสมบนผิวดิน รวมท้ัง
ลูกไม้ วัชพืช  ไม้พุ่มท้ังหลาย ไฟชนิดนี้มีการลุกลามอย่างรวดเร็ว และอาจก่อให้เกิดไฟ
ชนิดอื่นขึ้นได้ ความรุนแรงขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของพื้นป่า และลักษณะเชื้อเพลิง ไฟ
ป่าที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทนี้ 
               1.3  ไฟเรือนยอด   คือไฟป่าที่ลุกลามไปตามเรือนยอดของต้นไม้  โดยเฉพาะ
ในป่าสนของเขตอบอุ่น ซึ่งไม้จ าพวกนี้มียางช่วยให้เกิดการลุกลามได้ดี ไฟเรือนยอด
มักจะรุนแรงมากยากต่อการด าเนินการดับไฟ และสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ป่า
อย่างมาก ไฟป่าชนิดนี้สามารถแยกย่อยลงไปอีกเป็น 2 ประเภท 



  

                    -  ไฟเรือนยอดท่ีต้องอาศัยไฟผิวดินเป็นสื่อ  คือไฟป่าที่ลุกลามไปตามเรือน
ยอดของไม้ชั้นบน   แต่ต้องอาศัยไฟที่ลุกลามไปตามพื้นป่าเป็นตัวน าเชื้อเพลิงไปสู่เรือน
ยอดต้นอื่นท่ีอยู่ใกล้เคียง ไฟชนิดนี้มักเกิดในป่าท่ีต้นไม้มีเรือนยอดอยู่ห่างกัน และพื้นป่า
ประกอบด้วย หญ้า หรือวัชพืชอื่น ๆ ที่เป็นเชื้อเพลิงได้ดี   การลุกลามจากยอดไม้ต้นหนึ่ง
ไปสู่ยอดไม้อีกต้นหนึ่งจะต้องอาศัยการลุกลามของหญ้าหรือเชื้อเพลิงอื่นบนพื้นป่าเป็น
ตัวน าเปลวไฟ และให้ความร้อนจนต้นไม้ที่ไฟผิวดินลุกลามไปถึงแห้งและร้อนจนถึงจุด
ลุกไหม้ ลักษณะไฟป่าชนิดนี้จะเห็นไฟผิวดินลุกลามไปก่อนและตามด้วยไฟเรือนยอด 
                    -   ไฟเรือนยอดที่ไม่ต้องอาศัยไฟผิวดิน  เกิดในป่าท่ีมีต้นไม้ยืนต้นท่ีติดไฟ
ได้ง่ายและมีเรือนยอดแน่นทึบติดต่อกัน เช่น ป่าไม้ในเขตอบอุ่น การลุกไหม้จะเป็นอย่าง
รุนแรง  เรือนยอดของต้นไม้ที่ถูกไฟไหม้จะให้ความร้อนและจุดเพลิงให้แก่ต้นข้างเคียง 
ซึ่งก่อให้เกิดการลุกลามไปเร่ือย  ๆ ลูกไฟจากเรือนยอดจะตกลงบน 
พื้นดิน และลุกไหม้พื้นป่าตามไปด้วย  ท าให้ป่าถูกเผาไหม้อย่างราบพนาสูญ การดับไฟ
ท าได้ยากและอันตรายมาก 

 
2.  ช่วงเวลาและพื้นท่ีเสี่ยงไฟป่า 
           ในประเทศไทยการเกิดไฟป่ามักจะเกิดช่วงแล้ง  เพราะในช่วงฤดูแล้งต้นไม้ผลัด
ใบ อากาศแห้งแล้ง ต้นไม้ขาดน้ า หญ้าหรือต้นไม้เล็ก ๆ อาจจะแห้งตายเป็นเชื้อเพลิงเป็น
จ านวนมาก ถ้าเกิดการลุกไหม้จะเกิดการติดต่อลุกลาม เป็นไฟป่าได้ง่าย 
                    2.1  ภาคเหนือ จะมีช่วงแล้งระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 
                    2.2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จะมีช่วงแล้งระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึง
พฤษภาคม 
                    2.3  ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีช่วงแล้งระหว่างเดือนมีนาคม
ถึงพฤษภาคม 
3.  สาเหตุของไฟป่า 
                    3.1   สาเหตุจากธรรมชาติ ได้แก่ ฟ้าผ่า  ท าให้เกิดความร้อนและลุกไหม้ กิ่ง
ไม้แห้งเสียดสีกัน  เช่น กิง่ไผ่ หรือต้นไผ่เสียดสีกันเกิดความร้อนลุกไหม้  ความร้อนจาก
ใต้ดิน  เช่น การระเบิดของภูเขาไฟที่มีลาวาไหลผ่านไปตามบริเวณป่า ท าให้เกิดการลุก
ไหม้เป็นไฟป่าขึ้น 



  

                    3.2  สาเหตุจากคนจุดไฟเผาป่า 
                         ปัจจุบันในประเทศไทยไม่พบไฟป่าที่เกิดขึ้นจากสาเหตุธรรมชาติ  เช่น 
กิ่งไม้เสียดสีหรือฟ้าผ่า ดังนั้นไฟป่าที่เกิดขึ้นทุกครั้งจึงเกิดจากการกระท าของคน  สาเหตุ
ท่ีท าให้คนจุดไฟเผาป่าแยกออกได้เป็น   
2 สาเหตุใหญ่ คือ  การจุดไฟโดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง  และจุดไฟโดยความ
คึกคะนองปราศจากเหตุผลใด ๆ   

การจุดไฟโดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
                    -  เผาไร่   เพือ่ก าจัดวัชพืชและเตรียมพื้นที่เพาะปลูก  โดยปราศจากการ
ควบคุม ท าให้ไฟลุกลามเข้าป่า เกิดเป็นไฟป่าขึ้น 
                    -  ล่าสัตว์  จุดไฟเพื่อให้สัตว์หนีไฟออกจากท่ีซ่อนสะดวกในการล่า  ส าหรับ
พรานล่านกจะจุดไฟเผาป่า เพื่อให้แมลงท่ีอยู่บนพื้นป่าบินหนีไฟขึ้นสู่อากาศ นกจะพา
กันมาจับแมลงกิน พรานจะยิงนกอีกทอดหนึ่ง เหล่านี้เป็นต้น 
                    -  เก็บหาของป่า เช่น ไข่มดแดง เห็ด ใบตองตึง ฟืน เป็นต้น 
                    -  เพื่อความสะดวกในการเดินผ่านป่า  จุดไฟเผาให้ป่าโล่งง่ายต่อการเดิน 
คนที่เดินผ่านป่าในเวลากลางคืนมักจุดไฟเผาป่าเพือ่ให้แสงสว่างง่ายต่อการเดินทาง 
                    -  เล้ียงสัตว์ มักเกิดในบริเวณเขตป่าที่ติดต่อกับหมู่บ้าน  ชาวบ้านจะจุดไฟ
เผาป่า เพื่อให้หญ้าแตกใบอ่อน เป็นอาหารสัตว์เล้ียง เช่น วัว ควาย  
                    -  ไฟท่ีจุดโดยคนที่เข้าไปพักแรมในป่า เช่น หุงต้มอาหาร,  ให้แสงสว่าง, ให้
ความอบอุ่น หรือไฟจากก้นบุหรี่ท่ีผู้จุดปล่อยละเลย ไม่ได้ดับให้สนิท จนท าให้เกิดการ
ลุกลามกลายเป็นไฟป่า 
                    -  จุดเพือ่กลั่นแกล้ง เช่น ในกรณีท่ีชาวบ้านในพื้นท่ีเกิดความขัดแย้งกับ
หน่วยงานของทางราชการในท้องท่ี เช่น สวนป่า อุทยานแห่งชาติ ฯลฯ 

 
 

4.  ผลกระทบจากไฟป่า 
                    4.1  ท าให้คุณสมบัติของดินเปลี่ยนแปลง การซึมซับน้ าลดลง 
                    4.2  ท าให้สภาพของดินขาดความอุดมสมบูรณ์  เพราะความร้อนท าลาย
จุลินทรีย์ในดิน 



  

                    4.3  ท าให้กล้าไม้เล็กหมดโอกาสเติบโต  ต้นไม้ใหญ่ชะงักการเจริญเติบโต 
ต้นไม้ใหญ่มีแผลลึก แมลงท าลายได้ง่าย เนื้อไม้เสื่อมคุณภาพ 
                    4.4  ท าให้เกิดอุทกภัยน้ าป่าไหลหลากเพราะดินซึมซับน้ าน้อยลง 
                    4.5  ท าให้เกิดการชะล้างหน้าดินและการพังทลายของดินได้ง่ายเมื่อมีฝนตก
หนัก   ต้นไม้ใหญ่มีแผลลึก แมลงท าลายได้ง่าย เนื้อไม้เสื่อมคุณภาพ 
                    4.6  ท าให้โครงสร้างของป่าเปลี่ยนแปลงไป ถ้าไฟป่าเกิดซ้ าซากในฤดูแล้ง 
ทุก ๆ ปี สภาพป่าจะกลายเป็นทุ่งหญ้า ซึ่งมีหญ้าคาและหญ้าขจรจบเป็นส่วนมาก 
                    4.7  ท าให้เกิดสภาวะปริมาณน้ าไม่เหมาะสมกับช่วงเวลาที่จะใช้ประโยชน์  
เมื่อฝนตกเกิดน้ าท่วม และไม่มีน้ าซับ น้ าซึมเอาไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
                    4.8  ท าให้น้ าฝนที่ตกลงมาผสมกับเถ้าถ่าน  ความเป็นกรดเป็นด่าง
เปลี่ยนแปลงออกซิเจนในน้ าลดลงเป็นอันตรายต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า และพืชน้ า 
และน้ านั้นมีกลิ่นเหม็นไม่สามารถน ามาใช้หรือดื่มได้ 
                    4.9  ท าให้สัตว์ใหญ่ขาดแคลนอาหาร สตัว์เล็กท่ีเป็นอาหารของสัตว์ใหญ่
ตายไป เพราะไฟเผาจนสญูพันธ์ สัตว์ร้ายขาดที่อยู่อาศัยและขาดอาหาร จึงเข้ามาอาศัยใน
พื้นที่เกษตรกรรม  เช่น ไร่ นา สวน  และในหมู่บ้านอาจจะท าลายทรัพย์สินและชีวิตของ
ประชาชนได ้
                   4.10  ไฟป่าอาจลุกลามเข้าเผาไร่ นา สวน และหมู่บ้านของประชาชน 
                   4.11  ผลกระทบจากควันพิษและก๊าซต่าง ๆ จากไฟป่า จะลอยขึ้นไปสู่ชั้น
ของบรรยากาศท าให้เกิดสภาวะเรือนกระจก  ท าให้บรรยากาศของโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น 
ท าให้สภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลง  อากาศร้อน  และเกิดภัยธรรมชาติชนิดต่าง 
ๆ รุนแรงขึ้น 
 
5.  การเตรียมพร้อมป้องกันและลดความสูญเสียจากไฟป่า 
                 5.1  ก่อนเกิดไฟป่า 
                         (1)  ก าจัดพืชที่ติดไฟได้ง่าย เช่น พวกหญ้าคา หญ้าสาบเสือ  พงอ้อ  
ใบไม้กิ่งไม้เล็ก โดยเฉพาะในฤดูแล้งควรถางป่าหรือเก็บกองใบไม้แห้ง เป็นกอง ๆ แล้ว
เผาทิ้ง ควบคุมดูแลการลุกไหม้ และให้เผาห่างจากไม้ยืนต้น ตามบริเวณท่ีใกล้บ้านเรือน
และถนนหรือทางเดิน  ควรถางป่าให้ห่างจากทางเดินในระยะ 5 เมตร ( Fire brake ) อย่า



  

ให้มีต้นไม้แห้ง หญ้าแห้งรกรุงรัง ทั้งนี้เพื่อป้องกัน การติดต่อลุกลามของไฟ จากคนที่ท้ิง
ไฟและท้ิงก้นบุหรี่ซึ่งยังไม่ได้ดับ  การจุดเผาสิ่งใดในป่าควรท าในบริเวณที่ไม่มีกิ่งไม้
หรือหญ้าแห้งท่ีจะท าให้เกิดการติดต่อลุกลามเข้าไปในบริเวณพงหญ้า ใบไม้แห้งในป่า
ได้ 
                         (2) เมื่อพบเห็นกองไฟท่ีมีบุคคลเผาท้ิงไว้ก็รีบดับเสีย หรือเห็นไฟไหม้ ก็
รีบท าการดับก่อนท่ีจะท าให้เกิดการลุกไหม้มากขึ้น  การดับไฟไหม้หญ้าที่คุกรุ่นอยู่ควร
ท าทันที เมื่อเห็นว่าจะไม่สามารถดับได้ด้วยตนเอง 
ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง หรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมไฟป่า ขณะที่ก าลังรอเจ้าหน้าที่ถ้าไม่
เป็นการเสี่ยงต่ออันตรายมากนักให้ช่วยกันดับไฟไปก่อนอย่าปล่อยให้ลุกลามใหญ่โต 
 

                         (3)  ควรมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติตนในการใช้ไฟฟ้าและความร้อน 
เมื่อเข้าไปท างานหรือ 

ท่องเท่ียวในป่า  ควรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการป้องกันไฟป่าและปฏิบัติตาม
ข้องแนะน าในการใช้ไฟและความร้อน ของกรมป่าไม้ 
                         (4)  ให้ความร่วมมือและเชื่อฟังค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี   เก่ียวกับความ
ปลอดภัย เมื่อเกิดไฟป่า ควรแนะน าเพื่อนบ้านให้รู้อันตรายจากไฟป่า โดยเฉพาะเมื่อ
เจ้าหน้าท่ีของส่วนจัดการไฟป่าและภัยธรรมชาติ กรมป่าไม้ ไปเปิดการฝึกอบรม ใน
หลักสูตรการควบคุมไฟป่า  ควรให้ความร่วมมือชักชวนไปเข้ารับการอบรม และควร
สมัครเป็นอาสาสู้ไฟป่าประจ าหมู่บ้าน 
                         (5)  การเตรียมการดับไฟป่า  (Presuppression)  แม้ว่าจะมีมาตรการ
ป้องกันไฟป่าอย่างดีแล้ว แต่ไฟป่าก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้  ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียม
ความพร้อม เพื่อดับไฟป่าก่อนท่ีจะถึงฤดูไฟป่า ซึ่งต้องเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
                         -  เตรียมคน คือการจัดองค์กรดับไฟป่า  เตรียมความพร้อมของพนักงาน
ดับไฟป่า และเยาวชนอาสาสู้ไฟป่า 
                         -  เตรียมเครื่องมือ  ได้แก่ เครื่องมือดับไฟป่าทุกชนิด  รวมไปถึง
เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ อุปกรณ์การสื่อสาร และยานพาหนะ 



  

                         -  การฝึกอบรม คือการอบรมพนักงานดับไฟป่า  และเยาวชนอาสาสู้ไฟ
ป่าให้มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องดับไฟป่า ตลอดจนยุทธวิธีในการดับไฟป่า  
เพื่อให้มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานดับไฟป่า 
                    (6)  การตรวจหาไฟ  (Detection)  ในช่วงฤดูไฟป่า  การลาดตะเวณตรวจหา
ไฟ ถือเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติงานดับไฟป่า การตรวจหาไฟเพื่อให้ทราบว่าก าลัง
เกิดไฟไหม้ป่าขึ้นที่ใด เพือ่ท่ีจะได้ด าเนินการ 
ดับไฟป่าต่อไป การตรวจหาไฟท าได้หลายวิธี ไดแ้ก่ ใช้พลลาดตระเวณ  เช่น อาสาสู้ไฟ
ป่าประจ าหมู่บ้าน ใช้หอดูไฟ หรือตรวจหาไฟโดยเครื่องบิน เป็นต้น 

 
                    5.2  ขณะเกิดไฟป่า 
                         -   ควรพิจารณาในการเข้าไปดับไฟ  เพราะถ้าไม่มีความเข้าใจในการลุก
ไหม้ของไฟป่า จะได้รับอันตราย ควรพิจารณาในการเข้าไปดับไฟเพราะไฟป่าเมื่อลุก
ไหม้ความรุนแรงของไฟขึ้นอยู่กับเชื้อเพลิงท่ีลุกไหม้และกระแสลม  ยิ่งในหุบเขาจะเป็น
การยากที่จะรู้ว่าทิศทางของไฟจะไปทางใด เพราะการลุกไหม้ในพื้นที่สูง ๆ ต่ า ๆ ไฟจะ
เปลี่ยนทิศทางอยู่ตลอดเวลา 
                         -  ถ้ายังไม่มีเครื่องมือ หรือยังไม่มีเจ้าหน้าท่ีดับเพลิง จากหน่วยควบคุม
ไฟป่าแล้วอย่าเข้าไปเสี่ยงในการดับ  เว้นแต่เป็นการลุกไหม้เล็กน้อยของไฟท่ีเกิดจาก
พวกหญ้าต่าง ๆ เช่น  หญ้าคา หญ้าขจรจบ หญ้าสาบเสือ พวกพืชไร่ ข้าว อ้อย  ท่ีเกิดลุก
ไหม้จะติดต่อลุกลามสร้างความเสียหายได้ถ้าไม่รีบดับก็จะติดต่อลุกลามเข้าไปในป่าไม้
ยืนต้นหรือเข้าบ้านเรือน  ควรช่วยกันตัดก่ิงไม้สดตีไฟท่ีลุกไหม้ตามบริเวณหัวแนวให้
เชื้อเพลิงแตกกระจาย  แล้วตีขนานกับไฟท่ีก าลังจะเริ่มลุกลามหรือใช้รถทับหญ้าให้
ราบเรียบตามแนวท่ีไฟจะลุกลามไปถึง  จะท าให้เพลิงลุกไหม้น้อยลง   ถ้ามีรถแทรกเตอร์
ควรไถไร่อ้อยหรือข้าว ท าเป็นแนวกันไฟมิให้เกิดการติดต่อลุกลามได้ แนวกันไฟอาจ
กว้างตั้งแต่ 5-10 เมตรหรืออาจกว้างถึง 100-200 เมตร ขึ้นอยู่กับพื้นที่ถูกไฟไหม้ 
เชื้อเพลิงและลักษณะอากาศ 



  

                         -  การดับไฟป่า (Suppression)  เป็นงานท่ีหนักท่ีสุดและเสี่ยงอันตราย
ท่ีสุด  การจัดรูปแบบในการเข้าดับไฟ   เป็นงานศิลปการต่อสู้ขั้นสูงสุดมากกว่าจะเป็น
วิทยาศาสตร์ เนื่องจากทฤษฎีในการดับไฟป่า 
ท่ีแน่นอนไม่อาจเขียนได้  เพราะการปฏิบัติงานต้องพลิกแพลงไปตามสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา อย่างไรก็ตามการก าหนดเทคนิคและกลยุทธในการดับไฟก็
เป็นสิ่งจ าเป็นการน าไปดัดแปลงใช้ให้เหมาะสมกับการดับไฟป่าแต่ละครั้ง 
                    5.3  หลังจากไฟป่าสงบลงแล้ว 
                         -  ตรวจดูบริเวณท่ียังมีไฟคุกรุ่นพร้อมท่ีจะลุกไหม้ขึ้นเป็นไฟอีก เมื่อพบ
แล้วจัดการดับให้สนิท 
                         -  ค้นหาและช่วยเหลือคนและสัตว์ที่หนีไฟออกมาและได้รับบาดเจ็บ 
                         -  ระวังภัยจากสัตว์ท่ีหนีไฟป่าออกมาซ่อนตัวในไร่ นา สวน  หรือ
หมู่บ้าน จะมาท าอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ 
                         -  ปรับพื้นที่เชิงเขา พื้นท่ีลาดชัน  ให้เป็นขั้นบันได  เพื่อลดการพังทลาย
ของดินเมื่อมีฝนตก ชะล้าง ถล่ม ทลายลงมา 
                         -  ท าการปลูกป่าทดแทน ปลูกหญ้าคลุมดิน ปลูกไม้โตเร็ว 
                         -  รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนใหรู้้เรื่องวิธีการป้องกันไฟป่า  ด้วยการ
ประชาสัมพันธ์  การสอน การติดป้ายค าเตือน  การฝึกอบรมประชาชน และอาสาสู้ไฟป่า
ไว้เป็นก าลังส ารองช่วยดับไฟและป้องกันไฟป่าเกิดขึ้นอีก  

 
6.  ภัยซ้ าซ้อนหลังจากเกิดไฟป่า 
                    6.1  อุทกภัย แผ่นดินเล่ือน แผ่นดินถลม่ น้ าป่าไหลหลาก เกิดจากฝนตก
หนัก ดินซึมซับน้ าได้น้อย จึงเกิดน้ าป่าไหลหลาก 
                    6.2  ภัยแล้ง ความขาดแคลนอาหารและน้ า เนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาล 
                    6.3  อันตรายจากสัตว์ร้ายที่หนีออกจากป่าเข้ามาอาศัยไร่ นา สวน  และเข้า
มาอยู่ในหมู่บ้าน เช่น งู เสือ ช้าง ฯลฯ 
                    6.4  สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง อากาศร้อน เกิดภัยธรรมชาติชนิดต่าง ๆ  
รุนแรงขึ้น 



  

                    6.5  เกิดอุบัติเหตุในการจราจรทางบก ควันไฟปกคลุมเส้นทางจราจร เช่น  
รถยนต์ประสบอุบัติเหตุใหญ่ ๆ ทุก ๆ ปี 
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