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ค�ำน�ำ

ชุมชนในเปลวเพลิง พรุควนเคร็ง
“ไฟเหมือนดาบสองคม เป็นบ่าวหรอืเป็นนายเรากไ็ด้ แต่สาธารณชน

เกลียดไฟเหมือนเกลียดน�้าท่วม ความเกลียดน้ีเองเป็นด่ังค�าเช้ือเชิญให้เรา
ท�าความรู้จักกับไฟในแง่มุมใหม่ๆ เพราะไฟมีทั้งที่เป็น “ไฟดี” (good fire) และ 
“ไฟไม่ดี” (bad fire) โดยเฉพาะ “ไฟดี” ที่ท�าให้ระบบนิเวศยั่งยืน ดีต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ ช่วยสร้างป่าหลายชั้นอายุ และช่วยสร้างความยั่งยืน
ให้แก่ชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน” 

ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ และคณะ ลงไปเดินป่าพรุควนเคร็ง อ.ชะอวด 
จ.นครศรีธรรมราช เพื่อศึกษานิเวศวิทยาไฟป่า และการจัดการ ข้อค้นพบ
ส�าคญัโต้แย้งกบัความเชือ่ต่อๆ กนัว่า “ไฟมาป่าหมด” เพราะ “ไฟ” ไม่ได้ผลาญ
ท�าลายแต่เท่านั้น หากได้สร้างให้เกิดความสมบูรณ์แก่ป่า เพิ่มอาหารให้แก่คน
และสตัว ์ต้นไม้และพืชพรรณบางชนดิได้เจรญิงอกงามขึ้น โดยเฉพาะเมื่อตอ้ง
จดัการไฟป่า กจ็ะลดความรนุแรงและความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ ด้วยการท�าความ
เข้าใจสิ่งที่เรียกว่า “นิเวศวิทยาของไฟป่า”

ไฟป่าที่เห็นๆ กัน สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 

1)	 ไฟใต้ดนิ	(Ground	Fire) คอืไฟทีไ่หม้ชัน้ดนิอนิทรย์ีใต้ผวิดิน โดย
ในป่าพรุ ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาในครั้งนี้ ยังแบ่งย่อยเป็นป่าพรุ ประเภทที่มี “พีท” 
และ “ไม่มพีที” โดยพทีคอืชัน้ดนิที่มกีารสะสมซากพชืและอนิทรย์ีวตัถทุีไ่มใ่คร่
จะสลาย เป็นดินอินทรีย์มีลักษณะยวบ เมื่อเผาไหม้เกิดไฟใต้ผิวดิน และดับได้
ยาก ชาวบ้านทางภาคใต้เรียกว่า “ไฟกินดุด” 

2)	 ไฟผิวดิน	(Surface	Fire) คือไฟที่ไหม้เศษใบไม้ และซากพืชบน
ผิวดิน ตลอดจนกล้าไม้ ลูกไม้ ไม้วัยรุ่นขนาดเล็ก และพืชล้มลุกต่างๆ 

3)	 ไฟเรอืนยอด	(Crown	Fire) คอืไฟทีไ่ม้พุม่ใบเรอืนยอดต้นไม้ ซึง่
มักเป็นต้นสน ซีดาร์ ต้นเฟอร์ หรือต้นไม้ที่ใบมีน�้ามัน 
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และสิง่ทีค่วรเข้าใจต่อไปอกีด้วย นัน่คอื เรจมีของไฟป่า (Fire Regime) 
เพราะเรื่องส�าคัญมากในเร่ืองไฟป่าคือบริบท หรือระบบการไหม้ ที่เรียกว่า 
“เรจีม” ของไฟ ซึ่งจะส่งผลให้การไหม้ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ความรุนแรง
ของไฟป่าแตกต่างกนัด้วย โดยสิง่ท่ีก�าหนดเรจมีของไฟป่าทีส่�าคญั ม ี3 เรือ่ง คอื

1)	 ความถี่ของไฟ	(Frequency) เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ท�าให้เกิดไฟ
ได้แก่ ลักษณะของเชื้อเพลิงและสภาพภูมิอากาศ เช่น ใบไม้ที่ทับถม การผลัด
ใบ ความชื้นในอากาศ หรือน�้าในดิน ส่งผลต่อการเกิดของไฟ ซึ่งความถี่ของ
ไฟนัน้สมัพันธ์ในทางกลบักนักับความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ดนิ โดยดินแห้งแล้ง 
เชื้อเพลิงจะสลายช้า การสะสมเชื้อเพลิงที่พื้นดินมาก เกิดไฟมากขึ้น 

2)	 ความรุนแรงของไฟ	(Intensity) ความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณ
เชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ โดยทั่วๆ ไปเมื่อฤดูแล้งผ่านไปเรื่อยๆ เชื้อเพลิงจะแห้ง
มากขึ้น ไฟก็จะรุนแรงขึ้น เพราะเศษไม้ ปลายไม้ ร่วงหล่นมากขึ้น ความชื้น
ในอากาศและน�้าในดินลดลง แห้งมากขึ้น โดยป่าที่ถูกไฟไหม้บ่อยจะช่วยลด
ปริมาณเชื้อเพลิงที่สะสมในป่า และมีแนวโน้มว่าเป็นไฟไม่รุนแรง

3)	 เวลาท่ีเกิดไฟป่า	 (Seasoning) เกี่ยวข้องกับฤดูกาลที่เกิดขึ้น 
หรือช่วงระยะเวลาที่เกิดไฟป่า มีตัวอย่างการศึกษาในต่างประเทศพบว่า ไฟ
ต้นฤดูแล้งจะรุนแรงน้อย แต่ไฟปลายฤดูจะรุนแรงมาก ในออสเตรเลีย พวก
อะบอริจินซึ่งเป็นชนพื้นเมืองใช้ไฟในต้นฤดูชิงเผาใบไม้ที่สะสมอยู่ในป่า แต่
พอคนผิวขาวไปอยู่แทนปล่อยให้น�้าในพรุแห้ง เมื่อไฟเกิดปลายฤดูจึงเป็นไฟ
รุนแรงมาก ส่วนกรณีป่าพรุที่ควนเคร็ง ซึ่งเป็นพื้นที่ท�าการศึกษาครั้งนี้ ไฟป่า
แบบดัง้เดมิจะไหม้เดอืนมถินุายน-กรกฎาคม และต่อเนือ่งไปนานถงึประมาณ
เดือนกันยายน 

ผลกระทบของไฟป่ำ
พืชแต่ละชนิดต่างมีความสามารถในการทนไฟแตกต่างกัน สะท้อน

วิวัฒนาการที่พืชชนิดน้ันปรับตัวให้เข้ากับระบบ หรือเรจีมของไฟ ท�าให้พืช
บางชนิดสามารถเจริญเติบโต รอดตายและแพร่พันธุ์หลังได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากไฟ หรือสร้างความสามารถในการฟื้นตัวเองภายหลังไฟไหม้ ใน
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ทางกลับกันหากไม่มีไฟเลยจะท�าให้พืชทนไฟเหล่านี้สูญพันธุ์ไปได้

ลักษณะของพื้นที่ทนไฟ เช่น มีเปลือกหนา มีกาบใบ หรือชันคล้าย
ขี้ผึ้งช่วยปกป้องตา (Bud)ที่ปลายกิ่ง เช่น พวกชันยอด (Gardenia) มีรากที่เป็น
เหง้า เนื้อไม้แข็ง(Lignotuber) เช่น ต้นเต็ง ที่สามารถแตกหน่อใหม่ได้ หรือพวก
ที่มีเมล็ดเปลือกหนา แต่เมื่อโดนไฟลวกจะงอกได้ง่าย เช่น เมล็ดสัก นอกจาก
นี้พืชที่ทนไฟจะพัฒนาให้มีตาพักตัว (Dormant Buds) ตามล�าต้น และกิ่งก้าน
เช่นเสม็ด รวมทั้งอาจแพร่พันธุ์จากราก หรือเหง้าแข็ง หรือหน่อตามล�าต้น

ต้นเสม็ดขาวในป่าควนเคร็งที่มีเป็นจ�านวนมากนั้นก็มาจากการเกิด
ไฟป่า แพร่ขยายด้วยเมลด็ขนาดจิว๋อยู่ในผลหรอืแคปซลูทีม่ลีกัษณะเนือ้ไม้แขง็ 
ผลเหล่านี้ติดอยู่บนต้นแม่ แล้วจะปล่อยเมล็ดออกมาเมื่อมีไฟ 

แนวทำงกำรจัดกำรป่ำด้วยไฟ เลือกเรจีมของกำรไหม้
นอกจากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ป่าเสม็ดนั้นพบมากในทาง

ตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย รัฐควีนส์แลนด์ ซึ่งบริเวณบึงเสม็ดน�้าท่วม
จะเรียกกว่า บิลลาบอง (Billabong) พืชที่พบมากเป็นพืชจ�าพวกหญ้าและกก
ในบงึนัน้ย่อยสลายช้า จึงสะสมเป็นเชือ้เพลงิ เขาจึงใช้วิธกีารเผาป่าเพ่ือลดเชือ้
เพลง ทุกๆ 3-5 ปี และเพื่อด�ารงรักษาไว้ซึ่งป่าหลายชั้นอายุ 

การใช้ไฟในออสเตรเลียนั้นต้องใช้ก�าลังคนและงบประมาณ ตลอด
จนเวลาและความพยายามมาก การเผาตามก�าหนด (Prescribed Burn) ใน
ช่วงต้นฤดูแล้วใช้ไฟท่ีมีความรุนแรงน้อย การเผาต้นฤดูนี้ใช้วิธีเผาเป็นหย่อม
(Patch Burn) การเผาต้นฤดูนี้ยังใช้เพื่อป้องกันไฟรุนแรงปลายฤดู 

การใช้เผาตามก�าหนด (Prescribed Burning) ยังใช้ในอเมริกา ในบึง
เสมด็ของรฐัฟลอริด้า ซึง่เสมด็ชนดิน้ีแพร่พนัธุไ์ด้ดีมากหลงัไฟไหม้ แต่เนือ่งจาก
เสม็ดถูกจัดว่าเป็นพืชต่างถิ่นที่น�าเข้ามา และระบาดคุกคามพืชท้องถิ่น การ
ใช้ไฟจงึเป็นไปเพือ่ก�าจัดต้นเสมด็ ซ่ึงทีมทีท่�าวจัิยพบว่า ลกูไม้เสมด็สงูน้อยกว่า 
20 นิ้วจะถูกไฟไหม้ตาย การก�าจัดพืชต่างถิ่นด้วยการเผาตามก�าหนด จึงเป็น
วิธีที่ถูกเลือกมาใช้ซึ่งได้ผลดีกว่า การใช้สารเคมี 
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งานศึกษาพฤติกรรมของไฟป่าในพรุควนเคร็งของสุทธิพงษ์ ไชยรักษ์ 
และคณะ (2559) ท�าการเผาด้วยการควบคุมในเดือนเมษายน ซึ่งน�้ายังท่วมขัง 
พบว่าแปลงเสม็ดทั้งที่ดอนและที่ลุ่มมีความรุนแรงของไฟในระดับต�่า ส่วนไฟ
ในทุ่งกระจูดมีความรุนแรงระดับกลาง การเผาในเดือนเมษายนเช่นนี้ ช่วยลด
ปริมาณเชื้อเพลิงได้เกือบคร่ึงหนึ่ง เพราะระดับน�้าในพรุยังสูง ไฟไม่สามารถ
ลุกลามสู่ชั้นพีทในป่าพรุได้ การศึกษาน้ีช่วยชี้ให้เห็นแนวทางการใช้ประโยชน์
ไฟต้นฤดูเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงลง 

ดงันัน้ความเสีย่งในการป้องกนัมใิห้มไีฟไหม้ในป่าเลยเป็นเรือ่งทีส่ร้าง
ความเสียหาย เพราะเกิดการสะสมเชื้อเพลิงที่เป็นอันตรายโดยเฉพาะในพรุที่
เชื้อเพลิงแทบไม่สลาย หากเชื้อเพลงท่ีสะสมมากๆ เกิดไฟขึ้นโดยไม่ตั้งใจจะ
ลกุไหม้อย่างรนุแรง ไหม้ลกึถงึชัน้พที ส่งผลกระทบต่อชวีติคน พชืและสตัว์ อกี
ทั้งไฟต้นฤดูช่วยการเจริญเติบโตของพืชทนไฟ โดยเฉพาะเสม็ดและจูด ในพรุ
ควนเคร็งที่มีไม้เสม็ดขาว และจูด ต่างมีประโยชน์นานัปการ ต้นจูดก็ต้องการ
ไฟ ถ้าอายุห้าปีตอกจะแข็งใช้ไม่ได้ ต้นเสม็ดให้เนื้อไม้ และผลผลิตอีกมากมาย 
ในบึงเสม็ด มีปลานานาชนิด มีเห็ดเสม็ดเป็นที่นิยมบริโภค ต้นเสม็ดยังใช้เป็น
ยารักษาโรค ถ้าไม่มีไฟระบบนิเวศนี้จะสมบูรณ์ไม่ได้ แล้วจะเลือกจัดการป่า
ด้วยไฟอย่างไร จะใช้การเผาตามก�าหนดอย่างไร โดยประเมนิให้ได้วา่ระดบัไฟ
ทีย่อมรบัไม่ได้เกดิขึน้ตอนทีส่ภาพเชือ้เพลงิและอากาศรวมกนัแล้วส่งผลให้ไฟ
ไหม้รุนแรงและลุกลามวงกว้างได้ง่าย 

การศกึษานเิวศวิทยาไฟป่า และการจดัการป่าพรคุวนเครง็ อ.ชะอวด 
จ.นครศรธีรรมราช น�ามาสูข้่อสรปุเรือ่งการใช้ไฟเผาต้นฤดูขณะทีน่�า้ในดนิยงัมี
อยู ่ท�าอย่างน้ีบ่อยดกีว่า ปล่อยให้ใบไม้ร่วงทบัถม นานหลายปี แล้วเกดิไฟเผา
ปลายฤดูแล้ง จะโดยบังเอิญหรือตั้งใจตอนที่น�้าในพรุแห้ง มันจะเป็นไฟรุนแรง
มาก ยากที่จะดับได้จนลงไปติดใต้ดิน ในการลดปริมาณเช้ือเพลิง จะต้องไม่
ปล่อยให้สะสมมากเกนิไป น่ันคอืชงิเผา ไม่ปล่อยให้น�า้ในพรแุห้ง อาจเผาตาม
ก�าหนดความถี่ 3-5 ปีครั้ง

นอกจากน้ีควรมีการศึกษานิเวศวิทยาไฟป่านี้อย่างจริงจัง และ
ติดตามประเมินเก่ียวกับเรจีมของไฟไหม้ที่เกิดข้ึนในพรุ ตลอดจนผลกระทบ
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ทางนิเวศวิทยา โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลเรจีมของไฟนี้จะเป็นยุทธศาสตร์ใน
การใช้ไฟเผาตามก�าหนด ไฟรุนแรงต�่าต้นฤดูควรมีระบบการไหม้ที่สัมฤทธ์ิผล
จริงๆ เพื่อป้องกันไฟที่รุนแรงภายหลัง โดยไฟต้องเป็นประโยชน์กับป่าและ
คน รวมถึงการใช้ไฟเพื่อป้องกันไฟ (Preventive Burning) ในสถานการณ์ที่
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

นางศรีสุรางค์	มาศศิริกุล

ผู้อ�านวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว
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ชุมชนในเปลวเพลิง พรุควนเคร็ง :  
นิเวศวิทยำไฟป่ำ และกำรจัดกำร

ไฟป่าเป็นปัจจัยส�าคัญยิ่งอย่างหนึ่งในนิเวศวิทยาภูมิทัศน์ เพราะไฟ
เป็นกระบวนการส�าคัญที่ป่าบางประเภทได้พึ่งพิง ทัศนคติของคนไทยต่อไฟ
ป่าเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

ภาพถ่ายโดยคุณพโยม เพ็ชรพันธ์

คณะวิจัยเรา1 ลงไปส�ารวจและศึกษาพรุควนเคร็ง อ.ชะอวด 
จ.นครศรีธรรมราช ได้เห็นป่าเสม็ด-จูด ที่ไกลโพ้น ตรงขอบฟ้าสามารถเห็น
เขาหัวแตก และอกทะลุ พัทลุงได้เลือนลาง เป็นที่ทราบกันดีว่าต้นเสม็ดขาว 
(Melaleuca cajuputi) น้ันเป็นต้นไม้ที่ทนไฟ พึ่งพาไฟ ประเทศที่วิชาการ
ป่าไม้ก้าวหน้ามากที่สุดใช้ไฟจัดการพรุสองประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา และ

1ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์, ดร.โกมล แพรกทอง, นายชัยณรงค์ คงเกื้อ, นางวันเพ็ญ เพชรคง และนาง

แช่ม เพ็ชรจันทร์



8

ออสเตรเลีย ยังคงใช้ไฟเป็นเคร่ืองมือในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ คือ 
การเผาตามก�าหนด (Prescribed Burning) ตราบเท่าทุกวันนี้ (Myer RL et al. 
2001; QNPWS 1995) 

ดเูหมอืน Sandrasegaran, 1966 ได้บนัทึกไว้เป็นคนแรกๆของเอเซยี
อาคเนย์ ว่าต้นเสม็ดขาวนั้นเป็นพันธุ์ไม้ที่แพร่พันธุ์ได้ดีหลังไฟไหม้ ข่าวคราว
ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งมีบ่อยคร้ังในปัจจุบัน เร่ืองราวเหล่านี้ต่างบันดาลใจให้
เราเข้ามาศึกษาพรุควนเคร็ง

การเข้าไปในหมู่บ้านพรุควนเคร็งครั้งนี้เราใช้วิธีการศึกษา โดยใช้
กระบวนการ PRA (Participatory Rural Appraisal) เก็บข้อมูลทุกขั้นตอน ซึ่ง
มีเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้อาวุโส ผู้ใหญ่บ้าน ก�านัน อบต แม่บ้าน และชุมชนเข้าร่วม 
เราได้พดูคยุกบัผูอ้าวโุสของหมูบ้่าน เกบ็ข้อมลูจ�าเป็นในภาคสนาม เดินพดูคยุ
ด้วยกนั ตลอดจนถ่ายรปู เพราะรปูถ่ายเพียงรปูเดยีวก็บอกเรือ่งราวได้มากมาย 
นอกจากนี้เราพยายามสืบค้นเอกสาร (Literature Search) เพื่อประกอบการ
ศึกษาด้วย

1. ประวัติไฟป่ำในพรุควนเคร็ง 

อำชีพดั้งเดิม
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เรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้อาวุโสมีอายุ 93 ปีในหมู่บ้าน ท่านเป็นคน
ชรามากท่ีสุดคนหน่ึง แต่ยังมีความจ�ายอดเย่ียม ท่านเล่าว่าอพยพมาอยู่ใน
หมู่บ้านตั้งแต่เป็นหนุ่มรุ่นๆผู้อพยพมาอยู่ที่นี่ยุคแรกๆนั้นปลูกมันส�าปะหลัง 
ไม่นยิมปลกูข้าว เนือ่งจากการปลกูข้าวต้องประสบปัญหาหมปู่ากนิข้าวไร่ ปลกู
มะพร้าวก็เจอกับปัญหาเรื่องกระรอกเจาะ ส่วนพื้นที่เนินในพรุที่เรียกกันว่า
พงักาน ใช้ท�านาบ้าง แต่กท็�าไม่มาก จึงนยิมเอามนัไปแลกข้าวกบัคนที ่อ.ระโนด 
จ.สงขลาห่างไปไม่ถึงยี่สิบกิโลเมตร นอกจากนี้นิยมเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย หาผึ้ง
ตามต้นยวนผึ้ง อาทิ ต้นคลิ้ง ต้นยาง ต้นไทร

ผึ้งหลวงนั้นเป็นสัตว์อพยพ จะอยู่ในป่าบกเดือน 3-6 แล้วจะย้ายไป
ป่าพรุเดอืน 7-10 จากนัน้ย้ายลงเกาะชายฝ่ังทะเลตะวนัตกเดือน 11-12 (พีเ่ณร 
2561 สนทนาเป็นการส่วนตัว) หาปลา ขายหนังสัตว์ เช่น หนังจระเข้น�้าจืด 
ตะโขง อาชีพที่ส�าคัญอีกอย่างคือ ถอนจูด ทอเสื่อ และเครื่องจักสานต่างๆ

อนึ่ง เมื่อ 70 ปีที่แล้วยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านใช้ขี้ใต้ (อิสาน เรียก
ตะบอง) เป็นเครื่องให้แสงสว่าง ท�าจากเปลือกเสม็ด ชุบน�้ามันยางที่ได้จากต้น
ยางป่าสันทราย ห่อด้วยใบเตย แล้วใช้ตอกไม้ไผ่มัด นี่เป็นทรัพยากรชายทะเล
ของไทยเรา
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ประวัติไฟป่ำในพรุควนเคร็ง

ฤดูไฟป่ำ

สันนิษฐานว่าคงมีการใช้ไฟในป่าพรุมานานแล้ว ฤดูไฟป่าจะเริ่มใน
เดือน 6-7 คือ หลังเดือน 5 สงกรานต์ เดือน 5 หรือเดือนเมษายนนั้นพื้นที่ยัง
เปียกอยู่ ฤดูไฟป่านั้นยาวนานถึงเดือน 10 (เดือนกันยายน) เราเดินทางเข้าไป
ในป่าพรุควนเคร็งครั้งนี้ เมื่อ 8 มิถุนายน 2561 น�้าในพรุยังมีอยู่

ชาวบ้านเล่าว่าเมื่อเกิดไฟป่า รุ่งปี จูดและเสม็ด เกิดขึ้นมาก ดีกว่า
การปลูก เนื่องจากนกพริกจะกินต้นจูดที่ปลูกหมด ชาวบ้านมีอาชีพถอนจูด 
หรือตัดไม้สเม็ดขาย ท�าถ่าน หรือไม้หลา ในอดีตจึงมีไฟไหม้ทุกปี แต่ต้นเสม็ด
ไม่ตาย ไฟยังใช้หาเต่า หาอาหาร และเผาเพื่อให้การเดินทางง่ายขึ้น จูดที่เกิด
ขึน้ใหม่หลงัไฟไหม้จะมขีนาดเลก็เท่ากนั คณุภาพด ีท�าเครือ่งจกัสานได้สวยงาม
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แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีการบันทึกรายละเอียดของการเผาป่าใน
แบบการเผาดั้งเดิม (Traditional Use) เราจึงขาดข้อมูลพฤติกรรมไฟป่าในอดีต 
สนันษิฐานว่าคงเกดิไฟทกุเดอืน และน่ามมีากในกลางฤด ูแน่นอนว่าไฟป่าย่อม
มอีทิธพิลต่อโครงสร้าง และพลวตัรของป่า (Andersen and Braithwaite, 1992) 
จงึเกดิป่าเสม็ด และป่ากก กระจูดในภมิูทศัน์ (Landscape) ดงัทีเ่หน็ในปัจจบุนันี้

ชาวบ้านเล่าว่าเมื่อก่อนปี 2505 มีต้นเสม็ดขนาดใหญ่โอบไม่รอบ 
และยังพบต้นเตียว หว้าน�้า จิกนา และตะกู ปะปนบ้าง

ไฟไหม้ครัง้ใหญ่เกดิข้ึนในพรเุสมด็ หลงัวาตภยัรนุแรงของภาคใต้เม่ือปี 
พ.ศ. 2505 ที่มีต้นไม้ล้มระเนระนาด เศษไม้ที่เหลือจากการท�าไม้ได้สะสมเป็น
เชือ้เพลงิอย่างด ีประจวบกบัเกดิภาวะแห้งแล้งในปี 2506จนเกดิไฟขนาดใหญ่ 
ที่ไหม้ลงถึงชั้นดินอินทรีย์ หรือช้ันพีท (Peat) ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ไฟกินดุด” 
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พีท คือ ชั้นดินที่มีการสะสมซากพืช และอินทรีย์วัตถุที่ไม่ใคร่จะสลาย เป็นดิน
อินทรีย์มีลักษณะยวบ ท�าให้เกิดไฟใต้ผิวดิน และดับได้ยาก

หลังปี 2506 ก็เข้าสู่ยุคเกษตรเชิงพาณิชย์มากข้ึน ปัญหาเรื่องไฟ
ป่าเกิดขึ้นบ่อยเป็นประจ�า เพราะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินอย่างมาก 
ประกอบกับอากาศแห้งแล้งจากปรากฏการณ์ เอล นิ โญ่ กระแสสังคมบีบให้
ทางราชการป้องกันไฟป่าและเร่งดับไฟ มีการระบายน�้าออกจากพรุมากขึ้น 
เนื่องจากมีการขยายปลูกปาล์มน�้ามัน แต่ก็ยังไม่สามารถป้องกันไฟได้ ไฟมัก
ไหม้เกือบทุกๆ 4-5 ปี

ปกติต้นเสม็ดแม้ถูกไฟลวกก็ไม่ตาย ต้นเสม็ดขาวจะมีกิ่งเล็กๆแตก
ออกมาจากล�าต้นหลังไฟไหม้ เรียกว่า Epicormic Branch ชาวบ้านเรียกว่า 
แหนะ กิ่งเกิดใหม่ตามล�าต้นนี้จะช่วยสังเคราะห์แสงแม้เรือนยอดจะถูกไฟไหม้

ต้นเสม็ดขาวมีผลที่มีลักษณะเป็นแคปซูลเล็กๆ มี 36, 185, 611 
แคปซูล/กิโลกรัม (Tran et al. 2012) ภายในแคปซูลมีเมล็ดมากมาย แคปซูล
แข็งนี้จะเปิดออกเมื่อไฟไหม้ เมล็ดปลิวไปตามลม ชอบงอกตามที่โล่งๆความ
สามารถแพร่พันธุ์หลังไฟไหม้ ท�าให้เสม็ดขาวเกิดขึ้นเป็นหมู่ไม้ชนิดเดียวล้วน 
(Pure Stands) ที่พรุบาเจาะ นราธิวาส มีลูกไม้เสม็ดขาวเกิดข้ึนเฉล่ีย 73.8 
ต้น/ตารางเมตร ภายหลังเกิดไฟไหม้ (Tomita et al., 2000) งานศึกษาที่พรุ
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ควนเคร็งอีกชิ้นหน่ึงก็คือ จ�านวนลูกไม้เสม็ดในแปลงที่ไฟไหม้ หลังจากไหม้
แล้ว 1 ปี มีจ�านวนต้นเสม็ดเพิ่มขึ้นจนหนาแน่น 20,000 ต้นต่อเฮกตาร์ เปรียบ
เทยีบกบัแปลงท่ีไม่ถกูไฟไหม้มคีวามหนาแน่นลดลงเป็น 15,500 ต้นต่อเฮกตาร์ 
(ทศพล แพทย์ชัยโย และคณะ, 2559) 

ป่าเสม็ดขาวก็มีบทบาทส�าคัญในการกักเก็บคาร์บอนในพรุควนเคร็ง 
พบว่ามีมวลชีวภาพเหนือดินเฉล่ียของป่าเสม็ดที่ดอน 44.82 ตันต่อเฮกตาร์ 
(หากเอา 2 หารค่ามวลชีวภาพก็จะเท่ากับปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บได้) สาพิศ 
ดีลกสัมพันธุ์ และคณะ (2556) และทางคณะวิจัยยังศึกษาความลึกของดินชั้น
พรุ หรือพีท(peat)ที่พรุควนเคร็ง โดยเก็บตัวอย่างดินเป็น Grid พบว่าความลึก
ดินชั้นพรุมีความลึกผันแปร จาก 0.00 ถึง 3.1 เมตร โดยมีค่าเฉลี่ยความลึกอยู่
ที่ 0.78 เมตร และมีค่าเฉลี่ยของการกักเก็บคาร์บอน 500.19 ตันต่อเฮกตาร์

กระแสสังคมที่มองไฟป่าดุจปีศาจ บีบบังคับให้การป่าไม้มุ่งเน้นแต่
เรือ่งดบัไฟ เน้นป้องกนัไม่ให้เกดิไฟไหม้ป่ามาเมือ่ราว 40 ปีมานีเ้อง แต่กระนัน้
ก็ยังคงเกิดไฟป่าอยู่เสมอ บ่อยครั้ง ทั้งนี้เพราะไฟป่านั้น เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบธรรมชาติ พืชก็ได้วิวัฒนาการมาให้เข้ากับไฟ เพราะโลกของเรานั้นเป็น
ดาวเคราะห์แห่งไฟด้วย เช่นเดียวกับที่เป็นดาวเคราะห์แห่งน�้า

2. นิเวศวิทยำของไฟป่ำ 

ไฟป่ำเองแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1)	 ไฟใต้ดิน	 (Ground	Fire) คือไฟที่ไหม้ชั้นดินอินทรีย์ใต้ผิวดินที่
เรียกว่า พีท อนึ่งป่าพรุนั้นมี 2 ประเภท คือ มีพีท (Peat Swamp) กับ ไม่มีพีท 
(Non-Peat Swamp) พีทปรกติสะสมเป็นรูปกระทะหนาสุดที่ตรงกลาง ที่ขอบ
พรุจะมีพีทตื้น ตัวอย่างพรุที่ซาราวัคบอร์เนียว ตรงกลางพรุหนาถึง 14 เมตร 
ค�านวณอายุด้วยวิธี Radiocarbon ได้ 4,300 ปี จึงประมาณได้ว่าทุก 100 ปี 
พีทจะสะสมหนาได้ 30 เซนติเมตร (Baur, 1964) พีทนั้นอาจเกิดบนภูเขาก็ได้
ในที่ซึงดินไม่อุดมสมบูรณ์ เช่น ที่เก็นติ้งไฮแลนด์ ของมาเลเซียมีสนสามพันปี 
(Dacrydium)และต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงขึ้นปะปนอยู่ด้วย
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2)	 ไฟผิวดิน	(Surface	Fire) คือไฟที่ไหม้เศษใบไม้ และซากพืชบน
ผิวดิน ตลอดจนกล้าไม้ ลูกไม้ ไม้วัยรุ่นขนาดเล็ก และพืชล้มลุกต่างๆ

3)	 ไฟเรือนยอด	(Crown	Fire) คือ ไฟที่ไหม้พุ่มใบเรือนยอดต้นไม้ 
ซึ่งมักเป็นต้นสน ซีดาร์ ต้นเฟอร์ หรือต้นไม้ที่ใบมีน�้ามัน เช่น ยูคาลิปตัส

ไฟไหม้แต่ละทีก่แ็ตกต่างกนั โดยไหม้ตามลม หรอืไหม้ขึน้เขา เรยีกว่า 
Head Fire ส่วนไหม้ทวนลม หรือลงเขา เรียกว่า Back Fire (Crowley, 1994)

เรจีมของไฟป่ำ (Fire Regime)

เรื่องส�าคัญมากในเรื่องไฟป่า คือ บริบท หรือระบบการไหม้ ที่เรียก
ว่า “เรจีม” ของไฟ ที่จะท�าให้การไหม้ของแต่ละพื้นที่ แต่ละฤดูกาลแตกต่างกัน 
ท�าให้ความรุนแรงของไฟแตกต่างกันด้วย

ปัจจัยที่ก�าหนด เรจีม ของไฟป่าที่ส�าคัญมี 3 ปัจจัย คือ

1)	 ความถี่	(Frequency) ไฟเกิดบ่อยแค่ไหน

2)	 เวลาที่เกิดไฟป่า	(ฤดูกาล)

3)	 ความรุนแรงของไฟ	(Intensity)

ปัจจัยสามอย่างนี้ท�าให้มีความแตกต่างของไฟที่เกิดขึ้น และยังแตก
ต่างตรงที่ไหม้ทวนลม หรือตามลม ไหม้ขึ้นเขาหรือลงเขา การเข้าใจผลกระทบ
จากไฟป่าที่มีต่อระบบนิเวศ ว่าจะส่งผลต่อดิน และสัตว์อย่างไร นั้นจะขึ้นอยู่
กับปัจจัยของเรจีม นั่นคือ ความถี่ ความรุนแรง และฤดูกาลที่เกิดไฟ เรื่องนี้จึง
เป็นเรื่องส�าคัญที่ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการไฟป่าให้เหมาะกับป่าแต่ละ
ประเภท

ควำมถี่ของไฟ (Frequency) 

ความถี่ของไฟขึ้นอยู ่กับลักษณะของเชื้อเพลิง และภูมิอากาศ 
(Climate) คือ เรื่องนี้จะส่งผลต่อการเกิดไฟ และสภาวะที่เล้ียงไฟให้ดับยาก
หรือไม่ (Walker, 1981)
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ลักษณะเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับป่าแต่ละประเภท ขึ้นอยู่กับฤดูกาลที่
ควบคุมการเจริญเติบโต และอายุขัย ร่วงหล่นของใบไม้ และกิ่งก้าน หมายถึง 
ต้นไม้มีฤดูผลัดใบ หรือเขียวชะอุ่มตลอดปี ความชื้นในอากาศ และน�้าในดินที่
จะเร่งให้เกิดไฟป่าขึ้น

ความถ่ีของไฟน้ันสัมพันธ์ในทางกลับกันความอุดมสมบูรณ์ของ
พื้นดิน กล่าวคือ ท่ีซ่ึงดินแห้งแล้ง เชื้อเพลิงจะสลายช้า ท�าให้เกิดเชื้อเพลิง
สะสมบนพื้นดินได้มาก

ควำมรุนแรงของไฟ (Intensity)

ความรนุแรงของไฟนัน้สมัพนัธ์กบัปริมาณเชือ้เพลงิทีถ่กูเผาไหม้ โดย
ทั่วๆไปแล้ว เมื่อฤดูแล้งผ่านไปเรื่อยๆเชื้อเพลิงจะแห้งมากขึ้น ไฟก็จะรุนแรง
ขึ้น เพราะใบไม้ เศษไม้ ปลายไม้ ร่วงหล่นมากขึ้น แห้งมากขึ้น ความชื้นใน
อากาศและน�้าในดินลดลง

เราวดั หรอืบอกความรนุแรงไฟป่าได้โดยสงัเกตความสงูของร่องรอย
ไฟไหม้ตามโคนต้นไม้ และลกัษณะการไหม้เป็นหย่อมๆหรอืเป็นผืนใหญ่ ตลอด
จนใช้อุณหภูมิของไฟ (Press, 1987)

ความถีแ่ละความรนุแรงของไฟจะกลบักบัความยาวของฤดแูล้งทีผ่่าน
ไป กล่าวคือไฟต้นฤดูจะรุนแรงน้อย แต่ไฟปลายฤดูจะรุนแรงมาก

ป่าที่ถูกไฟไหม้บ่อยคร้ังจะช่วยลดปริมาณเชื้อเพลิงสะสมในป่า
น้อยลง และมีแนวโน้มว่าเป็นไฟที่ไม่รุนแรง (Stocker, 1980)

ฤดูไฟ ไหม้ (Season)

ดังกล่าวแล้วในตอนต้นว่า ไฟป่าที่ควนเคร็ง อ.ชะอวดในแบบดั้งเดิม
นั้นจะไหม้เดือน 6-7 ส่วน ช่วงสงกรานต์เดือน 5 ในพรุยังมีน�้าขังอยู่ ฤดูไฟป่า
นั้นยาวนานไปถึงเดือน 10 หรือ เดือนกันยายน และตอนคณะของเราลงพื้น
ทีเ่มือ่ต้นเดอืนมถินุายน 2561 นัน้ น�า้ในพรกุย็งัมอียู ่ฤดฝูนน�า้นองทีค่วนเครง็
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นั้นเริ่มเดือน 11 ดังนั้นถ้าจะท�าการเผาป่าเพื่อลดเชื้อเพลิงในป่า ก็ควรท�าใน
ตอนต้นฤดูแล้ง คือ เดือนเมษายน – มิถุนายน

ผลกระทบทำงนิเวศวิทยำจำกไฟป่ำ

1)	 ไฟป่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมบัติของดิน	เนื่องจากความ
ร้อนและขี้เถ้า และจะส่งผลทางอ้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืช สัตว์ใน
ดิน 

หลังไฟไหม้ แคลเซียม ออแกนนิคคาร์บอน ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน 
และธาตุอาหารอื่นๆจะเพ่ิมขึ้นชั่วคราว เพราะได้จากขี้เถ้า และอินทรีย์วัตถุ
ที่ถูกไฟเผา

แม้ธาตุอาหารจะเพิ่มขึ้น แต่ก็จะถูกฝนชะล้าง และอาจเกิดยาวนาน
ต่อไปอีกได้ นอกจากนีอ้าจสญูเสยีธาตอุาหารในระหว่างไฟไหม้โดยเผาเป็นไอ
ติดไปกับอนุภาคของควันไฟ

ผลของไฟป่าที่มีต่อธาตุอาหารนี้จึงยากที่จะสรุปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างดิน ภูมิอากาศ และพืชพรรณที่เกิดขึ้นภายหลัง หากเป็น
ป่าบก เมื่อเกิดไฟป่าแล้ว ฤดูฝนตามมาทันที ดินย่อมถูกชะล้างได้ง่าย ยิ่งถ้า
หากเป็นป่าดงดิบฝนชุกด้วยแล้วจะกระทบต่อการสูญเสียธาตุอาหารมากได้

2)	 ผลกระทบต่อสัตว์ป่า ผลกระทบนี้ก็เอาแน่ไม่ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่
กับความสามารถอยู่รอดที่สัตว์จะเผชิญกับไฟป่า เช่น ตัวตุ่นขุดรูอยู่ในดินก็
สามารถรอดพ้นไฟได้ ความสามารถในการจะหนเีปลวเพลิง และความสามารถ
ทีจ่ะหลบหนจีากสตัว์นกัล่า ตลอดจนแก่งแย่งหาอาหาร หาทีอ่ยูห่ลบซ่อน และ
พื้นที่ที่จะใช้แพร่พันธุ์ภายหลังเกิดไฟป่า (Crowley, 1994 และ Wilson, 1996) 
ปัจจัยต่างๆที่กล่าวน้ีต่างข้ึนอยู่กับระบบหรือเรจีมของไฟ คือ ความถี่ ความ
รุนแรง และฤดูที่เกิดไฟป่า ที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ Catling and Newsome, 
1981 บันทึกไว้ ก็คือบริเวณที่สัตว์ได้ใช้หลบซ่อนตัวมีอยู่หรือไม่ อาทิ ต้นไม้
ยืนต้นตาย ต้นไม้เป็นโพรง (Habitat Trees) หรือมีหย่อมป่าเหลือให้หลบซ่อน
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3)	 ผลกระทบต่อพืช พืชแต่ละชนิดต่างมีความสามารถทนไฟแตก
ต่างกนัมาก อนัสะท้อนให้เหน็ถงึการววิฒันาการทีพ่ชืชนดินัน้ปรบัตวัให้เข้ากบั
ระบบ หรือเรจีมของไฟ (Nambiar, 1985) การเจริญเติบโต การรอดตาย และ
แพร่พนัธุห์ลงัได้รบัผลกระทบโดยตรงจากไฟ (Bond and Wilgen, 1996) หรอืที่
จะสร้างความสามารถฟื้นตัวเองได้ภายหลังไฟไหม้ (Gill, 1975) ความสามารถ
ทนไฟของพชืนีย้งัขึน้อยูก่บัเรจมีของไฟป่า อายุ และลักษณะการปรบัตวัให้ทน
ต่อไฟ (Adaptive Traits) การไม่มีไฟเลยจะท�าให้พืชทนไฟเหล่านี้สูญพันธุ์ได้
เช่นกัน (Gill, 1996)

 ลักษณะของพืชที่ปรับตัวให้ทนไฟ (Adaptive Traits) 

พืชทนไฟจะมีลักษณะดังนี้ เช่น มีเปลือกหนา มีกาบใบ หรือมีชัน
คล้ายขี้ผึ้งช่วยปกป้องตา (Bud) ที่ปลายกิ่ง เช่น พวกชันยอด (Gardenia) มีราก
ที่เป็นเหง้า เนื้อไม้แข็ง เช่น ต้นเต็ง สามารถแตกหน่อใหม่ได้ เมล็ดมีเปลือก
หนาเมื่อโดนไฟลวกจะงอกได้ง่ายขึ้น เช่น เมล็ดสัก พืชที่ทนไฟจะพัฒนาให้มี
ตาพักตัว (Dormant Buds) อยู่ตามล�าต้น และกิ่งก้าน (Lacey et al. 1982) พืช
ทีท่นไฟจงึอาจแพร่พนัธุจ์ากราก หรอืจากเหง้าแขง็ (Lignotubers) หรอืจากหน่อ
ตามล�าต้น (Epicormic Shoots) ต้นไม้ที่มีล�าต้นสูงเปลา เรือนยอดอยู่สูงเหนือ
พื้นดิน จะพ้นจากการถูกไฟลวกเรือนยอดได้ (Bond and Van-Wilgen, 1996)

ต้นไม้ เช่น ยูคา สนทะเล หลิว และแปรงขวด เสม็ด ต้นเสม็ดมีเมล็ด
ขนาดจิว๋อยูใ่นผลหรอืแคปซลู ทีม่ลีกัษณะคล้ายเนือ้ไม้แขง็ ผลเหล่าน้ีตดิอยูบ่น
ต้นแม่ แล้วจะปล่อยเมล็ดออกมาเมื่อมีไฟไหม้ (Auld, 1994) ส่วนต้นไม้สกุล
อะเคเซยี สนอนิเดีย จะเกบ็เมลด็ไว้ในดิน และจะงอกขึน้มาหลงัถูกกระตุน้ด้วย
ความร้อนจากไฟป่า กล้วยไม้หลายชนิดเมล็ดมีการงอกดีขึ้นเมื่อได้รับควันไฟ

พืชที่ไม่มีลักษณะปรับตัวให้เข้ากับไฟ จะถูกไฟฆ่าตาย ไฟจึงเป็น
ปัจจัยหลักที่ควบคุมองค์ประกอบของสังคมพืช และการเติบโตของประชากร
พืช (Bond and Van-Wilgen, 1996) 

4)	 ผลกระทบต่อสงัคมพชื ส�าหรบัชายฝ่ังทะเลทีเ่ป็นสนัทราย ทีลุ่ม่ 
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คลองและโคกหรอืควน เช่น ตัง้แต่นครศรธีรรมราชลงไป ไฟป่าจงึมีอทิธพิลต่อ
การกระจาย องค์ประกอบ และโครงสร้างของสังคมพืช (Raison, 1983) โดย
มีความชื้น และปริมาณธาตุอาหารภายในดินเป็นปัจจัยปฐมภูมิว่าป่าประเภท
ไหนจะเกดิขึน้ได้ แต่ความสามารถทนไฟ และฟ้ืนตวัหลงัไฟไหม้ของพชืจะเป็น
ปัจจยัทตุยิภมู ิทีก่�าหนดบัน้ปลายว่าโครงสร้างของมันจะเป็นอย่างไรหรอืมต้ีน
อะไร

ป่ำเสม็ดขำว (Melaleuca cajuputi หรือ M. leucadendron)

การกระจายของต้นเสม็ดขาวก็สืบเนื่องมาจากการเกิดไฟป่า ที่ควน
เคร็งชะอวด มีคนมาตั้งรกรากนานนับพันปี เพราะมีอาณาจักรโบราณมานาน
แล้ว เช่น อาณาจักรตามพรลิงค์ ปัจจุบันคือ นครศรีธรรมราช และยังมีเมือง
รอง เช่น ไชยา และสะทิงพระ ซ่ึงเคยอยู่ที่พัทลุง มีวัดเขียนบางแก้วโบราณ 
และมีผู้คนอาศัยลงไปถึงอาณาจักรลังกาสุกะ (ปัตตานี) ซ่ึงมีการบันทึกไว้ใน
ศตวรรษที่ 7 ด้วยนักเดินทางชาวจีน อนึ่งที่เขาชัยสน พัทลุง ปัจจุบันยังมีวัด
เขาอ้อเหมือนส�านักศิลาปาโมกข์ อันเป็นภูเขาหินปูน ลูกโดด ท่านกลางพรุ 
ชายหาด ทะเลน้อย ถ�้าวัดเขาอ้อก็เคยเป็นที่พ�านักของพราหมณ์โบราณ ก่อน
พุทธศาสนาจะเผยแพร่เข้ามา
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สันนิษฐานได้ว่าคงมีการใช้ไฟในบริเวณพรุชายทะเลเหล่านี้มีนาน
แล้ว ฟ้าผ่าก็คงมีมากเช่นกันเพราะใกล้ทะเล ตะโหนดยืนต้นตายเพราะฟ้าผ่า
ยังมีให้เห็นทุกวันนี้ มนุษย์คงมีการใช้ไฟเพื่อการเดินทาง หาอาหาร ตลอด
จนส่ือสารส่งสัญญาณกัน พรุเองก็เป็นแหล่งโรคเท้าช้างท่ีเป็นปัจจัยมิให้ผู้คน
อพยพเข้ามามากเกินไป ป่าดิบชื้นที่เขาหลวง เขาบรรทัดนั้นเปราะบางต่อ
ไฟป่าที่รุนแรง จะถูกป่าดิบชายหาดที่มีใบเหนียวแข็งกว่ารุกล�้าดิบชื้นเข้าไป
โดยมีไฟช่วย ไฟป่าจากฟ้าผ่า ในอดีตก็คงมีบ่อยแต่ขาดการบันทึก ทุกวันนี้ยัง
มีร่องรอยฟ้าผ่าต้นไม้ให้เห็น

ป่าที่พบในระบบสันทราย (Dune System) นั้นมีหลายประเภทใน
ปัจจุบัน ได้แก่

1.	 ป่าริมหาด	 (Strand	Vegetation) เป็นแถบเล็กๆมีผักบุ้งทะเล 
คนที พืชใบอวบน�้า หญ้าลูกลม หญ้านมหนอน เป็นต้น พบทั่วไปในเขต
ศูนย์สูตร

2.	 ป่าชายหาด	 (Barringtonia	 Formation) มีต้นทุ นมแมว ปอ
ทะเล กระทิงทะเล สนทะเล หูกวาง จิกเล ต้นเมา ต้นเกตุ เตย เป็นต้น

3.	 ป่าสันทราย	(Dune	Ridge	Forest) มีต้นไม้สูงใหญ่ เช่น ยาง
นา เป็นที่น่าสังเกตว่าตะเคียนทอง มีรูปทรงดีมาก ยังคงหลงเหลืออยู่
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4.	 ป่าเสม็ด	(Melaleuca	Forests) สังคมพืชนี้ พบเห็นทั่วไปตาม
ที่เป็นบึง มีน�้าท่วมเป็นระยะๆ

5.	 ทุง่กระจดู	แทบเป็นจูดล้วนๆ (Sedgelands)	ซึง่เป็นกกชนดิหนึง่ 
บริเวณน�้าท่วมตลอดเวลา 

ต้นเสม็ดชอบเกดิขึน้เมือ่มไีฟป่า หลายแห่งมต้ีนเสมด็ขึน้ล้วนๆ (Pure 
Stand) ใต้ต้นเสม็ด มีพืชชั้นล่างมักเป็นหญ้า อาจพบแห้ว และหญ้าคมบาง
ปะปนอยู่ และมีน�้าท่วมขังในฤดูน�้า

 เมือ่เกดิไฟไหม้บรเิวณท่ีโล่ง จะพบลกูเสมด็เกดิขึน้ ทีพ่รุควนเครง็เรา
พบหมู่ไม้เสม็ดขาวหลายชั้นอายุ (Age Classes) การที่มีหลายชั้นอายุนั้นเป็น
ผลดีต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

3.  แนวทำงกำรใช้ไฟในกำรจัดกำรป่ำไม้

นอกจากในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ป่าเสม็ดนั้นพบมากใน
ออสเตรเลีย ในรัฐควีนส์แลนด์ ทางตอนเหนือของประเทศ และมีมากใน
อาณาเขตตอนเหนือ (Northern Territory) บริเวณบึงเสม็ดน�้าท่วม เขาเรียกกัน
ว่าบิลลาบอง (Billabong)
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พชืจ�าพวกหญ้า และกกในบงึนัน้ย่อยสลายช้า จงึสะสมเป็นเช้ือเพลิง 
เขาจึงใช้วิธีการเผาป่าเพื่อลดเชื้อเพลิง (Fuel Reduction Burns) ทุกๆ 3-5 ปี 
และก็เพื่อด�ารงรักษาไว้ซึ่งป่าหลายชั้นอายุ (Queensland National Parks and 
Wildlife Service (QNPWS), 1995) 

อนึ่งมีผลการวิจัยในปัจจุบันพบว่าการใช้ความถี่ของไฟต�่าลง คือ 
1-10 ปีครั้งก็ได้ เพื่ออนุรักษ์โครงสร้างของป่าไว้ เพื่อให้มีป่าหลายช้ันอายุ 
ระยะหลังๆผลการวิจัยยังพบว่า ควันไฟช่วยให้พืชหลายชนิดในพรุออกดอก 
ในป่าเสม็ดก็เช่นกัน พบว่าควันไฟช่วยให้กล้วยไม้ออกดอก จึงมีการเสนอให้
ใช้ไฟเผาโดยมีความถี่สูง (Lavarack, 1994) เดี๋ยวนี้แนะน�าให้ใช้ไฟเผาหลาย
ช่วงความถี่หากสามารถท�าได้

การใช้ไฟในออสเตรเลียนั้นต้องใช้ก�าลังคนและงบประมาณ ตลอด
จนเวลาและความพยายามมาก การเผาตามก�าหนด (Prescribed Burn) ใน
ช่วงต้นฤดแูล้ง ใช้ไฟทีม่คีวามรนุแรงน้อย การเผาต้นฤดนูีใ้ช้วธีิเผาเป็นหย่อมๆ
การเผาต้นฤดูน้ียังใช้เพ่ือป้องกันไฟรุนแรงปลายฤดู ที่จะเป็นภัยต่อทรัยพ์สิน 
และชีวิตคน

มีข้อมูลในประเทศไทย ของ สุทธิพงษ์ ไชยรักษ์ และคณะ (2559) 
ที่ศึกษาพฤติกรรมของไฟป่าในพรุควนเคร็ง โดยเผาด้วยการควบคุมในเดือน
เมษายน ซึง่น�า้ยงัท่วมขังอยู ่พบว่าป่าเสมด็ทีด่อนมปีรมิาณเช้ือเพลงิรวม 23.28 
ตัน/เฮกตาร์ ส่วนที่ลุ่มมี 13.61 ตัน/เฮกตาร์ ทุ่งกระจูดมี 15.84 ตัน/เฮกตาร์ 
การศกึษาพบว่าการเผาในเดอืนเมษายน ในแปลงเสมด็ทีลุ่ม่ และทีด่อนมคีวาม
รนุแรงของไฟในระดบัต�า่ ส่วนไฟในทุง่กระจดูมคีวามรนุแรงระดบักลาง การเผา
ในเดือนเมษายนเช่นน้ี ช่วยลดปริมาณเชื้อเพลิงลงเกือบครึ่งหนึ่ง การศึกษา
พบว่าเพราะระดับน�้าในพรุยังสูง ไฟไม่สามารถลุกลามสู่ชั้นพรุพีท หรือกินดุด
ได้ จากข้อมลูของสทุธพิงษ์ และคณะนี ้ยงัชีใ้ห้เหน็ถึงแนวทางการใช้ประโยชน์
ไฟต้นฤดูเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงลง

ไฟป่ายังได้ใช้ในการจัดการอุทยานแห่งชาติ Kakadu ของรัฐ
อาณาเขตเหนือ (Northern Territory) ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นมรดกโลก ภูมิอากาศ
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แห้งแล้งมากๆแห้งแล้งกว่าภาคอสิานของเรา และมพีรุเสมด็ เขาพยายามศกึษา
เรื่องไฟในอาณาเขตเหนือน้ี โดยแบ่งออกเป็นสามยุค คือ (1) ก่อน 50,000 
ปีมาแล้วที่ยังไม่มีพวกชนดั้งเดิมอะบอริจินอพยพเข้าไปอยู่ที่ออสเตรเลีย 
(2) ยคุอะบอรจินิ และ (3) ยคุปัจบุนัราว 50 ปีมาแล้ว ก่อนยคุชนเผ่าอะบอรจิิน 
เข้าไปอาศัยอยู่ ไฟป่าคงรุนแรงมาก เพราะมีฟ้าผ่ารุนแรงมากในแถบนั้นเกิด
ทุกๆสามวัน ตั้งแต่ตุลาคม – มีนาคม และในช่วงตุลาคม – พฤศจิกายน ฟ้าผ่า
เกิดมากแม้ไม่มฝีนตก ไฟป่าทีเ่กดิจากฟ่าผ่านีค้งมมีาก ก่อนทีจ่ะถงึฤดแูล้ง ฤดู
ที่ชนพื้นเมืองเผาป่าเอง แต่ไฟจากฟ้าผ่าคาดเดายากว่าจะผ่าลงที่ไหน ความถี่
ของไฟเป็นอย่างไร

เมื่อคนขาวอพยพเข้าไปอยู่ในออสเตรเลีย พวกเขาได้โยกย้าย
ชนอะบอริจินออกจากบริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย ทั้งๆ
ที่กลุ่มชนอะบอริจินน้ันผูกพันกับแผ่นดินมาตุภูมิ บันทึกการใช้ประโยชน์ไฟ
ป่าของอะบอริจิน จึงแทบไม่ใคร่จะมี มีบันทึกชิ้นเดียวของ Haynes (1985) ใน
อาณาเขตเหนือ Northern Territory ที่บันทึกว่า ป่า 4 ประเภทของแถบนี้ คือ 
ทีร่าบน�า้ท่วมถงึ (Flood Plains) ป่าซาวันนา (คล้ายป่าเตง็รงัของเอเซยีอาคเนย์
มาก ) ป่ามรสุม และป่าดงดิบตามหุบเขาต่างๆ แต่การเผาป่าละเมาะซาวันนา
จะท�าในช่วงเดือนอากาศหนาว คือ มิถุนายน – สิงหาคม และป้องกันไฟไม่ให้
ไฟไหม้ลกุลามเข้าในป่ามรสมุ ทีค่ล้ายป่าเบญจพรรณผสมช้ืนค่อนไปทางป่าดิบ 

Haynes ได้ให้รายละเอยีดของการเผา โดยอะบอรจินิ ในเขต Arnhem 
Land ในปี 1976 เขาบรรยายว่าชนพื้นเมืองอะบอริจินจะเริ่มเผาในเดือน
มถินุายน เผามากสดุในเดอืนกรกฎาคม และจากนัน้การเผาจ�านวนลดลงจนถงึ
สิงหาคม แล้วถึงเกิดไฟใหญ่ขึ้นโดยบังเอิญหรือผิดพลาดไม่ได้ต้ังใจในเดือน
กันยายน Braithwajte (1991) ก็บันทึกไว้ในท�านองเดียวกับของ Haynes คือ 
กราฟแสดงจ�านวนไฟป่าจะม ี2 ยอด (Peaks) คอืเกดิมากสดุในกรกฎาคม แล้ว
ลดลงไปจนเกิดอีกทีมากที่สุดในเดือนตุลาคม การศึกษายังพบอีกอย่างว่า ปีที่
มีไฟต้นฤดูน้อย จะมีไฟปลายฤดูมาก

ยงัมกีารศกึษากนัอกีท่ีพบว่าในทีด่นิทีจ่ดัการโดยอะบอริจนิไม่ได้ต่าง
กบัในอทุยาน Kakadu ในปัจจบุนั คอืทางอทุยานกย็งัถอืปฏบิตัทิีใ่ช้ไฟต้นฤดทูี่
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รุนแรงน้อยเลยีนแบบอะบอรจิินนัน่เอง เพือ่ป้องกนัภยัจากการเผาป่าทีร่นุแรง
กว่าในปลายฤด ูอกีประการหนึง่จากการศกึษาทีพ่บว่าไฟไหม้ป่าซาวนันาชอบ
จะรุกเข้าไปในเขตของป่ามรสมุ ดังนัน้การเผาโดยควบคมุกใ็ช้ท�าเป็นเขตป้องกนั
(protective zone)มิให้ไฟรุกเข้าไปในป่ามรสุม เพื่อป้องกันป่าที่เปราะบางต่อ
ไฟป่า เช่น ป่าบนภูมิประเทศของหินทราย (Sandstone Country) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งป่าดงดิบดั้งเดิมตามหุบเขา

การจัดการป่าโดยใช้การเผาตามก�าหนด (Prescribed Burning) ยังใช้
ในอเมริกา ในบึงเสม็ด (Melaleuca Quinquenervia) ของรัฐฟลอริด้า ซึ่งเสม็ด
ชนดินีแ้พร่พนัธุไ์ด้ดมีากหลงัไฟไหม้ โดยนกัวจิยัของกรมประมงและสตัว์ป่าของ
สหรัฐ (USFWS) แต่เขาใช้ไฟ เพื่อก�าจัดต้นเสม็ด เขาถือว่าเสม็ดเป็นพืชระบาด 
เพราะเสม็ดเป็นต้นไม้ต่างถิ่นที่น�าเข้าไปในสหรัฐเมื่อต้น ค.ศ.1900 เพราะทีม
วิจัยต่อมาพบว่า ถ้าลูกไม้เสม็ดสูงน้อยกว่า 20 นิ้วจะถูกไฟฆ่าตายได้ ฉนั้นใช้
การเผาตามก�าหนดในฟลอรดิาเป็นวธิกีารก�าจดัต้นไม้ต่างถิน่ทีร่ะบาดซึง่ให้ผล
ดีกว่าใช้สารเคมี (USFWS, 2018)

USFWS ขณะน้ีก็ทดลองใช้ไฟเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดการ และ
ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน�้าในทางตอนเหนือของภาคตะวันตกกลาง (Mid West) เพื่อ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่ Habitat ของนกเป็ดน�้า และก�าจัดพืชต่างถิ่น ฟื้นฟูพืชดั้งเดิม 
(USFWS, 2018) และยังใช้ในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน�้า (Miller et al. 2018; 
Saveland, 1998)

ในปี 1998 ศูนย์วิจัย Tall Timber Fire Ecologyที่ฟลอริดา ได้พิมพ์
ผลการประชุม Conference ทางนิเวศวิทยาไฟป่าครั้งที่ 20 ภายใต้หัวข้อการ
ประชุมว่า “Shifting Paradigm from Suppression to Prescription” หรือ 
เปลี่ยนการกระบวนทัศน์จากการดับไฟเป็นการก�าหนดให้เผา ในที่ประชุมยัง
ได้เสนอกรณีศึกษาที่ใช้ไฟเผาตามก�าหนดในเขต Biome ต่างๆและหวังผล
ประโยชน์หลากหลาย

ในพรุควนเครง็ไม้เสมด็ขาว และจดู ต่างมปีระโยชน์นานบัประการ ต้น
เสม็ดให้เนือ้ไม้ และผลผลติอกีมากมายทีเ่ป็นอาหาร ปลานานาชนดิ เหด็เสมด็ 
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และใช้เป็นยารกัษาโรค ทีไ่ด้ศกึษาโดยธนติ หนูย้ิม (2556) โดยทีเ่ขาเป็นผูศ้กึษา
เรื่องราวเสม็ดขาวในไทยมากที่สุดคนหนึ่ง

ต้นเสม็ดขาว และจูดต่างมีคุณูปการต่อการด�ารงชีวิตและวัฒนธรรม
ไทย เสื่อทอจากกระจูด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ได้ทรงเคย
ใช้เป็นของทีร่ะลกึส�าคญัชิน้หนึง่ท่ีมอบให้ประธานาธบิดีของสหรฐัอเมรกิา เมือ่
เกอืบสองร้อยปีมาแล้วสะท้อนถงึวฒันธรรมของชาต ิพชืท้ังสองชนิดนีด้�ารงคง
อยู่และงอกงามด้วยไฟ 

อนึ่งสถิติไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งในปี 2559 เป็นส่ิงที่น่าสนใจมาก 
เพราะปีนี้มีไฟไหม้ทั้งหมดรวม 103 ครั้ง (ด�ารงค์ พิเดชให้ ข่าวเดลินิวส์ จันทร์ 
ที่ 16 ก.ค. 2561) ว่าเกิดไฟป่าหลายครั้ง ตั้งแต่ 7 พ.ค. 2559 ที่ไฟไหม้พรุ
ควนเครง็ บรเิวณป่าพรสุวนสมเดจ็เจ้าฟ้าจฬุาภรณ์ กนิพืน้ทีห่ลายหมูบ้่านของ 
ต.ชะอวด ยงัมีสือ่อกีหลายส�านกัทีร่ายงานข่าวไฟป่า แต่สรปุได้ว่าข่าวส่วนใหญ่
จะบอกถึงเนื้อที่ไฟไหม้ (ราวๆ 800 ไร่) มีลมกรรโชกแรง ควันไฟลอยเข้าชุมชน 
มีไฟไหม้หลายระลอก บางส�านักควันไฟเข้าหมู่บ้านจนชาวบ้านหนีทั้งหมู่บ้าน 
พึงสังเกตว่านี่เป็นไฟต้นฤดู
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ต่อมาเว็บไซต์มติชนออนไลน์ รายงานไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งตั้งแต่
กลางเดือน เมษายน – 16 พฤษภาคม จ�านวน 19 ครั้ง ป่าอนุรักษ์เสียหาย
เกือบ 2 พันไร่ ป่าชุมชนไหม้ไป 900 ไร่ ขณะนี้ยังไม่รุนแรงสามารถควบคุม
ได้ ไฟไหม้ป่าที่ผิวดินเท่านั้น ยังไม่ไหม้ลงใต้ดินแต่อย่างใด แต่ถ้าน�้าในพรุต�่า
กว่า 30 ซ.ม. ก็จะอันตรายหากไหม้ลงใต้ดิน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าลุ่ม
น�้าปากพนัง นายธนากร รักษ์ธรรม รายงานว่าไฟไหม้รุนแรงเมื่อ 14-15 พ.ค. 
เสียหาย 936 ไร่ เป็นการจุดเผาทุ่งกระจูด 936 ไร่ เพื่อกระจูดงอกใหม่ กระจูด
จะงอกงาม เนื่องจากกระจูดเดิมอายุ 5 ปี จะท�าให้ตอกแข็ง ไม่สามารถน�ามา
ใช้สอยได้ ไฟป่าอาจมต่ีอไปถงึต้นตุลาคม ถ้าหากไม่มฝีนตกลงมา พงึสงัเกตว่า
ไฟต้นฤดู ไหม้ไม่ถึงชั้นพีท คือไม่กินดุด 

วันที่ 9 ก.ย. 2559 โพสต์ทูเดย์รายงานว่าไฟไหม้เป็นระลอกกว่า 11 
ครั้ง ไหม้ทั้งป่าเสม็ด และทุ่งกระจูด พบลิงแสมตายทั้งฝูง จึงมีการประกาศ
เขตภัยพิบัติ

เฟสบุ๊คของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 4 ก.ย. 2016 
บอกว่าไฟเผาผลาญพรุควนเคร็ง ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น และไม่มีแนว
โน้มว่าจะควบคมุได้ ประกอบกบัมเีชือ้ไฟ และลมกรรโชกแรง จะพาเอาสะเกด็
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ไฟกระจายลุกลามต่อเนื่อง ท�าให้ไม่สามารถคุมสถานการณ์ได้ พื้นที่เสียหาย 
800 ไร่ พื้นที่เกษตรกรรมใกล้เคียงอีก 100 ไร่ พึงสังเกตความรุนแรงของไฟที่
รุนแรงขึ้น ลุกลามมากขึ้น

ส�านักนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5 ก.ย. 
2559 ไฟไหม้เสยีหายแล้วกว่าหมืน่ไร่ใน 2 อ�าเภอ 3-4 จุดอย่างรนุแรง มรีายงาน
ว่าลิงแสมในป่าพรุ ถูกไฟคลอกเสียชีวิตหลายตัว

ดังนั้นเราสรุปได้ว่าไฟต้นฤดู เมษายน พฤษภาคม เป็นไฟป่ามีความ
รนุแรงต�า่ แต่ไฟปลายฤดเูดอืนกนัยายน เป็นไฟทีร่นุแรงควบคมุได้ยาก ดบัยาก 
ซึ่งก็ตรงตามหลักท่ีว่า ความรุนแรงของไฟจะเพ่ิมขึ้นเมื่อฤดูแล้งผ่านพ้นไป
เรื่อยๆ ถ้าไฟต้นฤดูมีน้อย ไฟปลายฤดูจะมีมาก ถ้าต้นฤดูมีไฟมาก ไฟปลาย
ฤดูจะมีน้อย

ความเสี่ยงในการป้องกันไฟมิให้ไหม้ในพรุเลยก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อ
อันตราย เพราะจะมีการสะสมเชื้อเพลิงที่เป็นอันตราย (Wade et al. 1980) 
หากเชื้อเพลิงที่สะสมมากๆเกิดไฟขึ้นโดยบังเอิญไฟก็จะลุกไหม้ และลุกลาม
ใหญ่โต ยากที่จะดับได้จนก่อให้เกิดมลพิษต่อคนเมือง ไฟใหญ่ที่ควบคุมมิได้
นั้นเป็นอันตรายยิ่งต่อทรัพย์สิน และชีวิต (Wade et al. 1980) รวมทั้งเป็น
อนัตรายต่อถิน่ทีอ่ยู่ของสตัว์ป่า และฆ่าต้นไม้ได้แม้กระทัง่ชนดิทีป่รบัตวัเข้ากบั
ไฟแล้ว การสะสมเชื้อเพลิงขนาดไหนที่รับไม่ได้ ค�าตอบนี้ก็สัมพันธ์กับค�าถาม
ว่าระดับไหนถึงต้องจัดการด้วยท�าการเผาด้วยการควบคุม (Prescribed Burn) 
ระดับไฟที่รับไม่ได้อาจเกิดขึ้นตอนที่สภาพเชื้อเพลิง และสภาพอากาศรวมกัน
แล้วส่งผลให้ไหม้ทั่วพื้นที่ได้ง่าย ๆ

ที่ควนเคร็งไฟปลายฤดู เฟิร์นย่านลิเภาแห้ง กระแสลมกรรโชกที่เกิด
จากไฟจะหอบลูกไฟติดย่านลิเภาแห้งน้ีข้ามถนนไปไหม้ป่าเสม็ดอีกแปลงได้
ง่ายๆ ชาวบ้านเรียกว่าไฟหอบ ท�าให้ไฟป่าลุกลาม กระจายมากขึ้น การใช้
เฮลิคอพเตอร์ดับไฟชาวบ้านเล่าว่าปลิวไปลงผิดที่

หากจะใช้การเผาตามก�าหนดเพื่อลดเชื้อเพลิงต้นฤดู ความเสี่ยงของ
การเผาก็มี เราควรยอมรับการเปล่ียนแปลงทางอุทกวิทยาที่เกิดขึ้น และการ
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แบ่งแยกสังคมพืช(Fragmentation) ถ้าจะใช้เผาตามก�าหนด เราต้องใช้ไฟด้วย
ความรับผิดชอบ เราควรตั้งกลุ่มวิจัยที่จะประเมินบทบาทของไฟในพรุเสีย
ใหม่ เพื่อน�าไปสู่ความต้องการใช้ไฟตามก�าหนดสมควรเผาไหม้ได้ที่ใด โดย
อาศัยว่าต้องการว่าจะจัดการทรัพยากรอะไร ความเสี่ยงที่คิดว่าน่าส�าคัญก็
คือความเสี่ยงที่จะกระทบต่อสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์มีหรือไม่ (Miller et al. 1998) 
เราจะต้องระวังภัยคุกคามจากโลกสมัยใหม่ ที่ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง การ
ตั้งทีมงามติดตามมอนิเตอร์ ศึกษาเรจีมของไฟป่า จึงยังจ�าเป็นส�าหรับโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งต้นเสม็ดและกระจูดต่างชอบไฟ พืชทั้งสองต่างมีคุณค่าต่อชุมชน
และวัฒนธรรม จากการศึกษาครั้งนี้ ตลอดจนเอกสารวิจัยที่สืบค้นมาอาจสรุป
ได้ว่าเราควรใช้การเผาตามก�าหนด(Prescribed burns)ทุก 3-5ปีครั้งจะเหมาะ
กบักระจดูทีเ่กนิ 5 ปี ตอกจะแขง็ และน่าจะเหมาะกบัการป้องกนัไฟรนุแรงจาก
ปรากฎการณ์ เอล ณิ โญ่ อนึ่ง QNPWS ในออสเตรเลียก็ใช้ความถี่นี้ในการ
จัดการพรุในรัฐควีนส์แลนด์ เราควรใช้ไฟต้นฤดู ที่รุนแรงต�่า จะเป็นการจัดการ
ทรัพยากรเพื่อลดความเสี่ยงภัยของไฟขนาดใหญ่ ที่คุกคามต่อการด�ารงชีวิต
(Livelihoods)ของประชาชน ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)

บทสรุป
ไฟป่าเป็นพลงัในกระบวนการธรรมชาตท่ีิส�าคัญในภมิูทศัน์ป่าไม้ของ

ไทย และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรได้ ปัจจุบันทั้งๆที่ที
ภาครัฐไม่ต้องการให้เกิดไฟไหม้ แต่ก็คงยังเกิด บางที่สื่อรายงานไฟป่าจนเกิด
เหตุ และใช้ภาพถ่ายไฟไหม้ที่ต่างประเทศให้ดูน่ากลัวสังคมเกลียดไฟ เกลียด
น�้า ไฟใหญ่ปลายฤดูที่รุนแรงจนลุกลามข้ามถนนได้ พูดง่ายๆข้ามแนวกันไฟ 
สามารถแพร่กระจายไปหลายผนืป่า และเกดิไฟกนิดดุไหม้ถงึช้ันพที การศึกษา
ระบบหรือ เรจีมไฟป่าในพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นสิ่งจ�าเป็น และเป็นประโยชน์ต่อ
สิ่งมีชีวิต ที่เป็นกุญแจ (Key Species) การศึกษาเรจีมของไฟป่านี้จ�าเป็นต้อง
ประชาสมัพนัธ์ให้สาธารณะรู้ ให้ความรูแ้ก่สาธารณะชนทีถ่กูต้อง ไฟนัน้เสมอืน
ดาบสองคม เป็นนายหรือบ่าวก็ได้ เราสมควรให้ไฟให้เป็นประโยชน์ต่อความ
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หลากหลายทางชีวภาพให้มากที่สุด และส่งผลดีต่อชีวิตวัฒนธรรม การใช้ไฟ
เผาตามก�าหนดควรท�าเพื่อปกป้องบริเวณที่เปราะบางต่อไฟ เช่น ป่าดิบบน
ควน หรือเพื่อลดเชื้อเพลิง

สุดท้ายขอแนะน�าว่าควรตั้งกลุ่มศึกษาเรื่องนิเวศวิทยาไฟป่านี้อย่าง
จริงจัง และคอยติดตามมอนิเตอร์ เกี่ยวกับเรจีมของไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในพรุ
ตลอดจนผลกระทบทางนิเวศวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเรจีมของไฟน้ีจะ
ใช้เป็นยทุธศาสตร์การใช้ไฟเผาตามก�าหนด ไฟรนุแรงต�า่ ต้นฤดคูวรมรีะบบการ
ไหม้ (เรจีม) ที่สัมฤทธิ์ผลจริงๆเพื่อป้องกันไฟใหญ่ภายหลังได้ และไฟต้องเป็น
ประโยชน์กับป่าและกับคน หรือใช้ไฟเผาเพื่อป้องกันไฟ (Preventive Burning) 
ในสถานการณ์ที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

มมุมองของชาวบ้านต่อไฟป่านัน้ ไฟกม็ปีระโยชน์ต่อการเกษตรในบงึ 
(Paludiculture) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตกระจูดในบึง หากเรารู้จักใช้ไฟอัน
เป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น อนุรักษ์พืชซึ่งนับวันจะลดน้อยลงเรื่อยๆอย่างเช่น
กระจูด และเสม็ด เพราะการบุกรุกของภาคอุตสาหกรรม หรือโครงการพัฒนา
ของรัฐเช่นนคิมอุตสาหกรรม การขดุคลองทีข่ยายเข้าไปในพืน้ท่ีชุม่น�า้ธรรมชาติ

การศึกษาคร้ังน้ี เห็นสมควรใช้วิธีการเผาตามก�าหนดในต้นฤดู 
(เมษายน-มิถุนายน)โดยใช้ความถี่ 3-5ปี จัดการพรุ เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง 
ซึ่งเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายถูกที่สุด ดีต่อวิถีชีวิตคน ดีต่อการอนุรักษ์ความหลาก
หลายทางชีวภาพ และลดภัยคุกคามจากไฟขนาดใหญ่
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