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หนว่ย EF4: การประยุกตใ์ชเ้ครือ่งมอืในการควบคมุไฟป่า 

องคป์ระกอบ 1.1:                                                     

องคป์ระกอบ 1.2: การใชเ้ครือ่งมอืในการควบคมุไฟป่า 

 

สิง่ทีเ่ก ีย่วกบัหมวดนี:้ 

หมวดนี้เกีย่วกับบคุคลหรอืเจา้หนา้ในการจัดการไฟป่าในพืน้ทีห่า่งไกล 

รวมถงึการดับไฟและการเผาตามก าหนดในพืน้ทีเ่กดิไฟป่า 

 

เป็นวธิกีารดับไฟป่าทีไ่ดร้ับการพัฒนาเพือ่ใหส้ามารถน ามาใชก้ับพืน้ทีใ่ดก็ได ้เชน่  

ป่าไม ้ทุง่หญา้ ไมพุ้ม่ และป่าพรุ เป็นตน้ 

 

มวีตัถปุระสงคส์ าหรับผูป้ระปฏบิัตงิานทีเ่กีย่วกับการดับไฟแบบเต็มเวลาและนอกเวลาในพืน้ทีก่า

รเกษตร พืน้ทีป่่าไมท้ีจั่ดการเพือ่วัตถปุระสงคต์า่งๆ พืน้ทีป่่าสงวน พืน้ทีทุ่ง่หญา้ 

และพืน้ทีนั่นทนาการตา่งๆ  

 

สิง่ทีต่อ้งปฏบิตัเิพือ่ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคม์ดีงันี:้ 

• ใชเ้ครือ่งมอืโดยค านงึถงึความปลอดภยัและเต็มสมรรถนะของเครือ่งมอื 

• ปฏบิัตติามขัน้ตอนการดับไฟขององคก์ร 

• ปฏบิัตงิานโดยค านงึถงึความปลอดภยัอยา่งมากเมือ่ปฏบิัตงิานภาคพืน้ดนิ 

• มกีารสนับสนุนการท างานซึง่กันและกนัแกท่มีปฏบิัตงิานภาคพืน้ดนิ  

• มกีารตอบสนองหรอืปฏบิัตกิารดับไฟอยา่งเหมาะสมตามขึน้ตอนขององคก์ร  
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ค าส าคญั 

และวล:ี 
ค าศัพทห์รอืวลทีีส่ าคัญทีใ่ชใ้นการอธบิายกจิกรรมในการดับไฟ 

Anchor point จดุบรรจบแนวกนัไฟ ซึง่เป็นจดุทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การลกุลามของไฟ 

Control line แนวควบคมุไฟทีม่นุษยส์รา้งขึน้หรอืเกดิขึน้เองตามธรรมชาตเิพือ่หยุ
ดการลกุลามของไฟ เชน่ แนวตรวจสอบไฟ (check line) 

แนวกันไฟ (firebreak) แนวควบคมุไฟ (fireline) 
แนวควบคมุการตอ่เนือ่งของเชือ้เพลงิ (fuelbreak) 

แนวทีถ่ากถางออก (scratch line) แนวควบคมุไฟทตุยิภมู ิ
(secondary line) แนวกันไฟเปียก (wet line) 

Hand tools เสยีม (Shovels), จอบ (spades), ครอบไฟป่า (rakehoe), 
คราดดับไฟป่าเหมอืนกับครอบไฟป่า (McLeod rakehoe), 

ขวานขดุไฟป่า (Pulaski), พลั่ว(mattock), ขวาน (axe), 
มดีหวด(slasher), ทีต่บไฟ (beater/swatter), ถังฉีดน ้าดับไฟป่า 

(knapsack sprayer) และการใชเ้ครือ่งดังกลา่วรวมกัน 

LACES การเผา้ยาม (Lookouts), ความตระหนัก (Awareness),การสือ่สาร 
(Communications), เสน้ทางหลบหนีและพืน้ทีป่ลอดภยั (Escape 
routes & Safety zones) 

Type of 

combustion 

การเริม่เกดิความรอ้น (Pre-heating), เกดิการเผาไหม ้(active 

combustion), ระยะทีเ่ชือ้เพลงิเผาไหมเ้ป็นเถา้ถา่น 
/ระยะเปลวไฟขัน้สดุทา้ย และระยะทีม่กีลุม่ควันคกุรุน่ 

(charring/glowing and smouldering) 

Type of 
vegetation 

ป่าไม ้(forest) ไมพุ้ม่ (shrub) หญา้ (grass) พร ุ(peat) หรอื รากไม ้
(roots) 

Type of fire 

 

ไฟเรอืนยอด (crown fire), ไฟผวิดนิ (surface fire) และไฟใตด้นิ 
(ground fire) 

 

องคป์ระกอบ 1.1:  การเตรยีมเครือ่งมอืส าหรบักจิกรรมควบคมุไฟป่า 

สิง่ทีผู่ป้ฏบิตังิานตอ้งท า: 

1. สรา้งจัดท าพืน้ทีป่ลอดภยัส าหรับกจิกรรมบ ารงุรักษาเครือ่งมอื 

2. เลอืกใชเ้ครือ่งมอืบ ารงุรักษาทีเ่หมาะสมกับงาน 

3. ดแูลรักษาเครือ่งมอืตามขอ้ปฏบิัตขิององคก์รและผูผ้ลติ 

4. บรรจเุครือ่งมอืลงบนยานพาหนะขนสง่ 

5. จัดเก็บเครือ่งมอืและอปุกรณ์บ ารงุรกัษาเครือ่งมอือยา่งปลอดภยั 

6. เตรยีมและตรวจสอบอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล 

7. รักษาความปลอดภยัและสขุภาพของตนเอง รวมถงึผูอ้ืน่ดว้ย 
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องคป์ระกอบนีไ้ดค้รอบคลุมเนือ้หาดงันี:้ 

A. การเตรยีมและดแูลรักษาเครือ่งมอืโดยใชอ้ปุกรณ์ดังนี้: 

(i) ใชม้อื (Hand files) 

(ii) เครือ่งมอืบ ารงุรักษาอืน่ๆ (Other maintenance tools) 

B. ในสถานการณ์ดังนี:้ 

(i) การลงมอืฝึกปฏบิัต ิ(A workshop) 

(ii) การลงภาคสนาม/การด าเนนิงานจรงิ (In the field /on operations) 

C. ดแูลรักษาประเภทของเครือ่งมอืในการควบคมุไฟ: 

(i) เครือ่งมอืขดุ (Digging tools) 

(ii) เครือ่งมอืขดู (Scraping tools) 

(iii) เครือ่งมอืตัด (Cutting tools) 

(iv) เครือ่งมอืตบไฟ (Beating tools) 

(v) เครือ่งมอืปิดกัน้ สกัดกัน้ (Smothering tools) 

(vi) เครือ่งมอืฉีดพน่ (Spraying tools) 

D. อปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคล: 

(i) หมวกนริภยั/ อปุกรณ์ป้องกันใบหนา้/ แวน่ตานริภยั (Helmet/Face shield/Goggles) 

(ii) เสือ้ผา้ทนไฟ (Fire resistant clothing) 

(iii) ถงุมอื (Gloves) 

(iv) รองเทา้บทูทนความรอ้น (Heat resistant boots) 

(v) น ้าดืม่ (Drinking water) 

E. อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการรกัษาความปลอดภยับนยานพาหนะขนสง่ 

(i) เชอืก (Ropes) 

(ii) สายรัด (Straps) 

สิง่ทีผู่ป้ฏบิตังิานตอ้งท าความเขา้ใจ: 

a. การใชเ้ครือ่งมอืบ ารงุรักษาอยา่งปลอดภยั 

b. วธิกีารบ ารงุรักษาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการควบคมุไฟ 

c. เทคนคิการรกัษาอปุกรณ์ในสถานการณ์ตา่งๆ 

 

 

 



4  

 

องคป์ระกอบ 1.2:  การใชเ้ครือ่งมอืในการควบคมุไฟป่า 

สิง่ทีผู่ป้ฏบิตังิานตอ้งท า: 

1. ประเมนิสิง่แวดลอ้มไฟและท านายพฤตกิรรมไฟโดยรอบอยา่งมเีหตผุล 

2. การใชเ้ครือ่งมอืในการควบคมุไฟป่าอยา่งปลอดภยัและปฏบิัตติามขัน้ตอนขององคก์ร 

3. ดับไฟใหส้นทิและลาดตระเวนหลงัจากไฟดบั 

4. การท างานเป็นสว่นหนึง่ของทมีโดยใชเ้ครือ่งมอืประเภทตา่งๆ รวมกันในการดบัไฟ 

อกีทัง้มกีารหมนุเวยีนงานกนัและกนั 

องคป์ระกอบนีไ้ดค้รอบคลุมเนือ้หาดงันี:้ 

A. (i) ขดุ (Digging) 

 (ii) ขดู (Scraping) 

 (iii) ตัด (Cutting) 

 (iv) ตหีรอืตบไฟ (Beating) 

 (v) ปิดกัน้ (Smothering) 

 (vi) ฉีดหรอืพน่ (Spraying) 

B. (i) ไฟใตด้นิ (Ground fire) 

 (ii) ไฟผวิดนิ (Surface fire) 

 (iii) ไฟเรอืนยอด (Crown fire) 

C. (i) การลดความรนุแรงของไฟอยา่งรวดเร็วเฉียบพลัน (Knockdown) 

 (ii) ควบคมุใหอ้ยูใ่นวงจ ากัด (Containment) 

 (iii) ดับไฟใหส้นทิและลาดตระเวน (Mop up and patrol) 

D. (i) วธิสีูไ้ฟโดยตรง (Direct attack) 

 (ii) วธิสีูไ้ฟทางออ้ม (Indirect attack) 

สิง่ทีผู่ป้ฏบิตังิานตอ้งรูแ้ละท าความเขา้ใจ: 

a. ขอ้มลูทีส่ามารถบง่บอกพฤตกิรรมไฟไดจ้ากการสงัเกตการณ์ไฟและสิง่แวดลอ้มไฟ ไดแ้ก ่

ความยาวของเปลวไฟ ควัน ลม เชือ้เพลงิ ทศิดา้นลาด และสภาพภมูปิระเทศ 

b. ท าการประเมนิและวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกับพฤตกิรรมไฟทีไ่ดจ้ากการสงัเกตการณ์อยา่งมเีหตุ

ผล รวมถงึการระบรุะดบัความอันตรายของไฟและปัญหาดา้นความปลอดภยัอืน่ๆ 

c. บทบาทของการเฝ้าระวงัสถานการณ์การเกดิไฟป่า 

รวมถงึสือ่สารกันระหวา่งทมีควบคมุไฟป่าและหัวหนา้งานทกุครัง้ 

นอกจากนี้ตอ้งรูเ้สน้ทางการหลบหนีไฟเมือ่เกดิความจ าเป็นไมส่ามารถควบคมุไฟได ้
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และค านงึถงึระยะเวลาในการหนีไฟไปถงึเขตปลอดภยัใหเ้ร็วทีส่ดุ (LACES) 

d. วธิกีารสรา้งแนวควบคมุไฟอยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพตามกระบวนการองคก์ร 

e. ความสามารถและขอ้จ ากัดของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นแตล่ะรายบคุคลและเมือ่ตอ้งใชท้ างานรว่มกัน

กับอปุกรณ์เครือ่งมอือืน่ๆ อปุกรณ์จดุไฟ (ignition devices) ป๊ัม (pump) และอากาศยาน 

(aircraft)  

f. วธิเีลอืกเครือ่งมอืทีถ่กูตอ้งส าหรับประเภทของเชือ้เพลงิ ความสงู 

และความหนาของเชือ้เพลงิ ซึง่จะมผีลตอ่ประสทิธภิาพการควบคมุไฟ 

g. วธิกีารใชเ้ครือ่งมอือยา่งมปีระสทิธภิาพ และปลอดภยัตามกระบานการขององคก์ร 
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Disclaimer  

ขอ้จ ากัดความรับผดิชอบในการใชเ้ว็บไซตข์องคณุและการใชเ้ว็บไซตน์ี้จะถอืวา่คณุยอมรับขอ้
จ ากัดนี้อยา่งเต็มรปูแบบ 

โปรดทราบวา่ขอ้มลูในเว็บไซตน์ีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืปรับปรงุโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

ศนูยเ์ฝ้าระวังไฟสากล สมาคมระหวา่งประเทศแหง่การดบัไฟ 

การบรกิารชว่ยเหลอืและการรเิริม่พัฒนาชนบท จ ากัด (รว่มกับ “EuroFire Partners”) 

[และเจา้ของเว็บไซตน์ี]้ จะไมร่ับผดิชอบและยกเวน้ความรับผดิทัง้หมด 

(ตามขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายอนุญาต) การเชือ่มตอ่กับการเรยีกดขูอ้มลูทีม่อียู ่
และการดาวนโ์หลดเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซตน์ี้ 
ขอ้มลูในเว็บไซตน์ี้อาจไมไ่ดเ้ป็นการแนะน าทางกฎหมายหรอืค าแนะน าอยา่งมอือาชพี 

ขอ้มลูและ/หรอืเนื้อหาทีม่อียูใ่นเว็บไซตน์ี้มวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูทั่วไปเทา่นัน้และไมถ่อืเป็น
ขอ้มลูหรอืเนือ้หาทีค่วรใชเ้พือ่วัตถปุระสงคเ์ฉพาะ แตไ่มจ่ ากัดการเขา้ถงึการตดิตอ่ใดๆ พันธมติร 

EuroFire [และเจา้ของเว็บไซตน์ี]้ 
จะไมร่ับผดิชอบตอ่ความสมบรูณ์หรอืความถกูตอ้งของขอ้มลูใดๆ 
หรอืค าแถลงทีม่อียูใ่นเว็บไซตน์ี้หรอืความเสยีหายใดๆ 

ทีอ่าจเกดิขึน้จากการพึง่พาการกระท าดังกลา่วไมว่า่จะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
คณุไมค่วรพึง่พาเนื้อหาของเว็บไซตน์ี้และไมค่วรปฏบิัตติามขอ้มลูโดยไมไ่ดร้ับค าแนะน าจากผูเ้

ชีย่วชาญทีม่คีณุสมบัตทิีเ่หมาะสม 
ขอ้จ ากัดความรับผดิชอบทีเ่จาะจงอาจใชน้อกเหนือจากขอ้จ ากัดความรบัผดิชอบในการเชือ่มตอ่

กับเนื้อหาบางสว่นของเว็บไซตน์ี้ การเชือ่มโยงไปยังเว็บไซตอ์ืน่ๆ 
จากหนา้เว็บเหลา่นี้เป็นเพือ่การใหข้อ้มลูเทา่นัน้ และพันธมติร EuroFire [และเจา้ของเว็บไซตน์ี]้ 
จะไมร่ับผดิชอบหรอืรับผดิตอ่การเขา้ถงึหรอืเนื้อหาบนเว็บไซตท์ีเ่ชือ่มโยมไปจากเว็บไซตน์ี้ 

และไมจ่ าเป็นตอ้งรับรองมมุมองทีแ่สดงออกของเว็บไซตเ์หลา่นัน้ 
ขอ้มลูทีแ่สดงในเว็บไซตน์ี้อาจรวมถงึความคดิเห็นหรอืมมุมองทีน่อกเหนือจากทีไ่ดร้ะบไุว ้

เวน้แตว่า่จะระบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ ไมใ่ชข่องพันธมติร EuroFire หรอืบรษัิทรว่มใดๆ 
หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคลทีม่คีวามรับผดิชอบหรอืรับผดิแทน 

เนื้อหาทัง้หมดในเว็บไซตน์ีไ้ดร้ับการคุม้ครองตามกฎหมายลขิสทิธิแ์ละทรัพยส์นิทางปัญญา 
เวน้แตร่ะบไุวอ้ยา่งชดัเจนหรอืไดร้ับการตกลงเป็นลายลกัษณ์อักษรเป็นอยา่งอืน่ 
โดยทีค่ณุจะสามารถเขา้ถงึและดาวนโ์หลดเอกสารทีม่อียูบ่นเว็บไซตน์ี้ 

ใชเ้ฉพาะเพือ่การใชง้านทีไ่มใ่ชเ่ชงิพาณชิยเ์ทา่นัน้ โดยขึน้อยูก่ับการยอมรับทีเ่หมาะสม 

พันธมติร EuroFire 

ไมร่ับประกันวา่ฟังกช์นัทีม่อียูบ่นเว็บไซตน์ี้จะไมถ่กูรบกวนหรอืปราศจากขอ้ผดิพลาด 
ซึง่ขอ้บกพรอ่งดังกลา่วจะไดร้ับการแกไ้ขหรอืเซริฟ์เวอรท์ีท่ าใหเ้ว็บไซตน์ี้พรอ้มใชง้านจะไมม่ไีว
รัสหรอืขอ้บกพรอ่ง 

คณุรับทราบวา่เป็ฯความรบัผดิชอบของคณุทีจ่ะใชข้ัน้ตอนและการตรวจสอบไวรัสอยา่งเพยีงพอ 
(รวมถงึการตรวจสอบความปลอดภยัของไวรัสและการรักษาความปลอดภยัอืน่ๆ ) 

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการเฉพาะส าหรับความถกูตอ้งของการป้อนขอ้มลูและการสง่ออกขอ้มลู 
ขอ้มลูและเนื้อหาอืน่ๆ 

ของเว็บไซตน์ี้ไดร้ับการออกแบบเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายของประเทศสก๊อตแลนด ์ 
เว็บไซตน์ี้จะอยูภ่ายใตก้ารตคีวามตามกฎหมายของประเทศสก๊อตแลนดแ์ละผูใ้ชท้ัง้หมดของเว็
บไซตน์ี้จะถกูสง่ตอ่เขตอ านาจศาลประเทศสก๊อตแลนดอ์ยา่งถาวร โดยอา้งถงึการเรยีกรอ้งใดๆ 

หรอืการกระท าอืน่ใดทีเ่ชือ่มตอ่กับเว็บไซตน์ี้หรอืใชข้อ้มลูดงักลา่ว 
หากมสีิง่ใดในเว็บไซตน์ี้ถกูตคีวามวา่เป็นการขัดตอ่กฎหมายทีบ่งัคับใชใ้นประเทศอืน่ๆ 

เว็บไซตน์ี้มไิดม้เีจตนาใหเ้ขา้ถงึไดโ้ดยบคุคลจากประเทศนัน้และบคุคลใดทีอ่ยูภ่ายใตก้ฎหมาย
ดังกลา่วจะไมม่สีทิธิใ์ชบ้รกิารของเรา หรอืขอ้มลูใดๆ ทีส่รา้งขึน้ในเว็บไซตน์ี ้

EuroFire ไดรั้บการสนับสนุนจากคณะกรรมาธกิารยโุรป 

ขอ้มลูทีน่ าเสนอนี้สะทอ้นใหเ้ห็นถงึมมุมองเฉพาะของผูเ้ขยีน 
และคณะกรรมการไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่การน าขอ้มลูไปใช ้
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