
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 เกีย่วกบัหน่วยนี้: 

 หน่วยนี้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของแต่ละบุคคลและโครงสร้าง

ค าสั่งการของหน่วยงานท่ีพวกเขา ท างานให้ 

เพ่ือใช้ในการจัดการกับไฟป่าในพื้นท่ีชนบท 

ท้ังในการดับไฟหรือในการด าเนินการเผา ตามก าหนด 

 

 ได้รับการพัฒนาเพื่อท่ีจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับในทุกๆ 

พ้ืนที่ทุกๆ พืชพรรณ ได้แก่ พ้ืนท่ี ป่า ไม้พุ่ม หญ้า หรือป่าพรุ 

 

 หน่วยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยผู้ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้า

นไฟ การท าฟาร์ม ป่าไม้ การ จัดการเกมการล่าสัตว์ การอนุรักษ์ 

พ้ืนที่ทุ่งหญ้า และการจัดการพื้นที่นันทนาการ ซึ่งมีบทบาทใน

 การจัดการไฟป่า ท้ังในรูปแบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา 

 

 เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์ คณุต้องแสดงใหเ้ห็นวา่คณุสามารถ: 

 

 • การติดต่อส่ือสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 • ท าความเข้าใจและปฏิบัติตามค าแนะน า 

 • ปฏิบัติตามข้ันตอนการดับไฟขององค์กร และ 

หน่วย การตดิตอ่สือ่สารในทมีและผูบ้งัคบับญัชาใ

นขณะการเกดิไฟองคป์ระกอบ ใช้วิทยุและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อส่ือสารอ

ย่างเกิดประสิทธิภาพ 

ในการเกิดไฟ องคป์ระกอบ การปฏิบัติงานภายในองค์กร 



 • ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยเม่ือเกิดไฟใต้ดิน 

 • สนับสนุนช่วยเหลือผู้อื่นขณะปฏิบัติงานดับไฟใต้ดิน 

 •

 มีการตอบสนองท่ีเหมาะสมตามขั้นตอนและค าสั่งขององค์กรเมื่อเกิ

ดเหตุการณ์ไฟไหม้ 

 

 
 
 

Agency 

(หน่วยงานหรือองคก์ร)  

หน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ที่เกี่ยวข้องกับไฟป่า อาจเป็นได้  

  ทั้งแหล่งทรัพยากร กฎหมาย หรือ ทรัพย์สนิ 

Anchor point 

(จุดบรรจบแนวควบคมุ) 

สถานที่ที่ได้เปรยีบจากการสร้างแนวกันไฟ 

ปกติจะเป็นที่ปราศจาก 

  เชื้อเพลิง และสามารถลดการถูกไฟขนาบข้าง 

Assembly area 

(พื้นที่รวมพล) 

(1) เป็นพ้ืนที่ภายในแคมป์ไฟ 

ที่รวมเจ้าหน้าท่ีและอปุกรณ์ส าหรับส่งไปยัง 

  

เป้าหมาย (2) สถานทีช่ั่วคราวที่อาจจะเกิดขึน้ได้ 

โดยมีเจ้าหน้าท่ีและ 

  

อุปกรณ์ที่พร้อมปฎิบตัหิน้าท่ีได้ ภายใน 3 นาที 

เมื่อได้รับค าสั่ง (ICS) 

Crew Leader (CL) 

(หัวหน้าทีม) 

ผู้ที่คอยรายงานต่อผู้บงัคับบัญชา 

หรือผู้ที่บัญชาการในขณะนั้น (ขึ้นอยูก่ับ 

  

ขนาดของไฟ) 

เป็นผู้รับผดิชอบการปฏิบัติงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

ความ 

  ปลอดภัยและสวัสดิการของลูกทมี 

Command 

(ผู้บังคับบัญชา) 

เป็นผู้ก าหนดทิศทางของเจ้าหน้าท่ีและทรัพยากรที่ใ

ช้ในการปฏิบตัิงาน 

  ขององค์กร และใช้ตามกฏขององค์กร 

ค าและวล ี  

 เพื่อใหค้ณุเขา้ใจเนื้อหาของหนว่ยนีม้ากยิ่งขึน้ 

จงึตอ้งเขา้ใจความที่ส าคญั:   ค าศัพทใ์นหนว่ยนีก้่อน 



ผู้บังคับบัญชาถูกแต่งตั้งตามกฏของ 

  

องค์กรณ์ หรือโดยก่รยอมรับภายในองค์กร 

ผู้บังคับบัญชาเปรียบเหมือนกับ 

  

ตัวแทนขององค์กร 

และด าเนินการโดยตรงภายในองค์กร 

Cordon (วงล้อม) แนวผู้คน หรือส่ิงที่คอยระวังไฟบนพื้นดิน 

Division Commander 

(กองบัญชาการ) 

วิธีการและกลยทุธ์ในการควบคุมไฟส าหรับแต่ละหน่

วยต่อไฟขนาดใหญ ่

Emergency operations  

สถานที่อ านวยความสะดวก 

ต่อการตอบสนองและสนับสนุนในการฉุกเฉิน 

(ศูนย์ปฏิบตัิการฉุกเฉิน)   

Extended attack 

(การขยายการโตมตี) 

การดบัไฟท่ีมีการขยายเพ่ิมขึ้นมากกว่าการโจมตีเพ่ือ

ดับไฟในครั้งแรก 

Fireground (พื้นที่ของไฟ) 

พื้นที่ใดๆ ป่า หรือที่ทีม่ีคณสมบัตกิ าลังเกิดไฟลุกไหม ้

หรือถูกเผาไหม ้ 

  หรือก าลังจะลุกไหม ้

Firefighter 

(นักผจญเพลิง) 

ผู้ซึ่งท างานอยู่กับไฟ 

ด าเนินการอยู่ภายในหน่วยงานของรัฐ ตอบสนอง 

  

และรับค าส่ังภายใต้หัวหน้าทีม 

ความปลอดภยัส่วนบุคคล และสวัดดกิาร 

Helibase or helipad  

สถานที่หลกัส าหรับจอดเฮลิคอปเตอร ์เติมเชือ้เพลิง 

บ ารุงรกัษา และ 

(ฐานปฎิบัตกิารเฮลิคอปเต

อร์) บรรจขุองเฮลิคอปเตอร์ในช่วงที่เกิดไฟไหมข้ึ้น 

Incident action plan  

แถลงการวตัถุประสงค ์ยุทธวิธทีี่ส าคัญ 

ที่จะใช้ต่อเหตกุารณ ์

(แผนต่อเหตกุารณ์)   

Incident command point 

ผู้ที่รับผิดชอบการจัดการโดยรวมทั้งหมดในเหตุการ

ณ์ สร้างเป้าหมายและ 

(ผู้บัญชาการในเหตุการณ์) ยุทธวิธีที่จะควบคุมไฟ 

Incident management 

team 

กลุ่มของหัวหน้าการจดัการ 

อาจรวมถึงผูบ้ัญชาการในเหตุการณ์, ยุทธวธิ ี



 
 
 

(ผู้จัดการของทีมในเหตุกา

รณ์) 

การวางแผน/ความฉลาด, พลาธกิาร, การคลัง, 

หน่วยประสานงาน 

Initial attack 

(การโจมตีครั้งแรก) 

การกระท าเมื่อทรัพยากร 

หรือก าลังพลและอุปกรณ์มาถึงที่เกดิเหตุไฟป่า  

  

โดยเพื่อที่จะปกป้องชวีิตและทรัพย์สิน 

และขัดขวางการขยายตัวของไฟ 

  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยทางภาคพ้ืน หรือทางอากาศก็ตาม 

Lead agency 

(หัวหน้าหน่วยงาน) 

หน่วยงานบรกิาร องค์กร 

หรือที่มีอ านาจตามกฎหมายเพ่ือควบคุมเหตกุารณ ์

Logistics Manager 

(ผู้จัดการขนส่ง) 

จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก 

บริการและวัสดุต่างๆเพื่อสนับสนุนในเหตุการณ์ 

Operations Manager 

ใช้กลยุทธ์และยุทธวิธใีนการควบคุมไฟให้ประสบคว

ามส าเร็จ อาจรวมถึง 

(ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัตกิาร) 

การใช้หน่วยภาพพ้ืนดิน, อากาศยาน 

และจกัรกลหนัก 

Planning/Intelligence 

Manager 

รวบรวมและวิเคราห์ขอ้มูลข่าวสารของพฤตกิรรมไฟ

และทรัพยากร สร้างและ 

(การวางแผน/การจัดการอ

ย่างฉลาด) 

ทบทวนวตัถุประสงค ์

รวมทั้งกลยุทธ์เพื่อการควบคุมเหตกุารณ์ในครั้งต่อไ

ป 

Safety Zone 

(พื้นที่ปลอดภัย) สถานที่ปลอดภยัเพ่ือหลบหนีจากไฟ 

Sector Supervisor 

(หัวหน้าหน่วย) จัดการกิจกรรมบางส่วนของขอบไฟ 

Topography (ภูมิประเทศ) รูปร่างของพ้ืน ในพ้ืนที่ 

Triage (area) 

การคดัแยกล าดับผู้บาดเจ็บ 

กระบวนการ (สถานที)่ 

ใช้เพ่ือคัดแยกผู้บาดเจ็บและเส่ียชวีิต เพ่ือก าหนด 

  

ล าดับส าคัญในการรักษา 

เพ่ือที่จะเพื่มจ านวนผูร้อดชวีิต 

องคป์ระกอบ 1.1:              

การสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพเมื่อเกดิไฟปา่



 
 

สิ่งทีผู่ป้ฏบิัตงิานตอ้งท า: 

1.

 ใช้ค าศัพท์เกี่ยวกับไฟป่าเพ่ืออธิบายสถานการณ์

ในการเกิดไฟใต้ดิน 

2.

 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าและการ

สื่อสารข้อมูลในเพ่ือน

 ร่วมทีมและหัวหน้างานอย่างชัดเจนและมีเหตุผล 

3.

 ดูแลรักษาอุปกรณ์วิทยุและโทรศัพท์มือถือขององ

ค์กรและผู้ผลิต 

4.

 ต้ังค่าวิทยุและโทรศัพท์มือถือท่ีจะได้รับความคุ้ม

ครองที่ดีที่สุดและ 

 แผนกต้อนรับ 

5.

 เลือกช่องหรือความถี่ตามลักษณะของข้อความแ

ละขั้นตอนการด าเนินงาน ขององค์กร 

6. ข้อความถูกส่ือสารภายใต้สภาวะท่ียากล าบาก 

อาจจ าเป็นต้องมีการสื่อสาร

 ท่ีง่ายส าหรับการปฏิบัติงาน 

7. สื่อสารข้อความง่ายๆด้วยการใช้สัญญาณมือ 

 

องคป์ระกอบนีค้รอบคลุมเนื้อหา ดงันี้: 

A การท างานกับคนหลากหลาย: 

(i) สมาชิกในทีม 

(ii) การเฝ้ายาม 



(iii) ผู้บังคับบัญชา 

(iv) อาสาสมัคร 

(v) เจ้าของท่ีดินและผู้จัดการที่การท่ีดิน 

(vi) เจ้าของทรัพย์สิน 

(vii) ประชาชนท่ัวไป 

 

B วิธีการสื่อสาร: 

(i) ตัวต่อตัว 

(ii) สัญญาณมือ 

(iii) วิทยุ VHF  

(iv) โทรศัพท์ 

(v) โทรศัพท์มือถือ 

 

C การท างานในสภาพแวดล้อมท่ียากล าบาก: 

(i) ลมแรง 

(ii) เนินเขาหรือล าห้วย 

 

สิ่งทีผู่ป้ฏบิัตงิานตอ้งรูแ้ละท าความเขา้ใจ: 

a. ความสามารถและข้อจ ากัดของวิทยุ, โทรศัพท์, 

สัญญาณมือ เพ่ือส่ือสาร

 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมไฟ 

b. วิธีการใช้การใช้วิทยุอย่างถูกต้องตามเครือข่าย 

c. วิธีการเพ่ิมอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ 

รวมถึงวิธีการดูแลรักษาและชาร์จ แบตเตอรี่ 

d. วิธีการและสถานท่ีท่ีจะใช้สัญญาณมือ 



e. การใช้ภาษาท่ีชัดเจนและง่าย 

f. การใช้ภาษาสากล (The international 

phonetic alphabet (NATO)) 

 

 

 

 

 

 

สิ่งทีคุ่ณต้องท าใหไ้ด:้ 

1. รู้ถึงต าแหน่งของทุกคนในทีม 

และผ้บังคับบัญชาชองคุณ 

2.  Obtain briefings and confirm your 

objectives with the relevant person 

3.  

ปฏิบัติงานภายใต้ระดับของอ านาจและความรับผิดช

อบท่ีเหมาะสมตาม

 บทบาทของแต่ละบุคคลภายในองค์กร 

4. ปฏิบัติตามค าแนะน าขององค์กร 

5. รายงานสถานการณ์และด าเนินการได้ทันที 

ตามท่ีได้จัดแผนไว้ 

 

องคป์ระกอบนีค้รอบคลุมเนื้อหา ดงันี้: 

A ประเภทของเหตุการณ์: 

(i) เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด 

(ii) เหตุการณ์ตามแผน 

องคป์ระกอบ 1.2: 

 การปฏิบตังิานภายในโครงสรา้งขององคก์รระหวา่งคว



 

B โครงสร้างตามค าสั่งขององค์กร: 

(i) องค์ประกอบค าสั่งขององค์กร 

(ii) ค าศัพท์เฉพาะทาง 

 

   สิ่งทีคุ่ณจะต้องทราบและท าความเข้าใจ 

   a. ใครคือผู้บังคับบัญชาของคุณในขณะเกิดไฟป่า 

   b. โครงสร้างค าสั่งขององค์กรของคุณ 

   c. หน้าที่ วัตถุประสงค์ บทบาท 

และโครงสร้างของระบบการสั่งการใน    

 เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างประเทศ 

   d. หน้าที่ วัตถุประสงค์ บทบาท 

และความรับผิดชอบต่อค าสั่งของ    

 ผู้บังคับบัญชาแผนการ การปฏิบัติการและผู้จัดการกับ logistics 

   e.

 มีการประยุกต์ใช้ระบบการสั่งการในเหตุการณ์ระหว่างประเทศกับ

ไฟป่า    และอื่นๆ 

ท่ีมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อมอย่างไร 

   f.

 องค์ประกอบท่ีส าคัญของการจัดการกับไฟป่าในกรณีฉุกเฉิน 

   g.

 ทฤษฎีขั้นพ้ืนฐานของการสั่งการและการควบคุมไฟป่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


