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บทน า: 

วัสดทุีท่ าการฝึกอบรมสนับสนุนโดย EuroFire ระดับ 2 ตามมาตรฐานของ EF2 

ทีใ่ชใ้นเทคนคิและกลวธิคีวบคมุไฟป่า 

เอกสารนี้เป็นการแนะน าพฤตกิรรมไฟป่า เทคนคิ และกลวธิทีีอ่าจใชใ้นการควบคมุไฟป่า 
หรอืไฟทีเ่กดิจากการเผาตามก าหนด อกีทัง้ยังเป็นแนวทางใหก้บัเจา้หนา้ทีใ่นการจัดการไฟป่า 

สามารถใชก้ับสถานการณ์ดังนี:้ การด าเนนิการจัดการไฟทีอ่ยูใ่นระดับต ่า 
และอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของเจา้หนา้ที ่ 

เทคนคิการจัดการไฟตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายเกีย่วกับไฟทัง้กฎหมายระดับชาตแิละระดับทอ้งถิน่ 
นอกจากนี้เจา้ของทีด่นิทอ้งถิน่อาจตอ้งปรกึษาหรอืใหค้วามเห็นชอบตอ่เจา้หนา้ทีค่วบคมุไฟใน

การเขา้มาจัดการไฟ  

การฝึกอบรมควบคมุไฟอาจจะมกีารฝึกรวมกัน และจะมกีารใหค้ าปรกึษาระหวา่งฝึก 
นอกจากนี้จะมกีารฝึกดว้ยตนเองโดยท าการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกับเนื้อหาทางเทคนคิและวธิกี

ารควบคมุไฟ อกีทัง้กลวธิกีารฝึกอบรมตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดแูลของหัวหนา้ 

เวลาในการเรยีนรูจ้ากเนือ้หาสว่นนี้ใชเ้วลา 40-50 ชัว่โมง 

EuroFire เป็นโครงการน ารอ่ง 
ซึง่เนื้อหาการฝึกอบรมจะไดร้ับการประเมนิวา่เป็นสว่นหนึง่ของกจิกรรมทีก่ าลังด าเนนิการอยู ่
สว่นแบบฟอรม์ขอ้เสนอแนะตา่งๆ สามารถดไูดท้ี ่www.euro-fire.eu 

เนื้อหาสว่นนี้เหมาะส าหรับกลุม่เป้าหมายดงันี้ ไดแ้ก ่บคุคลทีท่ างานดา้นการจัดการไฟ 
เกษตรกร ป่าไม ้นักอนุรักษ์ เจา้หนา้ทีจั่ดการทีด่นิและนันทนาการ 

ซึง่กลุม่บคุคลเป้าหมายเหลา่นี้จะชว่ยในเรือ่งจัดการไฟป่าในพืน้ทีไ่ด ้

ความสมัพนัธเ์กีย่วกบัมาตรฐานของ EuroFire และความเสีย่งของการจดัการไฟป่า 

การอา้งองิถงึมาตรฐานของ EuroFire ควรท าความเขา้ใจกับผลการเรยีนรูท้ีไ่ด ้
อกีทัง้ควรเขา้ใจและรูจั้กชือ่เรือ่ง 
และองคป์ระกอบเกีย่วกับหน่วยค าและวลทีีส่ าคัญตอ่สิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการไฟ 

เนื้อหานี้สนับสนุนตามมาตรฐานของ EuroFire ทัง้หมด 
และไดร้ับการออกแบบมาเพือ่รองรับวธิกีารในการฝึกอบรม 

อกีทัง้สามารถปรับเปลีย่นใหเ้ขา้กับสถานการณ์ไฟป่า ณ ตอนนัน้ 
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นอกจากนี้เนือ้หาการเรยีนรูส้ าหรับหน่วยนี้ควรใชร้ว่มกับเอกสารการสนับสนุนจากหน่วยงานอืน่ๆ 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผลการเรยีนรูท้ัง้หมดไดร้ับมาตรฐานทีใ่กลเ้คยีงกัน 

มาตรฐานดา้นความปลอดภยัของสหภาพยโุรปตา่งๆ 
ทีบ่ัญญัตขิึน้จะเป็นกฎหมายทใีชใ้นดา้นความปลอดภยัและสขุภาพเฉพาะในแตล่ะประเทศในสห

ภาพยโุรปเทา่นัน้ 
และกฎหมายฉบับนี้ไดถ้กูออกแบบมาเพือ่ปรับปรงุความปลอดภยัและสขุภาพในสถานทีท่ างานแ

ละลดอบุัตเิหตหุรอืโรคจากการท างาน 
ซึง่พนักงานตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายดงักลา่วตามนโยบายและขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่งของ
สถานทีห่น่วยงานหรอืองคก์รทีป่ฏบิัต ิ

Complimentary (co-requisite) learning: การเรยีนรูฟ้ร ี(จ าเป็นตอ้งเรยีน) 

EF 1 - ตรวจสอบการท างานดา้นไฟป่านัน้ไดล้ดความเสีย่งใหก้ับตัวเองและผูอ้ืน่ 

Subsequent learning: การเรยีนรูใ้นภายหลงั 

EF 3 - การตดิตอ่สือ่สารภายในทมีและผูบ้งัคับบัญชาในสถานการณ์ไฟป่า 

(อยูร่ะหวา่งการพัฒนาหลักสตูร) 

EF4 - การใชเ้ครือ่งมอืควบคมุไฟป่า 

EF5 - ควบคมุไฟป่าโดยใชป๊ั้มฉีดน ้า (อยูร่ะหวา่งการพัฒนาหลักสตูร) 

EF6 - การใชเ้ทคนคิตา่งๆ ในการจดุไฟ 

Learning objectives: วตัถุประสงคข์องการศกึษา 

สิง่ทีค่วรจะไดห้ลังจากเสร็จสิน้กระบนการเรยีนรู:้ 

1. เขา้ใจพฤตกิรรมของไฟป่า 

2. รูจั้กใชเ้ทคนคิการดับไฟและควบคมุไฟป่า 
 
Keywords and phrases: ค าส าคญัและวล ี

 
ง่ามไฟ (Bays), Control Line (แนวควบคมุ), Crown Fire (ไฟเรอืนยอด), Direct Attack 

(การควบคมุโดยตรง), Flank (ปีกไฟ),  
Fingers (นิว้ไฟ), Fire Behaviour (พฤตกิรรมไฟ), Fire Hazard (อันตรายของไฟ), Fire 

Weather (สภาพอากาศทีเ่กดิไฟ), Fire Perimeter (เสน้วงรอบไฟ), Fire Risk 
(ความเสีย่งของไฟ) , Fuels (เชือ้เพลงิ), Fire Intensity (ความรนุแรงของไฟ), Fire Support 
Office (ส านักงานสนับสนุนการดับไฟป่า), Fire Type (ชนดิของไฟป่า), Flame Length 

(ความยามของเปลวไฟ), Flanking Attack (การดับไฟจากดา้นขา้ง), Ground Fire (ไฟใตด้นิ), 
Head (หัวไฟ), Heel (หางไฟ), Indirect Attack (การดับไฟทางออ้ม), Origin (จดุก าเนดิไฟ), 

Rate Of Spread (อัตราการลามของไฟ), Smouldering Fire (ควันไฟแบบครกุรุน่), Spot 
Fires (ลกูไฟ), Surface Fire (ไฟผวิดนิ), Topography 

(ลักษณะภมูปิระเทศทีส่ง่ผลตอ่พฤตกิรรมไฟ), Wildfire (ไฟป่า) 
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1. การท าความเขา้ใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมของไฟป่า 

Wildfire: ไฟป่า 

ไฟป่า คอื ไฟทีป่ราศจากการควบคมุ 
ลกุลามไปอยา่งอสิระและเผาไหมเ้ชือ้เพลงิธรรมชาตใินป่าโดยเกดิขึน้ไดท้ัง้พืน้ทีช่นบทและเมอื

ง อกีทัง้สามารถเผาไหมไ้ดท้ัง้ทรัพยากรทางเกษตร รวมไปถงึพร ุหญา้ ไมพุ้ม่ กิง่กา้นไมแ้หง้ 
ทอ่นไม ้ตอไม ้วชัพชื ไมพุ้ม่ ใบไมส้ด และในระดับหนึง่สามารถเผาผลาญตน้ไมท้ีย่ังมชีวีติอยู ่

สิง่ส าคัญทีต่อ้งท ากอ่นด าเนนิการดบัไฟป่า คอื 
เขา้ใจกระบวนการทางกายภาพพืน้ฐานทีท่ าใหเ้กดิไฟและปัจจัยแวดลอ้มทีม่ผีลตอ่พฤตกิรรมไฟ 

The Fire Triangle: สามเหลีย่มไฟ 

สามเหลีย่มไฟจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบของการเกดิไฟ 
โดยถา้หากองคป์ระกอบใดองคห์นึง่ขาดหายไปก็จะท าใหไ้มเ่กดิไฟขึน้ 

ซึง่องคป์ระกอบของไฟมดีังนี ้

 ออกซเิจน (Oxygen) 

เป็นก๊าซทีเ่ป็นองคป์ระกอบหลักของอากาศโดยทั่วไปทีท่ าใหเ้กดิการเผา ไหม.้ 
ซึง่อากาศในรปูของลมมบีทบาทส าคัญในการก าหนดพฤตกิรรมของไฟป่า 

อยา่งไรก็ตาม  ปรมิาณและสดัสว่นของออกซเิจนในอากาศในป่า ณ จดุหนึง่ๆ 
อาจผันแปรไดบ้า้งตามการผันแปร ของความเร็วและทศิทางลม 

 ความรอ้น (Heat) 

เป็นพลังงานทีจ่ าเป็นในการท าใหว้ัสดุตดิไฟและท าใหเ้กดิไอระเหยผสมกับอากาศจนเ

กดิไฟ 

 เชือ้เพลงิ (Fuel) คอืวัสดหุรอืพชืทีส่ามารถตดิไฟได ้ซึง่ชนดิ ปรมิาณ การเรยีงตัว 

การกระจาย และความเชือ้ของเชือ้เพลงิจะมผีลตอ่พฤตกิรรมไฟทีเ่กดิขึน้ 
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การถา่ยเทความรอ้น (Heat Transfer) 
ความรอ้นสามารถถา่ยโอนไฟยงัเชือ้เพลงิอืน่ๆ ได ้โดยวธิกีารพาความรอ้น การแผร่ังส ี

และการน าความรอ้น 
 การพาความรอ้น (convection) คอื 

การการเคลือ่นทีข่องความรอ้นผา่นอากาศ 
ซึง่ในแง่ของไฟป่าการพาความรอ้นคอืการพาความรอ้นทีแ่ผดเผาไปทางดา้นขา้

งและดา้นบนโดยการพาความรอ้นจะ ขึน้อยูก่บัทศิทางของอากาศหรอืลมดว้ย 
และการพาความรอ้นเป็นรปูแบบหนึง่ทีส่ าคัญทีส่ดุตอ่เจา้หนา้ทีด่ับไฟป่าเพราะค

วามรอ้นทีเ่กดิขึน้จาการพาความรอ้นจะถา่ยเทความรอ้นไปสูเ่ชือ้เพลงิดา้นหนา้ที่
ยังไมต่ดิไฟซึง่อาจท าใหเ้กดิการตดิไฟและขยายวงกวา้งอยา่งรวดเร็ว 

• การแผร่งัส ี(Radiation) 
เป็นการเคลือ่นทีข่องความความรอ้นจากแหล่งเดยีวทีก่ระจายไปหลายทศิทางใน

รปูแบบของคลืน่หรอืรงัส ี
โดยความรอ้นจากเชือ้เพลงิทีถ่กูเผาไหมอ้ยูจ่ะแผก่ระจายไปทกุทศิทางไปยงัเชื้

อเพลงิทีอ่ยูใ่กลก้ับจดุเกดิไฟ 
อกีทัง้ท าใหเ้กดิรอยไฟไหมก้บัเชือ้เพลงิบางสว่นดว้ย 

ดวงอาทติยเ์ป็นอกีแหลง่ของรงัสคีวามรอ้น 
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• การน าความรอ้น (Conduction) เป็นการถา่ยเทความรอ้นภายในวัตถหุนึง่ ๆ 
หรอืระหวา่งวัตถสุองชิน้ทีส่มัผัสกัน 

โดยมทีศิทางของการเคลือ่นทีข่องพลังงานความรอ้นจากบรเิวณทีม่อีณุหภมูสิงูไ
ปยังบรเิวณทีม่อีณุหภมูติ ่ากวา่ 

ซึง่เชือ้เพลงิทีเ่กดิไฟจะเป็นตัวก าหนดความเร็วและการถา่ยเทความรอ้น 
อยา่งไรก็ตามการน าความรอ้นเป็นเพยีงรปูแบบหนึง่ทีม่บีทบาทเล็กนอ้ยในการถา่

ยเทความรอ้น เนื่องจากวัสดหุรอืเชือ้เพลงิ เชน่ไมห้รอืพชืตา่งๆ 
เป็นตัวน าความรอ้นไดไ้มด่นัีก 

สิง่แวดลอ้มไฟ (The Fire Environment) 

สิง่แวดลอ้มไฟประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มโดยรอบทีก่ าหนดพฤตกิรรมไฟ 
โดยอัตราการลามของไฟและความรนุแรงของไฟจะขึน้อยูก่ับสิง่แวดลอ้มไฟ 3 ปัจจัย ไดแ้ก ่

ลักษณะเชือ้เพลงิ สภาพอากาศ และสภาพภมูปิระเทศ 
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1. เชือ้เพลงิ (Fuel) 

เชือ้เพลงิเป็นหนึง่ปัจจัยทีส่ าคัญในสิง่แวดลอ้มไฟ 

และเป็นปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่พฤตกิรรมไฟโดยตรง 
ซึง่ปัจจัยพฤตกิรรมไฟจะขึน้อยูก่ับสมบัตขิองแหลง่เชือ้เพลงิ ดงันี ้

• ระดับชัน้ของเชือ้เพลงิ (Class) 
• ชนดิของเชือ้เพลงิ (Type) 

• ขนาดและปรมิาณของเชือ้เพลงิ (Size and Quantity) 
• การกระจายหรอืความตอ่เนื่องของเชือ้เพลงิ (Arrangement or continuity) 
• ความชืน้ของเชือ้เพลงิ (Moisture Content) 

Fuel Class (ระดบัช ัน้ของเชือ้เพลงิ) 

i. เชือ้เพลงิใตด้นิ (Ground fuels) เป็นเชือ้เพลงิจ าพวกอนิทรยีวัตถใุตผ้วิดนิ 

รวมถงึซากพชืที ่  ก าลังสลายตัว (duff) รากไม ้ชัน้ดนิพร ุ(peat) 
หรอือนิทรยีวัตถทุีฝั่งอยูใ่ตด้นิ ซึง่พฤตกิรรม 
ไฟทีเ่กดิขึน้ในเชือ้เพลงิชัน้นี้จะมลีักษณะทีเ่ป็นควันครกุรุน่ ไมเ่ห็นเปลวไฟ 

หรอืมคีวาม  รนุแรงของไฟต ่า แตอ่าจมกีารเผาไหมท้ีใ่ชเ้วลานาน 
ซึง่อาจนานเป็นสปัดาหห์รอือาจเป็น  เดอืน 

ii. เชือ้เพลงิผวิดนิ (Surface fuels) 
เป็นเชือ้เพลงิจ าพวกพชืหรอืซากพชืทีร่ว่งหลน่ทีส่ามารถตดิ 

ไฟไดซ้ึง่อยูเ่หนือชัน้ซากพชืทีก่ าลังยอ่ยสลาย (duff) 
และอยูร่ะหวา่งเชือ้เพลงิใตด้นิกับ   เชือ้เพลงิเรอืนยอด 
ตัวอยา่งเชือ้เพลงิผวิดนิมดีงันี้ ไดแ้ก ่ไมต้าย กิง่ไม ้หญา้ พุม่ไม ้กลา้ไม ้ไมข้นาดเล็ก 

และพชือืน่ๆ ซึง่เชือ้เพลงิผวิดนิมักจะมสีว่นส าคัญในการก าหนดคา่ความ 
รนุแรงและอัตราการลามของไฟ 

iii. เชือ้เพลงิเรอืนยอด (Crown (Aerial) fuels) 
เป็นเชือ้เพลงิจ าพวกตน้ไมท้ีย่นืตน้อยูแ่ละเป็น 

ชัน้ทีร่องรับเชือ้เพลงิเรอืนยอดทีไ่มไ่ดส้มัผสักับพืน้ดนิโดยตรง 
นอกจากนี้ยงัรวมถงึเชือ้เพลงิทีเ่ป็นตัวเชือ่มตอ่สูเ่รอืนยอด เชน่ เถาวัลย ์เป็นตน้ 
ซึง่ไฟทีเ่กดิจากชัน้เชือ้เพลงิ 

เรอืนยอดจะมคีวามรนุแรงสงูและมอีัตราการลกุลามผา่นเชือ้เพลงิเรอืนยอดจากเรอืนย
อด  หนึง่ไปสูเ่รอืนยอดหนึง่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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ขนาดและปรมิาณของเชือ้เพลงิ (Size and quantity) 

เชือ้เพลงิม ี2 ประเภทหลัก ดังนี:้ 

i. เชือ้เพลงิละเอยีดหรอืเชือ้เพลงิขนาดเล็ก (Fine fuels) เป็นเชือ้เพลงิทีม่ขีนาดเล็ก เชน่ 
กิง่ไม ้  หญา้ หรอืใบไม ้เป็นตน้ ซึง่เชือ้เพลงิเหลา่นี้จะแหง้เร็วและตดิไฟไดง้่าย 

อกีทัง้ยงัเป็นสาเหต ุหลักทีส่ าคัญทีส่ง่ผลตอ่ความรนุแรงและอัตราการลกุลามของไฟ 

ii. เชือ้เพลงิหยาบหรอืเชือ้เพลงิหนัก (Heavy or coarse fuels) 

เป็นเชือ้เพลงิทีม่ขีนาดใหญ ่จ าพวกทอ่นไม ้หรอืกิง่ไมข้นาดใหญ ่
ซึง่เชือ้เพลงิเหลา่นี้สามารถตดิไฟไดน้านหลังเปลวไฟ  ผา่นไปแลว้ 

ความชืน้ของเชือ้เพลงิ (Fuel Moisture Content) 

ปรมิาณความชืน้ทีเ่ก็บไวใ้นพชืจะมผีลตอ่การตดิไฟและความรนุแรงของไฟ 
โดยปัจจัยแวดลอ้มทีม่ผีลตอ่ความชืน้ของเชือ้เพลงิมปัีจจัยหลักและปัจจัยรอง ปัจจัยหลักไดแ้ก ่

ความชืน้สมัพัทธ ์ปรมิาณน ้าฝน และในอากาศ ขณะทีปั่จจัยรอง ไดแ้ก ่รม่เงาของตน้ไม ้
ทศิดา้นลาด ความลาดชนั ความสงูระดับน ้าทะเลปานกลาง และอืน่ๆ 

เชือ้เพลงิหลังจากฝนตกและอยูใ่กลแ้หลง่น ้าจะมคีวามชืน้สงู 

ซึง่ถา้เชือ้เพลงิทีม่คีวามชืน้สงูซึง่ตอ้งใชค้วามรอ้นจ านวนมากกอ่นทีเ่ชือ้เพลงินัน้จะตดิไฟ 
ขณะทีเ่ชือ้เพลงิทีม่คีวามชืน้ต ่านัน้ใชค้วามรอ้นเพยีงเล็กนอ้ยเพือ่ไลค่วามชืน้และอาจจะท าใหไ้

ฟมคีวามรนุแรงสงูและมอีัตราการลามเร็ว 

ตางรางที ่1.1 ปรมิาณความชืน้ของเชือ้เพลงิ (Fuel moisture content) 

ปรมิาณความชืน้ของเชือ้เพลงิ (Fuel moisture content) 

เชือ้เพลงิ (Fuel) ปรมิาณความชืน้ (Moisture content) 

เชือ้เพลงิละเอยีด (Fine Fuel) ความชืน้ต ่าและแหง้ง่าย 

สามารถเผาไหมไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 

เชือ้เพลงิหยาบ (Heavy Fuel) ไมส่ามารถสญูเสยีความชืน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ซึง่ตอ้งใชเ้วลาและพลังงานความรอ้นมากกวา่การเผ

าไหมเ้ชือ้เพลงิละเอยีด 

เชือ้เพลงิทีม่ปีรมิาณความชืน้สงู 

(High Moisture Content Fuels) 

ตอ้งใชเ้วลาในการใหค้วามรอ้นแกเ่พลงิกอ่นเผาเป็น

ระยะเวลานานและตอ้งใชพ้ลังงานความรอ้นทีส่งูกวา่ 

เชือ้เพลงิทีม่ปีรมิาณความชืน้ต ่า 

 (Low Moisture Content Fuels) 

แหง้อยา่งรวดเร็วและพรอ้มตดิไฟไดอ้ยา่งรวดเร็วแล

ะท าใหไ้ฟมคีวามรนุแรงสงู 
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2. ปจัจยัอากาศ (Weather) 

สภาพอากาศเป็นองคป์ระกอบของสิง่แวดลอ้มไฟทีแ่ปรผันตามเวลาและสถานที ่

อกีทัง้จะเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วเมือ่เกดิไฟป่า 
ซึง่สภาพอากาศบางครัง้รนุแรงจนไมอ่าจคาดเดาไดแ้ละอทิธพิลของสภาพอากาศตอ่พฤตกิรรม

ไฟป่าไมค่วรประเมนิต ่าเกนิไป โดยมปัีจจัยอากาศมดีังนี:้ 

• ความชืน้สมัพัทธ ์(Relative Humidity) 

• อณุหภมูอิากาศ (Air Temperature) 
• ลม (Wind) 
• ปรมิาณน ้าฝน (Precipitation) 

• ความผันแปรของกลางวันและกลางคนื (Day/Night Variation) 

ความชืน้สมัพทัธ ์(Relative Humidity: RH) 

ความชืน้สมัพัทธ ์คอื อัตราสว่น ของปรมิาณไอน ้า ทีม่ใีนอากาศ ณ ขณะนัน้เทยีบกับ 
ปรมิาณไอน ้าทีอ่ากาศจะรองรับได ้ โดยมผีลตอ่พฤตกิรรมไฟดงันี้ 

i. ความชืน้สมัพัทธม์ผีลโดยตรงตอ่ปรมิาณความชืน้ของเชือ้เพลงิทีแ่หง้ตายกับเชือ้เพลิ

ง   ขนาดเล็กหรอืละเอยีด 
ในขณะทีเ่ชือ้เพลงิสดทีย่ังมชีวีติไมม่ผีลกระทบถงึแมค้วามชืน้ 

สมัพัทธจ์ะเปลีย่นแปลงก็ตาม 
ii. ถา้หากความชืน้สมัพัทธอ์ยูใ่นระดับสงูจะสง่ผลใหเ้ชือ้เพลงิทีแ่หง้ตายและเชือ้เพลงิข

นาด  เล็กมคีวามชืน้สงูตามและไมส่ามารถตดิไฟได ้
ตรงกันขา้มถา้ความชืน้สมัพัทธอ์ยูใ่นระดับ 
ต ่าจะสง่ผลใหเ้ชือ้เพลงิทีแ่หง้ตายและเชือ้เพลงิขนาดเล็กตดิไฟไดง้่าย 

iii. ในรายงานการพยากรณ์อากาศ 
สภาพอากาศทีม่คีวามชืน้สมัพัทธต์ ่าจะท าใหเ้ชือ้เพลงิตดิไฟ 

ไดด้มีผีลท าใหพ้ฤตกิรรมไฟและความรนุแรงของไฟสงู 
ขณะทีส่ภาพอากาศทีม่คีวามชืน้  สมัพัทธส์งูจะสง่ผลใหไ้ฟมคีวามรนุแรงต ่า 

iv. ระดับการขึน้ลงของความชืน้สมัพัทธแ์สดงตามภาพที ่1.7 
ซึง่ระดับความชืน้สมัพัทธจ์ะอยู ่  มคีา่สงูสดุในชว่งเชา้กับเย็น 
และต ่าสดุในชว่งบา่ย 

v. ตามหลักทั่วไปไฟจะมคีวามรนุแรงสงูในชว่งบา่ย 
เมือ่ความชืน้สมัพัทธใ์นอากาศต ่าสดุและ  มอีณุหภมูสิงูสดุ 

vi. ความสมัพันธร์ะหวา่งความชืน้สมัพัทธแ์ละอณุหภมูขิองอากาศสามารถอธบิายไดจ้าก
ตารางดา้นลา่ง 
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อุณหภูมอิากาศ (Air temperature) 

อณุหภมูอิากาศสง่ผลโดยตรงตอ่ความชืน้สมัพัทธแ์ละความชืน้ของเชือ้เพลงิ 

ซึง่ถา้หากอณุหภมูอิากาศเพิม่ขึน้ก็จะสง่ผลตอ่ปัจจัยดังกลา่ว ดงันี ้

i. ความชืน้สมัพัทธจ์ะลดลงและจะสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมไฟสงูขึน้ 

ii. ปรมิาณความชืน้ของเชือ้เพลงิจะลดลงและจะท าใหเ้ชือ้เพลงิแหง้และตดิไฟไดง้่าย 

ดังนัน้ เราสามารถสนันษิฐานฐานไดว้า่ 

เมือ่อณุหภมูอิากาศสงูขึน้จะท าใหเ้ชือ้เพลงิรอ้นแหง้และตดิไฟไดง้่ายขึน้ 

ลม (Wind) 

ลมมผีลตอ่พฤตกิรรมไฟมากทีส่ดุจากปัจจัยสภาพอากาศทัง้หมด. 

และมผีลโดยตรงตอ่อัตราการลามและทศิทางของไฟ 
ลมทีพั่ดรนุแรงท าใหไ้ฟมคีวามรนุแรงและเคลือ่นทีไ่ปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

และท าใหเ้กดิพฤตกิรรมไฟดงัตอ่ไปนี้ 

i. ลมท าใหอ้อกซเิจนในอากาศเพิม่ขึน้จนเป็นสาเหตใุหเ้กดิไฟและไฟมคีวามรนุแรง 

ii. ลมมอีทิธพิลอยา่งมากตอ่ทศิทางของไฟ 

iii. ลมท าใหเ้ปลวไฟเบนเขา้สูเ่ชือ้เพลงิดา้นหนา้ซึง่ท าใหเ้ชือ้เพลงินัน้แหง้เร็วขึน้และตดิ
ไฟรวดเร็ว ขึน้ รวมถงึสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมไฟรนุแรงมากขึน้ 

iv. ลมจะยกเปลวไฟสงูขึน้และพวกขีเ้ถา้และเถา้ถา่นรอ้นปลวิไปขา้งหนา้จนท าใหเ้กดิไฟ
เป็นลกู เล็กๆ ทีเ่รยีกวา่ ลกูไฟ (spot fire) 

นอกจากนี้ยงัมปัีจจัยอืน่ทีต่อ้งพจิารณาเกีย่วกับลมและความสมัพันธร์ะหวา่งลมกับไฟป่า ดังนี ้
i. ทศิทางลม หมายถงึ ทศิทางทีล่มทีพั่ดมาจากทศิใดๆ (เชน่ 

ลมทีม่ตีน้ก าเนดิมาจากทศิใตแ้ลว้ เคลือ่นทีข่า้มฝ่ังไปทางทศิเหนือ) 

ii. ลักษณะภมูปิระเทศสามารถสง่ผลตอ่ทศิทางและความเร็วของลม เชน่ 
ลมเคลือ่นทผีา่นชอ่งแคบ หรอืหบุเขา จะทศิทางของลมจะแตกตา่งกนัไปเล็กนอ้ย 

และจะท าใหค้วามเร็วลมมากขึน้ 
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iii. ทศิทางและความเร็วลมแตกตา่งกันและสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา 
ซึง่อาจจะเกดิจากการ 

เคลือ่นทีผ่า่นบรเิวณทีม่พีายฝุนคะนองหรอือาจเป็นผลมาจากลักษณะของลมประจ าถิ่
นนัน้ๆ  

iv. ความแปรปรวนของลมมผีลตอ่การดับไฟอยา่งยิง่ 
โดยจะมผีลตอ่ทศิทางการลามและความ 

รนุแรงของไฟซึง่เป็นเรือ่งส าคัญทีท่มีงานดบัไฟตอ้งควรค านงึโดยเฉพาะทมีงานทีด่ับ
ไฟทีหั่วไฟ หรอืปีกไฟตามทีแ่สดงในภาพที ่1.9 

v. ไฟป่าเองนัน้สามารถท าใหเ้กดิกระแสลมขึน้ได ้
โดยเมือ่อากาศรอ้นจากไฟจะลอยขึน้จากการพา 

ความรอ้นจากนัน้อากาศเย็นทีอ่ยูโ่ดยรอบจะถกูเหนี่ยวน าเขา้มาทกุทศิทาง 
และเป็นผลใหพ้ฤตกิรรม ไฟสงูขึน้ 

ปรมิาณน า้ฝน (Precipitation) 

ปรมิาณน ้าฝนจะท าใหเ้กดิผลกระทบตอ่ไฟป่า 

ซึง่ระดับผลกระทบอาจจะแตกตา่งกันขึน้อยูก่ับปรมิาณน ้าฝนและระยะเวลาทีฝ่นตก 

i. เมือ่ฝนตกอยา่งตอ่เนื่องปรมิาณน ้าฝนคงทีต่ลอดสง่ผลใหเ้ชือ้เพลงิสามารถดดูความชืน้ไ
ดม้ากขึน้ และตดิไฟไดย้าก 

ii. ฝนตกหนักในชว่งเวลาเพยีงสัน้ๆ จะไมส่ง่ผลตอ่ความชืน้ในเชือ้เพลงิมากนัก 
ซึง่ยังคงท าให ้เชือ้เพลงิผวิดนิตดิไฟได ้

ความผนัแปรของกลางวนัและกลางคนื (Day & Night Variations) 

พฤตกิรรมของไฟป่าในเวลากลางคนืมคีวามแตกตา่งอยา่งมากกับเวลากลางวัน 
ซึง่กจิกรรมของไฟป่าในเวลากลางคนืมกัจะมคีวามรนุแรงต ่าในเวลากลางคนื 

และบางครัง้อาจเป็นเวลาทีด่ใีนการดับไฟ 
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3. ภูมปิระเทศ (Topography) 

รปูรา่งและทศิดา้นลาดของภมูปิระเทศมคีวามผันแปรอยา่งมาก 

และภมูปิระเทศมสีว่นในการก าหนดทศิทางและอัตราการลามของไฟ 
นอกจากนี้ปัจจัยดา้นสภาพอากาศตา่งๆ เชน่ 

ลมมักจะผันแปรไปโดยขึน้อยูก่ับรปูรา่งของภมูปิระเทศ 
ซึง่ปัจจัยส าคัญของภมูปิระเทศทีส่ง่ผลตอ่พฤตกิรรมไฟมดีังนี้  

• ความชนั (Slope) 
• ทศิดา้นลาด (Aspect) 
• ภมูปิระเทศ (Terrain) 

ความชนั (Slope) 

การลกุไหมข้องไฟทีไ่หมข้ึน้ตามความลาดชนัจะมกีารถา่ยเทความรอ้นโดยการพาความรอ้นและ

การแผร่งัสซี ึง่จะท าใหเ้ชือ้เพลงิดา้นหนา้รอ้นขึน้และตดิไฟเร็วขึน้ยิง่พืน้ทีช่นัมากเทา่ไรผลกระท
บนี้จะยิง่สงูขึน้ 
ในขณะทีไ่ฟไหมล้งเขาจะมผีลจากการถา่ยเทความรอ้นเหลา่นี้นอ้ยมากโดยกฎทั่วไปของความ

ลาดชนัมผีลตอ่พฤตกิรรมไฟ ดงันี ้

i. ความลาดชนัเพิม่ขึน้ 10 องศา จะท าใหอ้ัตราการลกุลามเพิม่ขึน้เป็นสองเทา่  

(For every 10° increase in slope, double the rate of fire spread.) 

ii. ความลาดชนัลดลง 10 องศา จะท าใหอ้ัตราการลกุลามลดลงครึง่หนึง่  

(For every 10° decrease in slope, halve the rate of fire spread.) 
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ทศิดา้นลาด (Aspect) 

ทศิดา้นลาดเป็นทศิทางทีหั่นหนา้ไปทางทศิเหนือ ทศิตะวันออก ทศิใต ้หรอืทศิตะวันตก 
โดยทศิดา้นลาดจะมผีลตอ่พฤตกิรรมไฟอยู ่2 ลักษณะ ดังนี ้

• ผลกระทบกอ่นเผา (Pre-heating effect) 
• ผลกระทบตอ่พชืพรรณ (Vegetation effect) 

i. ผลกระทบกอ่นเผา (Pre-heating effect) 

• พฤตกิรรมไฟจะไดร้ับผลกระทบในระยะสัน้ (ตลอดชว่งวัน) 
จากลักษณะภมูปิระเทศทีล่าดชนั 

โดยความลาดชนัทีอ่ยูท่างทศิดา้นลาดทศิใตจ้ะรับแสงแดดมากขึน้ในชว่งเวลาของวัน 
ซึง่จะเป็นการเพิม่ความรอ้นใหก้ับเชือ้เพลงิและเมือ่เกดิไฟจะท าใหไ้ฟมคีวามรนุแรงสงูกวา่ 
ในทางตรงกนัขา้มความลาดชนัทางทศิเหนอืจะไดร้ับแสงแดดในชว่งเวลาของวันนอ้ยลง 

และจะท าใหเ้ชือ้เพลงิยังคงเย็นกวา่ 
สว่นทศิดา้นลาดทศิตะวันออกและทศิตะวันตกก็จะมผีลกระทบตอ่พฤตกิรรมไฟแตกตา่งกั

นไปโดยทั่วไปจะมรีะดบัผลกระทบอยูร่ะหวา่งทศิดา้นลาดทศิใตก้ับทศิเหนอื 

ii. ผลกระทบตอ่พชืพรรณ (Vegetation effect) 

ชนดิและจ านวนของพชืบางชนดิสามารถพจิารณาไดจ้ากทศิดา้นลาด 
ส าหรับบรเิวณพืน้ทีเ่หนือเสน้ศนูยส์ตูร (northern hemisphere) นัน้ 

• โดยทั่วไปทศิดา้นลาดทศิใตจ้ะไดร้ับแสงแดดและมสีภาพอากาศทีแ่หง้ 

พชืพรรณในดา้นนี้จงึมปีรมิาณนอ้ย 
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• ทศิดา้นลาดทางทศิเหนือเป็นทศิทีไ่ดร้ม่เงามากกวา่และชืน้ 
พชืพรรณในทศินี้จงึมปีรมิาณมากและมขีนาดใหญ่ 

• ทศิดา้นลาดทศิตะวันออกและทศิดา้นลาดทศิตะวันตกนัน้ลักษณะพชืพรรณจะอยู่ระหวา่ง
ทศิดา้นลาดทศิเหนือ และทศิดา้นลาดทศิใต ้

ซึง่พชืพรรณในบรเิวณทศิดา้นลาดเหลา่นี้มกัจะถกูก าหนดโดยสภาพอากาศและสภาพภมูิ
ประเทศของทอ้งถิน่นัน้ๆ เป็นหลัก 

พฤตกิรรมของไฟป่าจะไดร้บัผลกระทบจากทศิดา้นลาด เนื่องจากความแปรปรวนของแสงแดด 
พชืพรรณทีป่รากฏ และปรมิาณความชืน้ทีป่รากฏในแตล่ะทศิทีแ่ตกตา่งกนั 

ภูมปิระเทศ (Terrain) 

ภมูปิระเทศเป็นลักษณะทางกายภาพบนพืน้ผวิของพืน้ที ่
ซึง่รปูรา่งของภมูปิระเทศจะสง่ผลตอ่พฤตกิรรมไฟ ไมว่า่จะเป็น หบุเขา สนัเขา แอง่เขา 

เทอืกเขาหรอื ยอดเขา ซึง่ปัจจัยเหลา่นี้มผีลตอ่ทศิทางของไฟป่า ความเร็วของไฟ 
รวมถงึรนุแรงของไฟ 

i. ลมและภมูปิระเทศ (Wind & Terrain) 

ภมูปิระเทศมผีลตอ่ทศิทางและความเร็วของไฟ เชน่เดยีวกับน ้า 
การพัดของลมจะพัดไปตามทางทีง่่ายทีส่ดุ พัดไปตามความสงูต ่าของพืน้ที ่

และเสน้ทางการพัดของลมจะขึน้อยูอ่ยูก่ับรปูรา่งของภมูปิระเทศดงัความสมัพันธต์อ่ไปนี้ 

 ในเทอืกเขาลมมแีนวโนม้ทีจ่ะไหลลงสูห่บุเขาหรอืพัดขึน้สูย่อดเขา 

โดยไมค่ านงึถงึทศิทางของลม ทั่วไป 

 ลมประจ าถิน่สามารถเกดิขึน้ไดจ้ากอทิธพิลของภมูปิระเทศ 

ลมพัดขึน้ยอดเขาในชว่งกลางวันจะ เปลีย่นเป็นลมพัดลงสูห่บุเขาในเวลากลางคนื 

 สนัเขาดา้นอับลม (ดา้นทีไ่มป่ะทะกับลม) 

อาจมลีมป่ันป่วนพัดไปในทศิทางตรงกนัขา้มกับลม หลักทีป่ะทะสนัเขา 
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ii. สนัเขา (Ridges) 

ไฟทีล่ามเขา้ใกลส้นัเขาสามารถเพิม่ความเร็วและความรนุแรงไดแ้ละมพีฤตกิรรมทีผ่ันผวน 

จงึท าใหย้ากตอ่การควบคมุ  

iii. หบุเขารอ่งหว้ยและแอง่เขา (กิว่) (Canyons, Gullies, & Saddles) 

รอ่งหว้ยแคบๆ, แอง่เขา (saddles) และหบุเขา (canyons) 

ไฟจะลามตามชอ่งแคบของภมูปิระเทศคลา้ยกรวยและไฟสามารถเคลือ่นทีไ่ดอ้ยา่งรวดเร็ว 
เพราะวา่รปูรา่งของของพืน้ทีใ่นลกัษณะนี้ท าใหไ้ฟทีเ่กดิขึน้และลมในบรเิวณนัน้เคลือ่นทีเ่ป็นรปู

กรวยและท าใหม้ผีลตอ่ลักษณะพฤตกิรรมไฟ 
ปรากฏการณ์ของพฤตกิรรมไฟในลกัษณะนีจ้ากอทิธพิลของรปูรา่งภมูปิระเทศทีเ่ป็นชอ่งแคบๆ 

เรยีกวา่ อทิธพิลปลอ่งไฟ (chimney effect)  
ซึง่เมือ่เกดิไฟในบรเิวณเหลา่นี้จะสง่ผลกระทบสงูสดุตอ่พฤตกิรรมไฟโดยไฟจะเคลือ่นทีอ่ยา่งรว
ดเร็วผา่นภมูปิระเทศทีแ่คบเหลา่นี้ 
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การพฒันาการเกดิไฟป่า (Wildfire Development) 
สิง่ส าคัญคอื ตอ้งรูจั้กลกัษณะของชนดิของไฟป่า สว่นตา่งๆ ของไฟ 

รวมทัง้ตอ้งทราบการเกดิไฟทีแ่ตกตา่งกันตัง้แตไ่ฟเริม่ถกูจดุขึน้จนกระทั่งไดพั้ฒนาเป็นไฟป่าทีลุ่
กลามสรา้งความเสยีหายและอะไรท าใหไ้ฟนัน้พัฒนาลกุลามมากขึน้จนยากแกก่ารควบคมุ   

1. ชนดิของไฟ (Types of Fires) 

ไฟป่ามักจะก าหนดตามเชือ้เพลงิทีเ่ผาไหม ้(ซึง่ไดแ้ก ่เชือ้เพลงิใตด้นิ เชือ้เพลงิผวิดนิ 

และเชือ้เพลงิเรอืนยอด) 
โดยรปูแบบของไฟป่าแตล่ะชนดิก็จะแตกตา่งกันไปรวมทัง้วธกีารในการควบคมุไฟเหลา่นี้ก็แตก
ตา่งกันไป ซึง่สามารถแบง่ไดเ้ป็น 4 ประเภท ดังนี ้

• ไฟใตด้นิ (Ground fire) 
• ไฟผวิดนิ (Surface fire) 

• ไฟเรอืนยอด (Crown fire) 
• ลกูไฟ (Spot fire) 

i. ไฟใตด้นิ (Ground fire) 

เป็นไฟทีเ่ผาไหมอ้นิทรยีวัตถทุีอ่ยูใ่ตผ้วิดนิและระบบรากของพชื เชน่ พร ุอนิทรยีวัตถทุี ่
ยอ่ยสลายแลว้ รากไม ้และวัสดอุืน่ทีส่ามารถเผาไหมไ้ด ้เชน่ขยะของเสยี เป็นตน้ 

ซึง่ไฟใตด้นิมลีักษณะดงันี ้

 ไฟมลีักษณะครกุกรุน่เผาไหมอ้ยา่งชา้ๆ ไมม่เีปลวไฟใหเ้ห็น 

มคีวันเล็กนอ้ยหรอืไมม่เีลย 

 เป็นไฟไหมท้ีอ่าจไมส่งัเกตเห็นเป็นเวลาหลายอาทติยห์รอืหลายเดอืน 

และอาจท าใหเ้ชือ้เพลงิผวิ ดนิลกุไหมไ้ด ้ 

 เกดิขึน้ในพืน้ทีช่ัน้ดนิอยูล่กึหรอืมอีนิทรยีวัตถจุ านวนมาก  

 มักเกดิขึน้ในดนิพร ุ

ii. ไฟผวิดนิ (Surface fire) เป็นไฟทีเ่ผาไหมพ้วกซากพชืและผลทีร่ว่งหลน่บนผวิดนิ 
ไดแ้ก ่เศษไม ้ ปลายไม ้พชืชัน้ลา่งไดแ้ก ่หญา้ พุม่ไม ้และลกูไม ้ซึง่ไฟผวิดนิมลีักษณะ 

ดังนี ้

 เป็นชนดิไฟทีพ่บไดบ้อ่ยทีส่ดุ 

 พฤตกิรรมไฟอาจมคีวามรนุแรงจากต ่าไปสงู  

 สว่นใหญพ่ฤตกิรรมชนดินี้จะขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ ลักษณะของเชือ้เพลงิ 
และลักษณะภมู ิ ประเทศ 

iii. ไฟเรอืนยอด (Crown fire) เป็นไฟทีไ่หมเ้รอืนยอดไม ้
และลกุลามจากเรอืนยอดหนึง่ไปสูเ่รอืนยอด หนึง่ 

ความรอ้นจากการแผร่ังสแีละการพาความรอ้นจากไฟผวิดนิจะท าใหเ้รอืนยอดตน้ไมต้ดิไ
ฟ และลกุไหมเ้ป็นอสิระจากไฟผวิดนิทีก่ าลังไหมอ้ยู่ 

 โดยมลีักษณะ ดังนี ้

 พฤตกิรรมไฟมคีวามรนุแรง เคลือ่นทีไ่ปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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และเป็นไฟทีล่ าลายสภาพแวดลอ้มอยา่งมาก 

 ไฟผวิดนิทีม่คีวามรนุแรงสงูจะเกดิขึน้ตามมาภายหลังไฟเรอืนยอดเคลือ่นทีผ่า่นไป 

 เกดิลกูไฟจ านวนมาก และอาจจะกอ่ใหเ้กดิการกระจายของไฟไดง้่าย 

 โดยปกตแิลว้ไฟชนดินี้เคลือ่นทีเ่พยีงระยะสัน้จากเรอืนยอดหนึง่ไปสูอ่กีเรอืนยอด 

โดยมักจะไดร้ับ อทิธพิลจาก 
ลมทีพั่ดรนุแรงและสภาพความลาดชนัทีเ่พิม่ขึน้เป็นตัวชว่ยในการเคลือ่นทีข่องไฟ 

iv. ลูกไฟ (Spot Fires) คอื สว่นของไฟทีไ่หมน้ าหนา้ตัวไฟหลัก 

โดยเกดิจากการทีส่ะเก็ดไฟจากตัวไฟ หลักทีถ่กูยก 
ตัวใหล้อยขึน้จากอากาศรอ้นและลอยไปตามกลุม่ควันไฟจากนัน้ปลวิไปตกหนา้ 

แนวไฟหลักและเกดิลกุไหม ้ กลายเป็นไฟป่าขึน้อกีหนึง่ไฟ โดยมลีักษณะ ดังนี้ 

 ลกูไฟทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะครัง้จะผันแปรและเป็นอสิระจากไฟหลักทีก่ระเด็นมา 

ซึง่ความเร็วและ ความรนุแรงของ 
ไฟทีเ่กดิขึน้จากลกูไฟนัน้ขึน้อยูก่ับสภาพพืน้ทีใ่นแตล่ะจดุทีล่กูไฟตก 

 ลกูไฟสามารถใชเ้ป็นดัชนบีง่บอกไดถ้งึศักยภาพของไฟทีอ่าจพัฒนาไปสูไ่ฟทมีคีวา
มรนุแรงสงู มากยากแกก่าร ควบคมุ 

 ลกูไฟเป็นอันตรายอยา่งมากตอ่นักจัดการไฟป่า 

เนื่องจากไมส่ามารถคาดการณก์ารกระเด็นตกของ ลกูไฟได ้
รวมทัง้ลกูไฟนัน้อาจท าใหเ้กดิบรเิวณทีไ่ฟไหมร้นุแรงเพิม่ขึน้จากไฟหลักทีเ่กดิ 
ขึน้อยูก่อ่นหนา้  
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2. สว่นรปูรา่งของไฟป่า (Parts of Wildfires) 

ชดุของค าศัพทท์ั่วไปทีใ่ชใ้นการอธบิายสว่นตา่งๆของไฟป่า เพือ่ใหเ้ขา้ใจในสว่นตา่งๆ 

ของไฟป่า และเป็นสิง่ส าคัญส าหรับการสือ่สารเมือ่เกดิเหตกุารณ์ไฟป่าทีเ่กดิขึน้ สว่นตา่งๆ 
ของไฟประกอบดว้ย 

• จดุเกดิไฟ (Origin) 
• หางไฟ (Heel) 
• ปีกไฟ (Flanks) 

• หัวไฟ (Head) 
• นิว้ไฟ (Fingers) 

• ง่ามไฟ (Bays) 
• ขอบเขตของรปูรา่งไฟ (Perimeter) 

• ลกูไฟ (Spot Fires)  
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i. จดุเกดิไฟ (Point of origin) เป็นจดุเริม่ตน้ของการเกดิไฟ 
ซึง่อาจจะไมส่ามรถทราบไดช้ดัเจนวา่ เป็นจดุทีเ่กดิไฟจรงิๆ 

ii. หางไฟ (Heel) เป็นสว่นของไฟทีไ่หมไ้ปในทศิทางตรงกันขา้มกับหัวไฟ 
คอืไหมส้วนทางลม  หรอืไหมล้งมาตามลาดเขา ไฟจงึลกุลามไปอยา่งชา้ๆ 

เป็นสว่นของไฟทีเ่ขา้ควบคมุไดง้่ายทีส่ดุ 

iii. ปีกไฟ (Flanks) เป็นสว่นของไฟทีไ่หมต้ัง้ฉากหรอืขนานไปกบัทศิทางหลักของหัวไฟ 

ปีกไฟ แบง่เป็นปีกซา้ยและปีกขวา 
โดยก าหนดปีกซา้ยปีกขวาจากการยนืทีห่างไฟแลว้หันหนา้ไปทางหัว ไฟ 
ปีกไฟโดยทั่วไปจะมอีัตราการลกุลามและความรนุแรงนอ้ยกวา่หัวไฟ แตม่ากกวา่หางไฟ 

iv. หัวไฟ (Head) เป็นสว่นของไฟทีล่กุลามไปตามทศิทางลม 
หรอืลกุลามขึน้ไปตามความลาดชนั ของภเูขา 

เป็นสว่นของไฟทีม่อีัตราการลกุลามรวดเร็วทีส่ดุ มเีปลวไฟยาวทีส่ดุ มคีวามรนุแรงของ 
ไฟมากทีส่ดุ จงึเป็นสว่นของไฟทีม่อีันตรายมากทีส่ดุดว้ยเชน่กัน 

v. นิว้ไฟ (Fingers) เป็นสว่นของไฟทีเ่ป็นแนวยาวแคบๆ ยืน่ออกไปจากตัวไฟหลัก 

นิว้ไฟแตล่ะนิว้ จะมหัีวไฟและปีกไฟของมันเอง 
นิว้ไฟเกดิจากเงือ่นไขของลักษณะเชือ้เพลงิ และลกัษณะความลาด ชนัของพืน้ที ่

vi. ง่ามไฟ (Bays) เป็นสว่นของขอบไฟทีอ่ยูร่ะหวา่งนิว้ไฟ 
ซึง่เป็นบรเิวณทีค่ณุอาจถกูลอ้มรอบดว้ย ไฟทัง้ 3 ดา้น 

ง่ามไฟจะมอีัตราการลกุลามชา้กวา่นิว้ไฟ ทัง้นี้เนื่องจากเงือ่นไขของลกัษณะเชือ้เพลงิ 
และลักษณะความลาดชนัของพืน้ที ่

vii. ขอบเขตของรปูรา่งไฟ (Perimeter) เป็นขอบดา้นนอกของรปูรา่งไฟ 

viii. ลูกไฟ (Spot Fires) 
เป็นสว่นของไฟทีไ่หมน้ าหนา้ตัวไฟหลักทีเ่กดิจากลกูไฟทีก่ระเด็นไป 

 
 



19  

 

3. การลามของไฟป่า (Wildfire Spread) 

การลามของไฟป่าขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ภมูปิระเทศ และลักษณะของเชือ้เพลงิ 

ซึง่ปัจจัยดังดังกลา่วเป็นก าหนดพฤตกิรรมไฟ ในศัพทท์างดา้นไฟป่า สดัสว่นทีล่งตัว 
(alignment) ของปัจจัยสภาพอากาศ ภมูปิระเทศ 

เชือ้เพลงิตอ่พฤตกิรรมของไฟนัน้หากเกดิขึน้เมือ้ใดจะท าใหไ้ฟนัน้มพีฤตกิรรมทีร่นุแรงมากและมี
อ านาจท าลายลา้งสงู 

ภายใตปั้จจัยกับสภาพอากาศ ภมูปิระเทศ เชือ้เพลงิ นัน้ แรงลม รปูรา่งของภมูปิระเทศ 
และการจัดเรยีงของเชือ้เพลงิจะมผีลกระทบตอ่รปูรา่งหรอืรปูแบบการลามไฟป่าเป็นอยา่งมาก 
ดังภาพประกอบดา้นลา่งทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึผลกระทบพืน้ฐานของปัจจัยดังกลา่วตอ่การลามของไ

ฟป่า 

i. การลามของไฟทีไ่มม่อีทิธพิลของลมและความลาดชนัมาเกีย่วขอ้ง 

 

ชนดิของการลามแบบนี้จะเกดิขึน้เมือ่ไฟเริม่ตดิเชือ้เพลงิบนพืน้ดนิทีเ่ชือ้เพลงิกระจายสม ่าเสมอใ
นวันทีไ่มม่ลีม 

ซึง่ขอบเขตการไหมข้องไฟจะกระจายลามออกไปอยา่งสม ่าเสมอจากจดุตดิไฟในลักษณะเป็นรู
ปวงกลม 
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ii. การลามของไฟทีม่อีทิธพิลของภมูปิระเทศและลมปานกลาง  

ภายใตอ้ทิธพิลของลมปานกลางจะสง่ผลตอ่การพาความรอ้นไปยังเชือ้เพลงิดา้นหนา้ใหร้อ้นขึน้ 
อกีทัง้ความลาดชนัปานกลางก็สง่ผลใหเ้ชือ้เพลงิทีย่ังไมถ่กูเผามคีวามรอ้นเพิม่ขึน้เชน่กัน 
ซึง่ภาพดา้นบนแสดงถงึพฤตกิรรมไฟทีเ่พิม่ขึน้และรปูแบบการลามของไฟในลักษณะดงักลา่ว 

iii. การลามของไฟทีม่อีทิธพิลของภมูปิระเทศและลมรนุแรง  

ภายใตอ้ทิธพิลของลมรนุแรงและความลาดชนัสงูทีเ่พิม่ขึน้จะสง่ผลตอ่ไฟกระจายไปทีหั่วไฟอยา่
งรวดเร็วท าใหเ้ปลวไฟขนานไปกบัพืน้และมลีักษณะเป็นรปูวงรแีคบๆ  เพราะบรเิวณหัวไฟ 

(ซึง่ปัจจัยตา่งลงตัวในสดัสว่นทเีหมาะสมตอ่การลามของไฟอยา่งยิง่) 
มคีวามรนุแรงของไฟสงูกวา่บรเิวณปีกไฟและหางไฟ ซึง่เป็นเชน่เดยีวกับภาพที ่1.18 
แตจ่ะมรีะดับทีส่งูกวา่ 
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II. การควบคมุไฟป่า (Control Vegetation Fires) 

การเขา้ถงึพืน้ทีเ่กดิไฟป่า (Approaching a Wildfire) 

การตอบสนองตอ่การเกดิไฟป่าตัง้แตใ่นชว่งเริม่ตน้ทีไ่ฟเพิง่เกดิขึน้เป็นสิง่ส าคัญตอ่ความส าเร็จ
ของการดับไฟป่า ซึง่ความส าเร็จของการดบัไฟป่าขึน้อยูก่ับการรูต้ าแหน่งเกดิไฟอยา่งถกูตอ้ง 

คาดการณ์พฤตกิรรมไฟป่าทีจ่ะเกดิขึน้ได ้
อกีทัง้การเลอืกเสน้ทางการเขา้ไปปฏบิัตหินา้ทีแ่ละเสน้ทางการหลบหนีไฟ 

ทีต่อ้งค านงึถงึความปลอดภยัของตัวคณุเองและคนอืน่ๆ เป็นล าดับแรก 

เมือ่จะตอ้งการรายงานสถานการณ์ไฟป่า: 

 ตอ้งตรวจสอบต าแหน่งทีเ่กดิไฟอยา่งถกูตอ้ง หรอืจดุเกดิไฟทั่วไป 

อกีทัง้ตอ้งระบจุดุทีป่ลอดภยั อยา่งแมน่ย า 

 ตอ้งหาแผนทีห่รอืภาพถา่ยทางอากาศเพือ่ระบเุสน้ทางทีป่ลอดภยัและเสน้ทางลัดในการห
นีไฟ 

 รวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดจากฝ่ายรายงาน 

ในระหวา่งเสน้ทางไปยงัจดุเกดิไฟไหม ้

 พจิารณาสภาพอากาศในขณะปัจจบุันและสภาพอากาศทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 
 พจิารณาตัวชีวั้ดพฤตกิรรมไฟทีม่องเห็นไดเ้มือ่ไปถงึ อันไดแ้ก ่รปูทรง ส ี

และขนาดของกลุม่ควัน ไฟ  

 พจิารณาความเขา้ใจเกีย่วกับสถานทีเ่กดิไฟ กลา่วคอืชนดิของพชืพรรณตา่งๆ 

สภาพภมูปิระเทศ เป็นอยา่งไร 
และมปัีจจัยทางดา้นสภาพอากาศในพืน้ทีท่ีส่ าคัญทีต่อ้งพจิารณาหรอืไม ่

 



22  

 

วธิกีารดบัไฟ (Methods of Extinguishment) 

การขจัดหนึง่ในสามองคป์รกอบของสามเหลีย่มไฟ หรอืแยกปัจจัยใดๆ ของสามเหลีย่มไฟ 

(Breaking The fire triangle) จะสามารถชว่ยดับไฟได ้
ซึง่มกีลยทุธใ์นดบัไฟซึง่ใชว้ธิกีารขจัดองคใ์ดองคป์ระกอบหนึง่ของสามเหลีย่มไฟออก 

1. การก าจดัออกซเิจน (Removing the Oxygen) 

การขจัดออกซเิจนสามารถท าไดโ้ดยการโยนดนิใสไ่ฟ หรอืใชเ้ครือ่งตบไฟบรเิวณขอบไฟ 

รวมทัง้สามารถใชโ้ฟมในการขจัดออกซเิจนจากองคป์ระกอบไฟ 

2. การก าจดัออกซเิจน (Removing the Oxygen) 

การขจัดออกซเิจนสามารถท าไดโ้ดยการโยนดนิใสไ่ฟ หรอืใชเ้ครือ่งตบไฟบรเิวณขอบไฟ 

รวมทัง้สามารถใชโ้ฟมในการขจัดออกซเิจนจากองคป์ระกอบไฟ 

 



23  

 

3. การก าจดัเชือ้เพลงิ (Removing the Fuel) 

เป็นเทคนคิการก าจัดเชือ้เพลงิทีเ่รยีกวา่ เทคนคิสูไ้ฟแบบแหง้ “Dry fire fighting techniques” 

ซึง่สามารถใชเ้ครือ่งมอืหรอืเครือ่งจักรในการสรา้งแนวควบคมุไฟเพือ่หยดุการตอ่เนื่องของเชือ้เ
พลงิ "fuel breaks" นอกจากนี้ยงัมวีธิกีารเผากลับ (backburn) และการเผา (burn-out) 

เพือ่ก าจัดเชือ้เพลงิบรเิวณดา้นหนา้ของไฟทีก่ าลังลามมา 

4. การรวมกนัของวธิตีา่งๆ (Combination of Methods) 

ในหลายๆ กรณีจะเป็นการน าวธิตีา่งๆ มาใชร้ว่มกันซึง่สามารถดับไฟป่าได ้

การก าจัดออกซเิจนโดยใชใ้ชด้นิสาดเขา้ไปในกองไฟจะเหมาะส าหรับชว่งการท าใหไ้ฟดับสนทิ 
(mop-up) 

ในขณะทีด่า้นหนา้ไฟหรอืหัวไฟสามารถใชก้ารก าจัดเชือ้เพลงิออกเพือ่ลดความรนุแรงของไฟที่
ดา้นหนา้ซึง่จัดวา่เป็นการควบคมุไฟป่าไมใ่หล้กุลามตอ่ไป 

การดบัไฟป่า (Wildfire Suppression) 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการดับไฟป่าจะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่ับสภาพแวดลอ้มของภมูศิาสตร ์
ซึง่สิง่ส าคัญทีต่อ้งท าความเขา้ใจคอืความแตกตา่งของไฟป่าแตล่ะชนดิ 

เพือ่เลอืกใชเ้ครือ่งมอืในการดับไฟอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 • เครือ่งมอืทั่วไป (Hand tools) 

 • เครือ่งมอืทีต่อ้งใชไ้ฟฟ้า (Power tools) 
 • อปุกรณ์เกีย่วกับน ้า (Water equipment) 
 • อปุกรณ์จดุไฟ (Ignition equipment) 

 • เครือ่งจักรกลหนัก (Heavy machinery) 
 • ทรัพยากรทางอากาศ ไดแ้กอ่ากาศยาน (Air resources) 

 
 

 
 
 

 



24  

 

1. เครือ่งมอืท ัว่ไป (Hand Tools) 

การใช ้: 

 วธิสีูไ้ฟโดยตรง (The Direct attack method), วธิสีูไ้ฟแบบขนาน (The Parallel 

attack method)  และวธิสีูไ้ฟโดย ทางออ้ม (The Indirect attack method) 
 ส าหรับการท าแนวกันไฟ (Fire line) และการท าแนวลดเชือ้เพลงิ (fuel break) 

การพจิารณา: 

 เครือ่งมอืบางชนดิสามารถใชง้านไดห้ลายประเภท 

ในขณะทีบ่างชนดิมคีวามเฉพาะเจาะจงกับงาน เดยีวเทา่นัน้  
 การพจิารณาการใชเ้ครือ่งมอืขึน้อยูก่ับพืน้ทีท่างภมูศิาสตรห์รอืชนดิของเชือ้เพลงิ 

เครือ่งมอืบาง ชนดิอาจเหมาะสมกวา่ในบางสถานการณ์ 

ตัวอยา่งเครือ่งมอืพืน้ฐาน 

 ขวาน (Axe) 

 พลั่ว (Shovel) 
 จอบ (Spade) 

 ครอบไฟป่า (RakeHoe) 

 อเีตอร ์(Mattock) 
 เครือ่งมอือเนกประสงค ์Gorgui 

 ขวานขดุ (Pulaski) 

 เครือ่งตัด (Slasher) 

 ตะขอเกีย่ว (Brush Hook) 
 เป้สะพายหลัง (Knapsack) 

 เครือ่งดับเพลงิ (Fire Beater) 

 เครือ่งพน่สารเคม ี(Sprayer) 

*ส าหรับวธิกีารใชเ้ครือ่งมอืในเชงิลกึสามารถศกึษาเพิม่เตมิในบทที ่EF4 

การประยุกตใ์ชเ้ครือ่งมอืในการควบคมุไฟป่า  

2. เครือ่งมอืแบบใชไ้ฟฟ้า (Power Tools) 

การใชง้าน: 

 ใชส้ าหรับการท าแนวลดเชือ้เพลงิ (fuel break)  เชน่ ตัดตน้ไม ้ไมพุ้ม่ หรอืกิง่ไม ้

เพือ่หยดุการเชือ่มตอ่ระหวา่งไฟ กับเชือ้เพลงิ 
 ใชส้ าหรับสรา้งเสน้ทางในการน าเครือ่งมอืเขา้ไปควบคมุไฟ 

ก าจัดเชือ้เพลงิในแนวกันไฟทีม่อียู ่เชน่ บรเิวณ ถนน หรอืล าน ้า เป็นตน้ 

การพจิารณา: 

 การใชเ้ครือ่งมอืไฟฟ้าตอ้งใชโ้ดยบคุลากรทีม่กีารฝึกอบรมและผา่นการรบัรองเทา่นัน้ 
 ตอ้งใสอ่ปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคล (Personal Protective Equipment: PPE) 

ตัวอยา่งเครือ่งมอื 

• เครือ่งตัดหญา้(Brush-cutter) 
• เลือ่ยยนต ์(Chainsaw) 
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3. อุปกรณ์ทีต่อ้งใชน้ า้ (Water Equipment) 

การใช:้ 

 ใชใ้นการดับไฟวธิสีูไ้ฟโดยตรงและทางออ้ม 

 สามารถประยกุตใ์ชใ้นการดับเปลวไฟโดยตรง และใชท้ าแนวกนัไฟเปียก 
ลดอณุหภมูใินบรเิวณ แนวทีเ่ผาเพือ่เป็นแนว ควบคมุไฟ (controlled burn line) 

การพจิารณาการใชอ้ปุกรณ์เกีย่วกบัน ้า: 

 แหลง่น ้า 

 ทรัพยากรน ้ามักจ ากัด ดงันัน้การใชน้ ้าอยา่งระมัดระวังจงึเป็นสิง่ส าคัญ 

 อปุกรณ์เกีย่วกับน ้ามหีลายชนดิ เชน่ hose, hydrants, fittings และ water 
appliances ซึง่การ อปุกรณ์ดังกลา่ว 

ขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้มทางภมูศิาสตรข์องพืน้ที ่

ตัวอยา่งอปุกรณ์เกีย่วกับน ้า: 

• ป๊ัมน ้าเคลือ่นที ่Portable pumps 
• เครือ่งดับเพลงิ Fire appliances/engines 
• ถังน ้าแบบสะพายหลัง Knapsack 

4. การใชอุ้ปกรณ์จดุไฟ (Ignition Equipment Use): 

 วธิสีูไ้ฟแบบขนานและวธิสีูไ้ฟโดยตรง  

 ใชใ้นการเผาเชือ้เพลงิใหห้มด (burnout) หรอืเผาเชือ้เพลงิทีใ่นบรเิวณแนวควบคมุ 

(control line)  บรเิวณ รอบ พืน้ทีไ่ฟไหม ้(fire perimeter) 

ขอ้ควรพจิารณา: 

 การใชอ้ปุกรณ์จดุไฟมกัจะเป็นอนัตราย ดงันัน้ควรจะใชอ้ยา่งระมัดระวัง 

 บคุลากรทีผ่า่นการรับรองการใชอ้ปุกรณ์จดุไฟควรเป็นผูร้ับผดิชอบในการด าเนนิงานเผ

าทัง้หมด 
 การด าเนนิงานเผาควรมกีารวางแผนและด าเนนิการอยา่งรอบคอบ 

ตัวอยา่งอปุกรณ์จดุไฟ: 

• คบไฟ Drip torch 

• Diesel burner 

* Gas Burner *สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับอปุกรณ์และเทคนคิการจดุไฟในบทที ่

EF6 การประยุกตใ์ชเ้ทคนคิการจดุไฟ 
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5. เครือ่งจกัรกลหนกั (Heavy Machinery) 

การใช:้ 

 วธิสีูไ้ฟแบบโดยตรง วธิสีูไ้ฟแบบขนาน และวธิสีูไ้ฟแบบทางออ้ม 

 ใชส้รา้งแนวกันไฟขนาดใหญห่รอืแนวลดเชือ้เพลงิในระยะเรง่ดว่น 
 ใชข่นสง่ทมีงานควบคมุไฟ  

การพจิารณา: 

• ปฏบิัตงิานอยา่งรอบคอบปลอดภยับรเิวณการท างานของเครือ่งจักรกลหนัก  

ตัวอยา่งเครือ่งจักรกลหนัก: 

• รถไถตนีตะขาบ (Bulldozer) 

• รถไถดนิและกวาดหนา้ดนิ (Tractor & swipe) 
• รถปรับกวาดหนา้ดนิ (Grader) 

• ยานพาหนะขนสง่ (Transport vehicles) 

6. ทรัพยากรทางอากาศ (Air Resources) 

การใช:้ 

 วธิสีูไ้ฟแบบโดยตรง วธิสีูไ้ฟแบบขนาน และวธิสีูไ้ฟแบบทางออ้ม 

 ใชส้นับสนุนการท างานภาคพืน้ดนิ 
 ใชส้ าหรับดับจดุความรอ้นอยา่งรวดเร็ว 

และชว่ยสนับสนุนการท างานภาคพืน้ดนิในพืน้ทีเ่กดิไฟทีร่นุแรงและ เขา้ถงึยาก 

การพจิารณา: 

 เครือ่งบนิดับไฟ (Aircraft) 
ทีท่ างานเพยีงล าพังจะไมส่ามารถดับไฟไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 เจา้หนา้ทีด่ับเพลงิจะตอ้งท างานรว่มกับเครือ่งบนิดบัเพลงิ 

ขณะเดยีวกันก็ตอ้งท างานดับไฟอยา่งปลอดภยั 
ระหวา่งทีเ่ครือ่งบนิก าลงัท างานอยูร่ว่มกับภารกจิภาคพืน้ดนิ  

ตัวอยา่งเครือ่งบนิดับไฟ: 

 Airplanes 

 Helicopters 

แนวควบคมุ (Control Line) และ แนวกนัไฟ (Fire Line) 

แนวควบคมุเป็นค าทีใ่ชก้ันโดยทั่วไปส าหรบัสิง่กดีขวางทีม่อียูต่ามธรรมชาตแิละสรา้งขึน้ 
และใชข้อบของไฟในการควบคมุไฟ ตัวอยา่งของแนวควบคมุ ไดแ้ก ่; ล าธาร, ทะเลสาบ, บงึ, 

หนิถลม่ บรเิวณทีม่เีชือ้เพลงิอยูเ่พยีงเล็กนอ้ยจนแทบไมม่,ี ถนน, คลอง หรอื 
พืน้ทีท่ีถ่กูเผาไปกอ่นหนา้นี ้

แนวกันไฟ (Fire line) 

เป็นแนวทีก่ าจัดเอาเชือ้เพลงิออกหรอืเป็นสว่นใดสว่นหนึง่ของแนวควบคมุไฟซึง่ไดน้ าวัสดหุรอืเ
ชือ้เพลงิบรเิวณแนวออกไปหรอืขดูหนา้ดนิหรอืขดุลงถงึชัน้ดนิแร ่ 

วัตถปุระสงคข์องการสรา้งแนวกันไฟมอียู ่2 ขอ้ ดงันี:้ 
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 เพือ่สรา้งแถบแนวทีป่ลอดภยั “safe strip” 

กอ่นทีจ่ะเริม่ตน้เผาเชือ้เพลงิออกระหวา่งแนวกันไฟและไฟทีก่ าลังจะ ลามมาถงึ 
 เพือ่แยกพืน้ทีท่ีถ่กูเผาออกจากพืน้ทีท่ีไ่มถ่กูเผา  

แนวควบคมุทกุเสน้ตอ้งเริม่ทีจ่ดุบรรจบแนวควบคมุซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่ปีรมิาณเชือ้เพลงิต ่า เชน่ 
ถนนหรอืทางเดนิ พืน้ทีท่ีม่หีนิจ านวนมาก แมน่ ้าล าธาร หรอืพืน้ทีท่ีถ่กูเผาไปแลว้ 

โดยพืน้ทีเ่หลา่นี้จะชว่ยป้องกนัไฟไมใ่หล้กุลามขา้มแนวควบคมุไฟ 

* ส าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับแนวควบคมุไฟ (control lines) สามารถศกึษาไดใ้นบทที ่

EF4 การประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืในการควบคมุไฟป่า  

เทคนคิการดบัไฟป่า (Wildfire Suppression Techniques) 

เทคนคิทีใ่ชใ้นการควบคมุไฟป่าขึน้อยูก่ับหลายปัจจัย ไดแ้ก ่อัตราการลกุลาม 

ความรนุแรงของไฟ มลูคา่ความเสีย่ง ขนาดพืน้ที ่จดุทีต่ัง้พืน้ที ่ทรัพยากรในการควบคมุไฟตา่งๆ 
ทีม่อียู ่และปัจจัยอืน่ๆ ซึง่เทคนคิการดบัไฟมอียู ่2 ประเภท ดงันี ้

 Offensive Strategies. 
ใชเ้มือ่การควบคมุไฟสามารถกระท าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและปลอดภยั 

กจิกรรมการ ดับไฟอาจจะใชก้ลยทุธเ์ดยีวหรอืหลายกลยทุธร์วมกัน  

 Defensive Strategies 

ใชเ้มือ่ไฟมคีวามรนุแรงมากเกนิไปทีจ่ะเขา้ไฟด าเนนิการดับอยา่งปลอดภยั 
ทรัพยากรใน การควบคมุไฟมจี ากัด หรอืพืน้ทีซ่ ึง่มคีณุคา่อยูใ่นภาวะความเสีย่ง 

การดบัไฟแบบ offensive strategies 

1. วธิสีูไ้ฟโดยตรง (Direct Attack) 

i. เป็นวธิหีลักทีใ่ชใ้นการดบัไฟป่าทีม่คีวามรนุแรงต ่า สามารถเขา้ถงึไดง้่ายโดยปลอดภยั 
ii. การควบคมุไฟโดยวธินีี้ซ ึง่รวมถงึการสรา้งแนวควบคมุสามารถทีท่ าไดเ้สร็จสิน้ทีบ่รเิวณ

แนวขอบไฟ 

iii. การดับไฟจะมุง่เนน้ไปทีปี่กไฟโดยจะเริม่ควบคมุไฟจากหลังไฟไลข่ึน้ไปตามปีกไฟไปจ
นถงึหัวไฟ 

iv. เริม่ตน้การท าแนวควบคมุไฟจากจดุบรรจบของแนวตา่งๆ เชน่ ถนน แมน่ ้า 
หรอืพืน้ทีท่ีถ่กูเผาไปแลว้ เป็นตน้ เพือ่ลดโอกาสทีปี่กไฟจะลกุลามไปดา้นขา้งมากขึน้ 

วธิกีาร 

 สรา้งแนวกันไฟดว้ยมอืหรอืสรา้งแนวขอบเขตไฟอยูใ่นภายวงลอ้มโดยใชเ้ครือ่งมอืทั่วไ

ป เครือ่งมอืไฟฟ้า หรอื เครือ่งจักรกลหนัก  
 ประยกุตใ์ชน้ ้าในการลดความรนุแรงของไฟ เชน่เครือ่งดับเพลงิหรอืเป้น ้าสะพายหลัง 

 ใชก้ารสนับสนุนจากทางอากาศในการสาดน ้าหรอืสารหน่วงไฟบรเิวณแนวขอบของไฟ

ทีล่กุลามอยู ่

ขอ้ด ี

 ไดพ้ืน้ทีท่ีป่ลอดภยัทีส่ดุในการดับไฟ (can keep one foot in the black or burned 

area) 

 มพีืน้ทีถ่กูเผาไหมน้อ้ยทีส่ดุทัง้จากไฟป่าและจากการสรา้งแนวควบคมุไฟแลว้เผา 
เชือ้เพลงิในแนวออกไป 

 ลดโอกาสการลกุลามของไฟไดท้นัท ี
 ไมจ่ าเป็นตอ้งใชก้ลยทุธก์ารดับไฟทีซ่บัซอ้น 
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ขอ้เสยี 

 เจา้หนา้ดับไฟไดร้ับผลกระทบจากความรอ้นและควันไฟ 

เนื่องจากตอ้งดับไฟใกลข้อบไฟ 

 แนวควบคมุไฟทีส่รา้งไมม่คีวามสม ่าเสมอ  
 ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน์จากแนวกนัไฟธรรมชาตทิีม่อียู ่ 

2. วธิสีูไ้ฟแบบขนาน (Parallel Attack) 

i. ใชเ้พือ่ดับไฟป่าทีม่คีวามรนุแรงต ่าไปจนถงึปานกลางทีย่ากเกนิทีจ่ะเขา้ไปดับทีข่อบไฟ

โดยตรง ใชเ้พือ่น าแนวกันไฟทีม่ ี อยูใ่นธรรมชาตมิาเพือ่ใชเ้ป็นแนวการควบคมุไฟ 
และเพือ่น าพืน้ทีซ่ ึง่ไมถ่กูไฟไหมม้าชว่ยเสรมิเป็นแนวควบคมุไฟ 

ii. แนวควบคมุไฟจะสรา้งในระยะทีไ่มไ่กลจากขอบไฟมาก แตคู่ข่นานไปกับขอบไฟ  

iii. ระยะหา่งของการสรา้งแนวควบคมุไฟกับขอบไฟจะขึน้อยูก่ับพฤตกิรรมไฟ 

สภาพอากาศปัจจบุันหรอืพยากรณ์ อากาศ สภาพภมูปิระเทศ 
ประเภทของเชือ้เพลงิระหวา่งขอบไฟและแนวควบคมุไฟ 

iv. พืน้ทีร่ะหวา่งแนวควบคมุไฟและขอบไฟสามารถท าการ เผาโตก้ลับ “burned-out” 

หลังจากท าแนวควบคมุเสร็จแลว้ 

v. ตอ้งมกีารตรวจสอบการเปลีย่นแปลงของทศิทางไฟและพฤตกิรรมไฟอยา่งรอบคอบ 

vi. หัวหนา้ทมีเจา้หนา้ทีต่อ้งมปีระสบการณ์อยา่งมาก 

วธิกีาร 

 สรา้งแนวควบคมุไฟโดยใชเ้ครือ่งมอืมอื เครือ่งจักรหนักหรอืแนวกันไฟธรรมชาตทิีม่อียู ่ 

 มกีารเผาโตก้ลบัโดยใชอ้ปุกรณ์จดุไฟ เชน่ คบไฟ 

 ใชน้ ้าเพือ่ลดความรอ้นบรเิวณแนวควบคมุไฟหลังการเผาเชือ้เพลงิจากแนวควบคมุไฟ 

(burn-out)   
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ขอ้ด ี

 เป็นวธิคีวบคมุโดยตรงและแนวควบคมุไฟนัน้มคีวามปลอดภยัมากขึน้  

 เจา้หนา้ทีไ่มต่อ้งท างานภายในหมอกควันและความรอ้นสงู  

 ใชป้ระโยชน์จากแนวกันไฟธรรมชาตทิีม่อียู ่

ขอ้เสยี 

 เพิม่ความซบัซอ้นของการด าเนนิการดบัไฟ ไดแ้ก ่การเผาโตก้ลับ 

 มโีอกาสทีท่ าใหไ้ฟลกุลามออกนอกแนวควบคมุหรอืเป็นการเพิม่พฤตกิรรมไฟทีก่ าลังค
วบคมุ  

 พืน้ทีไ่ฟไหมโ้ดยรวมอาจจะขยายออกไปเนือ่งจากกจิกรรมการเผาโตก้ลับ 

 ยังมเีชือ้เพลงิทีย่ังไมไ่ดเ้ผายังคงเหลอืระหวา่งไฟทีก่ าลังลามมาและเจา้หนา้ทีด่ับไฟ 

3. วธิสีูไ้ฟโดยทางออ้ม (Indirect Attack) 

i. ใชส้ าหรับไฟป่าทีม่คีวามรนุแรงสงูและไฟขนาดใหญ ่

หรอืเสน้ทางเขา้ไปควบคมุไฟจ ากัด ยากล าบาก อยู ่หา่งไกล 
ii. วธินีี้มักเกีย่วกับการใชก้ารเผาแบบ เผาโตก้ลับ (Back burning) 

iii. ใชแ้นวกันไฟธรรมชาตทิีม่อียูแ่ละสรา้งแนวควบคมุทีด่ซี ึง่อยูห่า่งจากไฟมาก 
iv. ระยะหา่งของการสรา้งแนวควบคมุไฟกับขอบไฟจะขึน้อยูก่ับพฤตกิรรมไฟ 

สภาพอากาศ ปัจจบุันหรอืพยากรณ์ อากาศ สภาพภมูปิระเทศ 
ประเภทของเชือ้เพลงิระหวา่งขอบไฟและแนว ควบคมุไฟ 

v. สามารถใชส้องวธินีี้ในการสูไ้ฟโดยทางออ้ม 1) 

ระหวา่งไฟหลักกับแนวควบคมุจะมกีารท าการ เผาโตก้ลับเพือ่ 
ก าจัดเชือ้เพลงิในแนวควบคมุออกจากไฟหลัก 2) ในสภาพการณ์ทีม่สีภาพภมู ิ

ประเทศและสภาพภมูอิากาศเหมาะสมจะท าการเผาโตก้ลบั (back burn) 
ไปยังทศิทางทีไ่ฟ หลักก าลังเคลือ่นทีม่าซึง่การไฟจากการเผาโตก้ลับนี ้
จะลกุลามอยา่งชา้จากแนวควบคมุไฟ ไปยงัไฟ 

หลักซึง่เป็นการก าจัดเชือ้เพลงิออกจากไฟหลัก 
vi. ตอ้งอาศัยผูม้ปีระสบการณ์อยา่งมากในการปฏบิัตกิารนี้  
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วธิกีาร 

 สรา้งแนวควบคมุไฟโดยใชเ้ครือ่งมอืทั่วไป เครือ่งจักรกลหนัก และธรรมชาต ิ 

 มกีารเผาโตก้ลบัโดยใชอ้ปุกรณ์จดุไฟ เชน่ คบไฟ 

 ใชน้ ้าควบคมุความเย็นใหก้ับแนวควบคมุหลักจากเผาโตก้ลับ (back burn) 

ขอ้ด ี

 แนวควบคมุไฟสามารถสรา้งไดใ้นบรเิวณภมูปิระเทศทีต่อ้งการ 

 ใชแ้นวกันไฟธรรมชาตทิีม่อียู ่ 
 เจา้หนา้ทีไ่มต่อ้งท างานภายในหมอกควันและความรอ้นสงู  

 มเีวลาเพยีงพอส าหรับการท าแนวควบคมุไฟและการปฏบิัตกิารเผาก าจัดเชือ้เพลงิ 

(burn out) โดย ไมต่อ้งกังวลง พฤตกิรรมไฟหลักทีจ่ะควบคมุมากนัก 

ขอ้เสยี 

 เพิม่ขนาดของไฟ พืน้ทีไ่ฟไหมใ้นภาพรวม 
 การเผาโตก้ลบัเองอาจท าใหเ้กดิการควบคมุไฟไดย้าก 

ถา้หากสภาพอากาศมกีารเปลีย่นแปลงอยา่ง กะทันหันโดยไมไ่ดร้ะมัดระวงัไวก้อ่น  

 การสรา้งแนวควบคมุและการเผาโตก้ลับอาจไมเ่สร็จสิน้กอ่นทีไ่ฟหลักจะมาถงึแนวควบ
คมุไฟ 

 ความซบัซอ้นของการด าเนนิงานเพิม่มากขึน้ 
 พฤตกิรรมไฟอาจมคีวามรนุแรงมากขึน้เมือ่เกดิการปะทะกันระหวา่งไฟหลักกับไฟจากก

ารเผาโต ้ กลับ ซึง่อาจท าใหเ้กดิลกูไฟกระเด็นไปยงัทีอ่ืน่ๆ ไดเ้พิม่ขึน้ 
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4. การใชว้ธิกีารหลายวธิรีว่มกนั 

การใชห้ลายวธิกีารรวมกัน คอื การรวมกันของเทคนคิตา่งๆ เพือ่ใชใ้นการควบคมุไฟป่า 

ซึง่การเลอืกใชเ้ทคนคิในการควบคมุไฟป่าและการเลอืกบรเิวณในการด าเนนิการ 
ขึน้อยูก่บัปัจจัยดังนี ้

 อัตราการลามของไฟ (Rate of fire spread) 
 ความรนุแรงของไฟ (Intensity of the fire) 

 เชือ้เพลงิดา้นหนา้ไฟทีย่ังเคลือ่นทีม่าไมถ่งึ (Fuel ahead of the fire) 

 ภมูปิระเทศ (Terrain) 

 ทรัพยากรในการควบคมุไฟป่าทีม่อียู ่(Available resources) 
 การเขา้ถงึไฟ (Access to the fire) 

 ประชาชนและทรัพยส์นิทีอ่ยูใ่นภาวะความสีย่ง (People or assets threatened) 

ไฟป่านัน้จะเผาไหมโ้ดยมคีวามรนุแรงทีแ่ตกตา่งกันไปในแตล่ะสว่น 
โดยไฟป่าอาจสามารถเผาไหมพ้ชืไดห้ลายประเภทซึง่ท าใหม้พีฤตกิรรมไฟตา่งกัน 

อกีทัง้สภาพภมูอิากาศ ภมูปิระเทศและทศิดา้นลาดซึง่สง่ผลตอ่ทศิทางและพฤตกิรรมของไฟนัน้ 
ในบางครัง้ปัจจัยเหลา่นี้สง่ผลใหไ้ฟมคีวามรนุแรงมาก บางกรณีสง่ผลใหไ้ฟไมร่นุแรง ดังนัน้ 
จงึควรมกีารใชว้ธิกีารควบคมุทีห่ลากหลายรว่มกันเพือ่ใชใ้นการดับไฟใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

กลยุทธก์ารป้องกนั  Defensive strategies 

กลยทุธก์ารป้องกันเหลา่นี้จะใชใ้นกรณีทีไ่ฟนัน้รนแรงมากเกนิกวา่จะเขา้ไปควบคมุได ้

หรอืเป็นไฟไหมใ้นพนืทีห่า่งไกลและยากทีป่รับใชท้รัพยากรทีม่อียูม่าควบคมุได ้
ตัวอยา่งของกลยทุธก์ารป้องกันรวมถงึดังนี:้ 

 การสรา้งแนวควบคมุป้องกันไฟป่าอยา่งแน่นหนารอบทีอ่ยูอ่าศัยหรอืพืน้ทีอ่ืน่ๆทีม่คีวาม

ส าคัญสงู  

 เจา้หนา้ทีไ่ฟป่าท าการเผาเชือ้เพลงิในบรเิวณแนวป้องกัน 
เพือ่ป้องกันการลกุลามของไฟป่าเขา้ มายังพืน้ที ่ 

 สงัเกต ตดิตามการเคลือ่นไหว 
การเปลีย่นแปลงของไฟป่าในพืน้ทีซ่ ึง่ไฟไหมอ้ยูใ่นบรเวณิที ่ หา่งไกล 

การเลอืกกลยุทธด์บัไฟป่า (Choosing a Suppression Strategy) 

ลักษณะพฤตกิรรมไฟมอีทิธพิลและมคีวามสมัพันธต์อ่การใชก้ลยทุธใ์นการดับไฟซึง่ความสมัพัน

ธน์ี้สามารถอธบิายไดต้ามตารางตอ่ไปนี้: 
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ตางรางที ่ 2.2 ความยาวของเปลวไฟ (Flame length), เครือ่งมอื (tools), เทคนคิ 
(techniques) และกลยทุธ ์(strategies) 

ความยาวเปลวไฟ 

(Flame length) 

นยัส าคญั (significance) 

0-0.5 ไฟทั่วไป สามารถดับไดเ้อง  

0.5-1.5 ไฟทีม่คีวามรนุแรงต ่า  
สามารถใชเ้ครือ่งมอืทั่วไปในการดับไฟโดยวธิสีูไ้ฟโดยตรง 

1.5-2.5 ไฟทีม่คีวามรนุแรงเกนิไปทีจ่ะใชว้ธิสีูไ้ฟโดยตรง  

จ าเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งมอืปั้มน ้า หรอืรถตนีตะขาบ (bulldozers)  
แนะน าใหใ้ชก้ารดับไฟแบบขนานไปตามแนวปีกไฟ  

2.5-3.5 ไฟมคีวามรนุแรงเกนิไปส าหรับการใชว้ธิสีูไ้ฟโดยการใชแ้นวควบคมุ
ไฟ 

ใชอ้ากาศยานชว่ยสาดน ้าหรอืสารหน่วงไฟชว่ยในการควบคมุไฟ 
การใชว้ธิสีูไ้ฟแบบขนานหรอืดับตามแนวปีกไฟขึน้อยูก่ับความยาวข
องเปลวไฟ 

3.5-8 ไฟทีม่คีวามรนุแรงสงู  
การท าการเผาโตก้ลับและการ backfiring 

จะท าใหหั้วไฟมคีวามรนุแรงลดลง 
แนะน าใหใ้ชท้ัง้วธิสีูไ้ฟแบบขนานและวธิสีูไ้ฟทางออ้มควบคูก่ัน 
ขึน้อยูก่บัความยาวเปลวไฟของทอ้งทีนั่น้ๆ 

8m+ พฤตกิรรมไฟมคีวามรนุแรงสงูมาก  

แนะน าใหใ้ชก้ลยทุธก์ารป้องกัน ปกป้องรกัษา (defensive 
strategies)  

*กลอ่งทีไ่ฮไลตร์ะบชุว่งของความยาวเปลวไฟทีส่ามารถใชเ้ทคนคิและกลยทุธใ์นการควบคมุไฟ 
(offensive strategies) 

การท างานเป็นทมี (Teamwork) 

การท างานเป็นทมีถอืวา่เป็นสิง่ส าคัญตอ่ความส าเร็จในการดับไฟป่า 

ซึง่เกอืบทกุงานในการดบัไฟตอ้งมกีารแบง่ทมีงานออกเป็นกลุม่ๆ 
ทมีงานตอ้งตดิตอ่สือ่สารกับสมาชกิในทมีและทมีอืน่ทัง้การพดูคยุโดยดว้ยตนเองหรอืการสือ่สา
รผา่นทางวทิยใุนระหวา่งการดับไฟป่า ซึง่จดุส าคัญทีต่อ้งจ าคอื 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุเขา้ใจค าแนะน าในการท างานของคณุและค าแนะน าในการท า
งานเหลา่นัน้ของคณุสอดคลอ้งกับสมาชกิอืน่ๆ ในทมี 

• สือ่สารกับสมาชกิในทมีและหัวหนา้ทมีบอ่ยๆ 
• ท าความเขา้ใจกับวัตถปุระสงคโ์ดยรวมของการงานทีท่มีไดร้ับมอบหมาย 

• เคารพความการตัดสนิใจของสมาชกิในทมีของคณุ 
• ตอ้งแน่ใจวา่ทัง้คณุและสมาชกิในทมีของคณุทราบแผนการหลบหนีในกรณีทีต่อ้งหนีไ

ฟ 
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ระยะการดบัไฟป่า (Phases of Wildfire Suppression) 

ระยะในการดับไฟมอียู ่4 ขัน้ตอนหลัก ไดแ้ก ่knockdown, containment, control, and mop 

up และ patrol 

 Knockdown คอื 

เป็นระยะการดับไฟในครัง้แรกเพือ่ลดความรนุแรงของไฟและชะลอการลาม ของไฟ 
ซึง่เล็งเห็นไดว้า่จะชว่ยลดอันตรายทีจ่ะเกดิจากไฟไดอ้ยา่งมาก 

 Containment 

เป็นระยะของภารกจิดับไฟป่าทีเ่กดิขึน้ภายหลังท าหลังจากท าแนวควบคมุไฟรอบ 
ขอบไฟเสร็จ  ซึง่จะชว่ยหยดุการขยายตัวของไฟ 

 Controlling 

เป็นระยะของการดับไฟทีส่รา้งแนวควบคมุไฟเสร็จสิน้และแนวควบคมุนัน้ไดร้บั 

การพัฒนาจน มั่นใจวา่ลกุลามออกไปนอกแนวไดอ้ยา่งแน่นอน 
 การดบัไฟ (Mop up) และ การตระเวน (Patrol) 

เป็นขัน้ตอนทีท่ าหลังจากไฟถกูควบคมุอยูใ่น วงจ ากัดไดแ้ลว้ 
โดยการดบัไฟบรเิวณทีย่ังไฟลกุไหมจ้นแน่ใจวา่ไมส่ามารถเกดิประกายไฟใหมไ่ด ้ อกี 

ซึง่การตระเวนรอบแนวขอบไฟไหมจ้ะชว่ยตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไฟจะไมส่ามารถ 
ลกุลาม หลดุ ลอดออกนอกแนวควบคมุ ซึง่ขัน้ตอนนี้ 
เป็นขัน้สดุทา้ยทีจ่ะสามารถกลา่วไดว้า่ ไฟดับลงอยา่ง สมบรูณ์แลว้ 
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Disclaimer  

ความพยายามทกุอยา่งนี้เพือ่ท าใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูขา้งตน้ (“ขอ้มลู”) 
ถกูตอ้งและอยูบ่นพืน้ฐานของ Global Fire Monitoring Center, และ The International 

Asociation of Fire and Rescue Services and Rural Development Initiatives Ltd 
(รว่มกับหุน้สว่นของ EuroFire”) ซึง่เชือ่วา่เป็นแนวทางปฏบิัตทิีด่ใีนปัจจบุัน ณ วันทีจั่ดท าขึน้ 

เนื้อหาดังกลา่วสามารถเปิดใหแ้กไ้ขปรับปรงุไดต้ามทีส่มควร 

ขอ้มลูนี้จัดท าขึน้โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูทั่วไปเทา่นัน้และไมถ่อืวา่เป็นขอ้มลูซึง่ควรจะใ

ชเ้พือ่วัตถปุระสงคท์ีเ่ฉพาะ ขอ้มลูถกูออกแบบมาใหใ้ชร้ว่มกับกฎของสมาชกิในกลุม่ 

ขอ้บังคับหรอืค าแนะน าจากหน่วยงานใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เป็นความรับผดิชอบของแตล่ะบคุคลหรอืกลุม่คนทีอ่า่นขอ้มลูนี้เพือ่ท าใหม้ั่นใจว่าความเสีย่งใดๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับกจิกรรมจะไดร้ับการพจิารณาอยา่งเต็มที ่

พันธมติรของ EuroFire และพนักงานลกูจา้งหรอืตัวแทนทีเ่กีย่วขอ้งขอยกเวน้ความรับผดิชอบ 

(ตามขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายอนุญาต) ส าหรับขอ้ผดิพลาดใดๆ 

การละเลยหรอืขอ้ความทีอ่าจท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิในขอ้มลูและส าหรับการสญูหายใดๆ 

ความเสยีหายหรอืความไมส่ะดวกทีเ่กดิจากการกระท าใดๆ 

หรอืการละเวน้จากการกระท าอนัเป็นผลมาจากการใชห้รอืปฏบิัตติามขอ้มลูนี ้

ขอ้มลูไดร้ับการคุม้ครองโดยกฎหมายลขิสทิธิแ์ละทรัพยส์นิทางปัญญาและไมไ่ดม้กีารระบไุวเ้ป็

นอยา่งอืน่หรอืไดร้ับความเห็นชอบไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร 

คณุสามารถใชห้รอืคัดลอกขอ้มลูเพือ่ใชส้ าหรับสว่นบคุคลเทา่นัน้ ไมใ่ชเ่พือ่การคา้ 

โดยขึน้อยูก่ับการรับรองทีเ่หมาะสม 

การใหข้อ้มลูและการใชข้อ้มลูเดยีวกนัจะถกูควบคมุอยูภ่ายใตต้ามกฎหมายของสก็อตแลนด ์ 

รวมทัง้ถงึการเรยีกรอ้งใดๆ หรอืการกระท าอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้มลูหรอืการใชข้อ้มลูดังกลา่ว 
 
 

 
 

 
 

EuroFire ไดรั้บการสนับสนุนจากคณะกรรมาธกิารยโุรป 
ขอ้มลูทีน่ าเสนอนี้สะทอ้นใหเ้ห็นถงึมมุมองเฉพาะของผูเ้ขยีน 

และคณะกรรมการไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่การน าขอ้มลูไปใช ้


