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บทน า: 

เอกสารการฝึกอบรมเหลา่นี้สนับสนุนมาตรฐาน  ระดับ 2 จาก  EuroFire  EF6 
“เทคนคิการเผาไหมพ้ชื” 

เอกสารนี้เหมาะส าหรับผูท้ีต่อ้งการใชเ้ครือ่งมอืส าหรับจดุไฟส าหรับเผาเชือ้เพลงิทีเ่ป็นพชืพรรณ 
เหมาะส าหรับสถานการณ์ทีก่ารด าเนนิการจดุไฟเป็นเรือ่งง่าย ระดบัของความเสีย่ง 
ความซบัซอ้นและพฤตกิรรมของไฟต ่า 

และผูป้ฏบิัตกิารอยูภ่ายใตก้ารดแูลจากผูบ้ังคับบัญชาโดยตรง 

เทคนคิการจดุไฟเป็นกจิกรรมทีม่กีารควบคมุภายใต ้

กฎหมายของประเทศและทอ้งถิน่ทัง้หมดทีเ่กีย่วกับเทคนคิการจดุไฟซึง่ผูด้ าเนนิการตอ้งปฏบิัติ
ตาม 
นอกจากนี้ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบและการใหค้ าปรกึษาจากเจา้ของทีด่นิในทอ้งถิน่กอ่นทีจ่ะมกี

ารจดุไฟ 

การฝึกอบรมส าหรับหน่วยนี้อาจเป็นการฝึกอบรมแบบเป็นทางการ 

การใหค้ าปรกึษาและการแนะน า 
การเรยีนรูด้ว้ยตัวเองควรจ ากัดเฉพาะความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับเนื้อหา 

โดยตอ้งไมใ่ชเ่นือ้หาทีจ่ าตอ้งด าเนนิการภายใตก้ารดแูลจากผูบ้ังคับบัญชาโดยตรง 

ชัว่โมงการเรยีนรู ้ค าแนะน าส าหรับหน่วยนีอ้ยูท่ี ่20 - 30 ชัว่โมง 

EuroFire เป็นโครงการน ารอ่ง 

เนื้อหาการอบรมจะถกูประเมนิวา่เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการทีก่ าลังด าเนนิการอยู ่
แบบฟอรม์การตอบรับจะรวมอยูใ่นเว็บไซต ์www.euro-fire.eu 

กลุม่เป้าหมายส าหรับเนื้อหานี้คอื ผูท้ีท่ างานเกีย่วกับดา้นการบรหิารจัดการควบคมุไฟป่า 
การเกษตร การป่าไม ้การจัดการเกมกฬีาลา่สตัว ์การอนุรักษ์ การจัดการทุง่หญา้และนันทนาการ 

ผูท้ีม่บีทบาทชว่ยในการจัดการไฟป่า ไมว่า่จะเป็นแบบเต็มเวลาหรอืนอกเวลา 

ความสมัพนัธข์อง EuroFire กบัมาตรฐาน ความสามารถ และการบรหิารความเสีย่ง 

การอา้งองิมาตรฐานของ EuroFire ควรท าความเขา้ใจผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวังไวอ้ยา่งถีถ่ว้น 

สว่นของมาตรฐาน ไดแ้ก ่ชือ่หน่วย เกีย่วกบัหน่วย ค าส าคัญและวล ี
สิง่ทีค่ณุจะตอ้งสามารถท าได ้องคป์ระกอบของเนือ้หานี้ทีค่รอบคลมุ 

และสิง่ทีค่ณุตอ้งทราบและตอ้งท าความเขา้ใจ 
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เนื้อหานี้สนับสนุนมาตรฐานความสามารถของ EuroFire 
ทัง้หมดซึง่ถกูออกแบบมาเพือ่สนับสนุนใหเ้กดิแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรับการฝึกอบรม 

สามารถปรับเปลีย่นเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมกับกลุม่เป้าหมายทีเ่ฉพาะเจาะจงได ้
เนื้อหาส าหรับหน่วยนี้ควรใชร้ว่มกับเนื้อหาสนับสนุนจากหน่วยอืน่ๆ 

เพือ่ท าใหแ้น่ใจวา่ผลการเรยีนรูค้รอบคลมุมาตรฐานทัง้หมด  

มแีนวทางดา้นความปลอดภยัของสหภาพยโุรปหลายฉบับทีไ่ดร้ับการประกาศใชเ้ป็นกฎหมายที่

มคีวามเจาะจงดา้นสขุภาพและความปลอดภยัในแตล่ะประเทศในสหภาพยโุรป 
ซึง่กฎหมายฉบับนี้ถกูออกแบบมาเพือ่พัฒนาดา้นความปลอดภยัและสขุภาพในสถานทีท่ างานแ
ละเพือ่ลดอบุัตเิหตจุากการท างานและโรคตา่งๆ 

ซึง่จ าเป็นตอ้งปฏบิัตติามนโยบายกฎหมายดา้นความปลอดภยัและขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่ง
ส าหรับสถานที ่หน่วยงานหรอืองคก์รของคณุ 

การเตรยีมพรอ้มในการเรยีนรู ้: 

EF 1 - ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การปฏบิัตขิองคณุดา้นการท างานไฟป่าไดล้ดความเสีย่งตอ่

ตัวคณุเองและผูอ้ืน่ 

EF 2 - การประยกุตใ์ชเ้ทคนคิและกลวธิใีนการควบคมุไฟ 

การเรยีนรูเ้สรมิ (co-requisite): 

EF 3 - สือ่สารภายในทมีและการสือ่สารกับผูบ้ังคับบัญชาในระหวา่งปฏบิัตกิารควบคมุไฟ 

(อยูร่ะหวา่งการพัฒนา) 

EF 4 - ใชเ้ครือ่งมอืเพือ่ควบคมุไฟป่า 

EF 5 - ควบคมุไฟป่าโดยใชเ้ครือ่งสบูน ้า 

วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู:้ 

เมือ่อบรมเสร็จควรทีจ่ะสามารถ: 

1. จัดเตรยีมอปุกรณ์จดุไฟและอปุกรณ์เสรมิเพือ่ใชใ้นงานไฟป่า 

2. ใชอ้ปุกรณ์จดุไฟไดต้รงตามแผนการเผาทีร่ะก าหนด 

ค าและวล:ี 

จดุบรรจบแนวควบคมุ (anchor point) , การเผาเชือ้เพลงิใหห้มด (burning out), 
การเผาโตก้ลบั Backburning, การเผาสวนทศิทางลม Backfiring, แนวควบคมุไฟ แนวกันไฟ 
(control line or  Fire line), คบเพลงิ Driptorchสิง่แวดลอ้มไฟ (fire environment)  

พฤตกิรรมไฟ (fire behaviour) ความชืน้ของเชือ้เพลงิ (fuel moisture content) 
ปรมิาณเชือ้เพลงิ (fuel load) ประเภทของเชือ้เพลงิ (fuel type) รปูแบบการจดุไฟ (ignition 

pattern) การเผาตามก าหนด (prescribed burning) 

การประยุกตใ์ช:้ 

เทคนคิการเผาเชือ้เพลงิ ถกูน ามาใชป้ฏบิัตใินการจัดการไฟป่าตอ่ไปนี้: 

• การเผาเชือ้เพลงิใหห้มด (Burning out) 
• การเผาโตก้ลบั (Backburning) 

• การเผาสวนทศิทางลม (Backfiring) 
• การเผาตามก าหนด (Prescribed burning) 
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การจดุไฟเป็นหนึง่ในเทคนคิการดับเพลงิแบบแหง้ (dry fire fighting technique) 
ซึง่เป็นการดบัไฟดว้ยการเผาและน าเชือ้เพลงิออก  

ไฟทีจ่ดุเพือ่จดุประสงคน์ี้จะตอ้งอยู่ภายใตเ้กณฑก์ารควบคมุ น่ันคอื พฤตกิรรมไฟ 
ในแง่ของความยาวเปลวไฟ 

อัตราการการลามและความรนุแรงของไฟจะตอ้งต ่าอยูใ่นระดับทีท่มีงานดับไฟสามารถรับมอืได ้ 

รปูแบบของการจดุไฟ, แผนการเผา 

สามารถออกแบบเพือ่ใหไ้ดพ้ฤตกิรรมไฟในรปูแบบทีต่อ้งการ 
ซึง่พฤตกิรรมของไฟมักจะแบง่เป็นไฟความรนุแรงต ่าหรอืความรนุแรงสงูโดยการลดหรอืเพิม่อทิ
ธพิลของ: เชือ้เพลงิ ลม ความลาดชนัหรอืทศิดา้นลาด 

ทีม่ผีลตอ่ความรนุแรงและอัตราการลามของไฟ 

1. จดัเตรยีมอุปกรณ์จดุไฟและอุปกรณ์เสรมิเพือ่ใชใ้นการเผา 

เครือ่งมอืจดุไฟ: 

อปุกรณ์จดุไฟเหลา่นี้เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดุไฟทัง้ส าหรับการเผาเชือ้เพลงิใหห้มด 
การเผาโตก้ลบั การเผาสวนทศิทางลมหรอืการเผาตามก าหนด 

ซึง่เครือ่งมอืแตล่ะตัวจะมทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี 

Diesel Burner เป็นเครือ่งมอืง่ายๆ ประกอบดว้ย 2 สว่นหลัก: 

Burner  ทีซ่ ึง่น ้ามันเชือ้เพลงิดเีซลจะไหลผา่นไสต้ะเกยีงและเผาไหมท้ีป่ลายใสต้ะเกยีง  

Tank  เป็นถังโลหะทีม่มีอืจับและฝาปิดตัวเตมิน ้ามนั 

น ้ามันเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นอปุกรณ์นี้เป็นน ้ามันดเีซล Diesel Burner 

นี้กอ่ใหเ้กดิเปลวไฟต ่าน่ันเหมาะส าหรับเทคนคิการจดุไฟแบบเป็นจดุ (spot ignition) 
ในเชือ้เพลงิแหง้ ควรวางอปุกรณ์นีใ้หอ้ยูใ่นแนวตัง้เพือ่ป้องกนัน ้ามันหกรั่วไหลออกกอ่นใชง้าน 

การเตมิน ้ามันควรใชก้รวยและควรเช็ดน ้ามนัทีห่กรั่วซมึออกมา  
บรเิวณตัวถังทีเ่ป็นภาชนะบรรจนุ ้ามนัดเีซลควรหลกีเลีย่งไมใ่หไ้ดร้ับความรอ้นโดยตรง 
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Drip Torch หรอืคบไฟ เป็นหนึง่ในอปุกรณ์จดุไฟทีใ่ชม้ากทีส่ดุ ประกอบดว้ย 3 สว่นหลัก: 

Burner บรเิวณทีน่ ้ามันเชือ้เพลงิสามารถออกมาจากหัวฉีดบนวัสดทุีเ่ผาไหมไ้ดใ้นรปูแบบขอ
งไสต้ะเกยีง 

Spout สว่นของทอ่โลหะทีม่สีว่นขดทีป้่องกันการยอ้นกลับของเปลวไฟจากบรเิวณปลายกลั
บขึน้ไปยังพวยกา 

Tank ถังโลหะทีม่มีอืจับ  ฝาครอบตัวเตมิ และชอ่งระบายอากาศ 

Drip Torch ใชส้ว่นผสมของน ้ามนัดเีซลและน ้ามันเบนซนิ 
โดยสามารถใชไ้ดก้ับน ้ามนัก๊าดแทนน ้ามันดเีซลได.้ Drip Torch 

สามารถใชจ้ดุเชือ้เพลงิทีม่คีวามชืน้ทัง้ในรปูแบบการจัดแบบเป็นจดุๆ (spot ignition) 
หรอืเป็นแนว (line ignition) 

เป็นเครือ่งมอืทีม่คีวามยดืหยุน่ทีส่ามารถปรบัเปลีย่นรปูแบบการจดุไฟไดห้ลากหลายมากทีส่ดุ 

อัตราสว่นผสมทีใ่ชผ้สมของน ้ามันดเีซลกับน ้ามันเบนซนิคอื: 

กรณีเชือ้เพลงิแหง้ 4: 1 (อัตราสว่นปกต)ิ 

กรณีเชือ้เพลงิชืน้ 3: 1 

การเตมิน ้ามัน /การเตมิน ้ามนัเพิม่ ของ Drip Torch: 

1. กอ่นเตมิน ้ามนัจ าเป็นทีต่อ้งใหอ้ปุกรณ์นัน้ระบายความรอ้นกอ่น 
2. หากน ้ามันหกหรอืมกีารรั่วไหล 

ไอระเหยจากน ้ามันนัน้ไมส่ามารถมองเห็นไดแ้ละยังสามารถเดนิทางไปไดไ้กลมาก 
ดังนัน้เพือ่ความปลอดภยัควรรักษาระยะหา่งระหวา่งบรเิวณทีเ่ตมิน ้ามันกับไฟหรอืบรเิว

ณแหลง่ก าเนดิไฟอืน่ๆ ทีม่กีารจดุไฟหรอืทีจ่ะเกดิประกายไฟขึน้มาได ้
3. ควรผสมน ้ามันเชือ้เพลงิในอัตราสว่นทีต่อ้งการไวก้อ่นและจัดเก็บไวใ้นภาชนะทีเ่หมาะ

สม 

4. เตมิเชือ้เพลงิ ลงใน Drip Torch ประมาณ ¾ 
โดยใชเ้ชือ้เพลงิทีม่กีารผสมลว่งหนา้ไวแ้ลว้โดยใชก้รวยหรอืพวยเพือ่ลดการรั่วไหลแล

ะควรเช็ดน ้ามันทีร่ั่วไหลทีอ่ปุกรณ์กอ่นใชง้าน 
5. วาง drip torch โดยใหพ้วยน ้ามันหยดหนัหนา้ออกดา้นนอก. 
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6. ใสฝ่าครอบเชือ้เพลงิอยา่งแน่นหนา ตรวจสอบบรเิวณวงแหวน "O" (o-ring) 
ใหแ้น่ใจวา่ปลอดภยั  เช็ดน ้ามันเชือ้เพลงิทีห่กรั่วไหลไปกอ่นทีจ่ะจดุคบไฟ 

7. เก็บน ้ามันเชือ้เพลงิใหไ้กลจากการสมัผัสผวิหนัง 
ถา้น ้ามันเขา้ตาก็ลา้งออกดว้ยน ้าสะอาดและไปพบแพทยโ์ดยเร็วทีส่ดุ 

อปุกรณ์จดุไฟก๊าซ LPG แรงดันสงูประกอบดว้ย 3 สว่นหลัก: 

Spout   ทอ่พน่โลหะทีม่วีงแหวนอยูต่รงปลายเพือ่ใหก้๊าซเผาไหมโ้ดยตรง 

Sparker  อปุกรณ์ใชจ้ดุประกายไฟ  

Tank   ถังแก๊ส LPG แก๊สแรงดันสงู 

Gas Burner เป็นอปุกรณ์ทีส่ะอาดทีใ่ชส้ าหรับจดุไฟ 

อยา่งไรก็ตามการตอ้งดแูลตอ้งไมใ่หภ้าชนะไดร้ับความเสยีหาย, ช ารดุหรอืรับความรอ้นโดยตรง 
และตอ้งปฏบิัตติามค าแนะน าของผูผ้ลติเสมอ 

การขนสง่และจัดเก็บอปุกรณ์จดุไฟและเชือ้เพลงิส ารอง : 

1. ชอ่งระบายอากาศและวาลว์เชือ้เพลงิตอ้งปิดสนทิและไฟทีไ่สต้ะเกยีงดับสนทิ 
2. ควรเก็บและพกพา Gas Burner 

และไสต้ะเกยีงดเีซลในตูเ้ก็บอปุกรณ์โดยตัง้ตรงเพือ่หลกีเลีย่งการหกรั่วไหล 
3. Gas Burner และถังแก๊สควรอยูใ่นต าแหน่งทีป่ลอดภยั 

ถังแก๊สทีต่อ้งจัดการทิง้ตามค าแนะน าของผูผ้ลติ 
4. ภาชนะบรรจเุชือ้เพลงิตอ้งออกแบบและไดร้ับการอนุญาตใหใ้ชก้ับน ้ามนัเบนซนิหรอืดเีซ

ล อปุกรณ์ควรจะอยูใ่นสภาพทีด่,ีตดิฉลากอยา่งชดัเจนและมฝีาปิดทีแ่ข็งแรง 

5. เก็บน ้ามันเชือ้เพลงิไวห้า่งจากกองไฟเพือ่หลกีเลีย่งการจดุประกายไฟ 
เลอืกสถานทีท่ีไ่มถ่กูแสงแดดสอ่งโดยตรงและอยูห่า่งจากแหลง่น ้าและทอ่ระบายน ้า 
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อุปกรณ์เพือ่ความปลอดภยัสว่นบุคคล (PPE) 

อปุกรณ์เพือ่ความปลอดภยัสว่นบคุคลทีต่อ้งใชใ้นการจดุไฟไดอ้ธบิายในชดุฝึกอบรม EF1 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การปฏบิัตงิานของคณุลดความเสีย่งตอ่ตัวคณุเองและคนอืน่ ๆ 

2. ใชอุ้ปกรณ์จดุไฟตามแผนการจดุไฟทีก่ าหนด 

กระบวนการจดุไฟและดบัไฟส าหรับ Drip Torch และ Diesel Burner  

1. เล็งปลายทอ่อปุกรณ์ทีม่กีารจดุไฟไปยังบรเิวณทีจ่ะเป็นจดุเริม่ตน้ของการเผา 

ซึง่อาจเป็นบรเิวณแนวปลอดภยัทีบ่รรจบกนั (anchor point) หรอืบนเชือ้เพลงิทีจ่ะเผา 
2. ปลอ่ยใหน้ ้ามนัเชือ้เพลงิซมึสูไ่สต้ะเกยีงโดยเปิดชอ่งระบายอากาศและวาลล์อืน่ๆเพือ่ให ้

มนี ้ามันเชือ้เพลงิทีเ่พยีงพอ 
3. จดุไสต้ะเกยีงทีชุ่ม่ดว้ยน ้ามันดว้ยไฟแช็ก  ไสต้ะเกยีงควรถกูจดุเป็นไฟน ารอ่ง 
4. ควบคมุการไหลของน ้ามันดเีซล / สว่นผสมน ้ามัน 

ทีล่งบนไสต้ะเกยีงและลงบนพชืทีจ่ะจดุไฟ 
ปรับการไหลของสว่นผสมโดยใชว้าลว์กอ๊กหรอืชอ่งระบายอากาศตามทีจ่ าเป็น 

5. เลอืกจดุเชือ้เพลงิทีก่ าหนดไวใ้นแผนการจดุไฟและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เชือ้เพลงิอืน่ๆ 
ทีไ่มอ่ยูใ่นแนการจดุไฟไมต่ดิไฟ 

6. เมือ่จดุไฟเสร็จ ใหย้กอปุกรณ์ตัง้ขึน้ 
ปิดก๊อกหรอืชอ่งระบายอากาศและปลอ่ยใหน้ ้ามันเชือ้เพลงิเผาผลาญในระดับต ่า  
ด าเนนิการดับไฟน ารอ่งทีป่ลายทอ่ดว้ยการเป่าลมแรงหรอื "ตบมอื"  ดว้ยมอืทีส่วมถงุมอื 

7. อยา่ผลักหรอืถไูสต้ะเกยีงกับพืน้ดนิเพือ่ดับไฟเพราะอาจท าใหอ้ปุกรณ์เสยีหายได ้
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การเผาไหมแ้ละการดับเพลงิของ gas burner 

1. ชีพ้วยกาไปทีพ่ืน้ซึง่เป็นจดุเริม่ตน้ของการจดุไฟ 

ซึง่อาจเป็นจดุบรรจบของแนวเริม่ตน้หรอืเชือ้เพลงิจะถกูเผา 
2. เปิดวาลว์แก๊ส 

3. กดอปุกรณ์จดุประกายไฟ 
4. ปรับการไหลของแก๊สตามความจ าเป็น 

5. เลอืกเชือ้เพลงิทีร่ะบไุวใ้นแผนการจดุไฟและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เชือ้เพลงิอืน่ๆ 
ไมต่ดิไฟในขณะทีจ่ดุไฟ 

6. หลังจากการเผาเสร็จสิน้ใหถ้อือปุกรณ์ใหแ้น่นโดยชีพ้วยกาออกจากเชือ้เพลงิ 

คนหรอือปุกรณ์  ปิดวาลว์แก๊สและปลอ่ยใหแ้ก๊สทีอ่อกมาเผาไหมจ้นหมด 

การใชง้านการจดุไฟ 

การประยกุตใ์ชก้ารจดุไฟทีป่ระสบความส าเร็จในการควบคมุไฟหรอืใชใ้นการเผาตามก าหนด 
สว่นใหญจ่ะขึน้อยูก่ับการไดพ้ฤตกิรรมไฟตามทีต่อ้งการ   

ลักษณะพฤตกิรรมไฟทีต่อ้งการคอืการรวมกันของการจดุไฟและการดแูลควบคมุไฟภายในใตท้รั

พยากรทีม่อียูท่ีส่ามารถควบคมุและดับเพลงิได ้

ตามทีอ่ธบิายไวใ้น EF 2 การอบรมเทคนคิและยทุธวธิใีนการควบคมุไฟป่า 

พฤตกิรรมไฟป่านัน้ขึน้อยูก่ับอทิธพิลหลายปัจจัยรวมกัน รวมทัง้ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับเชือ้เพลงิ  
อากาศและภมูปิระเทศ 

อทิธพิลจากปัจจัยเหลา่นี้ตอ่พฤตกิรรมของไฟนัน้สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้ับทัง้พืน้ทีข่นาดเล็ก
และพืน้ทีข่นาดใหญ ่ 

พฤตกิรรมไฟในบรบิทนี้เกีย่วขอ้งกบั: 

• อัตราการแพรก่ระจาย 
• ความยาวเปลวไฟและความเขม้ของไฟ 

• สภาพลกูไฟทีเ่กดิขึน้ 
• เวลาเผาไหมท้ัง้หมด 
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ตารางที ่1. อทิธพิลของปัจจัยสิง่แวดลอ้มไฟตอ่วธิกีารในการจดุไฟ 

ปจัจยัสิง่แวดลอ้มไฟ ค าอธบิาย อทิธพิลทีเ่กดิข ึน้จากปจัจยั 

ปจัจยัเชือ้เพลงิ   

ชนดิ หญา้, พชืเกษตร, ไมพุ้ม่, 
ตน้ไม,้ ดนิอนิทรยีแ์ละรากไม ้

สามารถท าใหเ้กดิไฟใตด้นิ 
ไฟผวิดนิและไฟเรอืนยอดได ้

ปรมิาณเชือ้เพลงิ ตันตอ่เฮกแตร ์ มผีลตอ่ความรนุแรงของไฟ 

การเรยีงตัว เชือ้เพลงิในอากาศทีเ่ชือ่มต่
อกับเชือ้เพลงิสว่นอืน่ 

และเชือ้เพลงิบนดนิ 

มผีลตอ่อัตราการลามลความรนุแรงข
องไฟ 

และมผีลตอ่การเกดิไฟในลกัษณะกา
รครกุรุน่ 

ความชืน้ ควรจดุทีไ่หน 

จดุเชือ้เพลงิอะไร 
และควรจดุอยา่งไร 

ความชืน้ในเชือ้เพลงิเป็นตัวควบคมุก

ารตดิไฟ 
เชือ้เพลงิทีถ่กูเผาไหมไ้ดแ้ละความร ้
อนทีป่ลดปลอ่ยออกมาจากการเผาไ

หม ้

ปจัจยัสภาพอากาศ   

ลม ทศิทางและความรนุแรงของ
ลม 

มอีทิธพิลตอ่การตัดสนิใจเลอืกจดุที่
จะจดุไฟและจดุทีค่วรหลกีเลีย่ง 

อณุหภมูแิละความชืน้สั

มพัทธ ์

ความแหง้ของเชือ้เพลงิ เป็นตัวก าหนดชว่งเวลาทีเ่หมาะสมต่

อการจดุไฟ 

เสถยีรภาพของอากาศ ความผันผวนป่ันป่วนของลม ก าหนดโอกาสทีจ่ะเกดิการลกุโชนข

องไฟ (blow up) 

ปัจจัยสภาพภมูปิระเทศ   

ความลาดชนั บง่บอกจทุีส่ามารถจดุไฟได ้ มอีทิธพิลตอ่การจดุในบรเิวณตา่งๆ 
ตา่งกันไป เชน่ 

บรเิวณฝ่ังตรงขา้มของความชนั 
ดา้นบนสดุดา้นกลางหรอืดา้นลา่งสดุ
ของความลาดชนั 

ทศิดา้นลาด ความแหง้ของเชือ้เพลงิและ

การไดร้ับความรอ้นของเชือ้เ
พลงิจากแสงอาทติย ์

มคีวามแตกตา่งกันไปในแตล่ะชว่งเว

ลาของวัน 

ขัน้ตอนหรอืหว้งเวลาของการดับไฟทีใ่ชเ้ทคนคิการการจดุไฟมาชว่ยนัน้มักจะใชใ้นการจูโ่จมอย่

างฉับพลันในชว่งแรกใหไ้ฟลดความรนุแรงลง (knockdown) และการควบคมุใหอ้ยูใ่นขอบเขต 
(containment) 
กลยทุธห์ลักของดบัไฟทีใ่ชเ้ทคนคิการจดุไฟเพือ่มาชว่ยในในการจูโ่จมอยา่งฉับพลันในชว่งแรก

ใหไ้ฟลดความรนุแรงลง  คอืการดบัไฟแบบขนานและการดับไฟโดยออ้ม  
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ชว่งความยาวเปลวไฟทีเ่ครือ่งมอืและเทคนคิการดับไฟสามารถตา่งๆสามารถน ามาใชเ้พือ่ควบคุ
มไฟ ไดแ้ก:่ 

ตารางที ่2. ความสมัพันธร์ะหวา่งอันตรายจากไฟป่า 
ความยาวเปลวไฟและความส าคัญของยทุธวธิ ี

ความยาวเปลวไฟ 

(Flame length) (m) 

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 าหรับการใชว้ธิสีูไ้ฟโดยการใชแ้นวควบคุ
มไฟ 

ใชอ้ากาศยานชว่ยสาดน ้าหรอืสารหน่วงไฟชว่ยในการควบคมุไฟ 
การใชว้ธิสีูไ้ฟแบบขนานหรอืดับตามแนวปีกไฟขึน้อยูก่ับความยาว

ของเปลวไฟ 

3.5-8 ไฟทีม่คีวามรนุแรงสงู  

การท าการเผาโตก้ลับและการ backfiring 
จะท าใหหั้วไฟมคีวามรนุแรงลดลงแนะน าใหใ้ชท้ัง้วธิสีูไ้ฟแบบขนา
นและวธิสีูไ้ฟทางออ้มควบคูก่ัน 

ขึน้อยูก่บัความยาวเปลวไฟของทอ้งทีนั่น้ๆ 

8m+ พฤตกิรรมไฟมคีวามรนุแรงสงูมาก  
แนะน าใหใ้ชก้ลยทุธก์ารป้องกัน ปกป้องรกัษา (defensive 
strategies)  

*กลอ่งทีไ่ฮไลตร์ะบชุว่งของความยาวเปลวไฟทีส่ามารถใชเ้ทคนคิและกลยทุธใ์นการควบคมุไฟ 

(offensive strategies) 

ตอ้งค านงึถงึเกณฑก์ารควบคมุและทรัพยากรทัง้หมดทีพ่รอ้มใชง้านในการควบคมุ 

กอ่นไดร้ับอนุญาตจดุไฟ 

การดรูปูรา่งของไฟทั่วไปจะเป็นประโยชน์ในการพจิารณาดบูรเิวณทีส่ามารถใชก้ารจดุไฟ: 
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แผนภาพแสดงไฟทั่วไปจากมมุมองดา้นบนและดา้นขา้งซึง่ความยาวของเปลวไฟจะแตกตา่งกัน
ไปตามบรเิวณของไฟ 

รปูรา่งไฟนี้เป็นลกัษณะของไฟทีถ่กูขับเคลือ่นโดยลมพัดปานกลางหรอืความลาดชนัของพืน้ที ่
ปัจจัยเหลา่นี้มักเป็นปัจจัยหลักทีม่ผีลตอ่พฤตกิรรมของไฟ  

เพือ่เป็นการหลกีเลีย่งและใหแ้น่ใจวา่ไฟนัน้จะอยูภ่ายในเกณฑท์ีต่อ้งการของการควบคมุ  
ดังนัน้อาจหลกีเลีย่งปัจจัยใดปัจจัยหนึง่เหลา่นี้เพือ่ควบคมุสถานการณ์การดับเพลงิหรอืลดระดับ

ความรนุแรงใหน้อ้ยลง 

เพือ่ใหม้ขีนาดของไฟทีจ่ดุขึน้มขีนาดเล็กและอยูใ่นเกณฑท์ีส่ามารถควบคมุไดจ้งึควรทีจ่ะ 
จดุไฟสวนทศิทางลม, จดุไฟลงเขา,จดุไฟขนานทศิทางลมหรอืขนานความลาดชนั, 

หรอืรักษาขนาดของไฟใหม้ขีนาดเล็กไวต้ลอด  
นอกจากนี้ยงัสามารถจดุไฟไดใ้นชว่งเวลาทีแ่ตกตา่งกันของวันในพืน้ทีซ่ ึง่มคีวามลาดชนัแตกตา่

งเพือ่หลกีเลีย่งแสงแดด  หรอืการจดุไฟในเวลากลางคนืเมือ่อากาศเย็น  
ชนดิและปรมิาณเชือ้เพลงิตา่งๆ 
กันสามารถเผาไหมไ้ดใ้นเวลาทีแ่ตกตา่งกันและในรปูแบบทีแ่ตกตา่งกนั   

แนวควบคมุไฟ (control line) และจดุบรรจบของแนว (Anchor point)  

รายละเอยีดเกีย่วกับการแนวควบคมุไฟอยูใ่น EF4 การใชเ้ครือ่งมอืเพือ่ควบคมุไฟป่า 

จดุบรรจบของแนวคอืบรเิวณทีม่เีชือ้เพลงินอ้ยหรอืไมม่เีชือ้เพลงิเลยซึง่ไฟจะไมส่ามารถไหมโ้อ
บลอ้มบรเิวณนัน้ไดเ้ลย ซึง่เป็นบรเิวณทีม่คีวามปลอดภยัสงู. 

จดุนี้ถกูใชเ้พือ่รักษาความปลอดภยัใหก้ับแนวควบคมุไฟ 
จดุบรรจบมักเป็นทีถ่นนหรอืแมน่ ้าเชือ่มนัน้ตอ่กับแนวควบคมุไฟหรอืแนวไฟ 
นอกจากนี้ยงัสามารถเป็นพืน้ทีท่ีเ่ป็นหนิโผล ่สระน ้าหรอืพืน้ทีล่ักษณะอืน่ ๆ ทีไ่มม่เีชือ้เพลงิ 

ความกวา้งของแนวควบคมุไฟทีต่อ้งสรา้งจะแตกตา่งกันไปขึน้อยูก่ับความสงูของพชืโดยรอบ 
มมุทีไ่ฟเขา้ใกลแ้นวควบคมุไฟ ขนาดของของเปลไฟ 

รวมถงึปรมิาณสะเก็ดไฟหรอืลกูไฟทีเ่กดิขึน้ 

ถา้ตอ้งการหยดุไฟทีไ่หมด้า้นขา้ง (flanking fire) หรอืไฟทีไ่หมด้า้นหลัง (backing fire) 

แนวควบคมุไฟจะตอ้งกวา้งกวา่ความสงูของพชืโดยรอบประมาณ 1 ½เทา่ 
อกีวธิหีนึง่ในการมองหาคอืการแนวควบคมุไฟควรกวา้งเป็น  2 ½ เทา่ 
ของความยาวของเปลวไฟ  
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ควรระมัดระวังในการเฝ้าตดิตามการกระโดดของลกูไฟทีก่ระเด็นและการเริม่เกดิไฟไหมจ้ดุใหม ่
ซึง่จ าเป็นตอ้งมคีนเฝ้าสงัเกตการณ์และลาดตระเวนโดยรอบแนวควบคมุไฟ 

เทคนคิการจดุไฟ  

เทคนคิการจดุไฟแตล่ะแบบนัน้ถกูใชเ้พือ่ตอ้งการใหพ้ฤตกิรรมของไฟเป็นไปในแบบทีต่อ้งการ 

โดยเทคนคิตา่งๆ นีร้วมถงึ: การจดุไฟแบบสวนทศิทางลม (backing) การจดุไฟดา้นปีกไฟ 
(flanking) การจดุไฟเป็นจดุ (point) การจดุเป็นริว้ (strip)  และการจดุเป็นริว้ตามทศิทางหัวไฟ 

(strip head fire) เทคนคิการจดุไฟม ี2 ระดับ 
ระดับแรกคอืประยกุตใ์ชเ้ทคนคิของการจดุไฟในแตล่ะบคุคลและระดบัทีส่องคอืเทคนคิของการ
จดุไฟทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของทมีงานจดุไฟ  

จดุเริม่ตน้และตลอดการด าเนนิการของการจดุไฟ 
คอืการทีจ่ะตอ้งท าการประเมนิปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่พฤตกิรรมไฟในพืน้ทีโ่ดยเฉพาะลม 

ความลาดชนั ทศิดา้นลาด เชือ้เพลงิ อยา่งตอ่เนื่อง การประเมนิปัจจัยในพืน้ที ่
ทีจ่ะสง่ผลตอ่พฤตกิรรมไฟ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ลม ทศิดา้นลาด ความลาดชนั และเชือ้เพลงิ 
ปัจจัยเหลา่นี้ลว้นสง่ผลตอ่พฤตกิรรมของไฟ 

การลดหรอืเพิม่ปรมิาณปัจจัยเหลา่นี้จะท าใหพ้ฤตกิรรมของไฟรนุแรงเพิม่หรอืนอ้ยลงหรอืไม ่
ปัจจัยเหลา่นี้จะเปลีย่นแปลงไปหรอืยังคงอยูเ่มือ่ท าการจดุไฟ  

ในแตล่ะการจดุไฟตอ้งการสรา้งและรกัษาพฤตกิรรมของไฟในแง่ของ ความรนุแรงของไฟ 
ความรนุแรงของไฟและความเสยีหายจากไฟ ซึง่ความหมายโดยนัยก็คอืการรกัษา 

อัตราการลามของไฟ ความยาวของเปลวไฟ และเชือ้เพลงิทีเ่ผาไหม ้
ซึง่การจดุไฟแตล่ะครัง้จะมอีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมไฟตา่งๆ แตกตา่งกันไป ไดแ้ก ่ 

• จดุไฟขึน้ตามความลาดชนัเขาหรอืลงตามความลาดชนัเขา  

• จดุไฟสวนทศิทางลมหรอืตามกระแสลม  
• จดุไฟเล็กจ านวนมากหลายๆ จดุ หรอืจดุกองใหญ่ๆ  เพยีงไมก่ีจ่ดุ  

• จดุไฟทางทศิดา้นลาดทีเ่ย็นหรอืดา้นทีร่อ้น  

 เครือ่งมอืการจดุไฟเลอืกใชใ้นแตล่ะกรณีและรปูแบบของการจดุไฟจะมอีทิธพิลตอ่ระยะเวลากา

รเผาไหมเ้ชือ้เพลงิในบรเิวณนัน้ๆ และความรนุแรงของไฟทีจ่ะเกดิขึน้  

 การจดุไฟสวนทศิทางลม (Backing Fire) 

การจดุไฟสวนทศิทางลมคอืการจดุไฟทีจ่ะปะทะกับลม การจุดไฟลงตามลาดเขา 

หรอืทัง้สองอยา่ง ซึง่จะท าใหค้วามยาวของไฟ และอัตราการลามลดลง 
ซึง่หากไมม่อีทิธพิลของความลาดชนัและลมทีส่นับสนุนพฤตกิรรมของไฟดงักลา่ว 

ความรนุแรงของไฟก็จะต ่า  
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การจดุไฟดา้นปีกไฟ (Flanking fire)  

การจดุดา้นปีกไฟเป็นการจดุไฟเหนือลมหรอือยูจ่ดุขึน้ตามความชนัโดยทีไ่ฟจะกระจายตัวไปทา

งดา้นขา้ง (ปีกไฟ) หรอืขนานไปตามแนวลาดชนั 
อัตราการลามและความยาวของเปลวไฟจะมคีวามมากกวา่การจดุสวนทศิทางลมเล็กนอ้ยเนื่องจ
ากเป็นสถานการณ์ทีม่ปัีจจัยเหลา่นัน้สนับสนุนพฤตกิรรมไฟมากขึน้ 

ไฟทีเ่กดิขึน้จากการจดุประเภทนี้จะมคีวามรนุแรงต ่าถงึปานกลาง  
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การจดุไฟเป็นจดุ (point ignition)  

ในชว่งแรกของการลามของไฟจากจดุเริม่ตน้ ความรนุแรงของไฟปกตจิะต ่า 

การจดุไฟในรปูแบบของการจดุเป็นตารางสามารถทีจ่ะชว่ยลดความรนุแรงของไฟลงได ้ 

อยา่งไรก็ตาม เมือ่ไฟสองจดุลกุลามเขา้หากัน 
เมือ่ไฟมาเจอปะทะกันจะเสรมิกันเพิม่ความรนุแรงของไฟ รวมถงึถา่นทีอ่าจจะกลายเป็นจดุลกุไห

มก้ระเด็นไปทีอ่ืน่ๆ ทีเ่รยีกวา่ "ผลกระทบจากไฟทีป่ะทะกัน (junction effect)" 
ซึง่ตอ้งระมดัระวังในการเวน้ชอ่งวา่งระหวา่งไฟแตล่ะจดุใหเ้หมาะสมเพือ่ป้องกันไฟทีอ่าจมคีวาม

รนุแรงเกนิไปและโอกาสทีจ่ะเกดิลกูไฟกระเด็นจากอทิธพิลดังกลา่ว 
ควรจดุไฟทีม่จี านวนจดุนอ้ยดกีวา่จดุจ านวนมาก  
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การจดุไฟแบบริว้ (strip ignition)  

การจดุไฟแบบริว้อยูท่ีก่ารจ ากัดแถบของเชือ้เพลงิทีถ่กูเผาใหแ้คบๆ 

โดยแถบนัน้ตัง้ฉากกับทศิทางลมและความลาดชนัซึง่จะท าใหไ้ฟลกุลามเร็วไดเ้พยีงชว่งเวลาสั ้

นๆ ไฟบรเิวณชว่งหัวไฟจะกวา้งถา้มลีมหรอืความลาดชนัสนับสนุน 
และความยาวของเปลวไฟและอัตราการลกุลามจะมากขึน้ตามไปดว้ย 

ความรนุแรงของไฟจากการจดุแบบนีย้ังถกูควบคมุโดยความกวา้งของแถบริว้ไฟทีเ่ผา 
โดยแถบทีก่วา้งขึน้อัตราการลามก็จะเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย  
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ดว้ยการจดุไฟแบบริว้นี้ แมว้า่จะเป็นระยะทางสัน้ๆ 

แตบ่างปัจจัยทีส่นับสนุนพฤตกิรรมของไฟอาจอยูใ่นแนวของไฟและอาจท าใหเ้พิม่ความรนุแรงข
องไฟได ้จงึตอ้งใหค้วามระมดัระวังจากการใชเ้ทคนคินี ้ 

 

 

 



16  

 

การจดุริว้ไฟเป็นแถบทีห่วัไฟหรอืตามทศิทางลม (strip headfire ignition)  

การจดุริว้ไฟทีหั่วไฟเป็นการจดุไฟทีแ่นวของเชือ้เพลงิถกูจดุโดยไฟทีเ่กดิขึน้จะลามตามทศิทาง

ลมและขึน้ตามความลาดชนั 
โดยมักจะใชใ้นกรณีทีส่ภาพแวดลอ้มไมเ่หมาะตอ่การเผาหรอืตอ้งการไดไ้ฟทีม่คีวามรนุแรงทีด่ ี

โดยมักจะเริม่ตน้ดว้ยการสรา้งแนวกนัไฟทีใ่ตล้มหรอืทีด่า้นลา่งเขาดว้ยเทคนคิการจดุไฟสวนทศิ
ทางลม 

เทคนคิการจดุไฟเป็นริว้ตามทศิทางลมนี้มคีวามเสีย่งสงูของไฟอาจจะหลดุลอดออกนอกแนวคว
บคมุไฟได ้ 

ความแตกตา่งระหวา่งการจดุไฟแบบจดุและการจดุริว้ไฟเป็นแถบทีห่วัไฟ 

การทีจ่ะไดพ้ฤตกิรรมของไฟตามทีต่อ้งการนัน้ ขึน้อยูก่ับการเลอืกสถานทีถ่กูตอ้งในการจดุไฟ 
และรปูแบบของการจดุไฟ  

ความแตกตา่งของพฤตกิรรมไฟในรปูแบบการจดุไฟทัง้สองนี้มคีวามแตกตา่งทีแ่สดงไดด้ี  

พฤตกิรรมไฟทีต่อ้งการไมว่า่จะมคีวามรนุแรงของไฟ ต ่า ปานกลาง สงู เร็วหรอืชา้ 

ไฟจะเคลือ่นทีเ่ร็วหรอืชา้นัน้จะเป็นตัวก าหนดขนาดหรอืลักษณะของหลังไฟ หัวไฟ และขา้งไฟ 
ของไฟทีเ่กดิขึน้ตามพฤตกิรรมไฟทีแ่ตกตา่งกัน  
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การจดุไฟในการควบคมุไฟแบบขนาน (parallel attack) – เผาเชือ้เพลงิใหห้มด 
(burning out)  

ไฟทีม่คีวามรนุแรงปานกลางและความยาวไฟมากกวา่ 3 เมตร การควบคมุไฟโยตรง (direct 
attack) กลายเป็นเรือ่งยาก จ าเป็นตอ้งใชก้ารควบคมุไฟแบบขนาน (parallel attack) 

จากแนวควบคมุไฟทีอ่ยูไ่มไ่กลจากขอบแนวไฟ 

การสรา้งแนวควบคมุไฟทีป่ลอดภยันัน้ตอ้งใชเ้วลา 

และหากตอ้งการไดแ้นวควบคมุทีก่วา้งก็ท าไดช้า้มาก 
อยา่งไรก็ตามสามารถทีจ่ะใชเ้ทคนคิการจดุไฟขนาบขา้งทีปี่กไฟ (flanking) 
หรอืการจดุสวนทศิทางลม (backing fire) ไปตามแนวควบคมุไฟ ซึง่ไฟจะไมร่นุแรง เปลวไฟต ่า 

สามารถทีจ่ะชว่ยขยายแนวควบคมุไฟทีม่อียูไ่ดร้วดเร็วขึน้ 
ซึง่เชือ้เพลงิระหวา่งแนวควบคมุไฟกับไฟทีก่ าลังลามมานัน้จะถกูเอาออกไป 

เทคนคิการด าเนนิการในลักษณะดังกลา่วนีเ้รยีกวา่ เผาเชือ้เพลงิออกใหห้มด (burning out) 
ซึง่มักใชใ้นการควบคมุไฟแบบขนาน  

จดุประสงคข์องการเผาเชือ้เพลงิออกใหห้มด (burning out) 

คอืการเผาเชือ้เพลงิระหวา่งไฟกับแนวควบคมุไฟออกไป และยงัสามารถลดเวลาดับไฟ (mop-
up) ตกีรอบรวมไฟทีเ่กดิอยูเ่ป็นจดุๆ 

กระจัดกระจายใหอ้ยูภ่ายในขอบเขตและเป็นการขยายแนวกนัไฟ 
บางครัง้ใชก้ารเผาแบบนี้เพือ่สรา้งเขตปลอดภยั (safety zone)  

เชน่เดยีวกบัเทคนคิการดับไฟ วธิทีีป่ลอดภยัทีส่ดุคอืการเขา้หาไฟจากขา้งหลังไฟ 

หรอืจากจดุบรรจบของแนวทีป่ลอดภยั (anchor point) 
หากมแีนวควบคมุไฟในพืน้ทีแ่ลว้ก็สามารถเริม่กระบวนการ เผาเชือ้เพลงิออกไหมห้มด 

(burning out) อยา่งไรก็ตามตอ้งคอยเฝ้าดไูฟในขณะทีม่ันใกลเ้ขา้มา 
และมคีนคอยลาดตระเวนดจูดุทีไ่ฟเกดินอกแนวควบคมุไฟดว้ย  
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เทคนคิการจดุไฟในการควบคมุไฟทางออ้ม – การเผาขา้งหลงัแนวควบคมุ 
(backburning) และเผายอ้นกลบั (backfiring)  

หากไฟเกดิลกุลามอยา่งรวดเร็วและรนุแรงดว้ยเปลวไฟขนาดใหญท่ีม่ากซึง่อันตรายเกนิไปทีจ่ะเ
ขา้ใกล ้

รวมถงึไฟทีอ่าจเกดิในพืน้ทีห่า่งไกลออกไปมากโดยอาจปลอ่ยใหไ้ฟไหมไ้ฟตอ่ไปไดแ้ลว้จงึหา
ท าเลทีเ่หมาะสมในการควบคมุใหไ้ฟดับลง ในกรณีเหลา่นี้การควบคมุทางออ้ม (indirect 

attack) จากระยะหา่งทีป่ลอดภยัจงึเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุ  

การเผาขา้งหลงัแนวควบคมุ (backburning) 

ผูส้ัง่หรอืหัวหนา้ทมีจะเป็นผูป้ระเมนิอัตราการลามของไฟหลักและเลอืกต าแหน่งเริม่ตน้ของการเ

ผาซึง่จะตอ้งมเีวลาเพยีงพอใหท้มีเตรยีมพรอ้มทีจ่ะเริม่การเผา  

การจดุไฟนัน้ควรเริม่ทีจ่ดุบรรจบของแนวควบคมุทีห่มายไวห้รอืสว่นตามแนวควบคมุไฟ 

เชือ้เพลงิจะคอ่ยๆถกูเผาออกไปจากแนวควบคมุในทศิตรงขา้มกับไฟหลักทีก่ าลังเคลือ่นทีเ่ขา้ม
ายังแนวควบคมุไฟ ปกตกิารเผาจากหลังแนวควบคมุไฟมักจะมคีวามรนุแรงต ่า 
เชือ้เพลงิจะคอ่ยๆ ถกูเผา 

การเผานี้สามารถเผาเพือ่ชว่ยเรง่การท างานใหเ้ร็วขึน้ไดโ้ดยเพิม่แนวเผาระหวา่งแนวทีจ่ดุไฟแล ้
ว 

ตลอดเวลาในขณะทีเ่ผา 
ทมีทกุคนตอ้งสามารถเขา้ถงึเสน้ทางหลบหนีและพืน้ทีป่ลอดภยัได ้นอกจากนี้หา้มจดุไฟทีบ่รเิว

ณหัวลมหรอืจดุในต าแหน่งทีต่ ่ากวา่ทีท่มีคนอืน่ก าลงัด าเนนิการจดุไฟอยู ่

การเผายอ้นกลบั  

การเผายอ้นกลับคลา้ยกบัการเผาขา้งหลังแนวควบคมุไฟ 
เวน้แตว่า่เป็นการจดุไฟทีข่า้งหนา้ไฟหลักจากแนวควบคมุไฟออกไปทางดา้นทีไ่ฟหลกัก าลังเคลื่

อนทีเ่ขา้มาหา การจดุแบบจะท าใหเ้กดิการเหนี่ยวน าลม (indraft wind) 
ทีพ่าไฟทีจ่ดุขึน้ใหเ้คลือ่นทีเ่ขา้ไปหาไฟหลกั 
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จงึสามารถลดเชือ้เพลงิของไฟหลักภายใตก้ารควบคมุได ้
วธินีี้ตอ้งก าหนดเวลาการเผาใหด้แีมน่ย าและตอ้งประสานงานกับการด าเนนิการใหด้ ี 

การเผายอ้นกลับมักมคีวามเสีย่งสงู 
มันสามารถเป็นอันตรายไดถ้า้ไมร่ะวงัและไมค่ านงึถงึสภาพการณ์ในขอ้ผดิผลาด เงือ่นไข 

และไมค่ านงึถงึสถานการณ์ของไฟโดยรวม 
ดังนัน้ในการด าเนนินี้ควรท าภายใตก้ารดแูลแนะน าของผูร้บัผดิชอบเทา่นัน้  

ผูท้ีจ่ะตอ้งรับผดิชอบในการเผายอ้นกลับตอ้งไดร้บัการอนุมัตใิหด้ าเนนิการและการท างานนี้ตอ้ง
อยูภ่ายใตก้ารแนะน าอยา่งเครง่ครัด 

การเผาตามก าหนด (prescribed burning)    

การเผาตามก าหนด 
เป็นการวางแผนใชไ้ฟตามสภาพแวดลอ้มทีก่ าหนดไวต้ามเงือ่นไขและภายใตข้อบเขตพืน้ทีก่ าห

นด เพือ่การจัดการทรัพยากร โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่  

• สรา้งแนวกันไฟ  

• ลดปรมิาณเชือ้เพลงิ  
• ปรับปรงุถิน่อาศัยของสตัวป่์า  

• แบง่แยกพืน้ทีเ่กษตรกรรมใหม ่ 
• ปรับปรงุการปศสุตัว ์ 
• ก าจัดพชืและเศษซากพชืหนา้ดนิเพือ่สง่เสรมิการสบืพันธุต์ามธรรมชาตขิองตน้ไม ้ 

• ก าจัดกิง่ไม ้
เศษไมป่ลายไมท้ีถ่กูตัดออกภายหลังการท าไมเ้พือ่การเตรยีมพืน้ทีป่ลกูใหม ่ 

• เพิม่ธาตอุาหารใหแ้กด่นิ  
• รักษาภมูทิัศน์ทีเ่ปิดโลง่ 
• รักษาระบบการเกษตรทีส่ าคัญทางวัฒนธรรม  

• สนับสนุนงานวจัิยไฟ  

พฤตกิรรมไฟและความรนุแรงของไฟทีค่าดวา่จะเกดิจะถกูดัดแปลงสรา้งขึน้มาเพือ่ตอบสนองวัต

ถปุระสงคข์องการจัดการพืน้ที ่
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การเผาตามก าหนดมวัีตถปุระสงคเ์ชน่เดยีวกับวัตถปุระสงคข์องการจดุไฟโดยเทคนคิอืน่ๆ กลา่ว
คอืสามารถก าหนดพฤตกิรรมของไฟทีต่อ้งการจากการลดหรอืเพิม่ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ไฟและเลอืกวิ

ธกีารจดุไฟทีแ่ตกตา่งกันออกไป โดยทั่วไปการเผาตามก าหนดสามารถท าใหเ้กดิผลตา่งๆ 
ขึน้อยูก่บัความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ ดังนี ้ 

การเผาทีม่คีวามรนุแรงต ่า:   

โดยปกตกิารเผาใหม้คีวามรนุแรงต ่ามเีป้าหมายเพือ่ลดเชือ้เพลงิทีพ่ืน้ผวิบางสว่นและสรา้งความ

เสยีหายเล็กนอ้ยแกต่น้ไมเ้รอืนยอดชัน้กลางและชัน้บน 
เชน่การเผาเพือ่ลดความอันตรายและเผาตามวัตถปุระสงคท์างนเิวศบางอยา่งทีต่อ้งการปรับเปลี่
ยนลักษณะเชือ้เพลงิพืน้ผวิและพชืชัน้ลา่ง  

การเผาทีม่คีวามรนุแรงสงู:   

ปกตใิชเ้พือ่วัตถปุระสงค:์  

• เผาไหมเ้ชือ้เพลงิปรมิาณมาก  
• ท าใหพ้ชืเป้าหมายบางชนดิตายมากทีส่ดุ 

ตัวอยา่งการเผาตามก าหนดโดยใหม้คีวามรนุแรงของไฟสงู: 

• เพือ่ควบคมุการลกุล ้าของไมพุ้ม่หรอืไมต้น้  
• เพือ่เผาท าลายเศษไมจ้ากการท าไม ้

(ลดอันตรายและสง่เสรมิกระบวนการสบืพันธุข์องพชื)  
• วัตถปุระสงคท์างนเิวศวทิยาอืน่ ๆ (ประโยชน์การจัดการถิน่อาศยัของพชืและสตัวป่์า)  

ตารางที ่3. สรปุรปูแบบการจดุไฟ (Ignition pattern summary) 

รปูแบบการจดุไฟ วธิกีารจดุและลกัษณะไฟ อนัตรายทีต่อ้งระวงั 

การจดุไฟแบบสวน

ทศิลม (backing) 

จดุสวนทศิทางลม 

หรอืจดุไฟลงตามความลาดชนั 
เพือ่ใหเ้กดิไฟทีล่ามชา้และความรุ

นแรงต ่า 

มโีอกาสทีล่มจะเปลีย่นทศิทาง

และความเร็ว 
รวมทัง้อาจเกดิลกูไฟกระเด็น 

การจดุไฟดา้นปีก
ไฟ (Flanking 
fire)  

 

จดุทีม่มุทีเ่หมาะสมของทศิทางลม
หรอืจดุขวางตามแนวลาดชนั 
ท าใหเ้กดิไฟทีร่นุแรงขึน้เล็กนอ้ย 

มโีอกาสทีล่มจะเปลีย่นทศิทาง
และความเร็ว 
รวมทัง้อาจเกดิลกูไฟกระเด็น 

การจดุไฟแบบเป็
นจดุ (Point  

fire)  
 

โดยสว่นมากจะจดุไฟตามแนวกรดิ 
ระยะหา่งจากกันระหวา่งจดุของไฟ

ท าใหม้ทีัง้ backing, flanking 
หรอื headfire 

เกดิจดุปะทะกันของไฟ (junction) 
ระระหา่งระหวา่งจดุของไฟทีน่อ้ยมี
โอกาสท าใหเ้กดิไฟรนุแรงสงูและเ

กดิลกูไฟกระเด็น   

มโีอกาสเกดิไฟทีร่นุแรงสงูและ
ลกูไฟกระเด็นไดจ้ากอทิธพิลขอ

งการปะทะกันระหวา่งไฟ 

การจดุไฟแบบริว้ 
(strip ignition) 

จดุไฟเป็นแถบขนานไปกับแนวคว
บคมุ 

ความกวา้งของแถบทีจ่ดุเป็นตัวก า

หากไมส่ามารถตดิตอ่สือ่สารภา
ยในทมีงานจดุไฟได ้

ไฟทีจ่ดุขึน้ก็จะไมส่อดคลอ้งกัน 
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หนดความรนุแรงของไฟ 
สามารถจดุไฟแบบเป็นทมีได ้

สง่ผลตอ่การควบคมุไฟ 

การจดุริว้ไฟเป็นแ
ถบทีห่วัไฟหรอืตา

มทศิทางลม 
(strip headfire 

ignition) 

ใชใ้นกรณีทีเ่ผายา ล าบาก 
หรอืเมือ่ตอ้งการไดไ้ฟทีม่คีวามรนุ

แรงสงูภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีเ่หม
าะสมควบคมุได ้

ซึง่โดยสว่นมากมักจะเริม่ตน้ดว้ยกา
รเผาแนวกนัไฟใหเ้รยีบรอ้ยโดยใชเ้
ทคนคิการเผาสวนทศิทางลม 

เพิม่ความเสีย่งตอ่การเกดิไฟที่
หลดุลอดการควบคมุออกไปแล

ะอาจเกดิไฟทีม่คีวามรนุแรงสงูไ
ด ้

การท างานทีเ่ป็นทมี  

การท างานกบัผูร้ว่มกับผูค้วบคมุแนะน า:  

การใชไ้ฟสูก้ับไฟ หรอืในการเผาตามก าหนดมอีงคป์ระกอบของธรรมชาตทิีเ่ป็นความเสีย่ง 

ความเสีย่งเหลา่นี้จะลดลงไปอยา่งมากถา้หากด าเนนิการดว้ยทมีงานทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสม  

การท างานเป็นทมีทีด่หีมายถงึการท างานรว่มกันและสือ่สารกันและสือ่สารกับผูส้ัง่การและทมี 
ในการก าหนดและการบรรลเุป้าหมาย 

โดยการบรรยายสรปุและสัง่การโดยผูส้ัง่การเป็นสว่นส าคัญของความส าเร็จ 
ความสามารถในการรับฟังและเขา้ใจงานไดอ้ยา่งรวดเร็วของทมีงานวา่ตนนัน้เป็นสว่นหนึง่ในทมี

จดุไฟหรอืทมีดับไฟเป็นทักษะทีส่ าคัญทีต่อ้งม ี

ตารางที ่4. รปูแบบการสรปุงาน ส าหรับการชงิเผา (suggested layout for prescribed 

burning briefings)  

องคป์ระกอบ รายละเอยีดทีต่อ้งใหร้ับรู ้

1. สถานการณ์ทัว่ๆ ไป สภาพภมูปิระเทศของพืน้ทีโ่ดยทัว่ไป 

ขอ้มูลกรพยากรณ์อากาศโดยเฉพาะอย่างยิง่ทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
อัตราอนัตรายจากไฟในปัจจุบันและจากการคาดการณ์ 
รูปแบบการปฏบิตังิาน 

2. เป้าหมายและวตัถปุระสง

ค ์

เป้าหมายโดยรวมและวตัถปุระสงคข์องการจุดไฟเผาตามก าหนด 

3. รูปแบบการจุดไฟ ประเภทและรูปแบบการจุดไฟทีต่อ้งการเพือ่ทีจ่ะไดผ้ลตามวัตถปุระสง
คท์ีต่ัง้ไว ้รวมทัง้ตารางแผนการด าเนนิงาน 

4. แผนการจ ากดัขอบเขตไ
ฟ 

แนวควบคมุไฟ ทมีควบคมุไฟ ต าแหน่งของทรพัยากรตา่งๆ ทีจ่ าเป็น 
การจดัการควบควัน ฯ 

5. ภารกจิ ภารกจิของแตล่ะบุคล และภารกจิของทมีในการปฏบิัตกิาร 

6. การสัง่การและการตดิตอ่
สือ่สาร 

ทกุคนในทมีงานตอ้งทราบว่าจะตอ้งรายงานตอ่ใคร 
และใครคอืหัวหนา้ทมี 

และตอ้งทราบวา่ควรใชรู้ปแบบการตดิตอ่สือ่สารกนัระหวา่งคูหู่ทีท่ างา
นและตอ้งทราบกระบวนการรายงานตามล าดบัขัน้การจัดการทีเ่ป็นขัน้

ตอน 

7. อันตราย เนน้ย ้าอนัตรายทีอ่าจเกดิข ึน้ไดใ้นพืน้ทีร่วมทัง้อนัตรายทีอ่าจเกดิข ึน้จ
ากการปฏบิัตงิาน 

8. พืน้ทีป่ลอดภยัและเสน้ท
างหนีภยั 

หากพฤตกิรรมไฟเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วและเป็นอันตราย 
ทกุคนตอ้งทราบเสน้ทางหนีภยัและพืน้ทีป่ลอดภยั 

9. แผนฉุกเฉนิ มมีาตรการในการหนีไฟ อุบัตเิหต/ุบาดเจ็บ การขาดการตดิตอ่สือ่สาร 
ไฟทีใ่กลถ้งึจุดทีค่าดหมายไวฯ้ 
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ในอกีแง่มมุหนึง่ของการท างานเป็นทมีทีด่ ีคอืการท างานทีต่อ้งมคีูห่ ู
และสมาชกิในทมีสามารถท างานรว่มกนั 

การท างานกบัคูห่อูยา่งใกลช้ดิจะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการสือ่สาร ความปลอดภยั 
รวมถงึเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานกับไฟตรงหนา้ไดอ้ยา่งด ี

LACES  

LACES เป็นค ายอ่ส าหรับชว่ยในการเตอืนส าหรับ: 

L ระวัง (Lookouts)  

A ตระหนัก (Awareness)  

C การสือ่สาร (Communications)  

E เสน้ทางหลบหนี (Escape routes)  

S พืน้ทีป่ลอดภยั (Safety zones)  

เมือ่มกีารด าเนนิการเป็นสว่นหนึง่ของทมีงานจดุไฟนัน้จะตอ้งปฏบิัตติามแนวปฏบิัตอิยา่งเครง่ครั
ดเพือ่ความปลอดภยัในการปฏบิัตงิาน 

ขอ้จ ากดัดา้นสิง่แวดลอ้มท ัว่ไปส าหรบัการด าเนนิการเผา 

ควนั  

ควันจะเกดิขึน้เมือ่ด าเนนิการเผา ควันสามารถท าใหส้บัสนและมนึงง 

เป็นสิง่ทีส่ าคัญมากทีต่อ้งรูว้า่คณุอยูท่ีไ่หนตลอดเวลา 
เพือ่ทีจ่ะรูท้างหลบหนีและตดิตอ่กับทมีอืน่ ๆ และสมาชกิในทมีรวมถงึหัวหนา้  

ควันจากการเผาตามก าหนดอาจสง่ผลตอ่การมองเห็นตอ่ถนน สญัญาณจราจรบรเิวณใกลเ้คยีง 
จงึตอ้งมกีารตดิป้ายแสดงใหก้ับการจราจรวา่ก าลังมกีารเผาพืน้ทีอ่ยูใ่นบรเิวณดังกลา่ว 

ควันยังสามารถเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของประชาชนทั่วไป 

หรอืเป็นอันตรายตอ่บคุคลทีม่เีงือ่นไขทางการแพทยบ์างอยา่งทีเ่กีย่วกับระบบทางเดนิหายใจ  

ขอ้จ ากดัทางนเิวศ  

หลายพืน้ทีท่ีเ่กดิไฟป่าหรอืมกีารเผาตามก าหนดอาจเป็นพืน้ทีอ่นุรกัษ์ 
หรอืพืน้ทีอ่ยูอ่าศัยของสตัวป่์าใกลส้ญูพันธ ์

ในพืน้ทีเ่หลา่นี้ผูจั้ดการพืน้ทีค่วรไดร้ับการปรกึษาเกีย่วกับแผนการเผารวมทัง้วธิกีารดับเพลงิทีไ่
มเ่หมาะสม เชน่ การใชโ้ฟมดับเพลงิ  

สิง่ทีต่อ้ง “ท า” และ “อยา่ท า”  ในการด าเนนิการเผา  

• ควรเริม่เผาจากจดุทีป่ลอดภยั เชน่จดุบรรจบของแนวควบคมุ  
• ตรวจใหแ้น่ใจวา่เขา้ใจถงึวัตถปุระสงคแ์ละวธิกีารจดุไฟ อันตราย 

มาตรการควบคมุและแผนเผชญิ เหตฉุุกเฉนิ  
• สือ่สารกับหัวหนา้และทมีงาน 

เมือ่ไฟมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไฟหรอืแผนงานทีไ่มเ่หมาะสม  
• ควรเผาลงจากเขา (ถา้ท าได)้ 
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• ควรเผาทวนลม (ถา้ท าได)้ 
• เริม่จากหัวหรอืดา้นบนเขา ไลล่งมาทางดา้นขา้งลงสูต่นีเขา (ถา้ท าได)้  

• เผาจากดา้นหลังของสนัเขา (ไมใ่ชข่า้งบน)  
• เผาจากสองดา้นขา้งขึน้สูก่ ิว่ดา้นบน  

• ปรับรปูแบบการเผาตามสถานการณ์  
• ถา้เงือ่นไขเหมาะสม 

ใหร้บีด าเนนิการเผาทันทอียา่ชกัชา้เพราะหากด าเนนิการภายหลังอาจสาย 
เกนิไปสภาพการณ์ไมเ่หมาะสม 

• เผาเป็นแนวสัน้ๆ เพราะหากเกดิปัญหาขึน้ก็ยังสามารถควบคมุได ้

• อัตราการจดุไฟควรสอดคลอ้งกบัความสามารถทีม่อียู ่
อยา่จดุไฟมากเกนิกวา่จะควบคมุได ้ 

การเผาภายใตก้ารควบคมุเหลา่นี้ (controlled burns) ตอ้งมกีารเตรยีมการกอ่นการเผา เชน่ 
แนว ควบคมุไฟ แนวกันไฟ  

และอกีทางเลอืกทีด่คีอืควรวางแผนโดยใชแ้นวกันไฟตามธรรมชาตทิีม่อียูใ่หเ้ป็นประโยชน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referensi: 

Australasian Fire Authorities Council Limited. (2005). Respond to wildfire. East 

Melbourne Victoria: AFAC Limited. 

National Rural Fire Authority. (2005). Carry out presribed burning. Wellington, New 

Zealand. 

Teie W. C. (2005). Firefighter’s handbook on wildland firefighting (Strategy, Tactics, 

and Safety). Rescue, California, United States of America: Deer Valley Press. 

Teie W. C. (1997). Fire officers handbook on wildland firefighting, Rescue, California. 



24  

 

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 าขึน้โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูทั่วไปเทา่นัน้และไมถ่อืวา่เป็นขอ้มลูซึง่ควรจะใ

ชเ้พือ่วัตถปุระสงคท์ีเ่ฉพาะ ขอ้มลูถกูออกแบบมาใหใ้ชร้ว่มกับกฎของสมาชกิในกลุม่ 

ขอ้บังคับหรอืค าแนะน าจากหน่วยงานใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เป็นความรับผดิชอบของแตล่ะบคุคลหรอืกลุม่คนทีอ่า่นขอ้มลูนี้เพือ่ท าใหม้ั่นใจวา่ความเสีย่งใดๆ 

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 ้


