
 

  

    

หนว่ย EF6: การประยุกตใ์ชเ้ทคนคิการจดุไฟ 

องคป์ระกอบ 1.1: เตรยีมอุปกรณ์จดุไฟและอุปกรณ์เสรมิเพือ่ใชเ้กีย่วกบัไฟป่า 

องคป์ระกอบ 1.2: การใชอุ้ปกรณ์จดุไฟตามแบบแผนการจดุไฟ 

สิง่ทีเ่ก ีย่วกบัหมวดนี:้ 

 หมวดนี้เกีย่วกับบคุคลหรอืเจา้หนา้ในการจัดการไฟป่า 

ทัง้ในดา้นการดับไฟและการเผาตามก าหนด 

 เทคนคิการจดุไฟนี้ถกูพัฒนาใหส้ามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัสภาพแวดลอ้มตา่งๆ เชน่ ป่า 

ทุง่หญา้ ไมพุ้ม่ และป่าพร ุ

 หมวดนี้เหมาะส าหรับผูท้ีใ่ชเ้ครือ่งมอืในการจดุไฟวธิโีดยไมใ่ชเ้ครือ่งมอือืน่ทียุ่ง่ยาก 

ซึง่เหมาะกับสถานการณ์ทีม่รีะดับความเสีย่ง ความซบัซอ้นของไฟ และพฤตกิรรมไฟทีต่ ่า 

โดยมผีูเ้ชีย่วชาญหรอืหัวหนา้ควบคมุคอยการก ากับดแูล 

 มวีัตถปุระสงคห์รอืมปีระโยชน์ตอ่ผูป้ระปฏบิัตงิานทีเ่กีย่วกับการควบคมุไฟป่าในหน่วยงานส

นับสนุนดา้นไฟป่า ฟารม์ ป่าไม ้พืน้ทีอ่นุรักษ์ 

พืน้ทีจั่ดการทุง่หญา้และพืน้ทีพั่กผอ่นหยอ่นใจ 

ทัง้ผูท้ีท่ างานเต็มเวลาหรอืท างานเพยีงบางชว่งเวลา  

เพือ่ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคจ์ะตอ้งปฏบิตัดิงันี:้ 

• เตรยีมอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการเผาเชือ้เพลงิ 

• ท าตามขัน้ตอนการจัดการไฟขององคก์ร 

• ท างานกับไฟอยา่งระมัดระวงั 

• สนับสนุนการปฏบิัตงิานของหน่วยอืน่ทีท่ างานอยูก่ับไฟ 

• ตอบสนองตอ่ไฟป่าเหมาะสมกับสถานการณ์อยา่งทันทว่งทภีายใตก้ระบวนการขององคก์ร 
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ค าส าคญั 

และวล:ี 
ค าศัพทท์ีส่ าคัญทีใ่ชใ้นการอธบิายกจิกรรมในการจัดการไฟ 

Anchor point จดุทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การลกุลามของไฟ 
ซึง่อาจเป็นจดุเริม่ตน้ของการสรา้งแนวจดุไฟ (fireline) ของการเผา 

เป็นจดุทีล่ดโอกาสเกดิไฟลามออกดา้นขา้งในขณะทีท่ าการสรา้งแนว
จดุไฟ (fireline) 

Backburning ไฟทีจ่ดุขึน้ดา้นหลังหรอืภายในแนวควบคมุไฟ (control line) 
เพือ่ก าจัดเชือ้เพลงิหลังแนวควบคมุออกใหม้ากและเป็นการขยายแ

นวควบคมุ โดยทศิทางของการลามในทศิเดยีวกับไฟหลัก 

Backfiring ไฟทีจ่ดุขึน้ดา้นหลังหรอืภายในแนวควบคมุไฟ (control line) 
เพือ่ก าจัดเชือ้เพลงิหลังแนวควบคมุออกใหม้ากและเป็นการขยายแ

นวควบคมุ 
โดยทศิทางการขยายของแนวจะมุง่ออกไปยังแนวทางทีไ่ฟหลักก า
ลังลกุลามเขา้มาหาแนวควบคมุไฟซึง่จะท าให ้convection 

column 
ของไฟหลกัทีก่ าลังมุง่มาทางแนวควบคมุไฟนัน้เปลีย่นทศิทางไป 

Burning out การจดุไฟจากดา้นในแนวควบคมุเพือ่ขยายแนวควบคมุใหก้วา้งขึน้หรื

อเพือ่เผาเชือ้เพลงิระหวา่งขอบของไฟและแนวควบคมุไฟ 

Control line (fire 
line) 

แนวกันไฟทัง้ทีเ่ป็นธรรมชาตแิละมนุษยส์รา้งขึน้ 

 หรอืแนวขอบของไฟ (fire edge) ทีส่รา้งขึน้จากการจดุไฟ 
แนวควบคมุไฟสรา้งเพือ่การดับไฟและการเผาตามก าหนดเพือ่

ลดความรนุแรงและการลกุลามของไฟ 

Driptorch อปุกรณ์ทีใ่ชจ้ดุไฟมลีักษณะคลา้ยกับกระป๋อง 
ซึง่ภายในอปุกรณ์ประกอบดว้ยระบบการควบคมุการไหลของเชือ้เพลิ

ง ไสต้ะเกยีง และหัวตะเกยีงก๊าซ 
สว่นใหญเ่ชือ้เพลงิทีใ่ชเ้ป็นน ้ามันดเีซลและเบนซนิ 
โดยอปุกรณ์นี้ใชส้ าหรับจดุไฟตามแนวขอบควบคมุและวธิกีารเผาตา

มก าหนด 

Fire Environment ปัจจัยสิง่แวดลอ้มไฟ ซึง่เป็นสิง่ทีก่ าหนดพฤตกิรรมไฟ ไดแ้ก ่
ลักษณะภมูปิระเทศ ลกัษณะภมูอิากาศ และเชือ้เพลงิ 

Fire Behaviour พฤตกิรรมของไฟทีเ่กีย่วกับลักษณะการตดิไฟ 

การพัฒนาของเปลวไฟ อัตราการลามของไฟ 
และลักษณะพฤตกิรรมอืน่ๆ 
ทีแ่สดงออมาซึง่เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงตามสิง่แวดลอ้มของ

ไฟ 

Fuel Moisture 
Content 

ปรมิาณน ้าของน ้ามันเชือ้เพลงิทีแ่สดงผลเป็นรอ้ยละของน ้าหนักแหง้ข
องเชือ้เพลงิ 

Fuel load ปรมิาณเชือ้เพลงิในรปูของปรมิาณตอ่หน่วยพืน้ที ่

ซึง่เป็นไดท้ัง้ปรมิาณเชือ้เพลงิทีถ่กูเผาไหมห้รอืปรมิาณเชือ้เพลงิทัง้ห
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องคป์ระกอบ 1.1: เตรยีมอุปกรณ์จดุไฟและอุปกรณ์เสรมิเพือ่ใชเ้กีย่วกบัไฟป่า 

สิง่ทีค่วรจะตอ้งท าได:้ 

1. ท าการบ ารงุรกัษาเครือ่งมอืเกีย่วกบัไฟป่าทกุวัน เตมิเชือ้เพลงิ 

และตรวจเช็คเครือ่งมอืตามค าแนะน าการใชง้านของเครือ่งมอื 

2. เลอืกและเตรยีมอปุกรณ์จดุไฟทีใ่ชเ้หมาะสมกับสภาพเชือ้เพลงิทีจ่ะไปด าเนนิการ 

3. บรรจแุละตรวจสอบสมัภาระเกีย่วกับอปุกรณ์จดุไฟรวมทัง้เชือ้เพลงิจดุไฟดว้ยความปลอ

ดภยัในการขนสง่กระบวนการขนสง่เคลือ่นยา้ย 

4. รักษาดแูลความปลอดภยัของวัสดอุปุกรณ์ 

5. จัดเตรยีมและตรวจสอบอปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคล (PPE) 

6. รักษาความปลอดภยัและสขุภาพของตนเองและเจา้หนา้ทีค่นอืน่ 

7. จัดการพัสดเุครือ่งมอืตามขอ้ก าหนดของการใชเ้ครือ่งมอืขององคก์รและสอดคลอ้งกับด ้

านสิง่แวดลอ้ม 

หน่วยนี้ครอบคลมุถงึ: 

A. อปุกรณ์จดุไฟ: 

(i) Gas torch (อปุกรณ์จดุไฟแบบใชแ้ก๊ส) 

(ii) Drip torch (อปุกรณ์จดุไฟแบบหยด) 

มด ในรปูของน ้าหนักแหง้ 

Fuel type ชนดิ ปรมิาณ การกระจาย และความชืน้ของเชือ้เพลงิ  
สามารถแยกเชือ้เพลงิไดด้ังนี้ ใตด้นิ (ดนิพร,ุรากไม)้ พืน้ผวิดนิ 
(เศษซากพชื, หญา้, ไมพุ้ม่) หรอืเชือ้เพลงิอากาศ 

(เรอืนยอดไมต้น้) 

Ignition patterns การจดุไฟในการเผาตามก าหนด การเผาโตก้ลับ 
การเผาในแนวควบคมุ เพือ่ใหบ้รรลวุัตถปุระสงคข์องการจดุไฟ 

โดยการจดุไฟดว้ยวธิตีา่งๆ เชน่ จดุไฟสวนทศิทางลม (backing), 
จดุตามดา้นขา้งไฟ (flanking) จดุแบบเป็นจดุ (point) จดุเป็นแนว 
(strip) หรอืจดุตามแนวโดยเริม่จากหัวไฟ (head fire) 

Prescribed burning เผาตามแผนการทีก่ าหนดไวภ้ายใตส้ภาวะแวดลอ้มทีก่ าหนดสามาร

ถควบคมุไดแ้ละอยูภ่ายในขอบเขต (boundary) ทีก่ าหนด 
เพือ่ใหบ้รรลวุัตถปุระสงคข์องการจัดการ เชน่ ลดปรมิาณเชือ้เพลงิ 

ลดโอกาสในการเกดิไฟป่า 
รวมถงึลดความรนุแรงและอนัตรายของไฟลง 
เพือ่ทีจ่ะสามารถควบคมุไฟไดง้่ายและปลอดภยั note: 

ศัพทค์ านี้น ามาใชแ้ทนค าวา่ “controlled burning” 



 

4  
 

(iii) Diesel burner (อปุกรณ์จดุไฟแบบใชน้ ้ามนัดเีซล) 

B. การจัดเตรยีมและการดแูลรักษาอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการจดุไฟโดยการใช:้ 

(i) Hand tools (การดแูลรกัษาโดยใชเ้ครือ่งมอืทั่วไป) 

(ii) Other maintenance tools (การดแูลรักษาโดยเครือ่งมอือืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

C. สถานการณ์ทีต่อ้งปฏบิัตหินา้ที:่ 

(i) A workshop (การฝึกลงมอืปฏบิัตจิรงิ) 

(ii) In the field / on operations (ในภาคสนาม/ ในพืน้ทีด่ าเนนิงานจรงิ) 

D. อปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคล 

(i) Helmet/Face shield/Goggles (หมวกนริภยั/ หนา้กากป้องกนัใบหนา้/ แวน่ตา) 

(ii) Fire resistant clothing (เสือ้ผา้ทนไฟ) 

(iii) Gloves (ถงุมอื) 

(iv) Heat resistant boots (รองเทา้บทูกันความรอ้น) 

(v) Drinking water (น ้าดืม่) 

สิง่ทีต่อ้งรูแ้ละเขา้ใจมดีงันี ้

a. ตอ้งรูแ้ละเขา้ใจการใชเ้ครือ่งมอื และท าตามค าแนะน าการใชเ้ครือ่งมอื อปุกรณ์ 

วัสด ุหรอืผลติภณัฑ ์เพือ่ความปลอดภยัของผูใ้ช ้

b. ตอ้งรูอ้ัตราสว่นของเชือ้เพลงิทีส่ามารถจะผสมกันเพือ่ใชใ้นอปุกรณ์จดุไฟ 

c. วธิกีารขัน้อนของการขนสง่เชือ้เพลงิอยา่งปลอดภยั 

 

องคป์ระกอบ 1.2: การประยกุตใ์ชอ้ปุกรณ์จดุไฟตามแผนการจดุไฟทีก่ าหนด 

สิง่ทีค่วรจะตอ้งท าได:้ 

1. ประเมนิสิง่แวดลอ้มไฟและคาดการณ์พฤตกิรรมไฟไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

2. เขา้ใจและสรปุค าแนะน าในการด าเนนิงานตามทีไ่ดร้ับมอบหมายมาอยา่งถกูตอ้

ง 

3. ประยกุตใ์ชอ้ปุกรณ์จดุไฟตามแผนการจดุไฟ (firing plan) ทีไ่ดก้ าหนดไว ้

4. สงัเกตพฤตกิรรมไฟในระหวา่งการจดุไฟและบันทกึรายงานความผันแปรตา่งๆ 

ทีเ่กดิขึน้นอกแผนการทีก่ าหนดไว ้

5. ปฏบิัตกิารอยา่งเหมาะสมเมือ่พฤตกิรรมไฟทีจ่ดุขึน้มแีนวโนม้ทีจ่ะไมป่ลอดภยั 

6. สงัเกตและรายงานการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศและพฤตกิรรมไฟ 

7. สือ่สารหรอืเฝ้าระวังกับทมีงานทีค่วบคมุไฟในระหวา่งทีท่ าการจดุไฟตามรปูแบ

บทีก่ าหนด 

8. ดับอปุกรณ์จดุไฟไดอ้ยา่งปลอดภยั 



 

5  
 

หน่วยนี้ครอบคลมุถงึ: 

A. อปุกรณ์จดุไฟ: 

(i) Gas torch (อปุกรณ์จดุไฟแบบใชแ้ก๊ส) 

(ii) Drip torch (อปุกรณ์จดุไฟแบบหยด) 

(iii) Diesel burner (อปุกรณ์จดุไฟแบบใชน้ ้ามนัดเีซล) 

B. องคป์ระกอบของน ้ามนัเชือ้เพลงิ: 

(i) Fuel moisture (ความชืน้ของเชือ้เพลงิ) 

(ii) Fuel type (ชนดิของเชือ้เพลงิ) 

(iii) Fuel load (ปรมิาณของเชือ้เพลงิ) 

C. รปูแบบของการเผาในกระบวนการจัดการไฟ: 

(i) Parallel and Indirect attack (เผาแบบขนานและเผาแบบทางออ้ม) 

(ii) Containment (burning out) (การควบคมุการเผาใหอ้ยูใ่นขอบเขตทีจ่ ากัด 

ดว้ยการท า)  

สิง่ทีต่อ้งรูแ้ละเขา้ใจ 

a. ปัจจัยสิง่แวดลอ้มไฟทีส่ง่ผลตอ่การจดุไฟและพฤตกิรรรมไฟ 

b. การเขา้ใจวธิกีารและรปูแบบจดุไฟแบบตา่งๆ 

เพือ่ใหบ้รรลวุัตถปุระสงคต์ามการจัดการไฟ 

c. อทิธพิลของควันไฟตอ่ความปลอดภยัและสขุภาพของเจา้หนา้ทีป่ฏบิัตงิาน ทมีงาน 

และประชาชนทั่วไป 

d. ความสามารถและขอ้จ ากัดของการใชอ้ปุกรณ์จดุไฟทีใ่ชข้องตัวบคุคลใดๆ 

หรอืในรปูแบของการใชอ้ปุกรณ์ในท างานเป็นทมี เชน่ เครือ่งจดุไฟ 

เครือ่งมอืดับไฟทั่วไป ป๊ัมน ้า และเครือ่งบนิทีใ่ชค้วบคมุไฟ 

e. หลักการของการเฝ้าระวงัและตระหนักถงึความส าคัญของสถานการณ์ไฟทีจ่ะเกดิขึ้

น 

นอกจากนี้ยงัตอ้งสามารถสือ่สารกับทมีงานระหวา่งปฏบิัตงิานและหัวหนา้งานอยูต่ล

อดเวลา และรูเ้สน้ทางการหนไีฟ 

ค านวณระยะเวลาการหนไีฟไปยงัพืน้ทีป่ลอดภยัใหเ้ร็วทีส่ดุ 
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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 ไดรั้บการสนับสนุนจากคณะกรรมาธกิารยุโรป 
ขอ้มูลทีน่ าเสนอนี้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึมุมมองเฉพาะของผูเ้ขยีน 

และคณะกรรมการไม่สามารถรับผดิชอบต่อการน าขอ้มูลไปใช ้
 


