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บทน า: 

เอกสารการฝึกอบรมนีช้ว่ยสนับสนุนมาตรฐาน EuroFire ระดับ 2 EF4 

การใชเ้ครือ่งมอืเพือ่ควบคมุไฟป่า 

เอกสารนี้เหมาะส าหรับผูท้ีต่อ้งการใชเ้ครือ่งมอืในการจัดการไฟป่า 

ส าหรับสถานการณ์ทีก่ารด าเนนิการจัดการขอ้มลูเป็นเรือ่งง่าย ระดับของความเสีย่ง 
ความซบัซอ้นและพฤตกิรรมของไฟต ่า 

และผูป้ฏบิัตกิารอยูภ่ายใตก้ารดแูลจากผูบ้ังคับบัญชาโดยตรง 

ตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายระดับประเทศและระดับทอ้งถิน่ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับเทคนคิการจัดการ
ไฟป่า 

นอกจากนี้เจา้ของทีด่นิในทอ้งถิน่อาจจะไดร้ับค าปรกึษาหรอืไดใ้หค้วามเห็นชอบกอ่นทีจ่ะมดี าเ
นนิงาน 

การฝึกอบรมส าหรับหน่วยนี้อาจเป็นการฝึกอบรมแบบเป็นทางการ 
การใหค้ าปรกึษาและการแนะน า 
การเรยีนรูด้ว้ยตัวเองควรจ ากัดเฉพาะความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับเนื้อหา 

โดยตอ้งไมใ่ชเ่นือ้หาทีจ่ าตอ้งด าเนนิการภายใตก้ารดแูลจากผูบ้ังคับบัญชาโดยตรง 

ชัว่โมงการเรยีนรู ้ค าแนะน าส าหรับหน่วยนีอ้ยูท่ี ่10 - 20 ชัว่โมง 

EuroFire เป็นโครงการน ารอ่ง 
เนื้อหาการอบรมจะถกูประเมนิวา่เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการทีก่ าลังด าเนนิการอยู่ 

แบบฟอรม์การตอบรับจะรวมอยูใ่นเว็บไซต ์ www.euro-fire.eu 

กลุม่เป้าหมายส าหรับเนื้อหานี้คอื ผูท้ีท่ างานเกีย่วกับดา้นการบรหิารจัดการควบคมุไฟป่า 
การเกษตร การป่าไม ้การจัดการเกมกฬีาลา่สตัว ์การอนุรักษ์ การจัดการทุง่หญา้และนันทนาการ 

ผูท้ีม่บีทบาทชว่ยในการจัดการไฟป่า ไมว่า่จะเป็นแบบเต็มเวลาหรอืนอกเวลา 

ความสมัพนัธเ์กีย่วกบัมาตรฐานความสามารถของ EuroFire  

การอา้งองิมาตรฐานของ EuroFire ควรท าความเขา้ใจผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวังไวอ้ยา่งถีถ่ว้น 
สว่นของมาตรฐาน ไดแ้ก ่ชือ่หน่วย เกีย่วกบัหน่วย ค าส าคัญและวล ี

สิง่ทีค่ณุจะตอ้งสามารถท าได ้องคป์ระกอบของเนือ้หานี้ทีค่รอบคลมุ 
และสิง่ทีค่ณุตอ้งทราบและตอ้งท าความเขา้ใจ 

หนว่ย EF4:        การฝึกอบรม: การใชเ้ครือ่งมอืเพือ่การควบคมุไฟป่า 
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เนื้อหานี้สนับสนุนมาตรฐานความสามารถของ EuroFire 
ทัง้หมดซึง่ถกูออกแบบมาเพือ่สนับสนุนใหเ้กดิแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรับการฝึกอบรม 

สามารถปรับเปลีย่นเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมกับกลุม่เป้าหมายทีเ่ฉพาะเจาะจงได ้
เนื้อหาส าหรับหน่วยนี้ควรใชร้ว่มกับเนื้อหาสนับสนุนจากหน่วยอืน่ๆ 

เพือ่ท าใหแ้น่ใจวา่ผลการเรยีนรูค้รอบคลมุมาตรฐานทัง้หมด 

มแีนวทางดา้นความปลอดภยัของสหภาพยโุรปหลายฉบับทีไ่ดร้ับการประกาศใชเ้ป็นกฎหมายที่

มคีวามเจาะจงดา้นสขุภาพและความปลอดภยัในแตล่ะประเทศในสหภาพยโุรป 
ซึง่กฎหมายฉบับนี้ถกูออกแบบมาเพือ่พัฒนาดา้นความปลอดภยัและสขุภาพในสถานทีท่ างานแ
ละเพือ่ลดอบุัตเิหตจุากการท างานและโรคตา่งๆ 

ซึง่จ าเป็นตอ้งปฏบิัตติามนโยบายกฎหมายดา้นความปลอดภยัและขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่ง
ส าหรับสถานที ่หน่วยงานหรอืองคก์รของคณุ 

การเตรยีมความพรอ้มในการเรยีนรู ้(สิง่ทีต่อ้งเรยีนรูม้ากอ่น): 

EF 1 - ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การปฏบิัตขิองคณุดา้นการท างานไฟป่าไดล้ดความเสีย่งตอ่

ตัวคณุเอง และผูอ้ืน่ 

EF 2 - การประยกุตใ์ชเ้ทคนคิและกลวธิใีนการควบคมุไฟ 

การเรยีนรูท้ ีส่ามารถด าเนนิการไปพรอ้มกนั: 

EF 3 - สือ่สารภายในทมีและการสือ่สารกับผูบ้ังคับบัญชาในระหวา่งปฏบิัตกิารควบคมุไฟ 

(อยู ่ระหวา่งการพัฒนา) 

EF 5 - ควบคมุไฟโดยการใชเ้ครือ่งสบูน ้า (อยูร่ะหวา่งการพัฒนา) 

วตัถุประสงคใ์นการเรยีนรู:้ 

• เตรยีมเครือ่งมอืส าหรับกจิกรรมการควบคมุไฟ 
• ด าเนนิการควบคมุไฟโดยการใชเ้ครือ่งมอื 

ค าส าคญัและวล:ี 

 จดุบรรจบแนวควบคมุ, แนวควบคมุ, เครือ่งมอื, ชนดิของการเผาไหม,้ 
ชนดิของพชืพรรณ, ชนดิของไฟ 

การประยุกตใ์ช:้ 

ใชเ้ครือ่งมอืในกจิกรรมการจัดการไฟป่า ส าหรับการฝึกอบรมระดบั 2 

มกีจิกรรมทีต่อ้งท าดังตอ่ไปนี้: 

• การดับไฟโดยตรง 
• การท าแนวควบคมุ 

• การดับไฟใหส้นทิ 

เครือ่งมอืบางชนดิมปีระสทิธภิาพอยา่งมากในกจิกรรมการควบคมุไฟ 

เครือ่งมอืสว่นใหญใ่ชใ้นการท าแนวควบคมุไฟ 
ซึง่เป็นสิง่ส าคัญมากทีจ่ะตอ้งเลอืกเครือ่งมอืใหเ้หมาะสมกับเชือ้เพลงิแตล่ะประเภททีแ่ตกตา่งกั

นออกไป เครือ่งมอืหลายชนดิทีส่ามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งหลากหลาย 
ในขณะทีบ่างชนดิก็ใชไ้ดก้ับงานทีเ่ฉพาะเจาะจงเทา่นัน้ 
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มเีครือ่งมอืส าหรับการขดุ การตัด การขดู การฉีดพน่ และ กลบ 
ซึง่แตล่ะเครือ่งมอืมลีกัษณะการใชง้านเฉพาะเจาะจง 

ตารางที ่1: ชนดิของเครือ่งมอื 

วธิกีารดบัไฟ 

ตัดแหลง่ออกซเิจน ลดอณุหภมู ิก าจัดเชือ้เพลงิออกไป 

โดยทั่วไปมสีามวธิใีนการดับไฟ แตล่ะรปูแบบจะเป็นการตัดองคก์อบในสามเหลีย่มไฟ 
ซึง่คณุสามารถ: 

1. ตัดออกซเิจนโดยการกลบไฟ 
2. ลดอณุหภมู ิโดยท าใหไ้ฟนัน้เย็นลง 

3. น าเชือ้เพลงิออกจากเสน้ทางเพือ่ตดัความตอ่เนือ่งของไฟ  
4. หรอืใชว้ธิเีหลา่นี้รว่มกนัเพือ่ใหไ้ฟนัน้ดับ 

การขดุ 
การตัดและการขดูสามารถท าลายสามเหลีย่มไฟไดจ้ากการแยกความรอ้นออกจากเชือ้เพลงิ 

ฉีดพน่สารเคมเีพือ่ชว่ยระบายความรอ้นท าใหไ้ฟนัน้มอีณุหภมูลิดลง 
ส าหรับการกลบไฟท าใหไ้ฟขาดออกซเิจน 
 

การขดุ การขดู การตดั การฉดีพน่ การกลบ 

เสยีม คราด ขวาน เป้สะพาย Fire beater 

จอบ จอบ Pulaski  จอบ 

พลั่ว Mcleod Gorguis  เสยีม 

Gorguis Gorguis Slasher   

  Brush hook   
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ตารางที ่2: ความยาวเปลวไฟ และกลยทุธแ์ละเทคนคิในการควบคมุไฟ 

ความยาวของเปลวไฟ (ม.) นยัส าคญั 

0-0.5 สว่นใหญไ่ฟจะดับไปเอง 

0.5-1.5 ความรนุแรงของไฟต ่า 
สามารถใชเ้ครือ่งมอืในการดับไฟไดโ้ดยตรงได ้

1.5-2.5 ไฟมคีวามรนุแรงเกนิไปส าหรับการใชเ้ครือ่งมอืเพือ่เขา้ดับไฟ
โดยตรง  

อาจตอ้งใชเ้ครือ่งสบูน ้าหรอืรถ bulldozer ชว่ย 
ควรใชว้ธิดีับไฟจากดา้นขา้งหรอืใชว้ธิดีับไฟแบบขนาน 

2.5-3.5 ไฟมคีวามรนุแรงมากเกนิไปส าหรับการดับไฟโดยตรงจากแน

วควบคมุ อาจตอ้งใชก้ารดับโดยเฮลคิอปเตอร ์
หรอืเครือ่งโดยบนิ ใชก้ารดบัไฟจากดา้นขา้งหรอืวธิขีนาน 
ทัง้นี้ขึน้กับความยาวของเปลวไฟ 

3.5-8 ไฟมคีวามรนุแรงมาก 
อาจใชก้ารดับไฟโดยการเผากลับโตไ้ฟทีล่กุไหม ้ 

ควรีใชก้ารดับไฟจากดา้นขา้ง 
การดับไฟดว้ยวธิขีนานและการดับทางออ้ม 
ทัง้นี้ขึน้กับความยาวเปลวไฟ 

8 เมตร + พฤตกิรรมไฟมคีวามรนุแรง 

แนะน าใหใ้ชย้ทุธวธิใีนการป้องกันตัง้รับ 

*สว่นทีไ่ฮไลต ์
แสดงถงึชว่งความยาวของเปลวไฟทีส่ามารถใชเ้ครือ่งมอืในการควบคมุไดท้ัง้ทางตรงและทางอ ้
อม 

มขีัน้ตอนในการดับไฟป่า 4 ขัน้ตอน คอื การเขา้จูโ่จมอยา่งฉับพลัน การจ ากัดพืน้ทีข่องไฟ 
ควบคมุ และการดับใหส้นทิและการลาดตระเวนตรวจสอบ 

• การโจมต ี
คอืการดับไฟในขัน้ตน้ทีจ่ะชว่ยลดความรนุแรงของไฟและชะลอหรอืหยดุการลามทีท่ าใ

หอ้ันตรายของไฟนัน้ลดลง  
• การจ ากดัการลุกลาม 

จะเกดิขึน้เมือ่มกีารท าแนวควบคมุรอบเสน้รอบวงของพืน้ทีท่ีเ่กดิไฟโดยรอบซึง่จ ากัดก

ารลกุลามของไฟใหอ้ยูใ่นขอบเขต  
• การควบคมุไฟ หมายถงึ 

แนวควบคมุทีม่กีารปรับปรงุใหส้มบรูณ์ขึน้ทีม่คีวามปลอดภยัใหอ้ยูใ่นระดับทีไ่มม่โีอกาส
จะเกดิไฟจะหลดุลอดออกไปจากแนวควบคมุทีจ่ะท าใหเ้กดิไฟไหมข้ึน้ใหมไ่ด ้

• การดบัไฟใหส้นทิและการลดตระเวนจะเริม่ขึน้หลังจากทีค่วบคมุไฟไดแ้ลว้จนไฟไม่

สามารถตดิขึน้ใหมไ่ด ้
การลาดตระเวนรอบพืน้ทีท่ีเ่กดิไฟจะชว่ยท าใหแ้น่ใจวา่ไฟนัน้ไมไ่ดเ้ล็ดลอดออกนอกแ

นวควบคมุไฟ การดับไฟจะจบลงก็ตอ่เมือ่ไฟนัน้ดับสนทิแลว้ภายหลังขัน้ตอนนี้ 
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ในแตล่ะขัน้ตอนการดับไฟมคีวามส าคัญเทา่ๆกัน 
จดุส าคัญอยูท่ีท่ าไมใ่หเ้กดิการตดิไฟขึน้มาใหม ่อันตรายส าคัญทีต่อ้งหลกีเลีย่ง เชน่ 

การตดิไฟอกีครัง้ในพืน้ทีท่ีค่ดิวา่ดับสนทิไปแลว้ 
ไฟทีถ่กูลมพัดไปซึง่อาจจะชว่ยท าใหไ้ฟตดิและลกุลามตอ่ไปดา้นหนา้ และอกีหนึง่ตัวอยา่งคอื 

จดุความรอ้นทีอ่ยูใ่กลแ้นวควบคมุทีม่กีารปะทขุึน้และกระเด็นขา้มแนวควบคมุไฟออกไปดา้นนอ
ก 

ความเหมาะสม: 

การใชเ้ครือ่งมอืในการด าเนนิการควบคมุไฟอาจจะเป็นกจิกรรมทีจ่ าเป็นตอ้งใชค้วามแข็งแรง 
ความยดืหยุน่ ความเหมาะสมและความอดทนจากผูป้ฏบิัตงิาน 

คณุตอ้งปฏบิัตติามค าแนะน าขององคก์รเกีย่วกับความเหมาะสมส าหรับการท างานกับเครือ่งมอืต่
างๆ ดว้ยตัวเอง 

เครือ่งมอื 

เครือ่งมอืแตล่ะชนดิถกูออกแบบมาเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 
แตจ่ะดทีีส่ดุหากมเีครือ่งมอือยูอ่ยา่งหลากหลายในทมีเพือ่ใหส้อดกับคลอ้งกับลักษณะพชืพรรณ

ทีแ่ตกตา่งกันออกไปรวมถงึสภาพพืน้ทีเ่พือ่ใหส้ามารถจัดการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

เครือ่งมอืหลายชนดิสามารถใชง้านไดม้ากกวา่หนึง่วัตถปุระสงค ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ครอบไฟป่า 

และ ชดุเครือ่งมอื Gorgui  

รายละเอยีดและการเลอืกเครือ่งมอืในการควบคมุไฟ: 

ขวาน (Axe) /ตะขอเกีย่ว (brush hook): 
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ขวานและเครือ่งมอืตะขอเกีย่ว/ถาง มกัจะถกูใชเ้พือ่การถางก าจัดท าลายพชืพรรณ 
และในการด าเนนิการเก็บกวาดพืน้ทีใ่นขัน้ตอนการดับไฟใหส้นทิ 

ขวานและเครือ่งมอืถางนี้สามารถใชส้ าหรับ: 

• ตัดฟันไมข้นาดเล็กลงและทอนกิง่กา้นออก 
• สะสางก าจัดพชืพรรณออกจากพืน้ที ่ 

• ถากถา่นรอ้นออกจากไมแ้ละตัดทอนไมใ้หเ้ล็กเพือ่ท าใหท้่อนไมเ้หลา่นัน้เย็นตัวลง 
• น าตอไมอ้อกจากพืน้ที ่

ระมัดระวังขณะใชเ้ครือ่งมอืเหลา่นี้ และท าใหด้แูลรักษาความคมอยูเ่สมอหลังการใชง้าน 

เครือ่งมอืดับไฟ/ ไมต้บไฟ: 

• จูโ่จมไฟทางตรงส าหรับไฟทีม่คีวามรนุแรงต ่าโดยการดบัไฟวธิทีางตรงจากบรเิวณขอบ
ของไฟ 

• โดยมากจะใชว้ธิกีารดับไฟจากดา้นขา้ง 
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เครือ่งดับไฟเป็นวัสดทุีท่ าจากยางพลาสตกิหรอืโลหะทีต่ดิกับทีจั่บ 

ผูใ้ชจ้ะใชด้า้นทีแ่บนตไีฟเพือ่ตัดออกซเิจนออกจากไฟ 

รังสคีวามรอ้นจากเปลวไฟจะลดลงตามระยะทาง 

ดังนัน้สิง่ส าคัญคอืดา้มจับตอ้งมคีวามยาวพอสมควรเพือ่ลดความรอ้นจากไฟทีจ่ะแผม่าถงึผูป้ฏบิั
ตงิาน 

มักจะใชเ้ครือ่งดับไฟในการตลีงไปยงักองไฟอยา่งเบาๆ หรอืโดยการลากตรงไปยังขอบของไฟ 

การตใีนแนวตัง้อยา่งแรงๆ 
จะท าใหเ้กดิลมพัดไปยังกองไฟไดอ้ยา่งรวดเร็วและจะท าใหไ้ฟโหมกระพอืรนุแรงได ้

ถา้มกีารใชไ้มต้บไฟรว่มกันในทมีและมกีารท างานกันโดยการตบไฟทีส่อดประสานงานเป็นจังหว
ะไมต้บไฟนี้จะมปีระสทิธภิาพอยา่งมากในบรเิวณทีเ่ชือ้เพลงิทีบ่างเบา เชน่ หญา้ 
หรอืในกรณีการท างานเป็นคู ่

ทีม่กีารท างานโดยใชไ้มต้ไีฟหัวตาขา่ยตบหรอืขยีล้งไปทีไ่ฟก็สามารถชว่ยในการควบคมุไฟไดด้ี
เชน่กัน 

เครือ่งดับไฟชนดิตา่งๆ ถกูพัฒนาขึน้เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมกับพชืพรรณและชนดิของไฟ 
ไมต้บไฟท างานไดด้กีับหญา้ ไมต้ไีฟหัวตาขา่ย 

และไมต้ไีฟทีเ่ป็นแผน่เหล็กท างานไดด้กีับเชือ้เพลงิประเภทไมพุ้ม่ 
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อยา่งไรก็ตามควรเลอืกเครือ่งดับไฟอยา่งถีถ่ว้น 
เนื่องจากคณุคณุลักษณะของเครือ่งตบไฟแตล่ะชนดิทีถ่กูออกแบบมาใหเ้หมาะสมกับสถานการ

ณ์หนึง่ๆ อาจจะไมเ่หมาะสมกับอกีสถานการณ์ ตัวอยา่งเชน่ ทีต่บไฟหัวตาขา่ย 
และทีต่บไฟทีเ่ป็นแผน่เหล็กและมโีซผ่กูตดิกับแผน่เหล็ก 

ไมค่วรใชก้ับไฟไหมทุ้ง่หญา้เพราะจะยิง่ท าใหเ้กดิการกระจายของไฟได ้
ทีต่บไฟทีท่ าจากยางซึง่สามารถตดิไฟไดไ้มค่วรใชใ้นการดบัไฟทีเ่ชือ้เพลงิสว่นใหญเ่ป็นไมพุ้ม่เ

พราะทีต่บจะถกูเผาไดแ้ละการตบนัน้อาจจะยิง่ชว่ยกระพอืลมเขา้ไปในกองไฟมากยิง่ขึน้ 

เมือ่ความยาวเปลวไฟมคีา่สงูกวา่ 1.5 เมตร ตามในตารางที ่2 
ควรหยดุและไตรต่รองเครือ่งมอืและกลวธิทีีใ่ชใ้หม ่สถานการณ์อืน่ๆ 

ทีอ่าจจะตอ้งมกีารคดิไตรต่รองใหม ่คอื หากสภาพอากาศแหง้มาก ซึง่ในสถานการณ์เหลา่นี้ 
อาจตอ้งใชท้ีต่บไฟและน ้าจากเครือ่งฉีดน ้าแบบสะพายหลังรว่มกัน 

ซึง่บอ่ยครัง้ทีเ่ทคนคินี้มปีระสทิธภิาพมาก 
โดยฉีดน ้าไปยังพชืพรรณดา้นหนา้เปลวไฟซึง่จะชว่ยลดความรนุแรงของไฟใหอ้ยูใ่นระดับทีไ่มต้
บไฟจะสามารถเขา้ไปด าเนนิการตอ่ได ้

เครือ่งมอืขดุ ขดู และตดั 

Grub-Axe / Mattock / Pulaski 

The Grub Axe and Mattock เป็นเครือ่งมอืทางป่าไมท้ีส่ามารถใชใ้นการควบคมุไฟได ้Pulaski 
เป็นเครือ่งมอืพเิศษส าหรับการควบคมุไฟ เครือ่งมอืเหลา่นี้เหมาะสมกับพืน้ที:่ 

ทุง่หญา้ทีม่ขีนาดสงูโขดหนิ ทอ่นไม ้ตอไม ้รากไมแ้ละพืน้ทีพ่รุ ใชไ้ดท้ัง้สีข่ัน้ตอนการดับไฟ 

เครือ่งมอืเหลา่นี้ใชส้ าหรับ: 

 การดับไฟทีม่คีวามรนุแรงต ่าโดยวธิโีดยตรงและดับจากดา้นขา้ง  

 การดับไฟทีม่คีวามรนุแรงปานกลางและรนุแรงมากโดยใชก้ารดับไฟแบบวธิขีนานและ

ทางออ้ม 
 สะสางพชืพรรณ กิง่ไม ้และเศษซากพชื 

รวมไปถงึรากไมแ้ละดนิพทีในบรเิวณแนวควบคมุ 
 จ ากัดพืน้ทีเ่กดิไฟไหมแ้ละก าจัดจดุความรอ้นและถา่นทีก่ าลังคกุรุน่ 
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ครอบไฟป่า - The McLeod: 

เครือ่งมอืเหลา่นี้เป็นเครือ่งมอืขดูและลากทีเ่ป็นประโยชน์เหมาะส าหรับเชือ้เพลงิเบา เชน่ 

เปลอืกไมแ้ละเศษซากพชื 
ครอบไฟป่ามรีอ่งปลายแหลมอยูด่า้นใดดา้นหนึง่เพือ่คราดและมขีอบคมอยูอ่กีดา้นส าหรับตัดแล
ะขดูชัน้หนา้ดนิ 
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ชุดเครือ่งมอื-Gorgui 

ชดุเครือ่งมอื Gorgui ถกูออกแบบมาเฉพาะส าหรับการดับไฟป่า เป็นการรวมฟังกช์ัน่ของ 

Pulaski, McLeod, axe and pick-axe. ดังนัน้มันจงึสามารถใชข้ดุ เจาะ และตัด 

ลักษณะส าคัญคอื 
เครือ่งมอืนี้รวมเอาเครือ่งมอืทีใ่ชก้ันทั่วไปบางชนดิในการดบัไฟมารวมไวใ้นเครือ่งมอืเดยีวเพือ่ใ

หส้ามารถรับมอืกับความหลากหลายของพชืพรรณและสภาพพืน้ทีไ่ด ้
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เป้สะพายหลังจะมสีเปรยฉี์ดแบบพกพาทีส่ามารถบรรจนุ ้าไดม้ากถงึ 20 ลติร 
และตดิตัง้สายรัดไหลไ่วด้า้นหลัง สามารถใชใ้นการฉีดน ้าไดท้ัง้แบบเจ็ทและแบบฉีดพน่ 

เป้สะพายหลังมคีวามทันสมัย มคีวามยดืหยุน่มากกวา่ถังบรรจนุ ้า 
ส าหรับการดับไฟภาคพืน้ดนิสามารถใชเ้ป้สะพายหลังนี้ไดเ้พือ่: 

• ใชด้ับไฟโดยตรงกบัไฟทีม่คีวามรนุแรงต ่า 
• ชว่ยทมีงานทีก่ าลังสรา้งแนวใกลก้ับขอบของไฟ 

• ชว่ยในการดับไฟใหส้นทิ 

สว่นของหัวฉีดสามารถปรับใหพ้อดแีละเหมาะสมกับระยะในการฉีดได ้
โดยใชหั้วฉีดแบบเจ็ทในการฉีดระยะทางทีห่า่งออกไป 

หรอืใชหั้วฉีดแบบสเปรยส์ าหรับฉีดพน่ในระยะใกล ้

ควรใหค้วามระมัดระวังขณะบรรจเุครือ่งพน่ไวท้ีห่ลัง หากเป็นไปไดค้วรใหม้คีนชว่ย 

ขอ้ควรระวังคอืเมือ่ใชง้านในพืน้ทีท่ีม่คีวามขรขุระหรอืพืน้ทีท่ีม่คีวามลาดชนัคอ่นขา้งมากอาจจะ
ท าใหเ้กดิอันตรายจากการเสยีการทรงตัวหรอืจากการสะดดุลม้ลงได ้

การเตรยีมเครือ่งมอืส าหรบักจิกรรมการควบคมุไฟป่า 

การตรวจสอบเครือ่งมอื การลับใหค้ม และการดแูลดา้มทีจั่บ 

ทกุครัง้ทีห่ยบิเครือ่งมอืมาใช ้

ตอ้งท าใหแ้น่ใจวา่เครือ่งมอืนัน้อยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์และปลอดภยัส าหรับการน าไปใชง้าน. 
ตรวจสอบชิน้สว่นทัง้หมดของเครือ่งมอืเพือ่ท าใหแ้น่ใจวา่ไมม่ชี ิน้สว่นใดหลวม, แตกหักหรอืหัก 

ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ใบมดีนัน้มคีวามคม. 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารประกอบเครือ่งมอืนัน้อยา่งถกูตอ้งและมอีปุกรณ์เสรมิทีค่ณุจ าเป็นจะต ้
องใชร้ว่มกับเครือ่งมอืนี.้ท าการทดสอบดา้มทีจั่บโดยวางดา้มทีจั่บไวบ้นพืน้แลว้จับท ามมุ 45 

องศา และใชแ้รงกดลง 

เครือ่งมอืสว่นใหญค่วรจะท าใหค้มดว้ยตะไบ 
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• ปฏบิัตติามขัน้ตอนทีถ่กูตอ้งและใชอ้ปุกรณ์ทีม่สีภาพสมบรูณ์ปลอดภยัเมือ่ใชเ้ครือ่งมอื
ทีม่คีวาม คม 

• ใชต้ะไบแบนเพือ่ท าใหเ้ครือ่งมอืคมขึน้ 
• สวมถงุมอื 

• ไสตะไบไปขา้งหนา้ และถอืตะไบอยูใ่นมมุเดยีวกันทกุจังหวะทีไ่สตะไบ 
• ไสตะไบไปขา้งหนา้ยาวๆ โดยใชแ้รงกดทีส่ม ่าเสมอและคอ่ยๆ 

ลดแรงกดลงเมือ่ดงึตะไบกลับ 
• เมือ่ลับขวาน, Pulaski’s, และ brush hooks, 

ทศิทางการเคลือ่นทีข่องตะไบควรอยูห่า่งจากตาเพือ่ลด โอกาสในการบาดเจ็บ 

• ท าความสะอาดตะไบดว้ยแปรงลวดในระหวา่งการใชง้าน 
• ป้องกนัขอบ ดา้นทีค่มของเครือ่งมอืดว้ยการใชเ้ทปพัน 

เพือ่ป้องกันความเสยีหายขณะการจัดเก็บ.  นอกจากนี้ยงัสามารถใชก้ลอ่ง, ใสป่ลอก 
และสายพานล าเลยีงเพือ่ป้องกันเครือ่งมอืขณะเก็บรักษา 

• เมือ่เก็บรกัษาเครือ่งมอืไวใ้นรถ 

ตอ้งท าใหแ้น่ใจวา่มกีารเก็บรักษาทีป่ลอดภยัและถกูตอ้ง และวาง ไวใ้นชอ่งทีเ่หมาะสม 
หากมกีารขนสง่โดยเครือ่งบนิตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มัดหรอืบรรจรุวมกัน 

ไวอ้ยา่งเหมาะสม 

ดา้มจับของเครือ่งมอืหลายชิน้ท ามาจากไม ้ซึง่มนี ้าหนักเบาและมคีวามแข็งแรง 

ใชง้านง่ายและมรีาคาไมแ่พง 
ดา้มจับทีท่ าจากไมน้ี้ตอ้งไดร้ับการบ ารงุรักษาอยา่งถกูตอ้งเพือ่ยดือายกุารใชง้านและท าใหป้ลอ
ดภยัส าหรับผูใ้ช ้

• ดา้มจับตอ้งเรยีบ ปราศจากเสีย้นและรอยแตกหัก 
ใชก้ระดาษทรายหยาบขัดเพือ่ใหเ้รยีบ, และดแูล รักษาดว้ยการเคลอืบน ้ามนั 

linseed หา้มทาสหีรอืเคลอืบเงาทีด่า้มจับ 
• ดา้มจับทีค่ดงอ, แตกหัก, มเีสีย้น หรอืเกดิความเสยีหายอืน่ๆ 

ควรท าการเปลีย่นกอ่นทีจ่ะน า เครือ่งมอืนี้มาใชอ้กี 
เครือ่งมอืบางชนดิอาจมดีา้มจับทีท่ ามาจากโลหะ, ไฟเบอรก์ลาส หรอืวัสดุ 
สงัเคราะหอ์ืน่ๆ ทีอ่าจจะตอ้งไดร้ับการดแูลรักษาทีแ่ตกตา่งกนั 

• หัวเครือ่งมอืควรยดึแน่นกับดา้มจับ 
อาจใชห้มดุโลหะเพือ่ท าใหด้า้มจับกบัหัวเครือ่งมอืยดึแน่น ตดิกัน 

เมือ่มกีารถอืเครือ่งมอืไปใชง้าน: 

• ถอืใหแ้นบกับล าตัว โดยดา้มจับขนานกับพืน้ 

• อยา่แบกเครือ่งไวบ้นไหล ่หากแกวง่เครือ่งมอืไปรอบๆ อาจจะตโีดนผูอ้ืน่ 
หรอืหากคณุลืน่ลม้ เครือ่งมอือาจจะท าใหค้ณุไดร้ับบาดเจ็บได ้

• ควรถอืเครือ่งมอืใหอ้ยูท่างดา้นลงเขา 

เพราะเมือ่เดนิอยูบ่นเนนิเขาทีส่งูชนัหากเทา้ของคณุลืน่ลม้  คณุจะลม้ลงบน 
พืน้ดา้นหนา้โดยไมท่บัเครือ่งมอืทีอ่ยูด่า้นหลัง 
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ความปลอดภยั  

เครือ่งมอืนัน้เป็นเครือ่งมอืทีม่คีวามเรยีบง่ายและมปีระสทิธภิาพ แตอ่าจเป็นอนัตรายได ้

หากใชอ้ยา่งประมาท 

เพือ่ลดความเสีย่งตอ่การบาดเจ็บ: 

1. การเตรยีมความพรอ้ม 

• ใชเ้ครือ่งมอืทีถ่กูตอ้งเหมาะสมกับงาน 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งมอืมคีวามแน่นหนาปราศจากเศษสะเก็ดตา่งๆ 
และอยา่ใชเ้ครือ่งมอืที ่ ช ารดุเสยีหาย 

• ใชต้ะไบเพือ่ท าใหส้ว่นทีค่มของเครือ่งมอืมคีวามคม 

เครือ่งมอืทีท่ือ่จะไมม่ปีระสทิธภิาพและเป็น อันตราย 
• ปิดครอบขอบทีค่ม เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน 

2. การเดนิทางไปปฏบิตังิาน 

• ตรวจสอบเครือ่งมอืกอ่นเป็นอันดับแรก 
• ควรอยูห่า่งกนัอยา่งนอ้ย 3 เมตรเมือ่ตอ้งถอืเรือ่งมอืไปท างาน 

• จับเครือ่งมอืใหม้คีวามสมดลุโดยใหด้า้นทีม่คีมหันไปดา้นหนา้และอยูห่า่งจากรา่งกาย 
• ดแูลรักษาเครือ่งมอืใหป้ลอดภยัในระหวา่งการเดนิทาง 

3. การใชเ้ครือ่งมอือยา่งปลอดภยั 

• ใชเ้ครือ่งมอืใหต้รงตามวัตถปุระสงคข์องเครือ่งมอืนัน้ๆ 

• ปฏบิัตงิานหา่งกนัอยา่งนอ้ย 3 เมตร 
• ตรวจสอบบรเิวณวงสวงิของตนเองทีต่อ้งมกีารเหวีย่งเครือ่งมอืขณะท างาน และ 

บรเิวณทีท่ างาน อยูนั่น้สามารถ มองเห็นไดช้ดัเจน 

ปลอดภยัจากการเหวีย่งเครือ่งมอืไปถกูคนขา้งๆ  
• ตัดสว่นทีย่ืน่ออกมาจากเครือ่งมอืซึง่อาจจะรบกวนเมือ่เครือ่งมอืแกวง่หรอืเหวีย่ง 

• ระมัดระวังเป็นพเิศษเมือ่อยูบ่นเนนิเขา 
• เมือ่ไมใ่ชง้านใหว้างเครือ่งมอืโดยตัง้ดา้นทีเ่ป็นใบมดีลงในดนิ 

4. การใชเ้ครือ่งมอือยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• จับทีจั่บและฐานยดึใหม้ั่นคง 
• ใชท้ว่งทา่ใหส้มดลุเป็นธรรมชาตพิรอ้มกับพืน้ทีใ่นการแกวง่เครือ่งมอื 

• เริม่ตน้การเคลือ่นไหวโดยการงอเขา่และเหวีย่งเครือ่งมอืไปขา้งหนา้ 
• ยดึจับทีป่ลายดา้มใหม้ั่นคงดว้ยมอืหนึง่ขา้ง 

• ใชอ้กีมอืหนึง่ จับดา้มจับใกล ้ๆ กบัดา้นหัวโดยลงน ้าหนักในการเคลือ่นยา้ยขึน้/ลง 
• ควบคมุแรงของการเหวีย่งเพือ่ไมใ่หเ้สยีสมดลุ 

• เมือ่แกวง่เครือ่งมอืลงใหย้กทีย่ดึมอืจับออกจากศรีษะและจับดว้ยมอืทัง้สองขา้ง 
• พยายามในการวางหัวเครือ่งมอืโดยลงน ้าหนักไดอ้ยา่งถกูตอ้งในจดุทีต่อ้งการ 
• ใชเ้วลาและเทคนคิทีเ่หมาะสมเพือ่ลดความเมือ่ยลา้ของรา่งกาย 

• การกระท าทีค่ลา้ยคลงึกนัจะถกูใชส้ าหรับ grubbing, การขดุ และการขดูไถคราด 
แตม่กีาร เคลือ่นไหวนอ้ยกวา่ 

เนื่องจากเครือ่งมอืนัน้อยูใ่นต าแหน่งดา้นหนา้ของรา่งกาย 
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5. หลงัใช ้

• ปิดดา้นทีใ่ชต้ัดเมือ่ไมใ่ชง้าน 

• อยา่วางเครือ่งมอืไวใ้นทีท่ีเ่ราจะเหยยีบโดนได ้
• ตรวจสอบวา่เครือ่งมอืนัน้ยงัท างานไดด้กีอ่นจะน าไปเก็บรักษา 

การสรา้งแนวควบคมุ/แนวควบคมุไฟ 

แนวควบคมุเป็นค าทีใ่ชก้ันโดยทั่วไปส าหรบัสิง่กดีขวางทีม่อียูต่ามธรรมชาตแิละสรา้งขึน้ 

และใชข้อบของไฟในการควบคมุไฟ ตัวอยา่งของแนวควบคมุ ไดแ้ก ่; ล าธาร, ทะเลสาบ, บงึ, 
หนิถลม่ บรเิวณทีม่เีชือ้เพลงิอยูเ่พยีงเล็กนอ้ยจนแทบไมม่,ี ถนน, คลอง หรอื 
พืน้ทีท่ีถ่กูเผาไปกอ่นหนา้นี ้

แนวกันไฟ หมายถงึแถบหรอืแนวทีโ่ปรง่โลง่หรอืสว่นใดสว่นหนึง่ของแนวควบคมุ 
ทีว่ัสดไุวไฟตดิไฟไดถ้กูน าออกโดยการขดูหรอืขดุลงไปในดนิ 

แนวกันไฟถกูสรา้งขึน้เพือ่สองวัตถปุระสงค ์คอืเพือ่สรา้ง “แถบทีป่ลอดภยั” 
จากบรเิวณทีจ่ะเริม่ตน้การเผาเพือ่น าเชือ้เพลงิออกไประหวา่งแนวกนัไฟและไฟทีก่ าลงัเคลือ่นที่
ไปดา้นหนา้; และแยกพืน้ทีท่ีถ่กูเผาออกจากบรเิวณทีย่ังไมม่กีารเผา. 

เป้าหมายคอืการสรา้งชอ่งวา่งระหวา่งเชือ้เพลงิทีย่ังไมต่ดิไฟออกจากแนวไฟทีจ่ะลามมาถงึ 
แนวกันไฟสามารถสรา้งไดโ้ดยการใชเ้ครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ยานยนต ์

แนวควบคมุจะตอ้งเริม่ตน้จากจดุบรรจบระหวา่งแนวกนัไฟทีจ่ะสรา้งกับเป็นพืน้ทีท่ีม่เีชือ้เพลงิอยู่

ไมม่าก (ถนนหรอืทางเดนิ พืน้ทีท่ีเ่ป็นโขดหนิ ล าธาร หรอืพืน้ดนิทีถ่กูไฟไหมแ้ลว้) 
ซึง่จะป้องกันไมใ่หเ้กดิการเผาไหมบ้รเิวณจดุสิน้สดุของแนวกนัไฟทีส่รา้งขึน้ 

จดุทีบ่รรจบนี้ควรเตรยีมพืน้ทีป่ลอดภยั (safety zone) 
เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีด่ับไฟป่าในกรณีทีห่ากไฟมคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้ 

เทคนคิพืน้ฐานในการสรา้งแนวควบคมุไฟ: ทมีงาน 3-8 คน: 

ข ัน้ที ่ การปฏบิตั ิ
1 ก าจัดตัด ถาง พชืพรรณทีร่ะดับผวิดนิ 

2 เคลือ่นยา้ยพชืพรรณทีต่ัดออกจากขอบของไฟ 
3 ขดูเชือ้เพลงิทีผ่วิหนา้ดนิออก 
4 ตัดลงไปถงึชัน้ดนิอนิทรยี ์(duff) 

5 น าเชือ้เพลงิทีเ่ป็นดนิอนิทรยีอ์อก 
6 ขดุดนิอนิทรยีอ์อกจนเห็นชัน้ดนิ 
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การสรา้งแนวควบคมุไฟของทมี 

เมือ่มกีารท างานเป็นทมีการสรา้งแนวควบคมุไฟ แตล่ะคนในทมีตอ้งชว่ยกนัตัด, 

ขดุหรอืตัดพชืพรรณหรอืเชือ้เพลงิเพือ่ทีจ่ะขดุแนวควบคมุลงไปใหถ้งึชัน้ดนิ (ดภูาพประกอบที ่
3.2) 

โดยทั่วไปมกัจะใชเ้ครือ่งมอืทีแ่ตกตา่งกนัในการท างานทีแ่ตกตา่งกันออกไป. 
ในขัน้ตน้เสน้ทางทีก่ าหนดขึน้ซึง่รกและขรขุระจะถกูสะสาง 
ถางออกโดยการก าจัดตน้ไมข้นาดเล็ก, พุม่ไมแ้ละกิง่กา้นออกไป 

จากนัน้แนวควบคมุจะถกูสรา้งโดยขดุลงไปถงึชัน้ดนิ 
โดยควรจะขดูวัสดอุอกจากขอบของแนวควบคมุทีใ่กลไ้ฟทีส่ดุ 

บางครัง้ก็ใชเ้ลือ่ยเพือ่ตัดตน้ไมแ้ละพชืพรรณออกบรเิวณแนว 
ผูท้ีไ่ดร้ับการฝึกฝนและมคีวามเชีย่วชาญโดยเฉพาะและไดร้ับการรับรองทีค่วรจะใชเ้ลือ่ยยนต ์
เมือ่ปฏบิัตงิานใกลก้บัเลือ่ยยนต ์ระยะหา่งทีป่ลอดภยัในการท างานคอื อยา่งนอ้ย 2 

ชว่งของตน้ไมท้ีก่ าลังท าการตัด และระยะหา่ง 5 เมตรเมือ่ก าลงัใชเ้ลือ่ยตัดสิง่ทีอ่ยูต่ดิพืน้ดนิ 

คนสดุทา้ยทีอ่ยูภ่ายในทมีตอ้งตรวจสอบวา่แนวควบคมุนัน้ถกูสรา้งขึน้อยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม

.ซึง่ควรจะท าการลาดตระเวนแนวนัน้เพือ่ท าใหแ้น่ใจวา่ไฟจะไมส่ามารถลามขา้มมาได.้ 
การสือ่สารทีด่กีับเพือ่นรว่มงานในทมี (ระบบคูห่)ู 

ผูบ้ังคับบัญชาและสมาชกิในทมีผูอ้ืน่เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารสือ่สารกันอยูต่ลอดเวลา 

การท าแนวควบคมุไฟจ าเป็นจะตอ้งขดุและก าจัดความตอ่เนื่องของเชือ้เพลงิทีผ่วิดนิออกไป 
โดยปกตแิลว้ไฟผวิดนิลามมาถงึแนวควบคมุ 

ซึง่ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บรเิวณแนวควบคมุนัน้ไดข้ดุรากหรอืดนิอนิทรยีอ์อกไปจนถงึชัน้ดนิเ
พือ่ป้องกันไมใ่หไ้ฟคกุรุน่ใตด้นิผา่นขา้มแนวควบคมุได ้
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ความกวา้งของแนวกนัไฟ 

สิง่ทีม่ผีลกระทบตอ่การเกดิไฟไหมจ้ะตอ้งน ามาพจิารณาประกอบการก าหนดความกวา้งของแนว
ทีจ่ะใชค้วบคมุไฟ ไฟทีร่อ้นและลกุลามรวดเร็วยิง่ตอ้งการแนวควบคมุไฟทีก่วา้งมาก 

โดยทั่วไปมปัีจจัยส าคัญ  6 ประการทีเ่ป็นตวัก าหนดความกวา้งของแนวกันไฟ 

• เชือ้เพลงิ – ชนดิของเชือ้เพลงิ, ความสงูของเชือ้เพลงิ, ความหนาแน่น, 
ขนาดและสถานภาพของเชือ้เพลงิ (เชน่  ความชืน้ ปรมิาณน ้ามนัหรอืสารตดิไฟ) 

จะก าหนดความกวา้งของแนวกันไฟ 

• ความชนัและสภาพภูมปิระเทศ – 

เมือ่สรา้งแนวกันไฟดา้นบนของไฟทีก่ าลังไหมข้ึน้บนทีล่าดชนันัน้แนว 
ควบคมุจะตอ้งมคีวามกวา้งมากขึน้ 
ทัง้นี้เนื่องจากไฟมกัจะไหมไ้ดร้วดเร็วขึน้และมคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้เมือ่ไหมข้ึน้บนพืน้

ทีล่าดชนั กรณีไฟไหมล้งตามความลาดชนั 
ซึง่ตอ้งสรา้งแนวควบคมุไฟไวต้ ่ากวา่แนวไฟทีก่ าลังไหมล้งมาตามความลาดชนั 

ความกวา้งของแนวไมไ่ดถ้กูก าหนดดว้ยความชนั 
แตม่คีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งท ารอ่งลกึเพือ่ดักเชือ้เพลงิทีก่ลิง้ลงมาโดยการขดุเป็นคตูามแ

นวของแนวกันไฟซึง่เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นเพือ่ป้องกันไมใ่หส้ิง่ทีไ่หมก้ลิง้ขา้มแนวควบคมุไฟ 

• สภาพภูมอิากาศ – ปัจจัยดา้นภมูอิากาศสง่ผลตอ่ความรนุแรงของไฟ 
บรเิวณทีก่ารเผาไหมท้ีท่ าใหม้คีวามรอ้นสงูมากก็จะตอ้งสรา้งแนวกนัไฟทีก่วา้งมาก 

• บรเิวณของการควบคมุไฟ – 
ไฟทีร่อ้นทีส่ดุและมคีวามยาวเปลวไฟทีย่าวจะอยูท่ีด่า้นหัวไฟ 

โดยทั่วไปดา้นขา้งไฟจะมคีวามรนุแรงนอ้ยลง 
ดังนัน้แนวกันไฟบรเิวณดา้นหัวไฟจะกวา้งมากกวา่ดา้นอืน่ 

• ขนาดของไฟทีจ่ะควบคมุ – 
ปรมิาณความรอ้นทีเ่กดิขึน้จากไฟขนาดใหญจ่ะมมีากขึน้กวา่ไฟขนาดเล็กซึง่จ าเป็นทีจ่
ะตอ้งควบคมุโดยใหม้แีนวกนัไฟทีก่วา้งมากขึน้ 

• ความสามารถในการลดความรอ้นของไฟ – 
ความกวา้งของแนวควบคมุไฟอาจจะลดลงได ้

หากในบรเิวณนัน้มนี ้าเพยีงพอในการชว่ยลดความรอ้นของเชือ้เพลงิ 
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ตารางที ่4: แนวทางในการก าหนดความกวา้งของแนวกนัไฟ 

ชนดิของเชือ้เพลงิ ความกวา้งของพืน้ทีเ่ปิดโลง่ ความกวา้งของพืน้ทีท่ ีเ่ป็นช ัน้ดนิ 

หญา้/พชืเกษตร 0.5 – 1 เมตร 0.5 – 1 เมตร 

ไมพุ้ม่/ไมเ้ตีย้ๆ 

ขนาดเล็ก 

1 – 3.5 เมตร 0.2 – 1 เมตร 

ทอ่นไม ้ 6 เมตร 1 เมตร 

ดนิพที/รากพชื 0.5 เมตร 0.5 เมตร 

ตารางที ่5: ผลของเชือ้เพลงิตอ่ความกวา้งของแนวกนัไฟ 

การพจิารณา ขอ้ควรกงัวล 

ชนดิของเชือ้เพลงิ เชือ้เพลงิบางชนดิเมือ่ถกูไฟไหมจ้ะรอ้นกวา่ชนดิอืน่ๆ 
เนื่องจากปรมิาณน ้ามนัทีม่อียู ่เชือ้เพลงิทีร่อ้นกวา่ 
จะตอ้งสรา้งแนวควบคมุทีก่วา้งกวา่ 

ความสงูและความหนา

แน่นของเชือ้เพลงิ 

เชือ้เพลงิทีส่งูกวา่และมคีวามหนาแน่นมากกวา่ 

เปลวไฟก็จะรอ้นและสงูกวา่ 
จะตอ้งสรา้งแนวควบคมุทีก่วา้งพอสมควร 

ขนาดของเชือ้เพลงิ เชือ้เพลงิทีม่นี ้าหนักมากกวา่ เชน่ ทอ่นไม ้กิง่กา้นทีห่นัก 

และพุม่ไมส้ัน้ๆ ทีห่นาจะไมส่ามารถตดิไฟไดง้่าย อยา่งไรก็ตาม 
เมือ่ตดิไฟแลว้ การเผาไหมจ้ะรอ้นมากและรอ้นเป็นเวลานาน 
จ าเป็นตอ้งท าแนวควบคมุกวา้งๆ 

สภาพของเชือ้เพลงิ สภาพของเชือ้เพลงิ 

(วา่เป็นเชือ้เพลงิทีต่ายแลว้หรอืเชือ้เพลงิทีย่ังมชีวีติหรอืเชือ้เพลงิแ
หง้) สง่ผลตอ่ความรนุแรงของไฟ 

เชือ้เพลงิทีแ่หง้มากก็จะไหมโ้ดยทีจ่ะรอ้นมาก 
ดังนัน้ความรนุแรงของไฟก็จะเพิม่ขึน้ซึง่แนวควบคมุจะตอ้งกวา้งมาก
เพือ่จะไดส้ามารถควบคมุไฟไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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ต าแหนง่ของแนวกนัไฟ 

บรเิวณทีจ่ะท าแนวกันไฟขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของหัวหนา้ทมี ซึง่จะพจิารณาจาก: 

• ควรจะสรา้งตรงไหน? 
• จะตอ้งกวา้งแคไ่หน? 

• จะใชว้ธิกีารใด? 
• มเีจา้หนา้ทีด่ับไฟป่าทีจ่ะสรา้งแนวกนัไฟและอยูต่รงึก าลังในบรเิวณแนวกันไฟหรอืไม่? 

• อัตราการลามและความรนุแรงของไฟ 
• มอีะไรทีอ่ยูด่า้นหนา้แนวทีจ่ะสรา้ง 
• เสน้ทางทีง่่ายทีส่ดุส าหรับเจา้หนา้ทีด่ับไฟ 

• แนวกันไฟทีม่อียู ่
• ชนดิของพชืพรรณและภมูปิระเทศ 

ความส าเร็จของการดบัไฟขึน้อยูก่บัต าแหนง่ทีต่ ัง้ของแนวไฟและวธิกีารในการสรา้งแน
วกนัไฟ 

หากเป็นไปไดค้วรหลกีเลีย่งพืน้ทีล่าดชนัและพืน้ทีท่มีเีชือ้เพลงิหนักอยูใ่นปรมิาณมาก 

ในกรณีทีข่อบของไฟทีไ่หมอ้ยูนั่น้สัน้ผดิปกต ิแนวควบคมุไฟทีต่รงอาจจะเหมาะสมมากกวา่ 

ประสทิธภิาพของแนวควบคมุไฟขึน้อยูก่ับต าแหน่งของแนวควบคมุไฟซึง่มคีวามสมัพันธก์ับชนิ
ดของเชือ้เพลงิและสภาพภมูปิระเทศ 

รูส้ ิง่ทีอ่ยูด่า้นหนา้  การตระหนักถงึสภาพการณ์ลว่งหนา้ของแนวควบคมุไฟที่

ก าลังจะท าจะชว่ยลดโอกาสการสญูเสยีพละก าลังของเจา้ห
นา้ที ่

 จ าเป็นตอ้งมกีารตรวจการณ์ดา้นหนา้บรเิวณแนวควบคมุไฟ 

สรา้งเสน้ทางในบรเิวณทีใ่ชส้
ะดวกทีส่ดุ 

 เวลาเป็นสิง่ส าคัญและจะตอ้งมกีารรักษาพละก าลังและเรีย่ว

แรงของทมีงานไว ้
 ปัจจัยทีส่ าคัญทีส่ดุในการกอ่สรา้งแนวควบคมุไฟก็คอื 

ความลกึของชัน้ดนิทีต่อ้งขดุลงไปใหถ้งึ 
 หาพืน้ทีท่ีม่ชีัน้อนิทรยีวัตถตุืน้ๆ 

เพือ่จะไดส้รา้งแนวโดยไมใ่ชเ้วลามาก 

ใชแ้นวกันไฟทีม่อียู ่ ล าธาร, ทางเดนิ, ถนน 
หรอืบรเิวณทีเ่ชือ้เพลงิตามธรรมชาตทิีม่อียูใ่นปรมิาณนอ้ย – 

จะชว่ยประหยัดเวลาและชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพ 

หลกีเลีย่งบรเิวณทีม่เีชือ้เพลงิ
อยูเ่ป็นจ านวนมาก 

หากเป็นไปไดท้ีต่ัง้ของแนวควบคมุไฟควรอยูร่ะหวา่งบรเิวณที่
มเีชือ้เพลงิปรมิาณมากกับไฟ 

หลกีเลีย่งเสน้ทางทีม่คีวามลา
ดชนัสงู 

บรเิวณทีท่ าการขดุรอ่งเพือ่ป้องกันการกลิง้ของวัสดใุดๆ 
จะตอ้งลกึและกวา้ง – ซึง่ความพยายามในการท าสิง่ตา่งๆ 

นี้ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพมากขึน้ 

ตัดแนวควบคมุไฟผา่นบรเิวณ
ทีไ่ฟยังไมไ่หมร้ะหวา่งง่ามไฟ 

บรเิวณทีไ่ฟลกุลามออกเป็นง่ามไฟซึง่มบีรเิวณทีไ่ฟไมไ่หมอ้ยู่
ตรงกลาง 

ใหห้าเสน้ทางทีต่ัดผา่นจากนิว้ไฟดา้นหนึง่ไปอกีดา้นหนึง่โดย
ตรง 
โดยไมต่อ้งท าแนวตามแนวของไฟทีก่ าลงัไฟไหมซ้ึง่จะชว่ยล

ดเวลาในการท างานและประหยัดพลังงาน 
• โดยบรเิวณทีเ่ชือ้เพลงิยงัไมถ่กูเผาซึง่อยูร่ะหวา่งนิว้ไฟควร

ท าการเผาเพือ่ลดความยาวของแนวควบคมุไฟลง 
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สรปุกฎโดยท ัว่ไป 

• การขดุรอ่งจะตอ้งขดุลกึลงไปจนถงึชัน้ดนิในบรเิวณตรงกลางของแนวควบคมุไฟโดยค

วรมคีวาม กวา้งของรอ่งนี้ 30-60 เซนตเิมตร 
• ตัดสะสางพชืพรรณใหก้วา้งประมาณ 1.5 

เทา่ของความสงูของพชืพรรณโดยรอบและ/หรอื /2.5  เทา่ของความยาวเปลวไฟ 
• บรเิวณทีม่พีชืพรรณขึน้อยา่งหนาแน่นจะตอ้งตัดสะสางใหก้วา้งมากขึน้ 

• ในสภาวะทีไ่ฟมคีวามรนุแรงมาก 
ปรมิาณเชือ้เพลงิทีผ่วิดนิจะตอ้งถกูน าออกไปใหม้ากเพือ่ท าให ้แนวไฟมปีระสทิธภิาพ 

• ดนิทีข่ดุออกมาจากแนวควบคมุไฟควรน าไปทิง้ดา้นตรงขา้มของไฟทีก่ าลังลามมาเพือ่

ชว่ยขยาย ความกวา้งของแนว 

จดุทีต่อ้งตระหนกัถงึเมือ่สรา้งแนวไฟ 

• จัดการกับพืน้ทีใ่นบรเิวณพืน้ทีท่ีม่แีนวโนม้วา่ไฟจะหลดุลอดออกมาจากแนวไดง้่าย 
(เชน่ บรเิวณ ทีม่คีวามรอ้น) 

• หากเป็นไปไดท้ าแนวควบคมุไฟใหส้ัน้ทีส่ดุ 

• หลกีเลีย่งท าแนวควบคมุไฟทีม่มีมุ 
• ควรใชส้ิง่กดีขวางทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตหิรอืเกดิจากมนุษยส์รา้งขึน้ เชน่ ทางเดนิ, 

สนัเขา, ล าธาร  ใหเ้ป็นประโยชน ์
• ควรสรา้งแนวควบคมุไฟทีต่ัดผา่นพืน้ทีท่ีเ่ปิดโลง่แทนทีจ่ะสรา้งผา่นพืน้ทีท่ีม่เีชือ้เพลงิอ

ยูห่นาแน่น หรอืมเีชือ้เพลงิอยูใ่นปรมิาณมาก 
• ใหค้วามส าคัญกับการเปลีย่นแปลงของลมในแตล่ะวัน 
• หากเป็นไปไดค้วรก าจัดเชือ้เพลงิทีเ่ป็นอนัตราย เชน่ 

ตน้ไมท้ีถ่กูลมพัดหักหรอืทีก่องไมท้ีท่ับกอง กันไวอ้อกจากแนว 
• ท าแนวควบคมุไฟลอ้มรอบจดุทีไ่ฟไหมห้ลายๆ จดุรวมกัน 

แทนทีจ่ะท าแนวควบคมุไฟไหมแ้ตล่ะ จดุ 
• ขดุรอ่งเป็นรปู Vee-trench เพือ่ดักจับเชือ้เพลงิทีก่ลิง้ลงมาในแนวควบคมุไฟ 

• หมนุทอ่นไมใ้นแนวขนานไปตามความลาดชนัเพือ่ไมใ่หท้อ่นไมนั้น้กลิง้ขา้มแนวควบคุ
มไฟ 

• ระมัดระวังตน้ไมท้ีย่นืตน้ตายในแนวควบคมุไฟซึง่มคีวามไวไฟไดส้งูและมกัจะไมเ่สถยีร

มั่นคง  อาจโคน่ลม้ลงมาได ้
• แนวควบคมุไฟควรจะอยูไ่กลออกจากตน้ไมต้ายทีต่ดิไฟ เพราะเมือ่ตน้ไมนั้น้ลม้ลง 

เศษไมต้า่งๆ  จะตกในแนวควบคมุไฟ 
• หากไมส่ามารถก าจัดไมย้นืตน้ตายนัน้ได ้ใหน้ าเชือ้เพลงิตา่งๆ 

ทัง้หมดออกจากรอบฐานของตน้ไม ้ ตายนัน้ 
• ท าการเชือ่มโยงแนวควบคมุไฟกับแนวควบคมุไฟอืน่ๆ 

รวมถงึเชือ่มโยมไปยังสิง่กดีขวางการลาม ของไฟทีม่อียูใ่นพืน้ที ่

การดบัไฟและการลาดตระเวน 

เป็นการดับไฟหลังจากทีไ่ฟถกูจ ากัดวงการลกุลามในพืน้ที ่

เป็นสิง่ส าคัญเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไฟจะดับลงสนทิกอ่นทีจ่ะทมีงานออกจากพืน้ที ่

กระบวนการนี้มักจะเกีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอืในการดับไฟ 

ทันทเีมือ่ไฟถกูจ ากัดพืน้ทีก่ารลกุลามภายในบรเิวณทีก่ าหนดไว ้การลาดตระเวนควรจะเริม่ทันท ี
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การลาดตระเวน 

• ใชป้ระสาทสมัผัสทัง้หมด (สายตา การไดย้นิ การไดก้ลิน่ และสมัผัส) 

เพือ่สบืหาถงึไฟทีย่ังมอียู,่  ใหค้วามส าคัญเป็นพเิศษกับไฟใตด้นิทีย่ังคกุรุน่อยู ่
• เริม่ท างานจากภายนอกเขา้มาภายใน 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่ไีฟทีจ่ะขา้มมายังอกีแนวไฟได ้ จากนัน้ยา้ยเขา้มา 
ดา้นในไปเรือ่ยๆ จนพืน้ทีไ่ฟดับหมด 

• ใชร้ะบบคูห่แูละการสือ่สาร และการท างานเป็นทมี 
• ในการลาดตระเวนควรหลกีเลีย่งการเดนิไปในบรเิวณทีเ่ป็นจดุความรอ้น 

และหลมุทีเ่กดิขึน้จาก ไฟใตด้นิ 

• ท าการลาดตระเวนตอ่อยา่งนอ้ย 48 
ชัว่โมงในชว่งเวลาทีอ่ากาศแหง้และท าการลาดตระเวนเป็น 

ระยะโดยเฉพาะหากมลีมพัด 

การดบัไฟใหส้นทิ 

หลักการเบือ้งหลังการดบัไฟใหส้นทิคอืการท าใหพ้ืน้ทีเ่ย็นลง และท าการดับไฟใหเ้ร็วทีส่ดุ 
เป็นงานทีย่าก สกปรก แตเ่ป็นงานทีส่ าคัญ ใชว้ธิกีารทัง้ 3 วธิใีนการแยกสามเหลีย่มไฟ: 

แยกความรอ้นออกจากเชือ้เพลงิ, ท าใหเ้ชือ้เพลงิเย็น, และเอาออกซเิจนออก 
การปรับปรงุแนวไฟก็เป็นสิง่ทีค่วรท าและมปีระโยชน ์

การท างานเขา้ดา้นในจากแนวควบคมุไฟโดยการใชก้ารขดุ การขดู การตัด การฉีดพน่ 
และเครือ่งมอืปิดกัน้การไหลเวยีนของอากาศ: 

• การสะสางเชือ้เพลงิทีม่อียูใ่นแนวไฟ: การตัดไมต้าย ไมท้ีถ่กูเผาไป หญา้ และไมพุ้่ม 

หรอืพชื พรรณทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง 
• ตรวจสอบแนวไฟเพือ่ท าใหแ้น่ใจวา่ไฟนัน้จะไมส่ามารถขา้มมาไดโ้ดยการลกุลามผา่น

ทางราก ตน้ไม ้
• น าเชือ้เพลงิทีอ่ยูใ่กลแ้นวควบคมุไฟออกโดยอาจปลอ่ยใหถ้กูเผาใหห้มดหรอืจดุไฟแล ้

วเผา เชือ้เพลงิเหลา่นัน้ใหห้มด  
• ดับจดุความรอ้นทีอ่ยูใ่กลแ้นวควบคมุไฟ 
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• กิง่ไม ้ทอ่นไมท้ีค่กุรุน่อยูใ่หต้ัดลงมาแลว้เผาท าลายใหห้มด 
• เคลือ่นยา้ยเชือ้เพลงิทีค่กุรุน่อยูจ่ากแนวควบคมุไฟไปยังในบรเิวณแนวด า 

• ขดุและท าลายถา่นทีย่งัคกุรุน่ในดนิ. 
จากนัน้ลดความรอ้นของกอ้นถา่นทีค่กุรุน่ดว้ยน ้าหรอืดับถา่น รอ้นนัน้ดว้ยดนิ 

• ตรวจสอบทอ่นไม ้ตอไม ้รากไม ้วา่มไีฟตดิอยูด่า้นลา่ง ดา้นขา้งหรอืไม ่
หรอืไฟทีต่ดิใตเ้ปลอืกไม ้

• ขดุดนิรอบๆ 
บรเิวณจดุความรอ้นในดนิเพือ่แยกเชือ้เพลงิในดนิออกจากเชือ้เพลงิอืน่ทีอ่ยูข่า้งๆ 

• ใชเ้ครือ่งมอืและน ้ารว่มกันเพือ่ท าใหเ้ย็นลง 

• ขดุฝังวัสดหุรอืเชือ้เพลงิบนพืน้ทีล่าดชนัเพือ่ไมใ่หก้ลิง้ลงขา้มแนวกนัไฟได ้
• ตรวจสอบจดุทีม่คีวามรอ้นกอ่นออกจากพืน้ที ่

สรปุทีต่ัง้ของแนวและการสรา้งแนว* 

ขอ้แนะน าส าหรบัทีต่ ัง้ของแนวไฟ 

ทีต่ัง้ของแนว ควรพจิารณาจากขอ้ตอ่ไปนี ้: 

• จัดสรา้ง เตรยีมไวเ้พือ่ความปลอดภยัของผูป้ฏบิัตงิาน 
• ทีต่ัง้ของแนวตอ้งอยูห่า่งจากไฟพอสมควรเพือ่ใหแ้นวควบคมุไฟสมารถสรา้งเสร็จสมบู

รณ์กอ่น ไฟจะไหมม้าถงึ 
และจะไดส้ามารถประเมนิพฤตกิรรมของไฟโดยเฉพาะอัตราการลามได ้ 

• มเีวลาทีเ่พยีงพอในการสรา้งแนวและมเีวลาในการปฏบิัตงิานอืน่ๆ เชน่ 
การการตัดไมย้นืตน้ตาย กอ่นทีจ่ะเกดิการ เผาไหมอ้ยา่งรนุแรง 

• สรา้งแนวใหส้ัน้และตรงเทา่ทีใ่ชง้าน ใชส้ภาพภมูปิระเทศใหเ้ป็นประโยชน ์

• ใชเ้สน้ทางทีง่่ายทีส่ดุเพือ่ควบคมุไฟโดยไมต่อ้งเสยีในสิง่ตา่งๆ โดยไมจ่ าเป็น เชน่ 
เสยีพืน้ทีม่าก หรอืหรอืเสยีทรัพยากรทีม่คีา่ 

• ขจัดสิง่ทีอ่าจเป็นอันตรายทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นพืน้ทีท่ีเ่กดิไฟและควรมรีะยะปลอดภยัทีเ่พี
ยงพอ ระหวา่งแนวควบคมุไฟและอันตรายทีอ่าจเกดิขึน้  

• หลกีเลีย่งการท าแนวควบคมุไฟทีม่กีารหักมมุ 
• ใชส้ิง่กดีขวางทีม่อียูต่ามธรรมชาตแิละทีม่นุษยส์รา้งขึน้ 
• ใชเ้ครือ่งมอืหนัก เครือ่งจักรตามความเหมาะสมในการสรา้งแนว 

• ท าแนวควบคมุไฟลอ้มรอบบรเิวณจดุทีเ่กดิไฟหลาย จดุในบรเิวณเดยีวกัน 
ซึง่การท าแนวควบคมุ แยกในไฟแตล่ะ จดุนัน้ไมเ่หมาะสม 

โดยเผาเชือ้เพลงิทีย่ังไมถ่กูเผาทัง้หมดในแนววงลอ้มทีส่รา้ง 
แนวควบคมุไฟหากเป็นไปได ้ 

• พจิารณาผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและนโยบายของหน่วยงาน 

แนวทางในการกอ่สรา้งแนวไฟ 

• จัดสรา้ง เตรยีมไวเ้พือ่ความปลอดภยัของผูป้ฏบิัตงิาน 

• ทีต่ัง้ของแนวตอ้งอยูห่า่งจากไฟพอสมควรเพือ่ใหแ้นวควบคมุไฟสมารถสรา้งเสร็จสมบู
รณ์กอ่น ไฟจะไหมม้าถงึ 

และจะไดส้ามารถประเมนิพฤตกิรรมของไฟโดยเฉพาะอัตราการลามได ้ 
• มเีวลาทีเ่พยีงพอในการสรา้งแนวและมเีวลาในการปฏบิัตงิานอืน่ๆ เชน่ 

การการตัดไมย้นืตน้ตาย กอ่นทีจ่ะเกดิการ เผาไหมอ้ยา่งรนุแรง 

• สรา้งแนวใหส้ัน้และตรงเทา่ทีใ่ชง้าน ใชส้ภาพภมูปิระเทศใหเ้ป็นประโยชน ์
• ใชเ้สน้ทางทีง่่ายทีส่ดุเพือ่ควบคมุไฟโดยไมต่อ้งเสยีในสิง่ตา่งๆ โดยไมจ่ าเป็น เชน่ 

เสยีพืน้ทีม่าก หรอืหรอืเสยีทรัพยากรทีม่คีา่ 
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• ขจัดสิง่ทีอ่าจเป็นอันตรายทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นพืน้ทีท่ีเ่กดิไฟและควรมรีะยะปลอดภยัทีเ่พี
ยงพอ ระหวา่งแนวควบคมุไฟและอันตรายทีอ่าจเกดิขึน้  

• หลกีเลีย่งการท าแนวควบคมุไฟทีม่กีารหักมมุ 
• ใชส้ิง่กดีขวางทีม่อียูต่ามธรรมชาตแิละทีม่นุษยส์รา้งขึน้ 

• ใชเ้ครือ่งมอืหนัก เครือ่งจักรตามความเหมาะสมในการสรา้งแนว 
• ท าแนวควบคมุไฟลอ้มรอบบรเิวณจดุทีเ่กดิไฟหลาย จดุในบรเิวณเดยีวกัน 

ซึง่การท าแนวควบคมุ แยกในไฟแตล่ะ จดุนัน้ไมเ่หมาะสม 
โดยเผาเชือ้เพลงิทีย่ังไมถ่กูเผาทัง้หมดในแนววงลอ้มทีส่รา้ง 
แนวควบคมุไฟหากเป็นไปได ้ 

• พจิารณาผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและนโยบายของหน่วยงาน 

*Source: Excerpts from the USA fireline handbook 3, PMS 410-1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References: 

Australian Fire Authorities Council Limited (2005). Respond to wildfire. East Melbourne, 

Victoria. 

National Rural Fire Authority (2005). Demonstrate knowledge of personal safety at 

vegetation fires. Wellington, New Zealand. 

National Rural Fire Authority (2006). Control vegetation fires using dry fire fighting 

techniques – use of handtools. Wellington, New Zealand. 

National Wildfire Co-ordinating Group (2004). Fireline handbook, NWCG handbook 3, 

PMS 410-1, United States of America. 

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, 

United States of America: Deer Valley Press. 

 



23  

 

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 ้


