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หนวยดับเพลิงของสหรัฐอเมริกากําหนด
ขัน้ ตอนการทํางานใหสมาชิกในหนวยนําไปปฏิบตั ิ
เมือ่ เขาระงับเหตุเพลิงไหม เรียกวา ขัน้ ตอนการ
ทํางานมาตรฐาน (SOP; Standard Operating
Procedure) ซึง่ กําหนดไวอยางกวางๆ วา เมือ่ เขา
ถึงที่เกิดเหตุ นักดับเพลิงตองทําอะไรบางตาม
ลําดับ รวมทัง้ สิง่ ทีค่ วรหลีกเลีย่ งตางๆ ดวย โดย
ทัว่ ไป SOP เขียนไวอยางละเอียดยิบ แตหวั หนา
ทีมที่มากประสบการณจะสรุปยอกระบวนการ
และขั้ นตอนการระงั บ เหตุ ให สั้ นและกระชั บ
สําหรับใหนกั ดับเพลิงใชเปนแนวทางการทํางาน
ที่สามารถจดจําและเขาใจไดงาย
นักดับเพลิงของสหรัฐอเมริกามีความเชือ่
อยูอยางหนึ่งคือ การฉีดน้ําภายนอกอาคารที่
กําลังลุกไหมไมมีประโยชนใดๆ และอาจเปน
อันตรายดวย ยกเวนทางเขาอาคารถูกปด หรือ
ไดรับคําสั่งหามเขาเนื่องจากโครงสรางภายใน
อาคารไมมคี วามมัน่ คง พวกเขาจะเนนไปทีก่ าร
เขาไปดับไฟขางในตัวบานหรืออาคารซึ่ งเปน
การระงับเหตุไหมซงึ่ หนา สามารถมองเห็นและ
ควบคุมเพลิงไหมได โดยนักดับเพลิงสามารถ
ฉีดน้าํ ไปทีต่ น เพลิง ลดความรอนและกําจัดควัน ดวยดี โอกาสจะไดรบั บาดเจ็บหรือผลกระทบตอ
ไปในตัว หากพวกเขาฉีดน้ําดวยแรงดันน้ําและ สุขภาพก็จะนอยลง
นอกจากนี้ นักดับเพลิงอเมริกันยังเชื่อ
อัตราไหลของน้าํ ทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ มีปริมาณน้าํ
สํารองเพียงพอ การปฏิบัติงานก็จะสําเร็จลงไป ดวยวาการระบายอากาศกอนจะมีการโจมตีไฟ

จะทําใหควันและความรอนนอยลงหรือหมดไป
นักดับเพลิงสามารถดับไฟหรือคนหาไดดขี นึ้ แต
ขอเสียคือ เมื่อหนวยดับเพลิงหนวยแรกเขาไป
ฉีดน้าํ ในอาคาร เปลวไฟจะลดลง แตที่เพิ่มมาก
ขึ้ นคือควันและผลผลิตที่ เกิดจากการเผาไหม
เชน เขมา แกสพิษ ฯลฯ จากผลของการทดสอบ
จากไฟจริงพบวาเมือ่ มีการระบายควันจนเบาบาง
กอนเขาไปใชนา้ํ ดับไฟ แตเมือ่ ไฟเริม่ มอดดับลง
ควันก็จะปรากฏขึ้นอีกครั้งซึ่งเปนผลจากความ
แตกต างด านอุ ณหภู มิ เชื้ อเพลิ ง ดั งนั้ น การ

ระบายควันตองทําตอไป แตก็ตองระวัง อากาศ
ที่ถูกนําเขาไปในหองอาจทําใหเกิดการลุกไหม
รุนแรงขึน้ อีกครัง้
ทั้งนี้ การเปดชองของตัวอาคาร ไมวาจะ
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เปนการเปดประตู หนาตาง หรือการเจาะผนัง
เพื่ อเขาไปในตัวอาคารกอนทําการดับไฟอาจ
ทําให สถานการณ เลวร ายลงหากไม มี การทํา
ความเย็นเพลิงไหมไปพรอมกัน สิ่ งสําคัญใน
การบุกเขาไปในตัวอาคารคือ ระบายควันกอน
แลวหาทางเขาใหไดและใชนา้ํ คุม กันผูป ฏิบตั งิ าน
นักดับเพลิงอเมริกันจะไมเขาไปในอาคารหาก
ไมมีการระบายควันและการหลอเย็นดวยน้ํา
แตทงั้ หมดทีน่ กั ดับเพลิงอเมริกนั เคยปฏิบตั ิ
กลายเปนของเกาไปแลวเมือ่ มีการกําหนดลําดับ
ขัน้ ตอนในการเขาระงับเหตุเพลิงไหมในอาคาร
ขึน้ มาใหมเมือ่ ไมนานมานีโ้ ดยองคกรควบคุมงาน
ดับเพลิงของรัฐบาลกลาง ซึ่ งไดสรุปแนวทาง
หรือวิธีการเขาไปดับไฟ 3 ขั้นตอนสําคัญที่สุด
ตามลําดับดังตอไปนี้
1. ปดลอมเพลิงไหม (Confine)
2. ทําความเย็นเพลิงไหม (Cool)
3. กําจัดเพลิงไหมใหหมดไป (Clear)
ปดลอมเพลิงไหม (Confine)
ความหมายของการปดลอมเพลิงไหมคอื
ปองกันไมใหอากาศไหลเขาไปในหองจนกวาจะ
สามารถควบคุ มเพลิ งไหม ไว ได สามารถทํา
โดยตรงดวยการปดประตู ขึงผาม านกันควัน
หรือโดยออมดวยการไมสรางชองเปดใหมขนึ้ มา
หรือทําผสมกันกันไป ซึ่งในความเปนจริง การ
จะผนึกหองเกิดเพลิงไหมไมใหอากาศเขาไปเลย
เป นเรื่ องที่ ทําได ยากมากหรื อ เป น ไปไม ได

จุดประสงคเปนเพียงการจํากัดใหอากาศไหล
เขาไปหาเพลิงไหมใหนอยที่สุด
ในการเขาไปในตัวอาคาร ตองเปดประตู
หรือหนาตางแคพอจําเปนสําหรับการเขา และ
ทันทีที่ผานประตูเขาไป ไมวาประตูจะเปดสุด
หรือเปดบางสวน นักดับเพลิงตองปดประตูตาม
หลังตัวเอง เวนไวแตชอ งสําหรับสายสูบน้ําผาน
ไปไดเทานั้น หรือใชผามานกันควันซึ่งสามารถ

กัน้ ควันไดดแี ละสะดวกตอการเดินเขาออกหรือ
ลากสายฉีดน้ําผาน
สําหรับนักดับเพลิงที่ไดรับคําสั่งใหเปด
ทางเขาอาคารกอนหนานั้นตองเปลี่ยนทิศทาง
ไปยังสวนที่อยูตรงขามจนกวางานขั้นตอไปจะ
เสร็จสิ้น
ทําความเย็นเพลิงไหม (Cool)
เริม่ ตนฉีดน้าํ ทําความเย็นหองทีเ่ กิดเพลิง
ไหมเร็วทีส่ ุดเทาทีท่ าํ ได ไมมีผลเสียใดๆ ในการ

ลดอุณหภูมหิ อ งทีเ่ กิดเพลิงไหมและไมมปี ระโยชน
อะไรทีจ่ ะลังเลในการทําเชนนัน้ เปนงานสําคัญ
เฉพาะหนาซึง่ จะตองทําเปนอันดับแรกเมือ่ เผชิญ
หนากับอาคารหรือสวนของอาคารทีเ่ กิดเพลิงไหม
ยกเวนในสถานการณไมปกติ เชน มีผปู ระสบภัย
หอยตัวอยูที่หนาตางเนื่องจากภายในหองเกิด
ความรอนจัดจําเปนตองนําตัวลงมาอยางเรงดวน
ความปลอดภัยของชีวติ เปนสิง่ ตองมากอน
สิง่ อืน่ ดังนัน้ เราจําเปนตองคนหาใหทวั่ ทุกพืน้ ที่
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ซึ่งเหยื่อผูประสบภัยอาจหลบอยู เปนภารกิจที่
พิถีพิถันและใชความพยายามสูง ในขณะที่การ
ฉีดดับไฟในอาคารซึง่ อาจสงผลดีอยางใหญหลวง
จากการลงมือทํา สามารถปฏิบัติการไดภายใน
เวลาอันนอยนิด
เคล็ดลับในการฉีดน้าํ ดับไฟในอาคารก็คอื
การเลือกทิศทางการฉีดน้าํ ใหตรงเปาหมายและ
ทําอยางรวดเร็ว ไมวา จะคิดมากอนเขาไปขางใน
หรือคิดไดเมื่อเขาไปขางในแลว การฉีดน้ําใน
ทิศทางทีถ่ กู ตองจะทําใหสามารถฉีดน้าํ ไดตรงจุด
ไฟมอดลงไปอยางรวดเร็วโดยไมสิ้นเปลืองน้ํา
แตกรณีนตี้ อ งตระหนักวา เปนการฉีดน้าํ เพือ่ ทํา
ความเย็นหรือหลอเย็น (Cooling) ไมใชฉีดเพื่อ
ใหไฟดับลงไปทันที แตหากไฟจะดับลงไปก็ถือ
วาเปนกําไร
การฉี ดน้ําจากภายนอกอาคาร หลาย
กรณีเราไมสามารถจะฉีดใหตรงเปาหมายทีเ่ ปน
ตําแหนงตนเพลิงหรือไฟไหมลกึ ไดเพราะอยูไ กล
เกินไป ที่สําคัญคือ เมื่อยืนอยูภายนอกอาคาร
เราไมมีทางรูไดเลยวาจุดที่เกิดเพลิงไหมจริงๆ
คือที่ใด เราจึงฉีดน้ําแบบสุมทําใหสิ้นเปลืองน้ํา
ไปโดยเปลาประโยชน การเขาไปฉีดน้ําภายใน
อาคาร แมไมสามารถฉีดน้ําไปที่ตนเพลิงตรงๆ
แตการฉีดน้ําไปยังพื้นที่ที่อยูติดกันก็สามารถ
ลดอุณหภูมิหองที่เกิดเพลิงไหมไดเชนกัน
เมือ่ อุณหภูมภิ ายในอาคารทีเ่ กิดเพลิงไหม
เย็นลง นักดับเพลิงสามารถปฏิบตั งิ านขัน้ ตอไป
ไดอยางสะดวก ไมวาจะเปนการดับไฟทีล่ ามไป
ยังสวนอื่นของอาคาร หรือการคนหา/ชวยชีวิต
เหยื่อผูประสบภัย

ขั้นตอนที่สามนี้ ตองใหความสําคัญกับ
การเปดทางสะดวกใหกับสิ่ งที่ เกิดขึ้ นตามมา
จากการเผาไหมที่จะมีมากขึ้นในชวงเวลาหนึ่ง
จากการวิจยั ดานความเคลือ่ นไหวของเพลิงไหม
(Fire Dynamics) พบวา การเปดชองกอนจะทํา
การดับไฟเปนสิ่งที่จะสงผลกระทบดานลบ แต
ก็เปนเวลาไมนานนัก จุดประสงคหลักในการ
เปดชองตัวอาคารคือการทําใหสภาพแวดลอม
ภายในอาคารดีขนึ้ สําหรับเหยือ่ ผูป ระสบภัย จุด
ประสงคตอมาคือเพื่อใหนักดับเพลิงคนอื่นๆ ที่
กําลังดับไฟในอาคารสามารถทํางานไดดีขึ้น
การกําจัดเพลิงไหมใหหมดไปคือการลม
เปลวไฟทีม่ ที งั้ หมดพรอมกําจัดความรอน ซึง่ จะ
มีสิ่งที่เกิดขึ้นตามมามากมาย โดยเฉพาะควัน
และเขมา ขั้นตอนนี้จําเปนจะตองมีการระบาย
อากาศออกไปเพือ่ ความปลอดภัยของนักดับเพลิง
และผูติดอยูในอาคาร เนื่องจากควันและเขมา
เปนอันตรายพอๆ กับเปลวไฟ
ขั้นตอนนี้นักดับเพลิงจะกําจัดเพลิงไหม
ให หมดไปและทําการตรวจสอบและทําลาย
เปลวไฟครั้งสุดทายซึง่ ถาเปนอาคารขนาดใหญ
หรือเปนเพลิงไหมทลี่ ุกลามในวงกวาง สิง่ ที่เกิด
ขึ้นตามมาจากการเผาไหมซึ่ งเพิ่งถูกดับลงไป

กําจัดเพลิงไหมใหหมดไป (Clear)
Clear ในทีน่ หี้ มายถึง การกําจัดควันและ
ความรอนทีย่ งั หลงเหลืออยูห ลังจากการควบคุม
เพลิงไหม ในขวงนี้การจํากัดการระบายอากาศ
(ควัน) มีความสําคัญ เมือ่ เปลวไฟถูกลมลง มัน
จะไมขยายตัวใหญขึ้นมาอีกหากไมมีออกซิเจน
เติมเขาไป

โดยเฉพาะควันจะยิง่ หนาแนนจึงจําเปนตองมีการ
ระบายออกอยางเรงดวนและในปริมาณมาก
โดยธรรมชาติของเพลิงไหม เมือ่ ถูกดับลง
ควันจะพยายามระบายออกไปดวยตัวมันเอง แต
เราตองเปดทางใหดวยการระบายอากาศ ซึ่งมี
ทั้งวิธีระบายทางตรงและระบายทางออม โดย
วิธีระบายทางออมคือการระบายอากาศแนวดิง่
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เปนที่นิยมทั่วไป ไดผลดี แตนักดับเพลิงตอง
ออกแรงมากทัง้ ปนขึน้ ไปสวงนบนสุดของอาคาร
เพื่อเจาะหลังคา และอื่นๆ ขณะที่มีวิธีงายที่สุด
และไดผลนาพอใจ ไดแก การไลควันดวยน้ํา
(Hydraulic Ventilation) ดังตอไปนี้
การไลควันดวยน้ํา (Hydraulic Ventilation)
ในการดับไฟภายในหองหรือตัวอาคาร
เมือ่ เปลวไฟมอดดับลงไปแลว แตควันและเขมา
จะยังคงอยูและอาจเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ นัก
ดับเพลิงจําเปนตองระบายหรือไลมนั ออกไปเพือ่
ไมใหเปนอันตรายกับผูท ยี่ งั ติดอยูใ นอาคารหรือ
นักดับเพลิงที่ ทําหนาที่ ตรวจสอบครั้ งสุดทาย
เพื่อปดงานดับไฟ (Overhaul) แตปญหาก็คือ
หากเปดชองระบายควัน อากาศจะเขามาในหอง
แลวทําใหไฟลุกติดขึ้นมาใหม หรือนักดับเพลิง
ตองออกแรงมากเกินไปในการเจาะเพดานและ
หลังคาเพือ่ ระบายควันแนวดิง่ วิธงี า ยและสะดวก
ที่สุดคือการไลควันดวยฝอยน้ําจากหัวฉีดของ
นักดับเพลิงเองซึง่ เรียกกันวา การไลควันดวยน้าํ
(Hydraulic Ventilation)
การไลควันดวยน้าํ เปนเทคนิคขัน้ พืน้ ฐาน
ที่นักดับเพลิงอเมริกัน ทุกคนตองเรียนรูสมัย
เป นนั ก เรี ยนดั บ เพลิ ง เป นการไล ควั นหรื อ
ระบายควั นออกจากห องหรื อพื้ นที่ ขนาดเล็ ก
คับแคบ เชน หองใตดิน โดยใชฝอยน้ําละเอียด
ไลควัน และเขมาออกไปผานชองเปดตางๆ ใช
จังหวะการปดเปดหัวฉีดสลับกันเพือ่ นําควันและ
เขมาลอดชองเปดไมวาจะเปนประตู หนาตาง
หรือชองเปดที่ทําขึ้นภายหลัง

สําหรับขัน้ ตอนการไลควันดวยน้าํ เริม่ ตน
ดวยการหาชองเปดเพือ่ ระบายควัน จะเจาะชอง
ใหมหรือใชชอ งเกาทีม่ อี ยูแ ลว เชน หนาตาง ก็ได
จากนั้นยืนใหหางชองเปดประมาณ 6-8 ฟุต
แลวเปดหัวฉีดพนฝอยน้าํ ละเอียดเพือ่ ใหกรวยน้าํ

ผานชองเปด รูปแบบการฉีดน้ําลักษณะนี้ตอง
ไมใหฝอย น้ําคลุมชองเปดแตตองพยายามให
ฝอยน้าํ ผานชองเปดไปใหมากทีส่ ดุ พรอมกับพา
ควันและเขมาออกไปดวย
ในการระบายควัน ไมวาจะทําดวยวิธีใด

จะตองมีการสื่อสาร ประสานงาน และทําตาม
ขั้นตอนที่ถูกตอง โดยนักดับเพลิงที่อยูขางนอก
อาคารจะตองรับรูวา กําลังจะมีการใชนา้ํ ไลควัน
ออกมา และเนือ่ งจากการไลควันดวยน้าํ จะเปน
การนําอากาศเขามาในหองในปริมารมากจึงตอง
ระวังการปะทุและการลุกติดใหมของเชื้อเพลิง
ที่คุอยูในหอง ซึ่งหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ใหใช
น้าํ จากสายฉีดทีก่ าํ ลังไลควันอยูน นั้ กลับไปฉีดพรม
ไฟปะทุหรือเชื้อเพลิงคุทกี่ ําลงรอนขึ้นใหเย็นลง
ทัง้ นี้ การไลควันดวยฝอยน้าํ จะตองมีการ
ฝกทําจนชํานาญ เพราะเทคนิคนี้จําเปนตองใช
ในทุกกรณีการเกิดเพลิงไหมภายในอาคาร ซึ่ง
ขัน้ ตอน การกําจัดเพลิงไหมใหหมดไป (Clear)
จะมีควัน เขมาไฟและแกสพิษเกิดขึน้ ในปริมาณ
มากและเปนอันตรายตอเหยือ่ ทีต่ ดิ อยูใ นอาคาร
และนักดับเพลิงที่ปฏิบัติงานอยูในหองที่มีการ
ปดลอมและทําความเย็นจากการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนกอนหนานัน้ ตองมีการระบายควันออก
ไปไมวา ทางแนวดิง่ หรือแนวราบ แตวิธงี ายและ
ไดผลเร็วที่สุดโดยนักดับเพลิงไมตองขยับตัวไป
ไหนก็คอื ไลควันดวยฝอยน้าํ จากหัวฉีดของตัวเอง
เคล็ดลับในการไลควันดวยน้าํ คือ การใช
ฝอยน้าํ ละเอียดฉีดควันและเขมาใหออกไปตาม
ชองเปด เพราะฝอยน้าํ มีรศั มีกวางกวาน้าํ ลําตรง
สามารถไลควัน เขมา และแกสออกไปไดคราวละ
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มากๆ แตมีขอ แมวา ฝอยน้าํ ตองผานชองเปดไป
ไดทั้งหมด หามสวนขอบของฝอยน้ําปะทะกับ
ชอบชองเปด ซึ่งผูฉีดฝอยน้ําจะตองปรับขนาด
ใหพอดีกบั ชองเปด เริม่ ตนปฏิบตั ใิ หยนื หางจาก

ชองเปด (หนาตาง หรือชองเปดที่เจาะขึ้นมา
ใหม) จากนัน้ เปดฝอยน้าํ ฉีดไปทีค่ วัน ใหฝอยน้าํ
ทั้งหมดผานชองเปดพรอมกับควัน เขมา และ
แกสตางๆ หลักการคือใหฝอยน้ําเปนตัวดันให

ควันไหลออกไปขางนอกหองหรือตัวอาคาร โดย
เม็ดน้ําขนาดเล็กของฝอยน้ําจะจับอนุภาคของ
ควัน เขมา และแกสแลวพามันเคลื่อนที่ออกไป
ตามแรงพุง ของฝอยน้าํ

Back to the Basic

Hydraulic Ventilation
การระบายอากาศหรือไลควัน
ด วยฝอยน้ํ า ละเอี ยด (Hydraulic
Ventilation) เป น เทคนิ ค ง า ยๆ
สามารถไลควันออกจากหองทีเ่ กิด
เพลิงไหมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภายในเวลาที่รวดเร็ว
วิธที ํา จับหัวฉีดน้ําใหมนั่ คง ให
ปลายหั วฉี ดน้ํ า ห างจากช องเป ด
(หนาตาง หรือชองที่สรางขึ้นมา
ภายหลัง) ประมาณ 6-8 ฟุต
เปดหัวฉีดน้ํา ใชรูปแบบการ
ฉี ดน้ํ า เป น ฝอยน้ํ า ละเอี ยด (Fog
Pattern)
วัตถุประสงคที่ตองฉีด
น้ํ า เป นฝอยละเอี ยด (Fog
Pattern) ก็เพิ่อฝอยน้ําเปน
รู ป กรวย ซึ่ งสามารถไล
อากาศออกจากชองเปดได
เปนวงกวาง
เม็ดน้ําที่ฉดี ออกมาเปน
ฝอยน้าํ จะพาอนุภาคของควัน
เขมา และแกสพิษ เคลื่อนที่
ตามแรงดันของน้าํ ออกไปจาก
หองทีเ่ กิดเพลิงไหม
ฝอยน้าํ รูปกรวยไลควัน
ออกจากช องเปดของหอง
สูภ ายนอกไดในปริมาณมาก
ในการฉีดน้ําครัง้ เดียว หาก
มีไฟปะทุหรือลุกติดขึน้ มาใหม
ใหใชหัวฉีดนั้นดับไดทันที

เปรียบเทียบการใชน้ําลําตรงกับ
ฝอยน้าํ ละเอียดในการไลควันจากหอง
น้ําลําตรงไลควันออกมาไดนอยกวา
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