w w w. s a f e t y l i f e t h a i l a n d . c o m

กลาวกันวานักดับเพลิงยุคนี้มคี วามเสีย่ ง
จะไดรับอันตรายจากปรากฏการณ Flashover
สูงกวานักดับเพลิงรุนพอ เนื่องจากนักดับเพลิง
สมัยยีส่ ิบสามสิบปกอนมักไมเขาประชิดกองไฟ
ไมใชไมกลา แตเปนเพราะเครื่องแตงกายและ
อุปกรณปองกันไมเอื้ออํานวยจึงไมสามารถเขา
ไปดับไฟในระยะประชิดได สวนใหญฉีดน้ําดับ
ไฟภายนอกอาคารเปนหลัก ขณะที่นักดับเพลิง
รุน ใหมอยางเราๆ ทานๆ มีชุดดับเพลิงคุณภาพ
ดีเยี่ยมจึงสรางความมั่นใจทําใหกลาบุกเขาไป
คนหาตนเพลิงภายในตึกซึง่ บอยครัง้ นักดับเพลิง
ตองตกอยูในสถานการณใกลจะเกิด Flashover
เต็มที อีกทัง้ แผนระงับเหตุดบั เพลิงมักใชคนนอย
และไมมยี ทุ ธวิธหี นวงเวลาการเกิด Flashover ได
อยางมีประสิทธิภาพ ผลลัพธลงเอยทีน่ กั ดับเพลิง
จํานวนไมนอ ยถูกไฟลุกทวมตัวในหองอับทึบและ
คับแคบจนเสียชีวิต ลําพังแคสวมชุดดับเพลิง

แมมีคุณภาพสูงสงสักเพียงใด เมื่อตองผจญกับ
Flashover สวนใหญจะไมรอดชีวิตออกมา
นักดับเพลิงยุคใหมหนีไมพน Flashover
โดยเฉพาะหากตองปฏิบตั ิภารกิจดับไฟ อาคาร
ทีม่ ลี กั ษณะอับอากาศ (Confined Space) ดังนัน้
จึงจําเปนตองจะมีการเรียนรูแ ละทําความเขาใจ
กับปรากฏการณนี้อยางถองแทและระมัดระวัง
ตัวเองอยูต ลอดเวลาเมือ่ เขาไปผจญเพลิงภายใน
หองแคบๆ หรือหองไมมีชองระบายอากาศ
โดยทั่วไป เพลิงใหมระยะแรกๆ จะมีการ
แพรขยายหรือลุกลามดวยการสงผานความรอน
3 แนวทาง ไดแก การนํา (Conduction) การพา
(Convection) และการแผรงั สี (Radiation) ภาย
ในหองปดทึบ ความรอนจะขยายตัวในอัตราสูง
จนเกินความสามารถในระบายออก พูดๆ งาย
ความรอนภายในหองจะเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียว
โดยไมมีการยับยั้ งหรือหนวงเหนี่ ยวเนื่ องจาก

ระบายบางสวนออกไปไมได โดย Flashover จะ
เกิดขึน้ เมือ่ วัตถุติดไฟไดภายในหองหรือสวนปด
ทึบมีความรอนถึงจุดที่เรียกวา “อุณหภูมิติดไฟ”
(Ignition Temperature) พรอมกัน แมวาเชือ้ เพลิง
ภายในหองมีอณ
ุ หภูมติ ดิ ไฟไมเทากัน แตเพราะ
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมใิ นชวงจังหวะนีจ้ ะ
เร็วมากกระทัง่ ทําใหเชือ้ เพลิงทุกชิน้ อยูใ นสภาพ
“รอนจัดพรอมลุกไหม” ในเวลาใกลเคียงกัน
มากจนเกือบจะเปนเวลาเดียวกัน เมื่อถึงจุดนี้
ทุกสิ่งทุกอยางก็กลายเปนเปลวเพลิงพรอมกัน
Flashover จึงเปนเพลิงไหมที่มีขนาดใหญและ
รอนแรงที่สดุ ในบางกรณีอณ
ุ หภูมอิ าจสูงเกือบ
พันองศาเซลเซียส นักดับเพลิงที่หนี Flashover
ออกมาไมทันจะถูกไฟครอกบาดเจ็บสาหัสหรือ
ถึงขึ้นเสียชีวิต ชุดดับเพลิงไมวามีประสิทธิภาพ
ปองกันความรอนและเปลวไฟยอดเยีย่ มแคไหน
ก็ชวยอะไรไมได!
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เมื่อเกิดเพลิงไหม ในหองปดทึบ ความ
รอนจะลอยขึ้นไปสะสมอยูด านบนซึง่ ตัวหองไม
สามารถดูดซับความรอนในชวงกอตัวระยะแรก
เมื่อความรอนดานบนเพิ่มปริมาณมากขึ้นก็จะ
เริม่ ขยายตัวลงมาขางลางในลักษณะลดหลัน่ กัน
เปนชัน้ เรียกวา “ชัน้ ความรอน” (Heat Layers)
เมื่อภายในหองมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงจุดติดไฟ
นั่นหมายถึง เชื้อเพลิง (ประเภท A) ทุกชิน้ ภาย
ในพรอมจะลุกเปนไฟพรอมกัน หาก Flashover
เกิดขึน้ และสิน้ สุดลงในชวงเพลิงไหมเริม่ ขยายตัว
(Growth Phase) เหยือ่ ภายในหองอาจมีโอกาส
รอดชีวติ แตถา Flashover ลุกพรึบในขัน้ ไฟไหม
เต็มที่ (Fully Developed Phase) ผูต ิดอยูใ นหอง
ไมเคยมีชีวิตรอดออกมา เรียกวา “เตรียมเก็บ
ศพเพือ่ นกันไดเลย”
ดวยเหตุผลดังกลาว นักดับเพลิงทัง้ หลาย
ในยุคนีจ้ ะตองตระหนักอยูต ลอดเวลาวา เมื่อใด
ก็ตามทีต่ อ งเขาไปดับไฟหองภายในบาน อาคาร
พาณิชยหรือโรงงาน เมื่อนั้นเรามีความเสีย่ งจะ
ถูก Flashover เผาตาย อยาทําลอเลนไป หรือจะ
ทําแคยนื ฉีดน้าํ ดับไฟจากภายนอกอาคารซึง่ คุณ
รอดชีวิตแนๆ แตอาจดับไฟไมสําเร็จ
ในยุคปจจุบัน บานและอาคารโดยทั่วไป
จะมีโครงสรางแตกตางไปจากอดีตอยางสิ้นเชิง
สวนใหญมีคุณสมบัติเปนฉนวนกันความรอนดี
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กวาเดิมซึง่ ฉนวนดังกลาวสามารถทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพเมือ่ ตองการใหบานหรืออาคาร
เย็นเพื่อประหยัดพลังงาน ฉนวนจะเปนตัวเก็บ
ความรอนไวกับตัวไมสง เขามาในอาคาร แมแต
กรอบหนาตางก็ยงั เปนฉนวน แตเมือ่ เกิดไฟไหม
ขึน้ มา วัสดุทเี่ ปนฉนวนเหลานีจ้ ะเก็บความรอน
ไวในปริมาณมากกวาปกติ กอนจะเกิดเพลิงโหม
ก็มคี วามรอนสะสมอยูแ ลว เมือ่ เกิดไฟลุกจึงเลีย่ ง
ไมไดที่ความรอนจะเพิ่มสูงขึ้นหลายเทา

เมือ่ ผนัง เพดาน ประตู หนาตาง และสวน
ประกอบอื่นๆ ของตัวหองลวนเปนฉนวน เมื่อ
เกิดอัคคีภัยขึ้นภายใน ปริมาณความรอนของ
เขือ้ เพลิงจะเพิม่ ขึ้นอยางรวดเร็วเนื่องจากมีการ
สะสมในปริมาณมากกอนหนานั้นแลว โอกาส
จะเกิด Flashover จึงคอนขางสูงและภายในระยะ
เวลาที่สั้นลง (เกิดเร็ว) หลังไฟเริ่มตนไหม
จากการสํารวจเมื่ อไม นานมานี้ พบว า
บานและอาคารสํานั กงานนิยมติดตั้ งอุ ปกรณ
เตือนอัคคีภยั จากควัน (Smoke Alarm) สวนใหญ
จะเตือนชวงเกิดไฟขัน้ กอนเริม่ ตน (Early Stage)
เพือ่ ใหมกี ารอพยพคนในอาคารไดทนั เวลา และ
หลังไดรับแจงเหตุ หนวยดับเพลิงก็เดินทางมา
ถึงแลวทําการระงับเหตุ ในหลายกรณี เวลาที่
ผานไปจากการเตือนภัย การแจงเหตุและการ
อพยพ รวมถึงการเดินทางมายังที่เกิดเหตุ ใน
หลายกรณีนักดับเพลิงตองเผชิญหนากับภาวะ
กอนเกิด Flashover เมื่อบุกเขาไประงับเหตุใน
ตัวอาคาร อยาลืมวา หลังจากแจงเตือนอัคคีภัย
แลว ไฟไมไดหยุดไหมเพือ่ รอนักดับเพลิง แตมนั
ไหมตอไปเรือ่ ยๆ กระทัง่ ถึงขัน้ Fully Developed
Phase ซึง่ เปนชวงเวลาทีม่ กั จะเกิดปรากฏการณ
Flashover รุนแรงที่สุด
ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่ง ปจจุบัน
ภายในบานหรือตัวอาคารเต็มไปดวยพลาสติก

หรือมีวัสดุทําดวยพลาสติกเพิม่ มากขึ้น ในอดีต
เครื่องใชภายในบานและเครื่องเรือนทําดวยไม
และใยธรรมชาติ พื้นก็ทําดวยไม มีการปูพรม
บางในบางแหงและบางเวลา แตทุกวันนี้ ไมใช
แคเครื่องเรือนหรือเครื่องมือเครื่องใชเทานัน้ ที่
เปนพลาสติกหรือมีสวนผสมของพลาสติก แต
สวนประกอบโครงสรางปลีกยอยและสวนตกแตง
ภายในหองเกือบทัง้ หมดเปนพลาสติกหรือวัสดุ
สังเคราะห แมแตพรมก็เคลือบดวยสารปองกัน
การขีดขวนทําจากสวนผสมของวัสดุไวไฟ
ระหวางเกิดเพลิงไหมอาจมองไมออกจาก
ภายนอกอาคารวาขางในไฟกําลังลุกโหมรุนแรง
ดังนัน้ จึงจําเปนตองสงหนวยยอยเขาไประงับเหตุ
ภายใน (Interior Crews) เพื่อพยายามคนหา
ตนตอการเกิดเพลิงไหม คนหาผูติดอยูในหอง
รวมทัง้ รายงานสถานการณใหหนวยทีด่ า นนอก
รับทราบเพื่อวางแผนทางยุทธวิธีตอไป หนวย
ระงับเหตุภายในมีหนาที่ความรับผิดชอบคอน
Rollover

ขางหนักและเสีย่ งไดรับอันตรายจาก Flashover
อยางยิง่ แตหลีกเลีย่ งหรือละเวนไมไดในการเขา
ดับไฟบานและอาคารทุกครั้ง
การเรียนรูส งิ่ เกิดขึน้ จริงภายในอาคารที่
ถูกไฟไหมจะมีประโยชนในการวางแผนตอบโต
เหตุไดอยางถูกตองและแมนยํา เราอาจจะรูวา
แทจริงขางในอาคารไมมีเหยื่อติดอยู สามารถ
โจมตีทางยุทธวิธีไดเต็มที่ หรือขางในมีเปลวไฟ
ทุกหนแหง การทุบทําลายเปดทางเขาอาคารโดย
ไมรอบคอบอาจทําใหไฟลุกลามจนควบคุมไมได
สิง่ ทีจ่ ะบอกไดวา ภายในอาคารมีแนวโนม
จะเกิด Flashover อาจรวมถึงควันดําทีห่ นาแนน
ความร อนเพิ่ มสู งขึ้ นผิ ดปกติ อี กทั้ งควันและ
เปลวไฟมวนตัวขึ้นขางบน (Rollover) อัคคีภัย
ขัน้ ขยายตัว (Growth Phase) ตองมีอยูแ มหอ งจะ
ถู กกั้ นแยกเป นส วนหรื อถู ก ป ดล อมด ว ยผนั ง

เครือ่ งเรือนและควันหนาหนาทึบ ควันลักษณะ
หนาทึบและมีสีดําสนิทเชื้อเพลิงที่มีอยูในหอง
เริ่มคายไอ (Vapors) ออกมาแลวและพรอมจะ
ลุกไหมเมื่อสัมผัสความรอนจัด ขณะเดียวกัน
ความรอนจะทวีความเขมขนและขยายตัวอยาง
รวดเร็ว สิ่งที่เรารับรูไ ดเปนอันดับแรกคือความ
รอนที่รอนจนบอกไมถูก ประสบการณเทานั้น
จะทําใหนกั ดับเพลิงแยกแยะไดถงึ ความแตกตาง
ระหวางความรอนจากอัคคีภัยปกติและความ
รอนในสถานการณใกลจะเกิด Flashover
เปลวไฟและควันที่มวนตัวกลับขึ้นไปบน
เพดาน (Rollover) เปนอีกสัญญาณหนึง่ ซึ่งตอง
จับตาอยางใกลชิด เปนการลุกติดไฟของกาซที่
สะสมตัวอยูใ ตเพดาน อาจเริม่ ตนดวยเปลวสีสม
ปะทุเปนระยะๆ จากนั้นถี่ขึ้นและขยายตัวกวาง
ออกเปนทะเลเพลิงครอบคลุมพื้ นที่ ใตเพดาน

เกือบทัง้ หมด ไอรอนและควันขางลางมวนตัวขึน้
ขางบนแลวลุกติดไฟลามไปเรื่อยๆ แมถูกควัน
บดบัง แตถา ตัง้ ใจมอง เราจะเห็นปรากฎการณนี้
ได ในทางวิทยาศาสตร Rollover คือสัญญาณ
ทายๆ ของ Flashover ที่กําลังใกลเขามา
ในสวนของอุปกรณปอ งกันความรอนและ
เปลวไฟโดยเฉพาะชุดดับเพลิง แมวาจะมีความ
กาวหนาไปมาก แตก็ยังไมมีบริษัทใดสามารถ
สรางผลิตภัณฑสามารถตานทาน Flashover ได
เกินกวา 2-3 วินาที เวลาอันนอยนิดนีจ้ ะชวยชีวติ
นักดับเพลิงไดหากมีการปฏิบตั ิทเี่ หมาะสมและ
อยางรวดเร็ว ทวาชุดดับเพลิงทีส่ วมใสกันอยูใ น
ปจจุบันจะไหมทันทีเมื่อสัมผัสความรอนระดับ
1,000 ํ F (540 ํ C) ที่เกิดจาก Flashover ทัง้ นี้
ใหระลึกไวในใจตลอดเวลา Flashover สามารถ
เกิดขึ้นไดในการระงับเหตุตามปกติทั่วไป และ
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จะลดลง ชวยยับยั้ งความเร็วในการเกิดไฟลุก
ทวม ทั้งนี้ จะตองไมมีนักดับเพลิงคนไหนอยูใ น
หองนัน้ เปนอันขาดและผูท าํ หนาทีป่ ด ประตูตอ ง
เตรียมทางหนีทไี ลไวแลว อาจเขาไปอยูใ นหองที่
หางออกไปซึง่ เปลวไฟจาก Flashover ลามไมถงึ
ยุทธวิธนี อี้ าจไมสามารถหยุดการเกิด Flashover
ได แตจะถวงเวลาใหเกิดชาลงเพือ่ นักดับเพลิงใน
บริเวณนัน้ มีเวลาหนีออกไปใหพน รัศมีทาํ ลายลาง
ของเปลวไฟโหมรุนแรงทีอ่ าจจะทะลุทะลวงออก
ไปขางนอกหรือหองที่อยูติดกัน
ยุทธวิธสี ดุ ทาย ทําความเย็นหองรอนระอุ
ดวยน้ําเพื่อถวงเวลาการเกิด Flashover ใชสายสูบ
ดับเพลิงฉีดน้าํ ไปทีบ่ ริเวณเหนือเชือ้ เพลิงที่มชี นั้
ความรอนสะสมอยูห นาแนนซึง่ ไอเชือ้ เพลิงและ
กาซรอนจัดจะถูกทําใหเย็นลง หลีกเลีย่ งการฉีด
กระแทกไปทีต่ วั เชือ้ เพลิงเพราะอาจเกิดสะเก็ดไฟ

บางเหตุการณเงือ่ นไขการเกิด Flashover กอตัว
ขึน้ อยางรวดเร็วจนตัง้ รับไมทนั ฉะนัน้ เมือ่ เขาไป
ดับไฟในอาคารตองรอบคอบและระมัดระวัง ทุก
ยางกาวลวนมีอันตราย จงมองหาทางรอดไว
ประตู หนาตาง หรือชองเปดตางๆ อยูที่ไหนให
จดจําไว หากเกิดเหตุไมคาดฝน เปลวไฟลอมตัว
ขณะรอนจัดใกลเกิด Flashover เต็มที เราจะได
หนีออกมาไดทันกอนถูกเผาทั้งเปน
หลายคนถาม วิธปี องกันไมให Flashover
เกิดขึน้ มีหรือไม ตอบแบบกําปน ทุบดิน “คุณตอง
ดับไฟที่กําลังเกิดขึ้นมานั้นใหได (โดยเร็ว)” เมื่อ
ไฟดับการสงผานความรอนก็จะหยุดลง อุณหภูมิ
ที่กําลังพุงสูงขึ้นจะนิ่งอยูกับที่แลวเริ่มลดต่ําลง
ฟงดูงายแตทํายาก (มาก) แตเปนเรื่องทาทาย
ความสามารถของนักดับเพลิงในการงัดยุทธวิธี
ที่ไดร่ําเรียนมาออกมาใชเพื่ อสยบ Flashover
หรืออยางนอยถวงเวลาใหเกิดชาลงเพื่อตัวเอง
และเพื่อนรวมงานมีเวลาหนีออกมาทัน
ยุทธิวิธีแรกที่สามารถถวงเวลาการเกิด
Flashover คือ การระบายอากาศ (Ventilation)
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เปนการไลความรอนและไอเชือ้ เพลิงอุณหภูมสิ งู
ไหลออกไปจากตัวหองที่เกิดเพลิงไหมโดยการ
นําอากาศจากภายนอกที่เย็นกวาเขามาแทนที่
แตเนือ่ งจากเมื่อความรอนถูกไลออกไป ไฟก็จะ
สรางขึ้นใหมทนั ที ดังนัน้ การระบายอากาศตอง
ทําอยางรวดเร็วและตอเนือ่ งจึงจะมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ใหอากาศเย็นเขามาแทนทีอ่ ากาศรอนทีส่ ราง
ขึ้นมาใหมในอัตราที่เทาเทียมกันหรือมากกวา
ไมเชนนัน้ จะเกิดการสะสมความรอนในปริมาณ
มากจนไลออกไปไมทนั การระบายควันเกิดการ
ลมเหลว สถานการณจะกลับมาเลวรายอีกครั้ง
ยุทธวิธีทสี่ องในการถวงเวลา Flashover
ไดแก ปดหองทีเ่ กิดเพลิงไหมและใกลปะทุเปน
ไฟโหม Flashover ใหมดิ ชิด โดยปดประตูไมให
อากาศเขาไปชวยในการเผาไหม อัตราการปะทุ

หรือลูกไฟกระจายไปทัว่ หองทําใหเปลวไฟขยาย
ตัวและความรอนเพิ่มขึ้นจนควบคุมไมได
ทัง้ นี้ การทําใหอณ
ุ หภูมภิ ายในหองทีเ่ กิด
เพลิงไหมลดลงเปนเพียงการชะลอปรากฏการณ
Flashover ไมใหเกิดขึน้ เร็วเกินไปจนนักดับเพลิง
หนีออกมาไมทนั การจะยับยั้ง Flashover ใหได
ผลจริงๆ ตองฉีดน้าํ ลําตรงไปทีต่ วั เชือ้ เพลิงใหนา้ํ
ชําแรกลงไปจนถึงแกนเชือ้ เพลิงลึกสุดทีเ่ รียกวา
“Deep Seat” จึงจะดับสนิทและไมมีโอกาสลุก
ไหมขนึ้ มาใหมไดอีก แตดังไดกลาวไปแลว การ
ฉีดน้ําใสเชื้อเพลิงตรงๆ ภายในหองแคบๆ จะ
“เสียมากกวาได” นักดับเพลิงผูม ปี ระสบการณ
จะหลีกเลีย่ งการฉีดน้ําดวยวิธีนี้
เมือ่ ฉีดน้าํ ลําตรงเหนือเชือ้ เพลิงหรือบริเวณ
เปลือกนอกสุดของเชือ้ เพลิงเพือ่ ลดความรอนของ

ไอสารและกาซตางๆ มีสิ่งหนึง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นไดแก
“ไอน้ํา” ในชวงแรกสุดของการเกิดไอน้าํ นักดับ
เพลิงจะชะงักเพราะความรอนจัดและอบอาว แต
สักครูจ ะเริม่ ปรับตัวได ทวาปญหาทีต่ ามมาติดๆ
คือทัศนวิสยั ไอน้าํ ปกคลุมหนาเหมือนหมอกลง
เมือ่ ผสมกับควันจะมองสิง่ ที่อยูขา งหนาในระยะ
ใกลๆ ไดคอ นขางลําบาก วิธแี กใหฉดี น้าํ ลักษณะ
การระเบิดฝอยน้ําเปนจังหวะ (เปดหัวฉีดอยาง
แรงแลวปดทันที) ขึ้นไปที่เพดาน (Short Burst
Overhead) สลับกับการฉีดลําตรงเหนือเชือ้ เพลิง
เพื่อลดการเกิดหมอกไอน้ํา
ขอเท็จจริงของปรากฏการณ Flashover ที่
หลายคนไมรู นัน่ คือ Flashover ไมไดขนึ้ กับเวลา
พูดงายๆ วา จะเกิดเมือ่ ไหรกไ็ ด บางกรณีไฟไหม
ไปไดเพียง 3 นาทีก็เกิดแลว แตหลายกรณีก็ใช
เวลานานกวานัน้ เงือ่ นไขจะทําใหเกิด Flashover
เทาที่นักวิจัยไดศึกษากันมาพบวาจะเกี่ยวของ
ขนาดกับตัวหองทีเ่ กิดเพลิงไหม ขนาดและความ
สามารถในการลุกไหมของเชื้อเพลิงที่มีอยูในหอง
รวมถึงโครงสรางของอาคารหรือหองที่ไฟปะทุ
อยูขางใน แนนอนวา สิ่งตางๆ เหลานี้มองจาก
ภายนอกอาคารไมเห็น จําเปนตองมีนกั ดับเพลิง
จํานวนหนึง่ เขาไปตรวจสอบขางในโดยทําหนาที่

หลายอยางทั้งพยายามดับไฟตนเพลิง ระบาย
อากาศ สังเกตุการณ Flashover แลวรายงานให
หัวหนาทีมทราบ เหนือสิ่งอื่นใด พวกเขาตอง
พรอมจะหนีภัยออกมาในทุกขณะจิต
ผูที่ ตองปฏิบัติงานดับไฟภายในอาคาร
(ความจริงกคือสมาชิกนักดับเพลิงทุกคนในสถานี
นั่นแหละ) จําเปนตองไดรับการฝกสังเกตุและ
หนีภยั Flashover โดยเขาไปในตูค อนเทนนอรที่
จุดไฟขนาดใหญไวรอ ครูฝก จะอธิบายใหฟง เปน
ลําดับวา ขัน้ ตอนของการลุกไหมมอี ะไรบางและ
ขั้นตอนใดจะเริ่มเกิด Rollover และ Flashover
ไฮไลทคือภาวะกอนไฟลุกทวมทั้งหอง ผูเขารับ
การฝกจะไดเรียนรูก ารสังเกตุอคั คีภยั การสัมผัส
ดวยประสาททัง้ หาถึงความรอนแรงของเปลวเพลิง
ทัง้ แสงสีเสียงและอุณหภูมสิ งู จนชุดดับเพลิงแทบ
ละลาย ทายที่สุดพวกเขาจะมีโอกาสเรียนรูการ
หนวงเวลาและระงับแนวโนมการเกิด Flashover
ดวยยุทธิวิธีตางๆ ไมวาจะเปนฉีดน้ํา ผนึกหอง
ระบายอากาศ ฯลฯ ขึ้นอยูกับวาครูฝกมีความรู
และประสบการณมากนอยขนาดไหน
การฝกผจญไฟจริงในตูท บึ เปนหลักสูตรที่
ขาดไมไดสาํ หรับนักดับเพลิงยุคใหม ดวยเหตุผล
Flashover สามารถเกิดขึน้ งายและเร็วตามความ

เจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีวสั ดุและการออกแบบ
โครงสราง ไมวาคุณจะไปดับไฟทีไ่ หน บานใหญ
บานเล็กหรืออาคารสูง คุณมีแนวโนมจะพบกับ
Flashover ไดทั้งนั้นโดยไมมีขอยกเวน เพียงแต
คุณทําการบานมาดีหรือเปลา การฝกเผชิญหนา
Flashover ในตูค อนเทนเนอรจะทําใหคณ
ุ พรอม
จะตอสูกับสถานการณเลวรายที่สุด อยางนอย
คุณก็รลู วงหนามาแลว ปรากฏการณ Flashover
มีรูปรางหนาตาเปนอยางไร
นอกจากนี้ คุณยังจะตองศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ Flashover ในแงมุมตางๆ จากสื่อที่หา
ไดไมยากนักโดยเฉพาะสือ่ ออนไลน เพื่อคุณจะ
ไดเรียนวิธเี อาตัวเอารอดออกมาในสถานการณ
พลิกผันซึง่ ทําใหนกั ดับเพลิงรุน แลวรุนเลาเสียชีวติ
มาแลวหลายรอยราย
ดวยความสัตยจริง ไมเคยมีใครดับไฟ
Flashover ไดสําเร็จ เมือ่ มันเกิดขึน้ มา คุณไมมี
โอกาสกระดิกนิว้ บังคับหัวฉีด สิง่ ทีน่ กั ดับเพลิง
แมแตระดับปรมาจารยทําไดกแ็ คสงั เกตุการณ
ดวยความระมัดระวัง พรอมกับปองกันไมให
เกิดเงื่อนไขความเสี่ยง โดยมีเปาหมายเพื่อ
ถวงเวลาไมให Flashover เกิดเร็วเกินไปจนหนี
ออกมาไมทนั พวกเราทําไดแคนจี้ ริงๆ
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