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ระเบิดของเหลวเดือดเปนไอหรือทีเ่ รียกวา
ปรากฏการณ BLEVE (Boiling Liquid Expanding
Vapor Explosion) หมายถึง ของเหลวในถังบรรจุ
ไมจาํ กัดขนาดไดรบั ความรอนจนทําใหของเหลว
ที่อยูขางในเดือดกลายเปนไอ ซึ่งไอดังกลาวมี
แรงดันสูงเมื่อไมมีที่ระบาย แรงดันมหาศาลจึง
ทําใหโครงสรางของถังบรรจุปริแตกในลักษณะของ
การระเบิดแลวไอสารที่อยูขางในจะพุงออกมา
สัมผัสความรอนหรือเปลวไฟโดยตรงจะทําให
เกิดการลุกไหมรุนแรงเปนลูกไฟที่มีแรงขับพุง
ไปขางหนาพรอมกับเศษวัสดุของถังบรรจุ นักดับ
เพลิงหรือบุคคลใดๆ ก็ตามทีอ่ ยูใ นรัศมีของการ
ระเบิดมีความเสี่ยงจะไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือ
ถึงขัน้ เสียชีวิต
ในสหรัฐอเมริกามีปรากฏการณ BLEVE
เกิดขึ้นบอยครั้ง แตละครั้งมีผูบาดเจ็บและเสีย
ชีวิตหลายราย เมืองครีเซนส เมืองคิงแมน รัฐ
แคลิฟอรเนีย ยานเวฟเวอรีในเมืองเมมฟส รัฐ
เทนเนสซี สหรัฐอเมริกา สถานที่ตางๆ เหลานี้
เคยประสบภัยพิบัติจาก BLEVE มาแลว เปน

อุ บั ติ เหตุ เ กี่ ยวข อ งกั บ แก สป โตรเลี ย มเหลว
(LPG) มีผเู สียชีวติ ไป 37 ราย ในจํานวนนัน้ 17
รายเปนนักดับเพลิง มีผูบาดเจ็บทั้งหมด 200
ราย นอกจากนี้ ทีเ่ มืองวอรวคิ รัฐควีเบค ประเทศ
แคนาดา และเมื องเบิ ร นไซด รั ฐอิ ลลิ นอยส
สหรัฐอเมริกาประสบกับหายนะถังแกส LPG ถูก
ความรอนเผาจนระเบิดเมื่อแปดปที่แลว ทําให
นักดับเพลิงเสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บ 5 ราย
นึกภาพคุณกําลังนอนอยูบนเตียงในคืน
อันหนาวเย็นชวงตนฤดูใบไมผลิแลวไดรบั แจงเหตุ
ไฟไหมถังแกส LPG ทีย่ านชานเมืองหางออกไป
2 ไมล ศูนยวิทยุระบุไฟลุกไหมเมื่อประมาณ 5

นาทีกอนหนาเมื่ อรถบรรทุกพุ งชนทอสงแกส
LPG ทีต่ อ ออกมาจากถังบรรจุ เมือ่ แกสลุกติดไฟ
ก็มีการแจงเหตุมาที่หนวยดับเพลิง
คุณไปถึงที่เกิดเหตุภายในเวลาเกือบ 9
นาทีนบั ตัง้ แตถกู เรียกตัวโดยมาพรอมเจาหนาที่
ดับเพลิงอีก 19 นายเพื่อเขาระงับเหตุถังเหล็ก
กลาบรรจุแกสขนาด 18,000 แกลลอนทีต่ กอยู
ในกองไฟ วาลวระบายความดัน (PRV) 2 ตัวที่
อยูบ นยอดถังสงเสียงคํารามเหมือนเครือ่ งไอพน
เสียงดังจนไมรวู า ตัวคุณเองกําลังคิดอะไรอยู คุณ
และเพื่อนรวมงานตรงไปฉีดฝอยน้ําบริเวณตึก
ใกลเคียงเพือ่ ปองกันไมใหลกุ เปนไฟจากความรอน
อันเขมขนทีส่ ง มาจากเปลวเพลิง LPG สมาชิก ใน
หนวยบางคนกําลังจัดเตรียมถังบรรจุนา้ํ เคลือ่ นที่
ได พร อมลากสายสู บออมาจากที่ เก็ บ ขณะที่
เพลิงไหมอยูห า งออกไปแค 100 ฟุต (30 เมตร)
แลวทันใดนั้นเอง ระเบิดเสียงดังแสบแกวหูก็
อุบตั ิขนึ้ ชิน้ สวนขนาดใหญของถังแกสปลิววอน
ไปทุกทิศทาง นักดับเพลิงสองนายถูกชิ้นสวน
ขนาดใหญกระแทก ขณะที่อีกชิ้นหนึ่งพุงทะลุ
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อาคารทีอ่ ยูใ กลเคียง นักดับเพลิงคนอืน่ ๆ ไดรบั
บาดเจ็บจากเศษชิ้นสวนที่พุงออกมาจากลูกไฟ
ของการระเบิด คุณถูกเหวีย่ งลมลงกับพืน้ เพราะ
แรงระเบิดและรูส กึ ไดวา มีความรอนมหาศาลจาก
เพลิงไหมพุงปะทะตัว เมื่อคุณพยุงตัวลุกขึ้นมา
ได คุณคิดถึงเพื่อนรวมงานและอยากชวยเหลือ
พวกเขาโดยเร็วทีส่ ุด

เมื่ อลู กไฟหมดไป สถานที่ นั้ นมื ดและ
เงียบสงัดในทันที เสียงที่คุณไดยินมีเพียงเสียง
เครื่องยนตรถดับเพลิงและเสียงเพื่อนรวมงาน
รองโหยหวนดวยความเจ็บปวดเทานั้นเอง นัก
ดับเพลิงบางคนขุดรอยแยกทีเ่ กิดจากการระเบิด
เพื่ อค นหาเพื่ อนที่ ห ายไปเหมื อนคนเสี ยสติ
โดยสรุปแลว นักดับเพลิง 6 นาย ไดรบั บาดเจ็บ
ถูกไฟไหม ถูกกระแทก บาดเจ็บ บวม บางคน
กระดูกแตก มี 2 นาย เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เหตุการณดงั กลาวเกิดขึน้ จริง ขอมูลไดจาก
รายงานของสมาคมปองกันอัคคีภยั แหงชาติสหรัฐฯ
(NFPA; National Fire Protection Association)
คณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภั ยและ
อันตรายจากสารเคมีแหงสหรัฐฯ (CSB; U.S.
Chemical Safety and Hazard Investigation
Board) และสถาบันความปลอดภัยและสุขภาพ
ในการทํางานแหงชาติสหรัฐฯ (NIOSH; U.S.
National Institute for Occupational Safety and
Health) โดยเปนผลการสอบสวนกรณีการเกิด
BLEVE ในรัฐไอโอวา เมื่อป 1998
หลายปที่ผานมา ปรากฏการณ BLEVE
เกิดขึน้ บอยครัง้ คราชีวติ พลเรือนและนักดับเพลิง
ไปหลายราย สวนใหญจะเกี่ยวของกับถังบรรจุ
ขนาดใหญ 18,000-34,000 แกลลอนทัง้ แบบ
ตัง้ ประจําทีแ่ ละใชในการขนสง ทีน่ า สนใจคือ นัก
ดับเพลิงที่เสียชีวติ ทัง้ หมดเกิดขึน้ ในชนบทหรือ
ลานเก็บถังแกสทีเ่ กีย่ วของกับถังเหล็กขนาดเล็ก
ไมไดบุฉนวน
ผู ปฏิบัติหนาที่ ระงับเหตุปรากฏการณ
BLEVE อาจมองขามตัวแปรทีเ่ ปนความเสีย่ งขัน้
วิกฤต อีกทัง้ ความเขาใจผิดบางประการเกีย่ วกับ
อัคคีภยั ทีเ่ กิดจากแกสอัดความดันก็มสี ว นสําคัญ
ดังนัน้ การตรวจสอบความเสีย่ งและทําความเขาใจ

ความเป นจริ งเกี่ ยวกั บปรากฏการณ BLEVE
ปองกันไมใหนักดับเพลิงเสียชีวิตในอนาคตได
ปญหาในหารฝกอบรม
แมวา จะมีการฝกอบรมนักดับเพลิงทีเ่ นน
ในการเอาตัวรอดจากอันตรายของปรากฏการณ
BLEVE อยางมากมาย แตผูปฏิบัติงานก็ยังคงมี
ความเสี่ยงสูงที่จะตองเสียสละชีวิตของพวกเขา
ในการเอาชนะเพลิงไหมแกสแรงดันมหาศาล มี
การตั้งขอสังเกต เนือ่ งจากแตละหนวยดับเพลิง
มีบทสรุปในขอสันนิษฐานของตัวเอง สงผลให
แนวทางการตอบโตเหตุฉกุ เฉิน BLEVE ทีถ่ กู ตอง
ตามหลักวิชาการซึง่ สถาบันความปลอดภัยหรือ
หนวยงานกลางแนะนําไวไมไดนาํ ไปปฏิบตั อิ ยาง
จริงจังจึงเกิดปญหาในการระงับเหตุ โดยเฉพาะ
การปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน
เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ นักวชาการชือ่ ฟรานซิส
แอล. แบรนนิแกน (Francis L. Brannigan) ผู
เขียนตํารา “การสรางองคความรูส าํ หรับหนวย
ดับเพลิง” (Building Construction for the Fire
Service) ฉบับพิมพครั้งที่ 3 และสมาชิกคณะที่
ปรึกษาบรรณาธิการนิตยสาร Fire Engineering
ตัง้ ขอสงสัย การสอนใหนกั ดับเพลิงพยายามเขา
ไปปดวาลวถังแกสขณะเกิดวิกฤตถังรอนจัดอาจ
ทําใหนักดับเพลิงตกอยูในอันตราย ในขอเขียน
ลาสุด เขาถามซ้าํ “การใชยุทธิวิธีเขาไปปดวาลว
ทําใหนักดับเพลิงประเมินอันตรายผิดพลาด ใช
หรื อ ไม ” คลายกันกับ วินเซ็นต ดันน (Vincent
Dunn) นักดับเพลิงเกษียณ อดีตรองหัวหนา
หนวยดับเพลิงนิวยอรก (NYFD) ตั้งคําถามวา
“ขอบเขตการระเบิดของถังบรรจุแกสอยูที่ไหน”
ซึ่ งนักดับเพลิงจํานวนมากหาคําตอบไดอยาง
ยากเย็น ขณะที่ สตีเฟน แอล. เฮอรแมนน
(Stephen L. Hermann) ผูเชี่ยวชาญดานวัตถุ
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อันตรายจากรัฐแอริโซนา ผูม ปี ระสบการณงาน
ตอบโตอบุ ตั เิ หตุจากการขนสงระหวางรัฐนับครัง้
ไมถวนถามผู มีสวนเกี่ ยวของในการฝ กอบรม
นักดับเพลิง “ทําไมเราไมฝกนักดับเพลิงใน
สิง่ ทีเ่ ราจะตองเผชิญหนา” และ “ทําไมเราไม
ฝกนักดับเพลิงใหปฏิบัติอยางถูกตองในการ
ตอบโตเหตุถงั แกสอัดความดัน”
นักดับเพลิงที่ เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัย
ลักษณะดังกลาวนี้เปนเพราะเงื่อนไขอื่นๆ เชน
ลืมโศกนาฏกรรมในอดีต เอาบทเรียนเกามา
เรียนรูใหม คนมีตําแหนงสูงลาออกทําใหเสีย
ผูมีประสบการณไป อยูในสภาวะเปลี่ยนแปลง
ยุ ทธวิ ธี ไม ได ผู ปฏิ บั ติ ง านมี ป ญหาด านการ
มองเห็น หรือทําอะไรงายๆ ไมนกึ ถึงผลรายทีจ่ ะ

เกิดขึน้ ตามมา รวมไปถึงความไมรใู นเรือ่ งทีเ่ ปน
พื้นฐานของอันตรายและความเสี่ยงที่มีอยู
ไมวา อะไรก็ตามเปนเหตุทาํ ใหนกั ดับเพลิง
เสียชีวิตจากปรากฏการณ BLEVE ความจําเปน
เรงดวนที่ทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองทําก็คือ ให
การศึกษาและฝกอบรมผูป ฏิบตั งิ านเพือ่ กระจาย
ความรูเกี่ยวกับการระงับเหตุอัคคีภัยจากแกส
ปโตรเลียมเหลวและที่บรรจุที่ถูกตอง เปนการ
สงเสริมความปลอดภัยของนักดับเพลิง โดยการ
มีสวนรวมในการฝกจะทําใหสามารถระบุไดวา
อะไรคือ BLEVE และจะตองทําอยางไรในการ
ตอบโตที่เหมาะสม
ความพยายามในการฝกอบรมชวงทศวรรษ
1970 และ 1980 โดยองคกรเดินรถไฟหลัก
ของสหรัฐอเมริกาทําใหผปู ฏิบตั งิ านมองเห็นอันตราย
ของถังบรรจุแกส LPG ที่เรียกวาปรากฏการณ
BLEVE ไดชัดเจนขึ้น สถาบันดับเพลิงแหงชาติ
สหรัฐฯ (The National Fire Academy) ไดมสี ว น

ในการพัฒนาหลักสูตรสําหรับผูป ฏิบตั งิ านตอบโต
เหตุขนึ้ เริม่ ตน สวน NFPA ไดจดั ทําวิดโี อเทปเรือ่ ง
“BLEVE” ในป 1977 มีเนือ้ หาเกีย่ วกับการเกิด
BLEVE และวิธีการตอบโตเหตุอยางถูกวิธีเพื่อ
ใหเกิดความปลอดภัยทั้งแกตัวนักดับเพลิงและ
ประชาชนทีอ่ ยูใ นเหตุการณ ขณะทีส่ มาคมแกส
โพรเพนแหงชาติสหรัฐฯ (NPGA) ทําโปรแกรม
การฝกอบรมความปลอดภัยในการดับไฟแกส
โพรเพน (LPG) โปรแกรมนีส้ รางขึน้ โดยไมเคิล
ฮิลเดอแบรน และ เกร กอรี นอลล (Michael

Hildebrand and Gregory Noll) ในนาม บริษัท
ฮิลเดอ แบรนและนอลล ซึ่งไดจัดสงใหสถานี
ดับเพลิงทุกแหงในสหรัฐอเมริกาโดยไมคดิ มูลคา
ความจริงของปรากฏการณ BLEVE
BLEVE (ออกเสียงวา “บลีฟ-เว”) เปน
อักษรยอทีต่ งั้ ขึน้ โดยนักวิจยั ของสถาบัน Factory
Mutual (FM) 3 ราย โดยเมือ่ วันที่ 24 เมษายน
ป 1957 ถังบรรจุขนาดใหญไดรบั ความเสียหาย
ซึง่ เปนผลมาจากสวนผสมสารฟอรมาลีน (สาร
ละลายแกสฟอรมาดีไฮดในน้ํา) กับฟนอล เกิด
ความรอนจัดในหองปฏิกรณเคมีภายในสถาบัน
จากการสอบสวนหลังเกิดเหตุจากแบบจําลองทาง
กายภาพของถังบรรจุพบวาแรงดันปริมาณมาก
เกิดขึน้ เมือ่ ของเหลวมีอณ
ุ หภูมสิ งู กวาจุดเดือดของ
ตัวเองในชวงเวลาเดียวกับทีบ่ รรจุเกิดความเสียหาย
แกสเหลวเปนตัวอยางทีด่ ีในกรณีนี้ จากผลของ
การสังเกตการณและเพื่อหลีกเลี่ยงการใชคําที่
รุนแรงกวานี้ นักวิจยั 3 คนของสถาบัน FM เจมส
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บี. สมิธ วิลเลียม เอส.มารช และ วิลเบอร
แอล. วอลล จึงตั้งชื่อปรากฏการณนี้วา BLEVE
(Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion)
วิลเบอรยายไปทํางานกับองคกร NFPA
ในตําแหน งวิ ศวกรป องกั นอั คคี ภั ยและได นํา
เสนอเรื่อง BLEVE หลายครั้ง ในบทความลงใน
หนาวารสาร NFPA Fire Journal ฉบับเดือน
พฤศจิ ก ายน 1978 ชื่ อเรื่ อ ง “จริ ง ๆแล ว
อะไรคือ BLEVE” (Just What Is a BLEVE?) ซึง่
เขาไดอางอิงคําจํากัดความของ NFPA ที่ระบุวา
“ความเสียหายของทีบ่ รรจุ โดยฉีกหรือแตกออก
เปนสองสวนขึน้ ไปในชวงเวลาทีข่ องเหลวภายใน
ทีบ่ รรจุนนั้ มีอณ
ุ หภูมสิ งู กวาจุดเดือดของตัวเองที่
ความดันบรรยากาศปกติ”
ในขณะที่ คําจํากั ดความค อนข างกว าง
วิลเบอรชใี้ หเห็น คําอธิบายของเขาคือ “ของจริง”
เขากังวล ความสับสนเกี่ยวกับความหมายของ
BLEVE จะนํามาซึง่ การปฏิบตั ทิ ไี่ มถกู ตองในการ
ระงับเหตุ ความเปนจริงคือ กลไกการเกิด BLEVE
เปนผลมาจากปฏิกิริยาทางกายภาพเมื่ อวัตถุ
เปลีย่ นสถานะจากของเหลวกลายเปนแกสซึง่ สง
ผลใหเกิด “ความดัน” ความจริงขอนี้แตกตาง
จากปฏิกริ ยิ าทางเคมีเมือ่ วัตถุเปลีย่ นสถานะเปน
อยางอื่ นโดยเฉพาะเปลี่ ยนเปนแกสทําใหเกิด
การระเบิดทางเคมี ชือ่ “BLEVE” ถือเปนการตัง้
ผิด เพราะในทางเทคนิคแลว ปรากฏการณนี้
ไมใชการระเบิด แตเปน “ความดัน” ทีเ่ กิดจาก
แกสของเหลวเปลี่ยนสถานะเปนไอหรือแกสซึ่ง
มีปริมาณมากและรุนแรง

วิลเบอรยังระบุอีกวา คําจํากัดความของ
BLEVE ไมเกี่ยวกับสาเหตุความเสียหายของที่
บรรจุ เมือ่ ปรากฏการณ BLEVE เกิดขึน้ ทีบ่ รรจุ
จะอยูภ ายใตความดันซึง่ ในเวลาตอมาความดัน
จะมีมากกวาความแข็งแรงของที่บรรจุ แลวที่
บรรจุจะถูกทําใหเสือ่ มลงไปไมทางใดก็ทางหนึง่
(ถูกกระแทก กัดกรอน ไฟไหม) วิลเบอรอธิบาย
ตอถึงรูปแบบที่แตกตางกันไปของ BLEVE เชน
ที่บรรจุถูกเปลวไฟเผา หากแกสในรูปของเหลว
เปนชนิดไวไฟและถูกปลอยอออกมาจากผลของ
การเกิด BLEVE ตองระวังอันตรายจากการเกิด
ลูกไฟและหมอกไอสารทีจ่ ะลุกติดไฟ วิลเบอรยงั
เตือนวาการเนนความสนใจเฉพาะแกสเหลวไวไฟ
เทานั้นเปนเรื่องที่ไมถูกตองทั้งหมด เนื่องจาก

BLEVE เกิ ด ขึ้ นได ทั้ งแก ส เหลวที่ ไวไฟและ
ไมไวไฟ (Non-flammable & Flammable)
ไมเคิล เอ.เบิรก (Michael A. Birk)
วิศวกรและศาสตราจารยประจํามหาวิทยาลัย
ควีนส ในเมืองคิงสตัน รัฐออนตาริโอ ประเทศ
แคนาดา ไดแสดงทัศนะเกีย่ วกับ BLEVE ไวดงั นี้
“คุณจะพบกับ BLEVE เมือ่ ทีบ่ รรจุแกสเหลวเกิด
หายนะจากความดัน ไมสําคัญวาที่บรรจุไดรับ
ความเสียหาย ไดอยางไร อาจเปนเพราะถูกไฟ
เผา ถูกกระแทก ถูกกัดกรอน ฯลฯ ปรากฏการณ
BLEVE คือไอจากของเหลวทีไ่ ดรบั ความรอนจน
เดือดเกิดการขยายตัวแลวระเบิดออกไปซึ่งจะ
เกิดขึ้นไดเมื่อที่บรรจุเปดกวางออกเต็มที”่ เขา
กลาวตออีกวา “BLEVE” เปนการระเบิดทาง
กายภาพจากไอทีม่ คี วามดันของของเหลวทีก่ ลัน่
ตัวอยางรวดเร็ว เมือ่ ทีบ่ รรจุไดรบั ความเสียหาย
ไอสารอัดแนนในชองวางของบรรจุจะสงคลื่ น
กระแทก (Shock Wave) ออกมาขางนอกและ
พร อมจะจุ ดติ ด หากเป นสารไวไฟจะมี ลู กไฟ
ตามมา การปลดปลอยไอสารที่มีแรงดันอยาง
รวดเร็วมีลั กษณะเป นการระเบิดที่ มี พลั งงาน
มหาศาลพุงไปขางหนา
ตามแบบจําลองพฤติกรรมวัตถุอนั ตราย
ทัว่ ไป (GHMBO; General Hazardous Materials
Behavior Model) สรางขึน้ โดย ลุดวิก เบนเนอร
(Ludwig Benner) BLEVE ถูกพิจารณาเปน “ชวง
เวลาของการปลดปลอย” จากผลของทีบ่ รรจุเกิด
ความเสี ยหาย ดังอธิ บายไปในตอนต น เมื่ อ
ที่บรรจุเกิดความเสียหายหรือแตกออก BLEVE
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จึงเกิดขึ้นอยางอิสระ การปลดปลอยแรงดันจะ
เกิดในเวลาเดียวกับทีบ่ รรจุเกิดความเสียหายหรือ
แตกออกและพลังงานจะทะลักออกมาอยางรุนแรง
ในทัศนะของลุดวิก ความรุนแรงของการปลอย
ความดันจะขึ้ นอยูกับคุณสมบัติ สถานะ และ
ปริมาณของผลิตภัณฑทอี่ ยูใ นทีบ่ รรจุ อัตราการ
ไหลหรือการปลอยแรงดัน แรงขับเคลื่อน หรือ
แมกระทั่งสภาพอากาศ โดยลุดวิกไดย้ําวา การ
วิเคราะหเหตุการณวตั ถุอนั ตรายจะตองทําความ
เขาใจกับการปลดปลอยแรงดันเปนพิเศษซึง่ จะ
ชวยไดมากในการประเมินและทํานายอันตราย
ที่จะเกิดขึ้นจาก BLEVE ไดแมนยําขึ้น
เดวิด เลแซก (David Lesak) นักเขียน
ดานวัตถุอันตราย ผูบรรยาย และเปนผูคิดคน
หลักสูตรการอบรมผูม ชี อื่ เสียงระดับชาติอธิบาย
ความหมายของ BLEVE “ความดันทีป่ ลอยออก
มาจากทีบ่ รรจุซงึ่ ไดรบั ความเสียหายรายแรง”
ผลลัพธของ BLEVE คือ การทําลายลางพืน้ ทีเ่ กิด
เหตุและที่อยูติดกันทั้งหมด และมีแนวโนมจะ
สรางความเสียตอชีวติ และทรัพยสนิ ปริมาณมาก
ดังที่ทราบกันแลววา BLEVE ที่เกิดขึ้นมี
หลายประเภท และแต ละประเภทมี ลั กษณะ
เฉพาะตัว ในเดือนตุลาคม ป 1995 นิตยสาร
Chemical Business ลงบทความเรื่อง “Boiling
Liquid Expanding Vapor Explosion (BLEVE)An Overview” เขียนโดย วี.เค.ซิงค (V.K. Singh)
และ เอ.ดี. คาราอิต (A.D. Kharait) ไดอา งอิงผล
การวิจยั ของ ริชารด ดับเบิล้ ยู. พรัฟ (Richard
W. Prugh) ซึ่งเปนนําบันทึกการเกิด BLEVE
ประเภทตางๆ ทั่วโลกในรอบ 60 ป (ชวงเวลา

ระหวางป 1926-1986) มาเผยแพร ซึ่ งมี
ปรากฏการณ BLEVE ประเภทตางๆ แยกตาม
สาเหตุการเกิดเรียงตามลําดับจํานวนครัง้ ทีเ่ กิด
ขึ้น จากมากไปหานอยดังนี้
1. ถั งบรรจุ ถู กเพลิ ง ไหม หรื อเปลวไฟ
เผา (Fire or Flame Impingement) 18 ครั้ง
2. ถังบรรจุเกิดความเสียหายภายนอก
จากการถู กชน หรื อถู ก กระแทก (Physical
Damage) 11 ครัง้
3. ถั ง บรรจุ เ ติ มแก ส ของเหลวจนล น
(Overfilling) ส วนใหญเกิ ดกอนวาล วระบาย
ความดัน (PRV) จะทํางาน 10 ครั้ง
4. ถั งบรรจุ เกิ ดปฏิ กิ ริ ยาภายในที่
ควบคุมไมได (Runaway Reaction) เนื่องจาก
แกสเหลวเกิดความรอนสูง 6 ครั้ง
5. ถังบรรจุรอนจัด (Overheating) โดย
ทีว่ าลวระบายความดัน (PRV) ไมทาํ งาน 3 ครัง้
6. ถังบรรจุระเบิด (Explosion) เกิดขึ้น
บริเวณชองวางของถังที่มีไออัดแนนอยู 1 ครั้ง
7. ความเสียหายทางกล (Mechanical
Failure) เชน ลดความดันในอัตรามากเกินไป
1 ครัง้
รวมเกิดขึน้ ทัง้ หมด 50 ครัง้
สําหรับขนาดของ BLEVE ขึน้ อยูก บั ขนาด
และน้ําหนักของที่บรรจุและปริมาณของเหลวที่
เหลื ออยู ข างในขณะเกิ ดปรากฏการณ นี้ พู ด
งายๆ “ทีบ่ รรจุขนาดใหญ ปรากฏการณ BLEVE
จะใหญตามไปดวย” ถังบรรจุแกสเหลวที่เกิด
BLEVE เนือ่ งจากถูกเปลวไฟเผา สวนใหญมขี อง
เหลวเหลืออยูข า งในถัง 1/2 - 3/4 ของความจุ

ทีส่ าํ คัญการทําลายลางถังบรรจุทาํ ใหเกิดแรงผลัก
วัตถุใหพงุ ไปขางหนาเหมือนจรวดเปนระยะทาง
ไกล ตามรายงานของ NFPA มีการเสียชีวิตจาก
วัตถุทพี่ งุ ออกจากแรงระเบิดของถังในระยะหาง
ถึง 800 ฟุต (240 เมตร)
นอกจากนี้ หากวัตถุอนั ตรายทีอ่ ยูภ ายใน
ถังบรรจุอาจกลัน่ เปนไอไมหมดขณะเกิด BLEVE
มันอาจถูกขับออกไปจากถังได นักดับเพลิงที่
รอดชีวิตจาก BLEVE รายหนึ่งบอกวา เขาไดรับ
ความเย็นจากการกลั่นตัวเปนไอของของเหลว
อยางฉับพลันจึงพนอันตรายมาได
งานวิจัยของ เอ. เอ็ม. เบิรก เกี่ยวกับ
ระยะห า งที่ ปลอดภั ย จาก BLEVE สํ า หรั บ
บุคลากรผูปฏิบัติงาน ระบุวา ตองเปนระยะ 4
เทาของรัศมีลกู ไฟทีเ่ กิดจากถังบรรจุขนาดจําเพาะ
ตัวอยาง ถังบรรจุขนาด 1,000 ลิตร ตองการ
ระยะปลอดภัยจาก BLEVE ประมาณ 100 เมตร
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โดยระยะขั้นต่ํา 100 เมตรจากถังบรรจุไมวา
ขนาดใดทีก่ าํ ลังถูกไฟเผาถือเปนระยะปลอดภัย
จากการสั ง เกต BLEVE ลู ก ไฟที่ เกิ ด ขึ้ นมี
เสนผานศูนยกลางหลายรอยฟุต และการเสีย
ชีวติ ตามทีเ่ ขียนไวในรายงานเกิดขึน้ ในระยะไกล
สุด 250 ฟุต (75 เมตร) จากถังบรรจุ ขอมูลของ
เบิรก ยังระบุดวยวา BLEVE ที่เกิดกับถังบรรจุ
ขนาด 1,000 ลิตร (LPG) จะทําใหเกิดลูกไฟทีม่ ี
รัศมีประมาณ 25 เมตร (เสนผาศูนยกลาง 50
เมตร) ซึ่งมีรูปรางแตกตางกันไป ถาถังบรรจุ
เสียหายแบบฉับพลัน ลูกไฟจะมีลกั ษณะเปนรูป
ทรงกลม แตหากของเหลวในถังบรรจุเย็นลง
ตามลําดับขณะเกิด BLEVE อาจเกิดไฟเหนือพืน้
ขนาดใหญ ตามความคิดของเบิรก ความแตกตาง
ดังกลาวทําใหนักดับเพลิงมีความเสีย่ งมากขึ้น
ปจจัยเสีย่ งและความเขาใจผิด
จากขอมูลการวิจัยพบวา มีปจจัยเสี่ ยง
10 ประการในสถานการณเพลิงไหมถงั บรรจุอดั
ความดันซึง่ จะชวยใหคณ
ุ หลีกเลีย่ งอันตรายและ
มีความปลอดภัย พืน้ ฐานของปจจัยเสีย่ งเหลานี้
เป นไปตามแผนภู มิ ที่ ยี น คาร ลสั น (Gene
Carlson) แสดงในบทความทีต่ พี มิ พในนิตยสาร
Fire Engineering เมื่อป 1978 ซึ่งคารลสันชี้ให
เห็นวา หากมีแนวโนมจะเกิดโศกนาฏกรรมจาก
BLEVE ใหแกปญ
 หาโดยการอพยพหรือทําความ
เย็นถังบรรจุดว ยน้าํ ทัง้ นีป้ จ จัยความเสีย่ งแตละ
ขอเปนคําถามซึง่ ตองหาคําตอบจากสถานการณ
ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ นําไปใชตดั สินใจจะตองทําอยางไร
เพือ่ แกปญ
 หาทีก่ าํ ลังเกิดขึน้ เบือ้ งหนา โดยมีราย
ละเอียดของปจจัยความเสีย่ งดังกลาวตอไปนี้
ปจจัยที่ 1 วัตถุอันตรายชนิดใดเกี่ยว
ของกับเพลิงไหมถงั บรรจุ?

ระบุไวเหมือนกันวา รถไฟหรือรถบรรทุกทีข่ นสง
ถังแกสเหลวเมือ่ เกิดเพลิงไหมจะตองอยูห า งออก
ไป 1,600 เมตรทุกทิศทาง ซึ่งเปนคําแนะนําที่
จะตองปฏิบัติ ตามเนื่ องจากมีแนวโนมจะเกิด
BLEVE ซึง่ วัตถุทพี่ งุ ออกมาสามารถไปไกลหลาย
พันฟุตจากจุดระเบิด เหตุการณทเี่ กิดขึน้ ใกลกบั
เมืองเมอรดอช รัฐอิลลินอยส ชิ้นสวนถังบรรจุ
แกสเหลวบนรถไฟพุ งไปไกลถึง 5,200 ฟุ ต
(1,560 เมตร) หลังจากเกิด BLEVE
ต องตระหนั ก ไว ถั งบรรจุ จํานวนมาก
ไดรับความเสียหายอยางหนักไมวา ดวย BLEVE
หรือการฉีกขาดแรงดันสูง นักดับเพลิงและผู
ปฏิบตั ติ อบโตเหตุฉกุ เฉินสารเคมีของเมืองฮิวสตัน
รัฐเท็กซัสรายหนึ่งเลาวา มีเหตุการณถังบรรจุ
แกสเหลวเกิดความเสียหายที่แปลกประหลาด
เนือ่ งจากหมอน้าํ รับความรอน (Water Heater)
ทํางานลมเหลวเพราะเจาของถอดออกไปแลว
เอาวาลวระบายความดัน (PRV) มาใสแทน
ในการปฏิบตั งิ าน คุณตองระบุผลิตภัณฑ
ทีอ่ ยูใ นบรรจุอยางถูกตอง เร็วทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได
เพื่อทําการวิเคราะหความเสี่ยง/ผลประโยชน
ภายในเวลาอั นสั้ น ยิ่ งคุ ณระบุสถานการณ ที่

เมื่อมีวัตถุไมเสถียร เกิดปฏิกิริยา และ
ระเบิดไดอยู ในที่ บรรจุ จะเป นสถานการณที่
อั นตราย หากถังบรรจุหรื ออุ ปกรณ ประกอบ
ถูกไฟเผา อาจเปนเวลาที่ผูปฏิบัติงานตองถอย
ออกมาเพื่อหาที่ปลอดภัย เมื่อเปดคูมือตอบโต
เหตุฉุกเฉิน (ERG) ของกระทรวงขนสงสหรัฐฯ
(DOT) Guide # 112 สําหรับวัตถุระเบิด เชน
ลูกระเบิดหรือลูกปนใหญ ระบุ หากรถไฟหรือ
รถบรรทุกวัตถุระเบิดเกิดไฟไหม ใหผปู ฏิบตั งิ าน
อยูหางจากจุดเกิดเหตุในระยะ 1,600 เมตร
(1.6 ก.ม. หรือ 1 ไมล) กรณีเปนวัตถุที่ไม
เสถียร หรือเกิดปฏิกิริยาใหปฏิบัติคลายกัน
เปนเรือ่ งสําคัญและจําเปนทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านจะ
ตองตระหนัก ถังบรรจุแกสเหลวที่ถูกไฟไหมมี
อันตรายเชนเดียวกัน คูมือ ERG Guide #115

ลมเหลวและตอบโตดว ยวิธถี กู ตองไดเร็วเทาไหร
คุณก็มีโอกาสรอดมากขึ้นเทานั้น
ความเขาใจผิด : วัตถุไวไฟในถังบรรจุ
เทานั้นที่ทําใหเกิด BLEVE
จงจําไววา ในความเปนจริงแลว ถังบรรจุ
ใดๆ ก็ตาม โดยเฉพาะทีม่ คี วามดันสามารถเกิด
BLEVE จากสถานการณเพลิงไหมไดทั้งนั้น ที่
รัฐเวอรมอนต ป 1988 ชายหนุมคนหนึ่งโยน
ถังเบียรเปลาขนาด 7.75 แกลลอน (30 ลิตร)
ซึ่งทําดวยเหล็กลงกองไฟ หลังจากนั้นถังเกิด
การระเบิดขึ้น เศษโลหะที่พุงออกมาทําใหเขา
เสียชีวิต จริงๆ แลว ในถังยังมีเบียรเหลืออยู
เล็กนอย เมื่อไดรับความรอนของเหลวจะกลาย
เปนไอซึ่งมา พรอมกับความดันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
จนกระทัง่ เกินความสามารถทีถ่ งั จะรับไดจงึ เกิด
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เปน BLEVE
ปจจัยที่ 2 : เกิดเหตุเพลิงไหมมานาน
เทาใดแลว?
ในเกือบทุกกรณีของเพลิงไหม เปนเรื่อง
ยากจะร ะบุไดวา ไฟเริม่ ตนขึน้ ตัง้ แตเมือ่ ไหรและ
ถังบรรจุสัมผัสเปลวไฟตอนไหน แมวาเวลาจะ
เปนตัวแปรสําคัญในการเกิด BLEVE แตกไ็ มงา ย
ที่จะระบุแนชัดลงไป “ไฟไหมถังนานเทาใด
จึงจะเกิด BLEVE” จากกรณีศกึ ษาทีเ่ กิดขึน้ กอน
หนาพบวา ถังบรรจุแกสเหลวโดยเฉพาะชนิด
ไมมีฉนวนไดรับความรอน 10-20 นาทีจึงจะ
เกิดความเสียหายและระเบิด ตามรายงานของ
NFPA 58% ของสถานการณฉกุ เฉินทีไ่ ดรบั การ
บันทึกไวเปนเหตุการณถงั บรรจุอดั ความดันไดรบั
ความเสียหายจากการถูกไฟเผานาน 15 นาที
จากการวิจัยโดย เอ. เอ็ม. เบิรก และกระทรวง
การขนสงสหรัฐฯ (DOT) พบวาถังบรรจุขนาด
เล็ ก จะได รั บความเสี ยหายจากการถู กไฟเผา
ภายในเวลา 2 นาทีครึ่งเทานั้น
จําไววา สถานการณฉุกเฉินเหลานี้ เข็ม
นาฬิกาไมไดเริม่ เดินเมือ่ คุณเขามาถึงทีเ่ กิดเหตุ
แตมนั เดินไปแลวตัง้ แตมคี นมาแจงเหตุหรืออาจ
จะกอนหนานั้น คุณตองรวมเวลาในการติดตอ
สื่อสารและการเดินทางเขาถึงที่เกิดเหตุเขาไป
ดวย หากเหตุเกิดไกลจากสถานีดบั เพลิงแสดงวา
เพลิงไหมเกิดขึ้นมานานพอสมควร และเมื่อไป
ถึง คุณก็อาจแกปญหาอะไรไมไดแลว
ปจจัยที่ 3 : เปลวไฟเผาสวนไหนของถัง
บรรจุ?
เปลวไฟทีเ่ ผาบริเวณทีเ่ ปนชองวางภายใน
ถังซึ่งไอรวมตัวอยู เปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิด
BLEVE เนือ่ งจากบริเวณนัน้ ไมมขี องเหลวเพราะ
เปนพื้นที่วางเหนือระดับของเหลวที่กําลังกลั่น
ตัวเปนไอ ดังนัน้ จึงมีการดูดซับความรอนไดนอ ย
เหล็กเริ่มรอนจัด หากไดรับความรอนตอเนื่อง
เปนเวลานั้น ถังสวนนั้นจะไดรับความเสียหาย
ซึง่ มาพรอมแรงดันภายในถังทีส่ งู ขึน้ สงผลใหถงั
ฉีกขาดหรือแตกออก สรางความเสียหายอยาง
หนัก ตัวเปลวไฟที่ถังบรรจุก็เปนอีกปจจัยหนึ่ง
ที่ จะต องพิ จารณา โดยอาจมี ลักษณะเหมื อน
หัวพนไฟ (Blowtorch) หรือเปนเพียงไฟเลียถัง
ขอควรจํา ชองวางของถังที่ไอรวมตัวอยู
จะอยูส วนบนของถังทีต่ ั้งอยูเ สมอ เนือ่ งจากแรง
โนมถวงของโลกจะดึงดูดของเหลวใหลงไปอยู
บริเวณดานลางของถังบรรจุ
ความเขาใจผิด : BLEVE จะเกิดขึ้นเมื่อ

เปลวไฟเผาสวนที่ชองวางที่มีไออยูเทานั้น
ปรากฏการณ BLEVE ทีเ่ กิดจากนําความ
รอนจากการสัมผัสเปลวไฟโดยตรง สวนใหญจะ
เกิดบริเวณที่เปนชองวางในถัง (บริเวณเหนือ
ของเหลว) เทานัน้ เนือ่ งจากบริเวณนีเ้ ปนทีร่ วม
ของไอสารซึง่ ไมสามารถกําจัดความรอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพทําใหเกิดความรอนสูงสรางความ
เสียหายดังไดอธิบายไปขางตน กระบวนการนี้
เกิดเปนโศกนาฏกรรมทั้งในเมืองคิงสแมน รัฐ
แอริโซนา และหลายเมืองในรัฐไอโอวา
ทัง้ นี้ ไมไดหมายความวา มีเพียง BLEVE
ลักษณะดังกลาวอยางเดียว BLEVE เกิดจากไฟ
เผาบริเวณทีม่ ขี องเหลวอยูใ นถังบรรจุกม็ เี ชนกัน
แมนานๆ จะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ง ซึ่งเมื่อบริเวณ
ทีม่ ขี องเหลวภายในถังบรรจุไดรบั ความรอนจาก
เปลวไฟ ของเหลวจะกลัน่ ตัวเปนไออยางรวดเร็ว
ทําใหเกิดความดันสูงทําลายถังเสียหายอยาง
ฉั บ พลั น กระบวนการนี้ เคยเกิ ดขึ้ นในเมื อง
ฮิวสตัน รัฐเท็กซัส เมือของเหลวในถังรอนจัด
เพราะถูกไฟเผาจึงเกิด BLEVE ขึน้ มาในลักษณะ
Water Heater โดยเมื่อน้ําหรือของเหลวในถัง
บรรจุไดรบั ความรอนโดยตรง น้ําหรือของเหลว
จะรอนจะกลั่นตัวเปนไออยางรวดเร็วพรอมกับ
เกิดความดันปริมาณมากดันถังจนแตก แลวไอ
สารจะพุงออกมาลุกไหมเปนลูกไฟขนาดใหญ
ปจจัยที่ 4 : ถังบรรจุชนิดใดทีถ่ กู ไฟเผา?
หากเปนถังบรรทุกชนิดมีชั้ นฉนวนกัน
ความรอนทีเ่ ปลือกถัง ฉนวนจะทําใหถงั สามารถ
ต านทานความร อนจากไฟเผาได นานกว าถั ง

ไมมีฉนวน ถังชนิดมีฉนวนจะใชในการขนสง
ทางราง แตถังชนิดไมมีฉนวนจะพบเห็นทั่วไป
ตามทองถนน ทีส่ ําคัญ ถังไมมฉี นวนมีแนวโนม
ที่ถงั จะเสียหายจากเปลวไฟมากกวาถังมีฉนวน
นับตั้ งแตไดเสริมมาตรการทางวิศวกรรมเพื่อ
ป องกั นปรากฏการณ BLEVE ไม ว าจะเป น
ฉนวนกันความรอน (Thermal Insulation) แผน
ครอบหัวทอ (Head Shield) และตัวยึดถังไมให
ขยับขึ้ นลง (Shelf Couplers) ในชวงตนของ
ทศวรรษ 1980 รายงานของ NFPA ระบุ ไมมี
BLEVE เกิดขึน้ กับถังทีบ่ รรทุกบนรถไฟมาตัง้ แต
ป 1980 ยิง่ ไปกวานัน้ ไมมนี กั ดับเพลิงเสียชีวติ
จากเหตุไฟไหมถงั บรรจุขนสงทางรางนับตัง้ แตมี
การปรับปรุงดังกลาว
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สําหรับเหตุการณทนี่ กั ดับเพลิงเสียชีวติ 8
ราย ในป 1993 เปนผลมาจากการเกิด BLEVE
กับถังชนิดไมมีฉนวน
ปจจัยที่ 5 : ถังบรรจุตดิ ตั้งอยางไร?
หากถังบรรจุตั้งตรง วาลวระบายความ
ความดัน (PRV) จะทํางานเปนปกติ ปลอยให
ความดันที่มากเกินไหลออกไป ตรงกันขาม ถา
ถังบรรจุตงั้ หัวคว่าํ ลง วาลวระบายความดันจะถูก
อัดติดกับพืน้ ฝุน โคลนหรือขยะอาจทําใหอดุ ตัน
ทํางานไมสะดวกและมีความเสีย่ งจะเกิด BLEVE
สูงขึ้น เนื่องจากวาลวระบายความดันทํางานได
ไมเต็มที่ ความดันในถังบรรจุจะเกิดการสะสม
เปนปริมาณมากจนถังบรรจุตา นทานตอไปไมไหว
และการปองกัน BLEVE จะลมเหลวในที่สุด
ป จจั ยที่ 6 : วาล วระบายความดั น
(PRV) ทํางานหรือไม?
ถังบรรจุอดั ความดันเกือบทัง้ หมดจะติดตัง้
วาล วระบายความดั น (PRV) สําหรั บปล อย
ความดันที่มีมากเกินไปภายในถังออกมาเพื่อ
ใหถังคงสภาพและความแข็งแรงไวดงั เดิม ขณะ
วาลวระบายความดันทํางาน ถาถังพูดได จะพูด
วา “มีบางอยางทําใหความดันภายในเพิม่ ขึน้
เพื่อใหฉันยังอยูกับเธอไดตอไป ฉันจึงตอง
ระบายความดันขางในตัวออกไป” เมือ่ พลังงาน
ถูกสงตรงมาจากเปลวไฟที่เผาถังทําใหแรงดัน
ภายในสูงขึน้ วาลวระบายความดันทีก่ ดอยู ดวย
แรงสปริงจะถูกเปดเพือ่ ปรับระดับความดันภาย
ในถังใหม เมื่อระดับความดันต่ําลงและกลับมา
เปนปกติ วาลวจะอยูตําแหนงปดเชนเดิม

วาลวระบายความดัน (PRV)

แมวา การทํางานของวาลวระบายความดัน
จะเปนการเตือน โดยเฉพาะเมื่อถังถูกเปลวไฟ
เผา แตก็ไมไดเปนสัญญาณบอกวาถังบรรจุจะ
ตองเสียหายหลังจากนั้ นเสมอไป อยางไรก็ดี
ตองใสใจกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ วาลวระบายความดัน
เริม่ ตนทํางาน เสียงวาลวจะดังตามระดับแรงดัน
ทีป่ ลอยออกมา ในคูม อื ERG Guide # 115 ระบุ

“ใหถอนตัวทันทีเมือ่ เสียงของวาลวเพิม่ ระดับ
ความดังสูงขึ้น หรือสีของถังเริ่มเปลี่ยนไป”
หากคุณยังไดยนิ เสียงวาลวดังขึน้ เรือ่ ยๆ หลังจาก
เริ่มทํางานแสดงวาถังบรรจุกําลังตานทานแรง
ดันปริมาณมหาศาล โดยทั่ วไป วาลวระบาย
ความดันของถังติดตัง้ ประจําทีจ่ ะตัง้ การทํางานไว
75% ของความดันที่ทําการทดสอบของถังนั้น
หมายความวา ถังแตละถังตองผานการทดสอบ
แรงดันวาทนไดสงู สุดเทาไหร (คาสูงสุดที่ถังไม
แตก ระเบิด หรือฉีกขาด) เรียกวาคาความดัน
ทดสอบของถัง หากความดันในถังเพิม่ ขึน้ จนถึง
75% หรือ 3/4ของแรงดันทีถ่ งั ทนได (คาความ
ดันทดสอบของถัง) วาลวจะเริม่ ทํางานทันที ทัง้ นี้
สําหรั บ ถั งติ ดตั้ งประจําที่ ค าที่ ตั้ งไว ให วาล ว
ทํางานดังกลาวอยู ที่ ประมาณ 270 ปอนด/
ตารางนิ้ว (psi)
หมายเหตุ หากไอสารที่ ปลอยออกมา
พรอมความดันทีว่ าลวระบายความดัน เกิดการ
ลุกติดไฟจากเปลวไฟที่อยูใกลเคียง ระยะที่เรา
สามารถมองเห็นเปลวไฟจากปลายสุดของ ชุด
วาลวจะบอกระดับความดันภายในถังได ยิ่งเรา
มองเห็นเปลวไฟดังกลาวจากระยะไกลเทาไหร
แสดงวาความดันในถังบรรจุก็มีสูงมากเทานั้น
ความเขาใจผิด : จะปลอดภัยถาวาลว
ระบายความดันทํางาน
วาลวระบายความดันทีต่ ดิ ตัง้ ไวทถี่ งั บรรจุ
อัดความดันจะทํางานเมือ่ ความดันถึงระดับทีต่ งั้
ไวลวงหนา วาลวทํางานดวยสปริงจะเปดออก
เมื่อความดันสูงขึ้นจนถึงระดับที่ตั้งไว หลังจาก
ระบายออกจนความดันเปนปกติก็จะกลับเขาที่
เพื่ อพร อมทํางานในครั้ งต อไป วาล วระบาย
ความดันออกแบบมาเพือ่ ใชปอ งกันไมใหถงั บรรจุ
แตกหรือเสียหาย แตหากความรอนที่สัมผัสถัง
มีสูงเกินไป หรือเปลวไฟที่ เผาไหมถังมีความ
เขมขนมาก วาลวระบายความดันอาจไมเพียงพอ
ที่จะปองกันถังไมใหเสียหาย
วาล วระบายความดั นที่ ทํางานคื อการ
เตื อนภั ย หากถั งยั งไดรั บความร อนต อเนื่ อง
วาลวระบายความดันก็ไมเพียงพอทีจ่ ะปองกันถัง
การทําความเย็นอาจเปนยุทธวิธีทําใหถังกลับ
มาเปนปกติและทําใหวาลวคืนตําแหนงเดิม แต
ยุทธวิธีนี้ตองทําภายใตเงื่อนไขที่อันตรายเปน
อยางมาก NFPA ออกคําเตือน “อยาคิดเอาเอง
ว า เมื่ อวาล วระบายความดั นทํางานแล วจะ
ปองกัน BLEVE ได” ขณะทีส่ มาคมแกสโพรเพน
แหงสหรัฐฯ (NPGA) ระบุ “อาจหมายถึ งการ
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ถอนตัวออกจากพื้นที่เมือ่ วาลวระบายความดันเริ่ม
ทํางาน ทันทีที่วาลวระบายความดันของแกส LPG
กรี ดเสี ยงร องดั งขึ้ นมาก็ สายเกิ นไปที่ จะใช น้ําทํา
ความเย็นถังบรรจุ ปฏิบตั กิ ารตอไปทีต่ อ งทําโดยดวน
คือ ถอนกําลังทั้งหมดออกจากพื้นที่ เพราะ BLEVE
ใกลเขามาเต็มทีแลว”
ปจจัยที่7 : อะไรจะไดรบั ผลกระทบบาง?
ใหนกึ ถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพของ
เหตุ ฉุ ก เฉิ น ในการประเมิ น ความเสี่ ยง ยก
ตัวอยาง มีความแตกตางกันมากระหวางการเกิด
BLEVE กลางทะเลทรายกับที่เกิดยานใจกลาง
เมืองใหญ สภาพแวดลอมของทะเลทราย มีคน
และทรัพยสินที่จะไดรับอันตรายนอยมาก ขณะ
ทีย่ า นใจกลางเมือง ผูค นมากมายและทรัพยสนิ
มูลคารวมกันมหาศาล มีแนวโนมจะไดรับผล
กระทบ ถามตัวเองวา อะไรคุมคากวากันที่จะ
เสี่ยงชีวิตเพื่อปกปกรักษาไว

ออกไปไกลสองสามพันฟุต เชนเดียวกัน ถังบาง
ประเภทจะแตกออกแลวหมุนไปในทิศทางตางๆ
เศษชิน้ สวนจะพุง ออกมาในทิศทางทีเ่ ราคาดไมถงึ
เชนในกรณีที่เกิดขึ้นในรัฐไอโอวา นักดับเพลิง
สองนายเสียชีวติ เนือ่ งจาก ถูกชิน้ สวนขนาดใหญ

จากโศกนาฏกรรมที่ รั ฐ ไอโอวา เท็ ด
ลีมอฟฟ (Ted Lemoff) วิศวกรผูเชี่ยวชาญดาน
แกสของ NFPA รายหนึ่งกลาววา “นักดับเพลิง
ตองถอยหลังออกมาเมือ่ เผชิญหนากับเพลิงแกส
LPG จากนัน้ ถามตัวเองอยากเสีย่ งชีวติ เพือ่ รักษา
ทรัพยสินไวหรือไม นักดับเพลิงตองถามตัวเอง
อยูต ลอดเวลาขณะรุกคืบหนาเขาไป โดยเฉพาะ
เมื่อไมมีชีวิตมนุษยเปนเดิมพัน”
ความเขาใจผิด : หลีกเลี่ยงการไปอยู
ดานทายถังที่ถูกไฟไหม
การวางตําแหนงใหนกั ดับเพลิงใหหา งจาก
ดานทายถังบรรจุ ไมไดเปนเครื่องรับประกันวา
จะปลอดภัยเมื่อเกิด BLEVE เนื่องจากเราไมมี
ทางทํานายวาถังจะเสียหายในรูปแบบใด ถังจะ
แตกออกเปนกีช่ นิ้ สวนและจะพุง ออกไปในทิศทาง
ใดบาง ถังบางประเภทไมแตกออกเปนชิ้นสวน
แตยงั คงอยูใ นรูปเดิมเมือ่ เกิดความเสียหาย บาง
ประเภทแตกออกเปนชิน้ เล็กชิน้ นอยแลวกระจาย

พุง เขาใสในมุม 457 องศาจากแกนตําแหนงถัง
ทีต่ ั้งอยูเดิม (ชิน้ สวนหมุนรอบแกนถังหนึ่งรอบ
แลวพุงเสยขึ้นมา)
กอนหนานี้ ขอแนะนําความปลอดภัยใน
การตอบโตเหตุถังบรรจุอดั ความดันเกิดไฟไหม
เนนใหหลีกเลี่ยงการอยูดานหัวหรือทายถัง ซึ่ง
ครูฝก บางรายเปรียบเทียบดานหัวทายถังเหมือน
กับปลายกระบอกปนลูกซอง แตพิจารณาตาม
โครงสรางแลว ปลายสุดของถังไมวา หัวหรือทาย
เปนสวนแข็งแรงที่สุดของถัง เมื่อถังถูกไฟเผา
สวนทีไ่ ดรบั เปลวไฟและความรอนสูงสุดจะเสียหาย
กอนและจะมีรองรอยความเสียหายปรากฏให
เห็นโดยจะเกิดรอยแยกที่ชั้นนอกของถังบรรจุ
ภายในชวงเวลาอันสั้น ทันทีที่เกิด BLEVE ถัง
จะแตกหรือฉีกขาด สวนปลายสุดหัวทายจะพุง
ออกไปขางหนา ในขณะทีส่ ว นอืน่ ๆ ทีเ่ หลือจะพุง
กระจัดกระจายออกมาทุกทิศทางซึง่ คาดเดาได
ยากวาจะมาทางทิศใดบาง ฉะนัน้ ไมวา จะยืนอยู

ตรงตําแหนงใดของถังบรรจุลว นมีความเสีย่ งจะ
ไดรับอันตรายทั้งสิ้น โดยควรพิจารณาถึงระยะ
หางที่ปลอดภัยจากถังบรรจุมากกวาตําแหนง
หรือทิศทาง
ปจจัยที่ 8 : ปริมาณน้าํ สํารองเพียงพอ
หรือไม?
ตองประเมินกอนวาคุณมีนา้ํ สํารองเพียง
พอสําหรับการทําความเย็นถังบรรจุเพือ่ ปองกัน
ไมใหเกิด BLEVE หรือไม โดยทั่วไป มักใชถัง
บรรจุนา้ํ ขนาดใหญเพือ่ ใหไดอัตราไหลที่สงู เพือ่
ทําความเย็นถังบรรจุวัตถุอันตรายที่ถูกไฟไหม
NFPA กําหนดให มี ปริ มาณน้ําสํารองสําหรั บ
ใชงานทีอ่ ัตราไหล 500 แกลลอน/นาที (gpm)
ในแตละจุดทีถ่ งั ขนสงทางรางสัมผัสเปลวไฟ ถัง
ทีม่ ขี นาดเล็กสามารถใชอตั ราไหลทีน่ อ ยลงเพือ่
ทําความเย็นได แตหากไมสามารถหาปริมาณ
น้าํ สํารองสําหรับการใชงานในอัตราไหลทีก่ าํ หนด
ไว ใหพิจารณาถอนตัวออกมาโดยเร็ว
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ปจจัยที่ 9 : สามารถใชน้ําฉีดในยัง
แตละจุดทีส่ มั ผัสเปลวไฟไดหรือไม?
น้าํ ทีจ่ ะใชทาํ ความเย็นตองไปถึงจุดทีไ่ ดรบั
ความรอนของถังบรรจุ อาจเปนเรือ่ งยากในการ
ใชน้ําเนื่องจากมีสิ่งกีดขวาง เชน อาคาร ตนไม
เสาไฟฟา ยานพาหนะอื่ น และอุปสรรคดาน
สภาพภูมิประเทศหรือแมแตสภาพอากาศ ให
พิจารณาถอนตัวออกจากพื้นที่เกิดเหตุหากไม
สามารถฉีดน้ําจากหัวฉีดมอนิ เตอรที่ ไมมีคน
ควบคุมได
ความเขาใจผิด : BLEVE จะเกิดขึน้ เฉพาะ
สวนของถังบรรจุทสี่ มั ผัสเปลวไฟโดยตรงเทานัน้
จากทั ศนะของเดวิ ด เลแซก (David
Lesak) BLEVE สามารถเกิดขึน้ จากหนึง่ ในสีข่ อง
ตัวแปรทีเ่ กิดกับถังบรรจุ อยางใดอยางหนึง่ ดังนี้
 ความรอน (Thermal-caused) ความ
รอนทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงบริเวณทีเ่ ปนชองวางภายใน
ถังบรรจุเปนเวลานานจะทําใหถงั เสือ่ มสภาพลงไป
โดยทําใหเกิดยืดตัวหรือบางลง จากนั้นความ
สามารถในการต านทานความดั นที่ เพิ่ ม ขึ้ น
เรือ่ ยๆ จะเริม่ ลดลง ผูเ ชีย่ วชาญดานโลหะวิทยา
ใหขอมูลวา เหล็กกลาคารบอนจะสูญเสียความ
แข็งแกรงอยางรวดเร็วเมือ่ ถูกเผาดวยความรอน
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 4007 ํ F (2208 ํ C) มีรายงานทีไ่ มได
รับการยืนยันระบุวา มีความเปนไปไดทกี่ ารเกิด
BLEVE กับถังบรรจุสารไวนิลคลอไรดโมโนเมอร
(CVM) บนรถไฟ ทําให 43 ตูโ บกีต้ กรางในเมือง
ลิฟวิง่ สตัน รัฐหลุยเซียนา เมือ่ เดือนกันยายน ป
1983 มีสาเหตุมาจากความรอนจัดจนทําให
เกิดปฏิกิริยาสรางโพลีเมอร (Polymerization)
ภายในถั ง บรรจุ และมี ความดั นเพิ่ มสู งขึ้ นจน
ควบคุมไมได
 สารเคมี (Chemical-caused) จาก
ความรอนทีส่ งมายังถังบรรจุทาํ ใหเกิดปฏิกริ ยิ า
ภายใน เชน การกัดกรอน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน่
หรือแมแตปฏิกิรยิ าสรางโพลีเมอร เหตุการณที่

ตองจดจําเปนบทเรียนคือ หายนะเกิ ดกั บถัง
บรรจุบนรถไฟจากปฏิกิริยาสรางโพลีเมอรของ
สารเคมีที่อยูภายในถังบรรจุที่เมืองเดียรพารก
รัฐเท็กซัส เมือ่ เดือนกรกฎาคม ป 1988 สิง่ ทีอ่ ยู
ในถังคือกรดเมธ-อะครีลกิ (MAA; meth-acrylic
acid) ซึง่ รอนจัดขณะรถจอดอยูช านชาลา จากนัน้
วาลวระบายความดันเริ่มตนทํางาน พนักงาน
สมองไวกลุม หนึง่ ไดเคลือ่ นยายขบวนรถทีบ่ รรทุก
ถังไวนั้นไปยังบริเวณทีไ่ กลออกไปซึ่งโดยรอบมี
ตูโบกี้เปลาทําหนาที่เปนสิ่งกีดขวางในกรณีถัง
เกิด ความเสียหาย ในทีส่ ุดถังก็ถูกทําลายอยาง
สิ้นซากจากแรงดันภายใน โชคดีไมมีใครไดรับ
บาดเจ็ บหรื อเสี ยชี วิ ต เนื่ องจากมี การอพยพ
ออกจากพื้นที่ไปกอนหนานั้นแลว
 อุณหภูมิวิกฤต (Critical temperature) :
เมือ่ ของเหลวในถังบรรจุไดรบั ความรอนสูงจนมี

อุณหภูมิสูงกวาคาอุณหภูมิวิกฤตของตัวเองจะ
ทําใหเกิดแรงดันมหาศาลเกินกวาความแข็งแรง
ของถังจะตานทานตอไปได จากรายงานไมเปน
ทางการของสาเหตุถงั บรรจุของเหลวบรรทุกบน
รถไฟเกิ ด ความเสี ย หายในเมื อ งโมไลน รั ฐ
อิลลินอยส ป 1986 โดยเชื่ อวามีความเปน
ไปไดที่อุณหภูมิวิกฤติของถังทําใหเกิด BLEVE
ในเหตุ ก ารณ นั้ น ถั ง บรรจุ แก ส LPG ขนาด
30,000 แกลลอนถูกฟาผาระหวางวิง่ ดวยความ
เร็วสูงฝาพายุฤดูรอน ผูเห็นเหตุการณซึ่งอยูที่
โรงงานแก ส บอกว า วาล ว ระบายความดั น
ทํางานและแกสลุกติดไฟทันทีจากฟาผา หนวย
ผจญเหตุมาถึงในเวลาเกือบ 10 นาทีตอมา นัก
ดับเพลิงสังเกตยังมีไฟลุกที่หัววาลวและมีเสียง
ระบายความดันคอนขางเบา ในอีกสองสามนาที
ตอมาวาลวก็ปด ลง ผูเ ชีย่ วชาญดานถังบรรจุแกส
ลงความเห็นวา ถังบรรจุและสิง่ ทีอ่ ยูข า งในไดรบั
ความรอนอยางฉับพลันจากฟาผา ทําใหเกิด
ความดั นสู ง จนวาล วระบายความดั นทํางาน
แตเนื่องจากถูกฟาผาและไฟไหม วาลวระบาย
ความดันจึงชํารุดและหยุดทํางานในเวลาตอมา
โชคดีที่แรงดันสูงไมทําใหถังบรรจุไดรับความ
เสียหายใดๆ
 ความเสียหายทางกล (Mechanicaldamage) : ความเสียหายทางกลเกิดจากการ
ชนหรือการกระแทกในลักษณะตางๆ เพียงพอ
จะทําใหโครงสรางถังออนแอลงและความดัน
ที่เกิดจากผลิตภัณฑที่บรรจุอยูภายในสามารถ
เอาชนะความแข็งแกรงของถังไดอยางงายดาย
BLEVE ชนิดนี้ไมเกี่ยวของกับความรอนจากไฟ
เผา เพียงแคอุณหภูมิโดยรอบเพิ่มขึ้นก็อาจทํา
ใหความดันไอของผลิตภัณฑที่อยูในถังเพิ่มขึ้น
และสงผลกระทบกับถังบรรจุทมี่ คี วามแข็งแกรง
ลดลงไปจากความเสียหายทางกลดังกลาว
ตัวอยาง BLEVE จากความเสียหายทางกล
เกิดขึ้นที่เมืองเวฟเวอรี รัฐเทนเนสซีชวงปลาย
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ทศวรรษ 1970 ถังบรรจุสารบิวเทน (Butane)
บนรถไฟเกิด BLEVE หลังจากตกรางสองวัน (40
ชั่วโมง) ซึ่งเปลือกถังไดรับความเสียหายอยาง
หนัก เหตุการณนมี้ ผี เู สียชีวติ 16 ราย กอนหนา
นั้น เกิด BLEVE จากความเสียหายทางกลที่
ไมคอยมีเปนที่รับรูกันที่เมืองคัมมิ่ง รัฐไอโอวา
ดวยเหตุที่ไมมีผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจึงมีการ
พูดถึงกันน อยทั้ งที่ เป นกรณี ศึกษาที่ น าสนใจ
เพราะถือวาเปนครั้งแรกที่ถังบรรจุอัดแรงดัน
บรรทุกบนรถไฟไดรับความเสียหายจากสภาพ
ภายนอก (เสียหายทางกล)
วันที่ 29 เมษายน ป 1969 เกิดอุบตั เิ หตุ
ขบวนรถไฟ 29 โบกี้ตกราง ทําใหถังบรรจุสาร
แอมโมเนี ย (แอนไฮดรั ส ) ขนาด 33,000
แกลลอน ครูดไปกับพืน้ สองวันตอมาคือในวันที่
1 พฤษภาคม ถังถูกยกตัง้ ขึน้ ในชวงเทีย่ งวัน แต
ในอีกสองชั่วโมงตอมาถังก็พังลงไป สาเหตุเกิด
จากดานทายถังถูกกระแทกอยางแรงทําใหเกิด
ความเสียหายทางกล (สภาพภายนอก) สงผล
ใหความดันเพิม่ ขึน้ จากอุณหภูมบิ ริเวณโดยรอบ
ที่เพิ่มขึ้นแลวเกิดการระเบิด ซึ่งจากการระเบิด
1/3 ของถังกลายเปนชิน้ สวนทีพ่ งุ ไปไกลถึง 300
ฟุต (90 เมตร)

ทําเร็วคือสิ่งที่จะตองทําใหได
เปนเรือ่ งสําคัญและจําเปนทีจ่ ะตองประเมิน
ความเสีย่ งตามปจจัยทีก่ ลาวไปขางตน พรอมกับ
คํานึงถึงขอเท็จจริงของการเกิดปรากฏการณ
BLEVE ทีไ่ มใชความเชือ่ หรือความเขาใจผิด โดย
สามารถนํา ไปเขี ย นเป น รายการตรวจสอบ

ปรากฏการณ BLEVE บันทึกเปนทางการ
ครั้งลาสุด เกิดที่เมืองยูนีซ รัฐหลุยเซียนา เมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม ป 2000 รถไฟสายยูเนียน
แปซิฟกที่มี 33 โบกี้ตกราง ทําใหถังบรรจุวัตถุ
อันตรายที่ บรรทุกมาไดรับความเสียหายราย
แรงแลวเกิดการระเบิด แตไมมใี ครบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต
ปจจัยที่ 10 : สามารถใชนา้ํ ไดเร็วแคไหน?
หากตัดสินใจจะใชนา้ํ ทําความเย็นถังบรรจุ
ที่รอนจัด ใหลงมือโดยเร็ว เนื่องจากเวลามีคา
มาก ทุกวินาทีทผี่ า นไปหมายถึงความเสีย่ งทีจ่ ะ
ได รั บ บาดเจ็ บหรื อเสี ยชี วิ ตที่ เพิ่ มขึ้ น คิ ดเร็ ว

(Checklist) ในการระงับเหตุไฟไหมถังบรรจุ
แกสเหลวทัง้ ทีต่ ดิ ตัง้ บนรถบรรทุกและบนรถไฟ
เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติ งานและ
ปองกันการเกิด BLEVE ในทุกกรณี
กรณีศกึ ษาความสําเร็จในเหตุวกิ ฤต
นิวยอรก ทีเ่ มืองลองไอสแลนด ป 1988
นักดับเพลิงเผชิญหนากับไฟไหมถงั แกสโพรเพน
(LPG) ขนาดบรรจุ 2,300 แกลลอน ทีต่ ดิ ตัง้ บน
รถบรรทุกทายตัด พวกเขาประสบความสําเร็จใน
การฉีดน้าํ จากหัวมอนิเตอรทไี่ มตอ งมีคนควบคุม
ตอเนื่อง 24 ชั่วโมงเพื่อทําความเย็นถังพรอม
กับปลอยใหแกสขางในเผาไหม ถนนหลวงแปด

เลนถูกปด ผูค นมากมายอพยพจากพืน้ ทีจ่ นกวา
อันตรายจากผานพนไป
ยู ทาห ค่ําคื นหนึ่ งในเดื อนตุ ลาคม ป
1986 รถเทรลเลอรบรรทุกปศุสตั ว 70 ตัว เสีย
หลักพุง ออกจากถนนหลวงชนกับถังแกสโพรเพน
ทีท่ าํ ดวยเหล็กกลาขนาด 18,000 แกลลอนทีต่ งั้
อยูในโรงงานขางทาง ตัวรถกระแทกกับฐานถัง
อยางแรงทําใหทอที่อยูดานลางโผลขึ้นมา จาก
นั้นเพลิงไหมก็เกิดขึ้นตามมาทันที เจาหนาที่
ระงับเหตุพยายามเขาไปใกลตวั รถเพือ่ ชวยเหลือ
คนขับแตความรอนสูงเกินไป นักดับเพลิงจึงลาก
สายสูบแลวฉีดน้าํ ทําความเย็นถังซึ่งมีของเหลว
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อยูขางใน 80% ของความจุ
แรงดันพนออมาจากวาลวระบายสงเสียง
ดังลั่น ความพยายามกูภัยตองยกเลิกไปกอน
นักดับเพลิงอพยพไปยังทีป่ ลอดภัยเรียบรอยแลว
ขณะถังแตกและเกิด BLEVE ชิน้ สวนหลักของถัง
พุงทะลุอาคาร ทําลายรถปกอัพ 2 คันทีจ่ อดอยู
คันหนึง่ เปนรถสงแกส อักคันเปนของหนวยดับ
เพลิงของโรงงาน เศษชิน้ สวนของถังตกหางจาก
จุดที่ตั้ง 2,674 ฟุต (802 เมตร) รวมมูลคา
ความเสียหายครัง้ นีป้ ระมาณ 1.5 ลานดอลลาร
โขคดีไมมนี กั ดับเพลิงเสียชีวติ เนือ่ งจากพวกเขา
หลบอยูข า งหลังถังใหญขนาด 30,000 แกลลอน
ซึ่ ง อยู ติ ดกั บ ถั ง ที่ เ กิ ดระเบิ ด ตามทฤษฎี ถั ง
ขนาดใหญชวยบังพลังงานที่ปลอยออกมาจาก
BLEVE ไวไมใหถูกตัวนักดับเพลิงเหลานั้น ถังที่
ถูกชนหลนลงมาจากแทนแลวกระเด็นไปไกล
35 ฟุต (10.5 เมตร) ในขณะทอแกสที่อยูใต
ถังเสียหายรายแรงและมีแกสรัว่ ไหลออกมาแลว
ลุกติดไฟลุกไหมทั้งคืน แกสโพรเพนประมาณ
25,500 แกลลอนถูกเผาหมดไปในขณะทีว่ าลว
ระบายความดันทํางาน เจาหนาทีร่ ะงับเหตุราย
หนึง่ ถึงกับพูดออกมาวา “เปนเรือ่ งปาฏิหาริยท ี่
พวกเราไมตาย”
วิสคอนซิน ป 1981 หนวยตอบโตเหตุ
ฉุกเฉินเขาถึงทีเ่ กิดเหตุรถบรรทุกถังแกสโพรเพน
(LPG) ขนาด 9,500 แกลลอน พลิกคว่าํ ขณะนัน้
เปนเวลาประมาณ 3.00 น.ของวันใหมในฤดู
รอน ซึ่งพื้นที่ไดรับการสองสวางโดยเจาหนาที่
ตํารวจและนายอําเภอทีเ่ ขาถึงทีเ่ กิดเหตุกอ นหนา
ไมเพียงแตไฟหนารถ ที่สองใหเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น
แตยังมีทอนสองสวางวางบนพื้นถนน หัวหนา
หนวยตอบโตเหตุเดินเขาไปสํารวจจุดเกิดเหตุ
และไดสังเกตเห็นไอน้ําพุงออกมาจากหมอน้ํา
รถบรรทุก คนขับกระเด็นออกนอกตัวรถและ
เสียชีวิตจากการกระแทกกับตัวถังรถดานลาง

แต ไม มี แก สรั่ ว นั ก ดั บ เพลิ ง พยายามรั ก ษา
สถานการณใหนงิ่ อยูใ นลักษณะนัน้ หลายชัว่ โมง
โดยไมมีสิ่งผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น จนกระทั่งแกส
จากถังบนรถทีพ่ ลิกคว่าํ ถูกถายเขาไปยังถังของรถ
อีกคันหนึ่งจนหมด จากนั้นเครนไดเคลื่อนยาย
ถังที่เสียหายออกไป แลวทุกอยางก็กลับคืนสู
สภาวะปกติ
ในป 1998 ทีเ่ มืองวอลเวิรธ รัฐวิสคอนซิน
คนขับรถประมาทพุง ชนทอแกสทีอ่ ยูด า นลางถัง
ขนาดบรรจุ 30,000 แกลลอนของสถานีบริการ
แหงหนึง่ จากนัน้ รถก็คอ ยๆ ไตขนึ้ ไปบนทอดาน
บน เครื่องยนตของรถที่ รอนจัดไดจุดติดแกส
ทําใหไฟไหมถังบริเวณที่ มีของเหลวอยู ขางใน
หนวยดับเพลิงทองถิน่ เขามาฉีดน้าํ ทําความเย็น
ถั งดวยหั วมอนิเตอร จํานวน 6 หั ว หลังจาก
ไฟไหมผานไปประมาณ 5 นาที หลังจากนั้น
ไมนานมีการเพิ่มหัวมอนิเตอรขนาด 2,500
แกลลอน/นาที (gpm) เขามาอีก 4 หัว ฉีด

ตอเนือ่ งจนกระทัง่ แกสในถังถูกเผาจนเกือบหมด
ในอีก 24 ชั่วโมงตอมา โดยรวมแลวมีการใช
น้ําไป 3 ลานแกลลอน สําหรับทําความเย็นถัง
บรรจุแกส โชครายทีช่ ายคนหนึง่ ติดอยูใ นตัวรถ
ทําใหถูกเผาและไดรับแกสพิษเสียชีวิต รางของ
เขาถูกพบหลังไฟดับ อยางไรก็ตาม การปฏิบัติ
งานของหนวยดับเพลิงทองถิน่ ทําใหถงั และเมือง
รอดพนจาก BLEVE มีการสืบทราบความจริงใน
ภายหลังวา ความสําเร็จในครัง้ นีเ้ กิดจากการทํา
ความเย็ นถั ง ประการเดี ย ว เนื่ องจากวาล ว
ระบายความดันไมทํางาน
แม ว าสถานการณ ฉุ ก เฉิ นตามที่ ได ยก
ตัวอยางจะเกิดขึ้นยาก นานๆ จะเกิดขึ้นสักครั้ง
แตเราก็ตอ งเตรียมตัวใหพรอมเพือ่ ใหการรับมือ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดย
ยุทธิวิธีที่จะนํามาใชมีตั้งแตใชน้ําทําความเย็น
อยางเพียงพอและภายในเวลาอันรวดเร็ว การ
อพยพออกจากพื้นที่อันตราย การเขาถึงที่เกิด
เหตุและ ระบุชนิดของอันตรายทีเ่ กิดขึน้ ไดอยาง
ทันทวงทีเปนกุญแจสําคัญทีจ่ ะนําไปสูก ารแกไข
สถานการณฉุกเฉินอยางถูกตองและเหมาะสม
ซึ่ งมี โอกาสจะประสบความสําเร็ จ สู งกว าการ
ไมไดเตรียมอะไรไวลวงหนา
จงจําไววา การศึกษาหาความรูและการ
ฝกฝนเปนประจําจะทําใหเกิดความเชี่ยวชาญ
และชํานาญในการระงับเหตุ BLEVE สําคัญทีส่ ดุ
คือ “ความปลอดภัย” ไมมีนักดับเพลิงคนใด
ไมอยากกลับบานโดยสวัสดิภาพหลังเผชิญเหตุ
ในสถานการณฉุกเฉินทีอ่ ันตรายที่สดุ ชนิดหนึง่
ของโลกใบนี้
Source: LEVE: Facts, Risk Factors, and
Fallacies - Fire Engineering by David F.
Peterson 04/01/2002; http://www.
fireengineering.com/articles/print/volume155/issu.html
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