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ระเบดิของเหลวเดือดเปนไอหรือท่ีเรียกวา
ปรากฏการณ BLEVE (Boiling Liquid Expanding
Vapor Explosion) หมายถงึ ของเหลวในถงับรรจุ
ไมจาํกดัขนาดไดรับความรอนจนทําใหของเหลว
ท่ีอยูขางในเดือดกลายเปนไอ ซึ่งไอดังกลาวมี
แรงดันสูงเม่ือไมมีท่ีระบาย แรงดันมหาศาลจึง
ทําใหโครงสรางของถงับรรจปุริแตกในลักษณะของ
การระเบิดแลวไอสารท่ีอยูขางในจะพุงออกมา
สัมผัสความรอนหรือเปลวไฟโดยตรงจะทําให
เกิดการลุกไหมรุนแรงเปนลูกไฟท่ีมีแรงขับพุง
ไปขางหนาพรอมกบัเศษวัสดุของถงับรรจ ุนกัดับ
เพลิงหรือบคุคลใดๆ กต็ามท่ีอยูในรัศมีของการ
ระเบิดมีความเสี่ยงจะไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือ
ถึงข้ันเสียชวิีต

ในสหรัฐอเมริกามีปรากฏการณ BLEVE
เกิดข้ึนบอยคร้ัง แตละคร้ังมีผูบาดเจ็บและเสีย
ชีวิตหลายราย เมืองครีเซนส เมืองคิงแมน รัฐ
แคลิฟอรเนีย ยานเวฟเวอรีในเมืองเมมฟส รัฐ
เทนเนสซี สหรัฐอเมริกา สถานท่ีตางๆ เหลานี้
เคยประสบภัยพิบัติจาก BLEVE มาแลว เปน

อุบัติเหตุเกี่ ยวของกับแกสปโตรเลียมเหลว
(LPG) มีผูเสยีชวิีตไป 37 ราย ในจาํนวนนัน้ 17
รายเปนนักดับเพลิง มีผูบาดเจ็บท้ังหมด 200
ราย นอกจากนี ้ท่ีเมืองวอรวิค รัฐควีเบค ประเทศ
แคนาดา และเมืองเบิรนไซด รัฐอิลลินอยส
สหรัฐอเมริกาประสบกบัหายนะถงัแกส LPG ถกู
ความรอนเผาจนระเบิดเม่ือแปดปท่ีแลว ทําให
นักดับเพลิงเสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บ 5 ราย

นึกภาพคุณกําลังนอนอยูบนเตียงในคืน
อันหนาวเยน็ชวงตนฤดูใบไมผลิแลวไดรับแจงเหตุ
ไฟไหมถังแกส LPG ท่ียานชานเมืองหางออกไป
2 ไมล ศูนยวิทยุระบุไฟลุกไหมเม่ือประมาณ 5

นาทีกอนหนาเม่ือรถบรรทุกพุงชนทอสงแกส
LPG ท่ีตอออกมาจากถงับรรจ ุเม่ือแกสลุกติดไฟ
ก็มีการแจงเหตุมาท่ีหนวยดับเพลิง

คุณไปถึงท่ีเกิดเหตุภายในเวลาเกือบ 9
นาทีนบัต้ังแตถกูเรียกตัวโดยมาพรอมเจาหนาท่ี
ดับเพลิงอีก 19 นายเพื่อเขาระงับเหตุถังเหล็ก
กลาบรรจแุกสขนาด 18,000 แกลลอนท่ีตกอยู
ในกองไฟ วาลวระบายความดัน (PRV) 2 ตัวท่ี
อยูบนยอดถงัสงเสยีงคํารามเหมือนเคร่ืองไอพน
เสยีงดังจนไมรูวาตัวคุณเองกาํลังคิดอะไรอยู คุณ
และเพื่อนรวมงานตรงไปฉีดฝอยน้ําบริเวณตึก
ใกลเคียงเพือ่ปองกนัไมใหลุกเปนไฟจากความรอน
อันเขมขนท่ีสงมาจากเปลวเพลิง LPG สมาชกิ ใน
หนวยบางคนกาํลังจดัเตรียมถงับรรจนุ้าํเคล่ือนท่ี
ไดพรอมลากสายสูบออมาจากท่ีเก็บ ขณะท่ี
เพลิงไหมอยูหางออกไปแค 100 ฟตุ (30 เมตร)
แลวทันใดนั้นเอง ระเบิดเสียงดังแสบแกวหูก็
อุบติัข้ึน ชิน้สวนขนาดใหญของถงัแกสปลิววอน
ไปทุกทิศทาง นักดับเพลิงสองนายถูกชิ้นสวน
ขนาดใหญกระแทก ขณะท่ีอีกชิ้นหนึ่งพุงทะลุ
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อาคารท่ีอยูใกลเคียง นกัดับเพลิงคนอ่ืนๆ ไดรับ
บาดเจ็บจากเศษชิ้นสวนท่ีพุงออกมาจากลูกไฟ
ของการระเบดิ คุณถกูเหว่ียงลมลงกบัพืน้เพราะ
แรงระเบดิและรูสกึไดวามีความรอนมหาศาลจาก
เพลิงไหมพุงปะทะตัว เม่ือคุณพยุงตัวลุกข้ึนมา
ได คุณคิดถงึเพื่อนรวมงานและอยากชวยเหลือ
พวกเขาโดยเร็วท่ีสุด

เม่ือลูกไฟหมดไป สถานท่ีนั้นมืดและ
เงียบสงัดในทันที เสียงท่ีคุณไดยินมีเพียงเสียง
เคร่ืองยนตรถดับเพลิงและเสียงเพื่อนรวมงาน
รองโหยหวนดวยความเจ็บปวดเทานั้นเอง นัก
ดับเพลิงบางคนขุดรอยแยกท่ีเกดิจากการระเบดิ
เพื่ อคนหาเพื่ อนท่ีหายไปเหมือนคนเสียสติ
โดยสรุปแลว นกัดับเพลิง 6 นาย ไดรับบาดเจบ็
ถูกไฟไหม ถูกกระแทก บาดเจ็บ บวม บางคน
กระดูกแตก มี 2 นาย เสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ

เหตุการณดังกลาวเกดิข้ึนจริง ขอมูลไดจาก
รายงานของสมาคมปองกันอัคคภียัแหงชาติสหรฐัฯ
(NFPA; National Fire Protection  Association)
คณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยและ
อันตรายจากสารเคมีแหงสหรัฐฯ (CSB; U.S.
Chemical Safety and Hazard   Investigation
Board) และสถาบนัความปลอดภัยและสขุภาพ
ในการทํางานแหงชาติสหรัฐฯ (NIOSH; U.S.
National Institute for Occupational Safety and
Health) โดยเปนผลการสอบสวนกรณีการเกิด
BLEVE ในรัฐไอโอวา เม่ือป 1998

หลายปท่ีผานมา ปรากฏการณ BLEVE
เกดิข้ึนบอยคร้ังคราชวิีตพลเรือนและนกัดับเพลิง
ไปหลายราย สวนใหญจะเกี่ยวของกับถังบรรจุ
ขนาดใหญ 18,000-34,000 แกลลอนท้ังแบบ
ต้ังประจาํท่ีและใชในการขนสง ท่ีนาสนใจคือ นกั
ดับเพลิงท่ีเสยีชีวิตท้ังหมดเกิดข้ึนในชนบทหรือ
ลานเกบ็ถงัแกสท่ีเกีย่วของกบัถงัเหล็กขนาดเล็ก
ไมไดบุฉนวน

ผูปฏิบัติหนาท่ีระงับเหตุปรากฏการณ
BLEVE อาจมองขามตัวแปรท่ีเปนความเสีย่งข้ัน
วิกฤต อีกท้ังความเขาใจผดิบางประการเกีย่วกบั
อัคคีภัยท่ีเกดิจากแกสอัดความดันกมี็สวนสาํคัญ
ดังนัน้ การตรวจสอบความเสีย่งและทําความเขาใจ

ความเปนจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ BLEVE
ปองกันไมใหนักดับเพลิงเสียชีวิตในอนาคตได

ปญหาในหารฝกอบรม
แมวาจะมีการฝกอบรมนกัดับเพลิงท่ีเนน

ในการเอาตัวรอดจากอันตรายของปรากฏการณ
BLEVE อยางมากมาย แตผูปฏิบัติงานก็ยังคงมี
ความเสี่ยงสูงท่ีจะตองเสียสละชีวิตของพวกเขา
ในการเอาชนะเพลิงไหมแกสแรงดันมหาศาล มี
การต้ังขอสังเกต เนือ่งจากแตละหนวยดับเพลิง
มีบทสรุปในขอสันนิษฐานของตัวเอง สงผลให
แนวทางการตอบโตเหตุฉุกเฉิน BLEVE ท่ีถกูตอง
ตามหลักวิชาการซึง่สถาบนัความปลอดภัยหรือ
หนวยงานกลางแนะนาํไวไมไดนาํไปปฏิบติัอยาง
จริงจงัจงึเกดิปญหาในการระงบัเหตุ โดยเฉพาะ
การปองกันอันตรายสาํหรับผูปฏิบัติงาน

เกีย่วกบัเร่ืองนี้ นักวชาการชือ่ ฟรานซสิ
แอล. แบรนนิแกน (Francis L. Brannigan) ผู
เขียนตํารา “การสรางองคความรูสาํหรบัหนวย
ดบัเพลงิ” (Building Construction for the Fire
Service) ฉบับพิมพคร้ังท่ี 3 และสมาชิกคณะท่ี
ปรึกษาบรรณาธิการนิตยสาร Fire Engineering
ต้ังขอสงสยั การสอนใหนกัดับเพลิงพยายามเขา
ไปปดวาลวถงัแกสขณะเกดิวิกฤตถงัรอนจดัอาจ
ทําใหนักดับเพลิงตกอยูในอันตราย ในขอเขียน
ลาสดุ เขาถามซ้าํ “การใชยุทธิวิธีเขาไปปดวาลว
ทําใหนักดับเพลิงประเมินอันตรายผิดพลาด ใช
หรือไม” คลายกนักบั วนิเซน็ต ดนัน (Vincent
Dunn) นักดับเพลิงเกษียณ อดีตรองหัวหนา
หนวยดับเพลิงนิวยอรก (NYFD) ต้ังคําถามวา
“ขอบเขตการระเบิดของถังบรรจุแกสอยูที่ไหน”
ซึ่งนักดับเพลิงจํานวนมากหาคําตอบไดอยาง
ยากเย็น ขณะท่ี สตีเฟน แอล. เฮอรแมนน
(Stephen L. Hermann) ผูเชี่ยวชาญดานวัตถุ
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อันตรายจากรัฐแอริโซนา ผูมีประสบการณงาน
ตอบโตอุบติัเหตุจากการขนสงระหวางรัฐนบัคร้ัง
ไมถวนถามผูมีสวนเกี่ยวของในการฝกอบรม
นักดับเพลิง “ทําไมเราไมฝกนักดับเพลิงใน
สิง่ทีเ่ราจะตองเผชิญหนา” และ “ทําไมเราไม
ฝกนกัดับเพลิงใหปฏิบัติอยางถูกตองในการ
ตอบโตเหตถุงัแกสอดัความดนั”

นักดับเพลิงท่ีเสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัย
ลักษณะดังกลาวนี้เปนเพราะเงื่อนไขอ่ืนๆ เชน
ลืมโศกนาฏกรรมในอดีต เอาบทเรียนเกามา
เรียนรูใหม คนมีตําแหนงสูงลาออกทําใหเสีย
ผูมีประสบการณไป อยูในสภาวะเปล่ียนแปลง
ยุทธวิธีไมได ผูปฏิบัติงานมีปญหาดานการ
มองเห็น หรือทําอะไรงายๆ ไมนกึถงึผลรายท่ีจะ

ในการพฒันาหลักสตูรสาํหรับผูปฏิบติังานตอบโต
เหตุข้ึนเร่ิมตน สวน NFPA ไดจดัทําวิดีโอเทปเร่ือง
“BLEVE” ในป 1977 มีเนือ้หาเกีย่วกบัการเกดิ
BLEVE และวิธีการตอบโตเหตุอยางถูกวิธีเพื่อ
ใหเกิดความปลอดภัยท้ังแกตัวนักดับเพลิงและ
ประชาชนท่ีอยูในเหตุการณ ขณะท่ีสมาคมแกส
โพรเพนแหงชาติสหรัฐฯ (NPGA) ทําโปรแกรม
การฝกอบรมความปลอดภัยในการดับไฟแกส
โพรเพน (LPG) โปรแกรมนีส้รางข้ึนโดยไมเคลิ
ฮิลเดอแบรน และ เกร กอรี นอลล (Michael

Hildebrand and Gregory Noll) ในนาม บริษัท
ฮิลเดอ แบรนและนอลล  ซึ่งไดจัดสงใหสถานี
ดับเพลิงทุกแหงในสหรัฐอเมริกาโดยไมคิดมูลคา

ความจรงิของปรากฏการณ BLEVE
BLEVE (ออกเสียงวา “บลีฟ-เว”) เปน

อักษรยอท่ีต้ังข้ึนโดยนกัวิจยัของสถาบนั Factory
Mutual (FM) 3 ราย โดยเม่ือวันท่ี 24 เมษายน
ป 1957 ถงับรรจขุนาดใหญไดรับความเสยีหาย
ซึง่เปนผลมาจากสวนผสมสารฟอรมาลีน (สาร
ละลายแกสฟอรมาดีไฮดในน้ํา) กับฟนอล เกิด
ความรอนจดัในหองปฏิกรณเคมีภายในสถาบนั
จากการสอบสวนหลังเกดิเหตุจากแบบจาํลองทาง
กายภาพของถงับรรจพุบวาแรงดันปริมาณมาก
เกดิข้ึนเม่ือของเหลวมีอุณหภูมิสงูกวาจดุเดือดของ
ตัวเองในชวงเวลาเดียวกับทีบ่รรจเุกิดความเสยีหาย
แกสเหลวเปนตัวอยางท่ีดีในกรณีนี ้จากผลของ
การสังเกตการณและเพื่อหลีกเล่ียงการใชคําท่ี
รุนแรงกวานี ้นกัวิจยั 3 คนของสถาบนั FM เจมส

เกดิข้ึนตามมา รวมไปถงึความไมรูในเร่ืองท่ีเปน
พื้นฐานของอันตรายและความเสี่ยงท่ีมีอยู

ไมวาอะไรกต็ามเปนเหตุทําใหนกัดับเพลิง
เสียชีวิตจากปรากฏการณ BLEVE ความจาํเปน
เรงดวนท่ีทุกฝายท่ีเกี่ยวของจะตองทําก็คือ ให
การศึกษาและฝกอบรมผูปฏิบติังานเพือ่กระจาย
ความรูเกี่ยวกับการระงับเหตุอัคคีภัยจากแกส
ปโตรเลียมเหลวและท่ีบรรจุท่ีถูกตอง เปนการ
สงเสริมความปลอดภัยของนกัดับเพลิง โดยการ
มีสวนรวมในการฝกจะทําใหสามารถระบุไดวา
อะไรคือ BLEVE และจะตองทําอยางไรในการ
ตอบโตท่ีเหมาะสม

ความพยายามในการฝกอบรมชวงทศวรรษ
1970 และ 1980 โดยองคกรเดินรถไฟหลัก
ของสหรฐัอเมรกิาทาํใหผูปฏบัิติงานมองเหน็อันตราย
ของถังบรรจุแกส LPG ท่ีเรียกวาปรากฏการณ
BLEVE ไดชัดเจนข้ึน สถาบันดับเพลิงแหงชาติ
สหรัฐฯ (The National Fire Academy) ไดมีสวน
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บี. สมธิ วลิเลยีม เอส.มารช และ วลิเบอร
แอล. วอลล จึงต้ังชื่อปรากฏการณนี้วา BLEVE
(Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion)

วิลเบอรยายไปทํางานกับองคกร NFPA
ในตําแหนงวิศวกรปองกันอัคคีภัยและไดนํา
เสนอเร่ือง BLEVE หลายคร้ัง ในบทความลงใน
หนาวารสาร NFPA Fire Journal ฉบับเดือน
พฤศจิกายน 1978 ชื่ อเร่ือง “จริงๆแลว
อะไรคอื BLEVE” (Just What Is a BLEVE?) ซึง่
เขาไดอางอิงคําจํากัดความของ NFPA ท่ีระบุวา
“ความเสยีหายของท่ีบรรจ ุโดยฉีกหรือแตกออก
เปนสองสวนข้ึนไปในชวงเวลาท่ีของเหลวภายใน
ท่ีบรรจนุัน้มีอุณหภูมิสงูกวาจดุเดือดของตัวเองท่ี
ความดันบรรยากาศปกติ”

ในขณะท่ีคําจํากัดความคอนขางกวาง
วิลเบอรชีใ้หเห็น คําอธบิายของเขาคือ “ของจริง”
เขากังวล ความสับสนเกี่ยวกับความหมายของ
BLEVE จะนาํมาซึง่การปฏิบติัท่ีไมถกูตองในการ
ระงบัเหต ุ ความเปนจริงคือ กลไกการเกดิ BLEVE
เปนผลมาจากปฏิกิริยาทางกายภาพเม่ือวัตถุ
เปล่ียนสถานะจากของเหลวกลายเปนแกสซึง่สง
ผลใหเกิด “ความดัน” ความจริงขอนี้แตกตาง
จากปฏิกริิยาทางเคมีเม่ือวัตถเุปล่ียนสถานะเปน
อยางอ่ืนโดยเฉพาะเปล่ียนเปนแกสทําใหเกิด
การระเบดิทางเคมี ชือ่ “BLEVE” ถอืเปนการต้ัง
ผิด เพราะในทางเทคนิคแลว ปรากฏการณนี้
ไมใชการระเบดิ แตเปน “ความดัน” ท่ีเกิดจาก
แกสของเหลวเปล่ียนสถานะเปนไอหรือแกสซึ่ง
มีปริมาณมากและรุนแรง

วิลเบอรยังระบุอีกวา คําจํากัดความของ
BLEVE ไมเกี่ยวกับสาเหตุความเสียหายของท่ี
บรรจุ เม่ือปรากฏการณ BLEVE เกิดข้ึน ท่ีบรรจุ
จะอยูภายใตความดันซึง่ในเวลาตอมาความดัน
จะมีมากกวาความแข็งแรงของท่ีบรรจุ แลวท่ี
บรรจจุะถกูทําใหเสือ่มลงไปไมทางใดกท็างหนึง่
(ถกูกระแทก กดักรอน ไฟไหม) วิลเบอรอธบิาย
ตอถึงรูปแบบท่ีแตกตางกันไปของ BLEVE เชน
ท่ีบรรจถุูกเปลวไฟเผา หากแกสในรูปของเหลว
เปนชนดิไวไฟและถกูปลอยอออกมาจากผลของ
การเกิด BLEVE ตองระวังอันตรายจากการเกิด
ลูกไฟและหมอกไอสารท่ีจะลุกติดไฟ วิลเบอรยงั
เตือนวาการเนนความสนใจเฉพาะแกสเหลวไวไฟ
เทานั้นเปนเร่ืองท่ีไมถูกตองท้ังหมด เนื่องจาก

BLEVE เกิดข้ึ นได ท้ั งแกสเหลวท่ี ไวไฟและ
ไมไวไฟ (Non-flammable & Flammable)

ไมเคิล เอ.เบิรก (Michael A. Birk)
วิศวกรและศาสตราจารยประจํามหาวิทยาลัย
ควีนส ในเมืองคิงสตัน รัฐออนตาริโอ ประเทศ
แคนาดา ไดแสดงทัศนะเกีย่วกบั BLEVE ไวดังนี้
“คุณจะพบกบั BLEVE เม่ือท่ีบรรจแุกสเหลวเกดิ
หายนะจากความดัน ไมสําคัญวาท่ีบรรจุไดรับ
ความเสียหาย ไดอยางไร อาจเปนเพราะถูกไฟ
เผา ถกูกระแทก ถกูกดักรอน ฯลฯ ปรากฏการณ
BLEVE คือไอจากของเหลวท่ีไดรับความรอนจน
เดือดเกิดการขยายตัวแลวระเบิดออกไปซึ่งจะ
เกิดข้ึนไดเม่ือท่ีบรรจุเปดกวางออกเต็มท่ี” เขา
กลาวตออีกวา “BLEVE” เปนการระเบิดทาง
กายภาพจากไอท่ีมีความดันของของเหลวท่ีกล่ัน
ตัวอยางรวดเร็ว เม่ือท่ีบรรจไุดรับความเสยีหาย
ไอสารอัดแนนในชองวางของบรรจุจะสงคล่ืน
กระแทก (Shock Wave) ออกมาขางนอกและ
พรอมจะจุดติด หากเปนสารไวไฟจะมีลูกไฟ
ตามมา การปลดปลอยไอสารท่ีมีแรงดันอยาง
รวดเร็วมีลักษณะเปนการระเบิดท่ีมีพลังงาน
มหาศาลพุงไปขางหนา

ตามแบบจําลองพฤติกรรมวัตถุอันตราย
ท่ัวไป (GHMBO; General Hazardous Materials
Behavior Model) สรางข้ึนโดย ลดุวกิ เบนเนอร
(Ludwig Benner) BLEVE ถกูพจิารณาเปน “ชวง
เวลาของการปลดปลอย” จากผลของท่ีบรรจเุกดิ
ความเสียหาย ดังอธิบายไปในตอนตน เม่ือ
ท่ีบรรจุเกิดความเสียหายหรือแตกออก BLEVE
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จึงเกิดข้ึนอยางอิสระ การปลดปลอยแรงดันจะ
เกดิในเวลาเดียวกบัท่ีบรรจเุกดิความเสยีหายหรือ
แตกออกและพลังงานจะทะลักออกมาอยางรุนแรง
ในทัศนะของลุดวิก ความรุนแรงของการปลอย
ความดันจะข้ึนอยูกับคุณสมบัติ สถานะ และ
ปริมาณของผลิตภัณฑท่ีอยูในท่ีบรรจ ุอัตราการ
ไหลหรือการปลอยแรงดัน แรงขับเคล่ือน หรือ
แมกระท่ังสภาพอากาศ โดยลุดวิกไดย้ําวา การ
วิเคราะหเหตุการณวัตถอัุนตรายจะตองทําความ
เขาใจกับการปลดปลอยแรงดันเปนพเิศษซึง่จะ
ชวยไดมากในการประเมินและทํานายอันตราย
ท่ีจะเกิดข้ึนจาก BLEVE ไดแมนยําข้ึน

เดวิด เลแซก (David Lesak) นักเขียน
ดานวัตถุอันตราย ผูบรรยาย และเปนผูคิดคน
หลักสตูรการอบรมผูมีชือ่เสยีงระดับชาติอธบิาย
ความหมายของ BLEVE “ความดนัทีป่ลอยออก
มาจากทีบ่รรจุซึง่ไดรบัความเสยีหายรายแรง”
ผลลัพธของ BLEVE คือ การทําลายลางพืน้ท่ีเกดิ
เหตุและท่ีอยูติดกันท้ังหมด และมีแนวโนมจะ
สรางความเสยีตอชวิีตและทรัพยสนิปริมาณมาก

ดังท่ีทราบกันแลววา BLEVE ท่ีเกิดข้ึนมี
หลายประเภท และแตละประเภทมีลักษณะ
เฉพาะตัว ในเดือนตุลาคม ป 1995 นิตยสาร
Chemical Business ลงบทความเร่ือง “Boiling
Liquid Expanding Vapor Explosion (BLEVE)-
An Overview” เขียนโดย ว.ีเค.ซงิค (V.K. Singh)
และ เอ.ด.ี คาราอติ (A.D. Kharait) ไดอางอิงผล
การวิจยัของ รชิารด ดับเบ้ิลยู. พรัฟ (Richard
W. Prugh) ซึ่งเปนนําบันทึกการเกิด BLEVE
ประเภทตางๆ ท่ัวโลกในรอบ 60 ป (ชวงเวลา

ระหวางป 1926-1986) มาเผยแพร ซึ่งมี
ปรากฏการณ BLEVE ประเภทตางๆ แยกตาม
สาเหตุการเกดิเรียงตามลําดับจาํนวนคร้ังท่ีเกดิ
ข้ึน จากมากไปหานอยดังนี้

1.  ถังบรรจุถูกเพลิงไหมหรือเปลวไฟ
เผา (Fire or Flame Impingement) 18 คร้ัง

2. ถังบรรจุเกิดความเสียหายภายนอก
จากการถูกชน หรือถูกกระแทก (Physical
Damage) 11 คร้ัง

3. ถังบรรจุ เติมแกสของเหลวจนลน
(Overfilling) สวนใหญเกิดกอนวาลวระบาย
ความดัน (PRV) จะทํางาน 10 คร้ัง

4. ถั งบรรจุ เกิ ดปฏิกิ ริ ยาภายในท่ี
ควบคุมไมได (Runaway Reaction) เนื่องจาก
แกสเหลวเกิดความรอนสูง 6 คร้ัง

5. ถังบรรจุรอนจัด (Overheating) โดย
ท่ีวาลวระบายความดัน (PRV) ไมทํางาน 3 คร้ัง

6. ถังบรรจุระเบิด (Explosion) เกิดข้ึน
บริเวณชองวางของถังท่ีมีไออัดแนนอยู 1 คร้ัง

7. ความเสียหายทางกล (Mechanical
Failure) เชน ลดความดันในอัตรามากเกินไป
1 คร้ัง

รวมเกิดขึน้ทัง้หมด 50 ครัง้
สาํหรับขนาดของ BLEVE ข้ึนอยูกบัขนาด

และน้ําหนักของท่ีบรรจุและปริมาณของเหลวท่ี
เหลืออยูขางในขณะเกิดปรากฏการณนี้  พูด
งายๆ “ทีบ่รรจุขนาดใหญ ปรากฏการณ BLEVE
จะใหญตามไปดวย” ถังบรรจุแกสเหลวท่ีเกิด
BLEVE เนือ่งจากถกูเปลวไฟเผา สวนใหญมีของ
เหลวเหลืออยูขางในถงั 1/2 - 3/4 ของความจุ

ท่ีสาํคัญการทําลายลางถงับรรจทํุาใหเกดิแรงผลัก
วัตถใุหพุงไปขางหนาเหมือนจรวดเปนระยะทาง
ไกล ตามรายงานของ NFPA มีการเสียชีวิตจาก
วัตถุท่ีพุงออกจากแรงระเบิดของถังในระยะหาง
ถงึ 800 ฟตุ (240 เมตร)

นอกจากนี ้หากวัตถอัุนตรายท่ีอยูภายใน
ถงับรรจอุาจกล่ันเปนไอไมหมดขณะเกดิ BLEVE
มันอาจถูกขับออกไปจากถังได นักดับเพลิงท่ี
รอดชีวิตจาก BLEVE รายหนึ่งบอกวา เขาไดรับ
ความเย็นจากการกล่ันตัวเปนไอของของเหลว
อยางฉับพลันจงึพนอันตรายมาได

งานวิจัยของ เอ. เอ็ม. เบิรก เกี่ยวกับ
ระยะห างท่ี ปลอดภัยจาก BLEVE สําหรับ
บุคลากรผูปฏิบัติงาน ระบุวา ตองเปนระยะ 4
เทาของรัศมีลูกไฟท่ีเกดิจากถงับรรจขุนาดจาํเพาะ
ตัวอยาง ถังบรรจุขนาด 1,000 ลิตร ตองการ
ระยะปลอดภัยจาก BLEVE ประมาณ 100 เมตร
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โดยระยะข้ันตํ่า 100 เมตรจากถังบรรจุไมวา
ขนาดใดท่ีกาํลังถกูไฟเผาถอืเปนระยะปลอดภัย
จากการสั งเกต BLEVE ลูกไฟท่ี เกิ ดข้ึ นมี
เสนผานศูนยกลางหลายรอยฟุต และการเสีย
ชวิีตตามท่ีเขียนไวในรายงานเกดิข้ึนในระยะไกล
สดุ 250 ฟตุ (75 เมตร) จากถงับรรจ ุขอมูลของ
เบิรก ยังระบุดวยวา BLEVE ท่ีเกิดกับถังบรรจุ
ขนาด 1,000 ลิตร (LPG) จะทําใหเกดิลูกไฟท่ีมี
รัศมีประมาณ 25 เมตร (เสนผาศูนยกลาง 50
เมตร) ซึ่งมีรูปรางแตกตางกันไป ถาถังบรรจุ
เสยีหายแบบฉับพลัน ลูกไฟจะมีลักษณะเปนรูป
ทรงกลม แตหากของเหลวในถังบรรจุเย็นลง
ตามลําดับขณะเกดิ BLEVE อาจเกดิไฟเหนอืพืน้
ขนาดใหญ ตามความคิดของเบริก ความแตกตาง
ดังกลาวทําใหนักดับเพลิงมีความเสีย่งมากข้ึน

ปจจัยเสีย่งและความเขาใจผดิ
จากขอมูลการวิจัยพบวา มีปจจัยเสี่ยง

10 ประการในสถานการณเพลิงไหมถงับรรจอัุด
ความดันซึง่จะชวยใหคุณหลีกเล่ียงอันตรายและ
มีความปลอดภัย  พืน้ฐานของปจจยัเสีย่งเหลานี้
เปนไปตามแผนภูมิท่ี ยีน คารลสัน (Gene
Carlson) แสดงในบทความท่ีตีพมิพในนติยสาร
Fire Engineering เม่ือป 1978 ซึ่งคารลสันชี้ให
เห็นวา หากมีแนวโนมจะเกดิโศกนาฏกรรมจาก
BLEVE ใหแกปญหาโดยการอพยพหรือทําความ
เยน็ถงับรรจดุวยน้าํ ท้ังนีป้จจยัความเสีย่งแตละ
ขอเปนคําถามซึง่ตองหาคําตอบจากสถานการณ
ท่ีเกดิข้ึนเพือ่นาํไปใชตัดสนิใจจะตองทําอยางไร
เพือ่แกปญหาท่ีกาํลังเกดิข้ึนเบือ้งหนา โดยมีราย
ละเอียดของปจจัยความเสีย่งดังกลาวตอไปนี้

ปจจัยที่ 1 วัตถุอันตรายชนิดใดเก่ียว
ของกับเพลงิไหมถงับรรจุ?

เม่ือมีวัตถุไมเสถียร เกิดปฏิกิริยา และ
ระเบิดไดอยูในท่ีบรรจุ จะเปนสถานการณท่ี
อันตราย หากถังบรรจุหรืออุปกรณประกอบ
ถูกไฟเผา อาจเปนเวลาท่ีผูปฏิบัติงานตองถอย
ออกมาเพื่อหาท่ีปลอดภัย เม่ือเปดคูมือตอบโต
เหตุฉุกเฉิน (ERG) ของกระทรวงขนสงสหรัฐฯ
(DOT) Guide # 112 สําหรับวัตถุระเบิด เชน
ลูกระเบิดหรือลูกปนใหญ ระบุ หากรถไฟหรือ
รถบรรทุกวัตถรุะเบดิเกดิไฟไหม ใหผูปฏิบติังาน
อยูหางจากจุดเกิดเหตุในระยะ 1,600 เมตร
(1.6 ก.ม. หรือ 1 ไมล) กรณีเปนวัตถุท่ีไม
เสถียร หรือเกิดปฏิกิริยาใหปฏิบัติคลายกัน

เปนเร่ืองสาํคัญและจาํเปนท่ีผูปฏิบติังานจะ
ตองตระหนัก ถังบรรจุแกสเหลวท่ีถูกไฟไหมมี
อันตรายเชนเดียวกัน คูมือ ERG Guide #115

ระบไุวเหมือนกนัวา รถไฟหรือรถบรรทุกท่ีขนสง
ถงัแกสเหลวเม่ือเกดิเพลิงไหมจะตองอยูหางออก
ไป 1,600 เมตรทุกทิศทาง ซึ่งเปนคําแนะนําท่ี
จะตองปฏิบัติตามเนื่องจากมีแนวโนมจะเกิด
BLEVE ซึง่วัตถท่ีุพุงออกมาสามารถไปไกลหลาย
พนัฟตุจากจดุระเบดิ เหตุการณท่ีเกดิข้ึนใกลกบั
เมืองเมอรดอช รัฐอิลลินอยส ชิ้นสวนถังบรรจุ
แกสเหลวบนรถไฟพุงไปไกลถึง 5,200 ฟุต
(1,560 เมตร) หลังจากเกดิ BLEVE

ตองตระหนักไว ถังบรรจุจํานวนมาก
ไดรับความเสยีหายอยางหนักไมวาดวย BLEVE
หรือการฉีกขาดแรงดันสูง นักดับเพลิงและผู
ปฏิบติัตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมีของเมืองฮิวสตัน
รัฐเท็กซัสรายหนึ่งเลาวา มีเหตุการณถังบรรจุ
แกสเหลวเกิดความเสียหายท่ีแปลกประหลาด
เนือ่งจากหมอน้าํรับความรอน (Water Heater)
ทํางานลมเหลวเพราะเจาของถอดออกไปแลว
เอาวาลวระบายความดัน (PRV) มาใสแทน

ในการปฏิบติังาน คุณตองระบผุลิตภัณฑ
ท่ีอยูในบรรจอุยางถกูตอง เร็วท่ีสดุเทาท่ีจะทําได
เพื่อทําการวิเคราะหความเสี่ยง/ผลประโยชน
ภายในเวลาอันสั้น ยิ่งคุณระบุสถานการณท่ี

ลมเหลวและตอบโตดวยวิธถีกูตองไดเร็วเทาไหร
คุณก็มีโอกาสรอดมากข้ึนเทานั้น

ความเขาใจผิด : วัตถุไวไฟในถังบรรจุ
เทานั้นท่ีทําใหเกิด BLEVE

จงจาํไววา ในความเปนจริงแลว ถงับรรจุ
ใดๆ กต็าม โดยเฉพาะท่ีมีความดันสามารถเกดิ
BLEVE จากสถานการณเพลิงไหมไดท้ังนั้น ท่ี
รัฐเวอรมอนต ป 1988 ชายหนุมคนหนึ่งโยน
ถังเบียรเปลาขนาด 7.75 แกลลอน (30 ลิตร)
ซึ่งทําดวยเหล็กลงกองไฟ หลังจากนั้นถังเกิด
การระเบิดข้ึน เศษโลหะท่ีพุงออกมาทําใหเขา
เสียชีวิต จริงๆ แลว ในถังยังมีเบียรเหลืออยู
เล็กนอย เม่ือไดรับความรอนของเหลวจะกลาย
เปนไอซึ่งมา พรอมกับความดันท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ
จนกระท่ังเกนิความสามารถท่ีถงัจะรับไดจงึเกดิ
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เปน BLEVE
ปจจัยที่ 2 : เกิดเหตุเพลิงไหมมานาน

เทาใดแลว?
ในเกือบทุกกรณีของเพลิงไหม เปนเร่ือง

ยากจะร ะบไุดวาไฟเร่ิมตนข้ึนต้ังแตเม่ือไหรและ
ถังบรรจุสัมผัสเปลวไฟตอนไหน แมวาเวลาจะ
เปนตัวแปรสาํคัญในการเกดิ BLEVE แตกไ็มงาย
ท่ีจะระบุแนชัดลงไป “ไฟไหมถังนานเทาใด
จึงจะเกิด BLEVE” จากกรณศึีกษาท่ีเกดิข้ึนกอน
หนาพบวา ถังบรรจุแกสเหลวโดยเฉพาะชนิด
ไมมีฉนวนไดรับความรอน 10-20 นาทีจึงจะ
เกิดความเสียหายและระเบิด ตามรายงานของ
NFPA 58% ของสถานการณฉุกเฉินท่ีไดรับการ
บนัทึกไวเปนเหตุการณถงับรรจอัุดความดันไดรับ
ความเสียหายจากการถูกไฟเผานาน 15 นาที
จากการวิจัยโดย เอ. เอ็ม. เบิรก และกระทรวง
การขนสงสหรัฐฯ (DOT) พบวาถังบรรจุขนาด
เล็กจะไดรับความเสียหายจากการถูกไฟเผา
ภายในเวลา 2 นาทีคร่ึงเทานั้น

จําไววา สถานการณฉุกเฉินเหลานี้ เข็ม
นาฬกิาไมไดเร่ิมเดินเม่ือคุณเขามาถึงท่ีเกิดเหตุ
แตมันเดินไปแลวต้ังแตมีคนมาแจงเหตุหรืออาจ
จะกอนหนานั้น คุณตองรวมเวลาในการติดตอ
สื่อสารและการเดินทางเขาถึงท่ีเกิดเหตุเขาไป
ดวย หากเหตุเกดิไกลจากสถานดัีบเพลิงแสดงวา
เพลิงไหมเกิดข้ึนมานานพอสมควร และเม่ือไป
ถึง คุณก็อาจแกปญหาอะไรไมไดแลว

ปจจัยที ่3 : เปลวไฟเผาสวนไหนของถงั
บรรจุ?

เปลวไฟท่ีเผาบริเวณท่ีเปนชองวางภายใน
ถังซึ่งไอรวมตัวอยู เปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิด
BLEVE เนือ่งจากบริเวณนัน้ไมมีของเหลวเพราะ
เปนพื้นท่ีวางเหนือระดับของเหลวท่ีกําลังกล่ัน
ตัวเปนไอ ดังนัน้จงึมีการดูดซบัความรอนไดนอย
เหล็กเร่ิมรอนจัด หากไดรับความรอนตอเนื่อง
เปนเวลานั้น ถังสวนนั้นจะไดรับความเสียหาย
ซึง่มาพรอมแรงดันภายในถงัท่ีสงูข้ึนสงผลใหถงั
ฉีกขาดหรือแตกออก สรางความเสียหายอยาง
หนัก ตัวเปลวไฟท่ีถังบรรจุก็เปนอีกปจจัยหนึ่ง
ท่ีจะตองพิจารณา โดยอาจมีลักษณะเหมือน
หัวพนไฟ (Blowtorch) หรือเปนเพียงไฟเลียถัง

ขอควรจํา ชองวางของถังท่ีไอรวมตัวอยู
จะอยูสวนบนของถงัท่ีต้ังอยูเสมอ เนือ่งจากแรง
โนมถวงของโลกจะดึงดูดของเหลวใหลงไปอยู
บริเวณดานลางของถงับรรจุ

ความเขาใจผิด : BLEVE จะเกิดข้ึนเม่ือ

เปลวไฟเผาสวนท่ีชองวางท่ีมีไออยูเทานั้น
ปรากฏการณ BLEVE ท่ีเกดิจากนาํความ

รอนจากการสมัผสัเปลวไฟโดยตรง สวนใหญจะ
เกิดบริเวณท่ีเปนชองวางในถัง (บริเวณเหนือ
ของเหลว) เทานัน้ เนือ่งจากบริเวณนีเ้ปนท่ีรวม
ของไอสารซึง่ไมสามารถกาํจดัความรอนไดอยางมี
ประสทิธิภาพทําใหเกดิความรอนสงูสรางความ
เสียหายดังไดอธิบายไปขางตน กระบวนการนี้
เกิดเปนโศกนาฏกรรมท้ังในเมืองคิงสแมน รัฐ
แอริโซนา และหลายเมืองในรัฐไอโอวา

ท้ังนี้ ไมไดหมายความวา มีเพยีง BLEVE
ลักษณะดังกลาวอยางเดียว BLEVE  เกิดจากไฟ
เผาบริเวณท่ีมีของเหลวอยูในถงับรรจกุมี็เชนกนั
แมนานๆ จะเกิดข้ึนสักคร้ังหนึ่ง ซึ่งเม่ือบริเวณ
ท่ีมีของเหลวภายในถงับรรจไุดรับความรอนจาก
เปลวไฟ ของเหลวจะกล่ันตัวเปนไออยางรวดเร็ว
ทําใหเกิดความดันสูงทําลายถังเสียหายอยาง
ฉับพลัน กระบวนการนี้ เคยเกิดข้ึนในเมือง
ฮิวสตัน รัฐเท็กซัส เมือของเหลวในถังรอนจัด
เพราะถกูไฟเผาจงึเกดิ BLEVE ข้ึนมาในลักษณะ
Water Heater โดยเม่ือน้ําหรือของเหลวในถัง
บรรจไุดรับความรอนโดยตรง น้ําหรือของเหลว
จะรอนจะกล่ันตัวเปนไออยางรวดเร็วพรอมกับ
เกิดความดันปริมาณมากดันถังจนแตก แลวไอ
สารจะพุงออกมาลุกไหมเปนลูกไฟขนาดใหญ

ปจจัยที ่4 : ถงับรรจุชนดิใดทีถ่กูไฟเผา?
หากเปนถังบรรทุกชนิดมีชั้นฉนวนกัน

ความรอนท่ีเปลือกถงั ฉนวนจะทําใหถงัสามารถ
ตานทานความรอนจากไฟเผาไดนานกวาถัง

ไมมีฉนวน ถังชนิดมีฉนวนจะใชในการขนสง
ทางราง แตถังชนิดไมมีฉนวนจะพบเห็นท่ัวไป
ตามทองถนน ท่ีสําคัญ ถังไมมีฉนวนมีแนวโนม
ท่ีถงัจะเสียหายจากเปลวไฟมากกวาถังมีฉนวน
นับต้ังแตไดเสริมมาตรการทางวิศวกรรมเพื่อ
ปองกันปรากฏการณ BLEVE ไมวาจะเปน
ฉนวนกนัความรอน (Thermal Insulation) แผน
ครอบหัวทอ (Head Shield) และตัวยึดถงัไมให
ขยับข้ึนลง (Shelf Couplers) ในชวงตนของ
ทศวรรษ 1980 รายงานของ NFPA ระบุ ไมมี
BLEVE เกดิข้ึนกบัถงัท่ีบรรทุกบนรถไฟมาต้ังแต
ป 1980 ยิง่ไปกวานัน้ ไมมีนกัดับเพลิงเสยีชวิีต
จากเหตุไฟไหมถงับรรจขุนสงทางรางนบัต้ังแตมี
การปรับปรุงดังกลาว
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สาํหรับเหตุการณท่ีนกัดับเพลิงเสยีชวิีต 8
ราย ในป 1993 เปนผลมาจากการเกดิ BLEVE
กับถังชนิดไมมีฉนวน

ปจจัยที ่5 : ถังบรรจุตดิตั้งอยางไร?
หากถังบรรจุต้ังตรง วาลวระบายความ

ความดัน (PRV) จะทํางานเปนปกติ ปลอยให
ความดันท่ีมากเกินไหลออกไป ตรงกันขาม ถา
ถงับรรจต้ัุงหัวควํ่าลง วาลวระบายความดันจะถกู
อัดติดกบัพืน้ ฝุนโคลนหรือขยะอาจทําใหอุดตัน
ทํางานไมสะดวกและมีความเสีย่งจะเกดิ BLEVE
สูงข้ึน เนื่องจากวาลวระบายความดันทํางานได
ไมเต็มท่ี ความดันในถังบรรจุจะเกิดการสะสม
เปนปริมาณมากจนถงับรรจตุานทานตอไปไมไหว
และการปองกัน BLEVE จะลมเหลวในท่ีสุด

ปจจัยที่  6 : วาลวระบายความดัน
(PRV) ทาํงานหรอืไม?

ถงับรรจอัุดความดันเกอืบท้ังหมดจะติดต้ัง
วาลวระบายความดัน (PRV) สําหรับปลอย
ความดันท่ีมีมากเกินไปภายในถังออกมาเพื่อ
ใหถังคงสภาพและความแข็งแรงไวดังเดิม ขณะ
วาลวระบายความดันทํางาน ถาถงัพดูได จะพดู
วา “มบีางอยางทาํใหความดนัภายในเพิม่ขึน้
เพื่อใหฉันยังอยูกับเธอไดตอไป ฉันจึงตอง
ระบายความดนัขางในตวัออกไป” เม่ือพลังงาน
ถูกสงตรงมาจากเปลวไฟท่ีเผาถังทําใหแรงดัน
ภายในสงูข้ึน วาลวระบายความดันท่ีกดอยู ดวย
แรงสปริงจะถกูเปดเพือ่ปรับระดับความดันภาย
ในถังใหม เม่ือระดับความดันตํ่าลงและกลับมา
เปนปกติ วาลวจะอยูตําแหนงปดเชนเดิม

แมวาการทํางานของวาลวระบายความดัน
จะเปนการเตือน โดยเฉพาะเม่ือถังถูกเปลวไฟ
เผา แตก็ไมไดเปนสัญญาณบอกวาถังบรรจุจะ
ตองเสียหายหลังจากนั้นเสมอไป อยางไรก็ดี
ตองใสใจกบัสิง่ท่ีเกดิข้ึนเม่ือวาลวระบายความดัน
เร่ิมตนทํางาน เสยีงวาลวจะดังตามระดับแรงดัน
ท่ีปลอยออกมา ในคูมือ ERG Guide # 115 ระบุ

“ใหถอนตวัทนัทเีมือ่เสยีงของวาลวเพิม่ระดบั
ความดังสูงขึ้น หรือสีของถังเริ่มเปลี่ยนไป”
หากคุณยงัไดยนิเสยีงวาลวดังข้ึนเร่ือยๆ หลังจาก
เร่ิมทํางานแสดงวาถังบรรจุกําลังตานทานแรง
ดันปริมาณมหาศาล โดยท่ัวไป วาลวระบาย
ความดันของถงัติดต้ังประจาํท่ีจะต้ังการทํางานไว
75% ของความดันท่ีทําการทดสอบของถังนั้น
หมายความวา ถังแตละถงัตองผานการทดสอบ
แรงดันวาทนไดสงูสุดเทาไหร (คาสูงสุดท่ีถังไม
แตก ระเบิด หรือฉีกขาด) เรียกวาคาความดัน
ทดสอบของถงั หากความดันในถงัเพิม่ข้ึนจนถงึ
75% หรือ 3/4ของแรงดันท่ีถงัทนได (คาความ
ดันทดสอบของถงั) วาลวจะเร่ิมทํางานทันที ท้ังนี้
สําหรับถังติดต้ังประจําท่ี คาท่ี ต้ังไวใหวาลว
ทํางานดังกลาวอยู ท่ีประมาณ 270 ปอนด/
ตารางนิ้ว (psi)

หมายเหตุ หากไอสารท่ีปลอยออกมา
พรอมความดันท่ีวาลวระบายความดัน เกิดการ
ลุกติดไฟจากเปลวไฟท่ีอยูใกลเคียง ระยะท่ีเรา
สามารถมองเห็นเปลวไฟจากปลายสุดของ ชุด
วาลวจะบอกระดับความดันภายในถังได ยิ่งเรา
มองเห็นเปลวไฟดังกลาวจากระยะไกลเทาไหร
แสดงวาความดันในถังบรรจุก็มีสูงมากเทานั้น

ความเขาใจผิด : จะปลอดภัยถาวาลว
ระบายความดันทํางาน

วาลวระบายความดันท่ีติดต้ังไวท่ีถงับรรจุ
อัดความดันจะทํางานเม่ือความดันถงึระดับท่ีต้ัง
ไวลวงหนา วาลวทํางานดวยสปริงจะเปดออก
เม่ือความดันสูงข้ึนจนถึงระดับท่ีต้ังไว หลังจาก
ระบายออกจนความดันเปนปกติก็จะกลับเขาท่ี
เพื่อพรอมทํางานในคร้ังตอไป วาลวระบาย
ความดันออกแบบมาเพือ่ใชปองกนัไมใหถงับรรจุ
แตกหรือเสียหาย แตหากความรอนท่ีสัมผัสถัง
มีสูงเกินไป หรือเปลวไฟท่ีเผาไหมถังมีความ
เขมขนมาก วาลวระบายความดันอาจไมเพยีงพอ
ท่ีจะปองกันถังไมใหเสียหาย

วาลวระบายความดันท่ีทํางานคือการ
เตือนภัย หากถังยังไดรับความรอนตอเนื่อง
วาลวระบายความดันกไ็มเพยีงพอท่ีจะปองกนัถงั
การทําความเย็นอาจเปนยุทธวิธีทําใหถังกลับ
มาเปนปกติและทําใหวาลวคืนตําแหนงเดิม แต
ยุทธวิธีนี้ตองทําภายใตเงื่อนไขท่ีอันตรายเปน
อยางมาก NFPA ออกคําเตือน “อยาคิดเอาเอง
วา เม่ือวาลวระบายความดันทํางานแลวจะ
ปองกัน BLEVE ได” ขณะท่ีสมาคมแกสโพรเพน
แหงสหรัฐฯ (NPGA) ระบุ “อาจหมายถึงการ

วาลวระบายความดัน (PRV)



9SAFET Y LIFE

ถอนตัวออกจากพื้นท่ีเม่ือวาลวระบายความดันเร่ิม
ทํางาน ทันทีท่ีวาลวระบายความดันของแกส LPG
กรีดเสียงรองดังขึ้นมาก็สายเกินไปท่ีจะใชน้ําทํา
ความเย็นถังบรรจุ ปฏิบตักิารตอไปท่ีตองทําโดยดวน
คือ ถอนกําลังท้ังหมดออกจากพื้นท่ี เพราะ BLEVE
ใกลเขามาเตม็ทีแลว”

ปจจัยที ่7 : อะไรจะไดรบัผลกระทบบาง?
ใหนกึถงึสภาพแวดลอมทางกายภาพของ

เหตุฉุกเฉินในการประเมินความเสี่ ยง ยก
ตัวอยาง มีความแตกตางกนัมากระหวางการเกดิ
BLEVE กลางทะเลทรายกับท่ีเกิดยานใจกลาง
เมืองใหญ สภาพแวดลอมของทะเลทราย มีคน
และทรัพยสินท่ีจะไดรับอันตรายนอยมาก ขณะ
ท่ียานใจกลางเมือง ผูคนมากมายและทรัพยสนิ
มูลคารวมกันมหาศาล มีแนวโนมจะไดรับผล
กระทบ ถามตัวเองวา อะไรคุมคากวากันท่ีจะ
เสี่ยงชีวิตเพื่อปกปกรักษาไว

ออกไปไกลสองสามพนัฟตุ เชนเดียวกนั ถงับาง
ประเภทจะแตกออกแลวหมุนไปในทิศทางตางๆ
เศษชิน้สวนจะพุงออกมาในทิศทางท่ีเราคาดไมถงึ
เชนในกรณีท่ีเกิดข้ึนในรัฐไอโอวา นักดับเพลิง
สองนายเสยีชวิีตเนือ่งจาก ถกูชิน้สวนขนาดใหญ

ตรงตําแหนงใดของถงับรรจลุวนมีความเสีย่งจะ
ไดรับอันตรายท้ังสิ้น โดยควรพิจารณาถึงระยะ
หางท่ีปลอดภัยจากถังบรรจุมากกวาตําแหนง
หรือทิศทาง

ปจจัยที ่8 : ปรมิาณน้าํสาํรองเพยีงพอ
หรอืไม?

ตองประเมินกอนวาคุณมีน้าํสาํรองเพยีง
พอสาํหรับการทําความเยน็ถงับรรจเุพือ่ปองกนั
ไมใหเกิด BLEVE หรือไม โดยท่ัวไป มักใชถัง
บรรจุน้าํขนาดใหญเพือ่ใหไดอัตราไหลท่ีสงูเพือ่
ทําความเย็นถังบรรจุวัตถุอันตรายท่ีถูกไฟไหม
NFPA กําหนดใหมีปริมาณน้ําสํารองสําหรับ
ใชงานท่ีอัตราไหล 500 แกลลอน/นาที (gpm)
ในแตละจดุท่ีถงัขนสงทางรางสมัผสัเปลวไฟ ถงั
ท่ีมีขนาดเล็กสามารถใชอัตราไหลท่ีนอยลงเพือ่
ทําความเย็นได แตหากไมสามารถหาปริมาณ
น้าํสาํรองสาํหรับการใชงานในอัตราไหลท่ีกาํหนด
ไว ใหพิจารณาถอนตัวออกมาโดยเร็ว

พุงเขาใสในมุม 457 องศาจากแกนตําแหนงถงั
ท่ีต้ังอยูเดิม (ชิน้สวนหมุนรอบแกนถังหนึ่งรอบ
แลวพุงเสยข้ึนมา)

กอนหนานี ้ขอแนะนําความปลอดภัยใน
การตอบโตเหตุถังบรรจุอัดความดันเกดิไฟไหม
เนนใหหลีกเล่ียงการอยูดานหัวหรือทายถัง ซึ่ง
ครูฝกบางรายเปรียบเทียบดานหัวทายถงัเหมือน
กับปลายกระบอกปนลูกซอง แตพิจารณาตาม
โครงสรางแลว ปลายสดุของถงัไมวาหัวหรือทาย
เปนสวนแข็งแรงท่ีสุดของถัง เม่ือถังถูกไฟเผา
สวนทีไ่ดรบัเปลวไฟและความรอนสงูสดุจะเสยีหาย
กอนและจะมีรองรอยความเสียหายปรากฏให
เห็นโดยจะเกิดรอยแยกท่ีชั้นนอกของถังบรรจุ
ภายในชวงเวลาอันสั้น ทันทีท่ีเกิด BLEVE ถัง
จะแตกหรือฉีกขาด สวนปลายสุดหัวทายจะพุง
ออกไปขางหนา ในขณะท่ีสวนอ่ืนๆ ท่ีเหลือจะพุง
กระจดักระจายออกมาทุกทิศทางซึง่คาดเดาได
ยากวาจะมาทางทิศใดบาง ฉะนัน้ไมวาจะยนือยู

จากโศกนาฏกรรมท่ี รัฐไอโอวา เท็ด
ลีมอฟฟ (Ted Lemoff) วิศวกรผูเชี่ยวชาญดาน
แกสของ NFPA รายหนึ่งกลาววา “นักดับเพลิง
ตองถอยหลังออกมาเม่ือเผชญิหนากบัเพลิงแกส
LPG จากนัน้ถามตัวเองอยากเสีย่งชวิีตเพือ่รักษา
ทรัพยสินไวหรือไม นักดับเพลิงตองถามตัวเอง
อยูตลอดเวลาขณะรุกคืบหนาเขาไป โดยเฉพาะ
เม่ือไมมีชีวิตมนุษยเปนเดิมพัน”

ความเขาใจผิด : หลีกเล่ียงการไปอยู
ดานทายถังท่ีถูกไฟไหม

การวางตําแหนงใหนกัดับเพลิงใหหางจาก
ดานทายถงับรรจุ ไมไดเปนเคร่ืองรับประกนัวา
จะปลอดภัยเม่ือเกิด BLEVE เนื่องจากเราไมมี
ทางทํานายวาถังจะเสยีหายในรูปแบบใด ถังจะ
แตกออกเปนกีช่ิน้สวนและจะพุงออกไปในทิศทาง
ใดบาง ถังบางประเภทไมแตกออกเปนชิ้นสวน
แตยงัคงอยูในรูปเดิมเม่ือเกดิความเสยีหาย บาง
ประเภทแตกออกเปนชิน้เล็กชิน้นอยแลวกระจาย
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ปจจัยที่ 9 : สามารถใชน้ําฉีดในยัง
แตละจุดทีส่มัผสัเปลวไฟไดหรอืไม?

น้าํท่ีจะใชทําความเยน็ตองไปถงึจดุท่ีไดรับ
ความรอนของถงับรรจ ุอาจเปนเร่ืองยากในการ
ใชน้ําเนื่องจากมีสิ่งกีดขวาง เชน อาคาร ตนไม
เสาไฟฟา ยานพาหนะอ่ืน และอุปสรรคดาน
สภาพภูมิประเทศหรือแมแตสภาพอากาศ ให
พิจารณาถอนตัวออกจากพื้นท่ีเกิดเหตุหากไม
สามารถฉีดน้ําจากหัวฉีดมอนิเตอรท่ีไมมีคน
ควบคุมได

ความเขาใจผดิ : BLEVE จะเกดิข้ึนเฉพาะ
สวนของถงับรรจท่ีุสมัผสัเปลวไฟโดยตรงเทานัน้

จากทัศนะของเดวิด เลแซก (David
Lesak) BLEVE สามารถเกดิข้ึนจากหนึง่ในสีข่อง
ตัวแปรท่ีเกดิกบัถงับรรจ ุอยางใดอยางหนึง่ ดังนี้

 ความรอน (Thermal-caused) ความ
รอนท่ีเกดิข้ึนโดยตรงบริเวณท่ีเปนชองวางภายใน
ถงับรรจเุปนเวลานานจะทําใหถงัเสือ่มสภาพลงไป
โดยทําใหเกิดยืดตัวหรือบางลง จากนั้นความ
สามารถในการตานทานความดันท่ี เพิ่ มข้ึน
เร่ือยๆ จะเร่ิมลดลง ผูเชีย่วชาญดานโลหะวิทยา
ใหขอมูลวา เหล็กกลาคารบอนจะสูญเสียความ
แข็งแกรงอยางรวดเร็วเม่ือถกูเผาดวยความรอน
ท่ีอุณหภูมิ 4007   ํF (2208   ํC) มีรายงานท่ีไมได
รับการยนืยนัระบวุา มีความเปนไปไดท่ีการเกดิ
BLEVE กบัถงับรรจสุารไวนลิคลอไรดโมโนเมอร
(CVM) บนรถไฟ ทําให 43 ตูโบกีต้กรางในเมือง
ลิฟว่ิงสตัน รัฐหลุยเซยีนา เม่ือเดือนกนัยายน ป
1983 มีสาเหตุมาจากความรอนจัดจนทําให
เกิดปฏิกิริยาสรางโพลีเมอร (Polymerization)
ภายในถังบรรจุและมีความดันเพิ่มสูงข้ึนจน
ควบคุมไมได

 สารเคมี (Chemical-caused) จาก
ความรอนท่ีสงมายงัถงับรรจุทําใหเกดิปฏิกริิยา
ภายใน เชน การกัดกรอน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน่
หรือแมแตปฏิกิริยาสรางโพลีเมอร เหตุการณท่ี

ตองจดจําเปนบทเรียนคือ หายนะเกิดกับถัง
บรรจุบนรถไฟจากปฏิกิริยาสรางโพลีเมอรของ
สารเคมีท่ีอยูภายในถังบรรจุท่ีเมืองเดียรพารก
รัฐเท็กซสั เม่ือเดือนกรกฎาคม ป 1988 สิง่ท่ีอยู
ในถงัคือกรดเมธ-อะครีลิก (MAA; meth-acrylic
acid) ซึง่รอนจดัขณะรถจอดอยูชานชาลา จากนัน้
วาลวระบายความดันเร่ิมตนทํางาน พนักงาน
สมองไวกลุมหนึง่ไดเคล่ือนยายขบวนรถท่ีบรรทุก
ถังไวนั้นไปยงับริเวณท่ีไกลออกไปซึ่งโดยรอบมี
ตูโบกี้เปลาทําหนาท่ีเปนสิ่งกีดขวางในกรณีถัง
เกิด ความเสียหาย ในท่ีสุดถังก็ถูกทําลายอยาง
สิ้นซากจากแรงดันภายใน โชคดีไมมีใครไดรับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เนื่องจากมีการอพยพ
ออกจากพื้นท่ีไปกอนหนานั้นแลว

 อุณหภูมิวิกฤต (Critical temperature) :
เม่ือของเหลวในถงับรรจไุดรับความรอนสงูจนมี

อุณหภูมิสูงกวาคาอุณหภูมิวิกฤตของตัวเองจะ
ทําใหเกดิแรงดันมหาศาลเกนิกวาความแข็งแรง
ของถังจะตานทานตอไปได จากรายงานไมเปน
ทางการของสาเหตุถงับรรจขุองเหลวบรรทุกบน
รถไฟเกิดความเสียหายในเมืองโมไลน รัฐ
อิลลินอยส ป 1986 โดยเชื่อวามีความเปน
ไปไดท่ีอุณหภูมิวิกฤติของถังทําใหเกิด BLEVE
ในเหตุการณนั้น ถังบรรจุแกส LPG ขนาด
30,000 แกลลอนถกูฟาผาระหวางว่ิงดวยความ
เร็วสูงฝาพายุฤดูรอน ผูเห็นเหตุการณซึ่งอยูท่ี
โรงงานแกสบอกวา วาลวระบายความดัน
ทํางานและแกสลุกติดไฟทันทีจากฟาผา หนวย
ผจญเหตุมาถึงในเวลาเกอืบ 10 นาทีตอมา นกั
ดับเพลิงสังเกตยังมีไฟลุกท่ีหัววาลวและมีเสียง
ระบายความดันคอนขางเบา ในอีกสองสามนาที
ตอมาวาลวกป็ดลง ผูเชีย่วชาญดานถงับรรจแุกส
ลงความเห็นวา ถงับรรจแุละสิง่ท่ีอยูขางในไดรับ
ความรอนอยางฉับพลันจากฟาผา ทําใหเกิด
ความดันสูงจนวาลวระบายความดันทํางาน
แตเนื่องจากถูกฟาผาและไฟไหม วาลวระบาย
ความดันจงึชํารุดและหยุดทํางานในเวลาตอมา
โชคดีท่ีแรงดันสูงไมทําใหถังบรรจุไดรับความ
เสียหายใดๆ

 ความเสยีหายทางกล (Mechanical-
damage) : ความเสียหายทางกลเกิดจากการ
ชนหรือการกระแทกในลักษณะตางๆ เพียงพอ
จะทําใหโครงสรางถังออนแอลงและความดัน
ท่ีเกิดจากผลิตภัณฑท่ีบรรจุอยูภายในสามารถ
เอาชนะความแข็งแกรงของถังไดอยางงายดาย
BLEVE ชนิดนี้ไมเกี่ยวของกับความรอนจากไฟ
เผา เพียงแคอุณหภูมิโดยรอบเพิ่มข้ึนก็อาจทํา
ใหความดันไอของผลิตภัณฑท่ีอยูในถังเพิ่มข้ึน
และสงผลกระทบกบัถงับรรจท่ีุมีความแข็งแกรง
ลดลงไปจากความเสียหายทางกลดังกลาว

ตัวอยาง BLEVE จากความเสยีหายทางกล
เกิดข้ึนท่ีเมืองเวฟเวอรี รัฐเทนเนสซีชวงปลาย
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ทศวรรษ 1970 ถังบรรจุสารบิวเทน (Butane)
บนรถไฟเกดิ BLEVE หลังจากตกรางสองวัน (40
ชั่วโมง) ซึ่งเปลือกถังไดรับความเสียหายอยาง
หนกั เหตุการณนีมี้ผูเสยีชวิีต 16 ราย กอนหนา
นั้น เกิด BLEVE จากความเสียหายทางกลท่ี
ไมคอยมีเปนท่ีรับรูกันท่ีเมืองคัมม่ิง รัฐไอโอวา
ดวยเหตุท่ีไมมีผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจึงมีการ
พูดถึงกันนอยท้ังท่ีเปนกรณีศึกษาท่ีนาสนใจ
เพราะถือวาเปนคร้ังแรกท่ีถังบรรจุอัดแรงดัน
บรรทุกบนรถไฟไดรับความเสียหายจากสภาพ
ภายนอก (เสียหายทางกล)

วันท่ี 29 เมษายน ป 1969 เกดิอุบติัเหตุ
ขบวนรถไฟ 29 โบกี้ตกราง ทําใหถังบรรจุสาร
แอมโมเนีย (แอนไฮดรัส) ขนาด 33,000
แกลลอน ครูดไปกบัพืน้ สองวันตอมาคือในวันท่ี
1 พฤษภาคม ถงัถกูยกต้ังข้ึนในชวงเท่ียงวัน แต
ในอีกสองชั่วโมงตอมาถังก็พังลงไป สาเหตุเกิด
จากดานทายถังถูกกระแทกอยางแรงทําใหเกิด
ความเสียหายทางกล (สภาพภายนอก) สงผล
ใหความดันเพิม่ข้ึนจากอุณหภูมิบริเวณโดยรอบ
ท่ีเพิ่มข้ึนแลวเกิดการระเบิด ซึ่งจากการระเบิด
1/3 ของถงักลายเปนชิน้สวนท่ีพุงไปไกลถงึ 300
ฟุต (90 เมตร)

ทําเร็วคือสิ่งท่ีจะตองทําใหได
เปนเร่ืองสาํคัญและจาํเปนท่ีจะตองประเมิน

ความเสีย่งตามปจจยัท่ีกลาวไปขางตน พรอมกบั
คํานึงถึงขอเท็จจริงของการเกิดปรากฏการณ
BLEVE ท่ีไมใชความเชือ่หรือความเขาใจผดิ โดย
สามารถนําไปเขียนเปนรายการตรวจสอบ

ปรากฏการณ BLEVE บนัทึกเปนทางการ
คร้ังลาสุด เกิดท่ีเมืองยูนีซ รัฐหลุยเซียนา เม่ือ
วันท่ี 27 พฤษภาคม ป 2000 รถไฟสายยเูนยีน
แปซิฟกท่ีมี 33 โบกี้ตกราง ทําใหถังบรรจุวัตถุ
อันตรายท่ีบรรทุกมาไดรับความเสียหายราย
แรงแลวเกดิการระเบดิ แตไมมีใครบาดเจบ็หรือ
เสียชีวิต

ปจจยัที ่10 : สามารถใชน้าํไดเร็วแคไหน?
หากตัดสนิใจจะใชน้าํทําความเยน็ถงับรรจุ

ท่ีรอนจัด ใหลงมือโดยเร็ว เนื่องจากเวลามีคา
มาก ทุกวินาทีท่ีผานไปหมายถงึความเสีย่งท่ีจะ
ไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน คิดเร็ว

(Checklist) ในการระงับเหตุไฟไหมถังบรรจุ
แกสเหลวท้ังท่ีติดต้ังบนรถบรรทุกและบนรถไฟ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ปองกันการเกิด BLEVE ในทุกกรณี

กรณศีกึษาความสาํเรจ็ในเหตวุกิฤต
นวิยอรก ท่ีเมืองลองไอสแลนด ป 1988

นกัดับเพลิงเผชญิหนากบัไฟไหมถงัแกสโพรเพน
(LPG) ขนาดบรรจ ุ2,300 แกลลอน ท่ีติดต้ังบน
รถบรรทุกทายตัด พวกเขาประสบความสาํเร็จใน
การฉีดน้าํจากหัวมอนเิตอรท่ีไมตองมีคนควบคุม
ตอเนื่อง 24 ชั่วโมงเพื่อทําความเย็นถังพรอม
กบัปลอยใหแกสขางในเผาไหม ถนนหลวงแปด

เลนถกูปด ผูคนมากมายอพยพจากพืน้ท่ีจนกวา
อันตรายจากผานพนไป

ยูทาห คํ่าคืนหนึ่งในเดือนตุลาคม ป
1986 รถเทรลเลอรบรรทุกปศุสตัว 70 ตัว เสยี
หลักพุงออกจากถนนหลวงชนกบัถงัแกสโพรเพน
ท่ีทําดวยเหล็กกลาขนาด 18,000 แกลลอนท่ีต้ัง
อยูในโรงงานขางทาง ตัวรถกระแทกกับฐานถัง
อยางแรงทําใหทอท่ีอยูดานลางโผลข้ึนมา จาก
นั้นเพลิงไหมก็เกิดข้ึนตามมาทันที เจาหนาท่ี
ระงบัเหตุพยายามเขาไปใกลตัวรถเพือ่ชวยเหลือ
คนขับแตความรอนสงูเกนิไป นกัดับเพลิงจงึลาก
สายสูบแลวฉีดน้าํทําความเย็นถงัซึ่งมีของเหลว
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อยูขางใน 80% ของความจุ
แรงดันพนออมาจากวาลวระบายสงเสยีง

ดังล่ัน ความพยายามกูภัยตองยกเลิกไปกอน
นกัดับเพลิงอพยพไปยงัท่ีปลอดภัยเรียบรอยแลว
ขณะถงัแตกและเกดิ BLEVE ชิน้สวนหลักของถงั
พุงทะลุอาคาร ทําลายรถปกอัพ 2 คันท่ีจอดอยู
คันหนึง่เปนรถสงแกส อักคันเปนของหนวยดับ
เพลิงของโรงงาน เศษชิน้สวนของถงัตกหางจาก
จุดท่ีต้ัง 2,674 ฟุต (802 เมตร) รวมมูลคา
ความเสยีหายคร้ังนีป้ระมาณ 1.5 ลานดอลลาร
โขคดีไมมีนกัดับเพลิงเสยีชวิีต เนือ่งจากพวกเขา
หลบอยูขางหลังถงัใหญขนาด 30,000 แกลลอน
ซึ่ งอยู ติดกับถังท่ี เกิดระเบิด ตามทฤษฎีถัง
ขนาดใหญชวยบังพลังงานท่ีปลอยออกมาจาก
BLEVE ไวไมใหถูกตัวนักดับเพลิงเหลานั้น ถังท่ี
ถูกชนหลนลงมาจากแทนแลวกระเด็นไปไกล
35 ฟุต (10.5 เมตร) ในขณะทอแกสท่ีอยูใต
ถงัเสยีหายรายแรงและมีแกสร่ัวไหลออกมาแลว
ลุกติดไฟลุกไหมท้ังคืน แกสโพรเพนประมาณ
25,500 แกลลอนถกูเผาหมดไปในขณะท่ีวาลว
ระบายความดันทํางาน เจาหนาท่ีระงบัเหตุราย
หนึง่ถงึกบัพดูออกมาวา “เปนเรือ่งปาฏหิารยิที่
พวกเราไมตาย”

วิสคอนซิน ป 1981 หนวยตอบโตเหตุ
ฉุกเฉินเขาถงึท่ีเกดิเหตุรถบรรทุกถงัแกสโพรเพน
(LPG) ขนาด 9,500 แกลลอน พลิกควํ่า ขณะนัน้
เปนเวลาประมาณ 3.00 น.ของวันใหมในฤดู
รอน ซึ่งพื้นท่ีไดรับการสองสวางโดยเจาหนาท่ี
ตํารวจและนายอําเภอท่ีเขาถงึท่ีเกดิเหตุกอนหนา
ไมเพียงแตไฟหนารถ ท่ีสองใหเห็นสิ่งท่ีเกิดข้ึน
แตยังมีทอนสองสวางวางบนพื้นถนน หัวหนา
หนวยตอบโตเหตุเดินเขาไปสํารวจจุดเกิดเหตุ
และไดสังเกตเห็นไอน้ําพุงออกมาจากหมอน้ํา
รถบรรทุก คนขับกระเด็นออกนอกตัวรถและ
เสียชีวิตจากการกระแทกกับตัวถังรถดานลาง

แตไม มีแกสร่ั ว นักดับเพลิงพยายามรักษา
สถานการณใหนิง่อยูในลักษณะนัน้หลายชัว่โมง
โดยไมมีสิ่งผิดปกติใดๆ เกิดข้ึน จนกระท่ังแกส
จากถงับนรถท่ีพลิกควํ่าถกูถายเขาไปยงัถงัของรถ
อีกคันหนึ่งจนหมด จากนั้นเครนไดเคล่ือนยาย
ถังท่ีเสียหายออกไป แลวทุกอยางก็กลับคืนสู
สภาวะปกติ

ในป 1998 ท่ีเมืองวอลเวิรธ รัฐวิสคอนซนิ
คนขับรถประมาทพุงชนทอแกสท่ีอยูดานลางถงั
ขนาดบรรจ ุ30,000 แกลลอนของสถานบีริการ
แหงหนึง่ จากนัน้รถกค็อยๆ ไตข้ึนไปบนทอดาน
บน เคร่ืองยนตของรถท่ีรอนจัดไดจุดติดแกส
ทําใหไฟไหมถังบริเวณท่ีมีของเหลวอยูขางใน
หนวยดับเพลิงทองถิน่เขามาฉีดน้าํทําความเยน็
ถังดวยหัวมอนิเตอรจํานวน 6 หัว หลังจาก
ไฟไหมผานไปประมาณ 5 นาที หลังจากนั้น
ไมนานมีการเพิ่มหัวมอนิเตอรขนาด 2,500
แกลลอน/นาที (gpm) เขามาอีก 4 หัว ฉีด

ตอเนือ่งจนกระท่ังแกสในถงัถกูเผาจนเกอืบหมด
ในอีก 24 ชั่วโมงตอมา โดยรวมแลวมีการใช
น้ําไป 3 ลานแกลลอน สําหรับทําความเย็นถัง
บรรจแุกส โชครายท่ีชายคนหนึง่ติดอยูในตัวรถ
ทําใหถูกเผาและไดรับแกสพิษเสียชีวิต รางของ
เขาถูกพบหลังไฟดับ อยางไรก็ตาม การปฏิบัติ
งานของหนวยดับเพลิงทองถิน่ทําใหถงัและเมือง
รอดพนจาก BLEVE มีการสบืทราบความจริงใน
ภายหลังวา ความสาํเร็จในคร้ังนีเ้กดิจากการทํา
ความเย็นถั งประการเดียว เนื่ องจากวาลว
ระบายความดันไมทํางาน

แมวาสถานการณฉุกเฉินตามท่ีไดยก
ตัวอยางจะเกิดข้ึนยาก นานๆ จะเกิดข้ึนสักคร้ัง
แตเรากต็องเตรียมตัวใหพรอมเพือ่ใหการรับมือ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดย
ยุทธิวิธีท่ีจะนํามาใชมีต้ังแตใชน้ําทําความเย็น
อยางเพียงพอและภายในเวลาอันรวดเร็ว การ
อพยพออกจากพื้นท่ีอันตราย การเขาถึงท่ีเกิด
เหตุและ ระบชุนดิของอันตรายท่ีเกดิข้ึนไดอยาง
ทันทวงทีเปนกญุแจสาํคัญท่ีจะนาํไปสูการแกไข
สถานการณฉุกเฉินอยางถูกตองและเหมาะสม
ซึ่งมีโอกาสจะประสบความสําเร็จสูงกวาการ
ไมไดเตรียมอะไรไวลวงหนา

จงจําไววา การศึกษาหาความรูและการ
ฝกฝนเปนประจําจะทําใหเกิดความเชี่ยวชาญ
และชาํนาญในการระงบัเหตุ BLEVE สาํคัญท่ีสดุ
คือ “ความปลอดภัย” ไมมีนักดับเพลิงคนใด
ไมอยากกลับบานโดยสวัสดิภาพหลังเผชิญเหตุ
ในสถานการณฉุกเฉินท่ีอันตรายท่ีสดุชนดิหนึง่
ของโลกใบนี้
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