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ทําไมนักดับเพลิงจึงตองเรียนรูก ารอาน
ควันไฟ?
ควันไฟคือการแสดงออกอยางหนึ่งของ
พฤติกรรมเพลิงไหม ควันไฟสามารถบอกไดวา
อัคคีภัยขณะนั้นอยูในระดับไหน และเกิดจาก
เชื้อเพลิงประเภทใด มีแนวโนมขยายตัวรุนแรง
หรือไม ฯลฯ ถาเราอานควันออก เราก็จะเขาใจ
และมองเห็นสิง่ ทีอ่ ยูภ ายใตควันเหลานัน้ มีอะไร

ในการอานควัน นักดับเพลิงจะตองมีองค
ความรูพนื้ ฐานดังตอไปนีเ้ สียกอน
องคความรูที่ 1 : ควันคือเชื้อเพลิง
นักดับเพลิงใชคําวา "ควัน" เรียกสิ่งที่
เปนอนุภาคแข็งแข็งแขวนลอยอยูในอากาศซึ่ง
เกิดจากการเผาไหมไมสมบูรณหรือการสลายตัว
ของโคร งสรางภายในของของแข็งเมื่อเผาไหม
(Pyrolysis)
ทัง้ นี้ ควันแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ
ไดแก
1. ควันทีเ่ ปนของแข็ง (Smoke Solids)
ประกอบดวย
 70% เปนอนุภาคของแข็ง (สวนใหญ
คือ ถานหรือคารบอน)
 คารบอน (เขมา) มีสีดํา
 เถ ามีสี ขาวขุ น (เกิ ดจากแร ธาตุ แ ละ
โลหะที่นําพาความรอน)
 อนุภาคละเอียดสามารถทําใหเกิดไฟ
ได เ มื่ อ อยู ในห องหรื อ พื้ น ที่ ไ ม มี ก ารระบาย
อากาศหรือมีจาํ กัด
2. ควันทีเ่ ปนสารแขวนลอยในอากาศ
(Smoke Aerosols) ประกอบดวย
 น้ํา-มองเห็นเปนสีขาวสะอาด

กําลังเกิดขึน้ และแนวโนมของสถานการณเพลิง
ไหมจะเปนอยางไร
การอานควันจะชวยใหนกั ดับเพลิงคนพบ
ตําแหนงและความหนาแนนของเพลิงไหม โดย
รวมไปถึ ง แนวโน ม การพั ง ทลายของอาคาร

ความเปนไปไดที่จะเกิดปรากฏการณอันตราย
 สารไฮโดรคาร บ อน-เป น เม็ ดขนาด
เชน Flashover ซึ่งการคนพบสิ่งตางๆ ดังกลาว เล็กสีดํา/ฝอยละเอียด
จะทําใหนักดับเพลิงสามารถตัดสินใจเลือกใช
 น้ํามั น /น้ํามั นดิ นเป น เม็ ดขนาดเล็ ก
ยุทธศาสตรและยุทธวิธีที่ถูกตองและเหมาะสม มี อุ ณหภูมิ ลุ กติ ดไฟดวยตั วเองต่ําว า 460 ํ F
กับสถานการณจริงทีก่ าํ ลังเกิดขึน้
(237 Cํ )
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3. ควันทีเ่ ปนแกส (Smoke Gases)
 มี ควั นที่ เป นแก สหลายพั นชนิ ด
สวนใหญไมมีสี
 สวนใหญเกิดขึ้นชั่วคราวและบางเบา
 แก สที่ เป นสวนประกอบในควั นชนิ ด
มีผลกระทบตอพฤติกรรมของเพลิงไหม ไดแก
คาร บ อนมอนอกไซด ไฮโดรเจนไซยาไนด
เบนซีน และอาโครลีน
 คุณสมบัติของแกสที่ อยูในควันแสดง
ไว ใ นตารางคุ ณสมบั ติ ของแก ส ที่ พบในควั น
Properties of Gases Typically Found in Smoke
 เป น เชื้ อเพลิ ง ที่ ไหม จ ากด านล างขึ้ น
ขางบน (Ladder fuels)
 แก ส สามารถสร างเชื้ อเพลิ ง ตอเนื่ อง
ไดทั่วทั้งหอง
องคความรูท ี่ 2 : เชือ้ เพลิงเปลีย่ นแปลง
ไปแลว
ปจจุบนั สวนประกอบและโครงสรางภาย
ในของวัสดุกอ สรางทีไ่ ดรบั ความรอนหรือถูกเผา
ไหม มีมวลต่ํากวาที่ เคยเปนเชนในอดี ต วั สดุ
เหลานี้เปนสารสังเคราะหมากกวาที่เคยมีมา
องคความรูท ี่ 3:เชือ้ เพลิงมีตวั จุดชนวน
ทําใหลกุ ติดไฟ
มีตวั จุดชนวนทําใหเกิดเพลิงไหมรา ยแรง
นั่นคือ อุณหภูมิที่ถูกตอง สวนผสมที่พอเหมาะ
และจุดวาบไฟ (Flash Point) สามารถจุดชนวน
ทําใหเกิดระเบิดควัน จุดลุกเปนเปลวไฟ (Fire
Point) ทําใหไฟลามอยางรวดเร็ว อุณหภูมิจุด
ติดไฟ (Ignition Temperature) ก็ทําใหเกิดการ
ลุกไหมดวยตัวเอง รวมไปถึงการเกิด Backdraft
และ Flashover
จุ ด วาบไฟ (Flash Point) หมายถึ ง
อุณหภูมติ า่ํ สุดทีเ่ ชือ้ เพลิงปลอยแกสออกมาผสม
กับอากาศ (ออกซิเจน) และลุกติดไฟเมื่อเกิด
การสปารกหรือสัมผัสเปลวไฟ แตจะไมไหมตอ
จุดลุกเปนเปลวไฟ (Fire Point) อุณหภูมิ
ต่ําสุดที่เชื้อเพลิงปลอยแกสออกมาผสมอากาศ
(ออกซิเจน) แลวลุกติดไฟเมื่อเกิดการสปารก
หรือสัมผัสเปลวไฟและลุกไหมเปนไฟตอไป

อุณหภูมจิ ดุ ติดไฟ (Ignition Temperature)
คืออุณหภูมิต่ําสุดที่เชื้อเพลิงปลอยแกสออกมา
ผสมกับอากาศ (ออกซิเจน) แลวลุกติดไฟดวย
ตัวเองโดยไมตองพึ่งแหลงความรอนใดๆ
แกสทีล่ ุกไหมไดจะตองมีเปอรเซ็นตสว น
ผสมในอากาศอยูใ นยานลุกติดไฟ หรือระเบิดได
(Flammable or Explosive Range) ในบางกรณี
ตารางคุณสมบัติของแกสที่พบในควัน (Properties of Gases Typically Found in Smoke)
จุดวาบไฟ
(Flash Point)

อุณหภูมิติดไฟไดเอง
(Self-Ignition
Temperature)

ยานตืดไฟในอากาศ
(Flammable
Range in Air)

คารบอนมอนอกไซด
(CO; Carbon
Monoxide)

ดูหมายเหตุ

1128° F (609° C)

12-74%

ไฮโดรเจนไซยาไนด
(HCN; Hydrogen
Cyanide)

0° F (-17° C)

1000° F (537° C)

5-40%

เบนซีน
(C6H6; Benzene)

12° F (-11° C)

928° F (497° C)

1-8%

อะโครลีน
(C3H4O; Acrolein)

-15° F (-26° C)

450° F (232° C)

3-31%

ชื่อแกส (Gas)

หมายเหตุ
(Notes)
คารบอนมอนอกไซดเปนแกสชนิดเดียวที่
ไมมี Flash Point ยานติดไฟในอากาศ
12-74% ที่อุณหภูมิติดไฟไดเองเทานั้น
ไฮโดรเจนไซยาไนดเกิดขึ้นเมื่อความรอน
สูงทําใหสารที่สวนผสมของไนโตรเจน
แตกตัว เปนแกสคอนขางไวไฟ และมี
ความเปนพิษสูงมาก
พลาสติกสวนใหญจะปลอยแกสเบนซีน
ออกมาเมื่อมีการสลายตัวของโครงสราง
ภายในเมื่อเผาไหม (Pyrolysis) และ
เบนซีนเปนผลผลิตของการเผาไหมนํามัน
เชื้อเพลิง
อะโครลีนเปนผลผลิตจากการเผาไหมไม
สมบูรณของไมหรือผลิตภัณฑไมและสาร
เซลลูโลสทั่วไป พลาสติกเชิงซอนเมื่อเผา
ไหมก็ปลอยแกสชนิดนี้ออกมาเชนกัน

ของการเกิดเพลิงไหม แกสอาจรอนพอที่จะจุด ผสมเจือจางและอยูในยานลุกติดไฟได แกสจึง
ติดไฟได แตเนื่องจากมีเปอรเซ็นตสวนผสมใน ลุกไหมขึ้นมาทันที
อากาศเกินยานลุกติดไฟ (มีสวนผสมมากเกิน
ลักษณะการเคลือ่ นไหวของควัน
ไป) จึงไมเกิดการลุกไหม แตหากนักดับเพลิงไป
สิ่งสําคัญที่สุด เมือ่ มาถึงที่เกิดเหตุ ตอง
เจาะชองใหอากาศเขาไปในหองอาจทําใหสวน สังเกตการไหลของควันวาแบบใด
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แบบไหลทะลั กหรือพุ งออกมาอย าง
รุนแรง (Turbulent)
 แบบไหลออกมาเรื่ อยๆ เป นละลอก
หรือเปนชั้นๆ (Laminar Flow)
แบบแรกมีแนวโนมจะเกิด Flashover
แบบที่สอง หองที่กําลังเกิดเพลงไหมยัง
คงมีการดูดซับความรอน
จําไววา ขีดจํากัดการตานทานความรอน
ของมนุษยอยูที่ 195 ํF (90.5 ํC) สําหรับทาง


เดินหายใจ และ 300 ํ F (148.8 ํ C) สําหรับ
ผิวหนัง จากการสัมผัส 1 นาที
หลักการสําคัญของการอานควัน
กระบวนการคิด
1.พยายามตอบคําถามเหลานี้ใหได
 เพลิงไหมอยูต
 รงไหน (ระบุจดุ เกิดเหตุ
อยางชัดเจน)
 เพลิ ง ไหม มี ข นาดใหญ เ ท า ใดหรื อมี
ความรุนแรงขนาดไหน
 เพลิ ง ไหม จ ะเป น อย า งไรหรื อ จะทํา
อะไรตอไป (ในอีก 2 นาทีขางหนา)
2. เนนความสนใจไปทีค่ วันไมใชเปลวไฟ
 พูดงาย ทํายาก

มีสิ่งดึงดูดความสนใจใหเนนไปที่การ
คนหาเพลิงไหม
3. ที่ไหนมีควัน ที่ไหนไมมีควัน
4. มองไปที่หนาตาง
 หนาตางโลงไมมีสิ่งกีดขวาง อุณหภูมิ
ต่ํากวา 160 Fํ (71 Cํ )
 หนาตางเปยกน้า
ํ อุณหภูมบิ ริเวณใกล
กันอยูท ี่ 160-190 Fํ (71-87 Cํ )
 หน าต างมี ร อยเป อนสี ดําและมี ร อย
แยกจากความรอน โอกาสรอดชีวติ ของผูข างใน
มีนอยลง
5. การดูลกั ษณะควัน “ทะลักออกมาหรือ
ไหลเอื่ อยๆ” ในบางกรณี เป นสิ่ งแรกและมี


ความสําคัญมากในการสังเกตควัน
6. จับตาดู “อัตราการเปลี่ยนแปลง”
ซึ่งเปนสิ่งสําคัญรองลงมา จําไววา ในทุกวันนี้
เพลิงไหมอาคารสามารถขยายตัวได 10 เทาโดย
ปริมาตรภายในเวลา 2-3 นาที
7. สั ญญาณเตื อนอั นตราย (Hostile
Warning Signs)
 Flashover ควันพุงทะลักออกมาอยาง
รุนแรงหรือควันมวนตัวออกมาจากหอง
 Backdraft ควัน สี เหลื องออกมาจาก
หองปดทึบที่มีความดัน
 การลุ ก ลามอย า งรวดเร็ ว (Rapid
Spread) ควันเคลื่อนที่ดวยความเร็ว
 การระเบิดของควัน (Smoke Explosion) ควันสะสมอยูดานบนของเพลิงไหม
กระบวนการ 3 ขัน้ ในการอานควัน
ขัน้ ที่ 1 สํารวจลักษณะสําคัญของควัน
 ปริมาณ (Volume) หมายถึง ปริมาณ
แกสที่ ปลอยออกมาจากเชื้ อเพลิ ง เนนความ
สนใจไปทีค่ วันปริมาณนอยออกมาจากชองเล็กๆ
หลายช องของห องมากกว าควั นปริ มาณมาก
จากชองขนาดใหญชองเดียว
 ความเร็ว (Velocity) หมายถึง ลักษณะ
การเคลื่อนที่และความเร็วของควัน ซึ่งเปนสิ่ง
บงบอกถึงความดันทีอ่ ยูภ ายในหองเกิดเพลิงไหม
ตัวแปรทีท่ าํ ใหเกิดความดันคือปริมาณแกสและ
ความรอน ความดันที่เกิดจากปริมาณแกสจะ
ลดลงทันที สวนความดันที่เกิดจากความรอน
จะลดลงทีละนอย ควันที่พุงทะลักออกมาเกิด
จากความร อน การเปรี ยบเที ยบความเร็ วจะ
ทําใหเราสามารถระบุตาํ แหนงทีแ่ ทจริงของเพลิง
ไหมได โดยมองหาควันทีเ่ คลื่อนที่เร็วที่สุดออก
จากช องเป ดที่ แรงต านทานมากที่ สุ ด (มี สิ่ ง
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กีดขวาง หรือสิ่งที่ทําใหควันไหลไมสะดวก)
 ความหนาแนน (Density) เปนสงที่
บอกถึงคุณภาพการเผาไหมหรือแนวโนมของ
สถานการณ ในบางกรณีเปนตัวแปรสําคัญทีส่ ดุ
ในการทํานายความรุนแรงของเพลิงไหม ควัน
หนามีอันตรายมากกวาควันบาง ควันที่ทําให
เรามองไปขางหนาไมเห็นอะไรเลยและเคลือ่ นที่
ดวยความเร็วเปนภัยรายแรงที่ตองเฝาระวังไว
ตลอดเวลา
 สี (Color) บงบอกถึงขั้นการลุกไหม
และระยะของเพลิ ง ไหม โดยพื้ นฐาน ควั นสี
ขาวเย็น สวนควันสีดาํ รอนกวา แตสารคารบอน
และไฮโดรคาร บอนที่ อยู ในควั นอาจถูกกรอง
ความดําออกไประหวางเคลื่อนที่จากระยะทาง
ไกลหรือลอดออกมาจากรอยแยกโดยเห็นเปน
ควันสีขาวซึ่ งไมอาจมองขามไปได ควันสีขาว
สกปรกเคลือ่ นทีด่ ว ยความเร็วมักมีความรอนสูง
(จริงๆ แลวตนกําเนิดมีสีดํา แตระยะทางการ
เคลื่อนที่ทําใหสีเปลี่ยนไป)
สําหรับควันบางสีดํา หมายถึง ควันทีถ่ ูก
เปลวไฟดันออกมาขางนอก สวนควันสีน้ําตาล
คือควันที่เกิดจากการยอยสลายดวยความรอน
(Pyrolyizing) ซึ่งยังไมเสร็จสิ้นของเชื้อเพลิงที่
เปนไม
ขอควรจํา คําวา “ไฟสีดาํ ” (Black Fire)
หมายถึ ง ควั นสี ดําความหนาแน น สู ง และมี
ปริ มาณมากพุ งทะลั กออกมาจากห องป ดทึ บ
เปนสัญญาณบงบอกวากําลังจะเกิด Flashover
ในไมชานี้
ขั้นที่ 2 พิจารณาวาอะไรมีสวนในการ
สรางลักษณะสําคัญของควัน
 ทีบ
่ รรจุ (Container) เปนตัวแปรทําให
เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงของปริ มาณ ความเร็ ว
ความหนาแนน และสีของควัน
 สภาพอากาศ (Weather)
 ความร อ น/ความชื้ น ทํ า ให ค วั น มี
ลักษณะเปนแถวยาวและแคบ
 ความรอน/ความแหง ทําใหควันเปน
รูปกรวย
 ความเย็ น/ความชื้ นทําให ควั นตกลง
ไปขางลางอยางรวดเร็วและลอยนิ่งอยูใกลพื้น
 ความเย็น/ความแหง ทําใหควันตกลง
ไปขางลางอยางรวดเร็วและกระจายตัวไดงาย
 อากาศเย็ น จั ด ต่ํ า กว า จุ ด เยื อ กแข็ ง
ทําใหควันสีดํามองเปนสีขาวในระยะ 2-3 ฟุต
หางจากชองเปดที่ควันลอยออกมา (เกิดจาก

ปริมาณของเหลวในควันกําลังกลั่นตัว)
 การปฏิบัติงานดับเพลิง (Firefighting
Efforts) การปฏิบัติงานดับเพลิงสามารถทําให
เกิดการเปลีย่ นแปลงลักษณะสําคัญ 4 ประการ
ของควันไดทงั หมด นั่นคือ
 ควันมีปริมาณเพิ่มขึ้น
 เคลื่อนที่เร็วแลวกลับมาชาลง
 ความหนาแนนลดลงอยางรวดเร็ว และ
 สีกลายเปนสีขาว
แตหากสิ่งเหลานี้ไมเกิดขึ้นแสดงวาการ
ดับเพลิงไมไดผลเทาที่ควร ตองทําการระบาย
ควันดวยความดันบวก (PPV) เพือ่ เปลีย่ นแปลง
ลักษณะสําคัญของควันใหเปนไปตามที่ระบุไว
ดังกลาว

ขัน้ ที่ 3 คนหาความหมายของควันทีม่ องเห็น
สังเกตลักษณะของควันที่พบเห็นบอยๆ
และจดจําสิ่งที่มาพรอมกับควันนั้นๆ
1. ควันปริมาณลนหองและทะลักออกมา
หมายถึ ง สัญญาณบ งบอกจะเกิด Flashover
ภายในหอง
2. ควันสีดํา หนา และเคลื่อนที่เร็ว คือ
ควันรอนจัดมีจุดกําเนิดจากแกนของเชื้อเพลิง
ที่กําลังลุกไหม (Deep Seated) สามารถจุดติด
ไฟได ทั นที สาเหตุ อาจเกิ ดจากมี การระบาย
อากาศอยางจํากัด
3. ควันบางสีดาํ และมีความเร็ว คือ ควัน
ที่ถูกดันออกมาดวยเปลวไฟจากเพลิงไหมที่อยู
ใกลๆ มีการระบายอากาศที่ดี
4. ควันสีขาวสกปรก (ขาว/เทา) และมี
ความเร็ว หมายถึงควันทีถ่ กู ความรอนไลออกมา
เคลื่อนที่มาจากระยะไกล หรือสารคารบอน/
ไฮโดรคารบอนทีต่ ดิ มาถูกกรองเมือ่ ผานรอยแยก
ของผนัง
5. ควันสีขาวสกปรก (ขาว/เทา) และมี
ความเร็วพุง ออกจากชองเปดหลายชอง คือ ควัน
จากแกนเชือ้ เพลิงทีก่ าํ ลังลุกไหม (Deep Seated

Fire) ซึ่งซอนอยูภายในตัวอาคารหรือกองขยะ
ในพื้นที่ปดทึบ
6. ควันสีขาวปริมาณเบาบางลอยออก
มาจากหลายจุดในหองขนาดใหญ หมายถึง ไฟ
กําลังลุกไหมลึกลงไปในแกนของเชื้อเพลิง
7. ควั นสี น้ํา ตาลเป นควั นซึ่ ง เกิ ดจาก
เชือ้ เพลิงเปนไมทไี่ หมยงั ไมหมด แตมคี วามรอน
สูงทําใหเปลวไฟยังมีอยูตอไป โดยทั่วไป ควัน
ชนิดนี้เปนสัญญาณบงบอกวา ไฟมีแนวโนมจะ
ไหม โครงสร างอาคารทั้ ง หมด และหากเป น
โครงสรางไมมวลเบาก็มีความเปนไปที่อาคาร
จะถลมหรือพังทลายลงมา
8. ควันสีเหลือง-เทา ลอยออกมาจาก
รอยแยกหรือรอยตอที่มีการผนึก เปนควันที่มี
สารประกอบซัลเฟอร (Sulfur compounds)
ผสมอยู เปนสัญญาณเตือน Backdraft กําลังจะ
เกิดขึ้นในไมชา
Reference: The Art of Reading Smoke;
Winter Fire School, University of Missouri
Extension, Fire and Rescue Training Institute, www.mufrti.org/winterfireschool/.../
reading_smoke_2014....
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