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20 ขอพิจารณาใหมกําหนดยุทธวิธีดับไฟ

Source: Introducing the 20 Tactical Considerations from Firefighter Research; UL Firefighter Safety Research Institute,
http://clarity.firehouse.com/issue/561fcf363bab46bf780c3752

สถาบั น UL (Underwriters Laboratories)
แหงสหรัฐอเมริกาไดทาํ การวิจยั ดานงานดับเพลิง
มาหลายทศวรรษแลว โดยใชสถาบันวิจัยความ
ปลอดภัยของนักดับเพลิง (FSRI; Firefighter
Safety Research Institute) เปนศูนยปฏิบตั กิ าร
จุดประสงคเพือ่ เพิม่ พูนความรูใ หกบั นักดับเพลิง
ทีอ่ ทุ ศิ ตนปกปองชุมชนในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานและเอาตัวรอดจากการบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตขณะระงับเหตุเพลิงไหม งานวิจัย
ลาสุดของ UL คือ 20 ขอพิจารณาเพื่อกําหนด
ยุทธวิธีใหมในการเขาดับไฟอาคาร (Tactical
Considerations) เปนการเสนอแนะ 20 ขอ
พิจารณาใหมหรือองคความรูใ หมเพื่อใชในการ
กําหนดยุทธวิธีหรือเทคนิค/วิธกี ารใหมสาํ หรับ
นําไปใชในการระงับเหตุเพลิงไหมอาคารทีเ่ กิดขึน้
ในยุคปจจุบนั ซึง่ แตกตางจากทีเ่ คยเกิดขึน้ ในอดีต
20 ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีใหม
ในการดับไฟอาคารจากการวิจยั ของสถาบัน UL
(20 Tactical Considerations from Firefighter
Research) แบงออกเปน 5 สวน ไดแก
1. Setting the Stage (Tactical Considerations
1-4)
เนือ้ หาสวนนีก้ ลาวถึงการเตรียมตัวในการ
เขาเผชิญเหตุทงั้ การฝกในรูปแบบเฉพาะและการ

ใหความรูด า นเทคโนโลยีและอุปกรณตา งๆ เพือ่
ใหนักดับเพลิงมีความพรอมกับความทาทาย
ของเพลิงไหมทเี่ กิดขึ้นในยุคปจจุบัน
2. Fire Dynamics (Tactical Considerations
5-10)
งานวิจยั ไดเสนอแนะมุมมองใหมของการ
ลุกไหมของเปลวไฟ เสนทางการลุกลาม รวมถึง
พลวัตอัคคีภัย พรอมวิธีการระงับเหตุที่พัฒนา
ขึ้นมาเพื่อควบคุมเพลิงไหมที่เกิดขึ้น
3. Initial Fire Attack (Tactical Considerations
11-13)
เนือ้ หาเปนการเสนอแนะการเริม่ ตนดับไฟ
วิธดี ที สี่ ดุ ในการเขาดับเพลิงภายในตัวอาคารหรือ
ตัวหองรวมถึงการจัดการเพลิงไหมหอ งใตหลังคา
4. Coordinated Ventilation (Tactical
Considerations 14-18)
การระบายอากาศรวมกับปฏิบัติการอื่น
หมายถึงการระบายอากาศทัง้ แนวดิง่ และแนวราบ
รวมกับการฉีดน้าํ ดับเพลิงจะทําใหเงือ่ นไขอัคคีภยั
ดีขึ้นสําหรับผูติดอยูภายในอาคาร และตัวของ
นักดับเพลิงเอง
5. Thermal Imagers & Basement Fires
(Tactical Considerations 19-20)
เปนเรือ่ งสําคัญและจําเปนทีน่ กั ดับเพลิง

ตองเรียนรูบทบาทและขอจํากัดของกลองสราง
ภาพจากความรอน (Thermal Imagers) ในงาน
ดับเพลิง เชนเดียวกับการเรียนรูเ ทคนิคทีถ่ กู ตอง
ในการควบคุมเพลิงในชั้นใตดิน
การเตรียมการ (Setting the Stage)
ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที่ 1 :
ไมมีสิ่งอื่นใดมาทดแทนความรูได (Tactical
Considerations 1: There's no substitute for
knowledge)
ในฐานะที่เปนนักดับเพลิง เรามักจะให
ความสําคัญกับเครือ่ งมือและเทคโนโลยีทชี่ ว ยใน
การทํางานมากกวาจะใหความสําคัญกับความรู
ทีจ่ าํ เปนตอวิชาชีพ ซึง่ ในความเปนจริงแลว ไมมี
เทคโนโลยีใดๆ จะมาแทนทีค่ วามรูท นี่ กั ดับเพลิง
จําเปนตองรู พูดงายๆ นักดับเพลิงตองมีความรู
มากพอทีจ่ ะใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ
ถาไมมีความรู นักดับเพลิงก็ใชงานเทคโนโลยี
ไมไดหรือใชไดไมเต็มที่ ความรูจ ึงสําคัญ เพราะ
ความรูทําใหนักดับเพลิงรูวาจะใชเทคโนโลยีได
อยางไร ใชไดทไี่ หนบาง และขอจํากัดของมันคือ
อะไร ดังนัน้ ยุทธวิธที ี่ 1 ของการดับไฟอาคารคือ
การแสวงหาความรูซ งึ่ เปนกุญแจสําคัญทีจ่ ะไขไป
สูความสําเร็จในวิชาชีพนักดับเพลิง ในเนื้อหา
ของวิชาการดับไฟอาคาร ความรูจะทําใหเรา
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เขาใจวาไฟเกิดขึนและลุกลามในอาคารไดอยางไร
้
ทัง้ นี้ ความรูท ศี่ กึ ษาตองเปนปจจุบนั เชน ผลงาน
การวิจัยของ UL และ NIST (National Institute
of Standards and Technology) ซึง่ เปนสถาบัน
มาตรฐานและเทคโนโลยีชนั้ นําของสหรัฐอเมริกา
สําหรับนําไปประยุกตใชเปนยุทธวิธีระงับเหตุ
เพลิงไหมเพือ่ ปกปองชีวติ และทรัพยสนิ ไดมากขึน้
ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที่ 2 :
สถานทีป่ ฏิบตั งิ านเปลีย่ นไปแลว นักดับเพลิง
ตองพัฒนาตัวเอง (Tactical Considerations 2:
Your workplace has changed; you need to
evolve)
เพลิงไหมอาคารเปลีย่ นแปลงมานานแลว
สี่สิบกวาปกอน อาคารสรางดวยวัสดุชนิดเกา
สวนใหญเปนไมหนาๆ และวัสดุตกแตงภายใน
เปนเสนใยธรรมชาติเกือบทัง้ หมดซึง่ มีผลทําให
เพลิงไหมลกุ ลามชาๆ แตใชเวลานานกวาจะเกิด
Flashover เปรียบกับเพลิงไหมอาคารในปจจุบนั
นักดับเพลิงตองใชเวลาคนหาเหยื่ อเพลิงไหม
คนหาตนเพลิงและดับใหไดกอนที่ไฟจะมีการ
ขยายตัวจนไมสามารถควบคุมได
กลยุทธที่นักดับเพลิงยุคกอนใชในการ
ระงับเหตุขนึ้ อยูก บั สภาพแวดลอมอัคคีภยั ทีเ่ กิด

ขึน้ มาโดยใชอปุ กรณดบั เพลิงและอุปกรณความ
ปลอดภัยทีพ่ วกเขามีอยู แตนกั ดับเพลิงทุกวันนี้
เผชิญกับปญหาแตกตางออกไป สภาพแวดลอม
อัคคีภยั อาคารสมัยใหมประกอบดวยโครงสราง
อาคารทําจากวัสดุกอ สรางน้าํ หนักเบา หองโถง
ออกแบบใหมีขนาดใหญ (open floor plans)
หนาตางชนิดมีกระจกสองชั้น (double-pane
windows) เครื่องเรือนที่ทําจากวัสดุที่สามารถ
ปลอยความรอนออกมาไดในปริมาณมากพอที่
จะทําใหเกิด Flashover ทั้งหองภายในเวลา 7
นาทีหรือนอยกวา สภาพการณเพลิงไหมที่เพิ่ม
ความรุนแรงขึน้ อยางรวดเร็วดังกลาว นักดับเพลิง
จําเปนจะตองมีความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมเพลิง
ไหม (Fire Behavior) และพลวัตเพลิงไหม (Fire
Dynamics)
ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที่ 3:
ปฏิบั ติตามกฎการฝกดับไฟจริ ง (Tactical
Considerations 3: Follow the rules of livefire training)
การอานวิชาการดับเพลิงสมัยใหมเปนเรือ่ ง
หนึ่งที่ตองทํา แตการฝกดับไฟที่จุดขึ้นมาจริงๆ
โดยใชยุทธวิธี ที่ ถูกตองจะทําใหเรารู แจงเห็น
จริงยิง่ ขึน้

แตการฝกดับไฟทีจ่ ดุ ขึน้ มาจริงๆ ภายใน
โครงสรางทีท่ าํ ดวยคอนกรีตหรือโลหะอาจทําให
คุณเดินผิดทาง มาตรฐาน NFPA 1403 ฉบับ
ปจจุบันระบุไวชัดเจนวา ผลิตภัณฑที่ทําดวยไม
เทานั้นที่ใชเปนเชื้อเพลิง Class A สําหรับการ
ซอมดับไฟ ดังนัน้ การใชโครงสรางคอนกรีตหรือ
โลหะที่ใชกันมานานจนถึงทุกวันนี้อาจไมใชวิธี
ที่ถูกตองในการเลียนแบบสถานการณจริงของ
เพลิงไหมอาคารตามมาตรฐานกําหนด ทัง้ นี้ การ
จําลองโครงสรางอาคารเพื่อซอมดับไฟที่จุดขึ้น
จริง ไมใชแคคลายคลึง แตจะตองเหมือนกับของ
จริง โดยเฉพาะวัสดุที่ใชโครงสรางอาคารจริง
ในปจจุบนั ภายนอกอาจเปนคอนกรีตหรือโลหะ
แตสว นประกอบภายในและเครือ่ งเรือนสวนใหญ
เปนไม ดังนัน้ แทบเปนไปไมไดทจี่ ะทําโครงสราง
อาคารสําหรับซอมดับไฟใหเหมือนกับของจริงทุก
ประการ เปนเรื่องที่ตองทําความเขาใจกอนวา
การฝกดับไฟทีจ่ ดุ ขึน้ มาในโครงสรางทีเ่ ลียนแบบ
ขึน้ มากับการดับไฟทีเ่ กิดขึน้ มาจริงๆ กับอาคาร
บานเรือนทั่วไปมีความแตกตางกัน เนื่องจาก
สถานการณจาํ ลองไมวา ทีไ่ หนจะไมมที างเหมือน
ของจริง มีหลายสิ่งหลายอยางที่แตกตางกันซึ่ง
มีผลใหเกิดเพลิงไหมไมเหมือนกัน ดวยเหตุนี้
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ความสามารถในการสอนวิธดี บั ไฟและการระบาย
ควันจึงขึน้ อยูก บั ชนิดของสภาพแวดลอมของการฝก
(ดูแผนภูมเิ ปรียบเทียบเพลิงไหมในการฝกซอม
กับเพลิงไหมทเี่ กิดขึน้ จริง)
ครูฝกตองบอกนักเรียนรูถ งึ ขอจํากัดของ
การฝกดับไฟที่ มีอยู โดยอธิบายใหฟงวา แม
ทักษะการดับไฟและการระบายควันทีไ่ ดจากการ
ฝกจะคลายคลึงกับไฟไหมจริง แตการควบคุม
ไฟก็ยงั มีขอ แตกตาง เมือ่ เขาระงับเหตุโครงสราง
คอนกรีตทีม่ เี ชือ้ เพลิงเปนไมอยูข า งใน ควันทีเ่ กิด
จะขึ้นไมเหมือนกัน ปริมาณความรอนที่ปลอย
ออกมาตามหนวยเวลาจะมีนอ ยกวาและทิศทาง
ที่เปลวไฟจะเคลื่อนที่ไปจะเปนสิ่งที่รับรูได

(รายการ)

(วัสดุกอสราง)

(ไฟสําหรับฝก)

(คอนกรีต เหล็ก วัสดุเลียนแบบของจริงอื่นๆ)

(ไม แผนยิปซัม โลหะ และอิฐ)

(พื้นอาคาร)
(แบบผสม ผนังเปนสวนถอดแยกได เพดานต่ํา)

(ขนาดใหญ บานสมัยใหมออกแบบพื้นโลง เพดานสูง)

(ชนิดของเชื้อเพลิง
ภายในอาคาร)

(เชือเพลิง Class A อัตราลุกไหม/
ปลอยความรอนต่ํา)

(บางอยาง/ทุกอยางเปนสารเคมีใหความรอนสูงกวาไม)

(การจัดวางเชื้อเพลิง)

(จัดวางในอาคารจําลองเปนบางจุด)

(จัดวางบางจุด/ทุกจุด แตกตางในแตละอาคาร)

แผนภูมิเปรียบเทียบเพลิงไหมในการฝกซอม กับเพลิงไหมที่เกิดขึ้นจริง

อาคารจําลองสําหรั บฝกดั บไฟ

ทั้งนี้ก็ไมไดหมายความวาการฝกดับไฟ
ที่จุดขึ้นจริงไมชวยใหนักดับเพลิงมีความรูเรื่อง
พฤตกรรมเพลิงไหมและการควบคุมเสนทางลาม
ไฟเพิ่มขึน้ แตอยางใด หากการฝกนัน้ ทําขึ้นโดย
ครูฝกที่มีทักษะและไดการรับรอง นักดับเพลิง
จะไดอะไรมากมายจากการเฝาสังเกตลําดับการ
ลุกไหมในพืน้ ทีป่ ด ซึง่ แตกตางจากไฟไหมของจริง
ใชไฟที่จุดขึน้ จริงสําหรับฝกการประเมิน
อัคคีภัย 360 องศา พรอมกับประเมินสภาพ
ควันไฟเพื่อระบุตําแหนงตนเพลิงและทิศทางที่
มันเคลือ่ นที่ (เสนทางลามไฟ) ฝกการใชน้ําฉีด
ไปที่ไฟในตําแหนงไดผลมากที่สุด (การฉีดน้ํา
จากภายนอกอาคาร) และใชเวลานอยที่สุด ฝก
ลากสายฉีดน้ําผานประตูและควบคุมประตูให
อยูในตําแหนงปดเพื่อปองกันอากาศทะลักเขา
ไปในหอง ฝกการทําความเย็นสภาพแวดลอม

(ไฟไหมจริง)

เพลิงไหมในอาคารดวยสายฉีดน้ํา สุดทายและ
สําคัญคือ ไดฝก ซอมการประสานงานกันระหวาง
การฉีดน้ําดับไฟกับการระบายควันซึ่งจะทําให
นักดับเพลิงมีประสบการณกบั สภาพการณเพลิง
ไหมขณะฉีดน้าํ ดับไฟและระบายควันไปพรอมกัน
กอนที่คุณจะเริ่มตนการฝกนักดับเพลิง
โดยใชการจุดไฟจริง ใหทาํ ตามขัน้ ตอนกอนการ
จุดไฟทีใ่ ชอปุ กรณและวัสดุรวมทัง้ เทคโนโลยีทมี่ ี
ขายในตลาด ทั้งนี้ เริ่มตนดวยการใหความรูแ ก
นักดับเพลิงในหัวขอ “พลวัตเพลิงไหม” (Fire
Dynamics) ทีม่ กี ารศึกษาวิจยั โดยสถาบัน UL และ
NIST จากนัน้ ใหทําการฝกแบบไมจดุ ไฟ (Nonfire Training) ใชอุปกรณประกอบการฝกและ
เทคโนโลยีทไี่ มใชไฟจริงเพือ่ เพิม่ ทักษะในสภาพ
แวดลอมเพลิงไหมทปี่ ลอดภัยและคาดการณได
เปนการสอนภาคทฤษฎีที่ใชอุปกรณประกอบ

การอธิบายวิธีระงับเหตุตามขั้นตอนตางๆ เชน
การควบคุมเสนทางการลามไฟในอาคาร การ
คนหาและชวยชีวิตเหยื่อผูประสบภัย ทําความ
เย็นสภาพแวดลอมเพลิงไหม ดับไฟและระบาย
ควัน การฝกแบบไมจุดไฟดังกลาวนี้ เปนการ
บรรยายและใชอปุ กรณประกอบและเทคโนโลยี
ทันสมัยเพือ่ ใหเขาใจงายขึน้ ซึง่ ผูเ ขารับการฝกจะ
ไดรบั ทักษะโดยไมตอ งสัมผัสไฟจริง ทําใหมคี วาม
ปลอดภัยและสามารถ คาดการณความเสีย่ งได
ขอพิจารณาเพือ่ กําหนดยุทธวิธที ี่ 4: ทํา
ความเขาใจการถายเทความรอนผานชุดดับเพลิง
(Tactical Considerations 4: Understand how
heat transfers through turnout gear)
บทเรียนหนึง่ ทีม่ คี วามสําคัญทีส่ ดุ สําหรับ
นักดับเพลิงคือ การสอนใหพวกเขาเขาใจถึงขอ
จํากัดของอุปกรณสวนบุคคล (PPE) ในขณะที่
ผูผ ลิตมุง มัน่ พัฒนาอยางตอเนือ่ งในดานการสวมใส
สบายและการปองกันความรอน แตเราก็ยงั ตอง
ระวังตัวแปรสําคัญ 2 ประเด็น คือ การอิม่ ตัวของ
ความรอนและการสะสมของความรอน
การปองกันความรอนที่ชุดดับเพลิงมีให
กั บนั ก ดั บเพลิ ง [การป องกั นความร อนหรื อ
ประสิทธิภาพปองกันความรอน (TPP; thermal
protective performance)] เปนผลสืบเนื่องจาก
การออกแบบเพือ่ ใหมคี วามสามารถในการปองกัน
ขั้นต่าํ แกนักดับเพลิงทีเ่ ขาไปดับไฟ/ควบคุมไฟ
การป องกั นความร อนจะถู ก ใช ให เป น
ประโยชนเพือ่ ใหนกั ดับเพลิงกลับออกมาไดอยาง
ปลอดภัย เมือ่ เขาไปในสภาพการณเพลิงไหมทมี่ ี
การเปลีย่ นแปลง ดังนัน้ เราจึงตองรูว า ชุดกับเพลิง
มีความสามารถในการปองกันอยูใ นระดับใด ซึง่
เราจะเขาไปในทุกพืน้ ทีท่ ชี่ ดุ ดับเพลิงปองกันเราได
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เทานัน้ สถานทีท่ ชี่ ดุ ดับเพลิงไมสามารถตานทาน
ไดหรือสภาพการณเพลิงไหมอยูเ หนือกวาระดับ
การปองกันของชุด เราตองไมเขาไปเด็ดขาด
นัน่ คือ นักดับเพลิงทุกคนตองเรียนรูข ดี จํากัดของ
ชุดปองกันทีเ่ ราสวมใสอยู ไมเชนนัน้ แลวเราอาจ
ไดรบั บาดเจ็บหรือเสียชีวติ ทัง้ ๆ ทีส่ วมชุดปองกัน
เพราะเขาไปในพื้นที่ซึ่ งชุดปองกันไมสามารถ
ชวยเหลืออะไรไดเลย

พลวัตของเพลิงไหม (Fire Dynamics)
ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที่ 5:
ขั้นตอนการลุกไหมเปลี่ ยนแปลงเมื่อมีการ
ระบายอากาศ (Tactical Considerations 5:
Fire development changes when a fire becomes ventilation-limited)
สิ่งแรกที่นักดับเพลิงเรียนรูเกี่ ยวกับไฟ
คือ “สามเหลี่ยมแหงไฟ” (Fire Triangle) ไฟ

ความรอนถายเทความรอนผานชุดดับเพลิง

(ชั้นความรอน)

(ชั้นนอกสุด)

(ชั้นกั้นความชื้น)

(ชองอากาศ)

(ผิวหนัง)

(เสื้อชั้นใน)

แผนภูมิแสดงชั้ นการปองกันของชุดดับเพลิง

เรือ่ งสําคัญอีกประการหนึง่ ทีต่ อ งตระหนัก
ไวตลอดเวลา นัน่ คือ ชุดดับเพลิงใหการปองกัน
ความรอนก็จริงอยู แตในขณะเดียวกันก็ดูดซับ
ความรอนเขามา โดยหลักการแลว การดูดซับ
ความรอนไวกับตัวเองก็คือวิธีที่ชุดดับเพลิงใช
ปองกันความรอนแกผสู วมใส ซึง่ เมือ่ ชุดดับเพลิง
สัมผัสความรอนมากเกินไปจากอุณหภูมิสูงขึ้น
หรือมีการทํางานในสภาพแวดลอมรอนจัดเปน
ระยะเวลานาน ชุดดับเพลิงจะถึงขีดจํากัดของ
ความตานทานความรอน นั่นคือ จะอิ่มตัวและ
รับความรอนไมไดอกี ตอไป สงผลใหไมสามารถ
ปองกันความรอนใหกับผู สวมใสในระดับเดิม
ทีท่ ําได ถึงจุดนีผ้ ูสวมใสจะมีความเสี่ยงจะไดรับ
บาดเจ็บจากการไหม
ทัง้ นี้ นักดับเพลิงไมสามารถจะแกปญ
 หา
เรื่องขอจํากัดความตานทานความรอนของชุด
ดับเพลิงได ดังนั้นจึงตองใชเทคนิคเฉพาะเพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางานและลดแนวโนม
การไดรบั บาดเจ็บหรือถูกไหมจากความรอนสะสม
จนถึงจุดอิม่ ตัวของชุดดับเพลิง
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ตองการเชื้อเพลิงและออกซิเจนเพื่อใหลุกไหม
ไดตอ ไป ครูฝก จํานวนไมนอ ยทีเ่ ริม่ ตนอาชีพเมือ่
หลายทศวรรษกอนไดแสดงใหพวกเราเห็นถึง
ขัน้ ตอนการลุกไหมซึ่งไฟจะขยายตัวตามเวลาที่
ผานไป เมื่อเพลิงไหมปลอยความรอนออกมา
เปนเวลามากกวา 20 นาทีจะเกิดการเผาไหมขนั้

สูงสุด หากภายในหองมีเชือ้ เพลิงทีย่ งั ไมไหมใน
ปริมาณมากและไดรับความรอนจนมีอุณหภูมิ
สูงขึน้ เรือ่ ยๆ อีกทัง้ มีปริมาณออกซิเจนเพียงพอ
ก็จะเกิดการลุกไหมของเชื้อเพลิงที่มีอยูในหอง
พรอมกันในลักษณะไฟลุกทวมหองอยางรุนแรง
เรียกวา “Flashover”
ธรรมชาติของไฟมีขนั้ ตอนการลุกไหม 4
ขั้นตอน ไดแก 1. ขั้นการลุกติดไฟ (Ignition)
2. ขั้นขยายตัว (Growth) 3. ขั้นลุกไหมเต็มที่
(Fully Developed) และ 4. ขัน้ มอดดับ (Decay)
ไฟไหมอาคารสมัยใหมก็มีขั้นตอนการลุกไหม
เหมือนเดิม กลาวกันวาไฟไหมถา เราไมทาํ อะไร
มันก็จะดับไปเองเมือ่ มันเผาเชือ้ เพลิงไปจนไมมี
เหลือและองคประกอบตางๆ ที่ทําใหเกิดการ
ลุกไหมไไดหมดลงไป แตปญหาคือเชื้อเพลิงใน
อาคารมีมากและมันคือทรัพยสิน หากจะรอให
ไฟไหมหมดตองใชระยะเวลานานและเกิดความ
สูญเสียมหาศาล อีกทัง้ จะมีผลกระทบตอชีวติ คน
ที่ติดอยูภายในอาคารและนักดับเพลิงที่เขาไป
ปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงตองมีการดับไฟที่เกิดขึ้น
เพือ่ ยนระยะการเกิดเหตุใหสนั้ ทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได
เพื่อใหเสียหายนอยลง การดับไฟหมายถึงการ
แยกเชื้ อเพลิง ความรอน และออกซิเจนออก
จากกัน ยิง่ ทําไดเร็วหรือใชเวลานอยเทาไหร ไฟ
ก็จะดับเร็วขึ้นเทานัน้ หรืออีกความหมายถึงคือ
การลดขั้นตอนการลุกไหมลงโดยตัดขัน้ ลุกไหม
เต็มทีอ่ อกไปโดยเมือ่ ไฟถึงขัน้ ขยายตัวก็ทาํ ความ
เย็นเชื้อเพลิงและจํากัดออกซิเจนเพือ่ ใหไฟขาม
ไปถึงขัน้ มอดดับซึง่ ขึน้ อยูก บั ยุทธวิธแี ละเทคนิค
ที่นักดับเพลิงจะนํามาใช แตสวนใหญจะปลอย
ใหเปนไปตามขัน้ ตอนธรรมชาติเพียงแตควบคุม
การลุกไหมของเชือ้ เพลิงเพือ่ ไมใหอณ
ุ หภูมิเพิม่
สูงเกินไป ยุทธวิธคี อื ควบคุมเชือ้ เพลิงโดยการใช
น้ําหลอเย็นหรือพยายามแยกบางสวนออกไป
การเผาไหมดาํ เนินตามขัน้ ตอนปกติและอุณหภูมิ
ที่เกิดขึ้นก็อยูในระดับที่ควบคุมไดแมจะถึงขั้น
ลุกไหมเต็มที่ จนกระทั่งไฟถึงขั้นมอดดับลงไป
ประเด็นที่ตองระวังในการดับไฟอาคาร
สมัยใหม เมือ่ ไฟไหมถงึ ขัน้ ขยายตัวและกําลังจะ
ดําเนินถึงขั้นลุกไหมเต็มที่ นักดับเพลิงจํานวน
ไมนอ ยเริม่ ทําการระบายอากาศ (ระบายควัน)
ซึ่งทําใหการลุกไหมมนี อยลง และอุณหภูมิหอง
ลดลง แตนนั่ ก็เทากับการนําออกซิเจนเขาไปใน
หองซึง่ หลังจากนัน้ แลวการลุกไหมและอุณหภูมิ
หองจะเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติและอยางรวดเร็ว โดย
ขัน้ ตอนการลุกไหมเต็มทีจ่ ากการระบายควันจะมี
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อุณหภูมิสูงกวาขั้นการลุกไหมจากการควบคุม
เชื่อเพลิงตามปกติ โอกาสที่จะเกิด Flashover
เนือ่ งจากเกิดความรอนจัดภายในหองจึงมีมากขึน้
Flashover สามารถสังหารนักดับเพลิงไดหรือ
ไมก็บาดเจ็บสาหัส ความรอนที่เกิดขึ้นตามมา
สูงเกินกวาชุดดับเพลิงทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีทสี่ ดุ ในยุคนี้
จะตานทานได
เมือ่ เติมออกซิเจนเขาไปในหองจากผลของ
การระบายควัน หากไมเกิด Flashover แตอยาง
นอยก็จะทําใหเกิดการเผาไหมมากขึ้น และใช
เวลานานกวาปกติ ที่สําคัญคือ อุณหภูมิหองจะ
มีการเปลีย่ นแปลงอยางกะทันหันจนกระทัง่ นัก
ดับเพลิงทนทานไมไหว
การขยายตัวหรือการเติบโตของเพลิงไหม
ขึน้ อยูก ับปริมาณเชือ้ เพลิงและความรอนทีม่ อี ยู
หรือปอนเขาไป แตสาํ หรับปริมาณออกซิเจนจะ
ใหผลลัพธทแี่ ตกตาง นัน่ คือ มีผลตอความเร็วใน
การปลอยความรอน อธิบายงายๆ ออกซิเจนจะ
เรงการเผาไหมทาํ ใหความรอนเพิม่ ขึน้ และปลอย
ออกมาอย างรวดเร็ วและในลั ก ษณะผิ ดปกติ
ยุทธวิธีควบคุมเพลิงไหมสมัยใหมจึงอยูทคี่ วาม
สามารถในการควบคุมออกซิเจนมิใหเติมเขา
ไปในเพลิ งไหม หมายถึง “เมื่ อคุณควบคุ ม
ออกซิเจนได คุณก็ควบคุมเพลิงไหมได”
ขอพิจารณาเพือ่ กําหนดยุทธวิธที ี่ 6: ไฟ
เคลือ่ นทีจ่ ากทีค่ วามดันสูงไปยังทีค่ วามดันต่าํ
(Tactical Considerations 6: Fire flows from
high pressure to low pressure)
ภายในหองที่เกิดเพลิงไหมไฟมีลักษณะ
เหมื อนกับเครื่ องสู บน้ํา เมื่ อเกิ ดการลุ กไหม
แกสรอน (ความดันสูง) จะสะสมตัวกันอยู ที่
เพดาน แลวเคลื่อนที่ไปยังบริเวณที่มีความดัน
ต่ํา ทําใหเกิดเปนเสนทางที่แกสรอนเดินทาง
ออกไปขางนอก ขณะเดียวกัน อากาศขางนอก
(ที่นําพาออกซิเจนมาดวย) จะถูกดึงเขามายัง
ฐานของไฟผานชองเปดตางๆ (ประตู หนาตาง
หลังคา ฯลฯ)
ตราบเทาทีไ่ ฟยังมีอากาศเติมเขามาจาก
ดานนอก ไฟก็จะลุกไหมตอ ไปได นีค่ อื หลักการ
สําคัญ ไฟทีเ่ กิดขึน้ ภายในหองทีม่ เี ครือ่ งตกแตง
ทันสมัยจะมีอัตราการลุกไหมเปนสัดสวนกับ
ปริมาณออกซิเจนทีป่ อนเขาไป ยิง่ ออกซิเจนถูก
ปอนเขาไปมากเทาใด ไฟก็ยิ่ งจะมีการปลอย
ความรอนออกมาเร็วขึ้นเทานั้นซึ่งมีความเสี่ยง
ตอการเกิดการลุกไหมแบบฉับพลัน (Rapidfire Development)

การเกิดลุกไหมรนุ แรง (Backdraft)

ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที่ 7:
ไมมอี ะไรแสดงออกมาทําใหไมรสู งิ่ ทีเ่ กิดขึน้
ภายในอาคาร (Tactical Considerations 7:
Nothing showing means nothing)
หนวยดับเพลิงที่เขาถึงที่เกิดเหตุในชวง
เริม่ ตนของเพลิงไหมซงึ่ ยังไมมอี ะไรแสดงออกมา
รวมถึงควันที่มีแสงสวางจากตัวอาคาร ตองเฝา
ระวังและตืน่ ตัวเพราะเปนไปไดวา มีสภาพการณ
บางอยางซอนอยู และทันทีทชี่ อ งเปดถูกสรางขึน้
นักดับเพลิงตองคอยจับตาดูการเปลีย่ นแปลงของ
ตัวอาคาร
ระหวางทดลองการเผาไหมทสี่ ถาบันวิจยั
ของ UL ผูท าํ การทดลองสังเกตเห็นควันหนาทึบ

พุงออกมาจากตัวอาคาร บงบอกมีการเผาไหม
อยางเต็มทีข่ องเชือ้ เพลิงภายในตัวอาคาร ขณะที่
ปริมาณของออกซิเจนในอาคารลดลง สภาพ
เพลิงไหมภายนอกตัวอาคารจะเปลีย่ นจากควัน
หนาทึบกลายเปนเบาบางแมการลุกไหมจะยังคง
ดําเนินตอไปก็ตาม
โครงสรางอาคารสมัยใหมคอ นขางปดทึบ
ซึ่งไฟจะใชออกซิเจนที่มีอยูจนหมดไปจนกลาย
เปนไฟทีจ่ าํ กัดการระบายอากาศ หนาตางแบบ
กระจกซอนกันสองชัน้ หรือสามชัน้ เปนฉนวนทีด่ ี
และเทคโนโลยีทนั สมัยทําใหตวั อาคารปดทึบยิง่
ขึน้ ซึง่ ทําใหในการประเมินเพลิงไหมในชวงแรก
มองไมเห็นอะไรแสดงออกมา หรือมองเห็นควัน
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นอยมากในขณะขางในไฟกําลังคุและตองการ
ออกซิเจน ในอดีตขั้ นตอนการลุกไหมของไฟ
เกิดขึน้ ชาๆ จากขัน้ ลุกติดไฟไปถึงขัน้ ขัน้ ขยายตัว
หรือการไหมอิสระจนถึงขั้นลุกไหมเต็มที่ เมื่อ
เชื้อเพลิงและออกซิเจนถูกใชไปจนหมด เพลิง
ไหมก็จะเขาสูขั้นมอดดับ ระหวางที่ไฟเกิดขึ้น
ตั้งแตขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทาย นักดับเพลิงตอง
สังเกตการณและเลือกเอาวาจะเขาทําการดับไฟ
ในขัน้ ใดจึงจะไดผล
ขอพิจารณาเพือ่ กําหนดยุทธวิธที ี่ 8: ให
ลมอยูข า งหลังเสมอ (Tactical Considerations
8: Keep the wind at your back)
เมือ่ เขาไปในโครงสรางอาคารเพือ่ เริม่ ตน
ดับไฟตองรูท ศิ ทางลมซึง่ เปนปจจัยสําคัญในการ
ระงับเหตุเพลิงไหม ลมที่มีความเร็วมากวา 5
ไมล/ช.ม. (8 ก.ม./ช.ม.) มีผลโดยตรงในการ
เพิ่มอัตราการลุกไหมของไฟ ทําใหนักดับเพลิง
ที่เขาไประงับเหตุมีความเสี่ยงมากขึ้น การรับรู
วาลมอยู ขางหลังหรือกําลังตานลมเปนปจจัย
สําคัญในการประเมินเพลิงไหม การเขาไปขาง
ในตามทิศทางตานลมเหมือนกับเดินลงไปใน
ปลองไฟ เมื่อลมแรงขึ้นความเร็วของการขยาย
ของไฟก็จะเพิ่มขึ้นตามไปดวย
ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที่ 9:
ตองนําเรือ่ งเสนทางการลามไฟและการดับไฟ
มาพิจารณรวมกัน (Tactical Considerations
9: Flow path and suppression must be
considered together)
นานมาแลวทีเ่ ราสอนนักดับเพลิงใหเปด
หัวฉีดเฉพาะเมือ่ พบตนเพลิงเทานัน้ เราบอกให
พวกเขาเคลือ่ นทีจ่ ากสวนทีไ่ มเกีย่ วของกับเพลิง
ไหมไปยังสวนทีม่ ไี ฟลุกภายในตัวอาคารทุกแหง
เมื่อเขาไประงับเหตุ และพวกเขาก็ไมไดโตแยง
เพราะรูวาเราไมตองการใหพวกเขาผลักไฟไป
ยังสวนที่ยังไมมีเพลิงไหม เราสอนใหพวกเขา
คนหาและชวยชีวติ เหยือ่ ประสบภัยเปนอันดับแรก
แมวาจะตองปลอยไฟจะขยายตัวใหญขึ้นก็ตาม
6

แตเพลิงไหมที่เกิดขึ้นปจจุบัน การเขาถึงที่เกิด
เหตุไดเปลี่ยนไปแลว
การดับไฟลักษณะลุกไหมรวดเร็วเชนที่
เกิดในอาคารบานเรือนสมัยใหม นักดับเพลิง
ตองประเมินกอนวาไฟและควันมีผลกระทบตอ
ความสามารถในการคนหาและชวยชีวติ หรือไม
นัน่ หมายความวา นักดับเพลิงจําเปนจะตองรูว า
เพลิงไหมอยูตรงไหนและมันจะเคลื่อนตัวไปใน
ทิศทางใด (เสนทางลามไฟ) ทันทีทเี่ รารูข อ มูลนี้
เราจะอยูในจุดที่สามารถตัดสินใจไดที่สุดที่จะ
จํากัดการขยายตัวของเพลิงไหมและสามารถซือ้
เวลาในการคนหาและชวยชีวติ ผูต ดิ อยูใ นอาคาร
ได การจํากัดการขยายตัวของเพลิงไหมจะตอง
ฉีดน้ําจากตําแหนงที่ใหประสิทธิภาพมากที่สุด

พรอมกับจํากัดปริมาณออกซิเจนที่จะปอนเขา
ไป ยิง่ นักดับเพลิงสามารถฉีดน้าํ ดับไฟ (รวมถึง
การฉีดจากภายนอกอาคารในบางกรณีดวย)
และจํากัดปริมาณออกซิเจนที่จะถูกปอนไปยัง
เพลิงไหมไดเร็วเทาไหร (ปดประตูตัดเสนทาง
ลามไฟ) ก็จะสามารถลดปริมาณแกสพิษและ
ความรอนที่เกิดจากการเผาไหม รวมทั้งยับยั้ง
การขยายตัวของเปลวไฟ และหากมีการระบาย
ควันเขามารวมกับการดับไฟดวยแลวก็จะสามารถ
ระงับเหตุเพลิงไหมอาคารสมัยใหมไดผลดียงิ่ ขึน้

สิ่งที่จะไดรับ ตามมาก็คือ เหยื่อผูประสบเหตุ
และตัวผูชวยเหลือจะมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น
ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที่ 10:
ต องไมใช น้ํา ผลักไฟไปข างหนา (Tactical
Considerations 10: Water does not push fire)
ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีทั้งหมด
ทีไ่ ดจากงานวิจัยของ UL/NIST มีประเด็นทีเ่ ปน
ขอถกเถียงกันคือ การฉีดน้าํ จากภายนอกอาคาร
ระหวางดับไฟเชิงรุก (Offensive Operations)
นักดับเพลิงหลายคนรูส กึ (หรือรูว า นักดับเพลิง
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คนอืน่ รูส กึ ) ไมสะดวกสบาย หรือบางครัง้ ก็ไดรบั
บาดเจ็บ หากพบวาตัวเองไปอยูดานตรงขาม
ของหัวฉีด บอยครั้งที่การฉีดน้ําจากภายนอก
อาคารเขาไปขางในทําใหนกั ดับเพลิงทีอ่ ยูภ ายใน
อาคารไดรับบาดเจ็บ ไมตองสงสัยเลยวาผูที่มี
ประสบการณในเรื่องนี้จะบอก “เหมือนกับไฟ
พุง เขามาหาตัว”
แนวความคิดในการผลักเปลวไฟ (พูด
ใหถกู คือ การผลักผลผลิตจากการเผาไหม) ดวย
สายน้ํามีอยูในตําราหลายเลมที่แนะนําวิธีการ
ดับไหอาคารสมัยใหม โดยเฉพาะที่ เขียนโดย
ลอยด เลยแมน (Lloyd Layman) คีธ โรเยอร
และฟลอยด ดับเบิ้ลยู (บิล) เนลสัน [Keith
Royer and Floyd W. (Bill) Nelson] เลยแมน
กลาวถึงการไลแกสรอนจากเพลิงไหมในอาคาร
โดใชน้ําจากหัวฉีด สิ่งหนึ่งที่พวกเราหลายคน
อาจลืมไปแลว หรือบางทีก็ไมมีโอกาสเรียนรู
นัน่ คือขอแนะนําของเลยแมนใหใชฝอยน้าํ ละเอียด
มุมกวางในการดับไฟในตัวอาคารระหวางการ
โจมตีไฟขัน้ แรก “ในการโจมตีและดับไฟภายใน
อาคาร” เขาบรรยาย “หากไดผลเพียงเล็กนอย
ในการรุกคืบหนาเขาขางใน ใหปรับปรุงยุทธวิธี
ในการฉีดน้ําจนกวานักดับเพลิงจะเห็นวาการ
ดับไฟมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเริ่มจากน้ํา

ลําแข็งจากภายนอกอาคารแลวปรับเปนฝอยน้าํ
ละเอียดเมื่อรุกคืบเขาไปในตัวอาคาร”
มีจดุ หนึง่ ทีน่ า สนใจในขอเขียนเปนประโยค
ที่ ตองการเนนย้ําซึ่ งไมคอยทําความเขาใจกัน
นั่นคือ “ใหโจมตีไฟจากสวนที่ไมเกี่ยวของกับ
เพลิงไหมเสมอ” และเลยแมนไมเคยเขียนวาให
ใชนา้ํ ดันผลผลิตจากการเผาไหมออกไป แตเพือ่
พิจารณาลึกลงไป แมไมไดระบุชัดเจน แตการ
ฉีดน้ําจากสวนที่ไมเกิดไฟไหม นั่นคือการนํา
ตัวเองใหพน จากควันและแกสตางๆ จากนั้นให
ใชนา้ํ ฉีดดันพวกมัน เปนความจริงทีว่ า สิง่ ทีจ่ ะไล
ควัน เขมา และแกสตางๆ ทีเ่ กิดจากการเผาไหม
ไดคืออากาศ ทําไดโดยการนําอากาศภายนอก
ปริมาณที่เพียงพอไหลเขาแทนที่ควันและแกส
ซึ่งการใชน้ําฉีดไปที่ควันและแกสก็คือใหน้ําไป
อยูแ ทนทีใ่ นขณะทีค่ วันและแกสจะถูกแรงดันน้าํ
ขับไลออกไป นีค่ อื การผลักดันผลผลิตทีเ่ กิดจาก
เพลิงไหมไมใชตัวไฟโดยตรง
แมปรมาจารยดานดับเพลิงหลายทาน
สนับสนุนใหใชนา้ํ ในการดันหรือไลควันและแกส
แตกไ็ มมใี ครระบุตรงๆ วาใหใชนา้ํ ผลักดันไฟให
เคลือ่ นทีไ่ ปขางหนา แมแตสถาบัน UL หรือ NIST
ก็ไมเคยทดสอบเรือ่ งนี้ แตจากการสังเกตการณ
และประเมินพบวา โดยทั่วไปไฟถูกผลักดันให

เคลื่อนที่ดวยอากาศ มีลมพัดทั้งจากธรรมชาติ
และพัดลมระบายอากาศ ลมผลักไฟไปขางหนา
ตามทิศทางลม โดยอัตราการเคลื่อนที่ของไฟ
ขึ้นอยูกับปริมาณและความเร็วของลม ทั้งนี้ลม
จะไมเปลี่ ยนรูปรางของไฟ ทําหนาที่ ผลักดัน
ไปขางหนาเทานัน้ ขณะทีน่ า้ํ จะทําลายโครงสราง
ของไฟ ทําใหเปลวไฟลมลงและมอดดับไป มีแต
ผลผลิตทีเ่ กิดขึน้ จากการเผาไหม เชน ควัน เขมา
แกส เทานัน้ ทีน่ า้ํ สามารถผลักดันใหเคลือ่ นทีไ่ ด
อยางไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ลําน้ําจากหัวฉีด
ทําไดในการผลักดันเปลวไฟ นัน่ คือ ใชลาํ น้าํ นํา
ทางใหอากาศผลักเปลวไฟซึ่งตองใชน้ําลําตรง
เพราะมีชองวางใหอากาศไหลผานมาก ขณะที่
ฝอยน้ําละเอียดมุมกวางจะบังลมทําใหอากาศ
ไหลไมสะดวก คําถาม เราตองการผลักเปลวไฟ
ไปไหนและเพื่ออะไร คําตอบ เราผลักเปลวไฟ
ออกไปก็เหมือนการไลควัน เขมา และแกสพิษ
ออกไปพรอมเปลวไฟ ไมรอใหเปลวไฟลมลงกอน
เพราะถารอใหเปลวไฟลม เราก็ตองไลควันและ
เขมาอีกครัง้
การใช น้ําลําตรงไล เปลวไฟต องฉี ดใน
ลักษณะฟาดไปมาหรือฉีดวนรอบเปลวไฟโดย
ไมใหนา้ํ กระทบไฟโดยตรง ทัง้ นีก้ ็ใหเกิดกระแส
อากาศหรือลมนําเปลวไฟพุงไปขางหนา
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กลาวโดยสรุปใหหัวขอนี้ ขอกังวลที่วา
การใชน้ําฉีดจากภายนอกนอกหรือฉีดภายใน
ตัวอาคารจะทําใหเปลวไฟแพรกระจายไปยังสวน
ของอาคารที่ยังไมไหมไฟหรือเปลวไฟพุงใสนัก
ดับเพลิงคนอื่น เปนเรื่องเกิดขึ้นไดยาก เพราะ
การใชลําน้าํ ฉีดไปที่ไฟ จุดมุงหมายคือทําใหไฟ
ดับโดยการลมเปลวไฟซึง่ ไฟจะไมถกู ผลักไปขาง
หนา สิง่ ทีท่ าํ ใหไฟเคลือ่ นทีไ่ ดคอื ลมหรืออากาศ
ที่ไหลเขาไปแลวทําใหไฟเคลื่อนที่ไปขางหนา
การจะผลักเปลวไฟไปขางหนาในกรณี
ตองการไลควัน เขมา และแกสทีเ่ กิดขึน้ จากการ
เผาไหม สามารถทําไดโดยการใชน้ําลําตรงฉีด
นําทางกระแสอากาศใหพดั ไฟไปขางหนาซึ่งจะ
ตองทําอยางรอบคอบและเตือนใหนักดับเพลิง
ทราบลวงหนาเพือ่ ไมใหอยูใ นตําแหนงขวางทาง
การเคลื่อนที่ของเปลวไฟ ทั้งนี้ การไลควันดวย
การฉีดน้ําสามารถทําไดอกี วิธีหนึง่ คือ หลังจาก
เปลวไฟลมลงและมีควัน เขมา และแกสเกิดขึ้น
ใหฉี ดน้ําฝอยละเอียดมุมกว างไล ออกไปตาม
ชองเปดที่มีอยูหรือทําขึ้น
อยางไรก็ตาม นักดับเพลิงผูม ปี ระสบการณ
จะหลีกเลีย่ ง การใชผลักเปลวไฟเพือ่ ระบายควัน
สวนใหญจะใชนา้ํ ดับเปลวไฟกอนจะเขาไปขางใน
จากนั้นทําการดับตนเพลิงหรือจุดที่ไฟไหมลึก
แลวระบายควันหลังจากนั้น ในการฉีดน้ําจาก
ภายนอกอาคาร นอกจากเพือ่ ลมเปลวไฟแลวยัง
ตองระวังไมใหเกิดกระแสลมจากลําน้ําที่จะไป
ผลักเปลวไฟใหเคลือ่ นทีไ่ ปขางหนา นัน่ หมายถึง
ตองใชเทคนิคการฉีดน้าํ จากหัวฉีดสลับกันระหวาง
ฉีดน้ําลําตรงกับฉีดน้าํ ฝอยละเอียด

ฉีดน้าํ จากภายนอกอาคาร

ขอแนะนําการฉีดน้าํ ดับไฟอาคาร
 ไม ฉี ดน้ํ า ฝอยละเอี ย ดจากภายนอก
อาคารเมือ่ ใชยทุ ธวิธเี ชิงรุก ใหใชนา้ํ ลําตรง เพราะ
น้าํ ลําตรงหรือน้าํ ลําแข็งสามารถลมเปลวไฟและ
ลดการนําอากาศเขาไปในตัวอาคาร
 เขาไปใกล เปาหมายใหมากที่ สุดเทา
ที่จะทําได ซึ่งจะไดประโยชนอยางนอย 2 ขอ
1. สามารถฉีดน้ําผานชองเปดไดอยาง
แมนยํา ทําใหนําผานเขาไปในตัวอาคารในมุม
ที่พอเหมาะทําใหลดการนําอากาศเขา และ
2. ทําใหมั่ นใจวาลําน้ําที่ ฉีดออกไปยัง
เปนลําแนนไมแตกกระจายออกดานขอบซึ่งจะ
ปะทะกับชองเปดของอาคาร
 ใหหว
ั ฉีดเคลือ่ นไหวนอยทีส่ ดุ เล็งไปที่
เพดานตรงจุดทีใ่ กลกบั สวนบนสุดของหนาตาง
ใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําไดเพือ่ ใหนา้ํ กระจายไปทัว่

ทําใหผิวหนาของสวนตางๆ ในหองเปยกอยาง
ทั่ วถึง ทั้ งนี้ ใหหัวฉีดเคลื่ อนที่ อยางชาๆ และ
นุม นวลจากดานหนึ่งไปยังอีกดาน
 ไมตั้งเวลาการฉีด ใหฉีดน้ําไปจนกวา
จะไดผลเปนที่นาพอใจ เฝาระวังแกสที่เผาไหม
และเปลวไฟทีด่ บั ลงไปไมใหกลับมาลุกไหมใหม
 ใหสังเกตควันและแกสที่เกิดจากการ
เผาไหมตองออกมาผานชองเปดอยางตอเนื่อง
นานเทาที่มันเกิดขึ้นมา ลักษณะนีถ้ ือวาทํางาน
ไดผล และไมตองทําการไลควันเพิ่มเติม
 เมื่ อล ม เปลวไฟโดยการฉี ด น้ํ า จาก
ภายนอกอาคารไดแลว ใหยายเขาไปภายในตัว
อาคารหรือใชสายฉีดน้าํ เสนทีส่ อง ยังมีไฟเหลือ
อยูอีกมากในตัวอาคารรอใหคุณเขาไปดับ
การวิจัยของ UL/NIST ชวยใหเราเขาใจ
หลายสิง่ หลายอยางหากเราเปดไปศึกษาคนควา
บางอยางก็ระบุชดั เจน บางอยางก็ตอ งอาศัยการ
ตีความ คําหลายคําอาจคลุมเครือแตเราก็ตอง
ยึดหลักการไวกอน หลักการที่เรียนรูมาตั้งแต
ตน หากเทคนิคบางอยางจากการวิจัยที่เราไม
เขาใจก็ตองเอาหลักการมาจับเพื่อใหสามารถ
ทําได จ ริ งและสอดคล องกั บสภาพการณ ของ
เพลิงไหม ในขณะนั้ น (ใหทําตามหลั กการไว
กอน เพราะเทคนิคและยุทธวิธีใหมๆ ที่ไดจาก
การวิจัยลวนไมใชสิ่งที่อยูนอกเหนือหลักการ)
ดับไฟขั้นเริ่มตน (Initial Fire Attack)
ขอพิจารณาเพือ่ กําหนดยุทธวิธที ี่ 11 :
เริม่ ตนดับไฟตามชัน้ ของอาคารทีเ่ กิดเพลิงไหม
(Tactical Considerations 11: Initiate your
firefight on the level the fire is on)
การเริ่มตนตนดับไฟในอาคาร กอนอื่น
เราตองแนใจวา ไฟเกิดขึ้นที่ชั้นใดหรือสวนใด
ของอาคาร ชั้นใตดิน ชั้นลาง ชั้นบน หรือหอง
ใต หลั ง คา จากนั้ นก็ เริ่ ม ต น ดั บ ไฟที่ ชั้ นนั้ น
แตทดี่ บั ยากและมีอปุ สรรคมากคือชัน้ ใตดนิ และ
หองใตหลังคา ตัวอยางชัน้ ใตดนิ นักดับเพลิงเขา
ถึงยากเพราะไมมที างเขาโดยตรงจากนอกอาคาร
ภายในมีทางตางระดับ พืน้ ลาดเอียง เต็มไปดวย
สิ่งกีดขวาง ฯลฯ ขัดขวางการดับไฟขั้นเริ่มตน
ของนักดับเพลิง แมแตการประเมินเพลิงไหม
360 องศาในชั้นเกิดเหตุยังแทบเปนไปไมได
หากหน วยดั บ เพลิ งใดไม ได เขี ยนแผน
ปฏิบตั งิ านลวงหนาและฝกซอมสําหรับการเผชิญ
เหตุในสถานการณเชนนี้ ก็ไมตอ งแปลกใจ หาก
หนวยแรกที่เขาไประงับเหตุในอาคารจะอยูใน
เสนทางการลามไฟของเพลิงไหมที่ ชั้ นลางซึ่ ง
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เปลวไฟลามขึน้ มาถึงปากทางเขาทีช่ นั้ บน ทําให
นักดับเพลิงเขาถึงที่เกิดเหตุลําบาก โดยทั่วไป
แลว ไฟที่ชั้นใตดินไมไดเกิดขึ้นเปนประจํา แต
เปนอันตรายลักษณะพิเศษทีห่ นวยดับเพลิงตอง
เตรียมวางแผนรับมือไว ทั้งเรื่องการเขาพื้นที่
การกําหนดตําแหนงปฏิบัติงาน การลากสาย
ฉีดน้ํา การใชเครือ่ งมือตางๆ รวมถึงการสั่งการ
นักดับเพลิง เมื่อไฟเกิดขึ้นที่ชนั้ ลาง คุณตองดับ
ตรงนั้นอยางหลีกเลี่ยงไมได แมไมใชเรื่องงาย
แตหากวางแผนมาดีและฝกฝนอยางเพียงพอก็
ไมเหลือบากวาแรงทีจ่ ะเอาชนะมันได สิง่ แรกสุด
คือการเขาไปในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุเพือ่ ประชิดตนเพลิง
ใหได สวนใหญแลว ไฟชั้นใตดินจะเขาไปทาง
หลังบาน (Side C) เมื่อเขาไปไดก็ดับไฟทันที
หมายเหตุ การเขาตัวอาคารทีเ่ กิดไฟไหม
สามารถเขาได 4 ดาน (Side) คือ Side A, B, C
และ D เมือ่ เรายืนหันหนาเขาหาตัวอาคาร Side
A คือดานหนาตัวอาคาร สวนดาน B, C, D ให
นับวนตามเข็มนาฬิกา ดังนั้น Side B คือดาน
ขางซายมือ Side C คือดานหลังอาคาร และ Side
D คือดานขางขวามือ
ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที่ 12:
ใหฉีดน้ําที่ชายคาหองใตหลังคา (Tactical
Considerations 12: Get water in the eaves
for attic fires)
ไฟไหมหอ งใตหลังคามีความทาทายเหมือน
กับไฟไหมหองใตดิน นั่ นคือ มีทางเขาจํากัด
เปนแหลงสะสมเชื้อเพลิง เปนพื้นที่ปดทึบและ
มีการระบายจํากัดซึง่ มีความเปนไปไดสงู ทีจ่ ะเกิด
Flashover หองใตหลังคารวมถึงชัน้ ลอย มีขนาด
เล็กแตปด ทึบ สวนใหญใชเก็บของจึงมีเชือ้ เพลิง
ปริมาณมาก ที่สําคัญคือเขาไปดับเพลิงยาก
ลั ก ษณะเด นประการหนึ่ ง ของห องใต
หลังคาคือ เปนจุดอับทึบและมีเชือ้ เพลิงสะสมใน
ปริมาณมาก เมื่อเกิดเพลิงไหมที่จุดใดจุดหนึ่ง
ภายในหองใตหลังคา ไฟจะลุกลามเร็วมาก ชั่ว
เวลาไมกนี่ าทีไฟอาจไหมพนื้ ทีท่ งั้ หมดและขยาย
ตัวไปยังสวนอื่นของอาคาร
การดับไฟหองใตหลังคาทําไดยากเพราะ
เปนไฟทีเ่ กิดบนความสูงจากพืน้ ตองฉีดน้าํ จาก
ภายนอกในระยะที่เหมาะสม ตองใชบันไดชวย
หรือฉีดจากหนาตางชั้นบน หรือเจาะผนังจาก
ดานในออกไปดานนอกแลวฉีดน้าํ ขึน้ ไปขาฝงบน
เพื่อดับไฟ ในบางกรณีอาจตองเปดชองเพดาน
บริเวณกลางหองแลวฉีดน้าํ ขึน้ ไป พูดงายๆ ตอง
มีการใชนาํ ฉีดดับไฟหองใตหลังคา ไมวา จะดวย

ไฟไหมหอ งใตหลังของอาคาร

วิธีใดก็ตาม ไมเชนนั้น ไฟไหมอยางตอเนือ่ งจน
กวาเชื้ อเพลิงจะหมดไปและมีแนวโนมจะลาม
ลงมาทีส่ ว นของอาคารทีอ่ ยูต ดิ กันรวมถึงหลังคา
ซึง่ ในทีส่ ดุ โครงสรางสวนนีจ้ ะสูญเสียความมัน่ คง
แลวถลมลงมา
ความเสีย่ งของไฟหองใตหลังคาคือการเกิด
Flashover, Backdraft หรือการระเบิดของควัน
เพราะเปนไฟทีเ่ กิดใหหอ งปดทึบและมีเชือ้ เพลิง
เพียงพอสําหรับการไหมอยางตอเนือ่ งเปนระยะ
เวลานาน เมื่อไฟเริ่มมอดก็ไมไดหมายความวา
ไฟจะดับสนิท มันยังคงคุอยู เมือ่ มีการเจาะชอง
นําออกซิเจนเติมเขาไป ไฟก็จะลุกรุนแรงและ
ระเบิดสวนออกมาเปน Backdraft หรือเมือ่ มีการ
ไหมตอ เนือ่ งจนเชือ้ เพลิงทัง้ หองรอนถึงจุดติดไฟ

ก็จะเกิดการลุกไหมขึน้ มาพรอมกันทันทีเรียกวา
Flashover ซึ่งเปนอันตรายตอนักดับเพลิงเปน
อยางยิง่ ดังนัน้ เพือ่ แกปญหานี้ นักดับเพลิงตอง
ฉีดน้ําเขาไปในหองใตหลังคาที่กําลังลุกเปนไฟ
ใหได อยางนอยก็เพือ่ ใหมนั เย็นลงจนไมมคี วาม
เสี่ยงจะเกิดทั้ง Flashover และ Backdraft
ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที่ 13:
ประตูที่อยูใกลรถดับเพลิงมากที่สุดจะตอง
ไมใชเปนจุดสั่งการฉีดน้ําดับเพลิง (Tactical
Considerations 13:The door closest to the
apparatus should not dictate line/stream
placement
ไฟไหมอาคารทีส่ รางความสูญเสียใหกบั
สังคมอเมริกนั มากทีส่ ดุ คือไฟไหมบา นอยูอ าศัยชัน้
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เดียวและสองชัน้ ของครอบครัวทัว่ ไป การดับไฟ
ทีเ่ กิดกับอาคารประเภทนี้ สวนใหญจะลากสาย
ฉีดน้ําเขาทางประตูหนาซึ่งอยูใกลรถดับเพลิง
มากที่สุด นักดับเพลิงหลายคนยังไมรูเหตุผลที่
แทจริง รูแตวามันเปนการเขาระงับเหตุภายใน
ตัวบานหรือตัวอาคารที่เร็วและงายที่สุด แตก็
ไมจริงเสมอไป อยาลืมเพลิงไหมบางครั้งไมได
เกิดบริเวณโถงหนาบานแตเกิดลึกเขาไปขางใน
เชน หองนอน หองครัว เปนตน ฉะนั้นเมื่อลาก
สายผานทางประตูทอี่ ยูใ กลรถดับเพลิงมากทีส่ ด
ซึง่ หมายถึงประตูหนาทีอ่ ยูต ดิ ถนน คุณอาจตอง
ลากสายเขาไปไกลกวาจะถึงตนเพลิง ทีส่ าํ คัญคือ
หามใชบริเวณประตูหนาที่ลากสายผานเปนจุด
สัง่ การดวยเหตุผลมันอยูไ กลทีเ่ กิดเหตุเกินไปและ
ผูส งั่ การไมสามารถมองเหตุเหตุเพลิงไหมทเี่ กิด
ขางใน อาจทําใหสั่งการผิดพลาดได
ขอสําคัญ เมื่อไปถึงที่บานหรืออาคาร
เกิดเหตุ ใหทําการประเมิน 360 องศาเพื่อหา
ขอมูลกอนวาไฟไหมเกิดตรงสวนไหนของตัวบาน
จากนัน้ จึงกําหนดจุดทีใ่ ชลากสายฉีดน้าํ เขาไปซึง่
ไมจาํ เปนตองเปนประตูหนาทีต่ ดิ กับรถดับเพลิง
อาจจะเปนประดานขาง (Side B หรือ Side D)
รวมถึงประตูหลังบาน (Side C)
สิ่งสําคัญที่จะตองพิจารณาคือการตั้งจุด
สัง่ การดับเพลิง (บริเวณทีห่ วั หนาหนวยดับเพลิง

ใชเปนจุดสัง่ การ ควบคุม และกํากับการทํางาน
ของนักดับเพลิงผูปฏิบัติงาน) ตองไมใชบริเวณ
ประตูหนาทีต่ ดิ กับรถดับเพลิงทีจ่ อดอยูบ นถนน
หนาบาน แตจะตองเปนบริเวณที่ใกลตนเพลิง
มากทีส่ ุดเทาที่จะเปนไปได ดวยเหตุผล การอยู
ใกลตน เพลิงจะทําใหสามารถประเมินเพลิงไหม
ไดอยางถูกตองและมองเห็นการขยายตัวของไฟ
ไดชัดเจนสงผลใหสามารถสั่งการฉีดน้ําดับไฟ
ไดอยางถูกตองแมนยํา
จําไววา การลากสายฉีดน้าํ ดับไฟเขาทาง
ประตูหนาทีอ่ ยูใ กลกบั รถดับเพลิงทีส่ ดุ สามารถ
ทําไดถาเห็นวาเปนวิธีทงี่ า ยและรวดเร็วกวา แต
ตองไมใชบริเวณนัน้ เปนจุดสัง่ การดับไฟ เพราะ
เพลิงไหมไมไดเกิดทีป่ ระตูหนาแตเกิดขางในตัว
บานหรืออาคาร การสัง่ การทีไ่ ดผลตองพยายาม
เขาใกลเพลิงไหมใหมากทีส่ ุดเทาทีจ่ ะทําไดและ
ไมเกิดอันตราย หัวหนาหนวยตองเขาไปพรอม
กับคนลากสายฉีดและคนจับหัวฉีด จากนั้นหา
ทําเลทีเ่ หมาะสมใชเปนจุดสัง่ การฉีดน้าํ ดับเพลิง
จุดสั่งการดับเพลิงตองอยูประชิดกับจุด
ที่เปนตนเพลิงและใกลกับคนฉีดน้ําดับไฟ โดย
ผูสั่งการจะเปนคนกําหนดจุดสั่งการ รวมถึงจุด
ทีใ่ ชเปนทางเขาซึง่ ไมจาํ เปนตองเปนประตูหนา
เสมอไปโดยใชขอ มูลจากการประเมินเพลิงไหม
ชวยในการจัดสินใจ

ระบายอากาศรวมกับการฉีดน้าํ ดับไฟ
(Coordinated Ventilation)
การระบายอากาศทัง้ แนวราบและแนวดิง่
ที่ทํารวมกับการฉีดน้ําดับไฟทําใหสภาพการณ
เพลิ งไหมดี ขึ้ นทั้ งตอนักดับเพลิ งและผู ติดอยู
ภายในตัวอาคาร
ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที่ 14:
ใชประตูหนาเปนจุดเริ่ มการระบายอากาศ
(Tactical Considerations 14: Forcing the front
door must be thought of as ventilation)
โครงสรางอาคารและสภาพแวดลอมเพลิง
ไหมในปจจุบนั แตกตางจากอดีตมากพอสมควร
โครงสรางอาคารสมัยใหมเนนไปที่ การลดคา
ใชจา ยในการทําความรอนและการทําความเย็น
ภายในตัวอาคาร โดยการออกแบบใหสามารถ
ประหยัดพลังงาน บานถูกปดผนึกดวยหนาตาง
กระจกสองชัน้ และสวนปดทึบดานนอกปองกัน
อากาศเขา การขยายตัว/ลุกลามของไฟเกิดขึ้น
รวดเร็วกวาทีเ่ คยเพราะมีเชือ้ เพลิงทีเ่ ปนวัสดุสาร
สังเคราะหในปริมาณมาก และออกซิเจนทีม่ ีอยู
ภายในบานก็มแี นวโนมลดลงรวดเร็ว ไฟลุกไหม
และเติบโตขึน้ ภายใตสภาวะมีการไหลเวียนของ
อากาศนอยเพราะขาดแคลนออกซิเจน สัญญาณ
ทีม่ องเห็นจากภายนอกอาคารของเพลิงไหมทมี่ ี
การระบายอากาศจํากัดคือควันหนาทึบในตอน
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เริม่ ตน จากนัน้ เริม่ เบาบางลงเมือ่ หนวยดับเพลิง
มาถึง เมือ่ นักดับเพลิงใชกาํ ลังเพือ่ เปดประตูหนา
(เปนการนํากระแสอากาศเขาไปหาเพลิงไหมที่
กําลังขาดออกซิเจน) สภาพการณเลวรายลงไป
ทันที การระบายอากาศขั้นแรกในลักษณะนี้มี
แนวโนมทําใหเพลิงไหมขยายตัวฉับพลันจนเกิด
การระเบิด หากไมมกี ารวางแผนลวงหนาก็เปน
ไปไดสูงที่นักดับเพลิงจะไดรับบาดเจ็บ นักดับ
เพลิงตองสวมชุดปองกันครบถือสายฉีดน้าํ และ
เตรียมพรอมรับสถานการณที่จะเปลี่ยนแปลง
อยางฉับพลัน
การเปดทางเขาบริเวณดานหนาอาคารให
พิจารณาวาเหมือนกับการระบายอากาศแนวราบ
ในรูปแบบอื่นๆ เราอาจคิดไมถึง แตประตูหนา
เปนชองเปดขนาดใหญทจี่ ะมีผลตอเสนทางการ
ลามไฟ ดังนัน้ การระบายอากาศตองทํารวมกับ
กิจกรรมสนับสนุนอืน่ ๆ เชน ฉีดน้าํ ทําความเย็น
เพลิงไหม รวมถึงการควบคุมประตูใหมีชอ งวาง
นอยทีส่ ุดเพื่อจํากัดการลุกลามของเปลวไฟ
กอนเขาไปในตัวอาคาร หนวยดับเพลิง
ตองวางแผนปฏิบตั งิ านอยางรัดกุม ตองสวมชุด
ปองกันครบและหนากากรวมทั้งสายสูบที่มีน้ํา
พรอมฉีดดับไฟ เมือ่ ประตูเปดออก ใหมองเขาไป
ในหอง สังเกตไปรอบๆ เพื่อเปนการประเมิน
สภาพภายในและความเสีย่ งจากไฟทีไ่ มไดระบาย
อากาศ เชน ควันมีกิริยาอยางไร มีสีอะไร ลม
จากภายนอกที่เขาไปในหองมีความเร็วหรือไม
และอื่นๆ ที่เห็นสมควรหรือจําเปน
ที่สําคัญ เมื่อเขาไปในหองตองตระหนัก
ไววาอาจเขาไปอยูในเสนทางลามไฟ พูดงายๆ
ก็คอื ไปอยูใ นจุดทีไ่ ฟจะเคลือ่ นทีม่ าหาโดยไมมี
การตานทานใดๆ หรือตานทานไดนอยมาก
ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที่ 15:
ควบคุมประตูเพือ่ จํากัดอากาศและขนาดของ
ไฟ (Tactical Considerations 15: Controlling
the door limits the air and size of the fire)
สิ่งที่จะตองพิจารณาอีกประการหนึ่งใน
การเขาระงับเหตุในอาคารคือนักดับเพลิงมัก
ประเมินความสําคัญของการควบคุมการระบาย
อากาศต่ําเกินไป พวกเขาไมรูดวยซ้ําวาทําไม
ตองควบคุมการระบายอากาศดวย พวกเขาคิด
อยางเดียววาจะตองระบายควันโดยเร็ว เพื่อให
สภาพการณเพลิงไหมดีขึ้น แตจากการศึกษา
คนควาของ UL/NIST ระบุวา การระบายอากาศ
ตองทําอยางชาๆ แตใหเรงมือในการฉีดน้ําดับ
ไฟ ตัวปญหาคือเวลาและอุณหภูมิ เพลิงไหมใน

อาคารตองการออกซิเจนเขามาเติมเพือ่ ใหลกุ ไหม
ไดตอไป ออกซิเจนเขาไปเติมไฟเร็วและมาก
เทาไหร ไฟก็ยิ่งไหมเร็วและแรงขึ้นเทานั้น เรา
จึงตองยึดกฎ “ใหออกซิเจนเขาไปในหองที่เกิด
เพลิงไหมใหนอยและชาทีส่ ุดเทาทีจ่ ะทําได” ซึง่
การถวงเวลาการเติมออกซิเจนก็เพือ่ เปดโอกาส
ใหมีการฉีดน้ําดับไฟไดมากขึ้น เมื่อไฟเย็นลง
(มีอุณหภูมิต่ําลงไปแลว ออกซิเจนที่เขามาก็จะ
มีผลตอการลุกไหมนอ ยลง) นัน่ คือเหตุผล ทําไม
เราจึงตองระบายอากาศอยางชาๆ และจํากัด
ปริมาณอากาศที่จะไหลเขาไปในหอง
วิธที สี่ ามารถทําไดในการจํากัดการระบาย
อากาศคือการควบคุมหนาตาง โดยใหปด ไวกอ น
ผูท าํ หนาทีร่ ะบายอากาศจะเขามาถึง มีการวิจยั
จนไดขอ พิสจู นชดั เจนวา การเปดประตูกวางสุด
ทําใหมกี ารระบายอากาศมากเกินไปจนกระทัง่
อาจเกิด Flashover ภายในเวลา 90 วินาทีหรือ

นอยกวา การควบคุมประตู (เปดไวบางสวน) ขณะ
ทําการคนหาหรือพยายามดับไฟที่ตนเพลิงจะ
ทําใหการลุกไหมของเชือ้ เพลิงชาลงและปองกัน
สภาพการระบายอากาศจํากัดที่จะเปลี่ยนเปน
Flashover ได ดังนัน้ อยาประเมินความสําคัญของ
ประตูที่เปดกวางต่ําไป
สิ่งที่หนวยดับเพลิงจะตองทําคือสอนให
นักดับเพลิงควบคุมประตูเพื่ อปองกันผูติดอยู
ในอาคารและตัวพวกเขาเองระหวางปฏิบัตงิ าน
คนหา โดยใชหลักการเปดทางเขา เขาไปขางใน
ปดหองแลวคนหา (VEIS; Vent, Enter, Isolate
and Search) นัน่ คือ เมือ่ เขาไปในหองทีจ่ ะคนหา
แลวใหปดประตูหอ งเพือ่ ตัดเสนทางการลามไฟ
และแยกหองทีค่ น หาออกจากพืน้ ทีเ่ กิดเพลิงไหม
ตามสูตรที่แนะนํา เขาไปในหอง ปดประตู หา
ตําแหนงหนาตางแลวเปดหนาตาง หาตําแหนง
คนหาแลวคนหา (ตําแหนงคนหา เชน ดานหลัง
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เจาะหลังคาระบายอากาศแนวดิง่

ประตูที่ปดไว ในตูเสื้อผา ในหองน้ํา) ในขณะมี
การระบายอากาศ เมือ่ คนหาจนทัว่ หอง ใหออก
จากหองแลวปดประตูตาม หลังจากนัน้ คนหาใน
หองตอไปโดยใชวิธีการและขั้ นตอนเดิมซึ่ งจะ
ทําใหการคนหารวดเร็วขึ้น
การคลานไปรอบๆ หองขณะมีแกสรอนที่
เปนสารพิษเติมเขามาจากไฟทีอ่ ยูข างลางไมใช
ความคิดทีด่ ใี นการคนหา เพราะมีเรือ่ งเศราเกิด
ขึ้นมากมาย การคนหาผูประสบเหตุในหองที่มี
ไฟลุกตอเนือ่ งเปนเรือ่ งอันตรายทีส่ ดุ หลักการที่
ควรยึดไวคอื หองทีเ่ ขาไปทําการคนหา ตองแยก
ออกจากสวนที่เกิดเพลิงไหมและตองพยายาม
อยาใหไฟลามเขามา ในเยอรมัน นักดับเพลิงใช
เทคนิคทีเ่ รียกกันวา “การตานทานการระบาย
อากาศ” (anti-ventilation) หรือการไมระบาย
อากาศเมื่ อเขาไปดับไฟ โดยจะมีทีมลวงหนา
สายฉีดน้ําไปขึงผามานเพื่อแยกพื้นที่เพลิงไหม
ออกจากสวนอื่ นของอาคาร วิ ธีนี้ นอกจากจะ
หยุดการแพรกระจายของแกสทีเ่ กิดจากเพลิงไหม
ไดแลวยังสามารถเริ่ มตนดับไฟโดยการจํากัด
อากาศที่ จะไหลเขาไปในสวนที่ เกิดเพลิงไหม
(ตามหลักสามเหลี่ยมของไฟ การจํากัดอากาศ
หรือออกซิเจนก็เปนวิธีหนึ่งที่ใชในการดับไฟ)
สายฉีดน้ําที่ตามมา ไมวาจะคลานขางใตหรือ
เดินผานผามานเขามาในพื้นที่เพลิงไหมจะทํา
หนาที่ดับไฟ ขณะที่สวนอื่นก็ไดรับการปองกัน
ดวยผามานตอไป อธิบายงายๆ คือ เทคนิคของ
เยอรมันจะมีการปดลอมพืน้ ทีเ่ พลิงไหมในอาคาร

ระบายอากาศแนวราบ

ดวยผามาน แยกพืน้ ทีเ่ พลิงไหมออกจากสวนอืน่
ของอาคาร จากนั้นทีมฉีดน้ําจะเขาไปดับไฟใน
สวนที่ ปดลอมดวยผามานนั้ นโดยไมมีระบาย
อากาศแตประการใด ไฟขางในสวนปดลอมจะ
ไมลามออกมายังสวนอืน่ แตจะดับลงไปจากการ
ฉีดน้ําทําความเย็นอยางตอเนื่อง
ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที่ 16:
อยาเขาไปอยูร ะหวางเพลิงไหมกบั ทีท่ ตี่ อ งการ
จะไปซึ่งไมมีน้ําและประตูที่ปดอยู (Tactical
Considerations 16: Never get stuck between
the fire and where it wants to go without
water or a door to close)

รูปแบบการเผชิญเหตุเพลิงไหมพื้นฐาน
ประกอบดวยจุดที่เปนทางเขาซึ่งสวนใหญเปน
ประตูหนาถือเปนชองเปดระบายอากาศซึ่งอาจ
กลายเปนเสนทางลามไฟ ยกเวนมีการควบคุม
หรือปดหลังจากเขาไปแลว ขัน้ ตอนเขาระงับเหตุ
โดยทัว่ ไปคือ หนวยโจมตีไฟขัน้ เริม่ ตนเปดประตู
หนา จากนั้นสังเกตสภาพเพลิงไหมและความ
เปลีย่ นแปลงตางๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เหนือศีรษะที่
พวกเขารุกคืบเขาไปในโครงสรางอาคาร ตอนนี้
ทุกคนตระหนักแลววาจุดทีเ่ ปนทางเขาคือเสนทาง
ลามไฟ หากมีการลาชาในการรุกคืบหนาเขาไป
ดับไฟภายในอาคาร ประตูที่เปดอยูจะทําใหไฟ
ขยายตัวและลุกลาม สิ่งสําคัญที่จะตองทําก็คือ
ควบคุมเสนทางลามไฟและจํากัดปริมาณอากาศ
ที่จะเขาไปยังเพลิงไหม
กอนจะเปดประตู นักดับเพลิงตองแนใจ
กอนวาไดเตรียมตัวมาดี สวมชุดปองกันครบ
สายฉี ดน้ําและหั วฉี ดมี น้ําพร อม หากต องใช
กําลังเปดประตูใหลงมือทํา แตก็ตองทําใหปด
เมื่ อเขาไปแลว ทันทีที่ นักดับเพลิงพรอมและ
สายฉีดน้ําเขาประจําที่ก็เปดประตูแลวตรงเขา
ไปที่เพลิงไหม
ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที่ 17:
การระบายอากาศในเวลาทีเ่ หมาะสมและทํา
รวมกับการฉีดน้าํ ดับเพลิงจะทําใหสถานการณ
ดีขึ้น (Tactical Considerations 17: Welltimed and coordinated ventilation leads to
improved conditions)
ความจําเปนในการระบายอากาศขณะ
ดับไฟอาคารสมัยใหมเปนเรือ่ งทีต่ อ งทําเหมือน
ในอดีต แตในปจจุบนั การระบายอากาศตองทํา
รวมกับงานอืน่ ทีท่ าํ ในตัวอาคาร ในอดีตเมือ่ เขา
ไปดับไฟในตัวอาคาร คุณมักไดยินหนวยบันได
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เจาะหลังคาเพือ่ ทําชองระบายอากาศ เมือ่ หลังคา
เริ่มทะลุเปนชอง คุณรูสึกความรอนลอยขึ้นไป
ขางบนแลวทัศนวิสัยก็เริ่มดีขึ้น เปนชวงเวลาที่
เริม่ โลงใจและผอนคลาย เราไดรบั บอกเลา การ
ระบายอากาศจะทําใหไฟขยายตัว แตหากมีสาย
ฉีดน้ําอยูในมือพรอมฉีดดับไฟทันทีก็ไมเปนไร
ไฟไหม อาคารในป จจุบั น เชื้ อเพลิ งส วนใหญ
เปนสารสังเคราะห การระบายอากาศจะทําให
เพลิงไหมขยายตัวรวดเร็วและเปนอันตรายซึ่ง
นักดับเพลิงทีเ่ ขาไปในตัวอาคารมีความเสีย่ งสูง
เมื่ อเป นเช นนี้ จึ ง เป นเรื่ องสําคั ญและ
จําเปนทีก่ ารระบายอากาศจะตองทํารวมกับการ
ดับไฟจึงจะไดผลดีกวาทีเ่ คยทํามาในอดีต ความ
ผิดพลาดเพียงนอยไมนา ใหอภัยเพราะอาจทําให
เพื่อนนักดับเพลิงที่ลวงหนาเขาไปในตัวอาคาร
อาจเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได
ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที่ 18:
การระบายอากาศแนวดิ่งรวมกับการดับไฟ
ต องเหมื อนกั บการระบายอากาศแนวราบ
(Tactical Considerations 18: Coordination
of vertical ventilation with fire attack must
occur just like with horizontal ventilation)
การกระทําทัง้ หมดก็เพือ่ ควบคุมการไหล
เขาและออกของออกซิเจนอาคารทีเ่ กิดเพลิงไหม
เปนเหตุผลทีว่ า ทําไมเมือ่ เปดประตูหนาจึงจําเปน
ตองทํารวมกับการระบายอากาศแนวดิง่ และการ
ดับไฟขัน้ เริม่ ตน จึงจะประสบความสําเร็จในการ
ระงับเหตุเพลิงไหมในอาคาร การระบายอากาศ
ออกจากอาคาร หากไมมสี ายฉีดน้าํ เพือ่ ควบคุม
หรื อดั บ ไฟที่ จะลุ กลามได ทั นที เพลิ งไหม จะ
ขยายตัวและลุกลามจนไมสามารถจะควบคุม
ไดซงึ่ จะสงผลกระทบการทํางานของนักดับเพลิง
เขาไปในอาคารกอนหนานั้น ขีดเสนใตไวเลย
“การระบายอากาศแนวดิง่ ตองทําพรอมกับการ
เริม่ ตนฉีดน้ําดับไฟ”

กลองสรางภาพจากความรอนระบุแหลง
ความรอนเปนเฉดสีเทา เมือ่ อุณหภูมเิ พิม่ สูงขึน้
มันจะแสดงเปนหลายเฉดจากสีเหลืองจนถึงแดง
เมือ่ เราพยายามประเมินสภาพภายในตัวอาคาร
หรือตัวหอง กลองสรางภาพจากความรอนจะ
บอกไดเฉพาะจุด ไมใชภาพรวมทั้ งหมดที่ จะ
ระบุแนวโนมการเกิด Flashover หรืออาคารถลม
เทคโนโลยีใหมของกลองสรางภาพจาก
ความรอนพัฒนาใหมีความละเอียดและความ

กลองสรางภาพจากความรอนและไฟชัน้
ใตดิน (Thermal Imagers & Basement Fires)
ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที่ 19:
กลองสรางภาพจากความรอนไมสามารถประเมิน
ความมั่นคงของโครงสรางอาคารจากบนได
(Tactical Considerations 19: TIs can't
assess structural integrity from above)
กล องสร างภาพจากความร อน (Tis)
สามารถนํามาใชในการประเมินอัคคีภยั และชวย
ตรวจสอบแนวโนมการถลมของพืน้ หอง แตจาก
การวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้ มีความแตกตางจากที่เคย
เรียนรูม าไมนอ ย กลองสรางภาพจากความรอน
เปนอุปกรณทมี่ คี วามสําคัญซึง่ ตองมีไวในการเขา
ระงับเหตุไฟไหมอาคาร เราพึง่ พาอุปกรณชนิดนี้
เพราะมันใหขอ มูลทีเ่ ราตองการ แตเราก็จาํ เปน
ตองเรียนรูว ิธีใชงานและขอจํากัดของมัน

คมชัดสูงมากกวาเดิมซึ่งทําใหเราระบุสัญญาณ
วิกฤตของจุดเริม่ ตนและทิศทางของเสนทางลาม
ไฟไดดขี นึ้
เรือ่ งสําคัญทีค่ วรจําเมือ่ ใชกลองสรางภาพ
จากความรอนคือ อุปกรณนี้ระบุอุณหภูมิที่ผิว
ของวัสดุคลุมพื้น (เชน แผน พลาสติกเคลือบ
วัสดุ แผนยาง พรมรองพื้น ฯลฯ) ซึ่งแสดงวามี
ความรอนสงออกจากมายังวัสดุคลุ มพืน้ ปริมาณ
เล็กนอย หรือไมมเี ลย ทั้งทีพ่ ื้นหองมีความรัอน
สูงมาก ทําใหไมมสี ญ
ั ญาณเตือนถึงการถลมของ
พืน้ อาคาร เปนเรือ่ งสําคัญและจําเปนทีเ่ ราตองรู
สภาพของหองใตดินกอนที่จะทําการดับไฟบน
พื้นหองที่อยูเหนือขึ้นไป
กลองสรางภาพจากความรอนเปนเครือ่ งมือ
ที่ ดี ในการระบุ เพลิ งไหม ชั้ นใต ดิ น แต เราไม
สามารถใชมนั ตรวจสอบความมัน่ คงของโครงสราง
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การฉีดน้าํ ลงไปในชัน้ ใตดนิ ผานชองเปดทีม่ อี ยู
การฉีดน้าํ ผานชองเปดลงไปในชัน้ ใตดนิ ทําใหสว นตางๆ ของบานเย็นลง

โดยเฉพาะพื้นอาคารได จากงานวิจัยหลายชิ้น
ระบุวา สัญญาณทีก่ ลองสรางภาพดวยความรอน
สงออกมาไมสามารถนําไปพิจารณาเพือ่ ทํานาย
การถลมของพืน้ อาคารลวงหนาได
หัวใจสําคัญคือ คุณจะตองทําความรูจัก
อุปกรณชนิดนี้และจําไววากลองสรางจากภาพ
จากความรอนเปนเครือ่ งมือชนิดหนึง่ ในหลายชนิด
ทีช่ วยเพิม่ ประสิทธิภาพการระงับเหตุเพลิงไหม
ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที่ 20:
ไฟไหมชนั้ ใตดนิ : อยาเดินลงไปฝาหรืออยูบ น
เสนทางลามไฟ (Tactical Considerations 20:

Basement fires: Don't fall through or get
caught in the flow path)
ไฟไหมชนั้ ใตดนิ เปนไฟทีค่ วบคุมและดับ
ยากมาก เนื่องจากกวานักดับเพลิงจะลงไปถึง
ที่เกิดเหตุเพลิงไหมก็ผานพนขั้นเริ่มตนไปแลว
อีกทัง้ การเขาถึงและการระบายอากาศทําไดอยาง
จํากัด พืน้ หองเต็มไปดวยเชือ้ เพลิงทีม่ อี ตั ราการ
เผาไหมมากผิดปกติและคาดเดาไมได นักดับ
เพลิงทีท่ าํ การดับไฟชัน้ ใตดนิ ไดรบั บาดเจ็บหรือ
เสียชีวติ เนือ่ งจากพืน้ หองทีอ่ ยูด า นลางของพวกเขา
ยุบตัว และพวกเขาติดอยูในเสนทางลามไฟ

ขอบังคับงานดับเพลิงของสหรัฐอเมริกา
ระบุวา การเขาถึงทีเ่ กิดเหตุเพลิงไหมใตชนั้ ใตดนิ
ของอาคารที่พักอาศัยหรืออาคารทางพาณิชย
ใหลากสายฉีดน้าํ ลงไปตามบันไดภายในอาคาร
มีเหตุผล 3 ขอที่ตองทําวิธีนี้ 1) เปนเสนทางที่
สามารถเขาไดงา ย (หรืออาจเปนเสนทางเดียว)
ทีจ่ ะนํานักดับเพลิงลงไปในชั้นใตดนิ 2) นักดับ
เพลิงสามารถตัดการลุกลามของไฟไปยังสวนอืน่
ของโครงสรางอาคารทางชองบันไดภายในอาคารได
3) หากลากสายฉีดน้าํ ไปตามเสนทางอืน่ เปลวไฟ
จากขางลางสามารถพุ งขึ้ นมาขางบนทางชอง
บันได ทั้งหมดมีเหตุผลแตก็จะตองมีการฝกผน
ให ชํานาญเพื่ อไม ให ผิ ดพลาดและเกิ ดเหตุไม
พึงประสงคขนึ้
ทั้ งนี้ มีประเด็นที่ ตองพิจารณาในการ
ลากสายฉีดน้าํ ลงไปตามชองบันไดในอาคารเพือ่
ดับไฟชั้นใตดิน ดังตอไปนี้
1. เมื่อลงไปยังชั้นใตดินเพื่อคนหาและ
ดับไฟ สําคัญที่สุดเราตองลมเปลวไฟใหไดเร็ว
ที่สุดเทาที่จะทําได การถือหัวฉีดยืนอยูระหวาง
เพลิงไหมกบั ผูอ ยูใ นอาคารหรือสวนอืน่ ของอาคาร
ไมทําใหงานสําเร็จลงได ใหฉีดน้ําไปที่ตนเพลิง
หรือเชื้อเพลิงที่ไฟไหมลึก การฉีดน้ําดับไฟชั้น
ใตดนิ แบบฉับพลันผานหนาตางหรือประตูทเี่ ปด
ออกจากภายนอกทําใหคุณรุกคืบเขาไปและลง
บันไดไดเร็วขึน้ “เร็วกวายอมดีกวาสําหรับผูต ิด
อยูในอาคาร สําหรับตัวอาคาร และสําหรับตัว
นักดับเพลิงเอง”
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2. เราลากสายฉีดน้ําดับเพลิงเขาไปตัว
อาคารและตัดการลุกลามของไฟไวทบี่ นั ไดขางใน
ซึง่ การฉีดน้าํ ทีต่ น เพลิงหรือเชือ้ เพลิงไหมลกึ เปน
การการยับยั้งการลามของไฟที่ไดผลดีกวาการ
ฉีดน้ําไลไปตามเสนทางที่ มันไหมลามไปแลว
ยิง่ ไปกวานัน้ การขยายตัวของเพลิงไหมสว นใหญ
จะไปตามชองหรือทอตางๆ ไมใชชองบันไดใน
อาคาร ซึ่ งชองหรือทอสวนใหญเปนเชื้ อเพลิง
ทีต่ ดิ ไฟงายอยูแ ลว อีกทัง้ ยังเปนเสนทางลามไฟ
ในตัว การทดลองทําใหเราเขาใจเรื่องดังกลาว
และรูว าการฉีดน้าํ ที่สว นบนของบันไดนัน้ ไดผล
นอยมาก สภาพการณของเพลิงไหมในชัน้ ใตดนิ
โดยการลมเปลวไฟและยับยัง้ การลุกลามจากชัน้
ใตดิน เพราะหากปลอยเวลาใหเนิ่นนานไป เรา
จะไมสามารถควบคุมอะไรไดเลยในสถานการณ
ที่อาคารทั้งหลังและคนทั้งหมดที่อยูขางในตก
อยูในความเสีย่ งขั้นสูงสุด
Note: The information in this publication
was brought to you by Firehouse Magazine, Bullex
and the UL Firefighter Safety Research Institute.
Bullex เปนผูผลิ
 ตและจําหนายอุปกรณจาํ ลองการ
ฝกดับไฟทุกประเภททุกขนาดตัง้ แตระดับพืน้ ฐานจนถึง
การดับไฟอาคาร ทังการฝ
้ กดวยไฟจริงตามมาตรฐาน และ
การฝกโดยใชเทคโนโลยีชนั้ สูงเลียนแบบไฟจริงเพือ่ ให
นักดับเพลิงฝกทักษะในรูปแบบทีป่ ลอดภัย ไรความเสีย่ ง
มีแนวโนมจะเลวรายลงไปอยางตอเนื่อง
3. พิจารณาความเขาใจผิดเรื่องการฉีด
น้ําไลไฟที่พุงขึ้นมาจากชั้นใตดินทางชองบันได
ในอาคาร นักดับเพลิงทีม่ ีประสบการณเลวราย
กับเปลวไฟที่เคลื่อนที่ผานชองบันไดในอาคาร
มักประเมินผลเสียจากการระบายอากาศทัง้ แบบ
ตัง้ ใจและไมตงั้ ใจต่าํ ไป ผลการวิจยั ของ UL/NIST
ระบุ การระบายอากาศขณะดับไฟชัน้ ใตดนิ ตอง
เปนการควบคุมกระแสอากาศมากกวาการเปด
ชองให อากาศไหลผาน ตราบใดที่ ยังควบคุม
เปลวไฟไมได นักดับเพลิงตองควบคุมอากาศที่
จะไหลเขามาซึง่ จะทําใหไฟขยายตัวและลุกลาม
การฉี ดน้ําเพื่ อล มเปลวไฟที่ ช องบั นได
ในอาคารอาจไดผลหากเปนไฟไหมขั้นเริ่มตน
แตหากเพลิงไหมถึงจุดรอนเต็มที่และไมมีการ
ระบายอากาศ หรือมีการระบายอากาศจํากัดซึง่
พรอมจะเกิด Flashover การฉีดน้ําที่ชองบันได
จะเกิดอันตรายรายแรงโดยนักดับเพลิง นอกจาก
จะไมสามารถลมเปลวไฟไดแลวยังควบคุมการ
ลุกลามไมไดอกี ดวย เมือ่ คุณดับไฟอยางชาๆ ลง

เครือ่ งกําเนิดควัน BullEx SG4000TM

ไปตามชองบันได สถานการณจะยิ่งเลวรายลง
ไปสําหรับผูต ดิ อยูใ นอาคารทัง้ ทีอ่ ยูข า งหลังและ
ขางบนตัวคุณ ตัวอาคารรอบตัวเริ่มถูกทําลาย
ลงไป ขอแนะนําจากสถาบันหลักๆ ของสหรัฐฯ
และสากลเนนไปทีค่ วามรวดเร็วในการระงับเหตุ

ไมตอ งจุดไฟแตจะสรางไฟเทียม ควันเทียม ฯลฯ ทีใ่ ห
ความรูสึ กเหมือนการดับไฟในสถานการณจริง นอกจากนี้
Bullex ยังมีสถาบันฝกดับเพลิงขนาดใหญใหบริการฝก
ดับไฟดวยการจุดไฟจริงอีกดวย ชอมูลเพิม่ เติมเยีย่ มชม
เว็บไซตไ Bullex ดที่ http://bullex.com.
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