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ปจจุบนั ฮองกงเปนเขตปกครองพิเศษของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากประเทศอังกฤษ
หมดสัญญาเชา 99 ป แตมรดกตกทอดจาก
สหราชอาณาจักรที่โดดเดนและทรงคุณคาคือ
ระบบความปลอดภัยสาธารณะและการปองกัน
อัคคีภยั อาคารสูงทีใ่ ชแนวทางของอังกฤษทัง้ หมด
ซึง่ ถือวามีประสิทธิภาพอันดับตนๆ ของโลก ดวย
เหตุทฮี่ อ งกงเริม่ สรางตึกสูงมาตัง้ แตเกือบรอยป

ปญหาและอุปสรรคในการระงับเหตุ
ไฟไหมตึกสูงในฮองกง
เพื่อประหยัดพื้นที่อันมีเพียงนอยนิด ปจจุบันนี้
ความหนาแนนของตึกระฟาในฮองกงมาเปน
อันดับหนึง่ แตอตั ราการเกิดอัคคีภยั รายแรงบน
อาคารสูงกลับอยูในระดับคอนขางต่ํา
อาคารสูงในเขตปกครองพิเศษฮองกงมี
ตั้งแตแฟลต คอนโดมิเนียม อาคารสํานักงาน
ไปจนถึงตึกระฟาทันสมัยความสูง 75-100 ชัน้
โครงสรางมีลกั ษณะพิเศษกวาที่อนื่ ๆ นั่นคือ ใช
วัสดุแข็งแกรงเพือ่ ตานลมพายุ โดยเฉพาะกระจก
หนามากและนิยมใชผา มานปดทึบทุกดาน เมือ่
เกิดไฟไหม ระบายอากาศออกไปไมได จึงมักมี
Flashover บนชั้นเกิดเหตุ และเปนอันตรายตอ
นักดับเพลิงที่สุด อีกทั้งการอพยพทางหนาตาง
เปนเรื่องที่แทบเปนไปไมได สวนใหญใชบันได

ลงไปสูถ นน โดยปลองบันไดเปนแบบอัดอากาศ
ปองกันควันพุงเขาไป อาคารสูงบางแหงมีชั้น
สําหรับรองรับการอพยพโดยตรง และหลายแหง
ใชเทคโนโลยีทนั สมัยมาเสริมการอพยพทางบันได
ยุทธศาสตรงานดับเพลิงอาคารสูงของ
ฮองกงใชนกั ดับเพลิงเปนกําลังหลักในการดับไฟ
(Firefighting) และกูภ ยั (Rescue) โดยใชระบบ
สัง่ การทัง้ แบบ Officer-in-charge (Oic) ในกรณี
เขาผจญเหตุโดยหนวยแรก และแบบ Incident
Command System (ICS) หรือทีร่ จู กั กันดีในชือ่
“ระบบบัญชาการสถานการณ” ซึง่ จะใชเมือ่ เกิด
เหตุลกุ ลามกลายเปนเพลิงไหมขนาดใหญหรือมี
ความซับซอนโดยมีหนวยดับเพลิงและหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของเขารวมเปนจํานวนมาก

ดังที่ทราบกันดีแลววา โครงสรางอาคาร
ขนาดใหญในฮองกงเนนไปที่ความสูงเพื่อเพิ่ม
พื้นที่ใชสอยตามแนวดิ่ง เนื่องจากที่ดินมีราคา
สูงมาก วิธีเดียวจะไดเนื้อที่เพิ่มก็คือสรางใหสูง
ทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได ฮองกงจึงเต็มไปดวยตึกระฟา
ลักษณะเดียวกับประเทศสิงคโปร แมแตโรงงาน
อุตสาหกรรมบางแหงยังตัง้ อยูบ นอาคารสูง เมือ่
เปนเชนนี้ นักดับเพลิงของฮองกงตองคัดเลือก
เฉพาะคนมีรา งกายแข็งแรงและสมรรถภาพเปนเลิศ
เนือ่ งจากจะตองทํางานในสภาพยากลําบากทีส่ ดุ
อาทิ ตองเดินขึน้ บันไดขึน้ ไปยังชัน้ เกิดเพลิงไหม
บางครั้งคิดเปนระยะเกือบกิโลเมตร อีกทั้งตอง
แบกอุปกรณหนักอึ้งติดตัว ตองชวยอพยพผูค น
ลงจากตึกสูงปองกันการแตกตืน่ โดยตองทํางาน

SAFET Y LIFE 1

ความยากลําบากและเต็มไปดวยอันตราย
ในการดับเพลิงอาคารสูงในฮองกงอยูท ลี่ กั ษณะ
โครงสรางและการออกแบบอาคารสูงเฉพาะตัว
นั่นคือ สวนใหญเปนอาคารปดทึบ ถาเปนทีพ่ ัก
อาศัย เชน แฟลตหรือคอนโดมิเนียม มีหนาตาง
หรือชองเปดนอย อีกทัง้ มีการติดเหล็กดัดอยาง
แนนหนา ทางเขาออกคับแคบ การลากสายเขา
ไปดับไฟหรือชวยผูป ระสบภัยออกมาตองใชพละ
กําลังมากพอสมควร ทีส่ าํ คัญคือ จะตองใชความ
ระมัดระวังเปนพิเศษ เนือ่ งจากอาจเกิดอุบตั เิ หตุ
จากโครงสรางถลมหรือวัสดุตกจากทีส่ งู หากเปน
ตึกสูงเกิน 20 ชัน้ จนถึงระดับตึกระฟา ความยาก
ในการระงับเหตุจะเพิม่ เปนสิบเทาเมือ่ โครงสราง
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กลอมกรอบดวยกระจก

ทามกลางความรอนระอุในบรรยากาศเต็มไปดวย
เปลวไฟ ควันหนาทึบ และแกสพิษ
ในกรณีอปุ กรณหรือระบบดับเพลิงติดตัง้
ในอาคารลมเหลว นักดับเพลิงจะตองทําหนาที่
จัดหาน้าํ สํารองในปริมาณเพียงพอสําหรับใชฉดี
ดับเพลิงทีร่ ะดับความดันเหมาะสมเพือ่ ไมใหการ
ระงับเหตุหยุดชะงัก กระบวนการนีน้ ักดับเพลิง
ของฮองกงจะตองใชพลังงานอยางมหาศาล ใคร
มีสภาพรางกายไมพรอมจะถูกสัง่ ใหออกไปจาก
ภารกิจทันที (แตสว นใหญทรหดจนหยดสุดทาย
กันทัง้ นัน้ )
นักดับเพลิงของฮองกงเหมือนนักดับเพลิง
ของอังกฤษทีต่ อ งทําหนาทีท่ งั้ ดับไฟและกูภ ยั ใน
เวลาเดียวกัน โดยหนวยดับเพลิงทีเ่ ขาระงับเหตุ
จะแบงหนาทีก่ นั กอน ใครบางจะฉีดน้าํ และใคร
บางจะทําการคนหาผูประสบภัยภายในอาคาร
แลวชวยชีวิตพวกเขาใหรอดออกมา
ไมเพียงแตความแข็งแกรงดานกายภาพ
เทานั้น ความเขมแข็งของจิตใจอีกทั้งไหวพริบ
ปฏิภาณสูงยังเปนคุณสมบัตพิ นื้ ฐานทีค่ นสูไ ฟใน

ฮองกงทุกนายจะตองมี เนือ่ งจากงานดับไฟของ
เขตปกครองนี้ “ไมมคี าํ วางาย” บานเรือนผูค น
มีนอยมากที่เปนบานเดี่ยวหรือทาวเฮาส มาก
กวา 90% เปนตึกแถว แฟลต อพารทเมนตและ
คอนโดมิเนียม ความสูง 7-15 ชั้น โดยอยูใน
ยานพักอาศัยแถบชานเมือง ขณะทีย่ า นใจกลาง
ธุรกิจหรือดาวทาวนจะมีแตตกึ ระฟา ทัง้ โรงแรม
อาคารสํานักงาน อาคารธรุกจิ การเงิน และอืน่ ๆ
ความสูงเกิน 50 ชัน้ ไปจนถึง 100 กวาชัน้ ตึกสูง
ที่สุดในฮองกงตอนนี้คือ ตึก The International
Commerce Centre (ICC) บนฝง เกาลูน สูง 118
ชั้น (490) เมตร โดยเปนอันดับ 4 ของโลก

นิรภัยหนาทึบทุกดาน หลังกระจกติดผามานที่
เปนเชือ้ เพลิงอยางดีสาํ หรับ Flashover เมือ่ เกิด
ไฟไหมหอ งบนชัน้ อาคารสูงซึง่ แทบไมมรี รู ะบาย
ใดๆ อีกทัง้ ผามานหนาปดกัน้ หลังกระจกยอมจะ
ทําใหอณ
ุ หภูมภิ ายในเพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ จนถึงขัน้
ที่ทุกสิ่งทุกอยางรอนสุดขีดแลวลุกเปนเปลวไฟ
พรอมกัน นัน่ คือ Flashover ซึง่ ทําใหนกั ดับเพลิง
บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวติ ไปไมนอ ยในแตละป
ที่อันตรายอีกประการหนึ่ง แมกฎหมาย
ควบคุมอาคารของฮองกงจะคอนขางแรงและ
เขมงวด แตกม็ อี าคารซึง่ ไมไดมาตรฐานหรือผิด
ขอบังคับแฝงอยู สวนใหญเปนอาคารทีผ่ า นการ
ดัดแปลงหรือตอเติมโดยการกัน้ หองติดกันเหมือน
แถวขนมปง เมื่อไฟไหมหองหนึ่งจะลามไปยัง
หองติดกันอยางรวดเร็วกระทัง่ ทําใหทงั้ ชัน้ ตกอยู
ในกองเพลิงภายในเวลาไมกี่นาทีซึ่งหลายครั้ง
ทําใหผูอยูอาศัยและนักดับเพลิงที่เขาระงับเหตุ
ถูกไฟคลอกเพราะหนีออกมาไมทัน
ดังไดกลาวไปแลว นักดับเพลิงฮองกงตอง
มีรางกายและจิตใจแข็งแกรง อดทนตอความ
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 อุปกรณดบ
ั เพลิงชนิดยกหิว้ ปฏิบตั กิ าร
ยากลําบากและเสีย่ งอันตราย ไหวพริบปฏิภาณ
ดี สามารถประเมินและคาดการณอัคคีภัยและ ดวยมือซึ่งไดรับการรับรอง (Portable Handอุบัติเหตุได ไมพาตัวเอง เพื่อนรวมงาน และผู operated Approved Appliances)
 ปลองบันไดอัดอากาศ (Pressurized
ประสบภัยไปเผชิญหนากับความเสีย่ งทีอ่ าจนํามา
ซึง่ ความสูญเสียรายแรง โดยคุณสมบัตทิ ตี่ อ งการ Staircases)
ของนักดับเพลิงไมใชไดมาจากการคัดเลือกอยาง
เดียวแตเปนผลมาจากแผนงานทางยุทธศาสตร
และยุทธวิธี รวมถึงการฝกฝนอยูต ลอดเวลาดวย

อุปกรณดบั เพลิงติดตัง้ บนอาคารสูง
(FSI; Fire Service Installation)
ตามกฎหมายปองกันและระงับอัคคีภัย
อาคารสูงของฮองกงทีใ่ ชมาตัง้ แตป ค.ศ. 1996
อาคารสูงบนเกาะฮองกงและฝงเกาลูน หากจุด
ประสงคแตแรกเปนการสรางเพือ่ อยูอ าศัย ตอง
มีอุปกรณหรือระบบดับเพลิงหนึง่ ชนิดหรือมาก
กวาตามรายการตอไปนี้ (ขึน้ อยูกบั ปทตี่ ึกสราง
เสร็จ) ซึง่ หนวยดับเพลิงขึน้ มาระงับเหตุสามารถ
ใชประโยชนไดอยางเต็มที่เทาที่จะเปนไปได
 ระบบแจงเตือนดวยเสียง/แสง (Audio
/Visual Advisory System)
 อุ ปกรณ บัง คั บระบบดั บ เพลิ งทํางาน
อัตโนมัติ (Automatic Actuating Devices)
 ระบบดับเพลิงอัตโนมัตต
ิ ดิ ตัง้ ประจําที่
นอกเหนือจากน้ํา (Automatic Fixed Installation other than Water)
 เครื่ อ งป น ไฟฉุ ก เฉิ น (Emergency
Generator)
 ปายทางออก (Exit Sign)
 ระบบเตือนอัคคีภย
ั (Fire Alarm System)
 ศู น ย ควบคุ มอั คคี ภั ย (Fire Control
Center)
 ระบบตรวจจับอัคคีภัย (Fire Detection System)
 ระบบหัวรับน้ําดับเพลิง/มวนสายสูบ
(Fire Hydrant/Hose Reel System)
 ลิฟตนักดับเพลิง (Fireman's Lift)

ระบบสปริงเคลอร (Sprinkler System)
 ระบบดู ดควั นแบบดู ดเฉพาะจุ ดผ าน
เครือ่ งหรือดูดทัง้ ชัน้ ผานทอ (Static or Dynamic
Smoke Extractive System)
 ระบบควบคุมการระบายอากาศ/การ
ปรั บอากาศ (Ventilation/Air-conditioning
Control Systems)


การเขาถึงทีเ่ กิดเหตุ (Proceeding to
Fire Scene)
ขณะเขาไปยังทีเ่ กิดเหตุ หัวหนาหนวย
เขาระงับเหตุ (Oic) ตองกําหนดแผนการทํางาน
ลวงหนาโดยพิจารณาเงือ่ นไข/ตัวแปร ดังตอไปนี้
 ขอมูลจากการแจงเหตุ จํานวนครั้ งที่
แจงเหตุ บุคคลทีแ่ จงเหตุ และตําแหนงทีเ่ กิดเหตุ
รวมไปถึงมีวัตถุอันตรายหรือเคมีภัณฑเขามา
เกี่ยวของหรือไม
 ชนิดโครงสรางอาคาร ลักษณะพิเศษ
ของโครงสราง ณ จุดเกิดเหตุ ผูค นทีม่ คี วามเสีย่ ง
จะไดรับอันตราย


อุ ปสรรคในการเข าไปข างในอาคาร
ทางเดินทําเปนขัน้ รถจอดขวางทาง ผูค นเขามา
มุงดู สิ่งกีดขวางเหนือศีรษะ ตองใหความใสใจ
เปนพิเศษกับอาคารทีไ่ มสามารถเขาไปในปลอง
บันได (Staircases) ผานโถงลิฟต (Lift Lobby)
 จุดที่ ตั้งหัวรับน้ําดับเพลิง (Hydrant)
และอุปกรณดบั เพลิงอืน่ ๆ ตามกฎหมายกําหนด
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เกิดความเสียหาย
 รถพยาบาลใหจอดใกลกับจุดเกิดเหตุ
ที่สุดเทาที่จะทําได แตตองไมอยูในตําแหนงที่
ขัดขวางการปฏิบตั งิ านดับเพลิง

การประเมินอัคคีภัยขั้นตน (Initial
Appraisal)
ยืนยันขอมูลที่ไดรับแจงหรือรายงาน
เหตุ มองหารองรอยที่จะนําไปสูตนเพลิงหรือผู
ประสบเหตุซงึ่ รอความชวยเหลืออยูใ นตัวอาคาร
โดยการสํารวจสวนตางๆ ของอาคาร โดยเฉพาะ
สวนที่ อยู นอกสายตาหรือคาดไมถึงวาจะเปน
จุดเกิดเหตุ หากทําได ใหสอบถามขอมูลที่เปน
ประโยชนจากผูป ระสบเหตุทไี่ ดรบั การชวยเหลือ
จากตัวอาคาร


MP (Major Pump)

Turntable/Snorkle

HP (Hydraulic Platform)
LRU (Light Rescue Unit)

ความจําเปนในการใชอุปกรณพิเศษ
เชน เครื่องฉีดโฟม สายสูบ ฯลฯ และระยะเวลา
ในการนําอุปกรณตางๆ ดังกลาวขึ้นมาเตรียม
พรอมสําหรับใชงาน
 ข อ มู ลจากผู แ จ ง หรื อ รายงานเหตุ ที่
เขาใจงายและมีรายละเอียดเพียงพอ เปนปจจัย
สําคัญทําใหการวางแผนระงับเหตุเพลิงไหมอาคาร
 รถกระเชาไฮโดรลิก (Hydraulic Platform)
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในประเด็นสําคัญ
ให
จ
อดใกล
ทางเขาหลักของอาคาร หากสามารถ
โดยเฉพาะหากผูรายงานเหตุเปนผูคุนเคยกับ
ทําได ใหอยูไ มหา งจากรถกูภ ยั ขนาดเล็ก (Light
สภาพพืน้ ที่เกิดเหตุ
การวางตําแหนงเครือ่ งมือดับเพลิง Rescue Unit)
 รถน้า
ํ ดับเพลิง (Major Pump) ใหจอด
(Siting of Appliances)
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ จะตองวางตําแหนง ใกลกับหัวรับน้ําดับเพลิง (Fire Hydrant) มาก
เครื่ องมื อดั บเพลิ งตามยุ ทธศาสตรระงั บเหตุ ที่สุดเทาที่จะทําได
 อุปกรณที่ จะใชระงับเหตุขั้ นแรกและ
อาคารสูง โดยมีขอพิจารณาดังตอไปนี้
สายสูบน้าํ ดับเพลิงใหจดั วางในตําแหนงทีไ่ มกดี
 ด านหนาของตัวอาคารหรือดานข าง
ที่มีทําเลเหมาะสมสําหรับติดตั้งเครื่องมือกูภัย ขวางอุปกรณอื่นที่จะตามเขามา (พยายามอยา
จากภายนอกหรือหอน้าํ ใหสาํ รองไวสาํ หรับจอด ใหสายสูบขวางถนน)
 อุปกรณและเครื่องมือตางๆ ตองวาง
รถบันได/กระเชายกสูง (TL/Snkl; Turntable/
ในตําแหนงทีจ่ ะไมถกู วัตถุตกใสจากขางบนทําให
Snorkle/Aerial Ladder Platform)


หัวหนาทีมรถดับเพลิง (Oic MP) หรือ
ผู ไดรับมอบหมาย จะตองรวบรวมขอมูลที่ได
จากหนวยรักษาความปลอดภัย/แผนกธุรการ
ผูอยูในอาคาร หากทําได ใหถามตัวผูทแี่ จงเหตุ
ไปยังเจาหนาทีโ่ ดยตรง เพือ่ ระบุถงึ ลักษณะการ
ลุกไหม ตําแหนงทีค่ าดวาจะเปนตนเพลิง รวมถึง
ขอแผนผังตัวอาคารจากผูจ ดั การอาคาร จากนัน้
ตรวจสอบแผงควบคุมระบบดับเพลิงและอุปกรณ
เกี่ยวของ หากมีการติดตั้งภายในอาคาร
 ประเมินสถานการณ (Size up) และ
ขอกําลังเสริมเร็วทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได หากเห็นวา
การตอบโตเหตุขั้นแรก (Initial Response) ไม
สามารถครอบคลุมไปยังทุกสวนของอัคคีภัยที่
กําลังเกิดขึ้นได ทั้งนี้ การประเมินอัคคีภัยให
พิจารณาในประเด็นตอไปนี้
 ไฟมีแนวโนมจะลุกลามหรือไม
 มีชอ
 งภายในทีจ่ ะเปนชองไฟลาม อาทิ
ชองเปดใหแสงเขาจากขางบน (Light well) โถง
ทีม่ ชี อ งวางสูงถึงหลังคา (Vertical Shaft) หรือไม
 จํานวนหัวฉีดน้า
ํ ดับเพลิงที่จะตองใช
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ปริมาณน้าํ สํารองเพียงพอหรือไม หาก
จําเปนตองในน้ําในปริมาณมาก
 มีความเสีย
่ งไฟจะลามไปยังหองอยูต ดิ
กันหรือไม และจะลดความเสี่ยงนั้นไดอยางไร
 อาคารเกิดเหตุไฟไหมมล
ี กั ษณะพิเศษ
ที่จําเปนตองใชคนปฏิบัติงานจํานวนมากหรือ
อืน่ ๆ เพือ่ ทําการอพยพ ตัวอยางเชน เปนอาคาร
ที่พักอาศัยของผูส ูงอายุหรือไม
 แมไมสามารถตรวจพบสิ่ งบอกเหตุหรือ
รองรอยของการเกิดเพลิงไหม ไมไดหมายความ
วาไฟจะไมเกิดขึ้นจริง ดังนั้นจึงตองปฏิบัติตาม
ขัน้ ตอนมาตรฐาน (SOP) ในการตอบโตไฟจริง
เมือ่ เขาไปขางในอาคารเพือ่ คนหาตนเพลิงตามที่
ไดรับแจงเหตุ
 หากไฟขยายตัวถึงขัน
้ ตองกดสัญญาณ
เตือนไฟไหม (Fire Alarm) หัวหนาหนวยจะตอง
สัง่ การใหนาํ อุปกรณและเครือ่ งมือออกมาใชระงับ
เหตุในสถานการณทเี่ กิดขึน้ ตามแผนยุทธศาสตร
การดับไฟอาคารสูง


การปฏิบตั ิงานของหนวยแรกทีเ่ ขา
ระงับเหตุ
พลประจํารถกระเชาไฮโดรลิก (HP;
Hydrualic Platform) จะตองปฏิบัติดังนี้
 ยกกระเช าไฮโดรลิ กขึ้ น ไปเพื่ อดั บไฟ
และกูภัยจากภายนอกอาคารตามที่ไดรับคําสั่ง
 สงเครือ
่ งชวยหายใจ (SCBA) อุปกรณ
ดับเพลิงและอุปกรณทบุ ทําลายเพือ่ เปดทางเขา
แกทีมดับเพลิงที่เขาไปขางใน
 ต อน้ําเข ากั บอุ ปกรณ ดับเพลิ งของตั ว
อาคาร (FSI)
 พลประจํารถกูภ
 ยั ขนาดเล็ก (LRU; Light
Rescue Unit) มีหนาที่
 ตรวจสอบแลวกดลิฟตใหมาอยูช
 นั้ ลาง
ทัง้ หมด
 อพยพผูอยูในอาคารเมื่อไดรับคําสั่ง


สงเครือ่ งชวยหายใจ (SCBA) อุปกรณ
ดับเพลิงและอุปกรณทบุ ทําลายเพือ่ เปดทางเขา
แกทีมดับเพลิงที่เขาไปขางใน
 คนหาและกูภัยเมื่ อมีความจําเปน
 จัดเตรียมเครือ
่ งชวยหายใจ SCBA ทีจ่ ดุ
ควบคุมทางเขาเมือ่ ตองใชงานอุปกรณดงั กลาวนี้
 พลประจํารถดั บ เพลิ ง (MP; Major
Pump) มีหนาที่
 ตอสายสูบ (Hose) เขารับหัวรับน้า
ํ ดับ


เพลิงสาธารณะ (Street Hydrant) ทีอ่ ยูใ กลทสี่ ดุ
 ต อน้ําเข ากั บอุ ปกรณ ดับเพลิ งของตั ว
อาคาร (FSI) และระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง
(Sprinkler System)
 เดินเครือ
่ งสูบน้าํ สําหรับอุปกรณดบั เพลิง
และ/หรือระบบสปริงเคลอร และตองแนใจวา
อุปกรณดังกลาวทํางานไดดี
 สงน้า
ํ ใหกับรถกระเชาไฮโดรลิก (HP)
และรถบันได/กระเชายกสูง (TL/Snkl) ในกรณี
ทีอ่ าจจําเปนตองใชรถดับเพลิงคันทีส่ อง
 วิทยุไปยังหัวหนาหนวยระงับเหตุ (Oic)
สอบถามปริมาณน้าํ เพียงพอสําหรับใชงานหรือไม
 เพือ
่ เปนการสนับสนุนการทํางานของ
หัวหนาหนวยระงับเหตุ (Oic) ใหลากสายสูบอีก
สายหนึง่ จากรถดับเพลิงหรือรถกระเชาไฮโดรลิก
ไปยังจุดเกิดเพลิงไหม โดยหากลากผานปลอง
บันไดอีกแหงหนึง่ จะสงผลดีตอ การทํางานมากกวา
 สงเครือ
่ งชวยหายใจ (SCBA) อุปกรณ
ดับเพลิงและอุปกรณทบุ ทําลายเพือ่ เปดทางเขา
แกทมี ดับเพลิงทีเ่ ขาไปขางใน หลังจากจัดการใน
สวนของการสงน้ําดับเพลิงเรียบรอยแลว
 พลประจํ า รถบั น ได/กระเช า ยกสู ง
(TL/Snkl) ใหปฏิบัติดังนี้
 ยกบั น ได/กระเช าขึ้ น ไปดั บ ไฟหรื อ
กูภ ัยตามคําสัง่
 ทํางานร วมกั บพลประจํารถดั บเพลิ ง
สงน้าํ ไปยังหัวฉีดน้าํ ประจําที่ (Monitor) ซึง่ ติดตัง้
ปลายบันไดดวยอัตราไหลและแรงดันตามตองการ
 สังเกตสถานการณดา
 นนอกตัวอาคาร
และรีบรายงานให Oic ทราบโดยทันทีเมือ่ มีการ
เปลีย่ นแปลงหรือเกิดเหตุผดิ ปกติ
 ตรวจสอบใหแนใจ สายฉีดน้า
ํ ดับเพลิง
ทุกเสนวางอยูช ดิ ขอบถนนหรือทางเทาเพือ่ ไมให
กีดขวางตอการเคลื่อนยายหรือติดตั้งรถบันได
รวมถึงการสัญจรของยานพาหนะอืน่
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ทีมที่ ไดรับอนุญาตใหพั กชั่ วคราวจะ
ตองพรอมในการกลับมาปฏิบตั ภิ ารกิจแทนทีม
ที่กําลังทํางานอยูเมื่อจําเปนหรือไดรับคําสั่ง
 การติดตอสื่อสารขณะผจญเหตุ (Fire
ground Massages/Communications)
 ตั้ ง คลื่ น วิ ท ยุ สํ า หรั บ การสื่ อ สารกั บ
หนวยผจญเหตุ ในพื้ นที่ เพลิงไหมไว แต เนิ่ นๆ
ปองกันการฉุกละหุกเมือ่ ถึงเวลาปฏิบัตงิ านจริง


ขอมูลเกีย่ วกับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึ้น
ในพืน้ ทีเ่ พลิงไหม เชน โครงสรางอาคารพังทลาย
ลงมาปดทางออก พืน้ หองปริแตกหรือมีรอยแยก
ลิฟตคา งและประตูเปดออกทีช่ นั้ ใดชัน้ หนึง่ ฯลฯ
ตองแจงใหหัวหนาหนวยผจญเหตุ (Oic) ทราบ
โดยเร็ว ในขณะที่ขอมูลตางๆ ดังกลาวถูกสงไป
ยังศูนยควบคุมอัคคีภยั (FSCC) จะตองมีการแจง
กลับมายัง Oic ที่อยูในพื้นที่เพลิงไหมโดยทันที
เชนเดียวกัน
 จะต องมี ก ารสื่ อสารกั บ เจ าหน าที่ รถ
พยาบาล โดยเจาหนาที่รถพยาบาลจะตองแจง
ตําแหนงทีผ่ ไู ดรบั บาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากเหตุ
เพลิงไหมจะถูกนําตัวออกไปสงโรงพยาบาล


ยุทธวิธีผจญเหตุในพื้นที่เพลิงไหม
ค นหาและช วยชี วิ ตผู ประสบเหตุ
 การช วยชี วิตมนุ ษย ถื อเป นทางเลื อก
อันดับแรกและมีความสําคัญสูงสุดในการปฏิบตั ิ
งาน หัวหนาหนวยตองสั่งการใหมีการปกปอง
ภารกิจชวยชีวิต เชน ฉีดน้ําไลเปลวไฟและลด
ความรอนแกเจาหนาทีก่ ภู ยั ขณะใหการชวยเหลือ
ผูประสบเหตุ
 ผู อยู ใกล อันตรายที่ สุดต องได รับการ
ใสใจสูงสุดและไดรับการปกปองหรือชวยชีวิต


การควบคุมและสัง่ การ (Command
and Control)
การควบคุ ม บุ ค ลากรในหน ว ยและ
การทํางานเปนทีม
 ในการระงั บ เพลิ ง ไหม ตึ ก อาคารสู ง
บุคลากรในหนวยจะไดรบั มอบหมายใหทาํ หนาที่
แตกตางกันและพวกเขาตองทํางานเปนทีมขนาด
เล็กซึง่ สมาชิกในทีมแตละคนทีท่ าํ งานตามคําสัง่
ของหัวหนาทีมจะตองรายงานความคืบหนาของ
การปฏิบัติงานใหหัวหนาทีมรับทราบโดยทันที
และเปนระยะ
 สมาชิ ก ในที มซึ่ งได รั บ มอบหมายให
ปฏิบตั งิ านลักษณะพิเศษนอกเหนือไปจากฉีดน้าํ
ดับเพลิงหรือกูภ ยั ตองพยายามทํางานใหสาํ เร็จ
ในระยะเวลาสั้นที่สุดเทาที่จะทําได หากงานยัง
ไมลุลวงหรือไมไดรับคําสั่งใหทําอยางอื่น หาม
ละทิง้ ภารกิจนัน้ ทัง้ นี้ ตองรายงานความคืบหนา
การปฏิบตั งิ านแกหวั หนาทีมโดยทันทีและเปนระยะ
 เป น ความรั บ ผิ ดชอบของหน าที มใน
การแจงสถานการณทมี่ อี าจผลกระทบตอความ
ปลอดภัยของนักดับเพลิงในทีมใหรบั ทราบตาม
ความเปนจริง


ข อความรายงานความคื บ หน าของ
สถานการณตองสงไปยังศูนยควบคุมอัคคีภัย
(FSCC) ของสถานีดับเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยทัว่ ไปแลว จะตองสงขอความครัง้ แรกภายใน
10 นาทีแรกหลังเขาถึงจุดเกิดเหตุ ครัง้ ตอไปสง
ทุกๆ 30 นาที หรือเมื่อมีเหตุอันควร
 เพื่อหลีกเลี่ยงความหนาแนนของการ
สือ่ สารทางวิทยุ จะตองมีวนิ ยั ในการสือ่ สารโดย
จะตองไมพูดแทรกหรือรบกวนขณะผูอื่นกําลัง
พูดวิทยุ ยกเวนมีเรื่องสําคัญตองรีบรายงาน
 หากผู รั บข อความไม สามารถรั บรู ไ ด
อยางชัดเจนหรือครบถวน จําเปนตองสือ่ สารซ้าํ
หรือใหคนนําขอความไปบอกนักดับเพลิงทีก่ าํ ลัง
ผจญเหตุในพื้นที่เพลิงไหม (Fire ground)


กอนผูอยูหางอันตรายออกไป
 ทุกทีมทีเ่ ขารวมหรือทีไ่ ดรบ
ั คําสัง่ ตอง
คนหาผูต ดิ อยูใ นอาคารอยางทัว่ ถึง รวมทัง้ พืน้ ที่
ปดทึบ เชน หองน้ํา บริเวณใตเตียงนอนหรือ
ขางในตูเสื้อผา ฯลฯ
 ผูต
 ดิ อยูใ นอาคารตองไดรบั การนําทาง
ลงไปสูถ นนโดยทางบันไดทีไ่ มไดผลกระทบจาก
ไฟไหม หรือดวยรถบันได/กระเชายกสูง ขึ้นอยู
กับความเหมาะสม
 หากชองบั นไดที่ จะใช เป นทางอพยพ
เต็มไปดวยควัน ผูต ดิ อยูใ นอาคารตองไดรบั การ
นําทางไปยังดาดฟาอาคารหรือชั้นที่เตรียมไว
รองรับการอพยพ (Refuge Floor) ใชวทิ ยุสอื่ สาร
รายงานใหหวั หนาหนวยระงับเหตุ (Oic) ทราบ
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จํานวนและพิกดั ของผูอ พยพ ใหกาํ ลังใจผูอ พยพ
และรอการกูภัยขั้นตอไป
 ในบางกรณี ส ามารถกู ภั ย /ช วยชี วิ ต
ทางหลังคาของอาคารทีอ่ ยูต ดิ กันได
 กรณี นั ก ดั บ เพลิ ง บางนายได รั บ การ
รองขอใหไปชวยเหลือผูต ดิ อยูใ นอาคารระหวาง
ทําการดับไฟ จะตองรีบแจงใหหัวหนาหนวย
(Oic) รับทราบเพื่อแตงตั้งใหพวกเขาทําหนาที่
คนหาและชวยชีวิตโดยทันที
 หากจําเปน หัวหนาหนวย (Oic) ตอง
ใหความมั่นใจแกผตู ิดอยูใ นอาคารและกําลังรอ
ความชวยเหลือ ทําไดโดยการประกาศเสียงตาม
สายของอาคารหรือพูดผานลําโพงมือถืออธิบาย
สถานการณและขั้นตอนการใหความชวยเหลือ
 เจาหนาที่ประจํารถพยาบาลในที่เกิด
เหตุ (Ambulance Incident Officer) จะตองทํา

ภาพไฟไหมตึกสูง ป 1996

เพื่อปองกันไฟลามตามแนวดิ่งขึ้นไป
ยังชั้นบนซึ่งอยูติดกับชั้นเกิดเพลิงไหม ตองสง


หนาที่พยาบาลผูไดรับบาดเจ็บ และรับผิดชอบ
ในการแจงใหทุกฝายที่เกี่ยวของรูตําแหนงของ
จุดรวมผูป ระสบภัย (Casualty Collection Point)
ทันทีทตี่ ั้งเสร็จ
 โจมตีอัคคีภัย (Attack the Fire)
 เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดับไฟ
ตองเล็งหัวฉีด (Jet) ตรงไปยังเพลิงไหม จากนัน้
ฉีดน้าํ เพือ่ ดูดซับความรอนและลดอุณหภูมเิ พลิง
ไหม นักดับเพลิงตองพยายามทุกวิถีทางในการ
ทําลายลางอัคคีภยั หากการเขาดับไฟในอาคาร
ถูกขัดขวางดวยปริมาณความรอนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ให
ใชหวั ฉีดฝอยน้าํ แรงดันสูงเพือ่ ทําใหบริเวณปาก
ทางเขามีอณ
ุ หภูมลิ ดลง (Cool down) นอกจากนี้
ฝอยน้าํ แรงดันสูงยังใชคมุ กันหนวยคนหาและกูภ ยั
(สวมเครื่องชวยหายใจ SCBA) ซึ่งลวงหนาเขา
ไปภายในตัวอาคารแลวดวย

หัวฉี ดน้ําและมอนิเตอร ซึ่ ง เตรี ยมไว
สําหรับปองกันไฟลาม ใหนาํ ออกมาติดตัง้ เตรียม
พรอมไวเพือ่ สนับสนุนการโจมตีไฟในตัวอาคาร
 หลังจากทีมฉีดน้า
ํ ดับเพลิงเขาถึงพืน้ ที่
เกิดเหตุภายในตัวอาคารแลว ใหหนวยรถบันได
/กระเชายกสูง (TL/Snkl) เริ่มฉีดฝอยน้ําจาก
หัวฉีดประจําที่ (มอนิเตอร) ติดตัง้ บนบันไดหรือ
กระเชาไปยังผนังตึกดานนอกเหนือหนาตางหองที่
เกิดเหตุ ปองกันไฟดานในลามออกมาขางนอก
 ปองกันไฟลาม (Prevent Fire Spread)
 หนาตางและชองเปดใหแสงเขา (Light
well) ทัง้ หมดบนชัน้ ทีเ่ กิดเหตุเพลิงไหม ถาทําได
ใหฉี ดน้ําคลุ มไว ดวยหัวฉี ดหรื อมอนิเตอรบน
รถบันได/กระเชายกสูงหรือรถกระเชาไฮโดรลิก
 ถ าจําเป น ให ฉีดน้ําจากหั วฉี ดติ ดตั้ ง
บนอาคารที่อยูตดิ กัน


นักดับเพลิงเขาไปตรวจสอบ หากจําเปน ใหฉีด
น้ําทวมพื้นในชวงเวลาที่เหมาะสม
 หากความรอนเพิม
่ ขึน้ ถึงขีดสุดซึง่ อาจ
ทําใหเกิดปรากฏการณ Flashover ตองฉีดน้าํ ให
เปยกเพื่อลดอุณหภูมิลงมา
 ตองพยายามปองกันเปลวไฟลามผาน
ทอ/ชองวางตางๆ เชน ทอรอยสายไฟ ชองเปด
ใหแสงเขา ปลองลิฟตและชองเปดระหวางชั้น
 ปลองบั นไดเป นเสนทางหลักสําหรับ
ผูอ ยูใ นอาคารใชหนีไฟในกรณีเกิดเพลิงไหม แต
หากไมมกี ารปองกันทีเ่ หมาะสมอาจจะกลายเปน
ชองทางไฟลามภายในตัวอาคาร ดังนั้นจึงตอง
พยายามทุกวิถที างไมใหควันและเปลวไฟเขามา
ในปลองบันได ประตูกนั ควันตองปด และใหเปด
ชองทางออกบนหลังคาไวเพื่อเปนทางเลือกใน
การอพยพหนีไฟ
 เพือ
่ ปองกันไฟลามตามแนวราบไปยัง
หองอยูต ดิ กัน วัสดุตดิ ไฟไดทวี่ างชิดผนังทัง้ หมด
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ภาพไฟไหมอาคาร Garley ในฮองกง ป 1996

ในหองเกิดเพลิงไหม ใหรื้อออกไป หากจําเปน
ฉีดน้ําหลอเย็นผนังของหองอยูตดิ กันไวดว ย
 การตั้งจุดเตรียมกําลังพลและอุปกรณ
(Setting up of a Staging Area)
 กรณีเกิดเพลิงไหมบนชัน
้ สูงขึน้ ไป การ
ตัง้ จุดเตรียมคนและอุปกรณเพือ่ เขาระงับเหตุ ให
พิจารณาตัง้ บนชัน้ ที่ 2 นับจากชัน้ เกิดเหตุลงมา
 การดูแลผูประสบเหตุ (handling of
Casualties)
 การดูแลผูประสบเหตุทั้งบาดเจ็บและ
ไมบาดเจ็บ ใหปฏิบัติตามขอบังคับที่กําหนดไว
ในแบบแผนการระงับเหตุอคั คีภยั อาคารสูงของ
ฮองกงอยางเครงครัด

เขามาชวยเหลือในพื้นที่เพลิงไหม อาทิ แพทย
เฉพาะทางจากโรงพยาบาล ผูเ ชีย่ วชาญดานการ
บริการสาธารณูปโภค ผูเ ชี่ยวชาญดานสารเคมี
วิศวกรผูออกแบบโครงสรางอาคาร ฯลฯ ทั้งนี้
ผู จัดการจราจรจะตองเปดชองทางใหพาหนะ
ของบุคลากรดานตางๆ ดังกลาวเดินทางเขามา
ยังจุดเกิดไดโดยสะดวก
 กรณีมีผูประสบภัยที่อพยพลงมาจาก
อาคารเกิดเพลิ งไหมมีสิ ทธิ ได รับเงิ นทดแทน
จะตองมีเจาหนาทีจ่ ากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ อาทิ
กรมสวัสดิการสังคม กรมคุม ครองสิทธิพลเมือง
หรืออืน่ ๆ เขามาตัง้ โตะลงทะเบียนผูป ระสบภัยที่
เขาขายไดรบั เงินทดแทนหรือไดรบั การสงเคราะห
ตามสิทธิที่มีอยู
 โดยปกติทั่วไป เฮลิคอปเตอรของกรม
ดับเพลิงฮองกงจะไมไดรบั การรองขอใหเขามามี
ส วนรวมในการระงั บเหตุ เพลิ งไหม อาคารสู ง
และในการปรับปรุงขอกฎหมายที่เกีย่ วของเมื่อ
ป 1996/97 ไดยืนยัน การใชเฮลิคอปเตอรใน
สถานการณอคั คีภยั จะเปนทางเลือกสุดทายและ
ใชเมื่อมีความจําเปนเรงดวนเทานั้น

การซักรายละเอียดหลังระงับเหตุ
(Debriefing)

เนื่องจากมีบางอยางตองนํามาศึกษา
ในแตละภารกิจทีป่ ฏิบตั กิ ารลุลว งไปแลว ดังนัน้
จึงควรมีการซักถามรายละเอียดของการทํางาน
ของทุกทีมเพื่ อระบุถึงความผิดพลาดที่ควรจะ
แกไขหรือหลีกเลี่ยงในการระงับเหตุครั้งตอไป
ในขณะเดียวกันก็ใชเปนโอกาสในการยกยอง
ความปลอดภัยของบุคลากรผูป ฏิบตั ิ เกิด Flashover ซึง่ มีอันตรายถึงชีวิต รวมทัง้ เฝา ทีมงานของบุคคลทีป่ ฏิบตั งิ านไดดีไปในตัวดวย
ระวังการพังทลายของฝาเพดาน กรอบประตู/
งาน (Personnel Safety)
 บทสรุ ปของการซั ก รายละเอี ย ดหลั ง
่ าจจะลมทับตัวนัก การระงับเหตุควรนําไปเผยแพรใหหนวยอื่นได
 หนาหนวยระงับเหตุ (Oic) และหัวหนา หนาตาง เฟอรนเิ จอร ฯลฯ ทีอ
ทีมยอยในหนวย (Team Leader) ตองพิจารณา ดับเพลิงทําใหบาดเจ็บได
ศึกษาและแลกเปลีย่ นประสบการณกนั อยางทัว่ ถึง
การพิจารณาใชอุปกรณพิเศษ/การขอ
ความปลอดภัยในประเด็นดังตอไปนี้ ตลอดการ
การฝกซอมและวางแผนลวงหนา
ความช
ว
ยเหลื
อ
(Consideration
for
Special
ปฏิบตั ิงานระงับเหตุ
(Training & Pre-planning)
Equipment/Assistance)
 สมาชิ ก ในที มจะต องสวมชุ ดป องกั น
 การฝ กซอมระงั บเหตุอั คคีภัยจําเปน
 เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณที่
อันตรายสวนบุคคล (ชุดดับเพลิง)
ตองใหนักดับเพลิงทุกนายในหนวยเขารวม
 เมือ
่ ตองสวมใสเครือ่ งชวยหายใจ SCBA กําลังเกิดขึน้ หัวหนาหนวยระงับเหตุ (Oic) ตอง
 นักดับเพลิงระดับหัวหนาหนวยมีหนาที่
ใหปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนมาตรฐานทีร่ ะบุไวใหคมู อื พิจารณาขออุปกรณพิเศษมาใชงาน เชน กลอง วางแผนดับเพลิงลวงหนารวมถึงจัดการฝกอบรม
อินฟราเรดสรางภาพจากความรอน (Thermal และทําความคุน เคยพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ ใหผใู ต
อยางเครงครัด
Imaging Camera) พัดลมระบายควันชนิดความ บังคับบัญชาเรียนรู จะตองทําอยางไรเมือ่ เผชิญ
 การใชงลิฟตนักดับเพลิง (Fireman's
ดันบวก (Positive Pressure Blowers) เครือ่ งดูด หนาอัคคีภัยอาคารสูง นอกจากนี้ยังตองมีการ
Lift) ตองปฏิบัติตามขอบังคับในทุกขั้นตอน
ควัน (Smoke Extractors) อุปกรณสองสวาง ฝกระงับเหตุในสถานการณฉกุ เฉินลักษณะพิเศษ
 ระมั ดระวั งอั นตรายจากวั ตถุ ตกหล น
จากที่สูงขณะเขาไปในพื้นที่เพลิงไหม และให (Lighting Equipment) และอื่นๆ
เชน อัคคีภัยมีสารเคมีอันตรายเขามาเกี่ยวของ

เมื
อ
่
มี
ค
วามจํ
า
เป
น
หั
ว
หน
า
หน
ว
ยระงั
บ
ตืน่ ตัวตลอดเวลาเมือ่ อยูใ นหองเกิดเหตุทมี่ ผี า มาน
อัคคีภยั จากการกอการราย/วินาศกรรม เปนตน
หนาทึบบังผนังกระจก เนื่องจากมีแนวโนมจะ เหตุตอ งพิจารณาขอบุคลากรชํานาญการพิเศษ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมตามแผนยุทธศาสตร
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