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มีผถู ามความหมายของวิศวกรรมอัคคีภยั
(Fire Engineering) จริงๆ ตามมาตรฐานสากล
ไมใชวศิ วกรรมปองกันอัคคีภยั (Fire Protection
Engineering) ที่แพรหลายในเมืองไทย ผมไป
พบบทความเกี่ ยวกั บ Fire Engineering บน
เว็บไซตศนู ยใหคาํ ปรึกษาดานอัคคีภยั (The Fire
Safety Advice Centre) แหงสหราชอาณาจักร
(http://www.firesafe.org.uk/what-is-a-fireengineer/) จึงขอเรียบเรียงมาเลาสูกันฟงครับ
ในอังกฤษและยุโรปตะวันตก ไมงา ยเลย
ที่จะอธิบายความหมายของวิศวกรรมอัคคีภัย
มีการถกเถียงกันกันวา ใครคนใดก็ตามทีอ่ ยูใน
วงการดับเพลงมานานจะเรียกตัวเองวา วิศวกร
อัคคีภัย (Fire Engineer) ไดหรือไม คําตอบคือ
ไมได หากไมมสี ถาบันวิชาชีพใหการรับรองทัง้ ที่
ประสบการณมีอยางลนเหลือและบางทีอาจจะ
เกงกวาคนไดรบั ปริญญามาดวยซ้ํา
สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่
สอนวิชาวิศวกรรมอัคคีภยั ในยุโรปมี 2 กลุม คือ
กลุ มที่ สอนภาคทฤษฎี เพื่ อผลิ ตนั ก วิ จั ยและ
ที่ปรึกษาแกภาคอุตสาหกรรมตางๆ และกลุม
ที่ สอนภาคปฏิ บั ติ เ พื่ อผลิ ต นั ก ดั บ เพลิ ง มื อ
อาชีพสําหรับภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะเพื่อ
เปนการพัฒนาศักยภาพของหนวยดับเพลิง
ในป 1997 ประชาคมยุโรปสนับสนุนให
อังกฤษเปนฐานปฏิบตั กิ ารสรางเสริมความรูช นั้
สูงดานอัคคีภัยเนื่องจากมีความพรอมทั้งทาง
ดานสถาบันการศึกษา บุคลากร องคความรูแ ละ
เทคโนโลยี แตการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญเกิดขึน้

เนือ่ งจากนายจางทัง้ ในภาครัฐและเอกชน
จํานวนมากไมสามารถประเมินความเสี่ยงดาน
อัคคีภัยดวยตัวเองได หนาที่นี้จึงตกไปเปนของ
ทีป่ รึกษาซึง่ มีทงั้ อดีตนักดับเพลิงและบัณฑิตทีจ่ บ
การศึกษาดานนีโ้ ดยตรง (วิศวกรรมอัคคีภยั )
ขณะเดียวกันบัณฑิตทีจ่ บปริญญาดานดับ
เพลิงจํานวนไมนอ ยมีโอกาสรวมงานในหนวยดับ
เพลิงของรัฐทําใหสามารถสรางเสริมประสบการณ
ภาคปฏิบัติไดมากขึ้นโดยพวกเขาพบวา ภาค
ปฏิบตั ขิ องหนวยดับเพลิงงายกวาการเรียนภาค
ทฤษฎีในมหาวิทยาลัยซึง่ การทีไ่ ดทงั้ ปริญญาและ
ความชํานาญภาคสนามในการดับไฟจริงทําให
พวกเขากลายเปนบุคคลทีท่ รงคุณคาและเปนที่
ตองการอยางสูงขององคกรตางๆ
บัณฑิตที่จบดานวิศวกรรมอัคคีภัยอยาง
เดียวไมสามารถเปนวิศวกรอัคคีภัยได ตองมี
คุณสมบัติและทักษะอีกหลายดานจึงจะไดรับ
การเรียกขานวาเปน “วิศวกรอัคคีภยั ” ไดอยาง
สมภาคภูมิ
นั่ นหมายถึ ง วิ ศวกรอั คคี ภั ยต องจะมี
คุณสมบัติครบถวนทั้งสองทางคือ ปริญญาและ
ประสบการณ ขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได
ทัง้ นี้ วิศวกรอัคคีภัย (Fire Engineer) ใน
สหราชอาณาจั ก และยุ โรปอี ก หลายประเทศ
ไมไดเรียกกันลอยๆ แตเปนตําแหนงการงานที่
ในป 2006 เมือ่ กฎหมายปฏิรปู ความปลอดภัย ไดการรับรองตามกฎหมายวิชาชีพ ทําหนาที่
ดานอัคคีภยั ป 2005 มีผลบังคับใชซงึ่ งานความ ประจําทั้งในหนวยราชการและบริษัทเอกชน
ตามกฎหมายของอังกฤษ วิศวกรอัคคีภยั
ปลอดภัยดานอัคคีภยั เปนความรับผิดชอบของ
นายจางทัง้ ในดานการจัดการอัคคีภัยแ ละกูภ ัย คือผูน ําความรูท างวิทยาศาสตรดา นอัคคีภัยมา
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ผสานเขากับหลักการทางวิศวกรรมบนพื้นฐาน
ความเขาใจเกีย่ วกับปรากฏการณและผลกระทบ
จากอัคคีภัยเพื่อทําการปองกันและระงับความ
เสียหายทีจ่ ะเกิดกับชีวติ และทรัพยสนิ ของนายจาง
และประชาชนทั่วไปรวมถึงสภาพแวดลอม ซึ่ง
วิศวกรอัคคีภัยมีหนาที่ปฏิบัติตามหลักวิชาชีพ
วิศวกรรมอัคคีภัย ดังนี้
 ประเมินอันตราย ความเสี่ยง และผล
กระทบจากอัคคีภัยทีจ่ ะเกิดขึน้
 บรรเทาความเสี ย หายที่ มี แ นวโน ม
จะเกิดขึน้ โดย
 การออกแบบ การกอสราง และการ
วางโครงราง
 การใชอาคาร วัสดุ โครงสรางอาคาร
กระบวนการทางอุตสาหกรรม ระบบการขนสง
และสิง่ ใกลเคียง
 การประเมิ น มาตรการป อ งกั น และ
ปกปองที่จําเปนในระดับที่เหมาะสมเพื่อจํากัด
ผลกระทบที่เกิดจากเพลิงไหม
 การออกแบบ การติ ดตั้ ง การซ อ ม
บํารุง และ/หรือการพัฒนาการตรวจจับอัคคีภยั
การระงับอัคคีภยั การควบคุมเพลิงไหม รวมถึง
ระบบและอุปกรณสื่อสารที่เกี่ยวของดวย
 การสั่ ง การและการควบคุ มอุ ป กรณ
และบุคลากรตามแผนยุทธศาสตรการดับเพลิง
และกูภัย
 การสอบสวน วิเคราะห ประเมินผล
และแสดงผลตอบกลับ (Feedback) หลังเกิดเหตุ
เพลิงไหม
สําหรั บ คุ ณสมบั ติ ด านความรู วิ ศวกร
อัคคีภัยตองความรูในเรื่องตอไปนี้ ไมวาจะดวย
การศึกษาในมหาวิทยาลัย การฝกอบรม หรือ
จากประสบการณการทํางาน
 ธรรมชาติ แ ละลั ก ษณะของอั ค คี ภั ย
รวมถึงกลไกการเกิดเพลิงไหม

การลุ กลามและการควบคุ มอัคคีภั ย
รวมทั้งผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจาการเผาไหม
 แหลงกําเนิดอัคคีภัย
 การลุ กลามภายในและภายนอก
อาคาร/โครงสราง
 วิ ธี ก ารตรวจจั บ ควบคุ ม และ/หรื อ
ดับไฟ
 การมีสวนรวมของพฤติกรรมของวัสดุ


โครงสราง เครือ่ งจักร เครือ่ งมือและกระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับการปองกันชีวิต ทรัพยสิน และ
สิง่ แวดลอมจากอัคคีภัย
 การประสานงานและความสอดคลอง
ตองกันของระบบนิรภัยภายในอาคาร โครงสราง
ดานอุตสาหกรรมและสถานทีล่ กั ษณะใกลเคียง
 การนําตัวแปรและปจจัยตางๆ ทีก
่ ลาว
ไปขางตนมาประยุกตใชตามแนวทางวิศวกรรม
อัคคีภยั
งานของวิศวกรความปลอดภัยอาจมีมาก
กวาทีร่ ะบุไวขนึ้ อยูก บั ตนสังกัดจะมอบหมาย ซึง่
มีทั้งในแนวรุก (Active) คือการดับเพลิง และ
แนวรับ (Passive) ที่เนนการปองกันอัคคีภัย
ความรูแ ละประสบการณจะเปนตัวชี้วดั บทบาท
ของวอศวกรอัคคีภยั อีกทางหนึง่ ยิง่ จบมาสูงและ
มี ประสบการณ มากก็ จะได ทํางานสําคั ญและ
มีตาํ แหนงสูงขึน้
ปจจุบัน มาตรฐานของอังกฤษกําหนด

ใหวศิ วกรอัคคีภยั ตองรอบรูใ นเรือ่ งตางๆ ตอไปนี้
 วิทยาศาสตร : กลไกการลุกติดไฟของ
สวนผสมเชื้อเพลิง/อากาศ ปฏิกิริยาทางเคมี
ภายในเปลวไฟ การยั บยั้ ง การลุ ก ไหม และ
ความเปนพิษ พฤติกรรมเพลิงไหม ฯลฯ
 เทคโนโลยี : การใชไฟฟาในบรรยากาศ
ไวไฟ การปองกันอัคคีภัยในโครงสรางอาคาร
การออกแบบการตรวจจั บ อั คคี ภั ยและระบบ
สั ญญาณเตื อน อุ ปกรณ ป องกั นอั คคี ภั ย หั ว
กระจายน้าํ ดับเพลิงและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

SAFET Y LIFE 2

ตัง้ แตตน เมือ่ ไดรบั การบรรจุในตําแหนงวิศวกร
อัคคีภัย หนาที่หลักคือใหคําปรึกษาแกผูบังคับ
บัญชาหรือเจาของสถานประกอบกิจการในดาน
การวางแผนป องกั นและระงั บ อั คคี ภั ยอย าง
ครบถวนประบวนความ ตัง้ แตประเมินศักยภาพ
ของหนวยงานไปจนถึงวิเคราะหผลกระทบใน
ดานตางๆ หากเกิดอัคคีภัยขึ้นมา
วิศวกรรมอัคคีภัยกับวิศวกรรมปองกัน
อัคคีภัยแตกตางกันตรงทีอ่ ยางหลังจะเนนเรือ่ ง
การออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบดูแลระบบ
ปองกันอัคคีภยั ภายในอาคารหรือโครงสรางตางๆ
เปนหลัก แตวิศวกรรมอัคคีภัยจะรับผิดชอบทั้ง
การปองกันและระงับอัคคีภัย พูดงายๆ วิศวกร
อัคคีภัยตองเปนนักดับเพลิงไปในตัว มีความ
สามารถในการดับไฟหรือควบคุมเพลิงไหม ยิ่ง
ไปกวานั้นจะตองวิเคราะหเพลิงไหมเพื่อใหคํา
ปรึกษาแกผูบัญชาการสถานการณเพื่อสั่งการ

อืน่ ๆ การดับเพลิงแบบมืออาชีพ การบัญชาการ
ดับเพลิงในหนวยงาน การประเมินอันตรายใน
โรงงานอุตสาหกรรม เคมีภณ
ั ฑ การสืบสวนการ
วางเพลิงและการประกันอัคคีภัย ฯลฯ
 จิตวิทยาและสรีรวิทยา : รูปแบบของ
พฤติกรรมบุคคลเมื่อเผชิญหนากับเหตุฉุกเฉิน
เชน ปฏิกิริยาตอสัญญาณเตือน การออกแบบ
เสนทางหนีไฟ การลดปฏิกริ ยิ าและความกดดัน
 การจัดการ : ภายในหนวยดับเพลิง
สาธารณะหรือทางอุตสาหกรรม การบัญชาการ
ความเปนผู นํา การวางแผนเหตุฉุกเฉิน การ
วิเคราะหและการจัดการรายจาย/ผลที่จะไดรับ
การจัดการวิศวกรรมอัคคีภัยทางพาณิชย การ

ควบคุมการเงิน แรงจูงใจและการทํางานเปน
กลุม ฯลฯ
 กฎหมาย : รางกฎหมาย กฎความ
ปลอดภั ยที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช แล ว การฟ องร อง
ดําเนิ นคดี จ ากเหตุ อั คคี ภั ย การเป นพยานผู
เชีย่ วชาญทั้งในคดีแพงและคดีอาญา
จากที่กลาวมาจะเห็นวา วิศวกรอัคคีภัย
ตองมีความรู กวางขวางในหลายสาขา และมี
หนาที่ความรับผิดชอบมากกวาการดูแลระบบ
ป องกั นอั คคี ภั ยของสถานประกอบการ ตาม
มาตรฐานของอังกฤษและยุโรป ผูจบการศึกษา

ดานวิศวกรรมอัคคีภยั ยังเปนวิศวกรอัคคีภยั ไมได
ตองเขาทํางานในหนวยดับเพลิงไมวา จะเปนของรัฐ
หรือเอกชนเพื่อหาประสบการณระยะหนึ่งแลว
จึงมาสอบเทียบเพือ่ เขาบรรจุในตําแหนงวิศวกร
อั คคี ภั ยประจําในหน วยดั บเพลิงของราชการ
โรงงานอุตสาหกรรม โรงกลั่ นน้ํามันและคลัง
เชื้อเพลิง อาคารสูง ฯลฯ
วิศวกรอัคคีภัยนอกจากออกแบบระบบ
ดับเพลิงในอาคารแลว ตองดับไฟเปน สามารถ
ประเมินอันตรายของอัคคีภัยได และตองรอบรู
ในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดบรรยายไป

ระงับเหตุได ในสหรัฐอเมริกาก็คลายคลึงกัน
วิศวกรรมอัคคีภยั คือการดับเพลิงโดยใชพนื้ ฐาน
วิชาการดานวิศวกรรม ไมใชแคเพียงออกแบบ
ติดตัง้ ระบบปองกันในอาคารซึง่ ภายหลังแยกออก
ไปเปนวิศวกรรมปองกันอัคคีภยั ซึง่ เปนสาขาหนึง่
ของวิศวกรรมอัคคีภัย
สรุปบรรทัดสุดทาย วิศวกรอัคคีภัย
ตองเกงทุกอยางทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
จบการศึ กษาด านวิศวกรรมอั คคีภั ยและมี
ประสบการณโชกโชนดานการดับเพลิงจาก
สถานการณจริง!
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