w w w.saf etylifethail and.com

ขอมูลของสมาคมปองกันอัคคีภยั แหงชาติ
สหรัฐฯ (NFPA) ระบุหนวยดับเพลิงในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตองออกไปปฏิบัตงิ านระงับเหตุ
ไฟไหมยานพาหนะชนิดตางๆ บนทองถนนทุก
สองนาทีครึ่ ง โดยในแตละกรณีมีหลากหลาย
ประเด็นที่ตองพิจารณาและใชความระมัดระวัง
ในการเขาตอบโตเหตุ ดังตอไปนี้
 ชวงเวลาที่ไฟไหมรถ (Burn Time) :
ในบางกรณี เมือ่ นักดับเพลิงเขาถึงจุดเกิดเหตุไฟ
ไดไหมพื้นที่สวนใหญของตัวรถไปแลวแตบาง
กรณีไฟลุกทวม และไหมตัวรถทั้งหมดไปแลว
 จุดเกิดเหตุ (Location)บนตัวรถ :
ไมวา จุดไหนก็เกิดไฟไหมได ตัง้ แตเครือ่ งยนตไป
จนถึงหองโดยสารและหองเก็บของใตกระโปรงหลัง
 อายุรถ (Age) ไมสําคัญวาจะเปนรถ
เกาหรือรถใหมเพราะไฟไหมเกิดขึ้น ทั้งรถเกา
และรถรุน ใหมเอีย่ ม โดยอันตรายจะแตกตางกัน
ไปขึ้นอยูก ับรูปทรง และสวนประกอบของตัวรถ
 สิ่ งที่ บ รรทุ กมากั บรถ (Content):
อันตรายของเพลิงไหมรถยนตอาจเพิม่ ขึน้ จากสงที่
บรรทุกมาในตัว ทัง้ นีไ้ มเกี่ยวของกับรถบรรทุก
วัตถุอันตรายใดๆ
สิง่ แรกทีต่ อ งทําเมือ่ ถึงจุดเกิดเหตุ
ไมแตกต างจากอุ บัติ เหตุ ประเภทอื่ นๆ
ทันทีทหี่ นวยแรกเขาถึงจุดเกิดเหตุจะตองทําการ
ประเมินสถานการณโดยการสํารวจตรวจสอบ
สถานทีแ่ ละสภาพปจจัยตางๆ เพือ่ หาคําตอบใน
ประเด็นตอนี้
 ไฟไหม ร ถหมดเกื อ บทั้ งคั น แล ว ไม
สามารถชวยอะไรไดมาก หรือไฟไหมรถเพียง

บางสวนซึ่งสามารถปองกันการลุกลาม ไมให
หมดคันได
 มีรถคันอืน
่ หรือสวนของอาคารบานเรือน
อยูติดกับรถที่เกิดไฟไหมหรือไม
 รถคันเกิดเหตุบรรทุกวัตถุเปนอันตราย
มาหรือไม หรือมีหรือใชเชือ้ เพลิงชนิดพิเศษ เชน
แก สแอลพี จี แก สธรรมชาติ หรื อไฮโดรเจน
หรือไม
 มีอป
ุ รณชนิดพิเศษ เชน แผงโซลารเซล
อุปกรณหรือโลหะติดไฟได หรือแบตเตอรีไ่ ฮบริด
สํารองเก็บไวในรถหรือไม
 มีคนอยูข
 า งใน หรือรอบๆ ตัวรถซึง่ ตอง
การไดรับความชวยเหลือหรือไม
ชอควรจํา อยาลืมตรวจสอบหาสิง่ ผิดปกติ
ใตฝากระโปรงรถ (Trunk) เพราะสิง่ เลวรายมัก
จะซอนอยูข า งใน
สําหรับคนที่อยูในรถไมวาจะติดอยูภาย
ในตัวรถหรืออยูประชิดเพลิงไหม นักดับเพลิง
ตองเรงเขาไปปกปองพวกเขา ทั้งนี้ การสํารวจ
ตรวจสอบเพื่อประเมินอัคคีภัยในภาพรวมตอง
ทําอยางรวดเร็ว แลวรีบตัดสินใจสั่งการปฏิบัติ
โดยใชยุทธวิธีที่ถูกตองเหมาะสม

อันตรายและเหตุเกือบเปนอุบัติเหตุ
(Hazard & Near-Miss)
ในขณะทําการประเมินอุบัติเหตุเราจะ
ตองคํานึงถึงอันตรายทีอ่ ยูใ นเหตุไฟไหมรถยนต
ซึง่ มีลกั ษณะทีค่ าดไมถงึ กับรถรุน ใหมๆในสรางขึน้
มาในแตละป
อันตรายทีเ่ กีย่ วของกับเสาค้าํ เสริมความ
แข็งแกรง (Strut) ติดตัง้ ทีก่ นั ชน ฮูด กระโปรงหลัง
และทีอ่ นื่ ๆ ยังคงมีอยูจ นถึงปจจุบนั ในป 1995
หนวยดับเพลิงหนวยหนึ่งเขาระงับเหตุไฟไหม
โรงเก็บรถของบานหลังหนึ่ ง ซึ่ งมีรถจอดรียง
รายอยูห ลายคัน หนึง่ ในนัน้ คือพอรช 944 รุน ป
1987 ซึง่ ไดเกิดระเบิดโดยไมทราบสาเหตุ และ
ไมมีสญ
ั ญาณเตือนลวงหนา เสาค้าํ พุงทะลุผนัง
โรงเก็บรถขามสระวายน้าํ ไปชนเสาบันไดตัง้ พืน้
ของรถดับเพลิงฝงตรงขามหางออกไป 75 ฟุต
ซีบ่ นั ไดหลุดออกจากแรงกระแทก มีนกั ดับเพลิง
คนหนึ่งยืนอยูทนี่ นั่ แตโชคดีทเี่ ดินออกไปกอน
Strut จะพุงชนบันไดและระเบิดออกเปนเสีย่ งๆ
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เรียกวาเหตุเกือบเปนอุบตั เิ หตุ
(Hazard & Near-Miss) เปนอุบัตกิ ารณเกิดขึน้
โดยคาดไมถึงและเกือบจะกลายเปนอุบตั ิเหตุที่
ทําใหเกิดการบาดเจ็บลมตายได คือเครือ่ งเตือน
ใหนกั ดับเพลิงและผูป ฏิบตั งิ านตอบโตเหตุฉกุ เฉิน
ตองระมัดระวังสิ่งที่ไมนาจะมีอันตรายหรืออยู
นอกเหนือความคาดคิดอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ
รายแรงขึน้ ขึน้ มาได
มีกรณีหนึง่ เกิดขึน้ กอนหนานีไ้ มนานนัก
ดับเพลิงหนวยหนึง่ ปฏิบตั งิ านระงับเหตุไฟไหมรถ
โหลดที่ใชหนายางกวางแกมต่าํ ขนาดใหญทลี่ อ
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หลัง ขณะที่ นักดับเพลิ งกําลังถอดเครื่ องชวย
หายใจ SCBA ออก ชวงกําลังคลายทออากาศ ยาง
ไดระเบิดขึน้ ยางขอบลอและเพลาหลังกระเด็น
ออกไปถึง 30 ฟุต นักดับเพลิงที่ยืนอยูใกลๆ
ถูกไฟไหม
อะไรก็ตามทีด่ แู ลวไมนา ทําใหเกิดอันตราย
รายแรงไดหรือสิง่ เราคิดวาไมนา จะเกิดขึน้ นัน่ คือ
Near-Miss เพื่อเปนการปองกันเหตุรายที่ไม
คาดคิด ใหสวมชุดดับเพลิงพรอม SCBA ตลอด
เวลา รักษาระยะหางที่ปลอดภัยระหวางตัวนัก
ดับเพลิงกับเปลวไฟไว และระลึกไวเสมอวาใน
ตัวรถยนตมเี ชือ้ เพลิงสะสมอยูท วั่ ทัง้ คันสามารถจะ
ลุกไหมรุนแรงหรือระเบิดออกมาไดทุกเมื่อ
ไฟไหมเครือ่ งยนต (Engine Fire)
หากเกิดเพลิงไหมที่หองเครื่องยนตจะมี
น้าํ มันเชือ้ เพลิงและน้าํ มันเครือ่ งเขามาเกีย่ วของ
ดังนัน้ นักดับเพลิงจะตองใชโฟมหรือสารดับเพลิง
เหลวทําการระงับเหตุพรอมกับหยุดการรั่วไหล
เพื่อปกปองสิ่งแวดลอม และจํากัดการลุกลาม
ของเปลวไฟ
ในกรณีรถยนตคนั ทีเ่ กิดเพลิงไหมอยูน นั้
ใชเชื้อเพลิงทางเลือก (Alternative Fuel) เชน
แกสปโตรเลียมเหลว (LPG) แกสธรรมชาติ (NG)
หรือเอธานอล (Ethanol) นักดับเพลิงจะมีความ
เสีย่ งไดรบั อันตรายสูงกวารถทีใ่ ชนา้ํ มันเชือ้ เพลิง
ธรรมดาหรือดีเซล วิธแี กปญ
 หาคือ พยายามปด
วาลวเชื้อเพลิงใหไดโดยเสี่ยงนอยที่สุดแลวปด
ใหสนิท จะชวยขจัดเพลิงไหมใหหมดไป ไมตอ ง
ใช น้ํา เป นการตั ดเชื้ อเพลิ งออกไป เมื่ อไม มี
เชือ้ เพลิงก็ไมมไี ฟ แตหากยังปดวาลวไมได ให
ใชนา้ํ ฉีดดับไฟตอไป และตองฉีดน้าํ ไปหลอเย็น
(Cooling) สวนของยานพาหนะทีอ่ ยูต ดิ กันหรือ
วัตถุที่อยูใกลเคียงเพื่อไมใหรอนจัดแลวจุดติด
ไอสารเชื้อเพลิงที่รั่วซึมออกมาได

โจมตีไฟ (Fire Attack)
ไมแตกตางจากการโจมตีไฟประเภทอืน่ ๆ
เพื่ อความไดเปรียบ ควรเริ่ มตนโจมตี ไฟตรง
บริเวณยังไมถูกไฟไหมเพื่อใชเปนพื้นที่คุมกัน
ภัยขณะปฏิบัตงิ าน จากนัน้ พยายามจํากัดพื้นที่
เพลิงไหมใหอยูเ ฉพาะในหองเครือ่ งพยายามอยา
ใหไฟลามออกมา ทําแบบเดียวกันกับไฟไหมใต
กระโปรงรถระหวางหองเครือ่ งกับหองโดยสารหรือ
ชองเก็บของใตกระโปรงรถกับหองโดยสารมีแผน
เหล็กกัน้ อยูพ ยายามจํากัดเพลิงไหมใหอยูแ คใน
หองเครือ่ ง หองใตกระโปรงรถ อยาใหลามไปถึง
หองโดยสาร โดยเฉพาหากยังมีคนอยูใ นรถซึง่ จะ
ทําใหไฟคลอกคนเสียชีวติ ได กรณีเปนรถมีทนี่ งั่
ดานหลังพับเก็บไดทําใหมีชองวางระหวางหอง
โดยสารกับชองวางใตกระโปรงรถซึง่ เปลวไฟอาจ
แลบเขามาทําอันตรายคนโดยสารได เมื่อเกิด
เหตุการณนขี้ นึ้ ใหรบี นําตัวคนทีอ่ ยูต วั รถออกมา
ขางนอกลักษณะเดียวกับอพยพคนออกจากหอง
ที่เกิดไฟไหม
สําหรับทรัพยสนิ หรือของมีคา ทีผ่ โู ดยสาร
เก็บไวในหองเก็บของใตกระโปรงรถ ควรเปน
ภาระของนักดับเพลิงในการเก็บกู ไมใหไดรับ
ความเสียหายหรือเสียหายนอยที่สุด
สิ่งของที่อยูชองใตกระโปรงรถ ดวยตัว
ของมันเองก็เปนอันตรายเชนกัน ดังนั้นนักดับ
เพลิงสวนใหญจงึ ลงความเห็น ตองดับไฟรถยนต
ใหไดโดยเร็วทีส่ ดุ เพราะทําใหลดแนวโนมจะไดรบั
บาดเจ็บของคนในรถและยับยัง้ ความเสียหายของ
ทรัพย สินทั้ งตั วรถเองและสิ่ งที่ อยู ติดกั นหรื อ
ใกลเคียง
เมื่ อไฟไหมรถเต็มที่ เปนเรื่ องยากที่ จะ
ทําใหดบั ลงไปภายในเวลาอันสัน้ ยิง่ รถคันใหญ
ยิง่ อันตราย และแตละชิน้ สวนของรถยนตเมือ่ ถูก
ความรอนจัดจะเพิม่ ความเสีย่ งใหกบั นักดับเพลิง

สูงขึ้นจนไมอาจเขาไปดับไฟในระยะประชิดได
โดยอาจตองใชแทนปนฉีดดับไฟจากระยะไกลเพือ่
ความปลอดภัยแทน หลายสวนของรถยนตทํา
ดวยพลาสติก เมือ่ ถูกเผาจะใหแกสพิษซึง่ เปนภัย
ตอระบบหายใจอยางยิ่ง บางชิ้นสวนมีแกสอัด
เชน โชคอัพ สามารถระเบิดหรือลุกติดไฟไดงา ย
จึงจําเปนตองสวมชุดดับเพลิงเต็มอัตราพรอม
เครือ่ งชวยหายใจ SCBA ไวตลอดเวลา
หากไมสามารถหลีกลียงการฉี
่
ดน้าํ ระยะใกล
ได ใหถือสายสูบเขาทางมุมใดมุมหนึง่ อยาเขา
ไปหาตัวรถตรงๆ ไมวา ทางดานหนา ดานหลัง
หรือดานขาง เพราะอาจมีชิ้ นสวนรถยนตพุ ง
ออกมาทําอันตรายได
หลังจากฉีดน้ําจนไฟดับลงไปแลว ควร
หลอเย็นตัวรถตอไปอีกสักระยะหนึง่ เนือ่ งจากเปน
ไปไดทชี่ นิ้ สวนทีร่ อ นจัดอาจทําใหเกิดการลุกติด
ไฟขึน้ มาใหมได โดยเฉพาะสวนประกอบติดไฟ
งายภายในตัวรถ (หองคนขับและหองผูโ ดยสาร)
อาทิ ถุงลมนิรภัย แผงหนาปด ฯลฯ และอยาลืม
ฉัดน้ําแรงๆ เขาไปในสวนที่ถูกปกคลุม หลืบ
ชอง รู หรือสวนบิดงอเพือ่ ระบายความรอนใน
จุดซอนเรนภายในหองเครื่องยนตในตัวรถและ
ชองวางใตประโปรงรถ
สิง่ ควรจํา
มีสงิ่ สําคัญสองสามประเด็นทีน่ กั ดับเพลิง
ควรจดจํา ไวเมือ่ เขาไประงับเหตุไฟไหมรถยนต
ไดแก
 ถาทราบ หรือเขาถึงขอมูลเกีย
่ วกับรถ
ที่ เกิ ดไฟไหม เช น รุ น แบบ ลั ก ษณะทั่ วไป
ลักษณะพิเศษอันตรายทีต่ องระวัง ฯลฯ จะเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานเปนอยางมาก
 หากไม รู หมายเลขทะเบี ย นรถคั น ที่
เกิดไฟไหมได ใหสงั เกตรูปรางลักษณะ และถามี
ตํารวจอยูใกลๆ ขอใหเขาตรวจสอบหมายเลข
ทะเบียนเพือ่ หาขอมูลเกีย่ วกับตัวรถ เชน ปทผี่ ลิต
ตําแหนงถังน้าํ มัน ขนาดของแบตเตอรี่ จุดติดตัง้
ถุงลมนิรภัยรวมถึงขอมูลอันตรายอืน่ ๆ เพือ่ นํา
มาใชประโยชนในการวางแผนระงับเหตุเพลิงไหม
 ใชทอนไมหรือกอนหินหนุนยางรถไว
ปองกันไมใหรถไหลหรือเคลื่อนที่ไปมา
 หากเครื่ องยนต ของรถยั ง ทํางานอยู
ใหเขาไปปดเครือ่ งแลวดึงกุญแจออก
 ใหระวังโลหะทีต
่ ดิ ไฟไดในรถยนต เชน
แม็กนีเซียม ลิเธียม ไททาเนียม ฯลฯ ที่ใชใน
บล็อกเครือ่ งยนต ระบบพวงมาลัย ลอรถ และ
ชิ้ นสวนอื่ นๆ ซึ่ งหากลุ กติ ดไฟจะมี ควั นสี ขาว
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ขณะที่เปลวไฟจะเปนสีขาวเชนกันแตจะเขมขึ้น
และรุนแรงขึน้ เมือ่ สัมผัสน้าํ นักดับเพลิงบางคน
ฉีดน้าํ ลําตรง ซึง่ ดูเหมือนวาจะทําใหไฟไหมโลหะ
เหลานัน้ ดับลงไดแตตอ งทําในระยะหางทีป่ ลอด
ภัย เพื่อหลีกเลี่ยงสะเก็ดไฟที่เกิดจากปฏิกิริยา
ระหวางโลหะกับน้ําซึ่งมีความรอนสูงสามารถ
ไหมทะลุชดุ ดับเพลิงคุณภาพดีทสี่ ุดได
 ยางรถของยานพาหนะบางชนิด เชน
ออฟโรด (Off-road Vehicles) อาจบรรจุสงิ่ อืน่ ๆ
นอกเหนือจากอากาศเขาไปดวย ยางบางรุนใส
โพลียรู เี ทนเขาไปเพือ่ ปองกันยางแบนและใหการ
ขั บ ขี่ ที่ มั่ นคงตลอดเวลา ขณะที่ บางรุ นใส
บัลลาสตเหลว (Liquid Ballast) เพือ่ ถวงน้าํ หนัก
หรือใชสารอื่นๆ แคลเซียมตลอไรด ไกลซอล
เมธานอล หรือแมกระทั่งน้าํ ผัก (Beet Juice)
เก็บไวในบริเวณทีท่ าํ ใหแข็งตัว ซึง่ ตามปกติแลว
สิง่ ตางๆ เหลานีม้ อี นั ตรายเฉพาะตัวรวมถึงแนว
โนมจะทําใหเกิดไฟไหมหรือการระเบิด
 จินตนาการถึงสิ่งที่ซอนอยูภายในรถ
ทัง้ ทีถ่ กู และผิดกฎหมายทุกอยางเปนไปไดทงั้ นัน้
ไมเวนแมแต “คารบอมบ” แมวาในโลกแหง
ความเปนจริงจะไมเลวรายถึงขนาดนั้น แตการ
จินตนาการถึงอันตรายที่คาดไมถึงจะทําใหเรา
ระมัดระวังตัวเองมากยิง่ ขึน้
 เปนความจริงที่วาไฟไหมรถยนตเกิด
ขึน้ บอยมากจนนักดับเพลิงแทบไมมเี วลาทบทวน
ความผิดพลาดจากครัง้ กอน เมือ่ เขาไประงับเหตุ
จึงมีสวนทําใหไดรับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต ใน
หลายกรณีสิ่ งที่ ตองย้ําเตือนกันไวก็คือ ใหใช
ความระมัดระวังถึงขีดสุด และใชวสั ดุอปุ กรณให
เต็มที่อยากลัวสิ้นเปลือง เนื่องจากไฟไหมยาน
ยนตเปนการปฏิบตั งิ านทีอ่ นั ตรายอยางยิง่ รถที่
มีขนาดใหญหรือรูปรางแปลกพิสดารมากเทาไหร
นั่ นหมายถึ ง อั นตรายจะมี มากขึ้ นเท านั้ น ที่
สําคัญ คือผลขางเคียงจากไฟไหมรถ คือไฟไหม
โลหะ(Class D) ทีด่ บั ยากมากและจะปะทุรนุ แรง
ขึน้ ทันทีทฉี่ ดี น้าํ ใส ตองใชผงแหง (Dry Powder)
ที่ผลิตขึน้ มาเฉพาะเทานั้น ใชดับไฟประเภทนี้
กฎทองในการดับไฟไหมรถยนต
เมือ่ ไปถึงทีเ่ กิดเหตุแลวเห็นเปลวไฟครอบ
คลุมรถคันนัน้ นัน่ หมายถึงรถเสียหายไปทัง้ หมด
แลว อะไรคือความเสียหายทีว่ านั้น กอนหนานี้
มูลคาความเสียหายจะวัดทีค่ า ซอมทัง้ หมดเปรียบ
เทียบกับราคาขายตอในสภาพกอนถูกไฟไหมคา
ซอมทีม่ ากกวาราคาขายนัน่ คือคาความเสียหาย
แตปจจุบัน ไมเปนเชนนัน้

เพือ่ ใหเปนไปตามมาตรฐานสํานักความ
ปลอดภัยในการจราจรทางหลวงแหงชาติสหรัฐฯ
(NHTSA; National Highway Traffic Safety
Administration) ผูผลิตจะออกแบบแผนเหล็ก
รับแรงกระแทกหรือความรอนเพือ่ ดูดซับแรงทํา
จากการชนหรือเพลิงไหมกอนถึงตัวผูโดยสาร
โดยจะเปนเหล็กบางๆ ใชความรอนไมมากนักก็
รีดใหเขารูปเดิมได
เหล็กซับแรงดังกลาวจะบุผนังโดยรอบหอง
โดยสารโดยเฉพาะดานหนาและดานหลังเรียกวา
"พืน้ ทีร่ อยยับ" (Crumple zones) ซึ่งชางซอม
จะเอามาใชตอ ซึง่ มีความเปนไปไดวา ความแข็งแรง
จะลดลงไป
ในขณะทีน่ กั ดับเพลิงคิดวาตัวเองเสีย่ งชีวติ
เพื่อรักษาทรัพยสินของคนอื่นมูลคาหลายแสน
หรือนับลานบาทในการรักษารถยนตไมใหไฟไหม
วอดทัง้ คัน จริงๆ แลวเขาเพียงแคเอาเหล็กแผน
ซับแรงบางๆ ราคาไมกี่พันบาทกลับคืนมาใช
ใหมเทานั้นเอง
การโจมตีไฟเริม่ ตนทีส่ ถานี
ดวยเหตุยานพาหนะสมัยใหมสรางขึน้ ดวย
เทคโนโลยีทนั สมัย ถาเราไมรเู รือ่ งพวกนีอ้ าจตอง
เผชิญหนากับอันตรายทีค่ าดไมถงึ ได ดังนัน้ การ
ฝกยุทธวิธโี จมตีไฟไหมรถยนตจงึ เปนสิง่ จําเปน
ทีต่ องกระทําอยางหลีกเลีย่ งไมได
หลักการสําคัญของการระงับอัคคีภยั ยานยนต
คือการโจมตีไฟไหมรถทีไ่ ดผลและปลอดภัยไดมา
จากการประเมินอัคคีภยั ทีด่ ี (Good Size-up) ซึง่
มีดว ยดวย 4 กระบวนการ ไดแก
1. ประเมินการรับแจงเหตุจากศูนยวทิ ยุ
(Dispatch Size-up)
2. ประเมิ นเมื่ อเข าใกล ที่ เกิ ดเหตุ
(Approaching Size-up)
3. ประเมินเมือ่ เขาถึงที่เกิดเหตุ (Arrival
Size-up)
4. ประเมินจากที่เกิดเหตุ (On scene

Size-up)
ประเมินการรับแจงเหตุจากศูนยวิทยุ
(Dispatch Size-up) ใหปฏิบตั ิดังนี้
 ถามย้า
ํ กับศูนยวทิ ยุถึงจุดเกิดเหตุเพื่อ
ใหทราบชัดเจนวา เหตุเกิดตรงไหน
 ถามขอมูลเพิม
่ เติม เชน รถที่เกิดเหตุ
อยูบนถนนหลวง ถนนในยานชุมชน ถนนที่มี
การจราจรติดขัดมาก หรืออยูใ นโรงรถ
หากรถทีไ่ ฟไหมอยูบ
 นถนนยานชุมชน
หรืออยู ในโรงรถ ตองเรียกรถดับเพลิงเพราะ
มีแนวโนมจะเกิดไฟไหมอาคารขึ้น
 รถทีเ่ กิดไฟไหม เปนไฟไหมขน
ึ้ มาเอง
หรือไฟไหมเปนผลมาจากการชน
 หากไฟไหมรถเกิดจากการชนกัน ตอง
เรียกหนวยบริการทางแพทยฉกุ เฉิน เพราะเปน
ไปไดทจี่ ะมีผูไดรับบาดเจ็บสาหัส
การที่ เราประเมินอันตรายตั้ งแตไดรับ
แจงเหตุ ดวยการถามรายละเอียดใหไดมากทีส่ ดุ
จะทําใหเราเรียกหนวยงานอืน่ ทีจ่ าํ เปน ใหเขาถึง
ที่เกิดเหตุโดยเร็วไดซึ่งหากเรารอไปเรียกตอน
ไปถึงจุดเกิดเหตุแลว อาจจะชาเกินไป
ขอควรจํา
คนทั่วไปมักไมรูวามีหนวยงานใหความ
ชวยเหลือหนวยงานไหนบางโดยเฉพาะหนวยงาน
อาสาสมัครทีจ่ ะเขามาในทีเ่ กิดเหตุ นักดับเพลิง
เทานัน้ ทีร่ ดู วี ามีหนวยไหนบางสามารถเรียกให
เขามาชวยเหลือได แตบางหนวยอยูไกล ตอง
ใชเวลาเดินทาง 10-20 นาที ดังนัน้ ถาเรียก
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ไวกอ นตัง้ แตเริม่ ออกเดินทางหนวยงานเหลานัน้
จะมาถึงที่เกิดเหตุพรอมๆ หับหนวยดับเพลิง
ประเมิ นเมื่ อเข าใกล ที่ เกิ ดเหตุ
(Approaching Size-up) ปฏิบัตติ อไปนี้
 สังเกตสิง่ ตางๆ ตามเสนทางทีผ
่ านไป
บางอยางอาจตองประเมินใหมจากทีได
่ ทาํ มาแลวใน
การประเมิน การรับแจงเหตุ
 ตรวจสอบทิ ศ ทางลมว า ไปทางไหน
การติดตั้งรถดับเพลิงและอุปกรณตางๆ ใหอยู
เหนือลม (Up wind)
 สภาพพืน
้ ทีข่ องจุดเกิดเหตุเปนอยางไร
(ตัวอยางเชน รถที่ไฟไหมจอดอยูบ นเนินเขา)
 อันตรายทีม
่ ตี อ ผูป ฏิบตั งิ าน เชน มีการ
สัญจรของยวดยานหนาแนน หรือใชความเร็วสูง
เสีย่ งตอการเกิดอุบัตเิ หตุขณะปฏิบตั ิงาน
 มี ค นมุ ง ดู ม ากหรื อ ไม และพวกเขา
กําลังทําอะไร (อาจกําลังใหความชวยเหลือ)
ประเมินเมือ่ เขาถึงที่เกิดเหตุ (Arrival
Size-up) ใหปฏิบตั ิดังนี้
ขณะยังอยูบนรถดับเพลิงใหมองออก
มาขางนอกแลวประเมินสถานการณใหมตามหัวขอ
ดังตอไปนี้
 เปลวไฟมี ม ากหรื อ ไม เพลิ ง ไหม มี
ขนาดใหญตองใชเครื่องดับเพลิงหรือสายสูบจึง
จะดับได
 ภายในตัวรถมีคนอยูหรือไม
 รถถู ก ไฟไหม เ ป น รถรุ น ใหม หรื อ รถ
รุนเกา
 ไฟไหมมีลักษณะอยางไร (ไหมดาน
หนาหรือดานหลังทัง้ หมด ไหมเฉพาะตัวหองโดย
สาร หรือไฟไหมทุกสวนของตัวรถ)
 ตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมหรือ
ไม
ประเมินจากทีเ่ กิดเหตุ (On scene Sizeup) ใหปฏิบตั ิดังนี้
ใหเดินสํารวจตรวจสอบที่เกิดเหตุ 360
องศา เพือ่ ประเมินใหมดังนี้
 ไฟมีมากนอยแคไหน (เทาที่ปรากฏ

แกสายตา)
 ผูอ
 ยูใ นรถทัง้ หมดไมไดอยูใ นตัวรถ ใชหรือ
ไม ผูบ าดเจ็บออกมานอกตัวรถแลวหรือไม
 รถถู ก ไฟไหม เ ป น รถรุ น ใหม หรื อ รถ
รุนเกา
ทั้งนี้ การประเมนิอัคคีภัยที่ดียอมไดมา
จากการฝ ก ฝนจนเกิ ดทั ก ษะไม ใช เพราะแรง
กระตุน จากเหตุการณเฉพาะหนา
 ประเมินประเภทของไฟไหมรถ เพือ
่
ใหรูวาเปนไฟไหมลักษณะใดดังตอไปนี้
 ไฟไหมชว
 งหนารถ(Front end fire) ไฟ
ไหมตั้ งแตกันชนหนาจนถึงหนาปดรถในหอง
คนขับ
 ไฟไหมชว
 งทายรถ (Rear end fire) ไฟ
ไหมตงั้ แตเบาะหลังจนถึงกันชนหลัง
 ไฟไหมตว
ั รถ (Compartment fire) ไฟ
ไหมตงั้ แตหนาปดจนถึงเบาะหลัง
 ไฟไหมทงั้ คัน (Fully involved fire) ไฟ
ไหม จ ากกั นชนหน าจนถึ งกั นชนหลั ง หรื อมี
ลั กษณะรวมกั นของไฟไหม ข างต นใดๆ สอง
ลักษณะ
เมื่ อประเมิ น จนทราบเป น ไฟไหม ร ถ
ลั กษณะใดจะทําให การโจมตี ทําได ง ายและมี
ความปลอดภัยขึ้น
ใหมองยอนกลับไปที่เทคโนโลยีใหมๆ ที่
เราไดศกึ ษา เราจะรูว า มีอนั ตรายใหมๆ กวา 47
รายการทีแ่ ตกตางกันจากผูผ ลิตรถยนตรายใหญ
ของโลกอยาง BMW ซึง่ แบบเลือกถุงลมนิรภัย ถึง
22 แบบภายในรถยนตคั นเดียว เมื่ อรวมถึง
อันตรายอื่ นๆ จึงเปนไปไมไดที่คนๆ หนึ่ งจะ
จดจําไดทงั้ หมด และบอกใหคนอยูใ นรถรับรูถงึ
อันตรายเหลานั้น แตขอใหจําประเด็นสําคัญๆ
ไดแก
 ไฟไหมชวงหนารถ (Front end fire)
อาจจะมีอันตราย เชน
 เสาค้ํ า กั น ชนหน า (Front bumper
struts)
 เสาค้า
ํ กระโปรงหนารถ (Hood struts)

ยางหนาสองขางอาจระเบิด
 ตั วปล อยแก ส เข าถุ งลมนิ รภั ย (Gas
Inflator) ติดตัง้ บนหลังคารถ (A Post)
 ชิ้ นส ว นที่ เป น หรื อ มี ส ว นผสมของ
โลหะแม็กนีเซียม
 ไฟไหมชวงทายรถ (Rear end fire)
อาจจะมีอันตราย เชน
 เสาค้า
ํ กระโปรงทายรถ (Hood struts)
 ยางหลังสองขางอาจระเบิด
 ตั วปล อยแก ส เข าถุ งลมนิ รภั ย (Gas
Inflator) ติดตั้งที่เสาค้ําหลังคารถดานหลังสุด
(C or D posts)
 ถังบรรจุแกสทําดวยพลาสติก
 สายน้ํามันเชื้อเพลิงมีความดัน
จากการประเมินเพือ่ แยกประเภทไฟไหมรถ
เราสามารถกําหนดไวในใจถึงอันตรายทีต่ อ งเผชิญ
เมือ่ เขาไปในที่เกิดเหตุซงึ่ จะชวยใหเราตัดสินใจ
ในการโจมตีไฟเร็วและปลอดภัยขึน้ อาทิ
 ไฟไหมชว
 งทายรถ (Rear end fire)
 ผลการประเมิน : ไฟไหมช วงท ายรถ
เปนรถรุน ใหม เกิดเหตุตรงทางลงเขา
 แผนการโจมตีไฟที่คด
ิ ไว: ภายในไมกี่
นาทีจะฉีดน้าํ ลงไปทีร่ ถ ใหทกุ คนออกไปใหหา ง
ตัวรถ ใหนกั ดับเพลิงสองสามคนฉีดน้าํ ไปทีด่ า น
ขางตัวรถเพือ่ หลอเย็นถังน้าํ มันแลวหาวัสดุมากัน้
น้าํ ไว หยุดฉีดน้าํ และทําการประเมินผลการโจมตี
ขัน้ แรก เพือ่ ดูวา การแยกประเภทไฟไหมรถ ชวย
ในการโจมตีไฟไดบางหรือไม
การติดตัง้ หรือวางตําแหนงอุปกรณดบั
เพลิง เปนอีกหนึง่ ปจจัยสําคัญในการโจมตีไฟ
ถาสามารถทําได ตองใหรถดับเพลิง และ
อุปกรณตา งๆตัง้ อยูท ศิ เหนือลมจากตัวรถทีไ่ ฟไหม
เนื่องจากปจจุบันตัวรถมีสวนประกอบพลาสิก
ทีพ่ ื้นฐานเปนสารไฮโดรคารบอน 20%-60%
เมื่อถูกเผาไหมจะปลอยแกสพิษนานาชนิดนับ
รอยชนิด รวมถึงควันหนาทึบสีดําที่ทําใหมอง
อะไรไมเห็น
รถดับเพลิงและอุปกรณใชระงับเหตุตอ งอยู
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เหนือลม ถือเปนกฎทีจ่ ะตองปฏิบัตกิ ว็ า ไดเนือ่ ง
จากหากอยูใ ตลม นักดับเพลิงจะตองถูกควันไฟ
และแกสพิษจากชิน้ สวนพลาสติกถูกเผาไหมพงุ
เขาใสจนไดรบั อันตรายกอนจะลงมือทํางานดวย
ซ้ําไป
ทิศทางของเครือ่ งมือและอุปกรณ
 แผงควบคุมเครื่องสูบน้ําตองหันหนา
ไปยังตัวรถที่ถูกไฟไหม เพื่อใหผูควบคุมเครื่อง
สูบน้าํ เห็นภาพเหตุการณไดชดั เจน หากจุดเกิด
เหตุอยูบ นถนนหลวง จะตองมีเครื่องปองกันรถ
ทีว่ งิ่ มาดวยความเร็วพุง ตรงมายังผูค วบคุมเครือ่ ง
สูบน้ําดวย
การวางตําแหนงเครือ่ งมือและอุปกรณ
 กรณีรถเกิดเพลิงไหมอยูบ
 นทางหลวง
ตรงบริเวณไหลทางรถดับเพลิงและอุปกรณตอ ง
ตั้ งในทิ ศ ทางทแยงมุ ม กั บ ตั ว รถที่ เกิ ด เหตุ
โดยจอดขวางเลนในและเลนที่อยูติดกันไวเพื่อ
ใหเปนแนวกําแพงขนาดใหญ ปองกันไมใหรถวิง่
เขามาชนนักดับเพลิงทีก่ าํ ลังปฏิบตั ิงาน
การจายน้าํ และการฉีดน้าํ
 สมั ย ก อน การดั บไฟไหม รถยนต ใช
สาย สูบขนาด 1 นิว้ หรือเล็กวาเล็กนอยก็เพียงพอ
แลว แตปจ จุบนั เทคโนโลยียานยนตสงู ขึน้ ความ
รุนแรงของเพลิงไหมและอันตรายมีมากกวาเดิม
จึงตองใชสูบ และหัวฉีดขนาดใหญใชฉีดน้ําใน
ปริมาณมาก ดวยความเร็วและระยะที่ไกลขึ้น
อยางนอยทีส่ ดุ ตองเลือกสายสูบขนาด 1 3/4 นิว้
และหัวฉีดทีป่ รับไดใชฉดี ดับไฟไหมรถโดยสามารถ
จะใชแรงดันฉีดดับเปลวไฟใตทองรถพรอมกับ
ทําความเย็นถังน้ํามันจากระยะหางที่ปลอดภัย
อีกทัง้ ยังใชฉดี เปนฝอยละเอียดเพือ่ หลอเย็นสวนที่
ยังไมไหมของตัวรถ และคุมกันนักดับเพลิงจาก
เปลวไฟที่ ลุกวาบขึ้ นอยางฉับพลันจากเหตุไม
คาดฝน
กฎการดับไฟไหมรถยนตทหี่ า มละเมิด
ดังตอไปนี้
1. หามเขาไปใกลรถยนตทไี่ ฟไหมโดย
ไมมีเครื่องกําบังตัว ชิน้ สวนของรถยนตในทุก
วันนีเ้ มือ่ ถูกเผาไหมจะปลอยแกสพิษหลายชนิด
ออกมา อีกทัง้ ยังทําใหเกิดความรอนสูงมาก ซึง่
ทัง้ แกสพิษและความรอนสูงสามารถฆาคุณได
2. อยาเสีย่ งใหตวั เองไดรบั บาดเจ็บเพือ่
เขาไปรักษารถที่กําลังลุกไหม เนื่องจากมัน
กลายเปนเศษเหล็กตัง้ แตคณ
ุ เขาไปถึงทีเ่ กิดเหตุ
แลว อยาลืมกฎการระงับเหตุขอ ทีว่ า เมือ่ เขาถึงที่
เกิดเหตุเห็นเปลวไฟลุกทวมรถ มีแคแผนเหล็ก

บางๆ กัน้ รอบหองคนขับและหองผูโ ดยสารราคา
50 ดอลลารเทานัน้ ทีค่ ณ
ุ จะเอามันคืนมาได คุณ
จะเสีย่ งชีวิตเพื่อสิ่งนี้หรือ
3. อยาเดินผานสวนทีก่ าํ ลังลุกไหมของ
ตัวรถ เคยมีกรณีกันชนขนาดใหญระเบิดแลว
ไปกระแทกตัวนักดับเพลิงลมลงไดรับบาดเจ็บ
เพราะเสาค้ําอัดแกสหรือ Strut เมือ่ ไดรับความ
รอนมากๆจะเกิดการระเบิด ชิน้ สวนตางๆ จะพุง
กระจายออกไปทุกทิศทางดวยความเร็วสูง ซึ่ง
สามารถทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือ มีบาดแผล
ฉกรรจ ลองนึกภาพดูเหล็กแกนกลางของ Strut
พุง เสียบขาคน เชือ่ วาคุณคงไมอยากจะเปนคนๆ
นั้นแนนอน
4. อยาใหสวนของรางกายเขาไปในตัวรถ
จนกว าจะแน ใจว า ชิ้ น ส วนต างๆ ของรถยนต
เย็นลงแลว จําไววา ถุงลมนิรภัยสามารถพองตัว
ออกมาจนถึงดานลางสุดและตัวปลอยแกสสามารถ
ดันสิง่ ตางๆ ออกมาทุกทิศทางมันคือระเบิดมือที่
ถอดสลักแลวนัน่ เอง ซึง่ ทัง้ ตัวถุงลมและตัวปลอย
แกสเขาถุงลมทําอันตรายคุณถึงตายได
5. อยาเปดฝากระโปรงรถดานหนาหรือ
ดานหลั งรวมถึงประตูท าย โดยไมไดเปดปลาย
ออกแลวทําความเย็นเสาโชค (Strut) ใหเย็นลง
เสียกอน ชิน้ สวนเหลานีจ้ ะซอนอยูใ นซองไนลอน
ซึ่งสามารสสะสมความรอนจนทําใหเกิดระบิด
ได โดยแกสหรือน้ํามันในเสาโชคจะทําใหเกิด
แรงดันสูง และแทงเหล็กแกนกลางสามารถพุง
ออกมาทําอันตรายคนที่อยูบริเวณนั้นได
คาดการณ ถึ ง สิ่ งที่ ไม คาดคิ ด ว า จะ
เกิดขึน้ ในเหตุไฟไหมรถ
ในการระงับเหตุเพลิงไหมยานยนตชนิด

ตางๆ สิง่ ทีจ่ ะตองระมัดระวังอยางยิง่ ยวด ไดแก
อันตรายที่ เกิดขึ้ นมาโดยไมคาดคิดหรือเหนือ
ความคาดหมาย ซึ่งรถแตละรุนแตละแบบจะมี
อันตรายลักษณะนี้เกิดขึ้นเสมอ ดังนั้น นักดับ
เพลิงจึงตองศึกษารายละเอียดของรถรุนตางๆ
ที่วิ่งบนถนนหลวงวา เมื่อเกิดไฟไหมแลวจะมี
อันตรายทีเ่ กิดขึน้ ทันทีและอันตรายทีค่ าดไมถงึ
อะไรบาง โดยเฉพาะประเภทหลังจะนากลัวกวา
เพราะเราไมรู หรอกว าเป นอะไรจนกระทั่ งได
เกิดขึน้ แลว บางครัง้ ทําใหเราไดรบั บาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตไดอยางงายดายซึ่งเราจําเปนจะตองรู
ลวงหนาใหไดวา รถรุนไหนมีอันตรายทีไ่ มคาด
คิดจะวาเกิดซอนเรนไวบาง แลวหาทางปองกัน
เอาไวจากหนักจะไดเปนเบาหรือไมเปนอะไรเลย
โดยทั่ วไป รถรุ นเก าไม ค อยมี แก สพิ ษ
หรื อการระเบิ ดเกิ ดขึ้ น จะมี แต ความร อนจั ด
ที่จะตองระวังไวโดยเฉพาะเมื่อเปดฝาปดตางๆ
หรือกระโปรงรถ หากไมรอบคอบและไมไดสวม
ชุดปองกันอาจเกิดไฟลวก เพราะรถรุนเกาจะ
ใชโลหะคุณภาพสูงที่นาํ ความรอนไดดี ในขณะ
ที่รถรุนใหมสรางดวยเทคโนโลยีชั้ นสูง ตั้งแต
เ ครื่ องยนต จนถึ ง ตั วถั งและยางรถ อั นตราย
เฉพาะหนาและที่ซอนเรนจึงมีมากกวาไมวาจะ
เปนแกสพิษความรอนจัดและการระเบิด สวน
อันตรายซอนเรนหรือเหนือคาดคิดก็คือวัสดุที่
ประกอบเป นตัวรถจะมี ลักษณะอมความรอน
แมไฟจะดับไปนานแลว แตยงั มีความรอนสูงอยู
สามารถทําใหผวิ หนังไหม หรือทําใหเกิดการลุก
ติดไฟขึ้นมาใหมหรือการระเบิดได
แนวทางแกปญ หาเฉพาะหนาเมือ่ ไฟไหมรถ
หากคุณเปนคนขับรถขณะเกิดเพลิงไหม
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ไมวา จะเปนไฟไหมรถขึน้ มาเองหรือถูกวางเพลิง
ใหตงั้ สติอยาตื่นตระหนก และใหปฏิบัตติ ามขัน้
ตอนตอไปนี้
 ใหสัญญาณไฟแกคนที่ตามมาแลวขับ
ไปชิดขอบทาง
 เมือ
่ จอดรถเขาทีแ่ ลว ใหดบั เครือ่ งยนต
 นําตั วเองและทุ ก คนที่ อ ยู ใ นรถออก
มาจากตัวรถโดยเร็ว
 อยูใหหางจากตัวรถในระยะปลอดภัย
แตอยาอยูด า นหนาเพราะไฟไหมอาจทําใหกลไก
บางอยางดันใหกนั ชนพุง ออกมาแลวทําอันตราย
คนทีย่ นื ขวางหนาได
 ใหสญ
ั ญาณเตือนแกรถที่ผานไปมา
 แจงหนวยฉุกเฉินหรือหนวยดับเพลิง
ในทองที่เขามาระงับเหตุ
 อยาพยายามดับไฟดวยตัวเอง หากไม
เคยผานการฝกอบรม หรือมีประสบการณดับ
ไฟไหมรถยนตมากอน
 ใหระมัดระวังการระเบิดและการไดรบ
ั
แกสพิษจากเพลิงไหม แตการไดรบั แกสพิษเปน
สาเหตุทําใหเกิดการเสียชีวิตสูงกวาการระเบิด
ดังนัน้ พยายามหลีกลีย่ งการสูดดมแกสพิษและ
ควันที่เกิดจากไฟไหมรถในทุกรณี
 กรณีเกิดไฟไหมเครือ
่ งยนต การเปดฝา
ประโปรงมีความเสี่ยงจะไดรับอันตรายสูงมาก
เนือ่ งจากเปนการนําอากาศ(ออกซิเจน)เขาไปให
ไฟทีอ่ ยูข า งใน มีผลทําใหเพลิงไหมขยายตัวหรือ
ลุกรุนแรงขึน้ ยกเวนเปนการเปดโดยนักดับเพลิง
ทีม่ เี ครือ่ งดับเพลิงชนิดยกหิว้ เตรียมพรอมใชงาน
ในหลายประเทศออกกฎเมือ่ จะเปดฝากระโปรงรถ
ตองมีเครือ่ งดับเพลิงเตรียมพรอมใชงานไวดว ย
มิฉะนั้นหามเปด และการเปดจะตองไมยกขึ้น
จนสุด แคแงมใหเปนชองสําหรับฉีดสารดับเพลิง
เขาไปขางในไดอยางทัว่ ถึงเทานัน้ ก็พอ หลังจาก
ฉีดสารดับเพลิงเขาไปในหองเครือ่ งทีเ่ กิดไฟไหม

แลวใหทงิ้ ไวและหามกลับเขาไปในรถจนกวานัก
ดับเพลิงจะบอกวาไฟดับสนิทและปลอดภัยแลว
เนือ่ งจากหลังไฟดับใหมๆ อาจมีเศษวัสดุสมั ผัส
กับความรอนทีห่ ลงเหลืออยูท ําใหไฟปะทุขนึ้ มา
ใหมได
ไฟไหมโลหะแม็กนีเซียม
เพือ่ เปนการลดน้าํ หนักตัวรถลงใหมากตาม
ตองการ ผูผ ลิตสวนใหญเลือกโลหะแม็กนีเซียม
ซึง่ มีความแข็งแกรงแตนา้ํ หนักเบาแค 1/3 ของ
อะลูมิเนียมที่มีมวลเทากัน แตขอเสียคือ เมื่อ
แม็กนี้เซียมลุกติดไฟขึน้ มาจะดับยากทีส่ ุด
ไฟไหมแม็กนี้เซียมจะมีปฏิกิริยารุนแรง
เมื่อสัมผัสน้ํา ทําใหนักดับเพลิงเสี่ยงจะไดรับ
บาดเจ็บสาหัสทุกคนรู พิษสงของไฟไหมโลหะ
ประเภทนี้ดี แตสวนใหญมักจะรับรูแตเพียงวา
โลหะแม็กนีเซียมมีในเครื่องยนตโฟลกสวาเกน
(VW)รุน เกาทัง้ ทีร่ ถยนตในทุกวันนีม้ สี ว นประกอบ
ที่ ทําด วยแม็ ก นี เซี ยมมากมายหลายชิ้ นส วน
อาทิ บล็อกเครื่องยนต ที่ครอบวาลว ชองนํา
อากาศเขาชุดขับเคลือ่ น (เกียร) ตัวถังรถใหญ
ตะแกรงรถ ชุดพวงมาลัย ลอรถที่เรียกกันวา
"ลอแม็ก"แผงหนาปด ชุดชวยระบายความรอน
ทัง้ หมดของฟอรด F-150
แม็กนี้ เซี ยมในบางสถานะมีคุ ณสมบัติ
หมือนไมยิ่ งมีขนาดเล็กจะติดไฟงาย แตที่ ไม
เหมือนไมก็คือ แม็กนีเซียมตองมีพื้นที่ผิวหนา
ทัง้ หมดรอนจัดจึงจะลุกติดไฟ ดังนัน้ แม็กนีเซียม
สวนทีเ่ ปนผง หรือสะเก็ดจะติดไฟอยางรวดเร็ว
สวนทีเ่ ปนแผนหรือแทงมักไมลกุ ติดไฟงายเพราะ
ผิวหนาบางสวนยังเย็นอยู
นักวิทยาศาสตรหลายรายยังไมสามารถ
สรุปไดวา อะไรคือสาเหตุที่ทําใหแม็กนีเซียมที่
ลุกติดไฟมีปฏิกิริยารุนแรงตอน้ํา แตสามารถ
ระบุชัดเจน เมื่อแม็กนีเซียมจุดติดไฟขึ้นมาจะ
กลายเพลิงไหมที่ใหแสงสีขาวและความรอนสูง

มาก สวนใหญไมสามารถดับไดดว ยน้าํ เนือ่ งจาก
จะเกิดปฏิกิริยาใหความรอนสูงขึ้น และปลอย
แกสไนโตรเจนออกมาในปริมาณหนาแนน
ดั งที่ เราทราบกั นดี อยู แล วว า น้ําจะมี
ปริมาณเพิม่ ขึน้ 1,700 เทา เมือ่ กลายเปนไอใน
ทางกลับกัน เมือ่ โมเลกุลแตกออกจนมีขนาดเล็ก
ลงไปอี กเมื่ อสั มผั สกั บความร อนจากไฟไหม
แม็กนีเซียม อีกทั้งยังไดรบั แรงจากการแตกตัว
ของโมเลกุลแม็กนีเซียม เปนแกสไนโตรเจนทีม่ ี
ลักษณะการระเบิดจากจุดศูนยกลางทําใหละออง
น้าํ ยิง่ ทวีความรุนแรง ยิง่ ไปกวานัน้ ขณะเกิดการ
ระเบิดในอากาศ จะมีออกซิเจนเขาไปเพิม่ ทําให
ความรอนสูงขึน้ และเปลวไฟมีความเขมขนขึน้
จนถึงจุดทีส่ ามารถละลายเม็ดโลหะแม็กนีเซียม
และวัสดุอนื่ ใหกลายเปนโลหะหลอมพุง กระเซ็น
นอกอมาทุกทิศทางทําใหนกั ดับเพลิงแมจะสวม
ชุดดับเพลิง ก็ไดรบั อันตรายจากการไหมได
คําเตือน! อยาจองไฟไหมแม็กนีเซียม
เปนเวลานาน เนื่องจากความเขมของแสงขณะ
แม็กนีเซียมลุกติดไฟจะมีปริมาณเทากับแสงที่
เกิดจากการเชื่อมอารกซึ่งมีความเขมกวาการ
มองพระอาทิ ตย ในระยะปกติ ซึ่ งจะทําตาพร า
หรือมองไมเห็นไปชั่วขณะและจะรูสึกเหมือนมี
เม็ ดทรายอยู ในดวงตา การมองโดยบั ง เอิ ญ
หรือมองแวบเดียวแลวถอนสายตาออกมาจะไม
เกิดอันตรายมาก นักแตหากจะจองมองตองสวม
แวนกรองแสงแบบชางเชื่อมหรือหนากากชาง
เชือ่ มจึงจะปลอดภัยตอสายตา
ผูท เี่ ปนผูบ ญ
ั ชาการสถานการณ (IC) ตอง
สั่ งให มี การอพยพคนในบริ เวณนั้ นออกไปให
หางจากไฟแม็กนีเซียม เนื่องจากมีความสวย
งามดึงดูดใหคนเขามามุงดู แตตอ งบอกใหพวก
เขารูว า ภายใตความสวยงามของเปลวไฟสีขาวนัน้
มี อั นตรายร ายแรงซ อนอยู ทั้ ง อาจทําให ตา
บอดถาวรไปจนถึงโลหะหลอมเหลวทีอ่ าจพุงใส
ทําใหบาดเจ็บเปนแผลฉกรรจได
ในกรณีไดรบั บาดเจ็บทีด่ วงตาจากการมอง
แสงจ าเป นเวลานานให รี บไปพบแพทย ซึ่ งจะ
ไดรบั การรักษาในลักษณะเดียวชางเชือ่ มเจ็บตา
จากการทํางาน
คําเตือน! ชุดดับเพลิงอาคาร (Structural
firefighting gear) ไมสามารถปองกันความรอน
จากไฟไหมแม็กนีเซียมได เปลวไฟและสะเก็ดไฟ
ทีเ่ กิดจากปฏิกริ ยิ ากับน้าํ มีความรอนสูงในระดับ
5400 ํ F และคลายกับสะเก็ดไฟจากการเชือ่ ม
อารกโดยจะซอนอยู ภายใตรอยยับของเสื้อผา
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แลวไหมทะลุไปถึงผิวหนังกอนเย็นตัวลง
ขอควรจํานอกจากเกิดแสงจา และความ
รอนสูงแลวไฟไหมแม็กนีเซียมยังปลอยแกสพิษ
และไอโลหะอันตรายหลายชนิดออกมาดวย
ในการดับไฟไหมโลหะหรือทีเ่ รียกกันทัว่ ไป
วา ไฟไหมประเภทดี (Class D fire) ตองใชสาร
ดับเพลิงชนิดจําเพาะสําหรับใชดบั ไฟไหมโลหะแต
ละตัวเทานัน้ นัน่ คือผงแหง (Dry Powder) ซึง่
โดยพื้นฐานแลวมีอยู 2 ประเภท ไดแก
ประเภทที่ 1 (Type 1) เปน เครื่องดับ
เพลิงดับไฟ Class D โดยใชสารโซเดียมคลอไรด
(Sodium Chloride) ซึ่งก็คือเกลือ ใชสําหรับ
ควบคุ มไฟที่ ไหมโลหะ แม็ กนี เซียม โซเดียม
โปแตสเซี ยม โซเดี ยมโปแตสเซี ยมอั ลลอยส
ยูเรเนียม และผงอะลูมเิ นียม
ประเภทที่ 2 (Type 2) เปนเครื่องดับ
เพลิงดับไฟ Class D โดยใชผงทองแดง (Copper)
เปนสารตั้งตนสามารถดับไฟไหมโลหะไดเกือบ
ทุกชนิดโดยมีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษ คือสามารถดูดซับ
และสลายความรอนทีเ่ กิดขึน้ จากเพลิงไหมไดดี
บทสรุป
ไฟไหมยานยนตหรือรถยนตไมวา ใหญหรือ
เล็กรุน ใหมหรือรุน เกาลวนมีอนั ตรายแฝงอยูซ งึ่
นักดับเพลิงจะตองใชความรอบคอบระมัดระวัง
รวมทัง้ มีการประเมินความเสีย่ งกอนจะเขาไประงับ
เหตุ หลายคนคิดวาเมือ่ ไดรับแจงเหตุแลวออก
ไปทันที เมือ่ ถึงทีเ่ กิดเหตุกฉ็ ดี น้าํ หรือโฟม หรือ
ผงเคมีแหงใหไฟดับโดยเร็ว แตเรือ่ งจริงไมไดงา ย
ขนาดนัน้ !
นักดับเพลิงจะตองเริม่ ประเมินความเสีย่ ง
ตัง้ แตไดรบั แจงเหตุ โดยถามรายละเอียดเกีย่ วกับ
เพลิงไหมจากผูแจงใหไดมากทีส่ ุด เมื่อเดินทาง
เขาใกลจดุ เกิดเหตุกต็ อ งประเมินโดยการสังเกต
สิ่งที่อยูใกลรถที่ไฟไหม สภาพพื้นที่และทําเล
ทีต่ งั้ จุดเกิดเหตุ สภาพการจราจร สภาพอากาศ
ฯลฯ พรอมวางแผนการเขาโจมตีไฟไวลวงหนา
จนมาถึงจุดเกิดเหตุก็ตอ งรือ้ ขอมูลที่ไดจากการ
ประเมินกอนหนาทิ้งแลวประเมินใหมจากสิ่งที่
เกิดขึน้ จริงๆ ตอหนา คราวนี้จะใชเปนขอมูลใน
ตัดสินใจโจมตีไฟ ทัง้ ทิศทางการฉีดน้าํ หรือสาร
ดับเพลิงอืน่ ทีเ่ หมาะสม การอพยพผูอ ยูใ นตัวรถ
การคุมกันผูปฏิบัติงานและผูอยูในรถ การขอ
กําลังเสริม และอืน่ ๆ
โดยทัว่ ไปแลว การดับไฟไหมรถ หนวย
ดับเพลิงตองอยูเหนือลมเพือ่ ปองกันเปลวเพลิง
ควันไฟและแกสพิษพุง เขามาทําอันตราย

สิง่ ทีต่ อ งระวังในการเขาดับไฟไหมรถยนต
โดยฉพาะรถรุน ใหมๆ คือ ความรอนสูงเกิดจาก
การไหมของชิน้ สวนทีเ่ ปนสารประกอบไฮโดรคารบอน
ประเภทคารบอนไฟเบอรพลาสติก ความเขมขน
สูงและอืน่ ๆซึง่ เมือ่ ถูกเผาไหม จะมีแกสพิษหลาย
ชนิดแพรกระจายออกมาดวย นอกจากนี้ยังมี
ความเสี่ยงที่ชิ้นสวนบางอยาง เชนเสาค้ําเสริม
โชคหรือ Strut ซึ่งอัดแกสและน้ํามันไวขางใน
จะระเบิดออกมาเมื่อไดรับความรอนสูง ดังนั้น
นักดับเพลิงตองสวมชุดดับเพลิงเต็มอัตราพรอม
อุปกรณชวยหายใจ SCBA ที่ สําคัญตองกันผู
ประสบเหตุและผูไ มเกีย่ วของออกไปใหหา งจาก
ตัวรถทีเ่ กิดเหตุในระยะทีม่ นั่ ใจวามีความปลอดภัย
มากที่สุด
ยิ่ งไปกว านั้ น ไฟไหม รถยนต ไม ว ารุ น
เกาหรือรุน ใหมสงิ่ ทีจ่ ะตามมาก็คอื ไฟไหมโลหะ
ที่ เป นส วนประกอบของรถ ที่ เกิ ดขึ้ นบ อยคื อ
ไฟไหมโลหะแม็กนีเซียมที่ อยู ในบล็ อคเครื่ อง
ยนตหรอืตวั เครือ่ งยนตจนถึงลอรถซึง่ เปนไฟไหม
Class D ดับยากทีส่ ุดประเภทหนึ่ง ใชนา้ํ ไมได
เพราะจะเกิดปฏิกิรยิ ารุนแรง ทําใหไฟไหมแรง
และมีความรอนสูงขึน้ หลายเทาตัว รวมทั้งอาจ
เกิดการระเบิดมีเศษโลหะหลอมพุงออกมาทุก
ทิศทาง นักดับเพลิงอาจถูกไหมไดรับบาดเจ็บ
นักดับเพลิงตองวางแผนดับไฟไหมรถยนต
ไวลวงหนา และฝกซอมตามแผนเปนประจําจะ
ทําใหเกิดทักษะและความชํานาญสามารถปฏิบตั ิ
งานในสถานการณจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัยในทุกขั้นตอน
อยาลืมวา การดับไฟไหมรถยนตไมใช
งานงาย ทุกยางกาวลวนมีอันตราย เริ่มตั้งแต
ถังและทอน้ํามันเชื้อเพลิงหรือแกส ซึ่งอาจจะ
สัมผัสความรอนหรือเปลวไฟทําใหเกิดระเบิด
ได ชิ้ นสวนของรถโดยเฉพาะเสาค้ําไฮโดรลิก
ตามจุดรับแรงตางๆ เชน กันชน กันสะเทือนลอ
รวมถึงถุงลมนิรภัยทีต่ อ งอาศัยตัวปลอยแกสเขา
ถุงลม เพือ่ ใหถงุ ลมพองตัว สิง่ ตางๆเหลานีม้ แี รง
ดันอยูภ ายใน เมือ่ สัมผัสความรอนนานๆ แกส
หรือน้าํ มันทีอ่ ยูข า งในจะขยายตัวแลวระเบิดหรือ
พุง ออกมาอยางรุนแรงทําใหนกั ดับเพลิงเสีย่ งไดรบั
บาดเจ็บสาหัสได
คติเตือนใจสําหรับผูป ฏิบตั ริ ะงับเหตุไฟไหม
รถ “รอบคอบระมัดระวัง ประเมินความเสีย่ ง
ในทุกขั้นตอน” ทั้งนี้ ในการดับไฟอาจตองใช
สารดับเพลิงหลายชนิดสลับกันไป เชน ใชนา้ํ กับ
ไฟบริเวณลําตัวรถ ใชผงเคมีแหงหรือโฟมดับไฟ

ทีเ่ กิดจากน้าํ มันในหองเครือ่ ง และใชผงแหงดับ
ไฟโลหะแม็กนีเซียม (ในกรณีเกิดขึ้ นตามจุด
ทีม่ ีโลหะชนิดนีอ้ ยู) ตองเลือกใหถูกตองเพือ่ ให
สามารถดับไฟได และไมมีเหตุไมคาดฝนใดๆ
ทําใหไดรับอันตราย
ทั้ งนี้ นั กดั บเพลิ งต องเตรี ยมอุ ปกรณ
ปองกันระบบหายใจติดตัวไปดวย เพราะไฟไหม
รถยนตจะมีแก สพิษจากโลหะและพลาสติกที่
ไหมไฟเกิดขึน้ หลายชนิดและในปริมาณมากอาจ
ทําใหหมดสติและเกิดโรคทางเดินหายใจตามมา
ภายหลัง
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