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ทัง้ นี้ อาคารรูปแบบตางๆ มีการเคลือ่ นที่
ของไฟ (Flow Paths) ภายในโครงสรางกําลังเกิด
เพลิงไหม หากปฏิบตั งิ านดับไฟหรือกูภ ยั บริเวณ
ดังกลาวจะทําใหเกิดความเสี่ยงแกนักดับเพลิง
และเหยื่อผูประสบภัยขางในอาคาร การหยุด
หรือยับยั้งการเคลื่อนที่ของไฟภายในตัวอาคาร
สามารถแกปญ
 หานี้ได โดยใชอุปกรณสมัยใหม
และประสบการณอันช่าํ ชองของนักดับเพลิง ซึง่
จะทําใหเกิดผลลัพธ 3 ประการ ไดแก
 ลดความรอน (HEAT) ที่เกิดขึ้นในตัว
โครงสรางอาคาร
 ลดแนวโน มหรื อความเป นไปไดที่ จะ
เกิดปรากฏการณ Flashover
 เพิ่มโอกาสรอดชีวิตใหทั้งนักดับเพลิง
และผูประสบเหตุในอาคาร

กลยุทธระงับเหตุอัคคีภัยและการ
ไฟไหมอาคารบานเรือนในยุคปจจุบันนี้ ไหมตอ ไปตราบเทาทีส่ ว นประกอบภายในหองยัง ชวยชีวติ ผูป ระสบภัยบนพืน้ ฐานพฤติกรรม
แตกตางไปจากอดีต โดยเปนงานทาทายอยางยิง่ ไหมไมหมด อีกทั้งมีแนวโนมจะเกิดภาวะขาด เพลิงไหมภายในอาคาร
สําหรับนักดับเพลิงรวมสมัยเพราะสิ่งแวดลอม
ดานอัคคีภยั เปลีย่ นแปลงไปอยางเห็นไดชดั การ
ดับเพลิงดวยวิธีดงั้ เดิมที่เคยปฏิบัติกนั มาหลาย
ทศวรรษอาจไมเพียงพอจะทําใหประสบความ
สําเร็จและมีความปลอดภัยแกผูปฏิบัติงาน
อัคคีภัยที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มีความเสี่ยงสูง
มาก เกิดจากตัวแปร เงื่อนไข และปจจัยตางๆ
อาทิ อาคารบานเรือนมีขนาดใหญกวาเดิม มี
โครงสรางและมิ ติซับซอน ใชวัสดุชนิดใหมๆ
สังเคราะหจากปโตรเลียม รวมไปถึงการใชผนัง
ทนไฟซึง่ จุดออนขอหนึง่ คือ มีสว นทําใหเปลวไฟ

ออกซิเจนภายในพื้นที่ปดทึบหรือมีการระบาย
อากาศจํากัด เมือ่ เปดหองหรือเจาะชองนําอากาศ
เขาไป จะเกิด Backdraft ไดอยางงายดาย
เพลิงไหมในหองที่ มีการระบายอากาศ
นอยหรือจํากัด ทําใหเกิดควันปริมาณมากและ
ยากจะระบุตน เพลิงจากการสังเกตจากภายนอก
แตหากเปดชองใหอากาศใหมเคลื่ อนที่เขาไป
อยางรวดเร็วและในปริมาณมากอาจทําใหเกิด
Backdraft หรืออยางนอยจะสงผลกระทบตอนัก
ดับเพลิงที่อยูตรงตําแหนงควันพุง ออกมาปะทะ
แลวหลบไมทัน หรืออื่นๆ

ฉี ดน้ํา จากภายนอกตั วอาคารไปยั ง
เพลิงไหมเร็วทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได (Applying water
to the fire as soon as possible from the
outside) เพื่อทําความเย็นใหกับโครงสรางและ
สิ่งแวดลอม และชวยนักดับเพลิงอยูในสถานะ
ไดเปรียบ นักดับเพลิงสามารถหลอเย็นหองที่
เกิดเพลิงไหมหรือใกลเคียงดวยการฉีดน้าํ เขาไป
ทางประตู หนาตาง รวมถึงชองเปดตางๆ การ
โจมตีจากภายนอกจะชวยยืดเวลาเอาชีวติ รอดของ
ผูต ดิ อยูข า งในและทําใหการคนหาและใหความ
ชวยเหลือของหนวยกูภัยมีความปลอดภัยมากขึ้น
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ทั้งนี้ ควรเปนการฉีดน้ําลําตรงหรือลําแข็งตรง
ไปยังตนเพลิงหรือจุดทีม่ กี ารลุกไหมรนุ แรง หาก
เพลิงไหมอยูในขั้นเริ่มตน (Incipient Stage)
หรือเมื่อไฟเริ่มมอด (Decayed) และฉีดขึ้นไป
ยังเพดาน กรณีภายในหองระบายควันไดจาํ กัด
และควันพุง ทะลักออกมาจากประตูหรือหนาตาง
หามใชวิธีฉีดน้ําสะบัดไปมาไปที่ ชองเปดใดๆ
เพื่ อปดกั้ นหรือขัดขวางไมใหอากาศภายนอก
ไหลเขาไปอยางสะดวก
 ภายในโครงสร างอาคารระบายควั น
ไดอยางจํากัด (ระบายไดนอ ยหรือไมไดเลย) ไม
ตองทําอะไร ปลอยใหอยูในสภาพนั้นตอไปจน
กวาจะมีการฉีดน้ําหรือพรอมฉีดน้ํา (Continue
to limit ventilation until water is applied or
ready to be applied to the fire) แตตอ งตระหนัก
ไวตลอดเวลาวา การเปดหนาตางหรือเจาะชอง
หลังเพื่อระบายควัน หากทําเร็วเกินไปหรือไม
ระมัดระวังอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
จนทําใหเกิด Backdraft/Flashover ขึ้นมาได
 ขณะปฏิ บั ติ ง านระงั บ เหตุ ใ นบริ เวณ
ที่มีการเคลื่อนที่ของไฟ (Flow Paths) ภายใน
โครงสรางอาคารทีเ่ กิดเพลิงไหม ใหควบคุมแกส
รอนจากเพลิงดวยการใชนา้ํ หลอเย็น จนกวาจะ
หาตนเพลิงพบและฉีดน้ําดับโดยตรง (Control

gases by applying water to cool them until
water is able to be applied directly to the
seat of the fire) วิธนี สี้ ามารถชวยใหนกั ดับเพลิง
รอดพนจากการถูกปดลอมดวยเปลวไฟทีล่ กุ ทวม
ขึ้นมาอยางฉับพลันภายในหองได
 จํากัดการขยายตัวของเปลวไฟและลด
อุณหภูมหิ อ งดวยการปดประตูหรือหนาตางเพือ่
ยังยัง้ การเคลื่อนที่ของไฟจนกวาจะมีการฉีดน้ํา
ดับไฟซึ่งเปนหนึ่งของการโจมตีอัคคีภัย (Limit
fire growth and reduce temperatures by
closing doors or windows to interrupt the
flow path until water is applied to the fire as
part of a coordinated fire attack)
 โครงสรางที่ประตูหนาและประตูหลัง
เปดทิง้ ไว อีกทัง้ หนาตางถูกเจาะเปนชอง ใหฉดี
น้ําผานชองใดชองหนึ่งเขาไปขางในเพื่อทําให
สภาพการณทวั่ ทั้งโครงสรางดีขึ้น (Apply water
through one of the vents to improve conditions
throughout the structure)
 ทันทีที่สภาพการณภายในโครงสราง
อาคารมีความปลอดภัย ใหโจมตีเพลิงจากขางใน
อยางเต็มที่ เพิม่ ความเร็วและประสิทธิภาพการ
ดับไฟอยางทัว่ ถึงพรอมกับคนหาตัวผูป ระสบเหตุ
แลวทําการชวยชีวติ โดยเรงดวน (Continuing the

attack from the inside increases the speed
and effectiveness of fully extinguishing the
fire and searching for occupants)
และเพื่อใหการระงับเหตุเพลิงไหมและ
กูภัยดวยกลยุทธขางตนประสบผลสําเร็จตาม
ความมุง หมาย กอนลงมือทํางาน หัวหนาหนวย
ตองสั่งการใหมีการปฏิบตั ิดังตอไปนี้
 ประเมินอัคคีภย
ั (Size-up) แนใจวา
ไดสงั่ การใหสาํ รวจ 360 องศา รอบตัวอาคารที่
เกิดเหตุ และมีการรายงานขอมูลเกีย่ วกับจุดเกิด
เพลิงไหม แนวไฟลาม รวมถึงสภาพควันมาให
ใชประกอบการตัดสินใจสั่งการแลว
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ระบุทศิ ทางเคลือ่ นทีข่ องไฟ (Identify
the Flow Path) ตรวจสอบควันและเปลวไฟไหล
ออกทางไหน หนวยดับเพลิงจะเขามาระงับเหตุ
ทางใด จะติดตั้งพัดลมระบายจุดใด ฯลฯ ทั้งนี้
ตองไมลืมวา ทุกครั้งที่เจาะชองระบายควันคือ
การเพิ่มอัตราเคลื่อนที่ของไฟและควันใหสูงขึ้น
ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่เพลิงไหม
 หล อ เย็ น เพลิ ง ไหม จ ากภายนอกตั ว
อาคาร [Cool or “soften” the fire from the
exterior (Soften the Target)] การฉีดน้าํ จะทําให
ไอแกสรอนจากเพลิงไหมมีอุณหภูมิลดลงและ
สภาพการณภายในอาคารที่เกิดเพลิงไหมดีขึ้น
แมจะไมไดฉีดไปที่ตนเพลิงโดยตรงก็ตาม ทั้งนี้
ตองใชน้ําลําตรงหรือลําแข็งฉีดที่ตนเพลิงหรือ
เพดาน แตหามฉีดสะบัดปดชองหนาตาง
 ปดชองเปดทีไ่ ปยังหองตนเพลิง (Vent
close to the fire origin) ดวยเหตุผล การเจาะ
หรือเปดชองในหองหางจากหองตนเพลิงทําให
อุณหภูมใิ นหองเหลานัน้ สูงขึน้ อยางรวดเร็วและ
มี Flow Path เขาไปในพืน้ ทีไ่ มเกีย่ วของ โดยหอง
ตนเพลิงอาจจะเกิด Backdraft/Flashover และ
เปลวไฟพุงไปยังจุดทีก่ ําลังทําการระบายควัน
 ระบายควันรวมกับโจมตีดวยสายสูบ
(Coordinate ventilation with hose attack)
เมื่อมีการนําอากาศเขาไปในหองเกิดเพลิงไหม
ไฟจะมีปฏิกิริยาตอบโตทันทีและอาจทําใหเกิด


Backdraft/Flashover ขึน้ มาได แตหากไมฉดี น้าํ
ทําความเย็น การเจาะชองปดทําใหไฟขยายตัว
อยางรวดเร็ว และแนวโนมไฟจะลุกไหมรุนแรง
ฉับพลันมีสงู มาก เนือ่ งจากชองทางไฟไหลผาน
ใหมๆ ถูกเจาะหรือเปดออก ดังนัน้ จึงควรฉีดน้าํ
ดับไฟรวมกับการระบายควันไมจะเปนแนวนอน
(ทางประตู หนาตาง หรือผนัง) หรือแนวดิง่ (ทาง
หลังคา) เพือ่ ใหแนใจวาไฟจะไมขยายขนาดออก
ไปและการระบายควันเปนไปตามที่ตองการ
 เจาะชองระบายควันหองทีเ่ ขาไปคนหา
(VEIS; Vent Enter Isolate Search) ปดประตูหอ ง
ทันทีหลังจากเขาไปคนหา จากนั้นเจาะชองให
ควันขางในระบายออก วิธนี จี้ ะทําใหนกั ดับเพลิง
และผูติดอยูในอาคารมีโอกาสรอดมากขึ้น
 ปดประตูกน
ั้ (Close the door) การปด
ประตูที่กั้นระหวางผูอยูในอาคารกับเพลิงไหม

หรือระหวางนักดับเพลิงกับเปลวไฟจะทําใหระดับ
อุณหภูมิและปริมาณออกซิเจนอยูในภาวะทรง
ตัวและไมเปลี่ยนแปลงแบบกะทันหัน แนวโนม
ผูป ระสบเหตุและนักดับเพลิงจะรอดชีวติ มีสงู ขึน้
 ควบคุ มประตู ทางเข า (Control the
access door) ควบคุมประตูทใี่ ชเปนทางเขาไป
ในหองเกิดเพลิงไหม (ปดใหไดมากที่สุดเทาที่
จะทําได) เพือ่ จํากัดกระแสอากาศจะตามเขาไป
โดยใหควบคุมประตูไปจนกวาจะมีการฉีดน้ํา
ทันทีที่มีการโจมตีดวยสายสูบและนักดับเพลิง
อยูในสถานะที่ไดเปรียบ จึงเปดประตูออกได
ถึงจุดนี้จะไมใชเพลิงไหมที่ระบายควันไดจํากัด
(Ventilation-limited Fire) อีกตอไป นักดับเพลิง
สามารถระบายควันไดอยางเต็มที่เพื่อไลแกส
รอนและควันใหออกไปจากหองในปริมาณมาก
กวาที่เพลิงไหมสรางขึ้นมา
คําอธิบายเพิม่ เติม
เหตุเพลิงไหมที่ ระบายควันไดจํากัด
(Ventilation-limited Fire) หมายถึง สถานการณ
อัคคีภัยที่นักดับเพลิงเขาระงับเหตุไมสามารถ
ระบายควันไดอยางเต็มที่ เนื่องจากมีอุปสรรค
หลายประการ อาทิ
 โครงสรางภายในอาคารหรือหองเกิด
เพลิงไหมเปนลักษณะปดทึบ ผนังหนา และมี
ชองเปดนอยหรือไมมีเลย ภายในเต็มไปดวย
วัสดุสิ่งของซึ่งขัดขวางการระบายควัน ฯลฯ
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ภายนอกอาคารมีลักษณะถูกปดลอม
ไมสามารถเจาะชองใหควันขางในระบายออกมา
ในปริมาณมากได
แนวทางปฏิบตั ใิ นการระงับเหตุเพลิงไหม
ลักษณะนี้คอื “ปดหองทิง้ ไวกอน” (Isolation)
เมื่อมีหัวฉีดน้ําพรอมจะปฏิบัติการโจมตีไฟ จึง
ทําการระบายควันได แตตองทําอยางรอบคอบ
ระมัดระวัง หากทําเร็วเกินไปอาจเกิด Backdraft
/Flashover ขึน้ มาภายในหองได หรือใชเทคนิค
“ควบคุมประตูทางเขา” (Control the access
door) ซึง่ บางหนวยเรียกวา “Anti-ventilation”
ตามที่ไดอธิบายไปแลวขางตน
การเคลื่อนที่ของเพลิงไหม (Flow Paths)
สตีเวน เคอรเบอร (Stephen Kerber) ผูอํานวยการ

เหตุผลวา ทําไมเปลวไฟและควันจึงกระจายตัว
ออกมาทุกทิศทางรวมทั้งดานขางและดานลาง
แทนที่จะลุกขึ้นไปตามแนวนิ่งในทิศทางเดียว
(หากมีการเจาะเพดานหรือหลังคาใหไฟเคลือ่ นที่
ขึ้นไปขางบนไดสะดวก การเคลื่อนที่ออกดาน
ขางจะนอยลง)
เปลวไฟและควันทีเ่ คลือ่ นออกจากแหลง
สะสมใตหลังคาซึง่ มีความดันอากาศสูงสามารถ
จะไปไดทุกที่ภายในหอง ทําใหเกิดการลุกลาม
ครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั้ หมด และหากมีชอ งเปดหรือ
แมแตรอยแตกๆ ก็สามารถจะเคลือ่ นทีอ่ อกนอก
หองไปได นักดับเพลิงหรือผู ติดอยู ในอาคาร
หากอยูในตําแหนงที่มีการเคลื่อนที่ของไฟและ
ควันมีความเสีย่ งจะไดรบั อันตรายสูงมาก ดังนัน้

สถาบันวิจยั ความปลอดภัยของนักดับเพลิงแหง
สถาบัน Underwriters Laboratories นิยามไววา
“การเคลื่อนที่ของความรอนและควันจากบริเวณ
ทีม่ คี วามกดอากาศสูง (แรงดันอากาศสูง) ภายใน
พื้ นที่ เกิดเพลิงไปยังบริเวณที่ มีความกดอากาศ
ต่ําทั้ งหมด ไมวาจะเปนภายในหรือภายนอกตัว
อาคาร” (the movement of heat and smoke from
the higher air pressure within the fire area to all
other lower air pressure areas both inside and
outside of a fire building) โดยในชัน้ การลุกไหม
เริ่มตน เปลวไฟ ควัน อนุภาค และแกสรอนจะ
เคลือ่ นทีต่ ามแนวดิง่ ขึน้ ไปยังหลังคาหรือเพดาน
ที่ขวางกั้นอยู แตเมื่อมีการลุกไหมตอเนื่องจะมี
การสะสมตัวอยางหนาแนนในบริเวณนั้น ทั้ง
เปลวไฟและควันจะมีแรงดันทีส่ ง มาจากดานลาง
สูงขึน้ เรือ่ ยๆ จนกระทัง่ ตองเคลือ่ นทีอ่ อกไปโดย
รอบและวิง่ ไปหาบริเวณทีม่ แี รงดันต่าํ กวา (ดวย
ความเร็วเฉลี่ย 16-32 ก.ม./ชั่วโมง) จึงเปน

จึงมีคําแนะนําใหกม ต่าํ หรือคลานไปตามพืน้ ซึง่
เปนบริเวณที่มี Flow Path นอยกวาบริเวณอื่น
เพราะพื้นหองเปนจุดต่ําสุดของหองมีความดัน
อากาศสูงกวาพื้นที่ที่อยูเหนือขึ้นไป
ทั้งนี้ การระงับ ยับยั้ง หรือควบคุมการ
เคลื่อนที่ของไฟและควันเพื่อไมใหทําอันตราย
นักดับเพลิงและผูติดอยูขางใน สามารถทําได
ดวยการปดประตู หนาตาง และชองเปดตางๆ
ของหองเกิดเหตุแลวปลอยไฟไหมตอ ไปจนมอด
ไปเอง แตตองแนใจวาไมมีคนติดอยูในนั้นแลว ฉับพลันอาจทําใหไฟในหองลุกไหมรุนแรงขึ้น
กรณีมีคนติดอยูขางในหรือสงสัยวาจะมี ใหใช กวาเดิมหลายเทาตัวซึ่งจะสงผลกระทบตอการ
ยุทธวิธเี ขาไปในหองแลวปดประตูตามหลังทันที กูภัย/ชวยชีวิต จนเกิดความลมเหลวลงไปได
จากนั้ นฉีดน้ําเพื่ อลดอุณหภูมิหองและคุ มกัน
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