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ไฟไหมอาคารบานเรือนในยุคปจจุบันนี้
แตกตางไปจากอดีต โดยเปนงานทาทายอยางยิง่
สําหรับนักดับเพลิงรวมสมัยเพราะสิ่งแวดลอม
ดานอัคคีภัยเปล่ียนแปลงไปอยางเห็นไดชดั การ
ดับเพลิงดวยวิธีด้ังเดิมท่ีเคยปฏิบัติกนัมาหลาย
ทศวรรษอาจไมเพียงพอจะทําใหประสบความ
สําเร็จและมีความปลอดภัยแกผูปฏิบัติงาน

อัคคีภัยท่ีเกิดข้ึนทุกวันนี้มีความเสี่ยงสูง
มาก เกิดจากตัวแปร เงื่อนไข และปจจัยตางๆ
อาทิ อาคารบานเรือนมีขนาดใหญกวาเดิม มี
โครงสรางและมิติซับซอน ใชวัสดุชนิดใหมๆ
สังเคราะหจากปโตรเลียม รวมไปถงึการใชผนัง
ทนไฟซึง่จดุออนขอหนึง่คือ มีสวนทําใหเปลวไฟ

ไหมตอไปตราบเทาท่ีสวนประกอบภายในหองยงั
ไหมไมหมด อีกท้ังมีแนวโนมจะเกิดภาวะขาด
ออกซิเจนภายในพื้นท่ีปดทึบหรือมีการระบาย
อากาศจาํกดั เม่ือเปดหองหรือเจาะชองนาํอากาศ
เขาไป จะเกิด Backdraft ไดอยางงายดาย

เพลิงไหมในหองท่ีมีการระบายอากาศ
นอยหรือจํากัด ทําใหเกิดควันปริมาณมากและ
ยากจะระบตุนเพลิงจากการสงัเกตจากภายนอก
แตหากเปดชองใหอากาศใหมเคล่ือนท่ีเขาไป
อยางรวดเร็วและในปริมาณมากอาจทําใหเกิด
Backdraft หรืออยางนอยจะสงผลกระทบตอนกั
ดับเพลิงท่ีอยูตรงตําแหนงควันพุงออกมาปะทะ
แลวหลบไมทัน หรืออ่ืนๆ

ท้ังนี ้อาคารรูปแบบตางๆ มีการเคล่ือนท่ี
ของไฟ (Flow Paths) ภายในโครงสรางกาํลังเกดิ
เพลิงไหม หากปฏิบติังานดับไฟหรือกูภัยบริเวณ
ดังกลาวจะทําใหเกิดความเสี่ยงแกนักดับเพลิง
และเหยื่อผูประสบภัยขางในอาคาร การหยุด
หรือยับยั้งการเคล่ือนท่ีของไฟภายในตัวอาคาร
สามารถแกปญหานี้ได โดยใชอุปกรณสมัยใหม
และประสบการณอันช่าํชองของนักดับเพลิง ซึง่
จะทําใหเกิดผลลัพธ 3 ประการ ไดแก

 ลดความรอน (HEAT) ท่ีเกิดข้ึนในตัว
โครงสรางอาคาร

 ลดแนวโนมหรือความเปนไปไดท่ีจะ
เกิดปรากฏการณ Flashover

 เพิ่มโอกาสรอดชีวิตใหท้ังนักดับเพลิง
และผูประสบเหตุในอาคาร

กลยุทธระงับเหตุอัคคีภัยและการ
ชวยชีวิตผูประสบภัยบนพ้ืนฐานพฤตกิรรม
เพลิงไหมภายในอาคาร

 ฉีดน้ําจากภายนอกตัวอาคารไปยัง
เพลิงไหมเร็วท่ีสดุเทาท่ีจะทําได (Applying water
to the fire as soon as possible from the
outside) เพื่อทําความเย็นใหกับโครงสรางและ
สิ่งแวดลอม และชวยนักดับเพลิงอยูในสถานะ
ไดเปรียบ นักดับเพลิงสามารถหลอเย็นหองท่ี
เกดิเพลิงไหมหรือใกลเคียงดวยการฉีดน้าํเขาไป
ทางประตู หนาตาง รวมถึงชองเปดตางๆ การ
โจมตีจากภายนอกจะชวยยดืเวลาเอาชวิีตรอดของ
ผูติดอยูขางในและทําใหการคนหาและใหความ
ชวยเหลือของหนวยกูภัยมีความปลอดภัยมากข้ึน
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ท้ังนี้ ควรเปนการฉีดน้ําลําตรงหรือลําแข็งตรง
ไปยงัตนเพลิงหรือจดุท่ีมีการลุกไหมรุนแรง หาก
เพลิงไหมอยูในข้ันเร่ิมตน (Incipient Stage)
หรือเม่ือไฟเร่ิมมอด (Decayed) และฉีดข้ึนไป
ยังเพดาน กรณีภายในหองระบายควันไดจาํกัด
และควันพุงทะลักออกมาจากประตูหรือหนาตาง
หามใชวิธีฉีดน้ําสะบัดไปมาไปท่ีชองเปดใดๆ
เพื่อปดกั้นหรือขัดขวางไมใหอากาศภายนอก
ไหลเขาไปอยางสะดวก

 ภายในโครงสรางอาคารระบายควัน
ไดอยางจาํกดั (ระบายไดนอยหรือไมไดเลย) ไม
ตองทําอะไร ปลอยใหอยูในสภาพนั้นตอไปจน
กวาจะมีการฉีดน้ําหรือพรอมฉีดน้ํา (Continue
to limit ventilation until water is applied or
ready to be applied to the fire) แตตองตระหนกั
ไวตลอดเวลาวา การเปดหนาตางหรือเจาะชอง
หลังเพื่อระบายควัน หากทําเร็วเกินไปหรือไม
ระมัดระวังอาจจะเกิดการเปล่ียนแปลงภายใน
จนทําใหเกิด Backdraft/Flashover ข้ึนมาได

 ขณะปฏิบัติงานระงับเหตุในบริเวณ
ท่ีมีการเคล่ือนท่ีของไฟ (Flow Paths) ภายใน
โครงสรางอาคารท่ีเกดิเพลิงไหม ใหควบคุมแกส
รอนจากเพลิงดวยการใชน้าํหลอเยน็ จนกวาจะ
หาตนเพลิงพบและฉีดน้ําดับโดยตรง (Control

gases by applying water to cool them until
water is able to be applied directly to the
seat of the fire) วิธนีีส้ามารถชวยใหนกัดับเพลิง
รอดพนจากการถกูปดลอมดวยเปลวไฟท่ีลุกทวม
ข้ึนมาอยางฉับพลันภายในหองได

 จาํกดัการขยายตัวของเปลวไฟและลด
อุณหภูมิหองดวยการปดประตูหรือหนาตางเพือ่
ยังยัง้การเคล่ือนท่ีของไฟจนกวาจะมีการฉีดน้ํา
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)

 โครงสรางท่ีประตูหนาและประตูหลัง
เปดท้ิงไว อีกท้ังหนาตางถกูเจาะเปนชอง ใหฉีด
น้ําผานชองใดชองหนึ่งเขาไปขางในเพื่อทําให
สภาพการณท่ัวท้ังโครงสรางดีข้ึน (Apply water
through one of the vents to improve conditions
throughout the structure)

 ทันทีท่ีสภาพการณภายในโครงสราง
อาคารมีความปลอดภัย ใหโจมตีเพลิงจากขางใน
อยางเต็มท่ี เพิม่ความเร็วและประสทิธิภาพการ
ดับไฟอยางท่ัวถงึพรอมกบัคนหาตัวผูประสบเหตุ
แลวทําการชวยชวิีตโดยเรงดวน (Continuing the

attack from the inside increases the speed
and effectiveness of fully extinguishing the
fire and searching for occupants)

และเพื่อใหการระงับเหตุเพลิงไหมและ
กูภัยดวยกลยุทธขางตนประสบผลสําเร็จตาม
ความมุงหมาย กอนลงมือทํางาน หัวหนาหนวย
ตองสั่งการใหมีการปฏิบติัดังตอไปนี้

 ประเมินอคัคีภยั (Size-up) แนใจวา
ไดสัง่การใหสาํรวจ 360 องศา รอบตัวอาคารท่ี
เกดิเหตุ และมีการรายงานขอมูลเกีย่วกบัจดุเกดิ
เพลิงไหม แนวไฟลาม รวมถึงสภาพควันมาให
ใชประกอบการตัดสินใจสั่งการแลว
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 ระบุทศิทางเคลือ่นทีข่องไฟ (Identify
the Flow Path) ตรวจสอบควันและเปลวไฟไหล
ออกทางไหน หนวยดับเพลิงจะเขามาระงับเหตุ
ทางใด จะติดต้ังพัดลมระบายจุดใด ฯลฯ ท้ังนี้
ตองไมลืมวา ทุกคร้ังท่ีเจาะชองระบายควันคือ
การเพิ่มอัตราเคล่ือนท่ีของไฟและควันใหสูงข้ึน
ท้ังภายในและภายนอกพื้นท่ีเพลิงไหม

 หลอเย็นเพลิงไหมจากภายนอกตัว
อาคาร [Cool or “soften” the fire from the
exterior (Soften the Target)] การฉีดน้าํจะทําให
ไอแกสรอนจากเพลิงไหมมีอุณหภูมิลดลงและ
สภาพการณภายในอาคารท่ีเกิดเพลิงไหมดีข้ึน
แมจะไมไดฉีดไปท่ีตนเพลิงโดยตรงก็ตาม ท้ังนี้
ตองใชน้ําลําตรงหรือลําแข็งฉีดท่ีตนเพลิงหรือ
เพดาน แตหามฉีดสะบัดปดชองหนาตาง

 ปดชองเปดท่ีไปยงัหองตนเพลิง (Vent
close to the fire origin) ดวยเหตุผล การเจาะ
หรือเปดชองในหองหางจากหองตนเพลิงทําให
อุณหภูมิในหองเหลานัน้สงูข้ึนอยางรวดเร็วและ
มี Flow Path เขาไปในพืน้ท่ีไมเกีย่วของ โดยหอง
ตนเพลิงอาจจะเกิด Backdraft/Flashover และ
เปลวไฟพุงไปยังจุดท่ีกําลังทําการระบายควัน

 ระบายควันรวมกับโจมตีดวยสายสูบ
(Coordinate ventilation with hose attack)
เม่ือมีการนําอากาศเขาไปในหองเกิดเพลิงไหม
ไฟจะมีปฏิกิริยาตอบโตทันทีและอาจทําใหเกิด

Backdraft/Flashover ข้ึนมาได แตหากไมฉีดน้าํ
ทําความเย็น การเจาะชองปดทําใหไฟขยายตัว
อยางรวดเร็ว และแนวโนมไฟจะลุกไหมรุนแรง
ฉับพลันมีสงูมาก เนือ่งจากชองทางไฟไหลผาน
ใหมๆ ถกูเจาะหรือเปดออก ดังนัน้จงึควรฉีดน้าํ
ดับไฟรวมกบัการระบายควันไมจะเปนแนวนอน
(ทางประตู หนาตาง หรือผนงั) หรือแนวด่ิง (ทาง
หลังคา) เพือ่ใหแนใจวาไฟจะไมขยายขนาดออก
ไปและการระบายควันเปนไปตามท่ีตองการ

 เจาะชองระบายควันหองท่ีเขาไปคนหา
(VEIS; Vent Enter Isolate Search) ปดประตูหอง
ทันทีหลังจากเขาไปคนหา จากนั้นเจาะชองให
ควันขางในระบายออก วิธนีีจ้ะทําใหนกัดับเพลิง
และผูติดอยูในอาคารมีโอกาสรอดมากข้ึน

 ปดประตูกัน้ (Close the door) การปด
ประตูท่ีกั้นระหวางผูอยูในอาคารกับเพลิงไหม

หรอืระหวางนักดับเพลงิกับเปลวไฟจะทาํใหระดับ
อุณหภูมิและปริมาณออกซิเจนอยูในภาวะทรง
ตัวและไมเปล่ียนแปลงแบบกะทันหัน แนวโนม
ผูประสบเหตุและนกัดับเพลิงจะรอดชวิีตมีสงูข้ึน

 ควบคุมประตูทางเขา (Control the
access door) ควบคุมประตูท่ีใชเปนทางเขาไป
ในหองเกิดเพลิงไหม (ปดใหไดมากท่ีสุดเทาท่ี
จะทําได) เพือ่จาํกดักระแสอากาศจะตามเขาไป
โดยใหควบคุมประตูไปจนกวาจะมีการฉีดน้ํา
ทันทีท่ีมีการโจมตีดวยสายสูบและนักดับเพลิง
อยูในสถานะท่ีไดเปรียบ จึงเปดประตูออกได
ถึงจุดนี้จะไมใชเพลิงไหมท่ีระบายควันไดจํากัด
(Ventilation-limited Fire) อีกตอไป นกัดับเพลิง
สามารถระบายควันไดอยางเต็มท่ีเพื่อไลแกส
รอนและควันใหออกไปจากหองในปริมาณมาก
กวาท่ีเพลิงไหมสรางข้ึนมา

คาํอธบิายเพิม่เตมิ
เหตุเพลิงไหมที่ระบายควันไดจํากัด

(Ventilation-limited Fire) หมายถงึ สถานการณ
อัคคีภัยท่ีนักดับเพลิงเขาระงับเหตุไมสามารถ
ระบายควันไดอยางเต็มท่ี เนื่องจากมีอุปสรรค
หลายประการ อาทิ

 โครงสรางภายในอาคารหรือหองเกิด
เพลิงไหมเปนลักษณะปดทึบ ผนังหนา และมี
ชองเปดนอยหรือไมมีเลย ภายในเต็มไปดวย
วัสดุสิ่งของซึ่งขัดขวางการระบายควัน ฯลฯ
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 ภายนอกอาคารมีลักษณะถูกปดลอม
ไมสามารถเจาะชองใหควันขางในระบายออกมา
ในปริมาณมากได

แนวทางปฏิบติัในการระงบัเหตุเพลิงไหม
ลักษณะนี้คือ “ปดหองทิง้ไวกอน” (Isolation)
เม่ือมีหัวฉีดน้ําพรอมจะปฏิบัติการโจมตีไฟ จึง
ทําการระบายควันได แตตองทําอยางรอบคอบ
ระมัดระวัง หากทําเร็วเกนิไปอาจเกดิ Backdraft
/Flashover ข้ึนมาภายในหองได หรือใชเทคนคิ
“ควบคมุประตทูางเขา” (Control the access
door) ซึง่บางหนวยเรียกวา “Anti-ventilation”
ตามท่ีไดอธิบายไปแลวขางตน

การเคลื่อนที่ของเพลิงไหม (Flow Paths)
สตีเวน เคอรเบอร (Stephen Kerber) ผูอํานวยการ

เหตุผลวา ทําไมเปลวไฟและควันจึงกระจายตัว
ออกมาทุกทิศทางรวมท้ังดานขางและดานลาง
แทนท่ีจะลุกข้ึนไปตามแนวนิ่งในทิศทางเดียว
(หากมีการเจาะเพดานหรือหลังคาใหไฟเคล่ือนท่ี
ข้ึนไปขางบนไดสะดวก การเคล่ือนท่ีออกดาน
ขางจะนอยลง)

เปลวไฟและควันท่ีเคล่ือนออกจากแหลง
สะสมใตหลังคาซึง่มีความดันอากาศสงูสามารถ
จะไปไดทุกท่ีภายในหอง ทําใหเกิดการลุกลาม
ครอบคลุมพืน้ท่ีท้ังหมด และหากมีชองเปดหรือ
แมแตรอยแตกๆ กส็ามารถจะเคล่ือนท่ีออกนอก
หองไปได นักดับเพลิงหรือผูติดอยูในอาคาร
หากอยูในตําแหนงท่ีมีการเคล่ือนท่ีของไฟและ
ควันมีความเสีย่งจะไดรับอันตรายสงูมาก ดังนัน้

สถาบนัวิจยัความปลอดภัยของนกัดับเพลิงแหง
สถาบนั Underwriters Laboratories นยิามไววา
“การเคลื่อนที่ของความรอนและควันจากบริเวณ
ทีมี่ความกดอากาศสูง (แรงดันอากาศสูง) ภายใน
พื้นที่เกิดเพลิงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศ
ตํ่าทั้งหมด 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) โดยในชัน้การลุกไหม
เร่ิมตน เปลวไฟ ควัน อนุภาค และแกสรอนจะ
เคล่ือนท่ีตามแนวด่ิงข้ึนไปยงัหลังคาหรือเพดาน
ท่ีขวางกั้นอยู แตเม่ือมีการลุกไหมตอเนื่องจะมี
การสะสมตัวอยางหนาแนนในบริเวณนั้น ท้ัง
เปลวไฟและควันจะมีแรงดันท่ีสงมาจากดานลาง
สงูข้ึนเร่ือยๆ จนกระท่ังตองเคล่ือนท่ีออกไปโดย
รอบและว่ิงไปหาบริเวณท่ีมีแรงดันตํ่ากวา (ดวย
ความเร็วเฉล่ีย 16-32 ก.ม./ชั่วโมง) จึงเปน

จงึมีคําแนะนาํใหกมตํ่าหรือคลานไปตามพืน้ซึง่
เปนบริเวณท่ีมี Flow Path นอยกวาบริเวณอ่ืน
เพราะพื้นหองเปนจุดตํ่าสุดของหองมีความดัน
อากาศสูงกวาพื้นท่ีท่ีอยูเหนือข้ึนไป

ท้ังนี้ การระงับ ยับยั้ง หรือควบคุมการ
เคล่ือนท่ีของไฟและควันเพื่อไมใหทําอันตราย
นักดับเพลิงและผูติดอยูขางใน สามารถทําได
ดวยการปดประตู หนาตาง และชองเปดตางๆ
ของหองเกดิเหตุแลวปลอยไฟไหมตอไปจนมอด
ไปเอง แตตองแนใจวาไมมีคนติดอยูในนั้นแลว
กรณีมีคนติดอยูขางในหรือสงสัยวาจะมี ใหใช
ยทุธวิธเีขาไปในหองแลวปดประตูตามหลังทันที
จากนั้นฉีดน้ําเพื่อลดอุณหภูมิหองและคุมกัน
การคนหาผูประสบภัย โดยสามารถเจาะชอง
ระบายอากาศไดบางตามความเหมาะสม ข้ึนอยู
กบัสถานการณเพลิงไหมท่ีกาํลังเกดิข้ึน แตตอง
ทําดวยความรอบคอบและระมัดระวัง เนือ่งจาก
การนาํอากาศใหมเขามาในหองปริมาณมากแบบ

ฉับพลันอาจทําใหไฟในหองลุกไหมรุนแรงข้ึน
กวาเดิมหลายเทาตัวซึ่งจะสงผลกระทบตอการ
กูภัย/ชวยชีวิต จนเกิดความลมเหลวลงไปได
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