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ความรูพ นื้ ฐานเกีย่ วกับลิฟตเปนสิง่ จําเปน
สําหรับนักดับเพลิงที่ เขาปฏิบัติงานระงับเหตุ
เพลิงไหมบนอาคารสูง ลิฟตสามารถลําเลียง
คนและอุปกรณไปยังชัน้ อาคารที่อยูส ูงขึ้นไปได
นักดับเพลิงสามารถใชประโยชนจากลิฟตไดใน
ชวงเริม่ ตนการเกิดเพลิงไหม แตกต็ อ งเตรียมแก
ปญหาลิฟตใชการไมไดเมือ่ ไดรบั ความเสียหาย
จากน้าํ หรือถูกตัดกระแสไฟฟา
กฎบางขอของการใชลฟ
ิ ต
1. หากเพลิงไหมเกิดขึน้ ทีช่ นั้ ที่ 7 หรือต่าํ
กวา ใหใชบันได
2. นักดับเพลิงตองหยุดลิฟตทกุ 2-3 ชัน้
เพื่อตรวจสอบไฟและควันในปลองลิฟต
3. นั ก ดั บ เพลิ ง ที่ ได รั บ มอบหมายให
ควบคุมลิฟตตอ งสวมอุปกรณปอ งกันสวนบุคคล
ครบชุดและถือตะขอเหล็กคูห นึ่ง
4. ขณะนักดับเพลิงโดยสารลิฟต ตอง
ระวังอยาใหน้ําหนักบรรทุกเกินขีดจํากัด
5. ใชลฟิ ตเดินทางไปทีช่ นั้ ทีส่ องต่าํ กวาชัน้
ทีไ่ ดรบั รายงานเพลิงไหม (สมมตไดรบั รายงาน
เพลิ งไหม ที่ ชั้ น 4 ให ใช ลิ ฟต ขึ้ นไปที่ ชั้ น 2)
จากนั้นเดินขึ้นบันไดชัน้ ที่เหลือไปยังจุดหมาย
6. เมื่อเลือกใชลิฟตอาคารสูง แนใจวา
ไดเลือกลิฟตที่จอดไดทุกชั้น (local elevators)
ไมใชลิฟตดว น (express elevators) ซึ่งไมจอด
ทุกชั้น แตจะขึ้นไปยังชั้นที่ตองการโดยไมหยุด
จอดชั้นใด (เชน ลิฟตดวนขึ้นไปยังชั้นที่ 50 จะ
ขึ้นไปยังชั้นเปาหมายไมหยุดแวะชั้นอื่น)

อุปกรณตรวจจับควันหรือความรอน การทํางาน
ของหัวกระจายน้าํ ดับเพลิง (สปริงเคลอร) สําหรับ
ระบบบังคับดวยมือจะใชกญ
ุ แจควบคุมลิฟต เมือ่
ลิฟตมาถึงชั้นลอบบี้แลว ประตูเปดเขาลิฟตใน
ปลองลิฟตทุกบานจะเปดคางไว เพื่อใหนักดับ
เพลิงตรวจสอบใหแนใจวาไมมีผู อยู ในอาคาร
ติดคางอยูบนชั้นเหนือชั้นลอบบี้

7. เมื่อมีไฟเตือนภายในตัวลิฟตบอกให
รูว า เครือ่ งตรวจจับควันภายในปลองลิฟตทาํ งาน
(ตรวจจับควันไฟได) มี 2 วิธีที่ใชควบคุมการ
ทํางานของลิฟตในสถานการณนซี้ งึ่ นักดับเพลิง
ตองทําความคุนเคย ไดแก
 Phase I (Recall) ลิฟ ต จ ะถู ก เรี ย ก
กลับไปจอดที่ชั้นลอบบี้ดวยการบังคับดวยมือ
(แมนวล) แตตกึ สูงบางแหงจะมีระบบนี้ทาํ งาน
อัตโนมัติ โดยลิฟตจะกลับลงไปที่ชนั้ ลอบบีด้ วย
ตัวเอง โดยมีตัวกระตุน เชน สัญญาณเตือนจาก

Phase II (firefighter mode) ควบคุม
ดวยนักดับเพลิง ทันที่ตูลิฟตลงมาถึงชั้นลอบบี้
นักดับเพลิงทีเ่ ขาระงับเหตุในตัวอาคารจะทําการ
ควบคุมลิฟตดว ยมือ (แมนวล) โดยใชกญ
ุ แจลิฟต
ในการทํางานแบบ Phase II นักดับเพลิง
สามารถควบคุมลิฟตอยางอิสระในภาวะฉุกเฉิน
แตอาคารเกาบางแหงไมมรี ะบบการทํางานแบบ
Phase II ซึง่ นักดับเพลิงตองไมใชงานลิฟตทไี่ มมี
การทํางานแบบ Phase II ดังกลาว
กุญแจลิฟตจะแตกตางกันไปตามผูผลิต
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บางรัฐ เชน ฟลอริดา มีกฎหมายกําหนดไววา
ลิฟตที่ใชขึ้นลงภายในตัวอาคารสูงทั้งหมดของ
รัฐตองใชกุญแจลิฟตชนิดเดียวกัน มาตรฐาน
ASMEA17.1 ฉบับป 2007 “ขอกําหนดความ
ปลอดภัยของลิฟตและบันไดเลื่อน” (Safety
Code for Elevators and Escalators) กําหนด
ใหใชกญ
ุ แจทีใ่ ชงานไดกบั ลิฟตทกุ ตัว (Universal
Key) เรียกวา “FEO-K1” ปจจุบันบางรัฐก็นํา
รูปแบบนี้ไปใชเชนกัน ดังนั้น นักดับเพลิงที่เขา
ระงับเหตุในอาคารและมีหนาทีค่ วบคุมลิฟตตอ ง
ศึกษาขอกฎหมายทองถิน่ ของตัวเอง และลิฟตที่
จะควบคุมนั้นตองใชลูกกุญแจสําหรับไขเฉพาะ
หรือใชลกู กุญแจทีส่ ามารถไขไดทุกตัว หากตอง
ใชลกู กุญแจเฉพาะ ใหสอบถามเจาหนาทีอ่ าคาร
ถึงที่เก็บรักษากุญแจลิฟต (สวนใหญจะเก็บไว
ในหองธุรการหรือหองควบคุมควบคุมอัคคีภยั )
ตอไปนีเ้ ปนขัน้ ตอนปฏิบตั กิ ารควบคุม
ลิฟตแบบ Phase II
 ค น หาที่ เ ก็ บ ลู ก กุ ญ แจควบคุ ม ลิ ฟ ต
ขณะเกิดเพลิงไหม แลวนําออกมา
 สอดลูกกุญแจเขาไปชองเสียบกุญแจ
ควบคุมลิฟต (ขอบสีแดง) แลวหมุนไปยังตําแหนง
เปดซึง่ จะทําใหลฟิ ตกลับลงมายังชัน้ ลอบบี้ และ
ตัวลิฟตจะอยูใ นการควบคุมจองนักดับเพลิง
 กดยกเลิ ก การทํางานของลิ ฟ ต ที่ ปุ ม
บังคับภายในตัวลิฟตซงึ่ จะเปนการยกเลิกคําสัง่
การทํางานทั้งหมดของตัวลิฟตทตี่ งั้ ไวกอนหนา
 สอดลูกกุญแจลิฟตสําหรับใชดับเพลิง
เขาไปในชองกุญแจแลวหมุนไปที่ตําแหนงเปด
ซึ่ งจะทําใหนักดับเพลิงสามารถบังคับลิฟตได
ภายในตัวลิฟต
 เมือ
่ เปดการใชงานลิฟตสาํ หรับดับเพลิง
แลว ประตูลฟิ ตจะเปดและปดไดดว ยการกดปุม
บั งคั บที่ แผงควบคุ ม ซึ่ งนั กดั บเพลิ งสามารถ
ใชงานลิฟตระหวางการดับเพลิงไดจนเสร็จสิ้น
ภารกิจ นักดับเพลิงสามารถเลือกชั้ นที่ จะขึ้ น
ไปได แตจําไววา เมื่อถึงชั้นที่ตองการแลว ให
กดปุม เปดประตูลฟิ ตคา งไวจนกวาประตูลฟิ ตจะ
เปดออกกวางสุด

เพือ่ ใหตวั ลิฟตคงอยูท ชี่ นั้ ทีต่ อ งการ ให
หมุนกุญแจสวิทชของตัวลิฟตไปยังตําแหนง Hold
นักดับเพลิงตองมีแหลกแหลมหรือเหล็กตะขอ
ติดตัวไปดวยสําหรับเอาไวขดั ตัวลิฟตไมใหเคลือ่ น
ขึน้ ลงกรณีสวิทชกญ
ุ แจเสีย
 ระหว างลิ ฟ ต เคลื่ อนไปข างบน ควร
หยุดลิฟตเพือ่ ตรวจสอบเบรกของลิฟต เมือ่ ลิฟต


หยุด เปดประตูออกแลวใชไฟฉายสองไปตาม
ปลองลิฟตเพื่อตรวจดูควันหรือน้ํา หากลิฟตไม
ตอบสนองการทดสอบนี้ กดปุมใหลิฟตกลับลง
ไปที่ลอบบี้แลวเปลี่ยนไปใชลิฟตตัวใหม กรณี
พบควันไฟหรือน้ําในปลองลิฟต ใหรีบออกจาก
ตัวลิฟตโดยเร็ว แลวใชบันไดเดินทางไปยังชั้น
ที่เหลือ
 หามจอดลิฟตบนชั้นที่เกิดไฟไหม ให
จอดลิฟตทชี่ นั้ ซึง่ อยูด า นลางลงไปสองชัน้ (สมมติ
ไฟไหมชั้น 10 ใหหยุดลิฟตชั้น 8) จากนั้นเดิน
ขึ้นบันไดไปยังชั้นที่ตอ งการ
 ระหวางการเกิดเพลิงไหมขั้ นเริ่ มตน
เนือ่ งจากความตองการกําลังคนในการระงับเหตุ
เพลิงไหม หนวยดับเพลิงบางแหงอนุญาตให
หนวยระง บั เหตุเบือ้ งตนบังคับลิฟตใหลฟิ ตกลับ
ไปยังชั้นลอบบี้ตามรูปแบบ Phase I หลังออก
จากออกจากตัวลิฟตไปแลว วิธีนี้สามารถทําได
ดวยการหมุนกุญแจที่ อยู ภายในตัวลิฟตไปยัง
ตําแหนงปด (OFF)
 หัวหนาหนวยตองแตงตั้งนักดับเพลิง
นายหนึง่ ทําหนาทีค่ วบคุมลิฟตดบั เพลิงเพือ่ คอย
กํากับการทํางานของลิฟตโดยทีน่ ักดับเพลิงคน
อื่นในหนวยไมตองเสียเวลาเรียนรูเพิม่ เติมเพื่อ
บังคับลิฟตดับเพลิง ทั้งนี้ นักดับเพลิงที่ไดรับ
มอบหมายใหควบคุมลิฟตดบั เพลิงตองมีความรู
ความเขาใจระบบการทํางานของลิฟตในอาคาร
ที่เกิดเหตุเปนอยางดี
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