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Fire Training

การปองกันอุบัติภัยและภัยพิบัติ ภาษา
ญี่ปุนใชคําวา “โบไซ” (BOSAI) ซึ่งมีกิจกรรม
รณรงคอยางกวางขวางผานสื่อทุกสือ่ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน สถานีโทรทัศนและวิทยุแหง
ชาติญปี่ นุ (NHK) ไดจดั กิจกรรมรณรงค BOSAI
เช นกั น โดยล าสุ ดได สั มภาษณ คุ ณ โทกิ โยชิ
ยามาดะ (Tokiyoshi Yamada) ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยอัคคีภัยและภัยพิบัติแหงชาติญี่ปุน
(Director of the National Research Institute
of Fire and Disaster) กระจายเสียงทัว่ ประเทศ
ญีป่ นุ และในอีกหลายประเทศ ซึง่ มีเนื้อหาสาระ
นารูนาสนใจจึงเขานํามาเผยแพร ตอดังนี้
คุณยามาดะเริม่ บรรยายดวยการอธิบาย
ความหมายของกิจกรรม BOSAI ในญีป่ นุ BOSAI
หมายถึงมาตรการรักษาชีวติ รอด เปนการแนะนํา
วิธปี อ งกันตัวเองจากอุบตั ภิ ยั อัคคีภยั ภัยธรรมชาติ
ตัง้ แตแผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ไตฝนุ ไฟไหม
ดินถลม น้ําทวม รถคว่ํา รถไฟตกราง ฯลฯ จุด
มุงหมายเพื่อใหชาวญี่ปุนและตางชาติที่อาศัย
อยูใ นญีป่ นุ ปลอดภัยจากเหตุรา ยตางๆ ดังกลาว
สําหรับอัคคีภัย จะเปนการอธิบายให
ประชาชนเขาใจอันตรายของไฟและควัน รวมทัง้
แนะนําวิธหี นีออกมาจากบาน อาคาร หรือตึกที่
กําลังเกิดเพลิงไหม

“ฤดูหนาวทีแ่ หงแลงในญีป่ นุ มีความเสีย่ ง
สูงจะเกิดเพลิงไหม ฟาผาหรือแผนดินไหวก็ทาํ ให
เกิดไฟไหมไดงา ย” คุณยามาดะเตือนวา "ควันไฟ
ที่ รอนจัดเต็มไปดวยแกสพิษ โดยเฉพาะแกส
คารบอนมอนอกไซด ตองไมหายใจเอาแกสนี้
เขาไป เพราะแคหายใจเอาแกสนีเ้ ขาไปในปริมาณ
เพียงเล็กนอยก็อาจทําใหเสียชีวิตได”

สมุดปกขาวรายงานภัยพิบัติของญี่ปุนป
2016 ระบุวา แกสคารบอนมอนอกไซดเปนพิษ
และทําใหขาดอากาศหายใจเสียชีวติ ในเหตุเพลิง
ไหมอาคารบานเรือนทั่วไป โดยเปนสาเหตุการ
เสียชีวิตของผูคน 40% ของทั้งหมด ขณะที่การ
ไหมเปนสาเหตุการเสียชีวิตรองลงมาคือ 34%
แก สคาร บ อนมอนอกไซด ไม มี สี ไม มี
กลิน่ ดังนัน้ จงไมสามารถมองเห็นสวนผสมของ
แกสนีใ้ นอากาศได ดวยสายตาและประสาทสัมผัส
ของมนุษยไมสามารถรับรูไดวา มีสว นผสมของ
คารบอนมอนอกไซดในอากาศ อยางไรก็ตาม
คุณยามาดะแนะนําใหสังเกตสีของควันไฟซึ่ ง

จะมีการเปลี่ยนสีจากสีขาวไปเปนสีเหลืองและ
เปนสีดําในที่สุด
ควันสีดาํ เต็มไปดวยสารคารบอนปริมาณ
มากและเกือบไมมอี อกซิเจนผสมอยูซ งึ่ แนนอนวา
มี แก สคาร บอนมอนนอกไซด ปริ มาณสู งรวม
อยูดวย ควันสีดําจึงอันตรายอยางที่สุด
สําหรับควันสีขาวแมวา จะมีสว นผสมแกส
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คารบอนมอนนอกไซดปริมาณไมมากนัก แต
หากสูดดมเปนเวลานานก็เปนพิษตอรางกาย
มนุษย นอกจากนี้ ควันสีขาวยังมีแกสอันตราย
นอกเหนือจากแกสคารบอนมอนนอกไซดอีก
หลายชนิดผสมอยู
ทักษะการหนีไฟเปนเรือ่ งสําคัญมาก คุณ
ยามาดะอธิบายวา “เมื่ อไฟเริ่ มไหม ควั นจะ
แพรกระจายขึน้ ไปขางบนแลวรวมตัวกันบริเวณ
ใตเพดาน อากาศบริสุทธิ์และปลอดภัยจะอยู
ขางลาง ดังนัน้ จึงตองพยายามกมตัวใหตา่ํ เทาที่
จะทําได และพยายามอยาหายใจเอาควันเขาไป
การกมตัวต่าํ ตองกมลงมาใหไดครึง่ หนึง่
ของความสูงตัวเอง (สมมตมีความสูง 160 ซม.
เมื่อกมตัวลงไปตองไมใหตัวสูงจากพื้นเกิน 80
ซ.ม.) เมื่อหองเต็มไปดวยควัน การลงไปคลาน
จึงเปนเรือ่ งจําเปน
ถึงกระนั้นก็ตาม คุณยามาดะก็ยังย้ําวา
ควันที่ ลอยขึ้ นไปข างบนยั งเปนอั นตรายอยู ดี
“ในประเทศญี่ ปุ น คนที่ อยู บนชั้ นสองของตัว
บานหรืออาคารมักเสียชีวิต เมื่อเกิดไฟไหมที่
ชั้นหนึ่ง ในการเคลื่อนตัวในแนวราบ ควันจะ
เคลื่อนตัวดวยความเร็วเทากับนุษยเดินบนพื้น
แตถาเคลื่ อนตัวขึ้ นขางบนในแนวดิ่ ง ควันจะ
Home-use fire alarm

เคลือ่ นทีไ่ ดเร็วกวามนุษยปนบันไดหลายเทาตัว
ปจจุบนั บานทําดวยไมในญีป่ นุ เริม่ หมดไป
โดยมีโครงสรางคอนกรีตเขามาแทนที่ คอนกรีต
มีแนวโนมติดไฟยาก แตปญหาคือ โครงสราง
คอนกรีตจะเกิด “Flashover” ไดงา ย ซึง่ คอนกรีต
อัดแรงทีน่ ยิ มใชเปนวัสดุกอ สรางอาคารบานเรือน
ในทุกวันนีอ้ ากาศซึมผานไดยาก เมือ่ เกิดไฟไหม
จะรอนขึ้นภายในเวลาสั้นๆ สงผลใหเพลิงไหม
ขยายตัวอยางรวดเร็ว ถึงแมวา อาคารจะมีอัตรา
การทนไฟสูงแตกไ็ มไดหมายความวาจะปลอดภัย

จากอัคคีภยั เสมอไป ในหองของอาคารทีท่ าํ ดวย
คอนกรีตอากาศจะไมถายเท เมื่อรอนจัดทุกสิ่ง
ทุกอยางในหองก็จะลุกไหมทงั้ หมดภายในเวลา
ไมกี่นาที
ตัง้ แตเดือนมิถนุ ายน 2011ญีป่ นุ กําหนด
ใหมีอุปกรณตรวจจับและเตือนอัคคีภัยติดตั้ ง
ในบานพักอาศัยทัว่ ไป อุปกรณดงั กลาวมี 2 ชนิด
คือ ชนิดตรวจจับความรอนและชนิดตรวจจับ
ควัน สมุดปกขาวรายงานภัยพิบัตขิ องญีป่ นุ ระบุ
นับตัง้ แตมกี ารติดตัง้ อุปกรณตรวจจับและเตือน

อัคคีภัยอยางแพรหลาย จํานวนผูเสียชีวิตจาก
เหตุไฟไหมอาคารบานเรือนลดลงถึง 25% จาก
เมื่อสิบปที่แลว
นอกจากนี้ การเลือกใชผลิตภัณฑตกแตง
หอง เชน ผามานที่มีคุณสมบัติตานทานเพลิง
ไหมกเ็ ปนทางเลือกทีด่ ใี นการลดความเปนไปได
ที่จะเกิดไฟลามหลังจากมีไฟไหมจุดเล็กๆ ใน
ชวงเริ่มตนการเกิดเหตุ
ทัง้ นีร้ ูปแบบการใชชวี ติ ก็เปนเรือ่ งสําคัญ
คุณยามาดะอธิบาย “สิ่งสําคัญ สิ่งของทุกอยาง
ตองเปนระเบียบและจัดเปนหมวดหมู ไฟจึงจะ
ไมลกุ ลามอยางงายดายแมจะมีเปลวไฟลุกขึน้ มา
เมื่อเพลิงไหมเกิดขึ้น เราตองคนพบใหไดโดย
เร็วที่สุดแลวดับมันลงไป หากปลอยใหเปลวไฟ
ลามไปถึงเพดาน มันจะไหมอยางรวดเร็วจนดับ
ไม ได ถึ งตอนนี้ คุ ณมี ทางเลื อกเดี ยวคื อ หนี
เอาตัวรอดออกมา”
ภาคผนวก
แกสคารบอนมอนอกไซด
ที่มา: ศูนยวิจัยและพัฒนาการปองกัน
และจัดการภัยพิบตั ิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร กรุงเทพฯ
แกสคารบอนมอนอกไซด มีสตู รทางเคมี
CO เปนแกสไมมสี ี ไมมกี ลิน่ ไมมีรส แตมีความ
เปนอันตรายอยางรายแรงตอระบบลําเลียงเลือด
โมเลกุลของคารบอนมอนอกไซดประกอบดวย
คารบอนหนึง่ อะตอมและออกซิเจนหนึง่ อะตอม
เชือ่ มกันดวยพันธะโควาเลนต อาจจัดไดวา เปน
สารประกอบแอนไฮไดรดอยางหนึงของกรดฟอร
่
มกิ
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แกสคาร บอนมอนอกไซด เกิ ดจากการ
เผาไหมที่ไมสมบูรณของสารประกอบคารบอน
จากการเกิดไฟไหม (เชื้อเพลิงประเภทน้ํามัน
ไม ยาง กระดาษ ฯลฯ) และจากการทํางานของ
เครือ่ งยนตสนั ดาปภายในซึง่ คารบอนมอนอกไซด
จะเกิดไดมากเมื่อออกซิเจนไมเพียงพอในการ
สันดาป โดยคารบอนมอนอกไซดเปนแกสไวไฟ
สามารถเปนเชือ้ เพลิงได เผาไหมในอากาศจะเกิด
เปลวเพลิงสีน้ําเงินและใหคารบอนไดออกไซด
ออกมา
อันตรายจากแกสคารบอนมอนอกไซด
คารบอนมอนอนกไซดมีความหนาแนน
0.97 ซึง่ เบากวาอากาศ มีความวองไวตอการทํา
ปฎิกิริยาต่ําและสามารถปะปนอยูในอากาศได
นาน 1-2 เดือน จัดเปนแกสพิษที่อันตรายตอ
สุขภาพมนุษย เนื่ องจากเปนแกสที่ ไมมีกลิ่ น
ทําใหเขาสูรางกายไดโดยที่เราไมรูตัว และเมื่อ
แกสชนิดนี้ เข าสู รางกายสามารถสะสมอยู ใน
รางกาย โดยจะไปรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ด
เลือดแดงไดดกี วาออกซิเจนประมาณ 200-250
เทา ทําใหการลําเลียงออกซิเจนไปสูเ ซลลตา งๆ
ของรางกายลดนอยลง ทําใหรา งกายเกิดอาการ
ออนเพลีย สมองขาดออกซิเจน และถาไดรบั แกส
คารบอนมอนอนไซดในปริมาณมากอาจสงผลให
รางกายเกิดอาการขาดออกซิเจนเฉียบพลันถึง
ขึ้นเสียชีวิตได
นอกจากนี้ จากงานวิจัยของ JAMES J.
McGRATH ซึ่งทําการวิจัยเกี่ยวกับผลของแกส
คารบอนมอนอกไซดที่ มีตอระบบหัวใจในหนู
สายพันธุ Sprague Dawley พบวาหลังจาก 8
นาทีผา นไปอัตราการเตนหัวใจของหนูมคี า ลดลง

ผลกระทบของกาซคารบอนมอนอกไซด
ที่ มี ต อสุ ขภาพมนุ ษย ในระดั บที่ ความเข มข น
ตางๆ แสดงดังนี้
 ระดับความเขมขน 50 ppm ถึง 200
ppm เกิดอาการปวดศีรษะเล็กนอย ออนเพลีย
 ระดับความเขมขน 200 ppm ถึง 400
ppm เกิดอาการคลื่นไส อาเจียน วิงเวียนศีรษะ
อยางรุนแรงและอาจถึงขั้นเปนลม
 ระดับความเขมขนประมาณ 1,200
ppm เกิดอาการหัวใจเตนเร็วขึน้ ผิดปกติ และเริม่
เตนผิดจังหวะ
 ระดับความเขมขนประมาณ 2,000
ppm อาจถึงขั้นหมดสติ และอาจถึงเสียชีวิต
 ระดับความเขมขนประมาณ 5,000
ppm อาการ อาจทําใหเสียชีวิตภายในไมกี่นาที
แตอาจจะรอดชีวติ ถารีบนําผูป ว ยออกจากบริเวณ
อับอากาศมาสูบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์หรือมี
ออกซิเจนเพียงพอ
หมายเหตุ ppm คือปริมาณสวนผสมของ
แกส “สวนตอลานสวน”
วิธกี ารปฐมพยาบาลเบือ้ งตน
สําหรับผูไ ดกา ซคารบอนมอนอกไซด ใน
ขั้นแรกใหรีบเคลื่อนยายผูปวยไปยังสถานทีท่ ี่มี
อากาศบริสุทธิ์ ถาไมสามารถเคลื่อนยายผูป วย
ไดใหรบี เปดหนาตางหรือประตู เพือ่ ใหมอี ากาศ
หมุนเวียนเขาออกไดสะดวก ทั้งนี้ ตองกระทํา
โดยเร็วทีส่ ดุ แตหากเห็นวาผูป ว ยหายใจขัดหรือ

เมือ่ ไดรบั การฉีดสารละลายคารบอนมอนอกไซด
เขาสูกระแสเลือด และเมื่อระดับความเขมขน
ของแกสเพิม่ ขึน้ สงผลใหอตั ราการเตนของหัวใจ
ลดต่าํ ลง

หยุดหายใจ ตองรีบผายปอดแลวรีบนําสงโรง
พยาบาลโดยดวน หรือหากโทรเรียกใหรถโรง
พยาบาลมารับ ควรแจงใหมีการนําเครื่องชวย
หายใจมาดวย
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