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การผจญเพลิง เปนการปองกันตัวเองและเพือ่ น
รวมงานใหรอดพนจากอันตรายและกลับออกมา
อยางปลอดภัยหลังเสร็จภารกิจ
การบุกเขาไปดับไฟในอาคารดวยความ
กลาหาญคือเอกลักษณของนักดับเพลิงอเมริกนั
แตกท็ าํ ใหพวกเขาเสียชีวติ ไปเปนจํานวนไมนอ ย
ในแตละป ระยะหลังนี้ ฝายยุทธศาสตรพยายาม
เปลีย่ นแปลงแนวความคิดและทัศนคติของพวก
เขาใหยอมรับและเลือกใชยทุ ธวิธเี ชิงปองกันตัว
รวมดวยแทนที่จะบุกขางหนาอยางไมเกรงกลัว
อันตรายอยางเดียว โดยใหมกี ารชัง่ น้าํ หนัก ชวง
เวลาใดจะ “รุก” และจังหวะไหนจะ “รับ” ขึน้ อยู
วิจารณญาณในการตัดสินใจของหัวหนาทีม ซึ่ง
แตดั้งเดิมมา ยุทธศาสตรดับไฟอาคาร ตองอาศัยภูมิความรู และประสบการณในงาน
ของหนวยดับเพลิงของสหรัฐอเมริกาเห็นเดนชัด ดับเพลิงทีเ่ พียงพอ
ประเมินความเสีย่ งกอนเลือกยุทธวิธี
ที่สุดคือ “บุกเขาไประงับเหตุขางใน” ซึ่งเปน
หากไมมปี จ จัยเสีย่ งใดๆ นักดับเพลิงรอย
แนวทางเชิงรุก (Offensive) ทีเ่ ลือ่ งลือไปทัว่ โลก
มีหลายประเทศนําไปเปนแบบอยาง แตเมือ่ ราว ทั้งรอยจะเลือกวิธีเขาไปดับเพลิงขางในอาคาร
ยี่สิบปที่ผานมาไดเกิดการเปลี่ยนแปลง นักดับ เปาหมายอยูที่ “ตนเพลิง” หากพบและทําลาย
เพลิงอเมริกนั ทีเ่ คยฮึกเหิมเมือ่ เห็นเปลวไฟกลับ ลงไปได งานระงับเหตุจะเสร็จเร็วขึ้น หรือหาก
ใจเย็นลงและอดทนมากขึ้น พวกเขาใชยุทธวิธี ภารกิจเปนการกูภ ยั /ชวยชีวติ การบุกเขาไปเพือ่
เชิงรับ (Defensive) เขารวมดวย มีการประเมิน ชวยเหลืออยางรวดเร็วจะทําใหผูติดอยูขางในมี
อันตรายกอนเขาดับไฟ เพิม่ ความระมัดระวังใน โอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น แตในโลกความเปนจริง

งานดับเพลิงเต็มไปดวยความเสี่ยงซึ่งทําใหนัก
ดับเพลิงทีข่ าดความระมัดระวัง “เจ็บจริง” และ
“ตายจริง” มานักตอนัก โดยเรือ่ งนีน้ กั ดับเพลิง
ทั่วโลกไดซึมซับเขาไปในจิตสํานึกกันหมดแลว
เพียงแตเมือ่ เผชิญเหตุเฉพาะหนา มองเห็น หรือ
ไดยนิ เสียงรองขอความชวยเหลือของผูป ระสบเหตุ
หรือสัมผัสเปลวไฟรอนแรงกําลังจะลุกทวมอาคาร
สัญชาตญาณของผูกลาและเสียสละจะผลักดัน
ใหเขาทําในสิง่ เหลือเชือ่ และลืมปจจัยความเสีย่ ง
ทัง้ หมดแลวกระโจนเขาสูอ นั ตรายเพือ่ ทําหนาที่
ของตัวเองใหสมบูรณ ซึ่งอาจจะนํามาซึ่งความ
สูญเสียอันนาสะเทือนใจ
การกําหนดยุทธศาสตรเชิงรับ (Defensive)
รวมกับการรุกไปขางหนา (Offensive) ของหนวย
เผชิญเพลิง โดยเฉพาะหนวยแรกสุดที่เขาถึงจุด
เกิดเหตุ จะเปดโอกาสใหนักดับเพลิงวิเคราะห
สถานการณเพือ่ ประเมินวา สมควรใชยทุ ธวิธใี ด
ระงับเหตุในขณะนั้ นโดยไมทําใหผู ประสบภัย
และนักดับเพลิงเสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวติ แมบางกรณีไมอาจรัง้ รอไดในการเขาไป
ชวยชีวิตเหยื่อเพลิงไหม แตหากปราศจากการ
ยัง้ คิดเพือ่ พิจารณาอันตรายทีร่ ออยูข า งหนา การ
รีบรอนอาจนํามาซึง่ การสูญเสียอยางใหญหลวงได
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สิง่ ทีน่ กั ดับเพลิงยุคปจจุบนั จะมองขามไป
ไมไดกค็ อื อาคารบานเรือนสมัยใหมเมือ่ เกิดไฟ
ไหมมอี นั ตรายมากกวาอาคารรุน เกาหลายสิบเทา
ดวยเหตุที่ ทําดวยวัตถุมวลเบาและมีสวนผสม
ของวัสดุสังเคราะหในแทบทุกอณูของวัสดุ การ
ลุกไหมและลุกลามเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว อาคาร
บางสวนปดทึบดวยวัสดุทนไฟทําใหมคี วามรอน
สะสมเสีย่ งจะเกิด Flashover รวมถึงไอรอนและ
แกสทีเ่ กิดขึน้ มีระดับอุณหภูมิและความเปนพิษ
สูงมาก ทีส่ าํ คัญ โครงสรางการออกแบบภายใน
ของอาคารหลายแหงขาดความมัน่ คงซึง่ พังทลาย
ลงมาไดงา ย ขณะทีม่ จี าํ นวนไมนอ ยมีความสลับ
ซับซอนจนทําใหเกิดการพลัดหลงหรือติดกับอยู
ขางในกระทัง่ ไมสามารถเอาตัวรอดออกมาอยาง
ปลอดภัยไดทงั้ นักดับเพลิงและเหยือ่ ผูป ระสบภัย

การใชยุทธวิธีเชิงรับ

ปญหาใหญก็คือ ทีมดับเพลิงที่เขาถึงจุด
เกิดเหตุเปนทีมแรกจะตอบโตสถานการณทเี่ กิด
ขึ้นอยูเบื้องหนาไดอยางไร คําตอบอยูที่ตัวแปร
ของเงื่อนเวลาที่ไปถึงจุดเกิดเหตุ หากไปถึงเร็ว
ขณะที่เพลิงไหมอยูในขั้นเริ่มตน เปลวไฟและ
ควันยังมีไมมากนัก สามารถจะใชยทุ ธวิธบี กุ เขา
ไประงับเหตุภายในอาคารไดอยางปลอดภัย แต
หากไปถึงชา ไฟอยูใ นขัน้ ลุกลามหรือครอบคลุม
สวนใหญของอาคารไปแลว อีกทัง้ ควันมีปริมาณ
มากและหนาแนนขึน้ จนทําลายทัศนวิสัย (การ
มองเห็นเปนศูนย) การใชยุทธวิธีเชิงรุกมีความ
เสี่ยงสูง ดังนั้นจึงตองนํายุทธวิธีเชิงปองกันมา
รวมใชดวย เพื่ อลดความเสี่ ยงและใหมีความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

“ยุทธวิธเี ชิงรับ” หรือ “ยุทธวิธเี ชิงปองกัน”
(Defensive) ตองกําหนดไวในใจตัง้ แตไดรบั แจง
เหตุและรักษาจุดยืนไวกระทัง่ ถึงจุดหมาย กอน
จะตัดสินใจปรับเปลีย่ นยุทธวิธตี อบโตเฉพาะหนา
อีกครัง้ เริม่ ตนทีก่ ารปนขึน้ รถดับเพลิง รัดเข็มขัด
นิรภัย และขับไปดวยความระมัดระวังและยับยัง้
ชัง่ ใจเพือ่ ใหถงึ ทีเ่ กิดเหตุโดยปลอดภัย มีปรากฏ
บอยครั้ งที่ รถดับเพลิงเฉี่ ยวชนกับรถยนตของ
ประชาชนทั่วไปบนทองถนนทําใหเกิดบาดเจ็บ
ลมตายเปนจํานวนไมนอ ย การเรงรีบเกินไปใน
สภาพการจราจรทีพ่ ลุกพลานทําใหเกิดอุบตั เิ หตุ
รายแรงไดงายมาก
ตามสถิตทิ ไี่ ดบนั ทึกไว เมือ่ ใดก็ตาม หาก
หนวยงานไมควบคุมพฤติกรรมเชิงรุกของนัก
ดับเพลิงตัง้ แตเริม่ ตนเดินทางออกสถานี ผลมัก
ลงเอยดวยการบาดเจ็บหรือเสียชีวติ ของพลเรือน
หรือเจาหนาที่ หรือทัง้ สองฝาย ความรวดเร็วใน
การเขาถึงที่เกิดเหตุเปนขอไดเปรียบของการ
ระงับเหตุเพลิงไหมก็จริงอยู แตจะตองไมเกิด
อุบัติเหตุระหวางการเดินทางไปเสียกอน การ
รีบรอนขาดความระมัดระวัง ไมมปี ระโยชนใดๆ

และกอใหเกิดความเสีย่ งโดยไมจาํ เปน ในหลาย
กรณี ความพยายามจะไปใหเร็วทีส่ ุดใหผลลัพธ
ไมแตกตางไปจากการเดินทางตามขัน้ ตอนปกติ
ของสภาพการจราจรขณะนัน้ นัน่ คือ “รอบคอบ
ไมประมาท แตไมอดื อาดลาชา”
เมื่อถึงที่เกิดเหตุ การกําหนดเปาหมาย
ในยุทธวิธีเชิงรับอีกประการหนึ่ ง ไดแก การ
ตระหนักถึงแนวโนมการเกิด Flashover และ
โครงสรางอาคารยุบตัวหรือพังทลาย เนื่องจาก
อาคารบานเรือนสมัยใหมประกอบขึ้นดวยวัสดุ
มวลเบาและผลิตภัณฑสงั เคราะหทมี่ พี นื้ ฐานเปน
ปโตรเลียมหรือไฮโดรคารบอนจึงมีความเสีย่ งจะ
เกิดปรากฏการณสองลักษณะดังกลาวคอนขางสูง
ในการประเมินอันตราย (Size-up) หลัง
การเขาถึงอาคารเกิดเพลิงไหม นอกจากเรื่อง
Flashover และแนวโนมอาคารถลมแลว ความ
เสี่ยงเฉพาะหนาที่ตองพิจารณาเปนอันดับแรก
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คือ “ทัศนวิสยั ” หมายถึง ความสามารถในการ
มองเห็นสิง่ ตางๆ ทีก่ าํ ลังเกิดขึน้ ในเหตุการณนนั้
หากยังพอสังเกตความเปนไปของสถานการณ
ไดก็อาจกระตุนตอมอะดรีนาลีนใหตัดสินใจใช
ยุทธวิธเี ชิงรุกได (บุกเขาไปขางในตัวอาคาร) แต
ถาเปนศูนยมองไมเห็นอะไรเลยจะเปนตัวบังคับให
นักดับเพลิงหันไปใชยทุ ธวิธีเชิงรับโดยอัตโนมัติ
เพราะไมมีนักดับเพลิงคนใดจะฝาความมืดของ
มานควันบุกเขาไปทันทีโดยไมไดประเมินความ
เสีย่ งหรือเตรียมมาตรการปองกันตัวเองไวกอ น
นักดับเพลิงโดยเฉพาะในระดับหัวหนาทีม
หรือผูบ ญ
ั ชาการเหตุการณจะตองพิจารณาอยาง
รอบคอบและรอบดานในการกําหนดยุ ทธวิธี
ระงับเหตุเฉพาะหนา จะใชความกลาบาบิน่ ตาม
แนวคิด “เสี่ยงมากเทาไหร โอกาสสําเร็จจะ
สูงขึน้ เทานัน้ ” เชนเมือ่ ยีส่ บิ สามสิบปกอ น อาจ
ไมไดอะไรเลยนอกจากความสูญเสีย ดวยเหตุที่
ทุกอยางเปลีย่ นแปลงไปแลวดังไดอธิบายตัง้ แตตน
งานดับเพลิงสมัยใหม การเสีย่ งเกินไปคือ
การนําตัวเองเขาไปอยูใ นสถานการณอนั ตรายถึง
ชีวติ โอกาสประสบความสําเร็จไมวา ดับไฟหรือ
กูภัยแทบไมมีเหลืออยูเลย เพราะเราจะใชเวลา
เกือบทั้งหมดดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดออกมาหลัง
เขาไปอยูวงลอมของเปลวไฟและควันหนาทึบ
การใชยทุ ธวิธบี กุ เขาไปขางในตองเกิดขึน้
หลังจากมีการประเมินอยางรอบคอบและถีถ่ ว น
แลววา “มีความเปนไปไดสงู มากทีจ่ ะประสบ
ความสําเร็จ” เทานั้น

ตนกําลัง (เชน เครือ่ งสูบน้าํ เครือ่ งตัดถาง ฯลฯ)
ใชงานบันไดไฮดรอลิก ปฏิบัติภารกิจในสภาพ
บรรยากาศเลวราย และอืน่ ๆ วิธกี ารคือ ประเมิน
สถานการณตลอดเวลา และใชความระมัดระวัง
อยางยิง่ ยวด ถาไมแนใจจะไมรกุ ไปขางหนาเพือ่
ปองกันความผิดพลาด จนกระทัง่ เห็นวาเงือ่ นไข
และปจจัยเริม่ ดีขนึ้ อาจมีการปรับเปลีย่ นยุทธวิธี
เปนการรุก แตนกั ดับเพลิงตองทํางานอยูต ลอด
เวลา ดวยเหตุผล “ความเสีย่ งจะลดลงได ไมใช
โชคชวย แตเปนเพราะคนทํา”

กลยุทธการปรับเปลีย่ นวิธกี ารทํางาน
งานดับเพลิงไมใชการเลนพนัน
ในสถานการณเพลิงไหม “อะไรที่เลวราย
มันก็เลวราย” และตองไมทําอะไรอื่นนอกจาก
ปกปองตัวเองและเพือ่ นรวมงานไวใหดี ไมวา จะ
ตองทําดวยวิธีใด (เชน กําหนดเขตปลอดจาก
การถลมของตัวอาคาร เปนตน) ตองทําใหเต็มที่
และอยางสมบูรณ เมื่ออันตรายเริ่มขยายตัวถึง
ขั้นวิกฤต มีนักดับเพลิงจํานวนไมนอยบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวติ เนือ่ งจากคิดวาปองกันตัวเอง
ดีที่สุดแลว แตในความจริงหาเปนเชนนั้นไม
เมื่ อตั ดสิ นใจจะใช แนวทางเชิ ง รั บ เพื่ อ
ปองกันตัวเอง ตองตัง้ เปาหมาย ความเสีย่ งจะได
รับบาดเจ็บหรือเสียชีวติ ตองถูกจํากัดใหหมดไป
แมยงั คงมีอนั ตรายแฝงอยูใ นทุกขัน้ ตอนทํางาน
ตั้งแตการถือสายสูบขนาดใหญ ใชงานอุปกรณ

หลังจากใชยทุ ธวิธเี ชิงรับมาตัง้ แตเริม่ ออก
จากสถานี การจะปรับเปลีย่ นยุทธวิธเี ปน “รุก”
หรือ “บุก” เขาไปขางในบานหรืออาคารที่เกิด
เพลิงไหมจะตองมีกระบวนการสําคัญคั่นกลาง
นัน่ คือ การประเมินหรือสํารวจ 360 องศารอบ
ตัวโครงสรางอาคารแลวนําขอมูลสําคัญทีไ่ ดมา
ประมวลเพื่อใชในการตัดสินใจจะเขาไปหรือไม
แมไดชอื่ เปนนักดับเพลิงประเภทไฟทเตอร เดิน
หนาลุยลูกเดียว แตนกั ดับเพลิงอเมริกนั ยุคใหม
จะไมบุ มบามเอาตัวเขาไปเสี่ ยงโดยไมจําเปน
กลยุทธที่ไดรับการสั่งสอนกันมาประการหนึ่ง
คือ “การอานเพลิงไหมและโครงสราง” (Read
the Fire and Structure) เพือ่ ใหไดขอ มูลถูกตอง
อะไรกําลังเกิดขึน้ และจะเกิดอะไรขึน้ ตอไป กอน
เขาไปภายในตัวอาคาร เพราะถาไมรูอะไรแลว
บุกเขาไป หากเผชิญกับความเสี่ยงรายแรง เรา
แทบทําอะไรไมไดเลย และแมวาจะตัดสินใจถูก
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ที่ใชยุทธวิธีรุก แตหลายอยางอาจเปลี่ยนแปลง
ไปในทางเลวรายไดเสมอ ดังนัน้ ในชวงของการ
เปลีย่ นผานยุทธวิธี ตองหาขอมูลเพลิงไหมและ
ตัวอาคารใหไดมากทีส่ ุด เพราะเปนวิธีเดียวทีม่ ี
แนวโนมจะรักษาชีวิตของเหยื่อและนักดับพลิง
ไวได หากปราศจากสิง่ นีแ้ ลว เราอาจหมดโอกาส
แกตัวหากสิ่งที่คาดการณไมเปนตามนั้น

ในกรณีมองเห็นเปลวไฟหรือตนเพลิงได
จากภายนอกตัวอาคาร หรือมองเห็นหรือระบุ
ตําแหนงผูต ดิ อยูใ นอาคารได สามารถจะใชเปน
เงือ่ นไขในการใชยุทธวิธีเชิงรุก บุกเขาไปขางใน
แตหากสถานการณไมนาไววางใจ เชน มีควัน
หนาทึบ มีบคุ ลากรและทรัพยากรจํากัด ฯลฯ จะ
เปนตัวบังคับใหใชวิธีตั้งรับเพื่อปองกันตัวเอง

เปนความจริงที่วา งานดับเพลิงตองทํา
แขงกับเวลา การประเมินอัคคีภัยกอนตัดสินใจ
เลือกกลยุทธ สวนใหญทาํ ไดไมสมบูรณเพราะมี
เวลาจํากัด ดังนัน้ นักดับเพลิงโดยเฉพาะหัวหนา
ทีมจะใชวธิ สี งั เกตเงือ่ นไขหรือสภาพทีม่ องเห็นได
เปนตัวชวยในการพิจารณาปรับเปลี่ยนยุทธวิธี
เผชิญเหตุรวมกับการประเมินอัคคีภัย อาทิ
 สามารถมองเห็ น เพลิ ง ไหม ภ ายใน
อาคารที่ตองเขาไปดับจากภายนอกตัวอาคาร
 สามารถมองเห็ น หรื อ ระบุ ตํา แหน ง
เหยื่อผูประสบภัยภายในตัวอาคารได
 เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงหรื อมี สิ่ ง บอก
เหตุถงึ ความไมมนั่ คงของโครงสรางอาคาร
 สิ่งบอกเหตุถึงความจําเปนตองมีการ
ระบายอากาศ (ควัน)
 จํานวนบุ คลากรที่ จําเปน ตองใชในที่
เกิดเหตุ

กอนจะหาโอกาสโตกลับเมื่อโอกาสอํานวย
ดังที่เราไดกลาวมาตั้งแตตน การดับไฟ
ไมไดมีแคยุทธวิธีรุกหรือบุกเขาไปขางในทันที
เมื่อไปถึง เพราะหากไมมีปจจัยเกื้อหนุนใหทํา
ไดกเ็ ทากับพาตัวเองไปพบกับอันตรายรายแรง
ทีอ่ าจทําใหเสียชีวติ ได ความมุง มัน่ จะดับไฟหรือ
ชวยชีวติ ผูป ระสบเหตุจะสลายไปพรอมกับความ
สูญเสียของตัวเองและเพือ่ นรวมงาน ใครก็อยาก
จะดับไฟหรือชวยเหยือ่ ใหพน ภัยโดยเร็วทีส่ ดุ กัน
ทั้งนั้น แตเมื่อมองไปขางหนาหนทางตีบตันก็
จําเปนจะตองตั้งรับดวยความอดทนพรอมกับ
ปองกันตัวเองใหรอดพนอันตรายไปใหได เมื่อ
เห็นวาสถานการณเปดชองใหมีการโจมตี เรา
สามารถเปลี่ยนยุทธวิธีไปเปนการรุกคืบอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
นักดับเพลิงผูม ากประสบการณยอ มรูด วี า
สถานการณเกิดขึน้ อยูข า งหนา อะไรคืออันตราย

ทีไ่ มควรเอาชีวติ เขาไปเสีย่ ง และอะไรคือโอกาส
ที่เปดชองใหโจมตีได ซึ่งแมจะมีเวลาชวงสั้นๆ
ก็จะไมยอมใหหลุดมือไป
อีกหัวขอที่ นาสนใจคือ สิ่ งบอกเหตุ ถึง
ความจําเปนที่ตองมีการระบายอากาศ (ควัน)
ในการยุทธิวิธีเชิงรับ เราไมจําเปนตองทําการ
ระบายควั นโดยเฉพาะดวยเทคนิคความดันบวก
(PPV) เสมอไป เพราะอาจทําใหเพิม่ ความเสีย่ ง
ตอการเสียชีวติ ของผูต ดิ อยูข า งในและนักดับเพลิง
ทีจ่ ะเขาไปขางใน หากไมสามารถควบคุมแรงลม
จากเครื่องเปาควันได ไฟมีแนวโนมลุกแรงและ
ลามเปนบริเวณกวาง รวมทั้งมีควันเกิดขึ้นมาก
จนระบายออกไมทัน ซึ่งสิ่งตางๆ ทั้งหมดนี้จะ
ยอนกลับมาทําอันตรายผูปฏิบัติงานและเหยื่อ
ผูประสบภัยเสียเอง
ทั้งนี้ กฎของการระบายควันที่ตองจําให
ขึน้ ใจ กอนลงมือทําตองกําหนดตําแหนงพัดลม
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การใชยุทธวิธีเดียวในการระงับเหตุอาจนํามา
ซึ่ งผลลัพธไมพึงประสงค พึงระลึกไวเสมอวา
เพลิงไหมเปนพลังงานที่มีการเคลื่อนไหวและ
เปลี่ ยนแปลงรวดเร็วในลักษณะปรากฏการณ
ไดนามิกส (Dynamics Posture) เราตองตืน่ ตัว
และเตรียมแผนสํารองไวตอบโตสถานการณที่
พลิกผันไปไมวา จะยังอยูด า นนอกตัวอาคารหรือ
เขาไปขางในเรียบรอยแลว
นักดับเพลิงรุนใหมไฟแรงหลายคนอาจ
รูส กึ อึดอัดกับสถานการณทจี่ ะตองใชเวลาในการ
ประเมินอัคคีภยั กอนเลือกใชยทุ ธวิธที เี่ หมาะสม
ซึ่งพวกเขาอาจคิดวา วิทยาการรวมสมัยกําลัง
ทําใหจิตวิญญาณของความเปนนักสูที่อยูในตัว
นักดับเพลิงอเมริกันจืดจางลง แตเมือ่ ไดเรียนรู

และชองระบายควันใหเหมาะสม โดยใหแนใจวา
ควันถูกเปาออกจะไมพุ งไปยังบริเวณมีคนอยู
และแรงดันภายนอกไม สูงกว าแรงดันภายใน
เพื่อปองกันไมใหควันตีกลับเขามาในพื้นที่เกิด
เพลิงไหมได
เหนือสิง่ อืน่ ใด ตองแจงใหทกุ คนทราบวา
จะมีการระบายควัน ณ ตําแหนงทีแ่ นนอนพรอม
กับกําชับผูปฏิบัติงานที่แมสวมชุดปองกันเต็ม
อัตรา ใหอยูหางจากจุดที่ควันจะไหลปะทะหรือ
พุงเขาใสอยางรุนแรง

การโจมตีไฟดวยยุทธวิธีเชิงรุก
ดังไดกลาวไปแลว เมื่อใดก็ตามที่โอกาส
อํานวยหรื อมี เงื่ อนไขให สามารถทําได อย าง
ปลอดภัย นักดับเพลิงไมควรลังเลทีจ่ ะตัดสินใจ
ยุทธิวธิ เี ชิงรุกดวยการบุกเขาไประงับเหตุภายใน
ตัวอาคาร ไมวา จะดับไฟทีต่ น เพลิงหรือชวยชีวติ

เหยื่อผูประสบภัย ซึ่งสถานการณจะเอือ้ อํานวย
ใหทําเชนนั้นได (บุกเขาไปขางใน) นักดับเพลิง
ตองลงมือปฏิบัติเพื่อใหเกิดเงื่อนไขหรือปจจัย
แงบวก ดังตอไปนี้
 ประเมิ น อั ค คี ภั ย และตั ว โครงสร า ง
อาคาร 360 องศา
 สั ง เกตการณ ภ ายในตั ว อาคารเพื่ อ
ตรวจสอบทัศนวิสัย (การมองเห็น)
 เจาะชองระบายอากาศ (ควัน) ตาม
ความเหมาะสมเพื่อเปนชองทางไหลของเปลว
ไฟ (Fire Flow Path)
 ล มเปลวไฟที่ อยู ด านนอกตั วอาคาร
ใหไดอยางรวดเร็วเพือ่ ลดเปลวไฟและความรอน
 ทําใหการมองเห็นภายในตัวอาคารดี
ขึ้นภายในเวลานอยกวา 10 นาที (หากทําได
ใหไปตอ)
ทัง้ นี้ ทุกปฏิบตั กิ ารตองทําอยางรอบคอบ
และระมัดระวัง รวมทั้งประเมินผลตลอดเวลา
เพื่อใหไดขอมูลจําเปนสําหรับการปรับเปลี่ยน
ยุทธวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น

และเขาใจ รวมถึงมีประสบการณในสถานการณ
พวกเขาก็เริ่มจะซึมซับหลักการสําคัญของงาน
ดับเพลิงทีเ่ รียกวา “คําสอนนักดับเพลิง” (The
Fire Doctrine) ซึ่งนักดับเพลิงอเมริกันทั้งมวล
ยึดถือเปนคัมภีรแ หงวิชาชีพ เขาสูร ะบบความคิด
ซึ่งสงผลใหมีความสุขุมรอบคอบในการปฏิบัติ
งานระงับเหตุมากขึ้น
“คําสอนนักดับเพลิง” (The Fire Doctrine)
ดังกลาว มีดังนี้
 นักดับเพลิงจะไดรับมอบหมายใหเขา
ดับไฟเชิงรุกในอาคารเมือ่ มีความจําเปนอยางยิง่
เทานัน้ (Firefighters are committed to interior
offensive firefighting only if absolutely necessary)
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จะไมกระทําสิ่งใดๆ ที่ทําใหเกิดความ
เสี่ยงที่ควบคุมไมได (Not acting presents a
compelling risk)
 พวกเราต องทุ มเทกําลั ง ทั้ งหมดเพื่ อ
จัดการและควบคุมเพลิงไหม (We must have
and apply an overwhelming force to engage
and prevail over the fire)
 พวกเราตองมียุทธศาสตรหาทางออก
จากทุกพืน้ ทีเ่ พลิงไหมสาํ หรับนักดับเพลิง (We
must have an exit strategy within all areas
of the fireground for firefighters)
จากขอความขางตนจะเห็นไดวา คัมภีร
นั กดั บเพลิ งอเมริกั นสอนใหมี ความรอบคอบ
รัดกุ ม ลดความเสี่ ยง และเอาตั วให รอด แต
ปลุกเราใหทมุ เทสรรพกําลังเพือ่ พิชติ เปลวไฟให
ไดโดยเร็ว ไมมีขอความใดที่บอกใหบุกเขาโดย
ไมมวี างแผนลวงหนาหรือประเมินสถานการณจริง
กอนลงมือ เพียงแตภาพพจนออกมา นักดับเพลิง
อเมริกันซึ่งมีความพรอมสูงสุดทั้งทักษะที่ผาน
การฝกฝนมาอยางโชกโชน เครือ่ งมือทํางานอัน
ทรงประสิทธิภาพ อุปกรณปองกันที่ วางใจได
รวมถึงแนวทางการทํางานทีไ่ ดมาตรฐาน (SOP)
มักใชวธิ บี กุ เขาไปในตัวอาคารเกิดเพลิงไหมทนั ที
เมือ่ เขาถึงสถานทีเ่ กิดเหตุ อาจมองวาเปนความ
ฮึกเหิมตามสัญชาตญาณ แตในความเปนจริง
สวนใหญทําการบานมาดี มีการประเมินความ
เสีย่ งซึง่ หนา (แบบกระชับในชวงเวลาสัน้ ๆ) และ
มียุทธวิธีเชิงรับใหเลือกใชเมื่อถึงสภาวะคับขัน
เมือ่ หลายทศวรรษกอน นักดับเพลิงเปน
วีรบุรษุ ชวยผูเ คราะหรา ยใหรอดตายจากการถูก
ไฟเผา แตปจจุบัน “ไมใช” เพราะพวกเขาทํา
ตามหนาที่และไดรับผลตอบแทนจากภาษีของ
ประชาชนอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยและดํารงชีวติ
อยูไ ดโดยไมตอ งประกอบอาชีพอืน่ ทัง้ นี้ งานดับ
เพลิงเปนอาชีพหนึง่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงซึง่ ไดรบั การ
คุม ครองตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ ดังนัน้ นักดับ
เพลิงจึงตองปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความปลอดภัย
ในทุกขัน้ ตอน โดยทุกหนวยงานตนสังกัดเปนผู
กําหนดแนวทางและควบคุมการทํางาน รวมถึง
การฝกอบรม เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ความกลาหาญและความเสียสละแมยัง
มีอยูครบถวนในจิตสํานึกของนักดับเพลิง แต
เพือ่ ลดความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดการบาดเจ็บและเสีย
ชีวิตของทั้งนักดับเพลิงและเหยื่อผูประสบเหตุ
จึงตองแสดงออกมาอยางมียทุ ธศาสตรทงั้ เชิงรับ


และเชิงรุกตามความเหมาะสมกับสถานการณ
เพลิงไหมที่กําลังเกิดขึ้น
นักดับเพลิงยุคใหมถกู สอนใหตอบโตเหตุ
อัคคีภยั ดวยยุทธวิธซี งึ่ ไดฝก ฝนมา หามใชความ
รูส กึ หรืออารมณสว นตัวทีอ่ ยากกระโจนเขาตอสู
กับเปลวเพลิงโดยยังไมรูอะไรเลยเกี่ยวกับสิ่งที่
กําลั งเกิ ดขึ้ น มี บทเรียนมากมายสอนใหรู วา
ลําพังความกลาหาญอยางเดียวไมสามารถทําให

งานประสบความเร็จ แตอาจนําตัวเองไปพบกับ
ความตาย ดังนัน้ ตองหยุดคิดและพิจารณาความ
เปนจริง “เราจะทําอะไรไดหรือไมไดบา ง” กอน
ลงมือปฏิบตั งิ านจริง
การใชยทุ ธวิธเี ชิงรับไมไดแสดงถึงความ
ขลาด ตรงกันขาม นีค่ อื การรักษาชีวติ ตัวเองและ
เพื่อนรวมงานไวแลวรอจังหวะรุกฆาตเปลวไฟ
สบโอกาสเมือ่ ไหรสามารถทุม สรรพกําลังบุกเขา
พิชิตไดทันที ผูเชี่ยวชาญงานดับเพลิงแทบทุก

รายระบุตรงกัน งานดับเพลิงนอกจากจะใชความ
กลา ทักษะ และภูมิปญญาแลว ยังตองมีความ
อดทนสูงในการเฝาดูความเคลื่อนไหวของฝาย
ตรงขามซึง่ ก็คอื เปลวไฟอยางไมคลาดสายตา ถา
ยังรุกไมไดตองรอตอไปจนกระทั่งสบชอง เพลิง
ไหมเริ่มออนลาหรือคลายความเกรี้ยวกราดลง
เมือ่ นัน้ จึงเปนโอกาสของเราทีจ่ ะรุกฆาตใหจบสิน้
ภารกิจ แตมขี อ แม ถึงตอนนัน้ เราตองพรอมและ
มีศักยภาพเหลือพอจะฉวยวินาทีทองนั้นไวได
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จะกระโจนเขาไปตอสูก บั ไฟใหจบสิน้ โดยเร็ว แต
เงือ่ นไขและปจจัยตางๆ ไมเปดโอกาสใหทํา ขืน
บุกเขาไป ไมบาดเจ็บสาหัสก็อาจถึงขั้นเสียชีวิต
จนกระทั่งสถานการณเริม่ คลี่คลายหรือมีกําลัง
เสริมเขามา หัวหนาหนวยสามารถประเมินซ้ํา
เพื่อตัดสินใจใชยุทธวิธีเชิงรุกได
นั ก ดั บ เพลิ ง อเมริ กั นโดยเฉพาะระดั บ
หัวหนาหนวยหรือผูบัญชาการเหตุการณไดรับ
การสัง่ สอนมาอยางเขมขนวา การจะตัดสินใจใช
ยุทธวิธใี ด หามใชอารมณ ความรูส กึ หรือแมแต
จินตนาการ แตใหใชขอมูลความเปนจริงของ
สถานการณกาํ ลังเกิดขึน้ ทีไ่ ดมาจากการประเมิน
ตามหลักวิชาการที่ถูกตองเทานัน้ แมอาจจะไม
สมบูรณเต็ม 100% เนื่องจากมีเวลาจํากัด แต
สามารถใชประกอบการตัดสินใจที่ถูกตองหรือ
ใกลเคียงได ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของนัก

บทสรุป
ยุ ทธศาสตรดั บไฟอาคาร (Structural
Firefighting) ของนักดับเพลิงอเมริกันซึ่งเปน
ตนแบบแนวทางการระงับเหตุของหนวยดับเพลิง
หลายประเทศทั่วโลก กําหนดใหใช 2 ยุทธวิธี
ไดแก ยุทธวิธีเชิงรุก (Offensive) และยุทธวิธี
เชิงรับ (Defensive) รวมกันในการตอบโตเหตุ
เพลิงไหม โดยหัวหนาหนวยเปนผูตัดสินใจจะ
ใชยทุ ธวิธใี ดในชวงเวลาหรือสถานการณไหนจึง
จะถูกตอง เหมาะสม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมากที่สุด
ทั้งนี้ ขอมูลใชในการตัดสินใจดังกลาวมาจาก
การประเมินเพลิงไหมและโครงสรางอาคารตาม
กระบวนการที่เรียกวา “Size-up” ซึ่งเปนการ
สํารวจรอบบริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม โดยสังเกต
ลักษณะ ขนาด และการลุกลามของอัคคีภยั รวม
ไปถึงแนวโนมการพังทลายของโครงสรางอาคาร
หากหัวหนาหนวยประเมินความเสีย่ งแลว
ไดขอ สรุป สามารถบุกเขาไประงับเหตุหรือกูภ ยั
ในตัวอาคารไดกจ็ ะใชยทุ ธวิธรี กุ ตามรูปแบบการ
ปฏิบตั งิ านมาตรฐาน ไดแก ฉีดน้าํ นําทาง โจมตี
ตนเพลิง ระบายควัน คนหาผูประสบเหตุ ชวย
ชีวติ ฯลฯ ซึง่ เปนงานทาทายมากสําหรับหัวหนา
หนวย เพราะหากเกิดความผิดพลาดไมวาจะ
ดวยสาเหตุประเมินเปลวไฟต่าํ ไป บุคลากรและ
ทรัพยากรดับเพลิงไมเพียงพอหรือสมดุลกับขนาด
เพลิงไหม หนวยเสริมเขามาสนับสนุนไมทัน
และอื่นๆ อาจกอใหเกิดการสูญเสียชีวิตของนัก
ดับเพลิงและเหยื่อผูประสบเหตุภายในอาคาร

ในกรณีประเมินสถานการณแลวเห็นวา
มีความเสี่ ยงสูงมากเกิ นไป เปลวไฟและควัน
หนาทึ บครอบคลุ มพื้ นที่ ส วนใหญ ของอาคาร
ไปแลว บุคลากรหรือน้าํ ดับไฟมีไมเพียงพอ ฯลฯ
หัวหนาหนวยตองสั่งการใหใชยุทธเชิงรับคอย
คุมเชิงอยูภ ายนอกอาคาร ขณะเดียวกันก็ทาํ การ
หลอเย็นและยับยั้งการลุกลามของเปลวไฟเพื่อ
ปองกันไมใหผปู ฏิบตั งิ านไดรบั อันตราย ยุทธวิธี
นี้ตองใชความอดทนสูงมาก เพราะแมใจอยาก

ดับเพลิงทีเ่ ขาไปปฏิบตั งิ านในอาคารเปนสําคัญ
ภาคผนวก
ขอควรพิจารณาในการใช TIC ประเมิน
สถานการณเพลิงไหม
TIC (Thermal Imaging Camera) เปนกลอง
สรางภาพจากความรอนโดยใชรังสีอินฟราเรด
แยกความแตกตางของอุณหภูมบิ นจุดตางๆ ของ
วัตถุหรือคนที่มีควันหนาทึบขวางกั้นแลวสราง
ภาพโครงรางสิ่งของหรือเหยื่อผูประสบเหตุใน
พืน้ ทีเ่ พลิงไหมปรากฏบนหนาจอของกลองและ
ถายทอดไปยังมอนิเตอรทไี่ กลออกไป วัตถุประสงค
หลักเพือ่ ใชคน หาผูป ระสบภัยทีต่ ิดอยูใ นอาคาร
แลวทําการกูภัยหรือชวยชีวิต แตมีนักดับเพลิง
จํานวนไมนอ ยนิยมนํามาใชประเมินอัคคีภยั และ
คนหาตนเพลิงภายในตัวอาคารโดยใชวธิ จี บั ภาพ
ทั่วบริเวณหองเพื่อหาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของ
หองและจุดรอนที่สุดซึ่งมีแนวโนมจะเปนแหลง
กําเนิดเพลิงไหม
หลายปทผี่ า นมา อุปกรณ TIC ไดรบั ความ
นิยมสูงมากในสหรัฐฯ มีนกั ดับเพลิงจํานวนมาก
นําไปใชสํารวจ ตรวจสอบ และคนหาผูประสบ
เหตุหรือตนเพลิง โดยเฉพาะการใชระบุตน เพลิง
พวกเขาใหความเชือ่ ถือขอมูลจากภาพทีป่ รากฏ

SAFET Y LIFE 7

(บริเวณตนเพลิงจะสวางสุดหรือมืดสุด ขึน้ อยูก บั
ระบบการทํางานของกลองและรุน หรือยีห่ อ ) แต
จากการศึกษาวิจัยของสถาบันชัน้ นําหลายแหง
ในสหรัฐฯ พบวา กลอง TIC ยังมีจุดออนและขอ
จํากัดในการใชงานหลายประการ อาจทําใหผล
การประเมินหรือคนหาไมตรงกับความเปนจริง
ทั้งหมด ซึ่งผูใ ชตองใชวิธีการอื่นเขามารวมดวย
โดยเฉพาะการประเมินหรือคนหาดวยประสาท
สัมผัสของผูผ า นการฝกอบรมหรือมีประสบการณ
กลอง TIC สามารถถายภาพทะลุควัน
หนาทึบ ทําใหนกั ดับเพลิงสามารถมองเห็นสิง่ ที่
ถูกบดบังอยูขางหนา แนนอนวา สายตามนุษย
ไมสามารถจะทําได ประเด็นนีเ้ ปนขอไดเปรียบ
ก็จริงอยู แตจุดออนหลายประการอาจทําใหนกั
ดับเพลิงที่ใชอุปกรณนตี้ ัดสินใจผิดพลาด คิดวา
หนทางขางหนาปลอดภัยตามที่กลอง TIC ให
ขอมูลมา ทัง้ ทีใ่ นความเปนจริงยังมีอนั ตรายแฝง

อยูในระดับสูงเกินพอจะทําใหเกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตได
เทาทีม่ กี ารตรวจสอบอุปกรณ TIC ซึง่ วาง
จําหนายในปจจุบัน โดยรวมแลว มีหลายจุดที่
อาจจะมีผลทําใหเกิดความผิดพลาดดานขอมูล
กรณีใชเปนอุปกรณตรวจสอบพื้ นที่ เพลิงไหม
เพื่อประเมินอัคคีภัย ดังตอไปนี้
 มีความยุง ยากในการแปลความหมาย
จากภาพปรากฏบนจอ โดยเฉพาะเมือ่ ใชในการ
ตรวจสอบอุณหภูมภิ ายในหองซึง่ ไฟกําลังลุกไหม
เต็มที่และมีควันหนาแนน ภาพจะแสดงระดับ
ความรอนใกลเคียงกันมากจนแทบแยกไมออก
จุดไหนรอนสุดทีส่ ามารถจะระบุเปนตนเพลิงได
จะตองเปนผูผ า นการฝกอบรมการใชงานมาเปน
อยางดีหรือมีประสบการณสูงเทานั้นจึงจะแปล
ความหมายและดึงขอมูลมาใชประโยชนไดอยาง
ถูกตองแมนยํา
 กลอง TIC ตองอาศัยคนถือไปถายภาพ

ขางในหองทีม่ ดื มิด แมกลองถายทะลุควันได แต
คนถือกลองมองขางหนาไมเห็น จึงเปนไปไดที่
คนถือกลองจะเขาไปอยูใ นตําแหนงซึง่ ไมสามารถ
ตรวจสอบบริเวณเปนตนเพลิงหรือจุดจะเกิดการ
ลุกลามของเปลวไฟไดอยางครบถวน
 กลอง TIC ตรวจสอบและวัดอุณหภูมิ
ของวัตถุที่เกิดเพลิงไหมเฉพาะผิวนอกสุด สวน
ที่ไหมลึกลงไป (Deep Seat) ซึ่งรอนกวาหลาย
เทาไมสามารถวัดได สงผลใหนกั ดับเพลิงเขาใจ
วาอันตรายมีไมมากนักและสามารถบุกเขาไป
ขางในไดทันที ผลลัพธอาจจะทําใหเกิดความ
สูญเสียรายแรงได
 รังสีอน
ิ ฟราเรดของกลอง TIC ทะลุผา น
ของแข็งไมได ไมวาจะเปนไม คอนกรีต กระจก
พลาสติก หรือแมแตเปนกระดาษ ซึ่งประเด็นนี้
นักดับเพลิงจํานวนไมนอ ยยังเขาใจผิดคิดวาทําได
ดังนัน้ การตรวจสอบอุณหภูมิทพี่ ื้นหองชัน้ ใดๆ
ดวยกลอง TIC จะไมสามารถวัดอุณหภูมขิ องหอง

ที่อยูขางลางได นั่นคือ กลอง TIC ไมสามารถ
ถายภาพสิ่งที่อยูหลังตูหรือใตเตียงที่อยูในหอง
เกิดเพลิงไหมได
อยางไรก็ตาม ตองยอมรับวากลอง TIC
ชวยนักดับเพลิงไดมากในการระงับเหตุเพลิงไหม
ในอาคาร ทั้งการคนหาผูบาดเจ็บหรือหมดสติ
และตรวจสอบอุณหภูมิหองตนเพลิง โดยเปน
อุปกรณทําใหลวงรูถึงสิ่งที่เกิดขึน้ หลังมานควัน
หนาทึบเพื่อใชเปนขอมูลตัดสินใจเลือกยุทธวิธี
ดับเพลิงทีถ่ ูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ
แตตอ งตระหนักถึงขอกําจัดตางๆ ทีก่ ลาวไปแลว
ขางตนไวดวย ทั้งนี้ เพื่อปองกันขอผิดพลาดอัน
อาจจะเกิดขึน้ โดยไมคาดคิดได
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