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แตด้ังเดิมมา ยุทธศาสตรดับไฟอาคาร
ของหนวยดับเพลิงของสหรัฐอเมริกาเห็นเดนชดั
ท่ีสุดคือ “บุกเขาไประงับเหตุขางใน” ซึ่งเปน
แนวทางเชงิรุก (Offensive) ท่ีเล่ืองลือไปท่ัวโลก
มีหลายประเทศนาํไปเปนแบบอยาง แตเม่ือราว
ยี่สิบปท่ีผานมาไดเกิดการเปล่ียนแปลง นักดับ
เพลิงอเมริกนัท่ีเคยฮึกเหิมเม่ือเห็นเปลวไฟกลับ
ใจเย็นลงและอดทนมากข้ึน พวกเขาใชยุทธวิธี
เชงิรับ (Defensive) เขารวมดวย มีการประเมิน
อันตรายกอนเขาดับไฟ เพิม่ความระมัดระวังใน

การผจญเพลิง เปนการปองกนัตัวเองและเพือ่น
รวมงานใหรอดพนจากอันตรายและกลับออกมา
อยางปลอดภัยหลังเสร็จภารกิจ

การบุกเขาไปดับไฟในอาคารดวยความ
กลาหาญคือเอกลักษณของนกัดับเพลิงอเมริกนั
แตกทํ็าใหพวกเขาเสยีชวิีตไปเปนจาํนวนไมนอย
ในแตละป ระยะหลังนี ้ฝายยทุธศาสตรพยายาม
เปล่ียนแปลงแนวความคิดและทัศนคติของพวก
เขาใหยอมรับและเลือกใชยทุธวิธเีชงิปองกนัตัว
รวมดวยแทนท่ีจะบุกขางหนาอยางไมเกรงกลัว
อันตรายอยางเดียว โดยใหมีการชัง่น้าํหนกั ชวง
เวลาใดจะ “รกุ” และจงัหวะไหนจะ “รบั” ข้ึนอยู
วิจารณญาณในการตัดสินใจของหัวหนาทีม ซึ่ง
ตองอาศัยภูมิความรูและประสบการณในงาน
ดับเพลิงท่ีเพียงพอ

ประเมินความเสีย่งกอนเลอืกยุทธวิธี
หากไมมีปจจยัเสีย่งใดๆ นกัดับเพลิงรอย

ท้ังรอยจะเลือกวิธีเขาไปดับเพลิงขางในอาคาร
เปาหมายอยูท่ี “ตนเพลิง” หากพบและทําลาย
ลงไปได งานระงับเหตุจะเสร็จเร็วข้ึน หรือหาก
ภารกจิเปนการกูภัย/ชวยชวิีต การบกุเขาไปเพือ่
ชวยเหลืออยางรวดเร็วจะทําใหผูติดอยูขางในมี
โอกาสรอดชีวิตสูงข้ึน แตในโลกความเปนจริง

งานดับเพลิงเต็มไปดวยความเสี่ยงซึ่งทําใหนัก
ดับเพลิงท่ีขาดความระมัดระวัง “เจ็บจริง” และ
“ตายจรงิ” มานกัตอนกั โดยเร่ืองนีน้กัดับเพลิง
ท่ัวโลกไดซึมซับเขาไปในจิตสํานึกกันหมดแลว
เพยีงแตเม่ือเผชญิเหตุเฉพาะหนา มองเห็น หรือ
ไดยนิเสยีงรองขอความชวยเหลือของผูประสบเหตุ
หรือสมัผสัเปลวไฟรอนแรงกาํลังจะลุกทวมอาคาร
สัญชาตญาณของผูกลาและเสียสละจะผลักดัน
ใหเขาทําในสิง่เหลือเชือ่และลืมปจจยัความเสีย่ง
ท้ังหมดแลวกระโจนเขาสูอันตรายเพือ่ทําหนาท่ี
ของตัวเองใหสมบูรณ ซึ่งอาจจะนํามาซึ่งความ
สูญเสียอันนาสะเทือนใจ

การกาํหนดยทุธศาสตรเชงิรับ (Defensive)
รวมกบัการรุกไปขางหนา (Offensive) ของหนวย
เผชิญเพลิง โดยเฉพาะหนวยแรกสุดท่ีเขาถงึจุด
เกิดเหตุ จะเปดโอกาสใหนักดับเพลิงวิเคราะห
สถานการณเพือ่ประเมินวา สมควรใชยทุธวิธใีด
ระงับเหตุในขณะนั้นโดยไมทําใหผูประสบภัย
และนักดับเพลิงเสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บหรือ
เสยีชวิีต แมบางกรณไีมอาจร้ังรอไดในการเขาไป
ชวยชีวิตเหยื่อเพลิงไหม แตหากปราศจากการ
ยัง้คิดเพือ่พจิารณาอันตรายท่ีรออยูขางหนา การ
รีบรอนอาจนาํมาซึง่การสญูเสยีอยางใหญหลวงได
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สิง่ท่ีนกัดับเพลิงยคุปจจบุนัจะมองขามไป
ไมไดกคื็อ อาคารบานเรือนสมัยใหมเม่ือเกดิไฟ
ไหมมีอันตรายมากกวาอาคารรุนเกาหลายสบิเทา
ดวยเหตุท่ีทําดวยวัตถุมวลเบาและมีสวนผสม
ของวัสดุสังเคราะหในแทบทุกอณูของวัสดุ การ
ลุกไหมและลุกลามเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว อาคาร
บางสวนปดทึบดวยวัสดุทนไฟทําใหมีความรอน
สะสมเสีย่งจะเกดิ Flashover รวมถงึไอรอนและ
แกสท่ีเกิดข้ึนมีระดับอุณหภูมิและความเปนพษิ
สงูมาก ท่ีสาํคัญ โครงสรางการออกแบบภายใน
ของอาคารหลายแหงขาดความม่ันคงซึง่พงัทลาย
ลงมาไดงาย ขณะท่ีมีจาํนวนไมนอยมีความสลับ
ซบัซอนจนทําใหเกดิการพลัดหลงหรือติดกบัอยู
ขางในกระท่ังไมสามารถเอาตัวรอดออกมาอยาง
ปลอดภัยไดท้ังนกัดับเพลิงและเหยือ่ผูประสบภัย

การใชยุทธวิธีเชิงรับ
“ยทุธวธีิเชิงรับ” หรือ “ยทุธวธีิเชิงปองกนั”

(Defensive) ตองกําหนดไวในใจต้ังแตไดรับแจง
เหตุและรักษาจุดยนืไวกระท่ังถึงจุดหมาย กอน
จะตัดสนิใจปรับเปล่ียนยทุธวิธตีอบโตเฉพาะหนา
อีกคร้ัง เร่ิมตนท่ีการปนข้ึนรถดับเพลิง รัดเข็มขัด
นริภัย และขับไปดวยความระมัดระวังและยบัยัง้
ชัง่ใจเพือ่ใหถงึท่ีเกดิเหตุโดยปลอดภัย มีปรากฏ
บอยคร้ังท่ีรถดับเพลิงเฉ่ียวชนกับรถยนตของ
ประชาชนท่ัวไปบนทองถนนทําใหเกิดบาดเจ็บ
ลมตายเปนจํานวนไมนอย การเรงรีบเกนิไปใน
สภาพการจราจรท่ีพลุกพลานทําใหเกดิอุบติัเหตุ
รายแรงไดงายมาก

ตามสถติิท่ีไดบนัทึกไว เม่ือใดกต็าม หาก
หนวยงานไมควบคุมพฤติกรรมเชิงรุกของนัก
ดับเพลิงต้ังแตเร่ิมตนเดินทางออกสถานี ผลมัก
ลงเอยดวยการบาดเจบ็หรือเสยีชวิีตของพลเรือน
หรือเจาหนาท่ี หรือท้ังสองฝาย ความรวดเร็วใน
การเขาถึงท่ีเกิดเหตุเปนขอไดเปรียบของการ
ระงับเหตุเพลิงไหมก็จริงอยู แตจะตองไมเกิด
อุบัติเหตุระหวางการเดินทางไปเสียกอน การ
รีบรอนขาดความระมัดระวัง ไมมีประโยชนใดๆ

และกอใหเกดิความเสีย่งโดยไมจาํเปน ในหลาย
กรณี ความพยายามจะไปใหเร็วท่ีสุดใหผลลัพธ
ไมแตกตางไปจากการเดินทางตามข้ันตอนปกติ
ของสภาพการจราจรขณะนัน้ นัน่คือ “รอบคอบ
ไมประมาท แตไมอดือาดลาชา”

เม่ือถึงท่ีเกิดเหตุ การกําหนดเปาหมาย
ในยุทธวิธีเชิงรับอีกประการหนึ่ง ไดแก การ
ตระหนักถึงแนวโนมการเกิด Flashover และ
โครงสรางอาคารยุบตัวหรือพังทลาย เนื่องจาก
อาคารบานเรือนสมัยใหมประกอบข้ึนดวยวัสดุ
มวลเบาและผลิตภัณฑสงัเคราะหท่ีมีพืน้ฐานเปน
ปโตรเลียมหรือไฮโดรคารบอนจงึมีความเสีย่งจะ
เกดิปรากฏการณสองลักษณะดังกลาวคอนขางสงู

ในการประเมินอันตราย (Size-up) หลัง
การเขาถึงอาคารเกิดเพลิงไหม นอกจากเร่ือง
Flashover และแนวโนมอาคารถลมแลว ความ
เสี่ยงเฉพาะหนาท่ีตองพิจารณาเปนอันดับแรก

ปญหาใหญก็คือ ทีมดับเพลิงท่ีเขาถึงจุด
เกดิเหตุเปนทีมแรกจะตอบโตสถานการณท่ีเกดิ
ข้ึนอยูเบื้องหนาไดอยางไร คําตอบอยูท่ีตัวแปร
ของเงื่อนเวลาท่ีไปถึงจุดเกิดเหตุ หากไปถึงเร็ว
ขณะท่ีเพลิงไหมอยูในข้ันเร่ิมตน เปลวไฟและ
ควันยงัมีไมมากนกั สามารถจะใชยทุธวิธบีกุเขา
ไประงบัเหตุภายในอาคารไดอยางปลอดภัย แต
หากไปถงึชา ไฟอยูในข้ันลุกลามหรือครอบคลุม
สวนใหญของอาคารไปแลว อีกท้ังควันมีปริมาณ
มากและหนาแนนข้ึนจนทําลายทัศนวิสัย (การ
มองเห็นเปนศูนย) การใชยุทธวิธีเชิงรุกมีความ
เสี่ยงสูง ดังนั้นจึงตองนํายุทธวิธีเชิงปองกันมา
รวมใชดวย เพื่อลดความเสี่ยงและใหมีความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน
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คือ “ทศันวสิยั” หมายถงึ ความสามารถในการ
มองเห็นสิง่ตางๆ ท่ีกาํลังเกดิข้ึนในเหตุการณนัน้
หากยังพอสังเกตความเปนไปของสถานการณ
ไดก็อาจกระตุนตอมอะดรีนาลีนใหตัดสินใจใช
ยทุธวิธเีชงิรุกได (บกุเขาไปขางในตัวอาคาร) แต
ถาเปนศูนยมองไมเห็นอะไรเลยจะเปนตัวบงัคับให
นกัดับเพลิงหันไปใชยทุธวิธีเชงิรับโดยอัตโนมัติ
เพราะไมมีนักดับเพลิงคนใดจะฝาความมืดของ
มานควันบุกเขาไปทันทีโดยไมไดประเมินความ
เสีย่งหรือเตรียมมาตรการปองกนัตัวเองไวกอน

นกัดับเพลิงโดยเฉพาะในระดับหัวหนาทีม
หรือผูบญัชาการเหตุการณจะตองพจิารณาอยาง
รอบคอบและรอบดานในการกําหนดยุทธวิธี
ระงบัเหตุเฉพาะหนา จะใชความกลาบาบิน่ตาม
แนวคิด “เสี่ยงมากเทาไหร โอกาสสําเร็จจะ
สงูขึน้เทานัน้” เชนเม่ือยีส่บิสามสบิปกอน อาจ
ไมไดอะไรเลยนอกจากความสญูเสีย ดวยเหตุท่ี
ทุกอยางเปล่ียนแปลงไปแลวดังไดอธบิายต้ังแตตน

งานดับเพลิงสมัยใหม การเสีย่งเกนิไปคือ
การนาํตัวเองเขาไปอยูในสถานการณอันตรายถงึ
ชีวิต โอกาสประสบความสําเร็จไมวาดับไฟหรือ
กูภัยแทบไมมีเหลืออยูเลย เพราะเราจะใชเวลา
เกือบท้ังหมดด้ินรนเพื่อเอาตัวรอดออกมาหลัง
เขาไปอยูวงลอมของเปลวไฟและควันหนาทึบ

การใชยทุธวิธบีกุเขาไปขางในตองเกดิข้ึน
หลังจากมีการประเมินอยางรอบคอบและถีถ่วน
แลววา “มคีวามเปนไปไดสงูมากทีจ่ะประสบ
ความสําเร็จ” เทานั้น

งานดับเพลิงไมใชการเลนพนัน
ในสถานการณเพลิงไหม “อะไรที่เลวราย

มันก็เลวราย” และตองไมทําอะไรอ่ืนนอกจาก
ปกปองตัวเองและเพือ่นรวมงานไวใหดี ไมวาจะ
ตองทําดวยวิธีใด (เชน กําหนดเขตปลอดจาก
การถลมของตัวอาคาร เปนตน) ตองทําใหเต็มท่ี
และอยางสมบูรณ เม่ืออันตรายเร่ิมขยายตัวถึง
ข้ันวิกฤต มีนักดับเพลิงจํานวนไมนอยบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสยีชวิีตเนือ่งจากคิดวาปองกนัตัวเอง
ดีท่ีสุดแลว แตในความจริงหาเปนเชนนั้นไม

เม่ือตัดสินใจจะใชแนวทางเชิงรับเพื่อ
ปองกนัตัวเอง ตองต้ังเปาหมาย ความเสีย่งจะได
รับบาดเจบ็หรือเสยีชวิีตตองถกูจาํกดัใหหมดไป
แมยงัคงมีอันตรายแฝงอยูในทุกข้ันตอนทํางาน
ต้ังแตการถือสายสูบขนาดใหญ ใชงานอุปกรณ

ตนกาํลัง (เชน เคร่ืองสบูน้าํ เคร่ืองตัดถาง ฯลฯ)
ใชงานบันไดไฮดรอลิก ปฏิบัติภารกิจในสภาพ
บรรยากาศเลวราย และอ่ืนๆ วิธกีารคือ ประเมิน
สถานการณตลอดเวลา และใชความระมัดระวัง
อยางยิง่ยวด ถาไมแนใจจะไมรุกไปขางหนาเพือ่
ปองกนัความผดิพลาด จนกระท่ังเห็นวาเงือ่นไข
และปจจยัเร่ิมดีข้ึน อาจมีการปรับเปล่ียนยทุธวิธี
เปนการรุก แตนกัดับเพลิงตองทํางานอยูตลอด
เวลา ดวยเหตุผล “ความเสีย่งจะลดลงได ไมใช
โชคชวย แตเปนเพราะคนทํา”

กลยุทธการปรบัเปลีย่นวิธกีารทํางาน
หลังจากใชยทุธวิธเีชงิรับมาต้ังแตเร่ิมออก

จากสถาน ีการจะปรับเปล่ียนยทุธวิธเีปน “รกุ”
หรือ “บุก” เขาไปขางในบานหรืออาคารท่ีเกิด
เพลิงไหมจะตองมีกระบวนการสําคัญค่ันกลาง
นัน่คือ การประเมินหรือสํารวจ 360 องศารอบ
ตัวโครงสรางอาคารแลวนําขอมูลสําคัญท่ีไดมา
ประมวลเพื่อใชในการตัดสินใจจะเขาไปหรือไม
แมไดชือ่เปนนกัดับเพลิงประเภทไฟทเตอร เดิน
หนาลุยลูกเดียว แตนกัดับเพลิงอเมริกนัยคุใหม
จะไมบุมบามเอาตัวเขาไปเสี่ยงโดยไมจําเปน
กลยุทธท่ีไดรับการสั่งสอนกันมาประการหนึ่ง
คือ “การอานเพลงิไหมและโครงสราง” (Read
the Fire and Structure) เพือ่ใหไดขอมูลถกูตอง
อะไรกาํลังเกดิข้ึนและจะเกดิอะไรข้ึนตอไป กอน
เขาไปภายในตัวอาคาร เพราะถาไมรูอะไรแลว
บุกเขาไป หากเผชิญกับความเสี่ยงรายแรง เรา
แทบทําอะไรไมไดเลย และแมวาจะตัดสินใจถูก
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ท่ีใชยุทธวิธีรุก แตหลายอยางอาจเปล่ียนแปลง
ไปในทางเลวรายไดเสมอ ดังนัน้ในชวงของการ
เปล่ียนผานยทุธวิธี ตองหาขอมูลเพลิงไหมและ
ตัวอาคารใหไดมากท่ีสุด เพราะเปนวิธีเดียวท่ีมี
แนวโนมจะรักษาชีวิตของเหยื่อและนักดับพลิง
ไวได หากปราศจากสิง่นีแ้ลว เราอาจหมดโอกาส
แกตัวหากสิ่งท่ีคาดการณไมเปนตามนั้น

ในกรณมีองเห็นเปลวไฟหรือตนเพลิงได
จากภายนอกตัวอาคาร หรือมองเห็นหรือระบุ
ตําแหนงผูติดอยูในอาคารได สามารถจะใชเปน
เงือ่นไขในการใชยุทธวิธีเชิงรุก บกุเขาไปขางใน
แตหากสถานการณไมนาไววางใจ เชน มีควัน
หนาทึบ มีบคุลากรและทรัพยากรจาํกดั ฯลฯ จะ
เปนตัวบังคับใหใชวิธีต้ังรับเพื่อปองกันตัวเอง

ท่ีไมควรเอาชวิีตเขาไปเสีย่ง และอะไรคือโอกาส
ท่ีเปดชองใหโจมตีได ซึ่งแมจะมีเวลาชวงสั้นๆ
ก็จะไมยอมใหหลุดมือไป

อีกหัวขอท่ีนาสนใจคือ สิ่งบอกเหตุถึง
ความจําเปนท่ีตองมีการระบายอากาศ (ควัน)
ในการยุทธิวิธีเชิงรับ เราไมจําเปนตองทําการ
ระบายควั นโดยเฉพาะดวยเทคนคิความดันบวก
(PPV) เสมอไป เพราะอาจทําใหเพิม่ความเสีย่ง
ตอการเสยีชวิีตของผูติดอยูขางในและนกัดับเพลิง
ท่ีจะเขาไปขางใน หากไมสามารถควบคุมแรงลม
จากเคร่ืองเปาควันได ไฟมีแนวโนมลุกแรงและ
ลามเปนบริเวณกวาง รวมท้ังมีควันเกิดข้ึนมาก
จนระบายออกไมทัน ซึ่งสิ่งตางๆ ท้ังหมดนี้จะ
ยอนกลับมาทําอันตรายผูปฏิบัติงานและเหยื่อ
ผูประสบภัยเสียเอง

ท้ังนี้ กฎของการระบายควันท่ีตองจําให
ข้ึนใจ กอนลงมือทําตองกาํหนดตําแหนงพัดลม

เปนความจริงท่ีวา งานดับเพลิงตองทํา
แขงกับเวลา การประเมินอัคคีภัยกอนตัดสินใจ
เลือกกลยทุธ สวนใหญทําไดไมสมบรูณเพราะมี
เวลาจาํกดั ดังนัน้นกัดับเพลิงโดยเฉพาะหัวหนา
ทีมจะใชวิธสีงัเกตเงือ่นไขหรือสภาพท่ีมองเห็นได
เปนตัวชวยในการพิจารณาปรับเปล่ียนยุทธวิธี
เผชิญเหตุรวมกับการประเมินอัคคีภัย อาทิ

 สามารถมองเห็นเพลิงไหมภายใน
อาคารท่ีตองเขาไปดับจากภายนอกตัวอาคาร

 สามารถมองเห็นหรือระบุตําแหนง
เหยื่อผูประสบภัยภายในตัวอาคารได

 เกิดการเปล่ียนแปลงหรือมีสิ่ งบอก
เหตุถงึความไมม่ันคงของโครงสรางอาคาร

 สิ่งบอกเหตุถึงความจําเปนตองมีการ
ระบายอากาศ (ควัน)

 จํานวนบุคลากรท่ีจําเปนตองใชในท่ี
เกดิเหตุ

กอนจะหาโอกาสโตกลับเม่ือโอกาสอํานวย
ดังท่ีเราไดกลาวมาต้ังแตตน การดับไฟ

ไมไดมีแคยุทธวิธีรุกหรือบุกเขาไปขางในทันที
เม่ือไปถึง เพราะหากไมมีปจจัยเกื้อหนุนใหทํา
ไดกเ็ทากับพาตัวเองไปพบกบัอันตรายรายแรง
ท่ีอาจทําใหเสยีชวิีตได ความมุงม่ันจะดับไฟหรือ
ชวยชวิีตผูประสบเหตุจะสลายไปพรอมกบัความ
สญูเสยีของตัวเองและเพือ่นรวมงาน ใครกอ็ยาก
จะดับไฟหรือชวยเหยือ่ใหพนภัยโดยเร็วท่ีสดุกนั
ท้ังนั้น  แตเม่ือมองไปขางหนาหนทางตีบตันก็
จําเปนจะตองต้ังรับดวยความอดทนพรอมกับ
ปองกันตัวเองใหรอดพนอันตรายไปใหได เม่ือ
เห็นวาสถานการณเปดชองใหมีการโจมตี เรา
สามารถเปล่ียนยุทธวิธีไปเปนการรุกคืบอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นกัดับเพลิงผูมากประสบการณยอมรูดีวา
สถานการณเกดิข้ึนอยูขางหนา อะไรคืออันตราย
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และชองระบายควันใหเหมาะสม โดยใหแนใจวา
ควันถูกเปาออกจะไมพุงไปยังบริเวณมีคนอยู
และแรงดันภายนอกไมสูงกวาแรงดันภายใน
เพื่อปองกันไมใหควันตีกลับเขามาในพื้นท่ีเกิด
เพลิงไหมได

เหนอืสิง่อ่ืนใด ตองแจงใหทุกคนทราบวา
จะมีการระบายควัน ณ ตําแหนงท่ีแนนอนพรอม
กับกําชับผูปฏิบัติงานท่ีแมสวมชุดปองกันเต็ม
อัตรา ใหอยูหางจากจดุท่ีควันจะไหลปะทะหรือ
พุงเขาใสอยางรุนแรง

การโจมตีไฟดวยยุทธวิธีเชิงรุก
ดังไดกลาวไปแลว เม่ือใดก็ตามท่ีโอกาส

อํานวยหรือมีเงื่ อนไขใหสามารถทําไดอยาง
ปลอดภัย นกัดับเพลิงไมควรลังเลท่ีจะตัดสนิใจ
ยทุธวิิธเีชงิรุกดวยการบกุเขาไประงบัเหตุภายใน
ตัวอาคาร ไมวาจะดับไฟท่ีตนเพลิงหรือชวยชวิีต

เหยื่อผูประสบภัย ซึ่งสถานการณจะเอ้ืออํานวย
ใหทําเชนนั้นได (บกุเขาไปขางใน) นกัดับเพลิง
ตองลงมือปฏิบัติเพื่อใหเกิดเงื่อนไขหรือปจจัย
แงบวก ดังตอไปนี้

 ประเมินอัคคีภัยและตัวโครงสราง
อาคาร 360 องศา

 สังเกตการณภายในตัวอาคารเพื่ อ
ตรวจสอบทัศนวิสัย (การมองเห็น)

 เจาะชองระบายอากาศ (ควัน) ตาม
ความเหมาะสมเพื่อเปนชองทางไหลของเปลว
ไฟ (Fire Flow Path)

 ลมเปลวไฟท่ีอยูดานนอกตัวอาคาร
ใหไดอยางรวดเร็วเพือ่ลดเปลวไฟและความรอน

 ทําใหการมองเห็นภายในตัวอาคารดี
ข้ึนภายในเวลานอยกวา 10 นาที (หากทําได
ใหไปตอ)

ท้ังนี ้ทุกปฏิบติัการตองทําอยางรอบคอบ
และระมัดระวัง รวมท้ังประเมินผลตลอดเวลา
เพื่อใหไดขอมูลจําเปนสําหรับการปรับเปล่ียน
ยุทธวิธีท่ีเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น

การใชยุทธวิธีเดียวในการระงับเหตุอาจนํามา
ซึ่งผลลัพธไมพึงประสงค พึงระลึกไวเสมอวา
เพลิงไหมเปนพลังงานท่ีมีการเคล่ือนไหวและ
เปล่ียนแปลงรวดเร็วในลักษณะปรากฏการณ
ไดนามิกส (Dynamics Posture) เราตองต่ืนตัว
และเตรียมแผนสํารองไวตอบโตสถานการณท่ี
พลิกผนัไปไมวาจะยงัอยูดานนอกตัวอาคารหรือ
เขาไปขางในเรียบรอยแลว

และเขาใจ รวมถงึมีประสบการณในสถานการณ
พวกเขาก็เร่ิมจะซึมซับหลักการสําคัญของงาน
ดับเพลิงท่ีเรียกวา “คําสอนนกัดบัเพลงิ” (The
Fire Doctrine) ซึ่งนักดับเพลิงอเมริกันท้ังมวล
ยดึถอืเปนคัมภีรแหงวิชาชพี เขาสูระบบความคิด
ซึ่งสงผลใหมีความสุขุมรอบคอบในการปฏิบัติ
งานระงับเหตุมากข้ึน

“คําสอนนักดับเพลิง” (The Fire Doctrine)
ดังกลาว มีดังนี้

 นักดับเพลิงจะไดรับมอบหมายใหเขา
ดับไฟเชงิรุกในอาคารเม่ือมีความจาํเปนอยางยิง่
เทานัน้ (Firefighters are committed to interior
offensive firefighting only if absolutely necessary)

นักดับเพลิงรุนใหมไฟแรงหลายคนอาจ
รูสกึอึดอัดกบัสถานการณท่ีจะตองใชเวลาในการ
ประเมินอัคคีภัยกอนเลือกใชยทุธวิธท่ีีเหมาะสม
ซึ่งพวกเขาอาจคิดวา วิทยาการรวมสมัยกําลัง
ทําใหจิตวิญญาณของความเปนนักสูท่ีอยูในตัว
นักดับเพลิงอเมริกันจืดจางลง แตเม่ือไดเรียนรู
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 จะไมกระทําสิ่งใดๆ ท่ีทําใหเกิดความ
เสี่ยงท่ีควบคุมไมได (Not acting presents a
compelling risk)

 พวกเราตองทุมเทกําลังท้ังหมดเพื่อ
จัดการและควบคุมเพลิงไหม (We must have
and apply an overwhelming force to engage
and prevail over the fire)

 พวกเราตองมียุทธศาสตรหาทางออก
จากทุกพืน้ท่ีเพลิงไหมสาํหรับนกัดับเพลิง (We
must have an exit strategy within all areas
of the fireground for firefighters)

จากขอความขางตนจะเห็นไดวา คัมภีร
นักดับเพลิงอเมริกันสอนใหมีความรอบคอบ
รัดกุม ลดความเสี่ยง และเอาตัวใหรอด แต
ปลุกเราใหทุมเทสรรพกาํลังเพือ่พชิติเปลวไฟให
ไดโดยเร็ว ไมมีขอความใดท่ีบอกใหบุกเขาโดย
ไมมีวางแผนลวงหนาหรือประเมินสถานการณจริง
กอนลงมือ เพยีงแตภาพพจนออกมา นกัดับเพลิง
อเมริกันซึ่งมีความพรอมสูงสุดท้ังทักษะท่ีผาน
การฝกฝนมาอยางโชกโชน เคร่ืองมือทํางานอัน
ทรงประสิทธิภาพ อุปกรณปองกันท่ีวางใจได
รวมถงึแนวทางการทํางานท่ีไดมาตรฐาน (SOP)
มักใชวิธบีกุเขาไปในตัวอาคารเกดิเพลิงไหมทันที
เม่ือเขาถงึสถานท่ีเกดิเหตุ อาจมองวาเปนความ
ฮึกเหิมตามสัญชาตญาณ แตในความเปนจริง
สวนใหญทําการบานมาดี มีการประเมินความ
เสีย่งซึง่หนา (แบบกระชบัในชวงเวลาสัน้ๆ) และ
มียุทธวิธีเชิงรับใหเลือกใชเม่ือถึงสภาวะคับขัน

เม่ือหลายทศวรรษกอน นกัดับเพลิงเปน
วีรบรุุษชวยผูเคราะหรายใหรอดตายจากการถกู
ไฟเผา แตปจจุบัน “ไมใช” เพราะพวกเขาทํา
ตามหนาท่ีและไดรับผลตอบแทนจากภาษีของ
ประชาชนอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยและดํารงชวิีต
อยูไดโดยไมตองประกอบอาชพีอ่ืน ท้ังนี ้งานดับ
เพลิงเปนอาชพีหนึง่ท่ีมีความเสีย่งสงูซึง่ไดรับการ
คุมครองตามกฎหมายท่ีเกีย่วของ ดังนัน้ นกัดับ
เพลิงจงึตองปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภัย
ในทุกข้ันตอน โดยทุกหนวยงานตนสงักดัเปนผู
กาํหนดแนวทางและควบคุมการทํางาน รวมถงึ
การฝกอบรม เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ความกลาหาญและความเสียสละแมยัง
มีอยูครบถวนในจิตสํานึกของนักดับเพลิง แต
เพือ่ลดความเสี่ยงท่ีจะเกดิการบาดเจ็บและเสีย
ชีวิตของท้ังนักดับเพลิงและเหยื่อผูประสบเหตุ
จงึตองแสดงออกมาอยางมียทุธศาสตรท้ังเชงิรับ

และเชิงรุกตามความเหมาะสมกับสถานการณ
เพลิงไหมท่ีกําลังเกิดข้ึน

นกัดับเพลิงยคุใหมถกูสอนใหตอบโตเหตุ
อัคคีภัยดวยยทุธวิธซีึง่ไดฝกฝนมา หามใชความ
รูสกึหรืออารมณสวนตัวท่ีอยากกระโจนเขาตอสู
กับเปลวเพลิงโดยยังไมรูอะไรเลยเกี่ยวกับสิ่งท่ี
กําลังเกิดข้ึน มีบทเรียนมากมายสอนใหรูวา
ลําพงัความกลาหาญอยางเดียวไมสามารถทําให

รายระบตุรงกนั งานดับเพลิงนอกจากจะใชความ
กลา ทักษะ และภูมิปญญาแลว ยังตองมีความ
อดทนสูงในการเฝาดูความเคล่ือนไหวของฝาย
ตรงขามซึง่กคื็อเปลวไฟอยางไมคลาดสายตา ถา
ยังรุกไมไดตองรอตอไปจนกระท่ังสบชอง เพลิง
ไหมเร่ิมออนลาหรือคลายความเกร้ียวกราดลง
เม่ือนัน้จงึเปนโอกาสของเราท่ีจะรุกฆาตใหจบสิน้
ภารกจิ แตมีขอแม ถงึตอนนัน้ เราตองพรอมและ
มีศักยภาพเหลือพอจะฉวยวินาทีทองนั้นไวได

งานประสบความเร็จ แตอาจนาํตัวเองไปพบกบั
ความตาย ดังนัน้ตองหยดุคิดและพจิารณาความ
เปนจริง “เราจะทาํอะไรไดหรอืไมไดบาง” กอน
ลงมือปฏิบติังานจริง

การใชยทุธวิธเีชิงรับไมไดแสดงถึงความ
ขลาด ตรงกนัขาม นีคื่อการรักษาชวิีตตัวเองและ
เพื่อนรวมงานไวแลวรอจังหวะรุกฆาตเปลวไฟ
สบโอกาสเม่ือไหรสามารถทุมสรรพกาํลังบกุเขา
พิชิตไดทันที ผูเชี่ยวชาญงานดับเพลิงแทบทุก



บทสรปุ
ยุทธศาสตรดับไฟอาคาร (Structural

Firefighting) ของนักดับเพลิงอเมริกันซึ่งเปน
ตนแบบแนวทางการระงบัเหตุของหนวยดับเพลิง
หลายประเทศท่ัวโลก กําหนดใหใช 2 ยุทธวิธี
ไดแก ยุทธวิธีเชิงรุก (Offensive) และยุทธวิธี
เชิงรับ (Defensive) รวมกันในการตอบโตเหตุ
เพลิงไหม โดยหัวหนาหนวยเปนผูตัดสินใจจะ
ใชยทุธวิธใีดในชวงเวลาหรือสถานการณไหนจงึ
จะถูกตอง เหมาะสม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด
ท้ังนี้ ขอมูลใชในการตัดสินใจดังกลาวมาจาก
การประเมินเพลิงไหมและโครงสรางอาคารตาม
กระบวนการท่ีเรียกวา “Size-up” ซึ่งเปนการ
สาํรวจรอบบริเวณเกดิเหตุเพลิงไหม โดยสงัเกต
ลักษณะ ขนาด และการลุกลามของอัคคีภัย รวม
ไปถงึแนวโนมการพงัทลายของโครงสรางอาคาร

หากหัวหนาหนวยประเมินความเสีย่งแลว
ไดขอสรุป สามารถบกุเขาไประงบัเหตุหรือกูภัย
ในตัวอาคารไดกจ็ะใชยทุธวิธรุีกตามรูปแบบการ
ปฏิบติังานมาตรฐาน ไดแก ฉีดน้าํนาํทาง โจมตี
ตนเพลิง ระบายควัน คนหาผูประสบเหตุ ชวย
ชวิีต ฯลฯ ซึง่เปนงานทาทายมากสาํหรับหัวหนา
หนวย เพราะหากเกิดความผิดพลาดไมวาจะ
ดวยสาเหตุประเมินเปลวไฟตํ่าไป บคุลากรและ
ทรัพยากรดับเพลิงไมเพยีงพอหรือสมดุลกบัขนาด
เพลิงไหม หนวยเสริมเขามาสนับสนุนไมทัน
และอ่ืนๆ อาจกอใหเกดิการสูญเสียชีวิตของนัก
ดับเพลิงและเหยื่อผูประสบเหตุภายในอาคาร

ในกรณีประเมินสถานการณแลวเห็นวา
มีความเสี่ยงสูงมากเกินไป เปลวไฟและควัน
หนาทึบครอบคลุมพื้นท่ีสวนใหญของอาคาร
ไปแลว บคุลากรหรือน้าํดับไฟมีไมเพยีงพอ ฯลฯ
หัวหนาหนวยตองสั่งการใหใชยุทธเชิงรับคอย
คุมเชงิอยูภายนอกอาคาร ขณะเดียวกนักทํ็าการ
หลอเย็นและยับยั้งการลุกลามของเปลวไฟเพื่อ
ปองกนัไมใหผูปฏิบติังานไดรับอันตราย ยทุธวิธี
นี้ตองใชความอดทนสูงมาก เพราะแมใจอยาก

จะกระโจนเขาไปตอสูกบัไฟใหจบสิน้โดยเร็ว แต
เงือ่นไขและปจจยัตางๆ ไมเปดโอกาสใหทํา ขืน
บุกเขาไป ไมบาดเจ็บสาหัสก็อาจถึงข้ันเสยีชีวิต
จนกระท่ังสถานการณเร่ิมคล่ีคลายหรือมีกําลัง
เสริมเขามา หัวหนาหนวยสามารถประเมินซ้ํา
เพื่อตัดสินใจใชยุทธวิธีเชิงรุกได

นักดับเพลิงอเมริกันโดยเฉพาะระดับ
หัวหนาหนวยหรือผูบัญชาการเหตุการณไดรับ
การสัง่สอนมาอยางเขมขนวา การจะตัดสนิใจใช
ยทุธวิธใีด หามใชอารมณ ความรูสกึ หรือแมแต
จินตนาการ แตใหใชขอมูลความเปนจริงของ
สถานการณกาํลังเกดิข้ึนท่ีไดมาจากการประเมิน
ตามหลักวิชาการท่ีถูกตองเทานัน้ แมอาจจะไม
สมบูรณเต็ม 100% เนื่องจากมีเวลาจํากัด แต
สามารถใชประกอบการตัดสินใจท่ีถูกตองหรือ
ใกลเคียงได ท้ังนี้ เพื่อความปลอดภัยของนัก

ดับเพลิงท่ีเขาไปปฏิบติังานในอาคารเปนสาํคัญ
ภาคผนวก
ขอควรพจิารณาในการใช TIC ประเมนิ

สถานการณเพลงิไหม
TIC (Thermal Imaging Camera) เปนกลอง

สรางภาพจากความรอนโดยใชรังสีอินฟราเรด
แยกความแตกตางของอุณหภูมิบนจดุตางๆ ของ
วัตถุหรือคนท่ีมีควันหนาทึบขวางกั้นแลวสราง
ภาพโครงรางสิ่งของหรือเหยื่อผูประสบเหตุใน
พืน้ท่ีเพลิงไหมปรากฏบนหนาจอของกลองและ
ถายทอดไปยังมอนิเตอรท่ีไกลออกไป วตัถุประสงค
หลักเพือ่ใชคนหาผูประสบภัยท่ีติดอยูในอาคาร
แลวทําการกูภัยหรือชวยชีวิต แตมีนักดับเพลิง
จาํนวนไมนอยนยิมนาํมาใชประเมินอัคคีภัยและ
คนหาตนเพลิงภายในตัวอาคารโดยใชวิธจีบัภาพ
ท่ัวบริเวณหองเพื่อหาระดับอุณหภูมิเฉล่ียของ
หองและจุดรอนท่ีสุดซึ่งมีแนวโนมจะเปนแหลง
กําเนิดเพลิงไหม

หลายปท่ีผานมา อุปกรณ TIC ไดรับความ
นยิมสงูมากในสหรัฐฯ มีนกัดับเพลิงจาํนวนมาก
นําไปใชสํารวจ ตรวจสอบ และคนหาผูประสบ
เหตุหรือตนเพลิง โดยเฉพาะการใชระบตุนเพลิง
พวกเขาใหความเชือ่ถอืขอมูลจากภาพท่ีปรากฏ
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(บริเวณตนเพลิงจะสวางสดุหรือมืดสดุ ข้ึนอยูกบั
ระบบการทํางานของกลองและรุนหรือยีห่อ) แต
จากการศึกษาวิจัยของสถาบันชัน้นําหลายแหง
ในสหรัฐฯ พบวา กลอง TIC ยังมีจุดออนและขอ
จาํกัดในการใชงานหลายประการ อาจทําใหผล
การประเมินหรือคนหาไมตรงกบัความเปนจริง
ท้ังหมด ซึ่งผูใชตองใชวิธีการอ่ืนเขามารวมดวย
โดยเฉพาะการประเมินหรือคนหาดวยประสาท
สมัผสัของผูผานการฝกอบรมหรือมีประสบการณ

กลอง TIC สามารถถายภาพทะลุควัน
หนาทึบ ทําใหนกัดับเพลิงสามารถมองเห็นสิง่ท่ี
ถูกบดบังอยูขางหนา แนนอนวา สายตามนุษย
ไมสามารถจะทําได ประเด็นนีเ้ปนขอไดเปรียบ
กจ็ริงอยู แตจุดออนหลายประการอาจทําใหนกั
ดับเพลิงท่ีใชอุปกรณนีตั้ดสนิใจผดิพลาด คิดวา
หนทางขางหนาปลอดภัยตามท่ีกลอง TIC ให
ขอมูลมา ท้ังท่ีในความเปนจริงยงัมีอันตรายแฝง

อยูในระดับสูงเกินพอจะทําใหเกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตได

เทาท่ีมีการตรวจสอบอุปกรณ TIC ซึง่วาง
จําหนายในปจจุบัน โดยรวมแลว มีหลายจุดท่ี
อาจจะมีผลทําใหเกิดความผิดพลาดดานขอมูล
กรณีใชเปนอุปกรณตรวจสอบพื้นท่ีเพลิงไหม
เพื่อประเมินอัคคีภัย ดังตอไปนี้

 มีความยุงยากในการแปลความหมาย
จากภาพปรากฏบนจอ โดยเฉพาะเม่ือใชในการ
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในหองซึง่ไฟกาํลังลุกไหม
เต็มท่ีและมีควันหนาแนน ภาพจะแสดงระดับ
ความรอนใกลเคียงกนัมากจนแทบแยกไมออก
จดุไหนรอนสดุท่ีสามารถจะระบเุปนตนเพลิงได
จะตองเปนผูผานการฝกอบรมการใชงานมาเปน
อยางดีหรือมีประสบการณสูงเทานั้นจึงจะแปล
ความหมายและดึงขอมูลมาใชประโยชนไดอยาง
ถูกตองแมนยํา

 กลอง TIC ตองอาศัยคนถอืไปถายภาพ

ขางในหองท่ีมืดมิด แมกลองถายทะลุควันได แต
คนถือกลองมองขางหนาไมเห็น จึงเปนไปไดท่ี
คนถอืกลองจะเขาไปอยูในตําแหนงซึง่ไมสามารถ
ตรวจสอบบริเวณเปนตนเพลิงหรือจดุจะเกดิการ
ลุกลามของเปลวไฟไดอยางครบถวน

 กลอง TIC ตรวจสอบและวัดอุณหภูมิ
ของวัตถุท่ีเกิดเพลิงไหมเฉพาะผิวนอกสุด สวน
ท่ีไหมลึกลงไป (Deep Seat) ซึ่งรอนกวาหลาย
เทาไมสามารถวัดได สงผลใหนกัดับเพลิงเขาใจ
วาอันตรายมีไมมากนักและสามารถบุกเขาไป
ขางในไดทันที ผลลัพธอาจจะทําใหเกิดความ
สูญเสียรายแรงได

 รังสอิีนฟราเรดของกลอง TIC ทะลุผาน
ของแข็งไมได ไมวาจะเปนไม คอนกรีต กระจก
พลาสติก หรือแมแตเปนกระดาษ ซึ่งประเด็นนี้
นกัดับเพลิงจาํนวนไมนอยยงัเขาใจผดิคิดวาทําได
ดังนัน้ การตรวจสอบอุณหภูมิท่ีพื้นหองชัน้ใดๆ
ดวยกลอง TIC จะไมสามารถวัดอุณหภูมิของหอง

ท่ีอยูขางลางได นั่นคือ กลอง TIC ไมสามารถ
ถายภาพสิ่งท่ีอยูหลังตูหรือใตเตียงท่ีอยูในหอง
เกิดเพลิงไหมได

อยางไรก็ตาม ตองยอมรับวากลอง TIC
ชวยนกัดับเพลิงไดมากในการระงบัเหตุเพลิงไหม
ในอาคาร ท้ังการคนหาผูบาดเจ็บหรือหมดสติ
และตรวจสอบอุณหภูมิหองตนเพลิง โดยเปน
อุปกรณทําใหลวงรูถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนหลังมานควัน
หนาทึบเพื่อใชเปนขอมูลตัดสินใจเลือกยุทธวิธี
ดับเพลิงท่ีถูกตองและเหมาะสมกบัสถานการณ
แตตองตระหนกัถงึขอกาํจดัตางๆ ท่ีกลาวไปแลว
ขางตนไวดวย ท้ังนี้ เพื่อปองกันขอผิดพลาดอัน
อาจจะเกดิข้ึนโดยไมคาดคิดได
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