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กลาวกันวานักดับเพลิงยุคนี้มีความเสีย่ง
จะไดรับอันตรายจากปรากฏการณ Flashover
สูงกวานักดับเพลิงรุนพอ เนื่องจากนักดับเพลิง
สมัยย่ีสิบสามสิบปกอนมักไมเขาประชิดกองไฟ
ไมใชไมกลา แตเปนเพราะเครื่องแตงกายและ
อุปกรณปองกันไมเอื้ออํานวยจึงไมสามารถเขา
ไปดับไฟในระยะประชิดได สวนใหญฉีดน้ําดับ
ไฟภายนอกอาคารเปนหลัก ขณะที่นักดับเพลิง
รุนใหมอยางเราๆ ทานๆ มีชุดดับเพลิงคุณภาพ
ดีเย่ียมจึงสรางความม่ันใจทําใหกลาบุกเขาไป
คนหาตนเพลิงภายในตึกซ่ึงบอยครัง้นกัดับเพลิง
ตองตกอยูในสถานการณใกลจะเกิด Flashover
เต็มท ีอกีทัง้แผนระงบัเหตุดับเพลิงมักใชคนนอย
และไมมียุทธวิธหีนวงเวลาการเกิด Flashover ได
อยางมีประสทิธภิาพ ผลลัพธลงเอยทีน่กัดับเพลิง
จาํนวนไมนอยถกูไฟลุกทวมตัวในหองอบัทบึและ
คับแคบจนเสียชีวิต ลําพังแคสวมชุดดับเพลิง

แมมีคุณภาพสูงสงสักเพียงใด เม่ือตองผจญกับ
Flashover สวนใหญจะไมรอดชีวิตออกมา

นักดับเพลิงยุคใหมหนีไมพน Flashover
โดยเฉพาะหากตองปฏิบัติภารกิจดับไฟ อาคาร
ทีมี่ลักษณะอบัอากาศ (Confined Space) ดังนัน้
จงึจาํเปนตองจะมีการเรียนรูและทาํความเขาใจ
กับปรากฏการณนี้อยางถองแทและระมัดระวัง
ตัวเองอยูตลอดเวลาเม่ือเขาไปผจญเพลิงภายใน
หองแคบๆ หรือหองไมมีชองระบายอากาศ

โดยทั่วไป เพลิงใหมระยะแรกๆ จะมีการ
แพรขยายหรอืลุกลามดวยการสงผานความรอน
3 แนวทาง ไดแก การนาํ (Conduction) การพา
(Convection) และการแผรงัส ี(Radiation) ภาย
ในหองปดทบึ ความรอนจะขยายตัวในอัตราสูง
จนเกินความสามารถในระบายออก พูดๆ งาย
ความรอนภายในหองจะเพ่ิมขึ้นในทศิทางเดียว
โดยไมมีการยับย้ังหรือหนวงเหนี่ยวเนื่องจาก

ระบายบางสวนออกไปไมได โดย Flashover จะ
เกิดขึน้เม่ือวัตถติุดไฟไดภายในหองหรอืสวนปด
ทึบมีความรอนถึงจุดที่เรยีกวา “อณุหภูมิติดไฟ”
(Ignition Temperature) พรอมกัน แมวาเชือ้เพลิง
ภายในหองมีอณุหภมิูติดไฟไมเทากัน แตเพราะ
อตัราการเพ่ิมขึน้ของอณุหภมิูในชวงจงัหวะนีจ้ะ
เรว็มากกระทัง่ทําใหเชือ้เพลิงทุกชิน้อยูในสภาพ
“รอนจัดพรอมลุกไหม” ในเวลาใกลเคียงกัน
มากจนเกือบจะเปนเวลาเดียวกัน เม่ือถึงจุดนี้
ทุกสิ่งทุกอยางก็กลายเปนเปลวเพลิงพรอมกัน
Flashover จึงเปนเพลิงไหมที่มีขนาดใหญและ
รอนแรงที่สดุ ในบางกรณีอณุหภูมิอาจสูงเกือบ
พันองศาเซลเซียส นักดับเพลิงที่หนี Flashover
ออกมาไมทันจะถกูไฟครอกบาดเจ็บสาหัสหรือ
ถึงขึ้นเสียชีวิต ชุดดับเพลิงไมวามีประสิทธิภาพ
ปองกันความรอนและเปลวไฟยอดเย่ียมแคไหน
ก็ชวยอะไรไมได!
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เม่ือเกิดเพลิงไหมในหองปดทึบ ความ
รอนจะลอยขึ้นไปสะสมอยูดานบนซ่ึงตัวหองไม
สามารถดูดซับความรอนในชวงกอตัวระยะแรก
เม่ือความรอนดานบนเพ่ิมปริมาณมากขึ้นก็จะ
เริม่ขยายตัวลงมาขางลางในลักษณะลดหล่ันกัน
เปนชัน้เรยีกวา “ช้ันความรอน” (Heat Layers)
เม่ือภายในหองมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงจุดติดไฟ
นั่นหมายถึง เชื้อเพลิง (ประเภท A) ทุกชิน้ภาย
ในพรอมจะลุกเปนไฟพรอมกัน หาก Flashover
เกิดขึน้และสิน้สดุลงในชวงเพลิงไหมเริม่ขยายตัว
(Growth Phase) เหย่ือภายในหองอาจมีโอกาส
รอดชีวิต แตถา Flashover ลุกพรึบในขัน้ไฟไหม
เต็มที ่(Fully Developed Phase) ผูติดอยูในหอง
ไมเคยมีชีวิตรอดออกมา เรียกวา “เตรียมเก็บ
ศพเพือ่นกันไดเลย”

ดวยเหตุผลดังกลาว นกัดับเพลิงทัง้หลาย
ในยุคนีจ้ะตองตระหนกัอยูตลอดเวลาวา เม่ือใด
ก็ตามทีต่องเขาไปดับไฟหองภายในบาน อาคาร
พาณิชยหรือโรงงาน เม่ือนั้นเรามีความเสีย่งจะ
ถกู Flashover เผาตาย อยาทาํลอเลนไป หรอืจะ
ทาํแคยืนฉีดน้าํดับไฟจากภายนอกอาคารซ่ึงคุณ
รอดชีวิตแนๆ แตอาจดับไฟไมสําเร็จ

ในยุคปจจบัุน บานและอาคารโดยทั่วไป
จะมีโครงสรางแตกตางไปจากอดีตอยางสิ้นเชิง
สวนใหญมีคุณสมบัติเปนฉนวนกันความรอนดี

กวาเดิมซ่ึงฉนวนดังกลาวสามารถทาํงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพเม่ือตองการใหบานหรอือาคาร
เย็นเพ่ือประหยัดพลังงาน ฉนวนจะเปนตัวเก็บ
ความรอนไวกับตัวไมสงเขามาในอาคาร แมแต
กรอบหนาตางก็ยังเปนฉนวน แตเม่ือเกิดไฟไหม
ขึน้มา วัสดุทีเ่ปนฉนวนเหลานีจ้ะเก็บความรอน
ไวในปรมิาณมากกวาปกติ กอนจะเกิดเพลิงโหม
ก็มีความรอนสะสมอยูแลว เม่ือเกิดไฟลุกจงึเล่ียง
ไมไดที่ความรอนจะเพ่ิมสูงขึ้นหลายเทา

เม่ือผนงั เพดาน ประตู หนาตาง และสวน
ประกอบอื่นๆ ของตัวหองลวนเปนฉนวน เม่ือ
เกิดอัคคีภัยขึ้นภายใน ปริมาณความรอนของ
เขือ้เพลิงจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเรว็เนื่องจากมีการ
สะสมในปริมาณมากกอนหนานั้นแลว โอกาส
จะเกิด Flashover จงึคอนขางสงูและภายในระยะ
เวลาที่สั้นลง (เกิดเร็ว) หลังไฟเริ่มตนไหม

จากการสํารวจเม่ือไมนานมานี้พบวา
บานและอาคารสํานักงานนิยมติดต้ังอุปกรณ
เตือนอคัคีภยัจากควัน (Smoke Alarm) สวนใหญ
จะเตือนชวงเกิดไฟขัน้กอนเริม่ตน (Early Stage)
เพ่ือใหมีการอพยพคนในอาคารไดทนัเวลา และ
หลังไดรับแจงเหตุ หนวยดับเพลิงก็เดินทางมา
ถึงแลวทําการระงับเหตุ ในหลายกรณี เวลาที่
ผานไปจากการเตือนภัย การแจงเหตุและการ
อพยพ รวมถึงการเดินทางมายังที่เกิดเหตุ ใน
หลายกรณีนักดับเพลิงตองเผชิญหนากับภาวะ
กอนเกิด Flashover เม่ือบุกเขาไประงับเหตุใน
ตัวอาคาร อยาลืมวา หลังจากแจงเตือนอคัคีภัย
แลว ไฟไมไดหยุดไหมเพ่ือรอนักดับเพลิง แตมัน
ไหมตอไปเรือ่ยๆ กระทัง่ถึงขัน้ Fully Developed
Phase ซ่ึงเปนชวงเวลาทีมั่กจะเกิดปรากฏการณ
Flashover รุนแรงที่สุด

ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่ง ปจจุบัน
ภายในบานหรือตัวอาคารเต็มไปดวยพลาสติก
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หรือมีวัสดุทําดวยพลาสติกเพ่ิมมากขึ้น ในอดีต
เครื่องใชภายในบานและเครื่องเรือนทาํดวยไม
และใยธรรมชาติ พ้ืนก็ทําดวยไม มีการปูพรม
บางในบางแหงและบางเวลา แตทุกวันนี้ ไมใช
แคเครื่องเรือนหรือเครื่องมือเครื่องใชเทานัน้ที่
เปนพลาสติกหรือมีสวนผสมของพลาสติก แต
สวนประกอบโครงสรางปลีกยอยและสวนตกแตง
ภายในหองเกือบทัง้หมดเปนพลาสติกหรอืวัสดุ
สังเคราะห แมแตพรมก็เคลือบดวยสารปองกัน
การขดีขวนทําจากสวนผสมของวัสดุไวไฟ

ระหวางเกิดเพลิงไหมอาจมองไมออกจาก
ภายนอกอาคารวาขางในไฟกําลังลุกโหมรนุแรง
ดังนัน้จงึจาํเปนตองสงหนวยยอยเขาไประงบัเหตุ
ภายใน (Interior Crews) เพ่ือพยายามคนหา
ตนตอการเกิดเพลิงไหม คนหาผูติดอยูในหอง
รวมทัง้รายงานสถานการณใหหนวยทีด่านนอก
รับทราบเพ่ือวางแผนทางยุทธวิธีตอไป หนวย
ระงับเหตุภายในมีหนาที่ความรับผิดชอบคอน

ขางหนกัและเสีย่งไดรับอันตรายจาก Flashover
อยางย่ิง แตหลีกเล่ียงหรอืละเวนไมไดในการเขา
ดับไฟบานและอาคารทกุครั้ง

การเรยีนรูสิง่เกิดขึน้จรงิภายในอาคารที่
ถูกไฟไหมจะมีประโยชนในการวางแผนตอบโต
เหตุไดอยางถูกตองและแมนยํา เราอาจจะรูวา
แทจริงขางในอาคารไมมีเหย่ือติดอยู สามารถ
โจมตีทางยุทธวิธีไดเต็มที ่หรือขางในมีเปลวไฟ
ทกุหนแหง การทบุทาํลายเปดทางเขาอาคารโดย
ไมรอบคอบอาจทาํใหไฟลุกลามจนควบคุมไมได

สิง่ทีจ่ะบอกไดวาภายในอาคารมีแนวโนม
จะเกิด Flashover อาจรวมถึงควันดําทีห่นาแนน
ความรอนเพ่ิมสูงขึ้นผิดปกติ อีกทั้งควันและ
เปลวไฟมวนตัวขึ้นขางบน (Rollover) อัคคีภัย
ขัน้ขยายตัว (Growth Phase) ตองมีอยูแมหองจะ
ถูกก้ันแยกเปนสวนหรือถูกปดลอมดวยผนัง

เครือ่งเรือนและควันหนาหนาทึบ ควันลักษณะ
หนาทึบและมีสีดําสนิทเชื้อเพลิงที่มีอยูในหอง
เริ่มคายไอ (Vapors) ออกมาแลวและพรอมจะ
ลุกไหมเม่ือสัมผัสความรอนจัด ขณะเดียวกัน
ความรอนจะทวีความเขมขนและขยายตัวอยาง
รวดเร็ว สิ่งที่เรารับรูไดเปนอันดับแรกคือความ
รอนที่รอนจนบอกไมถูก ประสบการณเทานั้น
จะทาํใหนกัดับเพลิงแยกแยะไดถงึความแตกตาง
ระหวางความรอนจากอัคคีภัยปกติและความ
รอนในสถานการณใกลจะเกิด Flashover

เปลวไฟและควันที่มวนตัวกลับขึ้นไปบน
เพดาน (Rollover) เปนอีกสัญญาณหนึง่ซ่ึงตอง
จับตาอยางใกลชิด เปนการลุกติดไฟของกาซที่
สะสมตัวอยูใตเพดาน อาจเริม่ตนดวยเปลวสีสม
ปะทุเปนระยะๆ จากนั้นถี่ขึ้นและขยายตัวกวาง
ออกเปนทะเลเพลิงครอบคลุมพ้ืนที่ใตเพดาน

เกือบทัง้หมด ไอรอนและควันขางลางมวนตัวขึน้
ขางบนแลวลุกติดไฟลามไปเรื่อยๆ แมถูกควัน
บดบัง แตถาต้ังใจมอง เราจะเหน็ปรากฎการณนี้
ได ในทางวิทยาศาสตร Rollover คือสัญญาณ
ทายๆ ของ Flashover ที่กําลังใกลเขามา

ในสวนของอปุกรณปองกันความรอนและ
เปลวไฟโดยเฉพาะชุดดับเพลิง แมวาจะมีความ
กาวหนาไปมาก แตก็ยังไมมีบริษัทใดสามารถ
สรางผลิตภณัฑสามารถตานทาน Flashover ได
เกินกวา 2-3 วินาท ีเวลาอนันอยนดินีจ้ะชวยชวิีต
นักดับเพลิงไดหากมีการปฏิบัติทีเ่หมาะสมและ
อยางรวดเรว็ ทวาชุดดับเพลิงทีส่วมใสกันอยูใน
ปจจุบันจะไหมทันทีเม่ือสัมผัสความรอนระดับ
1,000   ํF (540   ํC) ที่เกิดจาก Flashover ทัง้นี้
ใหระลึกไวในใจตลอดเวลา Flashover สามารถ
เกิดขึ้นไดในการระงับเหตุตามปกติทั่วไป และ

Rollover
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บางเหตุการณเงือ่นไขการเกิด Flashover กอตัว
ขึน้อยางรวดเรว็จนต้ังรบัไมทนั ฉะนัน้เม่ือเขาไป
ดับไฟในอาคารตองรอบคอบและระมัดระวัง ทกุ
ยางกาวลวนมีอันตราย จงมองหาทางรอดไว
ประตู หนาตาง หรือชองเปดตางๆ อยูที่ไหนให
จดจาํไว หากเกิดเหตุไมคาดฝน เปลวไฟลอมตัว
ขณะรอนจัดใกลเกิด Flashover เต็มที เราจะได
หนีออกมาไดทันกอนถูกเผาทั้งเปน

หลายคนถาม วิธปีองกันไมให Flashover
เกิดขึน้ มีหรอืไม ตอบแบบกําปนทบุดิน “คุณตอง
ดับไฟท่ีกําลังเกิดข้ึนมานั้นใหได (โดยเร็ว)” เม่ือ
ไฟดับการสงผานความรอนก็จะหยุดลง อณุหภมิู
ที่กําลังพุงสูงขึ้นจะนิ่งอยูกับที่แลวเริ่มลดตํ่าลง
ฟงดูงายแตทํายาก (มาก) แตเปนเรื่องทาทาย
ความสามารถของนักดับเพลิงในการงดัยุทธวิธี
ที่ไดร่ําเรียนมาออกมาใชเพ่ือสยบ Flashover
หรืออยางนอยถวงเวลาใหเกิดชาลงเพ่ือตัวเอง
และเพ่ือนรวมงานมีเวลาหนีออกมาทัน

ยุทธิวิธีแรกที่สามารถถวงเวลาการเกิด
Flashover คือ การระบายอากาศ (Ventilation)

เปนการไลความรอนและไอเชือ้เพลิงอณุหภมิูสงู
ไหลออกไปจากตัวหองที่เกิดเพลิงไหมโดยการ
นําอากาศจากภายนอกที่เย็นกวาเขามาแทนที่
แตเนือ่งจากเม่ือความรอนถกูไลออกไป ไฟก็จะ
สรางขึ้นใหมทนัท ีดังนัน้การระบายอากาศตอง
ทาํอยางรวดเรว็และตอเนือ่งจงึจะมีประสทิธภิาพ
เพ่ือใหอากาศเย็นเขามาแทนทีอ่ากาศรอนทีส่ราง
ขึ้นมาใหมในอัตราที่เทาเทียมกันหรือมากกวา
ไมเชนนัน้จะเกิดการสะสมความรอนในปรมิาณ
มากจนไลออกไปไมทนั การระบายควันเกิดการ
ลมเหลว สถานการณจะกลับมาเลวรายอีกครั้ง

ยุทธวิธีทีส่องในการถวงเวลา Flashover
ไดแก ปดหองทีเ่กิดเพลิงไหมและใกลปะทเุปน
ไฟโหม Flashover ใหมดิชิด โดยปดประตูไมให
อากาศเขาไปชวยในการเผาไหม อตัราการปะทุ

จะลดลง ชวยยับย้ังความเร็วในการเกิดไฟลุก
ทวม ทั้งนี ้จะตองไมมีนักดับเพลิงคนไหนอยูใน
หองนัน้เปนอนัขาดและผูทาํหนาทีป่ดประตูตอง
เตรยีมทางหนทีไีลไวแลว อาจเขาไปอยูในหองที่
หางออกไปซ่ึงเปลวไฟจาก Flashover ลามไมถงึ
ยุทธวิธนีีอ้าจไมสามารถหยุดการเกิด Flashover
ได แตจะถวงเวลาใหเกิดชาลงเพ่ือนกัดับเพลิงใน
บรเิวณนัน้มีเวลาหนอีอกไปใหพนรศัมีทาํลายลาง
ของเปลวไฟโหมรนุแรงทีอ่าจจะทะลุทะลวงออก
ไปขางนอกหรือหองที่อยูติดกัน

ยุทธวิธสีดุทาย ทําความเย็นหองรอนระอ ุ
ดวยน้ําเพื่อถวงเวลาการเกิด Flashover ใชสายสบู
ดับเพลิงฉีดน้าํไปทีบ่รเิวณเหนอืเชือ้เพลิงที่มีชัน้
ความรอนสะสมอยูหนาแนนซ่ึงไอเชือ้เพลิงและ
กาซรอนจัดจะถกูทาํใหเย็นลง หลีกเล่ียงการฉีด
กระแทกไปทีตั่วเชือ้เพลิงเพราะอาจเกิดสะเก็ดไฟ

หรอืลูกไฟกระจายไปทัว่หองทาํใหเปลวไฟขยาย
ตัวและความรอนเพ่ิมขึ้นจนควบคุมไมได

ทัง้นี ้การทาํใหอณุหภมิูภายในหองทีเ่กิด
เพลิงไหมลดลงเปนเพียงการชะลอปรากฏการณ
Flashover ไมใหเกิดขึน้เรว็เกินไปจนนกัดับเพลิง
หนีออกมาไมทนั การจะยับย้ัง Flashover ใหได
ผลจรงิๆ ตองฉีดน้าํลําตรงไปทีตั่วเชือ้เพลิงใหน้าํ
ชาํแรกลงไปจนถงึแกนเชือ้เพลิงลึกสดุทีเ่รยีกวา
“Deep Seat” จึงจะดับสนิทและไมมีโอกาสลุก
ไหมขึน้มาใหมไดอีก แตดังไดกลาวไปแลว การ
ฉีดน้ําใสเชื้อเพลิงตรงๆ ภายในหองแคบๆ จะ
“เสียมากกวาได” นกัดับเพลิงผูมีประสบการณ
จะหลีกเล่ียงการฉีดน้ําดวยวิธีนี้

เมือ่ฉดีน้าํลาํตรงเหนอืเชือ้เพลงิหรอืบรเิวณ
เปลือกนอกสดุของเชือ้เพลิงเพ่ือลดความรอนของ
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ไอสารและกาซตางๆ มีสิ่งหนึง่ทีจ่ะเกิดขึ้นไดแก
“ไอนํ้า” ในชวงแรกสดุของการเกิดไอน้าํ นกัดับ
เพลิงจะชะงกัเพราะความรอนจดัและอบอาว แต
สกัครูจะเริม่ปรบัตัวได ทวาปญหาทีต่ามมาติดๆ
คือทศันวิสยั ไอน้าํปกคลุมหนาเหมือนหมอกลง
เม่ือผสมกับควันจะมองสิง่ที่อยูขางหนาในระยะ
ใกลๆ  ไดคอนขางลําบาก วิธแีกใหฉีดน้าํลักษณะ
การระเบิดฝอยน้ําเปนจงัหวะ (เปดหัวฉีดอยาง
แรงแลวปดทนัที) ขึ้นไปที่เพดาน (Short Burst
Overhead) สลับกับการฉีดลําตรงเหนอืเชือ้เพลิง
เพ่ือลดการเกิดหมอกไอน้ํา

ขอเทจ็จรงิของปรากฏการณ Flashover ที่
หลายคนไมรู นัน่คือ Flashover ไมไดขึน้กับเวลา
พูดงายๆ วา จะเกิดเม่ือไหรก็ได บางกรณไีฟไหม
ไปไดเพียง 3 นาทีก็เกิดแลว แตหลายกรณีก็ใช
เวลานานกวานัน้ เงือ่นไขจะทาํใหเกิด Flashover
เทาที่นักวิจัยไดศึกษากันมาพบวาจะเก่ียวของ
ขนาดกับตัวหองทีเ่กิดเพลิงไหม ขนาดและความ
สามารถในการลุกไหมของเชื้อเพลิงท่ีมีอยูในหอง
รวมถึงโครงสรางของอาคารหรือหองที่ไฟปะทุ
อยูขางใน แนนอนวา สิ่งตางๆ เหลานี้มองจาก
ภายนอกอาคารไมเหน็ จาํเปนตองมีนกัดับเพลิง
จาํนวนหนึง่เขาไปตรวจสอบขางในโดยทาํหนาที่

หลายอยางทั้งพยายามดับไฟตนเพลิง ระบาย
อากาศ สังเกตุการณ Flashover แลวรายงานให
หัวหนาทีมทราบ เหนือสิ่งอื่นใด พวกเขาตอง
พรอมจะหนีภัยออกมาในทุกขณะจิต

ผูที่ตองปฏิบัติงานดับไฟภายในอาคาร
(ความจรงิกคือสมาชกินกัดับเพลิงทกุคนในสถานี
นั่นแหละ) จําเปนตองไดรับการฝกสังเกตุและ
หนภียั Flashover โดยเขาไปในตูคอนเทนนอรที่
จดุไฟขนาดใหญไวรอ ครฝูกจะอธบิายใหฟงเปน
ลําดับวา ขัน้ตอนของการลุกไหมมีอะไรบางและ
ขั้นตอนใดจะเริ่มเกิด Rollover และ Flashover
ไฮไลทคือภาวะกอนไฟลุกทวมทั้งหอง ผูเขารับ
การฝกจะไดเรยีนรูการสงัเกตุอคัคีภยั การสมัผสั
ดวยประสาททัง้หาถงึความรอนแรงของเปลวเพลิง
ทัง้แสงสเีสยีงและอณุหภมิูสงูจนชดุดับเพลิงแทบ
ละลาย ทายที่สุดพวกเขาจะมีโอกาสเรียนรูการ
หนวงเวลาและระงบัแนวโนมการเกิด Flashover
ดวยยุทธิวิธีตางๆ ไมวาจะเปนฉีดน้ํา ผนึกหอง
ระบายอากาศ ฯลฯ ขึ้นอยูกับวาครูฝกมีความรู
และประสบการณมากนอยขนาดไหน

การฝกผจญไฟจรงิในตูทบึเปนหลักสตูรที่
ขาดไมไดสาํหรบันกัดับเพลิงยุคใหม ดวยเหตุผล
Flashover สามารถเกิดขึน้งายและเรว็ตามความ

เจรญิกาวหนาดานเทคโนโลยีวัสดุและการออกแบบ
โครงสราง ไมวาคุณจะไปดับไฟทีไ่หน บานใหญ
บานเล็กหรืออาคารสูง คุณมีแนวโนมจะพบกับ
Flashover ไดทั้งนั้นโดยไมมีขอยกเวน เพียงแต
คุณทาํการบานมาดีหรอืเปลา การฝกเผชญิหนา
Flashover ในตูคอนเทนเนอรจะทาํใหคุณพรอม
จะตอสูกับสถานการณเลวรายที่สุด อยางนอย
คุณก็รูลวงหนามาแลว ปรากฏการณ Flashover
มีรูปรางหนาตาเปนอยางไร

นอกจากนี้ คุณยังจะตองศึกษาเพ่ิมเติม
เก่ียวกับ Flashover ในแงมุมตางๆ จากสื่อที่หา
ไดไมยากนักโดยเฉพาะสือ่ออนไลน เพ่ือคุณจะ
ไดเรยีนวิธเีอาตัวเอารอดออกมาในสถานการณ
พลิกผนัซ่ึงทาํใหนกัดับเพลิงรุนแลวรนุเลาเสยีชวิีต
มาแลวหลายรอยราย

ดวยความสตัยจริง ไมเคยมีใครดับไฟ
Flashover ไดสําเร็จ เมือ่มนัเกิดขึน้มา คณุไมมี
โอกาสกระดกิน้ิวบังคบัหัวฉดี สิง่ทีนั่กดบัเพลิง
แมแตระดับปรมาจารยทําไดก็แคสงัเกตกุารณ
ดวยความระมัดระวัง พรอมกับปองกันไมให
เกิดเงื่อนไขความเสี่ยง โดยมีเปาหมายเพื่อ
ถวงเวลาไมให Flashover เกิดเร็วเกินไปจนหนี
ออกมาไมทนั พวกเราทําไดแคน้ีจริงๆ


