
1SAFET Y LIFE

ทาํไมนกัดบัเพลงิจึงตองเรยีนรูการอาน
ควนัไฟ?

ควันไฟคือการแสดงออกอยางหนึ่งของ
พฤติกรรมเพลิงไหม ควันไฟสามารถบอกไดวา
อัคคีภัยขณะนั้นอยูในระดับไหน และเกิดจาก
เชื้อเพลิงประเภทใด มีแนวโนมขยายตัวรุนแรง
หรือไม ฯลฯ ถาเราอานควันออก เราก็จะเขาใจ
และมองเห็นสิง่ท่ีอยูภายใตควันเหลานัน้ มีอะไร

ความเปนไปไดท่ีจะเกิดปรากฏการณอันตราย
เชน Flashover ซึ่งการคนพบสิ่งตางๆ ดังกลาว
จะทําใหนักดับเพลิงสามารถตัดสินใจเลือกใช
ยุทธศาสตรและยุทธวิธีท่ีถูกตองและเหมาะสม
กบัสถานการณจริงท่ีกาํลังเกดิข้ึน

ในการอานควัน นกัดับเพลิงจะตองมีองค
ความรูพืน้ฐานดังตอไปนีเ้สียกอน

องคความรูที ่1 : ควนัคือเช้ือเพลิง
นักดับเพลิงใชคําวา "ควัน" เรียกสิ่งท่ี

เปนอนุภาคแข็งแข็งแขวนลอยอยูในอากาศซึ่ง
เกดิจากการเผาไหมไมสมบรูณหรือการสลายตัว
ของโคร งสรางภายในของของแข็งเม่ือเผาไหม
(Pyrolysis)

ท้ังนี ้ควันแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ
ไดแก

1. ควนัทีเ่ปนของแขง็ (Smoke Solids)
ประกอบดวย

 70% เปนอนุภาคของแข็ง (สวนใหญ
คือ ถานหรือคารบอน)

 คารบอน (เขมา) มีสีดํา
 เถามีสีขาวขุน (เกิดจากแรธาตุและ

โลหะท่ีนําพาความรอน)
 อนุภาคละเอียดสามารถทําใหเกิดไฟ

ได เม่ื ออยู ในหองหรือพื้ นท่ี ไม มีการระบาย
อากาศหรือมีจาํกัด

 2. ควนัทีเ่ปนสารแขวนลอยในอากาศ
(Smoke Aerosols) ประกอบดวย

 น้ํา-มองเห็นเปนสีขาวสะอาด

กาํลังเกิดข้ึนและแนวโนมของสถานการณเพลิง
ไหมจะเปนอยางไร

การอานควันจะชวยใหนกัดับเพลิงคนพบ
ตําแหนงและความหนาแนนของเพลิงไหม โดย
รวมไปถึงแนวโนมการพังทลายของอาคาร

 สารไฮโดรคารบอน-เปนเม็ดขนาด
เล็กสีดํา/ฝอยละเอียด

 น้ํามัน/น้ํามันดินเปนเม็ดขนาดเล็ก
มีอุณหภูมิลุกติดไฟดวยตัวเองตํ่าวา 460  ํ F
(237  Cํ)

www.safetylifethailand.com



2SAFET Y LIFE

3. ควนัทีเ่ปนแกส (Smoke Gases)
 มี ควั นท่ี เป นแก สหลายพั นชนิ ด

สวนใหญไมมีสี
 สวนใหญเกิดข้ึนชั่วคราวและบางเบา
 แกสท่ีเปนสวนประกอบในควันชนิด

มีผลกระทบตอพฤติกรรมของเพลิงไหม ไดแก
คารบอนมอนอกไซด  ไฮโดรเจนไซยาไนด
เบนซีน และอาโครลีน

 คุณสมบัติของแกสท่ีอยูในควันแสดง
ไวในตารางคุณสมบัติของแกสท่ีพบในควัน
Properties of Gases Typically Found in Smoke

 เปนเชื้อเพลิงท่ีไหมจากดานลางข้ึน
ขางบน (Ladder fuels)

 แกสสามารถสรางเชื้อเพลิงตอเนื่อง
ไดท่ัวท้ังหอง

องคความรูที ่2 : เช้ือเพลงิเปลีย่นแปลง
ไปแลว

ปจจบุนั สวนประกอบและโครงสรางภาย
ในของวัสดุกอสรางท่ีไดรับความรอนหรือถกูเผา
ไหมมีมวลตํ่ากวาท่ีเคยเปนเชนในอดีต วัสดุ
เหลานี้เปนสารสังเคราะหมากกวาท่ีเคยมีมา

องคความรูท ี่ 3 : เช้ือเพลงิมตีวัจุดชนวน
ทาํใหลกุตดิไฟ

มีตัวจดุชนวนทําใหเกดิเพลิงไหมรายแรง
นั่นคือ อุณหภูมิท่ีถูกตอง สวนผสมท่ีพอเหมาะ
และจดุวาบไฟ (Flash Point) สามารถจดุชนวน
ทําใหเกิดระเบิดควัน จุดลุกเปนเปลวไฟ (Fire
Point) ทําใหไฟลามอยางรวดเร็ว อุณหภูมิจุด
ติดไฟ (Ignition Temperature) ก็ทําใหเกิดการ
ลุกไหมดวยตัวเอง รวมไปถงึการเกิด Backdraft
และ Flashover

จุดวาบไฟ (Flash Point) หมายถึง
อุณหภูมิตํ่าสดุท่ีเชือ้เพลิงปลอยแกสออกมาผสม
กับอากาศ (ออกซิเจน) และลุกติดไฟเม่ือเกิด
การสปารกหรือสัมผัสเปลวไฟ แตจะไมไหมตอ

จุดลุกเปนเปลวไฟ (Fire Point) อุณหภูมิ
ตํ่าสุดท่ีเชื้อเพลิงปลอยแกสออกมาผสมอากาศ
(ออกซิเจน) แลวลุกติดไฟเม่ือเกิดการสปารก
หรือสัมผัสเปลวไฟและลุกไหมเปนไฟตอไป

อณุหภมูจุิดตดิไฟ (Ignition Temperature)
คืออุณหภูมิตํ่าสุดท่ีเชื้อเพลิงปลอยแกสออกมา
ผสมกับอากาศ (ออกซิเจน) แลวลุกติดไฟดวย
ตัวเองโดยไมตองพึ่งแหลงความรอนใดๆ

แกสท่ีลุกไหมไดจะตองมีเปอรเซน็ตสวน
ผสมในอากาศอยูในยานลุกติดไฟ หรือระเบดิได
(Flammable or Explosive Range) ในบางกรณี

ผสมเจือจางและอยูในยานลุกติดไฟได แกสจึง
ลุกไหมข้ึนมาทันที

ลกัษณะการเคลือ่นไหวของควนั
สิ่งสําคัญท่ีสุด เม่ือมาถึงท่ีเกิดเหตุ ตอง

สังเกตการไหลของควันวาแบบใด

ของการเกิดเพลิงไหม แกสอาจรอนพอท่ีจะจุด
ติดไฟได แตเนื่องจากมีเปอรเซ็นตสวนผสมใน
อากาศเกินยานลุกติดไฟ (มีสวนผสมมากเกิน
ไป) จงึไมเกดิการลุกไหม แตหากนกัดับเพลิงไป
เจาะชองใหอากาศเขาไปในหองอาจทําใหสวน

ตารางคุณสมบัติของแกสที่พบในควัน (Properties of Gases Typically Found in Smoke)
 

ชื่อแกส (Gas) 

จุดวาบไฟ 

(Flash Point) 

อุณหภูมิติดไฟไดเอง 

(Self-Ignition 

Temperature) 

ยานตืดไฟในอากาศ 

(Flammable 

Range in Air) 

 

หมายเหตุ 

(Notes) 

คารบอนมอนอกไซด

(CO; Carbon 

Monoxide) 

 

ดูหมายเหตุ 

 

1128° F (609° C) 

 

12-74% 

คารบอนมอนอกไซดเปนแกสชนิดเดียวที่

ไมมี Flash Point ยานติดไฟในอากาศ 

12-74% ที่อุณหภูมิติดไฟไดเองเทาน้ัน 
 

ไฮโดรเจนไซยาไนด

(HCN; Hydrogen 

Cyanide) 

 
 

0° F (-17° C) 

 
 

1000° F (537° C) 

 
 

5-40% 

ไฮโดรเจนไซยาไนดเกิดขึ้นเม่ือความรอน

สูงทําใหสารท่ีสวนผสมของไนโตรเจน

แตกตัว เปนแกสคอนขางไวไฟ และมี

ความเปนพิษสูงมาก 
 

 

เบนซีน 

(C6H6; Benzene) 

 
 

12° F (-11° C) 

 
 

928° F (497° C) 

 
 

1-8% 

พลาสติกสวนใหญจะปลอยแกสเบนซีน 

ออกมาเมื่อมีการสลายตัวของโครงสราง

ภายในเม่ือเผาไหม (Pyrolysis) และ  

เบนซีนเปนผลผลิตของการเผาไหมนํามัน

เช้ือเพลิง 
 

อะโครลีน 

(C3H4O; Acrolein) 

 
 

-15° F (-26° C) 

 
 

450° F (232° C) 

 
 

3-31% 

อะโครลีนเปนผลผลิตจากการเผาไหมไม 

สมบูรณของไมหรือผลิตภัณฑไมและสาร

เซลลูโลสทั่วไป พลาสติกเชิงซอนเมื่อเผา

ไหมก็ปลอยแกสชนิดน้ีออกมาเชนกัน 
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 แบบไหลทะลักหรือพุงออกมาอยาง
รุนแรง (Turbulent)

 แบบไหลออกมาเร่ือยๆ เปนละลอก
หรือเปนชั้นๆ (Laminar Flow)

แบบแรกมีแนวโนมจะเกิด Flashover
แบบท่ีสอง หองท่ีกําลังเกิดเพลงไหมยัง

คงมีการดูดซับความรอน
จําไววา ขีดจาํกดัการตานทานความรอน

ของมนุษยอยูท่ี 195  ํF (90.5  ํC) สําหรับทาง

ความสําคัญมากในการสังเกตควัน
6. จับตาดู “อัตราการเปลี่ยนแปลง”

ซึ่งเปนสิ่งสําคัญรองลงมา จําไววา ในทุกวันนี้
เพลิงไหมอาคารสามารถขยายตัวได 10 เทาโดย
ปริมาตรภายในเวลา 2-3 นาที

7. สัญญาณเตือนอันตราย (Hostile
Warning Signs)

 Flashover ควันพุงทะลักออกมาอยาง
รุนแรงหรือควันมวนตัวออกมาจากหอง

 Backdraft ควันสีเหลืองออกมาจาก
หองปดทึบท่ีมีความดัน

 การลุกลามอย างรวดเร็ว (Rapid
Spread) ควันเคล่ือนท่ีดวยความเร็ว

 การระเบิดของควัน (Smoke Explo-
sion) ควันสะสมอยูดานบนของเพลิงไหม

กระบวนการ 3 ขัน้ในการอานควนั
ขัน้ที ่1 สํารวจลกัษณะสาํคญัของควนั
 ปริมาณ (Volume) หมายถึง ปริมาณ

แกสท่ีปลอยออกมาจากเชื้อเพลิง เนนความ
สนใจไปท่ีควันปริมาณนอยออกมาจากชองเล็กๆ
หลายชองของหองมากกวาควันปริมาณมาก
จากชองขนาดใหญชองเดียว

 ความเร็ว (Velocity) หมายถงึ ลักษณะ
การเคล่ือนท่ีและความเร็วของควัน ซึ่งเปนสิ่ง
บงบอกถงึความดันท่ีอยูภายในหองเกดิเพลิงไหม
ตัวแปรท่ีทําใหเกดิความดันคือปริมาณแกสและ
ความรอน ความดันท่ีเกิดจากปริมาณแกสจะ
ลดลงทันที สวนความดันท่ีเกิดจากความรอน
จะลดลงทีละนอย ควันท่ีพุงทะลักออกมาเกิด
จากความรอน การเปรียบเทียบความเร็วจะ
ทําใหเราสามารถระบตํุาแหนงท่ีแทจริงของเพลิง
ไหมได โดยมองหาควันท่ีเคล่ือนท่ีเร็วท่ีสุดออก
จากชองเปดท่ีแรงตานทานมากท่ีสุด (มีสิ่ ง

เดินหายใจ และ 300  ํ F (148.8  ํC) สําหรับ
ผิวหนัง จากการสัมผัส 1 นาที

หลกัการสาํคญัของการอานควนั
กระบวนการคดิ
1.พยายามตอบคําถามเหลานี้ใหได
 เพลิงไหมอยูตรงไหน (ระบจุดุเกดิเหตุ

อยางชดัเจน)
 เพลิงไหมมีขนาดใหญเทาใดหรือมี

ความรุนแรงขนาดไหน
 เพลิงไหมจะเปนอยางไรหรือจะทํา

อะไรตอไป (ในอีก 2 นาทีขางหนา)
2. เนนความสนใจไปท่ีควันไมใชเปลวไฟ
 พูดงาย ทํายาก

 มีสิ่งดึงดูดความสนใจใหเนนไปท่ีการ
คนหาเพลิงไหม

3. ท่ีไหนมีควัน ท่ีไหนไมมีควัน
4. มองไปท่ีหนาตาง
 หนาตางโลงไมมีสิ่งกีดขวาง อุณหภูมิ

ตํ่ากวา 160  Fํ (71  Cํ)
 หนาตางเปยกน้าํ อุณหภูมิบริเวณใกล

กนัอยูท่ี 160-190  Fํ (71-87  Cํ)
 หนาตางมีรอยเปอนสีดําและมีรอย

แยกจากความรอน โอกาสรอดชวิีตของผูขางใน
มีนอยลง

5. การดูลักษณะควัน “ทะลกัออกมาหรอื
ไหลเอื่อยๆ” ในบางกรณีเปนสิ่ งแรกและมี
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กีดขวาง หรือสิ่งท่ีทําใหควันไหลไมสะดวก)
 ความหนาแนน (Density) เปนสงท่ี

บอกถึงคุณภาพการเผาไหมหรือแนวโนมของ
สถานการณ ในบางกรณเีปนตัวแปรสาํคัญท่ีสดุ
ในการทํานายความรุนแรงของเพลิงไหม ควัน
หนามีอันตรายมากกวาควันบาง ควันท่ีทําให
เรามองไปขางหนาไมเห็นอะไรเลยและเคล่ือนท่ี
ดวยความเร็วเปนภัยรายแรงท่ีตองเฝาระวังไว
ตลอดเวลา

 สี (Color) บงบอกถึงข้ันการลุกไหม
และระยะของเพลิงไหม โดยพื้นฐาน ควันสี
ขาวเยน็ สวนควันสดํีารอนกวา แตสารคารบอน
และไฮโดรคารบอนท่ีอยู ในควันอาจถูกกรอง
ความดําออกไประหวางเคล่ือนท่ีจากระยะทาง
ไกลหรือลอดออกมาจากรอยแยกโดยเห็นเปน
ควันสีขาวซึ่งไมอาจมองขามไปได ควันสีขาว
สกปรกเคล่ือนท่ีดวยความเร็วมักมีความรอนสงู
(จริงๆ แลวตนกําเนิดมีสีดํา แตระยะทางการ
เคล่ือนท่ีทําใหสีเปล่ียนไป)

สําหรับควันบางสดํีา หมายถึง ควันท่ีถูก
เปลวไฟดันออกมาขางนอก สวนควันสีน้ําตาล
คือควันท่ีเกิดจากการยอยสลายดวยความรอน
(Pyrolyizing) ซึ่งยังไมเสร็จสิ้นของเชื้อเพลิงท่ี
เปนไม

ขอควรจํา คําวา “ไฟสดีาํ” (Black Fire)
หมายถึง ควันสี ดําความหนาแนนสูงและมี
ปริมาณมากพุงทะลักออกมาจากหองปดทึบ
เปนสัญญาณบงบอกวากําลังจะเกิด Flashover
ในไมชานี้

ขั้นที่ 2 พิจารณาวาอะไรมสีวนในการ
สรางลกัษณะสาํคญัของควนั

 ท่ีบรรจ ุ(Container) เปนตัวแปรทําให
เกิดการเปล่ียนแปลงของปริมาณ ความเร็ว
ความหนาแนน และสีของควัน

 สภาพอากาศ (Weather)
 ความรอน/ความชื้ น ทําใหควันมี

ลักษณะเปนแถวยาวและแคบ
 ความรอน/ความแหง ทําใหควันเปน

รูปกรวย
 ความเย็น/ความชื้นทําใหควันตกลง

ไปขางลางอยางรวดเร็วและลอยนิ่งอยูใกลพื้น
 ความเยน็/ความแหง ทําใหควันตกลง

ไปขางลางอยางรวดเร็วและกระจายตัวไดงาย
 อากาศเย็นจัดตํ่ากวาจุดเยือกแข็ง

ทําใหควันสีดํามองเปนสีขาวในระยะ 2-3 ฟุต
หางจากชองเปดท่ีควันลอยออกมา (เกิดจาก

ปริมาณของเหลวในควันกําลังกล่ันตัว)
 การปฏิบัติงานดับเพลิง (Firefighting

Efforts) การปฏิบัติงานดับเพลิงสามารถทําให
เกดิการเปล่ียนแปลงลักษณะสําคัญ 4 ประการ
ของควันไดทังหมด นั่นคือ

 ควันมีปริมาณเพิ่มข้ึน
 เคล่ือนท่ีเร็วแลวกลับมาชาลง
 ความหนาแนนลดลงอยางรวดเร็ว และ
 สีกลายเปนสีขาว
แตหากสิ่งเหลานี้ไมเกิดข้ึนแสดงวาการ

ดับเพลิงไมไดผลเทาท่ีควร ตองทําการระบาย
ควันดวยความดันบวก (PPV) เพือ่เปล่ียนแปลง
ลักษณะสําคัญของควันใหเปนไปตามท่ีระบุไว
ดังกลาว

Fire) ซึ่งซอนอยูภายในตัวอาคารหรือกองขยะ
ในพื้นท่ีปดทึบ

6. ควันสีขาวปริมาณเบาบางลอยออก
มาจากหลายจุดในหองขนาดใหญ หมายถึง ไฟ
กําลังลุกไหมลึกลงไปในแกนของเชื้อเพลิง

7. ควันสีน้ําตาลเปนควันซึ่ งเกิดจาก
เชือ้เพลิงเปนไมท่ีไหมยงัไมหมด แตมีความรอน
สูงทําใหเปลวไฟยังมีอยูตอไป โดยท่ัวไป ควัน
ชนิดนี้เปนสัญญาณบงบอกวา ไฟมีแนวโนมจะ
ไหมโครงสรางอาคารท้ังหมด และหากเปน
โครงสรางไมมวลเบาก็มีความเปนไปท่ีอาคาร
จะถลมหรือพังทลายลงมา

8. ควันสีเหลือง-เทา ลอยออกมาจาก
รอยแยกหรือรอยตอท่ีมีการผนึก เปนควันท่ีมี
สารประกอบซัลเฟอร (Sulfur compounds)
ผสมอยู เปนสัญญาณเตือน Backdraft กําลังจะ
เกิดข้ึนในไมชา

Reference: The Art of Reading Smoke;
Winter Fire School, University of Missouri
Extension, Fire and Rescue Training Insti-
tute, www.mufrti.org/winterfireschool/.../
reading_smoke_2014....

ขัน้ที ่3 คนหาความหมายของควนัทีม่องเหน็
สังเกตลักษณะของควันท่ีพบเห็นบอยๆ

และจดจําสิ่งท่ีมาพรอมกับควันนั้นๆ
1. ควันปริมาณลนหองและทะลักออกมา

หมายถึง สัญญาณบงบอกจะเกิด Flashover
ภายในหอง

2. ควันสีดํา หนา และเคล่ือนท่ีเร็ว คือ
ควันรอนจัดมีจุดกําเนิดจากแกนของเชื้อเพลิง
ท่ีกําลังลุกไหม (Deep Seated) สามารถจุดติด
ไฟไดทันที สาเหตุอาจเกิดจากมีการระบาย
อากาศอยางจาํกดั

3. ควันบางสีดําและมีความเร็ว คือ ควัน
ท่ีถูกดันออกมาดวยเปลวไฟจากเพลิงไหมท่ีอยู
ใกลๆ มีการระบายอากาศท่ีดี

4. ควันสีขาวสกปรก (ขาว/เทา) และมี
ความเร็ว หมายถงึควันท่ีถกูความรอนไลออกมา
เคล่ือนท่ีมาจากระยะไกล หรือสารคารบอน/
ไฮโดรคารบอนท่ีติดมาถกูกรองเม่ือผานรอยแยก
ของผนงั

5. ควันสีขาวสกปรก (ขาว/เทา) และมี
ความเร็วพุงออกจากชองเปดหลายชอง คือ ควัน
จากแกนเชือ้เพลิงท่ีกาํลังลุกไหม (Deep Seated


