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สถาบัน UL (Underwriters Laboratories)
แหงสหรัฐอเมริกาไดทําการวิจยัดานงานดับเพลิง
มาหลายทศวรรษแลว โดยใชสถาบันวิจัยความ
ปลอดภัยของนักดับเพลิง (FSRI; Firefighter
Safety Research Institute) เปนศูนยปฏิบติัการ
จดุประสงคเพือ่เพิม่พนูความรูใหกบันกัดับเพลิง
ท่ีอุทิศตนปกปองชมุชนในการเพิม่ประสทิธภิาพ
การปฏิบติังานและเอาตัวรอดจากการบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตขณะระงับเหตุเพลิงไหม งานวิจัย
ลาสุดของ UL คือ 20 ขอพิจารณาเพื่อกําหนด
ยุทธวิธีใหมในการเขาดับไฟอาคาร (Tactical
Considerations) เปนการเสนอแนะ 20 ขอ
พิจารณาใหมหรือองคความรูใหมเพื่อใชในการ
กาํหนดยุทธวิธีหรือเทคนิค/วิธกีารใหมสาํหรับ
นาํไปใชในการระงบัเหตุเพลิงไหมอาคารท่ีเกดิข้ึน
ในยคุปจจบุนัซึง่แตกตางจากท่ีเคยเกดิข้ึนในอดีต

20 ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีใหม
ในการดับไฟอาคารจากการวิจยัของสถาบนั UL
(20 Tactical Considerations from Firefighter
Research) แบงออกเปน 5 สวน ไดแก

1. Setting the Stage (Tactical Considerations
1-4)

เนือ้หาสวนนีก้ลาวถงึการเตรียมตัวในการ
เขาเผชญิเหตุท้ังการฝกในรูปแบบเฉพาะและการ

ใหความรูดานเทคโนโลยแีละอุปกรณตางๆ เพือ่
ใหนักดับเพลิงมีความพรอมกับความทาทาย
ของเพลิงไหมท่ีเกดิข้ึนในยุคปจจบุัน

2. Fire Dynamics (Tactical Considerations
5-10)

งานวิจยัไดเสนอแนะมุมมองใหมของการ
ลุกไหมของเปลวไฟ เสนทางการลุกลาม รวมถงึ
พลวัตอัคคีภัย พรอมวิธีการระงับเหตุท่ีพัฒนา
ข้ึนมาเพื่อควบคุมเพลิงไหมท่ีเกิดข้ึน

3. Initial Fire Attack (Tactical Considerations
11-13)

เนือ้หาเปนการเสนอแนะการเร่ิมตนดับไฟ
วิธดีีท่ีสดุในการเขาดับเพลิงภายในตัวอาคารหรือ
ตัวหองรวมถงึการจดัการเพลิงไหมหองใตหลังคา

4. Coordinated Ventilation (Tactical
Considerations 14-18)

การระบายอากาศรวมกับปฏิบัติการอ่ืน
หมายถงึการระบายอากาศท้ังแนวด่ิงและแนวราบ
รวมกบัการฉีดน้าํดับเพลิงจะทําใหเงือ่นไขอัคคีภัย
ดีข้ึนสําหรับผูติดอยูภายในอาคาร และตัวของ
นกัดับเพลิงเอง

5. Thermal Imagers & Basement Fires
(Tactical Considerations 19-20)

เปนเร่ืองสําคัญและจําเปนท่ีนกัดับเพลิง

ตองเรียนรูบทบาทและขอจํากัดของกลองสราง
ภาพจากความรอน (Thermal Imagers) ในงาน
ดับเพลิง เชนเดียวกบัการเรียนรูเทคนคิท่ีถกูตอง
ในการควบคุมเพลิงในชั้นใตดิน

การเตรยีมการ (Setting the Stage)
ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที่ 1 :

ไมมีสิ่งอื่นใดมาทดแทนความรูได (Tactical
Considerations 1: There's no substitute for
knowledge)

ในฐานะท่ีเปนนักดับเพลิง เรามักจะให
ความสาํคัญกบัเคร่ืองมือและเทคโนโลยท่ีีชวยใน
การทํางานมากกวาจะใหความสาํคัญกบัความรู
ท่ีจาํเปนตอวิชาชพี ซึง่ในความเปนจริงแลว ไมมี
เทคโนโลยใีดๆ จะมาแทนท่ีความรูท่ีนกัดับเพลิง
จาํเปนตองรู พดูงายๆ นกัดับเพลิงตองมีความรู
มากพอท่ีจะใชเทคโนโลยไีดอยางมีประสทิธภิาพ
ถาไมมีความรู นักดับเพลิงก็ใชงานเทคโนโลยี
ไมไดหรือใชไดไมเต็มท่ี ความรูจึงสําคัญ เพราะ
ความรูทําใหนักดับเพลิงรูวาจะใชเทคโนโลยีได
อยางไร ใชไดท่ีไหนบาง และขอจาํกดัของมันคือ
อะไร ดังนัน้ยทุธวิธท่ีี 1 ของการดับไฟอาคารคือ
การแสวงหาความรูซึง่เปนกญุแจสาํคัญท่ีจะไขไป
สูความสําเร็จในวิชาชีพนักดับเพลิง ในเนื้อหา
ของวิชาการดับไฟอาคาร ความรูจะทําใหเรา

Source: Introducing the 20 Tactical Considerations from Firefighter Research; UL Firefighter Safety Research Institute,
http://clarity.firehouse.com/issue/561fcf363bab46bf780c3752

20 ขอพิจารณาใหมกําหนดยุทธวิธีดับไฟ
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เขาใจวาไฟเกดิข้ึนและลุกลามในอาคารไดอยางไร
ท้ังนี ้ความรูท่ีศึกษาตองเปนปจจบุนั เชน ผลงาน
การวิจัยของ UL และ NIST (National Institute
of Standards and Technology) ซึง่เปนสถาบัน
มาตรฐานและเทคโนโลยชีัน้นาํของสหรัฐอเมริกา
สําหรับนําไปประยุกตใชเปนยุทธวิธีระงับเหตุ
เพลิงไหมเพือ่ปกปองชวิีตและทรัพยสนิไดมากข้ึน

ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที่ 2 :
สถานทีป่ฏบัิตงิานเปลีย่นไปแลว นกัดบัเพลงิ
ตองพฒันาตวัเอง (Tactical Considerations 2:
Your workplace has changed; you need to
evolve)

เพลิงไหมอาคารเปล่ียนแปลงมานานแลว
สี่สิบกวาปกอน อาคารสรางดวยวัสดุชนิดเกา
สวนใหญเปนไมหนาๆ และวัสดุตกแตงภายใน
เปนเสนใยธรรมชาติเกอืบท้ังหมดซึง่มีผลทําให
เพลิงไหมลุกลามชาๆ แตใชเวลานานกวาจะเกดิ
Flashover เปรียบกบัเพลิงไหมอาคารในปจจบุนั
นักดับเพลิงตองใชเวลาคนหาเหยื่อเพลิงไหม
คนหาตนเพลิงและดับใหไดกอนท่ีไฟจะมีการ
ขยายตัวจนไมสามารถควบคุมได

กลยุทธท่ีนักดับเพลิงยุคกอนใชในการ
ระงบัเหตุข้ึนอยูกบัสภาพแวดลอมอัคคีภัยท่ีเกดิ

ข้ึนมาโดยใชอุปกรณดับเพลิงและอุปกรณความ
ปลอดภัยท่ีพวกเขามีอยู แตนกัดับเพลิงทุกวันนี้
เผชญิกบัปญหาแตกตางออกไป สภาพแวดลอม
อัคคีภัยอาคารสมัยใหมประกอบดวยโครงสราง
อาคารทําจากวัสดุกอสรางน้าํหนกัเบา หองโถง
ออกแบบใหมีขนาดใหญ (open floor plans)
หนาตางชนิดมีกระจกสองชั้น (double-pane
windows) เคร่ืองเรือนท่ีทําจากวัสดุท่ีสามารถ
ปลอยความรอนออกมาไดในปริมาณมากพอท่ี
จะทําใหเกิด Flashover ท้ังหองภายในเวลา 7
นาทีหรือนอยกวา สภาพการณเพลิงไหมท่ีเพิ่ม
ความรุนแรงข้ึนอยางรวดเร็วดังกลาว นกัดับเพลิง
จําเปนจะตองมีความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมเพลิง
ไหม (Fire Behavior) และพลวัตเพลิงไหม (Fire
Dynamics)

ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที่ 3:
ปฏิบัติตามกฎการฝกดับไฟจริง (Tactical
Considerations 3: Follow the rules of live-
fire training)

การอานวิชาการดับเพลิงสมัยใหมเปนเร่ือง
หนึ่งท่ีตองทํา แตการฝกดับไฟท่ีจุดข้ึนมาจริงๆ
โดยใชยุทธวิธีท่ีถูกตองจะทําใหเรารูแจงเห็น
จริงยิง่ข้ึน

แตการฝกดับไฟท่ีจดุข้ึนมาจริงๆ ภายใน
โครงสรางท่ีทําดวยคอนกรีตหรือโลหะอาจทําให
คุณเดินผิดทาง มาตรฐาน NFPA 1403 ฉบับ
ปจจุบันระบุไวชัดเจนวา ผลิตภัณฑท่ีทําดวยไม
เทานั้นท่ีใชเปนเชื้อเพลิง Class A สําหรับการ
ซอมดับไฟ ดังนัน้การใชโครงสรางคอนกรีตหรือ
โลหะท่ีใชกันมานานจนถึงทุกวันนี้อาจไมใชวิธี
ท่ีถูกตองในการเลียนแบบสถานการณจริงของ
เพลิงไหมอาคารตามมาตรฐานกาํหนด ท้ังนี ้การ
จาํลองโครงสรางอาคารเพื่อซอมดับไฟท่ีจุดข้ึน
จริง ไมใชแคคลายคลึง แตจะตองเหมือนกบัของ
จริง โดยเฉพาะวัสดุท่ีใชโครงสรางอาคารจริง
ในปจจบุนั ภายนอกอาจเปนคอนกรีตหรือโลหะ
แตสวนประกอบภายในและเคร่ืองเรือนสวนใหญ
เปนไม ดังนัน้แทบเปนไปไมไดท่ีจะทําโครงสราง
อาคารสาํหรับซอมดับไฟใหเหมือนกบัของจริงทุก
ประการ เปนเร่ืองท่ีตองทําความเขาใจกอนวา
การฝกดับไฟท่ีจดุข้ึนมาในโครงสรางท่ีเลียนแบบ
ข้ึนมากบัการดับไฟท่ีเกดิข้ึนมาจริงๆ กบัอาคาร
บานเรือนท่ัวไปมีความแตกตางกัน เนื่องจาก
สถานการณจาํลองไมวาท่ีไหนจะไมมีทางเหมือน
ของจริง มีหลายสิ่งหลายอยางท่ีแตกตางกันซึ่ง
มีผลใหเกิดเพลิงไหมไมเหมือนกัน ดวยเหตุนี้
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ความสามารถในการสอนวิธดัีบไฟและการระบาย
ควันจงึข้ึนอยูกบัชนดิของสภาพแวดลอมของการฝก
(ดูแผนภูมิเปรียบเทียบเพลิงไหมในการฝกซอม
กบัเพลิงไหมท่ีเกดิข้ึนจริง)

ครูฝกตองบอกนักเรียนรูถงึขอจาํกัดของ
การฝกดับไฟท่ีมีอยู โดยอธิบายใหฟงวา แม
ทักษะการดับไฟและการระบายควันท่ีไดจากการ
ฝกจะคลายคลึงกับไฟไหมจริง แตการควบคุม
ไฟกย็งัมีขอแตกตาง เม่ือเขาระงบัเหตุโครงสราง
คอนกรีตท่ีมีเชือ้เพลิงเปนไมอยูขางใน ควันท่ีเกดิ
จะข้ึนไมเหมือนกัน ปริมาณความรอนท่ีปลอย
ออกมาตามหนวยเวลาจะมีนอยกวาและทิศทาง
ท่ีเปลวไฟจะเคล่ือนท่ีไปจะเปนสิ่งท่ีรับรูได

เพลิงไหมในอาคารดวยสายฉีดน้ํา สุดทายและ
สาํคัญคือ ไดฝกซอมการประสานงานกนัระหวาง
การฉีดน้ําดับไฟกับการระบายควันซึ่งจะทําให
นกัดับเพลิงมีประสบการณกบัสภาพการณเพลิง
ไหมขณะฉีดน้าํดับไฟและระบายควันไปพรอมกนั

กอนท่ีคุณจะเร่ิมตนการฝกนักดับเพลิง
โดยใชการจดุไฟจริง ใหทําตามข้ันตอนกอนการ
จดุไฟท่ีใชอุปกรณและวัสดุรวมท้ังเทคโนโลยท่ีีมี
ขายในตลาด ท้ังนี ้เร่ิมตนดวยการใหความรูแก
นักดับเพลิงในหัวขอ “พลวัตเพลิงไหม” (Fire
Dynamics) ท่ีมีการศึกษาวิจยัโดยสถาบนั UL และ
NIST จากนัน้ใหทําการฝกแบบไมจดุไฟ (Non-
fire Training) ใชอุปกรณประกอบการฝกและ
เทคโนโลยท่ีีไมใชไฟจริงเพือ่เพิม่ทักษะในสภาพ
แวดลอมเพลิงไหมท่ีปลอดภัยและคาดการณได
เปนการสอนภาคทฤษฎีท่ีใชอุปกรณประกอบ

การอธิบายวิธีระงับเหตุตามข้ันตอนตางๆ เชน
การควบคุมเสนทางการลามไฟในอาคาร การ
คนหาและชวยชีวิตเหยื่อผูประสบภัย ทําความ
เย็นสภาพแวดลอมเพลิงไหม ดับไฟและระบาย
ควัน การฝกแบบไมจุดไฟดังกลาวนี้เปนการ
บรรยายและใชอุปกรณประกอบและเทคโนโลยี
ทันสมัยเพือ่ใหเขาใจงายข้ึนซึง่ผูเขารับการฝกจะ
ไดรับทักษะโดยไมตองสมัผสัไฟจริง ทําใหมีความ
ปลอดภัยและสามารถ คาดการณความเสีย่งได

ขอพจิารณาเพือ่กําหนดยุทธวธิทีี ่4: ทาํ
ความเขาใจการถายเทความรอนผานชุดดบัเพลงิ
(Tactical Considerations 4: Understand how
heat transfers through turnout gear)

บทเรียนหนึง่ท่ีมีความสาํคัญท่ีสดุสาํหรับ
นักดับเพลิงคือ การสอนใหพวกเขาเขาใจถึงขอ
จํากัดของอุปกรณสวนบุคคล (PPE) ในขณะท่ี
ผูผลิตมุงม่ันพฒันาอยางตอเนือ่งในดานการสวมใส
สบายและการปองกนัความรอน แตเรากย็งัตอง
ระวังตัวแปรสาํคัญ 2 ประเด็น คือ การอ่ิมตัวของ
ความรอนและการสะสมของความรอน

การปองกันความรอนท่ีชุดดับเพลิงมีให
กับนักดับเพลิง [การปองกันความรอนหรือ
ประสทิธิภาพปองกันความรอน (TPP; thermal
protective performance)] เปนผลสบืเนื่องจาก
การออกแบบเพือ่ใหมีความสามารถในการปองกนั
ข้ันตํ่าแกนักดับเพลิงท่ีเขาไปดับไฟ/ควบคุมไฟ

การปองกันความรอนจะถูกใชใหเปน
ประโยชนเพือ่ใหนกัดับเพลิงกลับออกมาไดอยาง
ปลอดภัย เม่ือเขาไปในสภาพการณเพลิงไหมท่ีมี
การเปล่ียนแปลง ดังนัน้เราจงึตองรูวาชดุกบัเพลิง
มีความสามารถในการปองกนัอยูในระดับใด ซึง่
เราจะเขาไปในทุกพืน้ท่ีท่ีชดุดับเพลิงปองกนัเราได

ท้ังนี้ก็ไมไดหมายความวาการฝกดับไฟ
ท่ีจุดข้ึนจริงไมชวยใหนักดับเพลิงมีความรูเร่ือง
พฤตกรรมเพลิงไหมและการควบคุมเสนทางลาม
ไฟเพิ่มข้ึนแตอยางใด หากการฝกนัน้ทําข้ึนโดย
ครูฝกท่ีมีทักษะและไดการรับรอง นักดับเพลิง
จะไดอะไรมากมายจากการเฝาสงัเกตลําดับการ
ลุกไหมในพืน้ท่ีปดซึง่แตกตางจากไฟไหมของจริง

ใชไฟท่ีจุดข้ึนจริงสําหรับฝกการประเมิน
อัคคีภัย 360 องศา พรอมกับประเมินสภาพ
ควันไฟเพื่อระบุตําแหนงตนเพลิงและทิศทางท่ี
มันเคล่ือนท่ี (เสนทางลามไฟ) ฝกการใชน้ําฉีด
ไปท่ีไฟในตําแหนงไดผลมากท่ีสุด (การฉีดน้ํา
จากภายนอกอาคาร) และใชเวลานอยท่ีสุด ฝก
ลากสายฉีดน้ําผานประตูและควบคุมประตูให
อยูในตําแหนงปดเพื่อปองกันอากาศทะลักเขา
ไปในหอง ฝกการทําความเย็นสภาพแวดลอม

แผนภูมิเปรียบเทียบเพลิงไหมในการฝกซอม กับเพลิงไหมที่เกิดขึ้นจริง

      (วัสดุกอสราง)

      (รายการ)       (ไฟสําหรับฝก)       (ไฟไหมจริง)

      (คอนกรีต เหล็ก วัสดุเลียนแบบของจริงอื่นๆ)
      (ไม แผนยิปซัม โลหะ และอิฐ)

      (พื้นอาคาร)
      (แบบผสม ผนังเปนสวนถอดแยกได เพดานตํ่า)      (ขนาดใหญ บานสมัยใหมออกแบบพื้นโลง เพดานสูง)

      (ชนิดของเชื้อเพลิง
        ภายในอาคาร)

      (การจัดวางเชื้อเพลิง)

      (เชือเพลิง Class A อัตราลุกไหม/
        ปลอยความรอนตํ่า)       (บางอยาง/ทกุอยางเปนสารเคมใีหความรอนสงูกวาไม)

      (จัดวางในอาคารจําลองเปนบางจุด)       (จัดวางบางจุด/ทุกจุด แตกตางในแตละอาคาร)

อาคารจําลองสําหรับฝกดับไฟ
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เทานัน้ สถานท่ีท่ีชดุดับเพลิงไมสามารถตานทาน
ไดหรือสภาพการณเพลิงไหมอยูเหนอืกวาระดับ
การปองกันของชุด เราตองไมเขาไปเด็ดขาด
นัน่คือ นกัดับเพลิงทุกคนตองเรียนรูขีดจาํกดัของ
ชดุปองกนัท่ีเราสวมใสอยู ไมเชนนัน้แลวเราอาจ
ไดรับบาดเจบ็หรือเสยีชวิีตท้ังๆ ท่ีสวมชดุปองกนั
เพราะเขาไปในพื้นท่ีซึ่งชุดปองกันไมสามารถ
ชวยเหลืออะไรไดเลย

พลวตัของเพลงิไหม (Fire Dynamics)
ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที่ 5:

ขั้นตอนการลุกไหมเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการ
ระบายอากาศ (Tactical Considerations 5:
Fire development changes when a fire be-
comes ventilation-limited)

สิ่งแรกท่ีนักดับเพลิงเรียนรูเกี่ยวกับไฟ
คือ “สามเหลี่ยมแหงไฟ” (Fire Triangle) ไฟ

สงูสดุ หากภายในหองมีเชือ้เพลิงท่ียงัไมไหมใน
ปริมาณมากและไดรับความรอนจนมีอุณหภูมิ
สงูข้ึนเร่ือยๆ อีกท้ังมีปริมาณออกซเิจนเพยีงพอ
ก็จะเกิดการลุกไหมของเชื้อเพลิงท่ีมีอยูในหอง
พรอมกนัในลักษณะไฟลุกทวมหองอยางรุนแรง
เรียกวา “Flashover”

ธรรมชาติของไฟมีข้ันตอนการลุกไหม 4
ข้ันตอน ไดแก 1. ข้ันการลุกติดไฟ (Ignition)
2. ข้ันขยายตัว (Growth) 3. ข้ันลุกไหมเต็มท่ี
(Fully Developed) และ 4. ข้ันมอดดับ (Decay)
ไฟไหมอาคารสมัยใหมก็มีข้ันตอนการลุกไหม
เหมือนเดิม กลาวกนัวาไฟไหมถาเราไมทําอะไร
มันกจ็ะดับไปเองเม่ือมันเผาเชือ้เพลิงไปจนไมมี
เหลือและองคประกอบตางๆ ท่ีทําใหเกิดการ
ลุกไหมไไดหมดลงไป แตปญหาคือเชื้อเพลิงใน
อาคารมีมากและมันคือทรัพยสิน หากจะรอให
ไฟไหมหมดตองใชระยะเวลานานและเกดิความ
สญูเสยีมหาศาล อีกท้ังจะมีผลกระทบตอชวิีตคน
ท่ีติดอยูภายในอาคารและนักดับเพลิงท่ีเขาไป
ปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงตองมีการดับไฟท่ีเกิดข้ึน
เพือ่ยนระยะการเกดิเหตุใหสัน้ท่ีสดุเทาท่ีจะทําได
เพื่อใหเสียหายนอยลง การดับไฟหมายถึงการ
แยกเชื้อเพลิง ความรอน และออกซิเจนออก
จากกนั ยิง่ทําไดเร็วหรือใชเวลานอยเทาไหร ไฟ
ก็จะดับเร็วข้ึนเทานัน้ หรืออีกความหมายถงึคือ
การลดข้ันตอนการลุกไหมลงโดยตัดข้ันลุกไหม
เต็มท่ีออกไปโดยเม่ือไฟถงึข้ันขยายตัวกทํ็าความ
เย็นเชื้อเพลิงและจาํกัดออกซเิจนเพือ่ใหไฟขาม
ไปถงึข้ันมอดดับซึง่ข้ึนอยูกบัยทุธวิธแีละเทคนคิ
ท่ีนักดับเพลิงจะนํามาใช แตสวนใหญจะปลอย
ใหเปนไปตามข้ันตอนธรรมชาติเพยีงแตควบคุม
การลุกไหมของเชือ้เพลิงเพือ่ไมใหอุณหภูมิเพิม่
สงูเกนิไป ยทุธวิธคืีอควบคุมเชือ้เพลิงโดยการใช
น้ําหลอเย็นหรือพยายามแยกบางสวนออกไป
การเผาไหมดําเนนิตามข้ันตอนปกติและอุณหภูมิ
ท่ีเกิดข้ึนก็อยูในระดับท่ีควบคุมไดแมจะถึงข้ัน
ลุกไหมเต็มท่ี จนกระท่ังไฟถึงข้ันมอดดับลงไป

ประเด็นท่ีตองระวังในการดับไฟอาคาร
สมัยใหม เม่ือไฟไหมถงึข้ันขยายตัวและกาํลังจะ
ดําเนินถึงข้ันลุกไหมเต็มท่ี นักดับเพลิงจํานวน
ไมนอยเร่ิมทําการระบายอากาศ (ระบายควัน)
ซึ่งทําใหการลุกไหมมีนอยลง และอุณหภูมิหอง
ลดลง แตนัน่กเ็ทากบัการนาํออกซเิจนเขาไปใน
หองซึง่หลังจากนัน้แลวการลุกไหมและอุณหภูมิ
หองจะเพิ่มสูงข้ึนผิดปกติและอยางรวดเร็ว โดย
ข้ันตอนการลุกไหมเต็มท่ีจากการระบายควันจะมี

เร่ืองสาํคัญอีกประการหนึง่ท่ีตองตระหนกั
ไวตลอดเวลา นัน่คือ ชุดดับเพลิงใหการปองกนั
ความรอนก็จริงอยู แตในขณะเดียวกันก็ดูดซับ
ความรอนเขามา โดยหลักการแลว การดูดซับ
ความรอนไวกับตัวเองก็คือวิธีท่ีชุดดับเพลิงใช
ปองกนัความรอนแกผูสวมใส ซึง่เม่ือชดุดับเพลิง
สัมผัสความรอนมากเกินไปจากอุณหภูมิสูงข้ึน
หรือมีการทํางานในสภาพแวดลอมรอนจัดเปน
ระยะเวลานาน ชุดดับเพลิงจะถึงขีดจํากัดของ
ความตานทานความรอน นั่นคือ จะอ่ิมตัวและ
รับความรอนไมไดอีกตอไป สงผลใหไมสามารถ
ปองกันความรอนใหกับผูสวมใสในระดับเดิม
ท่ีทําได ถึงจุดนีผู้สวมใสจะมีความเสี่ยงจะไดรับ
บาดเจ็บจากการไหม

ท้ังนี ้นกัดับเพลิงไมสามารถจะแกปญหา
เร่ืองขอจํากัดความตานทานความรอนของชุด
ดับเพลิงได ดังนั้นจึงตองใชเทคนิคเฉพาะเพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพในการทํางานและลดแนวโนม
การไดรับบาดเจบ็หรือถกูไหมจากความรอนสะสม
จนถงึจดุอ่ิมตัวของชดุดับเพลิง

ตองการเชื้อเพลิงและออกซิเจนเพื่อใหลุกไหม
ไดตอไป ครูฝกจาํนวนไมนอยท่ีเร่ิมตนอาชพีเม่ือ
หลายทศวรรษกอนไดแสดงใหพวกเราเห็นถึง
ข้ันตอนการลุกไหมซึ่งไฟจะขยายตัวตามเวลาท่ี
ผานไป เม่ือเพลิงไหมปลอยความรอนออกมา
เปนเวลามากกวา 20 นาทีจะเกดิการเผาไหมข้ัน

แผนภูมิแสดงชั้นการปองกันของชุดดับเพลิง

     ความรอนถายเทความรอนผานชุดดับเพลิง
      (ชองอากาศ)

      (ชั้นความรอน)

      (ชั้นก้ันความชื้น)      (ชั้นนอกสุด)       (เส้ือชั้นใน)

      (ผิวหนัง)
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อุณหภูมิสูงกวาข้ันการลุกไหมจากการควบคุม
เชื่อเพลิงตามปกติ โอกาสท่ีจะเกิด Flashover
เนือ่งจากเกดิความรอนจดัภายในหองจงึมีมากข้ึน
Flashover สามารถสังหารนักดับเพลิงไดหรือ
ไมก็บาดเจ็บสาหัส ความรอนท่ีเกิดข้ึนตามมา
สงูเกนิกวาชดุดับเพลิงท่ีมีคุณภาพดีท่ีสดุในยคุนี้
จะตานทานได

เม่ือเติมออกซเิจนเขาไปในหองจากผลของ
การระบายควัน หากไมเกดิ Flashover แตอยาง
นอยก็จะทําใหเกิดการเผาไหมมากข้ึน และใช
เวลานานกวาปกติ ท่ีสําคัญคือ อุณหภูมิหองจะ
มีการเปล่ียนแปลงอยางกะทันหันจนกระท่ังนกั
ดับเพลิงทนทานไมไหว

การขยายตัวหรือการเติบโตของเพลิงไหม
ข้ึนอยูกับปริมาณเชือ้เพลิงและความรอนท่ีมีอยู
หรือปอนเขาไป แตสาํหรับปริมาณออกซเิจนจะ
ใหผลลัพธท่ีแตกตาง นัน่คือ มีผลตอความเร็วใน
การปลอยความรอน อธบิายงายๆ ออกซเิจนจะ
เรงการเผาไหมทําใหความรอนเพิม่ข้ึนและปลอย
ออกมาอยางรวดเร็วและในลักษณะผิดปกติ
ยุทธวิธีควบคุมเพลิงไหมสมัยใหมจึงอยูท่ีความ
สามารถในการควบคุมออกซิเจนมิใหเติมเขา
ไปในเพลิงไหม หมายถึง “เมื่อคุณควบคุม
ออกซเิจนได คณุก็ควบคมุเพลงิไหมได”

ขอพจิารณาเพือ่กําหนดยุทธวธิทีี ่6: ไฟ
เคลือ่นทีจ่ากทีค่วามดนัสงูไปยังทีค่วามดนัต่าํ
(Tactical Considerations 6: Fire flows from
high pressure to low pressure)

ภายในหองท่ีเกิดเพลิงไหมไฟมีลักษณะ
เหมือนกับเคร่ืองสูบน้ํา เม่ือเกิดการลุกไหม
แกสรอน (ความดันสูง) จะสะสมตัวกันอยู ท่ี
เพดาน แลวเคล่ือนท่ีไปยังบริเวณท่ีมีความดัน
ตํ่า ทําใหเกิดเปนเสนทางท่ีแกสรอนเดินทาง
ออกไปขางนอก ขณะเดียวกัน อากาศขางนอก
(ท่ีนําพาออกซิเจนมาดวย) จะถูกดึงเขามายัง
ฐานของไฟผานชองเปดตางๆ (ประตู หนาตาง
หลังคา ฯลฯ)

ตราบเทาท่ีไฟยงัมีอากาศเติมเขามาจาก
ดานนอก ไฟกจ็ะลุกไหมตอไปได นีคื่อหลักการ
สาํคัญ ไฟท่ีเกดิข้ึนภายในหองท่ีมีเคร่ืองตกแตง
ทันสมัยจะมีอัตราการลุกไหมเปนสัดสวนกับ
ปริมาณออกซิเจนท่ีปอนเขาไป ยิง่ออกซเิจนถกู
ปอนเขาไปมากเทาใด ไฟก็ยิ่งจะมีการปลอย
ความรอนออกมาเร็วข้ึนเทานั้นซึ่งมีความเสี่ยง
ตอการเกิดการลุกไหมแบบฉับพลัน (Rapid-
fire Development)

ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที่ 7:
ไมมอีะไรแสดงออกมาทําใหไมรูสิง่ทีเ่กิดขึน้
ภายในอาคาร (Tactical Considerations 7:
Nothing showing means nothing)

หนวยดับเพลิงท่ีเขาถึงท่ีเกิดเหตุในชวง
เร่ิมตนของเพลิงไหมซึง่ยงัไมมีอะไรแสดงออกมา
รวมถึงควันท่ีมีแสงสวางจากตัวอาคาร ตองเฝา
ระวังและต่ืนตัวเพราะเปนไปไดวามีสภาพการณ
บางอยางซอนอยู และทันทีท่ีชองเปดถกูสรางข้ึน
นกัดับเพลิงตองคอยจบัตาดูการเปล่ียนแปลงของ
ตัวอาคาร

ระหวางทดลองการเผาไหมท่ีสถาบนัวิจยั
ของ UL ผูทําการทดลองสงัเกตเห็นควันหนาทึบ

พุงออกมาจากตัวอาคาร บงบอกมีการเผาไหม
อยางเต็มท่ีของเชือ้เพลิงภายในตัวอาคาร ขณะท่ี
ปริมาณของออกซิเจนในอาคารลดลง สภาพ
เพลิงไหมภายนอกตัวอาคารจะเปล่ียนจากควัน
หนาทึบกลายเปนเบาบางแมการลุกไหมจะยงัคง
ดําเนินตอไปก็ตาม

โครงสรางอาคารสมัยใหมคอนขางปดทึบ
ซึ่งไฟจะใชออกซิเจนท่ีมีอยูจนหมดไปจนกลาย
เปนไฟท่ีจาํกัดการระบายอากาศ หนาตางแบบ
กระจกซอนกนัสองชัน้หรือสามชัน้เปนฉนวนท่ีดี
และเทคโนโลยทัีนสมัยทําใหตัวอาคารปดทึบยิง่
ข้ึนซึง่ทําใหในการประเมินเพลิงไหมในชวงแรก
มองไมเห็นอะไรแสดงออกมา หรือมองเห็นควัน

การเกิดลุกไหมรนุแรง (Backdraft)
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นอยมากในขณะขางในไฟกาํลังคุและตองการ
ออกซิเจน ในอดีตข้ันตอนการลุกไหมของไฟ
เกดิข้ึนชาๆ จากข้ันลุกติดไฟไปถงึข้ันข้ันขยายตัว
หรือการไหมอิสระจนถึงข้ันลุกไหมเต็มท่ี เม่ือ
เชื้อเพลิงและออกซิเจนถูกใชไปจนหมด เพลิง
ไหมก็จะเขาสูข้ันมอดดับ ระหวางท่ีไฟเกิดข้ึน
ต้ังแตข้ันแรกจนถึงข้ันสุดทาย นักดับเพลิงตอง
สงัเกตการณและเลือกเอาวาจะเขาทําการดับไฟ
ในข้ันใดจงึจะไดผล

ขอพจิารณาเพือ่กําหนดยุทธวธิทีี ่8: ให
ลมอยูขางหลงัเสมอ (Tactical Considerations
8: Keep the wind at your back)

เม่ือเขาไปในโครงสรางอาคารเพือ่เร่ิมตน
ดับไฟตองรูทิศทางลมซึง่เปนปจจยัสาํคัญในการ
ระงับเหตุเพลิงไหม ลมท่ีมีความเร็วมากวา 5
ไมล/ช.ม. (8 ก.ม./ช.ม.) มีผลโดยตรงในการ
เพิ่มอัตราการลุกไหมของไฟ ทําใหนักดับเพลิง
ท่ีเขาไประงับเหตุมีความเสี่ยงมากข้ึน การรับรู
วาลมอยูขางหลังหรือกําลังตานลมเปนปจจัย
สําคัญในการประเมินเพลิงไหม การเขาไปขาง
ในตามทิศทางตานลมเหมือนกับเดินลงไปใน
ปลองไฟ เม่ือลมแรงข้ึนความเร็วของการขยาย
ของไฟกจ็ะเพิ่มข้ึนตามไปดวย

ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที่ 9:
ตองนาํเรือ่งเสนทางการลามไฟและการดบัไฟ
มาพิจารณรวมกัน (Tactical Considerations
9: Flow path and suppression must be
considered together)

นานมาแลวท่ีเราสอนนกัดับเพลิงใหเปด
หัวฉีดเฉพาะเม่ือพบตนเพลิงเทานัน้ เราบอกให
พวกเขาเคล่ือนท่ีจากสวนท่ีไมเกีย่วของกบัเพลิง
ไหมไปยงัสวนท่ีมีไฟลุกภายในตัวอาคารทุกแหง
เม่ือเขาไประงับเหตุ และพวกเขาก็ไมไดโตแยง
เพราะรูวาเราไมตองการใหพวกเขาผลักไฟไป
ยังสวนท่ียังไมมีเพลิงไหม เราสอนใหพวกเขา
คนหาและชวยชวิีตเหยือ่ประสบภัยเปนอันดับแรก
แมวาจะตองปลอยไฟจะขยายตัวใหญข้ึนก็ตาม

แตเพลิงไหมท่ีเกิดข้ึนปจจุบัน การเขาถึงท่ีเกิด
เหตุไดเปล่ียนไปแลว

การดับไฟลักษณะลุกไหมรวดเร็วเชนท่ี
เกิดในอาคารบานเรือนสมัยใหม นักดับเพลิง
ตองประเมินกอนวาไฟและควันมีผลกระทบตอ
ความสามารถในการคนหาและชวยชวิีตหรือไม
นัน่หมายความวา นกัดับเพลิงจาํเปนจะตองรูวา
เพลิงไหมอยูตรงไหนและมันจะเคล่ือนตัวไปใน
ทิศทางใด (เสนทางลามไฟ) ทันทีท่ีเรารูขอมูลนี้
เราจะอยูในจุดท่ีสามารถตัดสินใจไดท่ีสุดท่ีจะ
จาํกดัการขยายตัวของเพลิงไหมและสามารถซือ้
เวลาในการคนหาและชวยชวิีตผูติดอยูในอาคาร
ได การจํากัดการขยายตัวของเพลิงไหมจะตอง
ฉีดน้ําจากตําแหนงท่ีใหประสิทธิภาพมากท่ีสุด

สิ่งท่ีจะไดรับ ตามมาก็คือ เหยื่อผูประสบเหตุ
และตัวผูชวยเหลือจะมีโอกาสรอดชีวิตมากข้ึน

ขอพจิารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที ่10:
ตองไมใชน้ําผลักไฟไปขางหนา (Tactical
Considerations 10: Water does not push fire)

ขอพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีท้ังหมด
ท่ีไดจากงานวิจัยของ UL/NIST มีประเด็นท่ีเปน
ขอถกเถยีงกนัคือ การฉีดน้าํจากภายนอกอาคาร
ระหวางดับไฟเชิงรุก (Offensive Operations)
นกัดับเพลิงหลายคนรูสกึ (หรือรูวานกัดับเพลิง

พรอมกับจํากัดปริมาณออกซิเจนท่ีจะปอนเขา
ไป ยิง่นกัดับเพลิงสามารถฉีดน้าํดับไฟ (รวมถงึ
การฉีดจากภายนอกอาคารในบางกรณีดวย)
และจํากัดปริมาณออกซิเจนท่ีจะถูกปอนไปยัง
เพลิงไหมไดเร็วเทาไหร (ปดประตูตัดเสนทาง
ลามไฟ) ก็จะสามารถลดปริมาณแกสพิษและ
ความรอนท่ีเกิดจากการเผาไหม รวมท้ังยับยั้ง
การขยายตัวของเปลวไฟ และหากมีการระบาย
ควันเขามารวมกบัการดับไฟดวยแลวกจ็ะสามารถ
ระงบัเหตุเพลิงไหมอาคารสมัยใหมไดผลดียิง่ข้ึน
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คนอ่ืนรูสกึ) ไมสะดวกสบาย หรือบางคร้ังกไ็ดรับ
บาดเจ็บ หากพบวาตัวเองไปอยูดานตรงขาม
ของหัวฉีด บอยคร้ังท่ีการฉีดน้ําจากภายนอก
อาคารเขาไปขางในทําใหนกัดับเพลิงท่ีอยูภายใน
อาคารไดรับบาดเจ็บ ไมตองสงสัยเลยวาผูท่ีมี
ประสบการณในเร่ืองนี้จะบอก “เหมือนกับไฟ
พุงเขามาหาตวั”

แนวความคิดในการผลักเปลวไฟ (พูด
ใหถกูคือ การผลักผลผลิตจากการเผาไหม) ดวย
สายน้ํามีอยูในตําราหลายเลมท่ีแนะนําวิธีการ
ดับไหอาคารสมัยใหม โดยเฉพาะท่ีเขียนโดย
ลอยด เลยแมน (Lloyd Layman) คีธ โรเยอร
และฟลอยด ดับเบิ้ลยู (บิล) เนลสัน [Keith
Royer and Floyd W. (Bill) Nelson] เลยแมน
กลาวถงึการไลแกสรอนจากเพลิงไหมในอาคาร
โดใชน้ําจากหัวฉีด สิ่งหนึ่งท่ีพวกเราหลายคน
อาจลืมไปแลว หรือบางทีก็ไมมีโอกาสเรียนรู
นัน่คือขอแนะนาํของเลยแมนใหใชฝอยน้าํละเอียด
มุมกวางในการดับไฟในตัวอาคารระหวางการ
โจมตีไฟข้ันแรก “ในการโจมตีและดับไฟภายใน
อาคาร” เขาบรรยาย “หากไดผลเพียงเล็กนอย
ในการรุกคืบหนาเขาขางใน ใหปรับปรุงยทุธวิธี
ในการฉีดน้ําจนกวานักดับเพลิงจะเห็นวาการ
ดับไฟมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเร่ิมจากน้ํา

ลําแข็งจากภายนอกอาคารแลวปรับเปนฝอยน้าํ
ละเอียดเม่ือรุกคืบเขาไปในตัวอาคาร”

มีจดุหนึง่ท่ีนาสนใจในขอเขียนเปนประโยค
ท่ีตองการเนนย้ําซึ่งไมคอยทําความเขาใจกัน
นั่นคือ “ใหโจมตีไฟจากสวนท่ีไมเกี่ยวของกับ
เพลิงไหมเสมอ” และเลยแมนไมเคยเขียนวาให
ใชน้าํดันผลผลิตจากการเผาไหมออกไป แตเพือ่
พิจารณาลึกลงไป แมไมไดระบุชัดเจน แตการ
ฉีดน้ําจากสวนท่ีไมเกิดไฟไหม นั่นคือการนํา
ตัวเองใหพนจากควันและแกสตางๆ จากนั้นให
ใชน้าํฉีดดันพวกมัน เปนความจริงท่ีวาสิง่ท่ีจะไล
ควัน เขมา และแกสตางๆ ท่ีเกดิจากการเผาไหม
ไดคืออากาศ ทําไดโดยการนําอากาศภายนอก
ปริมาณท่ีเพียงพอไหลเขาแทนท่ีควันและแกส
ซึ่งการใชน้ําฉีดไปท่ีควันและแกสก็คือใหน้ําไป
อยูแทนท่ีในขณะท่ีควันและแกสจะถกูแรงดันน้าํ
ขับไลออกไป นีคื่อการผลักดันผลผลิตท่ีเกดิจาก
เพลิงไหมไมใชตัวไฟโดยตรง

แมปรมาจารยดานดับเพลิงหลายทาน
สนบัสนนุใหใชน้าํในการดันหรือไลควันและแกส
แตกไ็มมีใครระบตุรงๆ วาใหใชน้าํผลักดันไฟให
เคล่ือนท่ีไปขางหนา แมแตสถาบนั UL หรือ NIST
กไ็มเคยทดสอบเร่ืองนี ้แตจากการสงัเกตการณ
และประเมินพบวา โดยท่ัวไปไฟถูกผลักดันให

เคล่ือนท่ีดวยอากาศ มีลมพัดท้ังจากธรรมชาติ
และพดัลมระบายอากาศ ลมผลักไฟไปขางหนา
ตามทิศทางลม โดยอัตราการเคล่ือนท่ีของไฟ
ข้ึนอยูกับปริมาณและความเร็วของลม ท้ังนี้ลม
จะไมเปล่ียนรูปรางของไฟ ทําหนาท่ีผลักดัน
ไปขางหนาเทานัน้ ขณะท่ีน้าํจะทําลายโครงสราง
ของไฟ ทําใหเปลวไฟลมลงและมอดดับไป มีแต
ผลผลิตท่ีเกดิข้ึนจากการเผาไหม เชน ควัน เขมา
แกส เทานัน้ท่ีน้าํสามารถผลักดันใหเคล่ือนท่ีได

อยางไรก็ตาม สิ่งหนึ่งท่ีลําน้ําจากหัวฉีด
ทําไดในการผลักดันเปลวไฟ นัน่คือ ใชลําน้าํนํา
ทางใหอากาศผลักเปลวไฟซึ่งตองใชน้ําลําตรง
เพราะมีชองวางใหอากาศไหลผานมาก ขณะท่ี
ฝอยน้ําละเอียดมุมกวางจะบังลมทําใหอากาศ
ไหลไมสะดวก คําถาม เราตองการผลักเปลวไฟ
ไปไหนและเพื่ออะไร คําตอบ เราผลักเปลวไฟ
ออกไปก็เหมือนการไลควัน เขมา และแกสพิษ
ออกไปพรอมเปลวไฟ ไมรอใหเปลวไฟลมลงกอน
เพราะถารอใหเปลวไฟลม เรากต็องไลควันและ
เขมาอีกคร้ัง

การใชน้ําลําตรงไลเปลวไฟตองฉีดใน
ลักษณะฟาดไปมาหรือฉีดวนรอบเปลวไฟโดย
ไมใหน้าํกระทบไฟโดยตรง ท้ังนีก้็ใหเกิดกระแส
อากาศหรือลมนําเปลวไฟพุงไปขางหนา
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กลาวโดยสรุปใหหัวขอนี้ ขอกังวลท่ีวา
การใชน้ําฉีดจากภายนอกนอกหรือฉีดภายใน
ตัวอาคารจะทําใหเปลวไฟแพรกระจายไปยงัสวน
ของอาคารท่ียังไมไหมไฟหรือเปลวไฟพุงใสนัก
ดับเพลิงคนอ่ืน เปนเร่ืองเกิดข้ึนไดยาก เพราะ
การใชลําน้าํฉีดไปท่ีไฟ จุดมุงหมายคือทําใหไฟ
ดับโดยการลมเปลวไฟซึง่ไฟจะไมถกูผลักไปขาง
หนา สิง่ท่ีทําใหไฟเคล่ือนท่ีไดคือลมหรืออากาศ
ท่ีไหลเขาไปแลวทําใหไฟเคล่ือนท่ีไปขางหนา

การจะผลักเปลวไฟไปขางหนาในกรณี
ตองการไลควัน เขมา และแกสท่ีเกดิข้ึนจากการ
เผาไหม สามารถทําไดโดยการใชน้ําลําตรงฉีด
นําทางกระแสอากาศใหพดัไฟไปขางหนาซึ่งจะ
ตองทําอยางรอบคอบและเตือนใหนักดับเพลิง
ทราบลวงหนาเพือ่ไมใหอยูในตําแหนงขวางทาง
การเคล่ือนท่ีของเปลวไฟ ท้ังนี้ การไลควันดวย
การฉีดน้ําสามารถทําไดอีกวิธีหนึง่คือ หลังจาก
เปลวไฟลมลงและมีควัน เขมา และแกสเกิดข้ึน
ใหฉีดน้ําฝอยละเอียดมุมกวางไลออกไปตาม
ชองเปดท่ีมีอยูหรือทําข้ึน

อยางไรกต็าม นกัดับเพลิงผูมีประสบการณ 
จะหลีกเล่ียง การใชผลักเปลวไฟเพือ่ระบายควัน
สวนใหญจะใชน้าํดับเปลวไฟกอนจะเขาไปขางใน
จากนั้นทําการดับตนเพลิงหรือจุดท่ีไฟไหมลึก
แลวระบายควันหลังจากนั้น ในการฉีดน้ําจาก
ภายนอกอาคาร นอกจากเพือ่ลมเปลวไฟแลวยงั
ตองระวังไมใหเกิดกระแสลมจากลําน้ําท่ีจะไป
ผลักเปลวไฟใหเคล่ือนท่ีไปขางหนา นัน่หมายถงึ
ตองใชเทคนคิการฉีดน้าํจากหัวฉีดสลับกนัระหวาง
ฉีดน้ําลําตรงกับฉีดน้าํฝอยละเอียด

ขอแนะนาํการฉดีน้าํดบัไฟอาคาร
 ไมฉีดน้ําฝอยละเอียดจากภายนอก

อาคารเม่ือใชยทุธวิธเีชงิรุก ใหใชน้าํลําตรง เพราะ
น้าํลําตรงหรือน้าํลําแข็งสามารถลมเปลวไฟและ
ลดการนําอากาศเขาไปในตัวอาคาร

 เขาไปใกลเปาหมายใหมากท่ีสุดเทา
ท่ีจะทําได ซึ่งจะไดประโยชนอยางนอย 2 ขอ

1. สามารถฉีดน้ําผานชองเปดไดอยาง
แมนยํา ทําใหนําผานเขาไปในตัวอาคารในมุม
ท่ีพอเหมาะทําใหลดการนําอากาศเขา และ

2. ทําใหม่ันใจวาลําน้ําท่ีฉีดออกไปยัง
เปนลําแนนไมแตกกระจายออกดานขอบซึ่งจะ
ปะทะกับชองเปดของอาคาร

 ใหหัวฉีดเคล่ือนไหวนอยท่ีสดุ เล็งไปท่ี
เพดานตรงจุดท่ีใกลกบัสวนบนสดุของหนาตาง
ใหมากท่ีสดุเทาท่ีจะทําไดเพือ่ใหน้าํกระจายไปท่ัว

ทําใหผิวหนาของสวนตางๆ ในหองเปยกอยาง
ท่ัวถึง ท้ังนี้ใหหัวฉีดเคล่ือนท่ีอยางชาๆ และ
นุมนวลจากดานหนึ่งไปยังอีกดาน

 ไมต้ังเวลาการฉีด ใหฉีดน้ําไปจนกวา
จะไดผลเปนท่ีนาพอใจ เฝาระวังแกสท่ีเผาไหม
และเปลวไฟท่ีดับลงไปไมใหกลับมาลุกไหมใหม

 ใหสังเกตควันและแกสท่ีเกิดจากการ
เผาไหมตองออกมาผานชองเปดอยางตอเนื่อง
นานเทาท่ีมันเกิดข้ึนมา ลักษณะนีถ้ือวาทํางาน
ไดผล และไมตองทําการไลควันเพิ่มเติม

 เม่ื อลมเปลวไฟโดยการฉีดน้ําจาก
ภายนอกอาคารไดแลว ใหยายเขาไปภายในตัว
อาคารหรือใชสายฉีดน้าํเสนท่ีสอง ยงัมีไฟเหลือ
อยูอีกมากในตัวอาคารรอใหคุณเขาไปดับ

การวิจัยของ UL/NIST ชวยใหเราเขาใจ
หลายสิง่หลายอยางหากเราเปดไปศึกษาคนควา
บางอยางกร็ะบชุดัเจน บางอยางกต็องอาศัยการ
ตีความ คําหลายคําอาจคลุมเครือแตเราก็ตอง
ยึดหลักการไวกอน หลักการท่ีเรียนรูมาต้ังแต
ตน หากเทคนิคบางอยางจากการวิจัยท่ีเราไม
เขาใจก็ตองเอาหลักการมาจับเพื่อใหสามารถ
ทําไดจริงและสอดคลองกับสภาพการณของ
เพลิงไหมในขณะนั้น (ใหทําตามหลักการไว
กอน เพราะเทคนิคและยุทธวิธีใหมๆ ท่ีไดจาก
การวิจัยลวนไมใชสิ่งท่ีอยูนอกเหนือหลักการ)

ดับไฟขั้นเริ่มตน (Initial Fire Attack)
ขอพจิารณาเพือ่กําหนดยุทธวธิทีี ่11 :

เริม่ตนดบัไฟตามช้ันของอาคารทีเ่กิดเพลงิไหม
(Tactical Considerations 11: Initiate your
firefight on the level the fire is on)

การเร่ิมตนตนดับไฟในอาคาร กอนอ่ืน
เราตองแนใจวา ไฟเกิดข้ึนท่ีชั้นใดหรือสวนใด
ของอาคาร ชั้นใตดิน ชั้นลาง ชั้นบน หรือหอง
ใตหลังคา จากนั้ นก็ เร่ิมตนดับไฟท่ีชั้ นนั้ น
แตท่ีดับยากและมีอุปสรรคมากคือชัน้ใตดินและ
หองใตหลังคา ตัวอยางชัน้ใตดิน นกัดับเพลิงเขา
ถงึยากเพราะไมมีทางเขาโดยตรงจากนอกอาคาร
ภายในมีทางตางระดับ พืน้ลาดเอียง เต็มไปดวย
สิ่งกีดขวาง ฯลฯ ขัดขวางการดับไฟข้ันเร่ิมตน
ของนักดับเพลิง แมแตการประเมินเพลิงไหม
360 องศาในชั้นเกิดเหตุยังแทบเปนไปไมได

หากหนวยดับเพลิงใดไมไดเขียนแผน
ปฏิบติังานลวงหนาและฝกซอมสาํหรับการเผชญิ
เหตุในสถานการณเชนนี ้กไ็มตองแปลกใจ หาก
หนวยแรกท่ีเขาไประงับเหตุในอาคารจะอยูใน
เสนทางการลามไฟของเพลิงไหมท่ีชั้นลางซึ่ง

ฉดีนํ้าจากภายนอกอาคาร
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เปลวไฟลามข้ึนมาถงึปากทางเขาท่ีชัน้บน ทําให
นักดับเพลิงเขาถึงท่ีเกิดเหตุลําบาก โดยท่ัวไป
แลว ไฟท่ีชั้นใตดินไมไดเกิดข้ึนเปนประจํา แต
เปนอันตรายลักษณะพเิศษท่ีหนวยดับเพลิงตอง
เตรียมวางแผนรับมือไว ท้ังเร่ืองการเขาพื้นท่ี
การกําหนดตําแหนงปฏิบัติงาน การลากสาย
ฉีดน้ํา การใชเคร่ืองมือตางๆ รวมถึงการสั่งการ
นักดับเพลิง เม่ือไฟเกดิข้ึนท่ีชัน้ลาง คุณตองดับ
ตรงนั้นอยางหลีกเล่ียงไมได แมไมใชเร่ืองงาย
แตหากวางแผนมาดีและฝกฝนอยางเพียงพอก็
ไมเหลือบากวาแรงท่ีจะเอาชนะมันได สิง่แรกสดุ
คือการเขาไปในพืน้ท่ีเกดิเหตุเพือ่ประชดิตนเพลิง
ใหได สวนใหญแลว ไฟชั้นใตดินจะเขาไปทาง
หลังบาน (Side C) เม่ือเขาไปไดก็ดับไฟทันที

หมายเหต ุการเขาตัวอาคารท่ีเกดิไฟไหม
สามารถเขาได 4 ดาน (Side) คือ Side A, B, C
และ D เม่ือเรายนืหันหนาเขาหาตัวอาคาร Side
A คือดานหนาตัวอาคาร สวนดาน B, C, D ให
นับวนตามเข็มนาฬิกา ดังนั้น Side B คือดาน
ขางซายมือ Side C คือดานหลังอาคาร และ Side
D คือดานขางขวามือ

ขอพจิารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที ่12:
ใหฉีดน้ําที่ชายคาหองใตหลังคา (Tactical
Considerations 12: Get water in the eaves
for attic fires)

ไฟไหมหองใตหลังคามีความทาทายเหมือน
กับไฟไหมหองใตดิน นั่นคือ มีทางเขาจํากัด
เปนแหลงสะสมเชื้อเพลิง เปนพื้นท่ีปดทึบและ
มีการระบายจาํกดัซึง่มีความเปนไปไดสงูท่ีจะเกดิ
Flashover หองใตหลังคารวมถงึชัน้ลอย มีขนาด
เล็กแตปดทึบ สวนใหญใชเกบ็ของจึงมีเชือ้เพลิง
ปริมาณมาก ท่ีสําคัญคือเขาไปดับเพลิงยาก

ลักษณะเดนประการหนึ่ งของหองใต
หลังคาคือ เปนจดุอับทึบและมีเชือ้เพลิงสะสมใน
ปริมาณมาก เม่ือเกิดเพลิงไหมท่ีจุดใดจุดหนึ่ง
ภายในหองใตหลังคา ไฟจะลุกลามเร็วมาก ชั่ว
เวลาไมกีน่าทีไฟอาจไหมพืน้ท่ีท้ังหมดและขยาย
ตัวไปยงัสวนอ่ืนของอาคาร

การดับไฟหองใตหลังคาทําไดยากเพราะ
เปนไฟท่ีเกดิบนความสงูจากพืน้ ตองฉีดน้าํจาก
ภายนอกในระยะท่ีเหมาะสม ตองใชบันไดชวย
หรือฉีดจากหนาตางชั้นบน หรือเจาะผนังจาก
ดานในออกไปดานนอกแลวฉีดน้าํข้ึนไปขาฝงบน
เพื่อดับไฟ ในบางกรณีอาจตองเปดชองเพดาน
บริเวณกลางหองแลวฉีดน้าํข้ึนไป พดูงายๆ ตอง
มีการใชนาํฉีดดับไฟหองใตหลังคา ไมวาจะดวย

วิธีใดก็ตาม ไมเชนนั้น ไฟไหมอยางตอเนือ่งจน
กวาเชื้อเพลิงจะหมดไปและมีแนวโนมจะลาม
ลงมาท่ีสวนของอาคารท่ีอยูติดกนัรวมถงึหลังคา
ซึง่ในท่ีสดุโครงสรางสวนนีจ้ะสญูเสยีความม่ันคง
แลวถลมลงมา

ความเสีย่งของไฟหองใตหลังคาคือการเกดิ
Flashover, Backdraft หรือการระเบิดของควัน
เพราะเปนไฟท่ีเกดิใหหองปดทึบและมีเชือ้เพลิง
เพยีงพอสาํหรับการไหมอยางตอเนือ่งเปนระยะ
เวลานาน เม่ือไฟเร่ิมมอดก็ไมไดหมายความวา
ไฟจะดับสนิท มันยังคงคุอยู เม่ือมีการเจาะชอง
นําออกซิเจนเติมเขาไป ไฟก็จะลุกรุนแรงและ
ระเบดิสวนออกมาเปน Backdraft หรือเม่ือมีการ
ไหมตอเนือ่งจนเชือ้เพลิงท้ังหองรอนถงึจดุติดไฟ

กจ็ะเกดิการลุกไหมข้ึนมาพรอมกนัทันทีเรียกวา
Flashover ซึ่งเปนอันตรายตอนักดับเพลิงเปน
อยางยิง่ ดังนัน้เพือ่แกปญหานี ้นักดับเพลิงตอง
ฉีดน้ําเขาไปในหองใตหลังคาท่ีกําลังลุกเปนไฟ
ใหได อยางนอยกเ็พือ่ใหมันเยน็ลงจนไมมีความ
เสี่ยงจะเกิดท้ัง Flashover และ Backdraft

ขอพจิารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที ่13:
ประตูที่อยูใกลรถดับเพลิงมากที่สุดจะตอง
ไมใชเปนจุดสั่งการฉีดน้ําดบัเพลิง (Tactical
Considerations 13:The door closest to the
apparatus should not dictate line/stream
placement

ไฟไหมอาคารท่ีสรางความสูญเสยีใหกบั
สงัคมอเมริกนัมากท่ีสดุคือไฟไหมบานอยูอาศัยชัน้

ไฟไหมหองใตหลงัของอาคาร
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เดียวและสองชัน้ของครอบครัวท่ัวไป การดับไฟ
ท่ีเกดิกบัอาคารประเภทนี ้สวนใหญจะลากสาย
ฉีดน้ําเขาทางประตูหนาซึ่งอยูใกลรถดับเพลิง
มากท่ีสุด นักดับเพลิงหลายคนยังไมรูเหตุผลท่ี
แทจริง รูแตวามันเปนการเขาระงับเหตุภายใน
ตัวบานหรือตัวอาคารท่ีเร็วและงายท่ีสุด แตก็
ไมจริงเสมอไป อยาลืมเพลิงไหมบางคร้ังไมได
เกดิบริเวณโถงหนาบานแตเกดิลึกเขาไปขางใน
เชน หองนอน หองครัว เปนตน ฉะนั้นเม่ือลาก
สายผานทางประตูท่ีอยูใกลรถดับเพลิงมากท่ีสด
ซึง่หมายถงึประตูหนาท่ีอยูติดถนน คุณอาจตอง
ลากสายเขาไปไกลกวาจะถงึตนเพลิง ท่ีสาํคัญคือ
หามใชบริเวณประตูหนาท่ีลากสายผานเปนจุด
สัง่การดวยเหตุผลมันอยูไกลท่ีเกดิเหตุเกนิไปและ
ผูสัง่การไมสามารถมองเหตุเหตุเพลิงไหมท่ีเกดิ
ขางใน อาจทําใหสั่งการผิดพลาดได

ขอสําคัญ เม่ือไปถึงท่ีบานหรืออาคาร
เกิดเหตุ ใหทําการประเมิน 360 องศาเพื่อหา
ขอมูลกอนวาไฟไหมเกดิตรงสวนไหนของตัวบาน
จากนัน้จงึกาํหนดจดุท่ีใชลากสายฉีดน้าํเขาไปซึง่
ไมจาํเปนตองเปนประตูหนาท่ีติดกบัรถดับเพลิง
อาจจะเปนประดานขาง (Side B หรือ Side D)
รวมถึงประตูหลังบาน (Side C)

สิ่งสําคัญท่ีจะตองพิจารณาคือการต้ังจุด
สัง่การดับเพลิง (บริเวณท่ีหัวหนาหนวยดับเพลิง

ใชเปนจุดสัง่การ ควบคุม และกาํกับการทํางาน
ของนักดับเพลิงผูปฏิบัติงาน) ตองไมใชบริเวณ
ประตูหนาท่ีติดกบัรถดับเพลิงท่ีจอดอยูบนถนน
หนาบาน แตจะตองเปนบริเวณท่ีใกลตนเพลิง
มากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได ดวยเหตุผล การอยู
ใกลตนเพลิงจะทําใหสามารถประเมินเพลิงไหม
ไดอยางถกูตองและมองเห็นการขยายตัวของไฟ
ไดชัดเจนสงผลใหสามารถสั่งการฉีดน้ําดับไฟ
ไดอยางถกูตองแมนยํา

จาํไววา การลากสายฉีดน้าํดับไฟเขาทาง
ประตูหนาท่ีอยูใกลกบัรถดับเพลิงท่ีสดุ สามารถ
ทําไดถาเห็นวาเปนวิธีท่ีงายและรวดเร็วกวา แต
ตองไมใชบริเวณนัน้เปนจุดสัง่การดับไฟ เพราะ
เพลิงไหมไมไดเกดิท่ีประตูหนาแตเกดิขางในตัว
บานหรืออาคาร การสัง่การท่ีไดผลตองพยายาม
เขาใกลเพลิงไหมใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดและ
ไมเกิดอันตราย หัวหนาหนวยตองเขาไปพรอม
กับคนลากสายฉีดและคนจับหัวฉีด จากนั้นหา
ทําเลท่ีเหมาะสมใชเปนจดุสัง่การฉีดน้าํดับเพลิง

จุดสั่งการดับเพลิงตองอยูประชิดกับจุด
ท่ีเปนตนเพลิงและใกลกับคนฉีดน้ําดับไฟ โดย
ผูสั่งการจะเปนคนกําหนดจุดสั่งการ รวมถึงจุด
ท่ีใชเปนทางเขาซึง่ไมจาํเปนตองเปนประตูหนา
เสมอไปโดยใชขอมูลจากการประเมินเพลิงไหม
ชวยในการจัดสินใจ

ระบายอากาศรวมกับการฉดีน้าํดบัไฟ
(Coordinated Ventilation)

การระบายอากาศท้ังแนวราบและแนวด่ิง
ท่ีทํารวมกับการฉีดน้ําดับไฟทําใหสภาพการณ
เพลิงไหมดีข้ึนท้ังตอนักดับเพลิงและผูติดอยู
ภายในตัวอาคาร

ขอพจิารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที ่14:
ใชประตูหนาเปนจุดเริ่มการระบายอากาศ
(Tactical Considerations 14: Forcing the front
door must be thought of as ventilation)

โครงสรางอาคารและสภาพแวดลอมเพลิง
ไหมในปจจบุนัแตกตางจากอดีตมากพอสมควร
โครงสรางอาคารสมัยใหมเนนไปท่ีการลดคา
ใชจายในการทําความรอนและการทําความเยน็
ภายในตัวอาคาร โดยการออกแบบใหสามารถ
ประหยดัพลังงาน บานถูกปดผนกึดวยหนาตาง
กระจกสองชัน้และสวนปดทึบดานนอกปองกัน
อากาศเขา การขยายตัว/ลุกลามของไฟเกิดข้ึน
รวดเร็วกวาท่ีเคยเพราะมีเชือ้เพลิงท่ีเปนวัสดุสาร
สังเคราะหในปริมาณมาก และออกซเิจนท่ีมีอยู
ภายในบานกมี็แนวโนมลดลงรวดเร็ว ไฟลุกไหม
และเติบโตข้ึนภายใตสภาวะมีการไหลเวียนของ
อากาศนอยเพราะขาดแคลนออกซเิจน สญัญาณ
ท่ีมองเห็นจากภายนอกอาคารของเพลิงไหมท่ีมี
การระบายอากาศจาํกดัคือควันหนาทึบในตอน
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เร่ิมตน จากนัน้เร่ิมเบาบางลงเม่ือหนวยดับเพลิง
มาถงึ เม่ือนกัดับเพลิงใชกาํลังเพือ่เปดประตูหนา
(เปนการนาํกระแสอากาศเขาไปหาเพลิงไหมท่ี
กาํลังขาดออกซเิจน) สภาพการณเลวรายลงไป
ทันที การระบายอากาศข้ันแรกในลักษณะนี้มี
แนวโนมทําใหเพลิงไหมขยายตัวฉับพลันจนเกดิ
การระเบดิ หากไมมีการวางแผนลวงหนากเ็ปน
ไปไดสูงท่ีนักดับเพลิงจะไดรับบาดเจ็บ นักดับ
เพลิงตองสวมชุดปองกนัครบถือสายฉีดน้าํและ
เตรียมพรอมรับสถานการณท่ีจะเปล่ียนแปลง
อยางฉับพลัน

การเปดทางเขาบริเวณดานหนาอาคารให
พจิารณาวาเหมือนกบัการระบายอากาศแนวราบ
ในรูปแบบอ่ืนๆ เราอาจคิดไมถึง แตประตูหนา
เปนชองเปดขนาดใหญท่ีจะมีผลตอเสนทางการ
ลามไฟ ดังนัน้การระบายอากาศตองทํารวมกับ
กจิกรรมสนบัสนนุอ่ืนๆ เชน ฉีดน้าํทําความเยน็
เพลิงไหม รวมถงึการควบคุมประตูใหมีชองวาง
นอยท่ีสุดเพื่อจํากดัการลุกลามของเปลวไฟ

กอนเขาไปในตัวอาคาร หนวยดับเพลิง
ตองวางแผนปฏิบติังานอยางรัดกมุ ตองสวมชดุ
ปองกันครบและหนากากรวมท้ังสายสูบท่ีมีน้ํา
พรอมฉีดดับไฟ เม่ือประตูเปดออก ใหมองเขาไป
ในหอง สังเกตไปรอบๆ   เพื่อเปนการประเมิน
สภาพภายในและความเสีย่งจากไฟท่ีไมไดระบาย
อากาศ เชน ควันมีกิริยาอยางไร มีสีอะไร ลม
จากภายนอกท่ีเขาไปในหองมีความเร็วหรือไม
และอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควรหรือจําเปน

ท่ีสําคัญ เม่ือเขาไปในหองตองตระหนัก
ไววาอาจเขาไปอยูในเสนทางลามไฟ พูดงายๆ
ก็คือ ไปอยูในจุดท่ีไฟจะเคล่ือนท่ีมาหาโดยไมมี
การตานทานใดๆ หรือตานทานไดนอยมาก

ขอพจิารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที ่15:
ควบคมุประตเูพือ่จํากัดอากาศและขนาดของ
ไฟ (Tactical Considerations 15: Controlling
the door limits the air and size of the fire)

สิ่งท่ีจะตองพิจารณาอีกประการหนึ่งใน
การเขาระงับเหตุในอาคารคือนักดับเพลิงมัก
ประเมินความสาํคัญของการควบคุมการระบาย
อากาศตํ่าเกินไป พวกเขาไมรูดวยซ้ําวาทําไม
ตองควบคุมการระบายอากาศดวย พวกเขาคิด
อยางเดียววาจะตองระบายควันโดยเร็ว เพื่อให
สภาพการณเพลิงไหมดีข้ึน แตจากการศึกษา
คนควาของ UL/NIST ระบวุา การระบายอากาศ
ตองทําอยางชาๆ แตใหเรงมือในการฉีดน้ําดับ
ไฟ ตัวปญหาคือเวลาและอุณหภูมิ เพลิงไหมใน

อาคารตองการออกซเิจนเขามาเติมเพือ่ใหลุกไหม
ไดตอไป ออกซิเจนเขาไปเติมไฟเร็วและมาก
เทาไหร ไฟก็ยิ่งไหมเร็วและแรงข้ึนเทานั้น เรา
จึงตองยึดกฎ “ใหออกซิเจนเขาไปในหองท่ีเกิด
เพลิงไหมใหนอยและชาท่ีสุดเทาท่ีจะทําได” ซึง่
การถวงเวลาการเติมออกซเิจนกเ็พือ่เปดโอกาส
ใหมีการฉีดน้ําดับไฟไดมากข้ึน เม่ือไฟเย็นลง
(มีอุณหภูมิตํ่าลงไปแลว ออกซเิจนท่ีเขามาก็จะ
มีผลตอการลุกไหมนอยลง) นัน่คือเหตุผล ทําไม
เราจึงตองระบายอากาศอยางชาๆ และจํากัด
ปริมาณอากาศท่ีจะไหลเขาไปในหอง

วิธท่ีีสามารถทําไดในการจาํกดัการระบาย
อากาศคือการควบคุมหนาตาง โดยใหปดไวกอน
ผูทําหนาท่ีระบายอากาศจะเขามาถงึ มีการวิจยั
จนไดขอพสิจูนชดัเจนวา การเปดประตูกวางสดุ
ทําใหมีการระบายอากาศมากเกนิไปจนกระท่ัง
อาจเกิด Flashover ภายในเวลา 90 วินาทีหรือ

นอยกวา การควบคุมประตู (เปดไวบางสวน) ขณะ
ทําการคนหาหรือพยายามดับไฟท่ีตนเพลิงจะ
ทําใหการลุกไหมของเชือ้เพลิงชาลงและปองกนั
สภาพการระบายอากาศจํากัดท่ีจะเปล่ียนเปน
Flashover ได ดังนัน้อยาประเมินความสาํคัญของ
ประตูท่ีเปดกวางตํ่าไป

สิ่งท่ีหนวยดับเพลิงจะตองทําคือสอนให
นักดับเพลิงควบคุมประตูเพื่อปองกันผูติดอยู
ในอาคารและตัวพวกเขาเองระหวางปฏิบัติงาน
คนหา โดยใชหลักการเปดทางเขา เขาไปขางใน
ปดหองแลวคนหา (VEIS; Vent, Enter, Isolate
and Search) นัน่คือ เม่ือเขาไปในหองท่ีจะคนหา
แลวใหปดประตูหองเพือ่ตัดเสนทางการลามไฟ
และแยกหองท่ีคนหาออกจากพืน้ท่ีเกดิเพลิงไหม
ตามสูตรท่ีแนะนํา เขาไปในหอง ปดประตู หา
ตําแหนงหนาตางแลวเปดหนาตาง หาตําแหนง
คนหาแลวคนหา (ตําแหนงคนหา เชน ดานหลัง
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ประตูท่ีปดไว ในตูเสื้อผา ในหองน้ํา) ในขณะมี
การระบายอากาศ เม่ือคนหาจนท่ัวหอง ใหออก
จากหองแลวปดประตูตาม หลังจากนัน้คนหาใน
หองตอไปโดยใชวิธีการและข้ันตอนเดิมซึ่งจะ
ทําใหการคนหารวดเร็วข้ึน

การคลานไปรอบๆ หองขณะมีแกสรอนท่ี
เปนสารพษิเติมเขามาจากไฟท่ีอยูขางลางไมใช
ความคิดท่ีดีในการคนหา เพราะมีเร่ืองเศราเกดิ
ข้ึนมากมาย การคนหาผูประสบเหตุในหองท่ีมี
ไฟลุกตอเนือ่งเปนเร่ืองอันตรายท่ีสดุ หลักการท่ี
ควรยดึไวคือ หองท่ีเขาไปทําการคนหา ตองแยก
ออกจากสวนท่ีเกิดเพลิงไหมและตองพยายาม
อยาใหไฟลามเขามา ในเยอรมัน นกัดับเพลิงใช
เทคนคิท่ีเรียกกนัวา “การตานทานการระบาย
อากาศ” (anti-ventilation) หรือการไมระบาย
อากาศเม่ือเขาไปดับไฟ โดยจะมีทีมลวงหนา
สายฉีดน้ําไปขึงผามานเพื่อแยกพื้นท่ีเพลิงไหม
ออกจากสวนอ่ืนของอาคาร วิธีนี้นอกจากจะ
หยดุการแพรกระจายของแกสท่ีเกดิจากเพลิงไหม
ไดแลวยังสามารถเร่ิมตนดับไฟโดยการจํากัด
อากาศท่ีจะไหลเขาไปในสวนท่ีเกิดเพลิงไหม
(ตามหลักสามเหล่ียมของไฟ การจํากัดอากาศ
หรือออกซิเจนก็เปนวิธีหนึ่งท่ีใชในการดับไฟ)
สายฉีดน้ําท่ีตามมา ไมวาจะคลานขางใตหรือ
เดินผานผามานเขามาในพื้นท่ีเพลิงไหมจะทํา
หนาท่ีดับไฟ ขณะท่ีสวนอ่ืนก็ไดรับการปองกัน
ดวยผามานตอไป อธิบายงายๆ คือ เทคนิคของ
เยอรมันจะมีการปดลอมพืน้ท่ีเพลิงไหมในอาคาร

ดวยผามาน แยกพืน้ท่ีเพลิงไหมออกจากสวนอ่ืน
ของอาคาร จากนั้นทีมฉีดน้ําจะเขาไปดับไฟใน
สวนท่ีปดลอมดวยผามานนั้นโดยไมมีระบาย
อากาศแตประการใด ไฟขางในสวนปดลอมจะ
ไมลามออกมายงัสวนอ่ืนแตจะดับลงไปจากการ
ฉีดน้ําทําความเย็นอยางตอเนื่อง

ขอพจิารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที ่16:
อยาเขาไปอยูระหวางเพลงิไหมกับทีท่ีต่องการ
จะไปซึ่งไมมีน้ําและประตูที่ปดอยู (Tactical
Considerations 16: Never get stuck between
the fire and where it wants to go without
water or a door to close)

รูปแบบการเผชิญเหตุเพลิงไหมพื้นฐาน
ประกอบดวยจุดท่ีเปนทางเขาซึ่งสวนใหญเปน
ประตูหนาถือเปนชองเปดระบายอากาศซึ่งอาจ
กลายเปนเสนทางลามไฟ ยกเวนมีการควบคุม
หรือปดหลังจากเขาไปแลว ข้ันตอนเขาระงบัเหตุ
โดยท่ัวไปคือ หนวยโจมตีไฟข้ันเร่ิมตนเปดประตู
หนา จากนั้นสังเกตสภาพเพลิงไหมและความ
เปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีอาจจะเกดิข้ึนเหนอืศีรษะท่ี
พวกเขารุกคืบเขาไปในโครงสรางอาคาร ตอนนี้
ทกุคนตระหนักแลววาจดุทีเ่ปนทางเขาคอืเสนทาง
ลามไฟ หากมีการลาชาในการรุกคืบหนาเขาไป
ดับไฟภายในอาคาร ประตูท่ีเปดอยูจะทําใหไฟ
ขยายตัวและลุกลาม สิ่งสําคัญท่ีจะตองทําก็คือ
ควบคุมเสนทางลามไฟและจาํกดัปริมาณอากาศ
ท่ีจะเขาไปยังเพลิงไหม

กอนจะเปดประตู นักดับเพลิงตองแนใจ
กอนวาไดเตรียมตัวมาดี สวมชุดปองกันครบ
สายฉีดน้ําและหัวฉีดมีน้ําพรอม หากตองใช
กําลังเปดประตูใหลงมือทํา แตก็ตองทําใหปด
เม่ือเขาไปแลว ทันทีท่ีนักดับเพลิงพรอมและ
สายฉีดน้ําเขาประจําท่ีก็เปดประตูแลวตรงเขา
ไปท่ีเพลิงไหม

ขอพจิารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที ่17:
การระบายอากาศในเวลาทีเ่หมาะสมและทํา
รวมกับการฉดีน้าํดบัเพลงิจะทาํใหสถานการณ
ดีขึ้น (Tactical Considerations 17: Well-
timed and coordinated ventilation leads to
improved conditions)

ความจําเปนในการระบายอากาศขณะ
ดับไฟอาคารสมัยใหมเปนเร่ืองท่ีตองทําเหมือน
ในอดีต แตในปจจบุนั การระบายอากาศตองทํา
รวมกบังานอ่ืนท่ีทําในตัวอาคาร ในอดีตเม่ือเขา
ไปดับไฟในตัวอาคาร คุณมักไดยินหนวยบนัได

เจาะหลังคาระบายอากาศแนวด่ิง

ระบายอากาศแนวราบ



เจาะหลังคาเพือ่ทําชองระบายอากาศ เม่ือหลังคา
เร่ิมทะลุเปนชอง คุณรูสึกความรอนลอยข้ึนไป
ขางบนแลวทัศนวิสัยก็เร่ิมดีข้ึน เปนชวงเวลาท่ี
เร่ิมโลงใจและผอนคลาย เราไดรับบอกเลา การ
ระบายอากาศจะทําใหไฟขยายตัว แตหากมีสาย
ฉีดน้ําอยูในมือพรอมฉีดดับไฟทันทีก็ไมเปนไร
ไฟไหมอาคารในปจจุบัน เชื้อเพลิงสวนใหญ
เปนสารสังเคราะห การระบายอากาศจะทําให
เพลิงไหมขยายตัวรวดเร็วและเปนอันตรายซึ่ง
นกัดับเพลิงท่ีเขาไปในตัวอาคารมีความเสีย่งสงู

เม่ือเปนเชนนี้ จึงเปนเร่ืองสําคัญและ
จาํเปนท่ีการระบายอากาศจะตองทํารวมกบัการ
ดับไฟจงึจะไดผลดีกวาท่ีเคยทํามาในอดีต ความ
ผดิพลาดเพยีงนอยไมนาใหอภัยเพราะอาจทําให
เพื่อนนักดับเพลิงท่ีลวงหนาเขาไปในตัวอาคาร
อาจเกิดการบาดเจบ็หรือเสียชีวิตได

ขอพจิารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที ่18:
การระบายอากาศแนวดิ่งรวมกับการดับไฟ
ตองเหมือนกับการระบายอากาศแนวราบ
(Tactical Considerations 18: Coordination
of vertical ventilation with fire attack must
occur just like with horizontal ventilation)

การกระทําท้ังหมดกเ็พือ่ควบคุมการไหล
เขาและออกของออกซเิจนอาคารท่ีเกดิเพลิงไหม
เปนเหตุผลท่ีวาทําไมเม่ือเปดประตูหนาจงึจาํเปน
ตองทํารวมกบัการระบายอากาศแนวด่ิงและการ
ดับไฟข้ันเร่ิมตน จงึจะประสบความสาํเร็จในการ
ระงบัเหตุเพลิงไหมในอาคาร การระบายอากาศ
ออกจากอาคาร หากไมมีสายฉีดน้าํเพือ่ควบคุม
หรือดับไฟท่ีจะลุกลามไดทันที เพลิงไหมจะ
ขยายตัวและลุกลามจนไมสามารถจะควบคุม
ไดซึง่จะสงผลกระทบการทํางานของนกัดับเพลิง
เขาไปในอาคารกอนหนานั้น ขีดเสนใตไวเลย
“การระบายอากาศแนวดิง่ตองทาํพรอมกับการ
เริม่ตนฉดีน้ําดบัไฟ”

กลองสรางภาพจากความรอนและไฟช้ัน
ใตดิน (Thermal Imagers & Basement Fires)

ขอพจิารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที ่19:
กลองสรางภาพจากความรอนไมสามารถประเมนิ
ความมั่นคงของโครงสรางอาคารจากบนได
(Tactical Considerations 19: TIs can't
assess structural integrity from above)

กลองสรางภาพจากความรอน (Tis)
สามารถนาํมาใชในการประเมินอัคคีภัยและชวย
ตรวจสอบแนวโนมการถลมของพืน้หอง แตจาก
การวิจัยเม่ือเร็วๆ นี้ มีความแตกตางจากท่ีเคย
เรียนรูมาไมนอย กลองสรางภาพจากความรอน
เปนอุปกรณท่ีมีความสาํคัญซึง่ตองมีไวในการเขา
ระงบัเหตุไฟไหมอาคาร เราพึง่พาอุปกรณชนดินี้
เพราะมันใหขอมูลท่ีเราตองการ แตเรากจ็าํเปน
ตองเรียนรูวิธีใชงานและขอจาํกัดของมัน

กลองสรางภาพจากความรอนระบแุหลง
ความรอนเปนเฉดสเีทา เม่ืออุณหภูมิเพิม่สงูข้ึน
มันจะแสดงเปนหลายเฉดจากสเีหลืองจนถงึแดง
เม่ือเราพยายามประเมินสภาพภายในตัวอาคาร
หรือตัวหอง กลองสรางภาพจากความรอนจะ
บอกไดเฉพาะจุด ไมใชภาพรวมท้ังหมดท่ีจะ
ระบแุนวโนมการเกดิ Flashover หรืออาคารถลม

เทคโนโลยีใหมของกลองสรางภาพจาก
ความรอนพัฒนาใหมีความละเอียดและความ

คมชัดสูงมากกวาเดิมซึ่งทําใหเราระบุสัญญาณ
วิกฤตของจดุเร่ิมตนและทิศทางของเสนทางลาม
ไฟไดดีข้ึน

เร่ืองสาํคัญท่ีควรจาํเม่ือใชกลองสรางภาพ
จากความรอนคือ อุปกรณนี้ระบุอุณหภูมิท่ีผิว
ของวัสดุคลุมพื้น (เชน แผน พลาสติกเคลือบ
วัสดุ แผนยาง พรมรองพื้น ฯลฯ) ซึ่งแสดงวามี
ความรอนสงออกจากมายงัวัสดุคุลมพืน้ปริมาณ
เล็กนอย หรือไมมีเลย ท้ังท่ีพื้นหองมีความรัอน
สงูมาก ทําใหไมมีสญัญาณเตือนถงึการถลมของ
พืน้อาคาร เปนเร่ืองสาํคัญและจาํเปนท่ีเราตองรู
สภาพของหองใตดินกอนท่ีจะทําการดับไฟบน
พื้นหองท่ีอยูเหนือข้ึนไป

กลองสรางภาพจากความรอนเปนเคร่ืองมือ
ท่ีดีในการระบุเพลิงไหมชั้นใตดิน แตเราไม
สามารถใชมันตรวจสอบความม่ันคงของโครงสราง
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โดยเฉพาะพื้นอาคารได จากงานวิจัยหลายชิ้น
ระบวุาสญัญาณท่ีกลองสรางภาพดวยความรอน
สงออกมาไมสามารถนาํไปพจิารณาเพือ่ทํานาย
การถลมของพืน้อาคารลวงหนาได

หัวใจสําคัญคือ คุณจะตองทําความรูจัก
อุปกรณชนิดนี้และจําไววากลองสรางจากภาพ
จากความรอนเปนเคร่ืองมือชนดิหนึง่ในหลายชนดิ
ท่ีชวยเพิม่ประสทิธภิาพการระงับเหตุเพลิงไหม

ข อพิจารณาเพื่อกําหนดยุทธวิธีที่ 20:
ไฟไหมช้ันใตดนิ: อยาเดนิลงไปฝาหรอือยูบน
เสนทางลามไฟ (Tactical Considerations 20:

Basement fires: Don't fall through or get
caught in the flow path)

ไฟไหมชัน้ใตดินเปนไฟท่ีควบคุมและดับ
ยากมาก เนื่องจากกวานักดับเพลิงจะลงไปถึง
ท่ีเกิดเหตุเพลิงไหมก็ผานพนข้ันเร่ิมตนไปแลว
อีกท้ังการเขาถงึและการระบายอากาศทําไดอยาง
จาํกดั พืน้หองเต็มไปดวยเชือ้เพลิงท่ีมีอัตราการ
เผาไหมมากผิดปกติและคาดเดาไมได นักดับ
เพลิงท่ีทําการดับไฟชัน้ใตดินไดรับบาดเจบ็หรือ
เสยีชวิีตเนือ่งจากพืน้หองท่ีอยูดานลางของพวกเขา
ยุบตัว และพวกเขาติดอยูในเสนทางลามไฟ

ขอบังคับงานดับเพลิงของสหรัฐอเมริกา
ระบวุาการเขาถงึท่ีเกดิเหตุเพลิงไหมใตชัน้ใตดิน
ของอาคารท่ีพักอาศัยหรืออาคารทางพาณิชย
ใหลากสายฉีดน้าํลงไปตามบนัไดภายในอาคาร
มีเหตุผล 3 ขอท่ีตองทําวิธีนี้ 1) เปนเสนทางท่ี
สามารถเขาไดงาย (หรืออาจเปนเสนทางเดียว)
ท่ีจะนาํนักดับเพลิงลงไปในชั้นใตดิน 2) นักดับ
เพลิงสามารถตัดการลุกลามของไฟไปยงัสวนอ่ืน
ของโครงสรางอาคารทางชองบนัไดภายในอาคารได
3) หากลากสายฉีดน้าํไปตามเสนทางอ่ืน เปลวไฟ
จากขางลางสามารถพุงข้ึนมาขางบนทางชอง
บันได ท้ังหมดมีเหตุผลแตก็จะตองมีการฝกผน
ใหชํานาญเพื่อไมใหผิดพลาดและเกิดเหตุไม
พงึประสงคข้ึน

ท้ังนี้ มีประเด็นท่ีตองพิจารณาในการ
ลากสายฉีดน้าํลงไปตามชองบนัไดในอาคารเพือ่
ดับไฟชั้นใตดิน ดังตอไปนี้

1. เม่ือลงไปยังชั้นใตดินเพื่อคนหาและ
ดับไฟ สําคัญท่ีสุดเราตองลมเปลวไฟใหไดเร็ว
ท่ีสุดเทาท่ีจะทําได การถือหัวฉีดยืนอยูระหวาง
เพลิงไหมกบัผูอยูในอาคารหรือสวนอ่ืนของอาคาร
ไมทําใหงานสําเร็จลงได ใหฉีดน้ําไปท่ีตนเพลิง
หรือเชื้อเพลิงท่ีไฟไหมลึก การฉีดน้ําดับไฟชั้น
ใตดินแบบฉับพลันผานหนาตางหรือประตูท่ีเปด
ออกจากภายนอกทําใหคุณรุกคืบเขาไปและลง
บันไดไดเร็วข้ึน “เร็วกวายอมดีกวาสําหรับผูติด
อยูในอาคาร สําหรับตัวอาคาร และสําหรับตัว
นกัดับเพลิงเอง”

การฉดีนํ้าผานชองเปดลงไปในชัน้ใตดิน ทําใหสวนตางๆ ของบานเยน็ลง

การฉดีนํ้าลงไปในชัน้ใตดินผานชองเปดท่ีมีอยู
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2. เราลากสายฉีดน้ําดับเพลิงเขาไปตัว
อาคารและตัดการลุกลามของไฟไวท่ีบนัไดขางใน
ซึง่การฉีดน้าํท่ีตนเพลิงหรือเชือ้เพลิงไหมลึกเปน
การการยับยั้งการลามของไฟท่ีไดผลดีกวาการ
ฉีดน้ําไลไปตามเสนทางท่ีมันไหมลามไปแลว
ยิง่ไปกวานัน้ การขยายตัวของเพลิงไหมสวนใหญ
จะไปตามชองหรือทอตางๆ ไมใชชองบันไดใน
อาคาร ซึ่งชองหรือทอสวนใหญเปนเชื้อเพลิง
ท่ีติดไฟงายอยูแลว อีกท้ังยงัเปนเสนทางลามไฟ
ในตัว การทดลองทําใหเราเขาใจเร่ืองดังกลาว
และรูวาการฉีดน้าํท่ีสวนบนของบันไดนัน้ไดผล
นอยมาก สภาพการณของเพลิงไหมในชัน้ใตดิน

ไปตามชองบันได สถานการณจะยิ่งเลวรายลง
ไปสาํหรับผูติดอยูในอาคารท้ังท่ีอยูขางหลังและ
ขางบนตัวคุณ ตัวอาคารรอบตัวเร่ิมถูกทําลาย
ลงไป ขอแนะนําจากสถาบันหลักๆ ของสหรัฐฯ
และสากลเนนไปท่ีความรวดเร็วในการระงบัเหตุ

มีแนวโนมจะเลวรายลงไปอยางตอเนื่อง
3. พิจารณาความเขาใจผิดเร่ืองการฉีด

น้ําไลไฟท่ีพุงข้ึนมาจากชั้นใตดินทางชองบันได
ในอาคาร นักดับเพลิงท่ีมีประสบการณเลวราย
กับเปลวไฟท่ีเคล่ือนท่ีผานชองบันไดในอาคาร
มักประเมินผลเสยีจากการระบายอากาศท้ังแบบ
ต้ังใจและไมต้ังใจตํ่าไป ผลการวิจยัของ UL/NIST
ระบ ุการระบายอากาศขณะดับไฟชัน้ใตดินตอง
เปนการควบคุมกระแสอากาศมากกวาการเปด
ชองใหอากาศไหลผาน ตราบใดท่ียังควบคุม
เปลวไฟไมได นักดับเพลิงตองควบคุมอากาศท่ี
จะไหลเขามาซึง่จะทําใหไฟขยายตัวและลุกลาม

การฉีดน้ําเพื่อลมเปลวไฟท่ีชองบันได
ในอาคารอาจไดผลหากเปนไฟไหมข้ันเร่ิมตน
แตหากเพลิงไหมถึงจุดรอนเต็มท่ีและไมมีการ
ระบายอากาศ หรือมีการระบายอากาศจาํกดัซึง่
พรอมจะเกิด Flashover การฉีดน้ําท่ีชองบันได
จะเกดิอันตรายรายแรงโดยนกัดับเพลิง นอกจาก
จะไมสามารถลมเปลวไฟไดแลวยังควบคุมการ
ลุกลามไมไดอีกดวย เม่ือคุณดับไฟอยางชาๆ ลง

โดยการลมเปลวไฟและยบัยัง้การลุกลามจากชัน้
ใตดิน เพราะหากปลอยเวลาใหเนิ่นนานไป เรา
จะไมสามารถควบคุมอะไรไดเลยในสถานการณ
ท่ีอาคารท้ังหลังและคนท้ังหมดท่ีอยูขางในตก
อยูในความเสีย่งข้ันสงูสุด

Note: The information in this publication
was brought to you by Firehouse Magazine, Bullex
and the UL Firefighter Safety Research Institute.
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