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ปจจบุนัฮองกงเปนเขตปกครองพเิศษของ
สาธารณรัฐประชาชนจนีหลังจากประเทศอังกฤษ
หมดสัญญาเชา 99 ป แตมรดกตกทอดจาก
สหราชอาณาจักรท่ีโดดเดนและทรงคุณคาคือ
ระบบความปลอดภัยสาธารณะและการปองกนั
อคัคภัียอาคารสงูท่ีใชแนวทางขององักฤษท้ังหมด
ซึง่ถอืวามีประสทิธภิาพอันดับตนๆ ของโลก ดวย
เหตุท่ีฮองกงเร่ิมสรางตึกสงูมาต้ังแตเกอืบรอยป

ลงไปสูถนน โดยปลองบนัไดเปนแบบอัดอากาศ
ปองกันควันพุงเขาไป อาคารสูงบางแหงมีชั้น
สาํหรับรองรับการอพยพโดยตรง และหลายแหง
ใชเทคโนโลยทัีนสมัยมาเสริมการอพยพทางบนัได

ยุทธศาสตรงานดับเพลิงอาคารสูงของ
ฮองกงใชนกัดับเพลิงเปนกาํลังหลักในการดับไฟ
(Firefighting) และกูภัย (Rescue) โดยใชระบบ
สัง่การท้ังแบบ Officer-in-charge (Oic) ในกรณี
เขาผจญเหตุโดยหนวยแรก และแบบ Incident
Command System (ICS) หรือท่ีรูจกักนัดีในชือ่
“ระบบบญัชาการสถานการณ” ซึง่จะใชเม่ือเกดิ
เหตุลุกลามกลายเปนเพลิงไหมขนาดใหญหรือมี
ความซบัซอนโดยมีหนวยดับเพลิงและหนวยงาน
อ่ืนท่ีเกี่ยวของเขารวมเปนจํานวนมาก

ปญหาและอุปสรรคในการระงับเหตุ
ไฟไหมตึกสูงในฮองกง




เพื่อประหยัดพื้นท่ีอันมีเพียงนอยนิด ปจจุบันนี้
ความหนาแนนของตึกระฟาในฮองกงมาเปน
อันดับหนึง่ แตอัตราการเกดิอัคคีภัยรายแรงบน
อาคารสูงกลับอยูในระดับคอนขางตํ่า

อาคารสูงในเขตปกครองพิเศษฮองกงมี
ต้ังแตแฟลต คอนโดมิเนียม อาคารสํานักงาน
ไปจนถงึตึกระฟาทันสมัยความสงู 75-100 ชัน้
โครงสรางมีลักษณะพิเศษกวาท่ีอ่ืนๆ นั่นคือ ใช
วัสดุแข็งแกรงเพือ่ตานลมพาย ุโดยเฉพาะกระจก
หนามากและนยิมใชผามานปดทึบทุกดาน เม่ือ
เกิดไฟไหม ระบายอากาศออกไปไมได จึงมักมี
Flashover บนชั้นเกิดเหตุ และเปนอันตรายตอ
นักดับเพลิงท่ีสุด อีกท้ังการอพยพทางหนาตาง
เปนเร่ืองท่ีแทบเปนไปไมได สวนใหญใชบันได

ดังท่ีทราบกันดีแลววา โครงสรางอาคาร
ขนาดใหญในฮองกงเนนไปท่ีความสูงเพื่อเพิ่ม
พื้นท่ีใชสอยตามแนวด่ิง เนื่องจากท่ีดินมีราคา
สูงมาก วิธีเดียวจะไดเนื้อท่ีเพิ่มก็คือสรางใหสูง
ท่ีสดุเทาท่ีจะทําได ฮองกงจงึเต็มไปดวยตึกระฟา
ลักษณะเดียวกบัประเทศสงิคโปร แมแตโรงงาน
อุตสาหกรรมบางแหงยงัต้ังอยูบนอาคารสงู เม่ือ
เปนเชนนี้ นักดับเพลิงของฮองกงตองคัดเลือก
เฉพาะคนมรีางกายแข็งแรงและสมรรถภาพเปนเลศิ
เนือ่งจากจะตองทํางานในสภาพยากลําบากท่ีสดุ
อาทิ ตองเดินข้ึนบนัไดข้ึนไปยงัชัน้เกดิเพลิงไหม
บางคร้ังคิดเปนระยะเกือบกิโลเมตร อีกท้ังตอง
แบกอุปกรณหนักอ้ึงติดตัว ตองชวยอพยพผูคน
ลงจากตึกสงูปองกนัการแตกต่ืน โดยตองทํางาน
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ทามกลางความรอนระอุในบรรยากาศเต็มไปดวย
เปลวไฟ ควันหนาทึบ และแกสพิษ

ในกรณอุีปกรณหรือระบบดับเพลิงติดต้ัง
ในอาคารลมเหลว นักดับเพลิงจะตองทําหนาท่ี
จดัหาน้าํสาํรองในปริมาณเพยีงพอสาํหรับใชฉีด
ดับเพลิงท่ีระดับความดันเหมาะสมเพือ่ไมใหการ
ระงับเหตุหยดุชะงัก กระบวนการนีน้ักดับเพลิง
ของฮองกงจะตองใชพลังงานอยางมหาศาล ใคร
มีสภาพรางกายไมพรอมจะถกูสัง่ใหออกไปจาก
ภารกจิทันที (แตสวนใหญทรหดจนหยดสดุทาย
กนัท้ังนัน้)

นกัดับเพลิงของฮองกงเหมือนนกัดับเพลิง
ของอังกฤษท่ีตองทําหนาท่ีท้ังดับไฟและกูภัยใน
เวลาเดียวกนั โดยหนวยดับเพลิงท่ีเขาระงับเหตุ
จะแบงหนาท่ีกนักอน ใครบางจะฉีดน้าํ และใคร
บางจะทําการคนหาผูประสบภัยภายในอาคาร
แลวชวยชีวิตพวกเขาใหรอดออกมา

ไมเพยีงแตความแข็งแกรงดานกายภาพ
เทานั้น ความเขมแข็งของจิตใจอีกท้ังไหวพริบ
ปฏิภาณสงูยงัเปนคุณสมบติัพืน้ฐานท่ีคนสูไฟใน

ฮองกงทุกนายจะตองมี เนือ่งจากงานดับไฟของ
เขตปกครองนี ้“ไมมคีาํวางาย” บานเรือนผูคน
มีนอยมากท่ีเปนบานเด่ียวหรือทาวเฮาส มาก
กวา 90% เปนตึกแถว แฟลต อพารทเมนตและ
คอนโดมิเนียม ความสูง 7-15 ชั้น โดยอยูใน
ยานพกัอาศัยแถบชานเมือง ขณะท่ียานใจกลาง
ธรุกจิหรือดาวทาวนจะมีแตตึกระฟา ท้ังโรงแรม
อาคารสาํนกังาน อาคารธรุกจิการเงนิ และอ่ืนๆ
ความสงูเกนิ 50 ชัน้ไปจนถงึ 100 กวาชัน้ ตึกสงู
ท่ีสุดในฮองกงตอนนี้คือ ตึก The International
Commerce Centre (ICC) บนฝงเกาลูน สงู 118
ชั้น (490) เมตร โดยเปนอันดับ 4 ของโลก

ความยากลําบากและเต็มไปดวยอันตราย
ในการดับเพลิงอาคารสงูในฮองกงอยูท่ีลักษณะ
โครงสรางและการออกแบบอาคารสงูเฉพาะตัว
นั่นคือ สวนใหญเปนอาคารปดทึบ ถาเปนท่ีพัก
อาศัย เชน แฟลตหรือคอนโดมิเนยีม มีหนาตาง
หรือชองเปดนอย อีกท้ังมีการติดเหล็กดัดอยาง
แนนหนา ทางเขาออกคับแคบ การลากสายเขา
ไปดับไฟหรือชวยผูประสบภัยออกมาตองใชพละ
กาํลังมากพอสมควร ท่ีสาํคัญคือ จะตองใชความ
ระมัดระวังเปนพเิศษ เนือ่งจากอาจเกดิอุบติัเหตุ
จากโครงสรางถลมหรือวัสดุตกจากท่ีสงู หากเปน
ตึกสงูเกนิ 20 ชัน้จนถงึระดับตึกระฟา ความยาก
ในการระงบัเหตุจะเพิม่เปนสบิเทาเม่ือโครงสราง
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กลอมกรอบดวยกระจก

นิรภัยหนาทึบทุกดาน หลังกระจกติดผามานท่ี
เปนเชือ้เพลิงอยางดีสาํหรับ Flashover เม่ือเกดิ
ไฟไหมหองบนชัน้อาคารสงูซึง่แทบไมมีรูระบาย
ใดๆ อีกท้ังผามานหนาปดกัน้หลังกระจกยอมจะ
ทําใหอุณหภูมิภายในเพิม่สงูข้ึนเร่ือยๆ จนถงึข้ัน
ท่ีทุกสิ่งทุกอยางรอนสุดขีดแลวลุกเปนเปลวไฟ
พรอมกนั นัน่คือ Flashover ซึง่ทําใหนกัดับเพลิง
บาดเจบ็สาหัสและเสยีชวิีตไปไมนอยในแตละป

ท่ีอันตรายอีกประการหนึ่ง แมกฎหมาย
ควบคุมอาคารของฮองกงจะคอนขางแรงและ
เขมงวด แตกมี็อาคารซึง่ไมไดมาตรฐานหรือผดิ
ขอบงัคับแฝงอยู สวนใหญเปนอาคารท่ีผานการ
ดดัแปลงหรอืตอเตมิโดยการกัน้หองตดิกนัเหมือน
แถวขนมปง เม่ือไฟไหมหองหนึ่งจะลามไปยัง
หองติดกนัอยางรวดเร็วกระท่ังทําใหท้ังชัน้ตกอยู
ในกองเพลิงภายในเวลาไมกี่นาทีซึ่งหลายคร้ัง
ทําใหผูอยูอาศัยและนักดับเพลิงท่ีเขาระงับเหตุ
ถูกไฟคลอกเพราะหนีออกมาไมทัน

ดังไดกลาวไปแลว นกัดับเพลิงฮองกงตอง
มีรางกายและจิตใจแข็งแกรง อดทนตอความ
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ยากลําบากและเสีย่งอันตราย ไหวพริบปฏิภาณ
ดี สามารถประเมินและคาดการณอัคคีภัยและ
อุบัติเหตุได ไมพาตัวเอง เพื่อนรวมงาน และผู
ประสบภัยไปเผชญิหนากบัความเสีย่งท่ีอาจนาํมา
ซึง่ความสญูเสยีรายแรง โดยคุณสมบติัท่ีตองการ
ของนกัดับเพลิงไมใชไดมาจากการคัดเลือกอยาง
เดียวแตเปนผลมาจากแผนงานทางยทุธศาสตร
และยทุธวิธ ีรวมถงึการฝกฝนอยูตลอดเวลาดวย

อุปกรณดบัเพลงิตดิตัง้บนอาคารสงู
(FSI; Fire Service Installation)

ตามกฎหมายปองกันและระงับอัคคีภัย
อาคารสงูของฮองกงท่ีใชมาต้ังแตป ค.ศ. 1996
อาคารสูงบนเกาะฮองกงและฝงเกาลูน หากจุด
ประสงคแตแรกเปนการสรางเพือ่อยูอาศัย ตอง
มีอุปกรณหรือระบบดับเพลิงหนึง่ชนิดหรือมาก
กวาตามรายการตอไปนี ้(ข้ึนอยูกบัปท่ีตึกสราง
เสร็จ) ซึง่หนวยดับเพลิงข้ึนมาระงบัเหตุสามารถ
ใชประโยชนไดอยางเต็มท่ีเทาท่ีจะเปนไปได

 ระบบแจงเตือนดวยเสยีง/แสง (Audio
/Visual Advisory System)

 อุปกรณบังคับระบบดับเพลิงทํางาน
อัตโนมัติ (Automatic Actuating Devices)

 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติติดต้ังประจาํท่ี
นอกเหนือจากน้ํา (Automatic Fixed Installa-
tion other than Water)

 เคร่ืองป นไฟฉุกเฉิน (Emergency
Generator)

 ปายทางออก (Exit Sign)
 ระบบเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System)
 ศูนยควบคุมอัคคีภัย (Fire Control

Center)
 ระบบตรวจจับอัคคีภัย (Fire Detec-

tion System)
 ระบบหัวรับน้ําดับเพลิง/มวนสายสูบ

(Fire Hydrant/Hose Reel System)
 ลิฟตนักดับเพลิง (Fireman's Lift)

 อุปกรณดับเพลิงชนดิยกห้ิวปฏิบติัการ
ดวยมือซึ่งไดรับการรับรอง (Portable Hand-
operated Approved Appliances)

 ปลองบันไดอัดอากาศ (Pressurized
Staircases)

 ระบบสปริงเคลอร  (Sprinkler System)
 ระบบดูดควันแบบดูดเฉพาะจุดผาน

เคร่ืองหรือดูดท้ังชัน้ผานทอ (Static or Dynamic
Smoke Extractive System)

 ระบบควบคุมการระบายอากาศ/การ
ปรับอากาศ (Ventilation/Air-conditioning
Control Systems)

การเขาถึงท่ีเกิดเหต ุ(Proceeding to
Fire Scene)

 ขณะเขาไปยังท่ีเกดิเหตุ หัวหนาหนวย
เขาระงบัเหตุ (Oic) ตองกาํหนดแผนการทํางาน
ลวงหนาโดยพจิารณาเงือ่นไข/ตัวแปร ดังตอไปนี้

 ขอมูลจากการแจงเหตุ จํานวนคร้ังท่ี
แจงเหตุ บคุคลท่ีแจงเหตุ และตําแหนงท่ีเกดิเหตุ
รวมไปถึงมีวัตถุอันตรายหรือเคมีภัณฑเขามา
เกี่ยวของหรือไม

 ชนิดโครงสรางอาคาร ลักษณะพิเศษ
ของโครงสราง ณ จดุเกดิเหตุ ผูคนท่ีมีความเสีย่ง
จะไดรับอันตราย

 อุปสรรคในการเขาไปขางในอาคาร
ทางเดินทําเปนข้ัน รถจอดขวางทาง ผูคนเขามา
มุงดู สิ่งกีดขวางเหนือศีรษะ ตองใหความใสใจ
เปนพเิศษกบัอาคารท่ีไมสามารถเขาไปในปลอง
บนัได (Staircases) ผานโถงลิฟต (Lift Lobby)

 จุดท่ีต้ังหัวรับน้ําดับเพลิง (Hydrant)
และอุปกรณดับเพลิงอ่ืนๆ ตามกฎหมายกาํหนด
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 ความจําเปนในการใชอุปกรณพิเศษ
เชน เคร่ืองฉีดโฟม สายสูบ ฯลฯ และระยะเวลา
ในการนําอุปกรณตางๆ ดังกลาวข้ึนมาเตรียม
พรอมสําหรับใชงาน

 ขอมูลจากผู แจงหรือรายงานเหตุท่ี
เขาใจงายและมีรายละเอียดเพียงพอ เปนปจจยั
สาํคญัทาํใหการวางแผนระงบัเหตุเพลงิไหมอาคาร
มีประสทิธภิาพและครอบคลุมในประเด็นสาํคัญ
โดยเฉพาะหากผูรายงานเหตุเปนผูคุนเคยกับ
สภาพพืน้ท่ีเกดิเหตุ

การวางตาํแหนงเครือ่งมือดบัเพลงิ
(Siting of Appliances)

เม่ือมาถึงท่ีเกิดเหตุ จะตองวางตําแหนง
เคร่ืองมือดับเพลิงตามยุทธศาสตรระงับเหตุ
อาคารสูง โดยมีขอพิจารณาดังตอไปนี้

 ดานหนาของตัวอาคารหรือดานขาง
ท่ีมีทําเลเหมาะสมสําหรับติดต้ังเคร่ืองมือกูภัย
จากภายนอกหรือหอน้าํ ใหสาํรองไวสาํหรับจอด
รถบันได/กระเชายกสูง (TL/Snkl; Turntable/
Snorkle/Aerial Ladder Platform)

 รถกระเชาไฮโดรลิก (Hydraulic Platform)
ใหจอดใกลทางเขาหลักของอาคาร หากสามารถ
ทําได ใหอยูไมหางจากรถกูภัยขนาดเล็ก (Light
Rescue Unit)

 รถน้าํดับเพลิง (Major Pump) ใหจอด
ใกลกับหัวรับน้ําดับเพลิง (Fire Hydrant) มาก
ท่ีสุดเทาท่ีจะทําได

 อุปกรณท่ีจะใชระงับเหตุข้ันแรกและ
สายสบูน้าํดับเพลิงใหจดัวางในตําแหนงท่ีไมกดี
ขวางอุปกรณอ่ืนท่ีจะตามเขามา (พยายามอยา
ใหสายสูบขวางถนน)

 อุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ ตองวาง
ในตําแหนงท่ีจะไมถกูวัตถตุกใสจากขางบนทําให

เกิดความเสียหาย
 รถพยาบาลใหจอดใกลกับจุดเกิดเหตุ

ท่ีสุดเทาท่ีจะทําได แตตองไมอยูในตําแหนงท่ี

 หัวหนาทีมรถดับเพลิง (Oic MP) หรือ
ผูไดรับมอบหมาย จะตองรวบรวมขอมูลท่ีได
จากหนวยรักษาความปลอดภัย/แผนกธุรการ
ผูอยูในอาคาร หากทําได ใหถามตัวผูท่ีแจงเหตุ
ไปยงัเจาหนาท่ีโดยตรง เพือ่ระบุถงึลักษณะการ
ลุกไหม ตําแหนงท่ีคาดวาจะเปนตนเพลิง รวมถงึ
ขอแผนผงัตัวอาคารจากผูจดัการอาคาร จากนัน้
ตรวจสอบแผงควบคุมระบบดับเพลิงและอุปกรณ
เกี่ยวของ หากมีการติดต้ังภายในอาคาร

 ประเมินสถานการณ (Size up) และ
ขอกาํลังเสริมเร็วท่ีสดุเทาท่ีจะทําได หากเห็นวา
การตอบโตเหตุข้ันแรก (Initial Response) ไม
สามารถครอบคลุมไปยังทุกสวนของอัคคีภัยท่ี
กําลังเกิดข้ึนได ท้ังนี้ การประเมินอัคคีภัยให
พิจารณาในประเด็นตอไปนี้

 ไฟมีแนวโนมจะลุกลามหรือไม
 มีชองภายในท่ีจะเปนชองไฟลาม อาทิ

ชองเปดใหแสงเขาจากขางบน (Light well) โถง
ท่ีมีชองวางสงูถงึหลังคา (Vertical Shaft) หรือไม

 จํานวนหัวฉีดน้าํดับเพลิงท่ีจะตองใช

ขัดขวางการปฏิบติังานดับเพลิง
การประเมินอัคคีภัยข้ันตน (Initial

Appraisal)
 ยืนยันขอมูลท่ีไดรับแจงหรือรายงาน

เหตุ มองหารองรอยท่ีจะนําไปสูตนเพลิงหรือผู
ประสบเหตุซึง่รอความชวยเหลืออยูในตัวอาคาร
โดยการสาํรวจสวนตางๆ ของอาคาร โดยเฉพาะ
สวนท่ีอยูนอกสายตาหรือคาดไมถึงวาจะเปน
จุดเกิดเหตุ หากทําได ใหสอบถามขอมูลท่ีเปน
ประโยชนจากผูประสบเหตุท่ีไดรับการชวยเหลือ
จากตัวอาคาร

      LRU (Light Rescue Unit)

    HP (Hydraulic Platform)

    MP (Major Pump)

  Turntable/Snorkle
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 ปริมาณน้าํสาํรองเพยีงพอหรือไม หาก
จําเปนตองในน้ําในปริมาณมาก

 มีความเสีย่งไฟจะลามไปยงัหองอยูติด
กันหรือไม และจะลดความเสี่ยงนั้นไดอยางไร

 อาคารเกดิเหตุไฟไหมมีลักษณะพเิศษ
ท่ีจําเปนตองใชคนปฏิบัติงานจํานวนมากหรือ
อ่ืนๆ เพือ่ทําการอพยพ ตัวอยางเชน เปนอาคาร
ท่ีพักอาศัยของผูสูงอายุหรือไม

 แมไมสามารถตรวจพบส่ิงบอกเหตุหรือ
รองรอยของการเกดิเพลิงไหม ไมไดหมายความ
วาไฟจะไมเกิดข้ึนจริง ดังนั้นจึงตองปฏิบัติตาม
ข้ันตอนมาตรฐาน (SOP) ในการตอบโตไฟจริง
เม่ือเขาไปขางในอาคารเพือ่คนหาตนเพลิงตามท่ี
ไดรับแจงเหตุ

 หากไฟขยายตัวถงึข้ันตองกดสญัญาณ
เตือนไฟไหม (Fire Alarm) หัวหนาหนวยจะตอง
สัง่การใหนาํอุปกรณและเคร่ืองมือออกมาใชระงบั
เหตุในสถานการณท่ีเกดิข้ึนตามแผนยทุธศาสตร
การดับไฟอาคารสงู

การปฏิบตัิงานของหนวยแรกท่ีเขา
ระงับเหต ุ

 พลประจํารถกระเชาไฮโดรลิก (HP;
Hydrualic Platform) จะตองปฏิบัติดังนี้

 ยกกระเชาไฮโดรลิกข้ึนไปเพื่อดับไฟ
และกูภัยจากภายนอกอาคารตามท่ีไดรับคําสั่ง

 สงเคร่ืองชวยหายใจ (SCBA) อุปกรณ
ดับเพลิงและอุปกรณทุบทําลายเพือ่เปดทางเขา
แกทีมดับเพลิงท่ีเขาไปขางใน

 ตอน้ําเขากับอุปกรณดับเพลิงของตัว
อาคาร (FSI)

 พลประจาํรถกูภัยขนาดเล็ก (LRU; Light
Rescue Unit) มีหนาท่ี

 ตรวจสอบแลวกดลิฟตใหมาอยูชัน้ลาง
ท้ังหมด

 อพยพผูอยูในอาคารเม่ือไดรับคําสั่ง

 สงเคร่ืองชวยหายใจ (SCBA) อุปกรณ
ดับเพลิงและอุปกรณทุบทําลายเพือ่เปดทางเขา
แกทีมดับเพลิงท่ีเขาไปขางใน

 คนหาและกูภัยเม่ือมีความจําเปน
 จดัเตรียมเคร่ืองชวยหายใจ SCBA ท่ีจดุ

ควบคุมทางเขาเม่ือตองใชงานอุปกรณดังกลาวนี้
 พลประจํารถดับเพลิง (MP; Major

Pump) มีหนาท่ี
 ตอสายสบู (Hose) เขารับหัวรับน้าํดับ

เพลิงสาธารณะ (Street Hydrant) ท่ีอยูใกลท่ีสดุ
 ตอน้ําเขากับอุปกรณดับเพลิงของตัว

อาคาร (FSI) และระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง
(Sprinkler System)

 เดนิเคร่ืองสูบน้าํสําหรับอุปกรณดบัเพลิง
และ/หรือระบบสปริงเคลอร และตองแนใจวา
อุปกรณดังกลาวทํางานไดดี

 สงน้าํใหกับรถกระเชาไฮโดรลิก (HP)
และรถบนัได/กระเชายกสงู (TL/Snkl) ในกรณี
ท่ีอาจจาํเปนตองใชรถดับเพลิงคันท่ีสอง

 วิทยไุปยงัหัวหนาหนวยระงบัเหตุ (Oic)
สอบถามปริมาณน้าํเพยีงพอสาํหรับใชงานหรือไม

 เพือ่เปนการสนบัสนนุการทํางานของ
หัวหนาหนวยระงบัเหตุ (Oic) ใหลากสายสบูอีก
สายหนึง่จากรถดับเพลิงหรือรถกระเชาไฮโดรลิก
ไปยังจุดเกิดเพลิงไหม โดยหากลากผานปลอง
บนัไดอีกแหงหนึง่จะสงผลดีตอการทํางานมากกวา

 สงเคร่ืองชวยหายใจ (SCBA) อุปกรณ
ดับเพลิงและอุปกรณทุบทําลายเพือ่เปดทางเขา
แกทีมดับเพลิงท่ีเขาไปขางใน หลังจากจดัการใน
สวนของการสงน้ําดับเพลิงเรียบรอยแลว

 พลประจํารถบันได/กระเชายกสูง
(TL/Snkl) ใหปฏิบัติดังนี้

 ยกบันได/กระเชาข้ึนไปดับไฟหรือ
กูภัยตามคําสัง่

 ทํางานรวมกับพลประจํารถดับเพลิง
สงน้าํไปยงัหัวฉีดน้าํประจาํท่ี (Monitor) ซึง่ติดต้ัง
ปลายบนัไดดวยอัตราไหลและแรงดันตามตองการ

 สงัเกตสถานการณดานนอกตัวอาคาร
และรีบรายงานให Oic ทราบโดยทันทีเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงหรือเกิดเหตุผดิปกติ

 ตรวจสอบใหแนใจ สายฉีดน้าํดับเพลิง
ทุกเสนวางอยูชดิขอบถนนหรือทางเทาเพือ่ไมให
กีดขวางตอการเคล่ือนยายหรือติดต้ังรถบันได
รวมถึงการสัญจรของยานพาหนะอ่ืน



การควบคมุและสัง่การ (Command
and Control)

 การควบคุมบุคลากรในหนวยและ
การทํางานเปนทีม

 ในการระงับเพลิงไหมตึกอาคารสูง
บคุลากรในหนวยจะไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี
แตกตางกนัและพวกเขาตองทํางานเปนทีมขนาด
เล็กซึง่สมาชกิในทีมแตละคนท่ีทํางานตามคําสัง่
ของหัวหนาทีมจะตองรายงานความคืบหนาของ
การปฏิบัติงานใหหัวหนาทีมรับทราบโดยทันที
และเปนระยะ

 สมาชิกในทีมซึ่งไดรับมอบหมายให
ปฏิบติังานลักษณะพเิศษนอกเหนอืไปจากฉีดน้าํ
ดับเพลิงหรือกูภัย ตองพยายามทํางานใหสาํเร็จ
ในระยะเวลาสั้นท่ีสุดเทาท่ีจะทําได หากงานยัง
ไมลุลวงหรือไมไดรับคําสั่งใหทําอยางอ่ืน หาม
ละท้ิงภารกจินัน้ ท้ังนี ้ตองรายงานความคืบหนา
การปฏบัิติงานแกหวัหนาทมีโดยทนัทแีละเปนระยะ

 เปนความรับผิดชอบของหนาทีมใน
การแจงสถานการณท่ีมีอาจผลกระทบตอความ
ปลอดภัยของนกัดับเพลิงในทีมใหรับทราบตาม
ความเปนจริง

 ทีมท่ีไดรับอนุญาตใหพักชั่วคราวจะ
ตองพรอมในการกลับมาปฏิบติัภารกจิแทนทีม
ท่ีกําลังทํางานอยูเม่ือจําเปนหรือไดรับคําสั่ง

 การติดตอสื่อสารขณะผจญเหตุ (Fire
ground Massages/Communications)

 ต้ั งคล่ืนวิทยุสําหรับการสื่ อสารกับ
หนวยผจญเหตุในพื้นท่ีเพลิงไหมไวแตเนิ่นๆ
ปองกนัการฉุกละหุกเม่ือถงึเวลาปฏิบัติงานจริง

 ขอมูลเกีย่วกบัความเสีย่งท่ีอาจเกดิข้ึน
ในพืน้ท่ีเพลิงไหม เชน โครงสรางอาคารพงัทลาย
ลงมาปดทางออก พืน้หองปริแตกหรือมีรอยแยก
ลิฟตคางและประตูเปดออกท่ีชัน้ใดชัน้หนึง่ ฯลฯ
ตองแจงใหหัวหนาหนวยผจญเหตุ (Oic) ทราบ
โดยเร็ว ในขณะท่ีขอมูลตางๆ ดังกลาวถูกสงไป
ยงัศูนยควบคุมอัคคีภัย (FSCC) จะตองมีการแจง
กลับมายัง Oic ท่ีอยูในพื้นท่ีเพลิงไหมโดยทันที
เชนเดียวกัน

 จะตองมีการสื่อสารกับเจาหนาท่ีรถ
พยาบาล โดยเจาหนาท่ีรถพยาบาลจะตองแจง
ตําแหนงท่ีผูไดรับบาดเจบ็หรือเจบ็ปวยจากเหตุ
เพลิงไหมจะถูกนําตัวออกไปสงโรงพยาบาล

 ขอความรายงานความคืบหนาของ
สถานการณตองสงไปยังศูนยควบคุมอัคคีภัย
(FSCC) ของสถานีดับเพลิงในพื้นท่ีรับผิดชอบ
โดยท่ัวไปแลว จะตองสงขอความคร้ังแรกภายใน
10 นาทีแรกหลังเขาถงึจดุเกดิเหตุ คร้ังตอไปสง
ทุกๆ 30 นาที หรือเม่ือมีเหตุอันควร

 เพื่อหลีกเล่ียงความหนาแนนของการ
สือ่สารทางวิทยุ จะตองมีวินยัในการสือ่สารโดย
จะตองไมพูดแทรกหรือรบกวนขณะผูอ่ืนกําลัง
พูดวิทยุ ยกเวนมีเร่ืองสําคัญตองรีบรายงาน

 หากผูรับขอความไมสามารถรับรูได
อยางชดัเจนหรือครบถวน จาํเปนตองสือ่สารซ้าํ
หรือใหคนนาํขอความไปบอกนกัดับเพลิงท่ีกาํลัง
ผจญเหตุในพื้นท่ีเพลิงไหม (Fire ground)

กอนผูอยูหางอันตรายออกไป
 ทุกทีมท่ีเขารวมหรือท่ีไดรับคําสัง่ ตอง

คนหาผูติดอยูในอาคารอยางท่ัวถงึ รวมท้ังพืน้ท่ี
ปดทึบ เชน หองน้ํา บริเวณใตเตียงนอนหรือ
ขางในตูเสื้อผา ฯลฯ

 ผูติดอยูในอาคารตองไดรับการนาํทาง
ลงไปสูถนนโดยทางบนัไดท่ีไมไดผลกระทบจาก
ไฟไหม หรือดวยรถบันได/กระเชายกสูง ข้ึนอยู
กับความเหมาะสม

 หากชองบันไดท่ีจะใชเปนทางอพยพ
เต็มไปดวยควัน ผูติดอยูในอาคารตองไดรับการ
นําทางไปยังดาดฟาอาคารหรือชั้นท่ีเตรียมไว
รองรับการอพยพ (Refuge Floor) ใชวิทยสุือ่สาร
รายงานใหหัวหนาหนวยระงบัเหตุ (Oic) ทราบ

ยุทธวิธีผจญเหตุในพ้ืนท่ีเพลิงไหม
 คนหาและชวยชีวิตผูประสบเหตุ
 การชวยชีวิตมนุษยถือเปนทางเลือก

อันดับแรกและมีความสาํคัญสงูสดุในการปฏิบติั
งาน หัวหนาหนวยตองสั่งการใหมีการปกปอง
ภารกิจชวยชีวิต เชน ฉีดน้ําไลเปลวไฟและลด
ความรอนแกเจาหนาท่ีกูภัยขณะใหการชวยเหลือ
ผูประสบเหตุ

 ผูอยูใกลอันตรายท่ีสุดตองไดรับการ
ใสใจสูงสุดและไดรับการปกปองหรือชวยชีวิต
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จาํนวนและพกิดัของผูอพยพ ใหกาํลังใจผูอพยพ
และรอการกูภัยข้ันตอไป

 ในบางกรณีสามารถกู ภัย/ชวยชีวิต
ทางหลังคาของอาคารท่ีอยูติดกนัได

 กรณีนักดับเพลิงบางนายไดรับการ
รองขอใหไปชวยเหลือผูติดอยูในอาคารระหวาง
ทําการดับไฟ จะตองรีบแจงใหหัวหนาหนวย
(Oic) รับทราบเพื่อแตงต้ังใหพวกเขาทําหนาท่ี
คนหาและชวยชีวิตโดยทันที

 หากจําเปน หัวหนาหนวย (Oic) ตอง
ใหความม่ันใจแกผูติดอยูในอาคารและกําลังรอ
ความชวยเหลือ ทําไดโดยการประกาศเสยีงตาม
สายของอาคารหรือพดูผานลําโพงมือถอือธบิาย
สถานการณและข้ันตอนการใหความชวยเหลือ

 เจาหนาท่ีประจํารถพยาบาลในท่ีเกิด
เหตุ (Ambulance Incident Officer) จะตองทํา

 หัวฉีดน้ําและมอนิเตอรซึ่ งเตรียมไว
สาํหรับปองกนัไฟลาม ใหนาํออกมาติดต้ังเตรียม
พรอมไวเพือ่สนบัสนนุการโจมตีไฟในตัวอาคาร

 หลังจากทีมฉีดน้าํดับเพลิงเขาถงึพืน้ท่ี
เกดิเหตุภายในตัวอาคารแลว ใหหนวยรถบนัได
/กระเชายกสูง (TL/Snkl) เร่ิมฉีดฝอยน้ําจาก
หัวฉีดประจาํท่ี (มอนเิตอร) ติดต้ังบนบนัไดหรือ
กระเชาไปยงัผนงัตึกดานนอกเหนอืหนาตางหองท่ี
เกดิเหตุ ปองกันไฟดานในลามออกมาขางนอก

 ปองกันไฟลาม (Prevent Fire Spread)
 หนาตางและชองเปดใหแสงเขา (Light

well) ท้ังหมดบนชัน้ท่ีเกดิเหตุเพลิงไหม ถาทําได
ใหฉีดน้ําคลุมไวดวยหัวฉีดหรือมอนิเตอรบน
รถบนัได/กระเชายกสงูหรือรถกระเชาไฮโดรลิก

 ถาจําเปน ใหฉีดน้ําจากหัวฉีดติดต้ัง
บนอาคารท่ีอยูติดกัน

 เพื่อปองกันไฟลามตามแนวด่ิงข้ึนไป
ยังชั้นบนซึ่งอยูติดกับชั้นเกิดเพลิงไหม ตองสง

หนาท่ีพยาบาลผูไดรับบาดเจ็บ และรับผิดชอบ
ในการแจงใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของรูตําแหนงของ
จดุรวมผูประสบภัย (Casualty Collection Point)
ทันทีท่ีต้ังเสร็จ

 โจมตีอัคคีภัย (Attack the Fire)
 เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดับไฟ

ตองเล็งหัวฉีด (Jet) ตรงไปยงัเพลิงไหม จากนัน้
ฉีดน้าํเพือ่ดูดซบัความรอนและลดอุณหภูมิเพลิง
ไหม นกัดับเพลิงตองพยายามทุกวิถีทางในการ
ทําลายลางอัคคีภัย หากการเขาดับไฟในอาคาร
ถกูขัดขวางดวยปริมาณความรอนท่ีเพิม่สงูข้ึน ให
ใชหัวฉีดฝอยน้าํแรงดันสงูเพือ่ทําใหบริเวณปาก
ทางเขามีอุณหภูมิลดลง (Cool down) นอกจากนี้
ฝอยนํ้าแรงดันสงูยงัใชคุมกันหนวยคนหาและกูภยั
(สวมเคร่ืองชวยหายใจ SCBA) ซึ่งลวงหนาเขา
ไปภายในตัวอาคารแลวดวย

  ภาพไฟไหมตึกสูง ป 1996

นักดับเพลิงเขาไปตรวจสอบ หากจาํเปน ใหฉีด
น้ําทวมพื้นในชวงเวลาท่ีเหมาะสม

 หากความรอนเพิม่ข้ึนถงึขีดสดุซึง่อาจ
ทําใหเกดิปรากฏการณ Flashover ตองฉีดน้าํให
เปยกเพื่อลดอุณหภูมิลงมา

 ตองพยายามปองกนัเปลวไฟลามผาน
ทอ/ชองวางตางๆ เชน ทอรอยสายไฟ ชองเปด
ใหแสงเขา ปลองลิฟตและชองเปดระหวางชั้น

 ปลองบันไดเปนเสนทางหลักสําหรับ
ผูอยูในอาคารใชหนไีฟในกรณเีกดิเพลิงไหม แต
หากไมมีการปองกนัท่ีเหมาะสมอาจจะกลายเปน
ชองทางไฟลามภายในตัวอาคาร ดังนั้นจึงตอง
พยายามทุกวิถทีางไมใหควันและเปลวไฟเขามา
ในปลองบนัได ประตูกนัควันตองปด และใหเปด
ชองทางออกบนหลังคาไวเพื่อเปนทางเลือกใน
การอพยพหนีไฟ

 เพือ่ปองกนัไฟลามตามแนวราบไปยงั
หองอยูติดกนั วัสดุติดไฟไดท่ีวางชดิผนงัท้ังหมด
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ในหองเกิดเพลิงไหม ใหร้ือออกไป หากจําเปน
ฉีดน้ําหลอเยน็ผนงัของหองอยูติดกันไวดวย

 การต้ังจุดเตรียมกําลังพลและอุปกรณ
(Setting up of a Staging Area)

 กรณเีกดิเพลิงไหมบนชัน้สงูข้ึนไป การ
ต้ังจดุเตรียมคนและอุปกรณเพือ่เขาระงบัเหตุ ให
พจิารณาต้ังบนชัน้ท่ี 2 นบัจากชัน้เกดิเหตุลงมา

 การดูแลผูประสบเหตุ (handling of
Casualties)

 การดูแลผูประสบเหตุท้ังบาดเจ็บและ
ไมบาดเจ็บ ใหปฏิบัติตามขอบังคับท่ีกําหนดไว
ในแบบแผนการระงบัเหตุอัคคีภัยอาคารสงูของ
ฮองกงอยางเครงครัด

ความปลอดภัยของบคุลากรผูปฏิบตัิ
งาน (Personnel Safety)

 หนาหนวยระงบัเหตุ (Oic) และหัวหนา
ทีมยอยในหนวย (Team Leader) ตองพจิารณา
ความปลอดภัยในประเด็นดังตอไปนี ้ตลอดการ
ปฏิบติังานระงบัเหตุ

 สมาชิกในทีมจะตองสวมชุดปองกัน
อันตรายสวนบุคคล (ชุดดับเพลิง)

 เม่ือตองสวมใสเคร่ืองชวยหายใจ SCBA
ใหปฏิบติัตามข้ันตอนมาตรฐานท่ีระบไุวใหคูมือ
อยางเครงครัด

 การใชงลิฟตนักดับเพลิง (Fireman's
Lift) ตองปฏิบัติตามขอบังคับในทุกข้ันตอน

 ระมัดระวังอันตรายจากวัตถุตกหลน
จากท่ีสูงขณะเขาไปในพื้นท่ีเพลิงไหม และให
ต่ืนตัวตลอดเวลาเมือ่อยูในหองเกิดเหตุทีม่ผีามาน
หนาทึบบังผนังกระจก เนื่องจากมีแนวโนมจะ

เกิด Flashover ซึง่มีอันตรายถงึชีวิต รวมท้ังเฝา
ระวังการพังทลายของฝาเพดาน กรอบประตู/
หนาตาง เฟอรนเิจอร ฯลฯ ท่ีอาจจะลมทับตัวนกั
ดับเพลิงทําใหบาดเจ็บได

การพิจารณาใชอุปกรณพิเศษ/การขอ
ความชวยเหลือ (Consideration for Special
Equipment/Assistance)

 เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณท่ี
กาํลังเกดิข้ึน หัวหนาหนวยระงบัเหตุ (Oic) ตอง
พิจารณาขออุปกรณพิเศษมาใชงาน เชน กลอง
อินฟราเรดสรางภาพจากความรอน (Thermal
Imaging Camera) พดัลมระบายควันชนดิความ
ดันบวก (Positive Pressure Blowers) เคร่ืองดูด
ควัน (Smoke Extractors) อุปกรณสองสวาง
(Lighting Equipment) และอ่ืนๆ

 เม่ือมีความจาํเปน หัวหนาหนวยระงบั
เหตุตองพิจารณาขอบุคลากรชาํนาญการพิเศษ

เขามาชวยเหลือในพื้นท่ีเพลิงไหม อาทิ แพทย
เฉพาะทางจากโรงพยาบาล ผูเชีย่วชาญดานการ
บริการสาธารณูปโภค ผูเชี่ยวชาญดานสารเคมี
วิศวกรผูออกแบบโครงสรางอาคาร ฯลฯ ท้ังนี้
ผูจัดการจราจรจะตองเปดชองทางใหพาหนะ
ของบุคลากรดานตางๆ ดังกลาวเดินทางเขามา
ยงัจดุเกดิไดโดยสะดวก

 กรณีมีผูประสบภัยท่ีอพยพลงมาจาก
อาคารเกิดเพลิงไหมมีสิทธิไดรับเงินทดแทน
จะตองมีเจาหนาท่ีจากหนวยงานท่ีเกีย่วของ อาทิ
กรมสวัสดิการสงัคม กรมคุมครองสทิธพิลเมือง
หรืออ่ืนๆ เขามาต้ังโตะลงทะเบยีนผูประสบภัยท่ี
เขาขายไดรับเงนิทดแทนหรือไดรับการสงเคราะห
ตามสิทธิท่ีมีอยู

 โดยปกติท่ัวไป เฮลิคอปเตอรของกรม
ดับเพลิงฮองกงจะไมไดรับการรองขอใหเขามามี
สวนรวมในการระงับเหตุเพลิงไหมอาคารสูง
และในการปรับปรุงขอกฎหมายท่ีเกีย่วของเม่ือ
ป 1996/97 ไดยืนยนั การใชเฮลิคอปเตอรใน
สถานการณอัคคีภัยจะเปนทางเลือกสดุทายและ
ใชเม่ือมีความจําเปนเรงดวนเทานั้น

การซักรายละเอียดหลังระงับเหตุ
(Debriefing)

 เนื่องจากมีบางอยางตองนํามาศึกษา
ในแตละภารกจิท่ีปฏิบติัการลุลวงไปแลว ดังนัน้
จงึควรมีการซกัถามรายละเอียดของการทํางาน
ของทุกทีมเพื่อระบุถึงความผิดพลาดท่ีควรจะ
แกไขหรือหลีกเล่ียงในการระงับเหตุคร้ังตอไป
ในขณะเดียวกันก็ใชเปนโอกาสในการยกยอง
ทีมงานของบคุคลท่ีปฏิบติังานไดดีไปในตัวดวย

 บทสรุปของการซักรายละเอียดหลัง
การระงับเหตุควรนําไปเผยแพรใหหนวยอ่ืนได
ศึกษาและแลกเปล่ียนประสบการณกนัอยางท่ัวถงึ

การฝกซอมและวางแผนลวงหนา
(Training & Pre-planning)

 การฝกซอมระงับเหตุอัคคีภัยจําเปน
ตองใหนักดับเพลิงทุกนายในหนวยเขารวม

 นกัดับเพลิงระดับหัวหนาหนวยมีหนาท่ี
วางแผนดับเพลิงลวงหนารวมถงึจดัการฝกอบรม
และทําความคุนเคยพืน้ท่ีรับผดิชอบ เพือ่ใหผูใต
บงัคับบญัชาเรียนรู จะตองทําอยางไรเม่ือเผชญิ
หนาอัคคีภัยอาคารสูง นอกจากนี้ยังตองมีการ
ฝกระงบัเหตุในสถานการณฉุกเฉินลักษณะพเิศษ
เชน อัคคีภัยมีสารเคมีอันตรายเขามาเกี่ยวของ
อัคคีภัยจากการกอการราย/วินาศกรรม เปนตน
ข้ึนอยูกับความเหมาะสมตามแผนยุทธศาสตร

     ภาพไฟไหมอาคาร Garley ในฮองกง ป 1996

8SAFET Y LIFE


