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มีผูถามความหมายของวิศวกรรมอัคคีภัย
(Fire Engineering) จริงๆ ตามมาตรฐานสากล
ไมใชวิศวกรรมปองกนัอัคคีภัย (Fire Protection
Engineering) ท่ีแพรหลายในเมืองไทย ผมไป
พบบทความเกี่ยวกับ Fire Engineering บน
เว็บไซตศูนยใหคําปรึกษาดานอัคคีภัย (The Fire
Safety Advice Centre) แหงสหราชอาณาจักร
(http://www.firesafe.org.uk/what-is-a-fire-
engineer/) จึงขอเรียบเรียงมาเลาสูกันฟงครับ

ในอังกฤษและยโุรปตะวันตก ไมงายเลย
ท่ีจะอธิบายความหมายของวิศวกรรมอัคคีภัย
มีการถกเถียงกันกนัวา ใครคนใดก็ตามท่ีอยูใน
วงการดับเพลงมานานจะเรียกตัวเองวา วิศวกร
อัคคีภัย (Fire Engineer) ไดหรือไม คําตอบคือ
ไมได หากไมมีสถาบนัวิชาชพีใหการรับรองท้ังท่ี
ประสบการณมีอยางลนเหลือและบางทีอาจจะ
เกงกวาคนไดรับปริญญามาดวยซ้ํา

สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยท่ี
สอนวิชาวิศวกรรมอัคคีภัยในยโุรปมี 2 กลุม คือ
กลุมท่ีสอนภาคทฤษฎีเพื่ อผลิตนักวิจัยและ
ท่ีปรึกษาแกภาคอุตสาหกรรมตางๆ และกลุม
ท่ี สอนภาคปฏิบั ติ เพื่ อผลิตนักดับเพลิงมือ
อาชีพสําหรับภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะเพื่อ
เปนการพฒันาศักยภาพของหนวยดับเพลิง

ในป 1997 ประชาคมยโุรปสนบัสนนุให
อังกฤษเปนฐานปฏิบติัการสรางเสริมความรูชัน้
สูงดานอัคคีภัยเนื่องจากมีความพรอมท้ังทาง
ดานสถาบนัการศึกษา บคุลากร องคความรูและ
เทคโนโลย ีแตการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญเกดิข้ึน

ในป 2006 เม่ือกฎหมายปฏิรูปความปลอดภัย
ดานอัคคีภัยป 2005 มีผลบงัคับใชซึง่งานความ
ปลอดภัยดานอัคคีภัย เปนความรับผิดชอบของ
นายจางท้ังในดานการจัดการอัคคีภัยและกูภัย

เนือ่งจากนายจางท้ังในภาครัฐและเอกชน
จํานวนมากไมสามารถประเมินความเสี่ยงดาน
อัคคีภัยดวยตัวเองได หนาท่ีนี้จึงตกไปเปนของ
ท่ีปรึกษาซึง่มีท้ังอดีตนกัดับเพลิงและบณัฑติท่ีจบ
การศึกษาดานนีโ้ดยตรง (วิศวกรรมอัคคีภัย)

ขณะเดียวกนับณัฑติท่ีจบปริญญาดานดับ
เพลิงจาํนวนไมนอยมีโอกาสรวมงานในหนวยดับ
เพลิงของรัฐทําใหสามารถสรางเสริมประสบการณ
ภาคปฏิบัติไดมากข้ึนโดยพวกเขาพบวา ภาค
ปฏิบติัของหนวยดับเพลิงงายกวาการเรียนภาค
ทฤษฎีในมหาวิทยาลัยซึง่การท่ีไดท้ังปริญญาและ
ความชํานาญภาคสนามในการดับไฟจริงทําให
พวกเขากลายเปนบคุคลท่ีทรงคุณคาและเปนท่ี
ตองการอยางสงูขององคกรตางๆ

บัณฑิตท่ีจบดานวิศวกรรมอัคคีภัยอยาง
เดียวไมสามารถเปนวิศวกรอัคคีภัยได ตองมี
คุณสมบัติและทักษะอีกหลายดานจึงจะไดรับ
การเรียกขานวาเปน “วศิวกรอคัคภียั” ไดอยาง
สมภาคภูมิ

นั่นหมายถึง วิศวกรอัคคีภัยตองจะมี
คุณสมบัติครบถวนท้ังสองทางคือ ปริญญาและ
ประสบการณ ขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได

ท้ังนี้ วิศวกรอัคคีภัย (Fire Engineer) ใน
สหราชอาณาจักและยุโรปอีกหลายประเทศ
ไมไดเรียกกันลอยๆ แตเปนตําแหนงการงานท่ี
ไดการรับรองตามกฎหมายวิชาชีพ ทําหนาท่ี
ประจําท้ังในหนวยราชการและบริษัทเอกชน

ตามกฎหมายของอังกฤษ วิศวกรอัคคีภัย
คือผูนําความรูทางวิทยาศาสตรดานอัคคีภัยมา
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ผสานเขากับหลักการทางวิศวกรรมบนพื้นฐาน
ความเขาใจเกีย่วกบัปรากฏการณและผลกระทบ
จากอัคคีภัยเพื่อทําการปองกันและระงับความ
เสยีหายท่ีจะเกดิกบัชวิีตและทรัพยสนิของนายจาง
และประชาชนท่ัวไปรวมถึงสภาพแวดลอม ซึ่ง
วิศวกรอัคคีภัยมีหนาท่ีปฏิบัติตามหลักวิชาชีพ
วิศวกรรมอัคคีภัย ดังนี้

 ประเมินอันตราย ความเสี่ยง และผล
กระทบจากอัคคีภัยท่ีจะเกิดข้ึน

 บรรเทาความเสียหายท่ี มีแนวโนม
จะเกดิข้ึนโดย

 การออกแบบ การกอสราง และการ
วางโครงราง

 การใชอาคาร วัสดุ โครงสรางอาคาร
กระบวนการทางอุตสาหกรรม ระบบการขนสง
และสิง่ใกลเคียง

 การประเมินมาตรการปองกันและ
ปกปองท่ีจําเปนในระดับท่ีเหมาะสมเพื่อจํากัด
ผลกระทบท่ีเกดิจากเพลิงไหม

 การออกแบบ การติดต้ัง การซอม
บาํรุง และ/หรือการพฒันาการตรวจจบัอัคคีภัย
การระงบัอัคคีภัย การควบคุมเพลิงไหม รวมถึง
ระบบและอุปกรณสื่อสารท่ีเกี่ยวของดวย

 การสั่งการและการควบคุมอุปกรณ
และบุคลากรตามแผนยทุธศาสตรการดับเพลิง
และกูภัย

 การสอบสวน วิเคราะห ประเมินผล
และแสดงผลตอบกลับ (Feedback) หลังเกดิเหตุ
เพลิงไหม

สําหรับคุณสมบัติดานความรู  วิศวกร
อัคคีภัยตองความรูในเร่ืองตอไปนี ้ไมวาจะดวย
การศึกษาในมหาวิทยาลัย การฝกอบรม หรือ
จากประสบการณการทํางาน

 ธรรมชาติและลักษณะของอัคคีภัย
รวมถึงกลไกการเกิดเพลิงไหม

 การลุกลามและการควบคุมอัคคีภัย
รวมท้ังผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนจาการเผาไหม

 แหลงกําเนดิอัคคีภัย
 การลุ กลามภายในและภายนอก

อาคาร/โครงสราง
 วิธีการตรวจจับ ควบคุม และ/หรือ

ดับไฟ
 การมีสวนรวมของพฤติกรรมของวัสดุ

ใหวิศวกรอัคคีภัยตองรอบรูในเร่ืองตางๆ ตอไปนี้
 วทิยาศาสตร : กลไกการลุกติดไฟของ

สวนผสมเชื้อเพลิง/อากาศ ปฏิกิริยาทางเคมี
ภายในเปลวไฟ การยับยั้ งการลุกไหม และ
ความเปนพิษ พฤติกรรมเพลิงไหม ฯลฯ

 เทคโนโลย ี : การใชไฟฟาในบรรยากาศ
ไวไฟ การปองกันอัคคีภัยในโครงสรางอาคาร
การออกแบบการตรวจจับอัคคีภัยและระบบ
สัญญาณเตือน อุปกรณปองกันอัคคีภัย หัว
กระจายน้าํดับเพลิงและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

โครงสราง เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและกระบวนการ
ท่ีเกี่ยวของกับการปองกันชีวิต ทรัพยสิน และ
สิง่แวดลอมจากอัคคีภัย

 การประสานงานและความสอดคลอง
ตองกนัของระบบนริภัยภายในอาคาร โครงสราง
ดานอุตสาหกรรมและสถานท่ีลักษณะใกลเคียง

 การนาํตัวแปรและปจจยัตางๆ ท่ีกลาว
ไปขางตนมาประยุกตใชตามแนวทางวิศวกรรม
อัคคีภัย

งานของวิศวกรความปลอดภัยอาจมีมาก
กวาท่ีระบไุวข้ึนอยูกบัตนสงักดัจะมอบหมาย ซึง่
มีท้ังในแนวรุก (Active) คือการดับเพลิง และ
แนวรับ (Passive) ท่ีเนนการปองกันอัคคีภัย
ความรูและประสบการณจะเปนตัวชี้วัดบทบาท
ของวอศวกรอัคคีภัยอีกทางหนึง่ ยิง่จบมาสงูและ
มีประสบการณมากก็จะไดทํางานสําคัญและ
มีตําแหนงสูงข้ึน

ปจจุบัน มาตรฐานของอังกฤษกําหนด
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อ่ืนๆ การดับเพลิงแบบมืออาชพี การบญัชาการ
ดับเพลิงในหนวยงาน การประเมินอันตรายใน
โรงงานอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ การสบืสวนการ
วางเพลิงและการประกันอัคคีภัย ฯลฯ

 จิตวทิยาและสรรีวทิยา : รูปแบบของ
พฤติกรรมบุคคลเม่ือเผชิญหนากับเหตุฉุกเฉิน
เชน ปฏิกิริยาตอสัญญาณเตือน การออกแบบ
เสนทางหนไีฟ การลดปฏิกริิยาและความกดดัน

 การจัดการ : ภายในหนวยดับเพลิง
สาธารณะหรือทางอุตสาหกรรม การบญัชาการ
ความเปนผูนํา การวางแผนเหตุฉุกเฉิน การ
วิเคราะหและการจัดการรายจาย/ผลท่ีจะไดรับ
การจัดการวิศวกรรมอัคคีภัยทางพาณิชย การ

ดานวิศวกรรมอัคคีภัยยงัเปนวิศวกรอัคคีภัยไมได
ตองเขาทํางานในหนวยดับเพลิงไมวาจะเปนของรัฐ
หรือเอกชนเพื่อหาประสบการณระยะหนึ่งแลว
จงึมาสอบเทียบเพือ่เขาบรรจใุนตําแหนงวิศวกร
อัคคีภัยประจําในหนวยดับเพลิงของราชการ
โรงงานอุตสาหกรรม โรงกล่ันน้ํามันและคลัง
เชื้อเพลิง อาคารสูง ฯลฯ

วิศวกรอัคคีภัยนอกจากออกแบบระบบ
ดับเพลิงในอาคารแลว ตองดับไฟเปน สามารถ
ประเมินอันตรายของอัคคีภัยได และตองรอบรู
ในเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดบรรยายไป

ควบคุมการเงิน แรงจูงใจและการทํางานเปน
กลุม ฯลฯ

 กฎหมาย : รางกฎหมาย กฎความ
ปลอดภัยท่ี มีผลบังคับใชแลว การฟองรอง
ดําเนินคดีจากเหตุอัคคีภัย การเปนพยานผู
เชีย่วชาญท้ังในคดีแพงและคดีอาญา

จากท่ีกลาวมาจะเห็นวา วิศวกรอัคคีภัย
ตองมีความรูกวางขวางในหลายสาขา และมี
หนาท่ีความรับผิดชอบมากกวาการดูแลระบบ
ปองกันอัคคีภัยของสถานประกอบการ ตาม
มาตรฐานของอังกฤษและยุโรป ผูจบการศึกษา

ต้ังแตตน เม่ือไดรับการบรรจใุนตําแหนงวิศวกร
อัคคีภัย หนาท่ีหลักคือใหคําปรึกษาแกผูบังคับ
บญัชาหรือเจาของสถานประกอบกจิการในดาน
การวางแผนปองกันและระงับอัคคีภัยอยาง
ครบถวนประบวนความ ต้ังแตประเมินศักยภาพ
ของหนวยงานไปจนถึงวิเคราะหผลกระทบใน
ดานตางๆ หากเกดิอัคคีภัยข้ึนมา

วิศวกรรมอัคคีภัยกับวิศวกรรมปองกัน
อัคคีภัยแตกตางกันตรงท่ีอยางหลังจะเนนเร่ือง
การออกแบบ ติดต้ัง และตรวจสอบดูแลระบบ
ปองกนัอัคคีภัยภายในอาคารหรือโครงสรางตางๆ
เปนหลัก แตวิศวกรรมอัคคีภัยจะรับผิดชอบท้ัง
การปองกันและระงับอัคคีภัย พูดงายๆ วิศวกร
อัคคีภัยตองเปนนักดับเพลิงไปในตัว มีความ
สามารถในการดับไฟหรือควบคุมเพลิงไหม ยิ่ง
ไปกวานั้นจะตองวิเคราะหเพลิงไหมเพื่อใหคํา
ปรึกษาแกผูบัญชาการสถานการณเพื่อสั่งการ

ระงับเหตุได ในสหรัฐอเมริกาก็คลายคลึงกัน
วิศวกรรมอัคคีภัยคือการดับเพลิงโดยใชพืน้ฐาน
วิชาการดานวิศวกรรม ไมใชแคเพียงออกแบบ
ติดต้ังระบบปองกนัในอาคารซึง่ภายหลังแยกออก
ไปเปนวิศวกรรมปองกนัอัคคีภัยซึง่เปนสาขาหนึง่
ของวิศวกรรมอัคคีภัย

สรุปบรรทัดสุดทาย วิศวกรอัคคีภัย
ตองเกงทกุอยางทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ
จบการศึกษาดานวิศวกรรมอัคคีภัยและมี
ประสบการณโชกโชนดานการดับเพลิงจาก
สถานการณจรงิ!


