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ขอมูลของสมาคมปองกนัอัคคีภัยแหงชาติ
สหรัฐฯ (NFPA) ระบหุนวยดับเพลิงในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตองออกไปปฏิบัติงานระงับเหตุ
ไฟไหมยานพาหนะชนดิตางๆ บนทองถนนทุก
สองนาทีคร่ึง โดยในแตละกรณีมีหลากหลาย
ประเด็นท่ีตองพิจารณาและใชความระมัดระวัง
ในการเขาตอบโตเหตุ ดังตอไปนี้

 ชวงเวลาที่ไฟไหมรถ (Burn Time) :
ในบางกรณ ีเม่ือนกัดับเพลิงเขาถงึจดุเกดิเหตุไฟ
ไดไหมพื้นท่ีสวนใหญของตัวรถไปแลวแตบาง
กรณีไฟลุกทวม และไหมตัวรถท้ังหมดไปแลว

 จุดเกิดเหตุ (Location)บนตัวรถ :
ไมวาจดุไหนกเ็กดิไฟไหมได ต้ังแตเคร่ืองยนตไป
จนถงึหองโดยสารและหองเกบ็ของใตกระโปรงหลัง

 อายุรถ (Age) ไมสําคัญวาจะเปนรถ
เกาหรือรถใหมเพราะไฟไหมเกิดข้ึน ท้ังรถเกา
และรถรุนใหมเอ่ียม โดยอันตรายจะแตกตางกนั
ไปข้ึนอยูกับรูปทรง และสวนประกอบของตัวรถ

 สิ่งที่บรรทุกมากับรถ (Content):
อันตรายของเพลิงไหมรถยนตอาจเพิม่ข้ึนจากสงท่ี
บรรทุกมาในตัว ท้ังนีไ้มเกี่ยวของกับรถบรรทุก
วัตถุอันตรายใดๆ

สิง่แรกทีต่องทาํเมือ่ถงึจุดเกิดเหตุ
ไมแตกตางจากอุบัติเหตุประเภทอ่ืนๆ

ทันทีท่ีหนวยแรกเขาถงึจดุเกดิเหตุจะตองทําการ
ประเมินสถานการณโดยการสํารวจตรวจสอบ
สถานท่ีและสภาพปจจยัตางๆ เพือ่หาคําตอบใน
ประเด็นตอนี้

 ไฟไหมรถหมดเกือบท้ั งคันแลวไม
สามารถชวยอะไรไดมาก หรือไฟไหมรถเพียง

บางสวนซึ่งสามารถปองกันการลุกลาม ไมให
หมดคันได

 มีรถคันอ่ืนหรือสวนของอาคารบานเรือน
อยูติดกับรถท่ีเกิดไฟไหมหรือไม

 รถคันเกดิเหตุบรรทุกวัตถเุปนอันตราย
มาหรือไม หรือมีหรือใชเชือ้เพลิงชนดิพเิศษ เชน
แกสแอลพีจี แกสธรรมชาติ หรือไฮโดรเจน
หรือไม

 มีอุปรณชนดิพเิศษ เชน แผงโซลารเซล
อุปกรณหรือโลหะติดไฟได หรือแบตเตอร่ีไฮบริด
สํารองเก็บไวในรถหรือไม

 มีคนอยูขางใน หรือรอบๆ ตัวรถซึง่ตอง
การไดรับความชวยเหลือหรือไม

ชอควรจาํ อยาลืมตรวจสอบหาสิง่ผดิปกติ
ใตฝากระโปรงรถ (Trunk) เพราะสิง่เลวรายมัก
จะซอนอยูขางใน

สําหรับคนท่ีอยูในรถไมวาจะติดอย ูภาย
ในตัวรถหรืออยูประชิดเพลิงไหม นักดับเพลิง
ตองเรงเขาไปปกปองพวกเขา ท้ังนี้ การสาํรวจ
ตรวจสอบเพื่อประเมินอัคคีภัยในภาพรวมตอง
ทําอยางรวดเร็ว แลวรีบตัดสินใจสั่งการปฏิบัติ
โดยใชยุทธวิธีท่ีถูกตองเหมาะสม

อันตรายและเหตุเกือบเปนอุบัติเหตุ
(Hazard & Near-Miss)

 ในขณะทําการประเมินอุบัติเหตุเราจะ
ตองคํานงึถงึอันตรายท่ีอยูในเหตุไฟไหมรถยนต
ซึง่มีลักษณะท่ีคาดไมถงึกบัรถรุนใหมๆ ในสรางข้ึน
มาในแตละป

อันตรายท่ีเกีย่วของกบัเสาคํ้าเสริมความ
แข็งแกรง (Strut) ติดต้ังท่ีกนัชน ฮูดกระโปรงหลัง
และท่ีอ่ืนๆ ยงัคงมีอยูจนถงึปจจบุนั ในป 1995
หนวยดับเพลิงหนวยหนึ่งเขาระงับเหตุไฟไหม
โรงเก็บรถของบานหลังหนึ่ง ซึ่งมีรถจอดรียง
รายอยูหลายคัน หนึง่ในนัน้คือพอรช 944 รุนป
1987 ซึง่ไดเกดิระเบดิโดยไมทราบสาเหตุ และ
ไมมีสญัญาณเตือนลวงหนา เสาคํ้าพุงทะลุผนัง
โรงเกบ็รถขามสระวายน้าํไปชนเสาบนัไดต้ังพืน้
ของรถดับเพลิงฝงตรงขามหางออกไป 75 ฟุต
ซีบ่นัไดหลุดออกจากแรงกระแทก มีนกัดับเพลิง
คนหนึ่งยนือยูท่ีนัน่ แตโชคดีท่ีเดินออกไปกอน
Strut จะพุงชนบนัไดและระเบดิออกเปนเสีย่งๆ

สิง่ท่ีเกดิข้ึนเรียกวาเหตุเกอืบเปนอุบติัเหตุ
(Hazard & Near-Miss) เปนอุบัติการณเกดิข้ึน
โดยคาดไมถึงและเกือบจะกลายเปนอุบติัเหตุท่ี
ทําใหเกดิการบาดเจบ็ลมตายได คือเคร่ืองเตือน
ใหนกัดับเพลิงและผูปฏิบติังานตอบโตเหตุฉุกเฉิน
ตองระมัดระวังสิ่งท่ีไมนาจะมีอันตรายหรืออยู
นอกเหนือความคาดคิดอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ
รายแรงข้ึนข้ึนมาได

มีกรณหีนึง่เกดิข้ึนกอนหนานีไ้มนานนกั
ดับเพลิงหนวยหนึง่ปฏิบติังานระงบัเหตุไฟไหมรถ
โหลดท่ีใชหนายางกวางแกมตํ่าขนาดใหญท่ีลอ
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หลัง ขณะท่ีนักดับเพลิงกําลังถอดเคร่ืองชวย
หายใจ SCBA ออก ชวงกาํลังคลายทออากาศ ยาง
ไดระเบดิข้ึน ยางขอบลอและเพลาหลังกระเด็น
ออกไปถึง 30 ฟุต นักดับเพลิงท่ียืนอยูใกลๆ
ถูกไฟไหม

อะไรกต็ามท่ีดูแลวไมนาทําใหเกดิอันตราย
รายแรงไดหรือสิง่เราคิดวาไมนาจะเกดิข้ึน นัน่คือ
Near-Miss เพื่อเปนการปองกันเหตุรายท่ีไม
คาดคิด ใหสวมชุดดับเพลิงพรอม SCBA ตลอด
เวลา รักษาระยะหางท่ีปลอดภัยระหวางตัวนัก
ดับเพลิงกับเปลวไฟไว และระลึกไวเสมอวาใน
ตัวรถยนตมีเชือ้เพลิงสะสมอยูท่ัวท้ังคันสามารถจะ
ลุกไหมรุนแรงหรือระเบิดออกมาไดทุกเม่ือ

ไฟไหมเครือ่งยนต (Engine Fire)
หากเกิดเพลิงไหมท่ีหองเคร่ืองยนตจะมี

น้าํมันเชือ้เพลิงและน้าํมันเคร่ืองเขามาเกีย่วของ
ดังนัน้นกัดับเพลิงจะตองใชโฟมหรือสารดับเพลิง
เหลวทําการระงับเหตุพรอมกับหยุดการร่ัวไหล
เพื่อปกปองสิ่งแวดลอม และจํากัดการลุกลาม
ของเปลวไฟ

ในกรณรีถยนตคันท่ีเกดิเพลิงไหมอยูนัน้
ใชเชื้อเพลิงทางเลือก (Alternative Fuel) เชน
แกสปโตรเลียมเหลว (LPG) แกสธรรมชาติ (NG)
หรือเอธานอล (Ethanol) นกัดับเพลิงจะมีความ
เสีย่งไดรับอันตรายสงูกวารถท่ีใชน้าํมันเชือ้เพลิง
ธรรมดาหรือดีเซล วิธแีกปญหาคือ พยายามปด
วาลวเชื้อเพลิงใหไดโดยเสี่ยงนอยท่ีสุดแลวปด
ใหสนิท จะชวยขจดัเพลิงไหมใหหมดไป ไมตอง
ใชน้ําเปนการตัดเชื้ อเพลิงออกไป เม่ือไมมี
เชือ้เพลิงกไ็มมีไฟ แตหากยังปดวาลวไมได ให
ใชน้าํฉีดดับไฟตอไป และตองฉีดน้าํไปหลอเยน็
(Cooling) สวนของยานพาหนะท่ีอยูติดกนัหรือ
วัตถุท่ีอยูใกลเคียงเพื่อไมใหรอนจัดแลวจุดติด
ไอสารเชื้อเพลิงท่ีร่ัวซึมออกมาได

โจมตีไฟ (Fire Attack)
ไมแตกตางจากการโจมตีไฟประเภทอ่ืน ๆ

เพื่อความไดเปรียบ ควรเร่ิมตนโจมตีไฟตรง
บริเวณยังไมถูกไฟไหมเพื่อใชเปนพื้นท่ีคุมกัน
ภัยขณะปฏิบัติงาน จากนัน้พยายามจํากัดพื้นท่ี
เพลิงไหมใหอยูเฉพาะในหองเคร่ืองพยายามอยา
ใหไฟลามออกมา ทําแบบเดียวกนักบัไฟไหมใต
กระโปรงรถระหวางหองเคร่ืองกบัหองโดยสารหรือ
ชองเกบ็ของใตกระโปรงรถกบัหองโดยสารมีแผน
เหล็กกัน้อยูพยายามจาํกดัเพลิงไหมใหอยูแคใน
หองเคร่ือง หองใตกระโปรงรถ อยาใหลามไปถงึ
หองโดยสาร โดยเฉพาหากยงัมีคนอยูในรถซึง่จะ
ทําใหไฟคลอกคนเสยีชวิีตได กรณเีปนรถมีท่ีนัง่
ดานหลังพับเก็บไดทําใหมีชองวางระหวางหอง
โดยสารกบัชองวางใตกระโปรงรถซึง่เปลวไฟอาจ
แลบเขามาทําอันตรายคนโดยสารได เม่ือเกิด
เหตุการณนีข้ึ้น ใหรีบนาํตัวคนท่ีอยูตัวรถออกมา
ขางนอกลักษณะเดียวกบัอพยพคนออกจากหอง
ท่ีเกิดไฟไหม

สาํหรับทรัพยสนิหรือของมีคาท่ีผูโดยสาร
เก็บไวในหองเก็บของใตกระโปรงรถ ควรเปน
ภาระของนักดับเพลิงในการเก็บกู ไมใหไดรับ
ความเสียหายหรือเสียหายนอยท่ีสุด

สิ่งของท่ีอยูชองใตกระโปรงรถ ดวยตัว
ของมันเองก็เปนอันตรายเชนกัน ดังนั้นนกัดับ
เพลิงสวนใหญจงึลงความเห็น ตองดับไฟรถยนต
ใหไดโดยเร็วท่ีสดุเพราะทําใหลดแนวโนมจะไดรับ
บาดเจบ็ของคนในรถและยบัยัง้ความเสยีหายของ
ทรัพยสินท้ังตัวรถเองและสิ่งท่ีอยู ติดกันหรือ
ใกลเคียง

เม่ือไฟไหมรถเต็มท่ีเปนเร่ืองยากท่ีจะ
ทําใหดับลงไปภายในเวลาอันสัน้ ยิง่รถคันใหญ
ยิง่อันตราย และแตละชิน้สวนของรถยนตเม่ือถกู
ความรอนจดัจะเพิม่ความเสีย่งใหกบันกัดับเพลิง

สูงข้ึนจนไมอาจเขาไปดับไฟในระยะประชิดได
โดยอาจตองใชแทนปนฉีดดับไฟจากระยะไกลเพือ่
ความปลอดภัยแทน หลายสวนของรถยนตทํา
ดวยพลาสติก เม่ือถกูเผาจะใหแกสพษิซึง่เปนภัย
ตอระบบหายใจอยางยิ่ง บางชิ้นสวนมีแกสอัด
เชน โชคอัพ สามารถระเบดิหรือลุกติดไฟไดงาย
จึงจําเปนตองสวมชุดดับเพลิงเต็มอัตราพรอม
เคร่ืองชวยหายใจ SCBA ไวตลอดเวลา

หากไมสามารถหลีกล่ียงการฉีดน้าํระยะใกล
ได ใหถือสายสูบเขาทางมุมใดมุมหนึง่ อยาเขา
ไปหาตัวรถตรงๆ ไมวาทางดานหนา ดานหลัง
หรือดานขาง เพราะอาจมีชิ้นสวนรถยนตพุง
ออกมาทําอันตรายได

หลังจากฉีดน้ําจนไฟดับลงไปแลว ควร
หลอเยน็ตัวรถตอไปอีกสกัระยะหนึง่เนือ่งจากเปน
ไปไดท่ีชิน้สวนท่ีรอนจดัอาจทําใหเกดิการลุกติด
ไฟข้ึนมาใหมได โดยเฉพาะสวนประกอบติดไฟ
งายภายในตัวรถ (หองคนขับและหองผูโดยสาร)
อาทิ ถงุลมนิรภัย แผงหนาปด ฯลฯ และอยาลืม
ฉัดน้ําแรงๆ เขาไปในสวนท่ีถูกปกคลุม หลืบ
ชอง รู หรือสวนบิดงอเพือ่ระบายความรอนใน
จุดซอนเรนภายในหองเคร่ืองยนตในตัวรถและ
ชองวางใตประโปรงรถ

สิง่ควรจํา
มีสิง่สาํคัญสองสามประเด็นท่ีนกัดับเพลิง

ควรจดจาํ ไวเม่ือเขาไประงบัเหตุไฟไหมรถยนต
ไดแก

 ถาทราบ หรือเขาถึงขอมูลเกีย่วกบัรถ
ท่ีเกิดไฟไหม เชน รุน แบบ ลักษณะท่ัวไป
ลักษณะพเิศษอันตรายท่ีตองระวัง ฯลฯ จะเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานเปนอยางมาก

 หากไมรูหมายเลขทะเบียนรถคันท่ี
เกดิไฟไหมได ใหสงัเกตรูปรางลักษณะ และถามี
ตํารวจอยูใกลๆ ขอใหเขาตรวจสอบหมายเลข
ทะเบยีนเพือ่หาขอมูลเกีย่วกบัตัวรถ เชน ปท่ีผลิต
ตําแหนงถงัน้าํมัน ขนาดของแบตเตอร่ี จดุติดต้ัง
ถุงลมนริภัยรวมถึงขอมูลอันตรายอ่ืนๆ เพือ่นํา
มาใชประโยชนในการวางแผนระงบัเหตุเพลิงไหม

 ใชทอนไมหรือกอนหินหนุนยางรถไว
ปองกันไมใหรถไหลหรือเคล่ือนท่ีไปมา

 หากเคร่ืองยนตของรถยังทํางานอยู
ใหเขาไปปดเคร่ืองแลวดึงกญุแจออก

 ใหระวังโลหะท่ีติดไฟไดในรถยนต เชน
แม็กนีเซียม ลิเธียม ไททาเนียม ฯลฯ ท่ีใชใน
บล็อกเคร่ืองยนต ระบบพวงมาลัย ลอรถ และ
ชิ้นสวนอ่ืนๆ ซึ่งหากลุกติดไฟจะมีควันสีขาว
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ขณะท่ีเปลวไฟจะเปนสีขาวเชนกันแตจะเขมข้ึน
และรุนแรงข้ึนเม่ือสัมผสัน้าํ นกัดับเพลิงบางคน
ฉีดน้าํลําตรง ซึง่ดูเหมือนวาจะทําใหไฟไหมโลหะ
เหลานัน้ดับลงไดแตตองทําในระยะหางท่ีปลอด
ภัย เพื่อหลีกเล่ียงสะเกด็ไฟท่ีเกิดจากปฏิกิริยา
ระหวางโลหะกับน้ําซึ่งมีความรอนสูงสามารถ
ไหมทะลุชดุดับเพลิงคุณภาพดีท่ีสุดได

 ยางรถของยานพาหนะบางชนิด เชน
ออฟโรด (Off-road Vehicles) อาจบรรจสุิง่อ่ืนๆ
นอกเหนือจากอากาศเขาไปดวย ยางบางรุนใส
โพลียรีูเทนเขาไปเพือ่ปองกนัยางแบนและใหการ
ขับข่ี ท่ี ม่ั นคงตลอดเวลา ขณะท่ี บางรุ นใส
บลัลาสตเหลว (Liquid Ballast) เพือ่ถวงน้าํหนกั
หรือใชสารอ่ืนๆ แคลเซียมตลอไรด ไกลซอล
เมธานอล หรือแมกระท่ังน้าํผัก (Beet Juice)
เกบ็ไวในบริเวณท่ีทําใหแข็งตัว ซึง่ตามปกติแลว
สิง่ตางๆ เหลานีมี้อันตรายเฉพาะตัวรวมถงึแนว
โนมจะทําใหเกิดไฟไหมหรือการระเบิด

 จินตนาการถึงสิ่งท่ีซอนอยูภายในรถ
ท้ังท่ีถกูและผดิกฎหมายทุกอยางเปนไปไดท้ังนัน้
ไมเวนแมแต “คารบอมบ” แมวาในโลกแหง
ความเปนจริงจะไมเลวรายถงึขนาดนั้น แตการ
จินตนาการถึงอันตรายท่ีคาดไมถึงจะทําใหเรา
ระมัดระวังตัวเองมากยิง่ข้ึน

 เปนความจริงท่ีวาไฟไหมรถยนตเกิด
ข้ึนบอยมากจนนกัดับเพลิงแทบไมมีเวลาทบทวน
ความผดิพลาดจากคร้ังกอน เม่ือเขาไประงบัเหตุ
จึงมีสวนทําใหไดรับอันตรายถึงข้ันเสียชีวิต ใน
หลายกรณีสิ่งท่ีตองย้ําเตือนกันไวก็คือ ใหใช
ความระมัดระวังถงึขีดสดุ และใชวัสดุอุปกรณให
เต็มท่ีอยากลัวสิ้นเปลือง เนื่องจากไฟไหมยาน
ยนตเปนการปฏิบติังานท่ีอันตรายอยางยิง่ รถท่ี
มีขนาดใหญหรือรูปรางแปลกพสิดารมากเทาไหร
นั่นหมายถึงอันตรายจะมีมากข้ึนเทานั้น ท่ี
สาํคัญ คือผลขางเคียงจากไฟไหมรถ คือไฟไหม
โลหะ(Class D) ท่ีดับยากมากและจะปะทุรุนแรง
ข้ึนทันทีท่ีฉีดน้าํใส ตองใชผงแหง (Dry Powder)
ท่ีผลิตข้ึนมาเฉพาะเทานั้น ใชดับไฟประเภทนี้

กฎทองในการดบัไฟไหมรถยนต
เม่ือไปถงึท่ีเกดิเหตุแลวเห็นเปลวไฟครอบ

คลุมรถคันนัน้ นัน่หมายถงึรถเสยีหายไปท้ังหมด
แลว อะไรคือความเสียหายท่ีวานั้น กอนหนานี้
มูลคาความเสยีหายจะวัดท่ีคาซอมท้ังหมดเปรียบ
เทียบกบัราคาขายตอในสภาพกอนถกูไฟไหมคา
ซอมท่ีมากกวาราคาขายนัน่คือคาความเสยีหาย
แตปจจบุัน ไมเปนเชนนัน้

เพือ่ใหเปนไปตามมาตรฐานสาํนกัความ
ปลอดภัยในการจราจรทางหลวงแหงชาติสหรัฐฯ
(NHTSA; National Highway Traffic Safety
Administration) ผูผลิตจะออกแบบแผนเหล็ก
รับแรงกระแทกหรือความรอนเพือ่ดูดซบัแรงทํา
จากการชนหรือเพลิงไหมกอนถึงตัวผูโดยสาร
โดยจะเปนเหล็กบางๆ ใชความรอนไมมากนกัก็
รีดใหเขารูปเดิมได

เหล็กซบัแรงดังกลาวจะบผุนงัโดยรอบหอง
โดยสารโดยเฉพาะดานหนาและดานหลังเรียกวา
"พืน้ทีร่อยยับ" (Crumple zones) ซึ่งชางซอม
จะเอามาใชตอซึง่มีความเปนไปไดวาความแข็งแรง
จะลดลงไป

ในขณะท่ีนกัดับเพลิงคิดวาตัวเองเสีย่งชวิีต
เพื่อรักษาทรัพยสินของคนอ่ืนมูลคาหลายแสน
หรือนบัลานบาทในการรักษารถยนตไมใหไฟไหม
วอดท้ังคัน จริงๆ แลวเขาเพียงแคเอาเหล็กแผน
ซับแรงบางๆ ราคาไมกี่พันบาทกลับคืนมาใช
ใหมเทานั้นเอง

การโจมตไีฟเริม่ตนทีส่ถาน ี
ดวยเหตุยานพาหนะสมัยใหมสรางข้ึนดวย

เทคโนโลยทัีนสมัย ถาเราไมรูเร่ืองพวกนีอ้าจตอง
เผชญิหนากบัอันตรายท่ีคาดไมถงึได ดังนัน้การ
ฝกยทุธวิธโีจมตีไฟไหมรถยนตจงึเปนสิง่จาํเปน
ท่ีตองกระทําอยางหลีกเล่ียงไมได

หลักการสาํคัญของการระงบัอัคคีภัยยานยนต
คือการโจมตีไฟไหมรถท่ีไดผลและปลอดภัยไดมา
จากการประเมินอัคคีภัยท่ีดี (Good Size-up) ซึง่
มีดวยดวย 4 กระบวนการ ไดแก

1. ประเมินการรับแจงเหตุจากศูนยวิทยุ
(Dispatch Size-up)

2. ประเมินเม่ื อเข าใกล ท่ี เกิ ดเหตุ
(Approaching Size-up)

3. ประเมินเม่ือเขาถงึท่ีเกิดเหตุ (Arrival
Size-up)

4. ประเมินจากท่ีเกิดเหตุ (On scene

Size-up)
ประเมินการรับแจงเหตุจากศูนยวิทยุ

(Dispatch Size-up) ใหปฏิบติัดังนี้
 ถามย้าํกับศูนยวิทยุถึงจุดเกดิเหตุเพื่อ

ใหทราบชดัเจนวา เหตุเกดิตรงไหน
 ถามขอมูลเพิม่เติม เชน รถท่ีเกิดเหตุ

อยูบนถนนหลวง ถนนในยานชุมชน ถนนท่ีมี
การจราจรติดขัดมาก หรืออยูในโรงรถ

หากรถท่ีไฟไหมอยูบนถนนยานชุมชน
หรืออยูในโรงรถ ตองเรียกรถดับเพลิงเพราะ
มีแนวโนมจะเกิดไฟไหมอาคารข้ึน

 รถท่ีเกดิไฟไหม เปนไฟไหมข้ึนมาเอง
หรือไฟไหมเปนผลมาจากการชน

 หากไฟไหมรถเกดิจากการชนกนั ตอง
เรียกหนวยบริการทางแพทยฉุกเฉิน เพราะเปน
ไปไดท่ีจะมีผูไดรับบาดเจบ็สาหัส

การท่ีเราประเมินอันตรายต้ังแตไดรับ
แจงเหตุ ดวยการถามรายละเอียดใหไดมากท่ีสดุ
จะทําใหเราเรียกหนวยงานอ่ืนท่ีจาํเปน ใหเขาถงึ
ท่ีเกิดเหตุโดยเร็วไดซึ่งหากเรารอไปเรียกตอน
ไปถงึจุดเกิดเหตุแลว อาจจะชาเกนิไป

ขอควรจํา
คนท่ัวไปมักไมรูวามีหนวยงานใหความ

ชวยเหลือหนวยงานไหนบางโดยเฉพาะหนวยงาน
อาสาสมัครท่ีจะเขามาในท่ีเกิดเหตุ นกัดับเพลิง
เทานัน้ท่ีรูดีวามีหนวยไหนบางสามารถเรียกให
เขามาชวยเหลือได แตบางหนวยอยูไกล ตอง
ใชเวลาเดินทาง 10-20 นาที ดังนัน้ ถาเรียก
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ไวกอนต้ังแตเร่ิมออกเดินทางหนวยงานเหลานัน้
จะมาถึงท่ีเกดิเหตุพรอมๆ หับหนวยดับเพลิง

ประเมิ นเมื่ อเข าใกล ที่ เ กิ ดเหตุ
(Approaching Size-up) ปฏิบัติตอไปนี้

 สังเกตสิง่ตางๆ ตามเสนทางท่ีผานไป
บางอยางอาจตองประเมินใหมจากท่ีไดทํามาแลวใน
การประเมิน การรับแจงเหตุ

 ตรวจสอบทิศทางลมวาไปทางไหน
การติดต้ังรถดับเพลิงและอุปกรณตางๆ ใหอยู
เหนอืลม (Up wind)

 สภาพพืน้ท่ีของจดุเก ิดเหตุเปนอยางไร
(ตัวอยางเชน รถท่ีไฟไหมจอดอยูบนเนินเขา)

 อันตรายท่ีมีตอผูปฏิบติังาน เชน มีการ
สญัจรของยวดยานหนาแนน หรือใชความเร็วสงู
เสีย่งตอการเกดิอุบัติเหตุขณะปฏิบติังาน

 มีคนมุงดูมากหรือไม และพวกเขา
กําลังทําอะไร (อาจกาํลังใหความชวยเหลือ)

ประเมินเมือ่เขาถึงที่เกิดเหต ุ (Arrival
Size-up) ใหปฏิบติัดังนี้

ขณะยังอยูบนรถดับเพลิงใหมองออก
มาขางนอกแลวประเมินสถานการณใหมตามหัวขอ
ดังตอไปนี้

 เปลวไฟมีมากหรือไม  เพลิงไหมมี
ขนาดใหญตองใชเคร่ืองดับเพลิงหรือสายสบูจึง
จะดับได

 ภายในตัวรถมีคนอยูหรือไม
 รถถูกไฟไหมเปนรถรุนใหมหรือรถ

รุนเกา
 ไฟไหมมีลักษณะอยางไร (ไหมดาน

หนาหรือดานหลังท้ังหมด ไหมเฉพาะตัวหองโดย
สาร หรือไฟไหมทุกสวนของตัวรถ)

 ตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมหรือ
ไม

ประเมนิจากทีเ่กิดเหต ุ(On scene Size-
up) ใหปฏิบติัดังนี้

ใหเดินสํารวจตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ 360
องศา เพือ่ประเมินใหมดังนี้

 ไฟมีมากนอยแคไหน (เทาท่ีปรากฏ

แกสายตา)
 ผูอยูในรถท้ังหมดไมไดอยูในตวัรถ ใชหรือ

ไม  ผูบาดเจบ็ออกมานอกตัวรถแลวหรือไม
 รถถูกไฟไหมเปนรถรุนใหมหรือรถ

รุนเกา
ท้ังนี้ การประเมนิอัคคีภัยท่ีดียอมไดมา

จากการฝกฝนจนเกิดทักษะไมใชเพราะแรง
กระตุนจากเหตุการณเฉพาะหนา

 ประเมนิประเภทของไฟไหมรถ เพือ่
ใหรูวาเปนไฟไหมลักษณะใดดังตอไปนี้

 ไฟไหมชวงหนารถ(Front end fire) ไฟ
ไหมต้ังแตกันชนหนาจนถึงหนาปดรถในหอง
คนขับ

 ไฟไหมชวงทายรถ (Rear end fire) ไฟ
ไหมต้ังแตเบาะหลังจนถงึกนัชนหลัง

 ไฟไหมตัวรถ (Compartment fire) ไฟ
ไหมต้ังแตหนาปดจนถงึเบาะหลัง

 ไฟไหมท้ังคัน (Fully involved fire) ไฟ
ไหมจากกันชนหนาจนถึงกันชนหลัง หรือมี
ลักษณะรวมกันของไฟไหมขางตนใดๆ สอง
ลักษณะ

เม่ื อประเมินจนทราบเปนไฟไหมรถ
ลักษณะใดจะทําใหการโจมตีทําไดงายและมี
ความปลอดภัยข้ึน

ใหมองยอนกลับไปท่ีเทคโนโลยีใหมๆ ท่ี
เราไดศึกษา เราจะรูวามีอันตรายใหมๆ  กวา 47
รายการท่ีแตกตางกนัจากผูผลิตรถยนตรายใหญ
ของโลกอยาง BMW ซึง่แบบเลือกถงุลมนริภัย ถงึ
22 แบบภายในรถยนตคันเดียว เม่ือรวมถึง
อันตรายอ่ืนๆ จึงเปนไปไมไดท่ีคนๆ หนึ่งจะ
จดจําไดท้ังหมด และบอกใหคนอยูในรถรับรูถงึ
อันตรายเหลานั้น แตขอใหจําประเด็นสําคัญๆ
ไดแก

 ไฟไหมชวงหนารถ (Front end fire)
อาจจะมีอันตราย เชน

 เสาคํ้ากันชนหนา (Front bumper
struts)

 เสาคํ้ากระโปรงหนารถ (Hood struts)

 ยางหนาสองขางอาจระเบดิ
 ตัวปลอยแกสเขาถุงลมนิรภัย (Gas

Inflator) ติดต้ังบนหลังคารถ (A Post)
 ชิ้ นสวนท่ี เปนหรือมีส วนผสมของ

โลหะแม็กนีเซียม
 ไฟไหมชวงทายรถ (Rear end fire)

อาจจะมีอันตราย เชน
 เสาคํ้ากระโปรงทายรถ (Hood struts)
 ยางหลังสองขางอาจระเบดิ
 ตัวปลอยแกสเขาถุงลมนิรภัย (Gas

Inflator) ติดต้ังท่ีเสาคํ้าหลังคารถดานหลังสุด
(C or D posts)

 ถงับรรจแุกสทําดวยพลาสติก
 สายน้ํามันเชื้อเพลิงมีความดัน
จากการประเมนิเพ่ือแยกประเภทไฟไหมรถ

เราสามารถกาํหนดไวในใจถงึอันตรายท่ีตองเผชญิ
เม่ือเขาไปในท่ีเกิดเหตุซึง่จะชวยใหเราตัดสนิใจ
ในการโจมตีไฟเร็วและปลอดภัยข้ึน อาทิ

 ไฟไหมชวงทายรถ (Rear end fire)
 ผลการประเมิน: ไฟไหมชวงทายรถ

เปนรถรุนใหม เกดิเหตุตรงทางลงเขา
 แผนการโจมตีไฟท่ีคิดไว: ภายในไมกี่

นาทีจะฉีดน้าํลงไปท่ีรถ ใหทุกคนออกไปใหหาง
ตัวรถ ใหนกัดับเพลิงสองสามคนฉีดน้าํไปท่ีดาน
ขางตัวรถเพือ่หลอเยน็ถงัน้าํมันแลวหาวัสดุมากัน้
น้าํไว หยดุฉีดน้าํและทําการประเมินผลการโจมตี
ข้ันแรก เพือ่ดูวาการแยกประเภทไฟไหมรถ ชวย
ในการโจมตีไฟไดบางหรือไม

การตดิตัง้หรอืวางตาํแหนงอปุกรณดบั
เพลงิ เปนอีกหนึง่ปจจยัสําคัญในการโจมตีไฟ

ถาสามารถทําได ตองใหรถดับเพลิง และ
อุปกรณตางๆต้ังอยูทิศเหนอืลมจากตัวรถท่ีไฟไหม
เนื่องจากปจจุบันตัวรถมีสวนประกอบพลาสิก
ท่ีพื้นฐานเปนสารไฮโดรคารบอน 20%-60%
เม่ือถูกเผาไหมจะปลอยแกสพิษนานาชนิดนับ
รอยชนิด รวมถึงควันหนาทึบสีดําท่ีทําใหมอง
อะไรไมเห็น

รถดับเพลิงและอุปกรณใชระงบัเหตุตองอยู
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เหนือลม ถอืเปนกฎท่ีจะตองปฏิบัติกว็าไดเนือ่ง
จากหากอยูใตลม นักดับเพลิงจะตองถกูควันไฟ
และแกสพษิจากชิน้สวนพลาสติกถกูเผาไหมพุง
เขาใสจนไดรับอันตรายกอนจะลงมือทํางานดวย
ซ้ําไป

ทศิทางของเครือ่งมอืและอปุกรณ
 แผงควบคุมเคร่ืองสูบน้ําตองหันหนา

ไปยังตัวรถท่ีถูกไฟไหม เพื่อใหผูควบคุมเคร่ือง
สบูน้าํเห็นภาพเหตุการณไดชดัเจน หากจุดเกดิ
เหตุอยูบนถนนหลวง จะตองมีเคร่ืองปองกันรถ
ท่ีว่ิงมาดวยความเร็วพุงตรงมายงัผูควบคุมเคร่ือง
สูบน้ําดวย

การวางตาํแหนงเครือ่งมอืและอปุกรณ
 กรณีรถเกดิเพลิงไหมอยูบนทางหลวง

ตรงบริเวณไหลทางรถดับเพลิงและอุปกรณตอง
ต้ั งในทิศทางทแยงมุมกับตัวรถท่ี เกิดเหตุ
โดยจอดขวางเลนในและเลนท่ีอยูติดกันไวเพื่อ
ใหเปนแนวกาํแพงขนาดใหญ ปองกนัไมใหรถว่ิง
เขามาชนนักดับเพลิงท่ีกาํลังปฏิบติังาน

การจายน้าํและการฉดีน้าํ
 สมัยกอน การดับไฟไหมรถยนตใช

สาย สบูขนาด 1 นิว้หรือเล็กวาเล็กนอยกเ็พยีงพอ
แลว แตปจจบุนั เทคโนโลยยีานยนตสงูข้ึน ความ
รุนแรงของเพลิงไหมและอันตรายมีมากกวาเดิม
จึงตองใชสูบ และหัวฉีดขนาดใหญใชฉีดน้ําใน
ปริมาณมาก ดวยความเร็วและระยะท่ีไกลข้ึน
อยางนอยท่ีสดุตองเลือกสายสบูขนาด 1 3/4 นิว้
และหัวฉีดท่ีปรับไดใชฉีดดับไฟไหมรถโดยสามารถ
จะใชแรงดันฉีดดับเปลวไฟใตทองรถพรอมกับ
ทําความเย็นถังน้ํามันจากระยะหางท่ีปลอดภัย
อีกท้ังยงัใชฉีดเปนฝอยละเอียดเพือ่หลอเยน็สวนท่ี
ยังไมไหมของตัวรถ และคุมกันนกัดับเพลิงจาก
เปลวไฟท่ีลุกวาบข้ึนอยางฉับพลันจากเหตุไม
คาดฝน

กฎการดบัไฟไหมรถยนตทีห่ามละเมดิ
ดงัตอไปนี้

1. หามเขาไปใกลรถยนตทีไ่ฟไหมโดย
ไมมีเครื่องกําบังตวั ชิน้สวนของรถยนตในทุก
วันนีเ้ม่ือถกูเผาไหมจะปลอยแกสพษิหลายชนดิ
ออกมา อีกท้ัง ยงัทําใหเกดิความรอนสงูมาก ซึง่
ท้ังแกสพษิและความรอนสูงสามารถฆาคุณได

2. อยาเสีย่งใหตวัเองไดรบับาดเจ็บเพือ่
เขาไปรักษารถที่กําลังลุกไหม  เนื่องจากมัน
กลายเปนเศษเหล็กต้ังแตคุณเขาไปถงึท่ีเกดิเหตุ
แลว อยาลืมกฎการระงบัเหตุขอท่ีวา เม่ือเขาถงึท่ี
เกดิเหตุเห็นเปลวไฟลุกทวมรถ มีแคแผนเหล็ก

บางๆ กัน้รอบหองคนขับและหองผูโดยสารราคา
50 ดอลลารเทานัน้ท่ีคุณจะเอามันคืนมาได คุณ
จะเสีย่งชวิีตเพื่อสิ่งนี้หรือ

3. อยาเดนิผานสวนทีกํ่าลงัลกุไหมของ
ตัวรถ เคยมีกรณีกันชนขนาดใหญระเบิดแลว
ไปกระแทกตัวนักดับเพลิงลมลงไดรับบาดเจ็บ
เพราะเสาคํ้าอัดแกสหรือ Strut เม่ือไดรับความ
รอนมากๆจะเกดิการระเบดิ ชิน้สวนตางๆ จะพุง
กระจายออกไปทุกทิศทางดวยความเร็วสูง ซึ่ง
สามารถทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือ มีบาดแผล
ฉกรรจ ลองนกึภาพดูเหล็กแกนกลางของ Strut
พุงเสยีบขาคน เชือ่วาคุณคงไมอยากจะเปนคนๆ
นั้นแนนอน

4. อยาใหสวนของรางกายเขาไปในตัวรถ
จนกวาจะแนใจวา ช้ินสวนตางๆ ของรถยนต
เย็นลงแลว จาํไววา ถงุลมนริภัยสามารถพองตัว
ออกมาจนถงึดานลางสดุและตัวปลอยแกสสามารถ
ดันสิง่ตางๆ ออกมาทุกทิศทางมันคือระเบดิมือท่ี
ถอดสลักแลวนัน่เอง ซึง่ท้ังตัวถงุลมและตัวปลอย
แกสเขาถุงลมทําอันตรายคุณถงึตายได

5. อยาเปดฝากระโปรงรถดานหนาหรือ
ดานหลังรวมถึงประตูทาย โดยไมไดเปดปลาย
ออกแลวทําความเย็นเสาโชค (Strut) ใหเย็นลง
เสียกอน ชิน้สวนเหลานีจ้ะซอนอยูในซองไนลอน
ซึ่งสามารสสะสมความรอนจนทําใหเกิดระบิด
ได โดยแกสหรือน้ํามันในเสาโชคจะทําใหเกิด
แรงดันสงู และแทงเหล็กแกนกลางสามารถพุง
ออกมาทําอันตรายคนท่ีอยูบริเวณนั้นได

คาดการณถึงสิ่ งที่ ไมคาดคิดวาจะ
เกิดขึน้ในเหตไุฟไหมรถ

ในการระงบัเหตุเพลิงไหมยานยนตชนดิ

ตางๆ สิง่ท่ีจะตองระมัดระวังอยางยิง่ยวด ไดแก
อันตรายท่ีเกิดข้ึนมาโดยไมคาดคิดหรือเหนือ
ความคาดหมาย ซึ่งรถแตละรุนแตละแบบจะมี
อันตรายลักษณะนี้เกิดข้ึนเสมอ ดังนั้น นักดับ
เพลิงจึงตองศึกษารายละเอียดของรถรุนตางๆ
ท่ีว่ิงบนถนนหลวงวา เม่ือเกิดไฟไหมแลวจะมี
อันตรายท่ีเกิดข้ึนทันทีและอันตรายท่ีคาดไมถงึ
อะไรบาง โดยเฉพาะประเภทหลังจะนากลัวกวา
เพราะเราไมรูหรอกวาเปนอะไรจนกระท่ังได
เกดิข้ึนแลว บางคร้ังทําใหเราไดรับบาดเจบ็หรือ
เสียชีวิตไดอยางงายดายซึ่งเราจําเปนจะตองรู
ลวงหนาใหไดวา รถรุนไหนมีอันตรายท่ีไมคาด
คิดจะวาเกิดซอนเรนไวบาง แลวหาทางปองกัน
เอาไวจากหนกัจะไดเปนเบาหรือไมเปนอะไรเลย

โดยท่ัวไป รถรุนเกาไมคอยมีแกสพิษ
หรือการระเบิดเกิดข้ึน จะมีแตความรอนจัด
ท่ีจะตองระวังไวโดยเฉพาะเม่ือเปดฝาปดตางๆ
หรือกระโปรงรถ หากไมรอบคอบและไมไดสวม
ชุดปองกันอาจเกิดไฟลวก เพราะรถรุนเกาจะ
ใชโลหะคุณภาพสูงท่ีนาํความรอนไดดี ในขณะ
ท่ีรถรุนใหมสรางดวยเทคโนโลยีชั้นสูง ต้ังแต
 เคร่ืองยนตจนถึงตัวถังและยางรถ อันตราย
เฉพาะหนาและท่ีซอนเรนจึงมีมากกวาไมวาจะ
เปนแกสพิษความรอนจัดและการระเบิด สวน
อันตรายซอนเรนหรือเหนือคาดคิดก็คือวัสดุท่ี
ประกอบเปนตัวรถจะมีลักษณะอมความรอน
แมไฟจะดับไปนานแลว แตยงัมีความรอนสงูอยู
สามารถทําใหผวิหนงัไหม หรือทําใหเกดิการลุก
ติดไฟข้ึนมาใหมหรือการระเบิดได

แนวทางแกปญหาเฉพาะหนาเม่ือไฟไหมรถ
หากคุณเปนคนขับรถขณะเกิดเพลิงไหม
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ไมวาจะเปนไฟไหมรถข้ึนมาเองหรือถกูวางเพลิง
ใหต้ังสติอยาต่ืนตระหนก และใหปฏิบัติตามข้ัน
ตอนตอไปนี้

 ใหสัญญาณไฟแกคนท่ีตามมาแลวขับ
ไปชิดขอบทาง

 เม่ือจอดรถเขาท่ีแลว ใหดับเคร่ืองยนต
 นําตัวเองและทุกคนท่ีอยู ในรถออก

มาจากตัวรถโดยเร็ว
 อยูใหหางจากตัวรถในระยะปลอดภัย

แตอยาอยูดานหนาเพราะไฟไหมอาจทําใหกลไก
บางอยางดันใหกนัชนพุงออกมาแลวทําอันตราย
คนท่ียนืขวางหนาได

 ใหสญัญาณเตือนแกรถท่ีผานไปมา
 แจงหนวยฉุกเฉินหรือหนวยดับเพลิง

ในทองท่ีเขามาระงับเหตุ
 อยาพยายามดับไฟดวยตัวเอง หากไม

เคยผานการฝกอบรม หรือมีประสบการณดับ
ไฟไหมรถยนตมากอน

 ใหระมัดระวังการระเบดิและการไดรับ
แกสพษิจากเพลิงไหม แตการไดรับแกสพษิเปน
สาเหตุทําใหเกิดการเสียชีวิตสูงกวาการระเบิด
ดังนัน้ พยายามหลีกล่ียงการสดูดมแกสพษิและ
ควันท่ีเกิดจากไฟไหมรถในทุกรณี

 กรณเีกดิไฟไหมเคร่ืองยนต การเปดฝา
ประโปรงมีความเสี่ยงจะไดรับอันตรายสูงมาก
เนือ่งจากเปนการนาํอากาศ(ออกซเิจน)เขาไปให
ไฟท่ีอยูขางใน มีผลทําใหเพลิงไหมขยายตัวหรือ
ลุกรุนแรงข้ึน ยกเวนเปนการเปดโดยนกัดับเพลิง
ท่ีมีเคร่ืองดับเพลิงชนดิยกห้ิวเตรียมพรอมใชงาน
ในหลายประเทศออกกฎเมือ่จะเปดฝากระโปรงรถ
ตองมีเคร่ืองดับเพลิงเตรียมพรอมใชงานไวดวย
มิฉะนั้นหามเปด และการเปดจะตองไมยกข้ึน
จนสดุ แคแงมใหเปนชองสาํหรับฉีดสารดับเพลิง
เขาไปขางในไดอยางท่ัวถงึเทานัน้กพ็อ หลังจาก
ฉีดสารดับเพลิงเขาไปในหองเคร่ืองท่ีเกดิไฟไหม

แลวใหท้ิงไวและหามกลับเขาไปในรถจนกวานกั
ดับเพลิงจะบอกวาไฟดับสนทิและปลอดภัยแลว
เนือ่งจากหลังไฟดับใหมๆ อาจมีเศษวัสดุสมัผสั
กบัความรอนท่ีหลงเหลืออยูทําใหไฟปะทุข้ึนมา
ใหมได

ไฟไหมโลหะแมก็นเีซยีม
เพือ่เปนการลดน้าํหนกัตัวรถลงใหมากตาม

ตองการ ผูผลิตสวนใหญเลือกโลหะแม็กนีเซยีม
ซึง่มีความแข็งแกรงแตน้าํหนกัเบาแค 1/3 ของ
อะลูมิเนียมท่ีมีมวลเทากัน แตขอเสียคือ เม่ือ
แม็กนี้เซียมลุกติดไฟข้ึนมาจะดับยากท่ีสุด

ไฟไหมแม็กนี้เซียมจะมีปฏิกิริยารุนแรง
เม่ือสัมผัสน้ํา ทําใหนักดับเพลิงเสี่ยงจะไดรับ
บาดเจ็บสาหัสทุกคนรูพิษสงของไฟไหมโลหะ
ประเภทนี้ดี แตสวนใหญมักจะรับรูแตเพียงวา
โลหะแม็กนีเซียมมีในเคร่ืองยนตโฟลกสวาเกน
(VW)รุนเกาท้ังท่ีรถยนตในทุกวันนีมี้สวนประกอบ
ท่ีทําดวยแม็กนีเซียมมากมายหลายชิ้นสวน
อาทิ บล็อกเคร่ืองยนต ท่ีครอบวาลว ชองนํา
อากาศเขาชุดขับเคล่ือน (เกียร) ตัวถังรถใหญ
ตะแกรงรถ ชุดพวงมาลัย ลอรถท่ีเรียกกันวา
"ลอแมก็"แผงหนาปด ชดุชวยระบายความรอน
ท้ังหมดของฟอรด F-150

แม็กนี้เซียมในบางสถานะมีคุณสมบัติ
หมือนไมยิ่งมีขนาดเล็กจะติดไฟงาย แตท่ีไม
เหมือนไมก็คือ แม็กนีเซียมตองมีพื้นท่ีผิวหนา
ท้ังหมดรอนจดัจงึจะลุกติดไฟ ดังนัน้แม็กนเีซยีม
สวนท่ีเปนผง หรือสะเก็ดจะติดไฟอยางรวดเร็ว
สวนท่ีเปนแผนหรือแทงมักไมลุกติดไฟงายเพราะ
ผิวหนาบางสวนยังเย็นอยู

นกัวิทยาศาสตรหลายรายยงัไมสามารถ
สรุปไดวา อะไรคือสาเหตุท่ีทําใหแม็กนเีซียมท่ี
ลุกติดไฟมีปฏิกิริยารุนแรงตอน้ํา แตสามารถ
ระบุชัดเจน เม่ือแม็กนีเซียมจุดติดไฟข้ึนมาจะ
กลายเพลิงไหมท่ีใหแสงสีขาวและความรอนสูง

มาก สวนใหญไมสามารถดับไดดวยน้าํ เนือ่งจาก
จะเกิดปฏิกิริยาใหความรอนสูงข้ึน และปลอย
แกสไนโตรเจนออกมาในปริมาณหนาแนน

ดังท่ีเราทราบกันดีอยูแลววา น้ําจะมี
ปริมาณเพิม่ข้ึน 1,700 เทา เม่ือกลายเปนไอใน
ทางกลับกนั เม่ือโมเลกลุแตกออกจนมีขนาดเล็ก
ลงไปอีกเม่ือสัมผัสกับความรอนจากไฟไหม
แม็กนีเซยีม อีกท้ังยงัไดรับแรงจากการแตกตัว
ของโมเลกลุแม็กนเีซยีม เปนแกสไนโตรเจนท่ีมี
ลักษณะการระเบดิจากจดุศูนยกลางทําใหละออง
น้าํยิง่ทวีความรุนแรง ยิง่ไปกวานัน้ขณะเกดิการ
ระเบดิในอากาศ จะมีออกซเิจนเขาไปเพิม่ทําให
ความรอนสูงข้ึน และเปลวไฟมีความเขมขนข้ึน
จนถงึจดุท่ีสามารถละลายเม็ดโลหะแม็กนเีซยีม
และวัสดุอ่ืนใหกลายเปนโลหะหลอมพุงกระเซน็
นอกอมาทุกทิศทางทําใหนกัดับเพลิงแมจะสวม
ชุดดับเพลิง กไ็ดรับอันตรายจากการไหมได

คําเตือน! อยาจองไฟไหมแม็กนีเซียม
เปนเวลานาน เนื่องจากความเขมของแสงขณะ
แม็กนีเซียมลุกติดไฟจะมีปริมาณเทากับแสงท่ี
เกิดจากการเชื่อมอารกซึ่งมีความเขมกวาการ
มองพระอาทิตยในระยะปกติซึ่งจะทําตาพรา
หรือมองไมเห็นไปชั่วขณะและจะรูสึกเหมือนมี
เม็ดทรายอยู ในดวงตา การมองโดยบังเอิญ
หรือมองแวบเดียวแลวถอนสายตาออกมาจะไม
เกดิอันตรายมาก นกัแตหากจะจองมองตองสวม
แวนกรองแสงแบบชางเชื่อมหรือหนากากชาง
เชือ่มจงึจะปลอดภัยตอสายตา

ผูท่ีเปนผูบญัชาการสถานการณ (IC) ตอง
สั่งใหมีการอพยพคนในบริเวณนั้นออกไปให
หางจากไฟแม็กนีเซียม เนื่องจากมีความสวย
งามดึงดูดใหคนเขามามุงดู แตตองบอกใหพวก
เขารูวาภายใตความสวยงามของเปลวไฟสขีาวนัน้
มีอันตรายรายแรงซอนอยู  ท้ั งอาจทําใหตา
บอดถาวรไปจนถงึโลหะหลอมเหลวท่ีอาจพุงใส
ทําใหบาดเจบ็เปนแผลฉกรรจได

ในกรณไีดรับบาดเจบ็ท่ีดวงตาจากการมอง
แสงจาเปนเวลานานใหรีบไปพบแพทยซึ่งจะ
ไดรับการรักษาในลักษณะเดียวชางเชือ่มเจบ็ตา
จากการทํางาน

คาํเตอืน! ชดุดับเพลิงอาคาร (Structural
firefighting gear) ไมสามารถปองกนัความรอน
จากไฟไหมแม็กนเีซยีมได เปลวไฟและสะเกด็ไฟ
ท่ีเกดิจากปฏิกริิยากบัน้าํมีความรอนสงูในระดับ
5400  ํ F และคลายกับสะเก็ดไฟจากการเชือ่ม
อารกโดยจะซอนอยูภายใตรอยยับของเสื้อผา



แลวไหมทะลุไปถึงผิวหนังกอนเย็นตัวลง
ขอควรจาํนอกจากเกดิแสงจา และความ

รอนสงูแลวไฟไหมแม็กนเีซยีมยงัปลอยแกสพษิ
และไอโลหะอันตรายหลายชนิดออกมาดวย

ในการดับไฟไหมโลหะหรือท่ีเรียกกนัท่ัวไป
วา ไฟไหมประเภทด ี(Class D fire) ตองใชสาร
ดับเพลิงชนดิจาํเพาะสาํหรับใชดับไฟไหมโลหะแต
ละตัวเทานัน้ นัน่คือผงแหง (Dry Powder) ซึง่
โดยพื้นฐานแลวมีอยู 2 ประเภท ไดแก

ประเภทที ่1 (Type 1) เปน เคร่ืองดับ
เพลิงดับไฟ Class D โดยใชสารโซเดียมคลอไรด
(Sodium Chloride) ซึ่งก็คือเกลือ ใชสําหรับ
ควบคุมไฟท่ีไหมโลหะ แม็กนีเซียม โซเดียม
โปแตสเซียม โซเดียมโปแตสเซียมอัลลอยส
ยูเรเนียม และผงอะลูมิเนียม

ประเภทที ่2 (Type 2) เปนเคร่ืองดับ
เพลิงดับไฟ Class D โดยใชผงทองแดง (Copper)
เปนสารต้ังตนสามารถดับไฟไหมโลหะไดเกอืบ
ทุกชนดิโดยมีคุณสมบติัพเิศษ คือสามารถดูดซบั
และสลายความรอนท่ีเกดิข้ึนจากเพลิงไหมไดดี

บทสรปุ
ไฟไหมยานยนตหรือรถยนตไมวาใหญหรือ

เล็กรุนใหมหรือรุนเกาลวนมีอันตรายแฝงอยูซึง่
นักดับเพลิงจะตองใชความรอบคอบระมัดระวัง
รวมท้ังมีการประเมินความเสีย่งกอนจะเขาไประงบั
เหตุ หลายคนคิดวาเม่ือไดรับแจงเหตุแลวออก
ไปทันที เม่ือถึงท่ีเกิดเหตุกฉี็ดน้าํ หรือโฟม หรือ
ผงเคมีแหงใหไฟดับโดยเร็ว แตเร่ืองจริงไมไดงาย
ขนาดนัน้!

นกัดับเพลิงจะตองเร่ิมประเมินความเสีย่ง
ต้ังแตไดรับแจงเหตุ โดยถามรายละเอียดเกีย่วกบั
เพลิงไหมจากผูแจงใหไดมากท่ีสุด เม่ือเดินทาง
เขาใกลจดุเกดิเหตุกต็องประเมินโดยการสงัเกต
สิ่งท่ีอยูใกลรถท่ีไฟไหม สภาพพื้นท่ีและทําเล
ท่ีต้ังจดุเกดิเหตุ สภาพการจราจร สภาพอากาศ
ฯลฯ พรอมวางแผนการเขาโจมตีไฟไวลวงหนา
จนมาถึงจุดเกดิเหตุก็ตองร้ือขอมูลท่ีไดจากการ
ประเมินกอนหนาท้ิงแลวประเมินใหมจากสิ่งท่ี
เกดิข้ึนจริงๆ ตอหนา คราวนี้จะใชเปนขอมูลใน
ตัดสนิใจโจมตีไฟ ท้ังทิศทางการฉีดน้าํ หรือสาร
ดับเพลิงอ่ืนท่ีเหมาะสม การอพยพผูอยูในตัวรถ
การคุมกันผูปฏิบัติงานและผูอยูในรถ การขอ
กําลังเสริม และอ่ืนๆ

โดยท่ัวไปแลว การดับไฟไหมรถ หนวย
ดับเพลิงตองอยูเหนือลมเพือ่ปองกันเปลวเพลิง
ควันไฟและแกสพิษพุงเขามาทําอันตราย

สิง่ท่ีตองระวังในการเขาดับไฟไหมรถยนต
โดยฉพาะรถรุนใหมๆ คือ ความรอนสูงเกดิจาก
การไหมของชิน้สวนทีเ่ปนสารประกอบไฮโดรคารบอน
ประเภทคารบอนไฟเบอรพลาสติก ความเขมขน
สงูและอ่ืนๆซึง่เม่ือถกูเผาไหม จะมีแกสพษิหลาย
ชนิดแพรกระจายออกมาดวย นอกจากนี้ยังมี
ความเสี่ยงท่ีชิ้นสวนบางอยาง เชนเสาคํ้าเสริม
โชคหรือ Strut ซึ่งอัดแกสและน้ํามันไวขางใน
จะระเบิดออกมาเม่ือไดรับความรอนสูง ดังนั้น
นกัดับเพลิงตองสวมชดุดับเพลิงเต็มอัตราพรอม
อุปกรณชวยหายใจ SCBA ท่ีสําคัญตองกันผู
ประสบเหตุและผูไมเกีย่วของออกไปใหหางจาก
ตัวรถท่ีเกดิเหตุในระยะท่ีม่ันใจวามีความปลอดภัย
มากท่ีสุด

ยิ่งไปกวานั้น ไฟไหมรถยนตไมวารุน
เกาหรือรุนใหมสิง่ท่ีจะตามมาก็คือไฟไหมโลหะ
ท่ีเปนสวนประกอบของรถ ท่ีเกิดข้ึนบอยคือ
ไฟไหมโลหะแม็กนีเซียมท่ีอยูในบล็อคเคร่ือง
ยนตหรอืตัวเคร่ืองยนตจนถงึลอรถซึง่เปนไฟไหม
Class D ดับยากท่ีสุดประเภทหนึ่ง ใชน้าํไมได
เพราะจะเกดิปฏิกิริยารุนแรง ทําใหไฟไหมแรง
และมีความรอนสูงข้ึนหลายเทาตัว รวมท้ังอาจ
เกิดการระเบิดมีเศษโลหะหลอมพุงออกมาทุก
ทิศทาง นักดับเพลิงอาจถูกไหมไดรับบาดเจ็บ

นกัดับเพลิงตองวางแผนดับไฟไหมรถยนต
ไวลวงหนา และฝกซอมตามแผนเปนประจาํจะ
ทําใหเกดิทักษะและความชาํนาญสามารถปฏิบติั
งานในสถานการณจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัยในทุกข้ันตอน

อยาลืมวา การดับไฟไหมรถยนตไมใช
งานงาย ทุกยางกาวลวนมีอันตราย เร่ิมต้ังแต
ถังและทอน้ํามันเชื้อเพลิงหรือแกส ซึ่งอาจจะ
สัมผัสความรอนหรือเปลวไฟทําใหเกิดระเบิด
ได ชิ้นสวนของรถโดยเฉพาะเสาคํ้าไฮโดรลิก
ตามจดุรับแรงตางๆ เชน กนัชน กนัสะเทือนลอ
รวมถงึถงุลมนริภัยท่ีตองอาศัยตัวปลอยแกสเขา
ถงุลม เพือ่ใหถงุลมพองตัว สิง่ตางๆเหลานีมี้แรง
ดันอยูภายใน เม่ือสมัผัสความรอนนานๆ แกส
หรือน้าํมันท่ีอยูขางในจะขยายตัวแลวระเบดิหรือ
พุงออกมาอยางรุนแรงทําใหนกัดับเพลิงเสีย่งไดรับ
บาดเจ็บสาหัสได

คติเตือนใจสาํหรับผูปฏิบติัระงบัเหตุไฟไหม
รถ “รอบคอบระมดัระวงั ประเมนิความเสีย่ง
ในทกุขั้นตอน” ท้ังนี ้ ในการดับไฟอาจตองใช
สารดับเพลิงหลายชนดิสลับกนัไป เชน ใชน้าํกบั
ไฟบริเวณลําตัวรถ ใชผงเคมีแหงหรือโฟมดับไฟ

ท่ีเกิดจากน้าํมันในหองเคร่ือง และใชผงแหงดับ
ไฟโลหะแม็กนีเซียม (ในกรณีเกิดข้ึนตามจุด
ท่ีมีโลหะชนดินีอ้ยู) ตองเลือกใหถูกตองเพือ่ ให
สามารถดับไฟได และไมมีเหตุไมคาดฝนใดๆ
ทําใหไดรับอันตราย

ท้ังนี้  นักดับเพลิงตองเตรียมอุปกรณ
ปองกนัระบบหายใจติดตัวไปดวย เพราะไฟไหม
รถยนตจะมีแกสพิษจากโลหะและพลาสติกท่ี
ไหมไฟเกดิข้ึนหลายชนดิและในปริมาณมากอาจ
ทําใหหมดสติและเกดิโรคทางเดินหายใจตามมา
ภายหลัง
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