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จากการที่ไดมีโอกาสเขารวมในการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของจังหวัดตางๆ หลายครั้ง ไมวาจะเปนภัยที่เกิดจากอัคคีภัยโดยตรง หรืออัคคีภัย
ที่เกิดตามมาจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ทําใหพบวาหนวยงาน
หนึ่งซึ่งมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการเขาแกไขปญหา คือหนวยผจญเพลิง
ซึ่งจะเปนหนวยที่ตองเขาไปใกลกับจุดเกิดเหตุมากที่สุดเพื่อระงับเหตุหรือชวยเหลือ
ผูไดรับบาดเจ็บ ดังนั้น ผูเขียนจึงไดรวบรวมความรูที่ไดรับมาจากการเขารวมการ
ฝกอบรม เกี่ยวกับอันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเจาหนาที่ดับเพลิง เพื่อนํามาเลา
สูกันฟง

1. องคประกอบของการเกิดไฟ
กอนอื่นเราจะมาดูกันกอนวาการที่จะเกิดไฟลุกไหมได ตองมีองคประกอบอะไรบาง การจะเกิดไฟลุกไหมขึ้น
ได ตองมีองคประกอบ 3 อยาง โดยแตละองคประกอบจะตองมีสัดสวนที่เหมาะสม หากขาดองคประกอบตัว
ใดตั ว หนึ่ ง ไป หรื อ มี ค รบองค ป ระกอบแต สั ด ส ว นไม เ หมาะสมก็ จ ะไม ส ามารถเกิ ด การลุ ก ไหม ไ ด ซึ่ ง
องคประกอบของการเกิดไฟ ไดแก
1. เชื้อเพลิง อาจอยูในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือกาซ แตโดยสวนใหญแลวเชื้อเพลิงจะตองถูก
เปลี่ ย นสถานะจากของแข็ง หรื อของเหลวไปเป น ก า ซก อ นจึ ง จะเกิ ด การลุ ก ไหม ไ ด สํ า หรับ สั ด ส ว นของ
เชื้อเพลิงที่จะทําใหเกิดการลุกไหม ขึ้นอยูกับชนิดของเชื้อเพลิงนั้นๆ ซึ่งจะแตกตางกันออกไป
2. ออกซิเจน โดยทั่วไปจะตองมีความเขมขนอยูในชวง 16 ถึง 21% โดยปริมาตร จึงจะทําใหเกิด
การลุกไหมได
3. ความรอน หรืออุณหภูมิที่ทําใหเกิดการลุกไหม ซึ่งจะมีความแตกตางกันตามประเภทของ
เชื้อเพลิงแตละชนิด
ดังนั้น หลักการพื้นฐานของการดับไฟ ก็คือการที่เราพยายามตัดองคประกอบอันใดอันหนึ่งออกไป
นั่นเอง ซึ่งจะใชวิธีใดขึ้นอยูกับสถานการณและสภาพแวดลอมขณะนั้น

2. อันตรายจากอัคคีภัย
ดังที่กลาวไวเบื้องตนแลววา ไฟตองประกอบดวยกันถึงสามอยางถึงจะเกิดการลุกไหมขึ้น แตหากมีสอง
องคประกอบพรอมแลว และมีองคประกอบที่สามเพิ่มเขามาภายหลัง จะเกิดอะไรขึ้น
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2.1 Flashover
Flashover เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปด การลุกไหมจะเกิดอยางรุนแรงและรวดเร็ว และ
เกิ ด ขึ้ น พร อ มๆ กั น เกื อ บทั้ ง ห อ ง Flashover เป น ปรากฏการณ ที่ มี เ ชื้ อ เพลิ ง และออกซิ เ จนเพี ย งพอ
แตอุณหภูมิยังไมสูงมากพอ โดยกระบวนการเริ่มจาก เมื่อวัตถุไดรับความรอนจะปลดปลอยกาซที่ติดไฟได
ออกมา จะทําใหเกิดควันลอยเปนชั้นหนาแนนบริเวณเพดานหอง จากนั้นความรอนจากกลุมควันจะทําให
ความร อ นกระจายไปทั่ ว ห อ งและวั ต ถุ อื่ น ๆ ในบริ เ วณนั้ น จะปลดปล อ ยก า ซที่ ติ ด ไฟได อ อกมาจาก
กระบวนการ Pyrolysis เมื่ออุณหภูมิถูกสะสมจนสูงขึ้นถึงจุดที่เกิดติดไฟไดเอง (Autoignition Temperature)
ก็จะเกิดการติดไฟขึ้นพรอมๆ กันทั่วหอง Flashover โดยปรกติจะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิประมาณ 500 0C ใน
สถานการณดังกลาว พนักงานดับเพลิงมีเวลาเพียง 2 ถึง 5 วินาทีในการเอาตัวรอดออกจากบริเวณที่เกิด
Flashover พนักงานดับเพลิงมีโอกาสไดรับอันตรายถึงชีวิตไดหากหนีไมทัน ดังนั้นพนักงานดับเพลิงจึงไม
ควรเขาไปในอาคารลึกเกินไป โดยปรกติจะกําหนดไวที่ระยะ 5 ฟุต ซึ่งระยะดังกลาวเรียกวา Point of No
Return เพราะหากเขาไปลึกเกินกวาระยะดังกลาว โอกาสหนีรอดออกมาจะมีนอยมาก
สิ่งที่เปนขอสังเกตวาอาจจะเกิด Flashover ไดแก มีไฟลุกไหมในหองที่มีการระบายอากาศ และไมมีการขาด
ออกซิเจน วัสดุที่ติดไฟไดมีลักษณะของการเกิด pyrolysis มีความรอนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่
เดนชัดของการเกิด Flashover และมักจะมีควันหนาแนน สีเขม แตไมแนเสมอไป เพราะบางครั้งควันสีขาวก็
อาจกอใหเกิด Flashover ไดเชนเดียวกัน การดับเพลิงกรณีที่สงสัยวาจะเกิด Flashover มักใชการฉีดน้ํา
ดับเพลิงโดยปรับหัวฉีดใหเปนฝอยไปยังกาซรอนจัดที่สะสมอยูบริเวณเพดานเพื่อดูดซับความรอนใหกลุม
กาซเย็นลง เปนการบรรเทาหรือปองกันการเกิด Flashover
2.2 Backdraft
Backdraft มักจะเกิดในกรณีที่มีไฟไหมในอาคารปด เปนสถานการณที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดไฟลุกไหมและ
ออกซิเจนถูกใชจนหมดจนทําใหไฟดับหรือเกือบดับ แตเนื่องจากกาซและกลุมควันยังมีอุณหภูมิสูง หากมี
การเติมออกซิเจนเขาไปใหมในปริมาณมากอยางรวดเร็ว ซึ่งอาจเกิดจากการเปดประตู หนาตาง ชองเปด
ตางๆ หรือจากการฉีดน้ําดับเพลิงเขาไป จะทําใหเกิดการลุกไหมขึ้นใหมและมักจะรุนแรงจนทําใหเกิดการ
ระเบิดเปนลูกไฟขึ้น ความรุนแรงของ Backdraft ขึ้นอยูกับขนาดของเพลิงที่ไหม และปริมาณและอัตราเร็ว
ของออกซิเจนที่เขาไปสัมผัสกับกลุมควัน
ลักษณะที่บงชี้วาอาจจะเกิด Backdraft ไดแก เปนการเกิดไฟไหมในหองหรืออาคารปดขนาดใหญ
หองที่เกิดไฟไหมจะมีอุณหภูมิสูงมาก บริเวณผนังหรือประตูจะมีสีเปลี่ยนไปเปนสีน้ําตาลหรือสีดํา มีกลุม
ควันคุกรุนแตไมมีเปลวเพลิง โครงสรางหรือหนาตางอาจมีการสั่นเบาๆ เนื่องจากความแตกตางของความดัน
หากพนักงานดับเพลิงพบวาหองที่ไฟไหมมีการดูดกลุมควันกลับเขาไปตามรอยแยกหรือชองเปดตางๆ
เนื่องจากความดันภายในหองลดนอยลง ใหรีบออกหางทันที เพราะเป นสัญญาณที่เดนชัดของการเกิด
Backdraft วิธีการที่ใชในการดับเพลิงในสถานที่มีโอกาสเกิด Backdraft คือใชวิธีการระบายอากาศจากจุดที่มี
ความสูงที่สุดใหความรอนและควันถูกระบายออกโดยไมเกิดการระเบิด การฉีดน้ําเปนฝอยเพื่อระบายความ
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ภาพที่ 1 ลักษณะการเกิด Backdraft

2.3 BLEVE
BLEVE (บลีวี) เปนอักษรยอมาจาก Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion มักจะเกิดจาก
การลุกไหมของเชื้อเพลิ งเหลวที่บรรจุใ นถังอัดความดันที่มีรอยรั่ว ทําใหความดันภายในถังลดลงอยาง
รวดเร็ว จึงทําใหเชื้อเพลิงเหลวเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนกาซและเกิดการเดือดอยางรุนแรง เกิดเปน
แรงดันมหาศาลและระเบิดขึ้นในที่สุด สามารถกอใหเกิด Shockwave ซึ่งจะทําใหเกิดความเสียหายรุนแรง
เปนบริเวณกวาง นอกจากนี้ BLEVE ยังสามารถเกิดไดกับสารที่ไมติดไฟไดอีกดวย เชน ไนโตรเจนเหลว
ฮีเลียมเหลว และสารทําความเย็นอื่นๆ

ภาพที่ 2 ลักษณะการเกิด BLEVE
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2.4 Boilover
Boilover เปนอันตรายที่มีความรุนแรงอีกอยางหนึ่ง จะเกิดในสถานการณที่มีน้ํามันเชื้อเพลิงรั่วไหล
อยูในพื้นที่คอนขางปดและเกิดไฟไหม เมื่อมีผูพยายามดับเพลิงดังกลาวดวยน้ํา น้ํามันซึ่งมีความหนาแนน
นอยกวาจะลอยตัวอยูดานบนสวนน้ําซึ่งมีความหนาแนนมากกวาจะจมตัวอยูดานลางและไมสามารถทําให
ไฟดับได การลุกไหมของน้ํามันเชื้อเพลิงจะกอใหเกิดความรอนสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดที่ทําใหน้ําที่อยู
ขางใตมีอุณหภูมิสูงจนเดือดและกลายเปนไอน้ํา ขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็วและมีปริมาตรเพิ่มขึ้นมากกวา
1,700 เทา ทําใหไอน้ําผลักน้ํามันเชื้อเพลิงที่กําลังติดไฟกระจายออกไปรอบดาน (เหมือนกับเปลวไฟที่
เกิดขึ้นตอนผัดผักบุงไฟแดงในกระทะรอนๆ) ซึ่งอันตรายที่จะเกิดขึ้นจะมาจากทั้งน้ํารอน ไอน้ํารอน และลูกไฟ
2.5 Firestorm
Firestorm บางคนก็เรียกวาพายุเพลิง หรือทะเลเพลิง เปนปรากฏการณที่มักจะเกิดกับไฟปา
เนื่องจากกระบวนการเกิดจะตองกินพื้นที่กวางและความรอนสูงจนเกิดลักษณะที่เรียกวา Stack Effects คือ
ความรอนลอยตัวขึ้นสูงคลายปลองระบายอากาศ และทําใหมีการไหลเวียนของอากาศจากบริเวณรอบๆ เขา
สูบริเวณที่ไฟไหม ซึ่งกระแสลมอาจรุนแรงจนทําใหเกิดพายุหมุนขนาดเล็กๆ จนถึงเปนตนกําเนิดของพายุ
ขนาดใหญก็ได และจะทําใหไฟลุกลามออกไปอยางรวดเร็ว ตนไมบางประเภทที่ผลิตยางหรือน้ํามัน เชน
ยูคาลิปตัส หากลุกไหมจะทําใหเกิดอุณหภูมิสูงกวาไมธรรมดา ปจจัยอื่นๆ ที่สงเสริมใหเกิด Firestorm เชน
อุณหภูมิบรรยากาศ ความชื้นสัมพัทธ ความเร็วลมต่ําๆ นอกจากนี้ Firestorm ยังสามารถเกิดขึ้นในเมืองได
เชนเดียวกัน แตตองเกิดในเหตุการณที่มีไฟไหมพื้นที่บริเวณกวาง
2.6 อันตรายอื่นๆ
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในการเขาผจญเพลิง นอกจากจะเกิดจากความรอนแลว ยังมีสวนประกอบ
อื่นๆ ที่สามารถกอใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานอีก เชน กาซอันตรายซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม
(เชน กาซคารบอนมอนนอกไซด กาซอะโครเลอีน กาซเบนซีน และกาซไฮโดรเจนไซยาไนด เปนตน)
รวมถึงอันตรายที่เกิดจากการถลมหรือทรุดตัวของโครงสรางอาคารที่เกิดเพลิงไหม
สําหรับผูที่สนใจอยากเห็นภาพจริงของการเกิดอันตรายจากการดับเพลิงแบบตางๆ ที่อธิบายมา
ขางตน สามารถดูคลิปวีดีโอไดจากลิงคดานลาง
1. flashover
http://www.youtube.com/watch?v=btSQ2tYOElo
http://www.youtube.com/watch?v=ct5YIkM9nMc
http://www.youtube.com/watch?v=A_Q_ykevbZc
2. backdraft
http://www.youtube.com/watch?v=kM7pRyEJqes
http://www.youtube.com/watch?v=t1_u-eAq5QU
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http://www.youtube.com/watch?v=InrS4Fdndr4
3. BLEVE
http://www.youtube.com/watch?v=pan1t4WdYbc
http://www.youtube.com/watch?v=Xf3WKTwHpIU
http://www.youtube.com/watch?v=XEQwYryyIWA
4. Boilover
http://www.youtube.com/watch?v=A-TK_I_Vbo4
http://www.youtube.com/watch?v=DhVXnNvaudQ
5. Firestorm
http://www.youtube.com/watch?v=EmG5kQBsOpg
http://www.youtube.com/watch?v=LOyWinfKiFg
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