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หนวยดับเพลิงของสหรัฐอเมริกากาํหนด
ข้ันตอนการทํางานใหสมาชกิในหนวยนาํไปปฏิบติั
เม่ือเขาระงบัเหตุเพลิงไหม เรียกวา ข้ันตอนการ
ทํางานมาตรฐาน (SOP; Standard Operating
Procedure) ซึง่กาํหนดไวอยางกวางๆ วา เม่ือเขา
ถึงท่ีเกิดเหตุ นักดับเพลิงตองทําอะไรบางตาม
ลําดับ รวมท้ังสิง่ท่ีควรหลีกเล่ียงตางๆ ดวย โดย
ท่ัวไป SOP เขียนไวอยางละเอียดยบิ แตหัวหนา
ทีมท่ีมากประสบการณจะสรุปยอกระบวนการ
และข้ันตอนการระงับเหตุใหสั้ นและกระชับ
สาํหรับใหนกัดับเพลิงใชเปนแนวทางการทํางาน
ท่ีสามารถจดจําและเขาใจไดงาย

นกัดับเพลิงของสหรัฐอเมริกามีความเชือ่
อยูอยางหนึ่งคือ การฉีดน้ําภายนอกอาคารท่ี
กําลังลุกไหมไมมีประโยชนใดๆ และอาจเปน
อันตรายดวย ยกเวนทางเขาอาคารถูกปด หรือ
ไดรับคําสั่งหามเขาเนื่องจากโครงสรางภายใน
อาคารไมมีความม่ันคง พวกเขาจะเนนไปท่ีการ
เขาไปดับไฟขางในตัวบานหรืออาคารซึ่งเปน
การระงบัเหตุไหมซึง่หนา สามารถมองเห็นและ
ควบคุมเพลิงไหมได โดยนักดับเพลิงสามารถ
ฉีดน้าํไปท่ีตนเพลิง ลดความรอนและกาํจดัควัน
ไปในตัว หากพวกเขาฉีดน้ําดวยแรงดันน้ําและ
อัตราไหลของน้าํท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีปริมาณน้าํ
สํารองเพียงพอ การปฏิบัติงานก็จะสําเร็จลงไป

ดวยดี โอกาสจะไดรับบาดเจบ็หรือผลกระทบตอ
สขุภาพกจ็ะนอยลง

นอกจากนี้ นักดับเพลิงอเมริกันยังเชื่อ
ดวยวาการระบายอากาศกอนจะมีการโจมตีไฟ

จะทําใหควันและความรอนนอยลงหรือหมดไป
นกัดับเพลิงสามารถดับไฟหรือคนหาไดดีข้ึน แต
ขอเสียคือ เม่ือหนวยดับเพลิงหนวยแรกเขาไป
ฉีดน้าํในอาคาร เปลวไฟจะลดลง แตท่ีเพิ่มมาก
ข้ึนคือควันและผลผลิตท่ีเกิดจากการเผาไหม
เชน เขมา แกสพษิ ฯลฯ จากผลของการทดสอบ
จากไฟจริงพบวาเม่ือมีการระบายควันจนเบาบาง
กอนเขาไปใชน้าํดับไฟ แตเม่ือไฟเร่ิมมอดดับลง
ควันก็จะปรากฏข้ึนอีกคร้ังซึ่งเปนผลจากความ
แตกตางดานอุณหภูมิเชื้อเพลิง ดังนั้น การ

Source: Top 3 Tactical Changes from Firefighter Research; Reassessing the Extinguishment Sequence by Mark Cotter,
http://www.fireengineering.com/articles/2018/02/top-3-tactical-changes-from-firefighter-research.html

ระบายควันตองทําตอไป แตก็ตองระวัง อากาศ
ท่ีถูกนําเขาไปในหองอาจทําใหเกิดการลุกไหม
รุนแรงข้ึนอีกคร้ัง

ท้ังนี้ การเปดชองของตัวอาคาร ไมวาจะ
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เปนการเปดประตู หนาตาง หรือการเจาะผนัง
เพื่อเขาไปในตัวอาคารกอนทําการดับไฟอาจ
ทําใหสถานการณเลวรายลงหากไมมีการทํา
ความเย็นเพลิงไหมไปพรอมกัน สิ่งสําคัญใน
การบุกเขาไปในตัวอาคารคือ ระบายควันกอน
แลวหาทางเขาใหไดและใชน้าํคุมกนัผูปฏิบติังาน
นักดับเพลิงอเมริกันจะไมเขาไปในอาคารหาก
ไมมีการระบายควันและการหลอเย็นดวยน้ํา

แตท้ังหมดท่ีนกัดับเพลิงอเมริกนัเคยปฏิบติั
กลายเปนของเกาไปแลวเม่ือมีการกาํหนดลําดับ
ข้ันตอนในการเขาระงบัเหตุเพลิงไหมในอาคาร
ข้ึนมาใหมเม่ือไมนานมานีโ้ดยองคกรควบคุมงาน
ดับเพลิงของรัฐบาลกลาง ซึ่งไดสรุปแนวทาง
หรือวิธีการเขาไปดับไฟ 3 ข้ันตอนสําคัญท่ีสุด
ตามลําดับดังตอไปนี้

1. ปดลอมเพลิงไหม (Confine)
2. ทําความเย็นเพลิงไหม (Cool)
3. กําจัดเพลิงไหมใหหมดไป (Clear)
ปดลอมเพลงิไหม (Confine)
ความหมายของการปดลอมเพลิงไหมคือ

ปองกนัไมใหอากาศไหลเขาไปในหองจนกวาจะ
สามารถควบคุมเพลิงไหมไวได สามารถทํา
โดยตรงดวยการปดประตู ขึงผามานกันควัน
หรือโดยออมดวยการไมสรางชองเปดใหมข้ึนมา
หรือทําผสมกันกันไป ซึ่งในความเปนจริง การ
จะผนกึหองเกดิเพลิงไหมไมใหอากาศเขาไปเลย
เปนเร่ื องท่ี ทําไดยากมากหรือเปนไปไมได

จุดประสงคเปนเพียงการจํากัดใหอากาศไหล
เขาไปหาเพลิงไหมใหนอยท่ีสุด

ในการเขาไปในตัวอาคาร ตองเปดประตู
หรือหนาตางแคพอจําเปนสําหรับการเขา และ
ทันทีท่ีผานประตูเขาไป ไมวาประตูจะเปดสุด
หรือเปดบางสวน นกัดับเพลิงตองปดประตูตาม
หลังตัวเอง เวนไวแตชองสาํหรับสายสบูน้ําผาน
ไปไดเทานั้น หรือใชผามานกันควันซึ่งสามารถ

ลดอุณหภูมิหองท่ีเกดิเพลิงไหมและไมมีประโยชน
อะไรท่ีจะลังเลในการทําเชนนัน้ เปนงานสําคัญ
เฉพาะหนาซึง่จะตองทําเปนอันดับแรกเม่ือเผชญิ
หนากบัอาคารหรือสวนของอาคารท่ีเกดิเพลิงไหม
ยกเวนในสถานการณไมปกติ เชน มีผูประสบภัย
หอยตัวอยูท่ีหนาตางเนื่องจากภายในหองเกิด
ความรอนจดัจาํเปนตองนาํตัวลงมาอยางเรงดวน

ความปลอดภัยของชวิีตเปนสิง่ตองมากอน
สิง่อ่ืน ดังนัน้เราจาํเปนตองคนหาใหท่ัวทุกพืน้ท่ี

กัน้ควันไดดีและสะดวกตอการเดินเขาออกหรือ
ลากสายฉีดน้ําผาน

สําหรับนักดับเพลิงท่ีไดรับคําสั่งใหเปด
ทางเขาอาคารกอนหนานั้นตองเปล่ียนทิศทาง
ไปยังสวนท่ีอยูตรงขามจนกวางานข้ันตอไปจะ
เสร็จสิ้น

ทาํความเย็นเพลงิไหม (Cool)
เร่ิมตนฉีดน้าํทําความเยน็หองท่ีเกดิเพลิง

ไหมเร็วท่ีสุดเทาท่ีทําได ไมมีผลเสยีใดๆ ในการ
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ซึ่งเหยื่อผูประสบภัยอาจหลบอยู เปนภารกิจท่ี
พิถีพิถันและใชความพยายามสูง ในขณะท่ีการ
ฉีดดับไฟในอาคารซึง่อาจสงผลดีอยางใหญหลวง
จากการลงมือทํา สามารถปฏิบัติการไดภายใน
เวลาอันนอยนิด

เคล็ดลับในการฉีดน้าํดับไฟในอาคารกคื็อ
การเลือกทิศทางการฉีดน้าํใหตรงเปาหมายและ
ทําอยางรวดเร็ว ไมวาจะคิดมากอนเขาไปขางใน
หรือคิดไดเม่ือเขาไปขางในแลว การฉีดน้ําใน
ทิศทางท่ีถกูตองจะทําใหสามารถฉีดน้าํไดตรงจดุ
ไฟมอดลงไปอยางรวดเร็วโดยไมสิ้นเปลืองน้ํา
แตกรณนีีต้องตระหนกัวา เปนการฉีดน้าํเพือ่ทํา
ความเย็นหรือหลอเย็น (Cooling) ไมใชฉีดเพื่อ
ใหไฟดับลงไปทันที แตหากไฟจะดับลงไปก็ถือ
วาเปนกําไร

การฉีดน้ําจากภายนอกอาคาร หลาย
กรณเีราไมสามารถจะฉีดใหตรงเปาหมายท่ีเปน
ตําแหนงตนเพลิงหรือไฟไหมลึกไดเพราะอยูไกล
เกินไป ท่ีสําคัญคือ เม่ือยืนอยูภายนอกอาคาร
เราไมมีทางรูไดเลยวาจุดท่ีเกิดเพลิงไหมจริงๆ
คือท่ีใด เราจึงฉีดน้ําแบบสุมทําใหสิ้นเปลืองน้ํา
ไปโดยเปลาประโยชน การเขาไปฉีดน้ําภายใน
อาคาร แมไมสามารถฉีดน้ําไปท่ีตนเพลิงตรงๆ
แตการฉีดน้ําไปยังพื้นท่ีท่ีอยูติดกันก็สามารถ
ลดอุณหภูมิหองท่ีเกิดเพลิงไหมไดเชนกัน

เม่ืออุณหภูมิภายในอาคารท่ีเกดิเพลิงไหม
เยน็ลง นกัดับเพลิงสามารถปฏิบติังานข้ันตอไป
ไดอยางสะดวก ไมวาจะเปนการดับไฟท่ีลามไป
ยังสวนอ่ืนของอาคาร หรือการคนหา/ชวยชีวิต
เหยื่อผูประสบภัย

กําจัดเพลงิไหมใหหมดไป (Clear)
Clear ในท่ีนีห้มายถงึ การกาํจดัควันและ

ความรอนท่ียงัหลงเหลืออยูหลังจากการควบคุม
เพลิงไหม ในขวงนี้การจํากัดการระบายอากาศ
(ควัน) มีความสาํคัญ เม่ือเปลวไฟถกูลมลง มัน
จะไมขยายตัวใหญข้ึนมาอีกหากไมมีออกซิเจน
เติมเขาไป

ข้ันตอนท่ีสามนี้ ตองใหความสําคัญกับ
การเปดทางสะดวกใหกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามมา
จากการเผาไหมท่ีจะมีมากข้ึนในชวงเวลาหนึ่ง
จากการวิจยัดานความเคล่ือนไหวของเพลิงไหม
(Fire Dynamics) พบวา การเปดชองกอนจะทํา
การดับไฟเปนสิ่งท่ีจะสงผลกระทบดานลบ แต
ก็เปนเวลาไมนานนัก จุดประสงคหลักในการ
เปดชองตัวอาคารคือการทําใหสภาพแวดลอม
ภายในอาคารดีข้ึนสาํหรับเหยือ่ผูประสบภัย จดุ
ประสงคตอมาคือเพื่อใหนักดับเพลิงคนอ่ืนๆ ท่ี
กําลังดับไฟในอาคารสามารถทํางานไดดีข้ึน

การกาํจดัเพลิงไหมใหหมดไปคือการลม
เปลวไฟท่ีมีท้ังหมดพรอมกาํจดัความรอน ซึง่จะ
มีสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามมามากมาย โดยเฉพาะควัน
และเขมา ข้ันตอนนี้จําเปนจะตองมีการระบาย
อากาศออกไปเพือ่ความปลอดภัยของนกัดับเพลิง
และผูติดอยูในอาคาร เนื่องจากควันและเขมา
เปนอันตรายพอๆ กับเปลวไฟ

ข้ันตอนนี้นักดับเพลิงจะกําจัดเพลิงไหม
ใหหมดไปและทําการตรวจสอบและทําลาย
เปลวไฟคร้ังสุดทายซึง่ถาเปนอาคารขนาดใหญ
หรือเปนเพลิงไหมท่ีลุกลามในวงกวาง สิง่ท่ีเกิด
ข้ึนตามมาจากการเผาไหมซึ่งเพิ่งถูกดับลงไป

โดยเฉพาะควันจะยิง่หนาแนนจงึจาํเปนตองมีการ
ระบายออกอยางเรงดวนและในปริมาณมาก

โดยธรรมชาติของเพลิงไหม เม่ือถกูดับลง
ควันจะพยายามระบายออกไปดวยตัวมันเอง แต
เราตองเปดทางใหดวยการระบายอากาศ ซึ่งมี
ท้ังวิธีระบายทางตรงและระบายทางออม โดย
วิธีระบายทางออมคือการระบายอากาศแนวด่ิง
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เปนท่ีนิยมท่ัวไป ไดผลดี แตนักดับเพลิงตอง
ออกแรงมากท้ังปนข้ึนไปสวงนบนสดุของอาคาร
เพื่อเจาะหลังคา และอ่ืนๆ ขณะท่ีมีวิธีงายท่ีสุด
และไดผลนาพอใจ ไดแก การไลควันดวยน้ํา
(Hydraulic Ventilation) ดังตอไปนี้

การไลควนัดวยน้ํา (Hydraulic Ventilation)
ในการดับไฟภายในหองหรือตัวอาคาร

เม่ือเปลวไฟมอดดับลงไปแลว แตควันและเขมา
จะยังคงอยูและอาจเพิ่มปริมาณข้ึนเร่ือยๆ นัก
ดับเพลิงจาํเปนตองระบายหรือไลมันออกไปเพือ่
ไมใหเปนอันตรายกบัผูท่ียงัติดอยูในอาคารหรือ
นักดับเพลิงท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบคร้ังสุดทาย
เพื่อปดงานดับไฟ (Overhaul) แตปญหาก็คือ
หากเปดชองระบายควัน อากาศจะเขามาในหอง
แลวทําใหไฟลุกติดข้ึนมาใหม หรือนักดับเพลิง
ตองออกแรงมากเกินไปในการเจาะเพดานและ
หลังคาเพือ่ระบายควันแนวด่ิง วิธงีายและสะดวก
ท่ีสุดคือการไลควันดวยฝอยน้ําจากหัวฉีดของ
นกัดับเพลิงเองซึง่เรียกกนัวา การไลควันดวยน้าํ
(Hydraulic Ventilation)

การไลควันดวยน้าํเปนเทคนคิข้ันพืน้ฐาน
ท่ีนักดับเพลิงอเมริกัน ทุกคนตองเรียนรูสมัย
เปนนักเรียนดับเพลิง เปนการไลควันหรือ
ระบายควันออกจากหองหรือพื้นท่ีขนาดเล็ก
คับแคบ เชน หองใตดิน โดยใชฝอยน้ําละเอียด
ไลควัน และเขมาออกไปผานชองเปดตางๆ ใช
จงัหวะการปดเปดหัวฉีดสลับกนัเพือ่นาํควันและ
เขมาลอดชองเปดไมวาจะเปนประตู หนาตาง
หรือชองเปดท่ีทําข้ึนภายหลัง

ผานชองเปด รูปแบบการฉีดน้ําลักษณะนี้ตอง
ไมใหฝอย น้ําคลุมชองเปดแตตองพยายามให
ฝอยน้าํผานชองเปดไปใหมากท่ีสดุพรอมกบัพา
ควันและเขมาออกไปดวย

ในการระบายควัน ไมวาจะทําดวยวิธีใด

สาํหรับข้ันตอนการไลควันดวยน้าํเร่ิมตน
ดวยการหาชองเปดเพือ่ระบายควัน จะเจาะชอง
ใหมหรือใชชองเกาท่ีมีอยูแลว เชน หนาตาง กไ็ด
จากนั้นยืนใหหางชองเปดประมาณ 6-8 ฟุต
แลวเปดหัวฉีดพนฝอยน้าํละเอียดเพือ่ใหกรวยน้าํ

จะตองมีการสื่อสาร ประสานงาน และทําตาม
ข้ันตอนท่ีถูกตอง โดยนักดับเพลิงท่ีอยูขางนอก
อาคารจะตองรับรูวากาํลังจะมีการใชน้าํไลควัน
ออกมา และเนือ่งจากการไลควันดวยน้าํจะเปน
การนาํอากาศเขามาในหองในปริมารมากจงึตอง
ระวังการปะทุและการลุกติดใหมของเชื้อเพลิง
ท่ีคุอยูในหอง ซึ่งหากมีสิ่งผิดปกติเกิดข้ึน ใหใช
น้าํจากสายฉีดท่ีกาํลังไลควันอยูนัน้กลับไปฉีดพรม
ไฟปะทุหรือเชื้อเพลิงคุท่ีกําลงรอนข้ึนใหเย็นลง

ท้ังนี ้การไลควันดวยฝอยน้าํจะตองมีการ
ฝกทําจนชํานาญ เพราะเทคนิคนี้จําเปนตองใช
ในทุกกรณีการเกิดเพลิงไหมภายในอาคาร ซึ่ง
ข้ันตอน การกําจดัเพลิงไหมใหหมดไป (Clear)
จะมีควัน เขมาไฟและแกสพษิเกดิข้ึนในปริมาณ
มากและเปนอันตรายตอเหยือ่ท่ีติดอยูในอาคาร
และนักดับเพลิงท่ีปฏิบัติงานอยูในหองท่ีมีการ
ปดลอมและทําความเยน็จากการปฏิบัติงานใน
ข้ันตอนกอนหนานัน้ตองมีการระบายควันออก
ไปไมวาทางแนวด่ิงหรือแนวราบ แตวิธงีายและ
ไดผลเร็วท่ีสุดโดยนักดับเพลิงไมตองขยับตัวไป
ไหนกคื็อไลควันดวยฝอยน้าํจากหัวฉีดของตัวเอง

เคล็ดลับในการไลควันดวยน้าํคือ การใช
ฝอยน้าํละเอียดฉีดควันและเขมาใหออกไปตาม
ชองเปด เพราะฝอยน้าํมีรัศมีกวางกวาน้าํลําตรง
สามารถไลควัน เขมา และแกสออกไปไดคราวละ
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มากๆ แตมีขอแมวาฝอยน้าํตองผานชองเปดไป
ไดท้ังหมด หามสวนขอบของฝอยน้ําปะทะกับ
ชอบชองเปด ซึ่งผูฉีดฝอยน้ําจะตองปรับขนาด
ใหพอดีกบัชองเปด เร่ิมตนปฏิบติัใหยนืหางจาก

ชองเปด (หนาตาง หรือชองเปดท่ีเจาะข้ึนมา
ใหม) จากนัน้เปดฝอยน้าํฉีดไปท่ีควัน ใหฝอยน้าํ
ท้ังหมดผานชองเปดพรอมกับควัน เขมา และ
แกสตางๆ หลักการคือใหฝอยน้ําเปนตัวดันให

ควันไหลออกไปขางนอกหองหรือตัวอาคาร โดย
เม็ดน้ําขนาดเล็กของฝอยน้ําจะจับอนุภาคของ
ควัน เขมา และแกสแลวพามันเคล่ือนท่ีออกไป
ตามแรงพุงของฝอยน้าํ

Back to the Basic

Hydraulic Ventilation
การระบายอากาศหรือไลควัน

ดวยฝอยน้ําละเอียด (Hydraulic
Ventilation) เปนเทคนิคง ายๆ
สามารถไลควนัออกจากหองท่ีเกดิ
เพลิงไหมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภายในเวลาท่ีรวดเร็ว

วธิทํีา จับหวัฉีดน้ําใหมัน่คง ให
ปลายหัวฉีดน้ําหางจากชองเปด
(หนาตาง หรือชองท่ีสรางข้ึนมา
ภายหลัง) ประมาณ 6-8 ฟุต

เปดหัวฉีดน้ํา ใชรูปแบบการ
ฉีดน้ําเปนฝอยน้ําละเอียด (Fog
Pattern)

วัตถุประสงคท่ีตองฉีด
น้ําเปนฝอยละเอียด (Fog
Pattern) ก็เพิ่อฝอยน้ําเปน
รูปกรวย ซึ่ งสามารถไล
อากาศออกจากชองเปดได
เปนวงกวาง

เม็ดน้ําท่ีฉีดออกมาเปน
ฝอยน้าํจะพาอนภุาคของควนั
เขมา และแกสพิษ เคล่ือนท่ี
ตามแรงดันของน้าํออกไปจาก
หองท่ีเกดิเพลิงไหม

ฝอยน้าํรปูกรวยไลควนั
ออกจากชองเปดของหอง
สูภายนอกไดในปรมิาณมาก
ในการฉีดน้ําครัง้เดียว หาก
มไีฟปะทุหรอืลุกตดิข้ึนมาใหม
ใหใชหัวฉีดนั้นดับไดทันที

เปรยีบเทียบการใชน้ําลําตรงกบั
ฝอยน้าํละเอียดในการไลควนัจากหอง
น้ําลําตรงไลควันออกมาไดนอยกวา


