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ความรูพืน้ฐานเกีย่วกบัลิฟตเปนสิง่จาํเปน
สําหรับนักดับเพลิงท่ีเขาปฏิบัติงานระงับเหตุ
เพลิงไหมบนอาคารสูง ลิฟตสามารถลําเลียง
คนและอุปกรณไปยังชัน้อาคารท่ีอยูสูงข้ึนไปได
นกัดับเพลิงสามารถใชประโยชนจากลิฟตไดใน
ชวงเร่ิมตนการเกดิเพลิงไหม แตกต็องเตรียมแก
ปญหาลิฟตใชการไมไดเม่ือไดรับความเสยีหาย
จากน้าํหรือถูกตัดกระแสไฟฟา

กฎบางขอของการใชลฟิต
1. หากเพลิงไหมเกดิข้ึนท่ีชัน้ท่ี 7 หรือตํ่า

กวา ใหใชบันได
2. นกัดับเพลิงตองหยดุลิฟตทุก 2-3 ชัน้

เพื่อตรวจสอบไฟและควันในปลองลิฟต
3. นักดับเพลิงท่ี ได รับมอบหมายให

ควบคุมลิฟตตองสวมอุปกรณปองกนัสวนบคุคล
ครบชดุและถือตะขอเหล็กคูหนึ่ง

4. ขณะนักดับเพลิงโดยสารลิฟต ตอง
ระวังอยาใหน้ําหนักบรรทุกเกินขีดจํากัด

5. ใชลิฟตเดินทางไปท่ีชัน้ท่ีสองตํ่ากวาชัน้
ท่ีไดรับรายงานเพลิงไหม (สมมตไดรับรายงาน
เพลิงไหมท่ีชั้น 4 ใหใชลิฟตข้ึนไปท่ีชั้น 2)
จากนั้นเดินข้ึนบันไดชัน้ท่ีเหลือไปยังจุดหมาย

6. เม่ือเลือกใชลิฟตอาคารสูง แนใจวา
ไดเลือกลิฟตท่ีจอดไดทุกชั้น (local elevators)
ไมใชลิฟตดวน (express elevators) ซึ่งไมจอด
ทุกชั้น แตจะข้ึนไปยังชั้นท่ีตองการโดยไมหยุด
จอดชั้นใด (เชน ลิฟตดวนข้ึนไปยังชั้นท่ี 50 จะ
ข้ึนไปยังชั้นเปาหมายไมหยุดแวะชั้นอ่ืน)

7. เม่ือมีไฟเตือนภายในตัวลิฟตบอกให
รูวาเคร่ืองตรวจจบัควันภายในปลองลิฟตทํางาน
(ตรวจจับควันไฟได) มี 2 วิธีท่ีใชควบคุมการ
ทํางานของลิฟตในสถานการณนีซ้ึง่นกัดับเพลิง
ตองทําความคุนเคย ไดแก

 Phase I (Recall) ล ิฟตจะถูกเรียก
กลับไปจอดท่ีชั้นลอบบี้ดวยการบังคับดวยมือ
(แมนวล) แตตึกสูงบางแหงจะมีระบบนี้ทํางาน
อัตโนมัติ โดยลิฟตจะกลับลงไปท่ีชัน้ลอบบีด้วย
ตัวเอง โดยมีตัวกระตุน เชน สัญญาณเตือนจาก

อุปกรณตรวจจบัควันหรือความรอน การทํางาน
ของหัวกระจายน้าํดับเพลิง (สปริงเคลอร) สาํหรับ
ระบบบงัคับดวยมือจะใชกญุแจควบคุมลิฟต เม่ือ
ลิฟตมาถึงชั้นลอบบี้แลว ประตูเปดเขาลิฟตใน
ปลองลิฟตทุกบานจะเปดคางไว เพื่อใหนักดับ
เพลิงตรวจสอบใหแนใจวาไมมีผูอยูในอาคาร
ติดคางอยูบนชั้นเหนือชั้นลอบบี้

 Phase II (firefighter mode) ควบคุม
ดวยนักดับเพลิง ทันท่ีตูลิฟตลงมาถึงชั้นลอบบี้
นกัดับเพลิงท่ีเขาระงบัเหตุในตัวอาคารจะทําการ
ควบคุมลิฟตดวยมือ (แมนวล) โดยใชกญุแจลิฟต

ในการทํางานแบบ Phase II นกัดับเพลิง
สามารถควบคุมลิฟตอยางอิสระในภาวะฉุกเฉิน
แตอาคารเกาบางแหงไมมีระบบการทํางานแบบ
Phase II ซึง่นกัดับเพลิงตองไมใชงานลิฟตท่ีไมมี
การทํางานแบบ Phase II ดังกลาว

กุญแจลิฟตจะแตกตางกันไปตามผูผลิต

Source: Basic Elevator Use at High-Rise Buildings, https://community.fireengineering.com/profiles/blog/lis
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บางรัฐ เชน ฟลอริดา มีกฎหมายกําหนดไววา
ลิฟตท่ีใชข้ึนลงภายในตัวอาคารสูงท้ังหมดของ
รัฐตองใชกุญแจลิฟตชนิดเดียวกัน มาตรฐาน
ASMEA17.1 ฉบับป 2007 “ขอกําหนดความ
ปลอดภัยของลิฟตและบันไดเลื่อน” (Safety
Code for Elevators and Escalators) กําหนด
ใหใชกญุแจท่ีใชงานไดกบัลิฟตทุกตัว (Universal
Key) เรียกวา “FEO-K1” ปจจุบันบางรัฐก็นํา
รูปแบบนี้ไปใชเชนกัน ดังนั้น นักดับเพลิงท่ีเขา
ระงบัเหตุในอาคารและมีหนาท่ีควบคุมลิฟตตอง
ศึกษาขอกฎหมายทองถิน่ของตัวเอง และลิฟตท่ี
จะควบคุมนั้นตองใชลูกกุญแจสําหรับไขเฉพาะ
หรือใชลูกกญุแจท่ีสามารถไขไดทุกตัว หากตอง
ใชลูกกญุแจเฉพาะ ใหสอบถามเจาหนาท่ีอาคาร
ถึงท่ีเก็บรักษากุญแจลิฟต (สวนใหญจะเก็บไว
ในหองธรุการหรือหองควบคุมควบคุมอัคคีภัย)

ตอไปนีเ้ปนขัน้ตอนปฏบัิตกิารควบคมุ
ลิฟตแบบ Phase II

 คนหาท่ีเก็บลูกกุญแจควบคุมลิฟต
ขณะเกิดเพลิงไหม แลวนําออกมา

 สอดลูกกุญแจเขาไปชองเสียบกุญแจ
ควบคุมลิฟต (ขอบสแีดง) แลวหมุนไปยงัตําแหนง
เปดซึง่จะทําใหลิฟตกลับลงมายงัชัน้ลอบบี ้และ
ตัวลิฟตจะอยูในการควบคุมจองนักดับเพลิง

 กดยกเลิกการทํางานของลิฟตท่ีปุม
บงัคับภายในตัวลิฟตซึง่จะเปนการยกเลิกคําสัง่
การทํางานท้ังหมดของตัวลิฟตท่ีต้ังไวกอนหนา

 สอดลูกกุญแจลิฟตสําหรับใชดับเพลิง
เขาไปในชองกุญแจแลวหมุนไปท่ีตําแหนงเปด
ซึ่งจะทําใหนักดับเพลิงสามารถบังคับลิฟตได
ภายในตัวลิฟต

 เม่ือเปดการใชงานลิฟตสาํหรับดับเพลิง
แลว ประตูลิฟตจะเปดและปดไดดวยการกดปุม
บังคับท่ีแผงควบคุม ซึ่งนักดับเพลิงสามารถ
ใชงานลิฟตระหวางการดับเพลิงไดจนเสร็จสิ้น
ภารกิจ นักดับเพลิงสามารถเลือกชั้นท่ีจะข้ึน
ไปได แตจําไววา เม่ือถึงชั้นท่ีตองการแลว ให
กดปุมเปดประตูลิฟตคางไวจนกวาประตูลิฟตจะ
เปดออกกวางสดุ

 เพือ่ใหตัวลิฟตคงอยูท่ีชัน้ท่ีตองการ ให
หมุนกญุแจสวิทชของตัวลิฟตไปยงัตําแหนง Hold
นักดับเพลิงตองมีแหลกแหลมหรือเหล็กตะขอ
ติดตัวไปดวยสาํหรับเอาไวขัดตัวลิฟตไมใหเคล่ือน
ข้ึนลงกรณีสวิทชกญุแจเสีย

 ระหวางลิฟตเคล่ือนไปขางบน ควร
หยดุลิฟตเพือ่ตรวจสอบเบรกของลิฟต เม่ือลิฟต

หยุด เปดประตูออกแลวใชไฟฉายสองไปตาม
ปลองลิฟตเพื่อตรวจดูควันหรือน้ํา หากลิฟตไม
ตอบสนองการทดสอบนี้ กดปุมใหลิฟตกลับลง
ไปท่ีลอบบี้แลวเปล่ียนไปใชลิฟตตัวใหม กรณี
พบควันไฟหรือน้ําในปลองลิฟต ใหรีบออกจาก
ตัวลิฟตโดยเร็ว แลวใชบันไดเดินทางไปยังชั้น
ท่ีเหลือ

 หามจอดลิฟตบนชั้นท่ีเกิดไฟไหม ให
จอดลิฟตท่ีชัน้ซึง่อยูดานลางลงไปสองชัน้ (สมมติ
ไฟไหมชั้น 10 ใหหยุดลิฟตชั้น 8) จากนั้นเดิน
ข้ึนบนัไดไปยังชั้นท่ีตองการ

 ระหวางการเกิดเพลิงไหมข้ันเร่ิมตน
เนือ่งจากความตองการกาํลังคนในการระงบัเหตุ
เพลิงไหม หนวยดับเพลิงบางแหงอนุญาตให
หนวยระง  บัเหตุเบือ้งตนบงัคับลิฟตใหลิฟตกลับ
ไปยังชั้นลอบบี้ตามรูปแบบ Phase I หลังออก
จากออกจากตัวลิฟตไปแลว วิธีนี้สามารถทําได
ดวยการหมุนกุญแจท่ีอยูภายในตัวลิฟตไปยัง
ตําแหนงปด (OFF)

 หัวหนาหนวยตองแตงต้ังนักดับเพลิง
นายหนึง่ทําหนาท่ีควบคุมลิฟตดับเพลิงเพือ่คอย
กาํกับการทํางานของลิฟตโดยท่ีนักดับเพลิงคน
อ่ืนในหนวยไมตองเสียเวลาเรียนรูเพิม่เติมเพื่อ
บังคับลิฟตดับเพลิง ท้ังนี้ นักดับเพลิงท่ีไดรับ
มอบหมายใหควบคุมลิฟตดับเพลิงตองมีความรู
ความเขาใจระบบการทํางานของลิฟตในอาคาร
ท่ีเกิดเหตุเปนอยางดี


