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(Smoke Reading)

ไม่นานมานี้ “เซฟตีไ้ ลฟ์” เคยนำเสนอ
เทคนิคเข้าระงับเหตุขน้ั แรกเพือ่ ดับไฟอาคาร มี
ประเด็นสำคัญคือ การประเมินอัคคีภยั หรือการ
ทำ Size-up วิธที น่ี ยิ มใช้กนั มากในสหรัฐอเมริกา
ได้แก่ การอ่านสถานการณ์ทก่ี ำลังเกิดขึน้ เบือ้ ง
หน้า เช่น การอ่านควันไฟ การอ่านอาคาร การ
อ่านความเสีย่ ง ฯลฯ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ให้ได้รบั ข้อมูล
ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจสัง่ การต่อไป
ฉบับนีเ้ รามีจะมาพูดถึงรายละเอียดของเทคนิค
การอ่านควันไฟกัน
เทคนิคการอ่านควันไฟถือได้วา่ เป็นความ
รูพ้ น้ื ฐานของนักดับเพลิงอเมริกนั มีการศึกษา
ค้นคว้าและสัง่ สมประสบการณ์กนั มาตัง้ แต่เมือ่
สามสิบทีแ่ ล้ว แม้วา่ นักดับเพลิงรุน่ ใหม่บางคนจะ
เห็นว่าเป็นทีเ่ รือ่ งล้าสมัยและไม่สามารถประเมิน
อัคคีภยั ทีใ่ ห้ผลแน่นอนได้ แต่การอ่านควันไฟก็
ยังถือว่ามีความจำเป็นมากในหลายๆ กรณี โดย
เฉพาะอย่างยิง่ การเกิดเพลิงไหม้อาคารบ้านเรือน
ทัว่ ไปทีไ่ ม่มเี รือ่ งสารเคมีเข้ามาเกีย่ วข้องมากนัก
หัวหน้าหน่วยดับเพลิงจะสามารถคาดการณ์เพลิง
ไหม้ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง หรืออย่างน้อย
ทีส่ ดุ การอ่านควันไฟจะช่วยให้สามารถสัง่ การใน
ปฏิบตั กิ ารระงับเหตุได้ดขี น้ึ
เนือ่ งจากควันไฟเป็นสิง่ ทีส่ ะท้อนให้เห็น
สภาพความเป็นไปของเพลิงไหม้ทง้ั ขนาด ความ
รุนแรง อัตราความเร็วในการลุกลาม และอืน่ ๆ
การอ่านควันไฟจึงเป็นการคาดการณ์ลว่ งหน้าถึง
สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมาซึง่ ต้องรับมือด้วยมาตรการ
อันเหมาะสมเพือ่ ให้การระงับเหตุเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การอ่านควันไฟเป็นเรื่องไม่ยากเกินไป
แต่ก็ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญ
ในการแยกแยะขนาด ความหนาแน่น สี และ
ความเร็วในการเคลือ่ นไหวเพือ่ ระบุให้ได้วา่ ควัน
นัน้ เกิดจากเพลิงไหม้ในรูปแบบใด เป็นเชือ้ เพลิง
ชนิดไหนและมีความร้ายแรงมากน้อยเท่าใดฯลฯ
ในการประยุกต์วชิ าการดับเพลิงสมัยใหม่เข้ากับ

ความรู้พื้นฐานในการอ่านควัน
หัวหน้าหน่วยต้องไม่มองแค่ควัน
มากหรือควันน้อย แต่ตอ้ งศึกษา
ลึกลงไปถึงทีม่ าของควันไฟ รวม
ทั้งผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจาก
นัน้ ด้วย
วิธกี ารระบุควันไฟ
ควันไฟที่ปรากฏให้เห็น
นัน้ แท้จริงๆแล้วคืออนุภาคเล็ก
มากของเชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้
จำนวนมหาศาลรวมตัวกันเป็น
กลุม่ ก้อนลอยขึน้ มาจากกองไฟ ประเด็นสำคัญในการพิจารณาควันไฟมีอยูท่ ่ี 4 ประการ คือ ปริมาณ
ความเร็ว ความหนาแน่น และสี ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าไฟใน
โดยอาศัยความร้อนเป็นตัวพยุง อาคารกำลังลุกไหม้เต็มที่
หรือยกอนุภาคเหล่านัน้ เคลือ่ นที่
สูท่ ส่ี งู ในแนวดิง่ อนุภาคเล็กๆ ที่
ประกอบกันขึ้นมาเป็นควันไฟ
ให้เชือ่ ไว้กอ่ นเลยว่า มีอนั ตราย
เป็นพิษ ไวไฟ และสามารถฆ่า
นักดับเพลิงได้ ส่วนใหญ่จะเป็น
เถ้าถ่าน ฝุน่ ผงและเส้นใย แต่ถา้
เป็นไฟจากพืน้ ทีม่ เี ชือ้ เพลิงเป็น
สารสังเคราะห์ทางเคมีหรือวัตถุ
ไวไฟ อนุภาคก็จะยิง่ มีอนั ตราย
มากขึน้ เพราะมีสารพิษร้ายแรง
ปะปนอยูเ่ ป็นจำนวนมาก โดยมี
คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจน
ไซยาไนด์ อะโครเลอิน ไฮโดรเจน
ซัลไฟด์ รวมทั้งเบนซีน อยู่ใน
อันดับต้นๆ
จงจำไว้วา่ ควันไฟร้อนๆ
สามารถลุกไหม้ได้และยังทำให้
อัคคีภยั รุนแรงขึน้ ชนิดคาดไม่ถงึ ควันสีดำหนาทึบพุง่ ออกมามากแสดงถึงแนวโน้มทีจ่ ะเกิด flashover
การทีค่ วันไฟสามารถลุกติดไฟได้ ในทาง ออกซิเจน (ในอุณหูมแิ ละส่วนผสมทีพ่ อเหมาะ)
ทฤษฎีแล้วถือว่าควันไฟร้อนๆ นัน่ แหละคือเปลว ควันไฟดังกล่าวนัน้ ก็จะลุกติดเป็นเปลวไฟขึน้ ได้
ไฟชนิดหนึง่ เพียงแต่ยงั ไหม้ไม่สมบูรณ์เท่านัน้ จุดทีเ่ ป็นอันตรายทีส่ ดุ คือ ควันไฟทีล่ กุ เป็นเปลว
เอง เมือ่ มีการระบายอากาศทำให้ออกซิเจนเข้า ไฟ สามารถจะเกิดขึน้ เมือ่ ไหร่ และตรงไหนก็ได้
ไปเติม หรือควันลอยออกมาข้างนอกสัมผัสกับ ตามทิศทางทีเ่ คลือ่ นตัวไป บางครัง้ มันสามารถ
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มีขนาดเล็ก
ความเร็วในการเคลื่อนที่ (Velocity)
ของควันไฟ
ความเร็วของควันทีพ่ งุ่ ออกจากอาคารบ่ง
บอกถึงความดันที่มีอยู่ในอาคารที่เกิดอัคคีภัย
สิง่ ทีจ่ ะต้องพิจารณาต่อไปก็คอื อะไรทำให้เกิด
ความดันดังกล่าว ปัจจัยสองประการเท่านัน้ ทีท่ ำ
ให้อาคารมีความดัน ได้แก่ ความร้อนและพืน้ ที่
จำกัดของห้องหรืออาคาร
ควันทีเ่ ป็นผลมาจากความร้อนจะมีลกั ษณะ
พุง่ ออกมาอย่างเร็วแล้วค่อยๆ ช้าลงเมือ่ พ้นจาก
ตัวอาคาร ส่วนควันทีเ่ กิดในพืน้ ทีจ่ ำกัดเมือ่ พ้น
จากตัวอาคารความเร็วจะลดลงทันทีและมีอตั รา
เร็วเท่ากับอัตราไหลของอากาศภายนอก
หากควันไฟที่พุ่งออกมาจากตัวอาคารมี
ความเร็วสูงในลักษณะไหลทะลักออกมาอย่าง
รุนแรงหรือพุง่ ออกมาด้วยความดันสูง แสดงว่า
มีแนวโน้มจะเกิด Flashover ขึน้ ได้
ควันทีพ่ งุ่ ออกมาอย่างเร็วและแรงเป็นผล
มาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของโมเลกุลก๊าซ
้ ทีจ่ ำกัด เช่น ในห้องแคบๆ
การเจาะช่องให้ควันลอยออกมาจากอาคาร นอกจากจะเป็นการระบายความร้อนภายในอาคารแล้วยัง ซึง่ อัดแน่นอยูใ่ นพืน

ทำให้สามารถสังเกตควันได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย

ลุกติดไฟตรงจุดที่ไกลไปจากต้นเพลิง ควันไฟ
ร้อนทีเ่ คลือ่ นตัวอย่างรวดเร็ว หากลุกติดไฟมัน
จะกลายเป็นลูกเพลิงพุงออกมาทำอันตราย นัก
ดับเพลิงหรือทำให้อคั คีภยั ลุกลามอย่างรุนแรง
ดังนัน้ การอ่านควันไฟในบางกรณีจงึ ไม่
ใช่แค่การประเมินอัคคีภัยเพื่อตัดสินใจสั่งการ
ระงับเหตุเท่านั้น แต่จะเป็นการคาดการณ์ถึง
อันตรายร้ายแรงอันอาจจะเกิดขึน้ กับตัวนักดับ
เพลิง ซ้ำเติมให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกหาก
ไม่ได้เตรียมการรับมือไว้
การจะระบุควันเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐาน
ในการประเมินอัคคีภยั สำหรับใช้ตดั สินใจสัง่ การ
ดับเพลิงหรือเพือ่ เอาตัวรอดนัน้ จะมีอยู่ 4 หัวข้อ
สำคัญในการพิจารณา ได้แก่
1. ขนาดหรือปริมาณ (Volume) ของควัน
ไฟทีม่ องเห็นได้
2. ความเร็วในการเคลือ่ นที่ (Velocity)
ของควันไฟอันเกีย่ วเนือ่ งกับความดัน
3. ความหนาแน่น (Density) ของควันไฟ
ทีม่ องเห็นได้
4. สี (Color) ของควันไฟทีม่ องเห็นได้
ขนาดหรือปริมาณ (Volume) ของควัน
ไฟทีม่ องเห็นได้
ปริมาณของควันไฟ จริงๆ แล้วไม่ได้บอก
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อะไรเกีย่ วกับอัคคีภยั มากนักแต่มนั จะช่วยให้เรา
คาดการณ์ได้ถงึ ขัน้ ตอนการลุกไหม้ของเชือ้ เพลิง
ที่มีอยู่ในที่จำกัด
อัคคีภยั ทีล่ กุ ไหม้สมบูรณ์และร้อนจัด
ปริมาณควันทีส่ งั เกตเห็นได้จะมีนอ้ ยมาก
อัคคีภยั กำลังลุกลามอย่างรวดเร็วและ
มีความร้อนสูงจะมีปริมาณควันมาก
ไฟไหม้วตั ถุทเ่ี ปียกชืน้ จะมีควันมาก
แต่มสี เี จือจาง
วัสดุกอ่ สร้างชนิดใหม่ๆ ในปัจจุบนั ทีม่ ี
มวลต่ำ (low mass) เมือ่ ลุกไหม้จะมีควันมากแม้
ว่าจะมีเปลวไฟเกิดขึน้ น้อยก็ตาม
นอกจากนี้ ปริมาณควันไฟยังอาจจะบอก
ถึงพืน้ ทีท่ เ่ี กิดอัคคีภยั ได้ เช่น ในบริเวณคับแคบ
หรืออับทึบควันไฟจะมีมากแม้วา่ ไฟทีเ่ กิดขึน้ จะ

ตูค้ อนเทนนอร์ ฯลฯ การขยายตัวดังกล่าวทำให้
ความร้อนทีส่ ง่ ออกมารอบๆ ตัวพุง่ ไปทีผ่ นังห้อง
แล้วสะท้อนกลับเข้ามาจุดเดิมเนือ่ งจากผนังห้อง
ไม่สามารถดูดซับความร้อนได้ และเมือ่ เป็นเช่นนี้
ภายในห้องก็จะมีความร้อนสะสมมากขึน้ จนทำ
ให้เกิด Flashover ได้ในทีส่ ดุ แต่ถา้ หากผนังห้อง
สามารถดูดซับความร้อนได้ ความร้อนของควัน
จะลดลงโดยทีค่ วันจะมีลกั ษณะนิง่ และไหลช้าๆ
หรือไหลออกมาเป็นชั้นๆ
สิง่ สำคัญในการสังเกตควันไฟ เราจะต้อง
จับตามองควันทีม่ ลี กั ษณะไหลทะลักออกมาอย่าง
รุนแรง เพราะนัน่ คือสัญญาณอันตรายแสดงแนว
โน้มการเกิด Flashover หรือควันอาจจะลุกติด
ไฟทันทีทนั ใดแล้วกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ได้
(ภายใต้เงือ่ นไข : อุณหภูมแิ ละส่วนผสมกับก๊าซ

ออกซิเจนทีพ่ อเหมาะ)
ในการเปรียบเทียบความเร็วในการไหล
ของควันทีอ่ อกมาจากช่องเปิดต่างๆ ของอาคาร
จะทำให้หวั หน้าหน่วยสามารถกำหนดจุดกำเนิด
อัคคีภยั ได้
ควันไฟเคลื่อนที่เร็วแสดงว่าอยู่ใกล้ต้น
เพลิงมากกว่าควันทีไ่ หลออกมาอย่างช้าๆ แต่ก็
ขึน้ อยูก่ บั ขนาดของช่องเปิดทีค่ วันไหลผ่านออก
มาข้างนอกด้วย ควันจะไหลออกมาในช่องทาง
ทีม่ แี รงต้านน้อยทีส่ ดุ และความเร็วจะลดลงตาม
ระยะทางทีห่ า่ งจากจุดต้นเพลิง
ดังนัน้ ถ้าจะใช้ความเร็วของควันไฟเพือ่
ค้นหาจุดทีเ่ ป็นต้นเพลิง ก็จะต้องพิจารณาขนาด
ของช่องเปิดต่างๆ เช่น ประตู หน้าต่าง รอยแตก
ของผนัง และอืน่ ๆ ด้วย
นักดับเพลิงอาวุโสผูม้ ปี ระสบการณ์เรือ่ งนี้
มีขอ้ สรุปน่าสนใจ “ถ้ามีควันพุง่ ออกมาจากช่อง
เปิดขนาดเล็กๆ ด้วยความเร็ว แสดงว่าต้นเพลิง
อยูภ่ ายในห้องทีค่ วันพุง่ ออกมานัน่ เอง”
ความหนาแน่น (Density) ของควันไฟ
ทีม่ องเห็นได้
ในขณะทีค่ วามเร็วของควันทำให้เราเข้าใจ
อัคคีภยั ในเรือ่ งของความร้อนซึง่ สามารถนำเรา
ไปถึงจุดที่เป็นต้นเพลิงได้ ความหนาแน่นของ
ควันไฟจะบอกให้เรารูว้ า่ สถานการณ์ได้เลวร้าย
ลงไปถึงไหนแล้ว เนือ่ งจากควันไฟประกอบขึน้
ด้วยอนุภาคของแข็ง สิง่ แขวนลอย รวมถึงก๊าซที่
เป็นผลผลิตจากการลุกไหม้ ดังนัน้ ความหนาแน่น
ของควันจะบอกถึงปริมาณของสิง่ ต่างๆ ดังกล่าว
ว่ามีมากน้อยเท่าใด ถ้าควันไฟทีม่ องเห็นได้หนา
ทึบ นัน่ คือสัญญาณอันตราย นอกเหนือจากแนว
โน้มทีจ่ ะเกิด flashover แล้ว ยังแสดงให้เห็นว่ามี
เชือ้ เพลิงพร้อมจะลุกไหม้อกี จำนวนมากซ่อนอยู่
ภายใต้กลุม่ ควันนัน้ ไฟมีโอกาสจะลุกไหม้ได้ตอ่
ไปเรือ่ ยๆ ตราบทีค่ วันยังไม่เจือจางลง
พึงระลึกไว้เสมอว่า ความหนาแน่นของ
ควันไฟเป็นสิง่ ทีบ่ อกให้เรารูว้ า่ ปริมาณอนุภาค
และก๊าซซึง่ ประกอบขึน้ เป็นควันไฟ มีมากน้อย
เท่าใดในพืน้ ทีท่ จ่ี ำกัด
ควันไฟทีม่ คี วามหนาแน่นสูงจะมีลกั ษณะ
หนาและมีเนือ้ ควันเข้มข้น ถ้าเห็นควันประเภท
นีจ้ ะต้องเตรียมพร้อมเพือ่ รับมือกับอันตรายร้าย
แรง เช่น flashover การลุกไหม้ตอ่ เนือ่ งฯลฯ ถ้า
มีควันหนาและเป็นชัน้ ๆ ให้ระวังการลุกไหม้ของ
อนุภาคและก๊าซทีเ่ ป็นส่วนประกอบของควันซึง่
อาจทำให้เกิดลูกไฟแบบฉับพลัน

ควันสีนำ้ ตาลหมายถึงโครงสร้างทีเ่ ป็นไม้กำลังร้อน
จัดและใกล้ถงึ จุดทีจ่ ะลุกไหม้ดว้ ยตัวเองแสดงว่าอีก
ไม่นาน สถานการณ์จะกลายเป็นไฟไหม้โครงสร้าง
ทั้งหลัง (Structural Fire)

นอกจากนี้ ควันไฟที่หนาแน่นแสดงให้
เห็นว่า บรรยากาศในบริเวณนัน้ มีกา๊ ซพิษเป็น
อันตรายต่อระบบหายใจ อาจทำให้หมดสติหรือ
ถึงแก่ความตายได้หากปราศจากเครือ่ งป้องกัน
และยังมีผลต่อทัศนวิสัยในการดับไฟหรือกู้ภัย
ซึง่ นักดับเพลิงจำนวนไม่นอ้ ยเดินเข้าไปสูจ่ ดุ อับ
เนือ่ งจากควันหนาทึบทำให้มองไม่เห็นเส้นทาง
เบือ้ งหน้า
เมือ่ สิบปีทผ่ี า่ นมามีงานวิจยั เกีย่ วกับควัน

ไฟชิน้ หนึง่ ระบุวา่ ควันไฟทีเ่ กิดจากการเผาไหม้
ของสารสังเคราะห์ จะมีลกั ษณะหนาทึบรวมตัว
เป็นก้อนเมฆ ทีส่ ำคัญคือสามารถลุกติดไฟได้ใน
อุณหภูมติ ำ่ สารสังเคราะห์ทใ่ี ห้ควันหนาเมือ่ ลุก
ไหม้มอี ยูม่ ากมายในอาคารบ้านเรือนทัว่ ไป เช่น
พลาสติก พรมสังเคราะห์ รวมถึงวัสดุกอ่ สร้าง
ประเภทวัตถุมวลต่ำ (low mass) ทีน่ ำมาใช้ทด
แทนวัสดุกอ่ สร้างทีใ่ ช้กนั มาแต่ดง้ั เดิม
สี (Color) ของควันไฟ
หน่วยดับเพลิงส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา
จะสอนการวิเคราะห์ควันไฟ โดยให้สงั เกตสีของ
ควันเพือ่ คาดคะเนถึงชนิดของวัตถุทเ่ี ป็นเชือ้ เพลิง
ซึง่ กำลังลุกไหม้อยูน่ น้ั แต่ในความเป็นจริงแล้ว
แนวความคิดนีจ้ ะใช้ได้เฉพาะในกรณีเพลิงไหม้
ที่เกิดจากเชื้อเพลิงชนิดเดียว ปัจจุบันอัคคีภัย
ทีเ่ กิดกับบ้านเรือนหรืออาคารพาณิชย์มนี อ้ ยมาก
ทีจ่ ะเป็นเพลิงไหม้จากเชือ้ เพลิงชนิดเดียว ควัน
ไฟทีเ่ กิดขึน้ จึงมีหลายสีจนแยกไม่ออกว่าเกิดจาก
เชือ้ เพลิงชนิดใดกันแน่ สำหรับหน่วยแรกทีเ่ ข้า
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ถึงทีเ่ กิดเหตุ สีของควันไฟจะบอกให้รวู้ า่ อัคคีภยั
ดำเนินไปถึงขัน้ ไหนแล้วและจุดทีเ่ ป็นต้นเพลิงอยู่
ณ ตำแหน่งใด
ไฟทีเ่ กิดจากเชือ้ เพลิงทีเ่ ป็นของแข็งในขัน้
เริ่มต้นจะปล่อยควันสีขาวออกมา ควันสีขาวนี้
ส่วนใหญ่จะมีความชืน้ ผสมอยู่ แต่เมือ่ มีการเผา
ไหม้ตอ่ ไปอีกระยะหนึง่ เชือ้ เพลิงจะเริม่ แห้งและ
แตกตัวออก ควันจะเปลีย่ นสีไป ถ้าเป็นเชือ้ เพลิง
ประเภทไม้ จะเปลี่ยนเป็นสีแทนหรือสีน้ำตาล
หากเป็นพลาสติกหรือสีเคลือบภายนอกวัสดุจะ
เป็นสีเทา ควันเหล่านีห้ ากผสมกับความชืน้ หรือ
สารไฮโดรคาร์บอนก็จะออกเป็นสีดำจางๆ แต่เมือ่
เชือ้ เพลิงไหม้เต็มที่ ควันทีอ่ อกมาจะมีสดี ำสนิท
ยิง่ อยูใ่ กล้เปลวไฟเท่าไหร่กจ็ ะดำมากขึน้ เท่านัน้
นัน่ คือ ควันยิง่ ดำมากก็ยง่ิ มีความร้อนสูง ควันสี
ดำเคลือ่ นทีเ่ ร็วแต่เบาบาง (ความหนาแน่นน้อย)
ชีใ้ ห้เห็นว่ามีเปลวไฟอยูใ่ กล้ๆ และเป็นตัวผลัก
ควันดำให้พงุ่ ออกมา
ในประเด็นควันไฟทีท่ ำให้เราสามารถระบุ
ตำแหน่งต้นเพลิงได้นน้ั เป็นเพราะเมือ่ ควันถูก
ปล่อยออกมาจากเชือ้ เพลิงทีล่ กุ ติดไฟทีต่ น้ เพลิง
แล้ว ความร้อนก็จะเผาไหม้เชือ้ เพลิงอืน่ ๆ ต่อไป
ความชืน้ จากเชือ้ เพลิงทีไ่ หม้เป็นลำดับต่อมาจะ
ทำให้ควันสีดำในตอนแรกเปลีย่ นเป็นสีเทาหรือสี
ขาวตามระยะทางทีห่ า่ งออกมาจากจุดต้นเพลิง
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ช่วงทีค่ วันลอยออกมาส่วนผสมของคาร์บอนจาก
การเผาไหม้จะสะสมอยูบ่ ริเวณด้านนอกผิวควัน
ซึง่ คาร์บอนจะทำให้สขี องควันสว่างขึน้ ตรงนีท้ ำ
ให้เกิดคำถาม “ควันสีขาวที่เราเห็นอยู่เป็นผล
มาจากการเผาไหม้ในขัน้ เริม่ ต้น (early-stage)
หรือเป็นผลจากความร้อนจากการเผาไหม้ในขัน้
หลัง (late-stage) และลอยห่างออกมาจากจุด
ต้นเพลิงกันแน่” การหาคำตอบให้ดทู ค่ี วามเร็วใน
การเคลือ่ นทีข่ องควัน ควันสีขาวทีพ่ งุ่ ออกมาด้วย
ความเร็ว แสดงว่าเป็นควันประเภทหลัง ได้แก่
ควันทีเ่ กิดในขัน้ ตอนการเผาไหม้ในขัน้ หลังและ
อยูห่ า่ งจากจุดต้นเพลิง ส่วนควันสีขาวทีล่ อยช้าๆ
หรือลอยเอือ่ ยๆ ส่วนใหญ่จะระบุได้วา่ เป็นควัน
ประเภทแรกคือเกิดในขัน้ เริม่ ต้นของการลุกไหม้
ควันทีเ่ ราควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ
อีกชนิดหนึง่ คือ ควันสีนำ้ ตาล เชือ้ เพลิงทีเ่ ป็นไม้
ทีไ่ ม่ได้เคลือบผิวเมือ่ ถูกเผาจะให้ควันสีนำ้ ตาลมี
ลักษณะเฉพาะตัวซึง่ จะปรากฏขึน้ ในขัน้ ตอนการ
เผาไหม้ขน้ั หลัง (แต่อยูใ่ นขัน้ ก่อนเกิดเปลวไฟ)
กรณีที่ไม้ไม่ได้เคลือบผิวใช้เป็นส่วนประกอบ
ของโครงสร้างอาคาร อัคคีภยั นัน้ ก็มแี นวโน้มจะ
กลายเป็นไฟไหม้โครงสร้างอาคารซึง่ อาจทำให้
มีการพังทลายหรือยุบตัว สัญญาณทีบ่ อกได้คอื
ควันสีนำ้ ตาลหม่นพุง่ ออกมาจากหน้าจัว่ ชายคา
บ้าน หรือรอยต่อพืน้ ฯลฯ

พึงตระหนักไว้ตลอดเวลา แม้แต่ไม้ทผ่ี า่ น
การเคลือบผิวหรือดัดแปลงทางวิศวกรรม เช่น
ไม้แผ่นเส้นใย (OSB) หรือไม้เวเนียร์แผ่นบาง
(LVL) ก็จะสูญเสียความแกร่งเมือ่ โดนความร้อน
และกาวทีใ่ ช้เชือ่ มติดวัสดุเหล่านีจ้ ะสลายตัวไป
น่าตกใจทีพ่ บว่าความร้อนทีท่ ำให้วสั ดุผา่ นการ
สังเคราะห์เหล่านีเ้ สือ่ มสลาย ไม่จำเป็นต้องเป็น
ความร้อนสูงในระดับเปลวไฟ มีหลายกรณีเป็น
ความร้อนจากอัคคีภยั ในขัน้ เริม่ ต้นเท่านัน้ เมือ่
ปรากฎควันสีนำ้ ตาลลอยออกมาจากส่วนทีเ่ ป็น
หรือทำด้วยวัสดุดังกล่าวก็คาดการณ์ได้เลยว่า
ความแกร่งของเนือ้ วัสดุถกู ทำลายลงไปแล้ว
เมือ่ เรารูร้ ายละเอียดเกีย่ วลักษณะสำคัญ
สำหรับการแยกแยะควันไฟ เราก็มีข้อมูลที่จะ
สร้างแบบจำลองอัคคีภยั ทีก่ ำลังเกิดขึน้ อยูเ่ บือ้ ง
หน้าได้โดยใช้ควันเป็นตัวชีน้ ำให้เห็นความเป็น
ไปจริงๆ ของเพลิงไหม้ขณะนัน้ สิง่ นีเ้ ป็นความรู้
พืน้ ฐานสำหรับนักดับเพลิงทีเ่ ตรียมตัวจะเข้าไป
ดับไฟภายในอาคารซึง่ จะต้องมีการสังเกตุ การ
เปรียบเทียบและการหาคำตอบจากสิง่ ทีม่ องเห็น
ตัวอย่างเช่น
ควันไฟทีพ่ งุ่ ออกมาจากช่องเปิดเล็กๆ
อย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นว่าจุดทีเ่ ป็นต้นเพลิงอยู่
ในบริเวณใกล้ๆ กันนัน้ เอง
ควันสีดำและเคลื่อนที่เร็วจะอยู่ใกล้
จุดต้นเพลิง ขณะทีค่ วันสีจางและเคลือ่ นทีช่ า้ ๆ
จะอยูไ่ กลจากต้นเพลิง
ควันทีห่ นาแน่น แสดงว่า บรรยากาศ
บริเวณนัน้ มีกา๊ ซพิษเป็นอันตรายต่อระบบหายใจ
ควันสีน้ำตาล หมายถึง อัคคีภัยเกิด
จากเชื้อเพลิงที่เป็นไม้ซึ่งได้ผ่านการเคลือบผิว
หรือปรุงแต่งทางวิศวกรรม
ควันในลักษณะเดียวกัน ทัง้ รูปร่าง สี
และความเร็วที่พุ่งออกมาจากช่องเปิดหลายๆ
แห่งพร้อมกัน คาดการณ์ได้วา่ บริเวณต้นเพลิง
เป็นพืน้ ทีอ่ บั อากาศหรืออัคคีภยั ถึงจุดทีม่ กี ารลุก
ไหม้เต็มที่แล้ว
ควันสีดำหนาแน่นแสดงว่ามีแนวโน้ม
ทีจ่ ะเกิด flashover หรือมีการเผาไหม้ตอ่ เนือ่ งใน
จุดทีห่ า่ งออกมาจากต้นเพลิง
ควันสีเทา (สีกลางๆ ไม่ดำหรือขาว) ดัน
ตัวออกมาจากประตูทป่ี ดิ อยูห่ รือรอยต่อฝาผนัง
แสดงว่า มีเพลิงไหม้เต็มพื้นที่ของห้องนั้นและ
กำลังจะลุกลามออกมา (ทางเลือกดีทส่ี ดุ คือ รีบ
หนีออกจากจากตัวอาคารนัน้ โดยเร็ว)

ไฟสีดำ (Black Fire)
ไฟสีดำ หมายถึง ควันทีม่ ปี ริมาณมาก มี
ความเร็วสูง ความหนาแน่นเกินพิกดั และมีสดี ำ
เป็นสัญญาณอันตรายเตือนให้นกั ดับเพลิงรูล้ ว่ ง
หน้า ควันดังกล่าวมีแนวโน้มจะเกิดการลุกไหม้
ด้วยตัวเองหรือไม่กอ็ าจจะเกิด flashover ได้ใน
ไม่ชา้ ควันสีดำในลักษณะดังกล่าว จริงๆ แล้วก็
คือไฟทีไ่ ม่มเี ปลว (เปลวไฟถูกเผาจนกลายเป็น
อนุภาคสีดำไปแล้ว) ปกติแล้วเราจะเห็นความ
แตกต่างระหว่างไฟกับควัน สำหรับไฟสีดำเรา
อาจแยกไม่ออกเพราะสิง่ ทีเ่ ราเห็นเป็นควัน แต่
โดยเนือ้ แท้มนั คือไฟหรืออย่างน้อยมันก็พร้อมจะ
เป็นไฟได้ทกุ เมือ่ เพียงแค่มอี ณ
ุ หูมแิ ละส่วนผสมที่
พอเหมาะเท่านั้นเอง
ไฟสีดำในหลายกรณีมคี วามร้อนแรงกว่า
เปลวไฟสีสม้ เสียอีก มันทำลายเหล็กกล้าได้ เผา
โครงสร้างอาคารจนพังทลาย และสังหารนักดับ
เพลิงมาแล้วไม่รกู้ ร่ี ายต่อกีร่ าย นักวิทยาศาสตร์
เชือ่ ว่าอุณหภูมขิ องไฟสีดำมีเกินกว่า 1,000 องศา
ฟาเรนไฮต์ ฉะนัน้ เมือ่ เห็นควันสีดำสนิทหนาทึบ
ทะลักออกมาจากตัวอาคารอย่างรวดเร็วและใน
ปริมาณมากให้สนั นิษฐานไว้กอ่ น นัน่ คือ ไฟสีดำ
จงจัดการมันเสมือนมันเป็นอัคคีภยั มิใช่แค่ควัน
ก่อนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั บาดเจ็บหรือเสียชีวติ
ในการสังเกตควันเพื่อประเมินอัคคีภัย
นอกเหนือจากตัวควันแล้ว ยังต้องนำสิง่ อืน่ ๆ ที่
เกีย่ วข้องมาพิจารณาด้วยได้แก่ ขนาดของอาคาร
กระแสลม สมดุลความร้อน แนวเปลวไฟ ช่อง
เปิดระบายอากาศ รวมทัง้ ระบบสปริงเคลอร์ ทัง้
หมดอาจทำให้ควันมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งใน
ทางทีด่ ขี น้ึ หรือเลวร้ายลง
ข้อควรจำ ควันไฟในปริมาณเบาบาง เจือ
จางและเคลือ่ นไหวช้าๆ หมายถึง อัคคีภยั ทีเ่ กิด
ขึน้ มีขนาดเล็ก ทัง้ นี้ อาคารทีค่ วันลอยออกมาจะ
ต้องเป็นอาคารขนาดเล็ก แต่ถา้ หากควันไฟใน
ลักษณะเดียวกันลอยออกมาจากช่องเปิดหลายๆ
แห่งพร้อมกันของอาคารขนาดใหญ่ ก็อาจชีน้ ำ
ให้เราเห็นว่าอัคคีภัยข้างในมีขนาดใหญ่และมี

ควันสีเทาที่พุ่งออกมาจากช่องเปิดหลายๆ แห่งพร้อมกัน แสดงให้เห็นว่าต้นเพลิงอยู่ในพื้นที่อับอากาศ
หรืออัคคีภัยได้ลุกไหม้เต็มที่แล้ว...การเข้าไประงับเหตุข้างในมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายสูงมาก

อันตรายร้ายแรงต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
แนวปฏิบตั สิ ร้างทักษะการอ่านควันไฟ
นักดับเพลิงบางคนอาจเห็นว่าการอ่านควัน
ไฟเป็นเรือ่ งยุง่ ยากและสิน้ เปลืองเวลา แต่ถา้ ได้
ศึกษาความรูพ้ น้ื ฐานและเริม่ ฝึกทักษะอย่างจริง
จังก็จะทำให้ความสามารถในการอ่านควันไฟของ
นักดับเพลิงสูงขึน้ บางคนอาจทำได้ภายในเวลา
ไม่กว่ี นิ าที ขอย้ำ จะต้องฝึกฝนเพือ่ ให้เกิดความ
ชำนาญโดยใช้รปู แบบของควันในลักษณะต่างๆ
เป็นตัวอย่างในการศึกษา ให้นกั ดับเพลิงมองไป
ทีค่ วัน จากนัน้ ใช้ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับควันมา
พิจารณา ควันทีเ่ ห็นอยูน่ น้ั มีลกั ษณะอย่างไร มี
ปริมาณมากน้อยเท่าใด มีสอี ะไร หนาทึบหรือ
เบาบาง และก็ตอ้ งหาข้อสรุปให้ได้วา่ “ควันไฟ
ส่งสัญญาณอันตรายอะไรออกมา”
ตัวอย่างควันสำหรับศึกษาและฝึกทักษะ
การอ่านควัน ดีทส่ี ดุ ก็คอื ควันของจริงทีเ่ กิดขึน้
ขณะเข้าระงับเหตุ หลายคนอาจจะไม่เคยสังเกต
หรือสังเกตแต่ไม่รวู้ า่ มันมีประโยชน์อะไรกับงาน

ดับเพลิง แค่มองผ่านเลยไปไม่ได้เก็บมาพิจารณา
ดังนัน้ นับตัง้ แต่วนั นี้ ขอให้ทกุ คนเก็บเกีย่ วความ
รูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับควันไฟไว้ให้มากทีส่ ดุ อาจจะ
ค้นคว้าจากตำราหรือสือ่ การสอนอิเล็กทรอนิกส์
ในรูปแบบต่างๆ สอบถามผูม้ ปี ระสบการณ์ ฯลฯ
จดจำสิง่ เหล่านัน้ ไว้ในสมอง เมือ่ เห็นควันไฟก็นำ
ออกมาใช้เพื่อที่จะระบุได้ทันทีว่าควันไฟที่ลอย
ออกมาจากอาคารบอกอะไรเกี่ยวกับอัคคีภัยที่
กำลังเกิดขึน้ อยูข่ า้ งใน
นอกจากตัวอย่างควันจากของจริงแล้ว
วิดโี อเทปสอนการดับเพลิงทีบ่ นั ทึกภาพเคลือ่ น
ไหวของควันในรูปแบบต่างๆ แม้แต่ภาพนิง่ ตาม
นิตยสารก็สามารถนำมาใช้ศกึ ษาได้
เงือ่ นไขสำคัญในการอ่านควันไฟ เราอย่า
มองแค่ “ควันมีมากหรือหนาแน่นขนาดไหน
เคลือ่ นทีเ่ ร็วเท่าใด สีอะไร” แต่ตอ้ งคิดต่อยอด
ออกไปเพือ่ หาคำตอบให้ได้วา่ “แล้วอะไรจะเกิด
ขึน้ หลังจากนัน้ ” เนือ่ งจากการอ่านควันถือเป็น
“เครือ่ งมือ” อันทรงประสิทธิภาพชนิดหนึง่ ใน
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งานดับเพลิง อย่างน้อยทีส่ ดุ ก็ทำให้นกั ดับเพลิง
รู้ตัวว่ากำลังเผชิญหน้ากับอันตรายชนิดใดอยู่
นัน่ คือ การลดความเสีย่ งโดยจะทำให้เกิดความ
ตระหนัก “งานดับเพลิงไม่ใช่เรือ่ งง่าย ถ้าเราไม่รู้
อะไรเลยแล้วจูโ่ จมเข้าไป ผลลัพธ์อาจกลายเป็น
หายนะ...อัคคีภยั เกิดการลุกลามและนักดับเพลิง
เสียชีวติ ในกองเพลิง”
เหนือสิง่ อืน่ ใด การอ่านควันไฟไม่จำเป็น
ต้องพลิกแพลงความรูพ้ น้ื ฐาน “ควันรูปแบบใด
ส่งผลต่อเนือ่ งอย่างไร จะเป็นอย่างนัน้ ตลอดไป”
เพียงแต่ว่าคุณจะต้องสะสมความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับควันไฟไว้ให้มากทีส่ ดุ ตัวอย่างทีเ่ สนอไว้
ในบทความนีถ้ อื ว่ายังน้อยมากเมือ่ เทียบกับของ
จริงซึ่งเกิดจากเชื้อเพลิงนานาชนิดนับไม่ถ้วน
โดยเฉพาะควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อ
เพลิงทีส่ งั เคราะห์ขน้ึ มาใหม่ๆ จากเทคโนโลยีทนั
สมัยหลายร้อยชนิดซึง่ เป็นอันตรายต่อชีวติ และ
สุขภาพอย่างยิง่ กับตัวนักดับเพลิงทีเ่ ข้าระงับเหตุ
เราต้องก้าวทันกับความท้าทายอันน่า
พรัน่ พรึงนี!้

เผาไหม้ นอกจากจะมีอนุภาคของแข็ง ฝุน่ ละออง
เถ้าถ่าน รวมทัง้ ความชืน้ แล้วก็ยงั มีกา๊ ซอันตราย
มากมายหลายชนิด สถาบันความปลอดภัยและ
สุขภาพในการทำงานแห่งชาติสหรัฐฯ (NIOSH)
ระบุถงึ ก๊าซอันตรายตัวสำคัญทีเ่ ป็นส่วนประกอบ
ของควันไฟซึง่ มีอยูด่ ว้ ยกัน 4 ชนิด ดังต่อไปนี้
1. ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)
เป็นก๊าซที่ไม่มีจุดวาบไฟ (Flashpoint)
แต่สามารถลุกไหม้ดว้ ยตัวเองได้ (Self Ignition)
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 1,123 องศาฟาเรนไฮต์ (660 องศา
เซลเซียส) ย่านส่วนผสมในอากาศทีท่ ำให้เกิด
เพลิงไหม้ได้ (Flammable Range In Air) อยูท่ ่ี
12-74% และจะลดลงเมือ่ อุณหภูมติ ำ่ กว่า Self
Ignition
ข้อควรระวัง ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 300 องศาฟาเรนไฮต์ (149 องศา
เซลเซียส) Flammable Range In Air จะน้อยมาก
ทำให้สามารถลุกติดไฟได้อย่างง่ายดาย
2. ก๊าซอะโครเลอีน (Acrolein)
เป็นก๊าซเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์
ภาคผนวก : ก๊าซอันตรายที่ ของเชื้อเพลิงประเภทไม้ วัสดุประเภทใยสังเป็นส่วนประกอบของควันไฟ
เคราะห์ และรวมไปถึงสารโพลีเอธีลนี มีจดุ วาบ
ส่วนประกอบของควันไฟที่เกิดจากการ ไฟ (Flashpoint) -15 องศาฟาเรนไฮต์ (-26
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องศาเซลเซียส) อุณหภูมลิ กุ ไหม้ดว้ ยตัวเอง (Self
Ignition) 450 องศาฟาเรนไฮต์ (232 องศา
เซลเซียส) และมีย่านส่วนผสมในอากาศที่ทำ
ให้เกิดเพลิงไหม้ได้ (Flammable Range In Air)
3-31%
3. ก๊าซเบนซีน (Benzene)
พลาสติกส่วนใหญ่รวมทัง้ น้ำมันเชือ้ เพลิง
เมือ่ ลุกไหม้จะปล่อยก๊าซตัวนีอ้ อกมา จุดวาบไฟ
(Flashpoint) อยูท่ ่ี 12 องศาฟาเรนไฮต์ (-11
องศาเซลเซียส) อุณหภูมลิ กุ ไหม้ดว้ ยตัวเองได้
(Self Ignition) 928 องศาฟาเรนไฮต์ (497 องศา
เซลเซียส) ย่านส่วนผสมในอากาศทีท่ ำให้เกิด
เพลิงไหม้ได้ (Flammable Range In Air) 1-8%
2. ก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen
Cyanide)
เมือ่ วัสดุซง่ึ มีสารไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบมีการเผาไหม้ทอ่ี ณ
ุ หภูมสิ งู จะเกิดก๊าซตัวนี้
เป็นก๊าซค่อนข้างไวไฟแต่มคี วามเป็นพิษอย่างยิง่
จุดวาบไฟ (Flashpoint) 0 องศาฟาเรนไฮต์ (-17
องศาเซลเซียส) อุณหภูมลิ กุ ไหม้ดว้ ยตัวเอง (Self
Ignition) 1,000 องศาฟาเรนไฮต์ (537 องศา
เซลเซียส) ย่านส่วนผสมในอากาศทีท่ ำให้เกิด
เพลิงไหม้ได้ (Flammable Range In Air) 5-40%

