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Fire Engineering
အေဆာက္အဦ အမ်ိဳးအစား မတူညီလ်ွင္ မီးေလာင္သည့္ ပံုစံ မတူညီေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မီးေဘးကာကြယ္ေရး
(fire protection) နည္းလမ္းမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြျဲ ပားၾကသည္။
Fire engineering ဆိုသည့္ နည္းပညာေဝါဟာရကုိ မွားယြင္းစြာ နားလည္တတ္ၾကသည္။ Fire engineering
ကုိ fire protection engineering ႏွင့္ fire safety engineering ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳး ခဲျြ ခားႏုိင္သည္။
Fire protection engineering ဆုိသည္မွာ အလုိအေလ်ာက္ မီးၿငိမ္းသတ္သည့္စနစ္မ်ား(automatic fire
suppression system)မ်ား၊ fire detection system မ်ား စသည့္ မီးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေပးသည့္ စနစ္မ်ားကုိ ဒီဇိုင္း
လုပ္သည့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ ျဖစ္သည္။
Fire safety engineering ဆုိသည္မွာ မီးအႏၲရာယ္မွ လုံျခံဳေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ အစီအမံ(design of fire
strategies)မ်ားကုိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္ျဖစ္သည္။ ေလွကားမ်ားတည္ရွိရာေနရာ
ႏွင့္ ေလွကား အေရအတြက္(location and number of stairs)၊ မီးခုိးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ စနစ္ဒီဇုိင္း(design of
smoke control regimes)၊ မီးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ တျခားတည္ေဆာက္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ ဒီဇုိင္း(designed
structural fire protection measures)စသည္တုိ႔သည္ fire safety engineering တြင္ ပါဝင္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ား
ျဖစ္သည္။
မီးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္လ်ွင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားေလ့ရိွသည္။
(က) တြက္ခ်က္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္

မီးေတာက္ေလာင္ႏုိင္သည့္

အႏၲရာယ္မ်ား (anticipated risk of a fire

occurring)
(ခ) မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အဆုိးဆံုး အေျခအေန(anticipated fire severity)
(ဂ) မီးေတာက္မ်ားႏွင့္ မီးခုိးမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကုိ ကာကြယ္ခုခံႏုိင္သည့္ တည္ေဆာက္မႈ (ability of a structure to resist
the spread of fire and smoke)
(ဃ) အေဆာက္အဦ အတြင္းရိွေနသူမ်ား ႏွင့္ အေဆာက္အဦ အနီးအနား ရိွေနသူမ်ားအား က်ေရာက္လာမည့္
အႏၲရာယ္မ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္မႈ(consequential danger to people in and around the building)
အေဆာက္အဦ ဒီဇုိင္းလုပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအနက္မွသင့္ေလ်ာ္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းသင့္သည္။
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(၁) ျပည့္စုံလုံေလာက္သည့္ ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္မႈ(adequacy of means to prevent fire)
(၂) ႀကိဳတင္အခ်က္ေပးႏုိင္သည့္ စနစ္မ်ား၊ မီးေတာက္ေလာင္မႈကုိ အလိုအေလ်ာက္ သိရိွႏုိင္သည့္ စနစ္မ်ား (early
fire warning by an automatic detection and warning system)
(၃) ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား၏ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ား(standard of means of escape)
(၄) မီးခုိးမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္စနစ္ တပ္ဆင္ထားရိွမႈ(provision of smoke control)
(၅) မီးေတာက္ မီးလွ်ံႀကီးထြားႏႈန္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား(control of the rate of growth of a fire)
(၆) မီးဒဏ္ခံႏုိင္သည့္ တည္ေဆာက္မႈမ်ား (adequacy of the structure to resist the effects of a fire)
(၇) မီး မပ်ံ႕ပြားေအာင္ ကန္႔သတ္ထားႏုိင္မႈ(degree of fire containment)
(၈) အေဆာက္အဦ အတြင္း

မီးေလာင္သည့္ ေနရာႏွင့္ မေလာင္သည့္ ေနရာကုိ ကန္႔သတ္ချဲြ ခားထားႏုိင္မႈ (fire

separation between buildings or parts of buildings)
(၉) မီးၿငိမ္းသတ္သည့္ နည္းမ်ား (standard of active measures for fire extinguishment or control)
(၁၀)မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားအား ကူညီပံ့ပုိးေပးႏိုင္မႈ (facilities to assist the fire service)
(၁၁)ဝန္ထမ္းမ်ားအား မီးၿငိမ္းသတ္နည္းသင္တန္း၊

မီးေဘးကာကြယ္ေရး သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ထားျခင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္း

မ်ား ျပဳလုပ္ေစျခင္း ႏွင့္
(၁၂)မီးေဘးကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ားကုိ ပုံမွန္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။
အေဆာက္အဦမ်ား ဒီဇုိင္းလုပ္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳျခင္းတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အာဏာပုိင္
အဖဲ႔အ
ြ စည္းႏွစ္ခုမွာ building control authority ႏွင့္ fire authority တုိ႔ျဖစ္သည္။
(၁) ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ရန္လမ္းမ်ား(means of escape)
မီးေလာင္သည့္အခါ ေဘးကင္းရာသုိ႔ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ လုံေလာက္သည့္ လမ္းမ်ား၊ နည္း
မ်ား ရိွေအာင္ စီမံထားရမည္။ ထုိလမ္းမ်ားကုိ မီးေတာက္မ်ား၊မီးခုိးမ်ား မဝင္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ ကာကြယ္ ထား
ရမည္။ လုံေလာက္သည့္ အလင္းေရာင္ရရိွေစရမည္။ လမ္းညႊန္ဆုိင္းဘုတ္မ်ား၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အမွတ္အ
သားမ်ား ထားရိွရမည္။
အာဏာပုိင္မ်ားထံသုိ႔ တင္ျပသည့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားတြင္ အေဆာက္အဦအတြင္း၌ ေနထုိင္မည့္လူ
အေရအတြက္၊ ေဘးကင္းရာသုိ႔ ေရာက္ေအာင္သြားရမည့္ အတုိင္းအတာ၊ အကြာအေဝး၊ စီမံထားသည့္
ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ႏုိင္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္ အေရအတြက္ စသည္တုိ႔ကုိ ျပည့္စုံစြာ ေဖာ္ျပထားေပးရမည္။
(၂) အေဆာက္အဦအတြင္း မီးေတာက္မ်ား ကူးစက္ ပ်ံ႕ပြားႏုိင္မႈကုိ ကန္႔သတ္ထားျခင္း(internal fire spread)
အေဆာက္အဦ၏ အတြင္းမ်က္ႏွာျပင္ နံရံမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ မီးေတာက္မ်ား ကူးစက္ ပ်ံ႕ပြားႏုိင္မႈကုိ
ကန္႔သတ္ထားရမည္။
(၃) အေဆာက္အဦ အတြင္း အျခားေနရာမ်ားသုိ႔ မီးကူးစက္ျခင္း (internal fire spread)
အေဆာက္အဦအတြင္း မီးေတာက္မ်ား ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားႏုိင္မႈကုိ အရြယ္အစား(size)၊ တည္ေဆာက္ထားပုံ
(structure)ျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားရမည္။ မီးမကူးစက္ႏုိင္သည့္ နံရံ၊ မီးဒဏ္ခံႏုိင္သည့္ နံရံမ်ားျဖင့္ ပုိင္းျခား
ကန္႔သတ္ထားရမည္။ မီးဇုန္(fire zone) မ်ား ခဲျြ ခား ထားရမည္။
(၄) တျခားအေဆက္အဦမ်ားဆီသုိ႔ မီးကူးစက္ျခင္း(external fire spread)
တျခားအေဆာက္အဦမ်ားဆီသုိ႔
2-2

မီးမကူးစက္ႏုိင္ေအာင္

စီမံထားရမည္။

တျခားအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္
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မီးမကူးစက္ႏုိင္သည့္ေနရာ အကြာအေဝး၊ မီးဒဏ္ခံႏုိင္စြမ္း စသည္တုိ႔ျဖင့္ စီမံထားရမည္။
(၅) မီးသတ္သမားမ်ား အလြယ္တကူဝင္ေရာက္လာႏုိင္မႈ (access and facilities for the fire service)
မီးသတ္သမားသည္ မီးၿငိမ္းသတ္ရန္၊ ကယ္ဆယ္ရန္ အတြက္ အေဆာက္အဦဆီသုိ႔ အလြယ္တကူေရာက္ရိွ
ႏုိင္ေအာင္ စီမံထားရမည္။ မီးေလာင္ေနသည့္ အထပ္၊ ေနရာသုိ႔ လ်င္ျမန္စြာ ေရာက္ရိွႏုိင္ရမည္။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ နည္းတစ္မ်ိဳးျဖင့္ ျပန္လည္
ေရးသား ထားသည္။
(က) အေဆာက္အဦမ်ားအားလုံးကုိ အလြယ္တကူ မီးမေလာင္ကြ်မ္းႏုိင္ေအာင္ သုိ႔မဟုတ္ အလြယ္တကူ
မီးမကူးစက္၊ မပ်ံ႕ပြားႏုိင္ေအာင္ ဒီဇုိင္းလုပ္ တည္ေဆာက္ထားရမည္။
(ခ) မီးေလာင္သည့္အခါ အေဆာက္အဦ အတြင္းရိွ လူမ်ား ေဘးကင္းရာသုိ႔ အလြယ္တကူ လ်င္ျမန္စြာ
မီးေတာက္၊ မီးခုိးမ်ား၏ အႏၲရာယ္မွ ကင္းေဝးစြာ အလုံၿခံဳဆုံးနည္းျဖင့္ ေရာက္ရိွေစရမည္။
(ဂ) မိမိအေဆာက္အဦမွ စတင္ေလာင္ကၽြမ္းသည့္မီးသည္ အနီးရိွ တျခားအေဆာက္အဦဆီသုိ႔ကူးစက္
ေလာင္ကြ်မ္းျခင္း မရိွေစရ။
(ဃ) မီးစတင္ေလာင္ကြ်မ္းသည့္ေနရာ၊ အထပ္မွ တျခားသို႔ ေနရာမ်ားဆီသုိ႔ မီးေတာက္မ်ား ကူးစက္
ပ်ံ႕ႏွံျခင္း မရိွေစရ။
(င) မီးသတ္သမားမ်ား

ကုိယ္တုိင္

ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ

မီးၿငိမ္းသတ္ႏုိင္ေအာင္၊

ကယ္ဆယ္

လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏင
ုိ ္ေအာင္ စီမံထားရမည္။
ဒီဇုိင္းလုပ္ရာတြင္
(က) တတ္ႏုိ္င္သမွ် fire compartment မ်ားကို အရြယ္အစား(size) ကုိ ေသးငယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္သည္။
(ခ) အဓိကၾကသည့္တည္ေဆာက္မႈပိုင္း(main elements of structure) ႏွင့္ compartment wall မ်ားတြင္ အသံုးျပဳ
ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ အနည္းဆုံး (၄)နာရီၾကာ (minimum fire resistance of 240 minutes) မီးဒဏ္
ခံႏုိင္ရမည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ တည္ေဆာက္မႈ အဓိကအပိုင္း(main elements of structure)ႏွင့္ compartment
wall မ်ားသည္ မီးေလာင္လ်ွင္ မပ်က္စီးဘဲ (၄) နာရီၾကာ မီးဒဏ္ခံႏုိင္ရမည္။
(ဂ) မီးဇုန္အျဖစ္ ပုိင္းျခားသည့္ ၾကမ္းခင္း(fire break compartment floor)မ်ားသည္ အနည္းဆုံး (၂) နာရီၾကာ
မီးဒဏ္ခံႏုိင္(minimum fire resistance of 120 minutes) ရမည္။ Load-bearing elements ၊ မ်က္ႏွာၾကက္
(ceilings)၊ ေခါင္မုိးေနရာ(linings to roofs)၊ အျပင္နံရံေနရာ(linings to external)၊ မီးဇုန္အျဖစ္ ပုိင္းျခားသည့္
အတြင္းနံရံ(fire-break and internal load-bearing walls) စသည္တုိ႔တြင္ မီးမေလာင္ႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား
(non-combustible materials) မ်ားကုိ အသုံးျပဳရမည္။ ၊ အတြင္း နံရံ(internal partition)မ်ားတြင္ Class 0
material မ်ားကုိ အသုံးျပဳရမည္။

၂.၁ Fire Evacuation
အေဆာက္အဦး

ပုိႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေလ မီးေလာင္သည့္အခါ ထုိအေဆာက္အဦးအတြင္းမွ

လူမ်ား

ျပင္ပသုိ႔ ေရာက္ရိွရန္ ပုိခက္ခဲေလ ျဖစ္သည္။

The bigger the building, the harder it is for people to get out when there's a fire.
Evacuation ဆုိသည္မွာ မီးေလာင္ေနသည့္ေနရာမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ထြက္ခြာသြားျခင္း သုိ႔မဟုတ္
မီးအႏၲရာယ္မွ ကယ္ဆယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ Total Evacuation ၊ Staged Evacuation ၊ Defend-in-Place စသည့္
evacuation နည္း(၃)နည္း ရွိသည့္ အနက္ မည္သည့္နည္းကုိ အသုံးျပဳရမည္ဆုိသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ လူမ်ား
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မည္မွ် လြယ္ကူလ်ွင္ျမန္စြာ ထြက္ခြာသြား ႏုိင္သည္ ဆုိသည့္အခ်က္ အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ အေဆာက္အဦအတြင္း
မီးေတာက္ေလာင္ျခင္း၊ မီးေတာက္ႏွင့္ မီးခုိးမ်ား ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွ႔ံပံု(development and spread of fire and smoke in
the building) ကို အဆင့္ (၄)ဆင့္ ခဲျြ ခား သတ္မွတ္ထားသည္။
(၁) မီးစတင္ေလာင္ကြ်မ္းျခင္း(outbreak of fire)
(၂) မီးေတာက္ႀကီးထြားျခင္း(development of fire)
(၃) မီးကူးစက္ပ်ံ႕ႏွ႔ံျခင္း(spread of fire inside the building)
(၄) မီးၿငိမ္းသတ္ျခင္း(fire fighting) တု႔ျိ ဖစ္သည္။

Total Evacuation ၊ Staged Evacuation ၊ Defend in Place
မီးေလာင္သည့္အခါ အေဆာက္အဦ အမ်ိဳးအစားကုိ လိုက္၍ လူမ်ား ထြက္ခြာရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ လြယ္ကူျခင္း
ထြက္ခြာရန္ မျဖစ္ႏုိင္ျခင္း စသည္တုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အရြယ္အစားေသးငယ္သည့္ အေဆာက္အဦအတြင္းမွ လူမ်ားသည္
ထြက္ခြာလြတ္ေျမာက္ရန္ လြယ္ကူသည္။ မီးေလာင္သည့္အခါ ႀကီးမားသည့္ အေဆာက္အဦမ်ား၊ အထပ္ျမင့္သည့္
အေဆာက္အဦမွ လူမ်ား ထြက္ခြာသြားရန္ ခက္ခဲသည္။
ေဆး႐ုံမ်ား(hospitals)၊ လူနာေဆာင္မ်ား(healthcare institutions) ႏွင့္ ေထာင္မ်ား (prisons) စသည္တုိ႔မွ
လူမ်ားသည္ သာမန္လူမ်ားကဲ့သုိ႔ အေဆာက္အဦမွ အလြယ္တကူ ထြက္ခြာရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ထုိကဲ့သုိ႔ အေျခအေန
အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အထူးသီးသန္႔ ကယ္ဆယ္ႏုိင္သည့္နည္း(specialized method of fire evacuation) မ်ား လုိအပ္
သည္။

၂.၁.၁ Total Evacuation -- Smaller Buildings
ဥပမာ- အငယ္စား အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ မီးေလာင္သည့္အခါ “မီးဗ်ိဳ႕-မီးဗ်ိဳ႕ ဟု တစ္ေယာက္ေယာက္က
ေအာ္လုိက္႐ုံျဖင့္ လူမ်ားအားလုံး ခ်က္ခ်င္း ထြက္ခြာသြားလိမ့္မည္။ ဤနည္းသည္ "total evacuation" ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းမ်ား၌လည္း total evacuation ျပဳလုပ္ၾကသည္။ Fire alarm activate ျဖစ္သည္ ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေနရာ
အားလုံး၌ alarm ျမည္သံ ျဖစ္ေပၚ လာလိမ့္မည္။ Alarm သံၾကားသူမ်ား အားလုံးသည္ ခ်က္ခ်င္း အေဆာက္အဦမွ
ထြက္ခြာသြားၾကလိမ့္မည္။
လူမ်ားအားလံုး တစ္ၿပိဳင္နက္ အေဆာက္အဦမွ ထြက္ခြာသြားျခင္းကို “total evacuation” ဟု ေခၚသည္။ လူမ်ား
လူစုခ၍
ြဲ အေဆာက္အဦမွ အဆင့္ဆင့္ ထြက္ခြာျခင္းကို staged evacuation သို႔မဟုတ္ phased evacuation ဟု
ေခၚသည္။

၂.၁.၂ Staged Evacuation – High-Rise Buildings
အထပ္ျမင့္သည့္ အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ မီးေလာင္သည့္အခါ လူမ်ားအားလံုး တစ္ၿပိဳင္နက္ ထြက္ခြာသြားရန္
မျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အဆင့္ဆင့္ ထြက္ခြာၾကရသည္။ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေတာ့မည့္သူမ်ား၊ မီးေလာင္ေနသည့္
အထပ္မွ လူမ်ားကုိ အရင္ဆုံး ထြက္ခြာေစျခင္း(greatest danger escape first) ျဖစ္သည္။
မီးေလာင္သည့္အခါ ထြက္ခြာလြတ္ေျမာက္ရန္လမ္း(escape route)မ်ား မလုံေလာက္ျခင္း၊ လုံေလာက္
ေအာင္ မက်ယ္ျပန္႔ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ အဆင့္ဆင့္ ထြက္ခြာျခင္း(staged evacuation သုိ႔မဟုတ္ phase evacuation)
ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။
Staged evacuation ျပဳလုပ္ရန္ မီးေလာင္ေနသည့္ အထပ္(fire floor) ၊ မီးေလာင္ေနသည့္ေနရာႏွင့္
နီးသည့္ လူမ်ားကုိ ဦးစြာ ထြက္ခြာေစၿပီးမွ က်န္လူမ်ားကုိ ထြက္ခြာေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေစရန္ မီးေလာင္
ေနသည့္ အထပ္ႏွင့္ နီးကပ္ေနသည့္အထပ္မ်ားကုိ ပထမဦးစြာ alarm ျမည္သံ ထုတ္ေပးရမည္။ (alarm sounds in
the zone of incident (fire floor) and all adjacent zones (floor above and below).)က်န္ေနရာမ်ား အားလုံးသို႔
alarm ျမည္သံ မေပးျခင္း၊ သတိေပးျခင္းသာ ျပဳလုပ္သည္။
2-4

ေကာင္းထက္ၫြန္႔

Chapter-2 Fire Engineering

က်န္လူမ်ားအတြက္ မည္သည့္ေၾကျငာခ်က္မ်ွ မထုတ္ျပန္ဘဲ ခဏတာမ်ွ တိတ္တဆိတ္ ေနႏုိင္သည္။
သုိ႔မဟုတ္ "Stay where you are. Let those in danger get away, after that it's your turn." စသည့္ အဓိပၸာယ္
မ်ိဳးရိွသည့္ ေၾကျငာခ်က္မ်ိဳး ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။ “ဤအေဆာက္အဦ၏ မည္သည့္အထပ္တြင္ မီးေလာင္ေနပါသည္။
မီးေလာင္ေနသည့္အထပ္မွလူမ်ား အရင္ဆံုးထြက္ခြာၿပီး မိမိ အလွည့္ေရာက္မွ ထြက္ခြာရန္ အသိေပး အပ္ပါသည္။”
စသည့္ ေၾကျငာခ်က္မ်ိဳး ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။

၂.၁.၃ Defend-in-Place - Get to a place of safety inside the building.
ေဆး႐ုံမ်ား(hospitals)၊ လူနာေဆာင္မ်ား(nursing homes)ႏွင့္ ေထာင္မ်ား(prisons)စသည့္ အေဆာက္
အဦ မ်ားတြင္ မီးေလာင္လ်ွင္ ထိုအေဆာက္အဦအတြင္းရိွ မီးေဘးလုံၿခံဳသည့္ တျခားေနရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း(get to a
place of safety inside the building)ေစရမည္။ လက္ရွိေနရာတြင္ ဆက္လက္ရွိေနလ်ွင္ မီးေဘးအႏၲရာယ္မွ
က်ေရာက္ႏုိင္သည္။ ထ႔ိုအျပင္ ထိုအေဆာက္အဦမွ ထြက္ခြာသြားခြင့္ျပဳရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။
၂.၁.၄ Defend-in-Place (Protecting those who can't leave the building)
Defend-in-Place (protecting those who can't leave the building)နည္းသည္ လူမ်ားကုိ ေနၿမဲ
ေနရာတြင္ သာ ရိွေနေစၿပီး မီးေဘးအႏၲရာယ္မွ စိတ္ခ်လုံၿခံဳစြာ ကင္းလြတ္ေအာင္ လုံၿခံဳမႈေပးျခင္း ျဖစ္သည္။
ေဆး႐ုံမ်ား(hospitals)၊ လူနာေဆာင္မ်ား(nursing homes)ႏွင့္ ေထာင္မ်ား(prisons) စသည့္ေနရာမွ လူမ်ား
သည္ သူတုိ႔ အလုိဆႏၵရိွသည့္ အတုိင္း ထြက္ခြာသြားရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ေဆး႐ုံမွ လူနာမ်ားသည္ လုံၿခံဳရာသို႔
ထြက္သြားရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ လူနာေဆာင္မ်ား(nursing homes)မွ လူမ်ားသည္ ကုိယ္က်န္းမာေရး၊ စိတ္က်န္းမာေရး
အရ သူတုိ႔ ဘာသာ ထြက္သြားရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ေထာင္(prisons) အတြင္းမွ အက်ဥ္းသာမ်ာကုိလည္း သူတို႔ ဆႏၵအရ
ထြက္ခြာခြင့္ မျပဳႏုိင္ေပ။
ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔ကို လက္ရွိေနရာမွ ထြက္ခြာခြင့္မေပးဘဲ ရွိရာေနရာ၊ လွဲေလွာင္းရာ ေနရာတုိ႔၌သာ မီးေဘး
အႏၲရာယ္မွ လံုျခံဳေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။
Defend-in-Place building တြင္ေအာက္ပါ evacuation နည္း(၃) မ်ိဳးကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။
(၁) Progressive
မီးေတာက္ႏွင့္

အနီးကပ္ဆုံး

ရိွေနသူမ်ားကုိ

ကပ္လ်ွက္ရိွ

မီးမေလာင္သည့္

မီးဇုန္သုိ႔

ခ်က္ခ်င္း

ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း (those in immediate danger get moved to a safe adjacent zone in the building)
(၂) Defense (လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ မီးေတာက္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္မေနရသူမ်ားကုိ လုံၿခံဳသည့္အခန္းသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း)
လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ မီးေတာက္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္မေနရသူမ်ားကုိ လုံၿခံဳသည့္အခန္းသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရမည္။
(၃) Evacuate
လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္သူ၊

တျခားလူ၏ အကူအညီမလုိသူမ်ားအား အေဆာက္အဦးအတြင္းမွ ထြက္ခြာေစျခင္း

(those who can leave, and are not needed to assist in the Progressive or Defense
procedures, exit the building)
ႀကီးမားသည့္ အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ စီမံထားႏုိင္သည့္ မီးေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရး
နည္းလမ္းမ်ား(possible fire safety measures)
(၁) မီးစေတာက္ျခင္း မျဖစ္ေအာင္္ကာကြယ္(to prevent ignition)ပါ။
(က) မီးပြင့္၊ မီးေတာက္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည့္အရာမ်ား(ignition sources)ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။
(ခ) လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား(electrical)၊ မီးဖုိမ်ား(cooking)၊ ေဆးလိပ္မီးမ်ား(smoking materials)၊ စက္မ်ား
(machines and equipment) စသည္တ႔ုိ မွ မီးပြင့္ မီးေတာက္မ်ား မျဖစ္ေပၚေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။
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(၂) မီးေတာက္ မႀကီးထြားေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။ (to control fire growth)
(က) ပစၥည္းမ်ားကုိ စနစ္တက် သုိမီွးသိမ္းဆည္းျခင္းျဖင့္ မီးေလာင္ႏုိင္သည့္ အရာမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။ (good
housekeeping)။
(ခ)

ေလာင္စာျဖစ္ႏုိင္သည့္ အရာမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေလာင္စာပမာဏကို နည္းႏုိင္သမ်ွ
နည္းေအာင္ ကန္႔သတ္ျခင္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။ (control fuel sources)

(ဂ)

မ်က္ႏွာၾကက္၊ နံရံ စသည္တုိ႔ကုိ မီးမေတာက္ေလာင္ႏုိင္သည့္ အရာမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါ။ ကာရံထားပါ။
သုိ႔မဟုတ္ အလွဆင္ထားပါ။ (specify suitable covering materials for walls and ceilings.)

(ဃ) Hose reel မ်ား တပ္ဆင္ထားပါ။ မီးသတ္ဘူး(fire extinguisher) မ်ား ေဆာင္ထားပါ။
(င)

Sprinkler သုိ႔မဟုတ္ တျခားေသာ မီးၿငိမ္းသတ္သည့္ စနစ္မ်ား(other suppression systems)
တပ္ဆင္ ထားပါ။

(စ)

မီးၿငိမ္းသတ္ရန္အတြက္ ေရမ်ား သုိေလွာင္ထားပါ။ အလြယ္တကူ ရရွိေအာင္ စီမံထားပါ။ (check water
supplies in the street for fire service use.)

(၃) မီးခုိးမ်ား မပ်ံ႕လြင့္ေအာင္ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။ (to control smoke spread)
(က) မီးခုိးမ်ား မထုိးေဖာက္ မဝင္ေရာက္ႏုိင္သည့္ တံခါးမ်ား(smoke-stop door)မ်ား တပ္္ဆင္ထားပါ။
မီးခုိးမ်ား မဝင္ေရာက္ႏုိင္သည့္ အခန္း(smoke-stop lobby)မ်ား ထားရွိပါ။
(ခ)

တံခါးမ်ား ပိတ္ထားပါ။ ဖြင့္ရန္မလုိသည့္ တံခါးမ်ားကုိ ပိတ္သည့္ အေနအထားတြင္ ျဖစ္ေအာင္ထားပါ။
(ensure that doors are closed)

(ဂ)

ေကဘယ္မ်ား၊ ပုိက္မ်ား ျဖတ္သြားသည့္ နံရံမွ အေပါက္မ်ားကုိ ပိတ္ဆုိ႔ ကာကြယ္ပါ။(seal
penetrations)

(ဃ) မီးခုိးမ်ား စုေဝးေနေစမည့္ေနရာ သု႔မ
ို ဟုတ္ မီးခုိးမ်ား ရွိေနႏုိင္မည့္ေနရာမ်ား(smoke reservoirs)
mechanical vent မ်ားသုိ႔မဟုတ္ natural vent စသည္တုိ႔ ျပဳလုပ္ထားရမည္။
(င)

Smoke detector မ်ား ႏွင့္ duct မ်ား အတြင္း၌ smoke damper မ်ား တပ္ဆင္ထားရမည္။

(စ)

HVAC system မ်ားတြင္ automatic control တပ္ဆင္ထားရမည္။

(ဆ) ေလွကားမ်ားအတြင္း၌ တျခားေနရာမွ မီးခုိးမ်ား မဝင္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ ေလဖိအားအနည္းငယ္
ျမႇင့္ထားရမည္။ (pressurized stairwells)
(ဇ)

မီးခုိးမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈ၊ ပ်ံ႕လြင့္မႈ နည္းေစရန္ sprinkler မ်ား အသုံးျပဳရမည္။ (limit quantities of smoke
produced by using sprinklers)

(၄) အေဆာက္အဦအတြင္း မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ား ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွ႔ံမႈ မျဖစ္ေစရန္ ကန္႔သတ္ (to limit fire spread within
building) ထားပါ။
(က) မီးဒဏ္ခံႏုိင္သည့္နံရံမ်ား ႏွင့္ ၾကမ္းခင္းမ်ား(fire resistance walls and floor) ျပဳလုပ္၍
အကန္႔(compartment)မ်ား ျဖစ္ေအာင္ ပုိင္းျခားထားရမည္။(provide compartmentalization)
(ခ)

တံခါးမ်ား ပိတ္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အစီအမံမ်ား ျပဳလုပ္ထားရမည္။ (ensure that doors are
closed)

(ဂ)

ေဒါင္လုိက္၊ တုိးလ်ွိဳေပါက္ျဖစ္ေနသည့္ ေနရာမ်ား၌ မီးခုိးမ်ား၊ မီေတာက္မ်ား ကူးစက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္
ထိန္းခ်ဳပ္(control လုပ္) ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ (control vertical shafts)

(ဃ) အေပါက္မ်ားအားလုံးကုိ ပိတ္ဆုိ႔ထားရမည္။(seal penetrations)
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(င)
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Shaft မ်ား၊ duct မ်ားအတြင္း၌ fire damper မ်ား တပ္ဆင္ထားရမည္။(provide fire dampers in
shafts)

(စ)

ျပင္ပႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ ျပဴတင္းေပါက္မ်ား အရြယ္အစားႏွင့္ ပုံဏၭာန္ကုိ ကန္႔သတ္ထားရမည္။ (limit
the size and geometry of external windows)

(ဆ) Sprinkler မ်ားတပ္ဆင္၍ မီးေတာက္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္။ (control the fire by installing sprinklers)
(၅) အနီးရိွ တျခားအေဆာက္အဦမ်ားဆီသုိ႔ မီးမ်ား မကူးစက္ မပ်ံ႕ပြားေစရန္အတြက္ ကာကြယ္ဟန္႔တားျခင္း(to
prevent fire spread to other buildings)
(က) ျပတင္းေပါက္အရြယ္အစားႏွင့္ မွန္အမ်ိဳးအစားကုိ ကန္႔သတ္ ထားရမည္။(Limit the size of windows
and type of glazing)
(ခ)

အေဆာက္အဦ ႏွစ္ခုအၾကားတြင္ လုံေလာက္သည့္ေနရာ အကြာအေဝးထား၍
ပိုင္းျခားထားရမည္။(provide adequate separation distances)

(ဂ)

ျပင္ပနံရံမ်ား၏ ေတာင့္တင္းခုိင္မာမႈ ေသခ်ာေအာင္ တည္ေဆာက္ထားရမည္။(ensure stability of
external walls)

(ဃ) အပူေၾကာင့္ မွန္မ်ား မကဲပ
ြ ်က္ေအာင္ စီမံထားရမည္။
(င)

အေဆာက္အဦအနီးေဘးတြင္ car park မ်ားကုိ အတားအဆီး အဟန္႔အတားျဖစ္ တည္ေဆာက္
ပိုင္းျခား ထားရမည္။ (Use adjoining structures as barriers, e.g. car parks.)

(၆) လြတ္ေျမာက္ရန္လမ္းမ်ား(Means of escape)
(က) လြတ္ေျမာက္ရန္လမ္းမ်ား(means of escape)တြင္ detector မ်ားႏွင့္ fire alarm system
တပ္ဆင္ထား ရမည္။ (provide detection and alarm systems)
(ခ)

လုံေလာက္သည့္ လြတ္ေျမာက္ရန္လမ္းေၾကာင္းမ်ား(escape routes) ထားရိွ ေပးရမည္။(Provide
sufficient number of escape routes)

(ဂ)

အလြန္ႀကီးမားရႈပ္ေထြးသည့္ အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ Public Address (PA) တပ္ဆင္ထားရမည္။
(provide emergency public address (PA))

(၇) Emergency Warden Intercommunication Systems (EWIS)
(က) လြတ္ေျမာက္ရန္လမ္းမ်ားသည္ လုံေလာက္ေအာင္ က်ယ္ဝန္းရမည္။ (make escape routes of
sufficient width)
(ခ)

တစ္ဖက္ပိတ္လမ္းမ်ား၊ စက္ဝုိင္းကဲ့သုိ႔ မဆုံးႏုိင္သည့္လမ္းမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ထားရမည္။ (limit the
lengths of dead end paths and open paths)

(ဂ)

လမ္းျပ အမွတ္အသားမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚ မီးေရာင္မ်ား ထားရိွေပးရမည္။ (provide signs and
emergency lighting)

(ဃ) အေဆာက္အဦမွ ထြက္ခြာရန္လမ္းမ်ား(escape routes)၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ပုံမွန္ေလ့က်င့္ရမည္။
(practice evacuation procedures)
(င)

Fire alarm activate ျဖစ္သည့္အခါ တံခါးမ်ား ဖြင့္ထားေပးရမည္။ (program a security system to
release doors when the fire alarm activates)

(စ)

လြတ္ေျမာက္ရန္လမ္းမ်ား(escape routes)တြင္ ပစၥၥည္းမ်ား ပိတ္ဆုိ႔ထားျခင္းမရိွေစရ။ (maintain
good housekeeping in escape routes)
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(၈) မီးသတ္သမား၊ ကယ္ဆယ္ေရးသမားကုိ ကူညီပံ့ပုိးေပးျခင္း(Facilitate rescue service operations)
(က) မီးေလာင္လ်ွင္

မီးသတ္ဌာနသုိ႔

တုိက္႐ုိက္

အလုိအေလ်ာက္

အေၾကာင္းၾကားေပးႏုိင္ေအာင္

ျပဳလုပ္ထားရမည္။ (provide alarms with direct connection to the fire service)
(ခ) မီးေလာင္ေနသည့္ ေနရာကုိ ေဖာ္ျပရန္ index panel သုိ႔မဟုတ္ annunciator panel မ်ား
တပ္ဆင္ထားျခင္း (provide index panels showing fire location)
(ဂ) ေလာင္ႏုိင္သည့္မီးအမ်ိဳးအစား၊ မိမိ အေဆာက္အဦးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ detector မ်ားကို စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း တပ္ဆင္ထားပါ။
(ဃ) မီးၿငိမ္းသတ္သည့္ ကိရိယာမ်ား ထားရိွရမည္။ (provide access for fire appliances)
(င) မီးဒဏ္ခံႏုိင္သည့္ လမ္းမ်ား၊ မီးသတ္သမားမ်ား အေဆာက္အဦအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္၊ လူမ်ား
ထြက္ခြာရန္ ေနရာမ်ား ထားရွိပါ။ (provide fire resistant access within the building)
(စ) မီးသတ္သမားသုံး ဓာတ္ေလွကားမ်ား ထားရိွရမည္။ (provide for control of Fireman lift)
(ဆ) Fire control room သု႔မ
ိ ဟုတ္ Fire Command Center(FCC) ထားရိွရမည္။
(ဇ) မီးသတ္ေရ ရရိွႏုိင္မႈ စစ္ေဆးရမည္။ (check water supplies in the street)
(ည) ၤFire hydrant မ်ား အနီးအနားတြင္ ရွိေနေအာင္ တပ္ဆင္ထားပါ။ (ensure that fire hydrants are
nearby)
(ဋ) အေဆာက္အဦအတြင္း riser main မ်ား တပ္ဆင္ထားရမည္။ (provide riser mains within the
building)

၂.၂ မီးၿငိမ္းသတ္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာ(Fire Fighting Strategies)
Singapore Civil Defense Force(SCDF) မွ အေဆာက္အဦမ်ား၌ မီးေလာင္သည့္အခါ မီးၿငိမ္းသတ္ရန္
နည္းဗ်ဴဟာ ႏွစ္မ်ိဳး (two firefighting strategies) ခ်မွတ္ အသံုးျပဳသည္။
firefighting & rescue operation ႏွင့္
firefighting & rescue operation တုိ႔ ျဖစ္သည္။
အျပင္မွ မီးၿငိမ္းသတ္ျခင္း (external firefighting) တြင္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္သည္။
(က)

မီးသတ္သမားမ်ား အေဆာက္အဦအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ မလုိအပ္ေပ။(firemen need not
enter the building)

(ခ)

အျပင္ဘက္မွ

မီးသတ္ကား

ေရပန္း၊

စသည္တုိ႔ျဖင့္

မီးၿငိမ္းသတ္ရန္

ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္သည္။(firemen could mount a fire fighting operation from outside the
building)
(ဂ)

အျပင္မွသာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာက္ရြက္သည္။(rescue operations could be
mounted from outside the building)

(ဃ)

မီးသတ္သမား ေဘးအႏၲရာယ္ မက်ေရာင္ ကာကြယ္ေပးရမည္။ (risk on firemen is limited)

(စ)

အျပင္ဘက္မွ မီးၿငိမ္းသတ္ျခင္း(external firefighting)ျပဳလုပ္တြင္ မီးသတ္ကားမ်ား(firefighting
vehicles)၊ စက္ေလွကားမ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ား(equipment) ပါဝင္သည္။ အေဆာက္အဦ၏
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အျမင့္ ေပၚတြင္ မူတည္သည္။

ပံု ၂-၁ မီးသတ္ကားရပ္ရန္ လံုေလာက္ေအာင္ က်ယ္ဝန္းၿပီး ခုိင္မာ သည့္ ေနရာ (fire engines hard standing)
လုိအပ္သည္။
(၁) (၁၀)မီတာထက္ နိမ့္သည့္ အေဆာက္အဦမ်ား၌ မီးၿငိမ္းသတ္ျခင္း(external firefighting facilities for low rise
buildings H< 10m)
ေလွကားမ်ားထားရန္အတြက္ (၄)မီတာပတ္လည္ က်ယ္ဝန္းသည့္ ပလက္ေဖာင္း လုိအပ္သည္။ (a platform
4mx4m is required to place the 484 ladder)
(၂) အျမင့္ (၁၀)မီတာႏွင့္ (၂၄)မီတာ အတြင္း႐ွိ အေဆာက္အဦမ်ား (external fire fighting for low-rise Buildings
H > 10m but < 24m)
(က) Dry rising main မ်ား တပ္ဆင္ထားရမည္။
(ခ) Hydrant မ်ား တပ္ဆင္ထားရမည္။
(ဂ) မီးသတ္ကားရပ္ရန္ ေျမမာ သတ္မွတ္ထား ေပးရမည္။ ဝင္ႏုိ္င္ထြက္ႏုိင္ေအာင္ လမ္းရိွရမည္။ (Hard
standing must be provided with access for fire engines)မီးၿငိမ္းသတ္ရန္၊

ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္

fighting and aerial

aerial

ပလက္ေဖာင္း

ရိွရမည္။(Fire

platform – rescue operations.)

(ဃ) မီးသတ္သမားမ်ား အျပင္မွအေဆာက္အဦအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ အေပါက္(access panels)
တပ္ဆင္ထားရမည္။
(၃) အျမင့္ (၂၄)မီတာမွ (၆၀)မီတာအတြင္းရိွ အေဆာက္အဦမ်ား၌ မီးၿငိမ္းသတ္ျခင္း (external fire fighting for
high-rise Buildings H > 24m but <60m)
(က) Dry riser တပ္ဆင္ထားရမည္။
(ခ) Hydrant တပ္ဆင္ထားရမည္။
(ဂ) မီးၿငိမ္းသတ္ရန္(firefighting)၊

ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား(rescue

operations)ေဆာင္ရြက္ရန္

aerial platformတပ္ဆင္ထားရမည္။မီးသတ္ကား(fire engines)ရပ္ရန္ ေျမမာ(hard standing)
ထားရွိရမည္။
(ဃ) မီးသတ္သမားမ်ား အျပင္မွအေဆာက္အဦအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ အေပါက္(access panels)
တပ္ဆင္ ထားရမည္။
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(၄) အျမင့္မီတာ (၆၀)ေက်ာ္သည့္ အေဆာက္အဦမ်ား၌ မီးသတ္ျခင္း (external fire fighting for high-rise
Buildings H > 60m)
(က) Wet rising mains တပ္ဆင္ထားရမည္။
(ခ)

Hydrant တပ္ဆင္ထားရမည္။

(ဂ)

Hard standing must be provided with access for fire engines- Firefighting and aerial
platform – rescue operations. တပ္ဆင္ထားရမည္။

(ဃ) မီးသတ္သမားမ်ား အျပင္မွအေဆာက္အဦအတြင္းသုိ႔

ဝင္ေရာက္ရန္ အေပါက္(access

တပ္ဆင္ ထားရမည္။
BS 7974 (BSI, 2001)တြင္ ဒီဇုိင္းလုပ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွႏုိ္င္ပါသည္။
Table 2-1 Link between performance requirements and major barrier groups on fire safety.
Performance requirement

Major barrier group

Stability and load-bearing structures

Prevent structural collapse

Development and spread of fire and smoke in

Prevent ignition

the building

Control fire growth
Control smoke spread
Limit fire spread within building

Spread of fire between buildings

Prevent spread to other buildings

The escape of persons

Means of escape

The safety of rescue personnel

Facilitate rescue service operations

ပံု ၂-၂ မီးေဘးကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ား ေရးဆြျဲ ခင္း
-End2-10

panels)

