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คลังเกบ็ของเหลวไวไฟหรือ  “คลงัน้าํมนั”
ไมวาท่ีไหนยอมมีความเสีย่งสงูตอการเกดิอัคคีภัย
ดังนัน้ ไมวาคลังน้าํมันขนาดเล็กหรือใหญตองมี
ยุทธศาสตรปองกันเพลิงไหม ประกอบดวย
ปจจยัสาํคัญหรือท่ีเรียกไดวาเปน “หัวใจหลกั 3
ประการ” ดังตอไปนี้

1. มีอัตราสวนผสมโฟม (น้ํายาโฟม)
คุณภาพสูง มีคุณสมบัติตรงตามหรือสูงกวาขอ
กาํหนดมาตรฐานทางอุตสาหกรรม

2. มีอุปกรณท่ีงายตอการใชงานแตมี
คุณสมบัติแข็งแรงทนทานในสภาพการใชงาน
สมบุกสมบัน มีความคลองตัวสูง และสารพัด
ประโยชน

 3. มีความเขาใจและระบุอันตรายได
ชดัเจน สามารถใชวิธกีารท่ีถกูตองดับไฟไดอยาง
รวดเร็ว สญูเสียทรัพยากรและเกิดอันตรายกับ
ผูปฏิบติังานนอยท่ีสดุ

หากมีสิง่เหลานีเ้พยีงพอ : น้าํสาํรอง สาย
สบู เคร่ืองสบูน้าํ น้าํยาโฟม เคร่ืองจายและหัวฉีด
โฟม บคุลากรผูปฏิบติังาน การดับไฟจะประสบ
ความสําเร็จไดตามเปาหมาย อยางไรก็ดี การ
รวบรวมทรพัยากรและบรหิารจดัการดวยกระบวนการ
ท่ีถกูตองเหมาะสมกลายเปนความทาทาย แนว
คิดเปนเร่ืองงายแตการลงมือทําเปนเร่ืองยาก
ดังนัน้ ประสบการณจะเปนปจจัยสาํคัญท่ีสดุใน
งานปองกนัไฟไหมคลังน้าํมันมูลคามหาศาลใน
แตละแหง

จากประสบการณของผูเปนสวนหนึง่ของ
ทีมระงบัเหตุเพลิงไหมคร้ังใหญในรัฐหลุยเซยีนา
สหรัฐอเมริกาเม่ือป1989 ไดนาํเสนอแนวยทุธ

ศาสตรการตอสูเปลวไฟท่ีเกิดข้ึนกับคลังน้ํามัน
ดังตอไปนี้

คลังน้าํมันขนาดใหญในเขต “บาตนัรูจ”
(Baton Rouge) รัฐหลุยเซยีนา มีถงัน้าํมันขนาด
ใหญ ทอสงน้าํมัน ตูบรรทุกน้ํามันทางราง และ
โรงแยกปโตรเลียมท่ีเปนเปาหมายในการปองกนั
ไฟไหมมากมายหลายแหง ความใหญโตของ
ระบบปองกันจาํเปนตองใชความสามารถอยาง
สูงสดุในการควบคุมบัญชาการผสานกับการใช
ยทุธวิธชีัน้เลิศ และการจดัการกบัทรัพยากรอัน
ชาญฉลาดดวยการประสานงานกบัหัวหนาหนวย

ดับเพลิงตามจดุตางๆ ของคลังน้าํมันไฟ ไหมถกู
ดับลงภายในเวลาอันสั้น ซึ่งวิกฤตพลิกกลับคืน
มาสูสภาพปกติอยางรวดเร็ว

ทีมตอบโตเหตุฉุกเฉินท่ีไดรับการวาจาง
ไดปฏิบติัการดับไฟถงัน้าํมันจาํนวน 16 ถงั (ใน
จํานวนนี ้2 ถงัมีขนาดสนผานศูนยกลาง 134
ฟุต หรือ 40.2 เมตร) พรอมทอและเข่ือนกัน้
ท่ีมีไฟลุกทวม โรงแยกผลิตภัณฑปโตรเลียม
ขนาดใหญ 4 แหง และชดุทอสง 2 แหง รวมแลว
คิดเปนพื้นท่ีเพลิงไหม 250,000 ตารางฟุต
บริษทัดับไฟระดมอุปกรณและบคุลากรเขาผจญ
เพลิงอยางสดุกาํลัง และประสบความสาํเร็จ โดย
ใชเวลาไปท้ังหมด 14 ชัว่โมง 29 นาที ใชน้าํยา
โฟมชนิดตานทานแอลกอฮอล (Alcohol-type
Concentrate  Foam) ท้ังหมด 48,000 แกลลอน
เหตุการณคร้ังไดพสิจูนถงึยทุธศาสตรอันเหนอืชัน้
ในการตอบโตเหตุฉุกเฉิน ความพรอมทางดาน
แผนงานและทรัพยากรในการผจญเหตุ รวมถึง
ความสามารถอันยอดเยีย่มดานการบัญชาการ
สถานการณของผูบริหารโรงกล่ัน
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สญูเสยีพลงังานทาํใหเกิดเพลงิไหม
สาเหตุของการเกดิไฟไหมคลังน้าํมันขนาด

ยักษคือเหตุไฟฟาตกเปนบริเวณกวางในเขต
บารตันรูจ (Baton Rouge) รัฐหลุยเซยีนา ทําให
ไฟฟาไมเพยีงพอจะปอนใหระบบตางๆ ของคลัง
น้าํมันรวมถงึโรงกล่ันน้าํมันและโรงงานสารเคมี
ทํางานไดเปนปกติ และเนื่องจากชวงเวลานั้น
อุณหภูมิรอบนอกอยูในระดับเยือกแข็งซึ่งเปน
เร่ืองผดิปกติของภูมิภาคนี ้ระบบของคลังน้าํมัน
จงึถกูปรับไปเปน Fail-safe Mode หมายถงึการ
ทํางานทุกสวนอยูในระดับตํ่าสดุหรืออยูในตําแหนง
“ปด” (Off) ไมวาจะเปนอัตราไหล แรงดัน หรือ
การปรับอุณหภูมิ

ฟตุ (24 เมตร) จงึกลายเปนระเบดิลูกมหึมา วัด
ความสัน่สะเทือนไดถงึ 2.5 ริกเตอรตรงจดุท่ีหาง
ออกไป 75 ไมล (120 ก.ม.)

ภายในคลังน้ํามัน ชวงเวลาท่ีเกิดการ
ระเบิด ผูจัดการความปลอดภัยอาคารสถานท่ี
สัง่การใหฝายซอมบํารงุเตรยีมพรอมรบัสถานการณ
บริเวณเข่ือนกัน้ฐานลางของถงัน้าํมันแตละแหง
ขณะเกิดการระเบิด หัวหนาทีมดับเพลิงซึ่งอยู
ดานในกาํแพงเข่ือนกัน้ฐานถงัน้าํมันไมไดรับรูถงึ
แรงสัน่สะเทือน แตหลังจากนัน้ เขาและทีมงาน

เดินออกมาตรวจสอบความเสยีหายและประเมิน
สถานการณดานนอกซึ่งเต็มไปดวยเศษวัสดุท่ี
เกดิจากแรงระเบดิ

สถานการณไมเอือ้อาํนวยสําหรับการดับไฟ
จาการสาํรวจตรวจสอบพืน้ท่ี หัวหนาทีม

ดับเพลิงลงความเห็น สถานการณไมเอ้ืออํานวย
ใหทําการผจญเพลิงได อุปสรรคสาํคัญคือ ไมมี
พาหนะท่ีจะนํานักดับเพลิงและอุปกรณเขาไป
ปฏิบติังานทางยุทธการเพือ่ยับยัง้อัคคีภัยคร้ังนี้
อีกท้ังหลังการระเบดิ มีไฟไหมเกดิข้ึนหลายแหง
กระจายไปท่ัวบริเวณคลังน้าํมันจนไมรูจะเร่ิมตน
ระงับเหตุจุดใด ท่ีสําคัญ จุดท่ีคิดวาจะใชเปน
ชัยภูมตอสูกับไฟไหมก็เสียหายไป แตหลังจาก
แยกตัวออกไปประเมินสถานท่ีอีกคร้ัง หัวหนา
ทีมดับเพลิงเล็งเห็นจดุหนึง่พอจะใชเปนหัวหาด
ในการโจมตีไฟไดจงึรวบรวมอุปกรณและบคุลากร
เขาไปยงัจดุนัน้ แลวการตอบโตเพลิงไหมกเ็ร่ิมตน
ข้ึน โดยโจมตีพรอมกนั 4 จดุ แตละจดุมีทีมปฏิบติั
งานท่ีแข็งขัน และมีความพรอมในการโจมตี
ตอเนื่องเปนเวลา 15 ชัว่โมง ตามแผนท่ีวางไว

ทรัพยากรดับเพลิงถูกสงเขาไปยังหนวย
ผจญเพลิงอยางตอเนือ่งทางรางรถไฟท่ีใชขนสง
ผลิตภัณฑของคลังน้ํามัน แตปญหาก็คือ ยังมี
ขบวนรถขนสงสารเคมีตกคางอยูบนรางถงึ 151
ขบวน รวมถึงขบวนขนสงกรดไฮโดรไซยานิก
(HCN) น้ํามันเชื้อเพลิง แกสปโตรเลียมเหลว
(LPG) และของเหลวไวไฟ อ่ืนๆ ซึง่ถอืเปนความ
เสี่ยงสูงมากหากยังอยู ท่ีเดิม ดังนั้นจึงมีการ
เคล่ือนยายขบวนรถและถังบรรจบุนรางเหลานี้
ออกไปใหพนรัศมีเพลิงไหมโดยใชเวลา 45 นาที

ถอืเปนความโชคดีท่ีเคล่ือนยายขบวนรถ
ขนสงวัตถุไวไฟเหลานั้นออกไปไดกอนจะเกิด
เหตุรายซ้ําซอน เนื่องจากฝายความปลอดภัย
บอกวาของเหลวเหลานั้ นมีแนวโนมจะเกิด
BLEVEs  หรือการระเบดิจาดการขยายตัวของไอ
ของเหลวไวไฟท่ีกาํลังเดือด เม่ือกระแสไฟฟาตก
ระบบทําความเย็นหยุดชะงักลงไป ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมชนิดตางๆ ท่ีผลิตออกมาเตรียมจะ

เม่ือระบบตาง  ๆโดยเฉพาะระบบทําความ
เยน็หยดุทํางาน ภายในทอสงน้าํมันความดันสงู
ขนาด 8 นิว้ เกดิความรอนจดัและทําใหเกดิรอย
แตกราว สงผลใหไอสารไฮโดรคารบอนร่ัวไหล
ออกมาในอัตรา 1,500 ปอนดตอวินาที เชือ่วามี
การร่ัวไหลออกมาเปนเวลานานถึง 2 นาทีคร่ึง
(150 วินาที) กอนเกดิการจดุติดไฟ เทากบัเปน
การจดุติดไฟของไอสารไวไฟ 225,000 ปอนด
ซึ่งกอตัวเปนกอนเมฆขนาดเสนผานศูนยกลาง
1,000-1,500 ฟตุ (246-450 เมตร) สงู 80
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ขนสงหรือท่ีจัดเก็บไวจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน และ
อาจถึงจดุเดือดของตัวเอง ทําใหไอสารเกิดการ
ขยายตัวและมีแรงดันสูงทําใหเกิดการร่ัวไหล
ออกมาตามชองเปดตางๆหรือถาไมมีชองร่ัวไหล
ก็อาจระเบิดออกมาเปนปรากฏการณ BLEVEs
(Boiling Liquid Expanding Vapor Explosive)
ดังกลาว การท่ีขบวนรถขนสงสารไวไฟเหลานี้
อยูทามกลางเปลวไฟของถังน้ํามันยอมมีความ
เสีย่งสงูมากข้ึนเร่ือยๆ จงึตองเคล่ือนยายไปยงัจดุ
ท่ีเย็นและปลอดภัยกวา ขณะเดียวกันก็จะใช
ประโยชนจากหัวลากและรางในการขนส ง
ทรัพยากรละบคุลากรไปยงัจดุปฏิบัติงานได

ความชวยเหลือมาถงึหนวยดับเพลิง โดย
เปนการเขามาสนบัสนนุการดับเพลิงของบริษทั
ควบคุมอัคคีภัยซึ่งเปนคูสัญญาของคลังน้ํามัน
ซึง่ไดสงบคุลากร โฟม และอุปกรณใชดับไฟถัง
น้ํามันขนาดใหญโดยเฉพาะเขามาเสริม ดวย
ความชวยเหลือดานขอมูลของหนวยบินกรม
ตํารวจของหลุยเซยีนาท่ีข้ึนบนิสาํรวจเหนอืบริเวณ
คลังน้าํมันหลายรอบทําใหทีมปฏิบติังานดับไฟ
สรางแผนท่ีจดุเกดิเหตุ เพือ่กาํหนดตําแหนงการ
จูโจมคร้ังใหญพรอมกนัหลายจดุ

สภาพอากาศวันเกิดเหตุ เปนชวงวิปริต
ของหลุยเซยีนาซึง่อยูเขตรอนและอุณหภูมิไมเคย
ถึงจุดเยือกแข็ง แตวันนัน้ อุณหภูมิกลางแจงลด
ลงไปอยูท่ี 10   ํF (-6.5   ํC) ทุกอยางแข็งหมด
โดยเฉพาะน้าํในทอเปนน้าํแข็งไมยอมเคล่ือนไหว
ไปไหน ปกติชวงเวลานี้ (เดือนธันวาคม) ของ

หลุยเซียนาอุณหภูมิเฉล่ียอยูท่ี 70  ํ F (21   ํC)
เม่ือเกดิสภาพอากาศไมปกติ ความยากลําบาก
จงึเกดิข้ึนอยางหลีกเล่ียงไมได เลวรายยิง่กวานัน้
แรงระเบดิไดทําลายไฮแดรนทและวาลวท่ีติดอยู
ตามฐานถังน้ํามันเสียหายไปหมดสิ้น นักดับ

เพลิงประจาํแตละถงัตองแกไขปญหาเฉพาะหนา
ดวยตัวเอง โดยการสรางแหลงน้าํสาํรองโดยการ
สบูน้าํจากแหลงภายนอก (รถน้าํ) ทําใหตองใช
น้าํอยางจํากดั (เปนเหตุผลหนึง่ท่ีทําใหการดับ
ไฟใชเวลานานเกอืบ 15 ชัว่โมง) การใชสารเคมี
สลายน้ําแข็งจากแมน้ํามาเก็บไวดับเพลิง การ
เจาะน้ําบาดาลแลวสูบข้ึนมา รวมถึงการใชน้ํา
จากแหลงกกัเกบ็ของเมืองท่ีใชหมอตมน้าํติดต้ัง
ท่ีวาลวขนาด 8 นิว้ เพื่อใหน้าํแหงในทอละลาย
เพื่อใหนํามาใชดับไฟได แตเปนไปอยางลาชา
เพราะแหลงน้าํดังกลาวอยูหางออกไปถงึ 3500
ฟุตหรือประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ

ปญหายงัเกดิข้ึนตอไปเม่ือสายสบูน้าํท่ีใช
เกดิการชาํรุดสกึหรอเนือ่งจากถกูลากไปตามพืน้
ท่ีขรุขระและรอนจัดทําใหมีการร่ัวไหลและเสีย
แรงดันไปหลายเสนแตนกัดับเพลิงกย็งัคงทํางาน
ตอไปยงัแข็งขันและไมยอทอ

วันเดียวกนันัน้ นกัดับเพลิงบางสวนตอง
ไประงับเหตุเพลิงไหมท่ีโรงกล่ันอีกแหงหนึ่งซึ่ง
ประสบปญหาเหมือนกนัคือน้าํสาํรองกลายเปน
น้าํแข็งเพราะเก็บไวเหนือพืน้ดิน เนื่องจากเห็น
วาอยูในเขตรอนแตเม่ืออากาศวิปริตกลายเปน
เขตหนาวแบบฉับพลัน จึงยากจะแกไขอะไรได
มิหนําซ้ําน้ําในทอกลายเปนน้ําแข็งก็ทําใหทอ
เสียหาย เม่ือปฏิบัติงานตอไมไดพวกเขาถึงถูก
เรียกตัวมายังคลังน้ํามันในบารตันรูจแหงนี้

เม่ือพวกเขามาถึงไดบอกอยางต่ืนเตน
วามองเห็นไฟไหมคลังน้าํมันในระยะ 50 ไมล
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(90 ก.ม.) จึงเตรียมใจมาแตแรกตองเจอกับ
งานใหญยกัษอยางแนนอน แตไมคิดมากอนวา
แรงระเบดิจะรุนแรงจนทําใหทุกสิง่รอบตัวไดรับ
ความเสียหายอยางหนักจนใชงานวัสดุอุปกรณ
ใดๆ ไมได กลายเปนความยากลําบากชนิด
ไมเคยเจอมากอน

ความงายยอมดกีวา
อัคคีภัยขนาดใหญ บางคร้ังสามารถระงับ

ไดดวยความคิดงายๆ โดยใชสามเหล่ียมองค
ประกอบสําคัญ คือโฟมคุณภาพสูง อุปกรณท่ี
ไดการรับรองจากมาตรฐานชั้นนํา และความรู
ความเขาใจในอันตรายท่ีเกิดข้ึน

การทําความเขาใจสถานการณเพลิงไหม
ของเหลวไวไฟท่ีกาํลังเกดิข้ึนเปนเร่ืองสาํคัญ ใน
กรณีคลังน้าํมันบารตันรูจท่ีอางถึงอยูนีเ้ปนการ
ทําใหเร่ืองการใชอุปกรณงายข้ึนในเหตุการณท่ี
พลิกผันไปในทางราย

การดับไฟภาคสนามไมสามารถบงัคับดวย
การกดปุม เนือ่งจากไมใชการระงบัเหตุดิจติอล
แตเปนสถานการณจริงท่ีมีแตความยากลําบาก
ท้ังรอน เยน็ โคลน หรือเปยกชืน้ อุปกรณและ
สารดับเพลิงท่ีนํามาใชตองทรหด ทนทาน และ
มีคุณภาพสูง เราตองทําความเขาใจเพื่อทําให
ทุกอยางงายข้ึน แตทุกอยางตองไปดวยกนัเพือ่
ใหพบกับวิธีแกปญหาท่ีไดผล

เอาชนะอปุสรรคทีย่ิ่งใหญ
ปญหาใหญท่ีสุดอยางหนึ่งในการดับไฟ

คลังน้าํมันคือการขาดน้าํดับไฟเนือ่งจากแหลงน้าํ
ถูกตัดขาด นักดับเพลงตองแสวงหาน้ําจากหอ
ทําความเย็น และน้ําจากแมน้ํามิสซิสซิปปเพื่อ

นํามาใชงาน แตกไ็ดมาในปริมาณท่ีจาํกัด
แมตองเผชิญกับความทาทาย แตนัก

ดับเพลิงก็ยังสามารถตอสูกับเพลิงไหมไดดวย
อัตราสวนผสมน้าํกบัโฟมท่ีตํ่ากวาปกติโดยท่ัวไป
การดับไฟถงัน้าํมันขนาดเสนผานศูนยกลาง 134
ฟตุตองใชอัตราสวนผสม 0.16 แกลลอน/นาที/
ตารางฟตุ แตภายใตเงือ่นไขปริมาณน้าํมีจาํกัด
ทําใหตองใชอัตรา 0.10 แกลลอน/นาที/ตาราง
ฟตุ อาศัยน้าํยาโฟมคุณภาพสงู จงึไดผลนาพอใจ

อีกปญหาท่ีตองเผชญิคือ ตัวสวมสายสบู
(Fire Hose coupling) ท่ีมีอยูในคลังน้าํมันใชรวม
กบัสายสบูจากหนวยงานภายนอกไมได หากจะ
ใชไดตองมีตัวปรับ (Adaptor) แตก็ขาดแคลน
นักดับเพลงิบางรายแกปญหาโดยใชเทปพันรอยตอ
ระวางสายสบูกบัขอตอหรือหัวฉีดซึง่ไดผลชัว่คราว

เทานัน้ หลังจากไฟสงบ หัวหนาหนวยดับเพลิง
ของคลังน้าํมันไดแกไขในสวนนีโ้ดยการซือ้ขอตอ
และท่ีสวมสายสบูเปนแบบมาตรฐานท่ีหนวยงาน
ใดก็เขามาใชรวมได

กุญแจสาํคญัคอืการฝก
นักดับเพลิงท่ี ทํางานดวยกันเปนทีม

ตอเนือ่งเปนเวลาหลายป จะทําใหปฏิบติังานได
อยางเปนธรรมชาติในการระงบัเหตุไฟไหมขนาด
ใหญ และหากพวกเขาไดมีโอกาสฝกซอมดับไฟ
คลังน้าํมันรวมกนัเปนประจาํจะทําใหเกดิความ
ชาํนาญและคุนเคยกบัยทุธวิธท่ีีใชระงบัอัคคีภัย
ขนาดใหญ

เม่ือนกัดับเพลิงไดรับการฝกอบรม พวก
เขาจะถูกสอนใหคิดนอกกรอบหรือนอกเหนือ
จากชัน้เรียน เนือ่งจากในสถานการณเพลิงไหม

จริงไมมีตําราใหอาน พวกเขาตองนําความรู
ความเขาใจมาประกอบการพจิารณาสิง่ท่ีเกดิข้ึน
เบือ้งหนาเพือ่หาคําตอบวา จะตองทําอยางไรจงึ
สามารถเอาชนะอัคคีภัยได

เม่ือตองเผชิญกับสถานการณฉุกเฉิน
นักดับเพลิงเกือบท้ังหมดคิดเหมือนกัน คือตอง
ยติุสถานการณใหไดโดยเร็วดวยความปลอดภัย
แตปฏิกริิยาตอบโตจะเปนตัวชีว้า พวกเขาฝกมาดี
แคไหนเพราะปฏิกริิยาจะเกดิข้ึนเองโดยไมมีการ
ตรวจสอบกอนวาถกูหรือผดิและมีเร่ืองของความ
รูสึกเขามาเกีย่วของดวย หากพวกเขาไดรับการ
ฝกมาอยางดี ปฏิกริิยาตอบโตสถานการณฉุกเฉิน
จะเหมือนการลอกเลียนแบบมาจากตําราหรือ
ทักษะของผูเชีย่วชาญ ผลลัพธท่ีไดจะเปนความ
สําเร็จมากกวาความลมเหลว

นอกจากนี้  เร่ืองประสบการณในการ
เตรียมความพรอมรับมือสถานการณเพลิงไหม
คลังน้าํมันกเ็ปนเร่ืองตองอาศัยความเฉลียวฉลาด
และความเชือ่ม่ัน ปฏิบติัการตอบโตเหตุฉุกเฉิน
แบบมืออาชพีจะเปดโอกาสใหบคุลากรไดแสดง
ความแข็งแกรงออกมา ไมใชความวิตกกงัวลหรือ
ความไมม่ันใจ ขณะเดียวกนัพวกเขาทํางานโดย
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มีเปาหมายรวมกนัซึง่ทําใหทํานายผลท่ีจะปรากฏ
ออกมาไดลวงหนาจากความรูดานอัคคีภัยท่ีมีอยู

การท่ีหนวยดับเพลิงของคลังน้าํมันกบัทีม
ของบริษทัท่ีไดรับการวาจางจากภายนอกทํางาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถระงับ
เหตุเพลิงไหมขนาดใหญภายในเวลาท่ีนอยกวา
15 ชัว่โมง ท้ังๆ ท่ีเต็มไปดวยอุปสรรคขอขัดของ
มากมาย เปนเพราะไดฝกซอมรวมกนัหลายคร้ัง
อีกท้ังมีการวางแผนรวมกนัอยูตลอดเวลาอีกดวย

การประสานงานกันอยางกลมกลืนเปน
ตัวแปรสาํคัญทําใหสามารถเอาชนะอุปสรรคตางๆ
ท่ีรุมเราเขามาพรอมกันได ท้ังเร่ืองปริมาณน้ํา
สํารองท่ีกลายเปนนําแข็ง วัสดุอุปกรณหลาย
รายการท่ีใชรวมกนัไมได พวกเขาชวยกันแกไข
ปญหาจนลุลวง ณ ริมฝงน้าํมิสซิสซปิปนั่นเอง

ถึงแมวาอัคคีภัยคลังน้ํามันขนาดใหญ
เชน ท่ีบารตันรูจหลุยเซยีนา ในป 1989 ไมได

เกิดข้ึนบอยนัก แตหากเกิดข้ึนแลวจะมีความ
ยุงยากซบัซอนในการระงบัเหตุและมีสถานการณ
ยอยเกดิข้ึนพรอมกนัอีกไมนอยสงผลใหการระงบั
เหตุทําไดยากยิง่และตองใชเวลานาน การเตรียม
พรอมรับมือดวยการวางยุทธศาสตรและฝกฝน
ทางยทุธวิธจีนเกดิความช่าํชองเทานัน้ท่ีสามารถ
รับประกนัวา สถานการณภัยพบิติัจากของเหลว
ไวไฟจะไมเลวรายจนไมสามารถยบัยัง้หรือจาํกดั
ความเสียหายได ทุกอยางตองสามารถควบคุม
ได หากทุกฝายมีความพรอมในระดับวางใจได

การวเิคราะหหลงัเกิดเหตุ
บริษัทดับเพลิงตองดําเนินการวิเคราะห 

หลังเกิดเหตุเพื่อพิจารณาถึงความแข็งแกรง
ความออนดอย และสิ่ งท่ี ไดเรียนรู จากการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงประสิทธาภาพของอุปกรณ
และยทุธวิธีท่ีใช การวิเคราะหตองใชการวัดคา
ท่ีลงลึกถงึรายละเอียดในทุกเงือ่นไข ตัวแปร การ

ตัดสนิใจและความพยายามท่ีทําลงไประวางการ
ระงบัเหตุ เพือ่ใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนในการ
ตอบโตเหตุคร้ังตอไป ท้ังในแงของบุคลากรและ
ทรัพยากรท่ีใชดับเพลิงรวมไปถงึแผนปฏิบติังาน

ทุกอยางท่ีลงมือทําไปแลวสามารถนํา
มาใชเปนบทเรียนท่ีทรงคุณคาสาํหรับการทํางาน
ในอนาคต โดยเฉพาะประเด็นสาํคัญ 3 ประการ
ท่ีเปนหัวใจในการดับไฟน้าํมัน ไดแก น้าํยาโฟม
คุณภาพสงู อุปกรณทรงประสทิธภิาพ และความ
เขาใจในสถานการณเพลิงไหมตองทําใหไดในการ
ตอบโตเหตุฉุกเฉินทุกคร้ังท่ีเกิดข้ึน เพราะหัวใจ
3 ประการดังกลาวนี ้สามารถรับประกันความ
สาํเร็จไดไมวาจะเปนการปองกนัไวกอนหรือการ
เผชิญหนาเพื่อเอาชนะเปลวไฟท่ีปะทุข้ึนมา

หมายเหตุ บริษัทท่ีไดรับการวาจางให
เขาไปชวยดับไฟคลังน้าํมัน Exxon ท่ีบารตันรูจ
รัฐหลุยเซยีนา สหรัฐอเมริกา เม่ือป ค.ศ. 1989
ท่ีกลาวถึงในบทความนี้ คือ Williams Fire &
Hazard Control Inc.,
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