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Baton Rouge Refinery and Tank Farm

คลังเก็บของเหลวไวไฟหรือ “คลังน้าํ มัน”
ไมวา ทีไ่ หนยอมมีความเสีย่ งสูงตอการเกิดอัคคีภยั
ดังนัน้ ไมวา คลังน้าํ มันขนาดเล็กหรือใหญตอ งมี
ยุ ทธศาสตร ป องกั นเพลิ งไหม ประกอบด วย
ปจจัยสําคัญหรือทีเ่ รียกไดวา เปน “หัวใจหลัก 3
ประการ” ดังตอไปนี้
1. มีอัตราสวนผสมโฟม (น้ํายาโฟม)
คุณภาพสูง มีคุณสมบัติตรงตามหรือสูงกวาขอ
กําหนดมาตรฐานทางอุตสาหกรรม
2. มี อุ ปกรณ ที่ ง ายตอการใชงานแตมี
คุณสมบัติแข็งแรงทนทานในสภาพการใชงาน
สมบุกสมบัน มีความคลองตัวสูง และสารพัด
ประโยชน
3. มี ความเขาใจและระบุ อันตรายได
ชัดเจน สามารถใชวธิ กี ารทีถ่ กู ตองดับไฟไดอยาง
รวดเร็ว สูญเสียทรัพยากรและเกิดอันตรายกับ
ผูป ฏิบตั งิ านนอยทีส่ ดุ
หากมีสงิ่ เหลานีเ้ พียงพอ : น้าํ สํารอง สาย
สูบ เครือ่ งสูบน้าํ น้าํ ยาโฟม เครือ่ งจายและหัวฉีด
โฟม บุคลากรผูป ฏิบตั งิ าน การดับไฟจะประสบ
ความสําเร็จไดตามเปาหมาย อยางไรก็ดี การ
รวบรวมทรัพยากรและบริหารจัดการดวยกระบวนการ
ทีถ่ กู ตองเหมาะสมกลายเปนความทาทาย แนว
คิดเปนเรื่องงายแตการลงมือทําเปนเรื่องยาก
ดังนัน้ ประสบการณจะเปนปจจัยสําคัญทีส่ ดุ ใน
งานปองกันไฟไหมคลังน้าํ มันมูลคามหาศาลใน
แตละแหง
จากประสบการณของผูเ ปนสวนหนึง่ ของ
ทีมระงับเหตุเพลิงไหมครัง้ ใหญในรัฐหลุยเซียนา
สหรัฐอเมริกาเมือ่ ป1989 ไดนาํ เสนอแนวยุทธ

ศาสตรการตอสูเปลวไฟที่เกิดขึ้นกับคลังน้ํามัน
ดังตอไปนี้
คลังน้าํ มันขนาดใหญในเขต “บาตันรูจ ”
(Baton Rouge) รัฐหลุยเซียนา มีถงั น้าํ มันขนาด
ใหญ ทอสงน้าํ มัน ตูบ รรทุกน้ํามันทางราง และ
โรงแยกปโตรเลียมทีเ่ ปนเปาหมายในการปองกัน
ไฟไหมมากมายหลายแห ง ความใหญโตของ
ระบบปองกันจําเปนตองใชความสามารถอยาง
สูงสุดในการควบคุมบัญชาการผสานกับการใช
ยุทธวิธชี นั้ เลิศ และการจัดการกับทรัพยากรอัน
ชาญฉลาดดวยการประสานงานกับหัวหนาหนวย

ดับเพลิงตามจุดตางๆ ของคลังน้าํ มันไฟ ไหมถกู
ดับลงภายในเวลาอันสั้น ซึ่งวิกฤตพลิกกลับคืน
มาสูส ภาพปกติอยางรวดเร็ว
ทีมตอบโตเหตุฉุกเฉินที่ไดรับการวาจาง
ไดปฏิบตั กิ ารดับไฟถังน้าํ มันจํานวน 16 ถัง (ใน
จํานวนนี้ 2 ถังมีขนาดสนผานศูนยกลาง 134
ฟุต หรือ 40.2 เมตร) พรอมทอและเขือ่ นกัน้
ที่ มีไฟลุ กทวม โรงแยกผลิ ตภั ณฑ ป โตรเลี ยม
ขนาดใหญ 4 แหง และชุดทอสง 2 แหง รวมแลว
คิดเปนพื้นที่เพลิงไหม 250,000 ตารางฟุต
บริษทั ดับไฟระดมอุปกรณและบุคลากรเขาผจญ
เพลิงอยางสุดกําลัง และประสบความสําเร็จ โดย
ใชเวลาไปทัง้ หมด 14 ชัว่ โมง 29 นาที ใชนา้ํ ยา
โฟมชนิดตานทานแอลกอฮอล (Alcohol-type
Concentrate Foam) ทัง้ หมด 48,000 แกลลอน
เหตุการณครัง้ ไดพสิ จู นถงึ ยุทธศาสตรอนั เหนือชัน้
ในการตอบโตเหตุฉกุ เฉิน ความพรอมทางดาน
แผนงานและทรัพยากรในการผจญเหตุ รวมถึง
ความสามารถอันยอดเยีย่ มดานการบัญชาการ
สถานการณของผูบ ริหารโรงกลัน่
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สูญเสียพลังงานทําใหเกิดเพลิงไหม
สาเหตุของการเกิดไฟไหมคลังน้าํ มันขนาด
ยั กษ คื อเหตุ ไฟฟ าตกเป นบริ เวณกว างในเขต
บารตนั รูจ (Baton Rouge) รัฐหลุยเซียนา ทําให
ไฟฟาไมเพียงพอจะปอนใหระบบตางๆ ของคลัง
น้าํ มันรวมถึงโรงกลัน่ น้าํ มันและโรงงานสารเคมี
ทํางานไดเปนปกติ และเนื่องจากชวงเวลานั้น
อุณหภูมิรอบนอกอยูในระดับเยือกแข็งซึ่งเปน
เรือ่ งผิดปกติของภูมภิ าคนี้ ระบบของคลังน้าํ มัน
จึงถูกปรับไปเปน Fail-safe Mode หมายถึงการ
ทํางานทุกสวนอยูใ นระดับต่าํ สุดหรืออยูใ นตําแหนง
“ปด” (Off) ไมวา จะเปนอัตราไหล แรงดัน หรือ
การปรับอุณหภูมิ

เมือ่ ระบบตางๆ โดยเฉพาะระบบทําความ
เย็นหยุดทํางาน ภายในทอสงน้าํ มันความดันสูง
ขนาด 8 นิว้ เกิดความรอนจัดและทําใหเกิดรอย
แตกราว สงผลใหไอสารไฮโดรคารบอนรัว่ ไหล
ออกมาในอัตรา 1,500 ปอนดตอ วินาที เชือ่ วามี
การรั่วไหลออกมาเปนเวลานานถึง 2 นาทีครึง่
(150 วินาที) กอนเกิดการจุดติดไฟ เทากับเปน
การจุดติดไฟของไอสารไวไฟ 225,000 ปอนด
ซึ่งกอตัวเปนกอนเมฆขนาดเสนผานศูนยกลาง
1,000-1,500 ฟุต (246-450 เมตร) สูง 80

ฟุต (24 เมตร) จึงกลายเปนระเบิดลูกมหึมา วัด
ความสัน่ สะเทือนไดถงึ 2.5 ริกเตอรตรงจุดทีห่ า ง
ออกไป 75 ไมล (120 ก.ม.)
ภายในคลั งน้ํามัน ช วงเวลาที่ เกิดการ
ระเบิด ผูจัดการความปลอดภัยอาคารสถานที่
สัง่ การใหฝา ยซอมบํารุงเตรียมพรอมรับสถานการณ
บริเวณเขือ่ นกัน้ ฐานลางของถังน้าํ มันแตละแหง
ขณะเกิดการระเบิด หัวหนาทีมดับเพลิงซึ่งอยู
ดานในกําแพงเขือ่ นกัน้ ฐานถังน้าํ มันไมไดรบั รูถ งึ
แรงสัน่ สะเทือน แตหลังจากนัน้ เขาและทีมงาน

เดินออกมาตรวจสอบความเสียหายและประเมิน
สถานการณดานนอกซึ่งเต็มไปดวยเศษวัสดุที่
เกิดจากแรงระเบิด
สถานการณไมเอือ้ อํานวยสําหรับการดับไฟ
จาการสํารวจตรวจสอบพืน้ ที่ หัวหนาทีม
ดับเพลิงลงความเห็น สถานการณไมเอือ้ อํานวย
ใหทําการผจญเพลิงได อุปสรรคสําคัญคือ ไมมี
พาหนะที่จะนํานักดับเพลิงและอุปกรณเขาไป
ปฏิบตั งิ านทางยุทธการเพือ่ ยับยัง้ อัคคีภยั ครัง้ นี้
อีกทัง้ หลังการระเบิด มีไฟไหมเกิดขึน้ หลายแหง
กระจายไปทัว่ บริเวณคลังน้าํ มันจนไมรจู ะเริม่ ตน
ระงับเหตุจุดใด ที่สําคัญ จุดที่คิดวาจะใชเปน
ชัยภูมตอสูกับไฟไหมก็เสียหายไป แตหลังจาก
แยกตัวออกไปประเมินสถานที่อีกครั้ง หัวหนา
ทีมดับเพลิงเล็งเห็นจุดหนึง่ พอจะใชเปนหัวหาด
ในการโจมตีไฟไดจงึ รวบรวมอุปกรณและบุคลากร
เขาไปยังจุดนัน้ แลวการตอบโตเพลิงไหมกเ็ ริม่ ตน
ขึน้ โดยโจมตีพรอมกัน 4 จุด แตละจดุมที มี ปฏิบตั ิ
งานที่ แข็ งขัน และมี ความพรอมในการโจมตี
ตอเนื่องเปนเวลา 15 ชัว่ โมง ตามแผนทีว่ างไว
ทรัพยากรดับเพลิงถูกสงเขาไปยังหนวย
ผจญเพลิงอยางตอเนือ่ งทางรางรถไฟทีใ่ ชขนสง
ผลิตภัณฑของคลังน้ํามัน แตปญหาก็คือ ยังมี
ขบวนรถขนสงสารเคมีตกคางอยูบ นรางถึง 151
ขบวน รวมถึงขบวนขนสงกรดไฮโดรไซยานิก
(HCN) น้ํามันเชื้อเพลิง แกสปโตรเลียมเหลว
(LPG) และของเหลวไวไฟ อืน่ ๆ ซึง่ ถือเปนความ
เสี่ ยงสู งมากหากยั งอยู ที่ เดิ ม ดังนั้ นจึ งมีการ
เคลือ่ นยายขบวนรถและถังบรรจุบนรางเหลานี้
ออกไปใหพน รัศมีเพลิงไหมโดยใชเวลา 45 นาที
ถือเปนความโชคดีทเี่ คลือ่ นยายขบวนรถ
ขนสงวัตถุไวไฟเหลานั้นออกไปไดกอนจะเกิด
เหตุรายซ้ําซอน เนื่องจากฝายความปลอดภัย
บอกว า ของเหลวเหล า นั้ น มี แนวโน มจะเกิ ด
BLEVEs หรือการระเบิดจาดการขยายตัวของไอ
ของเหลวไวไฟทีก่ าํ ลังเดือด เมือ่ กระแสไฟฟาตก
ระบบทําความเย็นหยุดชะงักลงไป ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมชนิดตางๆ ที่ผลิตออกมาเตรียมจะ
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ขนสงหรือที่จัดเก็บไวจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น และ
อาจถึงจุดเดือดของตัวเอง ทําใหไอสารเกิดการ
ขยายตัวและมีแรงดันสูงทําใหเกิดการรั่ วไหล
ออกมาตามชองเปดตางๆหรือถาไมมชี อ งรัว่ ไหล
ก็อาจระเบิดออกมาเปนปรากฏการณ BLEVEs
(Boiling Liquid Expanding Vapor Explosive)
ดังกลาว การที่ขบวนรถขนสงสารไวไฟเหลานี้
อยูทามกลางเปลวไฟของถังน้ํามันยอมมีความ
เสีย่ งสูงมากขึน้ เรือ่ ยๆ จึงตองเคลือ่ นยายไปยังจุด
ที่ เย็ นและปลอดภัยกวา ขณะเดี ยวกันก็ จะใช
ประโยชน จ ากหั ว ลากและรางในการขนส ง
ทรัพยากรละบุคลากรไปยังจุดปฏิบัตงิ านได
ความชวยเหลือมาถึงหนวยดับเพลิง โดย
เปนการเขามาสนับสนุนการดับเพลิงของบริษทั
ควบคุมอัคคีภัยซึ่งเปนคูสัญญาของคลังน้ํามัน
ซึง่ ไดสงบุคลากร โฟม และอุปกรณใชดับไฟถัง
น้ํามันขนาดใหญโดยเฉพาะเขามาเสริม ดวย
ความช วยเหลื อด านข อมู ลของหน วยบิ นกรม
ตํารวจของหลุยเซียนาทีข่ นึ้ บินสํารวจเหนือบริเวณ
คลังน้าํ มันหลายรอบทําใหทีมปฏิบตั ิงานดับไฟ
สรางแผนทีจ่ ดุ เกิดเหตุ เพือ่ กําหนดตําแหนงการ
จูโ จมครัง้ ใหญพรอมกันหลายจุด
สภาพอากาศวันเกิดเหตุ เปนชวงวิปริต
ของหลุยเซียนาซึง่ อยูเ ขตรอนและอุณหภูมไิ มเคย
ถึงจุดเยือกแข็ง แตวนั นัน้ อุณหภูมิกลางแจงลด
ลงไปอยูท ี่ 10 ํ F (-6.5 ํ C) ทุกอยางแข็งหมด
โดยเฉพาะน้าํ ในทอเปนน้าํ แข็งไมยอมเคลือ่ นไหว
ไปไหน ปกติชวงเวลานี้ (เดือนธันวาคม) ของ

หลุยเซียนาอุณหภูมิเฉลีย่ อยูที่ 70 ํ F (21 ํ C)
เมือ่ เกิดสภาพอากาศไมปกติ ความยากลําบาก
จึงเกิดขึน้ อยางหลีกเลีย่ งไมได เลวรายยิง่ กวานัน้
แรงระเบิดไดทาํ ลายไฮแดรนทและวาลวทีต่ ดิ อยู
ตามฐานถังน้ํามันเสียหายไปหมดสิ้ น นักดับ

เพลิงประจําแตละถังตองแกไขปญหาเฉพาะหนา
ดวยตัวเอง โดยการสรางแหลงน้าํ สํารองโดยการ
สูบน้าํ จากแหลงภายนอก (รถน้าํ ) ทําใหตอ งใช
น้าํ อยางจํากัด (เปนเหตุผลหนึง่ ทีท่ ําใหการดับ
ไฟใชเวลานานเกือบ 15 ชัว่ โมง) การใชสารเคมี
สลายน้ําแข็งจากแมน้ํามาเก็บไวดับเพลิง การ
เจาะน้ําบาดาลแลวสูบขึ้นมา รวมถึงการใชน้ํา
จากแหลงกักเก็บของเมืองทีใ่ ชหมอตมน้าํ ติดตัง้
ทีว่ าลวขนาด 8 นิว้ เพื่อใหนา้ํ แหงในทอละลาย
เพื่อใหนํามาใชดับไฟได แตเปนไปอยางลาชา
เพราะแหลงน้าํ ดังกลาวอยูห า งออกไปถึง 3500
ฟุตหรือประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ
ปญหายังเกิดขึน้ ตอไปเมือ่ สายสูบน้าํ ทีใ่ ช
เกิดการชํารุดสึกหรอเนือ่ งจากถูกลากไปตามพืน้
ที่ขรุขระและรอนจัดทําใหมีการรั่วไหลและเสีย
แรงดันไปหลายเสนแตนกั ดับเพลิงก็ยงั คงทํางาน
ตอไปยังแข็งขันและไมยอทอ
วันเดียวกันนัน้ นักดับเพลิงบางสวนตอง
ไประงับเหตุเพลิงไหมที่โรงกลั่นอีกแหงหนึ่งซึ่ง
ประสบปญหาเหมือนกันคือน้าํ สํารองกลายเปน
น้าํ แข็งเพราะเก็บไวเหนือพืน้ ดิน เนื่องจากเห็น
วาอยูในเขตรอนแตเมื่ออากาศวิปริตกลายเปน
เขตหนาวแบบฉับพลัน จึงยากจะแกไขอะไรได
มิหนําซ้ําน้ําในทอกลายเปนน้ําแข็งก็ทําใหทอ
เสียหาย เมื่อปฏิบัติงานตอไมไดพวกเขาถึงถูก
เรียกตัวมายังคลังน้ํามันในบารตันรูจ แหงนี้
เมื่ อพวกเขามาถึงไดบอกอยางตื่ นเตน
วามองเห็นไฟไหมคลังน้าํ มันในระยะ 50 ไมล
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เทานัน้ หลังจากไฟสงบ หัวหนาหนวยดับเพลิง
ของคลังน้าํ มันไดแกไขในสวนนีโ้ ดยการซือ้ ขอตอ
และทีส่ วมสายสูบเปนแบบมาตรฐานทีห่ นวยงาน
ใดก็เขามาใชรวมได
กุญแจสําคัญคือการฝก
นั ก ดั บ เพลิ ง ที่ ทํางานด ว ยกั น เป น ที ม
ตอเนือ่ งเปนเวลาหลายป จะทําใหปฏิบตั งิ านได
อยางเปนธรรมชาติในการระงับเหตุไฟไหมขนาด
ใหญ และหากพวกเขาไดมีโอกาสฝกซอมดับไฟ
คลังน้าํ มันรวมกันเปนประจําจะทําใหเกิดความ
ชํานาญและคุน เคยกับยุทธวิธที ใี่ ชระงับอัคคีภยั
ขนาดใหญ
เมือ่ นักดับเพลิงไดรบั การฝกอบรม พวก
เขาจะถูกสอนใหคิดนอกกรอบหรือนอกเหนือ
จากชัน้ เรียน เนือ่ งจากในสถานการณเพลิงไหม
(90 ก.ม.) จึงเตรียมใจมาแตแรกตองเจอกับ
งานใหญยกั ษอยางแนนอน แตไมคิดมากอนวา
แรงระเบิดจะรุนแรงจนทําใหทกุ สิง่ รอบตัวไดรบั
ความเสียหายอยางหนักจนใชงานวัสดุอุปกรณ
ใดๆ ไม ได กลายเป นความยากลําบากชนิ ด
ไมเคยเจอมากอน
ความงายยอมดีกวา
อัคคีภยั ขนาดใหญ บางครัง้ สามารถระงั บ
ไดดวยความคิดงายๆ โดยใชสามเหลี่ยมองค
ประกอบสําคัญ คือโฟมคุณภาพสูง อุปกรณที่
ไดการรับรองจากมาตรฐานชั้นนํา และความรู
ความเขาใจในอันตรายทีเ่ กิดขึน้
การทําความเขาใจสถานการณเพลิงไหม
ของเหลวไวไฟทีก่ าํ ลังเกิดขึน้ เปนเรือ่ งสําคัญ ใน
กรณีคลังน้าํ มันบารตนั รูจ ทีอ่ า งถึงอยูน เี้ ปนการ
ทําใหเรื่องการใชอุปกรณงายขึน้ ในเหตุการณที่
พลิกผันไปในทางราย
การดับไฟภาคสนามไมสามารถบังคับดวย
การกดปุม เนือ่ งจากไมใชการระงับเหตุดิจติ อล
แตเปนสถานการณจริงทีม่ แี ตความยากลําบาก
ทัง้ รอน เย็น โคลน หรือเปยกชืน้ อุปกรณและ
สารดับเพลิงทีน่ ํามาใชตอ งทรหด ทนทาน และ
มีคุณภาพสูง เราตองทําความเขาใจเพื่อทําให
ทุกอยางงายขึ้น แตทกุ อยางตองไปดวยกันเพือ่
ใหพบกับวิธีแกปญหาทีไ่ ดผล
เอาชนะอุปสรรคทีย่ งิ่ ใหญ
ปญหาใหญที่สุดอยางหนึ่งในการดับไฟ
คลังน้าํ มันคือการขาดน้าํ ดับไฟเนือ่ งจากแหลงน้าํ
ถูกตัดขาด นักดับเพลงตองแสวงหาน้ําจากหอ
ทําความเย็น และน้ําจากแมน้ํามิสซิสซิปปเพื่อ

นํามาใชงาน แตกไ็ ดมาในปริมาณทีจ่ าํ กัด
แม ต องเผชิ ญกั บความท าทาย แต นั ก
ดับเพลิงก็ยังสามารถตอสูกับเพลิงไหมไดดวย
อัตราสวนผสมน้าํ กับโฟมทีต่ า่ํ กวาปกติโดยทัว่ ไป
การดับไฟถังน้าํ มันขนาดเสนผานศูนยกลาง 134
ฟุตตองใชอตั ราสวนผสม 0.16 แกลลอน/นาที/
ตารางฟุต แตภายใตเงือ่ นไขปริมาณน้าํ มีจาํ กัด
ทําใหตอ งใชอตั รา 0.10 แกลลอน/นาที/ตาราง
ฟุต อาศัยน้าํ ยาโฟมคุณภาพสูง จึงไดผลนาพอใจ
อีกปญหาทีต่ องเผชิญคือ ตัวสวมสายสูบ
(Fire Hose coupling) ทีม่ อี ยูใ นคลังน้าํ มันใชรว ม
กับสายสูบจากหนวยงานภายนอกไมได หากจะ
ใชไดตองมีตัวปรับ (Adaptor) แตก็ขาดแคลน
นักดับเพลิงบางรายแกปญ หาโดยใชเทปพันรอยตอ
ระวางสายสูบกับขอตอหรือหัวฉีดซึง่ ไดผลชัว่ คราว

จริงไมมี ตําราใหอ าน พวกเขาตองนําความรู
ความเขาใจมาประกอบการพิจารณาสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
เบือ้ งหนาเพือ่ หาคําตอบวา จะตองทําอยางไรจึง
สามารถเอาชนะอัคคีภัยได
เมื่ อต องเผชิ ญกั บ สถานการณ ฉุ กเฉิ น
นักดับเพลิงเกือบทัง้ หมดคิดเหมือนกัน คือตอง
ยุตสิ ถานการณใหไดโดยเร็วดวยความปลอดภัย
แตปฏิกริ ยิ าตอบโตจะเปนตัวชีว้ า พวกเขาฝกมาดี
แคไหนเพราะปฏิกริ ยิ าจะเกิดขึน้ เองโดยไมมกี าร
ตรวจสอบกอนวาถูกหรือผิดและมีเรือ่ งของความ
รูส ึกเขามาเกีย่ วของดวย หากพวกเขาไดรับการ
ฝกมาอยางดี ปฏิกริ ยิ าตอบโตสถานการณฉกุ เฉิน
จะเหมือนการลอกเลียนแบบมาจากตําราหรือ
ทักษะของผูเ ชีย่ วชาญ ผลลัพธทไี่ ดจะเปนความ
สําเร็จมากกวาความลมเหลว
นอกจากนี้ เรื่ องประสบการณ ในการ
เตรียมความพรอมรับมือสถานการณเพลิงไหม
คลังน้าํ มันก็เปนเรือ่ งตองอาศัยความเฉลียวฉลาด
และความเชือ่ มัน่ ปฏิบตั ิการตอบโตเหตุฉุกเฉิน
แบบมืออาชีพจะเปดโอกาสใหบคุ ลากรไดแสดง
ความแข็งแกรงออกมา ไมใชความวิตกกังวลหรือ
ความไมมนั่ ใจ ขณะเดียวกันพวกเขาทํางานโดย
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มีเปาหมายรวมกันซึง่ ทําใหทาํ นายผลทีจ่ ะปรากฏ
ออกมาไดลว งหนาจากความรูด า นอัคคีภยั ทีม่ อี ยู
การทีห่ นวยดับเพลิงของคลังน้าํ มันกับทีม
ของบริษทั ทีไ่ ดรบั การวาจางจากภายนอกทํางาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถระงับ
เหตุเพลิงไหมขนาดใหญภายในเวลาที่นอ ยกวา
15 ชัว่ โมง ทัง้ ๆ ทีเ่ ต็มไปดวยอุปสรรคขอขัดของ
มากมาย เปนเพราะไดฝก ซอมรวมกันหลายครัง้
อีกทัง้ มีการวางแผนรวมกันอยูต ลอดเวลาอีกดวย
การประสานงานกันอยางกลมกลืนเปน
ตัวแปรสําคัญทําใหสามารถเอาชนะอุปสรรคตางๆ
ที่รุมเราเขามาพรอมกันได ทั้งเรื่องปริมาณน้ํา
สํารองที่กลายเปนนําแข็ง วัสดุอุปกรณหลาย
รายการทีใ่ ชรวมกันไมได พวกเขาชวยกันแกไข
ปญหาจนลุลว ง ณ ริมฝง น้าํ มิสซิสซิปปน ั่นเอง
ถึ งแมว าอั คคีภั ยคลั งน้ํามั นขนาดใหญ
เชน ทีบ่ ารตันรูจ หลุยเซียนา ในป 1989 ไมได

เกิดขึ้ นบอยนัก แตหากเกิดขึ้นแลวจะมีความ
ยุง ยากซับซอนในการระงับเหตุและมีสถานการณ
ยอยเกิดขึน้ พรอมกันอีกไมนอ ยสงผลใหการระงับ
เหตุทาํ ไดยากยิง่ และตองใชเวลานาน การเตรียม
พรอมรับมือดวยการวางยุทธศาสตรและฝกฝน
ทางยุทธวิธจี นเกิดความช่าํ ชองเทานัน้ ทีส่ ามารถ
รับประกันวา สถานการณภยั พิบตั จิ ากของเหลว
ไวไฟจะไมเลวรายจนไมสามารถยับยัง้ หรือจํากัด
ความเสียหายได ทุกอยางตองสามารถควบคุม
ได หากทุกฝายมีความพรอมในระดับวางใจได
การวิเคราะหหลังเกิดเหตุ
บริษัทดับเพลิงตองดําเนินการวิเคราะห
หลั งเกิ ดเหตุ เพื่ อพิ จารณาถึ งความแข็ ง แกร ง
ความอ อนด อย และสิ่ ง ที่ ได เรี ย นรู จ ากการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงประสิทธาภาพของอุปกรณ
และยุทธวิธีทใี่ ช การวิเคราะหตอ งใชการวัดคา
ทีล่ งลึกถึงรายละเอียดในทุกเงือ่ นไข ตัวแปร การ

ตัดสินใจและความพยายามทีท่ าํ ลงไประวางการ
ระงับเหตุ เพือ่ ใหไดขอ มูลทีเ่ ปนประโยชนในการ
ตอบโตเหตุครัง้ ตอไป ทัง้ ในแงของบุคลากรและ
ทรัพยากรทีใ่ ชดบั เพลิงรวมไปถึงแผนปฏิบตั งิ าน
ทุกอยางที่ลงมือทําไปแลวสามารถนํา
มาใชเปนบทเรียนทีท่ รงคุณคาสําหรับการทํางาน
ในอนาคต โดยเฉพาะประเด็นสําคัญ 3 ประการ
ทีเ่ ปนหัวใจในการดับไฟน้าํ มัน ไดแก น้าํ ยาโฟม
คุณภาพสูง อุปกรณทรงประสิทธิภาพ และความ
เขาใจในสถานการณเพลิงไหมตอ งทําใหไดในการ
ตอบโตเหตุฉกุ เฉินทุกครัง้ ทีเ่ กิดขึ้น เพราะหัวใจ
3 ประการดังกลาวนี้ สามารถรับประกันความ
สําเร็จไดไมวา จะเปนการปองกันไวกอ นหรือการ
เผชิญหนาเพื่อเอาชนะเปลวไฟที่ปะทุขึ้นมา
หมายเหตุ บริษัทที่ไดรับการวาจางให
เขาไปชวยดับไฟคลังน้าํ มัน Exxon ทีบ่ ารตันรูจ
รัฐหลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา เมือ่ ป ค.ศ. 1989
ที่กลาวถึงในบทความนี้ คือ Williams Fire &
Hazard Control Inc.,
Reference: Keep it simple: Three key
elements to fighting flammable liquid fires;
LaVergne, E., Tyco Fire Protection Products,
Mauriceville, Texas, USA.
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