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Quick Drills for the Chief Officer

แบบฝึกสำเร็จรูป (Quick Drills) ต่อไปนี้
“หัวหน้าหน่วย” หรือ “หัวหน้าสถานีดบั เพลิง”
สามารถนำไปฝึกบุคลากรในสังกัดสำหรับการ
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์เพลิงไหม้ในเขต
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ

การฝึกเตรียมความพร้อมก่อนออก
ปฏิบตั งิ าน (Turnout Drill)
สำหรับสถานีดบั เพลิงของรัฐบาลในสหรัฐ
อเมริกา มีคำว่า “Turnout Time” หมายถึงเวลา

ทีใ่ ช้เก็บวัสดุอปุ กรณ์จะใช้งานขึน้ รถพร้อมไปกับ
นักดับเพลิงสวมชุดดับเพลิงครบถ้วนโดยเริม่ นับ
ตัง้ แต่ได้รบั แจ้งเหตุจนกระทัง่ รถดับเพลิงสตาร์ท
เครือ่ งวิง่ ออกจากสถานี ซึง่ ตามแนวทางปฏิบตั ิ
สืบต่อกันมากำหนดไว้ “ต้องน้อยกว่า 60 วินาที”
ปกติรถดับเพลิงมีของใช้จำเป็นสำรองไว้บนตัวรถ
อยูบ่ า้ งแล้ว ทว่าในการรับแจ้งเหตุแต่ละกรณีจะ
ต้องเอาบางอย่างเพิม่ เติมเข้าไป หรือจัดกันใหม่
ภายในระยะเวลาสัน้ ๆ (ขึน้ อยูก่ บั ข้อมูลเกีย่ วกับ
เพลิงไหม้ทไ่ี ด้รบั แจ้ง) โดยทัว่ ไป เวลาส่วนใหญ่
ของ “Turnout Time” อยูท่ ก่ี ารเตรียมพร้อมส่วน
บุคคลของตัวนักดับเพลิง เช่น สวมชุดดับเพลิง
ตรวจสอบเครื่องช่วยหายใจ SCBA (หน้ากาก

และถังอากาศ) เตรียมหัวฉีดน้ำประจำตัว ฯลฯ
ในการฝึกเตรียมพร้อม หัวหน้าหน่วยจะ
ต้องสมมุติสถานการณ์ให้เป็น “Worst-case
Scenario” หรือ “เลวร้ายทีส่ ดุ ” เท่าทีม่ ใี นตำรา
หรือประสบการณ์ โดยเตรียมวัสดุอปุ กรณ์ชนิด
เต็มพิกดั เพือ่ ระงับเหตุฉกุ เฉืนทีม่ คี วามร้ายแรง
หรือมีขนาดใหญ่
มีคำถาม มีความจำเป็นหรือไม่ทต่ี อ้ งฝึก
Turnout Drill ทุกวันหรือบ่อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำได้
คำตอบคือ “จำเป็น” เพราะการเก็บของขึน้ รถ
เพือ่ ออกไปดับไฟตามทีไ่ ด้รบั แจ้ง หากทำได้ใน
เวลาน้อยเท่าไหร่ เราสามารถไปถึงจุดเกิดเหตุ
ได้เร็วเท่านัน้ บางแห่งอยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลหรือ
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เข้าถึงยากต้องเพิ่มเวลาการเดินทางเข้าไปอีก
แต่ถา้ ได้เวลาจาก Turnout Time มาเพิม่ จะไม่มี
ผลกระทบต่อเวลาการเดินทางรวมแต่อย่างใด
การฝึกทุกวันๆ ละครัง้ เดียว ใช้โอกาสที่
ทุกคนมาพร้อมกันช่วงเริม่ เข้ากะและยังไม่มกี าร
แจ้งเหตุเข้ามาทำการฝึกซ้อมกันทั้งหน่วยหรือ
ทัง้ สถานีซง่ึ มีหลายหน่วยอยูร่ วมกัน เป้าหมาย
“น้อยกว่า 60 วินาที” ไม่ใช่เรือ่ งง่าย แต่การฝึก
จะทำให้ทกุ คนเกิดความชำนาญและคุน้ เคยกับ
วัสดุอปุ กรณ์ รวมถึงเครือ่ งมือต่างๆ ทีต่ อ้ งใช้ใน
การระงับเหตุไม่วา่ จะเป็นสถานการณ์เพลิงไหม้
ทั่วไปหรือสถานการณ์เลวร้ายที่สุดซึ่งต้องการ
ทรัพยากรมากเท่าที่มีอยู่หรือสามารถหาได้
อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน NFPA 1710,
Standard for the Organization and Deployment
on Fire Suppression Operations, Emergency
Medical Operations and Special Operations
to the Public by Career Fire Departments
กำหนดเวลาเตรียมพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน
(Turnout Time) ทัง้ กลางวันและกลางคืน “ไม่เกิน
80 วินาที” มากกว่าสถานีดบั เพลิงทัว่ ไปกำหนด
ไว้ถงึ 20 วินาที แต่ถอื ว่าไม่มาก เนือ่ งจากจะเริม่
นับตัง้ แต่ได้รบั การแจ้งเหตุ (คำสัง่ ) จนถึงวินาที
รถดับเพลิงเคลือ่ นตัวออกจากสถานี โดยมีขอ้ แม้
นักดับเพลิงอยูใ่ นชุดดับเพลิงพร้อมทำงานทันที
เมือ่ ถึงจุดเกิดเหตุ และได้รดั เข็มขัดนิรภัยซึง่ ติด
มากับเบาะเรียบร้อยแล้ว
นักดับเพลิงอาชีพของรัฐตามสถานีดบั เพลิง
ไม่เหมือนนักดับเพลิงประจำโรงงานหรือสถาน
ประกอบการตรงทีพ่ วกเขาจำเป็นจะต้องใช้เวลา
เดินทางเข้าถึงจุดเกิดเพลิงไหม้ หากทำได้เร็วจะ
ช่วยให้งานดับเพลิงง่ายและได้ผลดียง่ิ ขึน้ ปัจจัย
เรือ่ งการจราจรบนถนนมุง่ ไปยังจุดหมายอาจจะ
อยูน่ อกเหนือการควบคุมของหน่วยดับเพลิง แต่

เวลาเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง (Turnout Time)
เป็นสิง่ ทีห่ น่วยดับเพลิงโดยเฉพาะหัวหน้าหน่วย
สามารถย่นเวลาลงได้โดยอาศัยการฝึกซ้อมเป็น
ปร ะจำจนนักดับเพลิงในสังกัดสามารถปฏิบตั ิ
ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องแม่นยำ

ปฏิบตั กิ ารหัวฉีดน้ำหลักเคลือ่ นย้าย
ได้ (Portable Master Stream Operation)
กรณีได้รบั แจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารขนาด
ใหญ่ สิง่ ทีต่ อ้ งนำติดรถไปด้วยคือหัวฉีดน้ำหลัก
ติดตัง้ บนหลังคารถดับเพลิงหรือ “หัวมอนิเตอร์”
ทันทีทถ่ี งึ จุดเกิดเหตุ หัวหน้าหน่วยสัง่ การให้นกั
ดับเพลิงผูไ้ ด้รบั มอบหมายทำหน้าทีน่ น้ี ำหัวฉีด
หลักไปติดตัง้ แล้วปฏิบตั กิ ารฉีดน้ำไปยังเป้าหมาย
จากนัน้ สัง่ การให้ถอดชิน้ ส่วนแล้วนำไปประกอบ
ติดตัง้ บนพืน้ ถนนในระยะขยับเข้าใกล้เป้าหมาย
มากขึน้ โดยต้องมีการเลือกสายสูบขนาดถูกต้อง
ต่อเข้ากับหัวฉีดแล้วเปิดวาล์วให้หัวฉีดทำงาน
ด้วยตัวเอง (นักดับเพลิงคอยควบคุมหรือใช้มอื
บังคับทิศทางการฉีด) ซึง่ ในการระงับเหตุเพลิง
ไหม้สถานการณ์จริง ในหลายกรณีนกั ดับเพลิง
จำเป็นต้องใช้หวั ฉีดน้ำหลักหรือมอเตอร์สำหรับ
การหล่อเย็น (Cooling) และฉีดคุม้ กันนักดับเพลิง
รวมทัง้ บุคลากรอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง แต่หากไม่ฝกึ

Portable Master Stream

ใช้งานให้คล่องแคล่วจะทำงานค่อนข้างลำบาก
และเสียเวลาในการติดตัง้ ถอดชิน้ ส่วน ประกอบ
ใหม่ ต่อสายสูบ เปิดวาล์ว ฯลฯ กว่าจะใช้งานได้
อาจสายเกินไป เงือ่ นไขอัคคีภยั เปลีย่ นแปลงไป
จนกระทัง่ ไม่สามารถควบคุมได้
ในฐานะหัวหน้าหน่วยดับเพลิง คุณต้อง
ฝึกนักดับเพลิงในหน่วยให้มคี วามสามารถในการ
ใช้งานหัวมอนิเตอร์ ทัง้ ทีต่ ดิ ตัง้ บนตัวรถและวาง
บนพืน้ “ทำเป็น” อย่างเดียวไม่พอ ต้องฝึกบ่อยๆ
เพือ่ ใหเชีย่ วชาญและชำนาญงาน ทัง้ นี้ สามารถ
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“ฝึกแห้ง” ได้ทกุ วัน แต่ถา้ “ฝึกน้ำ” ขึน้ อยูก่ บั
ความเหมาะสมซึง่ ต้องระมัดระวังความเสียหาย
ทีจ่ ะเกิดจากการใช้นำ้ จริงไว้ดว้ ย)
ห้ามคิดล่วงหน้า เมือ่ ไปถึงทีเ่ กิดเหตุแล้ว
นักดับเพลิงทำได้ทุกอย่างเพราะเป็นมืออาชีพ
และมีความสามารถสูง แต่ให้คดิ ในมุมกลับ หาก
อ่อนซ้อม เจอของจริงอาจไปไม่เป็นเหมือนกัน
นักดับเพลิงไม่ต่างจากนักกีฬา ยิ่งซ้อมยิ่งเก่ง
นอกจากจะได้ทกั ษะ อีกสิง่ หนึง่ จะได้แน่ๆ จาก
การฝึกซ้อมคือ “กำลัง” หรือความแข็งแรงของ
ร่างกายที่สามารถปฏิบัติงานยากๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (คุณสมบัตสิ ำคัญอันดับต้นๆ ของ
คนสูไ้ ฟ ได้แก่ “แข็งแรงและทรหดอดทน”)

การฉีดน้ำโดยใช้สายสูบขนาดใหญ่
(Large-handline Operation)
นักดับเพลิงส่วนใหญ่ไม่ว่าอเมริกันหรือ
ชนชาติใด มักฝึกฉีดน้ำจากสายสูบขนาด 1 ½ 1 ¾ นิว้ ซึ่งเป็นขนาดที่ใช้ดับเพลิงในแทบทุกกรณี
พูดง่ายๆ การดับเพลิงส่วนใหญ่จะใช้สายสูบสอง
ขนาดดังกล่าวนี้ เนื่องจากมีความคล่องตัวสูง
ย้ำหนักไม่มากเกินไป ลากเข้าไปในตัวอาคารได้
ง่ายและสะดวก แต่อย่าลืม การดับไฟไม่ใช่มแี ค่
ลักษณะเดียวและก็ไม่มสี ตู รตายตัวว่าจะต้องใช้
เฉพาะสายสูบขนาดเล็ก บางกรณีจำเป็นต้องใช้
สายสูบขนาดใหญ่ 2 ½ นิว้ ฉีดคุม้ กันหรือบุกเข้า
ตัวตึก นักดับเพลิงต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นัน่ ต้องมาจากการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

หัวหน้าหน่วยดับเพลิงต้องอธิบายให้ผใู้ ต้
บังคับบัญชามีความรูค้ วามเข้าใจ การดับไฟจะ
ใช้เฉพาะสายสูบขนาด 1 ½ -1 ¾ นิว้ ในทุกกรณี
เหตุการณ์ไม่ได้ โดยต้องระลึกหลักการสำคัญไว้
ตลอดเวลา “ไฟไม่มที างดับได้ถา้ ใช้นำ้ (Gpm)
น้อยกว่าความร้อน (Btu)” หมายความว่า เพลิง
ไหม้แต่ครัง้ จะมีพลังงานความร้อนไม่เท่ากันขึน้
อยูก่ บั ขนาดของไฟ ชนิดของเชือ้ เพลิง ตำแหน่ง
เกิดเหตุ ฯลฯ หน่วยวัดพลังความร้อนทีน่ ยิ มใช้
คือ Btu ไฟใหญ่หรือมีเชือ้ เพลิงอันตรายย่อมมี
Btu มาก การดับต้องใช้ปริมาณน้ำวัดจากอัตรา
ไหลหน่วยเป็น Gpm (แกลลอน/นาที) ทีส่ งู ขึน้
การจะได้มาซึง่ Gpm มากๆ ต้องใช้สายสูบขนาด
ใหญ่ เช่น 2 ½ นิว้ ดังกล่าว ปฏิบตั กิ ารระงับเหตุ
จึงจะบรรลุผลตามเป้าหมาย
เช่นเดียวกับการฝึกการใช้หัวมอนิเตอร์
น้ำ เราสามารถฝึกได้ทง้ั แบบแห้งและแบบใช้นำ้
โดยแบบหลังจะต้องระมัดระวังความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ ตามมาด้วย

วางแผนก่อนปฏิบัติการระงับเหตุ
(Pre-fire Planning)
ในสถานการณ์จริง ก่อนจะเข้าระงับเหตุ
หัวหน้าหน่วยต้องเรียกสมาชิกทัง้ หมดมาประชุม
กันในเวลาสัน้ ๆ หรือทีเ่ รียกว่า “Brief” ประเด็น
สำคัญคือ “สรุปแผนปฏิบัติการและกำหนด
ยุทธวิธี (Tactics)” เช่น ระบุขนาดสายสูบ อัตรา
ไหล รูปแบบการฉีด อันตรายทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
วิธคี น้ หาผูต้ ดิ อยูใ่ นอาคาร ฯลฯ เป็นการพูดคุย
ซึ่งหน้าใช้เวลาเล็กน้อยแต่มีผลในทางปฏิบัติ
การฝึกซ้อมวางแผนก่อนระงับเหตุเป็น
การเลียนแบบจากสถานการณ์จริง โดยสมมุติ
เหตุการณ์ฉกุ เฉินขึน้ ไม่จำเป็นต้องเป็นเหตุเพลิง
ไหม้ อาจจะเป็นเหตุแก๊ส/สารเคมีรว่ั ไหล หรือ
อุบตั เิ หตุรถบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำก็ได้ เนือ้ หา
การประชุมนอกจากเรือ่ งแนวทางการทำงานแล้ว
ควรรวมไปถึงลักษณะโครงสร้างอาคารหรือพืน้ ที่
เกิดเหตุ ตำแหน่งหัวรับน้ำดับเพลิง (Hydrants)
ข้อจำกัดในการทำงาน ระบบสือ่ สาร ฯลฯ
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หัวใจของการฝึกวางแผนก่อนระงับเหตุ
ได้แก่ การกำหนดประเด็นที่จะส่งผลดีต่อการ
ทำงานในสถานการณ์นน้ั มากทีส่ ดุ และต้องสรุป
ให้ได้ภายในเวลาอันสั้นว่าจะต้องทำอะไรบ้าง
ตามลำดับก่อนหลังเพือ่ ให้เหมาะสมกับเงือ่ นไข
ของอัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉินอื่นที่กำลังเกิดขึ้น
เบือ้ งหน้า หากการประชุมพูดเรือ่ งไม่เกีย่ วข้อง
หรือไม่มผี ลกับการปฏิบตั งิ านถือเป็นการเสียเวลา
เปล่า ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยต้องกำหนดไว้ในใจ
แล้วว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น
เขาจะประชุมผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในประเด็นใดบ้าง
จะแบ่งงานอย่างไร อีกทั้งประเมินว่าจะต้องใช้
ทรัพยากรและเวลาจำนวนเท่าใดถึงจะสามารถ
ยุตสิ ถานการณ์ฉกุ เฉินได้
การฝึกประชุมบ่อยๆ จะส่งผลให้หวั หน้า
หน่วยมีความคุ้นเคยกับการกำหนดหัวข้อการ

Drill Tower Training

Other Than the Drill Tower Training

อธิบายและการสรุปแผนระงับเหตุ เมือ่ ไปถึงที่
เกิดสถานการณ์ฉกุ เฉิน สามารถปฏิบตั ไิ ด้ทนั ที
จำไว้วา่ การประชุมวางแผนก่อนเข้าระงับเหตุมี
ความจำเป็นอย่างยิง่ สำหรับหน่วยดับเพลิงสมัยใหม่
ไม่วา่ จะใหญ่หรือเล็ก และการพูดทีต่ รงประเด็น
และสรุปแนวทางการทำงานได้เร็วเท่าไหร่ การ
ดับไฟจะมีโอกาสความสำเร็จมากขึน้ เท่านัน้

หาสถานที่อื่นนอกเหนือจากหอฝึก
(Other Than the Drill Tower Training)
การฝึกไม่ได้จำกัดจะต้องทำกันที่หอฝึก
ของสถานีทกุ ครัง้ อาจเปลีย่ นบรรยากาศไปหาที่
อืน่ บ้าง เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า
คอนโดมิเนียม ฯลฯ เรียกว่า ฝึกกัน ณ สถานที่
มีแนวโน้มจะเกิดเหตุจริงๆ ได้ทกุ เมือ่ โดยต้องมี
การวางแผนล่วงหน้า นัดแนะกับเจ้าของสถานที่
และเลือกช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม เช่น ช่วงวันหยุด
หรือช่วงการจราจรโดยรอบไม่หนาแน่น
หอฝึกดับเพลิงของสถานีหรือศูนย์ฝึก
อบรมประจำท้องถิน่ มักจะใช้เป็นทีฝ่ กึ ซ้อมลาก

สายระบายควัน ใช้บนั ได ค้นหา กูภ้ ยั /ช่วยชีวติ
ส่วนใหญ่เป็นการซ้อมแห้ง ไม่มกี ารจุดไฟแต่อาจ
ปล่อยควันเทียม นักดับเพลิงกีร่ นุ่ ๆ ก็ตอ้ งมาฝึก
กันทีน่ ่ี ในตารางการฝึกประจำวันของหน่วยดับ
เพลิงแทบทุกแห่งของสหรัฐฯ จะรวมการฝึกหอ
ดังกล่าวนีเ้ ข้าไปด้วย ประเด็นน่าพิจารณา หากมี
ทำเลหรือสถานทีอ่ น่ื ซึง่ สามารถฝึกซ้อมลักษณะ
เดียวกับหอโดยได้รบั อนุญาตจากเจ้าของและ จัด
ในช่วงเวลาที่คนทั่วไปไม่ได้รับผลกระทบใดๆ
หัวหน้าหน่วยจะรีบคว้าโอกาสนี้ไว้หรือจะยอม
ปล่อยให้หลุดมือไป?
เชื่อได้ว่าร้อยทั้งร้อยไม่มีใครปฏิเสธแน่
อย่างน้อยก็จะทำให้ตัวเองและนักดับเพลิงใต้
บังคับบัญชาแหวกความซ้ำซากจำเจและได้ฝึก
ลากสาย/โหนเชือก ณ สถานทีแ่ ปลกใหม่ใกล้
เคียงกับสถานการณ์จริงมากขึน้ ทัง้ นี้ ควรมีการ
วางแผนการฝึกล่วงหน้าว่าจะฝึกอะไรบ้างและ
พยายามใช้ประโยชน์จากการฝึกนอกสถานีซึ่ง
นานๆ จะมีโอกาสสักครัง้ หนึง่

ประเมินอัคคีภยั (Size-up Practice)
คุณสมบัตสิ ำคัญประการหนึง่ ซึง่ ผูท้ เ่ี ป็น
หรือต้องการจะเป็นหัวหน้าหน่วยดับเพลิงต้องมี
นัน่ คือ สามารถประเมินอัคคีภยั ได้ถกู ต้องและ
แม่นยำ โดยเมือ่ เข้าถึงทีเ่ กิดเหตุ หัวหน้าหน่วย
จะรับฟังข้อมูลเกีย่ วกับเพลิงไหม้ทก่ี ำลังเกิดขึน้
เบือ้ งหน้าจากการรายงานของสมาชิกในหน่วยที่
เข้าไประงับเหตุ จากนัน้ จะนำข้อมูลทัง้ หมดมา
วิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ขนาดและระดับความ
รุนแรงของอัคคีภยั จากนัน้ สัง่ การให้ระงับเหตุ
เหมาะสมกับขนาดเพลิงไหม้ที่ประเมินได้
หากปราศจากการประเมินอัคคีภยั เรา
มักจะใช้ความรูส้ กึ (Emotion) และสามัญสำนึก
(Common Sense) เป็นตัวชี้นำแนวทางการ
ทำงานซึง่ บางครัง้ อาจล้ำหน้าเพลิงไหม้ไปมาก
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หมายความว่า ไฟมีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ระดม
ทรัพยากรและบุคลากรเข้าระงับเหตุชนิดเต็มพิกดั
ทำให้เกิดความสูญเปล่าและอาจจะเกิดความ
เสียหายจากการใช้นำ้ ในปริมาณมากเกินความ
จำเป็น และในบางเหตุการณ์เราทำไม่เพียงพอ
โดยใช้นำ้ และบุคลากรน้อยเกินไปเมือ่ เทียบกับ
ขนาดของเพลิงไหม้ทำให้ไม่สามารถระงับเหตุได้
ไฟเกิดการลุกลามใหญ่โตจนยากจะควบคุม
การดับไฟก็เหมือนการทำศึก เพลิงไหม้
คือข้าศึกทีเ่ ราจะต้องเอาชนะให้ได้ แต่จะชนะได้
อย่างไรหากไม่รวู้ า่ ตัวตนจริงๆ ของข้าศึกหน้าตา
เป็นอย่างไร ตัวใหญ่หรือเล็ก มีพษิ สงแค่ไหน ฯลฯ
ดังคำกล่าว “รูเ้ ขารูเ้ รา รบร้อยครัง้ ชนะร้อยครัง้ ”
การทำ Size-up ก่อนสัง่ การดับเพลิงเป็นการนำ
ข้อมูลต่างๆ ทีไ่ ด้รบั รายงานมาประมวลเข้าด้วย
กันเพื่อกำหนดรูปร่างหน้าตาเพลิงไหม้คร่าวๆ
(ถ้าชำนาญอาจใกล้เคียงความจริงมากขึน้ ) เมือ่
“รูเ้ ขา” (ไฟ) แล้วกลับมาดูตวั เองคือ “รูเ้ รา”
(หน่วยดับเพลิง) มีกำลังพลกีค่ น มีนำ้ มากน้อย
แค่ไหน อุปกรณ์พอหรือไม่ จะต้องเรียกหน่วย
สนับสนุนเท่าไหร่และจากไหนบ้าง ฯลฯ
ผู้ทำหน้าที่หัวหน่วยหรือต้องการจะก้าว
ไปถึงตำแหน่งนัน้ ต้องฝึกทำ Size-up ให้ชำนาญ
เมือ่ ก่อนหาโอกาสฝึกยากเนือ่ งจากจะต้องไปทำ
ใน เหตุการณ์จริงซึง่ ไม่ใช่การฝึกแล้ว เป็นการ
ทำงานในหน้าที่ ผู้ไม่ใช่หัวหน้าหน่วยโดยตำแหน่ง
จะไม่มโี อกาสทำ เพราะต้องรับคำสัง่ อย่างเดียว
แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีมัลติมิเดียวก้าวหน้าไป
มาก แค่รปู เพลิงไหม้รปู เดียวทีถ่ า่ ยมาก็เอาเข้า
โปรแกรมฝึกทำ Size-up โดยใช้ขอ้ มูลเงือ่ นไขที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ เมือ่ เวลาผ่านไป สภาพอากาศ
ทิศทางลม ลักษณะการขยายตัวของเปลวไฟ

ฯลฯ ป้อนเข้าไป จากนัน้ โปรแกรมจะแสดงผล
ให้เห็นว่า หน้าตาของอัคคีภัยหลังเกิดเงื่อนไข
ต่างๆ จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร

ฝึกดูดน้ำจากแหล่งสำรองสำหรับใช้
ดับไฟ (Drafting Operation)
ปกติทว่ั ไป น้ำทีน่ ำไปใช้ดบั ไฟจะมาจาก
3 แหล่งด้วยกัน ได้แก่
1. ถังน้ำบนรถดับเพลิง (Engine Tank)
2. หัวรับน้ำสาธารณะ (Hydrant) หรือหัว
รับน้ำจากระบบท่อยินในอาคาร (Stand Pipe)
3. แหล่งน้ำสำรองประจำที่ (Water Supply)
ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ทั่วไป นักดับ
เพลิงมักจะใช้แหล่งน้ำจาก Hydrant ซึง่ ติดตัง้ อยู่
ริมถนน ด้านหน้าหรือด้านข้างอาคาร ฯลฯ ส่วน
Stand Pipe ใช้เมือ่ ขึน้ ไปดับไฟบนชัน้ อาคารอยู่
สูงขึน้ ไปจนไม่สามารถต่อสายจาก Hydrant ได้
ส่วนน้ำจากถังบนรถส่วนใหญ่ใช้ในการระงับเหตุ
ขัน้ เริม่ ต้นขณะไฟมีขนาดเล็ก ใช้นำ้ ไม่มาก หรือ

ใช้ในกรณีไม่มี Hydrant หรือมีแต่อยูไ่ กลเกินไป
นักดับเพลิงตามสถานีตา่ งๆ ถนัดใช้นำ้ จาก 2
แหล่งนี้และชำนาญในการปฏิบัติโดยถ้วนหน้า
ทว่ากับแหล่งน้ำประเภทที่ 3 นักดับเพลิงจำนวน
ไม่น้อยบอกไม่ค่อยมีโอกาสฝึกบ่อยนักแม้จะรู้ว่า
สักวันหนึ่งต้องได้ทำแน่หากเผชิญสถานการณ์
ไม่มนี ำ้ ใช้ดบั ไฟทัง้ จากถังบนรถดับเพลิง (ใช้ไป
หมดแล้ว) Hydrant และ Stand Pipe
การดูดน้ำสำรองจากแหล่งประจำทีห่ รือ
เรียกว่า Drafting Operation เป็นการดูดน้ำจาก
แหล่งน้ำทีม่ อี ยูใ่ นบริเวณนัน้ ไม่วา่ จะเป็นแม่นำ้
หนอง คลอง บึง หรือทีบ่ รรจุอน่ื ๆ ซึง่ นอกเหนือ
จากถังบนรถ โดยใช้เครือ่ งสูบน้ำบนตัวรถเป็น
ตัวดูดน้ำมาเก็บไว้ในถังก่อนหรือส่งเข้าสายสูบ
สำหรับป้อนหัวฉีดเพือ่ ใช้ดบั เพลิงไปพร้อมๆ กัน
ตราบเราคาดล่วงหน้าไม่ได้วา่ ณ จุดเกิด
เพลิงไหม้จะมีแหล่งน้ำรองแบบไหนสำหรับให้
เราใช้ดบั ไฟนอกเหนือไปจากถังบรรจุบนตัวรถ
ดังนั้นจึงจำเป็นที่เราต้องฝึกให้มีความชำนาญ
ในการสูบน้ำจากแหล่งทุกประเภท โดยเฉพาะ
การฝึกดูดน้ำในลักษณะ Drafting ทีน่ กั ดับเพลิง
รุ่นใหม่หลายคนยังขาดทักษะซึ่งบางคนปีหนึ่ง
ไม่เคยฝึกซ้อมแม้แต่ครัง้ เดียว
ในฐานะหัวหน้าหน่วย คุณต้องระบุลงไป
ในปฏิทินการฝึกด้วยว่าจะมีการฝึกซ้อมดูดน้ำ
ลักษณะ Drafting ในช่วงความถีท่ เ่ี หมาะสม เช่น
เดือนละ 1 หรือ 2 ครัง้ โดยขับรถไปยังแหล่งน้ำ
ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง สมมุตเิ หตุการณ์วา่ กำลังเดินทาง
ไประงับเหตุ ทันที่ที่ถึงจุดหมายให้ปฏิบัติงาน
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เลียนแบบขัน้ ตอนทำงานในสถานการณ์จริงโดย
กำหนดเวลาที่ใช้ไปเป็นเกณฑ์วัดผลการฝึก

Radio Operation

ฝึกใช้วทิ ยุสอ่ื สาร (Radio Operation)
ปัจจุบนั เทคโนโลยีการสือ่ สารพัฒนาจน
ก้าวหน้าไปไกลมาก วิทยุสอ่ื สารในงานดับเพลิง
มีกำลังรับส่งแรงขึ้นแต่มีแนวโน้มราคาถูกลง
สมัยก่อนหน่วยดับเพลิงหนึง่ ๆ มีวทิ ยุสอ่ื สารใช้
เครื่องเดียวอยู่กับผู้บัญชาการดับเพลิง มีช่อง
หลักช่องเดียวรับสัญญาณจากศูนย์วทิ ยุ หรืออาจ
มีอกี 1-2 ช่องสำหรับใช้สง่ั การทางยุทธวิธี แต่
ปัจจุบนั สถานีดบั เพลิงส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ แจก
วิทยุสอ่ื สารให้กบั นักดับเพลิงทุกคนในสังกัดโดย
เป็นวิทยุรุ่นใหม่รับสัญญาณได้เป็นร้อยๆ ช่อง
ทั้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบและเขตอื่นที่อยู่ห่าง
ออกไป อีกทัง้ สามารถติดต่อสือ่ สารเป็นกลุม่ ได้
เมือ่ เป็นเช่นนี้ ถามว่านักดับเพลิงแต่ละ
คนยังจะต้องมีการฝึกใช้วิทยุสื่อสารอีกหรือไม่
โดยเฉพาะหัวหน้าหน่วยถือทีต่ ดิ มือเกือบตลอด
เวลา คำตอบคือ “ยังจำเป็น” เนือ่ งจากการใช้
วิทยุสอ่ื สารขณะผจญเหตุฉกุ เฉินในสถานการณ์

Extrication Apparatus

จริงจะต้องแม่นยำในการรับส่งสัญญาณ เปลีย่ น
ช่องสัญญาณต้องมีจังหวะโดยพิจารณาเปลี่ยน
เมือ่ ได้รบั ข้อมูลจากช่องเดิมครบถ้วนแล้ว หรือ
ทำตามคำสัง่ ผูบ้ งั คับบัญชา
พึงระลึกไว้วา่ การใช้วทิ ยุสอ่ื สารในงาน
ดับเพลิงต้องทำแบบแผนทีส่ ถานีวางไว้ หัวหน้า
หน่วยจะต้องเป็นผู้นำการฝึกเพื่อให้เกิดความ
ถูกต้อง แม่นยำและคล่องตัว นอกจากฝึกปฏิบตั ิ
ตามลำดับขัน้ ตอนการสือ่ สาร ณ สถานการณ์
ฉุกเฉินแล้ว ยังต้องเน้นทีก่ ารใช้วทิ ยุในเงือ่ นไข
จำกัดต่างๆ เช่น ขณะสวมถุงมือ อยูท่ า่ มกลาง
ความมืดหรือสภาวะควันหนาทึบ มีสิ่งบดบัง
สายตาจนมองเห็นปุม่ บังคับไม่ชดั เจน ฯลฯ
ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือ วิทยุ
สือ่ สารทุกรุน่ ทุกแบบมีจดุ แข็งจุดอ่อนในตัวเอง
ซึ่งหัวหน้าและสมาชิกในหน่วยต้องเรียนรู้และ

ฝึกใช้งานจนเกิดความชำนาญ สิง่ ทีเ่ ป็นจุดอ่อน
ที่อาจทำให้การสื่อสารล้มเหลวต้องหลีกเลี่ยง
หรือปรับปรุงแก้ไขหากสามารถทำได้
ไม่เพียงแต่สมาชิกในหน่วยงานเดียวกัน
เท่านัน้ ในบางโอกาสควรทำการฝึกซ้อมสือ่ สาร
ข้ามหน่วย โดยเชิญสถานีดบั เพลิงใกล้เคียงทีม่ ี
แนวโน้มต้องทำงานร่วมกันบ่อยๆ มาฝึกร่วมซึง่
จะทำให้นกั ดับเพลิงทัง้ สองหน่วยซึง่ มีแบบแผน
การปฏิบตั แิ ตกต่างกันหรือใช้วทิ ยุสอ่ื สารคนละ
รุน่ คนละยีห่ อ้ ได้ประสบการณ์สอ่ื สารระหว่างกัน
มีนักดับเพลิงรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยตั้ง
คำถาม สามารถนำโทรศัพท์มอื ถือมาใช้ในงาน
ดับเพลิง/กูภ้ ยั ได้หรือไม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญให้คำตอบ
โทรศัพท์มอื ถือสามารถสือ่ สารสองทางระหว่าง
นักดับเพลิงด้วยกัน แต่เป็นลักษณะ Interactive
ของคนสองคน (ใครหยุดพูดหมายถึงจบการ

สือ่ สาร) ขณะทีว่ ทิ ยุสอ่ื สารเปิดช่องสัญญาณรับ
ฟังข่าวสารหรือคำสั่งจากศูนย์วิทยุได้) อีกทั้ง
โทรศัพท์มอื ส่วนใหญ่ออกแบบมาเพือ่ ใช้ในชีวติ
ประจำวันหรืองานธุรกิจซึง่ มักไม่ทนทานต่อการ
ใช้งานสมบุกสมบันในการระงับเหตุฉุกเฉินได้
ทีส่ ำคัญ วิทยุสอ่ื สารใช้คลืน่ แรงและทะลุทะลวง
มากกว่าโทรศัพท์มอื ถือในพืน้ ทีล่ กั ษณะเฉพาะ
หรือซับซ้อน เช่น อาคารสูง โรงงาน โรงกลัน่ ฯลฯ

ฝึกใช้เครือ่ งมือ (Apparatus Drill)
“เครื่องมือ” ในที่นี้หมายถึงเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ใช้งานลักษณะพิเศษนอกเหนือไป
จากอุปกรณ์หลัก เช่น เครือ่ งตัดถ่างไฮโดรลิก
(Extrication Apparatus) ชุดอุปกรณ์ระงับเหตุ
ฉุกเฉินสารเคมี (Hazmat Kit) ในฐานะหัวหน้า
หน่วยคุณต้องนำอุปกรณ์ตา่ งๆ ดังกล่าวออกมา
แสดง สาธิต และฝึกใช้งานแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
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หน่วยดับเพลิงหลายแห่งมีอปุ กรณ์พเิ ศษ
ไว้ใช้งานตัง้ แต่เครือ่ งตัดถ่างจนถึงอุปกรณ์กำจัด
สารเคมีรว่ั ไหลทีด่ ไู ปแล้วไม่นา่ เกีย่ วข้องกับงาน
ดับเพลิงโดยตรงซึง่ อุปกรณ์หลักๆ มีรถดับเพลิง
เครือ่ งสูบน้ำ สายสูบ หัวฉีดเท่านัน้ แต่สถานีดบั
เพลิงยุคใหม่ตามเมืองต่างๆ ในสหรัฐฯ มักจะไม่
ปฏิบตั งิ านเฉพาะการดับไฟ แต่ทำการระงับเหตุ
ฉุกเฉินเกือบทุกประเภททัง้ สารเคมี น้ำมัน ก๊าซ
อุบตั เิ หตุบนทางหลวง อุบตั เิ หตุทางน้ำ รวมถึง
กู้ภัยและช่วยชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
และตามทีห่ น่วยงานอืน่ ร้องขอ
สถานีดบั เพลิงตามหัวเมืองห่างไกล จุดที่
เป็นชุมทางการคมนาคมและย่านอุตสาหกรรม
ชานเมือง จะทำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานหลักในกา
รจัดการเหตุฉกุ เฉินทัง้ หมดไปโดยปริยาย (ถ้าไม่
ทำก็ไม่มีหน่วยไหนทำ) จึงเป็นที่มาของคำว่า
“ไม่มีสิ่งใดนักดับเพลิงทำไม่ได้” ซึ่งสังคม
อเมริกนั ให้ความเคารพและยกย่อง แต่การทีจ่ ะ
ทำงานสารพัดชนิดได้ตอ้ งอาศัยเครือ่ งมือพิเศษ
และนักดับเพลิงต้องมีโอกาสได้ศกึ ษาข้อมูลทาง
เทคนิค ทดลองใช้ รวมไปถึงฝึกซ้อมจนชำนาญ
หัวหน้าสถานีหรือหัวหน้าหน่วยดับเพลิง
ต้องไม่หวงเครือ่ งมือ ในตารางการฝึกประจำวัน

หรือประจำสัปดาห์จะต้องผนวกการสาธิตและ
อุปกรณ์พเิ ศษหรืออุปกรณ์ใหม่ๆ เข้าไปด้วย โดย
กำหนดไว้ในแผนงาน อุปกรณ์ทกุ ชนิดและทุก
ชิน้ มีความสำคัญและจำเป็นต่อภารกิจในความ
รับผิดชอบทัง้ สิน้ ซึง่ นักดับเพลิงของสถานีตอ้ งใช้
เป็นและชำนาญอันจะเป็นหลักประกันว่าเมือ่ ต้อง
ใช้งานอุปกรณ์เหล่านีใ้ นสถานการณ์จริงจะเกิด
ประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
สิง่ จะทำให้นกั ดับเพลิงสามารถใช้อปุ กรณ์
พิเศษได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ
คือ ฝึกซ้อมบ่อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำได้ เหตุผลง่ายๆ
เมือ่ เจอของจริง นักดับเพลิงไม่มโี อกาสฝึกแม้แต่
วินาทีเดียว ทุกอย่างทำลงไปหมายถึงความเป็น
ความตายของผูป้ ระสบเหตุ

การทบทวนข้อมูลองค์กร (Review
Department Information)
หัวหน้าหน่วยต้องหาเวลาทีเ่ หมาะสมเพือ่
ทบทวนข้อมูลสำคัญขององค์กรซึ่งก็คือหน่วย
ดับเพลิงหรือสถานีนน่ั เอง ข้อมูลดังกล่าวได้แก่
กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ลำดับขัน้ ตอน
การระงับเหตุ มาตรฐานอุปกรณ์และการทำงาน
คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ รวมไปถึงยุทธศาสตร์
และยุทธวิธี (Strategy & Tactics) สำหรับใช้ใน
แต่ละเหตุฉกุ เฉินทีแ่ ตกต่างกันไป ด้วยเหตุทม่ี ี
เนือ้ หาสาระทีต่ อ้ งพูดถึงค่อนข้างมากจึงควรเปิด
เป็นชัน้ เรียน ถ้าเป็นไปได้ ให้ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารของ
สถานีทกุ คน (หรือมากทีส่ ดุ เท่าทีส่ ามารถจะเข้า
ร่วมได้) นัง่ ฟังเลคเชอร์โดยพร้อมเพรียงกันและ
เปิดโอกาสให้ซกั ถาม อภิปราย หรือถกเถียงใน
ประเด็นทีย่ งั มีขอ้ สงสัยหรือสนใจเป็นพิเศษ

เป็นเรือ่ งปกติ เวลาผ่านไป กฎระเบียบ
ข้อบังคับ รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ คยร่ำเรียน
หรือฝึกอบรมมาอาจลืมเลือนไปบ้าง ยังผลให้
ความรู้ความสามารถของนักดับเพลิงในหน่วย
ลดน้อยลงไป หรืออาจทำผิดระเบียบกลายเป็น
คนขาดวินยั ในการทำงาน ซึง่ จะมีผลกระทบทัง้
ในระยะสัน้ และระยะยาว นัน่ เป็นธรรมชาติของ
มนุษย์ หัวหน้าหน่วยทีด่ ตี อ้ งไม่กราดเกรีย้ วกับ
ความเปลีย่ นแปลงดังกล่าว แต่ตอ้ งใช้วธิ นี มุ่ นวล
โดยรือ้ ฟืน้ หรือทบทวนข้อมูลสำคัญเหล่านัน้ ให้
กลับไปอยูใ่ นการรับรูข้ องผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและ
ดึงมาใช้ประโยชน์ทง้ั ได้โดยตรงและโดยอ้อม
งานดับเพลิงโดยพืน้ ฐานแล้วเป็นงานทีม่ ี
กฎระเบียบและมาตรฐานคอยกำกับอยูต่ ลอดเวลา
นักดับเพลิงไม่สามารถทำนอกกรอบได้มากนัก
มืออาชีพมีประสบการณ์โชกโชนยังต้องยึด “กฎ”
เป็นหลักแม้จะมีเทคนิคพลิกแพลงบ้าง เนือ่ งจาก
“ข้อบังคับ” คือหลักประกันประสิทธิภาพของ
งานและความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิ
การทำตามกฎอย่างน้อยเราก็มน่ั ใจว่าได้
ทำตามแนวทางที่ถูกต้อง แต่จากความเคยชิน
กับภาคปฏิบตั เิ ป็นเวลานานจนอาจทำให้นกั ดับ
เพลิงจำนวนไม่นอ้ ยคิดว่า ทำตามทีเ่ คยชินโดย
ลืมกฎบางข้อไป น่าจะได้ผลกว่าทีต่ อ้ งทำตำรา
ทุกอย่าง นัน่ อาจถูกต้องเพียงครึง่ เดียว การทำ
ตามตัวเองคิดโดยวัดผลสำเร็จฉาบฉวยและไม่
สนใจกฎระเบียบของหน่วยอาจนำตัวเองไปพบ
กับ “ความเสีย่ ง” มากขึน้ เรือ่ ยๆ นักดับเพลิง
อเมริกนั ทีเ่ สียชีวติ ในแต่ละปี มีจำนวนมากเป็น
ผูช้ ำนาญงาน มีประสบการณ์สบิ ปีขน้ึ ไป แต่ท่ี
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เสียชีวติ ส่วนหนึง่ เป็นเพราะใช้รปู แบบการทำงาน
เสีย่ งเกินไป ขาดความระวัง และไม่ทำตามกฎ
ขณะทีน่ กั ดับเพลิงหน้าใหม่อายุทำงาน 1-3 ปี มี
แนวโน้มจะบาดเจ็บหรือเสียชีวติ น้อยลงเนือ่ งจาก
ทำตามข้อบังคับและมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
หัวหน้าหน่วยดับเพลิงต้องกระตุน้ ให้ผใู้ ต้
บังคับบัญชาโดยเฉพาะผูม้ ปี ระสบการณ์สงู ยึดกฎ
ข้อบังคับและมาตรฐานมากกว่า “อีโก้” ส่วนตัว
พร้อมกับพาพวกเขาเข้าห้องเรียนทบทวนเรือ่ งนี้
ทางทีด่ คี วรจะทำภายในช่วงเวลาทีแ่ น่นอน เช่น
เดือนละครัง้ หรือตามความเหมาะสม ใช้เวลา
ไม่มากแต่ให้ครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นหรือมี
ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ าน
นอกจากจะทำให้นักดับเพลิงกลับมามี
วินยั ในการทำงานแล้ว การทบทวนกฎระเบียบ
ต่างๆ จะส่งผลดีต่อการบริหารงานบุคคลและ
การปกครองในองค์กรด้วย

ทบทวนรายงานการบาดเจ็บ/เสียชีวิต
และลักษณะการเกิดเหตุหลังเสร็จสิ้นภารกิจ
(Review Firefighter Fatality/Injury and
Significant Incident After-action Reports)
หลังจากเสร็จสิน้ การปฏิบตั งิ าน หัวหน้า
หน่วยดับเพลิงจะสัง่ ให้มกี ารบันทึกข้อมูลสิง่ ทีเ่ กิด
ขึน้ ระหว่างการระงับเหตุทง้ั หมดตัง้ แต่เริม่ ต้นจน
สิน้ สุดภารกิจ (ใช้วธิ กี รอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
มาตรฐาน) เรียกว่ารายงานหลังภารกิจ ทำทุก
ครั้งที่มีการระงับเหตุเพลิงไหม้และเหตุฉุกเฉิน
อืน่ ๆ รายงานนีจ้ ะถูกเก็บไว้ในตูเ้ อกสารรอการ

ตรวจสอบจากหน่วยประเมินคุณภาพการทำงาน
ของรัฐ ปกติไม่คอ่ ยจะมีหวั หน้าหน่วยหรือนาย
สถานีเอาออกมาใช้เป็นกรณีศึกษา ถือว่าผ่าน
มาแล้วให้ผา่ นไป ไม่ตอ้ งพูดถึง แต่ในระยะหลัง
นักวิชาการด้านความปลอดภัยในงานดับเพลิง
แนะนำให้นำข้อมูลบันทึกหลังเสร็จภารกิจแต่ละ
ครัง้ มาศึกษาดูวา่ กรณีการบาดเจ็บหรือเสียชีวติ
จากการดับเพลิงมีขอ้ ผิดพลาดหรือบกพร่องจุด
ใดบ้างและจะใช้แนวทางไหนป้องกันไม่ให้ปญ
ั หา
เหล่านัน้ เกิดขึน้ ซ้ำอีก ซึง่ เมือ่ นำไปปฏิบตั ตามก็
ได้ผลดี นักดับเพลิงบาดเจ็บหรือเสียชีวิตน้อย
ลง การทำงานระงับเหตุไม่วา่ จะเป็นรูปแบบใด
มีความปลอดภัยมากขึน้ ดังนัน้ หลายสถานีจงึ มี
ธรรมเนียมปฏิบตั ิ ในตารางการฝึกเพือ่ เตรียม
ความพร้อมต้องนำเอาการทบทวนรายงานบันทึก
หลังเสร็จภารกิจแต่ละครัง้ ดังกล่าวเข้ามาร่วมด้วย
การทบทวนรายงานการปฏิบัติงานครั้ง
สำคัญหรือครัง้ ทีอ่ าจเรียกได้วา่ “ล้มเหลว” เช่น
มีนกั ดับเพลิงบาดเจ็บหรือเสียชีวติ มีการลุกลาม
เป็นไฟใหญ่ มีการแพร่กระจายของก๊าซพิษ ฯลฯ
จะทำให้นกั ดับเพลิงเรียนรูจ้ ากความผิดพลาดที่
ผ่านมาพร้อมกับประเมินศักยภาพของหน่วยงาน
ว่ามีจดุ อ่อนจุดแข็งตรงไหนบ้าง และช่วยกันคิด
หากเหตุการณ์ลกั ษณะเดียวกันหรือคล้ายกันเกิด
ขึ้นซ้ำอีก เรามีแนวทางปฏิบัติอย่างไรในการ
หลีกเลีย่ งความสูญเสียเหมือนทีเ่ คยเกิดขึน้ มา
สำหรับหัวหน้าหน่วยหรือนายสถานี การ
นำรายงานเก่ามาทบทวนเพือ่ ฝึกซ้อมผูใ้ ต้บงั คับ

บัญชาการเป็นเรือ่ งท้าทายอย่างยิง่ เหมือนกับ
การรื้อฟื้นความผิดพลาดของตัวเองในฐานะผู้
รับผิดชอบในปฏิบตั กิ ารเหล่านัน้ อีกทัง้ ยังต้อง
วิเคราะห์ความบกพร่องต่อหน้าพวกเขาพร้อมคำ
สัญญาถ้าเจอปัญหาแบบนัน้ อีกครัง้ จะไม่พลาดอีก

บทสรุป
ที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นคือแนวทางการฝึก
เทคนิคระงับเหตุสำหรับหัวหน้าหน่วยดับเพลิง
ในฐานะผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยดับเพลิงซึง่ ใน
บางกรณีจะหมายถึง “หัวหน้าสถานีดบั เพลิง”
ไปในตัว ส่วนใหญ่เป็นการฝึกจัดการระงับเหตุ
โดยต้อง “บริหารคน บริหารเวลา และบริหาร
ทรัพยากร” ให้เกิดความสมดุลและเป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบตั งิ านเพือ่ ทำให้การดับไฟใน
ทุกกรณีมปี ระสิทธิภาพและความปลอดภัยทัง้ ต่อ
ผูป้ ระสบภัยและนักดับเพลิง โดยจะเป็นการฝึก
แบบ Quick Drills ทำได้ทนั ที ไม่ตอ้ งเตรียมการ
อะไรและไม่เสียเวลามากมาย หากปฏิบัติเป็น
ประจำจะส่งผลให้มปี ระสิทธิภาพการทำงานใน
ฐานะผู้นำหน่วยสูงขึ้นและประสบความสำเร็จ
ทางวิชาชีพได้ในทีส่ ดุ
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