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มีสมาชิกหลายทานขอใหเขียนเรื่องการ
ทํางานของนักดับเพลิงตางประเทศ เชน สหรัฐ
อเมริ กาหรื อยุ โรป เพราะอยากรู ว าพวกเขา
ทํางานกันอยางไร เขากะกันแบบไหน เหมือน
หรือแตกตางจากบานเรา ฯลฯ จัดใหเลยครับ
พีน่ อ ง
ปจจุบนั ในสหรัฐอเมริกายังมีคนทีค่ ดิ วา
นั กดั บ เพลิ งเป นงานสบาย เข าเวรมาก็ นั่ ง ๆ
นอนๆ รอรับแจงเหตุ บางคนก็เลนไพหรือโขก
หมากรุก พอไดรับแจงเหตุเพลิงไหมก็รีบออก
ไป รวมพลหนาสํานักงาน คนอยูช นั้ สองก็รดู เสา
สแตนเลสลงมา นั่นเปนเรื่องในอดีตเมื่อหลาย
ทศวรรษกอน ตอนนีไ้ มมแี ลว สํานักควบคุมงาน
ดับเพลิงแหงชาติสหรัฐฯ (USFA) มอบนโยบาย
ใหสถานีดับเพลิงทุกแหงในประเทศจัดตาราง
การทํางานประจําวันใหกบั นักดับเพลิง ไมใหมา
นั่งรอรับแจงเหตุโดยไมทําอะไรเลย
USFA กําหนดใหงานดับเพลิงเปนการ
ประกอบอาชีพอยางหนึง่ มีเงินเดือนและสวัสดิการ
ขอบขายการทํางานครอบคลุมไปถึงงานประจําวัน
นอกเหนือจากการดับเพลิงและกูภัย เนื่องจาก
อาชีพนักดับเพลิงถูกคาดหวังจากสังคมวาตอง
เปนผูมีความรูความชํานาญในการปองกันและ
ระงับอัคคีภยั ในชุมชน ดังนัน้ งานประจําวันหรือ

งานรูทีนของพวกเขาในชวงที่ ไมมีการออกไป
ดับไฟจะเนนไปที่การศึกษาหาความรูและการ
ฝกความชํานาญในขายงานที่เกี่ยวของ ทําไป
จนกวาจะมีการแจงเหตุเขามา ถาถูกเรียกตัวไป
ดับไฟขางนอกก็เลิกงานรูทนี ในสถานีแลวเตรียม
พรอมออกเผชิญเหตุ
การแสวงหาความรูค วามชํานาญของนัก
ดับเพลิงจะไมมีวันจบ นอกเหนือจากเรื่องดับ
เพลิงและกูภัยแลว นักดับเพลิงตองศึกษาวิชา
การแพทยเบื้องตน วัตถุอันตราย คอมพิวเตอร
และเทคโนโลยี การใหความรูแ กสาธารณะ ฯลฯ
ยิ่งรูมากยิ่งดี ที่จําเปนเชนกันคือการฝกทักษะ
การใชงานอุปกรณและสารดับเพลิง ทําความ
สะอาดและซอมบํารุงอุปกรณทุกชนิด
ปกติทวั่ ไป นักดับเพลิงอเมริกนั ทํางาน
เปนกะ คือเขากะ 24 ชั่วโมง พัก 48 ชั่วโมง
และกลับมาเขากะใหม พูดงายๆ เขากะ 1 วัน
หยุด 2 วัน โดยมีดวยกัน 3 กะ (กะ A, กะ B
และกะ C ผลัดกันเขากะคนละวันตามลําดับ โดย
ในแตละกะมีหวั หนากะควบคุมการทํางานคลายๆ
กับหัวหนาหนวย) ระหวางที่เขากะนักดับเพลิง
จะตองกินนอนในสถานี (นอนในหอพัก) หาม
ออกไปไหนจนกวาจะหมดกะ กรณีออกทํางาน
นอกสถานที่ หากหมดกะแล วงานยั ง ไม เสร็ จ

(เชน ไฟยังไมดับ สงคนเจ็บเขาโรงพยาบาล
ยังไมหมด) ตองทํางานตอตามทีไ่ ดรบั คําสัง่ ให
ถือวางานที่ทําหลังจากหมดกะคืองานลวงเวลา
ในสวนของการกิน ขณะเขากะนักดับเพลิง
ตองซือ้ อาหารกินเอง บางสถานีจะชวยสมทบคา
ใชจายซือ้ ของสดมาประกอบอาหารในสถานีซงึ่
มีเครือ่ งครัวและเครือ่ งปรุงเตรียมไวให เสร็จแลว
ทุกคนรับประทานอาหารรวมกัน
ระหวางการเขากะทํางาน นักดับเพลิง
ตองเตรียมพรอมปฏิบัตภิ ารกิจแหงวิชาชีพตาม
ที่ไดรับมอบหมาย ไดแก
 ตอบโต เ หตุ ฉุ ก เฉิ น (Emergency
Response) ไฟไหม อุบัติเหตุ อุบัติภัย สารเคมี
รัว่ ไหล ภัยธรรมชาติ วินาศกรรม กอการราย ฯลฯ
นักดับเพลิงทีถ่ ูกเรียกตัวจะตองตอบสนองทันที
แมวาจะกําลังทํางานอื่นหรือกําลังนอนหลับก็
ตองพรอมออกไปปฏิบตั ิงาน
 ผจญเพลิง (Firefighting) เปนงาน
ตอบโตเหตุฉกุ เฉินทีเ่ ปนภารกิจหลักของนักดับ
เพลิงโดย โดยทําตามยุทธศาสตรและยุทธวิธีที่
วางแผนและฝกปฏิบัติกันไว
ั งิ านการแพทยฉกุ เฉิน (Emergency
 ปฏิบต
Medical Treatment) นักดับเพลิงอเมริกนั จะตอง
มีความรูความสามารถดานการแพทยฉุกเฉิน
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ขั้นพื้นฐาน ปฐมพยาบาลและชวยฟนคืนชีพได
อุบตั เิ หตุหรือเหตุฉกุ เฉนิทมี่ ผี ไู ดรบั บาดเจ็บ นัก
ดับเพลิงตองปฏิบตั งิ านรักษาพยาบาลขัน้ ตนและ
นําตัวสงแพทยโดยสวัสดิภาพ
 ปฏิบต
ั งิ านกูภ ยั (Rescue Operation)
เปนงานชวยชีวิตผู ประสบภัยจากเหตุฉุกเฉิน
ทุกชนิด ไดแก การชวยนําตัวผูประสบภัยหรือ
ผู บาดเจ็ บ ออกมาจากสถานที่ อั นตราย เช น
อาคารทีเ่ กิดเพลิงไม ยานพาหนะทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ
ตึกถลม โรงงานที่เกิดเหตุแกสรั่วไหล ฯลฯ เมื่อ
นําตัวออกมาไดแลวตองนําไปอยูในทีป่ ลอดภัย
กรณีเกิดการบาดเจ็บตองทําการปฐมพยาบาล
หรือนําตัวสงโรงพยาบาล
 ปฏิ บั ติ งานอื่ น ๆ ในกรณี ไ ม ไ ด ถู ก
เรียกตัวไปปฏิบัติงานวิชาชีพขางตนนอกสถานี
นักดับเพลิงตอวงทํางานรูทนี หรืองานประจําวัน
ทีร่ ะบุไวในตารางงานในแตละกะ เชน งานบํารุง
รกษาอุปกรณและเครือ่ งมือใหอยูส ภาพทีส่ ามารถ
ใชงานไดดี งานทําความสะอาด งานการศึกษา
และฝกอบรม
เมือ่ หลายสิบปกอ น นักดับเพลิงอเมริกนั
เปนกึ่งมืออาชีพ มาเปนนักดับเพลิงดวยใจรัก
และกล าหาญ ถาไม ถูกเรียกใหออกไปดับไฟ
ก็เปนเชนที่คนอื่นเขาคิดกัน นั่นคือ นั่งเลนไพ
โขกหมากรุก ตั้งสภากาแฟ นินทาหัวหนา ฯลฯ
ดังนัน้ จึงขาดการศึกษาเรียนรูแ ละการฝกอบรม
เรียกวาไมมกี ารพัฒนาฝมอื ออกไปทํางานก็กนิ
บุญเกา สําเร็จบางลมเหลวบาง ในยุคตอมา
ผูบ ริหารระดับสูงขององคกรดับเพลิงระดับชาติ
เห็นวาปลอยใหเปนแบบนีต้ อ ไปวงการดับเพลิง
สหรัฐฯ สูญสลายแน จึงปรับปรุงใหม ใหนักดับ
เพลิงเปนอาชีพหนึ่ งตามกฎหมายแรงงาน มี
รายได แน น อน โดยเฉพาะนั ก ดั บ เพลิ ง ของ
รั ฐบาลที่ ประจําการตามสถานี ของเมื องหรื อ
ชุมชนในรัฐตางๆ
แตมีเงื่อนไขตองทํางานตามตารางเวลา
ทีก่ าํ หนดไวในกะ ไมใชมานัง่ รอถูกเรียกใหออก
ไปดับเพลิง/กูภ ยั อยางเดียว รวมถึง นักดับเพลิง
อาสาสมัครทีไ่ มใชนกั ดับเพลิงประจําของสถานีใด
แตหากถูกเรียกใหเขากะทํางานก็ตอ งทําเหมือนกัน
และมีสิทธิไดรับคาจางดวย
ตัวอยางตารางงานประจําวันของนักดับ
เพลิงสถานีดบั เพลิงแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกา
7.45 น. นักดับเพลิงมาถึงสถานี เตรียม
ตัวเขากะเวลา 8.00 น.
8.00 น. นักดับเพลิงเขาแถวเดินเขาหอง

ใชการไดดี หน วยแพทยฉุ กเฉินจะตรวจสอบ
เครือ่ งมือแพทยและเวชภัณฑทจี่ าํ เปนตองนําไป
ใชงาน ระหวางการตรวจสอบเครื่องมือประจํา
วัน หัวหนาหนวยจะบันทักรายชื่อนักดับเพลิง
และรายการอุปกรณลงในคอมพิวเตอร รวมทั้ง
ตรวจสอบตารางการฝกและปฏิบตั งิ านดานการ
บริหารจัดการอื่นๆ

เครือ่ งมือ (โรงเก็บรถดับเพลิงและอุปกรณ) เพือ่
เขารับการขานชือ่ และมอบหมายงาน (เชน ใคร
จะประจํารถดับเพลิงคันไหน ใครจะขับรถ ใคร
จะไดรบั มอบหมายงานอีกครัง้ จากอีกสถานีหนึง่ )
หัวหนาหนวย (หัวหนาสถานี) จะเปนผูก าํ หนด
วาวันนี้ใครจะตองทําอะไรบางกอนจะถูกเรียก
ใหออกไประงับเหตุ
8.15 น. นั ก ดั บ เพลิ งทุ กนายยกเว น
หัวหนาหนวยเริ่มตนตรวจสอบรถดับเพลิงและ
ชิ้นสวนอุปกรณตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาสามารถ

9.30 น. เนือ่ งจากสถานีดบั เพลิงจะเปน
บานของนักดับเพลิงที่เขากะ 24 ชั่วโมง นักดับ
เพลิงจึงตองทําหนาที่แมบานความสะอาดและ
จัดระเบียบที่พักเพื่อใหนาอยู โดยทั่วไปจะใช
เวลาในชวงเชาทําภารกิจดังกลาว
10.00 น. นักดับเพลิงตองทํารางกายให
แข็งแรงอยูตลอดเวลา ดังนั้นจึงตองออกกําลัง
กายหรือทําฟตเนสอยางสม่ําเสมอหรือทุกวัน
ในการเขากะ นักดับเพลิงตองหาเวลาสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย แตชวงเวลานี้มักจะถูกขัด
จังหวะดวยการถูกเรียกตัวไประงับเหตุหรือ ฝก
อบรมแตนักดับเพลิงก็ตองพยายามหาโอกาส
ออกกําลังกายในชวงเวลาดังกลาว
11.00 น. ชวงเวลาที่เหลืออยูใ นชวงเชา
กอนจะพักเที่ยง นักดับเพลิงมีหลายอยางใหทํา
เชน หนวยรถดับเพลิงไปจายตลาดมาทําอาหาร
นักดับเพลิงคนอื่นทํางานจิปาถะ เช็คน้ํามันรถ
เติมน้าํ มันเครือ่ ง ตรวจสอบอุปกรณประจํารถ ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังอาจมีการฝกอบรมหรือปฏิบตั งิ าน
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23.00 น. นอนหลับ (ไมมกี ารบังคับให
นอน ทําตามความตองการหรือทีส่ ามารถทําได)
7.00 น. วันรุงขึ้น คนที่จะออกจากกะ
ตองใชเวลารวบรวมขอมูลการทํางานไวใหคนที่
กําลังจะเขากะใหม ทั้ งในเรื่องสถานีดับเพลิง
รถดับเพลิง และวัสดุอุปกรณตางๆ
8.00 น. ออกกะ

การตรวจสอบทางธุ รกิ จ ทําเฉพาะ
หนวยรถดับเพลิงซึง่ โดยทัว่ ไปแตละหนวยรถดับ
เพลิงตองรับผิดชอบการตรวจสอบรถดับเพลิง
และเครื่องมือตางๆ ไมนอย 100 ครั้งตอป
 โปรแกรมพิเศษ จัดใหนก
ั ดับเพลิงเพือ่
เสริมทักษะดานการบริหารจัดการและดานอืน่ ๆ
ตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับการจัดสรรเวลา
ของหนวยงาน
 ซ อมบํารุ ง รถดั บ เพลิ ง และเครื่ องมื อ
ทําในชวงบายตามตารางงานที่กําหนดไว
17.00 น. หนวยดับเพลิงทีอ่ อกไปปฏิบตั ิ
งานขางนอกกลับถึงสถานี แตงานของพวกเขา
ยังไมเสร็จสมบูรณ ตองมาเขียนรายงานและทํา
สิง่ คัง่ คางใหลลุ ว ง ขณะเดียวกันคนอืน่ ๆ ในสถานี
ก็เตรียมทําอาหารเย็น
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. หลังรับประทานอาหารเย็น
ไมมตี ารางงานทีส่ ถานีดบั เพลองกําหนด นักดับ
เพลิงสวนใหญจะใชเวลาทํางานใหเสร็จ ทํางาน
พิเศษหรืออานหนังสือเตรียมตัวสอบเลื่อนขั้น


ตรวจสอบอื่นๆ ในชวงเชาหากเวลาเอื้ออํานวย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ชวงบายมีเวลามากทีส่ ุด ตาม
ตารางงานก็คือการฝกอบรมและการตรวจสอบ
ทางธุรกิจและโปรแกรมพิเศษ ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้
 การฝกอบรมดานตางๆ รวมถึงเทคนิค
การผจญเพลิง ความรูแ ละทักษะดานการแพทย
วัตถุอันตรายและกูภัยกรณีพิเศษ

การเรียกตัวออกไประงับเหตุ (Calls)
งานตางๆ ที่กลาวไปขางตน ไมเกี่ยวกับ
การถูกเรียกตัวไประงับเหตุนอกสถานี โดยปกติ
สถานีดบั เพลิงในเมืองระดับกลางมีการเรียกตัว
นักดับเพลิงเฉลีย่ 16 ครัง้ ตอ 1 กะ (ตามจํานวน
ไดรบั แจงเหตุ) ใน 4 สถานีดบั เพลิงเครือขายซึง่
สามารถเรียกตัวนักดับเพลิงจากสถานีดบั เพลิงใด
ก็ได นั่นคือ ใน 4 สถานีเครือขายไดรับแจงเหตุ
16 ครั้งใน 24 ชั่วโมง นักดับเพลิงของทั้ง 4
สถานีดังกลาวมีสิทธิ์ถูกเรียกตัวไปทํางาน โดย
การแบงกลุม สถานีดบั เพลิงเครือขายของเมืองหรือ
ชุมชนใดๆ ขึน้ อยูก บั คณะกรรมการควบคุมงาน
ดับเพลิงแหงรัฐ ซึ่งจะมีสถานีดับเพลิงในกลุม
เดียวกัน 3-4 แหง ประสานงานและรวมมือใน
ดานบุคลากร รถดับเพลิงและวัสดุอปุ กรณตา งๆ
ในการเรียกตัวนักดับเพลิงออกไประงับ
เหตุอาจมีทุก 30 นาที แตบางครั้ งก็หางกัน
หลายชั่วโมง ทั้งนีจ้ ะมีผลโดยตรงตอตารางงาน
ประจําที่นักดับเพลิงกําลังทําอยู (เชน การฝก
อบรมหรืองานซอมบํารุง) แตการออกไประงับ
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เหตุภายนอกถือเปนงานหลักและมีความสําคัญ
ดังนั้นนักดับเพลิงที่ถูกเรียกตัวจะตองหยุดงาน
ที่ กําลั งทําแล วเตรี ยมพร อมออกไประงั บเหตุ
งานทีท่ าํ คางสามารถกลับมาทําในกะหนา แตที่
เปนปญหาคือ ถูกเรียกเวลากลางคืน โดยเฉพาะ
ชวงที่ นั กดั บเพลิงกําลั งนอนหลับ ต องตื่ นไป
ทํางานโดยไมอิดออด ซึ่งมีผลกระทบตอวงจร
การนอน แตนกั ดับเพลิงมีโอกาสนอนหลับยาว
หลังออกกะและไดพัก 48 ชั่วโมง (2 วัน) กอน
มาเขากะใหม
โดยสรุปแลว นักดับเพลิงอเมริกัน (รวม
ถึงยุโรปและญีป่ นุ ) ไมไดเขากะมานัง่ เลนไพ โขก
หมากรุก หรือคุยกันฆาเวลาเพื่อรอถูกเรียกตัว
ออกไปดับไฟ แตพวกเขามีงานประจําวันหรือ
งานรูทีนไวรองรับระหวางที่ยังไมไดรับแจงเหตุ
ฉุกเฉิน ดังที่กลาวไปตั้งแตตน งานของพวกเขา
มี ตั้ งแต การตรวจสอบเครื่ องมื อและอุ ปกรณ
การฝกอบรมและฝกทักษะ งานทําความสะอาด
งานซอมบํารุ ง ทําอาหาร หรื อแมแตฟตเนส
เรียกวาเขากะ 24 ชัว่ โมงแทบไมมเี วลานัง่ นินทา
หัวหนาหรือเดินไปเดินมาโดยเปลาประโยชน
ดวยเหตุทเี่ ปนนักดับเพลิงอาชีพ ไดรบั เงินเดือน
ประจําจากภาษีประชาชนตองทํางานใหคมุ คาจาง
อีกประเด็นทีผ่ มลืมพูดถึงคือ การบริการ
ประชาชนในลักษณะของมวลชนสัมพันธ นัก
ดับเพลิงสวนหนึง่ ตองออกไปใหความรูด า นการ
ป องกั นและระงั บอั คคี ภั ยแก ป ระชาชนทั่ วไป
ไมวา จะเปนนักเรียน นักศึกษา เยาวชน พอบาน
แมบาน หัวหนาชุมชน ฯลฯ โดยเปนขอบังคับ
ของสํานักควบคุมงานดับเพลิงแหงชาติสหรัฐฯ
ทีก่ าํ หนดใหสถานีดับเพลิงทุกแหงในประเทศมี
หนวยบริการประชาชนในลักษณะนีซ้ งึ่ สวนใหญ
เปนหนวยงานของแผนกตรวจสอบและปองกัน
อั คคี ภั ย (Fire Inspection and Prevention
Division) ของสถานีดับเพลิงทั่วไป
ทั้ งนี้ สถานี ดั บเพลิ งในสหรั ฐอเมริ กา
ไมวา ใหญหรือเล็กจะแบงงานออกเปน 4 แผนก
ไดแก แผนกบริหาร (Administration) ทํางาน

ดานทรัพยากรมนุษยและงานการเงิน รวมถึง
ประสานงานกั บองค ก รภาครั ฐ งานเอกสาร
งานดานกฎหมาย ฯลฯ แผนกดับเพลิงและกูภ ยั
(Firefighting and Rescue) ทํางานดานดับเพลิง
และกูภัยโดยตรงซึ่งมีงานรูทีนที่ตองทําทุกกะ
ตามที่กลาวไปแลว แผนกบริการแพทยฉุกเฉิน
(EMS; Emergency Medicals Service) ทําหนาที่
ชวยเหลือผูบ าดเจ็บหรือผูป ว ยฉุกเฉินจากอุบตั เิ หตุ
ปฐมพยาบาล ชวยฟน คืนชีพ นําตัวสงโรงพยาบาล
ฯลฯ เมื่อไมไดรับแจงใหออกมาจากสถานี ตอง
ทํางานประจําวันตามตารางงาน เชน ตรวจสอบ
อุปกรณ ซอมบํารุง ฝกอบรมและอื่นๆ แผนก
ตรวจสอบและปองกันอัคคีภยั (Fire Inspection
and Prevention Division) เป นงานบริ การ
ประชาชนในชุ มนุ มด านการให ความรู ความ
เขาใจเกีย่ วกับการปองกันและระงับอัคคีภยั ตาม
สถานศึกษาและศูนยประชาคมตางๆ การจัด
กิจกรรมความปลอดภัย ซอมแซมอุปกรณความ
ปลอดภัย บริการตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ
ปองกันอัคคีภัย ใหการฝกอบรมการดับไฟและ
ตอบโตเหตุฉุกเฉินทุกรูปแบบ ฯลฯ
ขอย้ํา งานดับเพลิงในประเทศเจริญแลว
เขาเปนมืออาชีพ ทุกเวลานาทีตองหาอะไรทํา
ใหเกิดประโยชนกับตัวเองและองคกร เรียกวา
ไมนิ่งดูดาย เมื่อยังไมไดออกไปดับไฟก็ทํางาน

อื่ นไปเรื่ อยๆ เพื่ อสร างเสริ มสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพความเปนนักดับเพลิงของตัวเอง
เพราะคําวานักดับเพลิง ตองไมหยุดนิ่ง
อยูก บั ที่ ตองใฝหาความรูใ หมๆ พรอมฝกทักษะ
ใหช่ําชอง ไมใชเพื่อความกาวหนาในตําแหนง
การงานอยางเดียวแตรวมถึงความสําเร็จของงาน
และการมีชีวิตรอดจากงานทีม่ ีความเสีย่ งสูงสุด
เปนคน (สูไ ฟ) ตองกาวไปขางหนา เปน
ปลาตองวายทวนน้ํา...ไมทําแบบนี้แสดงวา
ใกลหมดสภาพเต็มที!
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