
แบบฝึกสำเร็จรูป (Quick Drills) ต่อไปน้ี
“หัวหน้าหน่วย” หรือ “หัวหน้าสถานีดับเพลิง”
สามารถนำไปฝึกบุคลากรในสังกัดสำหรับการ
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์เพลิงไหม้ในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

การฝึกเตรียมความพร้อมก่อนออก
ปฏิบัติงาน (Turnout Drill)

สำหรับสถานีดับเพลิงของรัฐบาลในสหรัฐ
อเมริกา มีคำว่า “Turnout Time” หมายถึงเวลา

ท่ีใช้เก็บวัสดุอุปกรณ์จะใช้งานข้ึนรถพร้อมไปกับ
นักดับเพลิงสวมชุดดับเพลิงครบถ้วนโดยเร่ิมนับ
ต้ังแต่ได้รับแจ้งเหตุจนกระท่ังรถดับเพลิงสตาร์ท
เคร่ืองว่ิงออกจากสถานี ซ่ึงตามแนวทางปฏิบัติ
สืบต่อกันมากำหนดไว้ “ต้องน้อยกว่า 60 วินาที”
ปกติรถดับเพลิงมีของใช้จำเป็นสำรองไว้บนตัวรถ
อยู่บ้างแล้ว ทว่าในการรับแจ้งเหตุแต่ละกรณีจะ
ต้องเอาบางอย่างเพ่ิมเติมเข้าไป หรือจัดกันใหม่
ภายในระยะเวลาส้ันๆ (ข้ึนอยู่กับข้อมูลเก่ียวกับ
เพลิงไหม้ท่ีได้รับแจ้ง) โดยท่ัวไป เวลาส่วนใหญ่
ของ “Turnout Time” อยู่ท่ีการเตรียมพร้อมส่วน
บุคคลของตัวนักดับเพลิง เช่น สวมชุดดับเพลิง
ตรวจสอบเครื่องช่วยหายใจ SCBA (หน้ากาก

และถังอากาศ) เตรียมหัวฉีดน้ำประจำตัว ฯลฯ
ในการฝึกเตรียมพร้อม หัวหน้าหน่วยจะ

ต้องสมมุติสถานการณ์ให้เป็น “Worst-case
Scenario” หรือ “เลวร้ายท่ีสุด” เท่าท่ีมีในตำรา
หรือประสบการณ์ โดยเตรียมวัสดุอุปกรณ์ชนิด
เต็มพิกัดเพ่ือระงับเหตุฉุกเฉืนท่ีมีความร้ายแรง
หรือมีขนาดใหญ่

มีคำถาม มีความจำเป็นหรือไม่ท่ีต้องฝึก
Turnout Drill ทุกวันหรือบ่อยท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้
คำตอบคือ “จำเป็น” เพราะการเก็บของข้ึนรถ
เพ่ือออกไปดับไฟตามท่ีได้รับแจ้ง หากทำได้ใน
เวลาน้อยเท่าไหร่ เราสามารถไปถึงจุดเกิดเหตุ
ได้เร็วเท่าน้ัน บางแห่งอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลหรือ
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เข้าถึงยากต้องเพิ่มเวลาการเดินทางเข้าไปอีก
แต่ถ้าได้เวลาจาก Turnout Time มาเพ่ิม จะไม่มี
ผลกระทบต่อเวลาการเดินทางรวมแต่อย่างใด

การฝึกทุกวันๆ ละคร้ังเดียว ใช้โอกาสท่ี
ทุกคนมาพร้อมกันช่วงเร่ิมเข้ากะและยังไม่มีการ
แจ้งเหตุเข้ามาทำการฝึกซ้อมกันทั้งหน่วยหรือ
ท้ังสถานีซ่ึงมีหลายหน่วยอยู่รวมกัน เป้าหมาย
“น้อยกว่า 60 วินาที” ไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่การฝึก
จะทำให้ทุกคนเกิดความชำนาญและคุ้นเคยกับ
วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีต้องใช้ใน
การระงับเหตุไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เพลิงไหม้
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) ท้ังกลางวันและกลางคืน “ไม่เกิน
80 วินาที” มากกว่าสถานีดับเพลิงท่ัวไปกำหนด
ไว้ถึง 20 วินาที แต่ถือว่าไม่มาก เน่ืองจากจะเร่ิม
นับต้ังแต่ได้รับการแจ้งเหตุ (คำส่ัง) จนถึงวินาที
รถดับเพลิงเคล่ือนตัวออกจากสถานี โดยมีข้อแม้
นักดับเพลิงอยู่ในชุดดับเพลิงพร้อมทำงานทันที
เม่ือถึงจุดเกิดเหตุ และได้รัดเข็มขัดนิรภัยซ่ึงติด
มากับเบาะเรียบร้อยแล้ว

นักดับเพลิงอาชีพของรัฐตามสถานีดับเพลิง
ไม่เหมือนนักดับเพลิงประจำโรงงานหรือสถาน
ประกอบการตรงท่ีพวกเขาจำเป็นจะต้องใช้เวลา
เดินทางเข้าถึงจุดเกิดเพลิงไหม้ หากทำได้เร็วจะ
ช่วยให้งานดับเพลิงง่ายและได้ผลดีย่ิงข้ึน ปัจจัย
เร่ืองการจราจรบนถนนมุ่งไปยังจุดหมายอาจจะ
อยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยดับเพลิง แต่

เวลาเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง (Turnout Time)
เป็นส่ิงท่ีหน่วยดับเพลิงโดยเฉพาะหัวหน้าหน่วย
สามารถย่นเวลาลงได้โดยอาศัยการฝึกซ้อมเป็น
ปร ะจำจนนักดับเพลิงในสังกัดสามารถปฏิบัติ
ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องแม่นยำ

ปฏิบัติการหัวฉีดน้ำหลักเคล่ือนย้าย
ได้ (Portable Master Stream Operation)

กรณีได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารขนาด
ใหญ่ ส่ิงท่ีต้องนำติดรถไปด้วยคือหัวฉีดน้ำหลัก
ติดต้ังบนหลังคารถดับเพลิงหรือ “หัวมอนิเตอร์”
ทันทีท่ีถึงจุดเกิดเหตุ หัวหน้าหน่วยส่ังการให้นัก
ดับเพลิงผู้ได้รับมอบหมายทำหน้าท่ีน้ีนำหัวฉีด
หลักไปติดต้ังแล้วปฏิบัติการฉีดน้ำไปยังเป้าหมาย
จากน้ันส่ังการให้ถอดช้ินส่วนแล้วนำไปประกอบ
ติดต้ังบนพ้ืนถนนในระยะขยับเข้าใกล้เป้าหมาย
มากข้ึน โดยต้องมีการเลือกสายสูบขนาดถูกต้อง
ต่อเข้ากับหัวฉีดแล้วเปิดวาล์วให้หัวฉีดทำงาน
ด้วยตัวเอง (นักดับเพลิงคอยควบคุมหรือใช้มือ
บังคับทิศทางการฉีด) ซ่ึงในการระงับเหตุเพลิง
ไหม้สถานการณ์จริง ในหลายกรณนัีกดับเพลิง
จำเป็นต้องใช้หัวฉีดน้ำหลักหรือมอเตอร์สำหรับ
การหล่อเย็น (Cooling) และฉีดคุ้มกันนักดับเพลิง
รวมท้ังบุคลากรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง แต่หากไม่ฝึก

ใช้งานให้คล่องแคล่วจะทำงานค่อนข้างลำบาก
และเสียเวลาในการติดต้ัง ถอดช้ินส่วน ประกอบ
ใหม่ ต่อสายสูบ เปิดวาล์ว ฯลฯ กว่าจะใช้งานได้
อาจสายเกินไป เง่ือนไขอัคคีภัยเปล่ียนแปลงไป
จนกระท่ังไม่สามารถควบคุมได้

ในฐานะหัวหน้าหน่วยดับเพลิง คุณต้อง
ฝึกนักดับเพลิงในหน่วยให้มีความสามารถในการ
ใช้งานหัวมอนิเตอร์ ท้ังท่ีติดต้ังบนตัวรถและวาง
บนพ้ืน “ทำเป็น” อย่างเดียวไม่พอ ต้องฝึกบ่อยๆ
เพ่ือใหเช่ียวชาญและชำนาญงาน ท้ังน้ี สามารถ

Portable Master Stream
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“ฝึกแห้ง” ได้ทุกวัน แต่ถ้า “ฝึกน้ำ” ข้ึนอยู่กับ
ความเหมาะสมซ่ึงต้องระมัดระวังความเสียหาย
ท่ีจะเกิดจากการใช้น้ำจริงไว้ด้วย)

ห้ามคิดล่วงหน้า เม่ือไปถึงท่ีเกิดเหตุแล้ว
นักดับเพลิงทำได้ทุกอย่างเพราะเป็นมืออาชีพ
และมีความสามารถสูง แต่ให้คิดในมุมกลับ หาก
อ่อนซ้อม เจอของจริงอาจไปไม่เป็นเหมือนกัน
นักดับเพลิงไม่ต่างจากนักกีฬา ยิ่งซ้อมยิ่งเก่ง
นอกจากจะได้ทักษะ อีกส่ิงหน่ึงจะได้แน่ๆ จาก
การฝึกซ้อมคือ “กำลัง” หรือความแข็งแรงของ
ร่างกายที่สามารถปฏิบัติงานยากๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (คุณสมบัติสำคัญอันดับต้นๆ ของ
คนสู้ไฟ ได้แก่ “แข็งแรงและทรหดอดทน”)

การฉีดน้ำโดยใช้สายสูบขนาดใหญ่
(Large-handline Operation)

นักดับเพลิงส่วนใหญ่ไม่ว่าอเมริกันหรือ
ชนชาติใด มักฝึกฉีดน้ำจากสายสูบขนาด 1 ½ -
1 ¾ น้ิว ซึ่งเป็นขนาดที่ใช้ดับเพลิงในแทบทุกกรณี
พูดง่ายๆ การดับเพลิงส่วนใหญ่จะใช้สายสูบสอง
ขนาดดังกล่าวนี้ เนื่องจากมีความคล่องตัวสูง
ย้ำหนักไม่มากเกินไป ลากเข้าไปในตัวอาคารได้
ง่ายและสะดวก แต่อย่าลืม การดับไฟไม่ใช่มีแค่
ลักษณะเดียวและก็ไม่มีสูตรตายตัวว่าจะต้องใช้
เฉพาะสายสูบขนาดเล็ก บางกรณีจำเป็นต้องใช้
สายสูบขนาดใหญ่ 2 ½  น้ิว ฉีดคุ้มกันหรือบุกเข้า
ตัวตึก นักดับเพลิงต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
น่ันต้องมาจากการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

หัวหน้าหน่วยดับเพลิงต้องอธิบายให้ผู้ใต้
บังคับบัญชามีความรู้ความเข้าใจ การดับไฟจะ
ใช้เฉพาะสายสูบขนาด 1 ½ -1 ¾ น้ิว ในทุกกรณี
เหตุการณ์ไม่ได้ โดยต้องระลึกหลักการสำคัญไว้
ตลอดเวลา “ไฟไม่มีทางดับได้ถ้าใช้น้ำ (Gpm)
น้อยกว่าความร้อน (Btu)” หมายความว่า เพลิง
ไหม้แต่คร้ังจะมีพลังงานความร้อนไม่เท่ากันข้ึน
อยู่กับขนาดของไฟ ชนิดของเช้ือเพลิง ตำแหน่ง
เกิดเหตุ ฯลฯ หน่วยวัดพลังความร้อนท่ีนิยมใช้
คือ Btu ไฟใหญ่หรือมีเช้ือเพลิงอันตรายย่อมมี
Btu มาก การดับต้องใช้ปริมาณน้ำวัดจากอัตรา
ไหลหน่วยเป็น Gpm (แกลลอน/นาที) ท่ีสูงข้ึน
การจะได้มาซ่ึง Gpm มากๆ ต้องใช้สายสูบขนาด
ใหญ่ เช่น 2 ½   น้ิว ดังกล่าว ปฏิบัติการระงับเหตุ
จึงจะบรรลุผลตามเป้าหมาย

เช่นเดียวกับการฝึกการใช้หัวมอนิเตอร์
น้ำ เราสามารถฝึกได้ท้ังแบบแห้งและแบบใช้น้ำ
โดยแบบหลังจะต้องระมัดระวังความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดข้ึนตามมาด้วย

วางแผนก่อนปฏิบัติการระงับเหตุ
(Pre-fire Planning)

ในสถานการณ์จริง ก่อนจะเข้าระงับเหตุ
หัวหน้าหน่วยต้องเรียกสมาชิกท้ังหมดมาประชุม
กันในเวลาส้ันๆ หรือท่ีเรียกว่า “Brief” ประเด็น
สำคัญคือ “สรุปแผนปฏิบัติการและกำหนด
ยุทธวิธี (Tactics)” เช่น ระบุขนาดสายสูบ อัตรา
ไหล รูปแบบการฉีด อันตรายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
วิธีค้นหาผู้ติดอยู่ในอาคาร ฯลฯ เป็นการพูดคุย
ซึ่งหน้าใช้เวลาเล็กน้อยแต่มีผลในทางปฏิบัติ

การฝึกซ้อมวางแผนก่อนระงับเหตุเป็น
การเลียนแบบจากสถานการณ์จริง โดยสมมุติ
เหตุการณ์ฉุกเฉินข้ึน ไม่จำเป็นต้องเป็นเหตุเพลิง
ไหม้ อาจจะเป็นเหตุแก๊ส/สารเคมีร่ัวไหล หรือ
อุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำก็ได้ เน้ือหา
การประชุมนอกจากเร่ืองแนวทางการทำงานแล้ว
ควรรวมไปถึงลักษณะโครงสร้างอาคารหรือพ้ืนท่ี
เกิดเหตุ ตำแหน่งหัวรับน้ำดับเพลิง (Hydrants)
ข้อจำกัดในการทำงาน ระบบส่ือสาร ฯลฯ

Large-handline Operation
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หัวใจของการฝึกวางแผนก่อนระงับเหตุ
ได้แก่ การกำหนดประเด็นที่จะส่งผลดีต่อการ
ทำงานในสถานการณ์น้ันมากท่ีสุดและต้องสรุป
ให้ได้ภายในเวลาอันสั้นว่าจะต้องทำอะไรบ้าง
ตามลำดับก่อนหลังเพ่ือให้เหมาะสมกับเง่ือนไข
ของอัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉินอื่นที่กำลังเกิดขึ้น
เบ้ืองหน้า หากการประชุมพูดเร่ืองไม่เก่ียวข้อง
หรือไม่มีผลกับการปฏิบัติงานถือเป็นการเสียเวลา
เปล่า ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยต้องกำหนดไว้ในใจ
แล้วว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น
เขาจะประชุมผู้ใต้บังคับบัญชาในประเด็นใดบ้าง
จะแบ่งงานอย่างไร อีกทั้งประเมินว่าจะต้องใช้
ทรัพยากรและเวลาจำนวนเท่าใดถึงจะสามารถ
ยุติสถานการณ์ฉุกเฉินได้

การฝึกประชุมบ่อยๆ จะส่งผลให้หัวหน้า
หน่วยมีความคุ้นเคยกับการกำหนดหัวข้อการ

อธิบายและการสรุปแผนระงับเหตุ เม่ือไปถึงท่ี
เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถปฏิบัติได้ทันที
จำไว้ว่า การประชุมวางแผนก่อนเข้าระงับเหตุมี
ความจำเป็นอย่างย่ิงสำหรับหน่วยดับเพลิงสมัยใหม่
ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก และการพูดท่ีตรงประเด็น
และสรุปแนวทางการทำงานได้เร็วเท่าไหร่ การ
ดับไฟจะมีโอกาสความสำเร็จมากข้ึนเท่าน้ัน

หาสถานที่อื่นนอกเหนือจากหอฝึก
(Other Than the Drill Tower Training)

การฝึกไม่ได้จำกัดจะต้องทำกันที่หอฝึก
ของสถานีทุกคร้ัง อาจเปล่ียนบรรยากาศไปหาท่ี
อ่ืนบ้าง เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า
คอนโดมิเนียม ฯลฯ เรียกว่า ฝึกกัน ณ สถานท่ี
มีแนวโน้มจะเกิดเหตุจริงๆ ได้ทุกเม่ือ โดยต้องมี
การวางแผนล่วงหน้า นัดแนะกับเจ้าของสถานท่ี
และเลือกช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เช่น ช่วงวันหยุด
หรือช่วงการจราจรโดยรอบไม่หนาแน่น

หอฝึกดับเพลิงของสถานีหรือศูนย์ฝึก
อบรมประจำท้องถ่ินมักจะใช้เป็นท่ีฝึกซ้อมลาก

สายระบายควัน ใช้บันได ค้นหา กู้ภัย/ช่วยชีวิต
ส่วนใหญ่เป็นการซ้อมแห้ง ไม่มีการจุดไฟแต่อาจ
ปล่อยควันเทียม นักดับเพลิงก่ีรุ่นๆ ก็ต้องมาฝึก
กันท่ีน่ี ในตารางการฝึกประจำวันของหน่วยดับ
เพลิงแทบทุกแห่งของสหรัฐฯ จะรวมการฝึกหอ
ดังกล่าวน้ีเข้าไปด้วย ประเด็นน่าพิจารณา หากมี
ทำเลหรือสถานท่ีอ่ืนซ่ึงสามารถฝึกซ้อมลักษณะ
เดียวกับหอโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของและ จัด
ในช่วงเวลาที่คนทั่วไปไม่ได้รับผลกระทบใดๆ
หัวหน้าหน่วยจะรีบคว้าโอกาสนี้ไว้หรือจะยอม
ปล่อยให้หลุดมือไป?

เชื่อได้ว่าร้อยทั้งร้อยไม่มีใครปฏิเสธแน่
อย่างน้อยก็จะทำให้ตัวเองและนักดับเพลิงใต้
บังคับบัญชาแหวกความซ้ำซากจำเจและได้ฝึก
ลากสาย/โหนเชือก ณ สถานท่ีแปลกใหม่ใกล้
เคียงกับสถานการณ์จริงมากข้ึน ท้ังน้ี ควรมีการ
วางแผนการฝึกล่วงหน้าว่าจะฝึกอะไรบ้างและ
พยายามใช้ประโยชน์จากการฝึกนอกสถานีซึ่ง
นานๆ จะมีโอกาสสักคร้ังหน่ึง

Other Than the Drill Tower Training

ประเมินอัคคีภัย (Size-up Practice)
คุณสมบัติสำคัญประการหน่ึงซ่ึงผู้ท่ีเป็น

หรือต้องการจะเป็นหัวหน้าหน่วยดับเพลิงต้องมี
น่ันคือ สามารถประเมินอัคคีภัยได้ถูกต้องและ
แม่นยำ โดยเม่ือเข้าถึงท่ีเกิดเหตุ หัวหน้าหน่วย
จะรับฟังข้อมูลเก่ียวกับเพลิงไหม้ท่ีกำลังเกิดข้ึน
เบ้ืองหน้าจากการรายงานของสมาชิกในหน่วยท่ี
เข้าไประงับเหตุ จากน้ันจะนำข้อมูลท้ังหมดมา
วิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ขนาดและระดับความ
รุนแรงของอัคคีภัย จากน้ันส่ังการให้ระงับเหตุ
เหมาะสมกับขนาดเพลิงไหม้ที่ประเมินได้

หากปราศจากการประเมินอัคคีภัย เรา
มักจะใช้ความรู้สึก (Emotion) และสามัญสำนึก
(Common Sense) เป็นตัวชี้นำแนวทางการ
ทำงานซ่ึงบางคร้ังอาจล้ำหน้าเพลิงไหม้ไปมาก

Drill Tower Training



หมายความว่า ไฟมีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ระดม
ทรัพยากรและบุคลากรเข้าระงับเหตุชนิดเต็มพิกัด
ทำให้เกิดความสูญเปล่าและอาจจะเกิดความ
เสียหายจากการใช้น้ำในปริมาณมากเกินความ
จำเป็น และในบางเหตุการณ์เราทำไม่เพียงพอ
โดยใช้น้ำและบุคลากรน้อยเกินไปเม่ือเทียบกับ
ขนาดของเพลิงไหม้ทำให้ไม่สามารถระงับเหตุได้
ไฟเกิดการลุกลามใหญ่โตจนยากจะควบคุม

การดับไฟก็เหมือนการทำศึก เพลิงไหม้
คือข้าศึกท่ีเราจะต้องเอาชนะให้ได้ แต่จะชนะได้
อย่างไรหากไม่รู้ว่าตัวตนจริงๆ ของข้าศึกหน้าตา
เป็นอย่างไร ตัวใหญ่หรือเล็ก มีพิษสงแค่ไหน ฯลฯ
ดังคำกล่าว “รู้เขารู้เรา รบร้อยคร้ังชนะร้อยคร้ัง”
การทำ Size-up ก่อนส่ังการดับเพลิงเป็นการนำ
ข้อมูลต่างๆ ท่ีได้รับรายงานมาประมวลเข้าด้วย
กันเพื่อกำหนดรูปร่างหน้าตาเพลิงไหม้คร่าวๆ
(ถ้าชำนาญอาจใกล้เคียงความจริงมากข้ึน) เม่ือ
“รู้เขา” (ไฟ) แล้วกลับมาดูตัวเองคือ “รู้เรา”
(หน่วยดับเพลิง) มีกำลังพลก่ีคน มีน้ำมากน้อย
แค่ไหน อุปกรณ์พอหรือไม่ จะต้องเรียกหน่วย
สนับสนุนเท่าไหร่และจากไหนบ้าง ฯลฯ

ผู้ทำหน้าที่หัวหน่วยหรือต้องการจะก้าว
ไปถึงตำแหน่งน้ันต้องฝึกทำ Size-up ให้ชำนาญ
เม่ือก่อนหาโอกาสฝึกยากเน่ืองจากจะต้องไปทำ
ใน เหตุการณ์จริงซ่ึงไม่ใช่การฝึกแล้ว เป็นการ
ทำงานในหน้าที่ ผู้ไม่ใช่หัวหน้าหน่วยโดยตำแหน่ง
จะไม่มีโอกาสทำ เพราะต้องรับคำส่ังอย่างเดียว
แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีมัลติมิเดียวก้าวหน้าไป
มาก แค่รูปเพลิงไหม้รูปเดียวท่ีถ่ายมาก็เอาเข้า
โปรแกรมฝึกทำ Size-up โดยใช้ข้อมูลเง่ือนไขท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือเวลาผ่านไป สภาพอากาศ
ทิศทางลม ลักษณะการขยายตัวของเปลวไฟ

ฯลฯ ป้อนเข้าไป จากน้ันโปรแกรมจะแสดงผล
ให้เห็นว่า หน้าตาของอัคคีภัยหลังเกิดเงื่อนไข
ต่างๆ จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร

ฝึกดูดน้ำจากแหล่งสำรองสำหรับใช้
ดับไฟ (Drafting Operation)

ปกติท่ัวไป น้ำท่ีนำไปใช้ดับไฟจะมาจาก
3 แหล่งด้วยกัน ได้แก่

1. ถังน้ำบนรถดับเพลิง (Engine Tank)
2. หัวรับน้ำสาธารณะ (Hydrant) หรือหัว

รับน้ำจากระบบท่อยินในอาคาร (Stand Pipe)
3. แหล่งน้ำสำรองประจำที่ (Water Supply)
ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ทั่วไป นักดับ

เพลิงมักจะใช้แหล่งน้ำจาก Hydrant ซ่ึงติดต้ังอยู่
ริมถนน ด้านหน้าหรือด้านข้างอาคาร ฯลฯ ส่วน
Stand Pipe ใช้เม่ือข้ึนไปดับไฟบนช้ันอาคารอยู่
สูงข้ึนไปจนไม่สามารถต่อสายจาก Hydrant ได้
ส่วนน้ำจากถังบนรถส่วนใหญ่ใช้ในการระงับเหตุ
ข้ันเร่ิมต้นขณะไฟมีขนาดเล็ก ใช้น้ำไม่มาก หรือ

ใช้ในกรณีไม่มี Hydrant หรือมีแต่อยู่ไกลเกินไป
นักดับเพลิงตามสถานีต่างๆ ถนัดใช้น้ำจาก 2
แหล่งนี้และชำนาญในการปฏิบัติโดยถ้วนหน้า
ทว่ากับแหล่งน้ำประเภทท่ี 3 นักดับเพลิงจำนวน
ไม่น้อยบอกไม่ค่อยมีโอกาสฝึกบ่อยนักแม้จะรู้ว่า
สักวันหนึ่งต้องได้ทำแน่หากเผชิญสถานการณ์
ไม่มีน้ำใช้ดับไฟท้ังจากถังบนรถดับเพลิง (ใช้ไป
หมดแล้ว) Hydrant และ Stand Pipe

การดูดน้ำสำรองจากแหล่งประจำท่ีหรือ
เรียกว่า Drafting Operation เป็นการดูดน้ำจาก
แหล่งน้ำท่ีมีอยู่ในบริเวณน้ัน ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ
หนอง คลอง บึง หรือท่ีบรรจุอ่ืนๆ ซ่ึงนอกเหนือ
จากถังบนรถ โดยใช้เคร่ืองสูบน้ำบนตัวรถเป็น
ตัวดูดน้ำมาเก็บไว้ในถังก่อนหรือส่งเข้าสายสูบ
สำหรับป้อนหัวฉีดเพ่ือใช้ดับเพลิงไปพร้อมๆ กัน

ตราบเราคาดล่วงหน้าไม่ได้ว่า ณ จุดเกิด
เพลิงไหม้จะมีแหล่งน้ำรองแบบไหนสำหรับให้
เราใช้ดับไฟนอกเหนือไปจากถังบรรจุบนตัวรถ
ดังนั้นจึงจำเป็นที่เราต้องฝึกให้มีความชำนาญ
ในการสูบน้ำจากแหล่งทุกประเภท โดยเฉพาะ
การฝึกดูดน้ำในลักษณะ Drafting ท่ีนักดับเพลิง
รุ่นใหม่หลายคนยังขาดทักษะซึ่งบางคนปีหนึ่ง
ไม่เคยฝึกซ้อมแม้แต่คร้ังเดียว

ในฐานะหัวหน้าหน่วย คุณต้องระบุลงไป
ในปฏิทินการฝึกด้วยว่าจะมีการฝึกซ้อมดูดน้ำ
ลักษณะ Drafting ในช่วงความถ่ีท่ีเหมาะสม เช่น
เดือนละ 1 หรือ 2 คร้ัง โดยขับรถไปยังแหล่งน้ำ
ท่ีอยู่ใกล้เคียง สมมุติเหตุการณ์ว่ากำลังเดินทาง
ไประงับเหตุ ทันที่ที่ถึงจุดหมายให้ปฏิบัติงาน

Drafting Operation
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เลียนแบบข้ันตอนทำงานในสถานการณ์จริงโดย
กำหนดเวลาที่ใช้ไปเป็นเกณฑ์วัดผลการฝึก

ฝึกใช้วิทยุส่ือสาร (Radio Operation)
ปัจจุบันเทคโนโลยีการส่ือสารพัฒนาจน

ก้าวหน้าไปไกลมาก วิทยุส่ือสารในงานดับเพลิง
มีกำลังรับส่งแรงขึ้นแต่มีแนวโน้มราคาถูกลง
สมัยก่อนหน่วยดับเพลิงหน่ึงๆ มีวิทยุส่ือสารใช้
เครื่องเดียวอยู่กับผู้บัญชาการดับเพลิง มีช่อง
หลักช่องเดียวรับสัญญาณจากศูนย์วิทยุ หรืออาจ
มีอีก 1-2 ช่องสำหรับใช้ส่ังการทางยุทธวิธี แต่
ปัจจุบัน สถานีดับเพลิงส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ แจก
วิทยุส่ือสารให้กับนักดับเพลิงทุกคนในสังกัดโดย
เป็นวิทยุรุ่นใหม่รับสัญญาณได้เป็นร้อยๆ ช่อง
ทั้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบและเขตอื่นที่อยู่ห่าง
ออกไป อีกท้ังสามารถติดต่อส่ือสารเป็นกลุ่มได้

เม่ือเป็นเช่นน้ี ถามว่านักดับเพลิงแต่ละ
คนยังจะต้องมีการฝึกใช้วิทยุสื่อสารอีกหรือไม่
โดยเฉพาะหัวหน้าหน่วยถือท่ีติดมือเกือบตลอด
เวลา คำตอบคือ “ยังจำเป็น” เน่ืองจากการใช้
วิทยุส่ือสารขณะผจญเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์

จริงจะต้องแม่นยำในการรับส่งสัญญาณ เปล่ียน
ช่องสัญญาณต้องมีจังหวะโดยพิจารณาเปลี่ยน
เม่ือได้รับข้อมูลจากช่องเดิมครบถ้วนแล้ว หรือ
ทำตามคำส่ังผู้บังคับบัญชา

พึงระลึกไว้ว่า การใช้วิทยุส่ือสารในงาน
ดับเพลิงต้องทำแบบแผนท่ีสถานีวางไว้ หัวหน้า
หน่วยจะต้องเป็นผู้นำการฝึกเพื่อให้เกิดความ
ถูกต้อง แม่นยำและคล่องตัว นอกจากฝึกปฏิบัติ
ตามลำดับข้ันตอนการส่ือสาร ณ สถานการณ์
ฉุกเฉินแล้ว ยังต้องเน้นท่ีการใช้วิทยุในเง่ือนไข
จำกัดต่างๆ เช่น ขณะสวมถุงมือ อยู่ท่ามกลาง
ความมืดหรือสภาวะควันหนาทึบ มีสิ่งบดบัง
สายตาจนมองเห็นปุ่มบังคับไม่ชัดเจน ฯลฯ

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือ วิทยุ
ส่ือสารทุกรุ่นทุกแบบมีจุดแข็งจุดอ่อนในตัวเอง
ซึ่งหัวหน้าและสมาชิกในหน่วยต้องเรียนรู้และ

ฝึกใช้งานจนเกิดความชำนาญ ส่ิงท่ีเป็นจุดอ่อน
ที่อาจทำให้การสื่อสารล้มเหลวต้องหลีกเลี่ยง
หรือปรับปรุงแก้ไขหากสามารถทำได้

ไม่เพียงแต่สมาชิกในหน่วยงานเดียวกัน
เท่าน้ัน ในบางโอกาสควรทำการฝึกซ้อมส่ือสาร
ข้ามหน่วย โดยเชิญสถานีดับเพลิงใกล้เคียงท่ีมี
แนวโน้มต้องทำงานร่วมกันบ่อยๆ มาฝึกร่วมซ่ึง
จะทำให้นักดับเพลิงท้ังสองหน่วยซ่ึงมีแบบแผน
การปฏิบัติแตกต่างกันหรือใช้วิทยุส่ือสารคนละ
รุ่นคนละย่ีห้อได้ประสบการณ์ส่ือสารระหว่างกัน

มีนักดับเพลิงรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยตั้ง
คำถาม สามารถนำโทรศัพท์มือถือมาใช้ในงาน
ดับเพลิง/กู้ภัยได้หรือไม่ ผู้เช่ียวชาญให้คำตอบ
โทรศัพท์มือถือสามารถส่ือสารสองทางระหว่าง
นักดับเพลิงด้วยกัน แต่เป็นลักษณะ Interactive
ของคนสองคน (ใครหยุดพูดหมายถึงจบการ

ส่ือสาร) ขณะท่ีวิทยุส่ือสารเปิดช่องสัญญาณรับ
ฟังข่าวสารหรือคำสั่งจากศูนย์วิทยุได้) อีกทั้ง
โทรศัพท์มือส่วนใหญ่ออกแบบมาเพ่ือใช้ในชีวิต
ประจำวันหรืองานธุรกิจซ่ึงมักไม่ทนทานต่อการ
ใช้งานสมบุกสมบันในการระงับเหตุฉุกเฉินได้
ท่ีสำคัญ วิทยุส่ือสารใช้คล่ืนแรงและทะลุทะลวง
มากกว่าโทรศัพท์มือถือในพ้ืนท่ีลักษณะเฉพาะ
หรือซับซ้อน เช่น อาคารสูง โรงงาน โรงกล่ัน ฯลฯ

ฝึกใช้เคร่ืองมือ (Apparatus Drill)
“เครื่องมือ” ในที่นี้หมายถึงเครื่องมือ

หรืออุปกรณ์ใช้งานลักษณะพิเศษนอกเหนือไป
จากอุปกรณ์หลัก เช่น เคร่ืองตัดถ่างไฮโดรลิก
(Extrication Apparatus)  ชุดอุปกรณ์ระงับเหตุ
ฉุกเฉินสารเคมี (Hazmat Kit) ในฐานะหัวหน้า
หน่วยคุณต้องนำอุปกรณ์ต่างๆ ดังกล่าวออกมา
แสดง สาธิต และฝึกใช้งานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

Radio Operation

Extrication Apparatus



หน่วยดับเพลิงหลายแห่งมีอุปกรณ์พิเศษ
ไว้ใช้งานต้ังแต่เคร่ืองตัดถ่างจนถึงอุปกรณ์กำจัด
สารเคมีร่ัวไหลท่ีดูไปแล้วไม่น่าเก่ียวข้องกับงาน
ดับเพลิงโดยตรงซ่ึงอุปกรณ์หลักๆ มีรถดับเพลิง
เคร่ืองสูบน้ำ สายสูบ หัวฉีดเท่าน้ัน แต่สถานีดับ
เพลิงยุคใหม่ตามเมืองต่างๆ ในสหรัฐฯ มักจะไม่
ปฏิบัติงานเฉพาะการดับไฟ แต่ทำการระงับเหตุ
ฉุกเฉินเกือบทุกประเภทท้ังสารเคมี น้ำมัน ก๊าซ
อุบัติเหตุบนทางหลวง อุบัติเหตุทางน้ำ รวมถึง
กู้ภัยและช่วยชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
และตามท่ีหน่วยงานอ่ืนร้องขอ

สถานีดับเพลิงตามหัวเมืองห่างไกล จุดท่ี
เป็นชุมทางการคมนาคมและย่านอุตสาหกรรม
ชานเมือง จะทำหน้าท่ีเป็นหน่วยงานหลักในกา
รจัดการเหตุฉุกเฉินท้ังหมดไปโดยปริยาย (ถ้าไม่
ทำก็ไม่มีหน่วยไหนทำ) จึงเป็นที่มาของคำว่า
“ไม่มีสิ่งใดนักดับเพลิงทำไม่ได้” ซึ่งสังคม
อเมริกันให้ความเคารพและยกย่อง แต่การท่ีจะ
ทำงานสารพัดชนิดได้ต้องอาศัยเคร่ืองมือพิเศษ
และนักดับเพลิงต้องมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลทาง
เทคนิค ทดลองใช้ รวมไปถึงฝึกซ้อมจนชำนาญ

หัวหน้าสถานีหรือหัวหน้าหน่วยดับเพลิง
ต้องไม่หวงเคร่ืองมือ ในตารางการฝึกประจำวัน

หรือประจำสัปดาห์จะต้องผนวกการสาธิตและ
อุปกรณ์พิเศษหรืออุปกรณ์ใหม่ๆ เข้าไปด้วย โดย
กำหนดไวใ้นแผนงาน อุปกรณ์ทุกชนิดและทุก
ช้ินมีความสำคัญและจำเป็นต่อภารกิจในความ
รับผิดชอบท้ังส้ินซ่ึงนักดับเพลิงของสถานีต้องใช้
เป็นและชำนาญอันจะเป็นหลักประกันว่าเม่ือต้อง
ใช้งานอุปกรณ์เหล่าน้ีในสถานการณ์จริงจะเกิด
ประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

ส่ิงจะทำให้นักดับเพลิงสามารถใช้อุปกรณ์
พิเศษได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ
คือ ฝึกซ้อมบ่อยท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ เหตุผลง่ายๆ
เม่ือเจอของจริง นักดับเพลิงไม่มีโอกาสฝึกแม้แต่
วินาทีเดียว ทุกอย่างทำลงไปหมายถึงความเป็น
ความตายของผู้ประสบเหตุ

การทบทวนข้อมูลองค์กร (Review
Department Information)

หัวหน้าหน่วยต้องหาเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ทบทวนข้อมูลสำคัญขององค์กรซึ่งก็คือหน่วย
ดับเพลิงหรือสถานีน่ันเอง ข้อมูลดังกล่าวได้แก่
กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ลำดับข้ันตอน
การระงับเหตุ มาตรฐานอุปกรณ์และการทำงาน
คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ รวมไปถึงยุทธศาสตร์
และยุทธวิธี (Strategy & Tactics) สำหรับใช้ใน
แต่ละเหตุฉุกเฉินท่ีแตกต่างกันไป ด้วยเหตุท่ีมี
เน้ือหาสาระท่ีต้องพูดถึงค่อนข้างมากจึงควรเปิด
เป็นช้ันเรียน ถ้าเป็นไปได้ ให้ฝ่ายปฏิบัติการของ
สถานีทุกคน (หรือมากท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะเข้า
ร่วมได้) น่ังฟังเลคเชอร์โดยพร้อมเพรียงกันและ
เปิดโอกาสให้ซักถาม อภิปราย หรือถกเถียงใน
ประเด็นท่ียังมีข้อสงสัยหรือสนใจเป็นพิเศษ

เป็นเร่ืองปกติ เวลาผ่านไป กฎระเบียบ
ข้อบังคับ รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ท่ีเคยร่ำเรียน
หรือฝึกอบรมมาอาจลืมเลือนไปบ้าง ยังผลให้
ความรู้ความสามารถของนักดับเพลิงในหน่วย
ลดน้อยลงไป หรืออาจทำผิดระเบียบกลายเป็น
คนขาดวินัยในการทำงาน ซ่ึงจะมีผลกระทบท้ัง
ในระยะส้ันและระยะยาว น่ันเป็นธรรมชาติของ
มนุษย์ หัวหน้าหน่วยท่ีดีต้องไม่กราดเกร้ียวกับ
ความเปล่ียนแปลงดังกล่าว แต่ต้องใช้วิธีนุ่มนวล
โดยร้ือฟ้ืนหรือทบทวนข้อมูลสำคัญเหล่าน้ันให้
กลับไปอยู่ในการรับรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาและ
ดึงมาใช้ประโยชน์ท้ังได้โดยตรงและโดยอ้อม

งานดับเพลิงโดยพ้ืนฐานแล้วเป็นงานท่ีมี
กฎระเบียบและมาตรฐานคอยกำกับอยู่ตลอดเวลา
นักดับเพลิงไม่สามารถทำนอกกรอบได้มากนัก
มืออาชีพมีประสบการณ์โชกโชนยังต้องยึด “กฎ”
เป็นหลักแม้จะมีเทคนิคพลิกแพลงบ้าง เน่ืองจาก
“ข้อบังคับ” คือหลักประกันประสิทธิภาพของ
งานและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติ

การทำตามกฎอย่างน้อยเราก็ม่ันใจว่าได้
ทำตามแนวทางที่ถูกต้อง แต่จากความเคยชิน
กับภาคปฏิบัติเป็นเวลานานจนอาจทำให้นักดับ
เพลิงจำนวนไม่น้อยคิดว่า ทำตามท่ีเคยชินโดย
ลืมกฎบางข้อไป น่าจะได้ผลกว่าท่ีต้องทำตำรา
ทุกอย่าง น่ันอาจถูกต้องเพียงคร่ึงเดียว การทำ
ตามตัวเองคิดโดยวัดผลสำเร็จฉาบฉวยและไม่
สนใจกฎระเบียบของหน่วยอาจนำตัวเองไปพบ
กับ “ความเส่ียง” มากข้ึนเร่ือยๆ นักดับเพลิง
อเมริกันท่ีเสียชีวิตในแต่ละปี มีจำนวนมากเป็น
ผู้ชำนาญงาน มีประสบการณ์สิบปีข้ึนไป แต่ท่ี
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เสียชีวิตส่วนหน่ึงเป็นเพราะใช้รูปแบบการทำงาน
เส่ียงเกินไป ขาดความระวัง และไม่ทำตามกฎ
ขณะท่ีนักดับเพลิงหน้าใหม่อายุทำงาน 1-3 ปี มี
แนวโน้มจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตน้อยลงเน่ืองจาก
ทำตามข้อบังคับและมาตรฐานอย่างเคร่งครัด

หัวหน้าหน่วยดับเพลิงต้องกระตุ้นให้ผู้ใต้
บังคับบัญชาโดยเฉพาะผู้มีประสบการณ์สูงยึดกฎ
ข้อบังคับและมาตรฐานมากกว่า “อีโก้” ส่วนตัว
พร้อมกับพาพวกเขาเข้าห้องเรียนทบทวนเร่ืองน้ี
ทางท่ีดีควรจะทำภายในช่วงเวลาท่ีแน่นอน เช่น
เดือนละคร้ัง หรือตามความเหมาะสม ใช้เวลา
ไม่มากแต่ให้ครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นหรือมี
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

นอกจากจะทำให้นักดับเพลิงกลับมามี
วินัยในการทำงานแล้ว การทบทวนกฎระเบียบ
ต่างๆ จะส่งผลดีต่อการบริหารงานบุคคลและ
การปกครองในองค์กรด้วย

ทบทวนรายงานการบาดเจ็บ/เสียชีวิต
และลักษณะการเกิดเหตุหลังเสร็จสิ้นภารกิจ
(Review Firefighter Fatality/Injury and
Significant Incident After-action Reports)

หลังจากเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน หัวหน้า
หน่วยดับเพลิงจะส่ังให้มีการบันทึกข้อมูลส่ิงท่ีเกิด
ข้ึนระหว่างการระงับเหตุท้ังหมดต้ังแต่เร่ิมต้นจน
ส้ินสุดภารกิจ (ใช้วิธีกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
มาตรฐาน) เรียกว่ารายงานหลังภารกิจ ทำทุก
ครั้งที่มีการระงับเหตุเพลิงไหม้และเหตุฉุกเฉิน
อ่ืนๆ รายงานน้ีจะถูกเก็บไว้ในตู้เอกสารรอการ

ตรวจสอบจากหน่วยประเมินคุณภาพการทำงาน
ของรัฐ ปกติไม่ค่อยจะมีหัวหน้าหน่วยหรือนาย
สถานีเอาออกมาใช้เป็นกรณีศึกษา ถือว่าผ่าน
มาแล้วให้ผ่านไป ไม่ต้องพูดถึง แต่ในระยะหลัง
นักวิชาการด้านความปลอดภัยในงานดับเพลิง
แนะนำให้นำข้อมูลบันทึกหลังเสร็จภารกิจแต่ละ
คร้ังมาศึกษาดูว่า กรณีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จากการดับเพลิงมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องจุด
ใดบ้างและจะใช้แนวทางไหนป้องกันไม่ให้ปัญหา
เหล่าน้ันเกิดข้ึนซ้ำอีก ซ่ึงเม่ือนำไปปฏิบัตตามก็
ได้ผลดี นักดับเพลิงบาดเจ็บหรือเสียชีวิตน้อย
ลง การทำงานระงับเหตุไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด
มีความปลอดภัยมากข้ึน ดังน้ันหลายสถานีจึงมี
ธรรมเนียมปฏิบัติ ในตารางการฝึกเพ่ือเตรียม
ความพร้อมต้องนำเอาการทบทวนรายงานบันทึก
หลังเสร็จภารกิจแต่ละคร้ังดังกล่าวเข้ามาร่วมด้วย

การทบทวนรายงานการปฏิบัติงานครั้ง
สำคัญหรือคร้ังท่ีอาจเรียกได้ว่า “ล้มเหลว” เช่น
มีนักดับเพลิงบาดเจ็บหรือเสียชีวิต มีการลุกลาม
เป็นไฟใหญ่ มีการแพร่กระจายของก๊าซพิษ ฯลฯ
จะทำให้นักดับเพลิงเรียนรู้จากความผิดพลาดท่ี
ผ่านมาพร้อมกับประเมินศักยภาพของหน่วยงาน
ว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนบ้าง และช่วยกันคิด
หากเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกันเกิด
ขึ้นซ้ำอีก เรามีแนวทางปฏิบัติอย่างไรในการ
หลีกเล่ียงความสูญเสียเหมือนท่ีเคยเกิดข้ึนมา

สำหรับหัวหน้าหน่วยหรือนายสถานี การ
นำรายงานเก่ามาทบทวนเพ่ือฝึกซ้อมผู้ใต้บังคับ

บัญชาการเป็นเร่ืองท้าทายอย่างย่ิง เหมือนกับ
การรื้อฟื้นความผิดพลาดของตัวเองในฐานะผู้
รับผิดชอบในปฏิบัติการเหล่าน้ัน อีกท้ังยังต้อง
วิเคราะห์ความบกพร่องต่อหน้าพวกเขาพร้อมคำ
สัญญาถ้าเจอปัญหาแบบน้ันอีกคร้ังจะไม่พลาดอีก

บทสรุป
ที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นคือแนวทางการฝึก

เทคนิคระงับเหตุสำหรับหัวหน้าหน่วยดับเพลิง
ในฐานะผู้บังคับบัญชาของหน่วยดับเพลิงซ่ึงใน
บางกรณีจะหมายถึง “หัวหน้าสถานีดับเพลิง”
ไปในตัว ส่วนใหญ่เป็นการฝึกจัดการระงับเหตุ
โดยต้อง “บริหารคน บริหารเวลา และบริหาร
ทรัพยากร” ให้เกิดความสมดุลและเป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือทำให้การดับไฟใน
ทุกกรณีมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยท้ังต่อ
ผู้ประสบภัยและนักดับเพลิง โดยจะเป็นการฝึก
แบบ Quick Drills ทำได้ทันที ไม่ต้องเตรียมการ
อะไรและไม่เสียเวลามากมาย หากปฏิบัติเป็น
ประจำจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพการทำงานใน
ฐานะผู้นำหน่วยสูงขึ้นและประสบความสำเร็จ
ทางวิชาชีพได้ในท่ีสุด
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