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มีสมาชิกหลายทานขอใหเขียนเร่ืองการ
ทํางานของนักดับเพลิงตางประเทศ เชน สหรัฐ
อเมริกาหรือยุโรป เพราะอยากรู วาพวกเขา
ทํางานกันอยางไร เขากะกันแบบไหน เหมือน
หรือแตกตางจากบานเรา ฯลฯ จัดใหเลยครับ
พีน่อง

ปจจบุนั ในสหรัฐอเมริกายงัมีคนท่ีคิดวา
นักดับเพลิงเปนงานสบาย เขาเวรมาก็นั่ งๆ
นอนๆ รอรับแจงเหตุ บางคนก็เลนไพหรือโขก
หมากรุก พอไดรับแจงเหตุเพลิงไหมก็รีบออก
ไป รวมพลหนาสาํนกังาน คนอยูชัน้สองกรู็ดเสา
สแตนเลสลงมา นั่นเปนเร่ืองในอดีตเม่ือหลาย
ทศวรรษกอน ตอนนีไ้มมีแลว สาํนกัควบคุมงาน
ดับเพลิงแหงชาติสหรัฐฯ (USFA) มอบนโยบาย
ใหสถานีดับเพลิงทุกแหงในประเทศจัดตาราง
การทํางานประจาํวันใหกบันกัดับเพลิง ไมใหมา
นั่งรอรับแจงเหตุโดยไมทําอะไรเลย

USFA กําหนดใหงานดับเพลิงเปนการ
ประกอบอาชพีอยางหนึง่ มีเงนิเดือนและสวัสดิการ
ขอบขายการทํางานครอบคลุมไปถงึงานประจาํวัน
นอกเหนือจากการดับเพลิงและกูภัย เนื่องจาก
อาชีพนักดับเพลิงถูกคาดหวังจากสังคมวาตอง
เปนผูมีความรูความชํานาญในการปองกันและ
ระงบัอัคคีภัยในชมุชน ดังนัน้งานประจาํวันหรือ

งานรูทีนของพวกเขาในชวงท่ีไมมีการออกไป
ดับไฟจะเนนไปท่ีการศึกษาหาความรูและการ
ฝกความชํานาญในขายงานท่ีเกี่ยวของ ทําไป
จนกวาจะมีการแจงเหตุเขามา ถาถกูเรียกตัวไป
ดับไฟขางนอกกเ็ลิกงานรูทีนในสถานแีลวเตรียม
พรอมออกเผชิญเหตุ

การแสวงหาความรูความชาํนาญของนกั
ดับเพลิงจะไมมีวันจบ นอกเหนือจากเร่ืองดับ
เพลิงและกูภัยแลว นักดับเพลิงตองศึกษาวิชา
การแพทยเบื้องตน วัตถุอันตราย คอมพิวเตอร
และเทคโนโลย ีการใหความรูแกสาธารณะ ฯลฯ
ยิ่งรูมากยิ่งดี ท่ีจําเปนเชนกันคือการฝกทักษะ
การใชงานอุปกรณและสารดับเพลิง ทําความ
สะอาดและซอมบํารุงอุปกรณทุกชนิด

ปกติท่ัวไป นักดับเพลิงอเมริกนัทํางาน
เปนกะ คือเขากะ 24 ชั่วโมง พัก 48 ชั่วโมง
และกลับมาเขากะใหม พูดงายๆ เขากะ 1 วัน
หยุด 2 วัน โดยมีดวยกัน 3 กะ (กะ A, กะ B
และกะ C ผลัดกนัเขากะคนละวันตามลําดับ โดย
ในแตละกะมีหัวหนากะควบคุมการทํางานคลายๆ
กับหัวหนาหนวย) ระหวางท่ีเขากะนักดับเพลิง
จะตองกินนอนในสถานี (นอนในหอพัก) หาม
ออกไปไหนจนกวาจะหมดกะ กรณีออกทํางาน
นอกสถานท่ีหากหมดกะแลวงานยังไมเสร็จ

(เชน ไฟยังไมดับ สงคนเจ็บเขาโรงพยาบาล
ยงัไมหมด) ตองทํางานตอตามท่ีไดรับคําสัง่ ให
ถือวางานท่ีทําหลังจากหมดกะคืองานลวงเวลา

ในสวนของการกนิ ขณะเขากะนกัดับเพลิง
ตองซือ้อาหารกนิเอง บางสถานจีะชวยสมทบคา
ใชจายซือ้ของสดมาประกอบอาหารในสถานีซึง่
มีเคร่ืองครัวและเคร่ืองปรุงเตรียมไวให เสร็จแลว
ทุกคนรับประทานอาหารรวมกัน

ระหวางการเขากะทํางาน นักดับเพลิง
ตองเตรียมพรอมปฏิบัติภารกจิแหงวิชาชพีตาม
ท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก

 ตอบโตเหตุฉุกเฉิน (Emergency
Response) ไฟไหม อุบัติเหตุ อุบัติภัย สารเคมี
ร่ัวไหล ภัยธรรมชาติ  วินาศกรรม กอการราย ฯลฯ
นกัดับเพลิงท่ีถูกเรียกตัวจะตองตอบสนองทันที
แมวาจะกําลังทํางานอ่ืนหรือกําลังนอนหลับก็
ตองพรอมออกไปปฏิบติังาน

 ผจญเพลิง (Firefighting) เปนงาน
ตอบโตเหตุฉุกเฉินท่ีเปนภารกจิหลักของนกัดับ
เพลิงโดย โดยทําตามยุทธศาสตรและยุทธวิธีท่ี
วางแผนและฝกปฏิบัติกันไว

 ปฏิบติังานการแพทยฉกุเฉนิ (Emergency
Medical Treatment) นักดับเพลิงอเมริกนัจะตอง
มีความรูความสามารถดานการแพทยฉุกเฉิน
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ข้ันพื้นฐาน ปฐมพยาบาลและชวยฟนคืนชีพได
อุบติัเหตุหรือเหตุฉุกเฉนท่ีิมีผูไดรับบาดเจบ็ นกั
ดับเพลิงตองปฏิบติังานรักษาพยาบาลข้ันตนและ
นําตัวสงแพทยโดยสวัสดิภาพ

 ปฏบัิตงิานกูภยั (Rescue Operation)
เปนงานชวยชีวิตผูประสบภัยจากเหตุฉุกเฉิน
ทุกชนิด ไดแก การชวยนําตัวผูประสบภัยหรือ
ผูบาดเจ็บออกมาจากสถานท่ี อันตราย เชน
อาคารท่ีเกดิเพลิงไม ยานพาหนะท่ีเกดิอุบติัเหตุ
ตึกถลม โรงงานท่ีเกิดเหตุแกสร่ัวไหล ฯลฯ เม่ือ
นําตัวออกมาไดแลวตองนําไปอยูในท่ีปลอดภัย
กรณีเกิดการบาดเจ็บตองทําการปฐมพยาบาล
หรือนําตัวสงโรงพยาบาล

 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในกรณีไมไดถูก
เรียกตัวไปปฏิบัติงานวิชาชีพขางตนนอกสถานี
นกัดับเพลิงตอวงทํางานรูทีนหรืองานประจาํวัน
ท่ีระบไุวในตารางงานในแตละกะ เชน งานบาํรุง
รกษาอุปกรณและเคร่ืองมือใหอยูสภาพท่ีสามารถ
ใชงานไดดี งานทําความสะอาด งานการศึกษา
และฝกอบรม

เม่ือหลายสบิปกอน นกัดับเพลิงอเมริกนั
เปนกึ่งมืออาชีพ มาเปนนักดับเพลิงดวยใจรัก
และกลาหาญ ถาไมถูกเรียกใหออกไปดับไฟ
ก็เปนเชนท่ีคนอ่ืนเขาคิดกัน นั่นคือ นั่งเลนไพ
โขกหมากรุก ต้ังสภากาแฟ นินทาหัวหนา ฯลฯ
ดังนัน้จงึขาดการศึกษาเรียนรูและการฝกอบรม
เรียกวาไมมีการพฒันาฝมือ ออกไปทํางานกก็นิ
บุญเกา สําเร็จบางลมเหลวบาง ในยุคตอมา
ผูบริหารระดับสงูขององคกรดับเพลิงระดับชาติ
เห็นวาปลอยใหเปนแบบนีต้อไปวงการดับเพลิง
สหรัฐฯ สูญสลายแน จึงปรับปรุงใหม ใหนักดับ
เพลิงเปนอาชีพหนึ่งตามกฎหมายแรงงาน มี
รายไดแนนอน โดยเฉพาะนักดับเพลิงของ
รัฐบาลท่ีประจําการตามสถานีของเมืองหรือ
ชุมชนในรัฐตางๆ

แตมีเงื่อนไขตองทํางานตามตารางเวลา
ท่ีกาํหนดไวในกะ ไมใชมานัง่รอถกูเรียกใหออก
ไปดับเพลิง/กูภัยอยางเดียว รวมถงึ นกัดับเพลิง
อาสาสมัครท่ีไมใชนกัดับเพลิงประจาํของสถานใีด
แตหากถกูเรียกใหเขากะทํางานกต็องทําเหมือนกนั
และมีสิทธิไดรับคาจางดวย

ตัวอยางตารางงานประจําวันของนักดับ
เพลิงสถานีดับเพลิงแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกา

7.45 น. นกัดับเพลิงมาถงึสถานี เตรียม
ตัวเขากะเวลา 8.00 น.

8.00 น. นกัดับเพลิงเขาแถวเดินเขาหอง

เคร่ืองมือ (โรงเกบ็รถดับเพลิงและอุปกรณ) เพือ่
เขารับการขานชือ่และมอบหมายงาน (เชน ใคร
จะประจํารถดับเพลิงคันไหน ใครจะขับรถ ใคร
จะไดรับมอบหมายงานอีกคร้ังจากอีกสถานหีนึง่)
หัวหนาหนวย (หัวหนาสถาน)ี จะเปนผูกาํหนด
วาวันนี้ใครจะตองทําอะไรบางกอนจะถูกเรียก
ใหออกไประงับเหตุ

8.15 น. นักดับเพลิงทุกนายยกเวน
หัวหนาหนวยเร่ิมตนตรวจสอบรถดับเพลิงและ
ชิ้นสวนอุปกรณตางๆ เพื่อใหม่ันใจวาสามารถ

ใชการไดดี หนวยแพทยฉุกเฉินจะตรวจสอบ
เคร่ืองมือแพทยและเวชภัณฑท่ีจาํเปนตองนาํไป
ใชงาน ระหวางการตรวจสอบเคร่ืองมือประจํา
วัน หัวหนาหนวยจะบันทักรายชื่อนักดับเพลิง
และรายการอุปกรณลงในคอมพิวเตอร รวมท้ัง
ตรวจสอบตารางการฝกและปฏิบติังานดานการ
บริหารจัดการอ่ืนๆ

9.30 น. เนือ่งจากสถานดัีบเพลิงจะเปน
บานของนักดับเพลิงท่ีเขากะ 24 ชั่วโมง นักดับ
เพลิงจึงตองทําหนาท่ีแมบานความสะอาดและ
จัดระเบียบท่ีพักเพื่อใหนาอยู โดยท่ัวไปจะใช
เวลาในชวงเชาทําภารกิจดังกลาว

10.00 น. นกัดับเพลิงตองทํารางกายให
แข็งแรงอยูตลอดเวลา ดังนั้นจึงตองออกกําลัง
กายหรือทําฟตเนสอยางสมํ่าเสมอหรือทุกวัน
ในการเขากะ นกัดับเพลิงตองหาเวลาสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย แตชวงเวลานี้มักจะถูกขัด
จังหวะดวยการถูกเรียกตัวไประงับเหตุหรือ ฝก
อบรมแตนักดับเพลิงก็ตองพยายามหาโอกาส
ออกกําลังกายในชวงเวลาดังกลาว

11.00 น. ชวงเวลาท่ีเหลืออยูในชวงเชา
กอนจะพักเท่ียง นกัดับเพลิงมีหลายอยางใหทํา
เชน หนวยรถดับเพลิงไปจายตลาดมาทําอาหาร
นักดับเพลิงคนอ่ืนทํางานจิปาถะ เช็คน้ํามันรถ
เติมน้าํมันเคร่ือง ตรวจสอบอุปกรณประจาํรถ ฯลฯ
นอกจากนี ้ยงัอาจมีการฝกอบรมหรือปฏิบติังาน
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ตรวจสอบอ่ืนๆ ในชวงเชาหากเวลาเอ้ืออํานวย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ชวงบายมีเวลามากท่ีสุด ตาม

ตารางงานกคื็อการฝกอบรมและการตรวจสอบ
ทางธรุกจิและโปรแกรมพเิศษ ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้

 การฝกอบรมดานตางๆ รวมถงึเทคนคิ
การผจญเพลิง ความรูและทักษะดานการแพทย
วัตถุอันตรายและกูภัยกรณีพิเศษ

 การตรวจสอบทางธุรกิจ ทําเฉพาะ
หนวยรถดับเพลิงซึง่โดยท่ัวไปแตละหนวยรถดับ
เพลิงตองรับผิดชอบการตรวจสอบรถดับเพลิง
และเคร่ืองมือตางๆ ไมนอย 100 คร้ังตอป

 โปรแกรมพเิศษ จดัใหนกัดับเพลิงเพือ่
เสริมทักษะดานการบริหารจดัการและดานอ่ืนๆ
ตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับการจัดสรรเวลา
ของหนวยงาน

 ซอมบํารุงรถดับเพลิงและเคร่ืองมือ
ทําในชวงบายตามตารางงานท่ีกําหนดไว

17.00 น. หนวยดับเพลิงท่ีออกไปปฏิบติั
งานขางนอกกลับถึงสถานี แตงานของพวกเขา
ยงัไมเสร็จสมบรูณ ตองมาเขียนรายงานและทํา
สิง่ค่ังคางใหลุลวง ขณะเดียวกนัคนอ่ืนๆ ในสถานี
ก็เตรียมทําอาหารเย็น

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. หลังรับประทานอาหารเย็น

ไมมีตารางงานท่ีสถานดัีบเพลองกาํหนด นกัดับ
เพลิงสวนใหญจะใชเวลาทํางานใหเสร็จ ทํางาน
พิเศษหรืออานหนังสือเตรียมตัวสอบเล่ือนข้ัน

23.00 น. นอนหลับ (ไมมีการบังคับให
นอน ทําตามความตองการหรือท่ีสามารถทําได)

7.00 น. วันรุงข้ึน คนท่ีจะออกจากกะ
ตองใชเวลารวบรวมขอมูลการทํางานไวใหคนท่ี
กําลังจะเขากะใหม ท้ังในเร่ืองสถานีดับเพลิง
รถดับเพลิง และวัสดุอุปกรณตางๆ

8.00 น. ออกกะ

การเรยีกตวัออกไประงบัเหต ุ(Calls)
งานตางๆ ท่ีกลาวไปขางตน ไมเกี่ยวกับ

การถกูเรียกตัวไประงบัเหตุนอกสถาน ีโดยปกติ
สถานดัีบเพลิงในเมืองระดับกลางมีการเรียกตัว
นกัดับเพลิงเฉล่ีย 16 คร้ัง ตอ 1 กะ (ตามจาํนวน
ไดรับแจงเหตุ) ใน 4 สถานดัีบเพลิงเครือขายซึง่
สามารถเรียกตัวนกัดับเพลิงจากสถานดัีบเพลิงใด
ก็ได นั่นคือ ใน 4 สถานีเครือขายไดรับแจงเหตุ
16 คร้ังใน 24 ชั่วโมง นักดับเพลิงของท้ัง 4
สถานีดังกลาวมีสิทธิ์ถูกเรียกตัวไปทํางาน โดย
การแบงกลุมสถานดัีบเพลิงเครือขายของเมืองหรือ
ชมุชนใดๆ ข้ึนอยูกบัคณะกรรมการควบคุมงาน
ดับเพลิงแหงรัฐ ซึ่งจะมีสถานีดับเพลิงในกลุม
เดียวกัน 3-4 แหง ประสานงานและรวมมือใน
ดานบคุลากร รถดับเพลิงและวัสดุอุปกรณตางๆ

ในการเรียกตัวนักดับเพลิงออกไประงับ
เหตุอาจมีทุก 30 นาที แตบางคร้ังก็หางกัน
หลายชั่วโมง ท้ังนีจ้ะมีผลโดยตรงตอตารางงาน
ประจําท่ีนักดับเพลิงกําลังทําอยู (เชน การฝก
อบรมหรืองานซอมบํารุง) แตการออกไประงับ
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เหตุภายนอกถอืเปนงานหลักและมีความสาํคัญ
ดังนั้นนักดับเพลิงท่ีถูกเรียกตัวจะตองหยุดงาน
ท่ีกําลังทําแลวเตรียมพรอมออกไประงับเหตุ
งานท่ีทําคางสามารถกลับมาทําในกะหนา แตท่ี
เปนปญหาคือ ถกูเรียกเวลากลางคืน โดยเฉพาะ
ชวงท่ีนักดับเพลิงกําลังนอนหลับ ตองต่ืนไป
ทํางานโดยไมอิดออด ซึ่งมีผลกระทบตอวงจร
การนอน แตนกัดับเพลิงมีโอกาสนอนหลับยาว
หลังออกกะและไดพัก 48 ชั่วโมง (2 วัน) กอน
มาเขากะใหม

โดยสรุปแลว นักดับเพลิงอเมริกัน (รวม
ถงึยโุรปและญีปุ่น) ไมไดเขากะมานัง่เลนไพ โขก
หมากรุก หรือคุยกันฆาเวลาเพื่อรอถูกเรียกตัว
ออกไปดับไฟ แตพวกเขามีงานประจําวันหรือ
งานรูทีนไวรองรับระหวางท่ียังไมไดรับแจงเหตุ
ฉุกเฉิน ดังท่ีกลาวไปต้ังแตตน งานของพวกเขา
มีต้ังแตการตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณ
การฝกอบรมและฝกทักษะ งานทําความสะอาด
งานซอมบํารุง ทําอาหาร หรือแมแตฟตเนส
เรียกวาเขากะ 24 ชัว่โมงแทบไมมีเวลานัง่นนิทา
หัวหนาหรือเดินไปเดินมาโดยเปลาประโยชน
ดวยเหตุท่ีเปนนกัดับเพลิงอาชพี ไดรับเงนิเดือน
ประจาํจากภาษปีระชาชนตองทํางานใหคุมคาจาง

อีกประเด็นท่ีผมลืมพดูถงึคือ การบริการ
ประชาชนในลักษณะของมวลชนสัมพันธ นัก
ดับเพลิงสวนหนึง่ตองออกไปใหความรูดานการ
ปองกันและระงับอัคคีภัยแกประชาชนท่ัวไป
ไมวาจะเปนนกัเรียน นกัศึกษา เยาวชน พอบาน
แมบาน หัวหนาชุมชน ฯลฯ โดยเปนขอบังคับ
ของสํานักควบคุมงานดับเพลิงแหงชาติสหรัฐฯ
ท่ีกาํหนดใหสถานดัีบเพลิงทุกแหงในประเทศมี
หนวยบริการประชาชนในลักษณะนีซ้ึง่สวนใหญ
เปนหนวยงานของแผนกตรวจสอบและปองกัน
อัคคีภัย (Fire Inspection and Prevention
Division) ของสถานีดับเพลิงท่ัวไป

ท้ังนี้  สถานีดับเพลิงในสหรัฐอเมริกา
ไมวาใหญหรือเล็กจะแบงงานออกเปน 4 แผนก
ไดแก แผนกบริหาร (Administration) ทํางาน

ดานทรัพยากรมนุษยและงานการเงิน รวมถึง
ประสานงานกับองคกรภาครัฐ งานเอกสาร
งานดานกฎหมาย ฯลฯ แผนกดับเพลิงและกูภัย
(Firefighting and Rescue) ทํางานดานดับเพลิง
และกูภัยโดยตรงซึ่งมีงานรูทีนท่ีตองทําทุกกะ
ตามท่ีกลาวไปแลว แผนกบริการแพทยฉุกเฉิน
(EMS; Emergency Medicals Service) ทําหนาท่ี
ชวยเหลือผูบาดเจบ็หรือผูปวยฉุกเฉินจากอุบติัเหตุ
ปฐมพยาบาล ชวยฟนคืนชพี นาํตัวสงโรงพยาบาล
ฯลฯ เม่ือไมไดรับแจงใหออกมาจากสถานี ตอง
ทํางานประจาํวันตามตารางงาน เชน ตรวจสอบ
อุปกรณ ซอมบํารุง ฝกอบรมและอ่ืนๆ แผนก
ตรวจสอบและปองกนัอัคคีภัย (Fire Inspection
and Prevention Division) เปนงานบริการ
ประชาชนในชุมนุมดานการใหความรูความ
เขาใจเกีย่วกบัการปองกนัและระงบัอัคคีภัยตาม
สถานศึกษาและศูนยประชาคมตางๆ การจัด
กจิกรรมความปลอดภัย ซอมแซมอุปกรณความ
ปลอดภัย บริการตรวจสอบและติดต้ังอุปกรณ
ปองกันอัคคีภัย ใหการฝกอบรมการดับไฟและ
ตอบโตเหตุฉุกเฉินทุกรูปแบบ ฯลฯ

ขอย้ํา งานดับเพลิงในประเทศเจริญแลว
เขาเปนมืออาชีพ ทุกเวลานาทีตองหาอะไรทํา
ใหเกิดประโยชนกับตัวเองและองคกร เรียกวา
ไมนิ่งดูดาย เม่ือยังไมไดออกไปดับไฟก็ทํางาน

อ่ืนไปเร่ือยๆ เพื่อสรางเสริมสมรรถนะและ
ประสิทธภิาพความเปนนักดับเพลิงของตัวเอง

เพราะคําวานักดับเพลิง ตองไมหยุดนิ่ง
อยูกบัท่ี ตองใฝหาความรูใหมๆ  พรอมฝกทักษะ
ใหช่ําชอง ไมใชเพื่อความกาวหนาในตําแหนง
การงานอยางเดียวแตรวมถงึความสาํเร็จของงาน
และการมีชีวิตรอดจากงานท่ีมีความเสีย่งสูงสุด

เปนคน (สูไฟ) ตองกาวไปขางหนา เปน
ปลาตองวายทวนน้ํา...ไมทําแบบนี้แสดงวา
ใกลหมดสภาพเตม็ท!ี
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