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ในการปฏิบตั ติ อบโตเหตุฉกุ เฉิน ไมวา จะ
เป นเหตุ เพลิ งไหม สารเคมี รั่ วไหล หรื อการ
ระเบิด หากจะทําอะไรเพือ่ ไมใหเกิดความสูญเสีย
ชีวิตผูคน ใหรีบลงมือ ไมตองคํานึงวาจะทําให
คนอืน่ เกิดความไมสะดวกตางๆ นานา หรือกลัว
คนนินทาวา “โอเวอรรีแอ็คติง้ ” (Over-reacting)
จะอพยพคนหรือปดการจราจรเพือ่ กัน้ แยกพืน้ ที่
อันตรายก็ทําไปเลย หากสิ่งนั้นอยูในแผนและ
มัน่ ใจวาเปนการแกปญ
 หาเฉพาะหนาซึง่ จะทําให
ผูประสบเหตุรอดตาย
จากการศึกษาวิจยั ของสถาบันบริหารงาน
อัคคีภัยและตอบโตภาวะฉุกเฉินหลายแหงใน
สหรัฐอเมริกาพบวานักดับเพลิงหรือผูป ฏิบตั งิ าน
ตอบโต เหตุ ฉุ ก เฉิ นจํานวนมาก ส วนใหญ ใน
จํานวนนั้นเปนมือใหมไมมีประสบการณมักมี
ทั ศนคติ ที่ เป นลบต อการปฏิ บั ติ ง าน นั่ นคื อ
มีความกลัวสังคมหรือสาธารณชนจะตําหนิวา
“สรางความไมสะดวก” ใหกับคนทั่วไปหรือ
ภาคธุรกิจที่ในพื้นที่ใกลเคียงจุดเกิดเหตุ ไมวา
จะเปนไฟไหม สารเคมีรั่ว หรือการระเบิด

พวกเขาออนไหวกับความรูสึกของผูคน
หรือสาธารณชน ทีอ่ าจจะมองวาหนวยดับเพลิง
“โอเวอร” ทําเกินเลยหรือนอกเหนือจากความ
จําเปน เชน การกั้นพื้นที่ ปดถนน หามบุคคล
และยานพาหนะสัญจรผาน แมไมมีใครตําหนิ
ต อหน าหรือว ากล าวอยางเปดเผย แต ผู ดอย
ประสบการณเหลานัน้ ก็ยังมีความรูสึกดังกลาว
สงผลใหพวกเขาลังเลที่จะทําการควบคุมพื้นที่
ปฏิบตั งิ านเพือ่ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ระงับเหตุ นัน่ เปนเรือ่ งปกติสาํ หรับปุถชุ นทีย่ อ ม
เกรงใจผูอ นื่ หากจะทําอะไรทีอ่ าจสรางความไม
สะดวก ไมสบายกับคนทั่วไปก็กลัวจะเปนการ
“โอเวอรแอ็คติ้ง” หรือทําเกินความจําเปนซึ่ง
อาจจะถูกตําหนิหรือติฉนิ นินทาได
แตพวกเขาอาจไมไดตระหนัก การกลัว
สาธารณชนกลาวโทษเรือ่ งสรางความไมสะดวก
ตางๆ นานา อาจนํามาซึ่งหายนะในการปฏิบัติ
งานตอบโตเหตุฉกุ เฉิน การไมปด กัน้ จราจร หรือ
แยกพืน้ ที่ หรือทําการอพยพ อาจเปนความเสีย่ ง
ตอความสูญเสีย เจาหนาทีป่ ฏิบตั งิ านไมคลองตัว
หรือไมเปนไปตามแผนทีว่ างไวหรือตามทีฝ่ กไว
เพราะมีบคุ คลและยานพาหนะผานเขาออกพืน้ ที่
เกิดเหตุตลอดเวลา ผูคนเดินไปเดินมาสับสน
อลหมาน ไมเปนระเบียบ เมือ่ นักดับเพลิงหรือผู
ปฏิบตั งิ านตอบโตเหตุทาํ งานไดไมเต็มศักยภาพ
การระงับเหตุจงึ ไมสาํ เร็จ เพลิงไหมอาจลุกลาม
ใหญโต หรือแกสพิษแพรกระจายไปทั่วทั้งเมือง
แนนอนวาจะตองมีการบาดเจ็บลมตายเกิดขึ้น
เพียงเพราะกลัวสาธารณชนเกิดความ
ไมสะดวกระหวางทําการระงับเหตุอาจสราง

ความเสียหายมหาศาลเกินคาดคิด
ดังนัน้ หลักการหรือปรัชญาการระงับเหตุ
ฉุกเฉินของสหรัฐเมริกาและทัว่ โลกจึงสอนวาเมือ่
จําเปนตองมีการสรางความไมสะดวกใหเกิดขึน้
กับชุมชนขณะทําการตอบโตเหตุฉุกเฉิน หาก
ความไมสะดวกนั้นจะสงผลใหการทํางานของ
เจาหนาทีม่ ปี ระสิทธิภาพและปองกันการบาดเจ็บ
ลมตายของผูค นได ใหลงมือทําทันทีโดยไมลงั เล
ความเสียหายอันอาจจะเกิดเนื่องจากความไม
สะดวกนั้นเชื่อวาไมมากไปกวาชีวิตของเหยื่อผู
ประสบเหตุที่สามารถรักษาไวได นั่นคือ เปน
การคุม คามากกวาหากสรางความไมสะดวกให
กับชุมชนแตชีวติ ผูค นไมตอ งสูญเสียไปซึง่ นาจะ
เปนการชืน่ ชนชมมากกวาการตําหนิเสียดวยซ้าํ
ประเด็นก็คอื นักดับเพลิงหรือผูป ฏิบตั งิ าน
ตอบโตเหตุฉกุ เฉินจะรูไ ดอยางไรวาเมือ่ ไหรหรือ
ถึงจุดไหนทีเ่ รียกวา “คุมคากับการเสี่ยง” ในการ
สรางความไมสะดวกใหกับชุมชน คําตอบคือ
ประสบการณจะสอนใหพวกเขารูเ องวาเมือ่ ไหร
ถึงเวลาจะสรางความไมสะดวกเพือ่ แลกกับการ
ทํางานที่ ได ผลในการระงั บ เหตุ และช วยชี วิ ต
เพื่อนมนุษย สําหรับมือใหม เขาจะไดรับการ
สั่งสอนใหรูวา เมื่อใดก็ตามที่เขาทําการตอบโต
เหตุฉุกเฉิน ทุกวินาทีมีคา ความรูจากการฝก
อบรมและไหวพริบปฏิภาณจะบอกใหพวกเขา
ตัดสินใจทําตามแผนทันทีที่สถานการณบังคับ
ใหลงมือ เพราะถาไมทําอาจสายเกินไป
คําสําคัญ (Keyword) ในการตัดสินใจ
สรางความไมสะดวกตอผูคนโดยไมลังเลขณะ
ปฏิบั ติ งานตอบโต เหตุฉุ กเฉิ นคือ “ความไม
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สะดวกเปนเรื่องชั่วคราว ความตายสูญเสีย
ถาวร” (Inconvenience is temporary. Dead is
forever)
นั่ นหมายถึ ง ในการระงั บ เหตุ ฉุ กเฉิ น
ไมวาจะเปนไฟไหม สารเคมีรั่วไหล เหตุระเบิด
หรืออุบัติเหตุทางถนนทั่วไป สวนใหญมีความ
จําเปนจะตองกันพื้นที่ แยกพื้นที่ ปดการจรจร
อพยพผูค น ฯลฯ เพือ่ ใหเจาหนาทีส่ ามารถทํางาน
ไดเต็มที่และมีประสิทธิภาพ แนนอนวา ความ
ไมสะดวกจะเกิดขึน้ กับประชาชนทัว่ ไปทีอ่ ยูห รือ
สัญจรผานบริเวณนั้น ซึ่งบางคนอาจบน ตําหนิ
หรื อกล าวโทษนั ก ดั บ เพลิ ง หรื อผู ปฏิ บั ติ งาน
ตอบโตเหตุจนทําใหบางคนเกิดอุปาทานวา การ
กระทําเชนนั้นเปนสิ่งไมเหมาะสม
การเกรงกลัวคําตําหนิหรือการกลาวโทษ
ทําใหผูปฏิบัติงานลังเลหรืออาจจะถึงขั้นละเลย
การกระทําในสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในการระงับ
เหตุ ไมวา จะเปนการกัน้ พืน้ ที่ แยกพืน้ ที่ ปดการ
จราจร และอื่นๆ โดยไมเฉลียวใจเลยวาสิ่งจะ
ตามมาจะเปนเรื่องเลวรายเกินคาดคิด

ครูฝกผูมีประสบการณจะกระตุนใหนัก
ดับเพลิงและผูปฏิบตั งิ านตอบโตเหตุฉกุ เฉินตางๆ
ลงมือทําในสิ่งที่ควรทําทันที หามลังเล หรือคิด
ทบทวนผลไดผลเสียใหเสียเวลา เพราะเวลาไม
คอยทา ตองทําความเขาใจใหลึกซึ้ง การสราง
ความไมสะดวกกั บผู คนเปนเรื่ องชั่ วคราว ใช
เวลาไมนานนักก็เลิกทํา แลวทุกอยางก็จะกลับ
มาสะดวกสบายเหมือนเดิม ตรงกันขาม ในชวง
เวลาทีค่ วรจะทําบางอยางเพือ่ ใหงานเดินไปดวยดี
หากเราไมทาํ หรือทําชาไปอาจทําใหสถานการณ
เลวรายลง ผูป ระสบเหตุหรือผูป ฏิบตั งิ านบางคน
ไมไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงทีตองเสีย
ชีวติ ไป นัน่ จะเปนเรือ่ งทีน่ า เศราอยางยิง่ เพราะ
ความตายคือความสูญเสียอยางถาวร ใครก็ไม
อาจเรียกชีวิตที่สูญสิ้นไปใหกลับคืนมาได
ดังนั้น นักดับเพลิงหรือผูปฏิบัติตอบโต
เหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะผูมีหนาที่สั่งการ ทันทีที่

เขาถึงที่เกิดเหตุแลวทําตามแผน เมื่อเห็นวามี
ความจําเปนตองทําโดยเร็วเพือ่ สงผลใหสามารถ
ปฏิบตั งิ านไดดขี นึ้ และประสบความสําเร็จ แมวา
จะสรางความไมสะดวกไมสบายใหกับผูคนใน
บริเวณนัน้ ก็ตอ งตัดสินใจทําโดยไมลงั เล และให
ตระหนักไวเสมอวา “ความไมสะดวกเปนเรือ่ ง
ชัว่ คราว ใชเวลาไมนานก็กลับมาสูป กติได แต
ถาไมทําแลวเกิดเหตุการณปานปลาย มีคน
เจ็บคนตาย จะเปนเรื่องเศราใจไปนานแสน
นาน เมื่อมีการตายคือการจากไปชั่วนิรันดร
ไมมวี นั ทีจ่ ะไดชวี ติ กลับคืนมาเหมือนเดิม”
เมือ่ มีเหตุฉกุ เฉิน ใหคดิ ลวงหนาไว อาจมี
ความตายเกิดขึ้นถาเจาหนาที่เขาถึงที่เกิดเหตุ
ชาเกินไปหรือปฏิบตั งิ านโดยมีอปุ สรรคขัดขวาง
ทํางานไดไม เต็ มที่ เราจะต องทําทุ กอย างให
เจาหนาที่ทํางานไดอยางสะดวกสบาย ราบรื่น
รวดเร็ว และทันทวงที แมวาคนทัว่ ไปจะตองพบ

กับสภาพรถติดขัด หรือตองขับรถวนหรือออม
ไปอีกทางหนึง่ เราตองมัน่ ใจวาเราไดทําถูกตอง
เพราะเปาหมายคือ การระงับเหตุและชวยชีวิต
ผูป ระสบเหตุ เราไมไดปด ถนนเลนๆ หรืออพยพ
คนออกจากพื้นที่เพื่อความสนุก แตเราทําเพื่อ
ปองกันความตายไมใหเกิดขึ้น เชื่อวาสังคมจะ
ตองเขาใจ ซึ่ งจริงๆ แลว สังคมคนสวนใหญ
เขาใจในสิ่งที่นักดับเพลิงและผูปฏิบัติงานระงับ
เหตุฉุกเฉินทําอยูแลว เพียงแตอาจมีบางสวน
ตอตานอยูบ า งทําใหเจาหนาทีบ่ างคนเกิดความ
เกรงกลัวจะถูกตําหนิและกลาวโทษ
สังคมในประเทศพัฒนาแลว มีนอยมาก
ทีจ่ ะตําหนิเจาหนาทีท่ อี่ าจสรางความไมสะดวก
ใหกบั พวกเขาขณะระงับเหตุฉกุ เฉิน สวนใหญให
ความรวมมือดี เพราะพวกเขาเขาใจรวมกันกับ
เจาหนาทีร่ ะงับเหตุวา ความไมสะดวกเปนเรือ่ ง
ชั่วคราว แตถาปลอยใหสถานการณเลวรายลง
ไปเพียงเพราะแครเรื่องความไมสะดวกสบาย
ซึง่ อาจจะมีการตายซึง่ เปนเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ แลวไมมี
ทางกลับมาเหมือนเดิมได
ไมตอ งถึงเรือ่ งความไมสะดวกในการปด
การจราจรหรอกครับ แครถพยาบาลฉุกเฉินวิ่ง
ขอทาง พวกเขาก็พากันหลบเพื่อใหรถพยาบาล
ฉุกเฉินคันนัน้ วิง่ สะดวกและทําความเร็วเพิม่ ขึน้
ได คนปวยขางในจะไดถงึ โรงพยาบาลเขารับการ
รักษาอยางทันทวงที เขาจะรอดชีวติ ตรงกันขาม
ถาไมมีใครหลบใหเพราะคิดวาตัวเองไมสะดวก
คนปวยอาจเสียชีวิตเพราะถึงมือหมอชาเกินไป
นีค่ อื ปรัชญาของการระงับเหตุฉกุ เฉิน
ทีท่ กุ ฝายควรยึดถือไปปฏิบตั ิ
จําใหขนึ้ ใจ “ความไมสะดวกเปนเรือ่ ง
ชัว่ คราว ความตายคือความสูญเสียถาวร”
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