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ในการปฏิบติัตอบโตเหตุฉุกเฉิน ไมวาจะ
เปนเหตุเพลิงไหม สารเคมีร่ัวไหล หรือการ
ระเบดิ หากจะทําอะไรเพือ่ไมใหเกดิความสญูเสยี
ชีวิตผูคน ใหรีบลงมือ ไมตองคํานึงวาจะทําให
คนอ่ืนเกดิความไมสะดวกตางๆ นานา หรือกลัว
คนนินทาวา “โอเวอรรีแอ็คต้ิง” (Over-reacting)
จะอพยพคนหรือปดการจราจรเพือ่กัน้แยกพืน้ท่ี
อันตรายก็ทําไปเลย หากสิ่งนั้นอยูในแผนและ
ม่ันใจวาเปนการแกปญหาเฉพาะหนาซึง่จะทําให
ผูประสบเหตุรอดตาย

จากการศึกษาวิจยัของสถาบนับริหารงาน
อัคคีภัยและตอบโตภาวะฉุกเฉินหลายแหงใน
สหรัฐอเมริกาพบวานกัดับเพลิงหรือผูปฏิบติังาน
ตอบโตเหตุฉุกเฉินจํานวนมาก สวนใหญใน
จํานวนนั้นเปนมือใหมไมมีประสบการณมักมี
ทัศนคติท่ี เปนลบตอการปฏิบัติงาน นั่นคือ
มีความกลัวสังคมหรือสาธารณชนจะตําหนิวา
“สรางความไมสะดวก” ใหกับคนท่ัวไปหรือ
ภาคธุรกิจท่ีในพื้นท่ีใกลเคียงจุดเกิดเหตุ ไมวา
จะเปนไฟไหม สารเคมีร่ัว หรือการระเบิด

พวกเขาออนไหวกับความรูสึกของผูคน
หรือสาธารณชน ท่ีอาจจะมองวาหนวยดับเพลิง
“โอเวอร” ทําเกนิเลยหรือนอกเหนือจากความ
จําเปน เชน การกั้นพื้นท่ี ปดถนน หามบุคคล
และยานพาหนะสัญจรผาน แมไมมีใครตําหนิ
ตอหนาหรือวากลาวอยางเปดเผย แตผูดอย
ประสบการณเหลานัน้ก็ยังมีความรูสึกดังกลาว
สงผลใหพวกเขาลังเลท่ีจะทําการควบคุมพื้นท่ี
ปฏิบติังานเพือ่ใหเกดิความสะดวกรวดเร็วในการ
ระงบัเหตุ นัน่เปนเร่ืองปกติสาํหรับปถุชุนท่ียอม
เกรงใจผูอ่ืน หากจะทําอะไรท่ีอาจสรางความไม
สะดวก ไมสบายกับคนท่ัวไปก็กลัวจะเปนการ
“โอเวอรแอ็คติ้ง” หรือทําเกินความจําเปนซึ่ง
อาจจะถูกตําหนิหรือติฉินนินทาได

แตพวกเขาอาจไมไดตระหนัก การกลัว
สาธารณชนกลาวโทษเร่ืองสรางความไมสะดวก
ตางๆ นานา อาจนํามาซึ่งหายนะในการปฏิบัติ
งานตอบโตเหตุฉุกเฉิน การไมปดกัน้จราจร หรือ
แยกพืน้ท่ี หรือทําการอพยพ อาจเปนความเสีย่ง
ตอความสญูเสยี เจาหนาท่ีปฏิบติังานไมคลองตัว
หรือไมเปนไปตามแผนท่ีวางไวหรือตามท่ีฝกไว
เพราะมีบคุคลและยานพาหนะผานเขาออกพืน้ท่ี
เกิดเหตุตลอดเวลา ผูคนเดินไปเดินมาสับสน
อลหมาน ไมเปนระเบยีบ เม่ือนกัดับเพลิงหรือผู
ปฏิบติังานตอบโตเหตุทํางานไดไมเต็มศักยภาพ
การระงบัเหตุจงึไมสาํเร็จ เพลิงไหมอาจลุกลาม
ใหญโต หรือแกสพิษแพรกระจายไปท่ัวท้ังเมือง
แนนอนวาจะตองมีการบาดเจ็บลมตายเกิดข้ึน

เพยีงเพราะกลวัสาธารณชนเกิดความ
ไมสะดวกระหวางทําการระงับเหตุอาจสราง

ความเสยีหายมหาศาลเกินคาดคดิ
ดังนัน้หลักการหรือปรัชญาการระงบัเหตุ

ฉุกเฉินของสหรัฐเมริกาและท่ัวโลกจงึสอนวาเม่ือ
จาํเปนตองมีการสรางความไมสะดวกใหเกดิข้ึน
กับชุมชนขณะทําการตอบโตเหตุฉุกเฉิน หาก
ความไมสะดวกนั้นจะสงผลใหการทํางานของ
เจาหนาท่ีมีประสทิธภิาพและปองกนัการบาดเจบ็
ลมตายของผูคนได ใหลงมือทําทันทีโดยไมลังเล
ความเสียหายอันอาจจะเกิดเนื่องจากความไม
สะดวกนั้นเชื่อวาไมมากไปกวาชีวิตของเหยื่อผู
ประสบเหตุท่ีสามารถรักษาไวได นั่นคือ เปน
การคุมคามากกวาหากสรางความไมสะดวกให
กบัชุมชนแตชีวิตผูคนไมตองสญูเสียไปซึง่นาจะ
เปนการชืน่ชนชมมากกวาการตําหนเิสยีดวยซ้าํ

ประเด็นกคื็อนกัดับเพลิงหรือผูปฏิบติังาน
ตอบโตเหตุฉุกเฉินจะรูไดอยางไรวาเม่ือไหรหรือ
ถงึจดุไหนท่ีเรียกวา “คุมคากับการเส่ียง” ในการ
สรางความไมสะดวกใหกับชุมชน คําตอบคือ
ประสบการณจะสอนใหพวกเขารูเองวาเม่ือไหร
ถงึเวลาจะสรางความไมสะดวกเพือ่แลกกับการ
ทํางานท่ีไดผลในการระงับเหตุและชวยชีวิต
เพื่อนมนุษย สําหรับมือใหม เขาจะไดรับการ
สั่งสอนใหรูวา เม่ือใดก็ตามท่ีเขาทําการตอบโต
เหตุฉุกเฉิน ทุกวินาทีมีคา ความรูจากการฝก
อบรมและไหวพริบปฏิภาณจะบอกใหพวกเขา
ตัดสินใจทําตามแผนทันทีท่ีสถานการณบังคับ
ใหลงมือ เพราะถาไมทําอาจสายเกินไป

คําสําคัญ (Keyword) ในการตัดสินใจ
สรางความไมสะดวกตอผูคนโดยไมลังเลขณะ
ปฏิบัติงานตอบโตเหตุฉุกเฉินคือ “ความไม
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สะดวกเปนเรื่องช่ัวคราว ความตายสูญเสีย
ถาวร” (Inconvenience is temporary. Dead is
forever)

นั่นหมายถึง ในการระงับเหตุฉุกเฉิน
ไมวาจะเปนไฟไหม สารเคมีร่ัวไหล เหตุระเบิด
หรืออุบัติเหตุทางถนนท่ัวไป สวนใหญมีความ
จําเปนจะตองกันพื้นท่ี แยกพื้นท่ี ปดการจรจร
อพยพผูคน ฯลฯ เพือ่ใหเจาหนาท่ีสามารถทํางาน
ไดเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ แนนอนวา ความ
ไมสะดวกจะเกดิข้ึนกบัประชาชนท่ัวไปท่ีอยูหรือ
สัญจรผานบริเวณนั้น ซึ่งบางคนอาจบน ตําหนิ
หรือกลาวโทษนักดับเพลิงหรือผูปฏิบัติงาน
ตอบโตเหตุจนทําใหบางคนเกดิอุปาทานวา การ
กระทําเชนนั้นเปนสิ่งไมเหมาะสม

การเกรงกลัวคําตําหนหิรือการกลาวโทษ
ทําใหผูปฏิบัติงานลังเลหรืออาจจะถึงข้ันละเลย
การกระทําในสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งในการระงับ
เหตุ ไมวาจะเปนการกัน้พืน้ท่ี แยกพืน้ท่ี ปดการ
จราจร และอ่ืนๆ โดยไมเฉลียวใจเลยวาสิ่งจะ
ตามมาจะเปนเร่ืองเลวรายเกินคาดคิด

เขาถึงท่ีเกิดเหตุแลวทําตามแผน เม่ือเห็นวามี
ความจาํเปนตองทําโดยเร็วเพือ่สงผลใหสามารถ
ปฏิบติังานไดดีข้ึนและประสบความสาํเร็จ แมวา
จะสรางความไมสะดวกไมสบายใหกับผูคนใน
บริเวณนัน้กต็องตัดสนิใจทําโดยไมลังเล และให
ตระหนกัไวเสมอวา “ความไมสะดวกเปนเรือ่ง
ช่ัวคราว ใชเวลาไมนานก็กลบัมาสูปกตไิด แต
ถาไมทําแลวเกิดเหตุการณปานปลาย มีคน
เจ็บคนตาย จะเปนเรื่องเศราใจไปนานแสน
นาน เมื่อมีการตายคือการจากไปช่ัวนิรันดร
ไมมวีนัทีจ่ะไดชีวติกลบัคนืมาเหมอืนเดมิ”

เม่ือมีเหตุฉุกเฉิน ใหคิดลวงหนาไว อาจมี
ความตายเกิดข้ึนถาเจาหนาท่ีเขาถึงท่ีเกิดเหตุ
ชาเกนิไปหรือปฏิบติังานโดยมีอุปสรรคขัดขวาง
ทํางานไดไมเต็มท่ี เราจะตองทําทุกอยางให
เจาหนาท่ีทํางานไดอยางสะดวกสบาย ราบร่ืน
รวดเร็ว และทันทวงที แมวาคนท่ัวไปจะตองพบ

ครูฝกผูมีประสบการณจะกระตุนใหนัก
ดับเพลิงและผปูฏิบติังานตอบโตเหตุฉุกเฉินตางๆ
ลงมือทําในสิ่งท่ีควรทําทันที หามลังเล หรือคิด
ทบทวนผลไดผลเสียใหเสียเวลา เพราะเวลาไม
คอยทา ตองทําความเขาใจใหลึกซึ้ง การสราง
ความไมสะดวกกับผูคนเปนเร่ืองชั่วคราว ใช
เวลาไมนานนักก็เลิกทํา แลวทุกอยางก็จะกลับ
มาสะดวกสบายเหมือนเดิม ตรงกันขาม ในชวง
เวลาท่ีควรจะทําบางอยางเพือ่ใหงานเดินไปดวยดี
หากเราไมทําหรือทําชาไปอาจทําใหสถานการณ
เลวรายลง ผูประสบเหตุหรือผูปฏิบติังานบางคน
ไมไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงทีตองเสีย
ชวิีตไป นัน่จะเปนเร่ืองท่ีนาเศราอยางยิง่ เพราะ
ความตายคือความสูญเสียอยางถาวร ใครก็ไม
อาจเรียกชีวิตท่ีสูญสิ้นไปใหกลับคืนมาได

ดังนั้น นักดับเพลิงหรือผูปฏิบัติตอบโต
เหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะผูมีหนาท่ีสั่งการ ทันทีท่ี

กับสภาพรถติดขัด หรือตองขับรถวนหรือออม
ไปอีกทางหนึง่ เราตองม่ันใจวาเราไดทําถกูตอง
เพราะเปาหมายคือ การระงับเหตุและชวยชีวิต
ผูประสบเหตุ เราไมไดปดถนนเลนๆ หรืออพยพ
คนออกจากพื้นท่ีเพื่อความสนุก แตเราทําเพื่อ
ปองกันความตายไมใหเกิดข้ึน เชื่อวาสังคมจะ
ตองเขาใจ ซึ่งจริงๆ แลว สังคมคนสวนใหญ
เขาใจในสิ่งท่ีนักดับเพลิงและผูปฏิบัติงานระงับ
เหตุฉุกเฉินทําอยูแลว เพียงแตอาจมีบางสวน
ตอตานอยูบางทําใหเจาหนาท่ีบางคนเกดิความ
เกรงกลัวจะถกูตําหนแิละกลาวโทษ

สังคมในประเทศพัฒนาแลว มีนอยมาก
ท่ีจะตําหนิเจาหนาท่ีท่ีอาจสรางความไมสะดวก
ใหกบัพวกเขาขณะระงบัเหตุฉุกเฉิน สวนใหญให
ความรวมมือดี เพราะพวกเขาเขาใจรวมกันกับ
เจาหนาท่ีระงบัเหตุวา ความไมสะดวกเปนเร่ือง
ชั่วคราว แตถาปลอยใหสถานการณเลวรายลง
ไปเพียงเพราะแครเร่ืองความไมสะดวกสบาย
ซึง่อาจจะมีการตายซึง่เปนเร่ืองท่ีเกดิข้ึนแลวไมมี
ทางกลับมาเหมือนเดิมได

ไมตองถงึเร่ืองความไมสะดวกในการปด
การจราจรหรอกครับ แครถพยาบาลฉุกเฉินว่ิง
ขอทาง พวกเขาก็พากันหลบเพื่อใหรถพยาบาล
ฉุกเฉินคันนัน้ว่ิงสะดวกและทําความเร็วเพิม่ข้ึน
ได คนปวยขางในจะไดถงึโรงพยาบาลเขารับการ
รักษาอยางทันทวงที เขาจะรอดชวิีต ตรงกนัขาม
ถาไมมีใครหลบใหเพราะคิดวาตัวเองไมสะดวก
คนปวยอาจเสียชีวิตเพราะถึงมือหมอชาเกินไป

นีค่อื ปรชัญาของการระงบัเหตฉุกุเฉนิ
ทีท่กุฝายควรยึดถอืไปปฏบัิติ

จําใหขึน้ใจ “ความไมสะดวกเปนเรือ่ง
ช่ัวคราว ความตายคอืความสญูเสยีถาวร”


