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อาจไมใชเร่ืองใหญ หากเจาหนาท่ีบริษทั
เอกชนไมใหนกัดับเพลิงจากภายนอกเขาไปดับ
ไฟท่ีกําลังไหมอาคารของบริษัทตัวเอง เพราะ
ไมอยากใหวุนวาย สบัสน หรือมีการฉวยโอกาส
ใดๆ กต็าม ดวยเหตุท่ีมีกฎหมายเร่ืองการบกุรุก
พื้นท่ีสวนบคุคลสนับสนุนอยู ซึ่งเขากรู็ดีวาตอง
เปนฝายแบกรับความผิดชอบเอาเองกับความ
เสียหายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากเหตุไฟไหม

แตเหตุการณลักษณะเดียวกนัอาจกลาย
เปนประเด็นทําใหเกดิความแคลงใจกนัระหวาง
นกัดับเพลิงเจาของพืน้ท่ีกบัหนวยงานภายนอก
เม่ือนกัดับเพลิงอาสาจากตางเมืองเดินทางไปดับ
ไฟท่ีกําลังไหมสถานประกอบการแหงหนึ่งใน
จงัหวัดทางภาคตะวันออกหลังจากทราบขาวทาง
วิทย ุพวกเขาออกคาใชจายเองโดยมีจดุประสงค
เพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกัน แตเม่ือเขา
เขตปกครองทองถิ่น ปรากฏเจาหนาท่ีในพื้นท่ี
ไมยอมใหพวกเขาเขาไปปฏิบัติงาน อางวา ไม
อยากใหเกิดความวุนวายในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของตัวเอง จากนั้นกเ็กิดวิวาทะกันใหญโต

หนวยดับเพลิงอาสาบอกวาเดินทางมาไกล

ออกเงินกันเอง วัสดุอุปกรณดับเพลิงเตรียมมา
พรอม หากไมไวใจ ใหเขาไปควบคุมทุกข้ันตอน
ไดเลย ไมไดมาแยงงาน แตมาชวยเจาหนาท่ี
ทองถิน่มีหนาท่ีระงบัเหตุในพืน้ท่ีรับผดิชอบโดย
ตรงอยูแลว มีคนมาสนับสนุน ควรเปนเร่ืองนา
ยินดี แตไมเขาใจ ทําไมปฏิเสธอยางไมมีเยื่อใย

หนวยดับเพลิงทองถิ่ นยืนยัน หนวย
ดับเพลิงนอกพืน้ท่ีเขาไปดับเพลิงไมไดถาไมไดรับ
อนุญาต และเม่ือพวกเขาไมอนุญาต หนวยดับ
เพลิงอาสาจากตางเมืองกต็องหยดุนิง่อยูตรงนัน้
ในขณะท่ีอัคคีภัยลุกลามตอไปอยางไมหยุดยั้ง
ลําพังหนวยประจําทองท่ีอาจไมสามารถรับมือ
เพลิงไหมโรงงานได จาํเปนตองขอกาํลังเสริม แต
เม่ือไปขวางไมใหเขาเขามาชวยโดยอางเร่ืองกฎ
ขอบงัคับของทองถิน่ ผูไดรับความเสียหายมาก
ท่ีสุดคือ “ประชาชน” หมายถงึ เจาของโรงงาน
ผูบริหาร ลูกจาง และบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของท้ัง
ทางตรงและทางออม

เจาของโรงงานท่ีถกูไฟไหมโกรธมากเม่ือ
รูเร่ืองนี้ แลวความจริงหลายอยางก็พร่ังพรูออก
มาจากปากของเขา และตัดพอ “คนไทยดวยกัน

แทๆ นาจะผอนส้ันผอนยาวใหกัน ทําไมจึงไมให
คนอืน่เขามาดับไฟทัง้ทีต่ัวเองมศีักยภาพไม
เพยีงพอ” ท่ีสาํคัญ คนท่ีมาชวย มาดวยจติอาสา
ตองการชวยเหลือเพือ่นมนษุย ออกคาใชจายเอง
หมด แลวเหตุผลใดจึงตองกันพวกเขาออกไป
ไมใหเขามาปฏิบัติงานตามท่ีต้ังใจไว

นีคื่อความไมเขาใจกนัระหวางหนวยงาน
ทองถิน่กบัหนวยงานภายนอก โดยเฉพาะหนวย
อาสาตางๆ อาจเปนเพราะคิดไปคนละทางและ
ไมสามารถมาบรรจบกันได ฝายหนึ่งมีอํานาจ
หนาท่ีตามกฎหมาย ตองรับผิดชอบพื้นท่ีและ
ตองการจดัการสถานการณดวยตัวเอง ไมอยาก
ใหคนอ่ืนมายุง เกรงจะสับสนวุนวาย แตอีกฝาย
เปน “จิตอาสา” ตองการมาชวยระงับเหตุให
เพลิงสงบ ชวิีตและทรัพยสนิของประชาชนจะได
รอดพนจากอัคคีภัย แตเพราะไมใชหนวยงานมี
หนาท่ีโดยตรงจงึจาํเปนตอง “ผานดาน” หนวย
งานของทองถิ่นไปกอน ถาผานไปไดเลยก็ไมมี
ปญหา หากผานไมไดหรือผานไดแตใชเวลา
นานเกนิไป สถานการณเพลิงไหมจะลุกลามไป
ไกลจนตานไมอยู ในท่ีสดุอาคารบานเรือนหรือ
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โรงงานจะเหลือแคซากปรักหักพงัและอาจมีคน
บาดเจ็บลมตาย ซึ่งเปนเร่ืองนาเศรามาก

บางคร้ังเราไมจาํเปนตองอางทฤษฎีใดๆ
เพียงแค “สามัญสํานึก” ก็เพียงพอจะทําให
ตระหนกัไดวา งานดับเพลิงไมเหมือนกบังานอ่ืน
ตรงท่ีตองใชความรวดเร็วในการตัดสนิใจลงมือ
กระทํา จะรออะไรไมไดเลย หากมีปญหาไมลง
ตัวหรือเถียงไมจบ สถานการณจะยิง่บานปลาย
จนควบคุมไมอยู แลวเราไดอะไรตอบแทนจาก
ความไมเขาใจกัน!

หากเขาใจหลักการสําคัญของงานดับไฟ
ท่ีตองแขงกับทุกวินาทีท่ีผานไป เราจะไมมีทาง
หนวงเหนีย่วหนวยดับเพลิงไมวาของตัวเองหรือ
จากภายนอกใหเสยีเวลาในการเขาไประงบัเหตุ
นี่คิดแบบคนท่ัวไปท่ีไมรูอะไรลึกซึ้งนัก แตตาม
แนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะตองมีการ
วางแผนลวงหนา มีการติดตอสือ่สารระหวางกนั
รวมไปถึงการประสานงานเฉพาะหนา เรียกวา
“ตองคิดเร็วทําเร็วตามแผนที่วางไว” หากไมทํา
แบบนีอ้าจเกดิความวุนวายสบัสนตามมา งานมี
แนวโนมลมเหลวและไมไดผลตามท่ีหวังไวแตตน

การท่ีหนวยดับเพลิงจากภายนอกเขามา
ในพื้นท่ีแลวเจาหนาท่ีทองถิ่นไมยอมปลอยให
เขาไปดับไฟอยางทันการณหรือไมใหเขาไปเลย
แสดงวามีปญหาดานประสานงาน โดยเฉพาะ
การสื่อสารกันท้ัง “ลวงหนา” และ “ซึ่งหนา”
ขณะท่ีไฟกําลังลุกไหมรุนแรงและลามไปอยาง
รวดเร็ว พดูงายๆ “โตเถียงกัน” นัน่แหละ กวา
จะมีบทสรุป เหตุเพลิงไหมกไ็ปไกลสดุกูแลว แม
ในท่ีสดุ หนวยอาสาไดรับอนญุาตใหเขาไป แตก็
แทบทําอะไรไมได ทุกอยางสายไปเกินไปแลว

อยางไรก็ตาม ตองยอมรบัวาเจา หนาที่
ทองถิน่มอีาํนาจตามกฎหมายทีจ่ะทําเชนนัน้

มาตรา 20 ของพระราชบัญญัติปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ีมีหนาท่ีปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตน
โดยมีผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงพื้นท่ีนั้นเปนผูรับผิดชอบในฐานะ
ผูอํานวยการทองถิ่น และมีหนาท่ีชวยเหลือผู
อํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตาม
ท่ีไดรับมอบหมาย

ในการปฏิบัติหนาท่ีของผู อํานวยการ
ทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการทองถิ่น
มีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการ
ปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานและอาสาสมัคร

ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ีนั้นเปนผู
ชวยผูอํานวยการทองถิน่ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตทองถิ่นของตน และมีหนาท่ีชวยเหลือ
ผูอํานวยการทองถิ่นตามท่ีไดรับมอบหมาย

มาตรา 21 เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัยข้ึนในเขตขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่แหงพืน้ท่ีใด ใหผูอํานวยการทองถิน่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่แหงพืน้ท่ีนัน้มีหนาท่ี
เขาดําเนนิการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยโดย
เร็ว และแจงใหผูอํานวยการอําเภอท่ีรับผดิชอบ
ในเขตพืน้ท่ีนัน้และผูอํานวยการจงัหวัดทราบทันที

ในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ให
ผูอํานวยการทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้

(1) สัง่ขาราชการฝายพลเรือน พนกังาน
สวนทองถิ่น เจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ
เจาพนกังาน อาสาสมัคร และบคุคลใด ๆ  ในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ี ท่ี เกิด
สาธารณภัยใหปฏิบติัการอยางหนึง่อยางใดตาม
ความจาํเปนในการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย

(2) ใชอาคาร สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช และยานพาหนะของหนวยงาน
ของรัฐและเอกชนท่ีอยูในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแหงพื้นท่ีท่ีเกิดสาธารณภัยเทาท่ี
จาํเปนเพือ่การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

(3) ใชเคร่ืองมือสื่อสารของหนวยงาน
ของรัฐหรือเอกชนทุกระบบท่ีอยูในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิน่แหงพืน้ท่ีท่ีเกดิสาธารณภัย
หรือทองท่ีท่ีเกี่ยวเนื่อง

(4) ขอความช วยเหลือจากองค กร
ปกครองสวนทองถิ่ นอ่ืนในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

(5) สั่งหามเขาหรือใหออกจากพื้นท่ี
อาคาร หรือสถานท่ีท่ีกําหนด

(6) จัดใหมีการสงเคราะหผูประสบภัย
โดยท่ัวถึง และรวดเร็ว

แตผมไมแนใจ อํานาจสัง่หามเขาหรือให
ออกจากพืน้ท่ีตาม (5) รวมถงึการสัง่หามหนวย
ดับเพลิงอาสาสมัครจากนอกเขตท่ีไปสนบัสนนุ
งานระงบัเหตุของหนวยงานทองถิน่ดวยหรือไม
ถาใช จะใชเหตุผลใดอธิบายใหเกิดความเขาใจ
กนั โดยเฉพาะกบัฝายท่ีตองการเขาพืน้ท่ีเพือ่ไป
ชวยดับไฟ หากจะบอกวาไมอยากใหเกิดความ
สับสนวุนวาย นาจะแกไขไดดวยวิธีจัดใหหนวย

ภายนอกเปนหนวยสาํรอง (Standby Unit) เม่ือ
ตองการกําลังเสริม สามารถเรียกเขาไปปฏิบัติ
งานไดทันที หรือใชวิธีการอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณขณะนั้น

“เพยีงแคการประสานงานกันดวยมติร
ไมตรี” นาจะทําใหสามารถตกลงกันไดดวยดี
ตางฝายกเ็ปนนักดับเพลิงมีอุดมการณเดียวกนั
ตองการดับไฟโดยเร็วท่ีสุดเพื่อไมใหเกิดความ
สูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ยิ่ง
เพลิงไหมมีขนาดใหญและลุกลามเปนบริเวณ
กวาง ยิง่จาํเปนตองใชนกัดับเพลิงจาํนวนมาก มี
คนอาสาสมัครมาชวย จะสงผลดีมากกวาผลเสยี
สวนเร่ืองความสับสนอลหมานท่ีวิตกกังวลกัน
จะเกดิข้ึนหรือไมนัน้ อยูท่ีการบริหารจดัการของ
หนวยงานทองถิ่นท่ีรับผิดชอบการดับเพลิงใน
พืน้ท่ีมากกวา ถาพดูกนัดวยดีและแบงงานอยาง
เหมาะสม เร่ืองคงจบลงดวยดี ทุกหนวยชวยกนั
ทํางาน หากประสบความสําเร็จ ผลงานตกอยู
กับหนวยงานทองถิ่นอยูแลว หนวยอาสาสมัคร
เม่ือทําเสร็จเขาก็กลับบานไป เทานั้นเอง

พวกเขาไมตองการสิง่ตอบแทน หวังเพยีง
ไดชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทุกข เม่ือดับไฟสําเร็จ
ไมมีใครเจ็บไมมีใครตายก็มีความสุขท่ีสุดแลว

หันหนาเขาหากันเถอะครับ หนวยงาน
ทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย จะใหเขา
พื้นท่ีหรือไมก็ได ข้ึนอยูกับการพิจารณาของผู
อํานวยการดับเพลิง แตหนวยดับเพลิงอาสาจาก
ตางเมืองไมวาจะเปนกรุงเทพฯ หรือจังหวัดใด
ก็ตาม พวกเขาตองการเขาไปชวยดับไฟดวยใจ
เปนกุศล ไมใชเขาไปเพื่อกอกวน กีดขวาง หรือ
ทําใหสถานการณวุนวาย การไดกําลังเสริมโดย
ไมตองเรียกนาจะดีใจมากกวาขัดเคือง

เพยีงพดูจาตกลงและประสานงานกัน
ทุกอยางจะจบลงดวยดี ปญหาและอุปสรรค
ทีท่าํใหงานดบัเพลงิประสบความลมเหลวซึง่
มผีลกระทบโดยตรงตอคนทองถิน่ จะไมมทีาง
เกิดขึน้ ไมวาปจจุบันหรอือนาคตตอจากนีไ้ป


