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อาจไมใชเรือ่ งใหญ หากเจาหนาทีบ่ ริษทั
เอกชนไมใหนกั ดับเพลิงจากภายนอกเขาไปดับ
ไฟที่กําลังไหมอาคารของบริษัทตัวเอง เพราะ
ไมอยากใหวนุ วาย สับสน หรือมีการฉวยโอกาส
ใดๆ ก็ตาม ดวยเหตุทมี่ กี ฎหมายเรือ่ งการบุกรุก
พื้นทีส่ วนบุคคลสนับสนุนอยู ซึ่งเขาก็รูดีวา ตอง
เปนฝายแบกรับความผิดชอบเอาเองกับความ
เสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเหตุไฟไหม
แตเหตุการณลักษณะเดียวกันอาจกลาย
เปนประเด็นทําใหเกิดความแคลงใจกันระหวาง
นักดับเพลิงเจาของพืน้ ทีก่ บั หนวยงานภายนอก
เมือ่ นักดับเพลิงอาสาจากตางเมืองเดินทางไปดับ
ไฟที่ กําลังไหมสถานประกอบการแหงหนึ่ งใน
จังหวัดทางภาคตะวันออกหลังจากทราบขาวทาง
วิทยุ พวกเขาออกคาใชจา ยเองโดยมีจดุ ประสงค
เพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกัน แตเมื่อเขา
เขตปกครองทองถิ่น ปรากฏเจาหนาที่ในพื้นที่
ไมยอมใหพวกเขาเขาไปปฏิบัติงาน อางวา ไม
อยากให เกิ ดความวุ นวายในพื้ นที่ รั บผิ ดชอบ
ของตัวเอง จากนั้นก็เกิดวิวาทะกันใหญโต
หนวยดับเพลิงอาสาบอกวาเดินทางมาไกล

ออกเงินกันเอง วัสดุอุปกรณดับเพลิงเตรียมมา
พรอม หากไมไวใจ ใหเขาไปควบคุมทุกขัน้ ตอน
ไดเลย ไมไดมาแยงงาน แตมาชวยเจาหนาที่
ทองถิน่ มีหนาทีร่ ะงับเหตุในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบโดย
ตรงอยูแลว มีคนมาสนับสนุน ควรเปนเรื่องนา
ยินดี แตไมเขาใจ ทําไมปฏิเสธอยางไมมีเยื่อใย
หน วยดั บ เพลิ ง ท องถิ่ นยื นยั น หน วย
ดับเพลิงนอกพืน้ ทีเ่ ขาไปดับเพลิงไมไดถา ไมไดรบั
อนุญาต และเมื่อพวกเขาไมอนุญาต หนวยดับ
เพลิงอาสาจากตางเมืองก็ตอ งหยุดนิง่ อยูต รงนัน้
ในขณะที่อัคคีภัยลุกลามตอไปอยางไมหยุดยั้ง
ลําพังหนวยประจําทองที่อาจไมสามารถรับมือ
เพลิงไหมโรงงานได จําเปนตองขอกําลังเสริม แต
เมือ่ ไปขวางไมใหเขาเขามาชวยโดยอางเรือ่ งกฎ
ขอบังคับของทองถิน่ ผูไดรับความเสียหายมาก
ทีส่ ุดคือ “ประชาชน” หมายถึง เจาของโรงงาน
ผูบริหาร ลูกจาง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของทั้ง
ทางตรงและทางออม
เจาของโรงงานทีถ่ กู ไฟไหมโกรธมากเมือ่
รูเ รื่องนี้ แลวความจริงหลายอยางก็พรัง่ พรูออก
มาจากปากของเขา และตัดพอ “คนไทยดวยกัน

แทๆ นาจะผอนสั้นผอนยาวใหกัน ทําไมจึงไมให
คนอืน่ เขามาดับไฟทัง้ ทีต่ ัวเองมีศักยภาพไม
เพียงพอ” ทีส่ าํ คัญ คนทีม่ าชวย มาดวยจิตอาสา
ตองการชวยเหลือเพือ่ นมนุษย ออกคาใชจา ยเอง
หมด แลวเหตุผลใดจึงตองกันพวกเขาออกไป
ไมใหเขามาปฏิบัติงานตามที่ตั้งใจไว
นีค่ อื ความไมเขาใจกันระหวางหนวยงาน
ทองถิน่ กับหนวยงานภายนอก โดยเฉพาะหนวย
อาสาตางๆ อาจเปนเพราะคิดไปคนละทางและ
ไมสามารถมาบรรจบกันได ฝายหนึ่งมีอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมาย ตองรับผิดชอบพื้นที่และ
ตองการจัดการสถานการณดว ยตัวเอง ไมอยาก
ใหคนอืน่ มายุง เกรงจะสับสนวุน วาย แตอกี ฝาย
เปน “จิตอาสา” ตองการมาชวยระงับเหตุให
เพลิงสงบ ชีวติ และทรัพยสนิ ของประชาชนจะได
รอดพนจากอัคคีภยั แตเพราะไมใชหนวยงานมี
หนาทีโ่ ดยตรงจึงจําเปนตอง “ผานดาน” หนวย
งานของทองถิ่นไปกอน ถาผานไปไดเลยก็ไมมี
ปญหา หากผานไม ไดหรือผ านไดแต ใช เวลา
นานเกินไป สถานการณเพลิงไหมจะลุกลามไป
ไกลจนตานไมอยู ในที่สดุ อาคารบานเรือนหรือ
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โรงงานจะเหลือแคซากปรักหักพังและอาจมีคน
บาดเจ็บลมตาย ซึ่งเปนเรื่องนาเศรามาก
บางครัง้ เราไมจาํ เปนตองอางทฤษฎีใดๆ
เพียงแค “สามัญสํานึก” ก็เพี ยงพอจะทําให
ตระหนักไดวา งานดับเพลิงไมเหมือนกับงานอืน่
ตรงทีต่ อ งใชความรวดเร็วในการตัดสินใจลงมือ
กระทํา จะรออะไรไมไดเลย หากมีปญหาไมลง
ตัวหรือเถียงไมจบ สถานการณจะยิง่ บานปลาย
จนควบคุมไมอยู แลวเราไดอะไรตอบแทนจาก
ความไมเขาใจกัน!
หากเขาใจหลักการสําคัญของงานดับไฟ
ที่ตองแขงกับทุกวินาทีที่ผานไป เราจะไมมีทาง
หนวงเหนีย่ วหนวยดับเพลิงไมวา ของตัวเองหรือ
จากภายนอกใหเสียเวลาในการเขาไประงับเหตุ
นี่คิดแบบคนทั่วไปที่ไมรูอะไรลึกซึ้งนัก แตตาม
แนวทางมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน จะตองมีการ
วางแผนลวงหนา มีการติดตอสือ่ สารระหวางกัน
รวมไปถึงการประสานงานเฉพาะหนา เรียกวา
“ตองคิดเร็วทําเร็วตามแผนที่วางไว ” หากไมทาํ
แบบนีอ้ าจเกิดความวุน วายสับสนตามมา งานมี
แนวโนมลมเหลวและไมไดผลตามทีห่ วังไวแตตน
การทีห่ นวยดับเพลิงจากภายนอกเขามา
ในพื้นที่แลวเจาหนาที่ทองถิ่นไมยอมปลอยให
เขาไปดับไฟอยางทันการณหรือไมใหเขาไปเลย
แสดงวามีปญหาดานประสานงาน โดยเฉพาะ
การสื่อสารกันทั้ง “ลวงหนา” และ “ซึ่งหนา”
ขณะที่ไฟกําลังลุกไหมรุนแรงและลามไปอยาง
รวดเร็ว พูดงายๆ “โตเถียงกั น” นัน่ แหละ กวา
จะมีบทสรุป เหตุเพลิงไหมกไ็ ปไกลสุดกูแ ลว แม
ในทีส่ ดุ หนวยอาสาไดรบั อนุญาตใหเขาไป แตก็
แทบทําอะไรไมได ทุกอยางสายไปเกินไปแลว
อยางไรก็ตาม ตองยอมรับวาเจา หนาที่
ทองถิน่ มีอาํ นาจตามกฎหมายทีจ่ ะทําเชนนัน้
มาตรา 20 ของพระราชบัญญัติปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่มีหนาที่ปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตน
โดยมีผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงพื้นที่นั้นเปนผูรับผิดชอบในฐานะ
ผูอํานวยการทองถิ่น และมีหนาที่ชวยเหลือผู
อํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตาม
ที่ไดรับมอบหมาย
ในการปฏิ บั ติ หน าที่ ของผู อํานวยการ
ทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการทองถิ่น
มีอํานาจสั่ งการ ควบคุ ม และกํากับดูแลการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัคร

ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั้นเปนผู
ชวยผูอ ํานวยการทองถิน่ รับผิดชอบและปฏิบัติ
หนาที่ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตทองถิ่ นของตน และมีหนาที่ ชวยเหลือ
ผูอํานวยการทองถิ่นตามที่ไดรับมอบหมาย
มาตรา 21 เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัยขึ้นในเขตขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ แหงพืน้ ทีใ่ ด ใหผอู าํ นวยการทองถิน่ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ แหงพืน้ ทีน่ นั้ มีหนาที่
เขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดย
เร็ว และแจงใหผูอํานวยการอําเภอที่รับผิดชอบ
ในเขตพืน้ ทีน่ นั้ และผูอ าํ นวยการจังหวัดทราบทันที
ในการปฏิบัติหนาที่ ตามวรรคหนึ่ง ให
ผูอํานวยการทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) สัง่ ขาราชการฝายพลเรือน พนักงาน
สวนทองถิ่ น เจ าหน าที่ ของหนวยงานของรั ฐ
เจาพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขต
องค ก รปกครองส วนท องถิ่ นแห งพื้ นที่ ที่ เกิ ด
สาธารณภัยใหปฏิบตั กิ ารอยางหนึง่ อยางใดตาม
ความจําเปนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) ใชอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ
เครือ่ งมือเครือ่ งใช และยานพาหนะของหนวยงาน
ของรัฐและเอกชนที่ อยู ในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแหงพื้นที่ ที่เกิดสาธารณภัยเทาที่
จําเปนเพือ่ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) ใชเครื่องมือสื่อสารของหนวยงาน
ของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยูในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ แหงพืน้ ทีท่ เี่ กิดสาธารณภัย
หรือทองที่ที่เกี่ยวเนื่อง
(4) ขอความช วยเหลื อ จากองค กร
ปกครองส วนท องถิ่ นอื่ นในการป องกั นและ
บรรเทาสาธารณภัย
(5) สั่ งห ามเข าหรื อให ออกจากพื้ นที่
อาคาร หรือสถานที่ที่กําหนด
(6) จัดใหมีการสงเคราะหผูประสบภัย
โดยทั่วถึง และรวดเร็ว
แตผมไมแนใจ อํานาจสัง่ หามเขาหรือให
ออกจากพืน้ ทีต่ าม (5) รวมถึงการสัง่ หามหนวย
ดับเพลิงอาสาสมัครจากนอกเขตทีไ่ ปสนับสนุน
งานระงับเหตุของหนวยงานทองถิน่ ดวยหรือไม
ถาใช จะใชเหตุผลใดอธิบายใหเกิดความเขาใจ
กัน โดยเฉพาะกับฝายทีต่ อ งการเขาพืน้ ทีเ่ พือ่ ไป
ชวยดับไฟ หากจะบอกวาไมอยากใหเกิดความ
สับสนวุนวาย นาจะแกไขไดดวยวิธีจัดใหหนวย

ภายนอกเปนหนวยสํารอง (Standby Unit) เมือ่
ตองการกําลังเสริม สามารถเรียกเขาไปปฏิบัติ
งานไดทันที หรือใชวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ
สถานการณขณะนั้น
“เพียงแคการประสานงานกันดวยมิตร
ไมตรี” นาจะทําใหสามารถตกลงกันไดดวยดี
ตางฝายก็เปนนักดับเพลิงมีอุดมการณเดียวกัน
ตองการดับไฟโดยเร็วที่สุดเพื่อไมใหเกิดความ
สูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ยิ่ง
เพลิงไหมมีขนาดใหญและลุกลามเปนบริเวณ
กวาง ยิง่ จําเปนตองใชนกั ดับเพลิงจํานวนมาก มี
คนอาสาสมัครมาชวย จะสงผลดีมากกวาผลเสีย
สวนเรื่องความสับสนอลหมานที่วิตกกังวลกัน
จะเกิดขึน้ หรือไมนนั้ อยูท กี่ ารบริหารจัดการของ
หนวยงานทองถิ่นที่รับผิดชอบการดับเพลิงใน
พืน้ ทีม่ ากกวา ถาพูดกันดวยดีและแบงงานอยาง
เหมาะสม เรือ่ งคงจบลงดวยดี ทุกหนวยชวยกัน
ทํางาน หากประสบความสําเร็จ ผลงานตกอยู
กับหนวยงานทองถิ่นอยูแลว หนวยอาสาสมัคร
เมื่อทําเสร็จเขาก็กลับบานไป เทานั้นเอง
พวกเขาไมตอ งการสิง่ ตอบแทน หวังเพียง
ไดชวยเหลือผูอื่นใหพนทุกข เมื่อดับไฟสําเร็จ
ไมมีใครเจ็บไมมีใครตายก็มีความสุขที่สุดแลว
หันหนาเขาหากันเถอะครับ หนวยงาน
ทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย จะใหเขา
พื้นที่หรือไมก็ได ขึ้นอยูกับการพิจารณาของผู
อํานวยการดับเพลิง แตหนวยดับเพลิงอาสาจาก
ตางเมืองไมวาจะเปนกรุงเทพฯ หรือจังหวัดใด
ก็ตาม พวกเขาตองการเขาไปชวยดับไฟดวยใจ
เปนกุศล ไมใชเขาไปเพื่อกอกวน กีดขวาง หรือ
ทําใหสถานการณวนุ วาย การไดกําลังเสริมโดย
ไมตองเรียกนาจะดีใจมากกวาขัดเคือง
เพียงพูดจาตกลงและประสานงานกัน
ทุกอยางจะจบลงดวยดี ปญหาและอุปสรรค
ทีท่ าํ ใหงานดับเพลิงประสบความลมเหลวซึง่
มีผลกระทบโดยตรงตอคนทองถิน่ จะไมมที าง
เกิดขึน้ ไมวา ปจจุบนั หรืออนาคตตอจากนีไ้ ป

SAFET Y LIFE 2

