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 วิกฤตการณเปนเหตุการณซึ่งมีความยากลำบาก มีความเสี่ยงภัยและเปนภยันตรายอยางยิ่ง 

การตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ เพื่อกอใหเกิดความสงบเรียบรอยและไมเปนอันตรายตอประชาชน 

หรือสังคมน้ัน จึงเปนเรื่องสำคัญมาก เจาพนักงานตำรวจซ่ึงจะตองมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอ

สถานการณดังกลาว จำเปนจะตองตระหนักถึงการเลือกใชยุทธวิธีการเขาระงับเหตุการณ ตองรูถึง           

ขั้นตอนและวิธีการในการจัดการแกไขปญหาอยางเปนระบบ เพื่อใหวิกฤตการณนั้นคลี่คลายโดยเร็ว              

 นอกจากนี้ เนื่องดวยวิทยาลัยการตำรวจไดจัดใหมีการฝกอบรมในวิชา บทบาทของตำรวจ

ในการบริหารวิกฤตการณ (Role of Police in Managing a Crisis/RPM) ในหลักสูตรตางๆ เชน 

หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง หลักสูตรผูกำกับการ หลักสูตรฝายอำนวยการตำรวจและ

หลักสูตรสารวัตร  

 ผูเขียนจึงไดเขียนหนังสือ เรื่อง “การบริหารวิกฤตการณและกฎหมายที่เกี่ยวของ”  

เพื่อใชประกอบการฝกอบรมในวิชาดังกลาว และในโอกาสน้ี ผู เขียนใครขอขอบพระคุณ  

พลตำรวจโท ประยูร อำมฤต, พลตำรวจตรี ยุทธนา ตุงคะเสน, พลตำรวจตรี ศรกฤษณ  แกวผลึก, 

พลตรี กฤษณะ บวรรัตนารักษ, อาจารย วัลลี ธรรมโกสิทธิ์ และอาจารย ชินภัทร พุทธชาติ ซึ่งได

กรุณาใหคำแนะนำ ในการเขียนหนังสือเลมนี้ และผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือฉบับนี้จะชวยให

ผูเขารับการฝกอบรมไดเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเมื่อเกิดเหตุวิกฤตและสามารถนำไปปรับใชได

หากเกิดสถานการณขึ้นจริง 
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บทที่ 1 
บททั่วไป 

 

1.1 กลาวนำ 

 ในปจจุบันเกิดภัยพิบัติเพิ่มขึ้นทั้งที่เกิดจากการกระทำของมนุษยและการเปลี่ยนแปลงของ

ธรรมชาติ อันสงผลกระทบตอสภาพความเปนอยูและความสงบเรียบรอยของสังคม ซึ่งภัยพิบัติเหลานี้

ลวนเปนภัยกอใหเกิดอันตรายและความเสียหายตอชีวิตหรือทรัพยสินของประชาชนโดยสวนรวม           

จัดเปนภัยที่รัฐจะตองดำเนินการระงับเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วและหาแนวทางการปองกันมิใหเกิดเหตุซ้ำ

ขึ้นอีก สำนักงานตำรวจแหงชาติเปนหนวยงานของรัฐท่ีปฏิบัติงานใกลชิดกับประชาชน รับผิดชอบใน

ดานปกปองรักษาความสงบเรียบรอยใหกับประชาชน ขณะเดียวกันก็มีหนาที่ใหการบริการแก

ประชาชนดวยเชนกัน 

 ดังน้ัน เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น เจาพนักงานตำรวจก็จะตองเขาชวยเหลือ เพื่อใหภัยพิบัตินั้น

ผานพนไปดวยดี ในกรณีภัยพิบัติมีความรุนแรงมากจนเกิดภาวะวิกฤต อันทำใหการปฏิบัติงานของ         

เจาหนาท่ีเปนไปดวยความยากลำบาก จะตองมีการประสานงานการทำงานกับหลายหนวยงาน จึง

ตองมีระบบในการปฏิบัติงาน เพื่อทำใหการทำงานและการประสานงานเปนไปโดยเรียบรอย สามารถ

แกไขปญหาวิกฤตการณใหลุลวงไปดวยดี ปญหาการแกไขวิกฤตการณนั้นเปนเรื่องที่สำคัญมาก ดังจะ

เห็นไดจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบกับนโยบายการเตรียมพรอมแหงชาติ เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 

พ.ศ.2548 และวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2550 นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

ไดมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนยบริหารวิกฤตการณระดับชาติ (ศวช.) (National Crisis 

Management Center : NCMC) เพื่อเปนศูนยบัญชาการ จะมีระบบฐานขอมูลของหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพื่อใชเปนกลไกการประสานงานและบัญชาการเหตุการณ เมื่อเกิดภาวะวิกฤตระดับชาติ

อยางบูรณาการ ศูนยนี้จะใหความสำคัญกับสาธารณภัยขนาดใหญท่ีสงผลกระทบอยางรุนแรงตอชีวิต 

และทรัพยสินของประชาชน ศูนยบริหารวิกฤตการณระดับชาตินี้ ในสถานการณปกติมีหนาที่เปน

หนวยงานดำเนินการแปลงนโยบายที่เก่ียวกับบริหารวิกฤตการณไปสูการปฏิบัติโดยใชการประสานงาน 

เตรียมการระหวางหนวยงานระดับกระทรวง ศูนยปฏิบัติการและหนวยปฏิบัติการ ภายใตแผน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติและแผนปองกันประเทศ แตหากเกิดสถานการณวิกฤต ศูนย

นี้จะมีหนาท่ีพิจารณาประสานงาน อำนวยการกำกับดูแลและดำเนินการท้ังปวง เพ่ือสนับสนุนนายก

รัฐมนตรีและสภาความมั่นคงแหงชาติในการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ 

 1.1.1 นิยาม 

 วิกฤตการณ หมายถึง เหตุการณซึ่งมีความยากลำบาก ที่มีการเส่ียงภัยและอันตราย          

เปนภัยคุกคามอันมีผลกระทบตอสังคมโดยรวมและมีผลตอการทำงานของเจาหนาที่รัฐในการใหความ
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คุมครอง ความสงบสุขของประชาชน (สำนักงานชวยเหลือการตอตานการกอการราย กระทรวงการ

ตางประเทศสหรัฐอเมริกา, 2544 : 28) จากนิยามดังกลาว จะเห็นไดวา วิกฤตการณน้ันเปนภัย

คุกคามท่ีมีแนวโนมอันจะกอใหเกิดภยันตรายรายแรงตอเน่ืองและยากตอการควบคุม มีความเส่ียงภัย

ในการปฏิบัติงาน เปนภยันตรายท่ีมีแนวโนมในอันที่จะลวงละเมิดกฎหมายอยางรายแรง กระทบตอ

ความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชน และยังรวมถึงภัยพิบัติขนาดใหญท่ีมีความรุนแรง อัน

ทำใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเปนไปดวยความยากลำบาก จะตองมีการประสานงานกับหนวย

งานหลายฝาย 

 นอกจากความหมายท่ีกลาวมาแลวขางตน ในกฎหมายของประเทศไทยยังไดกำหนดนิยาม

ความหมายของคำที่กลาวถึงภัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอสาธารณชนไว ดังนี้ 

 - พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ.2548 

  “สถานการณฉุกเฉิน” หมายความวา สถานการณอันกระทบหรืออาจกระทบตอความ

สงบเรียบรอยของประชาชนหรือเปนภัยตอความม่ันคงของรัฐหรืออาจทำใหประเทศหรือสวนใดสวน

หนึ่งของประเทศตกอยูในภาวะคับขันหรือมีการกระทำความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวล

กฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซึ่งจำเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพื่อรักษาไวซึ่งการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต ผลประโยชนของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย

ของประชาชน การดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุมครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบ

เรียบรอยหรือประโยชนสวนรวมหรือการปองปดหรือแกไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติ

สาธารณะอันมีมาอยางฉุกเฉินและรายแรง 

 - พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  

  มาตรา 4 ซึ่งไดใหนิยามของคำที่เกี่ยวของกับภัยตางๆ ดังนี้ 

  “สาธารณภัย” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย         

โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบตอ

สาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทำใหเกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแก

ชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ และให

หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย 

  “ภัยทางอากาศ” หมายความวา ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 

  “การกอวินาศกรรม” หมายความวา การกระทำใดๆ อันเปนการมุงทำลายทรัพยสิน

ของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหนวงเหน่ียวระบบ

การปฏิบัติงานใดๆ ตลอดจนการประทุษรายตอบุคคลอันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการ

เมืองเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของรัฐ 



3พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา          การบริหารวิกฤตการณ  และ กฎหมายที่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ประเภทของวิกฤตการณ 
Crisis Typology 

 

แหลงที่มาของเหตุวิกฤต ภัยพิบัติที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคม 

1. เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ - แผนดินไหวที่มีแรงสั่งสะเทือนสูง กอใหเกิดอาคารถลม เปนเหตุ 

 ใหเกิดความสูญเสียอยางมาก 

- พายุหมุนขนาดใหญท่ีทำลายอาคารบริเวณกวาง กอใหเกิด 

 ความเสียหายตอที่อยูอาศัย สาธารูปโภคโดยรวม 

- คลื่นยักษสึนามิที่ทำลายชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจำนวน 

 มาก 

- น้ำทวมท่ีมีระยะเวลานานและมีอาณาบริเวณกวาง ทำใหเกิด 

 ความเดือดรอนตอที่อยูอาศัย อาหารการกิน สาธารณูปโภค และ 

 ปญหาโรคระบาดที่มากับน้ำ 

- ไฟปาท่ีมีอาณาบริเวณกวางและเปนระยะเวลานาน กอใหเกิด 

 มลพิษทางอากาศและทำลายบานเรือนประชาชน  

2. เกิดจากการกระทำของมนุษย  

 โดยไมเจตนา 

- อุบัติเหตุจากระบบการทำงานของเครื่องจักรกล เปนเหตุให 

 โรงงานอุตสาหกรรมระเบิด, ไฟไหม 

- อุบัติเหตุจากรถบรรทุกสารเคมีรายแรงพลิกคว่ำ เปนเหตุให 

 สารเคมีรั่วไหลออกสูภายนอกและลงสูลำน้ำสาธารณะ 

- การรั่วไหลของสารเคมีอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม 

- การรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสี จากโรงงานนิวเคลียร 

3. เกิดจากการกระทำโดยเจตนา 

 ของมนุษย 

- การใชอาวุธท่ีมีการทำลายลางสูงเขาโจมตีคูตอสู เชน อาวุธเคมี  

 อาวุธนิวเคลียร, อาวุธชีวภาพ 

- การใสสารพิษลงในแหลงน้ำสาธารณะเพื่อใหเกิดอันตรายแกชีวิต 

 ของผูบริโภค 

- การจราจลท่ีใชอาวุธท่ีมีการทำลายลางสูง, วางเพลิงเผาทรัพย  

 กอใหเกิดความเสียหายดานเศรษฐกิจเปนอยางมาก 

- การกอการรายสากล 
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 1.1.2 สาเหตุของวิกฤติการณ 

 การแบงวิกฤตการณตามแหลงที่มาหรือสาเหตุของวิกฤตการณไดดังนี้ 

 1) วิกฤตการณท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ไดแก แผนดินไหวอยางรุนแรง, คล่ืนยักษสึนามิ

ถลม, ไฟปาที่ครอบคลุมอาณาเขตกวาง ยากแกการดับ, พายุหมุนที่มีกำลังแรงสูง เชน ทอรนาโด, 

ไตฝุน หรืออุทกภัยที่ครอบคลุมอาณาเขตกวางและมีระยะเวลานาน 

 2) วิกฤตการณท่ีเกิดจากเจตนาของมนุษย ไดแก การกอการรายสากล, การใชอาวุธ 

ที่มีกำลังทำลายลางสูง เชน อาวุธนิวเคลียร, เคมี, ชีวภาพ, การชุมนุมประทวงที่มีความรุนแรงและ 

ใชอาวุธ 

 3) วิกฤตการณท่ีเกิดจากความประมาทของมนุษย หรืออุบัติเหตุ ไดแก การร่ัวไหลของ

สารกัมมันตรังสีหรือสารเคมีรายแรง, การระเบิดของโรงงานอุตสาหกรรม ไฟไหม, เคร่ืองบินตก  

หรือเรือโดยสารขนาดใหญลม 

 นอกจากตัวอยางที่ไดกลาวมานี้ การตัดสินวาเหตุการณใดเปนวิกฤตการณหรือไม อาจ

พิจารณาไดจากสถานการณที่เกิดวาเปนสถานการณที่เกิดขึ้นโดยกระทันหันหรือไม เปนสถานการณ       

ที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา หรือเปนสถานการณที่กระทบตอสาธารณชน ทั้งทางรางกายและ

จิตใจ เนื่องจากเปนเหตุการณที่เกี่ยวของกับคนหมูมากและกอใหเกิดอันตรายสาธารณะ 

  

 1.1.3 ขั้นตอนของวิกฤตการณ 

 กอนที่จะเกิดวิกฤตการณนั้น โดยปกติจะมีขอมูลบางประการที่จะบงชี้ใหเห็นวาจะเกิด

วิกฤตการณข้ึน ดังนั้น เจาหนาท่ีที่เกี่ยวของอาจนำประโยชนจากขอบงชี้ดังกลาวไปใชในการวางแผน

ปองกันมิใหเกิดเหตุวิกฤต หรือบรรเทามิใหเกิดความรุนแรงได ในการท่ีจะเกิดวิกฤตการณน้ัน  

จะมขีั้นตอนดังตอไปน้ี 

 1) สภาพแวดลอมกอนเกิดเหตุ จะเปนสาเหตุเริ่มตนที่กอใหเกิดปญหา 

 2) ชวงเตือนภัยจะเปนชวงที่บงบอกวาจะเกิดเหตุการณวิกฤต 

 3) ชวงเกิดเหตุวิกฤตเปนชวงที่วิกฤตเกิดแลว และดำเนินอยู ซึ่งในระหวางน้ัน อาจจะมี

เหตุการณตอเนื่อง 

 4) ชวงเชื่อมตอเปนชวงที่วิกฤตการณแรกเริ่มผอนคลายลง เจาหนาที่เขารับสถานการณได

แลว แตเกิดมีวิกฤตใหมตอเนื่องเขามา 

 5) ชวงหลังวิกฤตการณเปนชวงที่เหตุการณวิกฤตนั้นผานพนไปแลว (สำนักงานชวยเหลือ

การตอตานการกอการราย กระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา, 2544 : 34) 
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 ตัวอยางขั้นตอนวิกฤตการณ 

ลำดับขั้นตอน 
ของวิกฤตการณ 

การชุมนุมประทวง 
จากสาเหตุเศรษฐกิจ 

การชุมนุมประทวง 
จากสาเหตุทางการเมือง 

การเกิดภัย 
ธรรมชาติ 

1. สภาพแวดลอม 

กอนเกิดเหตุ 

เศรษฐกิจตกต่ำ มีแนวโนม

ที่บริษัทจะตองลดจำนวน

พนักงาน สรางความไม

พอใจใหกับพนักงาน 

ประชาชนไมพอใจตอนโยบาย

และการปฏิบัติงานของผูนำ, 

สื่อมวลชนออกขาว โจมตีการ

ปฏิบัติงานของผูนำ 

กรมอุตุนิยมพยากรณวาจะมี

ฝนตกและปริมาณน้ำฝน      

จะมากกวาปกติ 

 

2. ชวงเตือนภัย 

 

ลูกจางที่ถูกเลิกจาง จับ

กลุมแสดงความไมพอใจ

นายจางมีปายประกาศ

และกลาวโจมตีนายจาง 

พรอมนัดวันเวลาในการ

ชุมนุม 

ประชาชนเร่ิมจับกลุม มีผูนำ

กลุมกลาวหาโจมตีการทำงาน

ของผูนำ ออกประกาศ ใบปลิว

โจมตี การบริหารงานของผูนำ 

 

มีฝนตกหนัก ปริมาณน้ำฝน

มาก และฝนตกอยางตอ

เนื่อง ดินอุมน้ำมาก ระดับ

น้ำในแมน้ำ ลำคลองสูงอยาง        

ตอเนื่อง 

 

3. ชวงเกิดวิกฤต 

 

ลูกจางท่ีถูกเลิกจาง นัด

หยุดงานจำนวนมาก และ

ทำการชุ ม นุมประท ว ง 

ควบคุมตัวนายจางไมให

ออกจากบริเวณโรงงาน 

มีประชาชนจำนวนมากออกมา

ชุมนุมประทวง ในที่สาธารณะ 

ปดกั้นการจราจร เขายึดสถาน

ที่ราชการ และปดลอมไมให

บุคคลออกจากสถานท่ีนั้น 

เกิ ด น้ ำท วมอย า งรุ นแรง 

ทำลายชี วิตและทรัพยสิน

ของประชาชน เกิดโคลน

ถลมในบริเวณใกลภูเขา 

 

4. ชวงเช่ือมตอ 

 

เจาหนาที่รัฐไดเขาเจรจา

ทั้งฝายนายจางและลูกจาง

แลว ทั้งสองฝายยินยอม

ตามขอตกลง แตเกิดกรณี

ลูกจางที่ชุมนุมถูกยิง จึง

ทำใหเกิดการลุกฮือของ

ลูกจางอีกครั้ง 

ผูชุมนุมประทวงไดยื่นขอเรียก

รองตอตัวแทนผูนำแลวไดเปด

การจราจรและถอนตัวออก

จากสถานที่นั้น แตขณะเดิน

ทางกลับไดเกิดเหตุระเบิดข้ึน 

จึงเกิดเหตุวิกฤตขึ้นมาใหม 

 

เนื่องจากไดเกิดน้ำทวมเปน

ระยะเวลานาน ทำใหเกิดโรค

ระบาดรายแรงที่เกิดตามมา

หลังจากน้ำลด 

 

 

5. ชวงหลังวิกฤต เมื่อควบคุมสถานการณจน

สงบเรียบรอยแลว จะตอง

ดำเนินการตามกฎหมาย

กับผูกระทำผิด และทำ 

ความเขาใจกับลูกจางที่เขา

ทำงานหาแนวทางปองกัน

เหตุ 

เมื่อควบคุมสถานการณเขาสู

ความสงบเรียบรอยแลว จะ

ตองดำเนินคดีกับผูลวงละเมิด

ตามกฎหมาย ทำการประชา          

สัมพันธในเรื่องการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาที่ ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และ

วางแผนปองกันเหตุ 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของเจาหนา ท่ีที่ เกี่ยวของ        

จั ด ท ำ แ ผ น ง า น ร ว ม กั บ           

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และหา

แนวทางการปฏิบัติงานรวม

กัน 

 



6 การบริหารวิกฤตการณ และ กฎหมายที่เกี่ยวของ  พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
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 ในกรณีท่ีเกิดวิกฤตการณที่นำมาซ่ึงความเสียหายท่ีรุนแรงน้ัน จำเปนท่ีจะตองมีการบริหาร

จัดการเพื่อใหวิกฤตการณนั้นคลีคลายไดอยางรวดเร็ว และมีความเสียหายนอยที่สุด เจาพนักงานของ

รัฐจึงจำเปนที่จะตองเรียนรูถึงการบริหารวิกฤตการณ 

 

 การบริหารวิกฤตการณ หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อคลี่คลายสถานการณวิกฤตใหเขาสู

สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงการปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย การชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ 

 ในการบริหารวิกฤตการณจะตองคำนึงถึงส่ิงตอไปนี้ 

 1. เผชิญความจริงและการทำงานเปนทีม 

 2. ตระหนักถึงภัยอันตรายและโอกาสท่ีภัยอันตรายจะเกิดข้ึนกับประชาชนและกับ          

ผูปฏิบัติงาน 

 3. วางแผนงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ, ประสานงานระหวางฝายบริหารวิกฤตการณกับ

ผูปฏิบัติงาน ผูสนับสนุนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 4. ในการคล่ีคลายปญหาวิกฤตน้ันพยายามไมใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน

ทั้งของประชาชนและฝายผูปฏิบัติงาน จำกัดความเสียหายใหเกิดความเสียหายใหนอยที่สุด 

 5. พยายามหาแนวทางในการยุติสถานการณและดำเนินการใหเขาสูสภาพการณปกติโดยเร็ว 

 6. พิจารณาถึงขอบเขตอำนาจหนาที่และแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไวในกฎหมาย นโยบาย

และแผนที่เกี่ยวของ 

 7. พยายามปองกันมิใหเกิดเหตุการณวิกฤตข้ึนมาใหม 

 

1.2 บทบาทของเจาพนักงานตำรวจเมื่อเกิดภาวะวิกฤต 
 ดวยภาระหนาท่ีของเจาพนักงานตำรวจในความรับผิดชอบตอความสงบเรียบรอยภายใน

ประเทศ คุมครองชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม บำบัดทุกข

บำรุงสุขใหแกประชาชน ตลอดจนดูแลประโยชนของสาธารณะ ซึ่งเปนภาระกิจที่ครอบคลุมกวาง

ขวาง ทำใหเจาพนักงานตำรวจมีฐานะในหลายบทบาท ไดแก ฐานะผูพิทักษสันติราษฎรที่จะตอง

รักษาความสงบเรียบรอยแกสังคม ในฐานะผูมีหนาที่ปกปองสังคมใหประชาชนรูสึกมีความปลอดภัย

ในการดำรงชีวิตและเมื่อเกิดเหตุวิกฤตที่เกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยทางสังคม จึงเปนหนาที่รับผิด

ชอบโดยตรงของเจาพนักงานตำรวจ ที่จะตองเขาระงับเหตุ หรือชวยเหลอืผูประสบภัย 

 ดังนั้น บทบาทของเจาพนักงานตำรวจเมื่อเกิดภาวะวิกฤตจึงเปนเร่ืองสำคัญท่ีจะตองเรียนรู        

เมื่อเกิดเหตุวิกฤตหรือเมื่อไดรับแจงเหตุวามีเหตุการณใดเกิดขึ้นแลว จะเปนหนาที่ของเจาพนักงาน

ตำรวจ ในทองที่เกิดเหตุนั้น ที่จะตองเขาไประงับเหตุ ซึ่งปกติแลวเจาหนาท่ีสายตรวจจะเปนเจาพนักงาน

ตำรวจหนวยแรกท่ีจะเขาไปยังสถานท่ีเกิดเหตุ เจาพนักงานตำรวจซึ่งเปนผูประสบเหตุคนแรกจะตอง

ใชวิจารณญาณในการตัดสินใจวาจะเริ่มปฏิบัติการอยางไร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภัยตรายท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น 
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 1.2.1 สิ่งที่ผูประสบเหตุคนแรกจะตองปฏิบัติ 

 1) เมื่อถึงสถานที่เกิดเหตุจะตองตรวจสอบเหตุการณวาเกิดข้ึนจริง แลวแจงผูบังคับบัญชา

โดยยืนยันสถานการณที่เกิดขึ้น และรายงานถึงสภาพแวดลอมในที่เกิดเหตุโดยทันที 

 2) จำกัดสถานการณไมใหขยายออกไป พยายามจำกัดใหเหตุการณอยูในพ้ืนที่จุดใดจุด

หนึ่ง ไมใหเคลื่อนยายไปยังที่อื่น เพราะอาจกอใหเกิดอันตรายแกประชาชนและยากตอการปฏิบัตงิาน

ของเจาหนาท่ี ดังนั้น เจาพนักงานตำรวจผูประสบเหตุคนแรก จึงควรจัดทำวงลอมสถานท่ีเกิดเหตุ 

และกันคนออกจากสถานท่ีเกิดเหตุ โดยแสดงเขตพ้ืนที่วงใน (Inner Perimeter) และพื้นที่วงนอก 

(Outer  Perimeter)  

 3) จัดการเคล่ือนยายหรืออพยพบุคคลออกจากพ้ืนที่วงในและพ้ืนที่วงนอก โดยคำนึงถึง

ความปลอดภัยของประชาชน พรอมทั้งแจงเตือนประชาชนที่อยูใกลเคียงใหทราบถึงอันตรายอันอาจ

จะเกิดขึ้นได ทั้งนี้ ตองระมัดระวังมิใหประชาชนเกิดความตื่นตระหนกตอเหตุการณ 

 4) ปดกั้นการจราจรบริเวณที่เกิดเหตุ เพื่อปองกันมิใหเกิดอันตรายแกผูสัญจรไปมาบริเวณ

ที่เกิดเหตุ และขณะเดียวกันจะตองประสานกับเจาหนาที่จราจร ใหจัดการจราจร โดยใหผูสัญจรเลี่ยง

ไปใชเสนทางอื่นๆ และเปดเสนทางสำหรับผูปฏิบัติงานเขาไปแกไขเหตุวิกฤต 

 5) เก็บรวบรวมขอมูล จากพยานหลักฐานในสถานท่ีเกิดเหตุ และแสวงหาขอมูลเบื้องตน

จากพยานบุคคลท่ีอยูในสถานที่เกิดเหตุและบริเวณใกลเคียง เชน จำนวนคนราย อาวุธที่คนรายใช 

จำนวนตัวประกัน จำนวนของผูชุมนุม กลุมของผูชุมนุม ชื่อของแกนนำและของผูชุมนุมเปนตน 

 6) แสวงหาพ้ืนที่ซึ่งจะใชเปนพ้ืนที่ปฏิบัติงาน (Staging Area) สำหรับบุคลากรท่ีจะเขา      

ปฏิบัติงานในการแกไขปญหาวิกฤตการณ 

 

 1.2.2 พื้นที่วงใน (Inner Perimeter)  

 พื้นที่วงใน เปนพื้นที่ลอมรอบสถานที่เกิดเหตุ เปนบริเวณท่ีมีอันตรายสูงสุด จำเปนจะตอง

อพยพบุคคล ประชาชน หรือเจาหนาที่ที่มิไดเกี่ยวของกับเหตุวิกฤตโดยตรง ออกจากบริเวณดังกลาว 

บุคคลท่ีจะอยูในพ้ืนที่วงในไดน้ัน จะตองเปนเจาหนาท่ีที่อยูภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชาทาง

ยุทธวิธี  พื้นที่วงในจะมีอาณาเขตมากนอยเพียงใดใหพิจารณาจากรัศมีเขตอันตรายของเหตุการณที่

อาจเกิดข้ึนได  เชน พิจารณาจากวิถีกระสุนปนของคนราย หรือรัศมีแรงระเบิดท่ีคนรายใช ประกอบ

กับลักษณะภูมิประเทศ สภาพสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณที่เกิดเหตุ 

 วัตถุประสงคของการทำพื้นที่วงในคือ 

 1. ปดลอมไมใหคนรายหลบหนีออกจากบริเวณที่เกิดเหตุ 

 2. ปองกันประชาชนหรือผูไมประสงคดี รวมท้ังเจาหนาท่ีที่ไมเกี่ยวของโดยตรงเขามาใน

บริเวณ อันกอใหเกิดการกีดขวางเปนอุปสรรคตอเจาหนาที่โดยตรงท่ีจะปฏิบัติงาน 

 3. ปองกันการเคลื่อนยาย ทำลายพยานวัตถุตางๆ 

 (ณรงค ทรัพยเย็น, 2551:123) 
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 การควบคุมพื้นที่วงในอาจใชกำลังเจาหนาที่ปดลอมเปนวงทั่วบริเวณสถานที่เกิดเหตุ            

มีจุดสกัดที่ขอบพื้นที่ ตองมีการตรวจเฝาเพื่อปองกันไมใหมีบุคคลเขาและออกจากพื้นที่นั้น กำหนด

จุดที่เปนทางเขาออกใหนอยที่สุด เพื่อประหยัดกำลังคน และหากมีกำลังคนนอยไมอาจปดลอมพ้ืนที่

ได อาจใชการปดลอมดวยเสนกั้นแบงที่เกิดเหตุ (Police Line) แลวใหเจาหนาที่เดินตรวจหรือขับรถ

ตรวจตระเวนรอบพื้นที่ การกำหนดจุดสกัดวามีจำนวนมากนอยเพียงใด ควรทำหลังจากไดตรวจดู

รอบบริเวณสถานที่วามีขนาดพื้นที่เทาใดและสภาพภูมิประเทศอยางไร 

 เจาหนาท่ีปดลอมพ้ืนที่วงใน ควรแตงเคร่ืองแบบหรือแตงกายท่ีมีสัญญาณบอกฝาย เชน  

ผาผูกคอ, แถบริบบ้ิน ที่ทำใหรูไดทันทีวาเปนเจาหนาที่รับผิดชอบพื้นที่นั้น 

  

 1.2.3 พื้นที่วงนอก (Outer Perimeter)  

 พื้นที่วงนอก เปนพื้นที่ที่อยูตอเน่ืองจากพ้ืนท่ีวงใน เปนพ้ืนที่ซึ่งกันไวไมใหบุคคลหรือ

ประชาชนเขามา เพราะพื้นท่ีดังกลาวเปนพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ พื้นที่วงนอกจะมี

อาณาเขตมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับระดับภัยคุกคามที่จะเกิดข้ึน และสภาพภูมิประเทศ เชน ควรอยู

ในระยะหางจากระยะยิงหวังผลของอาวุธปนที่คนรายใช หรืออยูนอกรัศมีอันตรายของแรงระเบิดท่ีจะ

ทำลายบานเรือน เปนตน และนอกจากนี้ จะตองแนใจวาพื้นที่ดังกลาวจะตองมีความปลอดภัย หาก          

ไมแนใจวาบุคคลท่ีอยูบริเวณนั้น หรือส่ือมวลชนท่ีเขามาทำขาวในบริเวณนั้นไมปลอดภัยก็ใหอพยพ

ออกจากท่ีนั่น 

 วัตถุประสงคของการทำพื้นที่วงนอกคือ 

 1. เปนการสรางเขตกันชน (Buffer Zone) ระหวางพ้ืนที่เกิดเหตุวิกฤตกับพื้นที่บริเวณ      

ที่หนวยสนับสนุนอื่นๆ ใชในการปฏิบัติงาน เชน หนวยดับเพลิง พยาบาล และเปนที่ตั้งของศูนย

บัญชาการเหตุการณ 

 2. เปนการปองกันมิใหเกิดอันตรายแกประชาชนทั่วไป 

 3. เพื่อใหเจาพนักงานตำรวจสามารถหาขาวหรือหาขอมูลจากพยานบุคคลที่ออกมาจาก

สถานที่เกิดเหตุ หรือผูที่อยูใกลพื้นที่ชั้นในได 

 (ณรงค  ทรัพยเย็น, 2551 : 125) 

 การควบคุมและความรับผิดชอบพ้ืนที่วงนอก โดยปกติจะไมอยูในความรับผิดชอบของ       

ผูบังคับบัญชาทางยุทธวิธีแตจะอยูในความรับผิดชอบของตำรวจทองท่ี ในบริเวณพ้ืนที่วงนอกก็จะ

ตองกำหนดจุดสกัดไวเชนเดียวกับพื้นท่ีวงใน เพื่อกำหนดใหเฉพาะผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการแกไข

ปญหาวิกฤตการณเทานั้น เขาออกได ดังนั้น บริเวณจุดสกัดจึงตองจัดเจาหนาท่ีทำการตรวจสอบ 

การเขาออกของบุคคลดวยและเพื่อปองกันความปลอดภัยแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานที่อยูภายใน 

กองบัญชาการเหตุการณ ควรมีระบบติดตอส่ือสารระหวางศูนยบัญชาการเหตุการณ และเจาหนาท่ี

จุดสกัด 
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 1.2.4 พื้นที่ปฏิบัติการ (Staging Area) 

 พื้นท่ีปฏิบัติการเปนพื้นท่ีที่จะรองรับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในการเขาแกไขปญหา

วิกฤตการณ พื้นท่ีปฏิบัติการณควรจะตองมีขนาดใหญเพียงพอที่จะรองรับบุคลากรและเครื่องมือ          

ยุทธโธปกรณไดอยางพอเพียง พื้นที่นี้จะตองอยูในเขตท่ีปลอดภัยหางจากรัศมีของวิถีกระสุนหรือแรง

ระเบิดของคนราย ในขณะเดียวกันตองไมไกลเกินไปจะตองอยูในบริเวณพื้นท่ีที่ฝายปฏิบัติงาน

สามารถเคลื่อนตัวเขาไปปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งปกติจะใชระยะเวลาจากพื้นที่

ปฏิบัติการไปยังสถานที่เกิดเหตุ ไมเกิน 3-5 นาที (แผนกตอตานอาชญากรรมขามชาติ สถาน

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย, 2552 : 46) 

  

พื้นที่ปฏิบัติการ/จุดรวมพล 

ที่เกิดเหตุ 

พื้นที่วงใน 

ศปก.สน. พื้นที่วงนอก 

จุดแถลงขาว 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

1.3 การสงมอบพื้นท่ีวิกฤตการณใหกับผูบัญชาการเหตุการณ  
 ในกรณีที่เกิดวิกฤตการณและไดมีผูประสบเหตุคนแรกไดเขาไปดำเนินการเบื้องตนแลวนั้น  

เมื่อไดมีผูบังคับบัญชามารับชวงตอจึงเปนหนาที่ของผูประสบเหตุคนแรกจะตองบรรยายสรุป

เหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึน เพื่อใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบขอมูลที่เกี่ยวของกับวิกฤตการณที่เกิดข้ึน

และจะไดไปดำเนินการ แกไขปญหาวิกฤตการณนั้นตอไป 

 

 1.3.1 ขอมูลที่ผูประสบเหตุคนแรกจะตองบรรยายสรุป  

 1) ขอมูลเบื้องตนที่ไดสอบถามจากพยานบุคคลในบริเวณที่เกิดเหตุและบริเวณใกลเคียง  

เชน 

  - ชื่อคนราย, จำนวนคนราย, พฤติกรรมของคนราย, ตำหนิรูปพรรณคนราย, อาวุธ 

   ของคนราย, ขอเรียกรองของคนราย, สาเหตุการกระทำความผิด 

  - เสนทางและยานพาหนะที่คนรายใชกระทำผิดหรือหลบหนี 

  - ชื่อผูเสียหาย ความเสียหายที่เกิดข้ึน ขอมูลเบื้องตน และสาเหตุที่จะฆาตัวตาย 

  - ตัวประกันเปนใครเกี่ยวของกับคนรายหรือไม, จำนวนเทาใด สภาพของตัวประกัน 

   เปนอยางไร สภาพของสถานที่ เสนทางเขาออกของอาคารที่ตัวประกันถูกคุม 

  - กลุมของผูชุมนุมเปนกลุมใด, จำนวนผูชุมนุม, ขอเรียกรองและแกนนำกลุม 

  - สภาพของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ความเสียหายที่ประชาชนไดรับ, จำนวนผูบาดเจ็บ 

 2) กิจกรรมที่ไดดำเนินการแลว เชน 

  - การปดกั้นสถานที่เกิดเหตุ การจัดทำพ้ืนที่วงใน พื้นที่วงนอก 

  - การปดกั้นการจราจร มิใหมีผูสัญจรเขาออกบริเวณที่เกิดเหตุ 

  - การประสานงานเบื้องตนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ดับเพลิง สถานพยาบาล 

  - การอพยพผูคนไปยังที่ปลอดภัย 

 3) เสนอแนะสถานท่ีที่เห็นวามีความเหมาะสมที่จะเปนพื้นที่ปฏิบัติการหรือจุดรวมพล 

 4) สงมอบรายช่ือของบุคคลท่ีไดเขาไปสอบถามรายละเอียดของเหตุการณ เพื่อฝายขาว

หรือพนักงานสอบสวนจะไดนำไปดำเนินการตอ ในกรณีที่มีวัตถุพยาน หรือภาพถายเกี่ยวกับเหตุที่

เกิด สภาพผูบาดเจ็บหรือยานพาหนะ ภาพถายกลุมผูชุมนุม ใหสงมอบแกผูบัญชาการเหตุการณ 

 

1.4 การควบคุมอาสาสมัครที่เขาชวยเหลือเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน 
 เม่ือเกิดวิกฤตการณท่ีสงผลกระทบตอประชาชนหรือสังคมโดยรวมจะมีอาสาสมัครของ 

ทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคชวยเหลือผูประสบภัย เชน มูลนิธิปอเตกตึ้ง, มูลนิธิ

รวมกตัญู เขาชวยเหลือเจาหนาท่ีและหากวิกฤตการณที่มีขนาดใหญและมีความสูญเสียมาก เชน 

กรณีตึกถลม, ไฟไหมโรงแรม เหตุการณสึนามิถลมชายฝงทะเลภาคใต เปนตน ในกรณีดังกลาวจะมี
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

อาสาสมัครเขาชวยเหลือเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงานเปนจำนวนมาก และเพ่ือปองกันความสับสนหรือ

ปองกันมิใหเกิด  ความเสียหายตอพยานหลักฐาน ผูประสบเหตุคนแรกจะเปนบุคคลที่จะตองเผชิญ

กับอาสาสมัครเหลานี้ ดังนั้น จึงตองควบคุมอาสาสมัครที่เขาชวยเหลือเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน 

 แนวทางขั้นตอนควบคุมอาสาสมัคร มีดังนี้ 

 1) กำหนดสถานที่ใหอาสาสมัครมารวมตัวกันแลวชี้แจงสถานการณท่ีเกิดขึ้นใหทราบ          

  ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงาน 

 2) แจงใหอาสาสมัครทราบถึงขอหามท่ีอาสาสมัครกระทำมิได เชน การเขาไปยุงเก่ียวกับ 

  ศพ, การเขาไปในบริเวณพื้นที่ตองหาม 

 3) แจงใหอาสาสมัครทราบถึงขอพึงระวังในระหวางการปฏิบัติงาน เชน สภาพอาคารท่ีถูก 

  ไฟไหมอาจพังทลายลงมาได, ความแรงของกระแสน้ำ กระแสลม เปนตน 

 4) ในกรณีท่ีสถานท่ีเกิดเหตุมีอาณาบริเวณกวาง หรือกรณีมีกลุมอาสาสมัครเขารวม        

  ชวยเหลือหลายกลุมจะตองกำหนดเขตพื้นที่ปฏิบัติงานใหแกอาสาสมัครแตละกลุม 

  อยางชัดเจน เพื่อความสะดวกในการประสานงานและการควบคุมการทำงาน 

 5) ในกรณีท่ีกลุมอาสาสมัครหลายกลุม ซึ่งแตละกลุมอาจมีความชำนาญเฉพาะทางให 

  กำหนดหนาที่แกกลุมอาสาสมัครเหลานั้นอยางชัดเจน เชน กลุมปฐมพยาบาล 

  ผูบาดเจ็บ กลุมที่ชวยเหลือเจาพนักงานตำรวจในการรับแจงเหตุเบ้ืองตน โดยจะตอง 

  ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

 6) ในกรณีที่อาสาสมัครเปนประชาชนท่ีมารวมกลุมในการเขาชวยเหลือเจาหนาท่ีในการ 

  ปฏิบัติงานเชนน้ี โดยท่ัวไปจะไมมีผูนำกลุมชัดเจน ดังนั้น จึงตองกำหนดตัวบุคคลให 

  เปนผูนำกลุม ทำหนาท่ีประสานงานกับเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของในการแกปญหาวิกฤต           

  โดยระบุวิธีการในการประสานงานและบุคคลท่ีจะตองประสานงานดวยอยางชัดเจน  

  นอกจากน้ี ผูนำกลุมยังตองควบคุมการปฏิบัติงานของกลุมอาสาสมัครใหเปนไปใน 

  แนวทางเดียวกับท่ีกำหนดไว  

 7) จัดทำทะเบียนอาสาสมัครที่เขาชวยเหลือเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน โดยแยกเปนกลุม 

  อาสาสมัครแตละกลุม เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ หากมีปญหาภายหลัง หรือ 

  เปนขอมูลใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาวิกฤตในการขอความรวมมือ 

  ในอนาคต 

  

 1.4.1 การควบคุมอาสาสมัครตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ.2550 

 นอกจากแนวทางที่กำหนดการควบคุมอาสาสมัครดังกลาวแลว ยังมีพระราชบัญญัติปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ไดวางหลักเกณฑไว ซึ่งอาจกลาวไดวา ในกรณีที่เกิดสาธารณภัย
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วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
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วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ
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การบริหาร
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 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

อันหมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย สัตว สัตวน้ำ การระบาดของศัตรู

พืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาต ิมีผูกระทำใหเกิดข้ึนหรือ

เหตุอื่นใดซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหาย แกทรัพยสินของ

ประชาชนหรือของรัฐ รวมถึงภัยทางอากาศ ซึ่งเปนภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ และการกอ

วินาศกรรมอันเปนการกระทำที่มุงทำลายทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ หรือส่ิงอันเปน

สาธารณูปโภค หรือรบกวนขัดขวางหนวงเหนี่ยวระบบการปฎิบัติงานใดๆ ตลอดจนการประทุษราย

ตอบุคคล  อันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมือง เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 

 เมื่อเกิดสาธารณภัยใหเปนหนาที่ของเจาพนักงาน ซึ่งเปนบุคคลท่ีไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติ

หนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ ไดแก อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน        

(อปพร.) ที่ประสบเหตุตองเขาดำเนินการเบ้ืองตน เพ่ือระงับภัยนั้นแลวรีบรายงานใหผูอำนวยการ         

ทองถิ่นอันไดแก นายกองคการบริหารสวนตำบล นายกเทศมนตรีที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้น เพื่อสั่งการ

และในกรณีจำเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงไดใหผูนั้นมีอำนาจดำเนินการใดๆ เพ่ือคุมครองชีวิตหรือ

ปองกันภยันตรายที่จะเกิดแกบุคคลได (มาตรา 24) 

 และเม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใด  

ใหเปนหนาที่ของผูอำนวยการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น อันไดแก นายกองคการ

บริหารสวนตำบล นายกเทศมนตรีในการเขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและ

แจงใหนายอำเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นและผูวาราชการจังหวัดทราบทันที (มาตรา 21) 

 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไดกำหนดขอบเขต การสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแล

อาสาสมัครไว พอสรุปไดดังนี้ 

 อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอำนาจส่ังการ ควบคุม และกำกับ 

    การปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครได 

    ทั่วราชอาณาจักร (มาตรา 14) 

 ผูวาราชการจังหวัด มีอำนาจส่ังการ ควบคุม และกำกับ 

    การปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครได 

    ภายในเขตจังหวัด (มาตรา 15 วรรคทาย) 

 นายอำเภอ มีอำนาจส่ังการ ควบคุม และกำกับ 

    การปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครได 

    ภายในเขตอำเภอ (มาตรา 19 วรรคทาย) 

 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจส่ังการ ควบคุม และกำกับ 

    การปฏิ บัติหน าที่ ของอาสาสมัคร  

    ไดภายในเขตกรุงเทพมหานคร  

         (มาตรา 32 วรรคทาย) 
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 สำหรับผูบริหารสวนทองถิ่น เชน นายกองคการบริหารสวนตำบล นายกเทศมนตรี ซึ่งทำ

หนาที่ชวยเหลือผูวาราชการจังหวัด หรือนายอำเภอ มีอำนาจส่ังการ ควบคุม และกำกับดูแลการ

ปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครในเขตพื้นที่ตน (มาตรา 20 วรรคสอง) นอกจากนี้ ผูอำนวยการเขตใน

ฐานะผูชวยผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจสั่งการ ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติหนาที่

ของอาสาสมัครในเขตตน (มาตรา 36 วรรคทาย) 

 

 1.4.2 การควบคุมอาสาสมัครตามบันทึกขอตกลงระหวางสำนักงานตำรวจแหงชาติ

กับมูลนิธิ 

 สำหรับประเทศไทยจะมีมูลนิธิจำนวนมากที่จัดต้ังขึ้นเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย เมื่อเกิด 

ภัยพิบัติ ซึ่งมูลนิธิเหลานี้จะมีสวนชวยเหลือเจาพนักงานตำรวจในกรณีท่ีเกิดเหตุแลวมีผูไดรับบาดเจ็บ 

หรือถึงแกชีวิตและในการชวยเหลือเจาพนักงานตำรวจน้ัน อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของ

เจาพนักงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยานหลักฐาน ดังนั้น สถาบันนิติเวช 

สำนักงานแพทยใหญ สำนักงานตำรวจแหงชาติ ไดทำบันทึกขอตกลงเรื่องการชวยเหลือสนับสนุนการ

ทำงานของฝายพิเศษสถาบันนิติเวชวิทยา สำนักงานแพทยใหญ กรมตำรวจกับมูลนิธิปอเตกตึ๊งและ

มูลนิธิรวมกตัญู ซึ่งกำหนดแนวทางปฏิบัติใหกับเจาหนาที่มูลนิธิ พอสรุปได ดังนี้ 

  1. เจาหนาที่ของมูลนิธิจะชวยเหลือหรือสนับสนุนการทำงานของเจาพนักงาน 

   ตำรวจในการรักษาสถานที่เกิดเหตุ สภาพศพ ชิ้นสวนของรางกายและวัตถุพยาน 

  2. เจาหนาท่ีของมูลนิธิจะชวยเหลือเจาพนักงานตำรวจในงานถายภาพศพ           

   ชิ้นสวนของรางกาย วัตถุพยานและสถานท่ีเกิดเหตุ 

  3. เจาหนาท่ีของมูลนิธิจะตองปฏิบัติตามคำส่ังของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ  

   ในเรื่องของงานเก็บศพ ขุดศพ สงศพ หรือเคลื่อนยายวัตถุพยานเพื่อตรวจพิสูจน 

  4. เจาหนาที่ของมูลนิธิสามารถชวยเหลือในเรื่องงานปฐมพยาบาลและนำผูบาดเจ็บ  

   สงโรงพยาบาล 

  5. เจาหนาที่มูลนิธิสามารถชวยเหลือในงานสงมอบศพใหญาติหรือฝากฝงยังสุสาน 

  6. เจาหนาที่มูลนิธิสามารถชวยเหลือหรือสนับสนุนในงานอื่นๆ ตามที่ไดตกลงกัน 

   (ตามบันทึกขอตกลงฯ ขอ 2) 

  ในกรณีนี้เจาหนาท่ีของมูลนิธิมีพฤติการณที่ไมเหมาะสมเชนนี้ ก็สามารถสงตัวคืน

มูลนิธิไดโดยไมตองแจงลวงหนา และหากเจาหนาท่ีของมูลนิธิไปกระทำผิดอาญา หรือกระทำละเมิด

ทางแพง มูลนิธินั้นๆ จะเปนผูรับผิดชอบในการกระทำของเจาหนาที่ของตนในทุกกรณีโดยไมมี

เงื่อนไข (ตามบันทึกขอตกลงฯ ขอ 5 และ 6) 
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บทที่ 2 
การบริหารวิกฤตการณ (Crisis Management) 

 

 เนื่องจากวิกฤตการณเปนภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบตอประชาชน มีความเส่ียงภัยสูงและ      

มีความซับซอนของเหตุการณ ทำใหเกิดความยากลำบากเกินกวาบุคคลใดบุคคลหน่ึงแกไขได ดังนั้น        

ในการบริหารวิกฤตการณจึงจะตองทำเปนระบบ การจัดการปญหา มีสถานที่ที่เปนศูนยกลางในการ

อำนวยการโดยเฉพาะ มีเจาหนาท่ีที่มีความชำนาญรับผิดชอบงานในแตละฝาย มีการวางแผนและ

ประสานงานอยางมีระบบเพื่อแกไขปญหาใหสิ้นสุดโดยเร็ว 

 

2.1 การจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณ 
 ในกรณีเกิดวิกฤตการณ โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนวิกฤตการณที่มีความเสี่ยงภัยสูงหรือมีผลให

เกิดความเสียหายแกประชาชนจำนวนมาก มีความยากลำบากในการเขาจัดการเหตุการณ ซึ่งบุคคล

เพียงคนเดียวไมอาจแกไขปญหาดังกลาวได จะตองมีบุคคลหลายกลุมเขารวมในการจัดการเหตุการณ

ใหลุลวงโดยดี และเพื่อใหการแกไขวิกฤตการณเปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว มีการประสาน

งานอยางใกลชิดกับสวนท่ีเกี่ยวของตางๆ จึงจำเปนจะตองมีสถานที่ที่รองรับการทำงานของกลุม

บุคคลที่ เขาแกไขสถานการณนี้ ดังนั้น ในการแกไขวิกฤตการณดังกลาวจึงจำเปนตองจัดต้ัง 

ศูนยบัญชาการเหตุการณ (Command Post) 

  

 2.1.1 แนวทางการจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณ 

 1) กำหนดสถานท่ีของศูนยบัญชาการท่ีมีความเหมาะสมท่ีสามารถบรรจุคณะทำงานได

อยางเพียงพอ มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอสมควร เชน หองประชุม หองทำงานของแตละฝาย              

หองพักผอน หองสุขา เปนตน  

 2) สถานที่ตั้งควรจะอยูใกลสถานท่ีเกิดเหตุสามารถมองเห็นหรือสังเกตสถานการณได       

จุดที่ตั้งจะตองเปนจุดที่อำนวยความสะดวกสำหรับผูบัญชาการเหตุการณ ที่จะประเมินสถานการณ

และสั่งการไดทันที อยางไรก็ตาม จะตองอยูในระยะที่ปลอดภัย เชน อยูหางจากรัศมีระเบิด,  

วิถีกระสุนของคนราย หรือหางจากเปลวเพลิง, กลิ่นของสารเคมี เปนตน ขณะเดียวกันสภาพของ

อาคารสถานท่ี จะตองมีความม่ันคงและกวางขวางพอท่ีจะรองรับบุคลากร, รถยนต และอุปกรณ

ตางๆ เชน รถปนไฟ, รถดับเพลิง เปนตน 

 ในกรณีเหตุวิกฤตที่มีความเสี่ยงภัยสูงที่ศูนยบัญชาการเหตุการณอาจถูกทำลายได เชน 

กรณีชุมนุมสาธารณะและเกิดการจลาจลเชนน้ี ศูนยบัญชาการเหตุการณอาจตองอยูในท่ีที่ปลอดภัย

หางจากสถานท่ีที่ใชชุมนุม เพื่อปองกันการถูกทำลาย แลวใชการสังเกตสถานการณจากกลอง
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 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
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 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

โทรทัศนวงจรปด หรือจากเฮลิคอปเตอรแทน แตหากไมสามารถหาสถานที่เหมาะสมได หรือ 

เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนยาย ศูนยบัญชาการเหตุการณอาจเปนรถตูขนาดใหญ เชน รถตู 

คอนเทรนเนอร 

 3) จะตองจัดต้ังระบบส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งระบบส่ือสารหลักและระบบส่ือสาร

สำรองซ่ึงเตรียมไวหากระบบสื่อสารหลักเสียหาย หรือมีปญหาขอขัดของ  มีเครื่องกำเนิดไฟฟาสำรอง

เตรียม หากเกิดไฟฟาหลักขัดของ มีอุปกรณสำนักงาน เชน เครื่องโทรสาร, กระดาน, เครื่องเสียง, 

คอมพิวเตอร 

 4) ควรแสดงเคร่ืองหมายบอกสถานท่ีตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณใหเห็นชัดเจน  

เพื่อความสะดวกแกเจาหนาท่ีที่จะตองเขามารายงานตัวหรือเขามาประสานงาน เชน อาจมีปายบอก

ชัดเจน ธงสี เปนตน แตหากเปนกรณีเสี่ยงภัยที่ทำใหศูนยบัญชาการเหตุการณอาจถูกทำลายได ให

ละเวนการแสดงเคร่ืองหมายดังกลาว 

 5) ติดปายแสดงแผนผังของสถานที่เพื่อความสะดวกแกเจาหนาที่ปฏิบัติงาน หรือผูที่จะ

มาประสานงาน เชน จุดที่รายงานตัว หองประชุม หองพักผอน สถานท่ีฝกซอมการปฏิบัติงาน สถาน

ที่จอดรถขนาดใหญ 

 6) จัดระบบการจราจร และควบคุมการจราจรบริเวณใกลเคียงกับศูนยบัญชาการ

เหตุการณ ใหคลองตัว มีเสนทางเขาออกสำหรับรถขนาดใหญ ปดกั้นการสัญจรในเสนทางสำคัญจาก

ศูนยบัญชาการเหตุการณไปยังสถานท่ีเกิดเหตุ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดรอนของ

ประชาชน 

 7) จัดทำสมุดลงช่ือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และจัดทำปายช่ือหรือสัญญาณบอกฝาย

ใหกับผูปฏิบัติงานภายในศูนยบัญชาการเหตุการณ เพื่อการรักษาความปลอดภัย และปองกันบุคคล

ภายนอกท่ีไมเก่ียวของเขามาในบริเวณดังกลาว มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดเขา-ออก

ศูนยบัญชาการเหตุการณ 

 8) กำหนดตำแหนงสถานท่ีใหชัดเจนในกรณีที่บุคคลภายนอกเขามาติดตอ เชน นำเสบียง

อาหารมาสง นำวัสดุอุปกรณที่รองขอมาใหตามคำรอง โดยมีเจาหนาท่ีประจำอยูที่จุดน้ันสามารถ

ติดตอสื่อสารไปยังภายในศูนยบัญชาการเหตุการณ ทั้งนี้เพื่อปองกันความสับสนในการที่จะสงส่ิงของ

หรือวัสดุตางๆ ไปยังจุดที่รองขอและเพื่อปองกันความปลอดภัย 

 9) จัดสถานที่สำหรับเปนศูนยประชาสัมพันธในการแถลงขาวตอส่ือมวลชน ซึ่งศูนย

ประชาสัมพันธนี้จะตองแยกออกจากศูนยบัญชาการเหตุการณพอสมควร เพื่อปองกันมิใหสื่อรุกล้ำ

เขาไปในเขตการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ขณะเดียวกับภายในศูนยประชาสัมพันธนี้ ควรมีสถานที่ที่

เหมาะสม มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอสมควร เชน หองพักผอน หองสุขา และมีอุปกรณสำหรับการ

สื่อสาร เชน คูสายโทรศัพท, โทรสาร, ไฟฟา จัดทำปายหรือเคร่ืองหมายแสดงสถานะของผูสื่อขาว  

ใหมีรูปแบบ ขนาด และสี ที่สามารถเห็นไดชัดเจน แจกจายใหกับผูสื่อขาว 
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 10) จัดทำแผนผังแสดงสถานการณ นำเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนแกฝายบริหาร

วิกฤตการณและควรจะต้ังอยูในจุดที่ฝายตางๆ เขามาดูขอมูลเกี่ยวกับสถานการณและความกาวหนา

ในการดำเนินการที่ไดกระทำไปแลว จะตองมีแผนที่หรือแผนผังของสถานที่เกิดเหตุหรือสถานที่ใกล

เคียง ขอมูลที่นำเสนอควรจะตองครบถวนและทันตอเหตุการณที่สุด และควรนำเสนอตามลำดับ

เหตุการณ เพื่อสื่อขอมูลโดยรวมในประเด็นของลักษณะของเหตุวิกฤต สถานท่ีเกิดเหตุ สภาพการณ

ทั้งทางภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีอาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน ลักษณะการทำงานท่ีได

กระทำไปแลว วามีปญหาอุปสรรคอะไรบาง ไดดำเนินการไปมากนอยเพียงใดและขอมูลที่แสดงบน

แผนผังแสดงสถานการณนั้น ควรทำสำเนาระบุวัน เวลาที่จัดทำกำกับดวย 

 

 2.1.2 แนวทางการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการสวนหนา (ศปก.สน.) 

 ในกรณีวิกฤตการณขนาดใหญ หรือมีความเส่ียงภัยสูงที่ไมอาจต้ังศูนยบัญชาการเหตุการณ

ในบริเวณที่เกิดเหตุไดเชนน้ี ก็จะตองตั้งศูนยปฏิบัติการสวนหนา (ศปก.สน.) เพื่อเฝาดูสถานการณ

แลวรายงานมายังศูนยบัญชาการเหตุการณ ศูนยปฏิบัติการสวนหนานี้ จะเปนสวนที่ควบคุมการ

ปฏิบัติตรวจสอบผลการแกไขวิกฤตการณแลวรายงานผลการแกไขมายังศูนยบัญชาการเหตุการณ 

 ขอพิจารณาเกี่ยวกับท่ีตั้งของ ศปก.สน. 

 1) ที่ตั้งของ ศปก.สน. จะตองจัดตั้งในพื้นที่ใกลกับสถานท่ีเกิดเหตุ สามารถอำนวยการ

ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 2) สถานท่ีนั้นตองมั่นคงปลอดภัยและมีอาณาเขตกวางพอท่ีจะรองรับฝายบริหาร

วิกฤตการณที่จะตองทำงานประสานกันได 

 3) ตองมีที่รวมพล หรือพื้นที่พักคอย (Holding Area) ที่เหมาะสมกับการรวมกำลัง,             

 4) จะตองเปนสถานที่ที่รองรับการปฏิบัติงานไดทั้งระยะส้ันและระยะยาว 

 5) จะตองจัดใหมีระบบการส่ือสารท่ีสามารถติดตอกับศูนยบัญชาการเหตุการณ และ

หนวยที่เกี่ยวของไดอยางสะดวกและตอเนื่อง (วิทยาลัยการตำรวจ, 2552 : 24) 
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 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
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 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

แผนผังภายในศูนยบัญชาการเหตุการณ 

แผนผังแสดงสถานการณ 

โตะทราย ผบ.เหตุการณ 

หองประชุม/บรรยายสรุป 

ฝายแผน/ยุทธการ ฝายประสานขอมูล ฝายเจรจาตอรอง 

ฝายสืบสวน/ฝายขาว สนับสนุน/ฝายสงกำลังบำรุง 
ฝายประชาสัมพันธ 

ประสานส่ือมวลชน 

ฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ 

เชน ธุรการ/การเงิน 

ฝายสอบสวน 

นักกฎหมาย 

หองสอบปากคำ 

แผนที่ / แผนผัง / ภาพถาย แผนผังแสดงสถานการณ 
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2.2 บทบาทและภาระหนาที่ของผูบัญชาการเหตุการณ 
 ในการเขาแกไขปญหาวิกฤตการณเพ่ือใหคล่ีคลายไปสูสภาวะปกติโดยเร็ว หรือสามารถ       

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ จำเปนจะตองทำงานประสานกัน มีการจัดการ

ความรับผิดชอบเปนสัดสวนอยางชัดเจนวาแตละสวนน้ัน จะตองรับผิดชอบในเร่ืองใดบาง จะตองมี

กลุมบุคคลซึ่งจะทำหนาที่บริหารเหตุการณ และเพ่ือใหการบริหารเหตุการณเปนเอกภาพ จึงจะตองมี

ผูนำที่จะเปนผูตัดสินใจวาจะลงมือปฏิบัติการแกไขปญหาวิกฤตการณอยางไร โดยอาศัยขอมูลที่ไดรับ

มาจากฝายบริหารวิกฤตการณมาพิจารณากอนสั่งการ 

  

ฝายบริหารวิกฤตการณ 

ประกอบดวย 

 - ผูบัญชาการเหตุการณ (ผบ.เหตุการณ) และรองผูบัญชาการเหตุการณ 

 - ฝายแผนและยุทธการ 

 - ฝายสืบสวนและการขาว 

 - ฝายสนับสนุนและสงกำลังบำรุง 

 - ฝายประสานขอมูล 

 - ฝายสอบสวนและกฎหมาย 

 - ฝายเจรจาตอรอง 

 - ฝายประชาสัมพันธ 

 - ฝายธุรการและการเงิน 

 

 2.2.1 ผูบัญชาการเหตุการณ  

 เมื่อเกิดเหตุวิกฤตการณนั้นจำเปนที่จะตองมีผูมีอำนาจในการส่ังการ ในการแกไขปญหา

วิกฤตการณใหคลี่คลายโดยเร็ว ซึ่งบุคคลผูนี้จะมีอำนาจเด็ดขาดในการสั่งการ เรียกวา ผูบัญชาการ

เหตุการณ  บุคคลนี้จะเขาควบคุมการปฏิบัติงานทันทีที่เขาไปยังสถานที่เกิดเหตุ และบริหารงานรวม

กับฝายบริหารวิกฤตการณจนกวาวิกฤตการณนั้นจะยุติลง การเปนผูบัญชาการเหตุการณจะเกิดได 

ดังน้ี 

 1) ผูบัญชาการเหตุการณเบ้ืองตน หมายถึง เจาหนาท่ีซึ่งมียศหรือตำแหนงสูงสุดท่ีอยูใน

สถานท่ีเกิดเหตุขณะน้ัน และมีอำนาจหนาที่โดยตรงเก่ียวกับวิกฤตการณท่ีเกิดขึ้นนั้น บุคคลผูนี้จะ          

รับผิดชอบเหตุการณจนกระท่ังมีผูบังคับบัญชาท่ีเหนือกวาหรือมีผูที่ไดรับการแตงตั้งโดยตรงมา                        

รับผิดชอบเหตุการณตอไป โดยในการสงมอบความรับผิดชอบนั้นจะตองมีการจัดการใหผูบังคับ

บัญชาที่มารับมอบน้ันไดรับทราบสถานการณและขอมูลที่จำเปน (กองบัญชาการศึกษา, 2545 : 172) 

 2) ผูบัญชาการเหตุการณที่ไดรับการแตงตั้ง หมายถึง เจาหนาท่ีซึ่งไดรับการกำหนด           

โดยกฎหมาย หรือตามแผน, คำสั่งที่กำหนดไวเปนการเฉพาะ ตัวอยาง เชน 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 
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 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ
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 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
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 - พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  

  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เปนกฎหมายท่ีบัญญัติถึงขอบเขต

ของภัยพิบัติ อำนาจหนาที่ของหนวยงานในการแกไขภัยพิบัติ ตลอดจนผูมีอำนาจส่ังการบังคับบัญชา

ในการเกิดภัยพิบัติ  

  ในกรณีสาธารณภัย ซึ่งหมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย, 

สัตว, พืช ตลอดจนภัยซึ่งที่มีผลกระทบตอสาธารณภัย ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทำใหเกิด อุบัติเหต ุ

หรือเหตุ อื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสิน

ของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรม (มาตรา 4)  

  เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนแลว กรณีมิใชสาธารณภัยรายแรงอยางยิ่งนั้น บุคคลท่ีจะเปน         

ผูบัญชาการคือ 

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจควบคุมและกำกับปองกันบรรเทา

สาธารณภัยทั่วราชอาณาจักร (มาตรา 13) 

  ผูวาราชการจังหวัด รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด          

(มาตรา 15) 

  นายอำเภอ (รวมปลัดอำเภอผูเปนหัวหนากิ่งอำเภอ) รับผิดชอบในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตอำเภอ (มาตรา 4 ประกอบ มาตรา 19) 

  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต

กรุงเทพมหานคร (มาตรา 32) 

  ในกรณีเกิดสาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง กฎหมายฉบับนี้กำหนดใหนายกรัฐมนตรีหรือ        

รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย มีอำนาจสั่งการผูบัญชาการ (รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย) ผูอำนวยการ (ผูวาราชการจังหวัด, นายอำเภอ, ผูบริหารองคกรสวนทองถ่ิน,  

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) หนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหดำเนินการ 

อยางใดอยางหนึ่งเพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 31) 

 

 - พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 

  ในกรณีมีสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งหมายถึง สถานการณท่ีกระทบตอความสงบเรียบรอย

ของประชาชน หรือเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ การกอการรายหรือภัยที่อาจทำใหประเทศตกอยูใน

ภาวะคับขัน หรือภัยที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ เชน เกิดภัยพิบัติสาธารณะที่เปนเหตุการณ

รุนแรง (กรณีคลื่นสึนามิ) ซึ่งเหตุการณเหลานี้จะสงผลเสียหายรายแรงตอประชาชน จำเปนตองมีการ

บริหารจัดการอยางรวดเร็ว ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงใหอำนาจนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรีประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งเปนผลใหอำนาจของรัฐมนตรีตามกฎหมายนั้นมา

เปนอำนาจของนายกรัฐมนตรีเปนการชั่วคราว (มาตรา 5, 7 วรรแรก) เพื่อใหการวางแผน การสั่งการ
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และการแกไขสถานการณเปนไปโดยมีผูรับผิดชอบในระดับสูง ซึ่งจะทำใหการปฏิบัติงานมีเอกภาพ 

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพและเม่ือนายกรัฐมนตรีไดรับโอนอำนาจหนาที่ตามมติคณะรัฐมนตรีแลว               

นายกรัฐมนตรีจะสามารถแตงตั้งขาราชการพลเรือน ตำรวจหรือทหารซึ่งมีตำแหนงไมต่ำกวาอธิบดี    

ผูบัญชาการตำรวจ แมทัพ หรือเทียบเทาเปนพนักงานเจาหนาท่ีและกำหนดใหเปนหัวหนาผูรับผิด

ชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน (มาตรา 7 วรรคสาม)  หากกรณีวิกฤตการณนั้นไดนำแผนปฏิบัติ

การมาใช เชนนี้ ก็ใหแตงตั้งผูบัญชาการเหตุการณตามที่แผนปฏิบัติการนั้นๆ กำหนดไว เชน แผน

รักษาความสงบ (กรกฎ 52) ของสำนักงานตำรวจแหงชาติกำหนดใหกองบัญชาการตำรวจนครบาล

เปนหนวยหลัก รับผิดชอบแกไขปญหาในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผูบัญชากาน

ตำรวจนครบาลในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุด ซึ่งมีหนาที่รักษาความสงบสุขของประชาชน จึงควรเปน 

ผูบัญชาการเหตุการณ แตหากเปนเหตุการณที่เกิดขึ้น นอกกรุงเทพมหานคร แผนรักษาความสงบ 

(กรกฎ 52) กำหนดใหตำรวจภูธรจังหวัดเปนหนวยงานหลักในการแกไขปญหา โดยใหมีการปรึกษา

กับผูวาราชการจังหวัด ผูบัญชาการเหตุการณ จึงควรเปนผูบังคับการตำรวจภูธร เปนตน 

 ในกรณีเปนเหตุการณวิกฤตและจะตองแตงต้ังผูบัญชาการเหตุการณ แตเนื่องจากไมมี

กฎหมายระบุชัดเจน หรือไมไดนำแผนปฏิบัติการมาใชแกไขวิกฤต การที่จะใหบุคคลใดเปน 

ผูบัญชาการเหตุการณ เชนนี้ ใหพิจารณาจากภารกิจและความรับผิดชอบของหนวยงานเปนสำคัญ 

หรือหาก ขอเท็จจริงหรือสถานการณเปล่ียนแปลงไป ก็อาจตองปรับเปล่ียนผูบัญชาการเหตุการณ  

ได เชน ในกรณีเกดิเพลิงไหมในกรุงเทพมหานคร ซึ่งตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยฯ กำหนดใหเปนอำนาจจัดการโดยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร แตหากขอเท็จจริงเปนท่ียุติวา 

เชื่อไดวาเหตุเพลิงไหมเกิดจากการกอวินาศกรรม เชนนี้ เห็นไดวาเหตุการณภัยพิบัติเปลี่ยนไป เชนนี้                

ผูบัญชาการเหตุการณ จึงควรตองเปนเจาพนักงานตำรวจ เพราะมีหนาท่ีโดยตรงที่จะดูแลความสงบ

เรียบรอยของประชาชน เปนตน 

 2.2.2 ขอพิจารณาในการแตงต้ังผูบัญชาการเหตุการณ  

   ในการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนผูบัญชาการเหตุการน้ัน จะตองพิจารณาวาบุคคลผู

นั้น ควรจะตองมีประสบการณในการแกปญหาเชนเดียวกันนี้และประสบความสำเร็จมาแลวในอดีต  

มีผลงานในการแกไขปญหาวิกฤตอันเปนที่ยอมรับ มีภาวะผูนำ สามารถบริหารงานไดเปนอยางดี  

มีบุคลิกสุขุมเยือกเย็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น สามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่น

ไดเปนอยางดี เปนบุคคลท่ีมีความรอบรูในส่ิงที่จะตองปฏิบัติเมื่อเขาสูภาวะวิกฤตและมีความยืดหยุน

ในการปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันจะตองกลาตัดสินใจ เมื่อถึงจุดวิกฤตและเปนที่ยอมรับจากเพื่อน 

รวมงาน ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับหนาที่ผูบัญชาการเหตุการณ จึงมีความสำคัญเปนอยางยิ่ง 
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 2.2.3 ภาระหนาที่ของผูบัญชาการเหตุการณ 

   1) รับผิดชอบภารกิจในการแกไขวิกฤตการณ ควบคุมมิใหเหตุการณนั้นขยาย

ออกไป รับฟงการบรรยายสรุปจากผูประสบเหตุคนแรกและประเมินสถานการณ แลวกำหนดฝาย

บริหารวิกฤตการณ เพื่อชวยเหลือในการแกไขปญหาวิกฤตการณ และจัดต้ังศูนยบัญชาการเหตุการณ 

   2) กำหนดเปาหมายในการแกไขปญหาวิกฤตน้ัน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย

ของประชาชน บุคคลที่เกี่ยวของและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ในการกำหนด 

เปาหมายในการปฏิบัติงาน จะตองพิจารณาจากกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล ผูบังคับบัญชา และ

หลักสิทธิมนุษยชน 

   3) กำหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน เพื่อทำใหเหตุการณไมขยายออกไป โดย

ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคคลเปนหลัก และจัดลำดับความสำคัญและความเรงดวนของ

วัตถุประสงค 

   4) เขาประชุมกับฝายบริหารวิกฤตการณ และหนวยงานที่เกี่ยวของแลวนำ

ขอมูลที่ไดรับมากำหนดแผนการจัดการเหตุการณ 

   5) ติดตามสถานการณและควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหารวิกฤตการณ

และฝายปฏิบัติใหเปนไปตามแผนงานที่กำหนด หากสถานการณเปล่ียน จะตองปรับเปลี่ยนแผนงาน

ใหสามารถแกไขปญหาวิกฤตได 

   6) เขารวมในการวางแผนกับฝายแผนหรือยุทธการ และกำหนดมาตรฐานของ

การปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสถานการณ หากเห็นวาสถานการณมีความเส่ียงภัยสูงก็จะตองใหทีม

ปฏิบัติการพิเศษเขาแกไขสถานการณ เปนตน 

   7) เมื่อเหตุการณมีความรุนแรงมาก มีความเสี่ยงภัยสูง หากปลอยไวจะเกิด

อันตรายตอชีวิตบุคคลได จำเปนจะตองตัดสินใจใชทีมปฏิบัติการพิเศษเขาแกไขสถานการณ กอนการ

ตัดสินใจใชกำลัง จะตองประเมินสถานการณ ฟงบรรยายสรุปของฝายยุทธการ ประเมินความเสี่ยง

กอนการอนุมัติใชแผน 

   8) เมื่อเหตุวิกฤตยุติแลว จะตองดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยให

แตละฝายที่รวมบริหารวิกฤตการณรวมทำการประเมินผล จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อเปน

แนวทางในการปรับปรุงแผน หากเกิดเหตุการณเชนเดียวกันนี้ในอนาคต 
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การใชกำลังมีความจำเปนหรือไม 

ยังรอได จำเปนตองโจมตีตอนนี้ 

จึงจะไดเปรียบทางยุทธวิธีหรือ 

ภยันตรายกำลังจะเกิดแกตัวประกัน 
เจรจาตอไป 

1. ถาโจมตีตอนนี้ 

2. เมื่อมีอันตรายเกิดข้ึนจะคุมคา 

 ความเสี่ยงหรือไม 

อัตรายรุนแรงที่จะเกิดมากกวา 

ที่จะแกไขเหตุการณไดปลอดภัย 

โอกาสสำเร็จมีมากกวาเกิดอันตราย 

รุนแรง 

รอ - เจรจาตอไป อันตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากการโจมตี 

ยอมรับไดหรือไม 

ไมนาจะเกิดอันตรายมากหรือ 

มองในภาพรวมยอมรับได 

ยอมรับไมไดมีอันตรายสูง 

รอ - เจรจาตอไป อนุมัติใชกำลังแกปญหาตามวิธี 

ที่ไดอนุมัติ 

(วิทยาลัยการตำรวจ, 2552 : 41)  

▼

▼▼

▼

▼

▼▼

▼ ▼

▼▼

▼▼

ผังแนวคิดการตัดสินใจของผูบัญชาการเหตุการณในการใชกำลัง 
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 2.2.4 รองผูบัญชาการเหตุการณ  

   ในกรณีที่วิกฤตการณมีความซับซอนมาก หรือวิกฤตการณขนาดใหญ ผูบัญชาการ

เหตุการณ ควรจะตองแตงตั้งรองผูบัญชาการเหตุการณ เพื่อคอยชวยเหลือ หรือใหขอเสนอแนะบาง

ประการแกผูบัญชาการเหตุการณ รองผูบัญชาเหตุการณอาจตองทำหนาที่แทนผูบัญชาการเหตุการณ 

บริหารเหตุการณในกรณีท่ีผูบัญชาการเหตุการณ ไมอาจทำหนาท่ีไดชั่วคราว รองผูบัญชาการ

เหตุการณจะตองอยูรวมกับผูบัญชาการเหตุการณ ในการบริหารเหตุการณ และหากรองผูบัญชาการ

เหตุการณมีความสันทัดในดานกฎหมาย จะมีสวนชวยเหลือผูบัญชาการเหตุการณเปนอยางมาก เม่ือ

ตองตัดสินใจสั่งการ รองผูบัญชาการเหตุการณอาจเปนคนที่บรรยายความคืบหนาของสถานการณ

และแนวทางแกไขปญหา ไปยังผูบังคับบัญชาระดับสูง เพราะจะชวยใหผูบัญชาการเหตุการณสามารถ

บริหารเหตุการณไดอยางตอเนื่อง 

  

2.3 บทบาทและภาระหนาที่ของฝายบริหารวิกฤตการณ 

 2.3.1 ฝายแผนและยุทธการ 

 เปนฝายท่ีมีความสำคัญในการวางแผนใหฝายปฏิบัติงานเขาดำเนินการแกไขปญหาวิกฤต 

ฝายแผนและยุทธการจะตองดำเนินการวางแผนรวมกับผูบัญชาการเหตุการณ และฝายปฏิบัติงาน 

โดยในการวางแผนน้ัน จะตองอาศัยขอมูลจากฝายสืบสวนหาขาว ฝายปฏิบัติการ ฝายเจรจาตอรอง        

ฝายสนับสนุน ตลอดจนฝายกฎหมาย ฝายแผนและยุทธการจะตองวิเคราะหสถานการณ หาแนวทาง

การแกไขปญหา นำเสนอผูบัญชาการเหตุการณเพื่อตัดสินใจ และหากสถานการณเปล่ียนแปลงไป  

ก็จะตองปรับแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนไป การเขียนแผนจะตองสอดคลอง

กับเปาหมายท่ีผูบัญชาการเหตุการณไดกำหนดไว แผนท่ีดีจะมีสวนสำคัญสำหรับการแกไขปญหา

วิกฤตเพราะแผนวิกฤตการณจะชวยผูบริหารวิกฤตการณและเจาหนาที่ผูปฏิบัต ิ สามารถปฏิบัติงาน

เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย เปนระเบียบและควบคุมสถานการณได นอกจากนี ้แผนท่ีดีจะตองระบุ

ขอบขายอำนาจหนาที่รวมทั้งแนะแนวทางในการปฏิบัติ และจะตองเปนลายลักษณอักษร 

 

 ขั้นตอนในการวางแผนรองรับวิกฤตการณ 

 1) ในการวางแผนน้ัน ฝายแผนและยุทธการ จะตองวิเคราะหสถานการณ และระดับ

ความเสี่ยงภัยและจุดออน จุดแข็ง จากนั้นจึงกำหนดเปาหมายของแผน รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตรใน

การใชแผนและกลยุทธในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร กำหนดหนวยงาน เจาหนาท่ีที่จะตองเขา

รวมในการวางแผน เพราะการนำหนวยงานที่เกี่ยวของกับเหตุวิกฤตการณมารวมในการวางแผน โดย

เฉพาะการกำหนดความรับผิดชอบของบุคคลระดับหัวหนาหนวยตางๆ ที่จะตองเขารวมปฏิบัติงาน

ดวยกัน จะทำใหการประสานการปฏิบัติและการใชทรัพยากรของหนวยน้ัน เปนไปดวยความสะดวก 

หากวิกฤตการณนั้นเกี่ยวของกับธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเอกชน ก็ควรจะตองนำภาคเอกชนเขา
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 การบริหาร
วิกฤตการณ
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การบริหาร
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

รวมในการวางแผนเชนกัน เพราะภาคเอกชน อาจชวยเหลือในดานขอมูลของธุรกิจ และทรัพยากรท่ี

จะตองใชในการแกไขปญหาได 

 2) จัดทำรายการบัญชีทรัพยากร ในการบริหารวิกฤตการณยอมตองมีความตองการ

ทรัพยากรและขอมูลหลากหลาย ในกระบวนการขั้นตอนของการจัดทำแผนงาน จะตองมีการทำ

รายการบัญชีทรัพยากรซึ่งมีอยู สภาพของทรัพยากรท่ีจะตองนำมาใชในการปฏิบัติงาน และควรจะ

ตองบันทึกรายละเอียดของทรัพยากรดวย เชน โรงพยาบาลที่อยูใกลเคียง ขนาดกี่เตียง, มีอุปกรณ

พอท่ีจะรองรับ ผูบาดเจ็บไดระดับใด, รถดับเพลิงที่สามารถฉีดน้ำไดในความสูงระดับตึกก่ีชั้น, ถนนท่ี

อยูใกลสถานที่เกิดเหตุ ขนาดความกวางเทาใด คุณภาพของถนนเปนอยางไร เพียงพอรองรับรถขนาด

ใหญไดหรือไม, ความรูความสามารถหรือความชำนาญของเจาหนาท่ีที่จะเขาปฏิบัติงานอยูในระดับ

ใด, แผนผังของอาคารสถานที่หรือรูปแบบสถาปตยกรรมของที่สาธารณะเปนอยางไร เปนตน  

ฝายวางแผนจะตองศึกษาวิเคราะหความตองการอยางละเอียดวาตองการ ทรัพยากรใดบาง จำนวน

เทาใด คุณภาพของทรัพยากรอยูในระดับใด หากเล็งเห็นวาทรัพยากรไมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติ

งาน ก็จะตองเสนอความตองการใหฝายสนับสนุนจัดหามาใหตามคุณสมบัติที่ระบุ ซึ่งในการระบุ

คุณสมบัติของทรัพยากรที่ตองการนั้น จะตองระบุในรายละเอียดท่ีตองการดวย เชน รถบรรทุกขนาด 

1 ตัน พรอมน้ำมันดีเซลเต็มถัง จำนวน 3 คัน, เชือกกูภัยแบบเคินเมนเทิล (Kernmantel) ความยาว 

50 เมตร เปนตน 

 3) การเขียนแผนจะตองทำเปนลายลักษณอักษร ซึ่งบรรยายระดับความสามารถในการ

เขารับสถานการณวิกฤตที่เกิดขึ้น แผนนั้นจะตองอยูในวิสัยที่จะตองดำเนินการได ประเด็นสำคัญที่จะ

ตองระบุในแผนก็คือ วัตถุประสงคของแผน, สถานการณของความเส่ียงและจุดออน, สมมุติฐานของ

การปฏิบัตทิี่สำคัญ หลักการที่ใชในการพัฒนาสรางแผน, คำอธิบายการจัดหัวขอของแผน, หนวยงาน

และความรับผิดชอบของหนวยงานที่อยูในแผน, มาตรการตางๆ วาดวยการบังคับบัญชา, สั่งการและ

การคุมการปฏิบัติการ, ทรัพยากรที่มี การบริหารงานดานสงกำลังบำรุงและกระบวนการข้ันตอนตางๆ 

ในการใหการสนับสนุนตอการปฏิบัติ (สำนักงานชวยเหลือการตอตานการกอการราย กระทรวงการ

ตางประเทศสหรัฐอเมริกา, 2544 : 192)  

 ภาระหนาที่ของฝายแผนและยุทธการ 

 1) รวบรวมขอมูลที่ไดรับมาจากฝายสืบสวนหาขาว, ฝายเจรจาตอรอง, ฝายสอบสวนหรือ

กฎหมาย บันทึกสถานการณตางๆ ที่ไดรับจากฝายสืบสวนหาขาวหรือจากการนำเสนอของสื่อมวลชน  

แลวนำมาวิเคราะหสถานการณ แนวโนมของสถานการณท่ีอาจเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงและจุดออน 

หากตองเขาปฏิบัติการ 

 2) ติดตามสถานการณใกลชิดเพราะวิกฤตการณอาจเปล่ียนแปลงหรือมีเหตุแทรกซอน      

ไดเสมอ 

 3) ศึกษาจากแผนในอดีตที่เคยนำมาใชแกไขวิกฤตการณที่เกิดข้ึนในกรณีเดียวกัน วาไดใช

วิธีการใดในการแกไขปญหา มีขอดีขอเสียอยางไร เพื่อนำขอดีมาปรับใชในการวางแผน 
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 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
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 4) จัดทำบัญชีทรัพยากร กำลังพลที่จะตองใชในการปฏิบัติงานและหากไมเพียงพอ          

จะตองจัดทำคำขอทรัพยากรเพ่ิมเติม โดยจะตองระบุคุณสมบัติของทรัพยากร, จำนวน, สภาพของ

ทรัพยากรอยางชัดเจน 

 5) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการแกไขปญาวิกฤต โดยเชิญหัวหนาหนวยเขา

รวมในการวางแผน เพื่อความสะดวกในการรวมมือของขอมูลและทรัพยากร หรือเชิญผูเช่ียวชาญ

เฉพาะดานมารวมใหขอมูลในการแกปญหา 

 6) บรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ พื้นที่วิกฤต ความเส่ียง สภาพของทรัพยากรและ

ความพรอมในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหผูบัญชาการเหตุการณ หรือผูบังคับบัญชาทราบ             

และบันทึกขอมูลตางๆ ที่เกิดขึ้น หรือเปล่ียนแปลงลงในกระดานสถานการณ 

 7) ประเมินสถานการณ โดยพิจารณาจากลักษณะของสถานการณเปนอยางไร มีอันตราย

ใดบาง ขนาดของพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณ แนวทางการกันพื้นที่ออกจากพ้ืนที่วิกฤต 

กำหนดสถานที่สำหรับเปนพื้นที่ปฏิบัติการ (Staging Area) กำหนดเสนทางเขาออกที่ปลอดภัยและ

เหมาะสม ในการลำเลียงบุคลากรและอุปกรณตางๆ ระบุถึงปญหาดานความปลอดภัยท่ีอาจเกิดขึ้น

และแนวทางแกไข 

 8) เขียนแผนงาน โดยกำหนดยุทธศาสตรหลักและยุทธศาสตรรอง จัดองคกรท่ีเขารวม      

ปฏิบัติการตามแผน รวมท้ังกำหนดขอบเขต ภารกิจของแตละหนวย, กำหนดยุทธวิธีของผูปฏิบัติ  

รวมทั้งพิจารณาขอจำกัดในการดำเนินการตามยุทธวิธี พิจารณาถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติการ

ตามแผน เพื่อนำเสนอแผนใหผูบัญชาการเหตุการณตกลงใจ ในกรณีเหตุวิกฤตมีแนวโนมจะตองมี

ระยะเวลานาน จะตองจัดทำแผนผลัดเปลี่ยนกำลังพล และอุปกรณดวย เพื่อปองกันความเหนื่อยลา

ของบุคลากร 

 9) บันทึกและดูแลขอมูลเอกสารท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับเหตุวิกฤตการณ ทำรายงานเหตุการณ 

บันทึกการสื่อสาร รายงานสถานะของเหตุการณคำรองขอตางๆ 

  

 2.3.2 ฝายสบืสวนและการขาว 

 ฝายสืบสวนและการขาวจะเปนฝายที่แสวงหาขอมูลใหกับฝายแผนและยุทธการ เพื่อนำมา

ประเมินสถานการณ การรวบรวมขาวสารนั้น อาจใชวิธีการรวบรวมจากแหลงขาวเปด คือ รวบรวม

จากตนเรื่องขาวที่ไมไดปดบังซอนเรน เชน ขาวสารจากสื่อสิ่งพิมพ, วิทยุ โทรทัศน หรือรวบรวมจาก

แหลงขาวปด คือการหาขาวโดยการปฏิบัติการลับท่ีฝายตรงขามไมรูตัว เชน สะกดรอยติดตาม,  

ใชสายลับเฝาสังเกตจากหนวยจูโจม, หรือรวมรวมจากแหลงขาวก่ึงปด คือ การหาขาวท่ีไดจาก

เอกสารท่ีไมไดเผยแพรตอสาธารณชน เอกสารราชการภาพถายแผนท่ีที่มิไดกำหนดช้ันความลับ  

เมื่อไดขาวมาจากวิธีการดังกลาวแลว จะตองประเมินความนาเชื่อถือ ความแนนอนของขาว วิเคราะห

และตรวจสอบขาวสารที่ไดประเมิน กอนที่จะสงตอขาวไปยังฝายที่เกี่ยวของ 
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 ภาระหนาที่ของฝายสืบสวนและการขาว 

 1) แสวงหาขอมูลขาวสารของสาเหตุท่ีทำใหเกิดวิกฤตการณ สังเกตส่ิงบอกเหตุของ          

ความนาจะเปนในการใชความรุนแรง เชน กระแสตอบรับของมวลชน ความหนาแนนของฝูงชน  

มีแกนนำกลุม การตั้งขอเรียกรองหรือต้ังเงื่อนไข ซึ่งขอมูลขาวสารเหลานี้ ฝายแผนจะไดนำมา

วิเคราะหแนวโนม ของความรุนแรงได 

 2) รวบรวมพยานหลักฐานท้ังจากสถานที่เกิดเหตุ สถานที่ใกลเคียง สอบถามบุคคลที่อยู

ใกลชิดกับเหตุการณแลวตรวจสอบความนาเชื่อถือของขาวที่ไดรับ สอบปากคำจากผูเสียหาย  

ตัวประกัน ประจักษพยาน เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม บันทึกรายละเอียดในการสอบปากคำและระบุชื่อ, 

ที่อยู เบอรโทรศัพทไว เพราะหากฝายสอบสวนตองการตัวจะไดติดตามไดงาย ในบางกรณีอาจตอง

ทำการบันทึกภาพและเสียงไวเปนหลักฐาน ในการดำเนินคดีกับผูกระทำความผิด ขณะเดียวกันควร

บันทึกภาพและเสียงการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไวเพื่อเปนหลักฐานแสดงความบริสุทธิในการดำเนินการ 

 3) ประสานหาขอมูลขาวสารกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กองบัญชาการตำรวจสันติบาล 

เพื่อขอทราบรายช่ือแกนนำ กลุมที่เคลื่อนไหว กองบัญชาการตำรวจตรวจคนเขาเมือง เพ่ือขอทราบ       

รายละเอียดการเขาออกของคนราย กองทะเบียนประวัติอาชญากร, กรมราชทัณฑ เพ่ือขอทราบ

ประวัติคนราย สำนักงานทะเบียนราษฎร เพื่อขอทราบรูปถาย ที่อยู, สำนักงานผังเมือง เทศบาล  

เพื่อขอทราบแผนผังอาคารสถานที่ หากตองมีการจูโจม ชิงตัวประกันหรือขอภาพจากโทรทัศน

วงจรปดที่เทศบาลติดตั้งไว เปนตน 

 4) สืบสวนหาขาวตามที่ฝายแผนยุทธการตองการ 

 

 ขอมูลสำคัญที่จะตองหาขาวในกรณีการชุมนุมสาธารณะ คือ 

 (1) กลุมผูชุมนุมเปนใคร เดือดรอนจากปญหาใด หรือเปนการชุมนุมเกี่ยวกับการเมือง         

ใครเปนแกนนำ เพราะสิ่งเหลาน้ีจะเปนตัวบงช้ีวาผูชุมนุมจะมีแนวทางดำเนินการอยางไร ซึ่งสามารถ

วิเคราะหไดจากใบปลิวโจมตี การออกขาว การชักชวนของแกนนำ 

 (2) เปาหมายของกลุมผูชุมนุม บางกลุมอาจเปลี่ยนแปลงเปาหมาย ตั้งเงื่อนไขเพิ่มเติม        

เพื่อใหเกิดความรุนแรง 

 (3) กลุมผูชุมนุมมีศักยภาพกอเหตุไดมากนอยเพียงใด มีกองกำลัง มีอาวุธ หรือ             

มีผูสนับสนุนหรือไม พฤติกรรมที่ผานมาของกลุมผูชุมนุมมีความรุนแรงหรือไม เหตุรายแรงที่สุดที่เกิด

ขึ้นจากการชุมนุมของกลุมนี้คืออะไร 

 (4) บุคคลท่ีถูกโจมตีเปนใคร ขอเรียกรองหรือเง่ือนไขท่ีแกนนำใชเชิญชวนใหมารวมตัว

ชุมนุมเปนไปไดมากนอยเพียงใด ลักษณะการพูดปลุกเราอารมณของแกนนำมีผลตอผูชุมนุมเพียงใด 

 (5) การชุมนุมจะใชสถานท่ีใดในการชุมนุม มีการเคล่ือนยายผูชุมนุมไปยังสถานท่ีใดบาง 

กำหนดการเลิกการชุมนุมเมื่อใด และมีกำหนดการชุมนุมครั้งตอไปเมื่อใด ที่ไหน ดวยเง่ือนไขใด,               
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สถานที่ที่จะชุมนุมมีลักษณะแผนผังและการจราจรเปนอยางไร หากมีการสลายการชุมนุม ผูชุมนุมจะ

เคลื่อนยายไปดานใดไดบาง 

 (6) สิ่งบอกเหตุวากลุมผูชุมนุมจะใชความรุนแรง ซึ่งฝายขาวจะตองพิจารณาจากความหนา

แนนของฝูงชน เง่ือนไขหรือขอเรียกรองที่แกนนำยกข้ึนเชิญชวนน้ัน ไดรับความสนใจจากกลุม         

ผูชุมนุมมากนอยเพียงใด มีการเตรียมการวางแผนจัดสรรหนาที่ภายในกลุมผูชุมนุมหรือไม มีการ 

เตรียมวัสดุอุปกรณในการปดกั้นเสนทางจราจรหรือสถานที่ใดหรือไม 

 (7) ความรูสึกของประชาชนทั่วไปที่มีตอกลุมคนที่มาชุมนุม 

 (8) จำนวนผูชุมนุม ฝายขาวจะตองทำการประมาณการจำนวนของผูชุมนุม ซึ่งจะใชเกณฑ

ประมาณการ โดยพิจารณาจากพ้ืนที่ในกรณีที่ทราบจำนวนพ้ืนที่แนชัดวาพื้นที่นั้นจำนวนก่ีตาราง

เมตร แลวพิจารณาวาใน 1 ตารางเมตรที่มีกลุมผูชุมนุมนั้นมีจำนวนผูชุมนุมเทาไหร เมื่อนำจำนวนคน

ที่อยูใน 1 ตารางเมตรไปคูณกับพื้นที่ก็จะสามารถกำหนดจำนวนผูชุมนุมได 

 แตกรณีของตำรวจกรุงวอชิงตันดีซี ไดใชหลักการประมาณการจำนวนผูชุมนุมดังนี้ 

 - ผูชุมนุมนั่งหรืออยูกันแบบใกลชิด หนาแนนประมาณ 5 คน ตอ 1 ตารางหลา 

 - แบบหนาแนนปานกลาง หนาแนนประมาณ 3 คน ตอ 1 ตารางหลา 

 - แบบหลวม หนาแนนประมาณ 1 คน ตอ 1 ตารางหลา 

 - สนามฟุตบอลมาตรฐาน ขนาดยาว 100 หลา กวาง 50 หลา แบบหนาแนนมากสุด  

ผูชุมนุมประมาณ 25,000 คน แบบปานกลาง 15,000 คน แบบหลวม 5,000 คน 

 

 ขอมูลสำคัญที่จะตองหาขาวในกรณีประทุษราย หรือกรณีจับตัวประกัน 

 (1) ขอมูลสวนตัวของหัวหนากลุมคนราย เชน ชื่อ ตำหนิรูปพรรณ, สถานภาพ, การศึกษา, 

สถานที่ทำงาน, บุคคลที่คนรายมีความสัมพันธดวย, บุคคลที่มีอิทธิพลตอคนรายมากที่สุด, ประวัติ 

อาชญากร ประวัติสุขภาพ, สุขภาพจิต ความสามารถพิเศษของคนราย พฤติกรรมของคนรายในอดีต 

 (2) จำนวนคนราย, อาวุธที่คนรายใช, ขอเรียกรองที่คนรายตองการ, มีการกำหนดเสนตาย 

จากคนรายหรือไม, กิจกรรมที่คนรายกระทำขณะอยูในวิกฤตการณ ซึ่งสังเกตไดจากการเฝาดู วิธีการ

สื่อสารที่คนรายใชติดตอกับเจาหนาที่หรือติดตอระหวางกัน 

 (3) ขอมูลสวนตัวของเหย่ือหรือตัวประกัน เชน ตำหนิรูปพรรณ ลักษณะเดน ลักษณะ

เครื่องแตงกาย, ปญหาดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต, ความสัมพันธระหวางเหยื่อและคนราย  

 (4) จำนวนเหย่ือหรือตัวประกัน มีบุคคลสำคัญรวมอยูในกลุมตัวประกันหรือไมและเปน

ใคร กิจกรรมท่ีตัวประกันกระทำ, บริเวณท่ีตัวประกันอยู, มีคนรายควบคุมมากนอยเพียงใด มีการ

ผลัดเปลี่ยน หรือมีจุดใดที่มียามประจำหรือไม ซึ่งสังเกตไดจากการเฝาดู 

 (5) ขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีเกิดเหตุ แสวงหาพิมพเขียว แผนผังการจัดแบงพ้ืนที่ การกั้นหอง 

แผนผังของภายในตัวอาคาร ประตูหนาตาง, ชองระบายอากาศ, เครื่องกีดขวางภายในตัวอาคาร หรือ
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ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

บริเวณของสถานท่ีเกิดเหตุ, ระบบรักษาความปลอดภัยของสถานท่ี, จุดติดต้ังโทรทัศนวงจรปด,  

หาตัวบุคคลท่ีจะสามารถบอกสภาพอาคารหรือสถานท่ีเกิดเหตุ เชน พนักงานทำความสะอาด,  

พนักงานรักษาความปลอดภัย บุคคลที่ทำงานภายในสถานที่ เปนตน 

 

 ขอมูลสำคัญที่จะตองหาขาวในกรณีภัยพิบัติ 

 (1) ในกรณีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ จะตองหาขอมูลเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุวา         

มีความเสียหายเพียงใด, ระดับของความเสียหาย, ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณมีจำนวนเทาใด, กรณี

จะตองอพยพจะตองใชเสนทางใดที่เหมาะที่สุด, บุคคลที่สูญหายเปนใคร, บริเวณที่พบเห็นหรือติดตอ

กับบุคคลท่ีสูญหายคร้ังสุดทายที่ไหน เม่ือใด, บริเวณอาคารสถานท่ีกอนท่ีถูกโคลนถลมอยูที่พิกัดใด,                

และลักษณะของพ้ืนดินบริเวณน้ันเปนอยางไร สามารถรองรับหนวยกูภัยไดหรือไม, ผูบาดเจ็บ ผูตาย  

มีจำนวนเทาใด 

 (2) ในกรณีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย เชน เรือโดยสารขนาดใหญลม หรือ

อากาศยานตก ขอมลูที่ฝายขาวจะตองสืบหา คือ สถานท่ี พิกัดลาสุด วาอยูที่ใด เวลาใด, มีการติดตอ

ครั้งสุดทายกับศูนยวิทยุเมื่อใด, สภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศบริเวณที่จะทำการคนหาเปน

อยางไร จำนวนผูโดยสาร เชน ตำหนิรูปพรรณของผูโดยสาร อุปกรณประจำตัวของผูโดยสาร หรือ 

ลูกเรือ จำนวนผูไดรับบาดเจ็บ, สภาพของเสนทางคมนาคมในการอพยพผูบาดเจ็บออกจากสถานท่ี

เกิดเหตุ 

  

 2.3.3 ฝายสนับสนุนและสงกำลังบำรุง 

 ฝายสนับสนุนและสงกำลังบำรุงเปนฝายท่ีจัดหาทรัพยากรในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต 

ซึ่งทรัพยากรนั้นแบงเปน ทรัพยากรดานกำลังคน ทรัพยากรดานขอมูลและทรัพยากรดานวัสดุ ฝายนี้

จะเปนฝายท่ีรับผิดชอบในการจัดหาบริการและสนับสนุน บุคคล, ขอมูลและวัสดุตางๆ ตามท่ีฝาย

อื่นๆ ตองการเปนฝายที่อำนวยความสะดวกในการจัดต้ังศูนยบัญชาการเหตุการณ, ศปก.สน. และ

จัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ตามที่แตละฝายรองขอ 

 

 ภาระหนาที่ของฝายสนับสนุนและสงกำลังบำรุง 

 1) อำนวยความสะดวกในการจัดต้ังศูนยบัญชาการเหตุการณ (บก.เหตุการณ) และ         

ศปก.สน. รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณที่จะตองใชภายในศูนยบัญชาการนั้นๆ 

 2) จัดหา ดูแลรักษาและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่พักของเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงาน 

ทั้งภายในศูนยบัญชาการเหตุการณ, ศปก.สน. และ พื้นที่ปฏิบัติการ 

 3) จัดการเรื่องเสบียงอาหารใหกับกำลังพลทั้งหมด ทั้งสวนท่ีประจำในศูนยบัญชาการ

เหตุการณ, ศปก.สน. และพื้นที่ปฏิบัติการและกำหนดวิธีการรับสงเสบียงอาหารใหชัดเจน เพื่ออาหาร

จะไดไปถึงกำลังพลตามจำนวนที่ตองการภายในเวลาที่กำหนด 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ
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ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 4) จัดหาวัสดุอุปกรณ, ยานพาหนะ ตามวัตถุประสงคของฝายตางๆ ที่ไดรองขอซึ่งในการ

รองขอน้ัน จะตองระบุรายละเอียดหรือคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุอุปกรณตามท่ีรองขอ เชน ฝาย

ปฏิบัติการ ตองการรถยนตบรรทุก จะตองมีรายละเอียดวารถบรรทุกขนาดก่ีตัน, รถดับเพลิงที่

สามารถฉีดน้ำไดสูงกี่เมตร หรือเชือกไนลอนขนาดเสนรอบวงที่นิ้ว ยาวเทาใด เปนตน หากฝายรองขอ

ไมบอกรายละเอียดใหทำการสอบถามกอน 

 5) ตรวจสอบสภาพของวัสดุอุปกรณหรือยานพาหนะใหอยู ในสภาพพรอมใชงาน            

หากสภาพชำรุดใหทำการซอมแซมกอน 

 6) ประสานหนวยงานท่ีมีวัสดุอุปกรณ ประเภทและชนิดเดียวกันกับท่ีฝายแผนหรือ         

ฝายปฏิบัติตองการไวลวงหนา หากมีความจำเปนสามารถดำเนินการรองขอไดทันที 

 7) ประสานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การประปา, การไฟฟา, องคการโทรศัพท, 

หนวยแพทย, หนวยดับเพลิง เปนตน 

 8) ดำเนินการเร่ืองการสงกำลังบำรุงตามแผนปฏิบัติการ และเตรียมการลวงหนาหาก

กรณีเหตุการณขยายใหญขึ้น 

 9) ในกรณีที่มีจำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงานไมมากนัก เจาหนาท่ีฝายสนับสนุนและ      

สงกำลังบำรุง จะมาชวยทำหนาที่ในเรื่องธุรการ การเงินและงบประมาณ บันทึกขอมูล ทรัพยากรวา        

รับมอบจากใคร หนวยงานใด สงมอบใหผูใดรับผิดชอบ เก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับคาใชจายทั้งหมด

ที่ไดใชในการปฏิบัติภารกิจ และประมาณการคาตอบแทนบุคลากรตามระเบียบ 

 

 2.3.4 ฝายประสานขอมูล 

 ฝายประสานขอมูลเปนฝายที่ประสานการปฏิบัติงานในทุกสวนงาน เพื่อใหเกิดความลื่น

ไหลของการสั่งงาน เปนฝายท่ีจะแจงใหทราบถึงความเคลื่อนไหวของวิกฤตการณและภารกิจใหแก

สวนงานแตละฝายทราบวาภารกิจนั้นไดดำเนินการไปในขั้นตอนใด ผลของการปฏิบัติงานที่ผานมา

เปนอยางไร 

 ภาระหนาที่ของฝายประสานขอมูล 

 1) รวบรวมขอมูลที่ไดรับมาจากฝายท่ีเกี่ยวของ ทั้งจากฐานขอมูลเดิมและขอมูลใหม         

มาจัดเปนประเภทขอมูลและทำทะเบียนคุมขอมูล เพื่อสามารถที่จะเรียกใชขอมูลไดทันทีที่ตองการ 

 2) บันทึกรายละเอียดของสถานการณท่ีเกิดขึ้น จัดลำดับขอมูลตามวันเวลา สถานที่          

สภาพของเหตุการณ การปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบ ผลจากการปฏิบัติงาน ลงในกระดาน

สถานการณ ซึ่งในการบันทึกเหตุการณเหลานี้ ควรบันทึกอยางละเอียด เพราะจะนำไปใชในการ

บรรยายสรุปหลังเหตุการณ และเปนหลักฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และควรบันทึกภาพ

กระดานเหตุการณไว เพื่อปองกันการลบหรือเพิ่มเติมแกไข ขอความที่ปรากฏในกระดานเหตุการณ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
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การบริหาร
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 
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 3) เมื่อไดรับขอมูลใดแลวใหวิเคราะหความนาเชื่อถือของขอมูลกอนแลวสงตอขอมูลหรือ

กระจายขอมูลที่ไดรับใหกับฝายท่ีเกี่ยวของรับทราบ เชน เมื่อทราบช่ือคนรายจากฝายเจรจาตอรอง  

ก็จะตองแจงใหฝายสืบสวนหาขาวทราบเพ่ือไปขยายผล หาภาพถาย ภูมิหลังของคนราย เปนตน 

 4) ในกรณีท่ีมีขอมูลจำนวนมาก จะตองวิเคราะหขอมูลที่ไดรับ สรุปยอความสำคัญของ

ขอมูล และเลือกสรรขอมูลที่สำคัญสงไปยังฝายท่ีเกี่ยวของกับการแกไขปญหา และควรจะตองบันทึก

ดวยวาขอมูลเรื่องใด ที่ไดสงไปยังฝายใดของฝายบริหารวิกฤตการณ 

 5) บริหารจัดการใหการสงตอขอมูลไปยังผูรับขอมูลดวยความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้ง

จัดระบบสงขอมูลสำรองกรณีระบบสงขอมูลหลักเสียหาย 

  

 2.3.5 ฝายสอบสวนและกฎหมาย 

 ฝายสอบสวนและกฎหมายจะเปนฝายที่จะพิจารณาวาในกรณีท่ีเกิดวิกฤตการณนั้น  

มีกฎหมายใดใหอำนาจแกเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน ฝายน้ีจะตองเขารวมประชุมอยางใกลชิดกับ

ฝายแผนและผูบัญชาการเหตุการณ เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไขตามหลักเกณฑของกฎหมาย 

เพื่อปองกันความผิดพลาดใหกับผูบริหารวิกฤตการณและผูปฏิบัติงาน ตลอดจนจะตองเตรียมการ

ดำเนินคดีกับผูกระทำผิด รับเรื่องราวรองทุกขจากผูเสียหาย เปนตน  

 ภาระหนาที่ของฝายสอบสวนและกฎหมาย 

 1) รวมประชุมแผนกับฝายบริหารวิกฤตการณอยางใกลชิด 

 2) ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับอำนาจในการสั่งการแกไขปญหา ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ            

การดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 3) สอบปากคำพยานผูเสียหาย, พยานบุคคลท่ีใกลชิดกับเหตุการณ หรือตัวประกัน          

รวมทั้ง รวบรวมพยานหลักฐานท้ังหมด เพื่อนำไปดำเนินคดีกับผูกระทำผิด 

 4) ในกรณีเปนเรื่องภัยพิบัติ ใหทำการบันทึกคำใหการพยานที่อยูในเหตุการณ ทั้งที่ 

บาดเจ็บ และไมบาดเจ็บ เพื่อใหทราบวามีบุคคลใดบางท่ีอยูในเหตุการณ เหตุการณที่เกิดข้ึนเปน

อยางไร รายการทรัพยสินที่เสียหายมีอะไร ในกรณีพยานเปนชาวตางประเทศจะตองรีบดำเนินการ

สอบสวน และหากเห็นวามีความจำเปนเรงดวนก็ใหยื่นคำรองตอศาล ขอสืบพยานลวงหนา  

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 5) ตรวจสถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ ถายภาพสถานที่เกิดเหตุ เพื่อรวบรวม

พยานหลักฐาน ชันสูตรพลิกศพรวมกับเจาหนาที่ฝายพิสูจนหลักฐานหรือเจาหนาท่ีฝายพิสูจน            

เอกลักษณบุคคล 
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 2.3.6 ฝายเจรจาตอรอง 

 ในกรณีวิกฤตการณเกิดข้ึนจากการกระทำของบุคคลไมวาเปนกรณีที่บุคคลนั้นกระทำตอ

ตนเอง เชน พยายามฆาตัวตาย หรือกระทำตอบุคคลอื่น เชน กระทำการจับผูอื่นเปนตัวประกัน การ

เจรจาตอรองจึงเปนขบวนการที่จำเปนจะตองนำมาใช เพื่อความปลอดภัยของตัวประกัน การเจรจา

ตอรองเปนกระบวนการซึ่งบุคคลหรือกลุมคนพยายามทำการตกลงกับฝายหนึ่ง โดยการยื่นขอเสนอ

บางประการและขอเรียกรองบางประการเปนการตอบแทน ผูที่จะทำหนาท่ีเปนผูเจรจาตอรอง ควร

จะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการเจรจาตอรองกอน เพราะจะเขาใจเทคนิควิธีการเจรจา เขาใจ

ธรรมชาติของมนุษย มีทักษะดานการส่ือสารและภาษา สามารถประเมินสภาพจิตใจและอารมณของ

คนรายได  

 ฝายเจรจาตอรองประกอบดวย  

 (1) ผูเจรจาตอรอง ตัวหลักและตัวรอง 

 (2) ที่ปรึกษาผูเจรจา (พี่เลี้ยงหรือโคช) ซึ่งจะชวยปอนขอมูลและใหคำแนะนำในการเจรจา

กับผูเจรจา 

 (3) ผูประสานงานขาวทำหนาที่รับผิดชอบในการเก็บขอมูลของคนราย สถานท่ีเกิดเหตุ 

แสวงหาขอมูลของคนราย ตัวประกัน ขอมูลของสถานท่ี เพื่อนำขอมูลที่ไดมาใชในการเจรจา หรือนำ

ขอมูลที่ไดจากการเจรจาสงตอไปยังฝายที่เกี่ยวของ 

 (4) ผูลงบนัทึก จะตองบันทึกเหตุการณทุกอยางท่ีไดจากการเจรจา เชน คำรองขอ กำหนด

เสนตาย พฤติกรรมคนรายที่ไดรับรูจากการเจรจา 

 (5) เจาหนาท่ีสื่อสาร ซึ่งจะรับผิดชอบดานเคร่ืองมือส่ือสารท่ีใชในการเจรจาตลอดเวลา       

ที่มีวิกฤต ควบคุมการทำงานของเครื่องมือสื่อสารอยาใหการสื่อสารนั้นขาดตอน  

 ภาระหนาที่ของฝายเจรจาตอรอง 

 1) พยายามเจรจากับคนราย เพื่อลดความตึงเครียด ผูเจรจาจะตองพยายามทำให

สถานการณผอนคลาย คนรายลดความตึงเครียดลง อันจะทำใหการเจรจาบรรลุความสำเร็จได 

 2) พยายามหาขอมูลจากคนรายใหมากท่ีสุด แลวรวบรวมขอมูลที่ไดเพื่อสงตอขอมูลไปยัง

ฝายที่เกี่ยวของ 

 3) บันทึกขอมูลที่ไดจากการเจรจา หรือบันทึกเทปไวระหวางการเจรจา เพื่อนำไปใชเปน

พยานหลักฐานในการดำเนนิคดีตอไป 

 4) หากมีการรองขอจากคนราย จะตองแจงใหผูบัญชาการเหตุการณทราบกอน  

เพื่อผูบัญชาการเหตุการณจะเปนผูตัดสินใจ 

 5) เปดชองทางส่ือสารใหคนรายติดตอผูเจรจาไดตลอดเวลา เชน จัดใหมีหมายเลข

โทรศัพทเฉพาะ ที่ติดตอระหวางคนรายและผูเจรจา เปนตน 
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 2.3.7 ฝายประชาสัมพันธ 

 ฝายประชาสัมพันธเปนฝายท่ีมีความสำคัญมากฝายหน่ึง เพราะเม่ือเกิดเหตุการณวิกฤตข้ึน

นั้น สื่อมวลชนจำนวนมากจะรวมกันที่สถานท่ีเกิดเหตุ เพ่ือรายงานขาว อันจะกอใหเกิดความสับสน

วุนวายและบางครั้งการเผยแพรขาวสารของสื่อมวลชนจะสรางความต่ืนตระหนกใหกับประชาชน 

ทำใหเหตุการณวิกฤตนั้นขยายออกไปอีก ขณะเดียวกันเจาหนาที่ที่ปฏิบัติการอยูบริเวณสถานที่ 

เกิดเหตุ จะตองหาแนวทางรวมกับสื่อมวลชนในการเสนอขาว อยาสรางขอจำกัดโดยไมจำเปนอัน

เปนการกีดกันการเสนอขาว และหากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีความสัมพันธที่ดีกับส่ือ ก็อาจขอความ

รวมมือจากส่ือในการกระจายขาวได เชน กระจายขาวเก่ียวกับขอมูลการเปล่ียนเสนทางจราจร หรือ

วิธีการปองกันและหลีกเลี่ยงอาชญากรรม เปนตน ดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตการณเกิดขึ้น จึงควรตั้งฝาย

ประชาสัมพันธ เพื่อดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับส่ือโดยตรง อันจะทำใหผูบัญชาการเหตุการณสามารถ

ดำเนินการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ภาระหนาที่ของฝายประชาสัมพันธ 

 1) กำหนดสถานท่ีแถลงขาวและแจงใหสื่อมวลชนทราบถึงแนวทางปฏิบัติรวมกันกับส่ือ

อยางชัดเจน 

 2) กำหนดตัวโฆษกผูแถลงขาว ซึ่งจะตองเปนบุคคลท่ีมีความเหมาะสมคือเปนบุคคลท่ี

ไมมีอคติตอนักขาว มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ มีความรูในเรื่องที่เกิดข้ึนเปนอยางดี 

 3) กำหนดเขตพื้นท่ีควบคุมใหกับชางภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งในการเขาถายทำใน

บริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ ขณะเดียวกันจะตองทำความตกลงกับสื่อในการเขาสถานท่ีเกิดเหตุอยาง

ชัดเจนและควบคุมใหดำเนินการไปตามขอตกลงน้ัน 

 4) กำหนดแนวทางปฏิบัติตอสื่อ เชน สื่อจะตองมาแสดงตนยังจุดแถลงขาว และจะตอง

ติดเครื่องหมายแสดงตัวที่ฝายประชาสัมพันธออกใหอยางชัดเจนขณะทำขาว เชน ติดปลอกแขน หรือ      

มีบัตรแสดงตนที่ระบุชื่อ และสำนักพิมพหรือสถานีวิทยุ โทรทัศน เปนตน 

 5) กำหนดแผนและยุทธศาสตรในการใหขอมูลขาวสารแกสื่อมวลชน กำหนดประเด็น       

เนื้อหาสาระของขาวสาร ทำตารางกำหนดเวลาแถลงขาวและแจกขาวอยางชัดเจน ตอเนื่องเปนระยะ            

ตลอดชวงเวลาที่เกิดวิกฤต จัดชวงเวลาใหนักขาวสอบถามผูซึ่งรับผิดชอบในการแกไขวิกฤตการณ 

 6) จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกใหกับสื่อมวลชนภายในศูนยแถลงขาว เชน ติดตั้งเครื่อง

มือสื่อสาร คูสายโทรศัพท เครื่องโทรสาร คอมพิวเตอร ปลั๊กไฟ อาหาร เครื่องดื่ม บริเวณที่พักผอน        

หองสุขา สถานท่ีจอดรถ เปนตน 

 7) ติดตามและประเมินกระแสสื่อมวลชนและประชาชน ที่มีตอการปฏิบัติงานของ 

เจาหนาที่ เพื่อเสนอความเห็นตอฝายที่เกี่ยวของ 

 8) ติดตามการนำเสนอขาวของส่ือมวลชน วิเคราะหทิศทางและประเด็นการรายงานขาว 

เพื่อนำมาใชในการเตรียมขอมูลสำหรับการตอบคำถามสื่อมวลชนในคราวตอไป 
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ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 2.3.8 ฝายธุรการและการเงิน 

 ในกรณีท่ีเหตุวิกฤตขนาดใหญ มีการใชทรัพยากรมากไมวาจะเปนทรัพยากรบุคคล หรือ

วัสดุก็ตาม ซึ่งจะมีข้ันตอนในทางธุรการมาก มีการใชจายสูง มีเอกสารท่ีจะตองนำไปดำเนินการภาย

หลังเสร็จสิ้นเหตุวิกฤตการณเชนนี้ จึงควรตองมีฝายธุรการและการเงิน ซึ่งจะมีความรูความสามารถ

เฉพาะดานมาดูแลเปนการเฉพาะ แตหากวิกฤตการณเล็กนอย ไมมีความยุงยากในเรื่องเอกสาร ก็อาจ

ใหฝายสนับสนุนและสงกำลังบำรุงดำเนินการแทนได 

 ภาระหนาที่ของฝายธุรการและการเงิน 

 1) บริหารจัดการในสวนท่ีเกี่ยวกับการเงิน ประมาณการคาใชจายท่ีจะตองใชในการ

บริหารวิกฤตการณ ตลอดจนใหความเห็นในการประชุมในสวนที่เกี่ยวกับการเงินและการเบิกจาย 

 2) รวบรวมบันทึกขอมูลท่ีใชจายทั้งหมดอยางละเอียด รวบรวมเอกสารการเบิกจาย และ

จัดทำสรุปคาใชจายทั้งหมดที่ใชในการแกไขวิกฤตการณ โดยตรวจสอบการจัดทำเอกสารคาใชจายให      

ถูกตองและควรจะตองดำเนินการโดยเร็วที่สุด 

 3) ดูแลการลงบันทึกเวลาทำการของเจาหนาที่ที่ไดมาปฏิบัติงานในการแกไขวิกฤตการณ 

 4) จัดทำสัญญาจัดซื้อ จัดจาง ใหถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลัง หรือระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรี 

 5) รับผิดชอบการบริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับคาชดเชย คาเสียหาย จากการเขาแกไข

ปญหาวิกฤต 

 

 



34 การบริหารวิกฤตการณ และ กฎหมายที่เกี่ยวของ  พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

รายชื่อผูรับผิดชอบ/

โทร. 

ลำดับ 

วัน/เวลา 

สภาพของ 

สถานการณ 

ขั้นตอน/การดำเนินการ

ตามแผน 
วิธีการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน ขอมูลสำหรับการ 

แถลงขาวตอสื่อ 

ตัวอยาง 
กระดานสถานการณ 

ของ 
ผูบัญชาการเหตุการณ 

- เปาหมาย 
- วัตถุประสงค 

ตัวอยาง 
กระดานสถานการณ 

ของ 
ฝายแผน/ยุทธการ 

- เปาหมาย 
- วัตถุประสงค 

ลำดับ 

วัน/เวลา 

สภาพของ 

สถานการณ 

ขั้นตอน/การดำเนินการ

ตามแผน 

วิธีการปฏิบัติงาน 

ตามแผน 

ผลการปฏิบัติงาน 
และปญหา 

ขอขัดของ/การแกไข 

ผูรับผิดชอบ 

ตามแผน/โทร. 

ขอปรับปรุงใน

การวางแผน 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ลำดับ 

วัน/เวลา 

สภาพของ 

สถานการณ 

ขอมูลของคนราย/ 

ผูนำกลุม 

พฤติกรรมคนราย 

/ผูนำกลุม 

ขอมูลของตัวประกัน/ 

คนที่เกี่ยวของ 
แหลงขาว/โทร หมายเหตุ 

ตัวอยาง 
กระดานสถานการณ 

ของ 
ฝายสืบสวน/ขาว 

- เปาหมาย 
- วัตถุประสงค 

ตัวอยาง 
กระดานสถานการณ 

ของ 
ฝายสนับสนุน/สงกำลังบำรุง 

- เปาหมาย 
- วัตถุประสงค 

ลำดับ 

วัน/เวลา 

ประเภทของ 
ทรัพยากรที่แตละ 

ฝายรองขอ 

จำนวนทรัพยากรท่ี 

แตละฝายรองขอ 

สภาพของ

ทรัพยากรที่มีอยู 

รายช่ือผูประสานงาน 
ของหนวยงท่ี 
ประสาน/โทร. 

หนวยงาน เจาหนาที่ 

ของทรัพยากร/โทร. 

สถานที่ตั้งของ 

ทรัพยากร 

- รถบรรทุกขนาด 

 1 ตัน (ดีเซล) 

- ใชงานมาแลว 

 1 ป 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ตัวอยาง 
กระดานสถานการณ 

ของ 
ฝายประสานขอมูล 

- เปาหมาย 
- วัตถุประสงค 

ลำดับ 

วัน/เวลา 

สภาพของ 

สถานการณ 

รายละเอียดของ 
ขอมูลจากฝาย
ขาว/สืบสวน 

รายละเอียดของ 
ขอมูลจากฝาย
เจรจาตอรอง 

รายละเอียดของ
ขอมูลจากขอมูล
ทองถิ่น/บุคคล 

ขอมูลที่จะตองนำสงใหแตละฝาย 

รายละเอียดขอมูล ฝายท่ีรับขอมูล 

ตัวอยาง 
กระดานสถานการณ 

ของ 
ฝายสอบสวน/กฎหมาย 

- เปาหมาย 
- วัตถุประสงค 

ลำดับ 

วัน/เวลา 

สภาพของ 

สถานการณ 

ขอมูลที่ไดจาก

พยานบุคคล/โทร. 

ขอมูลที่ไดจาก

พยานเอกสาร/วัตถุ 

ขอมูลที่ไดรับจาก

ฝายประสานขอมูล 

ขอกฎหมายที่ 

เกี่ยวของ 
หมายเหตุ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ
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 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ตัวอยาง 
กระดานสถานการณ 

ของ 
ฝายเจรจาตอรอง 

- เปาหมาย 
- วัตถุประสงค 

ลำดับ 

วัน/เวลา 

สภาพของ 

สถานการณ 

ขอมูลที่ไดจาก 

ฝายขาว/สืบสวน 

ขอมูลที่ไดจากการ

เจรจาตอรอง 

ขอเรียกรองของ 

คนราย 

ขอตอรองที่ได 

ดำเนินการแลว 

ผลที่ไดรับจาก 

การเจรจา 

- คนราย 

- ตัวประกัน 

- ขอหลีกเลี่ยง 

- เสนตาย 

ตัวอยาง 
กระดานสถานการณ 

ของ 
ฝายประชาสัมพันธ 

- เปาหมาย 
- วัตถุประสงค 

ลำดับ 

วัน/เวลา 

สภาพของ 

สถานการณ 

ประเด็นสำคัญที่ 

จะตองแถลงตอสื่อ 

ขอซักถามของส่ือ/ 
ประเด็นสำคัญที่สื่อ 

นำเสนอ 

สาระสำคัญที่จะตอง

แถลงในเวลาตอไป 

กำหนดเวลา 
นัดหมายในการ 

แถลงขาว 

ชื่อบรรณาธิการ 
ขาว ผูสื่อขาว/ 

โทร. 
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 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ตัวอยาง 
กระดานสถานการณ 

ของ 
ฝายปฏิบัติงาน 

- เปาหมาย 
- วัตถุประสงค 

ลำดับ 

วัน/เวลา 

สภาพของ 

สถานการณ 

ขั้นตอนปฏิบัติ 

ตามแผน 

ผลของการ 

ปฏิบัติงานตามแผน 
ทรัพยากรท่ีนำไปใช 

ปญหาขอขัดของ 
และแนวทาง 
การแกไข 

ผูรับผิดชอบตาม 

แผน/โทร. 

หมายเหตุ  ตัวอยางกระดานสถานการณของฝายตางๆ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามแตขอเท็จจริง 

  และสถานการณที่เกิดขึ้น 
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ระยะในการอพยพ ตามชนิดวัตถุระเบิด   

แบบของระเบิด นน. TNT รัศมีระเบิด 
ระยะอพยพ 

(สิ่งกอสราง) 

ระยะอพยพ 

(ที่โลง) 

ชื่อ กิโลกรัม เมตร เมตร เมตร 

ระเบิดทอน้ำ 2.3 ไมมีขอมูล 21 259 

ระเบิดพลีชีพเข็มขัด 4.5 ไมมีขอมูล 27 330 

ระเบิดพลีชีพเสื้อกั๊ก 9 ไมมีขอมูล 34 415 

กระเปาเอกสาร 2.3 ไมมีขอมูล 46 ไมมีขอมูล 

รถยนตเล็ก 227 30 98 457 

รถยนตกลาง 454 38 122 534 

รถบรรทุกเล็ก/รถตู 1,814 61 195 838 

รถบรรทุกกลาง 4,536 91 263 1,143 

รถบรรทุกน้ำ 13,608 137 375 1,982 

รถบรรทุกใหญ 27,216 183 475 2,134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยหากคิดตามน้ำหนักวัตถุระเบิดคราวๆ จะมีระยะการอพยพ คือ น้ำหนัก 1-5 กก.  

100 ม. 5-50 กก. 200 ม. และมากกวา 50 กก. ระยะ 400 เมตรข้ึน ซึ่งในความเปนจริงอาจ 

จะไมสามารถกระทำได แตอยางนอยที่สุดควรอยูในท่ีที่มีการกำบัง 

ระยะกันคน 

400+ ม. 

100 ม. 

200 ม. 

50+ กก. 

5-50 กก. 

5 กก. 
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บทที่ 3 
ระบบสั่งการในภาวะวิกฤต 

(Incident Command System : ICS) 
 

 เมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินขึ้น จำเปนจะตองระดมหนวยงานปฏิบัติเขารวมในการแกไข

ปญหา และหากเปนสถานการณที่มีขนาดใหญ มีความเสี่ยงภัยสูง มีบุคคลที่ไดรับผลกระทบจาก

เหตุการณจำนวนมาก การท่ีจะเขาชวยเหลือหรือเขาแกไขปญหาวิกฤตใหคล่ีคลายโดยเร็วนั้น จะตอง

สั่งการอยางเปนระบบ เพื่อใหการปฏิบัติการแกไขปญหานั้น เปนไปตามแผนท่ีวางไว ระบบสั่งการใน

ภาวะวิกฤต (ICS) จึงเปนระบบสากลมีหนวยงานอ่ืนไดนำมาใช เชน กรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย หนวยพยาบาลของกองทัพ, กรุงเทพมหานคร, หนวยเก็บกูสารพิษของการควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดลอม, กรมประชาสัมพันธ เปนตน 

 ระบบสั่งการในภาวะวิกฤตเปนระบบที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เปนระบบการสั่ง

การ โดยแบงแยกการปฏิบัติงานออกเปนองคประกอบตางๆ เปนลำดับข้ันตอนและมีผูรับผิดชอบใน

แตละระดับชั้นลงไปอยางชัดเจน ทำใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานตรงตามแผนงานที่วางไว โดย

เฉพาะอยางยิ่งกรณีที่มีหลายหนวยงานที่จะตองเขามารวมในการแกไขปญหาวิกฤต จะเกิดปญหาใน

ทางปฏิบัติ เนื่องจากความแตกตางของระบบงานแตละหนวย แผนปฏิบัติงานของแตละหนวยแยก

ออกจากกัน ขาดการหลอหลอมเขาเปนแผนเดียวกัน ขาดการบริหารจัดการแบบองครวม ขาดการ

มอบหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในเหตุการณ มาตรฐานของการส่ือสารที่แตกตางกัน ไมไดกำหนด

ความหมายของศัพทเฉพาะทาง ที่เปนมาตรฐานรับรูโดยทั่วไป เปนตน (แผนกตอตานอาชญากรรม

ขามชาติ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, 2552 : 20) 

  

3.1 ความสำคัญของระบบสั่งการในภาวะวิกฤต 
 ระบบการส่ังการในภาวะวิกฤต (ICS) นี้ จะมีความสำคัญมากในกรณีที่วิกฤตการณ          

มีขนาดใหญ มีผูปฏิบัติงานจำนวนมากเพราะจะเกิดความสับสนของการปฏิบัติงาน เปนเหตุใหบาง

สวนมีการทำงานซ้ำซอน ขณะท่ีบางจุดขาดผูปฏิบัติงาน จึงเห็นไดวาระบบการสั่งการในภาวะวิกฤตมี

ความสำคัญตอการบริหารวิกฤตการณ เพราะ 

 1) เปนการหลอหลอมแผนปฏิบัติการซ่ึงเดิมแตละหนวยงาน ดังนั้น จึงตองอาจมีแผน

ปฏิบัติงานของตนอยู นำมากำหนดเปนแผนปฏิบัติงานข้ึนมาใหม โดยใหแตละหนวยงานน้ันมารวม

กันในการวางแผน เพื่อแตละหนวยจะไดรับรูวาในวิกฤตการณครั้งนี้ หนวยงานตนจะมีภาระหนาที่

อยางไร จะทำใหการปฏิบัติงานไมซ้ำซอนกันระหวางหนวยงาน สามารถเกลี่ยกำลังพลที่เหลือไป

ปฏิบัติงานดาน   อื่นได และเปนการปองกันการทำงานแบบตางคนตางทำในระหวางหนวยงาน 
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 2) เปนการบริหารทรัพยากรแบบองครวม กลาวคือ เปนการนำทรัพยากรที่แตละหนวย       

มีอยูมาใชรวมกัน เปนการบรรเทาปญหาการขาดแคลนทรัพยากร 

 3) ทำใหการประสานงานระหวางหนวยดีขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งหากใหหัวหนาหนวย 

ผูมีอำนาจส่ังการหนวยของตน เขารวมอยูในฝายวางแผน ซึ่งจะทำใหการประสานการปฏิบัติกับ 

หนวยงานนั้นสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

 4) การบัญชาการซ่ึงเปนหน่ึงเดียว มีผูบัญชาการเหตุการณรับผิดชอบในการตัดสินใจ

เพียงคนเดียว มีการกำหนดระดับช้ันของการบังคับบัญชาและกำหนดอัตราสวนในการควบคุม 

กำลังพล ตามระบบดังกลาวจะทำใหการปฏิบัติงานเปนเอกภาพ 

 5) สามารถบูรณาการการสื่อสารได กลาวคือ ระบบการสั่งการในภาวะวิกฤตนี้ จะตอง

วางแผนการสื่อสารรวมกัน ซึ่งจะเปนการปองกันการใชคลื่นความถี่ที่ซอนกัน 

 อยางไรก็ตามสิ่งที่เปนขอพึงระวังอยางย่ิงคือ การใชศัพทเฉพาะ, รหัสวิทยุ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งกรณีท่ีมีการรวมกันของหลายหนวยงาน ซึ่งแตละหนวยงานอาจมีคำศัพทเฉพาะของตนเอง         

การใชศัพทเฉพาะทาง, หรือการใชรหัสวิทยุหามใชรหัสวิทยุเฉพาะของหนวย เพราะอาจทำใหผูปฏิบัติ

ที่มาจากหนวยงานอื่นไมเขาใจความหมายของศัพทเฉพาะ หรือรหัสวิทยุได ดังนั้น คำศัพทที่ใชในการ

สื่อสารจะตองเปนคำศัพทธรรมดาที่ทุกคนเขาใจ 

 เชน กรณีขอทราบท่ีอยู ก็ใหถามวา “ขอทราบที่อยู, ขณะนี้อยูที่ไหน หามใชรหัสวิทยุ ว1 

เปนตน หรือหากตองการใหรูเฉพาะกลุมผูปฏิบัติงานก็จะตองชี้แจงความหมายของศัพทเฉพาะทาง

นั้นๆ ใหผูที่เกี่ยวของรับรูเพื่อปองกันความสับสนในการปฏิบัติงาน 

 

3.2 การจัดรูปแบบของระบบการสั่งการในภาวะวิกฤต 
 ระบบการส่ังการในภาวะวิกฤตจะกำหนดรูปแบบการส่ังการไวอยางชัดเจน ทั้งในดาน

อัตราสวนของการควบคุมบังคับบัญชาระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา นอกจากนี้  

ยังกำหนดระดับชั้นของการบังคับบัญชาชัดเจน ซึ่งจะเปนประโยชนแก ผูบัญชาการเหตุการณ และ

ฝายวางแผน ที่จะรูวาใครเปนหัวหนารับผิดชอบเร่ืองใด สวนใดบางที่มีปญหาในทางปฏิบัติงาน 

เปนตน 

 

 3.2.1 อัตราสวนของการควบคุมการบังคับบัญชา 

 การกำหนดอัตราสวนของการควบคุมบังคับบัญชาของระบบการส่ังการในภาวะวิกฤต 

(ICS) นั้น เปนสิ่งที่จำเปนมาก เพราะเปนโครงสรางที่ชี้ใหเห็นวาใครเปนผูสั่งการ และใครเปนผูรับ 

คำส่ังใหทำอะไร การจัดการควบคุมการบังคับบัญชาน้ัน จะถือเอาลักษณะงานเปนหลัก เชน  

ลักษณะงานท่ีตองใชความละเอียดออน งานท่ีมีความสำคัญ ก็จะใชอัตราสวน ผูบังคับบัญชา 1 คน 

ควบคุมกำกับผูใตบังคับบัญชา 3 คน (1 : 3) แตถาเปนลักษณะงานทั่วไป จะใชอัตราสวน 

ผูบังคับบัญชา 1 คน ควบคุมกำกับผูใตบังคับบัญชา 5-7 คน (1 : 5-7) แตประสบการณที่ประเทศ
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 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 
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สหรัฐอเมริกาใชปฏิบัติงานเห็นวา อัตราสวนผูบังคับบัญชา 1 คน ควบคุมกำกับผูใตบังคับบัญชา  
5 คน (1 : 5) จะเปนอัตราสวนที่ดีที่สุด (แผนกตอตานอาชญากรรมขามชาติ สถานทูตสหรัฐอเมริกา 
ประจำประเทศไทย, 2552 : 28) 
 3.2.2 การจัดระดับชั้นการควบคุมการบังคับบัญชา 
 การจัดระบบของการควบคุมการบังคับบัญชา นอกจากอาศัยหลักเกณฑอัตราสวน 
ผูบังคับบัญชา 1 คนควบคุม ผูใตบังคับบัญชา 3-7 คน ดังที่กลาวมาแลวขางตน สิ่งสำคัญอยางหนึ่งใน
ระบบการสั่งการในภาวะวิกฤตคือ การกำหนดระดับชั้นของการควบคุม ซึ่งจะเริ่มจากผูบัญชาการ
เหตุการณไปจนถึงตัวผูปฏิบัติการ ซึ่งเปนเรื่องที่จำเปนอยางยิ่งในกรณีที่วิกฤตการณขนาดใหญ  
มีเจาหนาที่รวมงานมาก มีการทำงานรวมกันของหลายกลุมวิชาชีพที่มีความแตกตางกัน การจัดระดับ
ขั้นของการควบคุมการบังคับบัญชา ตามรูปแบบสากลน้ี จะเปนประโยชนแกการส่ังการเพราะจะ
ทราบวาคำส่ังที่สั่งไปน้ันอยูในระดับชั้นใด ใครรับผิดชอบ มีขอขัดของจากระดับการบังคับบัญชา
ระดับชั้นใด เปนตน 
 

รูปแบบการจัดระดับชั้น 
การควบคุมการบังคับบัญชาของระบบการส่ังการในภาวะวิกฤต 

Incident Commander Systen (ICS) 

IC ผูบัญชาการเหตุการณ 

Section 

Branch 

Group 
Divion 

Team 

Squad 

ทีมปฏิบัติงาน 

 

กลุม 

สาขา 

ฝาย 

(แผนกตอตานอาชญากรรมขามชาติ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย, 2552 : 23) 
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 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
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 การจัดระดับช้ันการควบคุมการบังคับบัญชานี้ จะจัดใหมีกี่ระดับ มากนอยเพียงใดขึ้นอยู

กับสถานการณ และกำลังพลท่ีปฏิบัติงาน เพราะหากสถานการณขนาดเล็ก การจัดระดับชั้นก็ไม

จำเปนตองจัดเต็มตามรูปแบบท่ีกำหนด 

 นอกจากน้ีการจัดระดับขั้น การควบคุม การบังคับบัญชาจะทำใหการปฏิบัติงานรวดเร็ว

และไมซับซอน เพราะสามารถกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบและพ้ืนที่การปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน 

เชน หัวหนากลุม ก. จะรับผิดชอบการทำงานของทีมปฏิบัติงาน ข. และทีมปฏิบัติงาน ค. ซึ่งเปนทีมที่

จะตองขนยายผูประสบภัยออกจากพื้นที่รับผิดชอบ ถาในระหวางปฏิบัติงาน ทีม ข เกิดปญหา  

ก็สามารถแจงสภาพปญหามายังหัวหนากลุม ก. ไดทันที และหัวหนากลุม ก. ก็สามารถรูวาเกิดเหตุ

บริเวณใด ใครเปนหัวหนาทีมปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำใหหัวหนากลุม ก. สามารถเขาดำเนินการแกไขได

ทันทวงที เปนตน 

 

3.3 การวางแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เม่ือไดแตงตั้ง ผูบัญชาการเหตุการณเปนท่ีเรียบรอยแลว ฝายวางแผนหรือฝายยุทธการ       

จะตองกำหนดแผนโดยนำขอมูลที่ไดจากฝายตางๆ เชน ฝายสืบสวน ฝายสนับสนุน ฝายสงกำลังบำรุง 

ฝายสอบสวนและกฎหมาย มาประมวลเพ่ือเขียนแผนปฏิบัติการ โดยแผนปฏิบัติการน้ัน จะตองมี 

เปาหมาย กำหนดวัตถุประสงคของแผนอยางชัดเจน แลวเขียนแผนภายในกรอบของเปาหมายนั้น  

แตหากวิกฤตการณเปล่ียนแปลง ก็จะตองปรับแผนใหสอดคลองกับวิกฤตการณที่เปลี่ยนแปลง 

นั้นดวย ดังนั้น แผนจะตองมีความยืดหยุนพอสมควร เวนแตบางแผนที่ตองเครงครัดก็จะตองเขียน

แผนอยางรัดกุม 

 ในกรณีที่วิกฤตการณน้ันกระทบตอการปฏิบัติงานหลายหนวย ในการเขียนแผนจะตองให

หัวหนาหนวยตางๆ เหลานั้นมารวมในการเขียนแผนดวยเพราะจะทำใหรูถึงขอมูลของทรัพยากรท่ี

แตละหนวยมีอยู สามารถนำมาจัดกลุมสำหรับการปฏิบัติงานไดอยางไร และจะเปนการสะดวกในการ

ประสานงานดวย  

 ตัวอยาง กรณีเกิดภัยพิบัติโคลนถลมในเขตจังหวัดภาคเหนือ ผูวาราชการจังหวัดซ่ึงจะตอง

เปนผูบัญชาการเหตุการณตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ก็สามารถเรียก

หัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สาธารณสุขจังหวัด, ผูอำนวยการโรงพยาบาล ผูบังคับการตำรวจ, 

ปองกันภัยจังหวัด, องคการบริหารสวนจังหวัด, ขนสงจังหวัด หัวหนาการไฟฟาสวนภูมิภาคประจำ

จังหวัด, ทรัพยากรจังหวัด เหลานี้ มารวมในการวางแผน ซึ่งหัวหนาสวนราชการแตละหนวยจะให

ขอมูลแก ฝายแผนไดวา บุคลากรดานสาธารณสุขมีจำนวนเทาใด จะตองจัดยานพาหนะจำนวนเทาใด

ในการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย จะใชยานพาหนะจากหนวยใดสนับสนุนไดบาง 

ระหวางท่ีอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่เส่ียงภัยในการดูแลรักษาทรัพยสินของประชาชนจะทำ

อยางไร  
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 นอกจากนี้ในการจัดทีมปฏิบัติงานก็อาจจัดเปนทีมสหวิชาชีพได เชน ในหนึ่งทีมงานจะลง

ไปปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย อาจจะประกอบดวย หนวยแพทย สำหรับดูแลคนเจ็บ เจาพนักงาน

ตำรวจ สำหรับดูแลความสงบเรียบรอยและบริการประชาชนรับแจงผูสูญหาย หนวยกูภัย สำหรับ 

ชวยเหลือผูประสบเหตุ เจาหนาที่ทรัพยากรธรณี สำหรับใหคำแนะนำถึงสภาพของพื้นที่ที่จะเขา

ปฏิบัติงานวามีความเส่ียงมากนอยเพียงใด เจาหนาท่ีของไฟฟา สำหรับเขาตัดกระแสไฟฟา 

เพื่อปองกันกระแสไฟฟารั่วไหล เปนตน 

 

 ตัวอยางแนวคิดในการวางแผนปฏิบัติงาน 

 3.3.1 ตัวอยางแนวคิดในการวางแผนปฏิบัติงาน กรณีชุมนุมสาธารณะ 

 การชุมนุนสาธารณะ ซึ่งตอมาอาจขยายลุกลามรุนแรงไปถึงขั้นกอการจลาจลนั้น จะไมได

เกิดข้ึนทันทีทันใด แตจะมีขาวการรวมตัวลวงหนาเปนระยะๆ มีการดำเนินการเปนข้ันตอนตอเน่ือง

โดยใชระยะเวลาพอสมควร ในระยะแรกของการเรียกรองจะเปนไปอยางสงบ แตหากขอเรียกรองไม

บรรลุผลตามที่ตองการ ก็จะมีการรวมตัวกันมากข้ึน มีขอเรียกรองเพิ่มขึ้นเร่ิมมีมาตรการในลักษณะ

ขมขู และถามีประชาชนเขารวมตัวกันมากขึ้น มีแกนนำกำหนดทิศทางการดำเนินการและอาจมีการ

เคลื่อนที่ของผูชุมนุม การที่คนมารวมตัวกันโดยมีจุดมุงหมายหรือความตั้งใจรวมกันจะทำใหเกิดความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันทางจิตใจและพฤติกรรม และเมื่อคนเขาไปอยูในฝูงชนที่มีสภาวะวุนวายสับสน

จะขาดความมั่นใจในสถานภาพของตนเอง จึงมีแนวโนมที่จะปฏิบัติตามคนในกลุม เพราะมีความตรึง

เครียดทางอารมณประกอบดวย จึงทำใหคนท่ีมีเหตุผลนอยลงขาดการไตรตรอง และหากไดรับการ

กระตุนทางอารมณจากแกนนำหรือผูปราศัยแลว ยิ่งจะทำใหเกิดความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันทาง

อารมณที่พรอมจะแสดงออกถึงพฤติกรรมที่รุนแรง ไมมีเหตุผล ไมเกรงกลัวกฎหมายเพราะคิดวา 

เมื่อสลายตัวแลวก็ไมสามารถรูตัววาผูใดกระทำความผิดบาง 

 ดังนั้นกอนที่ฝายวางแผน จะดำเนินการอยางไร ฝายวางแผนจะตองรับรูขอมูล คือ 

 1) จะตองรูขอมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผูชุมนุม 

  ในการวางแผนกรณีมีการชุมนุมสาธารณะนั้น จะตองรูวาสาเหตุของการชุมนุมนั้นมา

จากสาเหตุใด เพราะบางกรณีสามารถแกไขเหตุการณได โดยการจัดใหตัวแทนของกลุมผูชุมนุม

สาธารณะไดเขาพบเจรจากับเจาหนาที่ชั้นผูใหญที่รับผิดชอบเรื่องนั้น และถาขอตกลงเปนท่ีพึงพอใจ 

เหตุการณก็จะสงบลง การชุมนุมสาธารณะท่ีเปนไปดวยความสงบเชนนี้ หนาที่ของเจาพนักงาน

ตำรวจคือ ดูแลใหมีความสงบเรียบรอย นอกจากนี้จะตองรูวาผูที่มาชุมนุมนั้นเปนกลุมใด เพราะถา

เปนกลุมคนผูใชแรงงานโอกาสท่ีจะเกิดความรุนแรงมีความเปนไปไดสูง การเจรจากับกลุมคนเหลาน้ี

อาจไมไดรับการยอมรับ แตเขาจะเช่ือถือในตัวผูนำสูง ดงันั้น จะตองเจรจาหาขอตกลงกับหัวหนาหรือ

แกนนำผูชุมนุมใหได ถาตกลงกันไดการชุมนุมก็จะยุติ อยางไรก็ตามเจาพนักงานตำรวจจะตองเฝาดู

พฤติกรรมของฝูงชนอยางใกลชิด หากกลุมผูชุมนุมรวมตัวกันโดยสงบการปฏิบัติงานของเจาพนักงาน
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ตำรวจก็เพียงรักษาความสงบเรียบรอยเทานั้น แตถาแกนนำผูชุมนุมปลุกระดมยั่วยุใหผูชุมนุมเกิด

อารมณโกรธแคนบาคลั่ง ก็ใหเจาพนักงานตำรวจติดตามการเคลื่อนไหวของผูชุมนุมอยางใกลชิด และ

หากพบวามีการกระทำความผิดเกิดข้ึนก็อาจเขาดำเนินการจับกุมแกนนำน้ัน โดยจะตองระมัดระวัง

การลุกฮือของผูชุมนุมดวย ทั้งนี้ เพื่อตัดโอกาสไมใหดำเนินการปลุกระดมอีก 

 2) ศึกษาสถานที่ที่กลุมผูชุมนุมจะเขาไปรวมตัว ถาเห็นวาเปนสถานท่ีสำคัญไมสมควรจะมี

การชุมนุมบริเวณดังกลาว ก็ใหทำการปดกั้นเสนทางไมใหกลุมคนมารวมตัวหรือจัดใหไปรวมตัวกัน

บริเวณอ่ืน ในกรณีกลุมผูชุมนุมจะใชเสนทางเดินไปยังสถานท่ีเปาหมายตองศึกษาดูวาเสนทางน้ันเปน

เสนทางที่อาจเกิดอันตรายไดหรือไม เชน มีสถานีน้ำมัน รานขายสุรา รานขายอาวุธหรือไม หากมีก็ให

ปดเสนทางนั้น ใหกลุมผูชุมนุมไปใชเสนทางอื่น 

 3) ศึกษาองคประกอบของกลุมผูชุมนุม ซึ่งจะประกอบดวยแกนนำ ซึ่งจะมักจะอยูดาน

หลังหรือดานขางกลุมผูชุมนุมหรือบางครั้งอาจใหสตรีลอมรอบ แกนนำจะเปนคนสำคัญในการ

กำหนดวิธีการชุมนุม ปลุกระดม จึงตองศึกษาวิธีการที่แกนนำเคยใชในอดีต, ผูรักษาความปลอดภัยให

กลุมผูชุมนุม ซึ่งมักจะอยูขางหนาของกลุมผูชุมนุมใกลกับส่ือและเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งกลุมน้ีจะเปน

ชายฉกรรจท่ีฮึกเหิม พฤติกรรมกาวราว, สวนผูสังเกตการณและบริวาร ซึ่งเปนคนสวนใหญของกลุม 

ผูชุมนุม จะอยูระหวางแกนนำกับผูรักษาความปลอดภัย กลุมน้ีจะเปนกลุมท่ีถูกปลุกระดมใหเกิด

อารมณโกรธแคนบาคลั่งได 

 4) ศึกษายุทธวิธีของผูชุมนุม เชน กลุมผูชุมนุม ใชวิธีการสรางกำแพงมนุษยใหคนคลอง

แขนเกี่ยวกันเปนลูกโซ เพื่อปดทางไมใหเจาพนักงานตำรวจเขาไป ใชเด็ก สตรีและคนชรา มานำ 

หนาแถว เพื่อสรางความเห็นใจหรือเปนโล กันไมใหเจาพนักงานตำรวจเขาไปจับกุมแกนนำ หรืออาจ

แสวงหาอุปกรณ เชน รถบรรทุก ถังน้ำมัน ยางรถยนตมาปดกั้นเสนทางจราจร หรือสรางเปนกำแพง

ปองกันตน อาวุธที่กลุมผูชุมนุมใชสวนใหญ จะเปนวัตถุที่หาไดงาย เชน อิฐตัวหนอนที่ปูพื้นทางเดิน 

หนังสติ๊กกับลูกหิน  

ถุงบรรจุสิ่งปฏิกูล เหล็กแหลม ไมดามเสาธง ระเบิดขวด เปนตน หรืออาจใชถอยคำหยาบคาย ยั่วยุให

เจาพนักงานตำรวจท่ีดูแลโกรธ และเม่ือเจาหนาที่กระทำการโตตอบก็จะใชเปนขออางของตนในการ

กอการจลาจล  

 

 เม่ือศึกษาขอมูลดังกลาวแลว ฝายแผนจะตองนำขอมูลท่ีฝายขาวหามาไดนั้น มาวิเคราะห

สถานการณ และหาแนวทางในการยุติการชุมนุมประทวงโดยเริ่มจาก 

 1) ถายภาพหรือบันทึกเทปโทรทัศน ผูที่เขารวมการชุมนุมแลว ถายทอดภาพใหผูชุมนุม

ไดเห็น เพ่ือเขาจะไดตระหนักวาไดมีการถายภาพพวกเขาไว ซึ่งวิธีการนี้เปนการปองปรามมิใหผูคน

เหลานั้น กระทำความผิดกฎหมาย และยังอาจใชเปนหลักฐานในการดำเนินคดีไดภายหลัง ชางภาพ

จะตองใส เครื่องแบบใหเห็นวาทางเจาพนักงานตำรวจไดบันทึภาพผู เขารวมชุมนุมไวแลว  

ขณะเดียวกันจะตองจัดการดูแลรักษาความปลอดภัยใหกับชางภาพดวย 
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 2) ในการชุมนุมจะเห็นไดวาผูเขารวมชุมนุมนั้น มีความต้ังใจรวมกัน มีความเปนอันหน่ึง

อันเดียวกัน จึงกอใหเกิดพฤติกรรมรวมของฝูงชนได เมื่อแกนนำสั่งใหทำอะไร ก็จะคลอยตาม ดังนั้น        

จะตองวางแผนแยกตัวแกนนำออกมาจากกลุมผูชุมนุมใหได 

 3) ใหขอมูลที่ถูกตองกับกลุมผูชุมนุม ทำใหเขารูสถานการณที่ถูกตอง ทำใหเขาเชื่อวาไมมี

ภัยอันตรายใดๆ คุกคามเขา เพื่อปองกันมิใหเกิดภาวะต่ืนตระหนก (Panic Prevention) เพราะภาวะ

การนี้ เปนผลมาจากที่กลุมผูชุมนุมไดรับขอมูลจากแกนนำท่ีไมถูกตอง ทำใหเกิดความกลัวในอันตราย     

ที่จะเกิดกับตน ทำใหเกิดพฤติกรรมที่ขาดเหตุผล ขาดสติ และพฤติกรรมของการตื่นกลัวนี้จะแพรไป

อยางรวดเร็ว ซึ่งจะเปนอันตรายอยางยิ่ง เนื่องจากไมสามารถควบคุมกลุมคนผูแตกต่ืนนี้ได  

 4) พยายามเปดชองทางใหผูชุมนุมไดหนีออกมา เสนทางท่ีหนีภัยนี้ จะตองเปนขอมูล       

ที่ชัดเจนและแจงใหรูโดยทั่วไป เชน ประกาศใหทราบ เปดเสนทางท่ีเห็นชัดเจน และจะตองมีการ

ควบคุมใหเคลื่อนที่ไปในเสนทางที่จัดไวนั้น เพื่อใหเปนไปตามทิศทางที่ตองการ 

 

 ในกรณีสถานการณของการชุมนุม มีแนวโนมจะเกิดความรุนแรงข้ึน และการเจรจากับแกน

นำไมไดผลหรือไมบรรลุผล เนื่องจากมีสัญญาณบงบอก เชน มีการจัดกำลังของผูเขารวมชุมนุม มีการ

รวบรวมอาวุธเทาที่หาได เริ่มมีการกระทำผิดกฎหมายเชนนี้ ใหเจาพนักงานตำรวจท่ีเปนผูรับผิดชอบ  

ในการควบคุมดูแลสถานการณนั้น ดำเนินการตามสำคัญ ดังนี้ 

 1) บันทึก พฤติการณแหงการกระทำผิดใหชัดเจนวาผูกระทำผิดแตละคน เปนผูใด  

มีรูปพรรณ อยางไร กระทำผิดสถานใด ทุกการกระทำท่ีไดกระทำลงไป วันเวลาสถานท่ีใด กรณีมี 

ผูกระทำผิดหลายคนหรือจำนวนมาก ใหแยกแยะใหชัดเจนวา ผูใดเปนตัวการ ผูใด เปนผูชักชวน  

ผูนำ ผูใชจางวาน ผูใดเปนผูสนับสนุน 

 2) เผยแพรการกระทำที่ไดวินิจฉัยโดยรอบคอบแลววาเปนการกระทำผิดกฎหมาย แจงให 

ผูกระทำผิดใหยุติการกระทำ ดวยเครื่องมือตางๆ เชน ประกาศดวยเสียงโดยตรง หรือ ประกาศ 

เครื่องขยายเสียง ใชแผนปลิว แผนปายโฆษณา พรอมทั้งใหขอมูลแกสาธารณะชน ผานสื่อมวลชน

ตางๆ ทั้งของรัฐและเอกชน 

 3) ในกรณีท่ียังก้ำกึ่งวาการกระทำในเรื่องใด ผิดกฎหมายหรือไม แตเห็นวาการกระทำ

นั้นๆ เปนการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใหรองขอตอศาลเพ่ือคุมครองสิทธิ โดยขอใหศาลส่ังให 

ผูกระทำยุติการกระทำนั้นๆ 

 

 ในกรณีที่เห็นวาเหตุการณทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น จำเปนจะตองใชกำลัง การใชกำลัง

ปองกันตนเองหรือทรัพยสินของทางราชการ ปองกันการกระทำผิดซ่ึงหนาหรือปองกันชีวิตผูอื่น            

จากภยันตรายที่ใกลจะถึง สามารถกระทำไดตามความจำเปน แตตองพอสมควรแกเหตุ (วิทยาลัยการ

ตำรวจ, 2552 : 43) 
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 กอนการใชกำลังใหมีการแจงเตือนกอน เวนแตในกรณีที่เจาพนักงานตำรวจท่ีควบคุมดูแล 

ผูชุมนุมถูกโจมตีกอน หรือการเตือนอาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตของฝาย

เจาพนักงานตำรวจที่ควบคุมดูแลผูชุมนุมเชนนี้ ทั้งนี้ใหใชวิธีการเตือนตามความเหมาะสมกับระดับ

ของการใชกำลังตามสถานการณ 

 1) การใชกำลังเพ่ือบังคับใหผูชุมนุมหรือบุคคลอ่ืนๆ ปฏิบัติตามคำส่ังของเจาหนาท่ี หรือ

การใชกำลังในกรณีที่มีการฝาฝนคำส่ัง เชน การใชกำลังเพ่ือตรวจคน จับกุม ใหใชกำลังไดตาม

แนวทางดังนี้ 

  - เตือนดวยวาจาซ้ำอีกวาการกระทำดังกลาวผิดกฎหมาย ใหหยุดการกระทำ  

หากไมหยุดใหแสดงทาทางพรอมใชกำลัง 

  - หากยังคงฝาฝนใหใชกำลังเพ่ือกักตัวหรือทำการจับกุมได แตทั้งนี้ระดับของกำลังที่

ใชตองเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น 

  - การปฏิบัติตอผูหญิง เด็ก และคนชรา จะตองเพิ่มความระมัดระวัง และปฏิบัติใหมี

ความเหมาะสมกับสถานภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนที่ไมทำใหเสียภาพพจนในการปฏิบัติการดวย 

 และเม่ือเจาพนักงานตำรวจไดดำเนินการตามข้ันตอนแลว ไมสามารถยุติความรุนแรงได       

การสั่งใชกำลังเจาพนักงานตำรวจเขาสลายฝูงชนใหอยูในอำนาจของผูบังคับบัญชาตำรวจในพื้นที่  

ที่ไดรับคำสั่งใหรับผิดชอบในการใชกำลังคลี่คลายสถานการณความไมสงบ 

 2) การใชกำลังปองกันตนเองหรือทรัพยสินของทางราชการ ปองกันกระทำความผิด 

ซึ่งหนา หรือปองกันชีวิตผูอื่นจากภยันตรายที่ใกลจะถึง สามารถกระทำไดตามความจำเปนแตตองพอ

สมควรแกเหตุ (วิทยาลัยการตำรวจ, 2552 : 44) 

  

 ในกรณีที่สถานการณรุนแรงข้ึน ไมอาจสามารถยับยั้งโดยวิธีใดได จำเปนจะตองใชอาวุธ         

หรือเคร่ืองมือในการเขาสลายฝูงชน กอนจะเขาสลายฝูงชนจะตองตระหนักวา 

 - ใชอาวุธเฉพาะในสถานการณวิกฤติที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดโดยใชตามความจำเปน       

ไดสัดสวนและความเหมาะสมกับสถานการณ เพื่อใหบรรลุภารกิจ หรือปองกันตนเอง หรือกลุมบุคคล 

 หรือทรัพยสินอันทรงคุณคาของทางราชการ 

 - หากสามารถกระทำไดใหเตือนบุคคลหรือกลุมบุคคลดังกลาวกอนวาจะใชกำลังและ

อาวุธเขาคลี่คลายสถานการณ 

 - ใชอุปกรณเคร่ืองเสียง ในลักษณะของเคร่ืองขยายเสียงต้ังแตในข้ันการประชาสัมพันธ

ขอความรวมมือ การชี้แจงสถานการณ และการแจงใหผูกอความวุนวายยุติการกระทำ 

 - เริ่มตนการใชกำลังตามลำดับ เทาที่กำลัง สิ่งอุปกรณ เอื้ออำนวย และดำเนินการให

สอดคลองสมเหตสุมผลตอสถานการณ ดังนี้ 

  (1) การแสดงกำลังของตำรวจ 

  (2) การใชคำสั่งเตือน 
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  (3) การใชมือเปลาจับกุม 

  (4) การใชมือเปลาจับล็อคบังคับ 

  (5) การใชเครื่องพันธนาการ ปนยิงแห 

  (6) การใชคลื่นเสียง 

  (7) การใชน้ำฉีด 

  (8) อุปกรณเคมี เชน แกสน้ำตา สเปรยพริกไทย 

  (9) กระบองหรืออุปกรณที่ใชตี 

  (10) อาวุธที่ไมเปนอันตรายถึงตายอื่นๆ เชน กระสุนยาง อุปกรณช็อตไฟฟา 

 - การใชน้ำฉีด ใหใชในการกรณีสลายฝูงชน โดยใชแรงดันน้ำเทาที่จำเปนในการสลาย     

ฝูงชนและระมัดระวัง อยาฉีดน้ำไปยังบริเวณอวัยวะที่บอบบาง เชน ดวงตา เปนตน 

 

 - การใชสารเคมีควบคุมการจลาจลในการสลายฝูงชน สามารถกระทำไดแตตองมี 

การเตือนกอนการใช และใหใชในระดับความเขมขนท่ีเหมาะสมหลีกเล่ียงการใชสารดังกลาวใน

บริเวณที่คับแคบ ที่ไมมีอากาศถายเท เมื่อมีความจำเปนตองใช ใหพิจารณาทิศทางของลมกอนการใช  

กลาวคือ จะตองใหเจาพนักงานตำรวจท่ีปฏิบัติหนาที่อยูบริเวณน้ัน ไปอยูเหนือลม เพ่ือปองกันสาร

เคมียอนกลับมากระทบตอการปฏิบัติงาน การสั่งใชสารเคมีดังกลาวอยูในอำนาจของผูบังคับบัญชา

ตำรวจที่ไดรับคำสั่งใหรับผิดชอบในการปราบปรามการจลาจล หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

 

 - การใชลูกระเบิดแกสน้ำตาใหระมัดระวังการใช ดังนี้ 

  1) ระยะยิง/ขวาง ตองไมต่ำกวา 25 เมตร หรือระยะปลอดภัยตามที่ผูผลิตกำหนด 

  2) หลีกเล่ียงการยิงหรือขวางไปโดนตัวบุคคลใดบุคคลหน่ึง มุงใหตกกระทบท่ีพื้น

กอนเปนหลัก 

  3) ระมัดระวังอันตรายที่เกิดแกกลุมคนที่อยูใกลเคียง ซึ่งไมมีสวนเกี่ยวของกับการ

กอการจลาจล 

  4) กอนจะใชลูกระเบิดแกสน้ำตา จะตองใหเจาพนักงานตำรวจที่ปฏิบัติงานใน

บริเวณนั้น สวมใสหนากากกันแกสกอน และจะตองพิจารณาทิศทางของลมกอนการใชเสมอ 

 

 - การใชกระบอง ใหใชกรณีผลักดันกลุมคนออกจากพื้นที่ โดยใหปฏิบัติตามขั้นตอน 

ดังน้ี 

  1) เมื่อจำเปนตองใชกระบอง ตองเตือนกอนเวนแตสถานการณไมเอื้ออำนวย 

  2) ใหใชเทาที่จำเปนเพื่อการบรรลุภารกิจ หากจำเปนใหใชในทาตอไปนี้ตามลำดับ 

   (ก) ดันดวยกระบอง (ตรงหนา) 

   (ข) กระแทก ดวยกระบอง (ตรงหนา) 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

   (ค) เมื่อจำเปนอยางยิ่ง ใหทำการตี แตตองไมตีที่บริเวณอวัยวะที่สำคัญ ซึ่งอาจ

กอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือทำใหพิการ หรือสวนแข็งของรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งศีรษะ 

ใบหนา, หัวเขา, ขอเทา, กานคอ แตใหตีบริเวณจุดท่ีไมสำคัญ เชน ตนขา อยางไรก็ตามการใช 

กระบองตีน้ัน เพื่อใหบุคคลหยุดการกระทำเทานั้น เมื่อเขาหยุดการกระทำหรือไมมีทาทีที่ตอสูแลว  

ใหหยุดตีทันที  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (จุดไมอันตรายของรางกายท่ีสามารถตีดวยกระบองได คือ จุดที่แสดงดวยเคร่ืองหมาย สวนจุดท่ีแสดง

ดวยเคร่ืองหมายเปนจุดอันตราย อาจทำใหผูถูกตีบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได)  

 

 - การยิงดวยกระสุนยาง ใหทำการยิงตอผูชุมนุมที่กระทำการ หรือมีทาทีคุกคามตอชีวิต

ของเจาพนักงานตำรวจท่ีทำหนาท่ีควบคุมฝูงชน รวมท้ังตองมีการกำหนดเปาหมายโดยชัดเจน ไมยิง

โดยไมแยกแยะหรือไมเลือกเปาหมาย ไมใหยิงอัตโนมัติ จะตองยิง ในจุดที่สามารถหยุดการกระทำ

ของบุคคลได ซึ่งในเอกสารแนะนำประกอบการฝกอบรมภาคสนาม ของการฝกพ้ืนฐานในภารกิจการ

รักษาสันติภาพของโลก ป ค.ศ. 2007 และจากการฝกในกองทัพบกแหงประเทศสหราชอาณาจักร ใน 

หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตร ณ โรงเรียนนายรอยทหารบก อังกฤษแซนดเฮิรส แนะนำใหใชยิงดวย

กระสุนยาง บริเวณสวนกลางลำตัว ในการปราบปรามการจลาจลในประเทศอังกฤษ เจาพนักงาน

ตำรวจท่ีทำหนาท่ีควบคุมฝูงชน จะยิงกระสุนยางตอเม่ือตองการจับกุมตัวแกนนำหรือผูที่กอความ

รุนแรงเทานั้น โดยจะเลือกยิงเฉพาะบุคคลท่ีตองการ เพราะเมื่อบุคคลดังกลาวถูกยิงดวยกระสุนยาง
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

แลว เขาจะหยุดชะงักชั่วคราว ซึ่งขณะที่เขาหยุดชะงักนั้น ใหเจาพนักงานตำรวจที่เตรียมไวเขาไป

จับกุมตัวบุคคลผูนั้นออกมาจากกลุมผูชุมนุม และไมควรทำการยิงในระยะใกลกวา 20 เมตร เวนแตมี

ภัยคุกคามอยางรายแรงและทันที ตอชีวิต ซึ่งไมอาจหลีกเลี่ยงได โดยจะตองใชกระสุนยางใหนอยที่สุด

เทาที่จำเปน (ภานุ ขวัญสุวรรณ, 2554 : 83) 

 การใชกำลังตามขอนี้จะตองมีการวางแผนหรือวาดภาพในอนาคตท่ีวา เมื่อใชเคร่ืองมือ 

หรืออาวุธ ในแตละข้ันท่ีชัดเจนแลว ผูชุมนุมจะมีปฏิกิริยาตอบโตอยางไร เชน หากตองการลาถอย  

จะถอยไปในทิศทางใดไดบาง และการขยายผลของเจาพนักงานตำรวจจะดำเนินการตอไปอยางไร 

เชน การเขาจับกุม หรือปลอยใหลาถอยไปแลว ติดตามตัวมาดำเนินคดีในภายหลัง หามการใชกำลัง

หรือเครื่องมือผลักดันในลักษณะที่เปาหมายถูกกักกันอยูในที่บังคับไมมีโอกาสลาถอยอันอาจนำมา

สูอันตรายรายแรงของผูชุมนุมได ในขณะเดียวกันใหคำนึงของประสิทธิภาพ ของเครื่องมือ และ

อาวุธที่ใช และปฏิกิริยาโตตอบของผูชุมนุมดวย  

 

แนวทางขององคการสหประชาชาติ ในการปฏิบัติตอผูชุมนุม 

 องคการสหประชาชาติไดวางแนวทางในเอกสารแนะนำประกอบการฝกภาคสนามสถานีที่ 

1 ในการฝกพื้นฐานในภารกิจการรักษาสันติภาพของโลกใหกับเจาหนาที่ที่จะไปปฏิบัติภารกิจการ

รักษาสันติภาพโลกไวในป ค.ศ.2007 ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 

 1) การปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการควบคุมผูชุมนุม 

  (1) การเฝาสังเกต (Monitor) โดยปกติแลวเปนขั้นตอนแรกที่ใชในภารกิจการดูแล

กลุมผูชุมนุม เปนการเฝาดู เฝาฟง สังเกต รวบรวมขาวสารขอมูล ประเมินสถานการณ และวิเคราะห

แนวโนมการปฏิบัติของกลุมผูชุมนุม อีกทั้งยังเปนการเตรียมกำลัง และออมกำลังท่ีใชในการรักษา

ความสงบของทางฝายเจาพนักงานตำรวจอีกดวย การปฏิบัติในขั้นตอนนี้ถือวามีความสำคัญมาก

เนื่องจากเปนชวงกอนท่ีจะตองตกลงใจเลือกการปฏิบัติในขั้นตอนอื่นๆ ตอไปในกรณีที่จำเปน อยางไร

ก็ตามในบางครั้งท่ีการชุมนุมไมมีความรุนแรง หรือไมมีความจำเปนท่ีจะตองใชการปฏิบัติในขั้นตอน

อื่นๆ เจาพนักงานตำรวจอาจจะใชการเฝาสังเกตเพียงอยางเดียวจนกลุมผูชุมนุมเหลานั้นสลายไปเอง 

  (2) การปดก้ัน (Block) เปนการปองกันไมใหกลุมผูชุมนุมผานพ้ืนที่หรือเสนทางหรือ

สถานท่ีที่ทางเจาหนาท่ีกำหนด เชน การปดกั้นไมใหผูชุมนุมเดินผานถนนตางๆ ที่มีสถานท่ีสำคัญต้ัง

อยู โดยใหผูชุมนุมใชเสนทางอื่นแทน การปดกั้นไมใหผูชุมนุมเขามากอกวนในสถานที่สำคัญตางๆ เชน 

รัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล และศาลยุติธรรม เปนตน การปดก้ันนี้สามารถกระทำไดหลายรูปแบบไมวา

จะเปนการใชกำลังเจาหนาที่ การใชยานพาหนะประกอบกำลังเจาหนาที่และการใชเครื่องกีดขวางใน

ลักษณะตางๆ การปดกั้นแบบที่งาย รวดเร็วและออนตัวท่ีสุด คือการปดกั้นดวยกำลังเจาหนาที่ซึ่ง

สามารถปดก้ันและถอนตัวไดอยางรวดเร็ว ขึ้นอยูกับการฝกฝน แตก็มีจุดออน คือ ไมสามารถปดก้ัน
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ
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การเคล่ือนท่ีของยานพาหนะไดในกรณีที่ผูชุมนุมใชความรุนแรง สวนการปดก้ันโดยใชเคร่ืองกีดขวาง

ตางๆ นั้น สามารถก้ันยานพาหนะได แตขาดความคลองตัว จากการปฏิบัติและประสบการณที่ผาน

มา เครื่องกีดขวางเหลานี้สวนใหญทำไดแคเพียงชลอการเคลื่อนที่เขามาของกลุมผูชุมนุมเทานั้น 

  (3) การปดลอม (Contain) เปนการปดก้ันทางออกทุกดานของกลุมผูชุมนุม  

กลาวคือ ไมใหผูชุมนุมออกจากพ้ืนท่ีที่ชุมนุมอยูในเวลาน้ัน การปดลอมน้ีจะถูกใชในสถานการณที่ไม

ตองการใหกลุมผูชุมนุมเคล่ือนที่ออกจากพื้นที่หนึ่ง เพ่ือไปกอความวุนวายในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งโดยปกติ

แลวการปฏิบัติในการปดลอมน้ีไมนิยมใช นอกจากสถานการณจะบีบบังคับและมีความจำเปนจริงๆ 

เน่ืองจากวิธีการนี้จะทำใหเกิดผลกระทบทางดานจิตวิทยาอยางมาก อาจจะทำใหกลุมผูชุมนุมเกิด

ความรูสึกวาถูกคุกคาม และตอตานการปฏิบัติของเจาหนาท่ีอยางรุนแรง ซึ่งความรูสึกของผูชุมนุมดัง

กลาวไมเปนผลดีตอการปฏิบัติของเจาพนักงานตำรวจในการดูแลการชุมนุมใหเปนระเบียบเรียบรอย 

  (4) การสลายการชุมนุม (Disperse) เมื่อสถานการณการชุมนุมรุนแรงขึ้นจนเกิด

ความเดือดรอนแกประชาชนท่ีไมเกี่ยวของ มีผลกระทบกับความมั่นคง หรือผลประโยชนของประเทศ

ชาติ มีการใชความรุนแรงและกระทำการท่ีฝาฝนกฎหมายอยางไมเกรงกลัวอาญา เจาพนักงานตำรวจ

จะตองพิจารณาใชการสลายการชุมนุม ซึ่งวิธีการในการสลายการชุมนุมนั้นมีหลายวิธีไมวาจะเปนการ

เจรจาตอรองกับแกนนำ การจับกุมแกนนำและการใชกำลังเจาหนาที่เขาสลายการชุมนุม การตกลงใจ 

เลือกหนทางปฏิบัติกับกลุมผูชุมนุมจากอุปกรณควบคุมการชุมนุมที่มีอยูนั้น อาจพิจารณาไดจาก

สถานการณและสิ่งบอกเหตุ และเริ่มปฏิบัติเมื่อถึงจุดตกลงใจตางๆ ที่แตกตางกันออกไปซึ่งสามารถใช

เปนแนวทางในการปฏิบัติไดดังนี้ 

 

 2) การปฏิบัติ สิ่งบอกเหตุ และจุดตกลงใจในแตละหนทางปฏิบัติ 

  (1) การชี้แจง (Inform) 

   การช้ีแจงถือเปนการปฏิบัติตอกลุมผูชุมนุมที่เบาท่ีสุด โดยท่ีความมุงหมายของ

การชี้แจงนั้นเปนการใหขอมูลขาวสารตางๆ แกผูชุมนุมหรืออาจเปนการแจงเตือนผูชุมนุมถึงอันตราย

ตางๆ รวมไปถึงการปราบปรามผูชุมนุมในการกระทำที่กำลังจะเปนการฝาฝนกฎหมาย 

   ถาการชี้แจงนั้นเปนเพียงการใหขอมูลกับผูชุมนุมโดยปกติ เชน การชี้แจงเกี่ยวกับ

สถานที่ในการบริการอาหาร-เครื่องดื่ม สถานที่ในการรักษาพยาบาล หองน้ำหองสุขา เปนตน ซึ่งการ

ชี้แจงประเภทน้ี เจาพนักงานตำรวจกระทำไดเม่ือตองการเพ่ือเปนการกระจายขอมูลขาวสารใหแก

กลุมผูชุมนุมอยางทั่วถึง การตกลงใจชี้แจงใหขอมูลตางๆ แกผูชุมนุมน้ีไมตองรอสิ่งบอกเหตุหรือจุด

ตกลงใจ เมื่อเจาพนักงานตำรวจเห็นวาขอมูลใดก็ตามเปนขอมูลที่มีประโยชนตอผูชุมนุมและเปนการ

ชวยในการจัดระเบียบในการชุมนุมใหดีขึ้น ใหทำการชี้แจงประชาสัมพันธใหกลุมผูชุมนุมทราบได

ทันที 
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   สำหรับการช้ีแจงเพื่อแจงเตือนผูชุมนุมถึงอันตรายตางๆ นั้น ใหกระทำทันทีเม่ือ

เจาพนักงานตำรวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีนั้น ไดรับการยืนยันถึงการปฏิบัติอันอาจเปนการทำใหเกิดอันตราย

แกผูชุมนุม ประชาชน หรือเจาหนาที่ดวยกันเอง เชน เมื่อมีการนำรถขนวัตถุไวไฟเขามาใกลพื้นที่การ

ชุมนุมและกำลังจะทำการจุดไฟเผา ซึ่งหลังจากการพิจารณาแลว หากเกิดการระเบิดข้ึนมานั้นจะ

ทำใหเกิดอันตรายตอผูชุมนุมได ในกรณีน้ีใหเจาพนักงานตำรวจท่ีปฏิบัติงานน้ันชี้แจงและ

ประชาสัมพันธใหกลุมผูชุมนุมทราบในทันที อยางไรก็ตามในกรณีท่ีมีการชี้แจงไปแลวแตไมมีการ

ปฏิบัติตามที่ไดชี้แจงไปเกิดข้ึน อาจจะทำใหความเชื่อถือของกลุมผูชุมนุม ตอขาวสารของทาง 

เจาหนาท่ีนั้นลดลง ดังนั้นในการช้ีแจงในเรื่องเหลาน้ีควรจะมีการยืนยันขาวสารที่ชัดเจน ถูกตองและ

ทันเวลา แตการเลือกตกลงใจในการปฏิบัตินั้น ควรจะพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นดวยวาการ

กระทำใดที่เกิดผลดี-ผลเสียมากกวากัน 

   สิ่งบอกเหตุ ในการช้ีแจงประเภทน้ีไดแก การไดรับขาวสารเก่ียวกับแนวโนมใน

การปฏิบัติดังกลาว 

   จุดตกลงใจ คือการไดรับการยืนยันขาวสารของการกระทำดังกลาวหรือเม่ือ

พิจารณาแลววาการแจงขาวสารใหกลุมผูชุมนุมทราบเกี่ยวกับสถานการณนั้นแตเนิ่นๆ จะมีขอดีมาก

กวาขอเสีย และเปนการลดความสูญเสียของทุกฝาย ก็ใหดำเนินการประชาสัมพันธใหผูชุมนุมทราบ

ไดทันที 

   การช้ีแจงประเภทสุดทายเปนการช้ีแจงเพ่ือตักเตือนการปฏิบัติของกลุมผูชุมนุม 

เม่ือเจาพนักงานตำรวจเห็นวากลุมผูชุมนุมเร่ิมมีการปฏิบัติหรือมีแนวโนมในการปฏิบัติ สิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ี

เปนการฝาฝนกฎหมาย หรืออาจกอใหเกิดอันตรายแกประชาชน เจาหนาท่ี หรือทรัพยสินของทาง

ราชการ เมื่อมีการตรวจพบการปฏิบัติหรือแนวโนมการปฏิบัติดังกลาว ใหเจาพนักงานตำรวจดำเนิน

การช้ีแจงประชาสัมพันธทันที เพ่ือใหกลุมผูชุมนุมทราบวาผูชุมนุมสวนหน่ึงกำลังจะปฏิบัติในสิ่งที่ผิด

กฎหมาย และถาไมหยุดการกระทำดังกลาว ทางเจาพนักงานตำรวจจำเปนท่ีจะตองระงับการกระทำ

ดังกลาวเพื่อยุติการกระทำอันมิชอบดวยกฎหมาย เพื่อรักษาชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและ 

เจาหนาที่ของรัฐ ดวยมาตราการที่เด็ดขาดยิ่งขึ้นตอไป 

   สิ่งบอกเหตุ ในการชี้แจงประเภทนี้สังเกตไดจาก สภาวะอารมณของกลุม 

ผูชุมนุมสวนใดสวนหน่ึง หรือสวนใหญเร่ิมมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยที่ทางผูชุมนุมไมสามารถ

ควบคุมกันเองไดหรือคอยย่ัวยุกันเอง หรือเม่ือผูชุมนุมไดรับการย่ัวยุจากแกนนำไมวาจะเปนแกนนำ

หลักของการชุมนุม หรือแกนนำในพื้นที่ใหกระทำการอันเปนการใชความรุนแรง 

   จุดตกลงใจ ในการปฏิบัติ คื อ เ ม่ือพบกับ ส่ิ งบอกเห ตุ ดั งกล าว ให ช้ี แจง

ประชาสัมพันธใหกลุมผูชุมนุมทราบไดทันที ไมจำเปนตองรอเวลาเน่ืองจากการช้ีแจงไมไดเปนการ

กระทำท่ีรุนแรงและไมมีการกระทบกระท่ังกัน  การชี้แจงแตเนิ่นจะสามารถลดความรุนแรงของ

สถานการณโดยรวมได 
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  (2) การแสดงกำลัง (Show of Force) 

   การแสดงกำลังเปนการปฏิบัติที่ไมไดใชความรุนแรงเชนเดียวกับการชี้แจงแตก

ตางกันคือการแสดงกำลังไมไดใชความรุนแรงเฉพาะทางกายภาพ แตเปนการคุกคามทางจิตวิทยา 

การแสดงกำลัง ในมุมมองของผูชุมนุมอาจดูเหมือนเปนการย่ัวยุ ขมขู และแสดงออกถึงการเปนศัตรู 

ดังนั้นการแสดงกำลังจึงตองทำอยางพอสมควร ในเวลาและสถานท่ีที่เหมาะสม วัตถุประสงคของการ

แสดงกำลังนั้นคือ การแสดงถึงความพรอมในการใชกำลังของเจาหนาที่ อีกทั้งยังเปนการขมขูปอง

ปรามผูชุมนุมบางกลุมท่ีพยายามจะกอเหตุรุนแรง โดยผลลัพธสุดทาย (End State) ที่ตองการจาก

การแสดงกำลังคือกลุมผูชุมนุมหยุดการกระทำรุนแรงดังกลาว และกลับไปใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญของ

ตนในการชุมนุมโดยสงบ 

   สิ่งบอกเหตุ ในการที่จะตองแสดงกำลังนั้นเปนสถานการณเดียวกันกับการ

ชี้แจงประเภทสุดทาย สังเกตไดจากสภาวะอารมณของกลุมผูชุมนุมท่ีมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มีการ

ยั่วยุกันเองหรือจากแกนนำทั้งสองประเภทใหกอเหตุรุนแรง ฝาฝนกฎหมาย และยั่วยุเจาหนาที่ให

โกรธ ไมวาทางผูชุมนุมจะสามารถควบคุมกันเองไดหรือไมก็ตาม หรือเมื่อตกลงใจใชการช้ีแจงแลว

ตรวจพบวาผูชุมนุมไมมีทีทาที่จะลดความรุนแรงลงแตอยางใดใหเจาหนาที่เตรียมตัวแสดงกำลัง โดยที่ 

   จุดตกลงใจ คือ เมื่อประเมินแลววาการช้ีแจงไมนาจะหยุดยั้งการกระทำของ

กลุมผูชุมนุมที่กำลังจะใชความรุนแรงหรือกระทำผิดกฎหมายได โดยที่การตกลงใจน้ันจะตองกระทำ

ใหทันเวลา หรือในอีกกรณีหนึ่งคือทันทีที่พบกับสิ่งบอกเหตุดังกลาวไปขางตน ใหแสดงกำลังกอนหรือ

พรอมกับการชี้แจงไดทันที ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณในขณะนั้นและความชา-เร็วของการพัฒนาของ

สถานการณการชุมนุม 

  (3) การใชโล-กระบอง (Use of Baton and Shield) 

   การใชโล-กระบองไมวาจะเปนการผลักดันธรรมดา หรือการปฏิบัติอื่นๆ  

นอกเหนือจากน้ี ถือวาเปนการปฏิบัติที่มีการสัมผัสและกระทบกระท่ังกันระหวางเจาพนักงานตำรวจ

ที่ดูแลกับกลุมผูชุมนุมโดยตรง ซึ่งแนนอนวาอาจจะทำใหผูชุมนุมมีอารมณโกรธและไมพอใจมากขึ้น 

และเปนการทำใหทั้งกลุมผูชุมนุมและเจาพนักงานตำรวจที่ทำหนาท่ีควบคุมฝูงชนเกิดอารมณโกรธ

และฉุนเฉียว หากมีการตกลงใจใชการปฏิบัติในขั้นตอนนี้แลวไมสามารถหยุดการกระทำของกลุม 

ผูชุมนุมได ก็จะตองยอมรับวาสถานการณจะทวีความรุนแรงย่ิงข้ึนไปอีก อยางไรก็ตามการปฏิบัติใน

ขั้นตอนน้ียังมีความจำเปน เน่ืองจากถากระทำสำเร็จทางฝายเจาพนักงานตำรวจที่ทำหนาท่ีควบคุม

การชุมนุมไมจำเปนตองใช 

ความรุนแรงมากไปกวานี้ 

   แนวทางในการตกลงใจใชโลกระบองใหพิจารณาจาก 

   สิ่งบอกเหตุ คือ เมื่อการช้ีแจงและการแสดงกำลังไมสามารถหยุดการกระทำ

ของผูชุมนุมได มีผูชุมนุมบางสวนแสดงใหเห็นวามีอาวุธหรือวัตถุที่สามารถใชแทนอาวุธมีการแสดง
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ทาทีคุกคามและพยายามทำรายเจาหนาท่ีหรือทำลายสาธารณะสมบัติ เมื่อเจาพนักงานตำรวจแสดง

กำลังและเปนฝายตั้งรับในระยะเวลาหนึ่งแลวทางผูชุมนุมไมมีทีทาวาจะลดความรุนแรงลง  

   จุดตกลงใจ จะพิจารณาจากผลลัพธวาถาไมทำการผลักดันกลุมผูชุมนุมออก

จากพ้ืนที่หรือจุดนั้นในทันทีแลว จะไมสามารถบรรลุภารกิจไดและหรืออาจจะทำใหเกิดความเสียหาย

อยางใหญหลวงใหตกลงใจปฏิบัติในขั้นตอนนี้โดยเริ่มจากการผลักดันดวยโลเพียงอยางเดียวกอนและ

ใชกระบองตอบโตในกรณีที่กลุมผูชุมนุมใชอาวุธกับเจาหนาท่ี หรือเม่ือตองการจะจับกุมผูชุมนุมที่ใช

ความรุนแรงเทานั้น การจะใชกระบองตีท่ีรางกายของผูชุมนุมนั้นเปนส่ิงที่เจาพนักงานตำรวจท่ีปฏิบัติ

งานในการดูแลผูชุมนุมตองพยายามหลีกเลี่ยงจนถึงที่สุด 

  (4) การใชน้ำฉีด (Use of Water) 

   การใชเคร่ืองฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดน้ำใสกลุมผูชุมนุมน้ัน เปนการกระทำท่ีมีความ

รุนแรงในระดับท่ีคอนขางนอย จุดประสงคของการใชน้ำฉีด คือ เม่ือผูชุมนุมถูกฉีดดวยน้ำจะทำให 

ผูชุมนุมชะงัก และหยุดการกระทำที่กระทำอยูชั่วคราว ในบางคร้ังอาจทำใหผูชุมนุมลมเลิกความตั้งใจ

ในการกระทำได อยางไรก็ตามการฉีดน้ำใสผูชุมนุมนั้น อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูชุมนุมที่ถูกน้ำฉีดได 

จึงตองใชแรงดันน้ำท่ีพอเหมาะและไมฉีดน้ำไปยังอวัยวะที่บอบบาง เชน ใบหนา และดวงตา เปนตน 

การใชน้ำฉีดอาจปฏิบัติควบคูไปกับการใชโล-กระบองไดเพ่ือสนับสนุนการผลักดันของเจาหนาที่และ

ลดความสูญเสียของทุกฝาย 

   ในการใชน้ำฉีดผูชุมนุมใหพิจารณาจาก 

   สิ่งบอกเหตุ คือ เมื่อมีการตานทางอยางหนาแนนในพื้นที่ที่ตองการจะผลักดัน

กลุมผูชุมนุมออกไป และกลุมผูชุมนุมสามารถจัดระเบียบในการผลักดันแนวการวางกำลังของ 

เจาหนาที่ไดเปนอยางดี ซึ่งการใชน้ำฉีดนี้จะเปนการทำลายระเบียบของกลุมผูชุมนุมในการผลักดัน

และตานทานกำลังของเจาหนาที่ หากมีการปฏิบัติอยางเหมาะสมแลว กลุมผูชุมนุมจะเสียรูปขบวน

และไมสามารถตานทานการผลักดันของเจาหนาที่ได 

   จุดตกลงใจ ใหพิจารณาจากการที่เจาหนาท่ีตำรวจที่ใชโลกระบองผลักดันแลว

เกิดการติดขัดเนื่องจากความหนาแนนและความหนุนเนื่องของผูชุมนุม  

   การฉีดน้ำใสนาจะทำลายระเบียบของกลุมผูชุมนุมได และพิจารณาวาการฉีดน้ำ

ใสผูชุมนุมนั้นจะไมทำใหผูชุมนุมหรือเจาพนักงานตำรวจท่ีปฏิบัติอยูนั้นไดรับบาดเจ็บใหตกลงใจใชน้ำ

ฉีดไดทันทีโดยใหกระทำในสวนท่ีมีผูชุมนุมหนาแนน หรือในจุดสำคัญท่ีเจาพนักงานตำรวจสวนท่ีใช

โล-กระบองตองการการสนับสนุนในการผลักดันเปนลำดับแรกหรือพิจารณาใชตามความเหมาะสม

ของสถานการณส่ิงที่ตองระวังเปนพิเศษ ไดแก แรงดันน้ำ และอวัยวะที่บอบบาง สุดทายเมื่อการฉีด

น้ำสามารถบรรลุผลไดตามตองการแลวใหหยุดการปฏิบัติในทันที 

  (5) การใชเครื่องขยายเสียง (Long Range Acoustic Device : LRAD) 

   เครื่องขยายเสียง (LRAD) เปนอุปกรณที่ใชในการควบคุมการชุมนุม โดยการให
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กำเนิดคลื่นเสียงท่ีมีความดังมากจนทำใหผูที่ไดรับคล่ืนเสียงนี้ไมสามารถทนได ซึ่งในทางทหารแลว

อุปกรณชนิดนี้ถูกจัดอยูในประเภทอาวุธท่ีไมกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิต อยางไรก็ตามจะตองทำการใช

งานอยางเหมาะสมตามขีดความสามารถและคุณลักษณะของอุปกรณ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย

เปนประการแรกการใชงานผิดวิธีอาจกอใหเกิดอันตรายกับผูชุมนุม บุคคลอ่ืน หรือเจาหนาท่ี รวมไป

ถึงการไมบรรลุภารกิจได โดยทั่วไปแลวใหขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติควบคูไปกับการใช

โล-กระบอง และการใชน้ำฉีดเชนกัน อุปกรณชนิดนี้เปนอุปกรณที่มรีะยะทำการไกล อีกทั้งยังไมกอให

เกิดอันตรายกับกลุมผูชุมนุมหากใชดวยความระมัดระวัง จึงควรมีการฝกการใชงานใหเชี่ยวชาญ และ

เลือกใชในเวลาและสถานท่ีที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก 

   สิ่งบอกเหตุ คือ เมื่อมีการตานทานอยางหนาแนนในพ้ืนท่ีที่ตองการจะผลักดัน

กลุมผูชุมนุมออกไป และการสื่อสารระหวางแกนนำหลักที่ใชเครื่องขยายเสียงเปนไปในแนวทางท่ียั่วยุ

กลุมผูชุมนุมใหใชความรุนแรง โดยท่ีผลลัพธในการใชงานคือตองการทำลายระเบียบและความหนุน

เนื่องของกลุมผูชุมนุมในพ้ืนท่ีนั้นๆ เพื่อใหการควบคุมพ้ืนที่เปนไปไดงายข้ึน หรือตองการรบกวน

ทำลายการติดตอสื่อสารระหวางแกนนำกับกลุมผูชุมนุม 

   จุดตกลงใจ สามารถพิจารณาไดจาก เจาพนักงานตำรวจใชโลกระบองผลักดัน

เกิดการติดขัดเนื่องจากความหนาแนนของผูชุมนุม หรือการรวมตัวของกลุมผูชุมนุมที่กำลังจะกอ

ความรุนแรงแตอยูหางเกินระยะปฏิบัติการของโล-กระบอง เชน กำลังจะจุดไฟเผาอาคารท่ีอยูหลัง

แนวของผูชุมนุม เปนตน ในอีกกรณีหนึ่งคือ เมื่อผูชุมนุมไดถูกควบคุมโดยแกนนำผานทางเครื่องขยาย

เสียงโดยแกนนำไดยั่วยุหรือสั่งการใหผูชุมนุมกระทำการอันเปนการละเมิดกฎหมาย เมื่อเจาหนาท่ี

พิจารณาแลววาการตัด/รบกวนการติดตอส่ือสารระหวางแกนนำและผูชุมนุมนั้นๆ มีความจำเปน 

และจะเปนผลดี ใหตกลงใจใชเคร่ืองขยายเสียง LRAD ในการกอกวนการติดตอส่ือสารไดอีกวิธีหนึ่ง

เชนกันโดยเล็งคลื่นเสียงไปท่ีแกนนำผูนั้น 

  (6) การใชแกสน้ำตาชนิดขวาง (Use of teargas Hand Grenade) 

   แกสน้ำตาถือเปนอุปกรณที่มีความรุนแรงมากสำหรับการใชกับประชาชน  

ซึ่งถือวาเปนเพื่อนรวมชาติ ถาหลีกเลี่ยงการใชงานอาวุธชนิดนี้ไดก็ควรจะหลีกเล่ียง หากไมจำเปน

จริงๆ ก็ไมควรท่ีจะใช เนื่องจากเปนการปฏิบัติที่ดูวาเปนการใชความรุนแรงและเกิดความเสียหายใน

วงกวางเนื่องจากไมสามารถที่จะควบคุมการกระจายของสารเคมีได 

   อยางไรก็ตามเมื่อมีความจำเปนจริงๆ ในบางกรณีใหพิจารณาทิศทางลมวาพัดไป

ทางตำแหนงท่ีตองการใหสารเคมีชนิดนี้ลอยไปหรือไม เจาหนาท่ีมีการปองกันท่ีดี หรือไม ผลกระทบ

ที่จะเกิดข้ึนกับผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของจะมีมากเพียงใด ทิศทางในการขวางมีความเส่ียงในการขวางไป

โดยผูชุมนุมหรือไม และทิศทางในการหลบหนีของผูชุมนุม คือ ทิศทางใด เนื่องจากในการใช

แกสน้ำตาในแตละครั้งมีความมุงหมาย คือ ตองการสลายการตานทางท่ีหนาแนนของผูชุมนุมในพื้นที่

หน่ึง โดยถาผูชุมนุมในพื้นที่นั้นกระจายออกไปและความหนาแนนลดลงแลว ก็ถือวาการปฏิบัติในครั้ง
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นั้นประสบความสำเร็จ อีกทั้งโดยปกติแลวการใชสารเคมีในการสลายกลุมผูชุมนุมนั้นจะตองมีขอมูล

ในการประชาสัมพันธกับผูชุมนุมวาจะใหหลบหนีไปทางใด ทั้งนี้ เพื่อลดความโกลาหลและอุบัติเหตุท่ี

อาจเกิดข้ึนจากความโกลาหลไดเชนกัน 

 

   การใชแกสน้ำตาสามารถพิจารณาจาก 

   สิ่งบอกเหตุ คือ เมื่อผูชุมนุมใชความรุนแรงมากจนทางเจาหนาที่ไมสามารถ

ควบคุมได ทรัพยสินของทางราชการ และประชาชนเริ่มถูกทำลาย แนวการวางกำลังของเจาหนาท่ี

กำลังจะถูกทำลาย การปฏิบัติอื่นๆ ใชไมไดผลแลว ซึ่งเมื่อสิ่งบอกเหตุเปนเชนนี้และไมมีทางเลือกอื่น

หรือทางท่ีเลือกน้ัน ใชไมไดผลและเม่ือผูชุมนุมใชความรุนแรงมากจนการปฏิบัติอื่นๆ ใชไมไดผลแลว

และไมมีทางเลือกอื่นอีกเชนนี้  

   จุดตกลงใจ ในการใชแกสน้ำตาใหใชแกสนั้นไดทันทีโดยใหพิจารณาปจจัยตาม

ที่ไดกลาวไปแลวในขั้นตน และใชในปริมาณพอสมควรเทานั้น 

  (7) การใชปนกระสุนยาง (Use of Rubber Bullet Shotgun) 

   ปนลูกซองกระสุนยางนี้เปนอาวุธที่ดูคุกคามและกาวราวมากกวาแกสน้ำตา  

ถึงแมวาความรุนแรงของมันจะยังนอยกวาแกสน้ำตาอยูมาก จึงเปนอีกการปฏิบัติหนึ่งที่พึงหลีกเลี่ยง 

อยางไรก็ตามในบางครั้งอาจปฏิบัติควบคูกับการใชโล-กระบองเพื่อสนับสนุนการผลักดัน หรือใชใน

การปองกันตนเองของเจาหนาที่ หรือใชเพื่อลดความรุนแรงของกลุมผูชุมนุม เชน การจับกุมแกนนำ

ในพื้นที่ การหยุดยั้งการกระทำอันเปนเหตุใหเกิดภยันตรายตอเจาหนาท่ีและประชาชนผูไมเกี่ยวของ 

หรือความเสียหายของทรัพยืสินของรัฐ และการจับกุมผูกอเหตุดังกลาว เปนตน โดยวิธีการน้ันคือให

ยิงไปที่บุคคลเปาหมายเพียง 1 นัดเทานั้น ถาไมเขาเปาใหยิงใหม ถายิงเขาเปาใหเจาพนักงานตำรวจท่ี

ทำหนาท่ีควบคุมฝูงชน สองนายพรอมกระบองว่ิงเขาไปจับกุมโดยนำตัวมาไวที่หลังแนวการวางกำลัง

ของฝงเจาหนาที่และใหทำการพันธนาการไว 

   การตกลงใจใชปนกระสุนยางในการหยุดการเคล่ือนที่เขามาของผูชุมนุมน้ันให

ปฏิบัติเมื่อจำเปนเทานั้น เนื่องจากการปฏิบัติดังกลาวไมสามารถหยุดยั้งกลุมผูชุมนุมอยางถาวรได 

และยังเปนการเพิ่มความรุนแรงในการปฏิบัติของทั้งสองฝาย อีกทั้งยังเปนภาพการปฏิบัติที่ดูรุนแรงมาก 

   สิ่งบอกเหตุ ในการที่จะใชปนกระสุนยางกับผูชุมนุม คือ เมื่อตรวจพบแกนนำใน

พื้นที่ หรือผูชุมนุมท่ีสามารถทำใหอารมณของกลุมผูชุมนุมในพ้ืนท่ีนั้นรุนแรงขึ้น หรือผูชุมนุมที่กำลัง

จะกอเหตุรุนแรง เชน กำลังจะจุดระเบิดเพลิง กำลังบรรจุกระสุนลงปน กำลังจะเผารถน้ำมัน เปนตน 

   จุดตกลงใจ ใหพิจารณาวาถาไมมีผูชุมนุม หรือแกนนำคนดังกลาวแลว กลุม 

ผูชุมนุมจะสงบลงหรือเกิดความสับสนในการปฏิบัติ หรือ ถายิงผูชุมนุมดังกลาวแลว การปฏิบัติที่

รุนแรงบางอยาง เชน การขวางระเบิดเพลิงใสเจาหนาที่ การยิงปนใสเจาหนาที่และประชาชนท่ีไม

เก่ียวของ เปนตน จะไมเกิดขึ้น (ภานุ ขวัญสุวรรณ, 2554 : 86-91) 
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 ขอควรระวัง 

 1) การใชเครื่องพันธนาการ 

  การใชเครื่องพันธนาการใหใชไดตามความจำเปนและเหมาะสมกับสถานการณ โดย

เนนย้ำใหใชตามสมควรแกเหตุเทานั้น เครื่องพันธนาการที่เหมาะสมจะตองไมเปนเครื่องพันธนาการที่

ใชแลวเปนการทรมานผูที่ถูกพันธนาการ จะตองเปนเคร่ืองพันธนาการท่ีไมทำลายศักด์ิศรีความเปน

มนุษย และเปนท่ียอมรับตามหลักสากล สำหรับเคร่ืองพันธนาการท่ีแนะนำใหใชในท่ีนี้ไดแก สายรัด

สายไฟพลาสติก ซึ่งมีความแข็งแรง ราคาถูก หางาย ดูไมคุกคาม ไมโหดราย และเปนสิ่งท่ีมีการฝกให

ใชในการพันธนาการผูชุมนุมที่กอเหตุรุนแรงในหลายประเทศ โดยที่ในการพันธนาการใหทำการมัดนิ้ว

หัวแมมือทั้งสองขางของผูกอเหตุฯ เขาดวยกันดานหนา เพราะการพันธนาการดานหลังอาจจะทำให

เห็นวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และดูโหดรายกวาพันธนาการดานหนาในการพันธการนั้นกระทำ

โดยใหนิ้วหัวแมมือท้ังสองขางไขวกันเล็กนอยเพื่อความแนนหนา ตามที่เห็นในรูป ก. สวนในรูป ข. 

เม่ือนำนิ้วหัวแมมือมามัดติดกันแบบขนาน ผูถูกมัดจะสามารถแกมัดออกไดโดยงาย (ภานุ ขวัญ

สุวรรณ, 2554 : 84) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ก. การพันธนาการที่ถูกตอง    ข. การพันธนาการที่ไมถูกตอง 

 

 2) การใชแกสน้ำตา 

  ในการใชแกสน้ำตา ตองศึกษาวาเปนชนิด ชนวนถวงเวลา คือ เมื่อยิงแลวกระสุน

กระทบพ้ืนแลวถวงเวลาประมาณ 10 วินาที แกสจึงจะแพรออกตามรูท่ีผิว หรือเปนชนิดชนวนตก 

กระทบแตก ซึ่งวัตถุหอหุมจะเปนพลาสติก มีการบรรจุวัตถุระเบิดภายในจำนวนหน่ึง เมื่อกระสุน 

กระทบไปยังสิ่งใด   ก็จะมีการระเบิดฉีกตัวหุมท่ีเปนพลาสติกออก แลวแรงระเบิดจะดันแกสใหออก 

ดังน้ัน เจาพนักงานตำรวจจะตองศึกษาวิธีการใชและระยะในการยิงหรือขวาง ตามคุณสมบัติของ

แตละประเภทกอน อยางไรก็ตามหามยิงแกสน้ำตาใสบุคคลเปนอันขาด เพราะเกิดอันตรายทั้งสอง

ประเภท กลาวคือ แกสน้ำตาชนิดถวงเวลาทำใหเกิดอันตรายจากความรอนบนตัวกระสุนที่ถูกยิงออก
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มา สวนชนิดชนวนตกกระทบแตก การยิงประชิดตัวจะเปนอันตรายจากแรงระเบิด ดังนั้น การยิงจะ

ตองยิงในระยะไมใกลกวารัศมีระเบิด ซึ่งจะตองศึกษาวิธีการใชใหดีกอน จะนำออกมาใช 

 3) การใชกระสุนยาง 

  กรณีกระสุนยาง ซึ่งใชยิงเพ่ือใหเกิดบาดเจ็บเล็กนอย มุงหมายใหเกิดการเจ็บปวดและ

แผลฟกช้ำ การยิงหามยิงในระยะกระชันชิด คือ จะตองไมยิงในระยะใกลกวา 20 เมตร เวนแตมีภัย

คุกคามอยางรายแรงตอชีวิต ซึ่งไมอาจหลีกเลี่ยงได และจะตองยิงใหกระทบสวนกลางของรางกาย

ของผูเปนเปาหมาย หากยิงระยะใกลชิดจะเกิดอันตรายกับเปาหมาย เพราะอาจทำใหกระดูกหัก หรือ

แตกได นอกจากปญหาเรื่องระยะการยิงแลว ปญหาของการเสื่อมสภาพของกระสุนยาง ก็เปนปญหา

สำคัญ เพราะกระสุนยางที่เก็บไวนาน จะทำใหยางแข็งตัว เวลายิงระยะใกลจะเกิดอันตรายมาก  

ดังนั้น สหประชาชาติไดมีคำสั่งใหกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในพ้ืนที่ตางๆ ทั่วโลก 

ระงับการใชกระสุนยางเปนการชั่วคราว เพื่อทบทวนความปลอดภัยหลังจากมีผูประทวงในโคโซโว  

2 คน เสียชีวิตจากการถูกยิงกระสุนยางเขาที่ศีรษะ 

 4) การใชกำลังเจาหนาที่สลายฝูงชน 

  การสั่งใชกำลังเจาพนักงานตำรวจเขาสลายฝูงชน ใหอยูในอำนาจของผูบังคับบัญชา

ตำรวจในพื้นท่ีที่ ไดรับคำสั่งใหรับผิดชอบในการใชกำลังคล่ีคลายสถานการณความไมสงบ  

(แผนกรฎ 52)  

 5) การใชอาวุธปน  

  อาวุธปนประจำกายน้ันไมใชอุปกรณในการควบคุมกลุมผูชุมนุม อีกทั้งยังเปนอาวุธที่

รายแรงสามารถทำใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได โดยทั่วไปอาวุธปนประจำกายของตำรวจนั้นใชในการ

พิทักษสันติราชในกรณีที่อาชญากรตอสูเทานั้นอาวุธปนประจำกายจึงไมใชอุปกรณที่จะนำมาใชกับ

กลุมผูชุมนุมประทวงเพื่อเรียกรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตามในกรณีท่ีมีความจำเปนและเรงดวน

จริงๆ ในเอกสารแนะนำประกอบการฝกภาคสนามหรือการฝกพ้ืนฐานในภารกิจการรักษาสันติภาพ

โลกของสหประชาชาติในป ค.ศ.2007 ไดวางแนวทางการใชอาวุธประจำการไวคือ อาวุธนี้อาจจะถูก

ใชไดกับเปาหมายที่กำลังใชอาวุธในการคุกคามเจาหนาที่ หรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งอาจทำใหเกิดอันตรายถึง

ชีวิตได โดยที่กอนใชอาวุธชนิดนี้ เจาพนักงานตำรวจท่ีปฏิบัติหนาที่ควบคุมผูชุมนุมจะตองทำการ

เตือนเปาหมาย ดวยวาจากอน ถาเปาหมายไมหยุดการกระทำดังกลาวใหทำการยิงข้ึนฟาเพ่ือ

เตือนสติเปาหมายอีก 1 ครั้งและสุดทายถายิงเตือนขึ้นฟาแลวเปาหมายยังไมหยุด ใหทำการยิงไป

ยังเปาหมายไดโดยจะตองทำการเล็งในจุดที่ไมสำคัญ เชน ขา เปนตน และจะตองยิงทีละนัด

เทานั้น (หามใชการยิงแบบอัตโนมัติ) ในการปฏิบัติไมวาจะอยูในข้ันตอนใดก็ตาม ถาเปาหมาย

หยุดพฤติกรรมดังกลาว หรืออยูในสภาพท่ีไมสามารถคุกคามผูอื่นในกรณีที่เปนอันตรายถึงชีวิตได

แลว ใหหยุดการใชอาวุธประจำกายในทันที 

   สำหรับการใชกำลังเขาสลายฝูงชนนั้น ศาลปกครองกลางไดวางหลักในการใชกำลังเขา

สลายฝูงชนไว ในคำส่ังกำหนดมาตรการช่ัวคราวในคดีดำที่ 1605/2551 วา “...การกระทำของเจา
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หนาที่ตำรวจเพื่อสลายการชุมนุมจะตองกระทำเทาท่ีจำเปน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม มีลำดับขั้น

ตอนตามหลักสากลที่ใชในการสลายการชุมนุมของประชาชน...” 

  ในคำสั่งดังกลาวของศาลปกครอง มิไดใหรายละเอียดวา หลักสากลนั้นเปนอยางไร แต

เนื่องจากประเทศไทยในฐานะเปนสมาชิกของสหประชาชาติ ซึ่งมีขอผูกพันที่ควรจะตองปฏิบัติตาม

พันธกรณีของสหประชาชาติ แมวา ประเทศไทยยังมิไดลงนามรับรองในหลักการพื้นฐานวาดวยการใช

กำลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย (Basic Principles of the 

use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) ซึ่งสมัชชาวาสหประชาชาติได

ประชุมที่กรุงฮาวานาประเทศคิวบา ระหวางวันที่ 27 สิงหาคม ถึงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2533 ก็ตาม 

แตเม่ือคำสั่งของศาลปกครองกลาง ไดกลาวอางถึงความเปนสากลในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ตำรวจเชนนี้ จึงเห็นควรที่จะนำหลกัการพื้นฐานวาดวยการใชกำลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาที่ที่

มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายดังกลาว ในสวนที่เกี่ยวของกับการชุมนุมสาธารณะมาศึกษา 

  จาก หลักการพ้ืนฐานวาดวยการใชกำลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาท่ีที่มีอำนาจ

หนาที่บังคับใชกฎหมาย (Basic Principles of the use of Force and Firearms by Law 

Enforcement Officials) ไดกลาวถึงหลักในการจัดการชุมนุมสาธารณะท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

(Policing Unlawful Assemblies) ไวในขอ 12 - 14 ซึ่งสรุปไดวา ประชาชนมีสิทธิเขารวมการ

ชุมนุมสาธารณะที่ชอบดวยกฎหมายและโดยสงบไดตามปฏิญญาสากล วาดวยสิทธิมนุษยชนและ

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ดังนั้นรัฐบาล หนวยงานของรัฐและ

เจหานาที่ของรัฐ จึงตองตระหนักวาการใชกำลังบังคับและอาวุธปน ตอกรณีที่มีการชุมนุมนั้น จะ

กระทำได ตอเมื่อเขาหลักเกณฑดังนี้ 

  (1) ถาเปนการชุมนุมท่ีไมชอบดวยกฎหมาย แตไมกอใหเกิดความรุนแรง เจาหนาท่ี

ของรัฐตองหลีกเลี่ยงการใชกำลัง หรือหากไมสามารถหลีกเลี่ยงได ใหใชกำลังเพียงเทาที่จำเปน 

  (2) ถาเปนการชุมนุมที่กอใหเกิดความรุนแรง เจาหนาท่ีของรัฐ อาจใชอาวุธได หาก

ไมสามารถใชมาตรการอื่นที่อันตรายนอยกวานี้ได 

  นอกจากนี้ในขอ 9 ไดวางหลักในการใชอาวุธเพิ่มเติมไว กลาวคือ เจาหนาที่ของรัฐตอง

ไมใชอาวุธตอบุคคลอื่น เวนแต 

  - เพื่อปองกันตนเองหรือบุคคลอื่นใหพนภยันตรายรายแรงตอชีวิตหรือรางกาย 

  - เพื่อปองกันมิใหเกิดการกระทำความผิดอาญารายแรงท่ีกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต 

  - เพื่อจับกุมผูที่กระทำการอันเปนอันตรายหรือตอสูเจาพนักงานหรือเพ่ือปองกันมิ

ใหบุคคลดังกลาวหลบหนี 

  ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่ปรากฏวาไมสามารถใชมาตรการอื่น ในการยุติปญหาการชุมนุม

ไดแลว สวนการใชอาวุธปนจะกระทำไดเฉพาะเพื่อปองกันชีวิตของตน หรือผูอื่นโดยอยูในภาวะที่ไม

สามารถหลีกเลี่ยงเปนอยางยิ่งไดแลวเทานั้น 
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  สำหรับกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐ มีความจำเปนอยางยิ่งในการใชอาวุธปน ในการยุติการ

ชุมนุมสาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้น ในขอ 10 ไดวางหลักเกณฑสรุปไดคือ กอนที่จะเขาดำเนิน

การตอผูชุมนุมสาธารณะนั้น เจาหนาที่ของรัฐ จะตองแสดงสถานภาพความเปนเจาหนาที่ของตนกอน  

และสงสัญญาณเตือนพอสมควรใหผูชุมนุมนั้นไดทราบกอนวาเจาหนาที่ของรัฐมีความจำเปนจะตองใช

อาวุธปน เวนแตกรณีเจาหนาที่ของรัฐไมสามารถสงสัญญาณเตือนได เนื่องจากสถานการณขณะน้ันมี

ความเสี่ยงตอชีวิตหรืออันตรายรายแรงตอเจาหนาที่นั้นเอง หรือตอบุคคลอื่น หรือเปนกรณีที่เห็นได

ชัดวาไมอาจจะทำการสงสัญญาณเตือนลวงหนาได 

 

 3.3.2 ตัวอยางแนวคิดในการวางแผนปฏิบัติงาน กรณีจับตัวประกัน 

 ในกรณีจับบุคคลเปนตัวประกันหรือขมขูวาจะทำอันตรายตอตัวประกันที่ยึดไวหรือกรณี

คนรายหลบหนีเขาไปยังตัวอาคารแลวยึดตัวบุคคลเปนตัวประกันเชนนี้ ถือไดวาเปนเหตุการณที่มี

ความเส่ียงภัยสูง ดังนั้น จึงจำเปนที่จะตองใชทีมปฏิบัติการพิเศษท่ีมีความสามารถโดยเฉพาะ เขามา

แกไขสถานการณ ขณะเดียวกันในการวางแผนจะตองคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวประกันเปนหลัก 

แนวทางการแกไขปญหาจึงควรเนนในเรื่องของการเจรจาตอรอง 

 ดังนั้นกอนท่ีฝายวางแผนจะดำเนินการอยางไร ฝายวางแผนจะตองรับรูขอมูล คือ 

 1) ขอมูลท่ีเกี่ยวกับตัวคนรายซ่ึงอาจหาไดจากการเฝาสังเกตหรือสอบถามพยานในบริเวณ

ที่เกิดเหตุ หรือบริเวณใกลเคียง เพื่อจะไดทราบวาคนรายเปนใคร เพราะหากวาคนรายเปนผูที่จิต

บกพรอง วิกลจริตเชนนี้ ก็จะทำใหการแกปญหาไดยากกวาคนรายธรรมดาที่กระทำผิดกฎหมายทั่วไป 

แนวทางการวางแผนจับกุมก็จะแตกตางกันไป จำนวนของคนราย ขอเรียกรองท่ีคนรายตองการ 

อาวุธท่ีใช กรณีคนรายหลายคน คนรายเหลานั้นไดอยูตำแหนงใดของอาคารบาง กิจกรรมคนรายมี

อะไรบาง ซึ่งขอมูลเหลาน้ีไดจากการจัดเจาหนาท่ีเฝาดู ในกรณีดังกลาวเจาพนักงานตำรวจไมควร

แสดงตัวทันทีที่เขาไปท่ีเกิดเหตุ เพราะอาจเกิดอันตรายแกตัวประกันได จึงควรซุมดูสังเกตการณ  

หาขอมูลวามีบุคคลใดบางที่มีอินธิพลเหนือคนราย เชน มารดา, ผูบังคับบัญชา, ลูก ภรรยาคนราย  

มาชวยในการเจรจากับคนราย 

 2) ขอมูลที่เกี่ยวกับตัวประกัน วา ตัวประกันเปนใคร มีจำนวนเทาใด มีบุคคลสำคัญอยูใน

กลุมตัวประกันหรือไม สภาพความเปนอยูของตัวประกันเปนอยางไร ตัวประกันคนใดไดรับอันตราย

หรือมีโรคประจำตัวอะไรบาง 

 3) ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ เปนสถานที่ใด อยูในเขตที่มีประชากรหนาแนนหรือไม มีเสน

ทาง การจราจรไดกี่เสนทาง สภาพเสนทางจราจร จุดท่ีเปนศูนยบัญชาการเหตุการณไมควรไกลจากที่

เกิดเหตุ เพราะจะไดสั่งการไดทันทวงที แตไมควรอยูในที่แจง เพราะคนรายอาจทำอันตรายได ขอมูล

เก่ียวกับแผนผังอาคารสถานที่ที่ตัวประกันถูกควบคุมตัว ซึ่งอาจสอบถามรายละเอียดเสนทางเขาออก 

เสนทางภายในตัวอาคาร มุมท่ีติดตั้งโทรทัศนวงจรปด จากบุคคลที่อาศัยอยูในสถานที่นั้น เชน  
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จากพนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานสงของ หรือดูจากแผนผัง 

พิมพเขียวของอาคาร ซึ่งขอมูลเหลานี้จำเปนสำหรับทีมปฏิบัติการพิเศษที่จะเขาปฏิบัติการ 

 เม่ือศึกษาขอมูลดังกลาวแลว ฝายแผนจะตองนำขอมูลท่ีฝายขาวหามาน้ัน วิเคราะห

สถานการณ รวมกับฝายยุทธวิธี หาแนวทางในการแกไขปญหา โดยเริ่มจาก 

 1) ปดกั้นสถานท่ีเกิดเหตุ จัดทำวงลอมช้ันใน วงลอมช้ันนอก และปดก้ันเสนทางจราจร

บริเวณใกลสถานที่เกิดเหตุ และแจงใหประชาชนทราบ กำหนดจุดผานเขาออก และอพยพประชาชน

ออกจากพ้ืนที่โดยการเคาะประตูตามบานและใชเคร่ืองขยายเสียง กำหนดพ้ืนที่ที่อพยพประชาชนไป

อยู จัดสิ่งอำนวยความสะดวกพอสมควร 

 2) รวบรวมขอมูลการขาวที่ไดรับมาจากฝายสืบสวนหาขาว จากผูเฝาดูเหตุการณ จากจุด

เฝาดู แลวนำมาประเมินสถานการณและประเมินความเส่ียง และทำการสำรวจพ้ืนท่ีเปาหมายอยาง

ละเอียด จัดเตรียมเครื่องมือ ยานพาหนะ หรือยุทโธปกรณใหพรอมตามที่ฝายปฏิบัติการพิเศษรองขอ 

เตรียมสถานที่สำหรับทีมปฏิบัติการพิเศษฝกซอมแผนการปฏิบัติ 

 3) จัดตั้งฝายเจรจาตอรอง ซึ่งบุคคลท่ีจะเปนผูเจรจาตอรองน้ัน ควรจะตองไดรับการฝก

อบรม ในเร่ืองการเจรจาตอรองมากอน เพราะในกรณีจับตัวประกันนั้น การเจรจาตอรองจะเปน

ประโยชนมาก เพราะหากตัวผูเจรจารูถึงเทคนิคการพูด มีทักษะในการรับฟงจะชวยใหความตึงเครียด

ของคนรายลดลง และอาจยอมมอบตัวในท่ีสุด และควรจะมีนักจิตวิทยารวมอยูดวยในทีมผูเจรจา 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาเปนคนรายที่วิกลจริต เพราะนักจิตวิทยาจะใหขอมูลและแนวทางการเจรจาได 

 4) ประสานทีมปฏิบัติการพิเศษ เพื่อใหเขารวมในการวางแผนกรณีตองมีการชิงตัวประกัน 

และสนับสนุนอุปกรณตามที่ทีมปฏิบัติการพิเศษตองการ หัวหนาฝายยุทธการของทีมปฏิบัติการพิเศษ

นี้ จะปฏิบัติงานและรายงานสถานการณมายังผูบัญชาการเหตุการณและจะดำเนินการตอ 

เมื่อผูบัญชาการเหตุการณสั่งการเทานั้น 

 5) เตรียมหนวยพยาบาล อุปกรณฉุกเฉิน และสถานพยาบาลไว เพื่อรองรับกรณีมีผูบาด

เจ็บ จากการจูโจมของทีมปฏิบัติการพิเศษ 

  

 3.3.3 ตัวอยางแนวคิดในการวางแผนปฏิบัติงาน กรณีภัยธรรมชาติ 

 การเกิดภาวะโลกรอนถือเปนสาเหตุสำคัญอยางหนึ่งในการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ

ฤดูกาล มีการแปรปรวนของภูมิอากาศในภูมิภาคตางๆ ระดับน้ำทะเลสูงข้ึน และมีแนวโนมที่ภัย

ธรรมชาติ นั้นจะทวีความรุนแรงและกระจายครอบคลุมพ้ืนที่เพิ่มข้ึน ดังเห็นไดจากปญหาภัยแลง ไฟ

ไหมปา ฝนตกหนัก น้ำปาไหลหลาก ทำใหเกิดน้ำทวม โคลนถลม เกิดแผนดินไหว คล่ืนยักษสึนามิ 

สรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางรุนแรง สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศโดยรวม สำนักงานตำรวจแหงชาติ ซึ่งมีอำนาจหนาท่ีดูแลควบคุมและกำกับการ

ปฏิบัติงานของเจาพนักงานตำรวจ ซึ่งปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการกระทำผิดทาง
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อาญา รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของประชาชน การชวยเหลือบรรเทาทุกข ใหกับ 

ผูประสบภัยธรรมชาติ ถือวาเปนการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนงานดานการรักษาความ

ปลอดภัยของประชาชน ดังนั้น เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น จึงเปนหนาที่ของเจาพนักงานตำรวจในการเขา

ชวยเหลือประชาชนจนกวาภัยนั้นจะคลี่คลายลง เจาพนักงานตำรวจซ่ึงจะตองเขารวมในการปฏิบัติ

งานกับหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2551 

 ดังนั้นในการรวมวางแผนในการเขาชวยเหลือผูประสบภัยน้ัน จำเปนจะตองรูขอมูลเบ้ือง

ตน บางประการเพื่อใชในการวางแผนชวยเหลือ ดังนี้ 

 1. ขอมูลเกี่ยวกับผูประสบภัย จะตองหาขอมูลวามีผูประสบภัยติดคางอยูในพ้ืนที่เสี่ยงภัย

หรือไม มีบุคคลที่สูญหายหรือไม โดยสอบถามจากบุคคลที่อยูบานเดียวกันหรือบานใกลเคียง มีผูบาด

เจ็บ หรือตายจากภัยพิบัตินั้นหรือไม จะตองทำการพิสูจนเอกลักษณบุคคลหรือไม ผูประสบภัยท่ีได

รับความเดือดรอนเรื่องที่พักอาศัยมีอยูจำนวนเทาใด และไดรวมตัวกันพักอาศัยอยู ณ ที่ใด ผูประสบ

ภัยขาดแคลนในเรื่องใดบาง 

 2. ขอมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ จะตองประสานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจะไดทราบ

วาภัยพิบัตินั้น จะมีแนวโนมรุนแรงขึ้นหรือไม เชน ประสานกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อขอทราบขอมูล           

เก่ียวกับพายุที่จะพัดผาน ปริมาณน้ำฝนที่จะเกิดข้ึน ในพื้นที่ภัยพิบัติวาจะมีอีกมากนอยเพียงใด 

ประสานกรมธรณีวิทยาเพื่อตรวจสอบพื้นดินที่อุมน้ำวามีโอกาสเกิดโคลนถลมหรือไม และจะเกิดใน

พื้นที่ใดบาง ความเร็วของลมเปนอยางไรเพราะจะมีผลตอการรุนแรงของไฟปา เปนตน 

 3. ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ จะตองหาขอมูลวาสถานที่เกิดเหตุสภาพเปนอยางไร มีเสนทาง

จราจรเขาถึงที่หมายไดหรือไม หากเขาไมไดมีสิ่งกีดขวางจะตองจัดการจราจรใชเสนทางใด หรือหาก        

ไมสามารถนำรถยนตเขาที่หมายได มีบริเวณใดบางท่ีเพียงพอในการจอดของเฮลิปคอปเตอร กรณีจะ

ตองใชเรือเพื่อเขาชวยเหลือจะเขาชวยเหลือในเสนทางใด จะตองใชเรือแบบใด ที่ไมเปนอันตรายตอ            

ผูปฏิบัติงานชวยเหลือ สภาพของสถานที่พักพิงของผูประสบภัยเปนอยางไร อยูในที่ที่ปลอดภัยหรือไม 

การตั้งหนวยพยาบาลควรจะต้ังอยูสวนใด ในกรณีที่ผูตายจำนวนมากจะจัดสถานท่ีใดเปนท่ีเก็บศพ          

เพื่อรอการพิสูจนเอกลักษณบุคคล สถานที่พักของผูปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบภัยควรจะอยูสวนใด      

ที่จะอำนวยความสะดวกมากที่สุด ใหผูประสบภัยสามารถเขามารองขอความชวยเหลือไดงายที่สุด 

 

 เม่ือไดขอมูลดังกลาวแลว สำนักงานตำรวจแหงชาติซึ่งมีสวนรับผิดชอบในการจัดการ           

ภัยพิบัติรวมกับกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายนั้น จะตองเขารวมในการจัดการภัยพิบัติ ดังนี้ 

 1) จัดระบบจราจรกรณีเสนทางคมนาคมถูกตัดขาด หรือมีสิ่งกีดขวาง จัดการจราจรรอบ

บริเวณสถานท่ีเกิดเหตุ เพื่อความสะดวกในการเขาปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โดยจัดเปน 2 เขต คือ          

เขตพื้นที่ชั้นใน ซึ่งเปนพ้ืนท่ีทำการของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานและท่ีจอดรถสำหรับเจาหนาท่ีที่สำคัญ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

เชน ผูบัญชาการเหตุการณ แพทย รถพยาบาล รถฉุกเฉิน รถเครื่องกลหนัก รถดับเพลิง เปนตน พื้นที่

ชั้นนอก จัดเปนสถานที่จอดรถของบุคคลกลุมที่มีความสำคัญรองลงมา เชน กลุมสื่อมวลชน มูลนิธิที่

นำของมาแจกจาย รถเจาหนาที่ตำรวจสายตรวจ เปนตน 

 2) เม่ือเจาหนาท่ีฝายตางๆ รายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติงานในพ้ืนที่เกิดเหตุหรือพ้ืนที่          

เสี่ยงภัยแลว ใหทำการบันทึก ชื่อเจาหนาท่ีที่เขาปฏิบัติงาน ชื่อหนวยงาน, หัวหนาผูรับผิดชอบ 

จำนวนเจาหนาที่ จากนั้น แจงสถานการณใหทราบ ใหผูมีหนาที่เกี่ยวของชี้แจงการปฏิบัติงาน 

กำหนดหนาที่ความรับผิดชอบ พรอมขอแนะนำและขอควรระวังในการปฏิบัติงาน  

 3) จัดเจาหนาที่บันทึกภาพบริเวณสถานที่เกิดเหตุและบริเวณใกลเคียง  วางมาตรการ

ดูแลพื้นที่ กำหนดพ้ืนท่ีหวงหาม จัดกำลังรักษาความปลอดภัย จำกัดการเขาออกพื้นที่ มีบัตรผาน  

มีการจดบันทึกบุคคลท่ีเขาออกพ้ืนท่ีสำคัญ เพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน หรือปองกันพยาน 

หลักฐานสูญหาย 

 4) จัดเจาพนักงานตำรวจรับการแจงความรองทุกข ในกรณีที่ผูประสบภัยมาแจงความ

บุคคลที่สูญหาย ทรัพยสินสูญหาย หรือทำสำนวนชันสูตรพลิกศพ เปนตน จัดเจาพนักงานตำรวจ           

เขารักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญตางๆ  เพื่อปองกันมิจฉาชีพท่ีถือโอกาสเขาขโมยทรัพยสินของ

ราชการ หรือของประชาชน จัดชุดสายตรวจดูแลความสงบและปองกันทรัพยสินของประชาชน 

 5) จัดทำมาตรการในกรณีจะตองอพยพประชาชนจำนวนมากออกจากบริเวณเสี่ยงภัย        

โดยคำนึงถึงชีวิตและทรัพยสินของประชาชนดังกลาว ไปยังพ้ืนที่ที่ปลอดภัย และจัดระบบการรักษา

ความปลอดภัยในศูนยอพยพดวย 

 6) เปนหนวยสนับสนุนการปฏิบัติงานใหตามที่ผูบัญชาการเหตุการณกำหนด เชน 

ประสานกองบินตำรวจใหจัดเตรียมเฮลิคอปเตอรหรือเคร่ืองบินติดปก เพ่ือรับ-สงเจาหนาที่ผูปฏิบัติ

งาน หรือชวยเหลือผูประสบภัย ประสานหนวยแพทยของสำนักงานตำรวจแหงชาติเพื่อชวยเหลือ 

ผูประสบภัย สนับสนุนครุภัณฑ เครื่องมืออุปกรณกูภัย อุปกรณการส่ือสาร นำสงอาหารเคร่ืองดื่ม  

ซึ่งสามารถรับประทานไดทันที ไปยังผูประสบภัย และผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

 7) ประสานงานกับผูรับผิดชอบบริหารเหตุการณ เพื่อกำหนดพื้นท่ีรับผูอพยพและสัตว

เลี้ยง สถานที่รองรับเครื่องอุปโภคบริโภคที่จะนำไปแจกจายแกผูประสบภัยและจัดระบบการรักษา

ดูแลทรัพยสิน ดังกลาว จัดระบบการแจกจายเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใหการขนยายไปยังผูประสบ

ภัยไดรวดเร็วและทั่วถึง 

 8) จัดเจาพนักงานตำรวจเขาไปตรวจตราดูแลความเรียบรอยใหกับชุมชนท่ีประสบภัย 

หากมีการอพยพคนออกมา เพื่อปองกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน หรือ

จัดทำมาตรการโดยรวมกับประชาชนในชุมชน เชนชวยจัดเวรยามสายตรวจในการดูแลชุมชนของตน 

วางมาตรการดูแลพื้นที่ประสบภัย เปนตน 

 9) ชวยเหลือหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการบรรเทาทุกขในการจัดตั้งศูนยบรรเทาทุกข         

ซึ่งศูนยนี้ควรจะจัดตั้งในพื้นที่ที่ปลอดภัยใกลกับสถานที่เกิดเหตุที่จะตองรับความชวยเหลือมากที่สุด         
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 
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ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ใกลบริเวณที่มีประชากรหนาแนนที่สุด ศูนยบรรเทาทุกขควรจะตองมีหนวยพยาบาลในการ                

ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนได หรือจะนำสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาลท่ีใกลเคียงไดอยางสะดวก ทางบก

หรือทางอากาศ ศูนยนี้อาจใชเปนศูนยสำหรับใหขอมูลเกี่ยวกับญาติหรือเปนศูนยติดตามหาบุคคลที่

สูญหาย 

 

 3.3.4 ตัวอยางแนวคิดในการวางแผนปฏิบัติงาน กรณีอุบัติภัย 

 ในการเกิดภัยพิบัตินั้น นอกจากเกิดขึ้นจากการแปรปรวนของธรรมชาติแลวสวนหนึ่งเกิด

ขึ้นจากการกระทำของมนุษยไมวาจะโดยเจตนาหรือไมก็ตาม ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตและทรัพยสิน       

สรางความเสียหายใหแกประชาชนจำนวนมาก เชน กรณีการเกิดอัคคีภัยโรงงานผลิตตุกตาเคเดอรท่ี

นครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม การเกิดระเบิดโรงงานอบลำไย ที่สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม อาคาร 

โรงแรมรอยัลพลาซาถลมท่ีจังหวัดนครราชสีมา หรือเคร่ืองบินพานิชยตกท่ีจังหวัดภูเก็ต เปนตน 

สำนักงานตำรวจแหงชาติ ซึ่งมีหนาที่ในการดูแลความสงบเรียบรอยของประชาชน และบริการสังคม 

ยอมจะตองเขาชวยเหลือผูประสบภัยจนกวาภัยนั้นจะส้ินสุดลง และจะตองดำเนินการกับผูที่กระทำ

ความผิดหรือประมาทน้ันดวย ดังนั้น ในการเขาชวยเหลืออุบัติภัยนั้น แมวาสำนักงานตำรวจแหงชาติ

จะมิใชหนวยงาน หลักในการเขาแกไขวิกฤตการณ เวนแตมีขอเท็จจริงชัดแจงวา อุบัติภัยนั้นเกิดจาก

เจตนากระทำผิดของบุคคล แตอยางไรก็ตาม ไมวาอุบัติภัยนั้นเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม เจาพนักงาน

ตำรวจก็จะตองเขาชวยเหลือจนกวาอุบตัิภัยนั้นจะเสร็จส้ินลง 

 ในการรวมปฏิบัติงานในการกูภัยนั้น ในการวางแผนในการเขารวมในการกูภัยนั้น จำเปน

จะตองรูขอมูล ดังนี้ 

 1) ขอมูลของผูประสบภัย วามีจำนวนเทาใด มีผูบาดเจ็บหรือตายเทาใด สภาพคนเจ็บเปน

อยางไร มีผูติดคางอยูในสถานท่ีเกิดเหตุหรือไม เปนใครจำนวนเทาใด โดยสอบถามจากบุคคลท่ีอยู

ใกลเคียง หรือญาติพี่นอง ตำหนิรูปพรรณของบุคคลที่คิดวาเสียชีวิตเปนอยางไร ตำแหนงสุดทายที่พบ

กอนเกิดเหตุ อยูบริเวณสวนใดของอาคาร หรือบริเวณท่ีนั่งโดยสารอยูสวนใดของเคร่ืองบิน กรณี           

อุบัติภัยภัยเกิดจากการร่ัวไหลของสารเคมี จะตองหาขอมูลวาผูไดรับผลจากการร่ัวไหลของสารเคมี

โดยตรงมีจำนวนเทาใด มีอาการอยางไรบาง ผูที่ไดรับผลกระทบจากการร่ัวไหลของสารเคมีมีจำนวน

เทาใด และไดรับผลขางเคียงเปนเชนไร 

 2) ขอมูลของอุบัติภัย สาเหตุของการเกิดอุบัติภัยเกิดจากอะไรสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ,           

ผูเกี่ยวของหรือผูที่เห็นเหตุการณ, ความรายแรงของอุบัติภัยที่เกิดข้ึนสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพย

สินอยางไรบาง และมีแนวโนมจะเกิดความรุนแรงตอเนื่องหรือไม เชน กรณีเกิดไฟไหมปา จะมีกระแส

ลมกรรโชกเขามายังบริเวณที่มีไฟไหมอยูแลวหรือไม เพราะอาจทำใหเกิดการปลิวของลูกไฟ ลามไป

ติดยังสวนอื่นได ความเร็วของกระแสลมจะเปนตัวสำคัญในการลุกลาม หรือในกรณีการรั่วไหลของ

สารเคมี หากเกิดการกระจายในอากาศจะสงผลตอประชาชนท่ีอยูใกลเคียงอยางไร มีการระเบิดหรือไม 
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ทำปฏิกิริยากับน้ำแลวจะเกิดอันตรายหรือไม จะตองอพยพประชาชนออกจากสถานท่ีเกิดเหตุหรือไม       
ระยะหางเทาใด จึงจะปลอดภัย 
 3) ขอมูลของสถานที่เกิดเหตุอยูในสภาพมีความเสี่ยงภัยสูงหรือไม การเขาถึงสถานท่ี        
เกิดเหตุ จะกระทำไดอยางไร และวิธีใด สภาพภูมิอากาศบริเวณสถานที่เกิดเหตุ สภาพภูมิประเทศ
ของสถานท่ีเกิดเหตุเปนอยางไร เพื่อนำขอมูลดังกลาวมาใชในการวางแผนการเขาชวยเหลือผูประสบ
ภัยไดอยางรวดเร็ว เชน สถานท่ีเกิดเหตุอยูบริเวณหุบเขา การเขาไปยังสถานท่ีเกิดเหตุโดยอาศัย
เฮลิคอปเตอร ทำไดยากลำบากและเปนอันตราย อาจตองหาเสนทางที่จะเขาถึงสถานที่เกิดเหตุโดย
วิธีการอื่นแทน อันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดในพื้นที่เชน สัตวปา, น้ำปา, ไฟปา เปนตน  
 เมื่อไดขอมูลดังกลาวแลว สำนักงานตำรวจแหงชาติ ซึ่งจะตองมีสวนรวมในการจัดการ        
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้น จะตองเขารวมในการดำเนินการ ดังนี้ 
 1) จัดทำพื้นที่ชั้นใน ชั้นนอก โดยพื้นที่ชั้นในจะเปนพื้นที่เสี่ยงภัย เปนอันตรายหามบุคคล
เขาออก เพราะอาจเกิดอันตรายตอชีวิต หรือเกิดการสูญหายของพยานหลักฐานได จัดเจาหนาท่ี
บันทึกภาพบริเวณสถานที่เกิดเหตุ วางมาตรการดูแลพื้นที่ จำกัดการเขาออกพื้นที่ มีบัตรผาน มีการ       
จดบันทึกบุคคลที่เขาออกในพื้นท่ีสำคัญ เพื่อปองกันอันตรายหรือปองกันการสูญหายของพยาน 
หลักฐาน สำหรับพื้นที่ชั้นนอก จะเปนพื้นท่ีสำหรับหนวยงานที่จะเขาชวยเหลืออุบัติภัยท่ีสำคัญ เชน 
หนวยกูภัย หนวยรถพยาบาล เปนที่ตั้งของเคร่ืองจักรกล อุปกรณท่ีจะตองใชในการแกไขอุบัติภัย 
หรือรถดับเพลิง เปนตน 
 2) จัดระบบการจราจรใหหลีกเล่ียงจากสถานท่ีเกิดเหตุ และประชาสัมพันธใหประชาชน
ทราบถึงเสนทางจราจรที่จะตองใชอยางทั่วถึง เปดเสนทางสำหรับรถพยาบาล รถดับเพลิงหรือรถ
ขนาดใหญที่จะตองใชในการแกปญหา 
 3) เม่ือเจาหนาท่ีฝายตางๆ เขารายงานตัวในพ้ืนที่แลว ใหทำการบันทึกช่ือเจาหนาท่ีที่
ปฏิบัติงาน ชื่อหนวยงาน หัวหนาผูรับผิดชอบ จำนวนเจาหนาที่ที่เขาปฏิบัติงาน จากนั้นใหผูมีหนาที่
เกี่ยวของแจงสถานการณ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ กำหนดหนาที่ความรับผิดชอบ พรอมขอแนะนำใน         
การปฏิบัติงาน ตลอดจนขอควรระมัดระวังหรือขอหาม 
 4) ในกรณีจะตองทำการอพยพประชาชนออกจากบริเวณสถานที่เกิดเหตุใหจัดทำ
มาตรการในการอพยพผูคนออกจากสถานท่ีเกิดเหตุอยางเปนระบบปองกันการแตกต่ืน และกำหนด       
เสนทางใหประชาชนออกจากบริเวณดังกลาวอยางชัดเจน โดยชี้แจงใหทราบอยางทั่วถึงและมี
สัญลักษณบอกทางอยางชัดเจน 
 5) จัดเจาพนักงานตำรวจ เพื่อรับแจงความรองทุกข ในกรณีที่มีบุคคลสูญหาย หรือทรพัย
สินหาย หรือจัดสถานที่สำหรับรองรับผูบาดเจ็บ มีสถานที่เก็บศพเพื่อรอการพิสูจนเอกลักษณบุคคล 
เปนตน 
 6) เปนหนวยสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่ผูบัญชาการเหตุการณกำหนด เชน เขา         
ชวยเหลือผูประสบอุบัติภัยที่ไดรับบาดเจ็บ นำสงเสบียงอาหาร น้ำดื่ม และวัสดุอุปกรณในการกูภัยไป
ยังสถานที่เกิดเหตุ 
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 7) ประสานงานใหกับฝายบริหารวิกฤต เชน ในดานการส่ือสาร การติดตอเฮลิคอปเตอร

ของกองการบินสำนักงานตำรวจแหงชาติ หรือกองบังคับการตำรวจน้ำ ในการขอเรือเขาชวยในการ

คนหาผูประสบภัย เปนตน 

 8) ชวยเหลือหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดต้ังศูนยประสานงาน ซึ่งศูนยนี้ควรจะจัดต้ัง

ในพ้ืนท่ีปลอดภัย ใกลกับสถานท่ีเกิดเหตุ ที่ผูขอความชวยเหลือหรือญาติของผูประสบอุบัติภัย

สามารถติดตอโดยงาย ศูนยประสานงานนี้ อาจเปนแหลงขอมูลในการแจงความรองทุกข แจงคนหาย 

หรือใชเปนสถานที่สำหรับเจาพนักงานสอบสวนใชทำการสอบพยานในท่ีเกิดเหตุ เปนตน 

  

3.4 การแบงพื้นท่ีปฏิบัติงานและการจัดทีมปฏิบัติงาน 
 ในกรณีที่วิกฤตการณมีอาณาบริเวณกวางมาก จะตองใชกำลังพลในการเขาดำเนินการ

จำนวนมาก เพื่อปองกันไมใหเกิดการทำงานที่ซ้ำซอนกัน จึงควรตองแบงพื้นท่ีปฏิบัติงานออกเปน

สวนๆ และจัดทีมปฏิบัติงานแตละทีมลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย เชนนี้ จะทำใหการ

ทำงานรวดเร็วไมซ้ำซอนและครอบคลุมมากขึ้น 

 

 3.4.1 การแบงพื้นที่ปฏิบัติงาน 

 ในการแบงพื้นที่ปฏิบัติงานนั้น ไดมีแนวทางการแบง ดังนี้ 

 1) การแบงพ้ืนที่ปฏิบัติงานตามสภาพภูมิศาสตร โดยถือเอาสภาพภูมิประเทศเปนตัว

แบงเขต เชน แนวแมน้ำ แนวถนน สะพาน ซึ่งเปนแนวแบงเขตท่ีเหน็ไดชัด ตัวอยางเชน กำหนดแนว

คนหาจากแนวลำน้ำไปทางทิศตะวันออกไมเกินทางหลวงหมายเลข 33 ทางตะวันตกไมเกินเนิน 361 

ทางใตไมเกินอางเก็บน้ำทางเหนือไมเกินฝงแมน้ำ เปนตน 
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 แตในบางกรณีที่ไมสามารถกำหนดเขตโดยอาศัยสภาพภูมิศาสตรได เชน เปนพื้นราบกวาง, 

ทะเลทราย, มหาสมุทร เชนนี้ การกำหนดการแบงพ้ืนที่ปฏิบัติงานจะตองใชวิธีการอื่น คือ 

 - การแบงพื้นท่ีตามพิกัดของแผนที่ เชน กำหนดวาทิศเหนือถึงเสนรุงที่ทิศใตถึง       

เสนรุงที่ทิศตะวันออกถึงเสนแวงที่ทิศตะวันตกถึงเสนแวงที่ 20 ํ ของแผนที่ 1 : 5,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แตขอเสียของการแบงพ้ืนที่ปฏิบัติการตามพิกัดแผนที่นี้ ผูปฏิบัติงานจะตองดูแผนที่ ดูเข็ม

ทิศเปน 

 - การแบงพื้นที่โดยใชจุดศูนยกลาง ซึ่งจะใชกับพื้นที่ที่สามารถกำหนดจุดศูนยกลางได 

  

 

 

 

 

 

 2) การแบงพื้นที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ โดยถือเอาหนาที่ในการปฏิบัติ

งานเปนตัวแบงแยกพ้ืนที่ ตัวอยางเชน กรณีเกิดเพลิงไหม จะมีเจาหนาท่ีหลายกลุมเขาไปในสถานท่ี

เกิดเหตุ เชน เจาพนักงานดับเพลิง, ตำรวจ หนวยพยาบาลหรือหนวยกูภัย เชนนี้ การแบงพ้ืนที่การ

ทำงาน อาจใหเจาพนักงานดับเพลิงอยูใกลอาคารที่เกิดเพลิงไหม จากนั้นเปนพื้นที่ปฏิบัติงานของ 

เจาพนักงานตำรวจในการควบคุมดูแลทรัพยสินและสถานที่เกิดเหตุ และตอดวยหนวยพยาบาลหรือ

กูภัยในการดูแลหรือสงตัวผูบาดเจ็บ เปนตน 

▲

รัศมีการคนหา 2 กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุ

2 กิโลเมตร

พื้นท่ีปฏิบัติงาน

จุดเกิดเหตุ

N 

W E 

S 

พื้นท่ีปฏิบัติงาน

..... ํ E

..... ํ E

..... ํ E

..... ํ N

..... ํ N..... ํ N

..... ํ E

..... ํ N
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 การแบงพื้นที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบจะมีสวนดีเพราะผูควบคุมกลุมหรือ       

ทีมปฏิบัติงาน สามารถสั่งงานไดงายเพราะผูปฏิบัติงานทำงานเชนเดียวกัน จึงเขาใจคำสั่งและปฏิบัติ

งานไดอยางรวดเร็ว 

 3.4.2 การจัดทีมปฏิบัติงาน 

 เมื่อไดทำการแบงพื้นที่ปฏิบัติงานตามท่ีกลาวมาแลวขางตน การท่ีจะจัดทีมงานท่ีจะลงไป

ปฏิบัติงานในพื้นที่ยอมมีความสำคัญเชนกัน การจัดทีมปฏิบัติงานจะมี 2 รูปแบบ คือ 

 1) ทีมเฉพาะทาง (Strike Team) เปนทีมผูปฏิบัติงานที่อยูในภารกิจหรือมีกิจกรรมใน

การปฏิบัติงานในรูปแบบเดียวกัน เชน หนวยแพทยฉุกเฉินรับผิดชอบเฉพาะการรักษาพยาบาล หรือ

ในกรณีทีมจูโจม (Assault Teams) ซึ่งไดรับการฝกฝนเฉพาะทางในการเขาจูโจมทางยุทธวิธี หรือ

หนวยดับเพลิง เปนตน 

 2) ทีมสหวิชาชีพ หรือทีมเฉพาะกิจ (Task Forec) เปนทีมผูปฏิบัติงานท่ีมาจากสห

วิชาชีพ แลวมารวมตัวเปนทีมแลว ปฏิบัติงานรวมกัน เชน ในทีมคนหาผูประสบภัยทีม ก. ประกอบ

ดวยแพทยหรือพยาบาล 1 นาย อาสาสมัครหนวยกูภัย 2 นาย เจาหนาที่ปาไม 1 นาย เจาพนักงาน

ตำรวจ 1 นาย เปนตน 

 การจะจัดทีมปฏิบัติงานแบบใดน้ัน จะตองพิจารณาจากสภาพของสถานการณและความรู

ความชำนาญของบุคลากร  

 ตัวอยาง การจัดทีมปฏิบัติงานในกรณีเกิดเพลิงไหม ทีมปฏิบัติงานที่เขาไปผจญเพลิงนั้น 

จะตองเปนผูที่มีความสามารถเฉพาะทาง ดังนั้น จึงตองจัดทีมนักผจญเพลิงโดยเฉพาะ จะจัดเปน 

รูปแบบทีมสหวิชาชีพไมได  

 ขณะเดียวกัน ในบางสถานการณ อาจตองใชบุคคลที่มีความสามารถหลากหลายในการ

เขาไปแกไข หรือชวยเหลือเชนนี้ ก็ควรจะจัดเปนทีมเฉพาะกิจ 

 ตัวอยาง การจัดทีมปฏิบัติงานลงในสถานที่เกิดเหตุ กรณีเกิดอุบัติภัยอากาศยานตกใน

บริเวณปาใกลแหลงน้ำ เชนนี้ รูปแบบการแบงพ้ืนที่ปฏิบัติการและการจัดทีมปฏิบัติงานอาจเปน ดังนี้ 

กูภัย 

ตน 
เพลิง 

เจาพนักงานดับเพลิง 

เจาพนักงานตำรวจ 

หนวยพยาบาล 
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พื้นที่เกิดเหตุ 

 ในการแบงพื้นท่ีการคนหาผูประสบภัย อาจแบงตามสภาพพื้นที่คนหาเปนสวนๆ ซึ่งอาจ

ยึดถือสภาพภูมิประเทศเปนตัวแบงเขต หรืออาจแบงพ้ืนที่ตามพิกัดแผนท่ีก็ได และเม่ือแบงพ้ืนที่ออก

เปน 5 สวนตามภาพแลว ในการจัดทีมปฏิบัติงานคนหา แบงทีมออกเปน 5 ทีม 

 ทีม ก-ง ซึ่งเปนทีมรับผิดชอบในการคนหาผูประสบอุบัติภัยทางบก จะประกอบดวย 

แพทยหรือพยาบาล, เจาหนาที่ปาไม, หนวยกูภัย, เจาพนักงานตำรวจ, เจาหนาที่สื่อสาร เปนตน 

 ทีม จ ซึ่งเปนทีมรับผิดชอบในการคนหาผูประสบอุบัติภัยในแองน้ำ จะประกอบดวย 

แพทยหรือพยาบาล หนวยกูภัยทางน้ำ นักประดาน้ำ เจาพนักงานตำรวจ เจาหนาที่สื่อสาร เปนตน 

 การแบงพื้นที่ปฏิบัติงานและการจัดทีมงานใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น จะมี

ประโยชนในดานการสรรหาทรัพยากรบุคคลหรืออุปกรณ เครื่องใชใหเหมาะสมกับสภาพการณ 

 

 ตัวอยาง  การจัดหาอุปกรณสำหรับทีมคนหาผูประสบอุบัติภัย ทีม ก.-ง. 

รายการตรวจสอบชุดคนหา  

ลำดับ รายการตรวจสอบอุปกรณพื้นฐานชุดคนหา ทีม ก-ง ตรวจสอบ หมายเหตุ 

1. แผนที่, เข็มทิศ   

2. เคร่ืองหาพิกัดดวยดาวเทียม, ถานสำรอง   

3. แผนอซิเตทหรือซองหุมแผนท่ี, ปากกาเขียนแผนอาซิเตท   

4. เครื่องมือสื่อสาร, ถานสำรอง  อยางนอยชุดละ 2 เครื่อง 

5. ถุงกันน้ำเครื่องมือสื่อสาร   

6. เตนท หรือ ผากันฝนสำหรับเปนที่พักชั่วคราว   

7. อาหารสำเร็จรูป น้ำ สำหรับผูปฏิบัติงาน  มีติดตัวทุกคน 

แองน้ำ 

ทีม จ. 

ทีม ก. ทีม ค. 

ทีม ข. ทีม ง. 
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ลำดับ รายการตรวจสอบอุปกรณพื้นฐานชุดคนหา ทีม ก-ง ตรวจสอบ หมายเหตุ 

8. อุปกรณเชือกกูภัย  ถาไปในพื้นที่ปาภูเขา 

9. ไฟฉาย ถานสำรอง  มีติดตัวทุกคน 

10. แผนผาสัญญาณหรืออุปกรณใหสัญญาณอากาศยาน   

11. แทงเคมีเรืองแสง, อุปกรณสองแสง   

12. อุปกรณใหสัญญาณอากาศยาน หรือพลุสัญญาณ  มีติดตัวทุกคน 

13. นกหวีด  มีติดตัวทุกคน 

14. เครื่องมือตัดถางแบบนำพาโดยบุคคล  กรณีเปนเปาหมายติดใน 

อากาศยาน, รถ 

15. อุปกรณแพทยฉุกเฉิน   

การจัดหาอุปกรณสำหรับทีมคนหาผูประสบภัย ทีม จ. 

ลำดับ รายการตรวจสอบอุปกรณพื้นฐานชุดคนหา ทีม ก-ง ตรวจสอบ หมายเหตุ 

1. แผนที่, เข็มทิศ   

2. แผนอซิเตทหรือซองหุมแผนที่,  

ปากกาเขียนแผนอาซิเตท 

  

3. เครื่องมือสื่อสาร, ถานสำรอง  อยางนอยชุดละ 2 เครื่อง 

4. ถุงกันนำ้เครื่องมือสื่อสาร   

5. เตนท หรือ ผากันฝนสำหรับเปนที่พักชั่วคราว   

6. อาหารสำเร็จรูป น้ำ สำหรับผูปฏิบัติงาน  มีติดตัวทุกคน 

7. ไฟฉาย ถานสำรอง และนกหวีด  มีติดตัวทุกคน 

8. ไฟสองสวางใตน้ำ   

9. อุปกรณดำน้ำ   

10. ถังออกซิเจนสำหรับประดาน้ำ   

11. อุปกรณชุดกูภัยผิวน้ำ   

12. อุปกรณใหสัญญาณอากาศยาน หรือพลุสัญญาณ  มตีิดตัวทุกคน 

13. เครื่องมือตัดถางแบบนำพาโดยบุคคล  กรณีเปาหมายติดใน 

อากาศยาน, รถ 

14. เรือทองแบนสำหรับการคนหา   

15. อุปกรณแพทยฉุกเฉิน   
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 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
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พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
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วิกฤตการณ
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การบริหาร
วิกฤตการณ
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
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การบริหาร
วิกฤตการณ
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 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

บทที่ 4 
การสื่อสารและการเจรจาตอรอง 

 

4.1 การสื่อสารกับการชุมนุมสาธารณะ 
 4.1.1 ความสำคัญของการสื่อสารและการเจรจา 

 การส่ือสารเปนองคประกอบสำคัญในการสรางความเขาใจระหวางบุคคล กลุมคนและ

องคกร ขณะเดียวกันการสื่อสารก็อาจกอใหเกิดปญหาขัดแยงระหวางบุคคล กลุมคน และองคกรได

เชนกัน ดังนั้น เจาพนักงานตำรวจผูซึ่งรับผิดชอบในกรณีมีการชุมนุมสาธารณะ นอกจากจะรูถึง

จิตวิทยามวลชนแลว สิ่งสำคัญที่เจาพนักงานตำรวจควรจะตองใหความสำคัญคือ “การส่ือสาร” 

เพราะถาหากมีการสื่อสารที่ดีก็สามารถแกไขปญหาความขัดแยงได การชุมนุมก็ยุติไดโดยเร็วกอนที่จะ

เกิดภาวะวิกฤติ 

 องคประกอบของการส่ือสารโดยท่ัวไปแลวจะประกอบดวย การพูด การฟง ภาษาทาทาง 

ภาษาเขียน เครื่องมือที่ใชในการส่ือสาร สิ่งแวดลอมในระหวางที่มีการสื่อสาร และเนื้อหาของสาร ซึ่ง

แตละองคประกอบมีความสำคัญซึ่งเจาพนักงานตำรวจท่ีจะตองรับผิดชอบในการดูแลผูชุมนุมจะตอง

ใหความสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการฟง และภาษาทาทาง เพราะการฟงอยางตั้งใจจะทำใหไดรับ

ทราบในสิ่งท่ีผูพูดตองการ ขณะเดียวกันการสังเกตและประเมินจากภาษาทาทางที่ผูพูดแสดงออกมา

เปนสิ่งที่สำคัญมาก เพราะภาษาทาทางสามารถบงบอกถึงความรูสึกอารมณ ความกระตือรือรน 

ความสนใจ ความหวงใยความแคลงใจ ไดเปนอยางดี 

 เมื่อเกิดการขัดแยงขึ้นในสังคมและกอนที่ปญหาขอขัดแยงจะลุกลามจนเกิดวิกฤตการณข้ึน 

เจาพนักงานตำรวจควรจะใหความสำคัญในเร่ืองของการเจรจาแกไขปญหาขอขัดแยงกอน และ 

สิ่งหนึ่งที่จะตองคำนึงถึงคือบุคคลท่ีตองเจรจา ควรจะตองเปนบุคคลท่ีนาเช่ือถือ ซึ่งไดมีการวิจัยของ

เบอรโลและคณะ สรุปวาปจจัย 3 ประการที่มนุษยมักจะใชในการตัดสินใจในความนาเชื่อถือของผูสง

สารหรือผูเจรจาคือ 

 1) ปจจัยที่สรางความอบอุนใจ 

  กลาวคือผูที่จะเขาไปเจรจากับผูชุมนุมนั้น ควรจะตองมีคุณสมบัติที่สรุปไดดังนี้ 

  - มีความเปนเพื่อน สามารถเขากับบุคคลอื่นไดงาย ไมขัดคอไมเห็นแกตัว ราเริง ใจดี 

และรูจักใหอภัย 

  - สุภาพ สงบเยือกเย็น เอื้อเฟอ มีความยุติธรรม มีศีลธรรม และอดทน 

 2) ปจจัยที่เนนความรู ความชำนาญและประสบการณ  

  กลาวคือ ผูที่จะเขาไปเจรจากับผูชุมนุมควรจะตองมีคุณสมบัติที่สรุปไดดังนี้ 

  - มีความรูความสามารถ มีอำนาจหนาที่ และมีความชำนาญในกิจการงานท่ีจะ

เจรจา 
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  - มีประสบการณในเรื่องที่เจรจา มีเชาวนปญญาไหวพริบและไดรับการฝกฝนในเร่ือง

การเจรจาแกไขปญหาขอขัดแยง 

 3) ปจจัยที่แสดงถึงความเอาใจใส 

  กลาวคือ ผูที่จะเขาไปเจรจากับผูชุมนุมควรจะตองมีคุณสมบัติที่สรุปไดดังนี้ 

  - ความคลองแคลว ความกระตือรือรน และความรวดเร็วในการปฏิบัติงานของผูสง

สารหรือผูเจรจา 

  - ความเอาใจใส ความกลา และความตรงไปตรงมาของผูสงสารหรือผูเจรจา 

  (อรวรรณ ปลันธนโอวาส, 2554 : 125-126) 

  จากปจจัยทั้ง 3 ขอนี้ หากผูชุมนุมเห็นวาผูที่จะเขามาเจรจามีคุณสมบัติดังกลาวแลว

แนวโนมที่ผูชุมนุมจะใหความรวมมือในการเจรจามีมากข้ึน เพราะถาหากผูชุมนุมเห็นวาผูเจรจาเปน 

ผูที่มีความนาเชื่อถือแลว เรื่องที่จะเจรจากท็ำใหนาเชื่อถือไปดวยเชนกัน 

  

 4.1.2 หลักการเจรจาและเทคนิคการเจรจา 

 ในการเจรจาเม่ือมีการชุมนุมสาธารณะ นอกจากผูบัญชาการเหตุการณจะตองคัดเลือก 

ผูเจรจาที่มีบุคลิกท่ีเหมาะสมในการเปนตัวแทนเจรจากับผูชุมนุมแลว สิ่งสำคัญที่จะใหตองคำนึงถึง 

คือหลักการในการเจรจา เพราะการเจรจาจะดำเนินไปได ผูเจรจาจะตองเขาใจในกระบวนการของ

การส่ือสารกอน กลาวคือ เมื่อมนุษยมีการติดตอสื่อสารตอกันนั้นจะประกอบดวย 

 1) สิ่งที่ผูพูดตองการบอก ซึ่งอาจเปนคำพูด ตัวอักษร ภาษาทาทางท่ีแสดงออก 

 2) ชองทางในการสื่อสาร ซึ่งอาจเปนการพูดคุยโดยตรง การประกาศโฆษณา การเผยแพร

ทางเครื่องมือสื่อสาร 

 3) สิ่งที่ผูรับฟง รับรู ทั้งจากภาษาพูด ภาษาทาทาง ภาษาเขียน 

 ในการเจรจาเม่ือมีการชุมนุมสาธารณะ เจาพนักงานตำรวจ หรือบุคคลผูทำหนาที่เจรจากับ

ผูชุมนุมจะตองตระหนักวา สิ่งที่ผูชุมนุมตองการที่จะส่ือใหรัฐทราบคืออะไร 

 สิ่งที่ผูชุมนุมเรียกรองน้ัน เจาพนักงานตำรวจหรือบุคคลผูทำหนาท่ีเจรจารับรูตาม

เจตนารมณที่ผูชุมนุมตองการหรือไม และส่ิงที่เจาพนักงานตำรวจหรือบุคคลผูทำหนาที่เจรจาสื่อออก

ไปนั้น ผูที่ชุมนุมประทวงรับรูถูกตองตรงกันหรือไม  

 

 ดังนั้น  ในการเจรจาจะตองคำนึงถึงส่ิงตอไปนี้ 

 4.1.2.1 การหลีกเลี่ยงการเจรจาในสถานท่ีที่มีการรบกวน 

 ในการส่ือสารระหวางท่ีมีการชุมนุมสาธารณะน้ัน อุปสรรคท่ีสำคัญคือ เร่ืองเสียงรบกวน

ขณะเจรจาเพราะจะมีเสียงสอดแทรกจากผูปราศัยบนเวที  เสียงโหรองของผูเขารวมชุมนุมซึ่งเสียง

เหลานั้นจะรบกวนการเจรจาของคูเจรจา อันจะสงผลตอการเจรจา เพราะแมวาผูพูดตองการจะส่ือ
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ขอมูลใดใหผูรับฟงรับทราบไดดีอยางไรก็ตาม แตหากผูรับฟง รับฟงขอความท่ีขาดหายไปเพราะเหตุ

เสียงรบกวนท่ีดังมาก ผูรับฟงก็จะใชความพยายามท่ีจะเติมส่ิงที่ขาดหายไป ซึ่งในกรณีที่มีความขัดแยง

กันอยู สิ่งที่ผูรับฟงเพิ่มเติมลงไปในขอความที่ขาดหายไปก็มักจะเติมขอมูลที่สงผลใหเกิดความขัดแยง

ขึ้นไปอีก ดังนั้น ผูเจรจาจะตองเลือกสถานท่ีที่สงบหรือสถานท่ีที่มีเสียงรบกวนใหนอยท่ีสุดและถาไม

สามารถจัดหาสถานที่ดังกลาวได จะตองเจรจาทามกลางเสียงรบกวนแลว ถาการเจรจาไดยินไม

ชัดเจนใหคูเจรจา พูดซ้ำหลายๆ ครั้งเพื่อตอกย้ำความถูกตองของขอมูลที่ตองการสื่อ 

 4.1.2.2 ตั้งใจฟงและพยายามที่จะเขาถึงเจตนารมณ   

 ผูเจรจาตองตั้งใจฟงและพยายามเขาถึงความหมายของคูเจรจาที่กำลังพูดออกมา เพราะใน

การเจรจาน้ัน นอกจากจะฟงคำพูดที่คูเจรจาพูดออกมาแลว ผูรับฟงจะตองพยายามท่ีเขาถึง 

เจตนารมณที่ผูพูดพูดออกมาดวย เพราะถาหากไมเขาใจในเจตนารมณของผูพูดแลว อาจจะมีการ

แปลความหมายผิดเพ้ียนไปจากส่ิงที่ผูพูดตองการส่ือ ดังนั้น ผูเจรจานอกจากจะตองตั้งใจฟงในส่ิงที่คู

เจรจาพูดแลวควรจะตองสังเกตภาษาทาทางขณะท่ีพูด ตลอดจนสำนวนและสำเนียงท่ีใช เพราะใน

ประโยคที่ใกลเคียงกันแตใชถอยคำสำเนียงที่ตางกันก็จะรูถึงเจตนารมณของผูพูดได เชน ประโยคที่

พูดวา  

    “คุณคะ  เวลานี้กี่โมงแลว” 

    “คุณรูไหมวา  เวลานี้กี่โมงแลว” 

    “คุณไมรูหรือวา  นี่มันกี่โมงแลว” 

 จาก 3 ประโยคขางตนนี้ ทำใหผูฟงรับรูไดวาขณะนั้นผูพูดมีอารมณเชนไร นอกจากนั้นแลว

ผูทำหนาที่เจรจากับผูชุมนุมควรเปดโอกาสใหผูชุมนุมไดพูดมากขึ้น โดยไมขัดจังหวะการแสดงออก

ของเขาเพราะผูทำหนาที่เจรจาจะไดทราบถึงเจตนารมณ ความกังวล ความหวงใยที่แฝงอยู เชน การ

เรียกรองคาเสียหาย กรณีมีการผิดพลาดในทางการแพทย จำนวนเงินคาเสียหายท่ีผูปวยเรียกรองน้ัน 

อาจไมใชสิ่งท่ีเขาตองการมากที่สุด แตสิ่งที่ผูรองเรียกตองการคือตองการใหบุคลากรในทางการแพทย

มีความละเอียดรอบคอบในการรักษาพยาบาลผูปวยมากขึ้นก็ได 

 4.1.2.3 การพิจารณามุมมองของคูเจรจา 

 ในการสื่อสารบางครั้งอาจจะมีการแปลความหมายของคำพูด ภาษาที่คูเจรจาใช แตกตาง

กันไปตามมุมมองของคูเจรจาข้ึนอยูกับหลายเหตุเชน พื้นฐานการถูกอบรมเล้ียงดูของแตละคน การ

ศึกษาความรูทัศนคติ ผลกระทบที่แตละฝายไดรับ สภาพสังคมวัฒนธรรม เปนตน ดังนั้น ผูทำหนาที่

เจรจากับผูชุมนุมจะตองพิจารณาในมุมมองของฝายคูเจรจาดวย อยายึดมั่นในมุมมองทางฝายตน

เพียงอยางเดียว เพราะมิฉะนั้นจะทำใหขอขัดแยงยิ่งเลวรายยิ่งขึ้น ผูทำหนาที่เจรจาตองตั้งใจที่จะรับ

ฟงปญหาขอขัดแยงที่ผูชุมนุมเรียกรอง และพิจารณาหาเหตุผลจากมุมมองของผูชุมชน และพรอมท่ี

จะปรับเปลี่ยนมุมมองของตนเพื่อใหเกิดความยอมรับทั้ง 2 ฝาย 

ตัวอยาง  
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 ผูชุมนุมมารวมตัวชุมนุมประทวงรัฐ เพราะเหตุท่ีไดรับความเดือดรอนจากปญหาผลผลิต

ทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ มุมมองของพวกเขาตองการแสดงใหรัฐเห็นถึงความเดือดรอนที่เขาไดรับ

จากการท่ีผลผลิตตกต่ำ ขณะท่ีตนทุนการทำการเกษตรสูงขึ้น และตองการใหรัฐแกไขโดยการประกัน

ราคาผลผลิต เปนตน ในขณะท่ีเจาพนักงานตำรวจ ซึ่งจะตองไประงับเหตุ มีมุมมองตอผูชุมนุมตางกัน 

เชน อาจมองวาผูชุมนุมประทวงมาปดก้ันการเจรจาทำใหประชาชนที่สัญจรไปมาไดรับความเดือด

รอน เปนการเพิ่มภาระใหกับเจาพนักงานตำรวจ ซึ่งมีภารกิจมากอยูแลว และเมื่อเจาพนักงานตำรวจ

มีมุมมองตอผูชุมนุมเชนนั้นแลว จะทำใหเกิดความเปนปฏิปกษตอกันความขัดแยงก็จะเพิ่มขึ้น แต

หากเจาพนักงานตำรวจ พิจารณาในมุมองของผูชุมนุมวา เขามีความเดือดรอนอะไรบาง เอาใจเขามา

ใสใจเราแลว การปฏิบัติตอผูชุมนุมก็จะเปนการสรางมิตรภาพตอกัน ทำใหเกิดความรวมมือกันในการ

แกไขปญหาขัดแยง 

 4.1.2.4 เทคนิคและยุทธวิธีในการเจรจา 

 เจาพนักงานตำรวจควรจะตองปรับบทบาทของตน จากการเปนผูควบคุมเหตุการณท่ีมีมุม

มองวาผูชุมนุมเปนผูกอเหตุแหงความเดือดรอน มาเปนคูเจรจาที่พรอมจะรับฟงปญหาขอขัดแยงของ

พวกเขา และสิ่งที่แสดงใหผูชุมนุมเห็นวา เจาพนักงานตำรวจพรอมที่จะรับฟงปญหาของพวกเขาคือ 

“การฟงอยางตั้งใจ” 

 การฟงอยางตั้งใจเปนสิ่งท่ีสำคัญมากที่สุด ที่จะใหการเจรจาเกิดผลลัพธที่ดีกอใหเกิดความ

เขาใจอยางแทจริง การที่ผูเจรจาเพียงไดยินบางสิ่งบางอยาง โดยไมไดจับใจความแลวนำมาสรุป เชนนี้

อาจสงผลใหการเจรจาลมเหลว และสรางขอขัดแยงเพิ่มขึ้นได ดังนั้น ผูทำหนาที่เจรจากับผูชุมนุม  

จะตองเรียนรูการฟงอยางตั้งใจ ซึ่งประกอบดวย 

 1) การฟงอยางมีปฏิสัมพันธกับผูพูด กลาวคือ นอกจากจะต้ังใจฟงในส่ิงท่ีเขาพูด จับ

ประเด็นใจความสำคัญท่ีเขาตองการสื่อใหไดแลว การฟงอยางมีปฏิสัมพันธกับผูพูดนั้น จะเปนการฟง

ที่ผูฟงแสดงใหผูพูดรับรูวาตนสนใจฟงเรื่องราวที่เขาพูด ดวยภาษาทาทาง เชน การพยักหนา สบตา 

สงเสียงรับรู อือ ฮึ เพื่อใหผูพูดรับรูวากำลังฟงในสิ่งที่เขาพูดอยู ซึ่งการแสดงการรับรูนี้ ไมได

หมายความวาผูนั้นเห็นพรองกับสิ่งที่เขาพูด เปนเพียงแตการรับรูเทานั้น เพียงแตนี้ก็จะทำใหผูพูดเกิด

ความรูสึกวา ผูฟงตั้งใจรับฟง และเขาใจในเน้ือหา ความรูสึกของเขา โดยเฉพาะอยางย่ิงถาเขาพูดใน

ขณะที่อยูในอารมณโกรธ หรือเสียใจ จะเปนการชวยลดความตึงเครียดของอารมณของผูพูด ทำใหผู

พูดรูสึกวาผูฟงเปนพวกเดียวกับเขา ซึ่งจะนำไปสูความไววางใจในท่ีสุด (ศ.นพ. วันชัย วัฒนศัพท, 

2547 : 218) 

 2) การกลาวทวน (Paraphrasing) เปนทักษะอยางหน่ึงที่สื่อใหผูพูดเห็นวาผูฟงกำลังฟง

อยู นอกเหนือจากการแสดงออกโดยการออกเสียงรับรูหรือการพยักหนา ซึ่งการกลาวทวนน้ีมิใชการ

กลาวซ้ำถอยคำเดิมของผูพูด แตเปนการกลาวย้ำใหชัดเจนเพื่อยืนยันความถูกตองของเนื้อหาที่ผูพูด

พูดออกมา การกลาวทวนมี 3 ระดับ คือ 
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  ระดับท่ี 1 กลาวทวนเหมือนกับสิ่งท่ีผูพูดพูดออกมา 

    ผูพูด : ฉันไปกินอาหารทะเลท่ีราน@ชล ที่เมืองชลฯ อรอยมาก เธอเอย  

     อรอยจริงๆ 

    ผูฟง : อรอยมาก จริงๆ เหรอ 

  ระดับ 2 กลาวทวนในสิ่งที่ผูพูดพูดออกมาแลวย้ำดวยความรูสึกนึกคิดของผูฟง 

    ผูพูด : ฉันไปกินอาหารทะเลท่ีราน@ชล ที่เมืองชลฯ อรอยมาก เธอเอย  

     อรอยจริงๆ 

    ผูฟง  : (กลาวทวน) อรอย จริงๆ เหรอ ฉันก็เคยไดยิน เพื่อนบอกวา 

     อรอยเหมือนกัน 

  ระดับ 3 กลาวทวน ซึ่งจะเปนการทวนความทั้งประเด็นเนื้อหาและอารมณความ 

    รูสึกของผูพูด 

    ผูพูด : ฉันไปกินอาหารทะเลท่ีราน@ชล ที่เมืองชลฯ อรอยมาก เธอเอย  

     อรอยจริงๆ 

    ผูฟง :  (กลาวทวน) คงจะอรอยมากจริงๆ นะ เพราะแคฟงน้ำเสียง 

     ของเธอแลว ฉันยังรูสึกอรอยตามไปดวยเลยละ 

 ซึ่งการกลาวทวนในระดับสามนี้จะสะทอนใหผูพูดเห็นวาผูฟงรับรูในเนื้อหา คือ “ความ

อรอยของอาหาร” และรับรูในประเด็นความรูสึกของเขาที่ซอนอยูซึ่งไมไดพูดออกมา แตผูพึงสามารถ

รับรูไดจากน้ำเสียงและภาษาทาทางที่เขาแสดงออก 

 ในการเจรจาเพ่ือแกไขปญหาขอขัดแยงนั้นมักมีการใชทักษะการกลาวทวนในระดับที่สาม 

ซึ่งผูทำหนาเจรจากับผูชุมนุมจะตองมีการฝกหัดอยูเปนประจำเพราะถาหากไมเขาใจหลักการแลว

ประเมินความรูสึกของผูพูดคลาดเคล่ือนไปจากความรูสึกท่ีแทจริงของเขาแลว ก็จะเกิดการปญหาได 

ผูทำหนาที่เจรจาจึงตองฝกหัดทบทวนอยูเสมอ 

  ขั้นตอนการกลาวทวน ระดับสาม มีดังนี้ 

  (1) ใหพิจารณาถึงความรูสึกของผูพูดท่ีแสดงออกมาทางภาษาทาทางและน้ำเสียง 

  (2) ใหประเมินความรุนแรง ของความรูสึกของผูพูด 

  (3) เลือกคำที่เหมาะสมที่จะอธิบาย “ความรูสึก” ที่จะสะทอนออกมาใหตรงกับ

อารมณและความรุนแรงที่ผูพูดไดแสดงออกมา 

  (4) จัดเรียงประโยคคำพูดจากคำท่ีเลือก แลวกลาวทวนออกไป ในกรณีกลาวทวน

หลายครั้ง ซึ่งจะเปนการกลาวอยางตอเนื่องไปเรื่อยๆ นั้น ผูที่จะตองกลาวทวนนั้นจะตองฟงผูพูด

อยางตั้งใจและประเมินอารมณ  รวมท้ังเนื้อหาแลวพิจารณาวาจะกลาวทวนในระดับใด ตามความ

เหมาะสม (ศ.นพ. วันชัย วัฒนศัพท, 2547 : 219) 

 3) การตั้งคำถาม การตั้งคำถามมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีผูทำหนาที่เจรจาจะตองเรียนรู  
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

เพราะการตั้งคำถามจะทำใหไดรับความกระจางและเขาใจในคำพูดท่ีผูพูดตองการสื่อออกมา จึงตอง

ตั้งคำถามใหชัดเจนเพ่ือจะไดรูวาเขาใจตรงกันกับผูพูดที่ตั้งใจจะส่ือออกมาหรือไม  การต้ังคำถามจึง

ควรเปนคำถามปลายเปด   

 คำถามปลายเปด ซึ่งจะเปนคำถามที่เปดใหผูตอบมีอิสระในการตอบ เชน 

  - คุณชวยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง....ไดไหม 

  - คุณจะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ อยางไร 

  - คุณคิดถึงอะไรบางที่เกี่ยวกับเรื่อง.... 

  สำหรับคำถามปลายปด ซึ่งเปนคำถามที่กำหนดขอบเขตการตอบไวในตัว เชน  

มีกรอบคำตอบวา “ใช” หรือ “ไมใช”, “ได” หรือ “ไมได”, “ไป”หรือ “ไมไป” เปนตน คำถามปลาย

ปดนี้จะทำใหคำตอบท่ีไดรับกลับมาน้ัน ไมสามารถใหขอมูลที่เปนเนื้อหาสาระหรือสะทอน ความรูสึก

ของผูพูด แตคำถามปลายปดอาจใชในโอกาสเม่ือพบพูดคุยกันเปนคร้ังแรกเพ่ือเปดการสื่อสารระหวางกัน 

 

ตารางเปรียบเทียบคำถามปลายเปด คำถามปลายปด 

คำถามปลายเปด คำถามปลายปด 

● คุณคิดอยางไรในส่ิงที่ฉันพูดใหใหคุณฟง ● คุณเขาใจใชไหมวาที่ฉันพูดหมายถึงอะไร 

● คุณคิดวาอะไรเปนปญหาในขอขัดแยงท่ีเกิดขึ้น ● คุณคิดวาเรื่องของการเงินเปนปญหาท่ีทำใหเกิด 

 ขอขัดแยงครั้งนี้ใชไหม 

● คุณคิดอยางไรเกี่ยวกับขอตกลงที่ไดทำกันไว ● คุณคิดวาขอตกลงที่ไดทำกันไวเพียงพอแลวหรือยัง 

  ตัวอยาง คำถามปลายเปด 

  - มีเหตุอะไรท่ีทำใหเกิดปญหานี้ขึ้น ชวยเลาใหฟงไดไหม 

  - คุณไดทำอะไรไปบางแลวในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน 

  - แลวคุณคิดวาคุณจะทำอยางไรตอไป 

  - คุณชวยอธิบายสถานการณทั้งหมดใหเขาใจไดไหม 

  - คุณมองสถานการณในเรื่องนี้อยางไร 

  - จะมีผลกระทบอะไรบางท่ีจะเกิดตามมา 

  - คุณมีวิธีทางเลือกอยางอื่นอะไรบาง 

  - ทำไมเรื่องนี้จึงมีความสำคัญกับคุณมาก 

 

 4) การปรับเปลี่ยนกรอบคำพูด (Reframing) เปนทักษะที่ผูทำหนาที่เจรจาใชเพ่ือลด 

คำกลาวหาหรือขอโตแยงที่เปนลบ โดยการปรับเปลี่ยนประโยคใหมในเชิงสรางสรรมองไปในอนาคต

ของเหตุการณหรือมุมมองเพื่อใหบรรลุความหวงกังวลของผูพูด 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

  วัตถุประสงคของการปรับเปล่ียนกรอบคำพูด คือ  

  (1) เพื่อเปล่ียนจากการกลาวแสดงออกถึงปญหาในเชิงลบเปนการกลาวใหมในเชิง

บวกของประเด็นที่เขาหวงใย 

  (2) ชวยใหผูทำหนาที่เจรจายังคงมีลักษณะของคูเจรจาที่พรอมจะพูดคุย ไมเปนการ

ตอบโต 

  (3) ชวยใหตัวแทนของผูชุมนุมท่ีมาเจรจาน้ัน ไดตระหนักวารัฐกำลังมุงประเด็นไปใน

เรื่องที่เขาหวง กังวลและกลาวใหมทางบวก ในทิศทางท่ีตัวแทนผูชุมนุมกับผูทำหนาที่เจรจาฝายของ

รัฐประสงคอยากจะเห็นและมองวาเปนเรื่องสำคัญ 

  (4) กอใหเกิดความเขาใจและทำใหการเจรจาสามารถเดินหนาตอไปได (ศ.นพ. วันชัย 

วัฒนศัพท, 2547 : 222) 

  ในการปรับเปล่ียนกรอบคำพูดนั่นสิ่งสำคัญคือ 

  (1) ใหระบุถึงสิ่งที่ผูพูดหวงใยที่ซอนอยู 

  (2) ใหมองไปในอนาคต 

  (3) จัดคำพูดใหมในเชิงบวก 

  ตัวอยาง 

  คำพูดของผูชุมนุม : คุณเอาแตพูดวกวนเรื่องหลักการอะไรก็ไมรู ไมเห็นพูดเรื่อง

ประเด็นคาแรงงานเสียที 

  จากประโยคคำพูดนี้แสดงใหเราทราบถึง 

  (1) สิ่งที่ผูชุมนุมหวงใย คือ เรื่องคาตอบแทนจากการใหแรงงานของเขา 

  (2) สิ่งที่จะตองมองไปในอนาคต คือ ตอจากน้ีไปจะตองเจรจากันในประเด็น 

คาตอบแทนจากการใชแรงงานเทานั้น 

  (3) การจัดคำพูดใหมในเชิงบวก คือ  

   คำพูดของผูเจรจา : “คุณกำลังบอกเราวา ตอไปนี้เราตองหันมาพูดคุยเขา

ประเด็นเร่ืองคาตอบแทนจากการใชแรงงานของคุณเสียที ใชไหมครับ” 

 

4.2 การเจรจาตอรอง 
 ในกรณีเกิดปญหาขอขัดแยงขึ้น วิธีการหนึ่งที่จะทำใหปญหาขอขัดแยงนั้นสามารถคล่ีคลาย 

ไดคือ การเจรจา เพราะการเจรจาเปนกระบวนการที่คูกรณีที่มีความขัดแยงกันสมัครใจมาพูดคุยหรือ

อธิบายในสิ่งที่มีความเห็นแตกตางกัน ซึ่งเมื่อคูกรณีไดอธิบายถึงความเห็นที่แตกตางกัน ไดบอกถึง

ความตองการที่คูกรณีมีอยู เชนนี้ ก็จะทำใหคูกรณีที่มีความขัดแยงกันนั้น ไดเขาใจความตองการของ

อีกฝายหนึ่ง รับรูถึงปญหาอุปสรรคของกันและกัน อันจะสงผลใหคูกรณีรวมกันตัดสินใจแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นได และเปนทีพ่ึงพอใจกันทั้งสองฝาย จึงเห็นไดวาการเจรจาเปนกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการ

แกไขปญหาขอขัดแยง 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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 4.2.1 ความหมายของการเจรจาตอรอง  

 การเจรจาตอรองเปนกระบวนการท่ีบุคคลหรือองคกรใชในการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น เปน

กระบวนการแกไขปญหาโดยคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปหรือ 2 องคกรขึ้นไป เต็มใจมาอธิบายถึงความแตก

ตางและความตองการของฝายตน และพยายามที่จะหาขอตกลงรวมกัน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจของ

ทุกฝาย เปนการรวมกันรับผิดชอบในการตัดสิน ใจการเจรจาตอรองเปนการใหโอกาสแกผูมีสวนรวม

ในการพิพาทรวมตัดสินหาความปรองดอง ลดความขัดแยง และหาทางเลือกที่จะสามารถตกลงกันได

ของทุกฝาย 

 4.2.2 รูปแบบการเจรจาตอรอง 

 การเจรจาตอรองสามารถนำมาใชไดทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ ซึ่งในการเจรจาตอ

รองน้ันจะมีรูปแบบของการเจรจาที่สำคัญคือ 

 - การเจรจาแบบยึดจุดยืน 

 - การเจรจาแบบยึดผลประโยชน 

 1) การเจรจาแบบยึดจุดยืน (Position Negotiation)  

  การเจรจาแบบยึดจุดยืนน้ันเปนการเจรจาท่ีอยูบนพ้ืนฐานของจุดยืนของแตละฝาย  

ผูเกี่ยวของในปญหาความขัดแยงมักมีความรูสึกวาเปนศัตรูกัน ผูที่เจรจาจะเรียกรองในส่ิงที่ตนคาด

หวังไวอยางรวดเร็วตามที่ตั้งใจไว ขณะเดียวกันผูเกี่ยวของมักจะเคลือบแคลงสงสัยและเกรงกลัวเก่ียวกับ

แรงจูงใจของฝายตรงขาม และตางฝายตางไมรูวาสิ่งสำคัญที่แทจริงของอีกฝายคืออะไร เพราะกลยุทธ

ที่แตละฝายใชในการเจรจาคือ 

  (1) ปดบังขอมูลของฝายตน และตองการขอมูลของฝายตรงขามใหมากที่สุดเทาท่ีจะ

ทำได 

  (2) ในการถามคำถาม จะถามในส่ิงที่ตนเองรูคำตอบอยูแลว 

  (3) คิดวาฝายตรงขามมีความตั้งใจท่ีไมดีตอตน 

  (4) วัดผลสำเร็จของฝายตนจาการสูญเสียของฝายตรงขาม (กรมสุขภาพจิต, 

2545:49) 

  การเจรจาแบบยึดจุดยืน เปนการพยายามแขงขันเอาชนะใหไดโดยท่ีฝายหน่ึงได

ประโยชน แตอีกฝายเสียประโยชนแตผลจากการเจรจาแบบน้ี มักจะจบลงที่มีการยอมรับกันคร่ึงทาง

ระหวางจุดยืนของแตละฝายโดยไมมีโอกาสที่จะรวมกันพิจารณาทางเลือกที่เปนประโยชนรวมกัน  

การเจรจาแบบยึดจุดยืนนี้ เจาพนักงานตำรวจหรือผูทำหนาที่เจรจาอาจนำมาใชได หากเปน

สถานการณที่มีประเด็นปญหาเล็กๆ มีประเด็นไมมากนักและเกี่ยวของกับคนจำนวนนอย เชน ปญหา

ระหวางเจาของตลาดกับแมคาท่ีคาขายในตลาดในการข้ึนคาเชาแผงรานคา เปนตน แตการเจรจา

แบบยึดจุดยืน จึงไมควรนำมาใชในการลดความขัดแยงในนโยบายสาธารณะ เพราะเรื่องนโยบาย

สาธารณะเปนเรื่อวท่ีสลับซับซอนมาก 
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 2) การเจรจาแบบยึดผลประโยชน (Interest Negotiation) 

  การเจรจาแบบยึดผลประโยชนเปนการเจรจาบนพื้นฐานของผลประโยชนรวมกันของ

ทุกฝาย กลาวคือ เปนการเจรจาที่ไมไดมองแตประโยชนของตนฝายเดียว หากมองและทำความเขาใจ

ในความตองการ ความหวง กังวลของฝายอ่ืน นำมาคิดพิจารณาในการหาทางเลือกหรือทางออก

หลายๆ อยาง เพื่อใหเกิดประโยชนกับทุกฝายรวมกัน เพื่อใหไดผลลัพธที่ออกมา สามารถตอบสนอง

ความตองการของทุกฝาย ดังนั้น ในการเจรจาตอรองนี้ทุกฝายจะตองระบุความตองการ ความคาด

หวัง ความกังวลหวงใยในผลประโยชนของตน แลวมาอภิปรายรวมกันอยางเปดเผยดวยกันทุกฝาย 

เพื่อแสวงหาขอตกลงรวมกัน กลวิธี ในการเจรจาแบบยึดผลประโยชนประกอบดวย การพูดคุยอยาง

เปดกวางของทุกฝายท่ีเกี่ยวของสรางความเขาใจรวมกันและมุงใหเกิดประโยชนกับทุกฝายสูงสุด 

หลักการเจรจาแบบยึดผลประโยชน ไดแก 

  (1) วางโครงสรางและจัดกระบวนการใหเกิดการประสานความรวมมือในการ 

แกปญหา 

  (2) ทุกฝายจะตองสรางขอตกลงรวมกัน กลาวคือ จะตองระบุปญหาขอกังวลขอ

หวงใย ตลอดจนสิ่งที่ฝายตนตองการไดอยางชัดเจน 

  (3) จะตองทำการรวบรวมขอมูลและประเมินขอมูลที่มีอยู ของทุกฝายที่เกี่ยวของกับ

ผลประโยชน 

  (4) สรางแนวทางการแกไขปญหารวมกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชนของทุกฝายเปน

หลัก แลวประเมินดูวาแนวทางที่สรางขึ้น สามารถปฏิบัติไดหรือไม และหากเห็นวาสามารถปฏิบัติได

จริงก็ใหทำเปนขอตกลงที่เปนทางการ 

  (5) บันทึกขอตกลงที่ทุกฝายเห็นพองกันนั้น ไวเปนเอกสาร เก็บรักษาไวเปนหลักฐาน 

เพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลง หรือปองกันการเขาใจผิด และใหแตละฝายที่มีผลประโยชนเก่ียวของ 

ลงนามรับรองความถูกตองของเอกสาร 

  การเจรจาแบบยึดผลประโยชน สามารถนำมาใชไดทั้ง ในการแกปญหาความขัดแยงที่

ไมสลับซับซอนมีผูเกี่ยวของจำนวนนอย จนกระทั่ง ปญหาขอขัดแยงที่มีความยุงยากสลับซับซอน 

กระทบกับบุคคลหลายฝาย ตลอดจนความขัดแยงที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ เชน การขัดแยงของ

ชุมนุมที่กังวลในเรื่องสภาพแวดลอมที่อาจถูกกระทบจากการสรางเขื่อนผลิตกระแสไฟฟาของรัฐ 

เปนตน 
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ตารางการเปรียบเทียบระหวางการเจรจาแบบจุดยืนกับการเจรจาแบบยึดผลประโยชนเปนหลัก  

การเจรจาแบบยึดจุดยืน การเจรจาแบบยึดผลประโยชน 

1. ทุกฝายที่เจรจาตองการใหไดสวนแบงที่มาก ที่สุด 

 เทาที่จะทำได  จากทรัพยากรที่มีอยู อยางจำกัด 

1. ทุกฝายไดรับความพึงพอใจ จากการที่ ไดรวม  

 อภิปราย ถกแถลงปญหา ขอหวงใยและรวม  

 รับทราบในขอมูล ขอขัดแยงของแตละฝาย 

2. จุดประสงคทางการเจรจาตองการผลลัพธแบบ  

 แพ-ชนะ อยางชัดเจน 

2. จุดประสงคของการเจรจาพยายามท่ีจะทำให  

 บรรลุความตองการของทุกฝาย 

3. ฝายที่รวมเจรจาจะเกิดความสัมพันธแบบเปน  

 ปฏิปกษ 

3. ฝายที่รวมเจรจาจะชวยเหลือซึ่งกันและกันกอ  

 ใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน 

4. จะเกิดขอขัดแยงในเรื่องผลประโยชนเพราะจะ 

 มองฝายหนึ่งไดผลประโยชน ขณะที่อีกฝายหนึ่งเสีย 

 ผลประโยชน 

4. ทุกฝายจะแสวงหาวิธีการที่จะไดใชประโยชน  

 รวมกัน หรือเจรจาเพ่ือใหทุกฝายไดผล ประโยชน 

 เปนที่นาพอใจ 

5. ผูเจรจาทุกฝายจะพยายามปกปดขอมูลที่ตนมีอยู 

 ขณะเดียวกันพยายามใหฝายตรงขาม เปดเผยขอมูล 

 ใหแกตนมากท่ีสุด 

5. ทุกฝายที่เจรจาไดแบงปนขอมูลท่ีมีอยูมาใชรวมกัน 

 ในการแกไขปญหาและชวยกันสรางทางเลือก 

6. ผูมีสวนเก่ียวของกับปญหาขอขัดแยงจะเร่ิมตนจาก 

 ความตองการของฝายตนที่จะตั้งไวสูงแตขณะเดียว 

 กันอาจมีการเปลี่ยนจุดยืนของตนได 

6. ผูมีสวนรวมทุกฝายจะมุงถึงผลประโยชนที่จะไดรับ 

 รวมกันเปนหลักในการเจรจา 

7. ในการเจรจาอาจใชวิธีการคุกคามอีกฝายหรือ 

 ถกเ ถียงเ พ่ือให ไดมา ซ่ึงผลลัพธตามท่ีฝ ายตน  

 ตองการ 

7. ในการเจรจาจะพูดคุยรวมอภิปรายรวมกัน โดยใช 

 เหตุผลและประสบการณในการจัดการกับปญหา 

 

 4.2.3 กระบวนการตัดสินใจอยางมีสวนรวม (Organization Framework for 

Shared Decision Making) 

 กระบวนการตัดสินใจอยางมีสวนรวม มีความสำคัญยิ่งท่ีจะนำไปใชในการเจรจาตอรอง

แบบยึดผลประโยชนเปนหลัก เพราะจะทำใหการแกไขปญหาขอขัดแยงเปนที่ยอมรับทุกฝาย 

เนื่องจากทุกฝายจะตองรวมกันในการวางแผนและตัดสินใจรวมมือกัน มุงเนนในการแกไขปญหา  

โดยทุกฝายจะตองตระหนักวา มีจุดประสงคหรือผลประโยชนอะไรบางท่ีรวมกัน และเม่ือเขารวมใน

กระบวนการตัดสินใจอยางมีสวนรวมแลว ฝายตนจะไดรับประโยชนมากกวาที่จะดำเนินการตาม

ลำพังอยางไร เมื่อเปนเชนนี้ ทุกฝายจะตองใหความสนใจในการแสวงหาทางเลือกรวมกัน ที่จะแกไข
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ปญหาขอขัดแยง จะตองเจรจาเฉพาะในประเด็นท่ีสำคัญ จะตองรวมกันประเมินแผน ที่รวมกันทำวา

มีความเหมาะสมกับทุกฝายหรือไม มีวิธีการดำเนินการอยางไรใหเปนไปตามขอตกลงที่ทำรวมกัน  

ตลอดจนติดตามผลการดำเนินการ 

 กระบวนการตัดสินใจอยางมีสวนรวม จะประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 

 1) การเตรียมการ (Preparation) 

การเตรียมการเปนการเริ่มตนของกระบวนการการตัดสินใจอยางมีสวนรวม เพราะในขั้นตอนของ

การเตรียมการน้ีเราจะตองหาความตองการในการเจรจา ระบุนโยบายท่ีตองการนำมาใชเพื่อ

สนับสนุนกระบวนการการตัดสินใจอยางมีสวนรวม แลวจัดหาขอมูลท่ีเกี่ยวของและชองทางในการ

แสวงหาขอมูล รวบรวมการสนับสนุนดานการจัดการ จากนั้นเริ่มสรางความเชื่อถือดานบุคคล องคกร 

สิ่งที่เห็นรวมกันและวิธีการระหวางหนวยงานผูดำเนินงานกับผูที่ไดรับผลกระทบ ระบุขอกำหนดของ

กระบวนการและพิจารณาวากรณีขอพิพาทดังกลาว จำเปนจะตองมีผูทำหนาที่เจรจาหรือไม และหาก

เห็นวามีก็จะฝกอบรมเกี่ยวกับการเจรจาโดยยึดผลประโยชนเปนหลัก 

 2) การประเมิน (Assessment) 

การประเมินเพ่ือจะพิจารณาวาผูมีสวนเก่ียวของกับปญหาขอขัดแยงเต็มใจท่ีจะเขามามีสวนรวมและ

พึงพอใจวาการเจรจาตอรองเปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแกไขปญหาหรือไม และเมื่อประเมิน

จากสถานการณแลวเห็นวามีแนวโนมในการที่จะเจรจาตอรองกันได เจาหนาที่ของรัฐผูรับผิดชอบก็จะ

หากลุมที่จะมาสนับสนุนกระบวนการการตัดสินใจอยางมีสวนรวมและระบุวาใครบางท่ีจะเขามามี

สวนรวมในกระบวนการ ประเมินถึงความเปนไปไดและความเหมาะสมของกระบวนการการมีสวน

รวม คนหาทางเลือกสำหรับการเจรจาตอรอง เร่ิมสรางเครือขายการสื่อสาร หากลุมผูสนับสนุนและ

ทำใหสาธารณะชนไดรับรูวาไดมีการดำเนินการเจรจา 

 3) การออกแบบสรางกระบวนการ (Process Design) 

เมื่อมีการตกลงวาผูที่เกี่ยวของกับปญหาขอขัดแยง มีความพอใจท่ีจะใชวิธีการเจรจาในการแกไข

ปญหา ผูที่เกี่ยวของนั้นก็จะตองรวมกันสรางกรอบวิธีในการเจรจา ในประเด็นสำคัญที่เปนแกนของ

ปญหา สรางความเขาใจอันดีและสรางความสัมพันธในการทำงานรวมกันในกลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

สรางเวทีสาธารณะที่เหมาะสมตอกระบวนการในการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งอาจเริ่มจากการ 

พูดคุยอยางเปดเผย เปดใหมีการอภิปรายที่เปนประโยชน ตลอดจนอาจสรางขอตกลงที่จะตอง 

ดำเนินการรวมกันตอไปและถาจำเปนอาจตองเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูเจรจา 

 4) การสรางขอตกลง (Building Agreement) 

เปนการระบุปญหาและการแกไขปญหาโดยการสรางขอตกลงรวมกัน ซึ่งในการสรางขอตกลงรวมกันน้ี 

จะตองทำอยางเปนทางการและมีการบันทึกเปนเอกสารเก็บไวเปนหลักฐานเพ่ือปองกันการเขาใจผิด 

แลวจะตองสงขอตกลงนี้ไปใหกับผูสนับสนุนของแตละฝายเพื่อการรับรอง และสงใหกับสาธารณะชน

ทั่วไปดวย เพื่อจะไดรับขอเสนอแนะ ตลอดจนการสนับสนุนอยางกวางขวาง  
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 ในการสรางขอตกลงนั้นจะตองมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

 (1) ระบุประเด็นปญหาที่ตองแกไข 

 (2) เปลี่ยนจุดยืนของแตละฝาย มาเปนผลประโยชนรวมกัน 

 (3) รวบรวมและประเมินขอมูลที่มีอยู 

 (4) รวบรวมและประเมินผลประโยชนของแตละฝาย ตลอดจนวัตถุประสงคท่ีแตละฝาย 

  กำหนดไว 

 (5) หาแนวทางการแกไขปญหาที่เปนที่พอใจของทุกฝาย 

 (6) เลือกทางเลือกโดยการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอตกลงท่ีไดทำรวมกัน และจะตอง 

  คำนึงถึงผลประโยชนของแตละฝายดวย 

 (7) ประเมินดูวาทางเลือกที่ตัดสินใจเลือกไปนั้นจะสามารถปฏิบัติไดจริงหรือไม 

 (8) เมื่อทุกฝายยอมรับในทางเลือกท่ีตกลงกันแลวใหทำขอตกลงอยางเปนทางการ แลวให 

  กลุมผูสนับสนุนของแตละฝายรับรอง (กรมสุขภาพจิต, 2548 : 60) 

 

 5) การดำเนินงานติดตามผล (Implementing and Monitioring) 

เมื่อนำขอตกลงที่ไดจากการเจรจาไปปฏิบัติแลว ควรจะตองมีการติดตามผลเพื่อที่จะดูวาไดมีการ

ดำเนินการตามขอตกลงหรือไม จะตองมีการปรับปรุงอะไรบาง และหากเกิดประเด็นปญหาใหมขึ้นมา

จะจัดหากระบวนการท่ีจะจำแนกและจัดการกับประเด็นปญหาท่ีเกิดใหมนั้นอยางไร นอกจากน้ีจะ

ทำใหทราบวากระบวนการการมีสวนรวมในการแกไขปญหาน้ันไดนำไปใชปฏิบัติในวงกวางมากนอย

เพียงใด ซึ่งจะทำใหเกิดความรวมรับผิดชอบในวงกวางได  

 

 4.2.4 การวิเคราะห การวางแผน และการประเมินผลการเจรจา (Negotiation 

Analysis, Planning and Assessments) 

 ในการเจรจาน้ันจะตองทำการวิเคราะหสถานการณและวางแผนอยางเปนระบบ ซึ่งในการ

วางแผนนั้นจะตองพิจารณาถึงประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

 1) ผูเกี่ยวของกับปญหาขอขัดแยงนั้นเปนใคร มีความสัมพันธกับเราอยางไร และจะสราง 

  ความสัมพันธในอนาคตไดหรือไมอยางไร 

 2) ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถเจรจาไดยากงายเพียงใด ซึ่งตองพิจารณาจาก 

  ขอมูลของความสัมพันธ ผลประโยชนท่ีจะไดรับ ความเชื่อ คุณคา และโครงสรางทาง 

  สัมคมที่อาจไมเทาเทียมกันดวย 

 3) จะตองพิจารณาวาในขอเท็จจริงท่ีแตละฝายเห็นวาสำคัญนั้น อะไรคือขอเท็จจริงท่ี 

  สำคัญที่สุด 

 4) จะตองพิจารณาวาผลประโยชนของแตละฝายมีความสำคัญตางกันอยางไร และอะไร 

  คือผลประโยชนที่เราตองการ 
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 5) จุดยืนของเราและจุดยืนของแตละฝายเปนอยางไร และเก่ียวของกับผลประโยชน 

  อยางไร 

 6) ยุทธศาสตรในการเจรจาของเราและยุทธศาสตรของแตละฝายนั้นเปนอยางไร  

 7) พิจารณาทางเลือกของแตละฝาย และทางเลือกของเราท่ีจะสงผลกระทบตอผลเจรจา  

  รวมทั้งพิจารณาถึงทางเลือกที่ดีที่สุด ที่แยที่สุด และทางเลือกที่นาจะเปนไปได 

 8) เม่ือทราบสถานการณท่ัวไปท้ังหมดแลว อะไรคือทางแกไข ปญหาขอขัดแยงที่จะสราง 

  ความพึงพอใจใหกับทุกฝาย 

 

 4.2.5 องคประกอบที่สงผลกระทบตอความสำเร็จในการเจรจา  

 การเจรจาตอรองโดยยึดผลประโยชนเปนหลัก ซึ่งจะตองสรางขอตกลงรวมกันดังที่ไดกลาว

มาแลว อยางไรก็ตามในการจะเขาเจรจาน้ัน เจาหนาท่ีของรัฐท่ีเปนผูรับผิดชอบในการเขารวมเจรจา

จะตองทำการประเมินสถานการณกอนการเจรจา เพ่ือจะพิจารณาวาการเจรจาน้ันจะประสบความ

สำเร็จมากนอยเพียงใดซึ่งจะขึ้นอยูกับองคประกอบ ดังนี้ 

 1) ประเด็นปญหา 

  ถาประเด็นปญหาชัดเจน มีขอขัดแยงไมมาก มีทางแกไขหลายทางท่ีฝายตางๆ จะไดรับ

ประโยชนทุกฝาย และมีความตองการอยางเรงดวนที่จะทำขอตกลงกันจากทุกฝายหรือเปนเร่ืองเก่ียว

กับขอมูลและผลประโยชน เชนนี้ จะทำใหการเจรจามีแนวโนมที่จะเจรจาหาขอยุติไดงาย 

  แตถาประเด็นปญหานั้นไมชัดเจน  เปนเร่ืองที่ไมเหมาะสมที่จะทำการประนีประนอม 

มีขอขัดแยงมาก มีทางแกไขนอยทางที่ฝายตางๆ จะไดรับประโยชน และขอตกลงนั้นสำหรับบางฝาย

เห็นวาไมใชเรื่องเรงดวน หรือเปนเร่ืองที่เก่ียวกับคุณคาของบุคคล‰ซึ่งสูงมากไมสามารถยินยอมได 

เชนนี้ การเจรจาในการยุติขอขัดแยงจะกระทำไดยาก 

 2) กรอบความขัดแยง 

  ถากรอบความขัดแยงท่ีเปนประเด็นปญหานั้นยังไมเปนที่สนใจของสาธารณะ ยังไมมี

ผลตอการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ และเคยมีการเจรจาในเร่ืองดังกลาวมาบางแลว  

ซึ่งผลการเจรจาท่ีผานมามีแนวโนมที่จะประสบความสำเร็จ เชนน้ี จะทำใหการเจรจาเพ่ือหาขอยุติได

งายขึ้น 

  แตหากกรอบความขัดแยงนั้นเปนประเด็นปญหาที่เปนที่สนใจของสาธารณะและ

การเมือง มีแนวโนมที่จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ และประเด็นปญหาขอ

ขัดแยงน้ันไมเคยไดรับการแกไขมากอน หรือเคยทำขอตกลงกันไวกอนบางแลว แตขอตกลงเดิมนั้นไม

เปนที่ยอมรับ เชนนี้ การเจรจาในการยุติขอขัดแยงจะกระทำไดยาก 

 3) กรอบนโยบายและกฎหมาย  

  ถาปญหาขอขัดแยงท่ีเกิดขึ้นนั้นมีหนวยงานที่รับผิดชอบชัดเจน มีนโยบายหรือ
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กฎหมายสนับสนุนที่จะใหมีการเจรจาเพ่ือแกไขปญหา ซึ่งนโยบายหรือกฎหมายนั้นๆ จะตองยุติธรรม 

เปนที่เขาใจของทุกฝายและทุกฝายยอมรับได ก็จะทำใหการเจรจาสามารถดำเนินการไปสูความสำเร็จ

ตามที่ทุกฝายตองการได 

  แตถาปญหาขอขัดแยงที่เกิดขึ้นนั้น ไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบอยางชัดเจน มีนโยบาย

หรือกฎหมายท่ีเครงครัดไมอาจจะใชวิธีการอ่ืนแทนไดหรือนโยบายและกฎหมายท่ีนำมาใชนั้น แตละ

ฝายสามารถตีความไดแตกตางกัน หรือนโยบายที่ใชกันอยูนั้นบางฝายไมยอมรับ เชนนี้ ก็จะทำใหการ

เจรจาหาขอยุติไดยาก 

 4) ผูเกี่ยวของ 

  ถาปญหาท่ีเกิดข้ึนสงผลกระทบตอประชาชนไมมากนัก มีผูที่เกี่ยวของนอยและ

สามารถจำแนกแยกฝายไดงายเพราะผลประโยชนแยกไดชัดเจน แตละฝายมีความยินดีที่จะรวมกัน

ทำงาน เชื่อใจกัน มีทรัพยากรท่ีจะรวมกันทำงานและทุกฝายมีความตองการท่ีจะแกไขปญหาดวย

ความเปนอิสระปราศจากความกดดันจากภายนอก เชนน้ี ก็จะสงผลใหการเจรจาบรรลุวัตถุประสงค

ไดงาย 

  แตถาปญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น สงผลกระทบตอประชาชนคอนขางมาก มีผูที่เกี่ยวของ

จำนวนมากและไมสามารถแยกแยะฝายไดหรือจำแนกฝายไดยาก เพราะผลประโยชนนั้นไมสามารถ

แยกแยะใหเห็นไดชัดเจนวาเปนของฝายใดบาง เกี่ยวของกันอยางไร และแตละฝายไมยอมรับซ่ึงกัน

และกัน แตละฝายไมยินดีที่จะรวมงานกัน มีความเชื่อถือกันนอย มีทัศนคติที่ตางกันและบางฝายไมมี

ทรัพยากรที่จะมาสนับสนุน แตละฝายไมสามารถดำเนินการแกไขปญหาไดอยางอิสระเพราะเหตุจาก

สถานการณหรือความกดดันจากภายนอก ขาดอิสระในการตัดสินใจ เชนนี้ การเจรจาเพ่ือหาขอยุติก็

จะกระทำไดยากยิ่ง 

  ดังนั้น เจาพนักงานตำรวจหรือบุคคลผูทำหนาที่เจรจาตอรองนั้นจะตองตระหนักใน 

สิ่งเหลานี้เปนอยางดี เพราะมิฉะนั้นก็จะทำใหการเจรจาน้ันประสบความลมเหลวในที่สุด 

 

4.3 การเจรจาตอรองในภาวะวิกฤต 
 การเจรจาตอรองในภาวะวิกฤต (Crisis Negotiation) หมายถึง กระบวนการซึ่งบุคคลหรือ 

กลุมคนพยายามจะบรรลุเปาหมายบางอยาง โดยการทำการตกลงกับอีกฝายหนึ่ง โดยการยื่นขอเสนอ

บางอยางและขอเรียกรองบางประการ (กรมสุขภาพจิต, 2548 : 78) เมื่อเกิดวิกฤตการณ ซึ่งเปน

สถานการณ ที่คับขัน แปรเปลี่ยนไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งมักเปนสถานการณท่ีเปนอันตราย 

ตอเหยื่อ ประชาชน และตัวผูปฏิบัติงาน สถานการณพื้นฐานที่จะตองมีการเจรจาตอรองโดยทีมเจรจา

ตอรอง คือ 

 1) สถานการณท่ีมีการยึดตัวประกัน (Hostage Situation) เปนสถานการณที่มีจุดมุงหมาย 

โดยท่ัวไปจะเปนพฤติกรรมท่ีมีวัตถุประสงค มีแรงจูงใจท่ีสำคัญ คือ ตองการใหมีขอปฏิบัติตาม 
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ขอเรียกรอง ไมตองการท่ีจะทำรายตัวประกัน เพราะฝายของคนรายตระหนักดีวา การรักษาตัว

ประกันใหมีชีวิตอยู จะเปนการปองกันไมใหเจาหนาที่ปฏิบัติการจูโจมตน ขอเรียกรองจะมีสาระใหเจา

พนักงานตำรวจเปนฝายใหความสะดวกในการปฏิบัติตามขอเรียกรองและปกติจะเรียกรองหาทางหนี

ดวย 

 2) สถานการณที่ ไมถือวามีการยึดตัวประกัน (Non-Hostage Situation) เปน

สถานการณท่ีคนราย เต็มไปดวยอารมณ ไรเหตุผล มีแรงผลักดันดวยความโกรธ โมโหรุนแรง หรือ

ความขุนเคืองไมพอใจเปนหลัก ตองการที่จะระบายสิ่งเหลานั้นใหเห็นชัดเจน ไมมีการใชความคิด

อยางมีเหตผุล ไมมีจุดมุงหมายอยางชัดเจน ไมมีขอเรียกรองที่มีสาระแกนสาร ไมมีขอเรียกรองในการ

หนี ไมตองการอะไรจากเจาพนักงานตำรวจ หากมีบุคคลใกลเคียงอาจถูกยึดตัวไวได ซึ่งถือวาเปนผู

เคราะหราย และมีความเส่ียงสูงท่ีจะถูกทำรายหรือฆา และจากน้ันจะติดตามดวยคนรายผูกอเหตุ  

ฆาตัวตาย 

 4.3.1 ผูปฏิบัติงานในฝายเจรจาตอรอง 

 เมื่อเกิดวิกฤตการณภารกิจของฝายเจรจาตอรอง คือตองพยายามยุติเหตุการณดวยการ

เจรจา มิใชเปนการเจรจาเพื่อถวงเวลารอใหเหตุการณเสร็จส้ินไป 

 ฝายเจรจาตอรองประกอบดวย 

 1) ผูเจรจาตอรอง ตัวหลัก/ตัวรอง จะเปนบุคคลที่เจรจากับคนรายโดยตรง บุคคลนี้ควร

จะตองไดรับการฝกอบรมในเร่ืองการเจรจาตอรองมาแลว เพราะจะเขาใจถึงเทคนิคในการเจรจา  

มีทักษะในการสื่อสาร มีทักษะในการฟง 

 2) พี่เลี้ยงหรือโคช ควรจะตองเปนนักจิตวิทยาที่มีความรูในเรื่องการเจรจาตอรอง เพราะ

จะเปนบุคคลที่รวมวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเจรจา เชน อารมณของคนราย สภาพจิตใจของคนราย  

ผลของพฤติกรรมของคนรายอันเนื่องมาจากสารเสพติด และเปนบุคคลที่จะใหคำแนะนำแกผูเจรจา

ในการใชถอยคำที่เหมาะสม น้ำเสียงของผูเจรจา จังหวะการพูด คำพูดท่ีสะดุดอารมณ เปนตน 

 3) ผูประสานงานฝายขาว รับผิดชอบในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับคนราย เชน ขอมูลประวัติ

คนราย ของตัวประกัน ที่ไดจากการเจรจา เชน สภาพจิตของคนราย สภาพสถานการณ สิ่งที่คนราย

รองขอมา ขณะเดียวกันจะตองหาขอมูลใหกับผูเจรจาและโคชดวย เชน ขอมูลภูมิหลังของคนราย 

บุคคลที่มีอิทธิพลเหนือ ขอมูลเกี่ยวกับตัวประกัน 

 4) ผูลงบันทึก จะตองทำการบันทึกสภาพสถานการณทุกอยางที่เกิดข้ึนลงในกระดาน เชน 

สภาพสถานการณ ชื่อคนราย ชื่อตัวประกัน ขอเรียกรอง เสนตาย (เวลา) อาวุธที่คนรายใช เปนตน 

 5) เจาหนาที่สื่อสาร รับผิดชอบดานเครื่องมือส่ือสารที่ใชในระหวางการเจรจาใหสามารถ

ติดตอสื่อสารกันไดตลอดเวลา ไมขัดของ รวมท้ังการติดต้ังเคร่ืองดักฟงและเคร่ืองบันทึกเทประหวาง       

การเจรจา 
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 4.3.2 คุณสมบัติของผูเจรจา 

 บุคคลที่จะตองทำหนาท่ีเปนผูเจรจาน้ัน นอกจากจะไดรับการฝกอบรมในเรื่องการเจรจา

ตอรองแลว ควรจะตองมีคุณสมบัติดังนี้   

 1) มีความรูในเร่ืองของจิตวิทยาของมนุษย จิตวิทยาของบุคคลท่ีผิดปกติ (Abnormal 

Psychology) เนื่องจากผูเจรจาควรจะตองแยกความปกติและผิดปกติของคนรายได เพราะจะไดใช

แนวทางการเจรจาไดถูกตอง เขาใจถึงพฤติกรรมของคนรายโดยเฉพาะอยางยิ่งคนรายที่จิตผิดปกติ 

หรือคนรายที่ติดสารเสพติด 

 2) เปนบุคคลท่ีควบคุมอารมณของตนไดเปนอยางดี รูจักตัดสินใจและแกไขปญหา            

เฉพาะหนาไดดี เปนคนยอมรับศักยภาพของผูอื่น ใจกวาง ไมนำคานิยมของตนมาใชในการเจรจา          

มีความยืดหยุน มีประสบการณในการซักถาม 

 3) มีความรูพื้นฐานในการใหคำปรึกษา เพราะบางกรณีการเขาใจในปญหาของคนราย       

จะชวยคลี่คลายปญหาวิกฤตการณไดในระดับหนึ่ง และอาจนำมาซ่ึงความสำเร็จในท่ีสุด 

 4) เปนบุคคลท่ีมีความเขาใจเร่ืองธรรมชาติความตองการของมนุษย  ความแตกตางของ

บุคคล เพราะการเจรจาตอรองจะไมมีหลักเกณฑที่ตายตัว ปรับเปล่ียนไดตามแตสถานการณ สภาพ

แวดลอม สถานที่และบุคคล 

 5) มีทักษะในการส่ือสาร ภาษาท่ีใชในการเจรจาควรเปนภาษาธรรมดาท่ีเขาใจไดงาย 

ชัดเจนและนุมนวล เชน กรณีคนรายขอพูดกับผูบังคับบัญชา เราไมควรพูดวา “ใครท่ีคุณอยากเจรจา

ดวย” หรือคำพูดวา “นายไมตองการพูดกับคุณ” แตควรใชคำพูดวา “เรื่องนี้สำคัญมาก กำลัง

พิจารณาโดยผูใหญหลายคน ทานจึงมอบหมายใหผมมาเจรจาแทน” 

 6) มีทักษะการตั้งใจรับฟง (Active Listening Skill) ซึ่งเปนทักษะสำคัญสำหรับ

สถานการณที่มีการยึดตัวประกัน หรือยึดผูเคราะหราย เพราะทักษะการตั้งใจรับฟงอยางจริงจังนี้ จะ

ชวยใหคนรายสงบลง และสามารถที่จะคิดไดอยางมีเหตุผล โดยท่ีผูเจรจาตองไมคุกคาม เพราะถามี

บรรยากาศท่ีคุกคามแลว การติดตอส่ือสารจะไมมีความหมาย ทำใหไมสามารถสรางความสัมพันธกับ

คนรายได ดังนั้น บรรยากาศในการเจรจาจะตองมีความรูสึกเห็นอกเห็นใจ ยอมรับคนรายดวยความ

จริงใจ การใชทักษะการต้ังใจรับฟงนี้ จะชวยใหบรรยากาศในการเจรจาดีขึ้น และนำไปสูการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได (กรมสุขภาพจิต, 2548 : 93) 

 

 4.3.3 หลักปรัชญาในการตอรองในภาวะวิกฤต 

 ในการเจรจาตอรองในภาวะวิกฤตนั้น ผูเจรจาตอรองจะตองคำนึงถึงปรัชญาในการตอรอง 

กลาวคือ 

 - เมื่อผูเจรจาเขาเผชิญเหตุนั้น ผูเจรจาตองสามารถควบคุมอารมณของตนเองไดดี มีสติ 

ไมหวั่นไหว ควบคุมลักษณะทาทาง ตลอดจนการแสดงออก ทั้งทางอากัปกิริยา และวาจา สิ่งสำคัญ

คือ ผูเจรจาตองสามารถควบคุมเหตุการณ และคนรายใหได 
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 - ผูเจรจาตองทำใหสถานการณผอนคลาย ลดความตรึงเครียด รวมทั้งเจรจาใหคนราย

รูสึกผอนคลาย ระดับความเครียดลดลง  

 - เนนที่กระบวนการเจรจา กลาวคือ ตองรับฟงส่ิงที่คนรายพูด รับทราบในสิ่งท่ีเขาพูดแต

มิไดหมายความวาเห็นดวย อาจมีความเห็นพองไดในสิ่งที่ เปนไปได แตมิใชยอมตามคนราย                 

สรางบรรยากาศของความเปนมิตร อยาโตเถียงหรือตอบโต ผลสุดทายของการเจรจาจะตองพอใจท้ัง

สองฝาย ไมไดเนนผลของการแพชนะ 

 - ในการเจรจาตอรองจะตองพูดใหคนรายตระหนักถึงเรื่องความม่ันคงทางรางกาย 

อารมณ ใหเขาเกิดความรูสึกวาเขามีสิทธิบาง มีศักดิ์ศรี ยอมรับวาความเห็นของเขามีคนเขาใจ และ

อาจยอมตามขอเรยีกรองบางบางประการ 

 

 4.3.4 ทักษะการตั้งใจรับฟง (Active Listening Skill)  

 การรับฟงเปนทักษะสำคัญและใชไดดีที่สุด เพราะโดยหลักจิตวิทยาแลว บุคคลยอม

ตองการใหผูอื่นเขาใจตน การใหคนรายไดมีโอกาสระบายและพูดออกมาถึงสิ่งที่อยูในใจ แลวผูเจรจา

ยอมเปนผูรับฟงที่ดี ยอมสงผลใหสถานการณคลี่คลายขึ้น ผูเจรจาจะตองใหเกียรติยอมรับวาเขาก็เปน

มนุษยเชนเดียวกับเรา แสดงความรูสึกเห็นใจเพราะการแสดงความรูสึกเห็นใจนั้น เปนการลดความ

ตรึงเครียดไดในระดับหน่ึง ขณะเดียวกันน้ำเสียงของผูเจรจาจะตองบงบอกถึงความจริงใจดวย เพราะ

ความจริงใจเปนสิ่งหนึ่งที่จะแสดงถึงทัศนคติของผูเจรจาและมีน้ำหนักมากกวาคำพูด (กรมสุขภาพจิต, 

2548 : 89)  

 กลยุทธของการใชทักษะการต้ังใจรับฟง (Active Listening Skill) จะเหมาะสมท่ีสุดกับ

ประเภทของคนรายที่มีพฤติกรรมแบบระบายความรูสึก (Expressive) เพราะคนรายประเภทน้ีสวน

ใหญจะเปนคนรายที่มีปญหาทางจิต หรือประสาท มีอารมณสิ้นหวัง ทอแท โกรธแคนชิงชัง หรือมี

ความรูสึกอื่นๆ ที่ตองการระบาย การกระทำของคนรายแบบนี้จะไมคอยมีเหตุผล การแสดงออก 

แปรปรวนไปตามอารมณท่ีแปรเปลี่ยนดวยความรวดเร็ว ไมสามารถหาเปาหมาย ขอเรียกรอง หรือ 

จุดประสงคของคนรายไดแนชัด แตความมุงหมายของคนรายท่ีแทจริงคือตองการระบายอารมณ  

แสดงออก เพื่อชดเชยสิ่งที่เสียไป คนรายแบบนี้ จึงเหมาะที่จะใชกลยุทธ ทักษะการตั้งใจรับฟง 

 แตสำหรับคนรายท่ีมีพฤติกรรม มีขอเรียกรอง (Instrument) ซึ่งมีความมุงหมายในการ       

จับตัวประกันอยางชัดเจน มีการตั้งขอเรียกรอง หรือตองการสิ่งตอบแทนอยางเห็นไดชัดเชนนี้  

ผูเจรจาจะตองนำขอเรียกรองหรือความมุงหมายของคนรายมากำหนดประเด็นในการตอรอง การใช

ทักษะ การตั้งใจรับฟงเพียงอยางเดียว จึงยังไมเพียงพอในการเจรจาแกไขปญหา จะตองพิจารณาจาก

ความตองการของคนราย หาสาเหตุของปญหาแลวแสวงหาหนทางท่ีสามารถจะแกไข และวิธีการ

แกไขปญหาอยางไรจึงจะดีที่สุด   

 ทักษะการต้ังใจรับฟง (Activel Lisenting Skill) นี้ หนวยงาน เอฟ.บี.ไอ. และเจาหนาที่

รักษากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไดนำไปใชในการแกไขวิกฤตการณตางๆ จนเปนผลสำเร็จ
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และไดผลลัพธที่ดี ทำใหหนวยงาน เอฟ.บี.ไอ. ไดนำมาใชในการอบรมหลักสูตรการเจรจาตอรองใน

ภาวะวิกฤต ทักษะการต้ังใจรับฟง (Active Liesenting Skill) จะมีแนวทางปฏิบัติอยู 7 ประการ  

ซึ่งจะใชเปนกรอบในการเจรจากับคนรายท่ีมีพฤติกรรมแบบระบายความรูสึก (Expressive) จะทำให

คนรายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเจรจาคลี่คลายลงและยุติเหตุวิกฤตในที่สุด แนวทางปฏิบัติ  

7 ประการ มีดังนี้ 

 1. การเห็นดวยเล็กๆ นอยๆ (Minimal Encouragement) 

  ระหวางการเจรจากับคนราย ผูเจรจาจะตองแสดงใหคนรายไดตระหนักวาผูเจรจา

กำลังรับฟงคนรายดวยความตั้งใจ และมุงอยูที่คำพูดของคนราย ผูเจรจาจะตองสงผานลักษณะอาการ

อยางน้ีใหคนรายไดทราบดวยลักษณะทาทางหรือคำพูดตอบรับสั้นๆ ซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องที่คนรายพดู 

  การตอบรับของผูเจรจาไมตองยาว แตสอดแทรกการเห็นดวยหรือตอบรับในโอกาส      

ที่เหมาะสมระหวางท่ีกำลังฟงคนรายพูด  เพื่อแสดงใหเห็นวาผูเจรจาไดติดตามคำพูดของคนรายอยู

ตลอดเวลา ตัวอยางของการเห็นดวยหรือคำพูดตอบรับ เชน “ใช, โอเค, ผมเห็นดวย, ผมเขาใจ”                    

ซึ่งคำเหลานี้แสดงใหเห็นวาผูเจรจาสนใจคำพูดของคนราย และเปนการกระตุนใหคนรายพูดคุยตอไป

ทำใหคอยๆ มีความหวังทีละนอยในการที่ผูเจรจาจะควบคุมการเจรจาไดตอไป 

 2. การทวนความ (Paraphrasing) 

  การทวนความน้ี เปนการที่ผูเจรจาไดพูดทวนซ้ำคำพูดของคนราย เปนการพูดกลับไป

เมื่อคนรายเพิ่งพูดจบ ซึ่งอาการแบบนี้จะเปนการแสดงวาผูเจรจาไมใชแตเพียงรับฟงคนรายเทานั้นแต

ไดมีความเขาใจในเรื่องที่คนรายพูดอีกดวย ตัวอยางเชน  

  ตัวอยาง 

  คนรายพูดวา : “ฉันจะทำอยางไรตอไปน้ี ฉันตกงานต้ังแตอายุ 18 ป เมียก็มาทิ้งฉันไป

อีก ฉันไมมีเงิน เพื่อนๆ ก็หดหัวไปหมด ฉันอยากจะตาย” ในการโตตอบนั้น ผูเจรจาอาจแสดงความ

เขาใจโดยการพูดทวนซ้ำคำพูดของคนรายวา  

  ผูเจรจา : “คุณตกงาน เมียคุณทิ้ง ไมมีใครอยูกับคุณ และคุณไมอยากอยูตอไป ใชไหม” 

 3. การสะทอนความรูสึกของคนราย (Emotion Labeling) 

  เพราะวาคนรายแบบระบายความรูสึก ไดกระทำกิริยาอาการมาจากพื้นฐานของความ

แปรปรวนหว่ันไหวของอารมณ ผูเจรจาจะตองกำหนดลักษณะความหว่ันไหวทางอารมณของคนราย      

ที่คนรายคิดวาเปนเชนนั้น การสะทอนความรูสึกของคนรายทำใหผูเจรจาเกาะติดอยูกับความรูสึกของ

คนรายท่ีเปนอยูและแสดงออกดวยคำพูดและการกระทำอยูในขณะน้ัน ซึ่งเม่ือผูเจรจาสามารถจับจุด

ไดวาคนรายมีความหวั่นไหวหรือมีปญหาในเรื่องอะไรแลว ยอมจะทำใหคนรายเชื่อใจวาผูเจรจามี

ความเขาใจคนรายจริงๆ ตามที่คนรายตองการแสดงออก ซึ่งถาการใชทักษะนี้ไดผลแลวจะเปนเทคนิค

ที่มีผลเปนอยางมากที่จะทำใหการเจรจาตอรองประสบความสำเร็จ เพราะวาจะชวยใหผูเจรจา

สามารถกำหนดประเด็นปญหาและความรูสึกของคนรายที่เปนพลังขับใหคนรายมีพฤติกรรมตามที่

แสดงออกมานี้ 
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  ตัวอยาง 

  ผูเจรจาอาจพูดวา : “คุณพูดเหมือนกับวาคุณโกรธเจานายที่ไลคุณออกจากงานและ

คุณตองการแกแคนเจานาย”  

  ซึ่งคนรายอาจจะเห็นดวยกับผูเจรจา และคิดเชื่อวาผูเจรจาประเมินคำพูดและกริยาท่ี

คนรายแสดงออก (แบบสับสน) ตั้งแตตนไดถูกตอง หรือคนรายอาจพูดเสริมหรือแกไขใหถูกตอง 

  คนรายพูดเสริม : “ใช ใช ผมโกรธ แตผมไมตองการทำรายใคร ผมเพียงตองการไดงาน

ทำเทานั้น” ซึ่งเทคนิคนี้ยอมทำใหผูเจรจารูความตองการ ความสะเทือนใจ และความต้ังใจของ

คนราย 

 4. การสะทอนกลับ (Mirroring) 

  การสะทอนกลับ คือการที่ผูเจรจาพูดซ้ำเพียงคำพูดสุดทายหรือใจความหลักที่คนราย

พูด เชน คนรายอาจพูดวา “เรากำลังปวยอยู และถูกไลออกจากงาน” ผูเจรจาควรพูดวา “ถูกออก

จากงาน หรือ” โดยผูเจรจามีหนาท่ีในการตามคำพูดของคนราย ไมใชเปนการนำในการเจรจา 

เปนการชวยใหคนรายไดระบายอารมณในตอนตนของการเริ่มเจรจา 

  การสะทอนกลับนี้ จะใชไดผลมากเม่ือตอนเร่ิมตนของการเจรจา โดยเปนกลยุทธที่ลด

การเปนปฏิปกษระหวางคนรายกับผูเจรจา และเปนการไดขอมูลขาวสารเบื้องตนจากคนราย และ

สรางความปรองดอง 

  เทคนิคนี้ ทำใหผูเจรจา ไมตองจดจออยูกับคำพูดทุกคำของคนรายมาก เพราะวาการ

ใชเทคนิคอื่นๆ ที่ผานมา ผูเจรจาจะตองใชความคิดมาก ดังนั้นในเวลาวิกฤติ ผูเจรจาอาจมี

ความเครียด ในการใชความคิดอาจทำใหประสิทธิภาพลดนอยลง จึงควรใชเทคนิคนี้ในตอนแรกๆ ของ

การเจรจา หรือในตอนที่ผูเจรจาตองการผอนคลายตนเอง และใชในตอนท่ีผูเจรจาไมรูจะพูดถามอะไร

แลวก็พูดถวงเวลาดวยวิธีนี้ แทนการใชคำถามคนราย เพราะวาคนรายจะเห็นวาเปนการสอบสวน

คนรายมากเกินไป 

 5. คำถามปลายเปด (Open-end Question) 

  การใชคำถามปลายเปด (อะไร ที่ไหน เมื่อไร) ถามคนรายเปนการกระตุนใหคนรายพูด 

แตผูเจรจาไมควรถามคนรายวา “ทำไมหรืออยางไร” เพราะจะเหมือนเปนการสอบสวนคนราย  

ควรใชในกรณีที่คนรายไมคอยยอมพูด เมื่อคนรายยอมพูดคุยแลวยอมจะทำใหเราทราบถึงความต้ังใจ

ของคนราย 

  ประสิทธิผลของการเจรจาสวนหนึ่งอาจวัดไดจากการที่คนรายพูดทำใหเราทราบวา

คนรายคิด และมีความรูสึกอยางไร ถาผูเจรจาทำการเจรจากับคนรายหรือพูดใสคนรายมากเกินไป  

ก็จะทำใหโอกาสในการท่ีเราจะรูวาคนรายมีความรูสึกหรือคิดอยางไรนอยลง ตัวอยางของคำถาม

ปลายเปด เชน “คุณบอกเราเพิ่มเติมกวานี้อีกไดมั้ยวาคุณเปนอยางไรบาง” หรือ “ผมไมเขาใจที่คุณ

พูดเม่ือสักครู คุณชวยอธิบายใหผมเขาใจหนอยไดมั้ย” หรือ “คุณชวยอธิบายใหผมเขาใจหนอย  

วาเรื่องที่เกิดขึ้นมันเปนอยางไร” 
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 6. การใชภาษาฉัน (“I” Message) 

  การเจรจาแบบภาษาฉันหรือ “I” Message นั้นเปนการเจรจาท่ีผูเจรจาไดพูดโดยการ

สะทอนความรูสึกของตนในดานบวกออกมา  ผูเจรจาจะตองแสดงใหเห็นวาผูเจรจามีความรูสึกสวน

ตัวอยางไร เชน รูสึกหวงใย ขณะเดียวกันผูเจรจา ควรจะตองช้ีแจงเหตุผลใหผูฟงเขาใจวาทำไม 

ผูเจรจาตองพูดเชนนั้น มิใชเจรจาเพราะถูกบังคับใหเปนผูเจรจา ดังนั้น ผูเจรจาจึงควรใชสรรนามแทน

ตน เชน คำวา “ผม” “เรา” ไมควรใชคำวา ตำรวจหรือฝายเรา การเจรจาโดยใชเทคนิค “I” 

Message นี้ เพื่อใหคนรายรับรูวา ผูที่ทำหนาที่เจรจารับรูและเขาใจความรูสึกพวกเขาและพรอมที่จะ

ชวยเหลือเขาอยางจริงใจ ในระหวางท่ีทำการเจรจาน้ัน ผูเจรจาจะตองเปนตัวของตัวเองไมใชทำ

หนาที่เจรจาหรือถูกหนาท่ีบังคับใหเจรจาหรือพูดเจรจาใหฐานะตำรวจ โดยผูเจรจาจะตองแสดงให

เห็นวาผูเจรจามีความรูสึก “สวนตัว” อยางไร 

  ลักษณะของการใชภาษาฉัน “I” message จึงมีลักษณะเชนนี้ 

  ฉัน/ผม รูสึก..................................หรือเปนหวง เธอ/คุณ........................เพราะ............. 

  ฉัน/ผม อยากหรือตองการ.....................................เพื่อ/เพราะ...................................... 

  ตัวอยาง 

  ผูเจรจา : พวกเราคุยกันมา 2-3 ชั่วโมงแลว ผมรูสึกไมสบายใจ และคิดวาเรา 

     สามารถพูดคุยกันไดเพราะ.................................. 

  ผูเจรจา : ผมรูสึกไมสบายใจ เมื่อไดยินคุณตะคอกใสผมเพราะผมพยายามที่จะชวยคุณ 

  ในขณะท่ีใชเทคนิคนี้และเทคนิคอ่ืนๆ ในทักษะการรับฟงแบบต้ังใจน้ี ผูเจรจาตอง       

หลีกเลี่ยงการถูกชักจูงเขาไปทะเลาะวิวาทหรือตอบโตปะทะกับคนรายดวยคำพูด การทะเลาะวิวาท        

พูดตอบโตปะทะหรือน้ำเสียงท่ีเปนศัตรูอาจทำใหคนรายมีความเกลียดชังเจาพนักงานตำรวจและ

ทำใหเพิ่มความรุนแรงตรึงเครียดของเหตุการณ การใชเทคนิคเชนนี้ ทำใหคนรายมีความรูสึกหรือใช

การติดตอเปน “สวนตัว” กับผูเจรจาทำใหผูเจรจาหลุดพนจากการที่คนรายคิดวาผูเจรจาเปนเจาพนัก

งานตำรวจหรือเปนพวกที่มีหนาที่พูดหลอกลอคนรายใหยอมมอบตัว 

 7. การหยุดตอบโตชั่วขณะ (Effective Pause) 

  การพิจารณาใชการหยุดโตตอบกับคนรายช่ัวขณะทำใหผูเจรจาใชความเงียบ ตรึง

คนรายใหมีสติในบางครั้ง โดยธรรมชาติผูคนชอบที่จะพูดเพื่อทำลายความเงียบในระหวางการสนทนา   

ดังน้ัน ผูเจรจาบางครั้งตองการโอกาสที่จะหยุดคนราย โดยผูเจรจาจะเงียบหยุดไมโตตอบ 

  ความเงียบก็เปนเครื่องมือโตตอบที่ดีของผูเจรจา เมื่อคนรายไดพูดตะโกนหรือระเบิด

เสียงหรือระเบิดอารมณตนเองขึ้น เมื่อคนรายลมเหลวในการเรียกรองความสนใจโดยการระเบิดเสียง

หรือแสดงกิรยิาอารมณรุนแรง คนรายก็จะสงบเงียบลง เพื่อที่จะตรวจสอบดูวาผูเจรจาไดอยูฟงเขาอยู

หรือไม แมวาคนรายจะระบายอารมณรุนแรงอยางไร แตถาเขาแสดงอาการทะเลาะเพียงฝายเดียว 

คนรายก็คงจะตองหยุดเมื่อรูวาไมมีใครสนใจ และเขาก็จะหันมาพูดในส่ิงที่มีเหตุผลมากขึ้น 
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  ดังนั้น ดวยการหยุดโตตอบช่ัวขณะท่ีถูกเวลา ผูเจรจาจะสามารถดึงคนรายเขาสูการ

เจรจาที่มีเหตุผลไดตอไป (โรงเรียนนายรอยตำรวจ, 2548 : 24-25) 

  

4.4 การเจรจาตอรองกับคนรายที่มีลักษณะพิเศษ 
 4.4.1 คนรายประเภทเสพยาเสพติด 

 ในกรณีที่คนรายเปนผูเสพติดยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีน ซึ่งจะสงผลตอระบบประสาท 

เกิดอาการหวาดกลัว ประสาทหลอน คนรายประเภทนี้จะมีอารมณที่เปลี่ยนแปลง เชน เมื่อเสพยาบา

เขาไปแลว หัวใจจะเตนแรงและเร็ว ความดันสูงและมีสภาวะอารมณคลายการถึงจุดสุดยอดของ 

ความสุข และจากน้ันจะเคลิบเคลิ้มมึนเมาถือเอาตัวเองเปนหลัก ชอบโตเถียง ขัดจังหวะการพูดของ 

ผูอื่น แตเมื่อ มีการเสพยาซ้ำๆ รางกายจะเกิดการตานยา เมื่อเสพแลวสภาวะอารมณที่คลายกับการ

ถึงจุดสุดยอดของความสุขนอยลง ผูเสพก็จะเกิดสภาวะท่ีไมเปนสุข มีอาการทางจิตกระสับกระสาย

หวาดระแวง เม่ือประสาทไมตอบสนองตอฤทธ์ิของยาบาท่ีเสพเพ่ิมเขาไปน้ัน ก็จะมีอาการไมสบาย

กายไมสบายใจอยางรุนแรง มีความหวาดระแวงสูง เปนระยะของอารมณที่อันตรายท่ีสุดของผูเสพ 

ยาบา เพราะสามารถทำสิ่งเลวรายได ซึ่งเรียกระยะน้ีวา “ระยะอารมณแกวง” ระยะอารมณแกวงนี้

จะสงผลตอพฤติกรรม เชน รางกายจะเคล่ือนไหวอยางรวดเร็ว กระทันหันและมากกวาปกติ  

ลูกนัยนตาจะมีลักษณะวาวกรอกไปมาอยางรวดเร็ว มีการกระพริบตามากกวาคนปกติ 20 เทา 

สามารถสบตากับคูสนทนาตรงๆ ไดการพูดจาจะใชคำพูดที่สั้น กะทัดรัด พูดเร็ว พูดเสียงดังแตสั่น  

ที่สำคัญจะมีอาการประสาทหลอนแบบหวาดระแวง ความคิดแตกแยกจนถึงอาละวาดได และเมื่อ 

ยาหมดฤทธ์ิผูเสพจะนอนหลับประมาณ 1-3 วัน หลังจากน้ันเม่ือต่ืนขึ้นก็จะมีอาการเปนปกติ  

(กรมสุขภาพจิต, 2548 : 107)  

 ดังนั้นในการเจรจาตอรองกรณีคนรายเปนผูเสพยาเสพติดจะตองใชหลักเกณฑมากกวา

คนรายประเภทพฤติกรรมแบบระบายความรูสึก (Expressive) เพราะนอกจากจะใชทักษะการต้ังใจ

รับฟง (Active Listening Skill) อยางจริงจังแลว อยาพยายามโตเถียง หรือตอบโตกับอาการหลอน

ของคนราย ใหตั้งใจฟงคนรายพูด แมวาขอเรียกรองของคนรายท่ีฟงแลวพิสดารแปลกประหลาด

ก็ตาม ควรตั้งใจฟงวาเขาพูดอะไร และแสดงความรูสึกเห็นอกเห็นใจตอความวิตกกังวลของเขา อยา

พูดทาทายคนรายเพราะจะเปนการยั่วยุ และจะทำใหคนรายไมไววางใจตัวผูเจรจา 

 

 หลักเกณฑสำคัญที่จะตองถือปฏิบัติเมื่อเขาไปเจรจากับคนรายที่เกิดอาการประสาทหลอน 

 1) รักษาระยะหาง ไมควรเขาไปใกลตัวผูกอเหตุเพราะอาจมีอันตราย ควรรักษาระยะหาง

ประมาณ 3 เมตรขึ้นไป ผูเจรจาควรใชเครื่องขยายเสียง หรือโทรศัพทในการติดตอกับคนราย การ

เจรจาแบบเผชิญหนาควรเปนทางเลือกสุดทายที่ตองคำนึงและผูเจรจาตองไดรับความคุมกันเพียงพอ 

 2) หามสองไฟจาเขาไปที่ตัวคนราย เพราะคนรายท่ีเมายาบาซ่ึงมีอาการประสาทหลอน

หวาดระแวง เมื่อถูกแสงจารบกวนประสาทตาจะทำใหเขาอาละวาดมากขึ้น 
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 3) ผูเจรจาควรแนะนำตัวเองอยางไมเปนทางการ เชน “ผมเอกนะ พักอยูใกลๆ นี้เอง        

มีอะไรใหชวยไหม ผมอยากชวยคุณ” เพื่อเปนการสรางสัมพันธภาพกับคนรายในการเจรจา 

 4) ผูเจรจาตองพูดซ้ำๆ ดวยโทนเสียงต่ำ เพราะคนรายที่เสพยาบาจะประสาทหลอน หูจะ

แววไดยินเสียงสูงๆ ตะคอก ดุดา การพูดจึงตองพูดชาๆ เสียงต่ำๆ ถาพูดเสียงสูงและเร็ว จะเปนตัว

กระตุนใหเขาทำการรุนแรงขึ้น 

 5) ผูเจรจาตองระวังภาษากาย เชน การสบตาคนราย จะตองไมเปนการจองตาหรือการ

มองอยางไมเปนมิตร ขณะเดียวกันตองไมหลบตา ใหมองอยางธรรมดาและแสดงทาทีที่เต็มใจจะชวย

เหลือ อยาแสดงอาการเยาะเยยหรือยิ้มเยาะ 

 6) ผูเจรจาจะตองไมหันหลังใหคนราย ในการเคล่ือนไหวจะตองเคล่ือนไหวชาๆ เพราะ      

ผูเสพยาบาท่ีมีอาการประสาทหลอน จะเห็นภาพหลอนท่ีเคล่ือนไหวเร็ว หากเราเคล่ือนไหวเร็ว  

จะทำใหเขาคิดวาจะเขาไปทำรายเขา เขาก็จะตอบโตดวยความรุนแรงข้ึนมาได 

 7) ผูเจรจาจะตองแบมือและชูใหเห็นวาไมมีอาวุธเขาไป เพราะถาผูเสพยาบาที่มีอาการ

ประสาทหลอนหากเขาไมเห็นมือเรา เขาจะหวาดระแวงวาเราจะเตรียมทำรายเขาดวยอาวุธ เขาจะกอ

เหตุรุนแรงขึ้นมาได 

 8) ผูเจรจาพยายามกระตุนใหคนรายพูดไปเรื่อยๆ เพราะคำพูดจะทำใหคนรายไมมีเวลาคิด 

เพราะถาคนรายเงียบเปนสัญญาณอันตราย แสดงถึงความคิดในทางหวาดระแวง ใหผูเจรจาชวนคุย

ไปเรื่อยๆ ยิ่งพูดมากเทาใด ความตรึงเครียดจะย่ิงลดลง 

 

 4.4.2 คนรายที่เปนโรคทางจิตเวช 

 ผูปวยทางจิตเวชเกิดจากภายหลังที่ตนไดเผชิญกับภัยตรายหรือภาวะวิกฤตของสุขภาพจิต  

เชนถูกจับเปนตัวประกัน ถูกจับตัวเรียกคาไถ ถูกขมขืน ถูกประทุษราย ซึ่งผูปวยจะมีความกลัวอยาง

มากและมีความรูสึกขาดท่ีพึ่งหรือการชวยเหลืออยางส้ินเชิง  ผูปวยจะมีพฤติกรรมหุนหันพลันแลนหรือ

ทำรายตนเอง รูสึกวาตนไมมีประสิทธิภาพและขาดความเช่ือม่ันในตนเอง มีความรูสึกสิ้นหวังหมดท่ีพึ่ง 

รูสึกวาตนเองถูกทำราย ทั้งรางกายและจิตใจ มีทาทางไมเปนมิตรและแยกตัวออกจากสังคม มีโอกาสสูง

ที่จะเปนโรคกลัว โรคย้ำคิดย้ำทำ โรคซึมเศรา  

 หลักเกณฑสำคัญที่จะตองพึงปฏิบัติเม่ือเขาเจรจากับคนรายท่ีเปนโรคทางจิตเวช ใหใช         

หลักเกณฑเชนเดียวกับการเจรจากับคนรายท่ีติดสารเสพติด แตเนื่องจากโรคทางจิตเวชมีหลายประเภท 

จึงขอสรุปเปนตารางยุทธวิธีในการเจรจาตอรอง ดังตอไปนี้ 
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วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ
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การบริหาร
วิกฤตการณ
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

คนรายผูจับตัวประกัน ลักษณะของคนราย/ผูจับตัวประกัน ยุทธวิธีในการเจรจา 

1. กลุมโรคจิตระแวง 

 1.1 โ ร ค จิ ต ร ะ แ ว ง  

(Paranoto Schizo Phrenia) 

หรือเปนผลจากการเสพยา

เสพติดวัตถุออกฤทธ์ิตอจิต

ประสาท  

1. เปนโรคจิตหรือบาโดยตนเองไม รูตั ว 

 วาตนเองบา 

2. มีอาการประสาทหลอน คือเห็น หรือ 

 ไดยินในส่ิงท่ีไมมีอยูจริง เชน เห็นเทวดา  

 ลอยมา หรือไดยินเสียงพระเจาคุยดวย 

3. มีอาการหลงผิด หรือเห็นหรือไดยินสิ่ง 

 ตางๆ ผิดไปจากความเปนจริง เชน 

 เห็นคนถือปากกากลับเห็นเปนถือมีดหรือ 

 เห็นคนเดินมาคิดวาจะเขามาทำรายหรือฆา 

4. มีความเช่ือที่เพอฝน เชน คิดวาตัวเอง 

 มีความสามารถพิเศษเหนือมนุษย 

1. พูดแสดงความเขาใจรับรูคำพูด 

 ของเขาแตไมตองถึงกับคลอย 

 ตามเขา เชน “ผมไมไดยินเสียง 

 ที่คุณไดยิน แตผมเขาใจวาคุณ 

 หมายถึงอะไร” 

2. อยาพูดโตเถียง หรือบอกเขาวา 

 ความเชื่อ ความคิดของเขานั้นผิด  

 หรือบาหรือเปนไปไมได 

3. อยาโกหกหรือใชกลอุบายหลอก 

 1.2 พฤติกรรมจิตระแวง 

(Paranoid Disorder) 

1. ไมมีอาการประสาทหลอน 

2. มีอาการหลงผิด เชน มักคิดวา 

 - มีคนสมคบกันปองรายตน 

 - ตนเองมีกลิ่นเหม็น 

 - ตนเองมีความสามารถพิเศษ เชน  

  เปน “แรมโบ” 

 - คนอื่นมาชอบตนเอง 

3. จะแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับความ 

 เช่ือท่ีหลงผิดในขอ 2. 

4. มีเชาวปญญาปกติ ทำใหพูดจามีเหตุผล  

 ชัดเจน 

1. พูดโดยใชเหตุผล 

2. หลีกเลี่ยงการโตแยงหรือบอกวา 

 ความเช่ือของเขานั้นงมงาย 

3. ใหพยายามพูดถึงเร่ืองอื่นที่เขา 

 สนใจที่ไมเกี่ยวกับความเชื่อของเขา 

4. ถกแถลงหาวิธีการแกไขปญหาให 

 ปลอยตัวประกัน 

 1.3 บุ ค ลิ ก ภ า พ

หวาดระแวง (Paranoid 

Personality) 

1. ไมมีอาการประสาทหลอน, หรือความ 

 หลงเชื่องมงาย 

2. หวาดระแวงผูอื่นเปนนิสัย ชอบพูดตำหนิ 

 ผูอื่น ออนไหวตอการถูกวิจารณ 

3. เปนคนไมมีเหตุผล ไมไวใจ ขาดมนุษยสัมพันธ  

 ชอบพาลทะเลาะ 

4. มองโลกในแงราย 

1. ใชวิธีการพูดหาเหตุผลหวานลอม 

 แบบปกติธรรมดา 

2. พูดแบบเห็นใจ เอาใจใสอยาพูด 

 แบบโตแยงหรือวิจารณ 
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วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

คนรายผูจับตัวประกัน ลักษณะของคนราย/ผูจับตัวประกัน ยุทธวิธีในการเจรจา 

2. โรคจิตซึมเศรา 

 (Depress) 

 

1. มีอาการผิดปกติทางสมอง ไมรับรูโลกแหง 

 ความเปนจริง 

2. คิดวาตัวเองไมมีคุณคาที่จะมีชีวิตอยู หรือ 

 มีความคิดที่สำนึกผิดอยูในใจ 

3. มีแนวโนมที่จะฆาตัวตายเพื่อใหพนชีวิต 

 ที่ทุกข 

4. มักจับคนรูจักหรือคนในครอบครัวเปนตัว 

 ประกัน 

5. มีความคิดวาจะฆาตัวประกันดวย เพ่ือให 

 พนชีวิตที่ทุกข 

6. ผูจับตัวประกันจะพูดชา และเคลื่อนไหว 

 ตัวเช่ืองชา จะพูดโตตอบชาประมาณ 15- 

 30 วินาที จึงตอบแตละคำถาม 

1. พูดใหเห็นวาเราเขาใจปญหาและ 

 สรางความมั่นใจใหแกเขา วาเขา 

 มีคุณคาที่จะอยูตอไป 

2. พยายามขัดคอเขาในเร่ืองท่ีจะพูด 

 เกี่ยวกับความนอยเนื้อต่ำใจไรคา 

 ของเขา พูดคุยในเร่ืองท่ีเขาสนใจ  

 เชน กิจกรรมที่เขาชอบ หรือสิ่งที่ 

 เขานาภูมิใจในตัวเขา 

3. สอบถามใหแน ใจว าจะไมฆ า 

 ตัวตาย 

 

3. บุคลิกภาพแบบเด็ก 

 ไมยอมโต  

 (Inadequate   

 Personality) 

1. มีประวัติหนีโรงเรียนหรือถูกออกจาก 

 งานบอย 

2. คิดวาตนเองเปนผูลมเหลวหรือผูแพตลอด  

 เชื่อวาการจับตัวประกันจะทำใหตัวเขาเอง 

 เปนผูชนะ หรือเปนบุคคลสำคัญที่ใครก็ 

 สนใจ 

3. พวกน้ีมักพูดในทำนอง อวดตัววาสามารถ 

 ทำอะไรเองได ไมใชลูกไลของใครอีกตอไป 

1. หามนำพอแม ญาติพี่นอง เพื่อน 

 ของคนรายมาแสดงใหคนรายรู       

 เพื่อปองกันไมใหคนรายทำราย 

 ตัวประกันตอหนาคนเหลานี้ 

2. ใหพูดแสดงความเขาใจในปญหา 

 ของเขา แตอยาใหเขาเสียหนา 

 หรือกลายเปนผูแพอีก 

3. ปลอยใหเขาพูดระบายความรูสึก        

 ใหมาก 

4. บุคลิกภาพตอตานสังคม  

 (Antisocial   

 Personality) 

1. เ ป น โรคประสาทที่ ไ ม ถึ ง กั บ เป นบ า          

 คิดวาตัวเองดีกวาผูอื่น 

2. พูดตอตานคานิยมของสังคม 

3. พูดเกงแบบนักโฆษณาชวนเชื่อ 

4. มีเชาว ไหวพริบในการพูดตอบโต 

5. มักเรียกรอง ขอปลีกยอยมาก 

1. ในการเจรจาพึงระลึกเสมอวาเขา 

 เ ป น ผู ที่ เ ชื่ อ ม่ั น ใ นตั ว เ อ ง สู ง  

 อยาพูดโกหกหรือหลอกเขา 

2. อยาใหสัญญาวาจะทำอะไรให 

 ตามขอเรียกรองแมเล็กนอย 

3. ใชหลักเหตุผลและความเปนจริง 

 ในการเจรจา อยาใหเขาเสียหนา 

(สำนักงานตำรวจแหงชาติ, 2546 : 4-5) 
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 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 
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การบริหาร
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วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
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การบริหาร
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ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
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 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

4.5 การใชคำพูดในการเจรจาตอรอง 
 การใชคำพูดเปนสิ่งสำคัญยิ่งของการเจรจาตอรองที่จะทำใหวิกฤตการณ ยิ่งทวีความรุนแรง

ขึ้นหรือคล่ีคลายลง ในคำพูดอยางเดียวกันแตนำมาจัดเปนประโยคใหมโดยนำเอาเน้ือหาที่เปน

ประโยชน ความจำเปน ความตองการ ความหวัง ความกลัวท่ีคนรายกลาว มาพูดใหมในทางบวก 

ซึ่งเรียกวา การวางกรอบคำพูดใหม (Reforming)  

 ตัวอยาง 

 คำพูดเดิม : “ฉันชักเบื่อจริงๆ กับการประทวงเหลานี้ ไมเห็นแกปญหาอะไรได”  

 คำพูดใหมเปน : “คุณหมายความวา คุณตองการใหการปฏิบัติตอสาธารณชน เปนไปใน

ทางสรางสรรคใชไหม” (กรมสุขภาพจิต, 2548 : 75) การพูดตอบตอขอเรียกรองบางประการของ

คนรายน้ัน เปนเรื่องท่ีสำคัญมาก เพราะคำพูดของผูเจรจาอาจทำใหวิกฤตการณน้ันเลวรายลงกวาเดิมได 

หากวาคำพูดนั้นไมเหมาะสม 

 

ตัวอยางคำพูดในการเจรจา  

คำพูดของคนราย คำตอบของผูเจรจาท่ีเหมาะสม คำตอบของผูเจรจาท่ีไมเหมาะสม 

1. ผมจะใชความรุนแรง  

 ถาไมมีอะไรคืบหนา 

- คุณตองเขาใจวาการดำเนินการเรา 

 ดำเนินไปดวยดีแลว ถาคุณใชความ 

 รุนแรงตอนนี้ อาจมีผลตอความตองการ 

 ของคุณตอไป 

- ถาคุณใชกำลังคุณจะสูญเสียสิ่งที่คุณได 

 กระทำไว 

- คิดใหดีถึงสิ่งที่คุณไดรับจากเรากอนหนา 

 นี้ดวย 

- เราตองการใหทุกอยางจบลงอยางสันติ  

 คุณก็เชนกัน ดังนั้น คุณตองแสดงออก 

 อยางสันติวิธี เชนกัน 

- ตกลงผมจะบอกนายวาคุณจะฆา 

 ตัวประกันใน 10 นาที ถาคุณไมได 

 เครื่องบิน 

- ผมไมคิดวาคุณจะทำอยางนั้นจริงๆ 

- ผมสง สั ย ว า คุณจะป อ ง กั นตั ว 

 อยางไร ถาใชระเบิด 

2. ผมขอพูดกับนายคุณ 

 

- เรื่องนี้สำคัญมาก กำลังพิจารณาโดย 

 ผูใหญหลายคน ทานจึงมอบหมายใหผม 

 มาเจรจา 

- บอกผมมาเลยวาคุณอยากบอกหรือพูด 

 ถึงอะไรบาง ผมจะรายงานตอไปให 

- ใครที่คุณอยากเจรจาดวย 

- นายไมตองการพูดกับคุณ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

คำพูดของคนราย คำตอบของผูเจรจาท่ีเหมาะสม คำตอบของผูเจรจาท่ีไมเหมาะสม 

3. ผมตองการเครื่องบิน 

 

- มันจะยุงยากมาก ลองคิดดูเกี่ยวกับ 

 ปญหาตางๆ เชน เจาหนาที่ประจำ 

 เคร่ือง น้ำมันเชื้อเพลิง, แผนการบิน,  

 ขอมูลเสนทางเปาหมาย, การอนุญาตให 

 แลนลง 

- เครื่องบินชนิดใดที่คุณตองการ 

- ผมจะผานเรื่องตอไปใหนายทราบ 

4. อีก 10 นาทีถึงกำหนด  

 เสนตาย 

 

- เราพยายามทำดีที่สุดแลว ผมขอบอกวา  

 มันเปนไปไมไดเลยกับเวลาที่คุณกำหนดมา 

- ผมเขาใจถึงความจำเปนท่ีคุณพูดถึง แต 

 เราก็พยายามอยูแลวในตอนน้ี มีบาง 

 อยางท่ีผมจะคุยดวย 

- คุณวาคุณจะทำอะไร ถาเราไม 

 สามารถดำเนินการใหได 

- มันเปนกำหนดเสนตายของคุณ   

 นายผมยังไมตัดสินใจ คุณจะไดรับ 

 สิ่งที่ตองการ เมื่อนายผมสั่ง 

5. อาหารอยูไหน 

 

- ผมกำลังตกลงกันเร่ืองการจัดสง ถาคุณ 

 ประกันความปลอดภัย ผมเสนอวาเรา 

 จะจัดสงใหโดยวิธีใด 

- ผมคิดวาคุณไดอาหารแลว 

- ผมบอกนายแลว ยังคงอยูระหวาง 

 การจัดสง 

6. ผมตองการโทรศัพท - เปนความคิดที่ดี เราสามารถพูดคุยกัน 

 สวนตัว ผมจะจัดการใหแลวจะแจงถึง 

 วิธีการจัดสงอีกครั้ง 

- คุณจะใหอะไรผมตอบแทน ถาผม 

 ใหโทรศัพทคุณ 

7. ผม จ ะฆ า ตั ว ป ร ะ กั น  

 คนหนึ่ง แลวจะฆาตอไป 

 ทุก 10 นาที 

- ผมไดพูดกับคุณแลววา การฆาผูบริสุทธิ์ 

 จะไมเกิดประโยชนกับคุณ จนถึงบัดน้ี  

 ผมขอย้ำ คุณตองไมใชวิธีการรุนแรงอีก  

 เพราะผมจะไมสามารถเสนอขอเรียก 

 รองของคุณ ถาคุณไมรับประกันวาจะไม 

 ทำรายใครอีก ยังคงมีเวลาสำหรับเราท่ี 

 จะรวมกันแกปญหา 

- ผมจะบอกนายผม 

- ผมไมคิดวาคุณจะทำเรื่องนั้นจริง 

 

8. ผมไดฆาตัวประกัน 

 ไปแลว 1 คน และ 

 จะฆาตอไปอีก 

- ถาคนที่คุณทำรายยังไมตาย ขอให 

 สงออกมา เราจะไดนำสงโรงพยาบาล 

 ไดทัน 

- คุณช วยบอกได ไหมว าคนที่ คุณฆ า 

 เปนใคร 

- ผมจะบอกนายผม 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

คำพูดของคนราย คำตอบของผูเจรจาท่ีเหมาะสม คำตอบของผูเจรจาท่ีไมเหมาะสม 

9. ใหพวกตำรวจที่มีอาวุธ 

 ที่ลอมอยูออกไป 

- คุณตองเขาใจวาที่คุณเห็นคนเหลานี้  

 ก็เพราะคำขูของคุณ รวมท้ังอาวุธท่ี        

 คุณมี ผมรักษาคำพูดวาพวกเราจะไมใช 

 กำลัง นอกจากเราจะตองปองกันตัวเอง  

 และคนที่อยูกับคุณ 

- ใครละที่คุณเห็น 

- คุณจะใหพวกเราไปไหน 

10. ผมตองการพูดกับคนอ่ืน  

 พูดกับคุณเปลาประโยชน 

- เราอาจมีความสับสนอยูบาง แตจะ 

 เปนการจะเสียเวลา ถาเปลี่ยนคนเจรจา  

 เพราะจะตองพยายามทำความเขาใจกับ 

 คุณใหม 

- เรากำลังดำเนินการบางอยางท่ีคุณ 

 เรียกรองอยู ตอนน้ีเราดำเนินการเร่ือง 

 อื่นๆ กันตอ 

- บางทีคนอื่นๆ สามารถทำสิ่งที่คุณ 

 ตองการได 

11. คุณจะไดผูหญิง และเด็ก  

 ถ าคุณส งหั วหน า คุณ 

 มาแทน 

- ทำไมไมสงผูหญิงและเด็กมาใหเลยละ  

 คุณคงไมตองการพวกเขาหรอก และ 

 เหตุการณตางๆ ก็จะงายเขาและ 

 เปนการแสดงออกที่ดีของคุณ 

- หัวหนาผมเปนผูที่กำลังชวยแกไขปญหา 

 กันอยู เขาไมสามารถทำอะไรไดเลย  

 ถาไปอยูที่นั้น 

- ผมขอรับตัวประกันท้ังหมดแลกกับ 

 เจาพนักงานตำรวจ 

- หัวหนาผมกำลังเดินมารอสักครูก็ 

 แลวกัน 

12. ชวยสงหมอเขามาที่นี้ - วิธีที่เร็วท่ีสุด สำหรับการรักษาคือปลอย 

 ใหคนเจ็บออกมารักษาขางนอก 

- ตอนนี้เรายังไมมีหมอเลย เรามีแตชุด 

 ปฐมพยาบาล 

- เขาจะสงหมอไปใหทันที 

- ผมคิดวาหมอกำลัง เดินทางมา  

 คงจะถึงที่นี่เร็วๆ นี้ 

13. ผมตองการเหลาสักขวด - ผมไมแนใจ ผมจะลองดูวาจะทำอยางไร 

 ไดบาง 

- เหลาอะไร แมโขง หรือแสงโสม 

14. ผมคือตัวประกัน พวก 

 เขาใหผมพูดกับคุณ 

- คุณชื่ออะไร ตอนน้ีเปนอยางไร แลว   

 คนอื่นๆ เปนอยางไรบาง 

- เรากำลังพยายาม ชวยเหลือพวกคุณ  

 เพื่อความปลอดภัยของทุกคน 

- คุณกำลังเปนตัวแทนใหเขาหรือ 

- พวกเขาไดยินคุณหรือเปลา เขามี 

 อาวุธปนกี่กระบอก 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

คำพูดของคนราย คำตอบของผูเจรจาท่ีเหมาะสม คำตอบของผูเจรจาท่ีไมเหมาะสม 

15. ชวยสองไฟใหดวย - เราคิดวาคุณจะรำคาญ ถาสองไฟไป 

 ที่คุณ 

- ไฟเรามีเสียงนารำคาญ เราไมอยาก 

 รบกวนคุณ 

- คุณจะใหสองไฟไปท่ีไหน 

16. เอาไฟพวกน้ีออกไป 

 

- ไฟเหลาน้ีทำใหคุณรูวาไดมีอะไรเกิดขึ้น - ไฟอะไรหรือ 

- ผมไมรูวาไฟไปอยูที่นั้นไดอยางไร 

(โรงเรียนนายรอยตำรวจ, 2545 : 8-9) 

 

4.6 การใชบุคคลที่สามชวยในการเจรจาตอรอง 
 ในสังคมไทยที่มีการเนนถึงในเรื่องของอาวุโส มีความเกรงใจกับใหความเคารพเชื่อฟง         

ผูที่มีอาวุโสกวา ดังนั้น การท่ีนำบุคคลท่ีสามซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีอิทธิพลเหนือคนราย มาชวยในการ

เจรจาตอรองนั้น ในประเทศไทยเคยประสบความสำเร็จมาแลว แตตองระมัดระวังและจะตองแนใจวา              

เราสามารถควบคุมบุคคลท่ีสามหรือลามได และฝายเจรจาตอรองจะตองซักถามบุคคลท่ีสามใหแนใจ

กอนวาหากใหเขาเปนผูเจรจาแลว จะเกิดประโยชน ไมไปกระตุนอารมณของคนราย ขณะเดียวกันจะ

ตองทำความเขาใจกับบุคคลท่ีสามท่ีจะเขาชวยเจรจาวาจะตองเช่ือฟงและปฏิบัติตามคำแนะนำ และ

คำช้ีแนะของฝายเจรจาตอรองในระหวางการเจรจากับคนราย 

 วิธีการที่เหมาะสมที่จะใชในกรณีใหบุคคลที่สามเขาชวยในการเจรจา 

 1) ใหบุคคลที่สามพูดโทรศัพทกับคนราย (ถามีโทรศัพท) เพราะฝายเจรจาตอรองสามารถ 

เขียนคำพูดลงในกระดาษ เพื่อใหบุคคลที่สามพูดตามได เมื่อเกิดปญหาหรือตองการชี้แนะและถาการ

เจรจาลมเหลว ก็สามารถยกเลิกการติดตอไดงาย และวิธีการนี้จะใหความปลอดภัยกับบุคคลที่สาม

มากที่สุด 

 2) อยาปลอยใหบุคคลที่สามที่ชวยเจรจา เขาไปพูดตรงหนาหรือใกลตัวคนราย เพราะอาจ

ถูกจับเปนตัวประกันได ถาเปนการเผชิญหนากัน ใหบุคคลท่ีสามนั้น หลบอยูหลังที่กำบังกับเจาพนักงาน

ตำรวจแลวใชวิธีการพูดตะโกน หรือพูดผานเคร่ืองขยายเสียง ซึ่งวิธีการน้ีจะทำใหเจาพนักงานตำรวจ

หรือฝายเจรจาตอรอง สามารถแนะนำคำพูดใหกับบุคคลที่สามไดตลอดเวลา 

 3) การใหผูแทนของคนรายมาน่ังโตะเจรจากับบุคคลท่ีสาม ซึ่งกรณีนี้จะใชเมื่อคนราย       

มีจำนวนมาก เชน ผูตองขังกอเหตุรายในเรือนจำ ตองการเจรจากับผูบัญชาการเรือนจำ เปนตน  

การที่จะใชวิธีการนี้ไดนั้นจะตองแนใจวาคนรายไมมีอาวุธ และสถานที่นั่งประชุมหรือเจรจานั้นจะตอง

ปลอดภัย อยูในจุดโลงแจงท่ีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสามารถควบคุมความปลอดภัยใหได และ

ที่สำคัญที่สุด คือ จะตองมีความมั่นใจวาความสัมพันธของคนรายกับบุคคลที่สามที่จะเขารวมเจรจา

นั้น อยูในระดับดีมาก เพราะมิฉะนั้นบุคคลท่ีสามอาจตกเปนตัวประกันได 
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 ขอพึงระวังตอขอเรียกรองของคนราย 

 1) ผูเจรจาจะตองเปดใจกวางและมีความยืดหยุนในการจัดการกับขอเรียกรองของคนราย 

ปลอยใหคนรายเปนผูตั้งขอเสนอกอน และพยายามตอรองใหไดสิ่งตอบแทนกลับมา หากจำเปนจะ

ตองใหอะไรเขา ตองพิจารณาความเหมาะสม อยาใหมากเกินไปหรือเร็วเกินไป 

 2) ในกรณีท่ีจัดหาในขอเรียกรองที่คนรายขอไมได ก็หลีกเลี่ยงคำพูดวา “ไมได” ออก

มาตรงๆ แตอาจใชคำวา “กำลังนำเสนออยู” แตหากคนรายไมเสนอขอเรียกรอง ผูเจรจาอยาถามหา

ขอเรียกรอง หรือถามหาขอเรียกรองอื่นๆ ที่คนรายไมไดเสนอมา 

 3) ผูเจรจาตองเตรียมตัวใหพรอมที่จะเสนอทางเลือกอ่ืนๆ อยาปฏิเสธขอเรียกรอง  

โดยเห็นวา ขอเรียกรองขอใดขอหนึ่งยังไมมีความสำคัญ 

 4) ในการเจรจาตอรอง ผูเจรจาตองพยายามชักชวน โนมนาว คนรายไมใหกำหนดเสน

ตาย ขณะเดียวกันผูเจรจาอยากำหนดเสนตายใหตนเอง เชน “ผมจะนำอาหารมาใหคุณภายใน  

5 นาที” แตถาคนรายกำหนดเสนตายแลว ใหผูเจรจาพูดเรื่องเล็กๆ นอยๆ ในขณะถึงเสนตายกับ

คนราย จนกระทั่งเสนตายผานไป 

 5) ขอตกลงดำเนินการทั้งหมด ตองไดรับการตัดสินใจอนุมัติจากผูบัญชาการเหตุการณ      

กอนนำไปปฏิบัติ 

 

4.7 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอเรียกรองของคนราย 
 1) สิ่งที่ผูเจรจายอมใหได หากคนรายรองขอ 

  - อาหาร/น้ำ, ของใชสวนตัว, สิ่งอำนวยความสะดวก 

  - การทำใหสาธารณูปโภคใชการไดอีก 

  - การเปลี่ยนแปลงวิธีการติดตอสื่อสาร 

  - การเคลื่อนยายเจาพนักงานตำรวจออกจากพื้นที่คนรายมองเห็น 

  - ความชวยเหลือทางการแพทย สามารถยอมไดแตตองมีขอแลกเปลี่ยน 

  - เงิน สามารถยอมได แตจะตองพูดถวงเวลา 

 2) สิ่งที่ไมสามารถยอมใหไดในการเจรจาตอรอง 

  - อาวุธ, ยาเสพติด, เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

  - ขอโทรศัพทเคลื่อนที่ 

  - การปลอยตัวนักโทษ, การแลกเปล่ียนตัวประกัน, การหลบหนี, การสงตัวประกัน

กลับไปยังท่ีเกิดเหตุ 

  - รถยนตหรือยานพาหนะ เพราะจะทำใหยากตอการควบคุม เวนแต ผูบัญชาการ

เหตุการณ จะอนุญาตเพราะไดเตรียมแผนยุทธวิธีแลว นอกจากนี้ หามนำยานพาหนะมาใหคนราย

เห็นเพราะอาจจะเปนเหตุใหคนรายเพิ่มขอเรียกรอง 
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 สิ่งที่ระบุถึงความกาวหนาในการเจรจา 

 1. อารมณของคนรายลดลง สังเกตจากลักษณะการพูดท่ีมีความเร็วลดลง 

 2. การสนทนายาวขึ้น, คนรายมีความตองการที่จะพูดกับผูเจรจามากขึ้น 

 3. พฤติกรรมคนราย, พฤติกรรมที่ใชความรุนแรงของคนรายลดลง 

 4. คนรายยอมใหกำหนดเสนตายผานไปโดยไมมีอะไรเกิดข้ึน 

 5. คนรายมีความเต็มใจมากขึ้น ในการทำตามขอเรียกรองของผูเจรจา 

 6. คนรายยอมปลอยตัวประกัน 

 

(กรมสุขภาพจิต, 2548 : 104) 
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บทที่ 5 
การประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต 

 
  การประชาสัมพันธเปนเรื่องจำเปนอยางยิ่งเมื่อเกิดวิกฤตการณ เพราะการ

ประชาสัมพันธจะชวยลดความวิตกกังวลของประชาชน ปองกันการสับสนวุนวายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก

การเสนอขาวของสื่อมวลชน ซึ่งอาจไดขอมูลมากจากหลายแหลงที่มีความแตกตางกัน พรอมทั้งสื่อ

อาจแสดงความคิดเห็น สวนตัวลงไปในการเสนอขาว สิ่งเหลานี้จะทำใหการบริหารวิกฤตการณเปนไป

ดวยความยากลำบากย่ิงขึ้น ภาวะเชนน้ีเปนเรื่องที่เจาพนักงานตำรวจจะตองเขารวมดำเนินการ เพ่ือ

สรางความมั่นใจวาสื่อมวลชนจะไมกอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติการแกไขวิกฤตการณ  ขณะเดียวกัน

จะตองไมสรางขอจำกัดโดยไมจำเปน อันเปนการกีดกันไมใหสื่อมวลชนไดรับขอมูลขาวสารสาระท่ี

เกี่ยวกับเหตุการณ เพราะส่ือมวลชนตองการทราบขอมูลท่ีถูกตองและทันทวงที ขณะท่ีฝายบริหาร

วิกฤตการณก็ตองพยายามแกไขปญหาใหคล่ีคลายโดยเร็วที่สุด โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของ

ชีวิตทรัพยสินของประชาชน ตัวประกันเชนกัน อยางไรก็ตามส่ือมวลชนก็มีสวนชวยเหลือฝายบริหาร

วิกฤตการณได อยางเชน การแจงใหประชาชนทราบถึงการเปลี่ยนเสนทางจราจร หรือวิธีการปองกัน

และหลีกเลี่ยงอาชญากรรม เปนตน 

 

 ในการทำงานรวมกับสื่อมวลชนในภาวะวิกฤตนั้น จะตองตระหนักถึงส่ิงเหลานี้คือ 

 (1) สื่อมวลชนจะรายงานทุกส่ิงทุกอยางที่เขาไดยิน ถาเขาตองทำงานอยูในสภาพที่มีความ

สับสนอลมาน ซึ่งจะเปนภาพพจนที่ไมดีขององคกร 

 (2) สื่อมวลชนเปนตัวการสำคัญที่จะหลอมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการทำงาน

ของฝายบริหารวิกฤตการณและฝายบริหารวิกฤตการณไมมีโอกาสจะโตแยง เพราะผูฟงมีแนวโนมจะ

เชื่อขอมูลของสื่อมวลชน 

 (3) ความลมเหลวใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับส่ือมวลชน สวนใหญมิไดมาจากความมุงราย แต

เนื่องจากความไมรูในขอเท็จจริง 

 (4) สภาพการณของวิกฤตการณสวนใหญที่ปรากฏ จะมีผูสื่อขาวเขามาทำขาวจำนวนมาก

และจะเกิดความชุลมุนวุนวาย จนทำใหเหตุการณเลวรายลง ภาวะตางๆ เชนนี้เปนผลเนื่องจากขาด

ระบบการจัดการและกระบวนการขั้นตอนที่เปนระเบียบ ซึ่งส่ือมวลชนจะตองปฏิบัติตาม 

 เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของสื่อมวลชนท่ีมีผลกระทบตอการแกไขปญหาวิกฤตการณ

แลว ผูบัญชาการเหตุการณ จึงจำเปนที่จะตองตั้งฝายประชาสัมพันธขึ้นมา เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี

กับสื่อมวลชนและแสวงหาแนวทางรวมกันในการกระจายขอมูลขาวสาร ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ

วิกฤตในพื้นท่ีใด เจาหนาที่ซึ่งควบคุมสถานการณในขณะน้ันจะตองพยายามรักษาสถานภาพระหวาง
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สื่อมวลชนกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใหสามารถดำเนินการไปไดดวยด ีและจะตองกำหนดบริเวณท่ีจะ

ใชเปนท่ีแถลงขาว ชั่วคราวกอน ซึ่งบริเวณดังกลาวจะตองไมกีดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

ควรจะตองกันพื้นที่เพื่อมิใหสื่อมวลชนลวงล้ำเขาไปกีดขวางการปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันจะตองอยูใน

ระยะที่สื่อมวลชนสามารถเห็นเหตุการณได โดยไมเปนอันตราย ผูซึ่งจะเปนผูชี้แจงใหสื่อมวลชนทราบ

ถึงเหตุการณวิกฤตในบริเวณสถานท่ีเกิดเหตุนั้น จะตองปรึกษากับผูบัญชาการเหตุการณกอน เพื่อลง

ความเห็นวา จะสามารถใหขอมูลขาวสารใดออกเผยแพรไดบางในชวงแรกๆ และจัดกำหนดการท่ีจะ

แถลงขาวเพ่ิมเติมภายหลัง เมื่อมีฝายประชาสัมพันธที่จัดตั้งขึ้นอยางชัดเจน กำหนดตัวผูแถลงขาว

แนนอน 

 

5.1 ภาระหนาที่ของฝายประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต 
 เมื่อเกิดวิกฤตการณข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งในชั่วโมงแรกของเหตุการณ จะมีความสับสนวุน

วาย เกิดขึ้นมากมาย จึงจะตองตั้งฝายประชาสัมพันธขึ้น เมื่อทุกคนมารายงานตัวที่จุดปฏิบัติงาน จะ

ตองมีการประชุมชี้แจงสรุปสถานการณท่ีเปนปจจุบันที่สุดใหทราบ เพื่อใหทุกคนท่ีจะปฏิบัติงานรวม

กันไดมีความเขาใจในเหตุการณตรงกัน จากนั้นจึงแบงหนาที่ใหกับผูรวมงานในวิกฤตการณท่ีมีขนาด

ใหญ หรือวิกฤตการณที่สงผลกระทบตอประชาชนจำนวนมาก เชน กรณีภัยพิบัติตามธรรมชาติหรือ

อุบัติภัยขนาดใหญ อาจตองจัดเปนทีมปฏิบัติงานหรือชุดปฏิบัติงานขึ้นหลายชุด แบงแยกหนาที่กันใน

การใหขอมูลขาวสาร  เชน ชุดรวบรวมขอมูลขาวสารเบ้ืองตน ณ ท่ีเกิดเหตุ ชุดปฏิบัติงาน ณ ศูนย

ประชาสัมพันธชุดปฏิบัติงาน ณ ศูนยแถลงขาว หรือศูนยสื่อมวลชน เปนตน ซึ่งทุกชุดปฏิบัติงานนั้น

จะตองทราบขอมูลที่เหมือนกัน 

 นอกจากน้ี จะตองจัดเจาหนาที่ที่จะตอบขอซักถามทางโทรศัพทจากผูที่โทรมาสอบถาม 

ไดแก ญาติผูเสียชีวิต หรือผูไดรับบาดเจ็บ องคกรในตางประเทศในกรณีท่ีมีชาวตางชาติประสบเหต ุ

ซึ่งกรณี  ดังกลาวจะตองชี้แจงวิธีการปฏิบัติอยางชัดเจน เชน การจดบันทึกขอมูลคำถาม แนวทางคำ

ตอบท่ีใหและตองไดรับการช้ีแจงขอมูล รวมท้ังสถานการณใหทราบและเขาใจตรงกันอยางเปนระยะ 

สม่ำเสมอ เพื่อจะไดใหขอมูลขาวสารในทิศทางเดียวกัน ไมขัดแยงกันและถูกตองตรงกัน 

 เมื่อผูบัญชาการเหตุการณไดตั้งฝายประชาสัมพันธแลว สิ่งที่ฝายประชาสัมพันธจะตอง

ดำเนินการหลังจากไดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

 5.1.1 การจัดพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานของฝายประชาสัมพันธ 

 - ศูนยประชาสัมพันธ เปนศูนยที่ใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองแกผูที่มาติดตอ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในวิกฤตการณที่สงผลกระทบกับบุคคลจำนวนมาก ซึ่งคาดไดวาจะมีผูมาติดตอสอบถาม

ขอมูลเปนจำนวนมาก เชน กรณีเกิดธรณีพิบัติ คลื่นสึนามิ หรืออุบัติเหตุจากเคร่ืองบิน เรือโดยสาร

ขนาดใหญเหลานี้ ศูนยประชาสัมพันธเปนสิ่งจำเปนในการใหขอมูลขาวสาร ซึ่งขอมูลขาวสารนั้นจะ

ตองรวดเร็วและมีความนาเชื่อถือ สื่อที่ใชในการเผยแพรขาวสาร ควรจะตองเปนสื่อที่ควบคุมได 
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 - ศูนยแถลงขาว ในกรณีที่จัดตั้งศูนยประชาสัมพันธแลว แตตองการเนนถึงความสำคัญ

ของการใหขาวแกสื่อมวลชน จึงควรแยกศูนยแถลงขาวออกมาจากศูนยประชาสัมพันธ ในการแถลง

ขาวของฝายบริหารวิกฤตการณจะตองมีโฆษกที่มีความนาเชื่อถือเปนผูแถลงขาว มีการจัดลำดับของ

ขาวสารขอมูล ตรวจสอบความถูกตองของขาวสารขอมูลกอนการแถลงขาว ศูนยนี้จะเนนความ

สัมพันธระหวางฝายบริหารวิกฤตการณกับส่ือมวลชนโดยเฉพาะ 

 - พื้นที่ซึ่งจำกัดไวสำหรับส่ือมวลชน เมื่อเกิดเหตุการณวิกฤตนั้น ชางภาพนิ่งหรือชาง

ภาพ โทรทัศนยอมตองการเขาไปยังสถานที่เกิดเหตุ เพื่อบันทึกภาพใหไดมากที่สุดและใกลกับสถานที่

เกิดเหตุมากท่ีสุด ซึ่งจะกอใหเกิดปญหากับผูปฏิบัติงานเปนอยางยิ่ง ดังนั้น ฝายประชาสัมพันธจะตอง

กำหนดอาณาเขตหรือพื้นที่สำหรับชางภาพ หนังสือพิมพ หรือชางภาพโทรทัศน เชน กั้นพื้นที่วงรอบ

ไวหามมิใหสื่อมวลชนเขาไปยังพ้ืนที่วงใน แตคงใหอยูบริเวณใกลชิดกับพื้นที่วงในที่สามารถเห็น

เหตุการณไดชัดเจน และแจงใหทราบถึงอันตรายที่จะไดรับหากมีการฝาฝนเขาไปยังเขตที่หามนั้น 

 

 5.1.2 การอำนวยความสะดวกแกสื่อมวลชน 

   1) จัดใหมีการลงทะเบียนสื่อมวลชน เพื่อใหไดทราบขอมูลที่จำเปนตอการ

วางแผนอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแกสื่อมวลชนและเพื่อการรักษาความปลอดภัยใน

บริเวณสถานที่เกิดเหตุ ขอมูลที่ตองการในการลงทะเบียนส่ือมวลชน ไดแก ชื่อ จำนวน และสังกัด

ของผูสื่อขาวท่ีมารายงานขาว ที่อยู หมายเลขโทรศัพท โทรสาร สำหรับการสงและแจงขาว มีสื่อ 

ทองถิ่น จำนวนเทาใด สื่อตางประเทศจำนวนเทาใด จำเปนตองจัดลามแปลหรือไม ในการแถลงขาว 

ถาจำเปนตองใชลามตองใชกี่ภาษา เปนตน 

   2) กำหนดใหแสดงบัตรประจำตัวสื่อมวลชน โดยอาจใชบัตรประจำตัวสื่อมวลชน

ที่ออกใหโดยกรมประชาสัมพันธหรือหากจำเปน อาจมีการออกบัตรใหใหมสำหรับใชในสถานการณ

นั้นๆ โดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังอาจตองใชปลอกแขนหรือเครื่องหมายแถบสีอื่นใดเปนเครื่องแสดงตัว             

เพื่อเขาไปปฏิบัติงานในพื้นที่หวงหาม โดยประสานกับเจาหนาที่ฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ         

เจาพนักงานตำรวจที่ทำหนาที่ควบคุมเสนทางเขาออกพื้นที่หวงหามทุกจุด เพื่อใหเขาใจตรงกัน 

   3) กำหนดบริเวณซึ่งจะใชเปนที่ปฏิบัติงานแถลงขาว แลวแจงใหเจาหนาที่ทุกคน 

ในเขตพื้นที่วงนอก (Outer Perimeter) และพ้ืนที่วงใน (Inner Perimeter) ใหทราบวาบริเวณนั้นอยู

ตรงที่ใด เพื่อเจาหนาที่จะไดนำผูสื่อขาวไปยังจุดท่ีจะแถลงขาวนั้น 

   4) การนำผูสื่อขาวเขาในสถานท่ีเกิดเหตุ ตองประสานกับเจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัย เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติ การติดเครื่องหมายแสดงตัว และจำนวนผูสื่อขาวที่สามารถเขาไป

ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดในแตละครั้ง  

   5) กำหนดจุดจอดรถถายทอดและรถขาว เพ่ือมิใหกีดขวางเสนทางจราจร           

โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับรถดับเพลิง หรือรถของฝายปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ ขณะ
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เดียวกันก็ตองเปนจุดที่ผูสื่อขาวสามารถเคล่ือนยายรถไดสะดวกพอสมควร เพื่อความรวดเร็วใน

การนำขอมูลขาวสารไปออกอากาศ 

   6) จัดเตรียมสถานท่ีและเคร่ืองมือสำหรับอำนวยความสะดวกใหแกสื่อมวลชน        

เชน สายโทรศัพท สายไฟ ปลั๊กไฟ เคร่ืองรับโทรทัศน อาหาร เคร่ืองด่ืม หองสุขา เปนตน  

(กรมประชาสัมพันธ, 2545 : 119) 

 

 5.1.3 การกำหนดเนื้อหาขอมูลขาวสารที่จะเผยแพร 

 ในสถานการณวิกฤตแตละครั้งนั้น จะมีผูเกี่ยวของหรือกลุมเปาหมายสำหรับการสื่อสาร

ประชาสัมพันธหลายกลุม แตละกลุมเปาหมายมีความตองการขอมูลขาวสารแตกตางกัน มีความ

สำคัญเรงดวนท่ีจะตองไดรับขอมูลขาวสารท่ีจำเปนมากนอยไมเทากัน บางกลุมจำเปนตองไดรับขอมูล

ขาวสารโดยเร็วที่สุด เพื่อมิใหเกิดอันตราย บางกลุมเพียงเพื่อรับทราบขอมูลเทานั้น  

 ดังนั้น เมื่อทราบกลุมเปาหมายและความตองการขอมูลขาวสารของกลุมเปาหมายแตละ

กลุมแลว จะตองพิจารณากำหนดเน้ือหาของขอมูลขาวสารที่จะเผยแพรเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของกลุมเปาหมาย ขณะเดียวกันก็เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารที่รัฐบาลหรือศูนยบัญชาการ

เหตุการณตองการสื่อสารกับกลุมเปาหมายดวย 

 1) ในกรณีที่วิกฤตการณตอเนื่อง ฝายประชาสัมพันธจะตองคำนึงวา ประเด็นท่ีจะสื่อสาร

ไปยังกลุมเปาหมายตางๆ ในแตละวัน ในแตละชวงเวลา และในแตละสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

คืออะไร จะตองพบปะพูดคุยกับเจาหนาท่ีที่รูถึงสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางดีและจะตอง

เปนผูเชี่ยวชาญชำนาญในประเด็นเหลานั้น เพ่ือทำความเขาใจเรื่องราวแลวเรียบเรียงเหตุการณใหอยู

ในรูปแบบของภาษาท่ีเขาใจงาย 

 2) ตองพิจารณาวาในแตละประเด็นของเนื้อหาของขาวสารที่เกี่ยวกับเหตุการณวิกฤตนั้น 

จะใหขอมูลขาวสารไดมากนอยเพียงใด จึงจะเกิดประโยชนแกทุกฝาย 

 3) กลุมเปาหมายแตละกลุมมีความสนใจในประเด็นของแตละเรื่องราวแตกตางกันออกไป

ตองหาวิธีเรียบเรียงเน้ือหาของขาวสารใหเหมาะสมกับความตองการของแตละกลุม เชน ประชาชนท่ี

อยูในพื้นที่ที่ตองอพยพ ตองการทราบวามีความจำเปนมากนอยเพียงใดท่ีจะตองละท้ิงบานเรือน และ

อพยพไปอยูที่อื่น จะตองอยูนานแคไหน ใครจะดูแลรักษาความปลอดภัยของบานเรือน ขาวของ            

การอพยพจะตองทำอยางไร จะนำสิ่งของอะไรติดตัวไปไดบาง 

 4) รวบรวมขอมูลขาวสารใหมากท่ีสุด จากการพูดคุยกับผูสื่อขาว คนหาในอินเตอรเน็ต  

คาดคะเนความตองการของกลุมเปาหมาย สำรวจสอบถามความคิดเห็นของผูคนในชุมชนที่ไดรับผล

กระทบ แลวนำมากำหนดเนื้อหาของขาวสารที่จะเผยแพร 

 5) ในบางสถานการณ ตองเขาใจมารยาทและจิตวิทยาในการเผยแพรขอมูลขาวสาร เชน 

ในวัฒนธรรมของประเทศตะวันตก จะไมมีการเปดเผยชื่อของผูประสบอุบัติเหตุแกสื่อมวลชน จนกวา
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ
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เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

จะแนใจวาญาติของผูเสียชีวิต หรือบาดเจ็บไดรับการแจงเหตุแลว เนื่องจากเปนมารยาทในทางปฏิบัติ         

ที่ใหเกียรติแกญาติผูเคราะหราย นอกจากนั้น สื่อมวลชนตะวันตกจะไมเผยแพรภาพของผูเสียชีวิต

เพราะถือเปนการไมใหเกียรติแกผูตาย (กรมประชาสัมพันธ, 2545 : 120) 

  

 5.1.4 การกำหนดกลยุทธและส่ือที่ใชในการประชาสัมพันธ 

   1) กำหนดส่ือประชาสัมพันธและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับแตละกลุม เชน การจัดแถลงขาว การใหสัมภาษณ การรายงานขาว 

เรงดวนการเผยแพรขาวผาน web site ทางอินเตอรเน็ต การประชุมผูแทนชุมชน/อาสาสมัคร 

เพื่อแจงขาว เปนตน 

   2) สำหรับบางสถานการณ อาจจำเปนตองใชจิตวิทยาในการติดตอส่ือสาร

เนื่องจากมีความละเอียดออนของประเด็นปญหาและลักษณะเฉพาะของกลุมเปาหมายแตกตางกันไป         

เชน การสื่อสารกับประชาชนที่จำเปนตองถูกอพยพออกจากพื้นที่อันตราย แตไมเต็มใจจะอพยพ 

เพราะไมเห็นความจำเปน หรือเพราะเปนหวงทรัพยสิน ในการสื่อสารประชาสัมพันธ จึงตองเนนถึง

อันตราย ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อใหประชาชนไดเกิดความตระหนักถึงภัยดังกลาว 

   3) กลุมเปาหมายบางกลุมจำเปนตองสื่อสารโดยใชภาษาถิ่น หรือตองสื่อสารผาน

ผูนำทองถิ่น ผูนำชุมชน หรือกลุมอื่นท่ีเขาเช่ือถือไววางใจ เปนตน จึงจำเปนท่ีจะตองใหผูนำทองถิ่น

เขามาชวยเหลือในการออกขาวเผยแพร 

   4) ในบางสถานการณ เครื่องมือสื่อสารประชาสัมพันธปกติไมสามารถใชการได       

เชน ในเหตุการณน้ำทวม สายโทรศัพท ไฟฟา ถูกตัดขาด อาจจำเปนตองใชเคร่ืองขยายเสียงแบบ 

มือถือ หรือตองใชเฮลิคอปเตอรโปรยใบปลิว หากไมสามารถดำเนินการโดยใชเครื่องมือสื่อสารใดๆ ได

บางครั้งจำเปนจะตองจัดบุคคลเดินเทาเขาไปแจงเหตุถึงท่ีพักอาศัยของประชาชน เชน ขอใหอาสา

สมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.), อาสาสมัครประชาสัมพันธประจำหมูบาน (อปม.) ซึ่งมีเขต

รับผิดชอบ ของตน เขาไปบอกขาว เปนตน 

   5) ปฏิบัติงานแบบเครือขาย บางคร้ังอาจจำเปนตองใชสื่อบุคคล ในกรณี

บุคลากรของทางราชการมีไมเพียงพอ สามารถใชอาสาสมัครท่ีมีอยูในทองถ่ินที่ผานการฝกอบรมมา

แลว หรือใชอาสาสมัครขององคกรภาคเอกชนเขาชวยการประชาสัมพันธ โดยใชสื่อในภาคเอกชน  

ซึ่งพรอมที่จะใหความรวมมือเผยแพรขอมูลขาวสารที่สำคัญและจำเปน เชน สถานีวิทยุชุมชน  

หอกระจายขาว สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) อาสาสมัครประชาสัมพันธ

หมูบาน (อปม.) ชมรมวิทยุสมัครเลน เปนตน 

   6) บางสถานการณ สถานท่ีไมอำนวยใหผูสื่อขาวเขาไปทำขาวพรอมกันเปน

จำนวนมากได จำเปนตองใชระบบ Media Pool โดยใหสื่อมวลชนแตละแขนงจัดสงผูแทนจำนวน

หนึ่งมาปฏิบัติงานภายใตการอำนวยความสะดวกและการจัดระเบียบของเจาหนาที่ 
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 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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   7) ในกรณีท่ีไมสามารถอนุญาตใหสื่อมวลชนเขาถายภาพหรือรายงานขาวใน

สถานที่เกิดเหตุการณได เนื่องจากเหตุผลดานความปลอดภัย ฝายประชาสัมพันธ จะตองจัดทำขาว

แจก รวมทั้งภาพขาว ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอใหแกสื่อมวลชน 

 

 5.1.5 การติดตามและประเมินกระแสส่ือมวลชนและสาธารณมติ 

   1) รวบรวมขอมูลขีดความสามารถของสื่อแตละแขนง ผูสื่อขาวที่มารายงานขาว 

มีใครบาง ระดับไหน ใครเปนหัวหนานำทีมมา มีทีมขาวมาปฏิบัติงานกี่ทีม มีรถถายทอดดาวเทียมมา          

กี่คัน ขอมูลเหลานี้จะบงบอกความสำคัญของเหตุการณ และความสนใจของสื่อมวลชนที่มีตอ 

เหตุการณนั้นๆ เจาหนาที่ชุดปฏิบัติการประชาสัมพันธจะนำขอมูลดังกลาวมาวางแผนการดูแลอำนวย

ความสะดวกแกผูสื่อขาว และจัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานประจำศูนยฯ ใหสอดคลองกัน 

   2) ประเมินทิศทางการทำขาวของส่ือมวลชนตางๆ เพ่ือนำมากำหนดและจัดทำ

ประเด็นขอมูลขาวสาร เตรียมใหโฆษกเหตุการณใชแถลงขาว รวมถึงการจัดทำขาวแจก และการจัด

ทำขอมูลประกอบ และขอมูลสนับสนุนตางๆ ที่สอดคลองกับความสนใจและความตองการของ

สื่อมวลชน 

   3) ติดตามการนำเสนอขาวของส่ือมวลชน วิเคราะหทิศทางและประเด็นในการ

รายงานขาว เพื่อนำมาใชในการจัดเตรียมขอมูล แนวคำถามคำตอบเพื่อใชในการแถลงขาว และตรวจ

สอบ การนำเสนอขอมูลที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน เพื่อพิจารณาแกขาวใหถูกตอง 

   4) การประเมินสื่อมวลชน โดยการวิเคราะหถึงเนื้อหาของขาวสารที่สื่อมวลชน

นำเสนอ หรือรับฟงความคิดเห็นของผูอานผูชม ผูฟง รายการขาวท่ีมีการนำเสนอโดยส่ือมวลชน            

รับฟงขอคิดเห็นที่ผูอาน ผูชม ผูฟง รายการมีตอการปฏิบัติการของฝายบริหารวิกฤตการณ เพื่อนำมา

กำหนดรูปแบบของขอมูลขาวสาร ประเด็นที่จะนำมาวิเคราะห ไดแก ภาพขาว ขอมูลขาวสาร ขอเท็จ

จริง และประเด็นสำคัญที่สื่อมวลชนนำเสนอ สวนวิธีการวิเคราะหจะวิเคราะหจากความยาวของ

รายการขาวท่ีออกอากาศ ความยาวของรายงานขาวที่นำเสนอในหนาหนังสือพิมพ เปนขาวที่ปรากฏ

ในหนาหนึ่ง หรือหนาใน เปนขาวนำหัวเรื่องตัวใหญ หรือเปนขาวเล็กๆ แหลงขาวที่อางในตัวขาวเปน

ใคร ภาพประกอบ และการใชคำที่มีความหมายในทางลบ เปนตน 

   5) การประเมินทัศนคติของสาธารณชน ทำไดหลายวิธี เชน การสัมภาษณ

สมาชิกในชุมชนที่ไดรับผลกระทบ การสังเกตพฤติกรรมของคนในชุมชน การใชแบบสอบถาม เปนตน 

 (กรมประชาสัมพันธ, 2545 : 124) 
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 5.1.6 การจดบันทึกสถานการณ และบันทึกการปฏิบัติงาน 

   1) การจดบันทึกสถานการณ เปนสิ่งจำเปนในการปฏิบัติงาน ควรบันทึกวันเวลา

และเหตุการณสำคัญที่เกิดข้ึน หมายเลขโทรศัพทสำคัญ ชื่อเจาหนาที่ติดตอประสานงาน การบันทึก

สถานการณ จะชวยใหเจาหนาท่ีที่เปลี่ยนผลัดเขามาปฏิบัติหนาที่ใหมสามารถติดตามสถานการณได

อยางตอเนื่อง 

   2) การบันทึกการปฏิบัติงานของฝายประชาสัมพันธที่ไดดำเนินการไปแลวใน

เรื่องตางๆ เชน รายการคำถามที่ผูสื่อขาวถามเขามา ชื่อผูสื่อขาวที่ถาม ชื่อสำนักขาว คำถาม คำตอบ 

ที่ตอบไป รายการขาวแจกที่ผลิตและเผยแพรไปแลว พรอมหัวขอขาวและประเด็นสำคัญในขาว วัน

เวลาท่ีเผยแพรขอมูลเหลานี้ จะชวยใหเจาหนาที่ที่เปล่ียนผลัดเขามาปฏิบัติงานใหมสามารถทำงานได

อยางตอเนื่อง และใหขอมูลขาวสารไดในแนวทางเดียวกัน 

   ควรจะตองจัดทำกระดานสถานการณ เพื่อบันทึกขอมูลตางๆ ลงในกระดานดำ 

หรือกระดานไวทบอรด หรือหากอยูนอกสถานที่อาจใชแผนพลาสติกขนาดไมใหญมากหลายแผน  

น้ำหนักเบาเคลื่อนยายไดงาย หรืออาจใชกระดาษขนาด A4 เขียน และติดเทปบนผนังหองก็ได ขอให

ประยุกตใชตามสถานการณ 

   นอกจากการใชกระดานดำและกระดานไวทบอรดแลว ใหเก็บขอมูลทุกอยาง ที่ให

แกสื่อมวลชนเขาแฟม พรอมบันทึกวันที่ เวลา สถานท่ีที่ใหขาวกำกับไวดวย เพื่อปองกันการใหขาวซ้ำ 

หรือเกิดขอขัดแยงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอันอาจทำใหขอเท็จจริงเปลี่ยนไป 

   3) จัดทำคำแถลงสรุปเหตุการณ เมื่อเหตุการณจบลง ใหขอมูลในภาพรวม ยอด 

ผูเสียชีวิต ผูไดรับบาดเจ็บ ความเสียหาย การชวยเหลือที่ไดดำเนินการไปแลว และที่จะดำเนินการ

โดยเรงดวนตอไป 

   4) แจงกำหนดการปดศูนยขอมูลขาวสารรวม หรือศูนยปฏิบัติการประชาสัมพันธ 

และแจงสถานที่ติดตอ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพทติดตอในดานขอมูลขาวสารหลังการปดศูนยปฏิบัติ

การประชาสัมพันธแลว สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบ รวมทั้งการประเมินผล            

การปฏิบัติงาน  ปญหาอุปสรรคขอขัดของ และแนวทางการปรับปรุงแผน/วิธีปฏิบัติงานในอนาคต 

   5) ฝายประชาสัมพันธยังคงตองติดตามประเด็นขอมูลขาวสารและเผยแพรแก

กลุมเปาหมายที่สำคัญอยางตอเน่ืองตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่องผลการสอบสวนสาเหตุของการ

เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุวิกฤต การใหความชวยเหลือในระยะยาวแกผูเคราะหราย การอพยพราษฎร

กลับสูถิ่นฐานบานเรือน การจัดหาท่ีทำกินและอาชีพใหแกผูที่ตองยายถ่ินฐานไปอยู ณ ที่แหงใหม

ที่ทางการจัดสรรให การลงโทษผูกระทำผิด การปรับปรุงมาตรการปองกันและรักษาความปลอดภัย

สำหรับเหตุการณอนาคต (กรมประชาสัมพันธ, 2545 : 125) 
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 5.1.7 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของฝายประชาสัมพันธ 

   เมื่อเหตุการณสงบแลว ใหฝายประชาสัมพันธจัดทำคำแถลงสรุปเหตุการณเสนอ

ตอผูบัญชาการเหตุการณ ซึ่งจะประกอบดวย 

   1) รายงานสถานการณ นโยบาย คำส่ัง ประเด็นของการประชุมชี้แจง หรือเผย

แพร ประชาสัมพันธ แนวทางปฏิบัติของกองบัญชาการเหตุการณ ซึ่งมิใชแผนปฏิบัติการในการ

บริหารเหตุการณ 

   2) สำเนาขาวท้ังหมดท้ังที่เปนขาวท่ีฝายประชาสัมพันธแจกจายแกสื่อมวลชน  

สำเนาขาวตัดท่ีไดมาจากส่ือสิ่งพิมพที่พิมพในชวงท่ีเกิดเหตุวิกฤต สำเนาวีดีทัศนและภาพน่ิงที่

สื่อมวลชนไดออกขาว ตลอดจนสำเนารายงานพิเศษที่เกี่ยวกับสถานการณ 

   3) รายงานความเสียหายที่เกิดข้ึน เรื่องยอดผูตาย ผูบาดเจ็บ ความเสียหายดาน

ทรัพยสิน เปนตน 

   4) รายงานข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีฝายประชาสัมพันธไดกระทำแลว และท่ีจะ

ดำเนินการตอไปในอนาคต 

   5) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของฝายประชาสัมพันธ ปญหาอุปสรรค            

ขอขัดของ และแนวทางในการปรับปรุงแกไข 

   ซึ่งสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานน้ี ควรจะตองเก็บในแฟมขอมูลขาวสาร เพ่ือเผย

แพร และเปนขอมูลเชิงประวัติศาสตร เพื่อใชสำหรับการศึกษาคนควาในการแกไขปญหาวิกฤตที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอไป 

 

5.2 การแตงตั้งโฆษกเหตุการณ 
 ในกรณีเกิดวิกฤตการณ จะตองมีการแถลงขาวใหสื่อมวลชน หรือใหประชาชนทั่วไปไดรับ

ทราบขอมูลตางๆ ผูบัญชาการเหตุการณ จำเปนจะตองตั้งโฆษกเหตุการณขึ้นมาอยางนอย 1 คน          

เพื่อทำหนาที่แถลงขาวใหสัมภาษณและตอบคำถามของส่ือมวลชน ทั้งนี้ เพื่อใหการใหขอมูลขาวสาร

เปนไปในทิศทางเดียวกัน ปองกันความสับสน โฆษกเหตุการณยังทำหนาท่ีปองกันการกระทบกระท่ัง

ระหวางผูบัญคับบัญชาระดับสูงกับสื่อมวลชน และการที่โฆษกเหตุการณเปนผูมาแถลงขาวหรือตอบ

คำถามของสื่อมวลชนแทนผูบัญชาการเหตุการณนั้น ทำใหผูบัญชาการเหตุการณไดมีโอกาสบริหาร

เหตุการณวิกฤตไดอยางเต็มที่ 

 ในการเลือกบุคคลใดทำหนาท่ีโฆษกเหตุการณนั้น ผูบังคับบัญชาควรจะคัดเลือกบุคคลท่ีมี

ความเหมาะสมไวกอนลวงหนา โดยไมตองรอใหเกิดเหตุวิกฤตกอน เพื่อใหเขาไดสรางสัมพันธภาพที่ดี

ไวกับสื่อมวลชน และเม่ือเกิดเหตุการณวิกฤตข้ึนมาเม่ือใดบุคคลท่ีถูกคัดเลือกนั้น ก็สามารถประสาน

งานกับสื่อมวลชนไดทันที บุคคลที่จะทำหนาที่โฆษกเหตุการณนั้น จะตองเปนบุคคลที่มีทัศนคติท่ีดี

กับสื่อมวลชน เขาใจการทำงานของส่ือมวลชนวาสื่อจำเปนจะตองแสวงหาขาวสารเพ่ือไปเสนอขาวให
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มากที่สุด แมวาบางครั้งอาจมีการลวงล้ำตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไปบาง ผูทำหนาที่โฆษกจะ

ตองทำการชี้แจงเหตุผลความจำเปนวาสื่อมวลชนควรจะเสนอขาวสารขอมูลใดบาง และขอมูลใดที่

เสนอไปแลว จะทำใหเหตุการณที่วิกฤตนั้น เลวรายลงไปอีก ผูที่ทำหนาที่โฆษกจะตองไมเกรงกลัวตอ

สื่อมวลชน พยายามหาความรูเกี่ยวกับกลไกของการทำขาว ขณะเดียวกันพยายามประสานกับ

บรรณาธิการขาวของสื่อสิ่งพิมพ หรือวิทยุโทรทัศน เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการทำงานของฝาย

บริหารวิกฤตการณและกอใหเกิดความรวมมือในการนำเสนอขาวสาร 

 5.2.1 บทบาทผูทำหนาที่โฆษกเหตุการณ 

  1) เตรียมพรอมสำหรับการแถลงขาวหรือใหสัมภาษณแกสื่อมวลชนในสถานที่เกิดเหตุ 

เพราะเมื่อเกิดวิกฤตการณจะมีสื่อมวลชนจำนวนมากมาปฏิบัติงานอยูในสถานที่เกิดเหตุ และตองการ

ที่จะสัมภาษณผูที่รับผิดชอบหรือเก่ียวของ ซึ่งผูที่เปนโฆษกเหตุการณนั้นปฏิเสธท่ีจะตอบคำถามของ

สื่อมวลชนไมได ขณะเดียวกันจะหามมิใหสื่อมวลชนเขาไปในสถานท่ีเกิดเหตุโดยไมแสดงเหตุผล         

เชนน้ี อาจทำใหเกิดภาพลักษณที่ไมดีแกผูรับผิดชอบเหตุการณได ดังนั้นผูที่ทำหนาที่โฆษกเหตุการณ

จะตองแสดงเหตุผลของการหามเขาสถานท่ีเกิดเหตุ โดยเนนในเร่ืองของความปลอดภัย ความมั่นคง

หรือพยานหลักฐานท่ีอาจสูญหายไป เปนตน ดังนั้น หากโฆษกเหตุการณไดเตรียมตัวเตรียมขอมูลลวง

หนา กอนใหสัมภาษณจะกอใหเกิดผลดีในทางสรางความเชื่อมั่น ปองกันและแกไขขาวลือได 

  2) เตรียมเน้ือหาของขาวสารท่ีจะใชแถลงในภาวะวิกฤต เนื้อหาของขาวสารในภาวะ

กรณีเชนนี้ จะตองตอบคำถามเหลานี้ไดคือ 

   - เกิดอะไรข้ึน 

   - เกิดขึ้นเมื่อไหร 

   - เหตุเกิดจากอะไร 

   - มีผูใดไดรับบาดเจ็บบาง 

   - ความเสียหายเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด 

   - มีอะไรจะเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายตอไปอีกหรือไม 

   - ใครรับผิดชอบ 

   - อะไรท่ีผิด 

   - ฝายบริหารจะทำอะไรตอไปเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน 

   - เมื่อไรจะไดรับขอมูลเพิ่มเติม 

  นอกจากน้ี ผูทำหนาที่โฆษกเหตุการณ จะตองคาดคะเนลวงหนาวาอาจถูกสัมภาษณ 

หรือถูกสอบถามในหัวขอหรือประเด็นใด โดยเฉพาะประเด็นท่ีนาเปนหวงใยเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการวิกฤตการณ 

  3) ทำความเขาใจในประเด็นสำคัญ ที่จะเนนในการใหสัมภาษณแลวสรุปเปนคำพูดไม

ใหยาวจนเกินไป ใชภาษาที่เขาใจงาย การคาดคะเนคำถามและคำตอบลวงหนา จะชวยในการตอบ

คำถามไดอยางถูกตองตรงประเด็นและกระชับ  
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 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

  4) ขอความที่จะใชสัมภาษณควรเปนขอมูลในทางบวก กลาวคือ ผูที่ทำหนาที่โฆษกจะ

ตองแสดงความรูสึกตอเหตุการณที่เกิดขึ้น ในลักษณะท่ีทำใหภาพลักษณของการปฏิบัติงานวา   

ผูบริหารเหตุการณนั้น เห็นความสำคัญในการแกไขปญหา เชน แสดงความหวงใยตอผูบาดเจ็บ, แสดง

ความเสียใจตอครอบครัวผูเสียชีวิต, สิ่งใดบางที่เจาหนาที่ไดเขาดำเนินการชวยเหลือและจะดำเนินการ

อยางไรตอไป เพื่อทำใหสถานการณดีขึ้น หรือไมเลวลงไปกวาที่เปนอยู รวมทั้งมีมาตรการอยางไรที่จะ

ปองกันไมใหเกิดเหตุรายแรงเชนนั้นอีกในอนาคต 

  5) ใหขอมูลขาวสารแกสื่อมวลชนเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง เพราะสื่อมวลชนจะตอง

รายงานใหสาธารณชนทราบถึงเร่ืองราวเก่ียวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น ตลอดเวลาจนกวาวิกฤตการณนั้น

จะสิ้นสุด ดังน้ัน ผูที่ทำหนาที่โฆษกเหตุการณควรใหขอมูล ความคืบหนาในการแกไขปญหา วาได

ดำเนินการไปมากนอยเพียงใด โดยขอมูลขาวสารน้ัน จะตองไมสงผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัย

ของชาติ ของบุคคล หรือตัวประกัน เปนตน  

  6) พึงตระหนักถึงขีดความสามารถของส่ือมวลชน เพราะส่ือมวลชนสามารถ        

ชวยเหลือฝายบริหารวิกฤตการณไดเปนอยางดี หากฝายประชาสัมพันธและผูที่ทำหนาท่ีโฆษก

เหตุการณมีสัมพันธภาพท่ีดีกับสื่อมวลชน  เพราะส่ือมวลชนสามารถชวยแจงขาวสารใหผูเกี่ยวของได

ทราบอยางรวดเร็ว และกวางขวาง ชวยนำเสนอวิธีปฏิบัติตัวท่ีถูกตองแกประชาชน ชวยแจงขาวท่ี           

ฝายบริหารวิกฤตการณตองการแจงใหประชาชนทราบไดอยางทั่วถึง เชน การปรับเปลี่ยนเสนทาง

จราจร การหามเขาบริเวณท่ีเปนอันตราย เปนตน 

  7) ตองทำความเขาใจเกี่ยวกับชวงเวลาในการแถลงขาว เชน การสัมภาษณเพ่ือออก

ขาวสื่อสิ่งพิมพ ปกติจะถูกตัดทอนลงเหลือคอลัมนขาวที่มีความยาวประมาณ 10-20 นิ้ว สวนการ

สัมภาษณเพื่อออกขาวโทรทัศน จะมีเวลาประมาณ 30-60 วินาที ดังนั้น ผูที่ทำหนาที่โฆษกเหตุการณ

ตองเตรียมขอมูลที่จะพูดถึงประเด็นสำคัญที่สุดนี้ ตองการสื่อสารดวยประโยคสั้นๆ แตถาตองการที่จะ

ชี้แจงหรืออธิบายเร่ืองใดในรายละเอียด ก็สามารถทำได แตตองหลังจากท่ีไดพูดถึงประเด็นสำคัญ

ที่สุดไปแลว  

           (กรมประชาสัมพันธ, 2545 : 157) 

 

 5.2.2 สิ่งที่โฆษกเหตุการณพึงปฏิบัติ และละเวนการปฏิบัติในการแถลงขาวตอ

สื่อมวลชน 

  1) แตงกายใหเหมาะสมกับสถานการณ เชนเกิดเหตุน้ำทวมใหญในการใหสัมภาษณ 

อาจใสชุดสุภาพแลวมีเสื้อคลุม (แจกเกต) ที่มีสัญลักษณขององคกร ซึ่งจะเหมาะสมกวาการใสสูทให

สัมภาษณในบริเวณน้ำทวม 

  2) ใหเกียรติผูสื่อขาวในฐานะท่ีเขาจะตองนำเสนอขาวสารใหประชาชนรับรู อยาอคติ 

เปนปฏิปกษกับผูสื่อขาวหรือกีดกันไมใหเขาไดรับขอมูลขาวสาร ตองเขาใจวา หนาที่ของผูสื่อขาว คือ 
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 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
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จะตองไดขาวซึ่งทันตอเวลา การเสนอขาวจะตองถูกตองและรวดเร็ว ผูทำหนาที่โฆษกเหตุการณ จึง

ควรพรอมที่จะใหสัมภาษณ แมบางครั้งจะลวงเลยเวลาราชการปกติก็ตาม 

  3) หาขอมูลเกี่ยวกับผูสื่อขาวท่ีจะมาสัมภาษณเพื่อใหทราบภูมิหลังหรือลักษณะนิสัย 

เพื่อปองกันขอผิดพลาดจากการตอบคำถาม ในกรณีประเด็นที่อาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน

และเวลาใหสัมภาษณ จะพูดเจาะจงเฉพาะประเด็นสำคัญ โดยมีขอมูลที่นาเช่ือถือประกอบการ

สัมภาษณ ใหพึงระมัดระวังอารมณ การแสดงออกทางน้ำเสียงหรืออากัปกิริยา หากผูสัมภาษณถาม

คำถามดวยความกาวราว ใหตอบคำถามไปตามปกติ เพราะคนดูจะจดจำคำตอบมากวาสนใจคำถาม 

หามทะเลาะกับสื่อผานจอโทรทัศน ขาววิทยุ 

  4) พูดเฉพาะแตในสิ่งที่รู อยาพูดจากขอสันนิษฐาน หรือสมมติฐาน หากเห็นวาถาพูด

แลวไมเกิดประโยชนตอฝายใด ก็ไมตองพูด และถาหากไมสามารถตอบคำถามได ตองใหเหตุผลวา

เพราะเหตุใด เชน ตอบวา “ผมไมสามารถพูดถึงเร่ืองนี้ไดเพราะจะกระทบตอความม่ันคงของชาติ 

หรือความปลอดภัยของตัวประกัน” แตหามพูดวา “ไมมีความเห็น” เพราะอาจทำใหเกิดความเขาใจ

ผิดวา  อาจมีสิ่งใดชอนเรนอยูซึ่งไมตองการกลาวถึง 

  5) ในการตอบคำถาม ควรจะตอบคำถามส้ันๆ กระชับใหจบภายใน 30 วินาที จาก

นั้นจึงอธิบายขยายความเพิ่มเติม หากเห็นวาจำเปนจะตองชี้แจงรายละเอียด ไมจำเปนจะรีบตอบ

คำถามในทันที ตองฟงคำถามใหเขาใจใหดีกอน หากไมเขาใจคำถาม ขอใหผูสื่อขาวถามใหมได และ

เมื่อเขาใจแลว จึงจะตอบคำถามดังกลาว 

  หากตองการเปล่ียนหัวขอหรือประเด็นท่ีพูด ก็สามารถกระทำได โดยอาศัยชวงเวลา 

ในการตอบคำถามนั้นเอง  

  6) ในการใหสัมภาษณหรือตอบคำถาม อยาใชคำยอ หรือศัพทเทคนิค หรือคำเฉพาะ

ที่รูเฉพาะในหนวยงานบางหนวยเทานั้น เพราะประชาชนผูรับฟงไมเขาใจ พยายามหลีกเลี่ยงการใชคำ

ที่สรางสีสรรเกินจริง คำที่เราอารมณความรูสึก หรือถอยคำที่รุนแรง เพราะจะทำใหเกิดภาพลักษณที่

ไมดี 

  7) พูดแตความจริง อยาโกหก หรือพูดไมจริง แมจะเปนเรื่องเล็กนอยเพียงใดก็ตาม 

เพราะหากผูสื่อขาวหรือประชาชนรูความจริง จะทำใหคำพูดของทานขาดความนาเช่ือถือ เกิดความ

ไมไววางใจตอกัน และถาผูสื่อขาวอางถึงขอมูลหรือสถิติตัวเลขท่ีคลาดเคล่ือน อยาปลอยผานเลยไป 

โดยไมแกไข เพราะผูฟงจะเกิดความเขาใจวาทานยอมรับขอมูลเหลานั้น ทำใหผูฟงเช่ือวาขอมูลที่

คลาดเคลื่อนนั้น เปนความจริง ผูทำหนาที่โฆษกเหตุการณ จะตองขอแกไขขอมูลใหถูกตองทันที 

  หามบอกสื่อมวลชนวา “หามลงขาว” เพราะจะไปกระตุนใหมีการแพรกระจายขาว

มากยิ่งขึ้น แตควรใหขอมูลขอเท็จจริง เพื่อจะไดมีการเสนอขาวที่ถูกตอง 

  8) อยาดวนปฏิเสธความรับผิด แตควรเนนการแกไขปรับปรุงและปองกันไมใหเกิดขึ้น

อีกในอนาคต อยาโตแยงถกเถียงในสิ่งที่ปรากฏชัด ไมหลีกเลี่ยงการซักถาม แตจะใหความรวมมือใน

การตอบคำถามของผูสื่อขาวและอธิบายใหเกิดความเขาใจและความถูกตอง 
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5.3 กลยุทธในการทำงานดานประชาสัมพันธ 
 ในการทำงานประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตนั้น นอกจากจะตองเตรียมคณะทำงานในการ

หาขอมูล เพื่อใหโฆษกเหตุการณแถลงขาวแลว กลยุทธในการทำงานดานประชาสัมพันธก็มีความ

สำคัญเชนกัน เพราะจะทำใหการนำเสนอขอมูลของการแกไขวิกฤตการณน้ัน เปนที่ยอมรับของ

ประชาชน กลยุทธที่ใชในการทำงานดานประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต พอสรุปไดดังนี้ 

 1) จะตองกำหนดระยะเวลาในการแถลงขาวแตละชวงอยางชัดเจน ตอเน่ือง และแจงให 

ผูสื่อขาวทุกคนท่ีมาทำขาวใหทราบถึงเวลาท่ีจะทำการแถลงขาว หาม เจาะจงใหขาวเฉพาะส่ือใดส่ือ

หนึ่งโดยเฉพาะ จะตองใหขาวโดยเทาเทียมกันและจะตองแถลงขาวใหตรงตามเวลา ทั้งนี้ ตองคำนึง

ถึงเวลาท่ีผูสื่อขาวจะตองสงขาวเขาไปยังสำนักพิมพเพื่อทันตอการพิมพ หรือทันเวลาการออกขาวของ

สถานีโทรทัศน 

 2) แจกจายขอมูลขาวสารท่ีเปนเอกสารส่ิงพิมพในกรณีที่เปนเรื่องรายละเอียด กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑตางๆ ที่เห็นวาจำเปนในการเผยแพรใหกับสื่อมวลชน 

 3) จัดทำเอกสารขาวเพ่ือการประชาสัมพันธ ซึ่งในการเขียนเอกสารขาวน้ัน จะตอบ

คำถามไดวา ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำไม อยางไร ซึ่งในการเขียนเอกสารขาวนั้นตองตอบคำถาม

เหลานี้ใหไดในยอหนาแรก โดยมีรายละเอียดที่มีความสำคัญรองอยูในยอหนาถัดไป  ในการพิมพ

เอกสารขาว ควรพิมพหนาเดียว หากขาวมีความยาวเกินกวา 1 หนา ใหพิมพใสกระดาษอีกแผนหนึ่ง       

แลวมีขอความวา “ยังมีตอ” ในดานลางสุดของเอกสารแผนแรก เน้ือขาวท่ีเขียนจะตองกระทัดรัดแต

ใหไดใจความสมบูรณชัดเจน โดยยึดความจริง ระบุแหลงที่มาของเอกสารอยางชัดเจน ชื่อ ที่อยู  

เบอรโทรศัพท ของผูแจกขาว เพราะจะเปนประโยชนในการติดตอสอบถาม 

 4) จัดใหผูบัญชาการเหตุการณ รวมทั้งผูบริหารระดับสูงของหนวยงานที่รับผิดชอบหรือ

เกี่ยวของกับวิกฤตการณ มาแถลงขาวเมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม  โดยทำความตกลงกับผูสื่อขาวใน

เรื่องตางๆ กอนการใหสัมภาษณ กำหนดขอบเขตของการใหสัมภาษณ เพราะในบางเรื่องอาจกระทบ

ตอความม่ันคง และความปลอด-ภัย จึงไมอาจแถลงขาวได เพราะคำตอบของผูบัญชาการเหตุการณ 

จะมีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ได 

 5) บันทึกภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตางๆ ในการเขา

แกไขปญหาวิกฤตการณไว และหากเห็นวาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ถูกตอง สมบูรณตามแบบแผน

แลว ใหทำการเผยแพรภาพดังกลาวแกสื่อมวลชน โดยเฉพาะอยางยิ่งถามีสื่อที่สามารถควบคุมได เชน           

สื่อของรัฐ ก็ขอความรวมมือในการถายทอดภาพนั้นซ้ำๆ ตอเนื่องเปนระยะๆ เพื่อใหประชาชนเขาใจ

ถึงการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เชน ในกรณีการสลายการชุมนุมท่ีถูกตอง เพ่ือผูชมจะไดรับรูถึงข้ัน

ตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี จึงควรจะตองมีผูชำนาญการหรือผูเชี่ยวชาญที่เปนกลาง มาอธิบาย

ประกอบภาพการปฏิบัติงานวาในการสลายการชุมนุมนั้น ในหลักสากลทำอยางไรและการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่เรานั้นสอดคลองกับระบบสากลหรือไม เปนตน 
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 6) จัดทำแฟมขอมูลขาวสารและวัสดุประชาสัมพันธเกี่ยวกับเหตุการณรวบรวมเก็บไว         

เพื่อเผยแพรแจกจายแกผูรองขอภาพหลังเม่ือเหตุการณเสร็จส้ินลง รวมทั้ง เพื่อใชในการประเมินผล

การปฏิบัติงานและเปนขอมูลเชิงประวัติศาสตร เพื่อการคนควาอางอิงในอนาคต 

 

5.4 คำแนะนำเกี่ยวกับการแถลงขาวแกสื่อมวลชนโดยมีพิธีกร 
 ในการแถลงขาวแกสื่อมวลชนน้ัน บรรยากาศของการแถลงขาว เปนส่ิงที่ฝาย

ประชาสัมพันธ ควรใหความสนใจนอกเหนือจากการกำหนดเน้ือหาขอมูลที่จะแถลงขาว หรือกลยุทธ

ที่จะใชในการส่ือสารประชาสัมพันธ ในการแถลงขาวจะตองมีประเด็นขาวสารท่ีตองการแถลงเตรียม

ไวพรอมแลว หากยังไมมีประเด็นเนื้อหาขาว ก็ไมควรจัดแถลงขาว 

 ในการแถลงขาวที่มีพิธีกรรวมกับโฆษกเหตุการณนั้น เรื่องของกำหนดเวลาเปนสิ่งท่ีพึงระวัง

คือ พิธีกรพยายามรักษาเวลาอยาใหผูสื่อขาวคนใดคนหน่ึงใชเวลาในการซักถามนานเกินไป พิธีกรจะ

ตองกำกับเวลาใหเปนไปตามท่ีกำหนดอยางเหมาะสม จะตองเตรียมการเร่ืองการสะกดคำตางๆ  

ที่เขียนยากไวใหพรอม โดยเฉพาะ ชื่อ ยศ และตำแหนงที่ถูกตอง และเมื่อแถลงขาวจบอยารีบกลับ 

พิธีกรและโฆษกเหตุการณ ควรจะอยูกับผูสื่อขาวกอนเพื่อสรางความสัมพันธที่ดี ตลอดจนเพ่ือสราง

ความไววางใจและความนาเชื่อถือตอสื่อมวลชน 

 

 ตัวอยางบท (Script) ของพิธีกร 

 สวัสดีครับ / คะ ทานผูสื่อขาวและทานผูมีเกียรติทั้งหลาย 

 วันนี้เราจัดแถลงขาวเรื่อง...................... 

 ซึ่งผูที่จะมาใหขอมูลขาวสารในวันนี้ ไดแก .................................................. 

 เราจะเริ่มดวยการสรุปขอมูลสั้นๆ โดย ผูแทนจากศูนยบัญชาการเหตุการณกอน จากนั้นจะ

เปดใหทานซักถาม และเน่ืองจากหลายทานท่ีมาในท่ีนี้ยังมีภารกิจท่ีตองปฏิบัติการ เพ่ือแกไขปญหา

ใหลุลวงไป เพราะฉะนั้น เราจะใชเวลาประมาณ .............. นาที / ชั่วโมง ในการแถลงขาวครั้งนี้ 

กรุณาบริหารเวลาใหสมาชิกผูสื่อขาวไดถามคำถามโดยทั่วกันดวยนะครับ/นะคะ 

 หลังการแถลงขาว หากทานมีขอสงสัยหรือตองการสิ่งใดเพิ่มเติม เจาหนาที่ของศูนยขอมูล 

รวมทั้งตัวกระผม/ดิฉันจะยังอยูที่นี่เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานใหแกทานอยูนะครับ/นะคะ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ตัวอยาง : รูปแบบของขาวแจก 
ขาวแจก สัญลักษณ / เครื่องหมายของ 

ศูนยบัญชาการเหตุการณ ศูนยบัญชาการเหตุการณ 

.................................................. 

● ตองการขอมูลขาวสารเพิ่มเติมติดตอที่ : 

 (ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทติดตอ) 

 

 ขาวแจกลำดับท่ี......................... วันที่.........../.................../. 

หัวขอขาว 

  (ขอความ) ...................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

แบบวิเคราะหการรายงานขาว 

ของส่ือมวลชน 

 

วันที่.........../.................../.......... 

ชื่อองคกร / สื่อมวลชน : 

ขาวแจกหมายเลข # : 

วันเวลาเผยแพร / ออกอากาศประจำวัน : 

(หากมีการอัดเทปรายการขาว กรุณาระบุคำวา เทป ไวทายเวลาดวย) 

สาระสำคัญ / สรุปเน้ือหาขาวที่เผยแพร / ออกอากาศ : ...................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

ประเด็น : .............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

ขอมูลที่คลาดเคลื่อน : .......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

ความคิดเห็น (ผลกระทบ/ความเสียหาย)............................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะ (การแกไข) : .................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

มีการช้ีแจงขอมูลแลวโดยใคร : ............................................................................................................. 

(ชื่อ & ตำแหนง) 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

แบบฟอรมการเตรียมประเด็นขอมูลขาวสาร 

เพื่อการแถลงขาว / การประชุมผูแทนของชุมชน 

 

1. คำแถลง ........................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

2. ประเด็นสำคัญ .............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

3-4. ประเด็นสำคัญ พรอมดวยขอเท็จจริงสนับสนุน ............................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

5. ซ้ำประเด็นสำคัญ ......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

6. สิ่งท่ีจะดำเนินการตอไป ............................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

บทที่ 6 
กฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารวิกฤตการณ 

 
 เม่ือเกิดวิกฤตการณสิ่งสำคัญอยางหน่ึงที่จะใหการบริหารวิกฤตการณผานไปดวยดี 

นอกจากผูบัญชาการเหตุการณ และฝายบริหารวิกฤตการณแลว ก็คือกฎหมาย เพราะการที่ 

ผูบัญชาการเหตุการณ จะบริหารเหตุการณไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไรน้ัน จะตองมีอำนาจพิเศษ

บางประการในการส่ังการบังคับบัญชาใหหนวยงานตางๆ เขารวมในการแกไขปญหา แมวาเดิมหนวย

งานน้ันๆ จะมิไดอยูในการบังคับบัญชาของผูบัญชาการเหตุการณก็ตาม นอกจากน้ี หากวิกฤตการณ

เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคล ไมวาจะเจตนาหรือประมาทจนเปนเหตุใหเกิดภัยพิบัติก็ตาม ก็จะ

ตองดำเนินคดีตามกฎหมายในการนำผูกระทำผิดมาลงโทษ จึงเห็นไดวา กฎหมายเก่ียวของกับการ

บริหารวิกฤตการณเปนสิ่งที่มีความสำคัญอยางมาก ทั้งในกรณีการใหอำนาจพิเศษในการบริหาร

วิกฤตการณ ใหการคุมครองการกระทำของผูปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย และ

ดำเนินการกับผูกระทำผิด ดังนั้น จึงขอแยกกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารวิกฤตการณเปน  

2 ประการ คือ 

 - กฎหมายที่ใชในการบริหารวิกฤตการณ 

 - กฎหมายที่ใชในการดำเนินคดีหรือปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

 

6.1 กฎหมายที่ใชในการบริหารวิกฤตการณ 
 กฎหมายที่ใหอำนาจพิเศษแกเจาหนาที่ในการบริหารงานเมื่อเกิดเหตุการณสำคัญ             

ที่กระทบตอความสงบเรียบรอยของบานเมือง หรือความมั่นคงของรัฐ หรือความเสียหายแก

สาธารณชน เปนตน กฎหมายที่ใหอำนาจพิเศษดังกลาวไดแก 

 - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

  (เฉพาะที่เกี่ยวของกับการบริหารวิกฤตการณ) 

 - พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 

 - พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548  

 - พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551  

 - พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

 6.1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

   (เฉพาะท่ีเกี่ยวของกับการบริหารวิกฤตการณ) 

   รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ กลาวคือ รัฐธรรมนูญเปนแมบทของ

กฎหมายท้ังปวง ดังนั้น บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ 

บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได (มาตรา 6) รัฐธรรมนูญไดวางโครงสรางรูปแบบการปกครอง
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 
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ประเทศ ที่มาของอำนาจอธิปไตย ซึ่งเปนของปวงชนชาวไทย การใชอำนาจรัฐ การแบงแยกและถวง

ดุลระหวางอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ  

 

   นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังไดรับรองถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งแยกเปน  

2 กรณี คือ 

   1) สิทธิเสรีภาพที่ไดรับความคุมครองโดยเด็ดขาดไมสามารถออกกฎหมายมา 

    จำกัดสิทธิเสรีภาพนั้นได เชน เสรีภาพในการนับถือศาสนา เปนตน 

   2) สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญใหความคุมครอง แตอาจถูกจำกัดได โดยอาศัย 

    อำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เชน บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุม 

    โดยสงบและปราศจากอาวุธ 

      การจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมนี้จะกระทำมิได เวนแต โดยอาศัย 

    อำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และ 

    เพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะและเพื่อรักษา 

    ความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวะสงครามหรือใน 

    ระหวางเวลาที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือประกาศใชกฎอัยการศึก  

    (มาตรา 63) 

   แมวารัฐธรรมนูญจะรับรองเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวอยางชัดเจน

ก็ตาม แตขณะเดียวกันในบางมาตราของรัฐธรรมนูญก็ไดกลาวถึงการจำกัดสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน ซึ่งจะกระทำไดตอเมื่อเขาหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

   (1) การจำกัดสิทธิเสรีภาพใด จะทำไดตอเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดอนุญาตไว 

   (2) การท่ีจะออกกฎเกณฑมาเพ่ือจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนน้ัน จะตอง 

    กระทำโดยบทบัญญัติของกฎหมาย  

   (3) การจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้น จะกระทำไดเทาที่จำเปน กลาวคือ   

    ตองมีความเหมาะสมและมีความจำเปน 

   (4) จะกระทบตอสาระสำคัญของสิทธิเสรีภาพไมได 

   (5) ตองมีผลบังคับใชเปนการท่ัวไป กลาวคือ จะตรากฎหมายเพื่อจำกัดสิทธิ 

    บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะไมได 

    เมื่อเกิดวิกฤตการณข้ึน รัฐซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการคล่ีคลายสถานการณให

เขาสูภาวะปรกติ จึงจำตองอาศัยหลักเกณฑขอยกเวนของรัฐธรรมนูญในการประกาศใชกฎหมายที่

อาจสงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนบาง เพื่อความมั่นคงและความสงบสุข  

 ตัวอยาง การชุมนุมประทวง รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 63 ไดรับรองใหบุคคลมีเสรีภาพในการ

ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ซึ่งการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนั้น หมายถึง การชุมนุม

ที่ผูชุมนุมอยูในท่ีตั้ง หรือจะเคล่ือนที่เดินขบวนก็ตาม จะตองไมกระทบตอความสงบเรียบรอยของ
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ประชาชน แมวาการชุมนุมนั้น อาจสงผลกระทบตอประชาชนบางสวนเปนการชั่วคราว เชน การเดิน

ขบวนของกลุมผูชุมนุมทำใหการจราจรติดขัดหรือสงเสียงอึกทึกบาง เชนนี้ ยังคงถือไดวาเปนการ

ชุมนุมโดยสงบ แตหากผูชุมนุมรวมกลุมกันมีเจตนาปดกั้นการจราจรเปนการถาวรหรือปดทางเขาออก

สถานที่สำคัญ เพื่อมิใหเจาหนาที่เขาปฏิบัติงานในสถานที่นั้นได  โดยผูชุมนุมมีความมุงหมายกอให

เกิดความเดือดรอนแกสาธารณชน หรือรบกวนขัดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โดยอาศัยความ

เดือดรอนที่เกิดแกสาธารณชนมาบังคับใหอีกฝายยอมกระทำการตามที่ตนเรียกรอง เชนนี้  จะถือวา

การชุมนุมของกลุมบุคคลดังกลาวเปนการชุมนุมโดยสงบมิได และเม่ือการชุมนุมประทวงน้ันมีผล

กระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชนสวนใหญ หรืออาจสงผลตอความมั่นคงของรัฐ เชนนี้ ผูมี

อำนาจตามกฎหมาย อาศัยขอยกเวนของรัฐธรรมนูญในการประกาศใชพระราชกำหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉินฯ หรือพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกได แมวากฎหมายดังกลาวจะมีผล

กระทบตอการใชสิทธเิสรีภาพของประชาชนก็ตาม 

 

 6.1.2 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 

   กฎอัยการศึกเปนกฎหมายท่ีถูกตราข้ึนเปนลายลักษณอักษรเปนคร้ังแรกในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ใน ร.ศ.126 ซึ่งตรงกับป พ.ศ.2450 เรียกวา “กฎอัยการ

ศึก ร.ศ.126” มี 8 มาตรา ซึ่งตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดยกเลิก 

กฎอัยการศึก ร.ศ.126 นั้นเสีย และไดตราเปนพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 

เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณในขณะนั้น กฎหมายฉบับนี้ไดถูกปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสอดคลองกับ

สถานการณและยังคงใชอยูในปจจุบัน 

 

 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ มีดังนี้ 

 เงื่อนไขและวิธีการประกาศ 

 1) พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ เปนกฎหมายท่ีประกาศใชไดเฉพาะเวลามีสงคราม 

หรือการจลาจล หรือมีความจำเปนท่ีจะรักษาความเรียบรอยใหปราศจากภัย ซึ่งอาจจะมีมาจาก

ภายนอก หรือซ่ึงอาจจะเกิดภายในพระราชอาณาจักรเทาน้ัน ในกรณีที่มิใชเวลามีสงคราม การจะ

ประกาศใชพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ นั้น ก็เพื่อสำหรับวางแผนการรักษาราชอาณาจักรและ

สำหรับตระเตรียมการไวพรอม เมื่อมีเหตุจำเปนก็สามารถปฏิบัติการไดถูกตองทันที 

  ผูมีอำนาจประกาศใชพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ คือ พระมหากษัตริย โดยการ

ประกาศใชกฎอัยการศึกจะกระทำโดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแลวนายกรัฐมนตรี จึงนำเร่ือง

ทูลเกลาฯ เพ่ือใหมีพระบรมราชโองการใหใชกฎอัยการศึก เมื่อเห็นวามีเหตุอันจำเปนเพ่ือรักษาความ

เรียบรอยปราศจากภัย ซึ่งจะมาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักร  

 2) ในกรณี “ผูบังคับบัญชาทหาร ณ ที่นั้น ซึ่งมีกำลังอยูใตบังคับ ไมนอยกวา 1 กองพัน 

หรือผูบังคับบัญชาในปอมหรือท่ีมั่นอยางใดๆ ของทหาร” ไมไดระบุวาผูประกาศจะมียศ ตำแหนงใด 
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อยางชัดเจน เปนเพียงวา ในขณะเวลาน้ันบุคคลผูนั้นมีอำนาจบังคับบัญชาโดยอิสระอยูไมนอยกวา  

1 กองพัน หรือเปนผูบังคับบัญชาในปอมหรือที่มั่นอยางใดๆ ของทหารแลว ยอมเปนผูมีอำนาจ

ประกาศใชกฎอัยการศึกไดทั้งนั้น แตถามิไดตั้งเปนอิสระอยูในที่นั้นตองใหผูมีอำนาจสูงสุดในท่ีนั้นเปน

ผูมีอำนาจประกาศใชพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ และจะประกาศใชไดเฉพาะกรณีเมื่อมีการ

สงครามหรือเมื่อมีการจลาจลเทานั้น สำหรับผูบังคับบัญชาหนวยทหารซึ่งไมใชสวนกำลังรบ ไมมี

อำนาจประกาศใชพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ (สำนักงานพระธรรมนูญทหาร, 2554 : 34) 

 

  ในการประกาศใชพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ นั้น จะตองทำเปนลายลักษณอักษร 

ปดประกาศไว หรือประกาศไวในที่อันสมควรกอนเวลาใชและตองมีขอความ ดังนี้ 

  1) เหตุที่ตองประกาศใช (มาตรา 2, 4) 

  2) ในกรณีไมไดประกาศใชกฎอัยการศึกฯ ทั้งราชอาณาจักร ในประกาศนั้นจะตอง

กำหนดเขตการใชวาเปนเขตใด ตำบลใด หรือสถานที่ใดบางที่ใชกฎอัยการศึกฯ (มาตรา 3) 

  3) วันเวลาที่เริ่มใชกฎอัยการศึกฯ 

  4) ตำบลที่เขียนประกาศและวันเวลาที่ออกประกาศ 

  5) ยศ, นาม ตำแหนงของผูประกาศ 

  การบังคับใชกฎอัยการศึกอาจกำหนดการบังคับใชทุกมาตราหรือบางมาตรา หรือ 

ขอความสวนใดสวนหน่ึงของมาตราก็ได ขณะเดียวกัน เขตอำนาจการบังคับใชกฎหมายนั้น อาจใช

บังคับทั่วราชอาณาจักร หรือเฉพาะสวนใดสวนหน่ึงของราชอาณาจักรก็ได และเมื่อไดมีพระบรม

ราชโองการประกาศใชพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ แลว จะมีผลใหบรรดาขอความในพระราช

บัญญัติหรือบทกฎหมายใดๆ ซึ่งขัดกับความของกฎอัยการศึกน้ีจะตองระงับและใหใชบทบัญญัติของ

กฎอัยการศึก บังคับแทน (มาตรา 2) 

 นอกจากน้ีพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ มาตรา 4 ไดกำหนดใหอำนาจแกผูบัญชาการ

ทหาร ซึ่งมีกำลังอยูใตบังคับบัญชาไมนอยกวาหน่ึงกองพัน หรือเปนผูบังคับบัญชาในปอม เปนผูมี

อำนาจประกาศใชกฎอัยการศึกไดเฉพาะในเขตอำนาจหนาที่ของกองทหารนั้น และจะตองรับรายงาน

รัฐบาลใหทราบโดยเร็ว 

 การประกาศใชพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกแตละคราว จะมีผลใชบังคับตลอดไปจนกวาจะ

ไดมีประกาศกระแสพระบรมราชโองการใหเลิกใชกฎอัยการศึกฯ 

 

 ผลของการประกาศกฎอัยการศึก 

 ในเขตท่ีประกาศใชกฎอัยการศึกใหเจาหนาท่ีฝายทหารมีอำนาจเหนือเจาหนาท่ีฝาย

พลเรือน ในสวนท่ีเกี่ยวกับการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบรอย และ 

เจาหนาที่ฝายพลเรือนตองปฏิบัติตามความตองการของเจาหนาที่ฝายทหาร (มาตรา 6) 
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 สำหรับอำนาจศาลทหารและอำนาจศาลพลเรือน เมื่อประกาศใชกฎอัยการศึก กำหนดไว

ดังน้ี 

 ในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก ศาลพลเรือนคงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีไดอยาง

ปกติ เวนแตคดีที่อยูในอำนาจของศาลอาญาศึก และผูมีอำนาจประกาศใชกฎอัยการศึกมีอำนาจ

ประกาศใหศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซึ่งการกระทำผิดเกิดขึ้นในเขตที่ประกาศใชกฎ

อัยการศึกและในระหวาง ที่ใชกฎอัยการศึกตามท่ีระบุไวในบัญชีตอทายพระราชบัญญัตินี้ทุกขอ หรือ

แตบางขอ และหรือบางสวนของขอใดขอหน่ึงได ทั้งมีอำนาจในการแกไขเพ่ิมเติม หรือ ยกเลิก

ประกาศดังกลาวนั้นดวย (มาตรา 7 วรรคแรก) การประกาศใหศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษา

คดีตามความในวรรคแรก ใหมีผลบังคับเฉพาะคดีท่ีการกระทำผิดเกิดขึ้นตั้งแตวันเวลาท่ีระบุไวใน

ประกาศ วันเวลาที่ระบุนั้นจะเปนวันเวลาที่ออกประกาศนั้น หรือภายหลังก็ได ประกาศเชนวานี้ให

โฆษณาในราชกิจจานุเบกษาดวย (มาตรา 7 วรรคสอง) นอกจากกรณีดังกลาวแลว ถาคดีอาญาใดที่

เกิดข้ึนในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึกมีเหตุพิเศษเก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ หรือความสงบ

เรียบรอยของประชาชน ผูบัญชาการทหารสูงสุดจะสั่งใหพิจารณาพิพากษาคดีอาญาน้ันในศาลทหาร

ก็ได (มาตรา 7 วรรคทาย) 

 การประกาศใหศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามความในมาตรา 7 นั้น   

จะใหศาลทหารในทุกทองท่ี หรือแตบางทองท่ีมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามท่ีกลาวใน         

มาตรานั้นเทากัน หรือมากนอยกวากันก็ได (มาตรา 7 ทวิ) 

 เมื่อไดเลิกใชกฎอัยการศึกแลว ใหศาลทหารคงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ียังคง

คางอยูในศาลน้ัน และใหมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ียังมิไดฟองรองในระหวางเวลาท่ีใช        

กฎอัยการศึกนั้นดวย (มาตรา 7 ตรี) 

 

 การใหอำนาจพิเศษในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

 เมื่อไดประกาศใชกฎอัยการศึกในทองที่ใด ใหเจาหนาที่ฝายทหารมีอำนาจเต็มที่จะ 

ตรวจคน, ที่จะเกณฑ, ที่จะหาม, ที่จะยึด, ที่จะเขาอาศัย, ที่จะทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี และท่ี

จะขับไล (มาตรา 8) 

 สำหรับอำนาจพิเศษที่ฝายทหารผูปฏิบัติไดรับนั้น ไดกำหนดไวในมาตรา 9 ถึงมาตรา 15              

ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1) การตรวจคน  

  เจาหนาที่ฝายทหารมีอำนาจที่จะตรวจคน ดังตอไปนี้ 

  (1) ตรวจคนบรรดาส่ิงซึ่งจะเกณฑ หรือตองหาม หรือตองยึด หรือจะตองเขาอาศัย 

หรือมีไวในครอบครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย ทั้งมีอำนาจที่จะตรวจคนไดไมวาที่ตัวบุคคล ในยาน

พาหนะ เคหสถาน สิ่งปลูกสราง หรือที่ใดๆ และไมวาเวลาใดๆ ทั้งส้ิน 
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  (2) ตรวจขาวสาร จดหมาย โทรเลข หีบ หอ หรือสิ่งอื่นใดท่ีสง หรือมีไปมาถึงกันใน

เขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก 

  (3) ตรวจหนังสือ สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพโฆษณา บทหรือคำประพันธ (มาตรา 9) 

 2) เกณฑ  

  เจาหนาที่ฝายทหารมีอำนาจที่จะเกณฑพลเรือนใหชวยงานหรือเกณฑ ยานพาหนะ 

เสบียง ไดดังตอไปน้ี 

  (1) เกณฑพลเมืองใหชวยกำลังทหารในกิจการ ซึ่งเนื่องในการปองกันราชอาณาจักร 

หรือชวยเหลือเกื้อหนุนราชการทหารทุกอยาง ทุกประการ 

  (2) เกณฑยวดยาน สัตวพาหนะ เสบียงอาหาร เครื่องศาตราวุธ และเครื่องมือ 

เครื่องใช ตางๆ จากบุคคลหรือบริษัทใดๆ ซึ่งราชการทหาร จะตองใชเปนกำลังในเวลานั้นทุกอยาง 

(มาตรา 10) 

 

 3) หาม  

  เจาหนาที่ฝายทหาร มีอำนาจที่จะส่ังหามได ดังนี้ 

  (1) หามมั่วสุมประชุมกัน 

  (2) หามออก จำหนาย จายหรือแจก ซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพ บท หรือ

คำประพันธ 

  (3) หามโฆษณา แสดงมหรสพ รับหรือสงซ่ึงวิทยุ วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน 

  (4) หามใชทางสาธารณะ เพื่อการจราจรไมวาจะเปนทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ 

รวมถึงทางรถไฟและทางรถรางที่มีรถเดินดวย 

  (5) หามมีหรือใชเคร่ืองมือสื่อสารหรืออาวุธ เครื่องอุปกรณของอาวุธ และเคมีภัณฑ

หรือส่ิงอื่นใดท่ีมีคุณสมบัติทำใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสิน หรือท่ีอาจนำไปใชทำ

เปนเคมีภัณฑ หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติ ดังกลาวได 

  (6) หามบุคคลออกนอกเคหสถานภายในระหวางระยะเวลาที่กำหนด 

  (7) หามบุคคลเขาไปหรืออาศัยอยูในเขตทองที่ใด ซึ่งเจาหนาท่ีฝายทหารเห็นวา

เปนการจำเปนเพ่ือการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบรอย และเมื่อได

ประกาศหามเม่ือใดแลว ใหผูซึ่งอาศัยอยูในเขตน้ัน ออกไปจากเขตน้ันภายในกำหนดเวลาท่ีได

ประกาศกำหนด 

  (8) หามบุคคลกระทำหรือมีซึ่งกิจการหรือสิ่งอื่นใดไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหมไดกำหนดไววาควรตองหามในเวลาที่ไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก (มาตรา 11) 

 4) ยึด  

  เจาหนาที่ฝายทหารมีอำนาจยึดบรรดาส่ิงซ่ึงกลาวไวในมาตรา 9 มาตรา 10 และ             
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มาตรา 11 นั้น ถาเห็นวาเปนการจำเปน จะยึดไวชั่วคราว เพื่อมิใหเปนประโยชนแกราชศัตรู หรือ 

เพื่อเปนประโยชนแกราชการทหารก็ได (มาตรา 12) 

 5) เขาที่พักอาศัย  

  เจาหนาท่ีฝายทหารมีอำนาจการเขาพักอาศัย กลาวคือ ที่อาศัยใดๆ ซึ่งราชการทหาร

เห็นจำเปนและใชเปนประโยชนในราชการทหารแลว มีอำนาจอาศัยไดทุกแหง (มาตรา 13) 

 6) ทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่  

  เจาหนาที่ฝายทหารมีอำนาจทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีได ดังนี้ 

  (1) ถาแมการสงครามหรือรบสูเปนรองราชศัตรู มีอำนาจที่จะเผาบาน และส่ิงซ่ึงเห็น

วาจะเปนกำลังแกราชศัตรู เม่ือกรมกองทหารถอยไปแลว หรือถาแมวาสิ่งใดๆ อยูในท่ีซึ่งกีดกันการสู

รบก็ทำลายไดทั้งสิ้น 

  (2) มอีำนาจที่จะสรางที่มั่น หรือดัดแปลงภูมิประเทศหรือหมูบาน เมือง สำหรับการ

ตอสูราชศัตรู หรือเตรียมการปองกันรักษา ตามความเห็นชอบของเจาหนาท่ีฝายทหารไดทุกอยาง             

(มาตรา 14) 

 7) ขับไลบุคคล  

  ถามีผูหนึ่งผูใด ซึ่งไมมีภูมิลำเนาอาศัยเปนหลักฐาน หรือเปนผูมาอาศัยในตำบลนั้น

ชั่วคราว เมื่อมีความสงสัยอยางหน่ึงอยางใด หรือจำเปนแลว เจาหนาท่ีฝายทหารมีอำนาจท่ีจะขับไล 

ผูนั้นใหออกไปจากเมืองหรือตำบลนั้นได (มาตรา 15) 

 8) กักตัวบุคคล  

  ในกรณีที่เจาหนาท่ีฝายทหารมีเหตุอันควรสงสัยวา บุคคลใดจะเปนราชศัตรูหรือ          

ไดฝาฝนตอบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ หรือตอคำส่ังของเจาหนาท่ีฝายทหาร ใหเจาหนาท่ีฝาย

ทหารมีอำนาจกักตัวบุคคลน้ันไวเพื่อการสอบถาม หรือตามความจำเปนของทางราชการทหารได  

แตตองกักไว ไมเกินกวา 7 วัน (มาตรา 15 ทวิ) 

 

 การคุมครองการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

 สำหรับในเรื่องการคุมครองการปฏิบัติงานของเจาหนาที่นั้น บุคคลหรือบริษัทใดๆ จะ          

เรียกรองคาเสียหายหรือคาปรับจากเจาหนาที่ฝายทหารไมได ดังที่ไดกำหนดไวในมาตรา 16 กลาวคือ 

 ความเสียหายซึ่งอาจบังเกิดขึ้นอยางหนึ่งอยางใด ในเรื่องอำนาจของเจาหนาที่ฝายทหาร  

ตามที่ไดกลาวมาแลวใน มาตรา 8 และ มาตรา 15 บุคคลหรือบริษัทใดๆ จะรองขอคาเสียหายหรือ       

คาปรับอยางใดอยางหน่ึงจากเจาหนาที่ฝายทหารไมไดเลย เพราะอำนาจทั้งปวงที่เจาหนาที่ฝายทหาร

ไดปฏิบัติและดำเนินการตามกฎอัยการศึกนี้ เปนไปเพื่อการปองกัน พระมหากษัตริย ชาติ ศาสนา 

ดวยกำลังทหารใหดำรงคงอยูในความเจริญรุงเรือง เปนอิสรภาพและสงบเรียบรอยปราศจากราชศัตรู

ภายนอกและภายใน 
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 จะเห็นไดวา กฎอัยการศึกเปนกฎหมายพิเศษที่มีลักษณะแตกตางจากกฎหมายทั่วไป กลาว

คือ 

 1) บทบัญญัติทั้งหลายแหงกฎหมายฉบับนี้มิไดมีผลใชบังคับในทันทีและมิไดบัญญัติ        

วันบังคับใชที่แนนอนไวดังเชนกฎหมายอื่นๆ หากแตเปนกฎหมายที่มีการวางบทบัญญัติเกี่ยวกับการ

บังคับใชในลักษณะท่ีมีเงื่อนไขบังคับกอน กลาวคือ ตองมีเหตุจำเปนเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย         

ปราศจากภัยท่ีจะมาจากภายนอกหรือภายในพระราชอาณาจักรเกิดขึ้นกอน และบุคคลผูที่กฎหมาย

บัญญัติใหอำนาจไวโดยเฉพาะนั้น ไดใชอำนาจประกาศใชกฎอัยการศึกในเขตหรือทองที่ที่เกิด

สถานการณดังกลาว 

 2) การใชอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎอัยการศึกมีลักษณะเปนการช่ัวคราวเพียงเทาเวลา

ที่กฎอัยการศึกนั้นยังมีผลใชบังคับอยู เมื่อเหตุอันจำเปนหมดส้ินลงแลว จะตองประกาศเลิกใชกฎ          

อัยการศึกนั้นโดยเร็วที่สุด 

 3) การใชอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎอัยการศึกมีจำกัดเฉพาะเทาท่ีกฎหมายใหอำนาจ

ไวเทานั้น  และอยูภายในเขตหรือทองที่ตามที่ไดระบุไวในทองที่ประกาศใชกฎอัยการศึกเทานั้น 

 

 การสิ้นสุดของประกาศกฎอัยการศึก 

 อำนาจประกาศเลิกใชกฎอัยการศึกฯ ไมวาจะเปนการเลิกใชทั่วราชอาณาจักรหรือเฉพาะ

บางพื้นท่ีที่มีการประกาศกฎอัยการศึกก็ตาม เปนอำนาจเฉพาะองคพระมหากษัตริยแตพระองคเดียว 

ดังนั้น การจะประกาศเลิกใชกฎอัยการศึก จึงจะตองมีประกาศกระแสพระบรมราชโองการทุกคร้ัง

เสมอไป 

 

 6.1.3  พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 

   พระราชกำหนดฉบับนี้มิใชกฎหมายที่ตราขึ้นมาใหม แตเปนการปรับปรุงมาจาก

กฎหมายเดิมท่ีมีอยูแลว คือ พระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ.2495 ซึ่งเปนกฎหมายเกาและใหอำนาจเด็ดขาดคลายกฎอัยการศึกเปนกฎหมายที่ใหอำนาจ

กระทรวงมหาดไทยเพียงกระทรวงเดียวในการเปนผูรักษาการและปฏิบัติงานตามกฎหมาย ซึ่งไม

สอดคลองกับสภาพการบริหารราชการในปจจุบัน ซึ่งสวนราชการตางๆ เชน สำนักงานอัยการสูงสุด 

สำนักงานตำรวจแหงชาติ ไดแยกการบังคับบัญชาออกจากกระทรวงมหาดไทยแลว และหากเกิด

สถานการณฉุกเฉินขึ้น การแกไขปญหาวิกฤติจะตองมีการประสานงานกันหลายหนวยงาน มิใช

กระทรวงมหาดไทยเพียงกระทรวงเดียว จึงไดปรับปรุงแกไขกฎหมายดังกลาวมาเปนพระราช

กำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ในที่สุด กฎหมายฉบับดังกลาวมีหลักการ

สำคัญอยู 3 ประการ คือ 
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   1) พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินฯ เปนกฎหมายท่ี

รวมอำนาจการบังคับใชไวดวยกัน เน่ืองจากอำนาจหนาที่ตามกฎหมายไดถูกกระจายไปยังหนวยงาน           

ตางๆ ทำใหยากตอการวางแผนดำเนินการแกไขปญหาที่วิกฤติ เพราะแตละหนวยงานตองรับนโยบาย

จากกระทรวงของตนมาปฏิบัติ รวมทั้งอำนาจในการอนุมัติอนุญาตบางประการยังอยูที่สวนกลางเหลา

นี้เปนตน จึงทำใหการแกไขปญหาขาดความตอเน่ืองสัมพันธกัน จึงจำเปนตองรวบรวมอำนาจการ

บังคับใชกฎหมายท่ีอยูกระจายตามหนวยงานตางๆ นั้น มารวมไวกับหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายให

ปฏิบัติงานแกไขปญหา เพื่อดำเนินการวางแผนและปฏิบัติงานเปนไปอยางมีเอกภาพ และมีความ

รวดเร็ว แตขณะเดียวกันตองมีระบบการถวงดุลการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมดวย 

   2) เปนกฎหมายกลางท่ีมีมาตรการตางๆ ซึ่งสามารถนำไปปรับใชกับการแกไข

ปญหาในเหตุการณวิกฤติอื่นๆ ที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ และความสงบสุขของประชาชน       

มิใชเปนกฎหมายที่ตราขึ้น เพื่อแกไขปญหาในสถานการณใดสถานการณหนึ่งเพียงอยางเดียว 

   3) อำนาจพิเศษท่ีเคยมีไวในพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการใน

สถานการณ ฉุกเฉิน พ.ศ.2495 บางเร่ืองยังจำเปนตองมีอยูเพื่อใหสามารถระงับเหตุการณรายแรงได

โดยเร็ว แตตองมีการปรับขั้นตอนการใชอำนาจเสียใหม ไมใหอำนาจเด็ดขาดโดยทันทีกับเจาหนาที่ที่

ไดรับอำนาจโดยตรงตามกฎหมายในการปฏิบัติหนาที่ใดๆ แตจะตองผานการกล่ันกรองจาก 

คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีวาสมควรใหใชอำนาจเพียงใดหรือไม โดยมีเง่ือนไขการปฏิบัติหนาที่

อยางไร และการใชอำนาจบางกรณีก็ตองผานกระบวนการของศาลเสียกอน รวมท้ังตองมีการกำหนด

เงื่อนไขการใชอำนาจที่ตองไมกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชนเกินสมควรแกเหตุ 

 

 เงื่อนไขและวิธีการประกาศ 

 มาตรา 4 แหงพระราชกำหนดนี้ไดใหคำนิยาม คำวา “สถานการณฉุกเฉิน” หมายความวา 

สถานการณอันกระทบหรืออาจกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือเปนภัยตอความ

มั่นคงของรัฐ หรืออาจทำใหประเทศหรือสวนใดสวนหนึ่งของประเทศตกอยูในภาวะคับขัน หรือมีการ

กระทำความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซึ่ง

จำเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพื่อรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต  

ผลประโยชนของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดำรงชีวิตโดย 

ปกติสุขของประชาชน การคุมครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบรอยหรือประโยชนสวนรวม หรือ 

การปองปดหรือแกไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอยางฉุกเฉินและรายแรง  

จะเห็นไดวาสถานการณฉุกเฉินมาจากสาเหตุใหญ 2 ประการ ดงันี้ 

 (1) สถานการณซึ่งกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือเปนภัยตอความ

มั่นคงของรัฐและจำเปนตองมีมาตรการเรงดวน เพ่ือรักษาไวซึ่งความปลอดภัยของประเทศและ

ประชาชน 
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 (2) สถานการณท่ีเกิดจากภัยพิบัติสาธารณะท่ีมีมาอยางฉุกเฉินและรายแรง จำเปนที่จะ

ตองแกไข 

 เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา มีสถานการณฉุกเฉินเกิดขึ้นและนายกรัฐมนตรีเห็นควรให            

เจาหนาท่ีของรัฐหลายฝายเขารวมปฏิบัติงานแกไขปญหาเพ่ือใหยุติโดยเร็ว นายกรัฐมนตรีโดยความ

เห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรี มีอำนาจประกาศสถานการณฉุกเฉินได โดยจะมีผลใหใชบังคับทั่ว 

ราชอาณาจักรหรือเฉพาะบางทองที่ก็ได ตามแตเหตุการณที่เกิดข้ึน  และมีผลใชบังคับตามระยะเวลา

ที่ประกาศ แตตองไมเกิน 3 เดือน เวนแตสถานการณฉุกเฉินยังไมยุต ิคณะรัฐมนตรีอาจใหขยายระยะ

เวลาออกไปไดอีกคราวละไมเกิน 3 เดือน แตหากสถานการณส้ินสุดลงกอนระยะเวลาที่กำหนด  

ตองประกาศยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉิน 

 ในกรณีท่ีไมอาจรอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไดทันทวงที เพราะเปนเร่ือง

สถานการณฉุกเฉินอยางเรงดวน เชน คลื่นสึนามิถลมชายฝงทะเลอันดามัน นายกรัฐมนตรีอาจ

ประกาศสถานการณฉุกเฉินไปกอนได แตตองนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบภายใน 3 วัน หากมิได

ดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในเวลาที่กำหนด หรือคณะรัฐมนตรีไมใหความ

เห็นชอบจะสงผลใหประกาศสถานการณฉุกเฉินดังกลาวสิ้นสุดลง (มาตรา 5) 

 คณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉิน 

 การประกาศสถานการณฉุกเฉินมีผลใชบังคับตลอดระยะเวลาท่ีนายกรัฐมนตรีกำหนด  

แตตองไมเกิน 3 เดือน นับแตวันประกาศ หากมีความจำเปนตองขยายระยะเวลาใหนายกรัฐมนตรี 

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอำนาจขยายระยะเวลาในการใชบังคับออกไปอีกเปนคราวๆ 

ละไมเกิน 3 เดือน (มาตรา 5) 

 

 หากมีสถานการณที่เกิดข้ึนหรืออาจเกิดขึ้นทั้งภายในหรือภายนอกประเทศ และอาจสงผล

ใหเกิดสถานการณฉุกเฉินข้ึนได เชนน้ีกฎหมายฉบับนี้ กำหนดใหมีคณะกรรมการบริหารสถานการณ

ฉุกเฉิน ซึ่งประกอบดวย 

 - รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

 - รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนรองประธานกรรมการ 

 - รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ” 

 - รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ” 

 - ปลัดกระทรวงกลาโหม เปนกรรมการ 

 - ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ” 

 - ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ” 

 - ปลัดกระทรวงมหาดไทย ” 

 - ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ” 



128 การบริหารวิกฤตการณ และ กฎหมายที่เกี่ยวของ  พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
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 - ผูอำนวยการสำนักขาวกรองแหงชาติ ” 

 - อัยการสูงสุด ” 

 - ผูบัญชาการทหารสูงสุด ” 

 - ผูบัญชาการทหารบก ” 

 - ผูบัญชาการทหารเรือ ” 

 - ผูบัญชาการทหารอากาศ ” 

 - ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ ” 

 - อธิบดีกรมการปกครอง ” 

 - อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ” 

 - เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉินมีหนาท่ีติดตามและตรวจสอบสถานการณที่เกิด

ขึ้น ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรท่ีอาจสงผลกระทบตอความม่ันคงของชาติหรือความสงบ

เรียบรอยของประชาชน คณะกรรมการคณะนี้จะทำงานที่กล่ันกรองขอมูล ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดย

พิจารณาขอมูลจากหลายฝาย ใหทราบวาสถานการณที่แทจริงเปนอยางไร เพ่ือนำเสนอนายก

รัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาวาสมควรท่ีจะประกาศสถานการณ

ฉุกเฉินหรือไม และควรใชมาตรการใดในการแกไขปญหา (มาตรา 6) 

 ผลของการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 

 1) โอนอำนาจรัฐมนตรีตามกฎหมายอื่นมาเปนของนายกรัฐมนตรี 

  ในเขตทองท่ีที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ตามมาตรา 5 แลว ในมาตรา 7 ได

กำหนด ใหบรรดาอำนาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือหลายกระทรวง 

หรือที่เปนผูรักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยูตามกฎหมายใดก็ตาม เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับการ

อนุญาต อนุมัติ  สั่งการ บังคับ บัญชา หรือชวยในการปองกัน แกไข ปราบปราม ระงับยับยั้งใน

สถานการณฉุกเฉินหรือฟนฟูหรือชวยเหลือประชาชน โอนมาเปนอำนาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรี

เปนการช่ัวคราว เพื่อใหการส่ังการและการแกไขสถานการณเปนไปโดยมีเอกภาพ รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ 

  การกำหนดใหอำนาจหนาที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายใดทั้งหมดหรือบางสวนเปน

อำนาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีตามที่กลาวมาขางตน  ใหเปนไปตามประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

 2) แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่  

  ใหนายกรัฐมนตรีมีอำนาจแตงต้ังบุคคลเปนพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตาม

พระราชกำหนดน้ี และเพ่ือปฏิบัติงานตามกฎหมายท่ีไดรับโอนมาจากรัฐมนตรีในเร่ืองของการ

อนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา ชวยปองกัน แกไข ปราบปราม ยับยั้งในสถานการณฉุกเฉินนั้น

เปนไปดวยความเรียบรอย มาเปนอำนาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรี ใหถือวาบุคคลท่ีไดรับแตงตั้งเปน
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พนักงานเจาหนาที่เปนผูมีอำนาจตามกฎหมายนั้น ในการนี้ นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหสวน

ราชการหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนั้นยังคงใชอำนาจหนาที่เชนเดิมตอไปก็ได แตตองปฏิบัติ

งานตามหลักเกณฑที่นายกรัฐมนตรีกำหนด 

 3) แตงตั้งหัวหนาผูรับผิดชอบ  

  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีแตงต้ังขาราชการพลเรือน ตำรวจหรือทหารซ่ึงมีตำแหนงไม 

ต่ำกวาอธิบดี ผูบัญชาการตำรวจ แมทัพ หรือเทียบเทาเปนพนักงานเจาหนาที่และกำหนดใหเปน

หัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน ในพ้ืนที่และบังคับบัญชาขาราชการและพนักงาน

เจาหนาท่ีในการน้ี ใหการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการและขาราชการท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังพนักงาน 

เจาหนาที่เปนไปตาม การสั่งการของหัวหนาผูรับผิดชอบนั้น เวนแตการปฏิบัติหนาที่ทางทหารใหเปน

ไปตามกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับการใชกำลังทหาร แตจะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับ

แนวทางการดำเนินการที่ผูซึ่งไดรับแตงตั้งเปนหัวหนาผูรับผิดชอบกำหนด 

 4) อำนาจในการจัดตั้งหนวยพิเศษ  

  ในกรณีที่มีความจำเปน คณะรัฐมนตรีอาจใหมีการจัดตั้งหนวยงานพิเศษเปนการ

เฉพาะเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกำหนดนี้เปนการชั่วคราวได จนกวาจะยกเลิกประกาศ

สถานการณฉุกเฉิน 

 5) การมอบอำนาจ  

  นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนหน่ึงหรือหลายคน

เปนผูใชอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือชวยในการปองกันแกไข ปราบปราม

ระงับยับยั้งในสถานการณฉุกเฉิน หรือฟนฟูชวยเหลือประชาชน มีอำนาจในการแตงต้ังบุคคลเปน                

พนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติงานตามกฎหมายฉบับนี้ หรืออำนาจในการแตงตั้งขาราชการพลเรือน 

ตำรวจ ทหาร ซึ่งมีตำแหนงไมต่ำกวาอธิบดี ผูบัญชาการตำรวจ แมทัพ เปนหัวหนาผูรับผิดชอบในการ

แกไขสถานการณฉุกเฉิน หรือมอบหมายใหเปนผูกำกับการปฏิบัติงานของสวนราชการที่เกี่ยวของ 

กำกับการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราช

กำหนดนี้ และกำกับการปฏิบัติงาน ของพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งจากนายกรัฐมนตร ี

หัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณ ฉุกเฉิน 

  ในการแกไขสถานการณฉุกเฉินและหนวยงานพิเศษท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เพื่อปฏิบัติ

หนาท่ีเปนการเฉพาะน้ันได และใหถือวารองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีผูไดรับมอบหมายน้ัน เปน       

ผูบังคับบัญชาหัวหนาผูรับผิดชอบขาราชการและพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  

 

 การใหอำนาจพิเศษในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

 ในกรณีที่มีขอเท็จจริงปรากฏแกนายกรัฐมนตรีวา การแกไขปญหาสถานการณฉุกเฉิน         

บางกรณีไมอาจใชกฎหมายท่ีมีผลบังคับอยูในปจจุบันแกไขปญหาน้ันใหยุติโดยรวดเร็วได และหาก
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ปลอยใหเหตุการณยืดเย้ือตอไปเหตุการณจะรายแรงมากย่ิงขึ้นจนไมอาจควบคุมสถานการณใหเกิด

ความสงบในบานเมืองและมีผลกระทบตอการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน 

 เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงภัยที่อาจทำใหประชาชนไดรับอันตราย ใหนายกรัฐมนตรี

หรือผูที่ไดรับมอบอำนาจจากนายกรัฐมนตรี มีอำนาจออกขอกำหนดที่ระบุไวในมาตรา 9  

 

 ขอกำหนดที่มาตรา 9 ระบุไวมีดงันี้ 

 (1) หามออกนอกเคหสถานในเวลาท่ีกำหนด  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงาน 

เจาหนาที่ หรือเปนบุคคลซึ่งไดรับยกเวน 

 (2) หามมิใหชุมนุม หรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด หรือกระทำการใดอันเปนการยุยงใหเกิดความ

ไมสงบเรียบรอย 

 (3) หามการเสนอขาว จำหนาย หรือทำใหแพรหลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ หรือสื่ออื่นใด     

ที่มีขอความอันอาจทำใหประชาชนหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนขอมูลขาวสาร ทำใหเกิดความเขาใจ

ผิดในสถานการณฉุกเฉิน จนกระทบตอความม่ันคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือทั่วราชอาณาจักร 

 (4) หามการใชเสนทางคมนาคม หรือการใชยานพาหนะ หรือกำหนดเง่ือนไขการใชเสน

ทาง คมนาคม หรือการใชยานพาหนะ 

 (5) หามการใชอาคาร หรือเขาไปอยูในสถานท่ีใดๆ 

 (6) ใหอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ที่กำหนดเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน หรือหาม

ผูใดเขาไปในพื้นที่ที่กำหนด 

 การออกขอกำหนดตามมาตรา 9 ทั้ง 6 กรณีนี้จะกำหนดเง่ือนไข เงื่อนเวลา และมอบให

เจาหนาที่ไปกำหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมใหเหมาะสมกับสถานการณ และในพระราชกำหนดน้ีได

กำกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ไวดวยวาจะตองมิใหมีการปฏิบัติที่กอใหเกิดความเดือดรอนแก

ประชาชนจนเกินกวาเหตุ เชน การหามออกนอกเคหสถานก็จะตองกำหนดเฉพาะในเขตพ้ืนที่ที่

ประชาชน อาจเส่ียงภัยอันตราย และตองมีการยกเวนใหแกประชาชนท่ีมีความจำเปนตองเดินทาง 

เชน การเจ็บปวย หรือเหตุจำเปนอื่น 

 ขอกำหนดตามมาตรา 9 มีขึ้นเพ่ือควบคุมใหเกิดความสงบในพื้นท่ีโดยเร็ว และเจาหนาท่ี

สามารถปฏิบัติงานเพ่ือแกไขปญหาได รวมท้ังเปนการคุมครองประชาชนมิใหไดรับอันตราย ฉะน้ัน         

หากมีขอกำหนดใชบังคับในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เจาหนาที่ผูปฏิบัติจึงตองระมัดระวังการปฏิบัติงานใหอยู

ในขอบเขต เพื่อรักษาความสงบและคุมครองประชาชนเปนหลัก เพราะการฝาฝนในขอนี้ แมผูฝาฝน

จะมีโทษทางอาญา แตก็มิใชเปนกรณีที่เจาหนาที่จะดำเนินการส่ิงใดกับผูกระทำผิดไดโดยตรง หาก

ตองดำเนินการโดยกระบวนการทางศาล ซึ่งจะตองพิสูจนวาการฝาฝนน้ันเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน

โดยชอบของเจาหนาท่ีและมีเหตุผลอันสมควรหรือไม หากการพิสูจนในทางศาลปรากฏวาเจาหนาที่
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ปฏิบัติมิชอบ นอกจากบุคคลน้ันจะไมมีความผิดแลว เจาหนาที่ยังอาจตองรับผิดชอบเปนการสวนตัว

ดวย 

 การออกขอกำหนดตามมาตรา 9 มีความประสงคจะใหมีอำนาจในการควบคุมพ้ืนที่         

ที่มีเหตุการณรายแรงเกิดข้ึน ในบางสถานการณจึงไมอาจรอรายงานถึงนายกรัฐมนตรีเพ่ือออก             

ขอกำหนดไดทันทวงที และหากปลอยเน่ินชาเหตุการณจะลุกลามใหญโตเปนอันตรายรายแรงมากย่ิง

ขึ้น ดวยเหตุน้ี มาตรา 10 จึงกำหนดใหนายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหผูเปนหัวหนาผูรับผิดชอบใน

การปฏิบัติงานแกไขสถานการณฉุกเฉินสามารถออกขอกำหนดไปกอนได แลวรายงานนายกรัฐมนตรี

ทราบ และถานายกรัฐมนตรีมิไดออกขอกำหนดในเร่ืองเดียวกันภายใน 48 ชั่วโมง หรือไมเห็นชอบกับ

การดำเนินการขอกำหนดของหัวหนาผูรับผิดชอบจะสิ้นผลบังคับ ซึ่งกรณีดังกลาวจะเปนมาตรการใน

การกล่ันกรองการใชอำนาจของเจาหนาที่ในพื้นที่ โดยใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาวาเปนการสมควร

หรือไม (อัชพร  จารุจินดา, 2548:12)  

 

 การประกาศใหสถานการณฉุกเฉินเปนสถานการณที่มีความรายแรง  

 ในกรณีที่มีขอเท็จจริงปรากฏวา สถานการณฉุกเฉินนั้นมีการกอการราย มีการใชกำลัง

ประทุษรายตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาจะมีการกระทำรุนแรงกระทบ

ตอความม่ันคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งมาตรการท่ีมีอยูอาจไมเพียงพอและ

จำเปนตองระงับเหตุโดยเร็วมิใหเกิดความสูญเสียมากข้ึน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ 

คณะรัฐมนตรี อาจประกาศใหสถานการณฉุกเฉินเปนสถานการณที่มีความรายแรงได 

 ผลจากการประกาศเปนสถานการณที่มีความรายแรง จะทำใหนายกรัฐมนตรี นอกจากจะมี

อำนาจใหโอนกฎหมายในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีมาเปนของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 7 และ

ออกขอกำหนดเพื่อควบคุมพื้นที่สถานการณฉุกเฉิน ตามมาตรา 9 แลว ยังใหนายกรัฐมนตรีมีอำนาจ           

ดังน้ี 

 1) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลท่ีตองสงสัยวาจะ

เปนผูรวมกระทำการใหเกิดสถานการณฉุกเฉินหรือเปนผูใช ผูโฆษณา ผูสนับสนุนการกระทำใหเกิด

สถานการณฉุกเฉิน มาตรการในขอนี้มีขึ้นเพ่ือใหสามารถควบคุมตัวผูหลงผิด เพราะเหตุท่ีถูกชักจูง 

เพื่อนำมาชี้แจงใหเกิดความเขาใจและกลับตัวเปนพลเมืองดี โดยไมคิดทำรายผูบริสุทธิ์อีก ซึ่งเปน

มาตรการ ที่จะนำมาใชเพื่อสนับสนุนการดำเนินการใหเกิดความสมานฉันทในพื้นท่ี โดยไมมุงปราบปราม

เพื่อจับกุมผูกระทำผิดใหถูกลงโทษในคดีอาญา เนื่องจากบุคคลเหลานี้มิใชตัวการท่ีกอใหเกิดเหตุ 

รายแรง แตเนื่องจากมาตรการตามกฎหมายปจจุบันใหอำนาจเด็ดขาดแกเจาหนาท่ี ฉะนั้น  

เพื่อใหการดำเนินการในเรื่องนี้เปนไปอยางโปรงใส จึงตัดอำนาจของเจาหนาที่ท่ีมีอยูตามกฎหมาย

ปจจุบันและเปลี่ยนเปนใหอำนาจแกศาลเปนผูพิจารณา 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 เงื่อนไขในการใชอำนาจของพนักงานเจาหนาที่ในขอนี้ตองประกอบดวย 

  (1) บุคคลนั้นมีเหตุสงสัยวาจะเปนผูรวมกระทำการ ผูใช ผูโฆษณา หรือผูสนับสนุน

ใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน 

  (2) บุคคลนั้นปกปดขอมูลเกี่ยวกับการกระทำใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน 

  (3) การจับและควบคุมตัวตองกระทำเทาท่ีมีเหตุจำเปน เพ่ือปองกันมิใหบุคคลนั้น

กระทำการ หรือรวมมือกระทำการ หรือใหมีความรวมมือในการระงับเหตุการณ 

 

 วิธีการจับกุมและควบคุมตัว 

 พนักงานเจาหนาท่ีจะดำเนินการไปโดยลำพังมิได แตจะตองดำเนินการตามมาตรา 12                

ซึ่งกำหนดไว ดังนี้ 

  (1) กอนการจับกุมและควบคุมตัว พนักงานเจาหนาที่จะตองรองขอตอศาลในทองที่

หรือศาลอาญาเพ่ือขออนุญาตดำเนินการ 

  (2) เมื่อศาลอนุญาตแลว พนักงานเจาหนาที่จึงจะจับกุมและควบคุมตัวไดไมเกิน  

7 วัน ถาจำเปนตองควบคุมตัวตอ ตองรองขอตอศาลอีกเพื่อแสดงใหเห็นวามีความจำเปนเพื่อแกไข

สถานการณ ฉุกเฉินอยางไร และเมื่อศาลอนุญาตแลวจึงจะควบคุมตัวตอไดอีก 7 วัน เม่ือครบกำหนด

จะตองรองขอตอศาลใหมทุกครั้ง แตรวมระยะเวลาควบคุมตัวทั้งหมดตองไมเกิน 30 วัน 

  (3) ถาพนกำหนดเวลา 30 วันแลวตองปลอยตัว แตถาตองการควบคุมตัวตอจะตอง

ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งหมายถึงตองกลาวหาวาผูนั้นกระทำ

ความผิด อาญาและขออนุญาตควบคุมตัวผูตองหาตอศาลตามหลักเกณฑปกติ 

  (4) ในการจับกุมและควบคุมตัวตองกระทำโดยเปดเผย โดยตองทำรายงานเกี่ยวกับ

การจับกุมและควบคุมตัวเสนอตอศาลใหทราบ และจัดทำสำเนารายงานนั้นไวที่ทำการของพนักงาน          

เจาหนาที่ เพื่อใหญาติของบุคคลนั้นมาขอดูรายงานเพ่ือทราบการจับกุมและสถานท่ีควบคุมไดตลอด        

ระยะเวลา 

  (5) การควบคุมตัวผูถูกจับจะควบคุมไวที่สถานีตำรวจ ที่คุมขัง ทัณฑสถาน หรือ          

เรือนจำ ซึ่งมีลักษณะเปนผูกระทำความผิดไมได และจะปฏิบัติตอบุคคลน้ันในลักษณะเปนผูกระทำ

ความผิดไมไดดวย เชน จะใสกุญแจมือหรือใสโซตรวนมิได 

  การควบคุมตัวตามมาตรการในขอน้ีมิใชเปนการควบคุมตัวเพราะผูนั้นกระทำผิดอาญา 

แตเปนการดำเนินการเพื่อแกไขสถานการณฉุกเฉินที่รายแรงใหยุติลง โดยแยกผูที่หลงผิดหรือถูกชักจูง

ใหกระทำผิดออกจากผูบงการ ใหการกระทำความผิด หรือเพื่อคุมครองบุคคลเหลานั้น ซึ่งเปนไปตาม

บทบัญญัติ มาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญฯ โดยการนำตัวมาควบคุมไวในสถานท่ีที่กำหนดเพื่ออบรมให

เกิดความเขาใจที่ถูกตองแลวปลอยตัวไปเปนอิสระโดยไมมีความผิดติดตัว ดังนั้น การควบคุมตัวใน

ลักษณะนี้จึงมิใชเปนการควบคุมตัวในคดีอาญาที่จะตองดำเนินคดีเพื่อลงโทษผูนั้นตอไป ตามประมวล
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 ซึ่งบัญญัติใหนำตัวผูถูกจับไปศาลภายใน 48 ชั่วโมง  

เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเปนอยางอื่น ดังนั้น การกำหนดมาตรการที่เขมงวดในการใชอำนาจ

ของเจาหนาท่ี ก็เพื่อความโปรงใสในการปฏิบัติงาน โดยมิใหเจาหนาที่ใชอำนาจโดยตนเองดังที่เคยมี

อยูในพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2475 หรือพระราชบัญญัติวาดวยการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2495 ซึ่งใหอำนาจเด็ดขาดแกเจาหนาท่ีโดยไมตองไปศาล และ

เขมงวดกวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจอาจ

ควบคุมตัวไวได 48 ชั่วโมง โดยไมตองขอศาล  แตตามพระราชกำหนดน้ีเจาหนาที่จะควบคุมตัวไวเอง

ไมไดแมแตชั่วโมงเดียว โดยการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จะกระทำไดเม่ือศาลอนุญาตแลวเทานั้น  

ถาหากศาลไมอนุญาตเจาหนาที่จะไมมีอำนาจจับกุมและควบคุมตัวตามมาตรการนี้ 

  อยางไรก็ตาม ถาเปนกรณีเจาหนาที่เห็นวา ผูใดกระทำความผิดอาญา การดำเนินการ

จะไมเกี่ยวของกับมาตรการในขอน้ี แตตองมีการกลาวหาและควบคุมตัว รวมทั้งดำเนินคดีตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (อัชพร จารุจินดา, 2548 : 14-15) 

 2) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกใหบุคคลใดมารายงานตัวกับ

พนักงาน เจาหนาที่หรือมาใหถอยคำหรือสงมอบเอกสารหรือหลักฐานใดที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ

ฉุกเฉิน (มาตรา 11) 

 3) ประกาศใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอำนาจออกคำส่ังยึดหรืออายัดอาวุธ สินคา  

เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ หรือวัตถุอื่นใด ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวา ไดใชหรือจะใชสิ่งนั้น 

เพื่อการกระทำการหรือสนับสนุนการกระทำใหเกิดเหตุสถานการณฉุกเฉิน (มาตรา 11) 

 4) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจออกคำสั่งตรวจคน รื้อ ถอน หรือ ทำลายซึ่ง

อาคาร สิ่งปลูกสราง หรือสิ่งกีดขวาง ตามความจำเปนในการปฏิบัติหนาที่เพื่อระงับเหตุการณรายแรง

ใหยุติ  โดยเร็วและหากปลอยเน่ินชาจะทำใหไมอาจระงับเหตุการณไดทันทวงที (มาตรา 11) 

 5) ประกาศใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอำนาจออกคำส่ังตรวจสอบจดหมาย หนังสือ สิ่งพิมพ 

โทรเลข โทรศัพท หรือการสื่อสารดวยวิธีการอื่นใด ตลอดจนการสั่งระงับหรือยับยั้งการติดตอหรือ            

การสื่อสารใด เพื่อปองกันหรือระงับเหตุการณรายแรง โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กำหนดไวใน

กฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม (มาตรา 11) 

 6) ประกาศหามมิใหกระทำการใดๆ หรือสั่งใหกระทำการใด เทาที่จำเปนแกการรักษา

ความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยของประชาชน (มาตรา 11) 

 7) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจออกคำสั่งหามมิใหผูใดออกไปนอกราช

อาณาจักร เม่ือมีเหตุอันควรเช่ือไดวาการออกไปนอกราชอาณาจักร จะเปนการกระทบกระเทือนตอ

ความม่ันคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ (มาตรา 11) 

 8) ประกาศใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอำนาจสั่งการใหคนตางดาวออกไปนอกราชอาณาจักร 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูสนับสนุนการกระทำใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน ทั้งนี้ โดยให           

นำกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองมาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา 11) 



134 การบริหารวิกฤตการณ และ กฎหมายที่เกี่ยวของ  พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา 

การบริหาร
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 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 
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 และ กฎหมายท่ี
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การบริหาร
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
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การบริหาร
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เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
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วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 9) ประกาศใหการซื้อ ขาย ใช หรือมีไวในครอบครองซึ่งอาวุธ สินคา เวชภัณฑ               

เคร่ืองอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ หรือวัสดุอุปกรณอยางหน่ึงอยางใดซ่ึงอาจใชในการกอความไมสงบ

หรือกอการรายตองรายงานหรือไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายก

รัฐมนตรีกำหนด (มาตรา 11) (ในกรณีที่เปนเคร่ืองมือ หรือสวนหนึ่งของเครื่องมือที่ใชในการสงสาร 

นายกรัฐมนตรีอาจประกาศใหใชมาตรการดังกลาวท่ัวราชอาณาจักร หรือในพ้ืนที่อื่นซึ่งมิไดประกาศ

สถานการณฉุกเฉินเพิ่มขึ้นดวยก็ได ดังปรากฏมาตรา 13)  

 10) ออกคำส่ังใหใชกำลังทหารเพ่ือชวยเจาหนาท่ีฝายปกครองหรือตำรวจระงับเหตุการณ

รายแรง หรือควบคุมสถานการณใหเกิดความสงบโดยดวน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ของทหารใหมี

อำนาจหนาที่เชนเดียวกับอำนาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกำหนดน้ี โดยการใช

อำนาจหนาท่ีของฝายทหารจะทำไดในกรณีใดไดเพียงใดใหเปนไปตามเง่ือนไขและเง่ือนเวลาท่ีนายก

รัฐมนตรีกำหนด แตตองไมเกินกวากรณีที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึก และเม่ือเหตุการณรายแรง 

ดังกลาวยุติลงแลว ใหนายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีไดออกมาน้ัน 

โดยเร็ว (มาตรา 11) 

 

 การคุมครองการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

 โดยที่การปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ในการแกไขปญหาสถานการณฉุกเฉินจำเปน

ตองมีวิธีการท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำใหปญหายุติลงโดยเร็ว และชวยคุมครองความ

ปลอดภัยและฟนฟูความเปนอยูของประชาชน จึงจำเปนตองมีมาตรการตามกฎหมายเพ่ือคุมครอง         

การปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีใหเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมาตรการ           

ตามกฎหมายเหลาน้ีเปนกรณีปกติที่มีการบัญญัติในกฎหมายตางๆ ทั่วไป ที่มีลักษณะคุมครอง 

เจาหนาที่ที่ตองปฏิบัติงานโดยรวดเร็วและเสี่ยงภัยตอการดำเนินงาน  มิใชเปนการบัญญัติเฉพาะใน

พระราชกำหนดน้ี 

 มาตรการที่กำหนดไวมีดังนี้ 

 1) การใหพนักงานเจาหนาที่และผูมีอำนาจเชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน 

ตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 15) เพ่ือใหความคุมครองตามกฎหมายในกรณีที่มีผูกระทำ

ความผิดตอพนักงานเจาหนาท่ีเหลานั้น และในขณะเดียวกันเพื่อคุมครองประชาชน ในกรณีที่ 

พนักงานเจาหนาที่กระทำการโดยไมชอบดวยกฎหมาย  พนักงานเจาหนาที่ก็จะมีความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญาเชนกัน 

 2) กำหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีและผูมีอำนาจเชนเดียวกับพนักงานเจาหนาท่ีตาม 

พระราชกำหนดฉบับน้ี เปนพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา (มาตรา 15) เพ่ือใหมีอำนาจจับกุม คน ควบคุมตัวและสอบสวนคดีอาญา ตามหลักเกณฑที่

กำหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแตในการปฏิบัติหนาท่ีจะกระทำไดเพียงใดตอง

เปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศกำหนดดวย 
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 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
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 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 
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 3) การไมนำกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง           

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใชบังคับ (มาตรา 16) กลาวคือ ขอกำหนดประกาศ คำสั่ง 

หรือการกระทำตามพระราชกำหนดฉบับนี้ ไมอยูในบังคับของกฎหมาย วาดวย วิธีปฏิบัติราชการใน

ทางปกครองและกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เพราะการสั่ง

การตามพระราชกำหนดนี้  หากมีการฝาฝนจะมีบทกำหนดโทษทางอาญากำกับไว ซึ่งเจาหนาที่ผูออก

คำส่ังจะตองดำเนินคดีตอศาลยุติธรรมเพ่ือบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย มิใชจะดำเนินการ

บังคับการใหเปนไปตามคำส่ังดวยตนเองได และหากศาลยุติธรรมพิจารณาและพิพากษาวาผูฝาฝน

ไมมีความผิด คำสั่งของเจาหนาที่ก็จะนำไปบังคับใหปฏิบัติไมได จึงไมจำเปนตองนำมาตรการทาง

ปกครองมาใชอีก เพราะคำสั่งจะถูกตรวจสอบ โดยศาลยุติธรรมแลววาคำสั่งเปนไปโดยชอบดวย

กฎหมายหรือไม ดวยเหตุน้ีจึงไมนำเง่ือนไขการออกคำส่ังตามกฎหมายดังกลาวมาใช เพื่อใหสามารถ

แกไขสถานการณฉุกเฉินที่จำเปนตองแกไขปญหาอยางเรงดวนได โดยใหคำส่ังของเจาหนาท่ีมีผลใช

บังคับไดทันที 

 อยางไรก็ตาม แมวาจะไมนำกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับก็มิใชวาการกระทำที่ไมชอบดวย

กฎหมายของพนักงานเจาหนาที่จะไมตองถูกตรวจสอบโดยกระบวนการของศาลแตอยางใด เพราะ

แมวาคำสั่งยังมีผลอยูแตถาการกระทำในการออกคำส่ังหรือปฏิบัติตามคำส่ังนั้นเปนการกระทำท่ีไม

ชอบดวยกฎหมายหรือไมเปนไปตามเง่ือนไขของกฎหมาย พนักงานเจาหนาท่ียังคงมีความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากคำส่ังนั้น หากเห็นวาพนักงาน 

เจาหนาท่ีกระทำไมชอบ ยอมมีสิทธิฟองเปนคดีตอศาลท่ีมีเขตอำนาจในคดีอาญาหรือคดีแพง 

เพื่อพิจารณาความผิดทางอาญาหรือชดใชคาเสียหายในทางแพงได (อัชพร จารุจินดา, 2548:21) 

 4) การกำหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีไมตองรับผิดชอบท้ังทางแพง ทางอาญา และทาง

วินัย ซึ่งเปนกรณีของหลักกฎหมายปกติที่กำหนดใหเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติงานโดยชอบดวยกฎหมายหรือ

บำบัดปองกันภยันตรายไมตองรับผิดในทางแพง (มาตรา 449 และมาตรา 450 แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย และพระราชบัญญัติวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

พ.ศ.2539) และไมตองรับผิดในทางอาญาถาเปนการกระทำดวยความจำเปนและการกระทำ 

เพื่อปองกัน (มาตรา 67 และมาตรา 68 แหงประมวลกฎหมายอาญา) ซึ่งการท่ีไมตองรับผิดนี้จะตอง

เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ในการระงับหรือปองกันการกระทำผิดกฎหมาย ตองเปนการกระทำท่ี

สุจริต ไมเลือกปฏิบัติ และไมเกินสมควรแกเหตุหรือไมเกินกวากรณีจำเปน แตทั้งนี้ ผูไดรับความเสียหาย

ยังคงมีสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหาย จากทางราชการได ตามพระราชบัญญัติวาดวยความรับผิดทาง

ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 (มาตรา 17) กลาวคือ ผูไดรับความเสียหาย สามารถฟองหนวยงาน

ของรัฐไดโดยตรง เพื่อใหรับผิดในผลแหงละเมิดท่ีเจาหนาที่ไดกระทำจากการปฏิบัติหนาที่นั้น แตไม

อาจฟองรองเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไดโดยตรง อยางไรก็ตาม ในกรณีที่หนวยงานของรัฐซ่ึงตองรับผิด

ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูไดรับความเสียหายแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานแลว หากหนวยงานของ
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รัฐเห็นวา เจาหนาที่จงใจที่จะทำใหเกิดความเสียหายจากการกระทำของตน หรือกระทำโดยประมาท

เลินเลออยางรายแรง ซึ่งหมายถึงเปนการกระทำประมาทเลินเลอท่ีเบี่ยงเบนไปจากเกณฑมาตรฐาน

อยางมาก หรือขาดความระมัดระวังอยางมาก เชนนี้ หนวยงานของรัฐท่ีชดใชคาสินไหมใหแกผูไดรับ

ความเสียหายน้ัน ก็มีสิทธิเรียกใหเจาหนาท่ีผูจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงนั้น ชดใช 

คาสินไหมทดแทนดังกลาวแกหนวยงานของรัฐได 

 การสิ้นสุดของประกาศสถานการณฉุกเฉิน 

 1) เมื่อนายกรัฐมนตรีไมไดดำเนินการขอความเห็นชอบในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน 

 2) เมื่อคณะรัฐมนตรีไมไดใหความเห็นชอบ 

 3) นายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิก เมื่อสถานการณนั้นยุติลง 

 4) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดใชตามกฎหมาย 

 บทกำหนดโทษ 

 ผูใดฝาฝนขอกำหนดประกาศหรือคำส่ังที่ออกตามพระราชกำหนดน้ี ตองระวางโทษจำคุก

ไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำท้ังปรับ 

  

 6.1.4 พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 

 พระราชบัญญัติฉบับน้ีตราข้ึนดวยเหตุผลเก่ียวกับความม่ันคงของราชอาณาจักร เน่ืองจาก

ปญหาท่ีมากับบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลาย มีความรุนแรง สามารถขยายตัวสงผล

กระทบเปนวงกวาง มีความสลับซับซอนทางปญหา ซึ่งอาจกระทบตอเอกราชและบูรณภาพแหง

อาณาเขต อาจเปนภัยอันตรายตอความสงบสุขของประชาชนไดกฎหมายฉบับนี้ จึงกำหนดใหมีหนวย

ปฏิบัติงานหลัก เพื่อรับผิดชอบดำเนินการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ตลอดจนบูรณาการและ

ประสานการปฏิบัติรวมกับทุกสวนราชการ สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและ

รักษาความม่ันคง รวมท้ังเสริมสรางความเขมแข็งในทองถ่ินของตน เพ่ือปองกันภัยอันตรายท่ีเกิดข้ึน

ตั้งแตในยามปกติและในยามที่เกิดสถานการณอันเปนภัยตอความมั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ซึ่ง 

หนวยงานดังกลาวคือ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเรียกโดยยอวา กอ.รมน. 

 กอ.รมน.มีฐานะเปนสวนราชการรูปแบบเฉพาะอยูภายใตการบังคับบัญชาข้ึนตรงตอนายก

รัฐมนตรี  ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลเปนผูอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราช

อาณาจักร เรียกวา ผอ.รมน. เปนผูบังคับบัญชา ขาราชการ พนักงาน ลูกจางใน กอ.รมน. และรับผิด

ชอบในการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน. โดยมีผูบัญชาการทหารบกเปนรองผูอำนวยการรักษาความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักร ใหเสนาธิการทหารบกเปนเลขาธิการ กอ.รมน. มีหนาท่ีรับผิดชอบงาน

อำนวยการและธุรการของ กอ.รมน. ผอ.รมน.จะมอบอำนาจเปนหนังสือให รอง ผอ.รมน.เปนผูปฏิบัติ

หรือใชอำนาจแทนก็ได 
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 นอกจากน้ี ผอ.รมน.อาจแตงต้ังผูชวยผูอำนวยการจากขาราชการในสังกัด กอ.รมน. หรือ

เจาหนาท่ีของรัฐสวนอ่ืนไดตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงโครงสรางและการแบงสวนงานภายในของ 

กอ.รมน. (มาตรา 5 วรรคสี่) 

 การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรน้ัน จะตองเปนการดำเนินการเพ่ือปองกัน 

ควบคุม แกไข และฟนฟูสถานการณใดท่ีเปนภัยหรืออาจเปนภัยอันเกิดจากบุคคล หรือกลุมบุคคลท่ี

กอใหเกิดความไมสงบสุข ทำลายหรือทำความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ของประชาชนหรือ

ของรัฐ ใหกลับสูสภาวะปกติ เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือความม่ันคงของรัฐ 

(มาตรา 3) และจากคำนิยามที่กำหนดไวในมาตรา 3 จะเห็นไดวา พระราชบัญญัติฉบับนี้ กลาวถึงภัย

ที่เกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคลเทานั้น 

 

 หนาที่ของ กอ.รมน.  

 หนาที่ของ กอ.รมน.ในยามปกติ กอ.รมน.มีหนาที่ ดังนี้ 

 1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโนมของสถานการณท่ีอาจกอใหเกิดภัยคุกคาม

ดานความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป 

 2) อำนวยการในการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ใหมีอำนาจหนาที่

เสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็น

ชอบเม่ือคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางน้ัน 

 3) อำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของใน        

การดำเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตามขอ 2 ในการน้ีคณะรัฐมนตรีจะมอบหมาย

ให กอ.รมน. มีอำนาจในการกำกับการดำเนินการของหนวยงานของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ดวยก็ได 

 4) เสริมสรางใหประชาชนตระหนักในหนาที่ที่ตองพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา และ        

พระมหากษัตริย สรางความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการปองกัน และแกไขปญหาตางๆ ที่กระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและความ

สงบเรียบรอยของสังคม 

 5) ดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแหงชาติ 

หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา 7) 

 

 เงื่อนไขและวิธีการประกาศพื้นที่รักษาความม่ันคงภายใน 

 ในกรณีท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักร แตยังไมมี           

ความจำเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉินและเหตุการณน้ันมีแนวโนมที่จะมีอยูตอไปเปนเวลานาน ทั้งอยูในอำนาจหนาที่หรือความรับ
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ผิดชอบ ในการแกไขปญหาของหนวยงานของรัฐหลายหนวย คณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายให 

กอ.รมน.เปนผูรับผิดชอบในการปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณที่

กระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักรน้ันภายในพ้ืนที่และระยะเวลาท่ีกำหนดได โดยจะตอง

ทำการประกาศใหทราบโดยท่ัวไป และเมื่อเหตุการณดังกลาวสิ้นสุดลงหรือสามารถดำเนินการแกไข

ไดตามอำนาจหนาท่ีของหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบตามปกติแลวใหนายกรัฐมนตรีประกาศให

อำนาจของ กอ.รมน.ที่ไดรับมอบหมายในการแกไขปญหาน้ันส้ินสุดลง และใหนายกรัฐมนตรีรายงาน

ผลตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบโดยเร็ว (มาตรา 15) 

 

 อำนาจหนาที่ของ กอ.รมน. 

 เมื่อ กอ.รมน.ไดรับการมอบหมายงานตามมติของคณะรัฐมนตรีใหรับผิดชอบในดาน

ปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณที่สงผลกระทบตอความมั่นคงใน

ราชอาณาจักรในพื้นที่และระยะเวลาที่กำหนดแลว กอ.รมน.จะมีอำนาจหนาที่ ดังนี้ 

 1) ปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบตอ 

ความม่ันคงภายในราชอาณาจักรตามที่มติคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 2) จัดทำแผนการดำเนินการในการปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง แกไขหรือบรรเทา

เหตุการณดังกลาว เสนอตอคณะกรรมการอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เพ่ือให

ความเห็นชอบ ซึ่งในการจัดทำแผนนี้ ให กอ.รมน.ประชุมหารือกับสำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ      

และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของดวย และในกรณีน้ี ใหจัดทำแผนเผชิญเหตุในแตละสถานการณ 

ที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

 3) กำกับ ติดตาม และเรงรัดหนวยงานของรัฐ และเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของใหดำเนินการ 

หรือบูรณาการในการดำเนินการใหเปนไปตามแผนท่ีเสนอตอคณะกรรมการอำนวยการรักษา 

ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

 4) สั่งใหเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมวาจะเปนภัยตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

หรือเปนอุปสรรคตอการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรออกจากพ้ืนท่ีที่กำหนดและเม่ือมีคำ

สั่งนั้นแลว ให กอ.รมน.แจงใหหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดทราบพรอมดวยเหตุผล 

และใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไปรายงานตัวยังหนวยงานตนสังกัดโดยเร็ว และในการน้ีใหหนวยงานตน

สังกัด ดำเนินการออกคำสั่งใหเจาหนาที่ผูนั้นพนจากตำแหนงหนาที่ หรือพนจากการปฏิบัติหนาที่ใน

พื้นที่ตามที่กำหนดไวในคำสั่ง และเพื่อประโยชนในการปฏิบัติการในการปองกัน ปราบปราม ระงับ 

ยับยั้ง และแกไขหรือ บรรเทาเหตุการณที่กระทบตอความมั่นคงดังกลาว  

 5) คณะรัฐมนตรีมีอำนาจแตงตั้งผูดำรงตำแหนงใน กอ.รมน.เปนเจาพนักงาน ถาเห็นวามี

ความจำเปนที่ กอ.รมน.ตองใชอำนาจหรือหนาที่ตามกฎหมายใดที่อยูในอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ

ของหนวยงานรัฐหนวยงานใด ใหคณะรัฐมนตรีมีอำนาจแตงต้ังผูที่ดำรงตำแหนงใดๆ ใน กอ.รมน.เปน
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

เจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายนั้นแทน หรือคณะรัฐมนตรีมีมติใหหนวยงานรัฐนั้น

มอบอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายในเร่ืองดังกลาวใหกับ กอ.รมน.ดำเนินการแทน

หนวยงานของรัฐหรือมีอำนาจดำเนินการดวย ภายในพื้นที่และระยะเวลาท่ีกำหนด ทั้งนี้ ตองกำหนด

หลักเกณฑและเงื่อนไขการใชอำนาจนั้นไวดวย (มาตรา 16) 

 ในกรณีที่มีความจำเปน เพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นจากเหตุการณที่กระทบตอความม่ันคง

ภายในราชอาณาจักร แตยังไมถึงขั้นประกาศสถานการณฉุกเฉินและเหตุการณนั้นมีแนวโนมจะมีอยู

เปนระยะเวลานานเชนนี้ ให ผอ.รมน. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการรักษา 

ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร มีอำนาจจัดต้ังศูนยอำนวยการ หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืน 

เพื่อปฏิบัติภารกิจเปนการเฉพาะก็ได (มาตรา 17) 

 ถาการใชอำนาจของ กอ.รมน.ในการปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง แกไขหรือบรรเทา

เหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงนั้น กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนผูสุจริตให กอ.รมน. 

จัดให ผูนั้นไดรับการชดเชยคาเสียหายตามควรแกกรณีตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะรัฐมนตรี

กำหนด (มาตรา 20) 

 การใหอำนาจพิเศษในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

 1) การออกขอกำหนดเพื่อแกไขสถานการณ 

  เมื่อปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักร แมวาเหตุการณ

ยังไมรุนแรงถึงขนาดประกาศสถานการณฉุกเฉินก็ตาม แตเม่ือพิจารณาแลวเห็นวามีแนวโนมจะอยูตอ

ไปเปนเวลานาน เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให กอ.รมน.เปนผูรับผิดชอบในการปองกัน  

ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง แกไขและบรรเทาเหตุการณดังกลาวแลว และเพื่อประโยชนในการปองกัน 

ปราบปราม ระงับ แกไขหรือบรรเทาเหตุการณดังกลาว ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะผูอำนวยการรักษา

ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจออกขอกำหนด  

ดังตอไปน้ี 

 (1) ใหเจาหนาที่ของรัฐท่ีเกี่ยวของปฏิบัติการ หรืองดเวนการปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด 

 (2) หามเขาหรือใหออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กำหนดในหวงเวลาที่ปฏิบัติ

การ เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือเปนบุคคลซึ่งไดรับการยกเวน 

 (3) หามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด 

 (4) หามนำอาวุธออกนอกเคหสถาน 

 (5) หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ หรือกำหนดเง่ือนไขการใชเสนทาง 

คมนาคมหรือการใชยานพาหนะ 

 (6) ใหบุคคลปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติอยางหน่ึงอยางใดอันเก่ียวกับเคร่ืองมือหรือ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อปองกันอันตรายท่ีจะเกิดแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของประชาชน 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 ขอกำหนดดังกลาวตามขอ 1-6 จะกำหนดหลักเกณฑ  เงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว

ดวย ก็ได ทั้งนี้ การกำหนดดังกลาวตองไมกอความเดือดรอนแกประชาชนเกินสมควรแกเหตุ  

(มาตรา 18) 

 2) อำนาจในการสงตัวผูตองหากลับใจเขามอบตัวตอทางราชการเพ่ือเขารับการอบรม  

   ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให กอ.รมน.เปนผูรับผิดชอบในทางปองกัน 

ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบตอความม่ันคงภายใน 

ราชอาณาจักร ในเขตพื้นที่ใดแลว             

  หากผูใดตองหาวาไดกระทำความผิดอันมีผลกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด แตกลับใจเขามอบตัวตอพนักงานเจาหนาท่ี หรือเปนกรณีที่พนักงาน

สอบสวนไดดำเนินการสอบสวนแลวปรากฏวาผูนั้นไดกระทำไปเพราะหลงผิดหรือรูเทาไมถึงการณ

และการเปดโอกาสใหผูนั้นกลับตัวจะเปนประโยชนตอการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  

ในการน้ีใหพนักงานสอบสวนสงสำนวนการสอบสวนของผูตองหานั้น พรอมทั้งความเห็นของพนักงาน

สอบสวนไปใหผูอำนวยการ 

  ในกรณีท่ีผูอำนวยการเห็นดวยกับความเห็นของพนักงานสอบสวนใหสงสำนวนพรอม

ความเห็นของผูอำนวยการใหพนักงานอัยการเพื่อยื่นคำรองตอศาล หากเห็นสมควรศาลอาจส่ังให                   

สงผูตองหานั้นใหผูอำนวยการเพื่อเขารับการอบรม ณ สถานที่ที่กำหนดเปนเวลาไมเกินหกเดือนและ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนที่ศาลกำหนดดวยก็ได 

  การดำเนินการเมื่อเขารับการอบรม ณ สถานที่ที่กำหนดตามความขางตนนั้น ศาลจะ

สั่งไดตอเมื่อผูตองหานั้นยินยอมเขารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว 

  เมื่อผูตองหาไดเขารับการอบรมและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีศาลกำหนดดังกลาวแลว สิทธิ

นำคดีอาญามาฟองผูตองหานั้นเปนอันระงับไป  (มาตรา 21) 

 การคุมครองการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

 โดยท่ีการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีในการแกไขปญหาอันเก่ียวกับความม่ันคง 

จำเปนท่ีจะตองใชมาตรการพิเศษบางประการ อันอาจกระทบตอบุคคลหรือสังคมได จึงจำเปนตองมี

มาตรการในอันที่จะคุมครองการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ ดังนี้ 

 1) กำหนดใหผูอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร และพนักงานเจาหนาที่

ที่ผูอำนวยการมอบหมายเปนพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจชั้นผูใหญและรวมเปนพนักงาน

สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา 19) 

 2) คำสั่ง ขอกำหนด ประกาศ หรือการกระทำใด ที่ไดกระทำเพื่อปองกัน ปราบปราม 

ระงับยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักรน้ัน ยอม 

ไดรับการคุมครองเพราะเจาหนาที่ผูออกคำสั่งจะกระทำไดเน่ืองจากกฎหมายใหอำนาจไว มิใช

เปนการดำเนินการ บังคับใหปฏิบัติตามคำส่ังของตนเอง จึงไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวย 

วิธีปฏิบัติการทางปกครอง 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 นอกจากน้ี การดำเนินการใดๆ อันเนื่องมาจากขอกำหนดประกาศคำส่ังหรือการกระทำ       

ที่ไดทำไปเพื่อปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง แกไขหรือบรรเทาเหตุการณเหลานี้ใหอยูในอำนาจ

ของศาลยุติธรรม ทั้งนี้ ในกรณีที่ศาลจะตองพิจารณาเพื่อใชมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวกอนพิพาก

ษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น  

ใหศาลเรียกเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งออกขอกำหนด ประกาศหรือคำสั่ง หรือการกระทำ

นั้นมา เพื่อชี้แจงขอเท็จจริง รายงานหรือแสดงเหตุผล เพ่ือประกอบการพิจารณาส่ังใชมาตรการหรือ

วิธีการสั่งการดวย (มาตรา 23) 

 3) ในการใชอำนาจ กอ.รมน. ที่ออกขอกำหนดตางๆ นั้น ถากอใหเกิดความเสียหายแก

ประชาชนผูสุจริต ให กอ.รมน.จัดใหผูนั้นไดรับการชดเชยคาเสียหายตามควรแกกรณีตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไขท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด (มาตรา 20) 

 4) พนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีภายในพ้ืนท่ีที่กำหนด อาจไดรับคาตอบแทนตามท่ี

คณะรัฐมนตรีกำหนด และหากเจ็บปวย เสียชีวติ ทุพพลภาพ พิการหรือสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจาก

การปฏิบัติหนาท่ีใหไดรับสิทธิประโยชนอื่นนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ 

คณะรัฐมนตรีกำหนด (มาตรา 22) 

 การประกาศส้ินสุดเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 1) ใหนายกรัฐมนตรีประกาศใหอำนาจหนาที่ของ กอ.รมน.ที่ไดรับมอบหมายสิ้นสุดลง 

เมื่อสถานการณสิ้นสุดลง 

  2) ใหนายกรัฐมนตรีรายงานผลตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบโดยเร็ว 

 บทกำหนดโทษ 

 ผูใดฝาฝนขอกำหนดท่ีออกตามมาตรา 18 ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหน่ึงปหรือปรับไม

เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การเปรียบเทียบ 

กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย 

 

หัวขอ 
พ.ร.บ.กฎอัยการศึก 

พุทธศักราช 2457 

พ.ร.ก.การบริหารราชการใน 

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 

พ.ร.บ.การรักษาความม่ันคง 

ภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 

1. สถานการณ

ที่จะใชกฎหมาย 

- สถานการณในภาวะไม

ปกติ ในภาวะเกิดสงคราม

และการปฏิ บัติ งานของ        

เจาหนาที่ทหารตามแนว

ชายแดน 

- สถานการณในภาวะไมปกติ

เ ฉ พ า ะ พื้ น ที่ ใ น ก ร ณี มี

สถานการณฉุกเฉินท่ีมีความ 

รายแรง 

- สถานการณท่ีจะใชทั้งภาวะปกติ

และภาวะไมปกติ 

2. การประกาศ

ใชกฎหมาย 

- ป ร ะ ก า ศ พ ร ะ บ ร ม

ราชโองการ 

- ผบ .หนวยทหาร ซึ่งมี

กำลั งอ ยู ใตบั งคับบัญชา         

ไมนอยกวา 1 กองพัน 

- นายกรัฐมนตรีเปนผูประกาศ

โดยผ านความเ ห็นชอบจาก  

ครม. 

- นายกรัฐมนตร ีประกาศกอน 

แล วขอความ เ ห็นชอบจาก  

ครม.ภายใน 3 วัน 

- ภาวะปก ติ ไม ต อ งประกาศ 

เพราะเปนเรื่องการอำนวยการ

ประสานงานตามปกติ 

- ภาวะไมปกติ ครม .มีมติให 

กอ.รมน.เปนผูรับผิดชอบในพื้นที่  

3. ก า ร เ ลิ ก

ประกาศ 

- ก ร ะ แ ส พ ร ะ บ ร ม

ราชโองการ 

- น ายก รั ฐ มนต รี ป ร ะ ก า ศ

ยกเลิก 

- นายกรัฐมนตรีประกาศ ยกเลิก 

หากเห็นวาสถานการณ กลับสู

ภาวะปกติและรายงานผลใหสภา 

ผูแทนราษฎร และวุฒิสภาทราบ 

4. พื้นท่ีการใช - ตองประกาศพื้นที่ - ตองประกาศพื้นที่ และจะ

หมดอายุภายใน 3 เดือน 

- ภ า ว ะ ป ก ติ ใช พื้ น ท่ี ทั้ ง ร า ช

อาณาจักร 

- ภาวะไมปกติตองประกาศพื้นที่  

5. ก า ร ม อ บ

อ ำ น า จ ข อ ง

กฎหมาย 

- เจ าหนา ท่ีฝ ายทหารมี

อำนาจ 

- นายกรัฐมนตรี หรือผูที่นายก

รัฐมนตรีมอบอำนาจ 

- ผูอำนวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

หัวขอ 
พ.ร.บ.กฎอัยการศึก 

พุทธศักราช 2457 

พ.ร.ก.การบริหารราชการใน 

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 

พ.ร.บ.การรักษาความม่ันคง 

ภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 

6. ก า ร ใ ช

อำนาจ 

- ทหารมีอำนาจอัตโนมัติ 

ใ น เ รื่ อ ง ก า ร ต ร ว จ ค น , 

เกณฑ, การหาม, การยึด, 

การเขาที่อยูอาศัย การ

ทำลายหรือเปล่ียนแปลง 

สถานท่ีและการขับไล 

- นายกรัฐมนตรีออกขอกำหนด

ในการตรวจคน หาม และ

ประกาศใหพนักงานเจาหนาท่ีมี

อำนาจเรียก จับกุม ควบคุมตัว, 

ยึด, ตรวจคน, ตรวจสอบและ

การหาม 

- ภาวะปกติเปนเรื่องการบริหาร

และประสานงาน 

- ภาวะไมปกติ ครม .มีมติให 

กอ.รมน. รับผิดชอบในการปองกัน

ปราบปราม ระงับยับยั้ง แกไข

บรรเทาเหตุการณ ที่กระทบตอ

ความมั่นคงมีอำนาจกำกับติดตาม

เรงรัดหนวยงานของรัฐ หรือเจา

หนาที่ที่ เกี่ยวของใหดำเนินการ

ตามแผน , สั่งใหเจาหนาที่ที่มี

พฤติกรรมเปนภัยตอความม่ันคง

ออกจากพื้นที่ 

- ผอ.รมน.โดยความเห็นชอบของ 

ครม. ออกขอกำหนด ตาม ม.18 

7. กา รจั บ กุ ม

และควบคุมตัว 

- ไมเกิน 7 วัน - ไมเกิน 7 วัน สามารถขยาย

หวงเวลาไดครั้งละ 7 วัน แตไม

เกิน 30 วัน 

- ไมมีอำนาจในการควบคุมตัว 

โดยใชการควบคุมตัวตามปกติ 

8.การคุมครอง - ไมตองรับผิดทั้งทางแพง

และทางอาญา 

- ไมตอง รับผิดทาง วิ นัย

และไมสามารถเรียกรองคา

เสี ยหายหรือค าป รับแต

อยางใด 

- ไมตองรับผิดชอบทั้งทางแพง

และทางอาญา และทางวินัย 

หากดำเนินการโดยสุจริต แตไม

ตัดสิทธิผูไดรับความเสียหายท่ี

จะเรียกรองคาเสียหายจากทาง

ราชการ 

- ไมอยูในบังคับของกฎหมาย

วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ.2542 

- ไ ด รั บ ค ว า ม คุ ม ค ร อ ง จ า ก

กฎหมายปกติ 

- ไมอยูในบังคับของกฎหมายวา

ดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ.2542 

- การดำเนินคดีอยูในอำนาจของ

ศาลยุติธรรม 
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 6.1.5 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนี้ เปนกฎหมายที่พัฒนามาจากพระราช

บัญญัติ ปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542 

เนื่องจากไดจัดตั้งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยข้ึน ซึ่งมีภารกิจหลักในการดำเนินการปองกัน 

บรรเทา ฟนฟูสาธารณภัยและอุบัติภัย ซึ่งมีผลใหงานดานสาธารณภัยและงานดานอุบัติภัยซึ่งเดิม

ดำเนินงานโดยกองปองกันภัยฝายพลเรือน กรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการปองกัน

อุบัติภัยแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีมารวมอยูในความรับผิดชอบของกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย นอกจากนี้กฎหมายวาดวยการปองกันและระงับอัคคีภัย มีรายละเอียดเกี่ยวกับการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดวยเชนเดียวกัน ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพในการอำนวยการ

และบริหารจัดการเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงไดนำกฎหมายวาดวยการปองกัน

ภัยฝายพลเรือนและกฎหมายวาดวยการปองกันและระงับอัคคีภัยมารวมกันแลวตราข้ึนเปนพระราช

บัญญัติฉบับน้ี 

 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 นี้ ไดครอบคลุมถึงภัย

สาธารณภัย ภัยทางอากาศและการกอวินาศกรรม ซึ่งมาตรา 4 ไดบัญญัตินิยามความหมายของคำ

เหลานี้ คือ 

 “สาธารณภัย” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย         

โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบตอ

สาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทำใหเกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแก

ชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ และให

หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย 

 “ภัยทางอากาศ” หมายความวา ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 

 “การกอวินาศกรรม” หมายความวา การกระทำใดๆ อันเปนการมุงทำลายทรัพยสินของ

ประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหนวงเหนี่ยวระบบการ

ปฏิบัติงานใดๆ ตลอดจนการประทุษรายตอบุคคลอันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมือง

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของรัฐ 

 จากความหมายของคำวาสาธารณภัย ภัยทางอากาศ การกอวินาศกรรมนั้น จะเห็นไดวา 

พระราชบัญญัตินี้ ครอบคลุมภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยางกวางขวางทั้งที่เปนภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจาก

การกระทำของมนุษย ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จึงไดกำหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแหงชาติ หรือเรียกวา กปภ.ช. โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งไดรับมอบหมาย 

จากนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ ซึ่ง กปภ.ช.นี้จะมีอำนาจหนาที่ดังนี้ 

 1) กำหนดนโยบายในการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

 2) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
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 3) บูรณาการพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางหนวยงานของรัฐ 

องคการปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพ 

 4) ใหคำแนะนำ ปรึกษาและสนับสนุน การปฏิบัติหนาที่ ในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

 5) วางระเบียบเก่ียวกับคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายในการดำเนินการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่         

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา 7) 

 นอกจากนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกำหนดใหมีการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย โดยกำหนดใหมีการจัดทำแบบ 3 ระดับ คือ 

 1) แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ โดยกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจัดทำรวมกับหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ

ประเภท และหนวยงานภาคเอกชน โดยตองมีสาระสำคัญตามที่กำหนด เชน 

  - แนวทางมาตรการ งบประมาณ ในการดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อยางเปนระบบและตอเน่ือง และแนวทาง วิธีการในการใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือด

รอนของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบ 

  - แนวทางในการเตรียมความพรอมดานบุคลากร อุปกรณ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช 

และจัดระบบการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝกบุคลากร และประชาชน 

  - แนวทางในการซอมแซม บูรณะ และฟนฟูแลวนำเสนอแผนขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิและขออนุมัติคณะรัฐมนตรี เพื่อใหหนวยงาน

ของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของปฏิบัติ (มาตรา 11 และ มาตรา 12) 

 2) แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดทำโดยคณะกรรมการซ่ึงผูวา

ราชการจังหวัดเปนประธาน โดยผูวาราชการจังหวัดเปนผูลงนามประกาศใช ซึ่งแผนดังกลาวตอง

สอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และมีสาระสำคัญอื่นดังตอไปนี้ 

  - การจัดต้ังศูนยอำนวยการเฉพาะกิจเม่ือเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสราง และผูมี

อำนาจสั่งการดานตางๆ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  - แผนและขั้นตอนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ           

เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะ เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  - แผนและข้ันตอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดใหมีเคร่ืองหมาย       

สัญญาณ หรือสิ่งอื่นใด ในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 

  - แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  - แผนการประสานงานกับองคการสาธารณกุศล (มาตรา 16 และมาตรา 17) 
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ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 3) แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร จัดทำโดย คณะกรรมการ      

ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธาน โดยผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูลงนามประกาศใช  

ซึ่งแผนดังกลาวตองสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และมีสาระสำคัญอื่น 

ดังตอไปนี้  

  - การจัดต้ังศูนยอำนวยการเฉพาะกิจเม่ือเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสราง และผูมี

อำนาจ สั่งการดานตางๆ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  - แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะ       

เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  - แผนและข้ันตอนในการจัดใหมีเคร่ืองหมายสัญญาณ หรือสิ่งอื่นใดในการแจงให

ประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 

  - แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

  - แผนการประสานงานกับองคการสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานคร (มาตรา 33 

และมาตรา 34) 

 

 อำนาจควบคุมและกำกับการปฏิบัติงาน  

 เนื่องจากปญหาของภัยพิบัติที่พระราชบัญญัตินี้ระบุไวนั้น กวางขวางและครอบคลุมใน

หลายเร่ือง ดังนั้น กฎหมายจึงไดกำหนดไวชัดเจนวา เม่ือเกิดภัยพิบัติข้ึนนั้น ผูใดเปนผูมีอำนาจ

ควบคุมและกำกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 

 1) ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยรายแรงอยางย่ิงใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี        

ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย มีอำนาจสั่งการ ผูบัญชาการ (หมายถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวง

มหาดไทย) ผูอำนวยการ (หมายถึงอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ผูวาราชการจังหวัด, 

นายอำเภอ, ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น, ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) หนวยงานของรัฐ

และองคกรปกครองทองถิ่นใหดำเนินการเพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนใหความชวย

เหลือแกประชาชนในพื้นที่ หากเจาหนาที่รัฐผูใดไมปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายก

รัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายนั้น ใหถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบ หรือเปนความผิดวินัยอยาง

รายแรงแลวแตกรณี (มาตรา 31) 

 2) ในกรณีเกิดสาธารณภัยซ่ึงยังไมถึงข้ันรายแรงอยางย่ิงน้ัน ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง

มหาดไทยเปนผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ มีอำนาจควบคุมและกำกับการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ัวราชอาณาจักรใหเปนไปตามแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแหงชาติ และมีอำนาจบังคับบัญชาและสั่งการผูอำนวยการ (หมายถึง อธิบดีกรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย, ผูวาราชการจังหวัด, นายอำเภอ, ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน,  

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) รองผูอำนวยการ (หมายถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด,  



147พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา          การบริหารวิกฤตการณ  และ กฎหมายที่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ปลัดกรุงเทพมหานคร) ผูชวยผูอำนวยการ (หมายถึง ผูอำนวยการเขต) เจาพนักงาน และอาสาสมัคร

ไดทั่วราชอาณาจักร (มาตรา 13) โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนรองผูบัญชาการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ มีหนาท่ีชวยเหลือผูบัญชาการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

และปฏิบัติหนาที่ตามที่ผูบัญชาการ มอบหมาย โดยใหมีอำนาจบังคับบัญชาและสั่งการรองจาก 

ผูบัญชาการ (มาตรา 13) 

 3) ใหอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนผูอำนวยการกลางมีหนาที่ปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยท่ัวราชอาณาจักรและมีอำนาจควบคุมและกำกับการปฏิบัติหนาที่ของ 

ผูอำนวยการ (หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด, นายอำเภอ, ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน,  

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) รองผูอำนวยการ (หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด,  

ปลัดกรุงเทพมหานคร) ผูชวยผูอำนวยการ (หมายถึง ผูอำนวยการเขต) เจาพนักงานและอาสาสมัคร 

ไดทั่วราชอาณาจักร (มาตรา 14) 

 4) ผูวาราชการจังหวัดเปนผูอำนวยการจังหวัด รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยในเขตจังหวัดโดยจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กำกับการฝก

อบรมอาสาสมัคร กำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีการจัดวัสดุ อุปกรณ ยานพาหนะ เพื่อใช

ในการปองกันภัย และมีอำนาจสั่งการหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองทองถิ่น ซึ่งอยูในจังหวัดให

ดำเนินการ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนท่ีทำไว และมีอำนาจส่ังการควบคุมและกำกับ

ดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน และอาสาสมัคร เปนตน โดยมีนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดเปนรองผูอำนวยการจังหวัด มีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย (มาตรา 15 ประกอบมาตรา 18) 

 5) ใหนายอำเภอ (รวมปลัดอำเภอผูเปนหัวหนาประจำกิ่งอำเภอ) เปนผูอำนวยการอำเภอ 

รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอำเภอ และมีหนาท่ีชวย

เหลือ ผูอำนวยการจังหวัดตามที่ไดรับมอบหมาย มีอำนาจสั่งการหนวยงานของรัฐ และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตอำเภอใหดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนของ

จังหวัดและมีอำนาจสั่งการ ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัคร 

(มาตรา 4 ประกอบกับมาตรา 19) 

 6) ใหผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี (นายกองคการบริหาร

สวนตำบล นายกเทศมนตร ีนายกเมืองพัทยา และหัวหนาผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       

แหงพื้นท่ีอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง) เปนผูอำนวยการทองถ่ิน มีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

เขตทองถิ่นของตนเอง และมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัด และผูอำนวยการอำเภอตามที่ไดรับ

มอบหมาย และมีอำนาจส่ังการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานและอาสา

สมัคร (มาตรา 4 ประกอบกับมาตรา 20) 

 7) ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูอำนวยการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจัดทำแผนการปองกันและบรรเทา
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

สาธารณภัย กำกับการฝกอบรมอาสาสมัคร จัดใหมีวัสดุ อุปกรณ ยานพาหนะ เพ่ือใชในการปองกันภัย 

และมีอำนาจสั่งการสวนราชการและหนวยงานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ประสานกับหนวยงาน

ของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนท่ี

วางไว และมีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัคร 

เปนตน (มาตรา 32) โดยมีปลัดกรุงเทพมหานครเปนรองผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร มีหนาท่ีชวย

เหลือผูอำนวยการกรุงเทพมหานครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจะมอบหมายรองปลัด

กรุงเทพมหานครเปนผูชวยปฏิบัติดวยก็ได (มาตรา 35) และใหผูอำนวยการเขตในแตละเขตของ

กรุงเทพมหานคร เปนผูชวย ผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยในเขตรับผิดชอบ และมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการกรุงเทพมหานครตามท่ีไดรับมอบ

หมาย (มาตรา 36 และมาตรา 37) 

 

 อำนาจหนาที่ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 1) เมื่อเกิดสาธารณภัยใหเปนหนาท่ีของเจาพนักงานท่ีประสบเหตุการณเขาดำเนินการ

เบื้องตน เพื่อระงับสาธารณภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผูอำนวยการทองถิ่น (หมายถึง ผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น) ที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้น เพื่อสั่งการตอไปและในกรณีจำเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยง

ไดใหเจาพนักงาน มีอำนาจดำเนินการใดๆ เพ่ือคุมครองชีวิตหรือปองกันภยันตรายที่จะเกิดแกบุคคล

ได (มาตรา 24) 

 2) เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหง

พื้นที่ใด ใหผูอำนวยการทองถิ่น (หมายถึง ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น) ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น แหงพื้นที่นั้นมีหนาที่เขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจงให 

ผูอำนวยการอำเภอ (หมายถึง นายอำเภอ) ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นและผูอำนวยการจังหวัด 

(หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด) ทราบทันที 

  ในการปฏิบัติหนาที่นั้น ใหผูอำนวยการทองถิ่นมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

  (1) สั่งขาราชการฝายพลเรือน พนักงานสวนทองถิ่น เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ

เจาพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใดๆ ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนที่ที่ เกิด

สาธารณภัยใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามความจำเปนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (2) ใชอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะของหนวยงาน 

ของรัฐและเอกชนท่ีอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยเทาที่จำเปน 

เพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (3) ใชเครื่องมือสื่อสารของหนวยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยูในเขตองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือทองที่ที่เกี่ยวเนื่อง 

  (4) ขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

  (5) สั่งหามเขาหรือใหออกจากพื้นที่ อาคารหรือสถานที่ที่กำหนด 

  (6) จัดใหมีการสงเคราะหผูประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว (มาตรา 21) 

 

 3) กรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของผูอำนวยการ 

ทองถิ่น (หมายถึง ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น) หลายคน ผูอำนวยการทองถิ่นคนหนึ่งคนใด

จะใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 21 ไปพลางกอนก็ได แลวใหแจงผูอำนวยการทองถ่ินอื่น

ทราบโดยเร็ว และกรณีผูอำนวยการทองถ่ินมีความจำเปนตองไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีของ

รัฐหรือหนวยงาน ของรัฐท่ีอยูนอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนที่ของตน ใหแจงให 

ผูอำนวยการอำเภอ หรือผูอำนวยการจังหวัด แลวแตกรณีเพื่อสั่งการโดยเรว็ตอไป (มาตรา 22) 

 4) ผูอำนวยการในเขตพื้นที่ที่ติดตอหรือใกลเคียงมีหนาที่สนับสนุนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแกผูอำนวยการทองถิ่นในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยขึ้น (มาตรา 23) 

 5) เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตอำเภอ หรือจังหวัดใด  ใหผูอำนวยการ

อำเภอ (หมายถึง นายอำเภอ รวมถึงปลัดอำเภอผูเปนหัวหนาประจำกิ่งอำเภอ) และผูอำนวยการ

จงัหวัด (หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด) มีอำนาจดังตอไปนี้ 

  (1) สั่งขาราชการฝายพลเรือน พนักงานสวนทองถิ่น เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ 

เจาพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใดๆ ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนที่ที่ เกิด

สาธารณภัยใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามความจำเปนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (2) ใชอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะของ          

หนวยงานของรัฐและเอกชนท่ีอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัย เทาที่

จำเปนเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (3) ใชเครื่องมือสื่อสารของหนวยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยูในเขตองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือทองที่ที่เกี่ยวเนื่อง  

  (4) ขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

  (5) สั่งหามเขาหรือใหออกจากพื้นที่ อาคารหรือสถานที่ที่กำหนด 

  (6) จัดใหมีการสงเคราะหผูประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว (มาตรา 22) 

 6) ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยน้ันใกลจะถึง ผูอำนวยการ        

(หมายถึง อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ผูวาราชการจังหวัด นายอำเภอ รวมถึง ปลัด

อำเภอ หัวหนาประจำกิ่งอำเภอ, ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น, ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) 

มีอำนาจสั่งใหเจาพนักงานดัดแปลง ทำลาย หรือเคลื่อนยายสิ่งกอสราง วัสดุ หรือทรัพยสินของบุคคล

ใดที่เปนอุปสรรคแกการบำบัดปดปองภยันตรายได ทั้งนี้ เฉพาะเทาที่จำเปนแกการยับยั้งหรือแกไข

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยนั้น 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

  ความในขางตนใหใชบังคับกับกรณีมีความจำเปนตองดำเนินการเพื่อปองกันภัยตอสวน

รวมดวยโดยอนุโลม 

  ในกรณีที่การดัดแปลง ทำลาย หรือเคลื่อนยายสิ่งกอสราง วัสดุ หรือทรัพยสินจะมีผล

ทำใหเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่อื่นหรือกอใหเกิดความเสียหายเพ่ิมขึ้นแกเขตพื้นที่อื่น ผูอำนวย

การทองถิ่นจะใชอำนาจตามความที่กลาวมาแลวขางตนมิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก 

ผูอำนวยการ      จังหวัด (มาตรา 25) 

 7) กรณีเจาพนักงานจำเปนตองเขาไปในอาคารหรือสถานท่ีที่อยูใกลเคียงกับบริเวณท่ีเกิด

สาธารณภัยเพ่ือทำการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหกระทำไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจากเจาของ

หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่แลว เวนแตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยูในเวลานั้น หรือเมื่อ

อยูภายใตการควบคุมของผูอำนวยการ ก็ใหกระทำไดแมเจาของหรือผูครอบครองจะไมไดอนุญาต 

และหากทรัพยสินนั้นเปนสิ่งท่ีทำใหเกิดสาธารณภัยไดงายใหเจาพนักงานมีอำนาจสั่งใหเจาของหรือ 

ผูครอบครอง ขนยายทรัพยสินนั้นออกจากอาคารหรือสถานท่ีดังกลาวได หากเจาของหรือผูครอบครอง

ไมปฏิบัติตาม เจาพนักงานมีอำนาจขนยายทรัพยสินนั้นไดตามความจำเปนแกการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย โดยเจาพนักงานไมตองรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทำ 

ดังกลาว (มาตรา 26) 

 8) ในการบรรเทาสาธารณภัย ผูอำนวยการและเจาพนักงานซ่ึงไดรับมอบหมายจาก         

ผูอำนวยการมีอำนาจหนาที่ดำเนินการดังตอไปนี้ 

  (1) จัดใหมีสถานที่ชั่วคราวเพื่อใหผูประสบภัยอยูอาศัยหรือรับการปฐมพยาบาลและ

การรักษาทรัพยสินของผูประสบภัย 

  (2) จัดระเบียบการจราจรช่ัวคราวในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นที่ใกลเคียง             

เพื่อประโยชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (3) ปดกั้นมิใหผูไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกลเคียง 

  (4) จัดใหมีการรักษาความสงบเรียบรอยและปองกันเหตุโจรผูราย 

  (5) ชวยเหลือผูประสบภัยและชวยขนยายทรัพยสินในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและ

พื้นที่ใกลเคียง เมื่อเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินรองขอ 

 ผูอำนวยการหรือเจาพนักงานซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการจะจัดใหมีเคร่ืองหมาย

หรืออาณัติสัญญาณเพื่อใชในการกำหนดสถานที่หรือการดำเนินการใด เชน การปดก้ันพ้ืนที่ การจัด

ระเบียบการจราจร 

 ในการดำเนินการตาม (2) (3) (4) และ (5) ผูอำนวยการหรือเจาพนักงานจะดำเนินการเอง

หรือมอบหมายใหพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจในพ้ืนที่เปนผูดำเนินการ หรือชวยดำเนินการก็ได

และในกรณีตาม (5) จะมอบหมายใหองคการสาธารณกุศลเปนผูดำเนินการหรือชวยดำเนินการดวย

ก็ได  (มาตรา 27) 
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 9) เมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนที่ใด และการท่ีผูใดอยูอาศัยในพ้ืนที่นั้นจะ

กอใหเกิดภยันตรายหรือกีดขวางตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน ใหผูบัญชาการ (หมายถึง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) รองผูบัญชาการ (หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย)  ผูอำนวย

การ และเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมายมีอำนาจสั่งอพยพผูซึ่งอยูในพ้ืนที่นั้นออกไปจากพื้นที่ดังกลาว 

ทั้งนี้ เฉพาะเทาที่จำเปนแกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 28) 

 10) เมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใดและการอยูอาศัยหรือดำเนินกิจการ

ใดๆ ในพื้นท่ีนั้นจะเปนอันตรายอยางรายแรง ผูบัญชาการ (หมายถึง รัฐมนตรีวาการกระทรวง

มหาดไทย) รองผูบัญชาการ (หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย) ผูอำนวยการกลาง (หมายถึง อธิบดี

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) ผูอำนวยการจังหวัด (หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด) ผูอำนวย

การอำเภอ (หมายถึง นายอำเภอ) และผูอำนวยการทองถ่ิน (หมายถึง ผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น) โดยความเห็นชอบของผูอำนวยการอำเภอ จะประกาศมิใหบุคคลใดๆ เขาไปอยูอาศัยหรือ

ดำเนินกิจการใดในพื้นที่ดังกลาว ใหกำหนดระยะเวลาการหามและเขตพื้นที่ที่หามตามที่จำเปนดวย 

(มาตรา 29) 

 11) ใหผูอำนวยการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายจากสาธารณภัยท่ีเกิด

ขึ้นและทำบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินท่ีเสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งออกหนังสือ

รับรองให ผูประสบภัยไวเปนหลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู (มาตรา 30) 

 12) ความสัมพันธระหวางหนวยงานในพ้ืนที่กับหนวยทหารในการบริหารจัดการ

สาธารณภัย กำหนดใหหนวยทหารเขามามีสวนรวมตั้งแตขั้นตอนการจัดทำแผน เมื่อกรณีเกิด

สาธารณภัยข้ึน หากตองมีหนวยทหารเขารวมดำเนินการ กำหนดใหตองจัดทำเปนบันทึกขอตกลงรวมกัน

ระหวางผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูอำนวยการจังหวัดหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะ 

ผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร กับผูบัญชาทหารในเขตพ้ืนท่ีที่เกี่ยวของ เวนแตเปนกรณีการส่ังการ

ของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา 46) 

 สำหรับกรุงเทพมหานครนั้น เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นใหผูชวยผูอำนวยการ

กรุงเทพมหานคร (หมายถึง ผูอำนวยการเขต) มีหนาที่เขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

โดยเร็ว และแจงใหผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร (หมายถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) และ 

รองผูอำนวยการ กรุงเทพมหานคร (หมายถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร) ทราบทันที (มาตรา 37) 

 ในกรณีที่มีความจำเปนที่จะตองไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของรัฐผูใดหรือ 

หนวยงาน ของรัฐใดในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครให 

ผูอำนวยการกรุงเทพมหานครแจงใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นหรือหนวยงานของรัฐน้ันทราบ และเม่ือ 

เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นหรือหนวยงานของรัฐนั้นแลวแตกรณีไดรับแจงแลว ใหเปนหนาที่ที่จะตอง 

ดำเนินการใหความชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร

ตามที่ไดรับแจงโดยเร็ว (มาตรา 38) 
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 การคุมครองการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

 พระราชบัญญัติฉบับนี้ กำหนดใหผูบัญชาการ (หมายถึง รัฐมนตรีวาการกระทรวง

มหาดไทย) รองผูบัญชาการ (หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย) ผูอำนวยการ (หมายถึง ผูวาราชการ

จังหวัด, นายอำเภอ, ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น, ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร,  

รองผูอำนวยการ (หมายถึง นายกองคกรบริหารสวนจังหวัด, ปลัดกรุงเทพมหานคร, ผูชวยผูอำนวยการ 

(หมายถึง ผูอำนวยการเขต) และเจาพนักงานซ่ึงปฏิบัติการตามหนาท่ีในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและในการปฏิบัติการตามหนาท่ีดังกลาว 

หากไดดำเนินการ ไปตามอำนาจหนาที่และไดกระทำผลสมควรแกเหตุ และมิไดประมาทเลินเลอ

อยางรายแรง ใหผูกระการน้ัน พนจากความผิดและความรับผิดท้ังปวง และหากในการดำเนินการ 

ดังกลาว เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของผูใด ซึ่งมิใชเปนผูไดรับประโยชนจากการมี

ภยันตรายจากสาธารณภัยน้ัน ใหทางราชการชดเชยความเสียหายท่ีเกิดขึ้นใหแกผูนั้นตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กฎกระทรวงกำหนด (มาตรา 43) 
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6.2 กฎหมายที่ใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และที่ใชในการดำเนินคด ี  

  นอกจากกฎหมายท่ีใชสำหรับการบริหารงานในภาวะวิกฤติ ซึ่งจะเปนกฎหมายท่ีใหอำนาจ

แกผูบังคับบัญชาเหตุการณในการบริหารเหตุการณแลว ในการแกไขปญหาวิกฤตการณนั้น เจาหนาที่

จำเปนจะตองนำกฎหมายท่ีบัญญัติไวอยูกอนแลวน้ัน นำมาปรับใชเพื่อใหการแกไขปญหาวิกฤตินั้น

สามารถดำเนินการคลี่คลายไปในที่สุด เชน 

  - กฎหมายที่ใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

 - กฎหมายที่ใชในการดำเนินคดี 

  

 6.2.1 กฎหมายที่ใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

 ในการเขาปฏิบัติงานของเจาหนาที่เมื่อเกิดวิกฤติการณนั้น นอกจากการทำงานท่ีเปนระบบ

แลว การปฏิบัติงานของเจาหนาที่นั้น อาจไปกระทบสิทธิของคนอื่นบาง ดังนั้น เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

จึงตองอาศัยกฎหมายท่ีใหอำนาจแกเจาหนาที่เปนพิเศษ ขณะเดียวกันผูที่ไดรับความเสียหายจากเหตุ

วิกฤต ยอมตองไดรับการเยียวยาดวยกัน ในท่ีนี้ขอยกตัวอยางกฎหมายบางฉบับท่ีเจาหนาท่ีใชในการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546  
 
  พระราชบัญญัติดังกลาวไดกำหนด โดยมวีัตถุประสงคในการใหความคุมครองแกบุคคล
ที่จะตองเปนพยานในคดีอาญา โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนพยานสำคัญในคดีท่ีมีความสำคัญ เชน คดีที่ 
ผูกระทำผิดมีสวนในการกอใหเกิดวิกฤตการณ เปนผูที่มีอิทธิพลมาก, เปนคดีเกี่ยวกับความม่ันคง  
ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกำหนดมาตรการในการคุมครองพยาน 2 ระดับ คือ มาตรการท่ัวไปใน
การคุมครองพยาน และมาตรการพิเศษในการคุมครองพยาน  
 
  มาตรการพิเศษในการคุมครองพยาน 
  ในการขอมาตรการพิเศษในการคุมครองพยานจะตองมีหลักเกณฑพอสรุปได ดังนี้ 
  (1) พยานในคดีตอไปน้ี อาจไดรับการคุมครองตามมาตรการพิเศษ 
   - ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
   - กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
   - กฎหมายการปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายวาดวย 
    ศุลกากร 
   - คดีความผิดเก่ียวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา 
   - ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการเปน 
    ธุระจัดหา พรากเด็ก ผูเยาว การคาประเวณี ฯลฯ 
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   - ความผิดเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรม อั้งยี่ ซองโจร 
   - ความผิดท่ีมีอัตราโทษอยางต่ำใหจำคุกตั้งแต 10 ปขึ้นไป หรือโทษสถานท่ี 
    หนักกวานั้น 
   - คดีซึ่งสำนักงานคุมครองพยานเห็นสมควรใหมีการคุมครอง 
  (2) การขอใชมาตรการพิเศษ จะตองยื่นคำรองตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
หรือผูที่ไดรับมอบหมายและตองไดรับความยินยอมของพยานดวย 
  (3) การคุมครองพยานตามมาตรการพิเศษจะขอไดอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
   - ยายที่อยูหรือจัดหาท่ีพักอันเหมาะสม 
   - จายคาเลี้ยงชีพที่สมควรแกพยานหรือบุคคลที่อยูในความอุปการะเลี้ยงดู 
    เปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป เวนแตจะมีเหตุจำเปนอาจขอขยายระยะเวลา 
    ครั้งละไมเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 2 ป 

   - การเปล่ียนชื่อตัว ชื่อสกุล หลักฐานทางทะเบียนท่ีสามารถระบุตัวพยาน  

    รวมทั้ง การดำเนินการเพื่อกลับคืนสูฐานะเดิมตามคำขอของพยานดวย 

   - ดำเนินการเพ่ือใหมีอาชีพหรือใหการศึกษาอบรม หรือดำเนินการอ่ืนใด  

    เพื่อใหพยานสามารถดำรงชีพไดตามความเหมาะสม 

   - ชวยเหลือในการเรียกรองสิทธิที่พยานพึงไดรับ 

   - ดำเนินการใหมีเจาหนาที่คุมครองความปลอดภัยในระยะเวลาที่จำเปน 

 

  การดำเนินการในการขอคุมครองพยาน ตามมาตรการพิเศษใหถือเปนความลับ        

เวนแตจะรับอนญุาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

 

 2. พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาตอบแทนและคาใชจายแกจำเลยในคดี

อาญา พ.ศ.2544 

 

  พระราชบัญญัตินี้ไดตราขึ้นเพื่อรองรับสิทธิของบุคคลซึ่งไดรับความเสียหายเนื่องจาก

การกระทำความผิดอาญาของผูอื่น โดยที่ตนมิไดมีสวนเกี่ยวของกับการกระทำความผิดนั้น และไมมี

โอกาสไดรับการชวยเหลือหรือไดรับการบรรเทาความเสียหายจากทางอื่น รวมทั้ง การรับรองสิทธิใน

การไดรับคาทดแทนในกรณีของบุคคลซ่ึงเปนจำเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหวางพิจารณาคดี 

หากปรากฏวาเม่ือคำพิพากษาในคดีน้ันถึงที่สุดแลว ขอเท็จจริงนั้นเปนยุติไดวา จำเลยมิไดเปน 

ผูกระทำความผิด หรือการกระทำของจำเลยไมเปนความผิด 

  การเรียกรองหรือการไดมาซ่ึงสิทธิหรือประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้ ไมเปนการ 

ตัดสิทธิหรือประโยชนที่ผูเสียหายหรือจำเลยนั้นไดตามกฎหมายอ่ืน และหากกรณีท่ีผูเสียหายหรือ
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จำเลยถึงแกความตายกอนที่จะไดรับคาตอบแทน คาทดแทนหรือคาใชจายสิทธิตางๆ เหลานี้ ตกทอด

แกทายาท ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกำหนด กลาวคือ 

  ผูเสียหายในคดีอาญาที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามพระราชบัญญัตินี้ จะตอง

ประกอบดวยหลักเกณฑดังนี้ 

  1) เปนผูที่ถูกกระทำใหไดรับความเสียหายถึงแกชีวิตหรือรางกาย หรือจิตใจ 

  2) ผูที่ถูกกระทำนั้นจะตองไมมีสวนเกี่ยวของกับการกระทำความผิดน้ัน กลาวคือ 

ไมใชผูที่เปนคูกรณี  ไมเปนผูกอใหเกิดการกระทำผิดนั้น หรือไมใดเปนผูสมัครใจเขารวมในการกระทำ

ความผิดนั้น 

  3) ความผิดที่ผูถูกกระทำไดรับนั้น จะตองเปนการกระทำความผิดอาญาที่กำหนดไว

ทายพระราชบัญญัตินี้ คือ 

   - ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276-287 

   - ความผิดตอชีวิต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288-294 

   - ความผิดตอรางกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295-300 

   - ความผิดฐานทำใหแทงลูก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301-305 

   - ความผิดฐานทอดทิ้ง เด็ก คนเจ็บปวย คนชรา ตามประมวลกฎหมายอาญา  

    มาตรา 306-308 

  สำหรับจำเลยในคดีอาญา ที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามพระราชบัญญัติจะตองเขา

หลักเกณฑ ดังนี้ 

  1) ตองเปนจำเลยในคดีอาญาโดยพนักงานอัยการ 

  2) จำเลยนั้นจะตองถูกคุมขังในระหวางพิจารณา 

  3) ปรากฏหลักฐานชัดเจนวาจำเลยมิไดเปนผูกระทำความผิด และมีการถอนฟองใน

ระหวางพิจารณา หรือปรากฏตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นวา ขอเท็จจริงนั้นเปนยุติวาจำเลย

มิไดกระทำความผิด หรือการกระทำของจำเลยไมมีความผิด 

 

 3. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518  

  (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวของคือ มาตรา 35, มาตรา 36) 

 

  ในกรณีที่รัฐมนตรี (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) เห็นวาการปดงานหรือการ

นัดหยุดงานนั้น อาจทำใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศ หรืออาจกอใหเกิดความเดือดรอน

แกประชาชน หรืออาจเปนภัยตอความม่ันคงของประเทศ หรืออาจขัดตอความสงบเรียบรอยของ

ประชาชน ใหรัฐมนตรีมีอำนาจดังตอไปน้ี 

  (1) สั่งใหนายจางซึ่งปดงานรับลูกจางกลับเขาทำงานและจายคาจางตามอัตราที่เคย

จายใหแกลูกจางนั้น 
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 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

  (2) สั่งใหลูกจางซึ่งนัดหยุดงานกลับเขาทำงานตามปกติ 

  (3) จัดใหบุคคลเขาทำงานแทนที่ลูกจางซึ่งมิไดทำงานเพราะการปดงาน หรือการนัด

หยุดงาน นายจางตองยอมใหบุคคลเหลานั้นเขาทำงาน และหามมิใหลูกจางขัดขวาง ใหนายจางจาย

คาจางแกบุคคลเหลานั้นตามอัตราที่เคยจายใหแกลูกจาง 

  (4) สั่งใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธดำเนินการชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน 

  ในกรณีที่มีประกาศใชกฎอัยการศึกตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก หรือประกาศ

สถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน ใหรัฐมนตรีมีอำนาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หามมิใหนายจางปดงาน หรือลูกจางนัดหยุดงาน ในเขตทองท่ีที่ได

ประกาศใชกฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณฉุกเฉินทั้งหมดหรือบางสวนได 

  ในกรณีที่มีการปดงาน หรือการนัดหยุดงานอยูกอนมีประกาศของรัฐมนตรี ตามวรรคหนึ่ง 

ใหรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา สั่งใหนายจางซึ่งปดงาน รับลูกจางกลับเขาทำงาน 

หรือสั่งใหลูกจางซึ่งนัดหยุดงานกลับเขาทำงานตามปกติภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีกำหนด 

  ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งจะยกเลิกเสียเมื่อใดก็ได โดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 36) 

 

 4. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ.2530  

  (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวของ คอื มาตรา 30, มาตรา 31) 

 

  ยุทธภัณฑหมายถึงอาวุธสารเคมี สารชีวะ สารรังสี หรือเครื่องมือเครื่องใชที่อาจนำไป

ใชในการรบหรือสงครามได ซึ่งจะมีสิ่งใดบางจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น พระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ จึงใหอำนาจพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งนอกจากจะเปนบุคลากรของกองทัพแลว ตามประกาศ

กระทรวงกลาโหม เรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุม

ยุทธภัณฑ พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543, (ฉบับที่ 4 พ.ศ.2547) แตงตั้งใหผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร, ผูวาราชการจังหวัด, (บางจังหวัดที่กฎหมายระบุ) ปลัดกรุงเทพมหานคร,  

ผูอำนวยการเขต, นายอำเภอ, ปลัดอำเภอ ผูเปนหัวหนากิ่งอำเภอ (บางจังหวัดท่ีกฎหมายระบุ) 

เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ (บางจังหวัดท่ีกฎหมายระบุ) เปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายฉบับนี้  

  ในการปฏิบัติหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจ 

  (1) เขาไปในสถานที่ผลิตยุทธภัณฑระหวางเวลาทำการ เขาไปในสถานที่เก็บ

ยุทธภัณฑในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือเขาไปในยานพาหนะท่ีบรรทุก

ยุทธภัณฑ ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบสถานท่ียุทธภัณฑ ภารชนะบรรจุ สมุดบัญชี เอกสาร หรือส่ิงอื่นใดท่ี

เก่ียวกับยุทธภัณฑนั้น 

  (2) นำยุทธภัณฑหรือสิ่งอื่นท่ีผลิตจากยุทธภัณฑในปริมาณเทาท่ีจำเปนไปเปน

ตัวอยาง เพื่อตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุสงสัย 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

  (3) ตรวจคน กัก ยึด หรืออายัดยุทธภัณฑ ภาชนะบรรจุ สมุดบัญชี เอกสาร หรือ       

สิ่งอื่นใดที่เกี่ยวกับยุทธภัณฑนั้น   ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติ 

  (4) สั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคำ หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ           

มาเพื่อประกอบการพิจารณาได 

  ซึ่งในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาที่นั้น ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอำนวย 

ความสะดวกตามสมควร (มาตรา 30) ขณะเดียวกันในการปฏิบัติหนาที่นั้นใหพนักงานเจาหนาที่แสดง

บัตรประจำตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของดวย (มาตรา 31) 

 

 5. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535   

  (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวของคือ มาตรา 54, มาตรา 55 และมาตรา 56) 

 

  วัตถุอันตรายอันไดแก วัตถุที่สามารถระเบิดได, วัตถุไวไฟ, วัตถุมีพิษ, วัตถุที่ทำใหเกิด

โรค, วัตถุออกซิไดช และวัตถุเปอรออกไซต, วัตถุกัมมันตรังสี, วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

พันธุกรรม, วัตถุกัดกรอน, วัตถุท่ีกอใหเกิดการระคายเคือง, วัตถุที่อาจทำใหเกิดอันตรายแกบุคคล, 

สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม เหลาน้ี มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของ

ประชาชนและส่ิงแวดลอม ดังนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงใหอำนาจแกพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งสวน

ใหญจะเปนบุคคลสำคัญที่เกี่ยวของกับวัตถุอันตรายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง 

วิทยาศาสตรฯ, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงสาธารณสุขแลว ตามประกาศกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ เรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ขอ 3 กำหนดให

ผูบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, ผูกำกับการ 1-5 กองปราบปราม และ

จากประกาศฉบับดังกลาว ขอ 4, 6 กำหนดใหผูวาราชการจังหวัด, รองผูวาราชการจังหวัด,  

ทางอำเภอและปลัดอำเภอผูเปนหัวหนาประจำก่ิงอำเภอ, ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด, ผูกำกับการ

และรองผูกำกับสถานีตำรวจ, เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ, นักวิชาการสงเสริมการเกษตร,  

เจาพนักงานการเกษตรตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป เปนพนักงานเจาหนาที่ที่มีอำนาจ 

  (1) เขาไปในสถานท่ีประกอบการเก่ียวกับวัตถุอันตราย สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย  

สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสถานที่ที่สงสัยวาเปนสถานที่เชนวานั้น ในระหวางเวลา

พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทำการของสถานท่ีดังกลาว หรือเขาไปในยานพาหนะท่ี

บรรทุกวัตถุอันตรายหรือสงสัยวาบรรจุวัตถุอันตราย เพ่ือตรวจสอบวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุ

อันตราย สมุดบัญชี เอกสาร หรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย 

  (2) นำวัตถุอันตรายหรือวัตถุที่สงสัยวาเปนวัตถุอันตรายในปริมาณพอสมควรไปเปน

ตัวอยางเพื่อตรวจสอบ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

  (3) ตรวจคน กัก ยึด หรืออายัดวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี 

เอกสารหรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวของในกรณีที่มีเหตุสงสัยวามีการกระทำผิดตอพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

  (4) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคำ หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ มา            

เพื่อประกอบการพิจารณาได (มาตรา 54) และหากเห็นวา วัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย 

ที่ยึดอายัดไวนั้นเปนของเสียหายหรือเก็บไว เส่ียงตอความเสียหายหรืออันตรายที่จะเกิดจากส่ิงของ

นั้น ใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจทำลายหรือจัดการไดตามควร (มาตรา 55) 

  ซึ่งในการปฏิบัติหนาที่พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจำตัวตอบุคคลซึ่ง

เก่ียวของ (มาตรา 56) 

 

 6. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535                   

  (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวของ คือ มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 59 และมาตรา 82) 

 

  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีภยันตรายตอประชาชนอันสืบเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติ

หรือเกิดการแพรกระจายของมลพิษซ่ึงหากปลอยไวจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอชีวิต รางกายหรือ

สุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจกอใหเกิดความเสียหาย ตอทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ

อยางมาก พระราชบัญญัติฉบับมาตรา 9 ใหนายกรัฐมนตรีมีอำนาจส่ังการตามท่ีเห็นสมควรใหสวน

ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใด กระทำการตางๆ ซึ่งจะมีผลเปนการควบคุม ระงับหรือบรรเทาผล

รายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดข้ึนนั้นไดอยางทันทวงที เปนการใหอำนาจส่ังการแก 

นายกรัฐมนตรีโดยตรงทำใหการระงับเหตุรายที่เกิดข้ึนดำเนินการไดอยางรวดเร็วลดข้ันตอนตางๆ 

และการสั่งการนี้ มีผลกับบุคคลทั่วไปดวยมิไดจำกัดแตเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐเทานั้น เพ่ือใหการ

ปองกันแกไขเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อำนาจน้ีนายกรัฐมนตรีจะมอบอำนาจใหผูวาราชการจังหวัด

ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได โดยทำเปนคำส่ังและประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

  ในกรณีที่พบวาบุคคลใดเปนผูกอใหเกิดภาวะมลพิษ นายกรัฐมนตรีมีอำนาจส่ังให

บุคคลนั้นระงับการกระทำดังกลาวเพื่อไมใหเพิ่มความรุนแรงแกภาวะมลพิษในระหวางที่มีเหตุ

ภยันตรายนั้น ดวยอำนาจในการสั่งการนี้ นายกรัฐมนตรีสามารถมอบอำนาจใหแกผูวาราชการจังหวัด

ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดนั้นแทนตนได  

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสามารถกำหนด

มาตรการปองกันและจัดทำแผนฉุกเฉินเพ่ือแกไขสถานการณที่เกิดขึ้นไวลวงหนา เพื่อเปนการปองกัน 

แกไข ระงับ หรือบรรเทาเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุภยันตรายจากภาวะมลพิษได (มาตรา 10) 

  และหากทองท่ีใดมีปญหามลพิษ ซึ่งมีแนวโนมที่รายแรงถึงขนาดเปนอันตรายตอ

สุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายตอคุณภาพส่ิงแวดลอม  
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ
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ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดใหทองที่นั้นเปนเขต

ควบคุมมลพิษ เพื่อดำเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได (มาตรา 59) 

  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังใหอำนาจพิเศษแกเจาพนักงานควบคุมมลพิษ            

มีอำนาจเขาไปในอาคารสถานที่และเขตท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม หรือแหลงกำเนิดมลพิษ หรือ

เขตที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสีย ของเสียของบุคคลใดๆ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก 

หรือในระหวางทำการ เพื่อตรวจสภาพการทำรางของระบบบำบัดหรือระบบกำจัดของเสียได  

มีอำนาจออกคำสั่งเปนหนังสือใหเจาของผูครอบครอง ผูควบคุม จัดการแกไข ปรับปรุงระบบกำจัด

ของเสียมีอำนาจออกคำส่ังเปนหนังสือสั่งปรับเจาของผูครอบครองแหลงกำเนิดมลพิษได หรือสั่งปด

กิจการน้ันเลยก็ได (มาตรา 82) 

 

 7. พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484   

  (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวของ คือ มาตรา 65) 

 

  เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ สงผลใหเกิดความเสียหายท่ีรุนแรงตอปาไมขึ้น เพื่อบำบัดปด

ปองภยันตรายซ่ึงมีมาเปนสาธารณะโดยฉุกเฉินแกปาไม รัฐจึงไดตรากฎหมายใหอำนาจแกพนักงาน

เจาหนาที่ที่จะดำเนินการเมื่อเกิดภยันตราย ซึ่งในพระราชบัญญัติปาไมฯ จึงไดใหอำนาจแกพนักงาน

เจาหนาที่ (เจาพนักงานปาไม พนักงานปาไม บุคคลที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรและ 

สิ่งแวดลอมแตงตั้ง เชน ผูวาราชการจังหวัด, นายอำเภอ, อำเภอผูเปนหัวหนาประจำกิ่งอำเภอ)  

ในการส่ังใหผูรับอนุญาต (ผูรับอนุญาตทำไม, ผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมหรือคาไมแปรรูป, ผูรับ

อนุญาตเก็บไมไหลลอย) หรือผูรับสัมปทานในปานั้นหรือในปาที่ใกลเคียง รวมทั้งคนงานหรือผูรับจาง

ของผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทานใหความชวยเหลือดวยแรงงานหรือสิ่งของอื่นตามที่จำเปนเพื่อ

บำบัดปองกันภยันตรายที่เกิดแกสาธารณะโดยฉุกเฉิน ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหาย แกไมหรือของ

ปาที่อยูในปา เพื่อรักษาความสมบูรณของสภาพปาไม 

 

 8. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535   

  (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวของ คือ มาตรา 30, มาตรา 31 และมาตรา 52) 

 

  เมื่อมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น สิ่งที่มีความสำคัญอยางย่ิงก็คือ การขนสงไมวาจะเปนการ

เดินทางเขาไประงับเหตุหรือการเขาไปใหความชวยเหลือแกผูประสบภัย การลำเลียงเครื่องมือ สิ่งของ

จำเปน เครื่องใชตางๆ รวมไปถึงการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ พระราชบัญญัติ

ทางหลวงฯ จึงไดกำหนดใหอำนาจแกเจาหนาที่บางประการ กลาวคือ 

  (1) ในกรณีที่มีความจำเปนเพ่ือปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉิน       
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 
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ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ใหผูอำนวยการทางหลวงหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการทางหลวงมีอำนาจเขาใชที่ดินหรือ

เขาครอบครองวัตถุสำหรับใชงาน (กิจการใดท่ีทำเพ่ือหรือเน่ืองในการสำรวจการกอสรางการขยาย

การบูรณะหรือการบำรุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง) ซึ่งอยูในความครอบครองของ

บุคคลใดในบริเวณ หรือใกลเคียงกับบริเวณท่ีเกิดภัยพิบัตินั้นไดเทาที่จำเปน (มาตรา 30) โดยกรณี 

ดังกลาวเปนไป เพื่อประโยชนแกการกอสราง การขยายการบูรณะหรือการบำรุงรักษาทางหลวง ทั้งนี้ 

เพื่อใหทางหลวงมีความสมบูรณและพรอมที่จะใชงานไดอยางเต็มที่ ทำใหการขนสงเปนไปอยาง

สะดวก คลองตัว สงผลใหการดำเนินการปองกันหรือการระงับภัยพิบัติ รวมทั้งการใหความชวยเหลือ

สามารถทำไดอยางเต็มที่ 

  (2) ใหอำนาจเกณฑแรงงานของราษฎร สัตวพาหนะหรือยานพาหนะ ตลอดจน

เครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องอุปกรณสำหรับใชงานไดดวย (มาตรา 30) เนื่องจากเมื่อเกิดภัยพิบัติ

บางกรณีก็กอใหเกิดความเสียหายแกถนนหนทางหรือถนนตางๆ ที่มีอยูเดิมไมสะดวกแกการขนสง

และการดำเนินการขนสงจะตองกระทำโดยเรงดวน ลำพังเจาหนาที่ของรัฐรวมทั้งเครื่องมือตางๆ ที่อยู

อาจ ไมเพียงพอ จึงใหอำนาจในการเกณฑแรงงานดังกลาวแกผูอำนวยการทางหลวง เพื่อใหการ

ดำเนินการตางๆ เปนไปอยางรวดเร็ว โดยการเกณฑแรงงานนี้มีการกำหนดอัตราคาจางหรือ 

คาตอบแทนไวดวย 

  (3) เพื่อปองกันภัยพิบัติสาธารณะอันเปนการฉุกเฉิน ใหอำนาจแกอธิบดี กรมทางหลวง

ในการเขาครอบครองทางหลวงสัมปทาน และใหสิทธิและอำนาจส่ังการของผูรับสัมปทานตกมาอยูกับ

อธิบดีกรมทางหลวงทั้งหมดจนกวาภัยพิบัตินั้นจะหมดไป กลาวคือ แมวารัฐจะใหสัมปทานแกบุคคล

ใดแลว แตเมื่อมีเหตุฉุกเฉินอันเนื่องมาจากภัยพิบัติสาธารณะ รัฐก็สามารถกลับเขาครอบครอง

ทางหลวงสัมปทานนั้นอีกได เพราะตองคำนึงถึงประโยชนสาธารณะยิ่งกวาประโยชนที่จะตกไดแก 

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

  (4) เพื่อประโยชนแกทางการ ใหผูอำนวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย  

มีอำนาจทำหรือแกทางระบายน้ำท่ีไหลผานทางหลวง หรือทำ หรือแกทางระบายน้ำออกจาก

ทางหลวง เพื่อไปสูแหลงน้ำสาธารณะท่ีใกลเคียงตามความจำเปนทันที แตตองแจงเปนหนังสือให

เจาของหรือผูครอบครองที่ดิน หรือทรัพยสินนั้นทราบโดยเร็ว (มาตรา 32) 

 

 9. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542  

  (เฉพาะที่เกี่ยวของ คือ มาตรา 53 และมาตรา 55) 

   

  จากคำสั่งกระทรวงพลังงานท่ี 9/2552 เร่ืองแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีตาม 

พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ .ศ .2542 ไดแตงตั้งใหผูวาราชการจังหวัด ปลัด

กรุงเทพมหานคร, ผูอำนวยการเขต, นายกเทศมนตรี, นายกองคการบริหารสวนตำบล และในจังหวัด



162 การบริหารวิกฤตการณ และ กฎหมายที่เกี่ยวของ  พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 
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ปตตานี ยะลา นราธิวาส ไดมีคำสั่งกระทรวงพลังงานท่ี 9/2556 เร่ืองแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ.2542 ไดแตงต้ังใหนายอำเภอเปนพนักงานเจาหนาที่  

มีอำนาจในการเขาไปในอาคารสถานที่ยานพาหนะที่ดำเนินกิจการ หรือมีเหตุสงสัยวาจะมีการ 

ดำเนินการเก่ียวกับน้ำมันเช้ือเพลิง ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เพื่อตรวจสอบ  

ตลอดจนมีอำนาจตรวจคน กัก ยึด อายัด น้ำมันเชื้อเพลิง ภาชนะบรรจุ เครื่องอุปกรณที่เกี่ยวของ  

  นอกจากนี้ ในกรณีจำเปน พนักงานเจาหนาที่อาจเขาดำเนินการขนยายน้ำมันเช้ือเพลิง 

นำไปเก็บในสถานที่ที่ปลอดภัยได 

 

 10. พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงาน

ของชาติ หรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม พ.ศ.2543 

 

  พระราชบัญญัตินี้ไดกำหนดลักษณะของบุคคลที่จะเปนผูประสบภัยและไดรับความ

คุมครอง กลาวคือ เปนผูที่ถูกประทุษรายหรือไดรับอันตรายถึงขนาดสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพ

ในการทำงานของอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งหรือทุพพลภาพหรือปวยเจ็บจนไมสามารถประกอบอาชีพได

ตามปกติ เพราะเหตุที่บุคคลนั้นชวยเหลือราชการหรือปฏิบัติงานของชาติหรือชวยเหลือบุคคลอื่นตาม

หนาที่มนุษยธรรม ซึ่งพลเมืองดีพึงปฏิบัติ โดยบุคคลเหลานี้มีสิทธิไดรับเงินชดเชย แตมีขอยกเวนคือ

กรณีที่อันตรายหรือความปวยเจ็บนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือเกิดจาก

ความผิดของตนเอง 

  ในการจายเงินชวยเหลือสามารถแยกพิจารณาไดดังนี้ 

  (1) กรณีที่ผูประสบภัยถึงแกความตาย ใหจายเงินชดเชยแกทายาท รวมท้ังจายเงิน

ชวยเหลือคาจัดการศพแกทายาทซ่ึงจัดการศพหรือผูจัดการศพของผูประสบภัย 

  (2) กรณีที่ผูประสบภัยตองพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเปนอุปสรรคในการ

ประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพใหไดรับเงินดำรงชีพดวยโดยจายเปนรายเดือน 

  (3) ผูประสบภัยมีสิทธิไดรับคาใชจายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากรัฐ ทั้งน้ี ไมวา           

ผูประสบภัยจะมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหหรือไมก็ตาม 

  การขอรับเงินสงเคราะหตองกระทำภายในสองปนับแตวันที่ผูมีสิทธิไดรับทราบถึง

สิทธิของตน ทั้งนี้ เพื่อใหบุคคลท่ีไดกระทำการเพ่ือประโยชนของชาติไดรับความคุมครองชวยเหลือ

อยางเต็มที่ 
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 11. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย เงินทดรองราชการ เพ่ือชวยเหลือผูประสบ 

ภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ.2556 

 

  ระเบียบฉบับนี้กำหนดใหสวนราชการจายเงินทดรองราชการ เพื่อชวยเหลือผูประสบ

ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได ตามความจำเปนและเหมาะสม การจายเงินทดรองราชการน้ี เปนการจาย 

เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจะตองเปนคาใชจายท่ีจำเปนในการดำรงชีพและความเปน

อยูของประชาชน หรือเปนการซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิมเทานั้น ไมสามารถนำไปเพื่อสราง 

สิ่งกอสราง หรือสาธารณูปโภคใหม (ขอ 17) 

  นอกจากนี้ เมื่อคาดหมายวาจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งในเวลาอันใกลและจำเปน

ตองรีบดำเนินการโดยฉับพลันใหสวนราชการ อันไดแก อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมี

อำนาจอนุมัติจายเงินชวยเหลือได ภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท สวนในจังหวัดอื่นนั้นใหเปน

อำนาจของผูวาราชการจังหวัด ภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาทเชนเดียวกัน ทั้งน้ีโดยไมตอง

ประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ซึ่งหลักเกณฑนั้นเปนไปตามวิธีการและเง่ือนไขท่ี

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ขอ 18) 

  แตหากวาเม่ือจายเงินทดรองราชการตามท่ีอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หรือผูวาราชการจังหวัดไดอนุมัติไปกอนน้ันแลวยังไมสามารถปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติได ก็ให

ประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งผูมีอำนาจดำเนินการประกาศคือ 

อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร แตถาภัยพิบัติเกิดข้ึนใน

ตางจังหวัดใหเปนอำนาจของผูวาราชการจังหวัดรวมกับคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบ 

ภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เปนผูมีอำนาจประกาศ 

  การประกาศเขตการใหความชวยเหลือ ตองกำหนดพ้ืนที่และระยะเวลาของการให

ความชวยเหลือดวย ในกรณีที่ไมสามารถประชุม ก.ช.ภ.จ.ไดทันทวงที และผูวาราชการจังหวัดเห็นวา

ความเสียหายเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกำหนด ก็มีอำนาจประกาศเขตการใหความ

ชวยเหลือไปกอนไดเลย โดยไมตองขอความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ. (ขอ 20) และเมื่อไดมีการประกาศ

เขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแลวนั้น ใหสวนราชการหรือหนวยงานที่

เก่ียวของดำเนินการชวยเหลือตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนด กลาวคือ 

  ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครใหดำเนินการดังนี้ 

  (1) ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติทุก

ดาน เวนแตการใหความชวยเหลือดานสังคมสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย การใหความชวยเหลือ

ดานการเกษตรหรือการใหความชวยเหลือดานการแพทยและการสาธารณสุข ใหเปนอำนาจหนาท่ี

ของสวนราชการ (สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ, เกษตรฯ, สาธารณสุข) แลวแตกรณี 

  (2) กรณีสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐซ่ึงไมมีวงเงินทดรองราชการเพื่อชวย

เหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไดรับการรองขอใหชวยเหลือ หรือถูกส่ังการใหชวยเหลือผูประสบ
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 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ภัยพิบัติใหขอรับการสนับสนุนจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เวนแตการใหความชวยเหลือ

ดานสังคมสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย การใหความชวยเหลือดานการเกษตร หรือการใหความ

ชวยเหลือดานการแพทยและการสาธารณสุข ใหเปนอำนาจหนาที่ของสวนราชการ (สำนักงานปลัด

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ, เกษตรฯ, สาธารณสุข) แลวแตกรณี 

  (3) กรณีท่ีมีเหตุจำเปนเพื่อประโยชนในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ใหสำนัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ใหการสนับสนุนเงิน

ทดรองราชการ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแกสวนราชการ กลาวคือ สำนักงานปลัด

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ, เกษตรฯ, สาธารณสุข, กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยไมตองให

สวนราชการดังกลาวขอรับการสนับสนุนกอนได 

  (4) กรณีที่มีความจำเปนเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ และกระทรวงกลาโหมไดรับ

การรองขอหรือถูกสั่งการ หนวยงานดังกลาวสามารถดำเนินการใหความชวยเหลือไดโดยตรง (ขอ 22)  

 สวนในเขตพื้นที่จังหวัดอื่น ใหดำเนินการดังนี้ 

 (1) ใหอำเภอหรือกิ่งอำเภอ แลวแตกรณี ดำเนินการใหความชวยเหลือตามมติของ 

ก.ช.ภ.อ., (คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอำเภอ) หรือ ก.ช.ภ.กอ. (คณะกรรมการ

ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกิ่งอำเภอ) ภายในวงเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉินตามท่ีผูวาราชการจังหวัดจัดสรรให และในกรณีที่มีความจำเปนตองใชเงินเพื่อดำเนินการ

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติมากกวาวงเงินที่ไดรับจัดสรร ใหอำเภอหรือก่ิงอำเภอขอรับการสนับสนุน

โดยตรงจากจังหวัดและใหผูวาราชการจังหวัดอนุมัติการจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ 

ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการดังกลาวหรือดำเนินการใหความชวยเหลือ

ตามมติของ ก.ช.ภ.จ. 

 ในกรณีที่ไมสามารถประชุม ก.ช.ภ.อ. ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ. แลวแตกรณี ไดทันทวงที 

ถานายอำเภอหรือปลัดอำเภอผูเปนหัวหนาประจำกิ่งอำเภอหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณีเห็น

วาความเสียหายดังกลาวเปนไปตามระเบียบน้ี ก็ใหมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใหความ 

ชวยเหลือไปกอนได โดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกลาว 

 (2) ในกรณีสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ซ่ึงไมมีวงเ งินทดรองราชการ 

เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไดรับการรองขอใหชวยเหลือ หรือถูกสั่งการใหชวยเหลือ 

ผูประสบภัยพิบัติใหขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด 

 (3) ในกรณีที่มีความจำเปนเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ และกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยหรือกระทรวงกลาโหม แลวแตกรณี ไดรับการรองขอหรือถูกสั่งการ ใหหนวยงานดังกลาว

สามารถดำเนินการใหความชวยเหลือไดโดยตรง และรายงานให ก.ช.ภ.อ. ก.ช.ภ.กอ. หรือ ก.ช.ภ.จ. 

ทราบตอไป เวนแตในกรณีการใหการสนับสนุนและชวยเหลือในดานวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช 

ยานพาหนะ และส่ิงอื่นๆ เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยสามารถดำเนินการใหความชวยเหลือไดโดยไมตองรองขอ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 (4) ในกรณีที่มีความจำเปนเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย กระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือกระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจโอนเงิน

ทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใหแกจังหวัดเพ่ือใชในการใหความชวย

เหลือผูประสบภัยพิบัติไดตามภารกิจของสวนราชการเจาของเงิน โดยไมตองใหจังหวัดขอรับการ

สนับสนุนกอนได 

 (5) ในกรณีท่ีมีเหตุจำเปนเพื่อประโยชนในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ใหสำนัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจโอนเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ 

ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใหแกจังหวัด โดยไมตองใหจังหวัดขอรับการสนับสนุนกอนได 

 การโอนเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใหแกจังหวัด ให

ดำเนินการตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด (ขอ 23) 

 กรณีของการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติของกระทรวงกลาโหมท้ังใน

กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ใหสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม หรือหนวยงานใน

สังกัดกระทรวงกลาโหมที่ไดรับมอบหมาย ดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตามขอตกลงรวมกัน

ระหวางกระทรวงกลาโหมกรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ เพื่อใหความชวยเหลือเปนไปโดยทั่วถึงและไมซ้ำซอนกัน 

 การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่

กระทรวงกลาโหมกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ขอ 24)  

 

 6.2.2 กฎหมายที่ใชในการดำเนินคดี  

 ในวิกฤตการณท่ีเกิดจากการกระทำของบุคคลน้ัน โดยเฉพาะเปนเหตุการณที่เกิดจาก

เจตนากระทำการของบุคคลเชนนี้ เจาพนักงานตำรวจจะตองนำตัวบุคคลดังกลาวน้ันมาดำเนินคดี  

ซึ่งจะนำกฎหมายฉบับใดเร่ืองใดมาปรับใชนั้นข้ึนอยูกับขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนตามแตสถานการณ  

ตัวอยางเชน ในการชุมนุมประทวง แมวาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 63 ไดระบุ

ใหเสรีภาพในการชุมนุมวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ” และการ

ที่จะจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบนั้น จะกระทำไดตอเมื่อ 

  (1) เพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ หรือ 

  (2) เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม หรือ   

  (3) ในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือประกาศใชกฎอัยการศึก 

  ในขณะเดียวกัน ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 68 วรรคหนึ่ง ยังได

ระบุถึงสิทธิในการพิทักษรัฐธรรมนูญไวดังนี้ “บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือลม

ลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญหรือ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

เพื่อใหไดมาซ่ึงอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญนี้  มิได” นอกจากนี้มาตรา 68 วรรคสองไดระบุวา “ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมือง

ใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผูทราบการกระทำดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหเปนอัยการสูงสุดตรวจ

สอบขอเท็จจริง และยื่นคำรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถึงการใหเลิกการกระทำดังกลาว แตทั้งนี ้

ไมกระทบกระเทือนการดำเนินคดี อาญาตอผูกระทำการดังกลาว” และในมาตรา 69 ซึ่งระบุวา 

“บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธี ซึ่งการกระทำใดๆ ที่เปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งอำนาจในการ

ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนั้น”  

 จากสิทธิเสรีภาพดังกลาวที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดระบุไวเชนนี้ แสดงวา 

ประชาชนชาวไทยมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมไดโดยไมผิดกฎหมาย หากวา การชุมนุมประทวงน้ัน

กระทำดวยความสงบเรียบรอยและปราศจากอาวุธ แตหากเม่ือใดก็ตามท่ีการชุมนุมประทวงเปลี่ยนไป 

เปนเหตุใหเกิดความรุนแรงตอประชาชนโดยสวนรวมแลว เจาพนักงานตำรวจในฐานะผูรักษา 

ความสงบเรียบรอยของประชาชนจะตองดำเนินคดีกับผูกระทำผิดทันที ซึ่งจะเปนความผิดตาม

กฎหมายฉบับใด ใหพิจารณาจากเหตุการณที่เกิดข้ึน เชน 

 

กฎหมายที่เจาพนักงานตำรวจใชดำเนินคดีกับผูกระทำความผิด 
 1. กรณีการชุมนุมสาธารณะ 

  1.1 ประมวลกฎหมายอาญา 

ลักษณะของการกระทำ มาตรา 

1. ใชกำลังประทุษราย หรือขูวาจะใชกำลังประทุษรายเพ่ือลมลาง/เปลี่ยนแปลง 

 รัฐธรรมนูญ/อำนาจนิติบัญญัติ บริหาร หรือตุลาการ หรือแบงแยกราชอาณาจักรหรือ 

 ยึดอำนาจปกครอง 

มาตรา 113

2. สะสมกำลังพลหรืออาวุธ ตระเตรียมการหรือสมคบเพ่ือเปนกบฎ มาตรา 114

3. กระทำการเพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงในกฎหมาย หรือรัฐบาลโดยใชกำลังขมขืนใจ 

 หรือประทุษราย หรือกระทำการเพ่ือใหเกิดความปนปวนจนถึงขนาดที่จะกอความ 

 ไมสงบ หรือเพื่อใหประชาชนลวงละเมิดกฎหมาย 

มาตรา 116

4. ยุยงหรือจัดใหเกิดการรวมกันหยุดงาน หรือเพื่อทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

 เพื่อบังคับรัฐบาลหรือเพื่อขมขูประชาชน 

มาตรา 117

5. เขารวมหรือเขามามีสวนในการหยุดงาน/ปดงาน ไมยอมคาขายหรือติดตอธุรกิจกับ 

 บุคคล โดยทราบความมุงหมายของการหยุดงานน้ัน เพื่อบังคับรัฐบาล หรือขมขูประชาชน 

มาตรา 117 วรรคสอง
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ลักษณะของการกระทำ มาตรา 

6. ใชกำลังประทุษรายหรือขูวาจะใชกำลังประทุษราย หรือทำใหหวาดกลัว เพ่ือใหบุคคล 

 เขารวมในการหยุดงาน/ปดงาน/ไมยอมคาขาย ติดตอธุรกิจ 

มาตรา 117 วรรคทาย

7. ใชกำลังประทุษรายหรือกระทำการกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือเสรีภาพ 

 - กระทำการกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกระบบขนสงสารธารณะ/ 

  โทรคมนาคม/โครงสรางพื้นฐานอันเปนประโยชนสาธารณะ 

 - กระทำการกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของรัฐ/บุคคล หรือตอสิ่งแวดลอม 

  อันกอใหเกิด หรือนาจะเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

 โดยมุงหมายเพ่ือขูเข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทยรัฐบาลตางประเทศ หรือองคกรระหวาง

ประเทศ ใหกระทำ/ไมกระทำอันกอใหเกิดความเสียหายรายแรงหรือสรางความปนปวนใน

หมูประชาชน 

มาตรา 135/1

 ถาการกระทำในการเดินขบวนชุมนุมประทวงโตแยงหรือเคลื่อนไหว เพื่อเรียกรอง

ใหรัฐชวยเหลือหรือใหไดรับความเปนธรรม อันเปนการใชเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  

ไมเปนความผิดฐานกอการราย 

8. ตอสูขัดขวางเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ มาตรา 138

9. ตอสูขัดขวางเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่โดยรวมกันกระทำตั้งแต 5 คนข้ึนไป หรือ 

 อางอั้งยี่ ซองโจร 

มาตรา 140

10. อั้งยี่ มาตรา 209

11. ซองโจร มาตรา 210

12. มั่งสุมกันตั้งแต 10 คนขึ้นไป โดยใชกำลังประทุษราย/ขูวาจะใชกำลังประทุษราย หรือ 

 กระทำการใหเกิดความวุนวายในบานเมือง 

มาตรา 215

13. ขัดคำสั่งเจาพนักงานที่สั่งใหเลิกมีการมั่วสุมตามความผิดตามมาตรา 215  มาตรา 216

14. วางเพลิงเผาทรัพย มาตรา 217-219, 224

15. ทำใหเกิดระเบิดจนทำเปนอันตรายตอบุคคล/บานของผูอื่น มาตรา 221-222, 224

16. กระทำการใดๆ เพื่อใหเกิดความขัดของแกการใชน้ำ ซึ่งเปนสาธารณูปโภค จนนา 

 จะเปนอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยของผูอื่น 

มาตรา 228

17. กระทำการใดๆ ใหของสาธารณะ ประตูน้ำ เขื่อน หรือที่ขึ้นลงของอากาศยานใหอยูใน 

 ลักษณะอันนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกการจราจร 

มาตรา 229
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ลักษณะของการกระทำ มาตรา 

18. กระทำการใดๆ ใหส่ิงที่จัดไวเปนสัญญาลักษณเพ่ือความปลอดภัยในการจราจรอยูใน 

 ลักษณะอันนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกการจราจร 

มาตรา 231

19. กระทำการใดๆ แกสิ่งที่ใชในการผลิตพลังงาน สื่อพลังงานไฟฟาหรือในการสงน้ำจน 

 เปนเหตุใหประชาชนขาดความสะดวก หรือนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกประชาชน 

มาตรา 254

20. หมิ่นประมาท มาตรา 326-328

21. ทำใหเสียทรัพย มาตรา 358-360

22. บุกรุก มาตรา 364, 365

23. ขัดคำสั่งเจาพนักงาน มาตรา 368

24. ทำลายประกาศหรือเอกสารที่เจาพนักงานผูกระทำตามหนาที่ ปดหรือแสดง มาตรา 369

25. สงเสียง/ทำใหเกิดเสียงอื้ออึงโดยไมมีเหตุสมควร มาตรา 370

26. พกพาอาวุธในทางสาธารณะโดยเปดเผย มาตรา 371

27. ทำใหทอระบายของโสโครก/ทางระบายน้ำ ขัดของ มาตรา 375

27. กระทำอันเปนการขัดขวางทางสาธารณะ จนเปนอุปสรรคตอความปลอดภัยและความ 

 สะดวกในการจราจร 

มาตรา 385

  

   1.2 พระราชบัญญัติอื่นๆ  

พระราชบัญญัติ มาตรา 

1. พ.ร.บ.อาวุธปน, เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปน  
 พ.ศ.2590 

มาตรา 72-85

2. พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 มาตรา 4, 9

3. พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มาตรา 128-159

4. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 108, 114, 
128, 148, 152

5. พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ.2530 มาตรา 41-50

6. พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 38-39, 71

7. พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 มาตรา 70-89
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติ มาตรา 

8. พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 15, 19, 29, 

31-33, 52, 54, 57

9. พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 144-156

10. พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 มาตรา 61-77

11. พ.ร.บ.จดแจงการพิมพ พ.ศ.2550 มาตรา 25-27

12. พ.ร.บ.วาดวยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 มาตรา 5-12, 14-16

13. พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 มาตรา 27, 31
 

  2. กรณีของภัยพิบัติ 

 ในการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นไมวาภัยนั้นเกิดจากการกระทำของมนุษย หรือเปนภัย

ธรรมชาติก็ตาม ในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน หรือการที่เจาพนักงานตำรวจจะดำเนินคดีกับ

บุคคลท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณดังกลาวไดเพียงใดน้ัน จะตองอาศัยอำนาจท่ีกำหนดไวในกฎหมาย        

ซึ่งบางเหตุการณจะตองอาศัยขอบังคับหรือกฎเกณฑจากกฎหมายหลายฉบับดวยกัน ตัวอยางเชน 

ประเภทของภัยพิบัติ กฎหมายที่เก่ียวของ 

1. การรั่วไหลของสารพิษ - ประมวลกฎหมายอาญา 

- พ.ร.บ.เดินเรือในนานน้ำไทย พ.ศ.2456 

- พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 

- พ.ร.บ.การรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ.2494 

- พ.ร.บ.พลังงานปรมณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 

- พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 

- พ.ร.บ.แร พ.ศ.2510 

- พ.ร.บ.ปุย พ.ศ.2518 

- พ.ร.บ.การขนสงทางบก พ.ศ.2522 

- พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

- พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 

- พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 

- พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 

- พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ.2525 

- พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ.2530 

- พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ประเภทของภัยพิบัติ กฎหมายที่เก่ียวของ 

 - พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 

- พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 

- พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 

- พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 

- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 แหงชาติ พ.ศ.2535 

- พ.ร.บ.ความรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

 จากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ.2551 

- พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ 

 แวดลอมในการทำงาน พ.ศ.2554 

2. อัคคีภัย/ไฟปา - ประมวลกฎหมาย 

- พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.2484 

- พ.ร.บ.อาวุธปน, เคร่ืองกระสุน, วัตถุระเบิด  

 ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ.2490 

- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 

- พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2504 

- พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 

- พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

- พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร  

 พ.ศ.2528 

- พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 

- พ.ร.บ.สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  

 พ.ศ.2537 

- พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ.2542 

- ระเบียบองคการสวนกลาง วาดวยการปองกัน  

 และระงับอัคคีภัย พ.ศ.2518 

- กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการ 

 บริหารจัดการและดำเนินการดานความปลอดภัย 

 อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน 

 เก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ
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พันตำรวจเอ
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ภาคผนวก 
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การบริหาร
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 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ
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การบริหาร
วิกฤตการณ
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เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ
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พันตำรวจเอ
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ
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ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
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การบริหาร
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การบริหาร
วิกฤตการณ
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ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ
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ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 
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การบริหาร
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ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
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พันตำรวจเอ
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติ 

กฎอัยการศึก 

พระพุทธศักราช 2457 

 

พระราชปรารภ 

 
 

 มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกลาเจาอยู

หัว ดำรัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศทราบท่ัวกันวากฎอัยการศึก ซึ่งไดตราเปนพระราชบัญญัติไวตั้งแต 

พ.ศ.2450 (ร.ศ.126) นั้น อำนาจเจาพนักงานฝายทหารท่ีจะกระทำการใดๆ ยังหาตรงกับระเบียบ

พิชัยสงคราม อันตองการของความเรียบรอยปราศจากภยั ซึ่งจะมีมาจากภายนอก หรือเกิดข้ึนภายใน

ไดโดยสะดวกไม บัดนี้ สมควรแกไขกฎอัยการศึกและเปล่ียนแปลงใหเหมาะกับกาลสมัย จึงทรง 

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกเลิกกฎอัยการศึก พ.ศ.2450 (ร.ศ.126) นั้นเสีย และใหใชกฎอัยการศึก

ซึ่งไดตราเปนพระราชบัญญัติขึ้นใหม ดังตอไปนี้ 

 

นามพระราชบัญญัติ 

 

 มาตรา 11 พระราชบัญญัตินี้ ใหเรียกวา “กฎอัยการศึก พ.ศ.2457” 

  

ใชพระราชบัญญัติที่ใดเมื่อใดตองประกาศ 

 

 มาตรา 2 เมื่อเวลามีเหตุอันจำเปนเพื่อรักษาความเรียบรอยปราศจากภัย ซึ่งจะมาจาก

ภายนอกหรือภายในราชอาณาจักรแลว จะไดมีประกาศพระบรมราชโองการใหใชกฎอัยการศึกทุก

มาตรา หรือแตบางมาตรา หรือขอความสวนใดสวนหน่ึงของมาตรา ตลอดจนการกำหนดเง่ือนไข 

แหงการใชบทบัญญัตินั้นบังคับในสวนหนึ่งสวนใดของราชอาณาจักรหรือตลอดทั่วราชอาณาจักร และ 

ถาไดประกาศใชเมื่อใด หรือ ณ ที่ใดแลว บรรดาขอความในพระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายใดๆ  

ซึ่งขัดกับความของกฎอัยการศึกที่ใหใชบังคับตองระงับและใชบทบัญญัติของกฎอัยการศึกที่ใหใช

บังคับนั้นแทน 

 1 ราชกิจจานุเบกษา เลม 31/-/หนา 388/13 กันยายน 2457 
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 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ลักษณะประกาศ 
 

 มาตรา 3 ถาไมไดประกาศใชกฎอัยการศึกทั่วพระราชอาณาจักร ในประกาศนั้นจแสดง
ใหปรากฏวา มณฑลใด ตำบลใด หรือเขตใดใชกฎอัยการศึก 
 

ผูมีอำนาจใชกฎอัยการศึก 
 

 มาตรา 4 เม่ือมีสงครามหรือจลาจลข้ึน ณ แหงใดใหผูบังคับบัญชาทหาร ณ ที่นั้น  
ซึ่งมีกำลังอยูใตบังคับไมนอยกวาหนึ่งกองพัน หรือเปนผูบังคับบัญชาในปอมหรือที่มั่นอยางใดๆ ของ
ทหารมีอำนาจประกาศใชกฎอัยการศึก เฉพาะในเขตอำนาจหนาที่ของกองทหารนั้นได แตจะตองรีบ
รายงานใหรัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุด 
 

เมื่อเลิกตองประกาศ 
 

 มาตรา 5 การที่จะเลิกใชกฎอัยการศึกแหงใดนั้น จะเปนไปไดตอมีประกาศกระแส
พระบรมราชโองการเสมอ 
 

อำนาจทหารเมื่อประกาศใชกฎอัยการศึก 
 

 มาตรา 6 ในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก ใหเจาหนาที่ฝายทหารมีอำนาจเหนือ            
เจาหนาที่ฝายพลเรือนในสวนที่เกี่ยวกับการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบ
เรียบรอยและเจาหนาที่ฝายพลเรือนตองปฏิบัติตามความตองการของเจาหนาที่ฝายทหาร 
 

อำนาจศาลทหาร และอำนาจศาลพลเรือน เมื่อประกาศใชกฎอัยการศึก 
 

 มาตรา 7 ในเขตท่ีประกาศใชกฎอัยการศึก ศาลพลเรือนคงมีอำนาจพิจารณาพิพากษา
คดีไดอยางปกติ เวนแตคดีที่อยูในอำนาจของศาลอาญาศึก และผูมีอำนาจประกาศใชกฎอัยการศึก         
มีอำนาจประกาศใหศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซึ่งการกระทำผิดเกิดขึ้นในเขตที่ประกาศ
ใชกฎอัยการศึกและในระหวางท่ีใชกฎอัยการศึกตามที่ระบุไวในบัญชีตอทายพระราชบัญญัตินี้ทุกขอ 
หรือแตบางขอและหรือบางสวนของขอใดขอหนึ่งได ทั้งมีอำนาจในการแกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิก
ประกาศ ดังกลาวนั้นดวย  
 ประกาศใหศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีตามความในวรรคแรก ใหมีผลบังคับ
เฉพาะคดีท่ีการกระทำความผิดเกิดข้ึนตั้งแตวันเวลาที่ระบุไวในประกาศ วันเวลาที่ระบุน้ันจะเปน 

วันเวลาที่ออกประกาศนั้นหรือภายหลังก็ได ประกาศเชนวานี้ใหโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาดวย 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 นอกจากกรณีดังกลาวแลว ถาคดีอาญาใดที่เกิดขึ้นในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึกมีเหตุ

พิเศษเกี่ยวกับความม่ันคงของประเทศ หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน ผูบัญชาการทหาร

สูงสุดจะสั่งใหพิจารณาพิพากษาคดีอาญานั้นในศาลทหารก็ได 

 มาตรา 7 ทวิ  ประกาศใหศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามความใน        

มาตรา 7 นั้น จะใหศาลทหารในทุกทองที่หรือแตบางทองที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตาม       

ที่กลาวในมาตรานั้นเทากันหรือมากนอยกวากันก็ได 

 มาตรา 7 ตรี เมื่อไดเลิกใชกฎอัยการศึกแลว ใหศาลทหารคงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี

อาญาที่ยังคงคางอยูในศาลนั้น และใหมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ยังมิไดฟองรองใน

ระหวางเวลาที่ใชกฎอัยการศึกนั้นดวย 

 

เจาหนาที่ฝายทหารมีอำนาจ 

 

 มาตรา 8 เมื่อประกาศใชกฎอัยการศึกในตำบลใด, เมืองใด, มณฑลใด, เจาหนาท่ีฝาย

ทหาร มีอำนาจเต็มท่ีจะตรวจคน, ที่จะเกณฑ, ที่จะหาม, ที่จะยึด, ที่จะเขาอาศัย, ที่จะทำลายหรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่, และที่จะขับไล 

 

การตรวจคน 

 

 มาตรา 9 การตรวจคนนั้น ใหมีอำนาจที่จะตรวจคน ดังตอไปนี้ 

 (1) ที่จะตรวจ คน บรรดาสิ่งซ่ึงจะเกณฑ หรือตองหาม หรือตองยึด หรือจะตองเขาอาศัย 

หรือมีไวในครอบครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย ทั้งมีอำนาจท่ีจะตรวจคนไดไมวาที่ตัวบุคคล ใน 

ยานพาหนะ เคหะสถาน สิ่งปลูกสราง หรือที่ใดๆ และไมวาเวลาใดๆ ทั้งส้ิน 

 (2) ที่จะตรวจขาวสาร จดหมาย โทรเลข หีบ หอ หรือสิ่งที่อื่นใดที่สงหรือมีไปมาถึงกัน         

ในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก 

 (3) ที่จะตรวจหนังสือ สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพโฆษณา บทหรือคำประพันธ 

 

การเกณฑ 

 

 มาตรา 10 การเกณฑนั้นใหมีอำนาจที่จะเกณฑไดดังนี้ 

 (1) ที่จะเกณฑพลเมืองใหชวยกำลังทหารในกิจการ  ซึ่งเน่ืองในการปองกันพระราช

อาณาจักร หรือชวยเหลือเกื้อหนุนราชการทหารทุกอยางทุกประการ 

 (2) ที่จะเกณฑยวดยาน, สัตวพาหนะ, เสบียงอาหาร, เครื่องศาตราวุธ, และเครื่องมือ

เครื่องใชตางๆ จากบุคคลหรือบริษัทใดๆ ซึ่งราชการทหารจะตองใชเปนกำลังในเวลาน้ันทุกอยาง 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การหาม 

 

 มาตรา 11 การหามนั้น ใหมีอำนาจท่ีจะหามไดดังนี้ 

 (1) ที่จะหามมั่วสุมประชุมกัน 

 (2) ที่จะหามออก จำหนาย จายหรือแจก ซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพบทหรือ

คำประพันธ 

 (3) ที่จะหามโฆษณา แสดงมหรสพ รับหรือสงซึ่งวิทยุ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุ

โทรทัศน 

 (4) ที่จะหามใชทางสาธารณะเพื่อการจราจรไมวาจะเปนทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ 

รวมถึงทางรถไฟและทางรถรางที่มีรถเดินดวย 

 (5) ที่จะหามมีหรือใชเคร่ืองมือส่ือสารหรืออาวุธ เคร่ืองอุปกรณของอาวุธ และเคมีภัณฑ

หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีคุณสมบัติทำใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสิน หรือท่ีอาจนำไปใชทำ

เปนเคมีภัณฑ หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติดังกลาวได 

 (6) ที่จะหามบุคคลออกนอกเคหะสถานภายในระหวางระยะเวลาท่ีกำหนด 

 (7) ที่จะหามบุคคลเขาไปหรืออาศัยอยูในเขตทองท่ีใด ซึ่งเจาหนาท่ีฝายทหารเห็นวา

เปนการจำเปนเพ่ือการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบรอยและเม่ือได

ประกาศหามเม่ือใดแลว ใหผูซึ่งอาศัยอยูในเขตนั้นออกไปจากเขตน้ันภายในกำหนดเวลาท่ีไดประกาศ

กำหนด 

 (8) ที่จะหามบุคคลกระทำหรือมีซ่ึงกิจการหรือสิ่งอื่นใดไดตามรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหมไดกำหนดไววาควรตองหามในเวลาที่ไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก 

 มาตรา 12 บรรดาส่ิงซึ่งกลาวไว ในมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 นั้น ถา 

เจาหนาที่ ฝายทหารเห็นเปนการจำเปน จะยึดไวชั่วคราวเพื่อมิใหเปนประโยชนแกราชศัตรู หรือ 

เพื่อเปนประโยชนแกราชการทหาร ก็มีอำนาจยึดได 

 

การเขาอาศัย 

 

 มาตรา 13 อำนาจการเขาพักอาศัยนั้น คือ ที่อาศัยใดๆ ซึ่งราชการทหารเห็นจำเปนจะใช

เปนประโยชนในราชการทหารแลว มีอำนาจอาศัยไดทุกแหง 

 

การทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี 

 

 มาตรา 14 การทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีนั้น  ใหมีอำนาจกระทำไดดังนี้ 

 (1) ถาแมการสงครามหรือรบสูเปนรองราชศัตรู มีอำนาจที่จะเผาบาน และสิ่งซึ่งเห็นวา
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
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 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 
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ี่เกี่ยวของ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
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การบริหาร
วิกฤตการณ
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ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

จะเปนกำลังแกราชศัตรู เมื่อกรมกองทหารถอยไปแลว หรือถาแมวาสิ่งใดๆ อยูในที่ซึ่งกีดกันการสูรบ

ก็ทำลายไดทั้งสิ้น 

 (2) มีอำนาจที่จะสรางที่มั่น หรือดัดแปลงภูมิประเทศหรือหมูบาน เมือง สำหรับการตอสู

ราชศัตรู หรือเตรียมการปองกันรักษา ตามความเห็นชอบของเจาหนาที่ฝายทหารไดทุกอยาง 

  

การขับไล 

 

 มาตรา 15 ถามีผูหนึ่งผูใด ซึ่งไมมีภูมิลำเนาอาศัยเปนหลักฐาน หรือเปนผูมาอาศัยใน

ตำบลน้ันช่ัวคราว เมื่อมีความสงสัยอยางหน่ึงอยางใดหรือจำเปนแลว มีอำนาจท่ีจะขับไลผูนั้นใหออก

ไปจากเมืองหรือตำบลนั้นได 

 มาตรา 15 ทวิ ในกรณีที่เจาหนาที่ฝายทหารมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดจะเปนราชศัตรู

หรือไดฝาฝนตอบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ หรือตอคำส่ังของเจาหนาที่ฝายทหารใหเจาหนาท่ี         

ฝายทหาร มีอำนาจกักตัวบุคคลนั้นไวเพื่อการสอบถามหรือตามความจำเปนของทางราชการทหารได       

แตตองกักไวไมเกินกวา 7 วัน 

 

รองขอคาเสียหายหรือคาปรับจากเจาหนาที่ฝายทหารไมได 

 

 มาตรา 16 ความเสียหายซ่ึงอาจบังเกิดขึ้นอยางหนึ่งอยางใด ในเร่ืองอำนาจของ 

เจาหนาท่ี ฝายทหาร ตามที่ไดกลาวมาแลวในมาตรา 8 และมาตรา 15 บุคคลหรือบริษัทใดๆ  

จะรองขอคาเสียหายหรือคาปรับอยางหน่ึงอยางใดแกเจาหนาที่ฝายทหารไมไดเลย เพราะอำนาจ 

ทั้งปวงที่เจาหนาท่ีฝายทหาร ไดปฏิบัติและดำเนินการตามกฎอัยการศึกนี้ เปนการสำหรับปองกัน 

พระมหากษัตริย ชาติ ศาสนา ดวยกำลังทหารใหดำรงคงอยูในความเจริญรุงเรืองเปนอิสรภาพและ

สงบเรียบรอยปราศจากราชศัตรูภายนอกและภายใน 

 

มอบอำนาจใหเจากระทรวง 

 

 มาตรา 17 ในเวลาปรกติสงบศึก เจากระทรวงซ่ึงบังคับบัญชาทหาร มีอำนาจตรากฎ

เสนาบดีข้ึนสำหรับบรรยายขอความ เพื่อใหมีความสะดวก และเรียบรอยในเวลาที่จะใชกฎอัยการศึก

ไดตามสมควร สวนในเวลาสงครามหรือจลาจล แมทัพใหญหรือแมทัพรองมีอำนาจออกขอบังคับ

บรรยายความเพ่ิมเติมใหการดำเนินไปตามความประสงคของกฎอัยการศึกน้ี และเมื่อไดประกาศกฎ

เสนาบดี หรือขอบังคับของแมทัพในทางราชการแลว ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของพระราชบัญญัตินี้ 

 ประกาศมา ณ วันที่ 27 สิงหาคม พระพุทธศักราช 2457 1386 ในรัชกาลปจจุบันนี้ 

 



178 การบริหารวิกฤตการณ และ กฎหมายที่เกี่ยวของ  พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา 

การบริหาร
วิกฤตการณ
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การบริหาร
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 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
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 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

บัญชีตอทาย 

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2502 

 

 ก. คดีที่เกี่ยวกับตัวบุคคลบางจำพวก 

  1. คดีที่ตำรวจกระทำความผิดในขณะปฏิบัติหนาที่ราชการสนาม 

  2. คดีที่บุคคลพลเรือนสังกัดในราชการทหารเปนผูถูกกลาวหาวากระทำความผิด            

ไมวาจะเก่ียวกับหนาที่ราชการหรือไม และไมวาจะไดกระทำความผิดในที่ใดๆ ในเขตที่ใชกฎอัยการศึก 

  3. คดีที่บุคคลใดๆ เปนผูถูกกลาวหาวากระทำความผิดรวมกับบุคคลที่อยูในอำนาจ

ศาลทหาร หรือรวมกับบุคคลดังกลาวใน 1. หรือ 2. ไมวาจะเปนตัวการหรือผูสนับสนุน 

  4. คดีที่บุคคลที่อยูในอำนาจศาลทหารเปนผูถูกกลาวหาวากระทำความผิดรวมกับ

บุคคลที่มิไดอยูในอำนาจศาลทหารไมวาจะเปนตัวการหรือผูสนับสนุน 

 ข. คดีที่เกี่ยวกับความผิดบางอยาง 

  1. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร 

  2. คดีที่มีขอกลาวหาวากระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยสำหรับใชในราชการทหาร

แหงกองทัพไทยหรือกองทัพพันธมิตรแหงประเทศไทย หรือความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย

ทหารไทยหรือทหารพันธมิตรแหงประเทศไทย ในขณะกระทำการตามหนาที่ หรือเพราะเหตุที่กระทำ

การตามหนาที่ 

  3. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ดังตอไปนี้ 

   (1) ความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท และผูสำเร็จ

ราชการแทนพระองค ตั้งแตมาตรา 107 ถึงมาตรา 112 

   (2) ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา 113 ถึง

มาตรา 118 

   (3) ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร ตั้งแตมาตรา 119 

ถึงมาตรา 129 

   (4) ความผิดตอสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ ตั้งแตมาตรา 130 ถึงมาตรา 135 

   (5) ความผิดตอเจาพนักงาน ตามมาตรา 137 เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการทหาร   

มาตรา 136 มาตรา 138 ถึงมาตรา 142 มาตรา 145 และมาตรา 146 

   (6) ความผิดตอตำแหนงหนาท่ีราชการ ตั้งแตมาตรา 147 ถึงมาตรา 154            

มาตรา 158 ถึงมาตรา 165 

   (7) ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม ตามมาตรา 172 เฉพาะที่เกี่ยวกับ

ราชการทหาร มาตรา 170 มาตรา 171 มาตรา 175 ถึงมาตรา 185 มาตรา 189 มาตรา 193  

มาตรา 197 และมาตรา 198 เฉพาะเมื่อศาลน้ันเปนศาลทหาร 

   (8) ความผิดตอตำแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ตามมาตรา 201 และมาตรา 202 
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 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
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 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
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การบริหาร
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 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 
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 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
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 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

   (9) ความผิดเก่ียวกับความสงบสุขของประชาชน ตั้งแตมาตรา 209 ถึงมาตรา 216 

   (10) ความผิดเก่ียวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชนต้ังแตมาตรา 217 

ถึงมาตรา 224 มาตรา 226 มาตรา 228 ถึงมาตรา 232 มาตรา 234 มาตรา 235 มาตรา 237 และ

มาตรา 238 

   (11) ความผิดเก่ียวกับดวงตรา แสตมป และตั๋ว ตั้งแตมาตรา 250 ถึงมาตรา 253 

เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการทหาร 

   (12) ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตั้งแตมาตรา 265 ถึงมาตรา 268 เฉพาะที่           

เก่ียวกับราชการทหาร 

   (13) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ตามมาตรา 336 มาตรา 339 และมาตรา 340 

  4. ความผิดตามกฎหมายวาดวยการเกณฑพลเมืองอุดหนุนราชการทหาร 

  5. ความผิดตามกฎหมายวาดวยเขตปลอดภัยในราชการทหาร 

  6. ความผิดตามกฎหมายวาดวยเครื่องแบบทหาร 

  7. ความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ตั้งแตมาตรา 45 ถึง          

มาตรา 49 

  8. ความผิดตามกฎหมายวาดวยฝน 

  9. ความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 

  10. ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันการกระทำอันเปนคอมมิวนิสต 
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ี่เกี่ยวของ 

พระราชกำหนดแกไขเพ่ิมเติมกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 พุทธศักราช 2485 

พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแกไขเพ่ิมเติมกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 พุทธศักราช 2485 

 

 มาตรา 3 สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาอนุมัติพระราชกำหนดแกไขเพิ่มเติม กฎอัยการศึก 

พ.ศ.2457 พุทธศักราช 2485 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 52 เมื่อวันที่ 2 

กรกฎาคม พุทธศักราช 2485 

 

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2487 

 

 มาตรา 8 บรรดาคดีอาญาที่คางพิจารณาอยูในศาลทหารในวันใชพระราชบัญญัตินี้        

ซึ่งศาลทหารไมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาตามความในพระราชบัญญัตินี้แลวนั้น ใหโอนมาใหศาล         

พลเรือนพิจารณาพิพากษาตอไป และใหพนักงานอัยการเขาเปนโจทกในคดีเหลานั้น ทั้งน้ี ไมตัดสิทธิ       

ผูเสียหายท่ีจะเขาเปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการ และใหนำบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญาใชบังคับตั้งแตวันที่โอนคดีมานั้น 

  

พระราชกำหนดแกไขเพ่ิมเตมิพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 พุทธศักราช 2488 

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2502 

 

 มาตรา 4 บรรดาอำนาจหนาที่ของแมทัพใหญตามความในมาตรา 17 แหงกฎอัยการ

ศึก พ.ศ.2457 ใหเปนอำนาจหนาที่ของผูบัญชาการทหารสูงสุด 

 มาตรา 6 พระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระท่ังประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 12 ฉบับ

ที่ 15 ฉบับท่ี 16 ฉบับท่ี 20 ฉบับท่ี 30 และฉบับที่ 41 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากกฎหมายวาดวย 

  กฎอัยการศึก ยังไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ประกอบกับบัญชีตอทาย 

  กฎหมายวาดวยกฎอัยการศึกสวนมากไดอางถึงความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา  

  ซึ่งไดถูกยกเลิกและใชประมวลกฎหมายอาญาแทน จึงเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติม 

  กฎหมายวาดวยกฎอัยการศึกเสียใหมใหเปนการสอดคลองตองกันดวย 

 

 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 303 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 251516 

 

 1 ราชกิจจานุเบกษา เลม 89/ตอนที่ 190/ฉบับพิเศษ หนา 11/13 ธันวาคม 2515 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

พระราชกำหนด 

การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ.2548 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2548 

เปนปที่ 60 ในรัชกาลปจจุบัน 
 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ           

ใหประกาศวา   

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน   

 พระราชกำหนดน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล       

ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 39 มาตรา 44 

มาตรา 48 มาตรา 50 และมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำได

โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 218 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงทรง         

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกำหนดขึ้นไว ดังตอไปนี้   

 มาตรา 1 พระราชกำหนดน้ีเรียกวา “พระราชกำหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548”  

 มาตรา 21 พระราชกำหนดนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป   

 มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน              

พ.ศ.2495   

 มาตรา 4 ในพระราชกำหนดนี้   

 “สถานการณฉุกเฉิน” หมายความวา สถานการณอันกระทบหรืออาจกระทบตอความสงบ

เรียบรอยของประชาชนหรือเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรืออาจทำใหประเทศหรือสวนใดสวนหนึ่ง

ของประเทศตกอยูในภาวะคับขันหรือมีการกระทำความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวล

กฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซึ่งจำเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพื่อรักษาไวซึ่งการปกครอง

 1 ราชกิจจานุเบกษา เลม 122 / ตอนที่ 58ก / หนา 1/16 กรกฎาคม 2548 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต ผลประโยชนของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย

ของประชาชน การดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุมครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบ

เรียบรอยหรือประโยชนสวนรวม หรือการปองปดหรือแกไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติ

สาธารณะอันมีมาอยางฉุกเฉินและรายแรง 

 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตาม            

พระราชกำหนดน้ี   

 มาตรา 5 เมื่อปรากฏวามีสถานการณฉุกเฉินเกิดข้ึนและนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรใช

กำลังเจาหนาท่ีฝายปกครองหรือตำรวจ  เจาหนาท่ีฝายพลเรือนหรือเจาหนาท่ีฝายทหารรวมกัน

ปองกัน แกไข ปราบปราม ระงับยับย้ัง ฟนฟูหรือชวยเหลือประชาชน ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็น

ชอบของคณะรัฐมนตร ีมีอำนาจประกาศสถานการณฉุกเฉินเพ่ือบังคับใช ทั่วราชอาณาจักรหรือใน

บางเขตบางทองท่ีไดตามความจำเปนแหงสถานการณ ในกรณีที่ไมอาจขอความเห็นชอบจากคณะ

รัฐมนตรีไดทันทวงที นายกรัฐมนตรีอาจประกาศสถานการณฉุกเฉินไปกอน แลวดำเนินการ ใหไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายในสามวัน หากมิไดดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะ

รัฐมนตรีภายในเวลาที่กำหนด หรือคณะรัฐมนตรีไมใหความเห็นชอบ ใหการประกาศสถานการณ

ฉุกเฉินดังกลาว เปนอันสิ้นสุดลง  

 การประกาศสถานการณฉุกเฉินตามวรรคหน่ึง ใหใชบังคับตลอดระยะเวลาท่ีนายกรัฐมนตรี

กำหนด แตตองไมเกินสามเดือนนับแตวันประกาศ ในกรณีท่ีมีความจำเปนตองขยายระยะเวลา ให

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศขยายระยะเวลาการใชบังคับออก

ไปอีกเปนคราวๆ คราวละไมเกินสามเดือน   

 เมื่อสถานการณฉุกเฉินส้ินสุดลงแลว หรือเมื่อคณะรัฐมนตรีไมใหความเห็นชอบหรือเม่ือสิ้น

สุดกำหนดเวลาตามวรรคสอง ใหนายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้น   

 มาตรา 6 ใหมีคณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉินคณะหนึ่ง ประกอบดวย              

รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนรองประธาน

กรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผูอำนวยการสำนักขาวกรอง

แหงชาติ อัยการสูงสุด ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ  

ผูบัญชาการทหารอากาศ ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ อธิบดีกรมการปกครอง และอธิบดีกรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเปนกรรมการ และเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เปนกรรมการและ

เลขานุการ มีอำนาจหนาที่ติดตามและตรวจสอบเหตุการณท่ีเกิดขึ้นท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ี

อาจเกิดสถานการณฉุกเฉินเพื่อเสนอแนะตอนายกรัฐมนตรีในกรณีที่มีความจำเปนตองประกาศ

สถานการณฉุกเฉินตามมาตรา 5 หรือสถานการณท่ีมีความรายแรงตามมาตรา 11 และในการใช
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มาตรการที่เหมาะสมตามพระราชกำหนดนี้ เพื่อการปองกัน แกไขหรือระงับสถานการณฉุกเฉินนั้น   

 ความในมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนการใชอำนาจของนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 5 ในการ

ประกาศสถานการณฉุกเฉินเมื่อมีเหตุการณจำเปนเรงดวนอันอาจเปนภัยตอประเทศหรือประชาชน  

 มาตรา 7 ในเขตทองที่ที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามมาตรา 5 ใหบรรดา

อำนาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงใดกระทรวงหน่ึงหรือหลายกระทรวง หรือที่เปนผูรักษาการ

ตามกฎหมายหรือท่ีมีอยูตามกฎหมายใดก็ตาม เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ              

บังคับ บัญชา หรือชวยในการปองกัน แกไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณฉุกเฉินหรือฟนฟู

หรือชวยเหลือประชาชน โอนมาเปนอำนาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีเปนการช่ัวคราว เพื่อใหการส่ัง

การและการแกไขสถานการณเปนไปโดยมีเอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ   

 การกำหนดใหอำนาจหนาที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายใดทั้งหมดหรือบางสวนเปนอำนาจ

หนาที่ของนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนด   

 ใหนายกรัฐมนตรีมีอำนาจแตงต้ังบุคคลเปนพนักงานเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตาม            

พระราชกำหนดนี้ และเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ไดรับโอนมาเปนอำนาจหนาที่ของนายก

รัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง โดยใหถือวาบุคคลที่ไดรับแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่เปนผูมีอำนาจตาม

กฎหมายน้ัน ในการน้ี นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหสวนราชการหรือพนักงานเจาหนาท่ีตาม

กฎหมายนั้นยังคงใชอำนาจหนาที่เชนเดิมตอไปก็ได แตตองปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่นายกรัฐมนตรี

กำหนด   

 ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีแตงตั้งขาราชการพลเรือน ตำรวจหรือทหารซึ่งมีตำแหนงไมต่ำกวา   

อธิบดี ผูบัญชาการตำรวจ แมทัพ หรือเทียบเทาเปนพนักงานเจาหนาท่ีและกำหนดใหเปนหัวหนา           

ผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน ในพ้ืนที่และบังคับบัญชาขาราชการและพนักงาน 

เจาหนาที่ ในการนี้ ใหการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการและขาราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งพนักงาน

เจาหนาที่เปนไปตามการส่ังการของหัวหนาผูรับผิดชอบน้ัน เวนแตการปฏิบัติหนาที่ทางทหารใหเปน

ไปตามกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับการใชกำลังทหาร แตจะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับ

แนวทางการดำเนินการที่ผูซึ่งไดรับแตงตั้งเปนหัวหนาผูรับผิดชอบกำหนด   

 ในกรณีที่มีความจำเปน คณะรัฐมนตรีอาจใหมีการจัดต้ังหนวยงานพิเศษเปนการเฉพาะเพื่อ

ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกำหนดนี้เปนการชั่วคราวได จนกวาจะยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉิน  

 นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนหน่ึงหรือหลายคนเปน 

ผูใชอำนาจตามวรรคหน่ึง วรรคสาม หรือวรรคส่ีแทน หรือมอบหมายใหเปนผูกำกับการปฏิบัติงาน

ของสวนราชการที่เกี่ยวของ พนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสาม หัวหนาผูรับผิดชอบตามวรรคสี่ และ

หนวยงาน ตามวรรคหาได และใหถือวาเปนผูบังคับบัญชาหัวหนาผูรับผิดชอบ ขาราชการ และ 

พนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ   

 มาตรา 8 เพ่ือประโยชนในการประสานการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่ประกาศสถานการณ

ฉุกเฉินใหเปนไปดวยความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพเหตุการณและความเปนอยูของ
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ประชาชนในเขตพ้ืนที่ นายกรัฐมนตรีหรือผูซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย อาจมีคำสั่งแตงต้ังคณะบุคคล

หรือบุคคลเปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่หรือเปนผูชวยเหลือพนักงาน 

เจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกำหนดนี้ได  

 ใหบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งตามวรรคหนึ่งไดรับความคุมครองเชนเดียวกับการปฏิบัติงาน

ของพนักงานเจาหนาที่ ทั้งนี้ ตามขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับแตงต้ัง   

 มาตรา 9 ในกรณีท่ีมีความจำเปนเพ่ือแกไขสถานการณฉุกเฉินใหยุติลงไดโดยเร็ว หรือ

ปองกันมิใหเกิดเหตุการณรายแรงมากขึ้น ใหนายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกขอกำหนด ดังตอไปนี้   

 (1) หามมิใหบุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาท่ีกำหนด เวนแตจะไดรับ

อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือเปนบุคคลซึ่งไดรับยกเวน   

 (2) หามมิใหมีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ หรือกระทำการใดอันเปนการยุยงใหเกิด

ความไมสงบเรียบรอย  

 (3) หามการเสนอขาว การจำหนาย หรือทำใหแพรหลายซ่ึงหนังสือ สิ่งพิมพ หรือสื่ออื่นใด

ที่มีขอความอันอาจทำใหประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนขอมูลขาวสารทำใหเกิด

ความเขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉินจนกระทบตอความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอยหรือ          

ศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือทั่วราชอาณาจักร  

 (4) หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ  หรือกำหนดเงื่อนไขการใช 

เสนทาง คมนาคมหรือการใชยานพาหนะ  

         (5) หามการใชอาคาร หรือเขาไปหรืออยูในสถานท่ีใดๆ  

         (6) ใหอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ที่กำหนดเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนดังกลาว 

หรือหามผูใดเขาไปในพื้นที่ที่กำหนด 

       ขอกำหนดตามวรรคหน่ึง จะกำหนดเง่ือนเวลาในการปฏิบัติตามขอกำหนดหรือเง่ือนไข          

ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ หรือมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่กำหนดพื้นที่และ            

รายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือมิใหมีการปฏิบัติที่กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนเกินสมควรแก

เหตุก็ได  

 มาตรา 10 เพื่อประโยชนในการแกไขปญหาในพื้นที่ที่เกิดสถานการณฉุกเฉินใหสามารถ

กระทำไดโดยรวดเร็ว นายกรัฐมนตรีอาจมอบอำนาจใหพนักงานเจาหนาท่ีผูซึ่งไดรับการแตงต้ังเปน

หัวหนาผูรับผิดชอบตามมาตรา 7 วรรคสี่ เปนผูใชอำนาจออกขอกำหนดตามมาตรา 9 แทนก็ได  

แตเมื่อดำเนินการแลวตองรีบรายงานใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว และถานายกรัฐมนตรีมิไดมี 

ขอกำหนด ในเรื่องเดียวกันภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่พนักงานเจาหนาที่ออกขอกำหนด  

ใหขอกำหนดนั้นเปนอันสิ้นผลใชบังคับ  

 มาตรา 11 ในกรณีที่สถานการณฉุกเฉินมีการกอการราย การใชกำลังประทุษรายตอชีวิต 

รางกาย หรือทรัพยสิน หรือมีเหตุอันควรเช่ือไดวามีการกระทำท่ีมีความรุนแรงกระทบตอความม่ันคง

ของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพยสินของรัฐหรือบุคคล และมีความจำเปนที่จะตองเรงแกไข
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ปญหาใหยุติไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ 

คณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศใหสถานการณฉุกเฉินนั้นเปนสถานการณที่มีความรายแรง และใหนำ

ความในมาตรา 5 และมาตรา 6 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม  

 เมื่อมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว นอกจากอำนาจตามมาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 และ       

มาตรา 10 ใหนายกรัฐมนตรีมีอำนาจดังตอไปนี้ดวย 

 (1) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยวาจะเปน  

ผูรวมกระทำการใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน หรือเปนผูใช ผูโฆษณา ผูสนับสนุนการกระทำเชนวาน้ัน 

หรือปกปดขอมูลเกี่ยวกับการกระทำใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน ทั้งนี้ เทาที่มีเหตุจำเปนเพื่อปองกันมิ

ใหบุคคลนั้นกระทำการหรือรวมมือกระทำการใดๆ อันจะทำใหเกิดเหตุการณรายแรง หรือเพ่ือใหเกิด

ความรวมมือ ในการระงับเหตุการณรายแรง  

 (2) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกใหบุคคลใดมารายงานตัวตอ

พนักงานเจาหนาท่ีหรือมาใหถอยคำหรือสงมอบเอกสารหรือหลักฐานใดท่ีเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ

ฉุกเฉิน  

         (3) ประกาศใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอำนาจออกคำส่ังยึดหรืออายัดอาวุธ สินคา             

เครื่องอุปโภค บริโภค เคมีภัณฑ หรือวัตถุอื่นใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา ไดใชหรือจะใชสิ่งนั้น        

เพื่อการกระทำการหรือสนับสนุนการกระทำใหเกิดเหตุสถานการณฉุกเฉิน  

 (4)  ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจออกคำสั่งตรวจคน  รื้อ  ถอน  หรือทำลายซึ่ง

อาคาร สิ่งปลูกสราง หรือสิ่งกีดขวาง ตามความจำเปนในการปฏิบัติหนาที่เพื่อระงับเหตุการณรายแรง

ใหยุติโดยเร็วและหากปลอยเน่ินชาจะทำใหไมอาจระงับเหตุการณไดทันทวงท ี 

         (5) ประกาศใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอำนาจออกคำส่ังตรวจสอบจดหมาย หนังสือ สิ่งพิมพ 

โทรเลข โทรศัพท หรือการสื่อสารดวยวิธีการอื่นใด ตลอดจนการสั่งระงับหรือยับยั้งการติดตอหรือ          

การสื่อสารใด เพื่อปองกันหรือระงับเหตุการณรายแรง โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กำหนดไวใน

กฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม  

         (6) ประกาศหามมิใหกระทำการใดๆ หรือสั่งใหกระทำการใดๆ เทาที่จำเปนแกการรักษา

ความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยของประชาชน 

         (7)  ประกาศใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอำนาจออกคำสั่งหามมิใหผูใดออกไปนอกราช

อาณาจักร เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการออกไปนอกราชอาณาจักรจะเปนการกระทบกระเทือนตอ

ความม่ันคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ  

         (8) ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจสั่งการใหคนตางดาวออกไปนอกราชอาณาจักร 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือไดวาเปนผูสนับสนุนการกระทำใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน ทั้งนี้ โดยใหนำ

กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองมาใชบังคับโดยอนุโลม  

         (9) ประกาศใหการซ้ือ ขาย ใช หรือมีไวในครอบครองซ่ึงอาวุธ สินคา เวชภัณฑ เคร่ือง

อุปโภค บริโภค เคมีภัณฑ หรือวัสดุอุปกรณอยางหน่ึงอยางใดซ่ึงอาจใชในการกอความไมสงบหรือ
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กอการรายตองรายงานหรือไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายก

รัฐมนตรีกำหนด  

         (10) ออกคำสั่งใหใชกำลังทหารเพื่อชวยเจาหนาที่ฝายปกครองหรือตำรวจระงับเหตุการณ

รายแรง หรือควบคุมสถานการณใหเกิดความสงบโดยดวน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ของทหารใหมี

อำนาจหนาที่เชนเดียวกับอำนาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกำหนดน้ี โดยการใช

อำนาจหนาที่ของฝายทหารจะทำไดในกรณีใด ไดเพียงใด ใหเปนไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่นายก

รัฐมนตรีกำหนด แตตองไมเกินกวากรณีที่มีการใชกฎอัยการศึก  

 เมื่อเหตุการณรายแรงตามวรรคหนึ่งยุติลงแลว ใหนายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศ

ตามมาตรานี้โดยเร็ว 

 มาตรา 12 ในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ตองสงสัยตามประกาศในมาตรา 11 (1) 

ใหพนักงานเจาหนาท่ีรองขอตอศาลท่ีมีเขตอำนาจหรือศาลอาญาเพ่ือขออนุญาตดำเนินการ เมื่อไดรับ

อนุญาตจากศาลแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอำนาจจับกุมและควบคุมตัวไดไมเกินเจ็ดวัน และตอง

ควบคุมไวในสถานท่ีที่กำหนดซึ่งไมใชสถานีตำรวจ ที่คุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจำ โดยจะปฏิบัติตอ            

บุคคลน้ันในลักษณะเปนผูกระทำความผิดมิได ในกรณีที่มีความจำเปนตองควบคุมตัวตอเพ่ือ

ประโยชนในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน ใหพนักงานเจาหนาท่ีรองขอตอศาลเพ่ือขยายระยะเวลา

การควบคุมตัวตอไดอีกคราวละเจ็ดวัน แตรวมระยะเวลาควบคุมตัวท้ังหมดตองไมเกินกวาสามสิบวัน 

เมื่อครบกำหนดแลว หากจะตองควบคุมตัวตอไป ใหดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา  

  ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่จัดทำรายงานเกี่ยวกับการจับกุมและ

ควบคุมตัวบุคคลน้ันเสนอตอศาลท่ีมีคำส่ังอนุญาตตามวรรคหน่ึง และจัดสำเนารายงานน้ันไว  

ณ ที่ทำการของพนักงานเจาหนาที่ เพื่อใหญาติของบุคคลน้ันสามารถขอดูรายงานดังกลาวไดตลอด

ระยะเวลาที่ควบคุมตัวบุคคลนั้นไว  

 การรองขออนุญาตตอศาลตามวรรคหนึ่ง ใหนำบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการขอออกหมาย

อาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม  

 มาตรา 13 สิ่งของหรือวัสดุอุปกรณที่ประกาศตามมาตรา 11 (9) หากเปนเครื่องมือหรือ

สวนหน่ึงของเคร่ืองมือที่ใชในการส่ือสาร นายกรัฐมนตรีอาจประกาศใหใชมาตรการดังกลาวทั่ว              

ราชอาณาจักรหรือในพื้นที่อื่นซึ่งมิไดประกาศสถานการณฉุกเฉินเพิ่มขึ้นดวยก็ได  

 มาตรา 14 ขอกำหนด ประกาศ และคำส่ังตามมาตรา 5 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 

มาตรา 11 และมาตรา 15 เมื่อมีผลใชบังคับแลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย 

       มาตรา 15 ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีอำนาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่

ตามพระราชกำหนดน้ีเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอำนาจหนาที่เปนพนักงาน

ฝายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ ตามท่ีนายกรัฐมนตรี

ประกาศกำหนด  
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         มาตรา 16 ขอกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือการกระทำตามพระราชกำหนดนี้ไมอยูใน

บังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

         มาตรา 17 พนักงานเจาหนาที่และผูมีอำนาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตาม

พระราชกำหนดนี้ไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา หรือทางวินัย เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ในการ

ระงับหรือปองกันการกระทำผิดกฎหมาย หากเปนการกระทำที่สุจริต ไมเลือกปฏิบัติ และไมเกิน

สมควรแกเหตุหรือไมเกินกวากรณีจำเปน แตไมตัดสิทธิผูไดรับความเสียหายที่จะเรียกรองคาเสียหาย

จากทางราชการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  

         มาตรา 18 ผูใดฝาฝนขอกำหนด ประกาศ หรือคำส่ังที่ออกตามมาตรา 9 มาตรา 10           

มาตรา 11 หรือมาตรา 13 ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจำ

ทั้งปรับ  

         มาตรา 19 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตาม พระราชกำหนดน้ี 

 

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

 นายกรัฐมนตรี           
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พระราชบัญญัติ 

การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

พ.ศ.2551 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ.2551 

เปนปที่ 63 ในรัชกาลปจจุบัน 
 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ          

ใหประกาศวา   

 โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

 พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซึ่งมาตรา 29 และมาตรา 31 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 

และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย  

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติ ขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปน้ี  

 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายใน         

ราชอาณาจักร พ.ศ.2551”  

 มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแต วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เปนตนไป  

 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้   

 “การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร” หมายความวา การดําเนินการเพ่ือปองกัน 

ควบคุม แกไข และฟนฟูสถานการณใด ที่เปนภัยหรืออาจเปนภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่

กอใหเกิดความไมสงบสุข ทําลาย หรือทําความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินของประชาชนหรือ

ของรัฐ ใหกลับสูสภาวะปกติเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ  

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน           

ราชอาณาจักร  

 “ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

 1 ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 / ตอนที่ 39ก / หนา 33/27 กุมภาพันธ 2551 
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 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นของรัฐ แตไมรวมถึงศาลและองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของหนวยงานของรัฐ 

 “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งผูอํานวยการแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราช

บัญญัตินี้    

 “จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร  

 “ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

 มาตรา 4 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

หมวด 1 

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

 

 

 มาตรา 5 ใหจัดต้ังกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เรียกโดยยอ

วา “กอ.รมน.” ขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักร  

 กอ.รมน. มีฐานะเปนสวนราชการรูปแบบเฉพาะอยูภายใตการบังคับบัญชาข้ึนตรงตอนายก

รัฐมนตรี โดยวิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงาน การจัดโครงสราง การแบงสวนงานและ

อำนาจหนาที่ของสวนงาน และอัตรากําลังใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  

 ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลเปนผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน             

ราชอาณาจักร เรียกโดยยอวา “ผอ.รมน.” เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงาน และลูกจางใน 

กอ.รมน. และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน. โดยมีผูบัญชาการทหารบกเปนรองผูอํา

นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   

 ผูอํานวยการอาจแตงตั้งผูชวยผูอํานวยการจากขาราชการในสังกัด กอ.รมน. หรือเจาหนาที่

ของรัฐอื่นไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงโครงสรางและการแบงสวนงานภายในของ กอ.รมน.   

 ใหเสนาธิการทหารบกเปนเลขาธิการ กอ.รมน. มีหนาที่รับผิดชอบงานอํานวยการและ

ธุรการของ กอ.รมน.    

 รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ และเลขาธิการ กอ.รมน. มีอํานาจบังคับบัญชา

ขาราชการ พนักงาน และลูกจางใน กอ.รมน. รองจากผูอํานวยการและมีอํานาจหนาที่อื่นตามท่ีผูอํา

นวยการกําหนด   

 ใหผูอํานวยการมีอํานาจทาํนิติกรรม ฟองคดี ถูกฟองคดี และดําเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดี

อันเก่ียวเนื่องกับอํานาจหนาที่ของ กอ.รมน. ทั้งนี้ โดยกระทําในนามของสํานักนายกรัฐมนตรี 
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 ในการปฏิบัติหนาท่ี และการใชอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอํานวยการจะมอบอํานาจ

เปนหนังสือใหรองผูอํานวยการเปนผูปฏิบัติหรือใชอํานาจแทนก็ได  

 มาตรา 6 ให กอ.รมน. เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและ

กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง  

 มาตรา 7 ให กอ.รมน. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้  

 (1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโนมของสถานการณท่ีอาจกอใหเกิดภัยคุกคาม

ดานความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป  

 (2) อํานวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ใหมีอํานาจหนาที่

เสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาใหความเห็น

ชอบ เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางน้ัน  

 (3) อํานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของในการ

ดําเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตาม (2) ในการน้ี คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให

กอ.รมน. มีอํานาจในการกํากับการดําเนินการของหนวยงานของรัฐตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย

ก็ได  

 (4) เสริมสรางใหประชาชนตระหนักในหนาที่ที่ตองพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย สรางความรักความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการปองกัน และแกไขปญหาตางๆ ที่กระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและความ

สงบเรียบรอยของสังคม  

 (5) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญั ติหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี  สภาความมั่นคงแหง

ชาติ หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

 มาตรา 8 นอกจากการมอบอํานาจตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน

แลว บรรดาอํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการตามพระราชบัญญัติน้ี ผูอํานวยการจะมอบอํานาจให 

ผอ.รมน.ภาค ผอ.รมน.จังหวัด หรือผูอํานวยการศูนยหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนปฏิบัติ

แทนก็ได  

 มาตรา 9 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของ กอ.รมน. ตามพระราช

บัญญัตินี้ใหหนวยงานของรัฐจัดสงเจาหนาท่ีของรัฐไปปฏิบัติหนาท่ีใน กอ.รมน.ตามท่ีผูอํานวยการ

รองขอและใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลหรือองคกรอื่นที่มีอํานาจหนาที่ ทํานองเดียวกันของ

หนวยงาน ของรัฐน้ัน จัดใหหนวยงานของรัฐท่ีจัดสงเจาหนาท่ีของรัฐไปปฏิบัติหนาที่ยัง กอ.รมน. มี

อัตรากําลังแทนตามความจําเปนแตไมเกินจํานวนอัตรากําลังที่จัดสงไป  

 มาตรา 10 ใหมีคณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรคณะ

หนึ่ง ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายเปนประธาน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธาน รัฐมนตรี
วาการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
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ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อัยการสูงสุด 
เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบ
ประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ  
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลางและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนกรรมการ 
และเลขาธิการ กอ.รมน. เปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูอํานวยการแตงตั้งขาราชการ.น 
กอ.รมน. เปนผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน  
 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่กํากับ ใหคําปรึกษาและเสนอแนะตอ กอ.รมน. ในการ
ปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่ของ กอ.รมน. รวมตลอดทั้งอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้    
 (1) วางระเบียบเกี่ยวกับการอํานวยการและประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
ในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
 (2) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด 
 (3) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงินการคลัง การพัสดุและการจัดการทรัพย
สินของ กอ.รมน.  
 (4)  แตงตั้งคณะท่ีปรึกษา กอ.รมน. โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในภาคสวน
ตางๆ อยางนอย ใหประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหรือมีประสบการณ ดานรัฐศาสตร รัฐประศาสน
ศาสตร นิติศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การแกไข
ปญหาโดยสันติวิธี การรักษาความม่ันคงของรัฐ สื่อมวลชน และมีหนาท่ีในการเสนอแนะการแกไข
ปญหาหรือปองกันภัยที่จะเกิดขึ้น และใหคําปรึกษาตามที่คณะกรรมการหารือ  
 (5)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 (6)  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  
 มาตรา 11 เม่ือมีกรณีจําเปนในอันที่จะรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ในพ้ืนที่
ของกองทัพภาคใด คณะกรรมการโดยคําเสนอแนะของผูอํานวยการจะมีมติใหกองทัพภาคนั้น จัดให
มีกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค เรียกโดยยอวา “กอ.รมน.ภาค” ก็ได   
 ให กอ.รมน.ภาค เปนหนวยงานข้ึนตรงตอ กอ.รมน. โดยมีแมทัพภาคเปนผูอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในภาค เรียกโดยยอวา “ผอ.รมน.ภาค” มีหนาท่ีรับผิดชอบและสนับสนุน               
การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคตามที่ผูอํานวยการ
มอบหมาย    
 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของ กอ.รมน.ภาค ใหผูอํานวยการมีอํานาจแตงตั้ง
ขาราชการและลูกจางของกองทัพภาค รวมตลอดท้ังขาราชการ พนักงาน และลูกจางของหนวยงาน
ของรัฐที่อยูในเขตพื้นที่ใหมาปฏิบัติงานประจําหรือเปนครั้งคราวใน กอ.รมน.ภาคไดตามที่ 

ผอ.รมน.ภาค เสนอ ผอ.รมน.ภาค เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงาน และลูกจางที่ไดรับคําสั่งให

มาปฏิบัติงานใน กอ.รมน.ภาค และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.ภาค  
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 การจัดโครงสราง การแบงสวนงานและอํานาจหนาที่ อัตรากําลัง และการบริหารงานของ 

สวนงานภายใน กอ.รมน.ภาค ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนดตามขอเสนอของ ผอ.รมน.ภาค 

 ให กอ.รมน. และกองทัพภาคพิจารณาใหการสนับสนุนดานบุคลากร งบประมาณและ

ทรัพยสิน ในการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค ตามที่ ผอ.รมน.ภาค รองขอ และใหนําความใน 

มาตรา 9 มาใชบังคับกับ กอ.รมน.ภาค ดวยโดยอนุโลม  

 มาตรา 12 เพื่อประโยชนในการสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหาหรือปองกันภัย         

ที่จะเกิดขึ้น ผอ.รมน.ภาค อาจแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาคขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย 

ประธานกรรมการและกรรมการมีจํานวนไมเกินหาสิบคน โดยแตงต้ังจากผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของ

ประชาชนในพื้นที่ ทุกภาคสวน มีหนาที่ในการเสนอแนะการแกไขปญหาหรือปองกันภัยท่ีจะเกิดขึ้น 

และใหคําปรึกษาตามที ่ผอ.รมน.ภาค รองขอ  

 มาตรา 13 เพื่อประโยชนในการสนับสนุน ชวยเหลือ และปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่

ของ กอ.รมน.ภาค ตามมาตรา 11 ผอ.รมน.ภาค โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวง

มหาดไทยและผูอํานวยการจะต้ังกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด เรียกโดยยอวา 

“กอ.รมน.จังหวัด” ขึ้นในจังหวัดที่อยูในเขตของกองทัพภาคเปนหนวยงานข้ึนตรงตอ กอ.รมน.ภาค 

ก็ได โดยมีหนาที่รับผิดชอบ และสนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของจังหวัด

นั้นตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย และใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

จังหวัด เรียกโดยยอวา “ผอ.รมน.จังหวัด” เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง และ

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัด  

      การจัดโครงสราง การแบงสวนงานและอํานาจหนาที่ อัตรากําลัง และการบริหารงานของ

สวนงานภายใน กอ.รมน.จังหวัด ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนด  

 ให กอ.รมน. และจังหวัดพิจารณาใหการสนับสนุนดานบุคลากร งบประมาณและทรัพยสิน

ในการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด ตามท่ี ผอ.รมน.จังหวัด รองขอ และใหนําความในมาตรา 9                       

มาใชบงัคับกับ กอ.รมน.จังหวัด ดวยโดยอนุโลม  

 มาตรา 14 เพื่อประโยชนในการสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหาหรือปองกันภัย        

ที่จะเกิดขึ้น ผอ.รมน.จังหวัด อาจแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษา กอ.รมน.จังหวัดขึ้นคณะหน่ึง 

ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการมีจํานวนไมเกินสามสิบคน โดยแตงต้ังจากผูซึ่งเปนที่

ยอมรับนับถือของประชาชนในพื้นท่ีทุกภาคสวน มีหนาที่ในการเสนอแนะการแกไขปญหาหรือ

ปองกันภัยที่จะเกิดขึ้น และใหคําปรึกษาตามที่ ผอ.รมน.จังหวัด รองขอ 
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หมวด 2 

ภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 

 มาตรา 15 ในกรณีท่ีปรากฏเหตุการณ อันกระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักร

แตยังไมมีความจําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน และเหตุการณนั้นมีแนวโนมท่ีจะมีอยูตอไปเปนเวลานาน ทั้งอยูในอํานาจหนาที่

หรือความรับผิดชอบในการแกไขปญหาของหนวยงานของรัฐหลายหนวย คณะรัฐมนตรีจะมีมติ 

มอบหมาย ให กอ.รมน. เปนผูรับผิดชอบในการปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือ

บรรเทาเหตุการณ ที่กระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักรน้ันภายในพื้นที่และระยะเวลาที่

กําหนดได ทั้งนี้ ใหประกาศใหทราบโดยทั่วไป  

 ในกรณีที่เหตุการณตามวรรคหน่ึงสิ้นสุดลงหรือสามารถดําเนินการแกไขไดตามอํานาจ

หนาท่ีของหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบตามปกติ  ใหนายกรัฐมนตรีประกาศใหอํานาจหนาที่ของ 

กอ.รมน. ที่ไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง และใหนายกรัฐมนตรีรายงานผลตอสภาผูแทนราษฎร

และวุฒิสภาทราบโดยเร็ว  

 มาตรา 16 ในการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายตามมาตรา 15 ให กอ.รมน.                       

มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ีดวย  

 (1) ปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทาเหตุการณที่กระทบตอความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักรตามที่ไดรับมอบหมายตามมาตรา 15  

 (2) จัดทําแผนการดําเนินการตาม (1) เสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ  

 (3) กํากับ ติดตาม และเรงรัดหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของใหดําเนิน

การ หรือบูรณาการในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนตาม (2)  

 (4) สั่งใหเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีพฤติกรรมวาจะเปนภัยตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

หรือเปนอุปสรรคตอการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรออกจากพื้นที่ที่กําหนด  

 ในการจัดทําแผนตาม (2) ให กอ.รมน. ประชุมหารือกับสํานกังานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

และหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของดวย และในการน้ีใหจัดทําแผนเผชิญเหตุในแตละสถานการณที่คาด

วาจะเกิดขึ้น  

 ในกรณีที่มีคําสั่งตาม (4) แลว ให กอ.รมน. แจงใหหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาที่ของรัฐ        

ผูนั้นสังกัดทราบพรอมดวยเหตุผล และใหเจาหนาที่ของรัฐซึ่งไดรับคําสั่งใหออกจากพื้นที่นั้นไป

รายงานตัวยังหนวยงานของรัฐท่ีตนสังกัดโดยเร็ว ในการน้ี ใหหนวยงานของรัฐเจาสังกัดดําเนินการอ

อกคําสั่งใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นพนจากตําแหนงหนาที่ หรือพนจากการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ตามที่

กำหนดไวในคำสั่งดังกลาว  

 เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ตามวรรคหน่ึง  ถามีความจําเปนที่ 

กอ.รมน. ตองใชอํานาจหรือหนาท่ีตามกฎหมายใดท่ีอยูในอํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบของ
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หนวยงานของรัฐใด ใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจแตงต้ังผูดํารงตําแหนงใดๆ ใน กอ.รมน.เปนเจาพนักงาน
หรือพนักงานเจาหนาที่ ตามกฎหมายน้ัน หรือมีมติใหหนวยงานของรัฐน้ันมอบอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบตามกฎหมายในเร่ืองดังกลาว ให กอ.รมน. ดําเนินการแทนหรือมีอํานาจดําเนินการ
ดวยภายในพ้ืนท่ี และระยะเวลา  ที่กําหนด ทั้งนี้ ตองกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการใชอํานา
จนั้นไวดวย  
 มาตรา 17 ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณที่กระทบตอ
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักรใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ในมาตรา 16 ในเขตพ้ืนที่ใดพื้นที่หนึ่ง                   
ใหผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจจัดตั้งศูนยอํานวยการ หรือหนวยงานท่ี
เรียกช่ืออยางอื่นเพื่อปฏิบัติภารกิจอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางเปนการเฉพาะก็ได  
 โครงสราง อัตรากําลัง การบริหารจัดการ อํานาจหนาที่ การกํากับติดตามหรือบังคับบัญชา
ศูนยอํานวยการหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอื่นตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการ  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใหนําความใน 
มาตรา 9 มาใชบังคับกับศูนยหรือหนวยงานตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม โดยใหอํานาจของผูอํานวยการ
เปนอํานาจของผูอํานวยการศูนยหรือหัวหนาหนวยงานนั้น  
 มาตรา 18 เพื่อประโยชนในการปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแกไขหรือบรรเทา
เหตุการณภายในพื้นที่ตามมาตรา 15 ใหผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ 
ออกขอกําหนด ดังตอไปน้ี  
 (1) ใหเจาหนาที่ของรัฐท่ีเกี่ยวของปฏิบัติการหรืองดเวนการปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด 
 (2) หามเขาหรือใหออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กําหนดในหวงเวลาที่ปฏิบัติการ 
เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือเปนบุคคลซึ่งไดรับการยกเวน  
 (3) หามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กําหนด  
 (4)  หามนําอาวุธออกนอกเคหสถาน  
 (5) หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ หรือกําหนดเงื่อนไขการใชเสนทาง 
คมนาคมหรือการใชยานพาหนะ  
 (6) ใหบุคคลปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดอันเกี่ยวกับเครื่องมือหรือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของประชาชน  
 ขอกําหนดตามวรรคหน่ึงจะกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวดวยก็ได          
ทั้งนี้ การกําหนดดังกลาวตองไมกอความเดือดรอนแกประชาชนเกินสมควรแกเหตุ  
 มาตรา 19 ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา 16 (1) ใหผูอํานวยการและ
พนักงานเจาหนาที่ที่ผูอํานวยการมอบหมาย เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ และ 
รวมเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 มาตรา 20 ในการใชอํานาจของ กอ.รมน. ตามมาตรา 16 (1) ถากอใหเกิดความ              
เสียหายแกประชาชนผูสุจริต ให กอ.รมน. จัดใหผูนั้นไดรับการชดเชยคาเสียหายตามควรแกกรณี                      
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  
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 มาตรา 21 ภายในเขตพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให กอ.รมน. ดําเนินการตามมาตรา 15           

หากปรากฏวาผูใดตองหาวาไดกระทําความผิดอันมีผลกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด แตกลับใจเขามอบตัวตอพนักงานเจาหนาท่ีหรือเปนกรณีที่พนักงานสอบสวน

ไดดําเนินการสอบสวนแลว ปรากฏวาผูนั้นไดกระทําไปเพราะหลงผิดหรือรูเทาไมถึงการณและ 

การเปดโอกาสใหผูนั้นกลับตัวจะเปนประโยชนตอการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  

ในการนี้ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนการสอบสวนของผูตองหานั้น พรอมทั้งความเห็นของพนักงาน

สอบสวนไปใหผูอํานวยการ     

 ในกรณีที่ผูอํานวยการเห็นดวยกับความเห็นของพนักงานสอบสวนใหสงสํานวนพรอม              

ความเห็นของผูอํานวยการใหพนักงานอัยการเพ่ือยื่นคํารองตอศาล หากเห็นสมควรศาลอาจส่ังใหสง        

ผูตองหาน้ันใหผูอํานวยการเพื่อเขารับการอบรม ณ สถานที่ที่กําหนด เปนเวลาไมเกินหกเดือนและ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนที่ศาลกําหนดดวยก็ได  

 การดําเนินการตามวรรคสอง ใหศาลสั่งไดตอเมื่อผูตองหานั้นยินยอมเขารับการอบรมและ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว   

 เมื่อผูตองหาไดเขารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนดดังกลาวแลว สิทธินํา

คดีอาญามาฟองผูตองหานั้นเปนอันระงับไป 

 มาตรา 22 พนักงานเจาหนาท่ีซึ่งปฏิบัติหนาท่ีภายในพ้ืนท่ีที่กําหนดตามมาตรา 15 อาจ

ไดรับคาตอบแทนพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด   

 พนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งผูใดเจ็บปวย เสียชีวิต ทุพพลภาพ พิการ หรือสูญเสีย

อวัยวะ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ ใหไดรบัสิทธิประโยชนอื่นนอกเหนือจากที่มีกฎหมายกําหนด 

ทั้งนี้ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  

 มาตรา 23 บรรดาขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามหมวดนี้ไมอยูในบังคับ

ของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง   

 การดําเนินคดีใดๆ อันเนื่องมาจากขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตามหมวดน้ี 

ใหอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม ทั้งนี้ ในกรณีท่ีศาลจะตองพิจารณาเพื่อใชมาตรการหรือวิธีการ

ชั่วคราว กอนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา แลวแตกรณี ใหศาลเรียกเจาพนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งออกขอกําหนด ประกาศ 

หรือคําสั่งหรือกระทําการน้ัน มาเพ่ือชี้แจงขอเท็จจริง รายงาน หรือแสดงเหตุผลเพ่ือประกอบการ

พิจารณาสั่งใชมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวดังกลาวดวย 
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 การบริหาร
วิกฤตการณ
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
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การบริหาร
วิกฤตการณ
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

หมวด 3 

บทกําหนดโทษ 

 

 มาตรา 24 ผูใดฝาฝนขอกําหนดที่ออกตามมาตรา 18 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 

 มาตรา 25 ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ขาราชการ พนักงาน

ลูกจาง และอัตรากําลังของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ี 

ที่ 205/2549 เรื่อง การจัดตั้งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ลงวันที ่30 ตุลาคม พ.ศ.2549 

มาเปนของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้  

 มาตรา 26 ใหศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต และกองบัญชาการผสม

พลเรือน ตํารวจ ทหาร ที่จัดตั้งขึ้นตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 207/2549 เร่ือง การบริหาร

ราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2549 เปนศูนยอํานวยการหรือหนวยงาน

ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัตินี้ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  

   พลเอก สุรยุทธ จุลานนท  

         นายกรัฐมนตรี 

 



197พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา          การบริหารวิกฤตการณ  และ กฎหมายที่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติ 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ.2550 
 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2550 
เปนปที่ 62 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ         

ใหประกาศวา 

 โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคำแนะนำและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปน้ี 

 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย         

พ.ศ.2550” 

 มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกำหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

 มาตรา 3  ใหยกเลิก 

 (1) พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.2522  

 (2)  พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542 

 มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “สาธารณภัย” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย         

โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบตอ

สาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทำใหเกิดข้ึน อุบัติเหต ุหรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแก

ชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และให

หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย 

 “ภัยทางอากาศ” หมายความวา ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 

 “การกอวินาศกรรม” หมายความวา การกระทำใดๆ อันเปนการมุงทำลายทรัพยสินของ

 1 ราชกิจจานุเบกษา เลม 124/ตอนที่ 52 ก/หนา 1/7 กันยายน 2550 



198 การบริหารวิกฤตการณ และ กฎหมายที่เกี่ยวของ  พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา 

การบริหาร
วิกฤตการณ
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
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การบริหาร
วิกฤตการณ
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
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การบริหาร
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 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหนวงเหนี่ยวระบบ            

การปฏิบัติงานใดๆ ตลอดจนการประทุษรายตอบุคคลอันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการ

เมืองการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ โดยมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของรัฐ 

 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนและหนวยงาน 

อื่นของรัฐ แตไมหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตำบล เทศบาล องคการ

บริหารสวนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

 “องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนที่” หมายความวา องคการบริหารสวนตำบล เทศบาล

เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตไมหมายความรวมถึงองคการ

บริหารสวนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

 “จังหวัด” ไมหมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร 

 “อำเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอำเภอ แตไมหมายความรวมถึงเขตในกรุงเทพมหานคร 

 “นายอำเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอำเภอผูเปนหัวหนาประจำกิ่งอำเภอ 

 “ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตำบล นายกเทศมนตรี นายก

เมืองพัทยา และหัวหนาผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนที่อื่น 

 “ผูบัญชาการ” หมายความวา ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

 “ผูอำนวยการ” หมายความวา ผูอำนวยการกลาง ผูอำนวยการจังหวัด ผูอำนวยการอำเภอ 

ผูอำนวยการทองถิ่น และผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 

 “เจาพนักงาน” หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยในพื้นที่ตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 “อาสาสมัคร” หมายความวา อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให

มีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

หมวด 1 

บททั่วไป 

 

 มาตรา 6 ใหมีคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ เรียกโดยยอวา 

“กปภ.ช.” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน

ประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง                  
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 
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 และ กฎหมายท
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การบริหาร
วิกฤตการณ
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
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การบริหาร
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธานกรรมการคนท่ีสอง ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง         

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวง

คมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ ผูบัญชาการตำรวจแหง

ชาติ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ 

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมี

ความรู ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณที่เกี่ยวของกับการผังเมือง และการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย เปนกรรมการ 

 ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ และใหแตงต้ังขาราชการในกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจำนวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

 มาตรา 7 ให กปภ.ช. มีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

 (1) กำหนดนโยบายในการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

 (2)  พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ตาม        

มาตรา 11(1) กอนเสนอคณะรัฐมนตรี 

 (3)  บูรณาการพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวางหนวยงานของรัฐ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพ 

 (4)  ใหคำแนะนำ ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

 (5)  วางระเบียบเก่ียวกับคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายในการดำเนินการปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 (6)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี          

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 ในการปฏิบัติการตามอำนาจหนาที่ในวรรคหน่ึง กปภ.ช. จะแตงต้ังคณะอนุกรรมการ           

เพื่อปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดแทนหรือตามที่มอบหมายก็ได ทั้งนี้ ใหนำบทบัญญัติในมาตรา 10                  

มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามอำนาจหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง กปภ.ช. อาจเรียกให 

หนวยงาน ของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานของภาคเอกชนที่เกี่ยวของมารวม

ประชุม หรือชี้แจงหรือใหขอมูลก็ได 

 มาตรา 8 ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตำแหนงคราวละส่ีป 

 ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตำแหนงกอนวาระ หรือในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรี       

แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยู

ในตำแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงแทน หรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูใน

ตำแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงต้ังไวแลว 
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การบริหาร
วิกฤตการณ
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหน่ึง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรง         
คุณวุฒิใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระน้ัน อยูในตำแหนงเพื่อดำเนินงาน
ตอไป จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม  
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังอีกได ทั้งนี้ ไมเกิน
สองวาระติดตอกัน 
 มาตรา 9 นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระตามมาตรา 8 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตำแหนงเมื่อ 
 (1) ตาย 
 (2)  ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
 (3)  คณะรัฐมนตรีใหออก 
 (4)  เปนบุคคลลมละลาย 
 (5)  เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (6)  ไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ได 
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 มาตรา 10 การประชุมของ กปภ.ช. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
ใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ถารองประธานคนที่หนึ่งไมอยูในที่ประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานคนที่สองเปนประธานในที่ประชุม ถาประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการท้ังสองไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  
ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมสำหรับการประชุมคราวนั้น 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลง
คะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 มาตรา 11 ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานกลางของรัฐ ในการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (1)  จัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติเสนอ กปภ.ช. เพื่อขออนุมัตติอ
คณะรัฐมนตรี 
 (2)  จัดใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมี
ประสิทธิภาพ 
 (3)  ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ใหการสนับสนุน และชวยเหลือหนวยงานของรัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภาคเอกชน ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ใหการสงเคราะหเบ้ืองตนแกผูประสบภัย ผูไดรับภยันตราย หรือผูไดรับความเสียหายจากสาธารณภัย 
 (4)  แนะนำ ใหคำปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย           
แกหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภาคเอกชน 
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การบริหาร
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 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 (5)  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยในแตละระดับ 

 (6)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี       

ผูบัญชาการ นายกรัฐมนตรี กปภ.ช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติตาม (1) แลวให

หนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนดังกลาว  

 ในการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติตาม (1) ใหกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยรวมกับหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของและตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ

ประเภทมาปรึกษาหารือและจัดทำ ทั้งนี้ จะจัดใหหนวยงานภาคเอกชนเสนอขอมูลหรือความเห็นเพื่อ

ประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนดวยก็ได 

 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตาม (3) (4) (5) และ (6) กรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจะจัดใหมีศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยข้ึนในบางจังหวัดเพื่อปฏิบัติงานในจังหวัด

นั้นและจังหวัดอื่นที่อยูใกลเคียงกันไดตามความจำเปน และจะใหมีสำนักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดขึ้น เพื่อกำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

จังหวัด หรือตามที่ผูอำนวยการจังหวัดมอบหมายดวยก็ได 

 มาตรา 12 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติตามมาตรา 11 (1)  

อยางนอย ตองมีสาระสำคัญดังตอไปน้ี 

 (1)  แนวทาง มาตรการ และงบประมาณที่จำเปนตองใชในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 (2) แนวทางและวิธีการในการใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนที่เกิดขึ้น

เฉพาะหนาและระยะยาวเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงการอพยพประชาชน หนวยงานของรัฐ และ

องคกร ปกครองสวนทองถิ่น การสงเคราะหผูประสบภัย การดูแลเก่ียวกับการสาธารณสุข และการ

แกไขปญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและการสาธารณูปโภค 

 (3)  หนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบในการดำเนินการตาม        

(1) และ (2) และวิธีการใหไดมาซึ่งงบประมาณเพื่อการดำเนินการดังกลาว 

 (4)  แนวทางในการเตรียมพรอมดานบุคลากร อุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชและ         

จัดระบบการปฏิบัติการในการดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝกบุคลากรและ

ประชาชน 

 (5)  แนวทางในการซอมแซม บูรณะ ฟนฟู และใหความชวยเหลือประชาชนภายหลังท่ี

สาธารณภัยสิ้นสุด 

 การกำหนดเรื่องตามวรรคหนึ่ง จะตองกำหนดใหสอดคลองและครอบคลุมถึงสาธารณภัย

ตางๆ โดยอาจกำหนดตามความจำเปนแหงความรุนแรงและความเส่ียงในสาธารณภัยดานนั้น และใน
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

กรณีที่มีความจำเปนตองมีการแกไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติของ 

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ใหระบุไวในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติดวย 

 มาตรา 13 ใหรัฐมนตรีเปนผูบัญชาการมีอำนาจควบคุมและกำกับการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยท่ัวราชอาณาจักรใหเปนไปตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ

และพระราชบัญญัตินี้ ในการน้ี ใหมีอำนาจบังคับบัญชาและส่ังการผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ  

ผูชวยผูอำนวยการ เจาพนักงาน และอาสาสมัครไดทั่วราชอาณาจักร 

 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองผูบัญชาการมีหนาท่ีชวยเหลือผูบัญชาการในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหนาที่ตามท่ีผูบัญชาการมอบหมายโดยใหมีอำนาจบังคับบัญชา

และสั่งการตามวรรคหนึ่งรองจากผูบัญชาการ 

 มาตรา 14 ใหอธิบดีเปนผูอำนวยการกลางมีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย          

ทั่วราชอาณาจักร และมีอำนาจควบคุมและกำกับการปฏิบัติหนาที่ของผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ            

ผูชวยผูอำนวยการ เจาพนักงาน และอาสาสมัคร ไดทั่วราชอาณาจักร 

   มาตรา 15 ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอำนวยการจังหวัด รับผิดชอบในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด โดยมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (1)  จัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งตองสอดคลองกับแผนการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

 (2)  กำกับดูแลการฝกอบรมอาสาสมัครขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 (3)  กำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดใหมีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชยาน

พาหนะ และสิ่งอื่น เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กำหนดในแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

 (4)  ดำเนินการใหหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการสงเคราะห 

เบื้องตนแกผูประสบภัย หรือผูไดรับภยันตรายหรือเสียหายจากสาธารณภัย รวมตลอดทั้งการรักษา

ความสงบเรียบรอยและการปฏิบัติการใดๆ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (5)  สนับสนุนและใหความชวยเหลือแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

 (6)  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบัญชาการและผูอำนวยการกลางมอบหมาย 

 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตาม (3) (4) และ (5) ใหผูอำนวยการจังหวัดมีอำนาจ             

สั่งการหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงอยูในจังหวัด ใหดำเนินการในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอำนาจสั่งการ 

ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา 16 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามมาตรา 15 (1)  

อยางนอยตองมีสาระสำคัญตามมาตรา 12 และสาระสำคัญอื่นดังตอไปนี้ 
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วิกฤตการณ
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 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 
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ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
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พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
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ี่เกี่ยวของ 

 (1)  การจัดต้ังศูนยอำนวยการเฉพาะกิจเม่ือเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสรางและผูมีอำนาจ 

สั่งการดานตางๆ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (2)  แผนและขั้นตอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ   

เครื่องมือ เครื่องใช และยานพาหนะ เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (3)  แผนและขั้นตอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดใหมีเครื่องหมายสัญญาณ 

หรือสิ่งอื่นใด ในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 

 (4)  แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 (5)  แผนการประสานงานกับองคการสาธารณกุศล 

 มาตรา 17 ในการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ใหผูวาราชการ

จังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย 

 (1)  ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ 

 (2)  รองผูวาราชการจังหวัด ซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ 

 (3)  ผูบัญชาการมณฑลทหารบกหรือผูบังคับการจังหวัดทหารบกหรือผูแทนเปนรอง

ประธานกรรมการ 

 (4)  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนรองประธานกรรมการ 

 (5)  กรรมการอื่น ประกอบดวย 

  (ก) ผูแทนหนวยงานของรัฐที่ประจำอยูในพ้ืนที่จังหวัดตามจำนวนที่ผูวาราชการ  

จังหวัดเห็นสมควรแตงตั้ง 

  (ข) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนที่จำนวนเจ็ดคน ซึ่งประกอบดวย      

ผูแทนเทศบาลจำนวนสองคนและผูแทนองคการบริหารสวนตำบลจำนวนหาคน 

  (ค) ผูแทนองคการสาธารณกุศลในจังหวัดตามจำนวนที่ผูวาราชการจังหวัด  

เห็นสมควรแตงตั้ง 

 (6)  หัวหนาสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือผูแทนกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เปนกรรมการและเลขานุการ 

 ในกรณีที่จังหวัดใดเปนที่ตั้งของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหพิจารณาแตงต้ัง       

ผูบริหารของสถาบันการศึกษานั้น เปนที่ปรึกษาหรือกรรมการตามจำนวนที่ผูวาราชการจังหวัดเห็น

สมควร 

 ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหนาที่จัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อประกาศใชตอไป 

 การปฏิบัติหนาที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามท่ี 

ผูวาราชการจังหวัดกำหนด 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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การบริหาร
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การบริหาร
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การบริหาร
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เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ
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การบริหาร
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การบริหาร
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 ในกรณีที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเห็นวาแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดไมสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ใหแจงใหผูวา
ราชการจังหวัดทราบ  เพื่อดำเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
 มาตรา 18 ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนรองผูอำนวยการจังหวัด  มีหนาที่        
ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่            
ผูอำนวยการจังหวัดมอบหมาย 
 มาตรา 19 ใหนายอำเภอเปนผูอำนวยการอำเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอำเภอของตน และมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดตามที่
ไดรับมอบหมาย 
 ในการปฏิบัติหนาที่ของผูอำนวยการอำเภอตามวรรคหนึ่ง ใหผูอำนวยการอำเภอ มีอำนาจ
สั่งการหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ  ซึ่งอยูในเขตอำเภอใหดำเนินการ
ในการ 
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอำนาจสั่ง
การควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตามพระราช
บัญญัตินี้ 
 มาตรา 20 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนที่มีหนาที่ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
ในเขตทองถ่ินของตน โดยมีผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่นั้นเปนผูรับผิด
ชอบ ในฐานะผูอำนวยการทองถิ่น และมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการอำเภอ
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ในการปฏิบัติหนาที่ของผูอำนวยการทองถ่ินตามวรรคหน่ึง ใหผูอำนวยการทองถ่ินมีอำนาจ 
สั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตาม             
พระราชบัญญัตินี้ 
 ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่นั้นเปนผูชวย 
ผูอำนวยการทองถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่น
ของตนและมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการทองถิ่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

หมวด 2 
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 มาตรา 21 เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น แหงพื้นที่ใด ใหผูอำนวยการทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนที่นั้น มีหนาที่เขา
ดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจงใหผูอำนวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขต
พื้นที่นั้นและ ผูอำนวยการจังหวัดทราบทันที 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
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 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
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 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
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การบริหาร
วิกฤตการณ
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูอำนวยการทองถิ่นมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

 (1) สั่งขาราชการฝายพลเรือน พนักงานสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ        

เจาพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใดๆ ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนที่ที่ เกิด

สาธารณภัยใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามความจำเปนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (2)  ใชอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเคร่ืองใช และยานพาหนะของหนวยงาน 

ของรัฐและเอกชนท่ีอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยเทาที่จำเปน            

เพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (3)  ใชเครื่องมือสื่อสารของหนวยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยูในเขตองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือทองที่ที่เกี่ยวเนื่อง 

 (4) ขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

 (5)  สั่งหามเขาหรือใหออกจากพื้นที่ อาคารหรือสถานที่ที่กำหนด 

 (6)  จัดใหมีการสงเคราะหผูประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว 

 มาตรา 22 เม่ือมีกรณีตามมาตรา 21 เกิดขึ้น ใหผูอำนวยการอำเภอ และผูอำนวยการ

จังหวัดมีอำนาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูอำนวยการทองถิ่น โดยในกรณีผูอำนวยการอำเภอ ใหสั่งการได        

สำหรับในเขตอำเภอของตน และในกรณีผูอำนวยการจังหวัด ใหสั่งการไดสำหรับในเขตจังหวัดแลวแต

กรณี 

 ในกรณีท่ีผูอำนวยการทองถ่ินมีความจำเปนตองไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีของรัฐ

หรือหนวยงานของรัฐท่ีอยูนอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนที่ของตน  ใหแจงให 

ผูอำนวยการ อำเภอหรือผูอำนวยการจังหวัด แลวแตกรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วตอไป 

 ในกรณีจำเปนเพื่อประโยชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใด ผูอำนวยการจังหวัด

จะสั่งการใหหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลใดกระทำหรือ

งดเวน การกระทำใดที่มีผลกระทบตอการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นก็ได คำสั่งดังกลาวใหมี

ผลบังคับเปนระยะเวลาตามที่กำหนดในคำสั่ง แตตองไมเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ในกรณีที่มีความจำเปนตอง

ใหคำสั่งดังกลาวมีผลบังคับเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ใหเปนอำนาจของผูบัญชาการที่จะสั่งการไดตามความ

จำเปนแตตองไมเกินเจ็ดวัน 

 ในกรณีที่พื้นที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยตามวรรคหน่ึงอยูในความรับผิดชอบของ           

ผูอำนวยการทองถ่ินหลายคน ผูอำนวยการทองถ่ินคนหน่ึงคนใด จะใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาท่ีตาม           

มาตรา 21 ไปพลางกอนก็ได แลวใหแจงผูอำนวยการทองถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว 

 มาตรา 23 เม่ือเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่

ใด ใหเปนหนาท่ีของผูอำนวยการทองถ่ิน ซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทอง

ถิ่นแหง พื้นที่นั้น ที่จะสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึน 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 มาตรา 24 เมื่อเกิดสาธารณภัย ใหเปนหนาที่ของเจาพนักงานที่ประสบเหตุตองเขา

ดำเนินการเบ้ืองตนเพ่ือระงับสาธารณภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผูอำนวยการทองถ่ินที่รับผิดชอบใน

พื้นที่นั้นเพ่ือสั่งการตอไป และในกรณีจำเปนอันไมอาจหลีกเล่ียงได ใหเจาพนักงานมีอำนาจดำเนิน

การใดๆเพื่อคุมครองชีวิตหรือปองกันภยันตรายที่จะเกิดแกบุคคลได 

 มาตรา 25 ในกรณีที่ เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยน้ันใกลจะถึง            

ผูอำนวยการมีอำนาจส่ังใหเจาพนักงานดัดแปลง ทำลาย หรือเคลื่อนยายสิ่งกอสราง วัสดุ หรือทรัพยสิน 

ของบุคคลใดที่เปนอุปสรรคแกการบำบัดปดปองภยันตรายได ทั้งนี้ เฉพาะเทาที่จำเปนแกการยับยั้ง

หรือแกไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยนั้น  

 ความในวรรคหน่ึงใหใชบังคับกับกรณีมีความจำเปนตองดำเนินการเพ่ือปองกันภัยตอสวนรวม

ดวยโดยอนุโลม 

 ในกรณีที่การดัดแปลง ทำลาย หรือเคลื่อนยายสิ่งกอสราง วัสดุ หรือทรัพยสินจะมีผลทำให

เกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนท่ีอื่นหรือกอใหเกิดความเสียหายเพ่ิมขึ้นแกเขตพื้นที่อื่น ผูอำนวยการ

ทองถิ่น จะใชอำนาจตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากผูอำนวยการ

จังหวดั 

 มาตรา 26 เมื่อมีกรณีที่เจาพนักงานจำเปนตองเขาไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยูใกลเคียง

กับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเพ่ือทำการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหกระทำไดเม่ือไดรับอนุญาต

จากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่แลว เวนแตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยูในเวลา

นั้นหรือเม่ืออยูภายใตการควบคุมของผูอำนวยการ ก็ใหกระทำไดแมเจาของหรือผูครอบครองจะไมได

อนุญาต 

 ในกรณีที่ทรัพยสินที่อยูในอาคารหรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง เปนส่ิงที่ทำใหเกิดสาธารณภัย      

ไดงาย ใหเจาพนักงานมีอำนาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองขนยายทรัพยสินนั้นออกจากอาคารหรือ

สถานที่ดังกลาวได 

 ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองไมปฏิบัติตามคำสั่งของเจาพนักงานตามวรรคสอง                   

ใหเจาพนักงานมีอำนาจขนยายทรัพยสินนั้นไดตามความจำเปนแกการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยโดยเจาพนักงานไมตองรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกลาว 

 มาตรา 27  ในการบรรเทาสาธารณภัย ผูอำนวยการและเจาพนักงานซ่ึงไดรับมอบหมาย

จากผูอำนวยการมีอำนาจหนาที่ดำเนินการดังตอไปนี้ 

 (1)  จัดใหมีสถานท่ีชั่วคราวเพ่ือใหผูประสบภัยอยูอาศัยหรือรับการปฐมพยาบาล และการ

รักษาทรัพยสินของผูประสบภัย 

 (2)  จัดระเบียบการจราจรช่ัวคราวในพ้ืนที่ที่ เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ ใกล เ คียง                

เพื่อประโยชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (3)  ปดกั้นมิใหผูไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกลเคียง 

 (4)  จัดใหมีการรักษาความสงบเรียบรอยและปองกันเหตุโจรผูราย 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 (5)  ชวยเหลือผูประสบภัย และชวยขนยายทรัพยสินในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่
ใกลเคียง เมื่อเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินรองขอ 
 ผูอำนวยการหรือเจาพนักงานซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการจะจัดใหมีเคร่ืองหมาย
หรืออาณัติสัญญาณเพื่อใชในการกำหนดสถานท่ีหรือการดำเนินการใดตามวรรคหน่ึงก็ได 
 ในการดำเนินการตาม (2) (3) (4) และ (5) ผูอำนวยการหรือเจาพนักงานจะดำเนินการเอง
หรือมอบหมายใหพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจในพ้ืนที่เปนผูดำเนินการ หรือชวยดำเนินการก็ได
และในกรณีตาม (5) จะมอบหมายใหองคการสาธารณกุศลเปนผูดำเนินการหรือชวยดำเนินการดวย
ก็ได 
 มาตรา 28 เมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีใด และการที่ผูใดอยูอาศัยใน
พื้นที่นั้นจะกอใหเกิดภยันตรายหรือกีดขวางตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน ใหผูบัญชาการ                    
รองผูบัญชาการ ผูอำนวยการ และเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมายมีอำนาจสั่งอพยพผูซึ่งอยูในพื้นที่
นั้นออกไปจากพื้นที่ดังกลาว ทั้งนี ้เฉพาะเทาที่จำเปนแกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 มาตรา 29 เม่ือเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนที่ใดและการอยูอาศัยหรือดำเนิน
กิจการใดๆ ในพื้นที่นั้นจะเปนอันตรายอยางรายแรง ผูบัญชาการ รองผูบัญชาการ ผูอำนวยการกลาง       
ผูอำนวยการจังหวัด ผูอำนวยการอำเภอ และผูอำนวยการทองถิ่น โดยความเห็นชอบของ                   
ผูอำนวยการอำเภอ จะประกาศหามมิใหบุคคลใดๆ เขาไปอยูอาศัยหรือดำเนินกิจการใดในพ้ืนที่ 
ดังกลาว ก็ไดประกาศ ดังกลาวใหกำหนดระยะเวลาการหามและเขตพ้ืนที่ที่หามตามที่จำเปนไวดวย 
 มาตรา 30 ใหผูอำนวยการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบสำรวจความเสียหายจากสาธารณภัย 
ที่เกิดขึ้นและทำบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งออกหนังสือ
รับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู  
 หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะหและการฟนฟู                      
ที่ผูประสบภัยมีสิทธิไดรับจากทางราชการ พรอมทั้งระบุหนวยงานที่เปนผูใหการสงเคราะหหรือฟนฟู 
และสถานที่ติดตอของหนวยงานนั้นไวดวย ทั้งนี้ ตามแบบที่อธิบดีกำหนด 
 บรรดาเอกสารราชการของผูประสบภัยท่ีสูญหายหรือเสียหายเน่ืองจากสาธารณภัยท่ีเกิด
ขึ้น เมื่อผูประสบภัยรองขอตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนท่ีที่เกิดสาธารณภัย หรือที่เปนภูมิ
ลำเนาของผูประสบภัย ใหเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่นั้นแจงใหหนวยงาน
ของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของทราบ และใหหนวยงานของรัฐและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่เกี่ยวของออกเอกสารทางราชการดังกลาวใหใหมตามหลักฐานท่ีอยูในความครอบครอง
ของตนสงมอบใหแกผูประสบภัยหรือสงมอบผานทางองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่ที่เปน 
ผูแจง ทั้งนี้ โดยผูประสบภัยไมตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาบริการ แมวาตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ออกเอกสารราชการดังกลาวจะกำหนดใหตองเสียคาธรรมเนียมหรือคาบริการก็ตาม 
 ในกรณีท่ีผูประสบภัยหรือเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินรองขอหลักฐานเพื่อรับการ

สงเคราะหหรือบริการอื่นใด ใหผูอำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบออกหนังสือรับรองใหตาม

ระเบียบ ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
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ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
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 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 มาตรา 31 ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายก

รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอำนาจสั่งการผูบัญชาการ ผูอำนวยการ หนวยงานของรัฐและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดำเนินการอยางหน่ึงอยางใดเพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย             

รวมตลอดทั้งใหความชวยเหลือแกประชาชนในพ้ืนที่ที่กำหนดก็ได โดยใหมีอำนาจเชนเดียวกับ             

ผูบัญชาการตามมาตรา 13 และผูอำนวยการตามมาตรา 21 และมีอำนาจกำกับและควบคุมการ

ปฏิบัติหนาที่ของผูบัญชาการ รองผูบัญชาการ ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ ผูชวยผูอำนวยการ 

และเจาพนักงานในการดำเนินการตามมาตรา 25 มาตรา 28 และมาตรา 29 ดวย 

 เจาหนาท่ีของรัฐผูใดไมปฏิบัติตามคำส่ังของนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ตาม

วรรคหน่ึงใหถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบหรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง แลวแตกรณี 

 

หมวด 3 

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 มาตรา 32 ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูอำนวยการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบ

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

 (1)  จัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งตองสอดคลองกับ

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

 (2)  กำกับดูแลการฝกอบรมอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร 

 (3)  จัดใหมีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ยานพาหนะ และส่ิงอื่น เพื่อใชในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยตามที่กำหนดในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 

 (4)  ดำเนินการใหการสงเคราะหเบ้ืองตนแกผูประสบภัย หรือผูไดรับภยันตราย หรือเสีย

หายจากสาธารณภัย รวมตลอดทั้งการรักษาความสงบเรียบรอย และการปฏิบัติการใดๆ ในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (5)  สนับสนุนและใหความชวยเหลือแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งมีพื้นที่ติดตอหรือ

ใกลเคียงในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (6)  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบัญชาการและผูอำนวยการกลางมอบหมาย 

 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตาม (3) (4) และ (5) ใหผูอำนวยการกรุงเทพมหานครมี

อำนาจสั่งการสวนราชการและหนวยงานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งประสานกับหนวยงานของรัฐ

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหเปนไปตาม

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และมีอำนาจสั่งการ ควบคุม และกำกับ

ดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานและอาสาสมัครของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามพระราช

บัญญัตินี้ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
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 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 มาตรา 33 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครตามมาตรา 32 (1) 

อยางนอยตองมีสาระสำคัญตามมาตรา 12 และสาระสำคัญอื่นดังตอไปนี้ 

 (1)  การจัดตั้งศูนยอำนวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสรางและผูมีอำนาจสั่ง

การดานตางๆ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (2)  แผนและข้ันตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช และยานพาหนะ         

เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (3)  แผนและข้ันตอนในการจัดใหมีเคร่ืองหมายสัญญาณ หรือส่ิงอื่นใด ในการแจงให

ประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 

 (4)  แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (5)  แผนการประสานงานกับองคการสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานคร 

 มาตรา 34 ในการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร                  

ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย 

 (1)  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ 

 (2)  ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนรองประธานกรรมการ 

 (3)  กรรมการอื่น ประกอบดวย 

  (ก) ผูแทนสวนราชการหรือหนวยงานของกรุงเทพมหานครตามจำนวนที่ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแตงตั้ง 

  (ข) ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (ค)  ผูแทนองคการสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานครตามจำนวนท่ีผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแตงตั้ง 

  (ง)  ผูแทนชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครตามจำนวนท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

เห็นสมควรแตงตั้ง 

 ใหแตงตั้งผูแทนกระทรวงกลาโหมและผูแทนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนที่

ปรึกษาหรือกรรมการตามจำนวนที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแตงต้ัง 

 ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหนาที่จัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรุงเทพมหานครเสนอผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประกาศใชตอไป  

 การปฏิบัติหนาที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่ผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครกำหนด 

 มาตรา 35 ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนรองผูอำนวยการกรุงเทพมหานครมีหนาที่ชวยเหลือ 

ผูอำนวยการกรุงเทพมหานครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ี 

ผูอำนวยการกรุงเทพมหานครมอบหมาย และใหนำความในวรรคสองของมาตรา 32 มาใชบังคับกับ

การปฏิบัติหนาที่ของรองผูอำนวยการกรุงเทพมหานครดวยโดยอนุโลม 
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 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
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 ความรับผิดชอบ และอำนาจหนาที่ของปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะรองผูอำนวยการ

กรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบหมายใหรองปลัดกรุงเทพมหานคร  

เปนผูชวยปฏิบัติดวยก็ได 

 มาตรา 36 ใหผูอำนวยการเขตในแตละเขตของกรุงเทพมหานคร เปนผูชวยผูอำนวยการ

กรุงเทพมหานครรับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน 

และมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการกรุงเทพมหานครตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ในการปฏิบัติหนาที่ของผูชวยผูอำนวยการกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง ใหผูชวย           

ผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจส่ังการสวนราชการและหนวยงานของกรุงเทพมหานครท่ีอยู

ในเขตพ้ืนท่ีใหชวยเหลือหรือรวมมือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และมีอำนาจส่ังการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหนาท่ี

ของเจาพนักงานและอาสาสมัครของกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ความรับผิดชอบ และอำนาจหนาที่ของผูอำนวยการเขตในฐานะผูชวยผูอำนวยการ

กรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผูอำนวยการเขตจะมอบหมายใหผูชวยผูอำนวยการเขต

เปนผูชวยปฏิบัติดวยก็ได 

 มาตรา 37 เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูชวย      

ผูอำนวยการกรุงเทพมหานครมีหนาที่เขาดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจง

ใหผูอำนวยการกรุงเทพมหานครและรองผูอำนวยการกรุงเทพมหานครทราบทันที 

 ใหนำความในมาตรา 21 วรรคสอง มาตรา 22 วรรคสามและวรรคส่ี มาตรา 24 มาตรา 25 

มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 มาใชบังคับกับการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานครดวยโดยอนุโลม 

 มาตรา 38 ในกรณีที่มีความจำเปนที่จะตองไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของรัฐ 

ผูใดหรือหนวยงานของรัฐใดในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร                        

ใหผูอำนวยการกรุงเทพมหานครแจงใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นหรือหนวยงานของรัฐน้ันทราบ และเมื่อ          

เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นหรือหนวยงานของรัฐน้ัน แลวแตกรณี ไดรับแจงแลว ใหเปนหนาที่ที่จะตอง

ดำเนินการ ใหความชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร

ตามที่ไดรับแจงโดยเร็ว 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

หมวด 4 

เจาพนักงานและอาสาสมัคร 

 

 มาตรา 39 ใหผูอำนวยการมีอำนาจแตงต้ังเจาพนักงานเพ่ือปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (1)  ผูอำนวยการกลาง มีอำนาจแตงต้ังเจาพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ไดทั่วราชอาณาจักร 

 (2)  ผูอำนวยการจังหวัด มีอำนาจแตงต้ังเจาพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ไดในเขตจังหวัด 

 (3)  ผูอำนวยการอำเภอ มีอำนาจแตงต้ังเจาพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ไดในเขตอำเภอ 

 (4)  ผูอำนวยการทองถ่ิน มีอำนาจแตงต้ังเจาพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ไดในเขตองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ 

 (5)  ผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจแตงต้ังเจาพนักงานใหปฏิบัติหนาท่ีไดในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 หลักเกณฑการแตงตั้งและการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานใหเปนไปตามระเบียบที่

กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

 มาตรา 40 ในกรณีที่ผูอำนวยการหรือเจาพนักงานพบเห็นวาอาคารหรือสถานที่ใด          

มีสภาพท่ีอาจกอใหเกิดสาธารณภัยไดโดยงายหรือมีวัสดุหรือส่ิงของใดในอาคารหรือสถานท่ีใดท่ีอาจ

กอใหเกิดสาธารณภัยได ใหแจงพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการนั้นทราบ เพื่อตรวจสอบ

ตามอำนาจหนาที่ตอไป 

 มาตรา 41 ใหผูอำนวยการจัดใหมีอาสาสมัครในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหนาที่           

ดังตอไปน้ี 

 (1)  ใหความชวยเหลือเจาพนักงานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (2)  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่ผูอำนวยการมอบหมายและตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย

กำหนด 

 การบริหารและกำกับดูแลอาสาสมัคร การคัดเลือก การฝกอบรม สิทธิ หนาที่และวินัยของ

อาสาสมัคร ใหเปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด 

 มาตรา 42 ในกรณีที่องคการสาธารณกุศลหรือบุคคลใดเขามาชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่

ของเจาพนักงานในระหวางเกิดสาธารณภัย ใหผูอำนวยการหรือเจาพนักงานท่ีไดรับมอบหมายมี

อำนาจมอบหมายภารกิจหรือจัดสถานที่ใหองคการสาธารณกุศลและบุคคลดังกลาวในการใหความ

ชวยเหลือไดตามที่เห็นสมควร 

 เพื่อใหการชวยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหผูอำนวยการ

แจงใหองคการสาธารณกุศลและบุคคล ที่มีวัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยที่อยูใน

พื้นที่ที่รับผิดชอบ ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

หรือแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และวิธีการประสานงานในการปฏิบัติ

หนาที่ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

หมวด 5 

เบ็ดเตล็ด 

 

 มาตรา 43 ใหผูบัญชาการ รองผูบัญชาการ ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ ผูชวย 

ผูอำนวยการ และเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระ

ราชบัญญัตินี้ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิบัติการตามหนาท่ีดังกลาว 

หากไดดำเนินการ ไปตามอำนาจหนาท่ี และไดกระทำไปพอสมควรแกเหตุและมิไดประมาทเลินเลอ

อยางรายแรง ใหผูกระทำการนั้นพนจากความผิดและความรับผิดท้ังปวง 

 ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของผูใดซึ่งมิใชเปนผูได

รับประโยชนจากการบำบัดภยันตรายจากสาธารณภัยน้ัน ใหทางราชการชดเชยความเสียหายท่ีเกิด

ขึ้นใหแกผูนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 44 ในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย ที่ไดกำหนดไวในแผนตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไปหรือแผนดังกลาวไดใช

มาครบหาปแลว ใหเปนหนาที่ของผูซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำแผน ปรับปรุง หรือทบทวนแผน ที่อยู

ในความรับผิดชอบของตนโดยเร็ว 

 มาตรา 45 ใหมีเคร่ืองแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำตัว สำหรับเจาพนักงานและ

อาสาสมัครเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย และบัตรประจำตัวตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามแบบท่ีกระทรวง

มหาดไทยกำหนด 

 ในกรณีที่ผูบัญชาการ รองผูบัญชาการ ผูอำนวยการ หรือผูชวยผูอำนวยการประสงคจะแตง

เครื่องแบบ ก็ใหกระทำไดตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

 มาตรา 46 การดำเนินการตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 25 มาตรา 28 หรือ 

มาตรา 29 ภายในเขตทหารหรือที่เกี่ยวกับกิจการ เจาหนาที่ หรือทรัพยสินในราชการทหารใหเปนไป

ตามความตกลงเปนหนังสือรวมกันระหวางผูอำนวยการจังหวัดหรือผูอำนวยการกรุงเทพมหานครและ

ผูบังคับบัญชาของทหารในเขตพ้ืนที่ที่เกี่ยวของ  เวนแตเปนกรณีการส่ังการของนายกรัฐมนตรี หรือ

รองนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 31 

 มาตรา 47 บรรดาคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของทองถิ่น เพื่อนำไปใช

จายเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของทองถิ่นนั้น 

 มาตรา 48 หามมิใหบุคคลท่ีปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเอา

ความลับ ซึ่งตนไดมาในฐานะนั้นๆ ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัว หรือเปดเผยความลับนั้นแกผูอื่น 

โดยไมมีอำนาจโดยชอบดวยกฎหมายในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือแกการ

ประกอบอาชีพของผูนั้น 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

หมวด 6 

บทกำหนดโทษ 

 

 มาตรา 49 ผูใดไมปฏิบัติตามคำส่ังหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของผูอำนวยการตาม        

มาตรา 21 ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

 มาตรา 50 ผูใดขัดขวางการดำเนินการของเจาพนักงานตามมาตรา 24 หรือการปฏิบัติ

ตามคำสั่งของผูอำนวยการตามมาตรา 25 หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานตาม 

มาตรา 26 วรรคสาม ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจำทั้งปรับ 

 มาตรา 51 ผูใดเขาไปในพื้นที่ที่ปดกั้นตามมาตรา 27(3) โดยไมมีอำนาจหนาที่ตาม

กฎหมายหรือตามคำสั่งของผูอำนวยการ ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน 

หกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ในกรณีท่ีผูกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ 

ที่อยูในพื้นที่ที่ปดกั้นตามมาตรา 27(3) ผูอำนวยการหรือเจาพนักงาน ซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอำนวย

การจะเรียกบุคคลดังกลาวมาตักเตือนแทนการดำเนินคดีก็ได 

 มาตรา 52 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคำส่ังอพยพบุคคลออกจากพ้ืนที่ตามมาตรา 28           

ถาคำส่ังอพยพน้ันเพ่ือเปนการปองกันการกีดขวางการปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยหรือฝาฝนคำสั่งตามมาตรา 29 ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกนิสอง

พันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

 มาตรา 53 ในขณะเกิดสาธารณภัย ผูใดแตงเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของ         

อาสาสมัครหรือขององคการสาธารณกุศล และเขาไปในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย โดยมิไดเปนอาสา

สมัครหรือสมาชิกองคการสาธารณกุศลดังกลาว เพื่อใหบุคคลอื่นเช่ือวาตนเปนบุคคลดังกลาว  

ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

 มาตรา 54 ผูใดเร่ียไรหรือหาประโยชนอ่ืนใดสำหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบโดยแสดง

ตนวาเปนอาสาสมัคร เจาพนักงานหรือผูดำรงตำแหนงอ่ืนใดในหนวยงานที่เกี่ยวกับการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย หรือใชชื่อของหนวยงานท่ีเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในการ

ดำเนินการดังกลาว ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 มาตรา 55 ผูใดฝาฝนมาตรา 48 ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน

สองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

บทเฉพาะกาล 

 

 มาตรา 56  ใหหนวยงานหรือบุคคลท่ีมีหนาที่จัดทำแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย ตามพระราชบัญญัตินี้ ดำเนินการจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม 

พระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จภายในสองป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การดำเนินการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระหวางท่ียังจัดทำแผนดังกลาวไมแลวเสร็จใหเปนไปตามแผนที่

เก่ียวของที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 มาตรา 57 ใหบรรดาศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย เปนศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีจัดต้ังขึ้นตามมาตรา 11 วรรคส่ีแหงพระราช

บัญญตัินี้ 

 มาตรา 58 บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตาม 

พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย 

พ.ศ.2542 ซึ่งใชบังคับอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยง

กับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 

 นายกรัฐมนตรี 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

หลักการพื้นฐานวาดวยการใชกำลังบังคับและอาวุธปนของ 
เจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย 

 

แปลโดย ดร.กิติยาพงษ  กิติยารักษ และคณะ 

 

 หลักการฉบับนี้รับรองโดยที่ประชุมขององคการสหประชาชาติวาดวยการปองกัน

อาชญากรรม และการปฏิบัติตอผูกระทำความผิด ครั้งท่ี 8 ณ กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา เมื่อวันที่ 

27 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน ค.ศ.1990 

 โดยท่ี งานของเจาหนาท่ีที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย* เปนงานบริการสังคม ซึ่งมี

ความสำคัญอยางยิ่งจึงจำเปนตองธำรงไว อีกทั้งเมื่อใดก็ตามท่ีจำเปนก็จะตองปรับปรุงเง่ือนไขการ          

ปฏิบัติงานและสถานภาพของเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายนั้น 

 โดยท่ี การคุกคามตอชีวิตและความปลอดภัยของเจาหนาท่ีที่มีอำนาจหนาที่บังคับใช

กฎหมาย ยอมเปนที่เห็นไดวาเปนการคุกคามตอเสถียรภาพของสังคมทั้งมวลดวย 

 โดยท่ี เจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายมีบทบาทสำคัญในการคุมครองสิทธิใน

ชีวิตเสรีภาพ และความม่ันคงปลอดภัยของบุคคล ซึ่งรับรองไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน

และยืนยันอีกครั้งในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิความเปนพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

 โดยท่ี กฎมาตรฐานขั้นต่ำของการปฏิบัติตอนักโทษไดกำหนดพฤติการณที่เจาหนาที่

ราชทัณฑอาจใชกำลังบังคับในการปฏิบัติการตามหนาที่นั้น 

 โดยท่ี ขอ 3 ของประมวลระเบียบการปฏิบัติของเจาหนาท่ีที่มีอำนาจหนาท่ีบังคับใช

กฎหมายไดกำหนดวาเจาหนาท่ีที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายอาจใชกำลังบังคับไดเฉพาะกรณีท่ีมี

ความจำเปนอยางยิ่งยวด และภายในขอบเขตของการปฏิบัติการตามหนาที่เทานั้น 

 โดยท่ี การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมขององคการสหประชาชาติวาดวยการ

ปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทำความผิด คร้ังที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองวาเรนนา ประเทศ

อิตาลี ไดมีการตกลงกันถึงองคประกอบท่ีเปนขอพิจารณาในอนาคตวาดวยการจำกัดการใชกำลัง

บังคับและอาวุธปนของเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย 

 โดยท่ี โดยมติที่ 14 ของการประชุมขององคการสหประชาชาติวาดวยการปองกัน

อาชญากรรม และการปฏิบัติตอผูกระทำความผิด ครั้งที่ 7 นอกจากประการอ่ืนๆ แลว ยังไดเนน

วาการใชกำลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาท่ีที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายควรเปนไป 

โดยเคารพตอสิทธิมนุษยชน 

 * บันทึก โดยสอดคลองกับหมายเหตุที่มีตอขอ 1 ของประมวลระเบียบการปฏิบัติของเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใช

กฎหมาย คำวา “เจาหนาท่ีที่มีอำนาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย” หมายรวมถึง เจาหนาที่ตามกฎหมายทุกประเภท ไมวาจะเปนประเภท

ที่มาจากการแตงตั้งหรือเลือกตั้ง ซึ่งใชอำนาจหนาที่อยางตำรวจ โดยเฉพาะอำนาจหนาที่ในการจับกุมหรือควบคุมตัว ในประเทศที่

ทหารสามารถใชอำนาจหนาที่อยางตำรวจ ไมวาจะโดยตามทางการหรือไมก็ตาม หรือโดยกองกำลังรักษาความม่ันคงของรัฐ คำจำกัด

ความของ “เจาหนาท่ีที่มีอำนาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย” พึงรวมถึงเจาหนาที่ดังกลาวดวย 
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พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
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 โดยท่ี สภาเศรษฐกิจและสังคมขององคการสหประชาชาติโดยมติที่ 1986/10 ลงวันที่ 21 
พฤษภาคม ค.ศ.1986 ขอ 9 ไดขอใหประเทศสมาชิกใหความใสใจ โดยเฉพาะกับการปฏิบัติตาม
ประมวลระเบียบปฏิบัติวาดวยการใชกำลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใช
กฎหมาย  ซึ่งที่ประชุมสมัชชาทั่วไปขององคการสหประชาชาต ิโดยมติที่ 41/149 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 
ค.ศ.1986 นอกจากประการอื่นๆ แลว ยังไดเห็นพองดวยกับขอเสนอแนะของสภาเศรษฐกิจและ
สังคมดังกลาว 
 โดยท่ี เปนการสมควรโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใช
กฎหมายนั้น ที่จะตองพิจารณาถึงเรื่องบทบาทของเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายใน
สวนที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม เรื่องการคุมครองสิทธิในชีวิต เสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัย
ของบุคคล เรื่อง ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายในการรักษาความ
ปลอดภัยของสาธารณชนและความสงบเรียบรอยของสังคม และเร่ืองความสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติ 
การฝกอบรมและการปฏิบัติของเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย 
 หลักการพ้ืนฐานที่จะกลาวตอไปนั้น กำหนดข้ึนเพ่ือชวยสนับสนุนประเทศสมาชิกในการ 
ดำเนินภารกิจรักษาและสงเสริมบทบาทที่เหมาะสมของเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย        
ซึ่งควรที่รัฐบาลจะไดใหความสำคัญและเคารพภายในกรอบแหงกฎหมายและการปฏิบัติของประเทศ 
และควรเปนท่ีใสใจของเจาหนาท่ีที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายตลอดจนบุคคลอ่ืนๆ เชน  
ผูพิพากษา อัยการ นักกฎหมาย บุคคลในหนวยงานของฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติและสาธารณชน 
 
หลักเกณฑทั่วไป 
 1. รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายพึงกำหนดและปฏิบัติตามกฎเกณฑและ        
ขอบังคับวาดวยการใชกำลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาท่ีที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย  
ในการพัฒนากฎเกณฑและขอบังคับดังกลาว รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายพึงหมั่น 
ตรวจสอบประเด็นเรื่องจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการใชกำลังบังคับและอาวุธปนนั้นอยูเสมอวามีการ
ปฏิบัติที่ถูกตองชอบธรรมเพียงใด 
 2. รัฐบาลและหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายพึงพัฒนาวิธีการใชอาวุธและอุปกรณที่
เกี่ยวของใหมีความหลากหลายเพ่ือใหเหมาะสมกับความจำเปนที่แตกตางกันของแตละสถานการณ         
รวมถึงการพัฒนาใหมีอุปกรณอื่นที่อาจใชแทนอาวุธแตมีอันตรายนอยเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ
ดวย อันจะเปนการลดการบาดเจ็บหรือการตายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใชกำลังบังคับนั้น นอกจากนี้              
เจาหนาท่ีที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายพึงไดรับอุปกรณปองกันตัว เชน โล หมวกปองกันศีรษะ        
เสื้อกันกระสุน และอุปกรณกันกระสุนติดต้ังในยานพาหนะ เพ่ือท่ีจะลดความจำเปนในการใชอาวุธ      
ทุกชนิดลง 
 3. การพัฒนาและจัดใหมีอุปกรณอื่นที่อาจใชแทนอาวุธท่ีมีอันตรายนอยควรเปนไปใน
ลักษณะท่ีจะลดความเส่ียงท่ีจะเกิดอันตรายตอประชาชนท่ีไมเก่ียวของน้ันโดยใหเหลืออันตรายนอย
ที่สุด อีกทั้งการใชอุปกรณดังกลาวควรอยูภายใตการควบคุมอยางเขมงวด 
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 4. เจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายพึงเลือกใชวิธีการอ่ืนๆ ที่มีอันตรายนอย

ที่สุดและใหนานที่สุดเทาที่จะทำไดกอนที่จะเปลี่ยนไปใชกำลังบังคับและอาวุธปน การใชกำลังบังคับ

และอาวุธปนพึงกระทำตอเมื่อวิธีการอื่นๆ ที่จะใชในการปฏิบัติหนาที่นั้นลวนแตไมไดผลแลวเทานั้น 

 5. ในกรณีที่การใชกำลังบังคับและอาวุธปนโดยชอบเปนส่ิงที่ไมสามารถจะหลีกเลี่ยงได       

เจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะตอง 

  (ก) ใชกำลังบังคับและอาวุธปนดังกลาวอยางจำกัดเพียงใหพอเหมาะแกความจำเปน

ตามความรายแรงของความผิดและวัตถุประสงคตามกฎหมายในกรณีนั้นๆ 

  (ข) พยายามลดการบาดเจ็บและความเสียหายใหเกิดข้ึนนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทำได        

ควบคูไปกับความตระหนักที่จะตองรักษาชีวิตของมนุษย 

  (ค) จัดการเตรียมพรอมเร่ืองความชวยเหลือทางการแพทยใหกับผูที่ไดรับบาดเจ็บ

จากเหตุการณนั้นโดยเร็วที่สุดที่จะทำได 

  (ง) ติดตอใหญาติหรือเพ่ือนสนิทของผูที่ไดรับบาดเจ็บไดทราบเหตุโดยเร็วที่สุดที่จะ

ทำได 

 6. กรณีที่เกิดการตายหรือบาดเจ็บจากการใชกำลังบังคับหรืออาวุธปนของเจาหนาที่ที่มี

อำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย เจาหนาท่ีดังกลาวจะตองรายงานเหตุนั้นตอผูบังคับบัญชาในทันทีตาม

หลักเกณฑที่กำหนดไวในขอ 22 

 7. รัฐบาลจะตองดำเนินการใหเปนที่มั่นใจไดวาเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใช

กฎหมาย ผูใดที่ใชกำลังบังคับหรืออาวุธปนโดยมิชอบหรือโดยอำเภอใจน้ันจะตองไดรับการลงโทษ

ตามความผิดอาญาที่กำหนดไวในกฎหมายของประเทศนั้น 

 8. แมแตในกรณีที่มีพฤติการณพิเศษเชนเกิดปญหาความวุนวายทางการเมืองหรือเกิด

เหตุฉุกเฉินในสาธารณชนก็ไมใหนำมาอางเปนเหตุที่จะทำใหการใชกำลังบังคับหรืออาวุธปนนั้นเปนไป

โดยฝาฝนตอหลักการพื้นฐานดังกลาวได 

  

หลักเกณฑพิเศษ 

 9. เจาหนาท่ีที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะตองไมใชอาวุธปนกับบุคคลอื่น เวนแต

ในกรณีเพ่ือเปนการปองกันตัว หรือปองกันผูอื่นใหพนจากภยันตรายรายแรงท่ีใกลจะมาถึงและมี

ความรุนแรงที่อาจถึงแกชีวิตหรืออันตรายสาหัส เพื่อปองกันอาชญากรรมท่ีรายแรงประเภทท่ีกำลังจะ

กออันตรายแกชีวิต เพื่อทำการจับกุมบุคคลที่แสดงออกวากำลังจะกออันตรายและไดตอสูขัดขวางตอ           

เจาหนาท่ีนั้น หรือเพ่ือปองกันมิใหบุคคลดังกลาวหลบหนี และท้ังนี้การใชอาวุธปนนั้นใหกระทำไดตอ

เมื่อวิธีการอ่ืนๆ ที่มีความรุนแรงนอยกวานี้ตางไมเพียงพอท่ีจะกระทำใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวได

แลว และไมวากรณีใดก็ตามการใชอาวุธปนในการยิงผูอื่นนั้นพึงกระทำโดยจำกัดอยางยิ่งโดยให

กระทำไดเฉพาะกรณีเพื่อปองกันชีวิตของตนหรือผูอื่นโดยอยูในภาวะที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงเปนอยาง

อื่นไดแลวเทานั้น 
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 10. ในสถานการณดังกลาวในขอ 9 เจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายพึงแสดง
สถานภาพความเปนเจาหนาท่ีของตนกอนและสงสัญญาณเตือนพอสมควรใหผูที่จะถูกใชอาวุธปนได
ทราบกอนวาเจาหนาที่มีความจำเปนจะตองใชอาวุธปนนั้นเวนแตกรณีที่เจาหนาที่ผูนั้นไมสามารถ
กระทำไดเน่ืองจากโดยสถานการณขณะน้ันมีความเส่ียงตอชีวิตหรืออันตรายท่ีรายแรงตอเจาหนาท่ี
หรือบุคคลอื่น หรือกรณีเปนที่เห็นไดชัดแจงวามิอาจทำเชนนั้นได 
 11. กฎเกณฑและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการใชอาวุธปนของเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่
บังคับใชกฎหมายนั้นพึงรวมถึง 
  (ก) การกำหนดสถานการณท่ีเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะไดรับ
อนุญาตใหพกพาอาวุธปนซึ่งจะตองมีการกำหนดประเภทของอาวุธปนและกระสุนปนที่จะอนุญาตให
พกพาน้ันดวย 
  (ข) การกำหนดโดยแจงชัดใหการใชอาวุธปนนั้นจะกระทำไดเพียงในกรณีท่ีจำเปน
และสมควร ซึ่งจะตองเปนไปในลักษณะที่จะลดความเสี่ยงตออันตรายใหเหลือนอยที่สุด 
  (ค) ขอหามมิใหใชอาวุธปนและกระสุนปนในลักษณะท่ีจะกอใหเกิดอันตรายหรือ
เสี่ยงตอการเกิดอันตรายโดยไมมีเหตุอันควร 
  (ง) หลักเกณฑเกี่ยวกับการควบคุม การเก็บรักษา และการเบิกจายอาวุธปนรวมถึง
วิธีการท่ีจะทำใหเกิดความม่ันใจไดวาเจาหนาท่ีที่มีอำนาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายน้ันจะตองรับผิดชอบ
ในอาวุธปนและกระสุนปนที่ตนเบิกไปน้ัน 
  (จ) การจัดใหมีขอแนะนำและคำเตือนวาดวยการยิงปน 
  (ฉ) หลักเกณฑวาดวยระบบการรายงานเหตุกรณีเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใช
กฎหมายไดใชอาวุธปนในการปฏิบัติหนาที่นั้น 
  
การใชกำลังบังคับตอการชุมนุมกรณีเปนการชุมนุมที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
 12. ดวยเหตุที่บุคคลทุกคนพึงมีสิทธิท่ีจะเขารวมการชุมนุมโดยสงบและชอบดวยกฎหมาย
ตามหลักการท่ีกำหนดไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
ความเปนพลเมืองและสิทธิทางการเมืองน้ัน รัฐบาลและหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายตลอดจน             
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของพึงตระหนักวาการใชกำลังบังคับและอาวุธปนตอกรณีที่มีการชุมนุมนั้นจะกระทำ
ไดตอเม่ือเปนไปตามขอ 13 และ 14 ดังจะกลาวตอไปนี้ 
 13. กรณีที่จะสลายการชุมนุม ซึ่งการชุมนุมมิชอบดวยกฎหมายแตมิไดมีการกอเหตุราย
ใดๆ นั้น เจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะตองหลีกเลี่ยงการใชกำลังบังคับ แตในกรณีที่
ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดใหการใชกำลังบังคับนั้นเปนไปในระดับที่นอยที่สุดโดยใชเทาที่จำเปนเทานั้น 
 14. กรณีท่ีจะสลายการชุมนุม ซึ่งการชุมนุมนั้นมีการกอเหตุราย เจาหนาท่ีที่มีอำนาจ
หนาที่บังคับใชกฎหมายจะใชอาวุธปนไดเฉพาะตอเมื่อวิธีการอื่นที่มีอันตรายนอยกวานั้นไมสามารถ
ใชไดผลแลว อีกท้ังการใชอาวุธปนจะตองเปนไปในระดับท่ีนอยท่ีสุดโดยใชเทาที่จำเปนเทานั้น และ 
ไมวากรณีใดๆ ก็ตามจะตองอยูภายใตบังคับของขอ 9 ดังกลาวขางตน 
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การใชกำลังบังคับใชการคุมขังหรือควบคุมตัว 
 15. เจาหนาที่ที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายในการคุมขังหรือควบคุมตัวนั้น จะตอง
ไมใชกำลังบังคับกับผูที่ถูกคุมขังหรือถูกควบคุมตัวน้ัน เวนแตกรณีจำเปนอยางย่ิงเพ่ือการรักษาความ
ปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในสถานที่นั้น หรือเมื่อเปนกรณีที่มีบุคคลจะถูกทำราย 
 16. เจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายในการคุมขังหรือควบคุมตัวนั้นจะตองไม
ใชอาวุธปน เวนแตกรณีเพื่อปองกันตนเองหรือผูอื่นใหพนจากอันตรายท่ีอาจรายแรงตอชีวิตหรือถึงขั้น
อันตรายสาหัสไดในขณะนั้น หรือในกรณีที่จำเปนอยางยิ่งเพื่อปองกันการหลบหนีของผูที่ถูกคุมขัง
หรือถูกควบคุมตัวโดยท่ีผูนั้นไดแสดงออกวาจะกออันตรายดังพฤติการณเชนเดียวกันกับพฤติการณ 
ดังกลาวแลวในขอ 9 
 17. หลักการท่ีกลาวมาแลวขางตนน้ันไมกระทบตอสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของ
เจาหนาท่ีของเรือนจำดังท่ีบัญญัติไวในกฎมาตรฐานข้ันต่ำของการปฏิบัติตอนักโทษ โดยเฉพาะใน 
ขอ 33, 34 และ 54 
 
คุณสมบัติ การฝกอบรม และการแนะนำ 
 18. รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองดำเนินการใหเปนที่มั่นใจไดวา           
เจาหนาท่ีที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายทุกคนเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกตามวิธีการของการกล่ัน
กรอง ที่เหมาะสม โดยจะตองเปนผูที่มีคุณธรรม มีความพรอมทางดานรางกายและสภาพจิตใจ 
เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติหนาที่นั้นๆ อีกทั้งพึงไดรับการฝกอบรมในวิชาชีพนั้นๆ อยางตอเนื่องและ
จริงจัง และพึงมีการทดสอบสมรรถภาพอยางสม่ำเสมอดวย 
 19. รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองดำเนินการใหเปนที่มั่นใจไดวา           
เจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายทุกคนจะไดรับการฝกอบรมและทดสอบท่ีพอเพียงตาม
มาตรฐานสำหรับการใชกำลังบังคับ สวนกรณีเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายซึ่งเปนผูที่
จะไดรับมอบหมายใหพกพาอาวุธปนนั้นจะตองไดรับการฝกอบรมพิเศษวาดวยการใชอาวุธปนจนผาน
การฝกอบรมพิเศษนั้นแลวจึงจะไดรับมอบหมายใหพกพาอาวุธปนได 
 20. ในการฝกอบรมเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายนั้น รัฐบาลและหนวยงาน 
ที่บังคับใชกฎหมายจะตองใหความสำคัญเปนพิเศษกับการฝกอบรมเรื่องจริยธรรมของตำรวจกับสิทธิ
ของมนุษยชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการสอบสวน การแสวงหาทางเลือกอื่นแทนการใชกำลัง
บังคับและอาวุธปนซึ่งรวมถึงการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี การทำความเขาใจกับสภาพฝูงชน 
วิธีการโนมนาว เจรจาตอรองและการไกลเกลี่ยตลอดจนเทคนิคตางๆ ทั้งนี้เพื่อที่จะลดการใชกำลัง
บังคับและอาวุธปน นอกจากน้ีหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายพึงพัฒนารายการฝกอบรมและวิธีปฏิบัติ

เก่ียวกับกรณีเหตุการณพิเศษตางๆ นั้นดวย 
 21. รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองสามารถใหคำปรึกษาแนะนำอยาง
จริงจังแกเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายน้ันไดในกรณีที่เจาหนาที่ผูนั้นตกอยูใน
สถานการณ ที่ตองใชกำลังบังคับหรืออาวุธปน 
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การรายงานและวิธีการแกปญหา 

 22. รัฐบาลและหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายจะตองจัดวางระบบการรายงานและวิธีการ

แกไขปญหา กรณีเกิดเหตุการณที่ตองมีการรายงานตามความในขอ 6 และ 11 (ฉ) ดังกลาวขางตน        

สำหรับกรณีที่เกิดเหตุการณท่ีตองมีการรายงานดังกลาวน้ัน รัฐบาลและหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมาย

จะตองมีมาตรการที่จะทำใหเกิดความมั่นใจไดวาจะมีกระบวนการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง

หนวยงานทางการบริหารที่เปนอิสระหรือหนวยงานอัยการตองอยูในฐานะท่ีจะใชดุลยพินิจตาม

อำนาจหนาที่ไดอยางเหมาะสม ในกรณีที่มีการตายและบาดเจ็บสาหัสหรือผลรายแรงอ่ืนๆ  

รายละเอียดของรายงานดังกลาวจะตองมีการจัดสงไปยังหนวยงานท่ีมีอำนาจหนาท่ีตรวจสอบและศาล 

 23. บุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการใชกำลังบังคับหรืออาวุธปนของเจาหนาที่ดังกลาวนั้น 

ตลอดจนผูแทนตามกฎหมายของบุคคลน้ันพึงมีสิทธิเขาฟงการไตสวนขอเท็จจริงของศาลหรือเขาฟง

กระบวนการไตสวนน้ัน ในกรณีที่บุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการใชกำลังบังคับหรืออาวุธปนของ            

เจาหนาที่ดังกลาวถึงแกความตายไปแลวก็ใหบุตรหรือภรรยาของบุคคลเหลานั้นเปนผูใชสิทธิดังกลาวแทน 

 24. รัฐบาลและหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายจะตองดำเนินการใหเปนท่ีมั่นใจไดวาบรรดา

เจาหนาท่ีระดับผูบังคับบัญชาท้ังหลายจะตองรับผิดในกรณีที่รูวาเจาหนาท่ีที่มีอำนาจหนาที่บังคับใช

กฎหมายท่ีอยูภายใตบังคับบัญชาของตนไดใชหรืออยูระหวางใชกำลังบังคับและอาวุธปนโดยไมถูก

ตองตามกฎหมายแลวไมดำเนินการยับยั้ง ปองกัน และรายงานเหตุดังกลาว 

 25. รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายจะตองดำเนินการใหเปนที่มั่นใจไดวา บรรดา

เจาหนาท่ีมีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายท้ังหลายจะตองไมถูกดำเนินคดีอาญาและจะตองไมถูก

ดำเนินการทางวินัยอันเน่ืองมาจากการท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นไดปฏิเสธการใชกำลังบังคับและอาวุธปน

หากวาเปนการปฏิเสธโดยชอบ เพราะเปนการปฏิบัติตามประมวลระเบียบการปฏิบัติของเจาหนาท่ีที่

มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายและหลักการตางๆ ดังกลาวในฉบับนี้ สำหรับเจาหนาที่ผูรายงานเหตุ

เกี่ยวกับการใชกำลังบังคับและอาวุธปนของเจาหนาที่ผูอื่นโดยเปนการรายงานตามประมวลและ 

หลักการดังกลาวก็พึงไดรับการคุมครองเชนกัน 

 26. การท่ีปฏิบัติตามคำส่ังของผูบังคับบัญชานั้นจะนำมาเปนขออางในการปฏิเสธความรับ

ผิดไมได หากเปนกรณีที่เจาหนาท่ีที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายน้ันรูอยูแลววาคำส่ังที่ใหใชกำลัง

บังคับและอาวุธปนนั้นจะทำใหมีผูถึงแกความตายหรือไดรับอันตรายสาหัสโดยท่ีปรากฏอยางชัดแจง

วาเปนการกระทำโดยมิชอบและเจาหนาที่ผูนั้นมีโอกาสตามสมควรที่จะปฏิเสธไมปฏิบัติตามคำสั่งนั้น

ไดแตกลับทำตามคำสั่งน้ัน และไมวาในกรณีใดก็ตามความรับผิดยังคงตกอยูแกผูบังคับบัญชาที่ออก

คำสั่งโดยมิชอบน้ันดวย 

 (จากหนังสือ มาตรฐานองคการสหประชาชาติ วาดวย กระบวนการยุติธรรมทางอาญา) 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ประมวลระเบียบการปฏิบัติของเจาหนาที่ 
ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย 

 

แปลโดย ดร.กิติยาพงษ  กิติยารักษ และคณะ 

 

 ประมวลฉบับน้ีรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาทั่วไป โดยมติที่ 34/169 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 

ค.ศ.1979 

 ขอ 1 เจาหนาที่ของรัฐที่มีอำนาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายพึงปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตอง         

ตามกฎหมายตลอดเวลาเพ่ือบริการชุมชนและเพื่อปกปองคุมครองบุคคคลทุกคนใหปลอดภัยจากการ

กระทำที่ผิดกฎหมาย โดยจะตองทุมเทการทำงานดวยความรับผิดชอบตามมาตรฐานของวิชาชีพนั้น 

หมายเหตุ 

 (ก) คำวา “เจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย” ใหรวมถึงเจาหนาที่ตาม

กฎหมายทุกประเภทไมวาจะไดรับการแตงต้ังหรือการเลือกต้ัง ที่มีอำนาจหนาที่อยางตำรวจ  

โดยเฉพาะอยางยิ่งอำนาจในการจับกุมหรือคุมขัง 

 (ข) ในประเทศท่ีทหารสามารถใชอำนาจหนาท่ีไดอยางเดียวกันกับตำรวจไมวาจะโดยตาม

ทางการหรือไมก็ตาม หรือโดยภารกิจในการรักษาความม่ันคงของรัฐ ใหถือวาทหารดังกลาวอยูใน

ความหมายของเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายดังกลาวดวย 

 (ค) การบริการชุมชน มุงหมายโดยเฉพาะใหมีความหมายรวมถึงการบริการชวยเหลือ

ประชาชนในชุมชนผูที่โดยเหตุผลสวนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ตองการความ 

ชวยเหลือ ในทันที 

 (ง) หลักเกณฑนี้นอกจากจะครอบคลุมถึงเหตุรายเกี่ยวกับความรุนแรง การฆาตกรรม   

และการทำรายกันแลวยังขยายไปครอบคลุมถึงบรรดาการกระทำท่ีตองหามตามกฎหมายอาญาท้ัง

หลายดวย อีกทั้งยังครอบคลุมถึงการกระทำของบุคคลที่ไมสามารถรับผิดทางอาญานั้นดวย 

 ขอ 2 ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายนั้นจะตอง

กระทำโดยเคารพและมุงคุมครองศักด์ิศรีความเปนมนุษยตลอดจนพิทักษรักษาสิทธิมนุษยชนของ

บุคคลทุกคน 

หมายเหตุ 

 (ก) คำวาสิทธิมนุษยชน หมางถึง สิทธิมนุษยชนตามที่ระบุไวและไดรับความคุมครองตาม

กฎหมายของประเทศนั้นและกฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของไดแก

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิความเปนพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง ปฏิญญาวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนใหพนจากการกระทำทรมานและการปฏิบัติ

หรือการลงโทษอ่ืนท่ีเปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักด์ิศรีความเปนมนุษย ปฏิญญา

ขององคการสหประชาชาติวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบท่ีเกี่ยวดวยความแตกตางทาง
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

เช้ือชาติ อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่เกี่ยวดวยความแตก

ตางทางเชื้อชาติ อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปราบปรามและลงโทษกรณีมีการกอ

อาชญากรรมอันเน่ืองมาจากการเหยียดผิว อนุสัญญาวาดวยการปองกันและลงโทษกรณีการฆาลาง

เผาพันธุ กฎมาตรฐานขั้นต่ำของการปฏิบัติตอนักโทษและอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธ

ทางกงสุล 

 (ข) หมายเหตุระดับประเทศซึ่งมีตอหลักเกณฑขอนี้ควรจะตองระบุถึงหลักเกณฑในระดับ

ภูมิภาคหรือระดับประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิดังกลาวดวย 

 ขอ 3 เจาหนาท่ีที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะใชกำลังบังคับไดตอเมื่อมีเหตุ

จำเปนอยางยิ่งและเฉพาะกรณีที่เปนการปฏิบัติหนาที่บังคับใชกฎหมายนั้น 

หมายเหตุ 

 (ก) หลักเกณฑขอนี้เนนวาการใชกำลังบังคับของเจาหนาท่ีที่มีอำนาจหนาท่ีบังคับใช

กฎหมายน้ันจะกระทำไดเฉพาะกรณีพิเศษอยางย่ิง กลาวคือเปนกรณีที่มีความจำเปนโดยชอบตาม

พฤติการณเพื่อปองกันอาชญากรรมหรือในการจับกุมผูกระทำผิดหรือผูตองสงสัยโดยชอบดวย

กฎหมาย และจะใชกำลังบังคับในกรณีอื่นๆ ไมไดโดยเด็ดขาด 

 (ข) กฎหมายภายในของประเทศโดยท่ัวไปจะตองระบุขอจำกัดใหการใชกำลังบังคับ         

ดังกลาวใหอยูในกรอบของความพอเหมาะพอดี พึงเปนที่เขาใจวาหลักเกณฑตามกฎหมายภายในของ

ประเทศเก่ียวกับกรอบของความพอเหมาะพอดีดังกลาวจะตองสอดคลองกับการตีความหลักเกณฑขอ

นี้ และจะตองไมมีการตีความในทางยอมรับใหมีการใชกำลังบังคับที่เกินสมควรนั้นโดยอางวาเพื่อให

บรรลุตามเปาหมายที่ชอบดวยกฎหมาย 

 (ค) การใชอาวุธปนใหถือเปนมาตรการข้ันที่หนักที่สุด จึงควรท่ีจะตองพยายามทุกวิถี

ทางในการงดเวนการใชอาวุธปนน้ันโดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่จะใชตอเยาวชน ในกรณีทั่วไปแลวไม

ควรใหเจาหนาท่ีใชอาวุธปนเลย เวนแตกรณีที่ผูตองสงสัยวากระทำความผิดมีอาวุธปนในการขัดขืน

การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาท่ี หรือกรณีหากเจาหนาที่ไมใชอาวุธปนนั้นแลวอาจมีผูไดรับภัยอันตราย

และไมมีมาตรการเหมาะสมอยางอ่ืนที่เบากวาน้ีที่จะใชระงับภัยหรือจับกุมบุคคลน้ันได ในกรณีที่มี

การใชอาวุธปนโดยเจาหนาที่ดังกลาวจะตองรีบรายงานเหตุตอผูบังคับบัญชาทันที 

 ขอ 4 ขอมูลลับที่เจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายไดรูมาจากการปฏิบัติการ

ตามหนาท่ีนั้น ใหเจาหนาที่ผูนั้นเก็บเปนความลับ เวนแตกรณีเปนการเปดเผยตามหนาที่หรือกรณี                   

มีคำสั่งตามกระบวนการยุติธรรมกำหนดเปนอยางอื่นเทานั้น 

หมายเหตุ 

 (ก) เนื่องจากเรื่องที่เจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายรูมาจากการปฏิบัติตาม

หนาท่ีนั้น อาจเก่ียวพันกับชีวิตสวนตัวของบุคคลอ่ืนหรืออาจเปนเร่ืองท่ีกระทบตอผลประโยชน             

โดยเฉพาะช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน จึงจำเปนตองมีหลักเกณฑหามไวดังกลาวโดยจะเปดเผยขอมูลนั้นได

เฉพาะกรณีท่ีเปนการเปดเผยตามหนาท่ีหรือกรณีมีคำส่ังตามกระบวนการยุติธรรมกำหนดเปนอยาง
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

อื่นเทานั้น การเปดเผยขอมูลนั้นโดยท่ีมิไดเปนไปตามขอยกเวนดังกลาวในขอนี้ยอมถือเปนการกระทำ

ที่มิชอบ 

 ขอ 5 จะตองไมมีเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายคนใดไปกระทำการ หรือ

ยุยงสงเสริมหรือเพิกเฉยตอการกระทำทรมานหรือการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่เปนการทารุณโหด

ราย ไรมนุษยธรรมหรือลดศักด์ิศรีความเปนมนุษย แมแตกรณีที่เปนคำส่ังของผูบังคับบัญชาหรือเปน

กรณีที่มีพฤติการณพิเศษเชนในภาวะสงครามหรือมีภัยคุกคามจากสงคราม ภัยคุกคามตอความม่ันคง

ของชาติ  ความวุนวายทางการเมืองภายใน หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในสาธารณชน ก็ไมใหนำมาใช

เปนขออางที่จะใหยอมรับเอาการกระทำทรมานหรือการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่เปนการทารุณ

โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นมาใช 

หมายเหตุ 

 (ก) ขอหามในขอนี้เปนไปตามปฏิญญาวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนใหพนจากการ

กระทำทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่เปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักด์ิ

ศรีความเปนมนุษยซึ่งรับรองโดยท่ีประชุมสมัชชาท่ัวไป ปฏิญญาดังกลาวกำหนดวา “การกระทำใดๆ 

ก็ตามที่ เปนการกระทำทรมานหรือการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่ เปนการทารุณโหดราย  

ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยถือเปนความผิดที่กระทำตอศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

และพึงถูกประณามโดยเหตุท่ีเปนการปฏิเสธตอกฎบัตรขององคการสหประชาชาติและยังเปนการลวง

ละเมิดตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่มีการประกาศไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษย

ชน (และกฎหมายระหวางประเทศอื่นๆ วาดวยสิทธิมนุษยชน)” 

 (ข) ปฏิญญาดังกลาวไดใหคำนิยามของคำวา “การกระทำทรมาน” ไววาหมายถึง “การ

กระทำใดๆ ก็ตามท่ีกอใหเกิดความเจ็บปวดหรือทุกขทรมานอยางยิ่งไมวาในดานรางกายหรือจิตใจ          

โดยเปนการกระทำโดยเจตนาท่ีจะลวงละเมิดหรือโดยการยุยงสงเสริมของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงกระทำ

ตอบุคคลใดเพ่ือที่จะบีบบังคับใหผูนั้นหรือบุคคลที่สามยอมบอกขอเท็จจริงหรือใหการรับสารภาพ 

หรือเพื่อลงโทษผูนั้นสำหรับการกระทำของผูนั้นหรือที่ผูนั้นตองสงสัยวาไดกระทำนั้น หรือ 

เพื่อเปนการขมขูผูนั้นหรือบุคคลอื่น แตทั้งนี้ไมรวมถึงความเจ็บปวดหรือทุกขทรมานที่เกิดขึ้นเอง

ประจำตัว หรือโดยปกติธรรมดา สำหรับการลงโทษตามกฎหมายท่ีเปนไปโดยชอบตามกฎมาตรฐาน

ขั้นต่ำของการปฏิบัติตอนักโทษ” 

 (ค) ที่ประชุมสมัชชาทั่วไปมิไดใหคำนิยามของคำวา “การปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืน        

ที่เปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักด์ิศรีความเปนมนุษย” แตก็ควรจะตีความอยาง

กวางที่สุดเพื่อปองกันมิใหมีการกระทำที่มิชอบดังกลาวไมวาจะกระทำตอรางกายหรือจิตใจ 

 ขอ 6 เจาหนาท่ีที่มีอำนาจหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายพึงปฏิบัติหนาที่อยางเต็มท่ี        

ในการคุมครองดูแลบุคคลที่อยูในการคุมขังของตนใหมีสุขภาพดีและจะตองจัดการใหบุคคลดังกลาว

ไดรับการตรวจรักษาทันทีเมื่อมีอาการเจ็บปวย 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

หมายเหตุ 

 (ก) การตรวจรักษาซึ่งหมายถึงการตรวจรักษาโดยเจาหนาท่ีทางการแพทยรวมถึง            

ผูปฏิบัติงานดานการแพทยและดานเภสัชกรรมที่ไดรับใบอนุญาตนั้น พึงมีระบบจัดการใหสามารถ

ติดตอไดเมื่อตองการหรือเรียกหา 

 (ข) ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีทางการแพทยที่ปฏิบัติหนาท่ีรวมกันกับเจาหนาท่ีที่มีอำนาจหนาท่ี

บังคับใชกฎหมายไดใหคำแนะนำแกเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายน้ันวาผูที่อยูภายใต 

การคุมขังนั้น สมควรจะไดรับการตรวจรักษาท่ีเหมาะสมโดยเจาหนาที่ทางการแพทยของสถาน

พยาบาลภายนอกหรือพึงไดรับคำช้ีแนะเพ่ิมเติมจากสถานพยาบาลภายนอกดังกลาวน้ัน ก็ให 

เจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายปฏิบัติตามคำแนะนำน้ัน 

 (ค) เจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะตองดำเนินการจัดใหผูที่ไดรับบาดเจ็บ 

จากการกระทำของผูที่ละเมิดตอกฎหมายหรือไดรับอุบัติเหตุจากการท่ีมีผูละเมิดตอกฎหมายน้ัน              

ไดรับการตรวจรักษาเชนเดียวกันดวย 

 ขอ 7 เจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะตองไมกระทำการอันทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบตอหนาท่ี อีกทั้งมีหนาท่ีจะตองคัดคานและตอตานการกระทำอันทุจริตหรือประพฤติ 

มิชอบ เหลานั้นอยางจรงิจังดวย 

หมายเหตุ 

 (ก) การกระทำการอันทุจริตหรือประพฤติมิชอบตอหนาที่ไมวารูปแบบใดเปนส่ิงที่ขัดตอ

วิชาชีพของเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายน้ัน การที่จะตองดำเนินการทางกฎหมายตอ

การกระทำการอันทุจริตหรือประพฤติมิชอบตอหนาที่นั้นอยางจริงจังก็เพราะมีหลักการและเหตุผลวา

หากรัฐไมสามารถที่จะจัดการลงโทษเจาหนาที่ของตนท่ีไปกระทำการอันทุจริตหรือประพฤติมิชอบตอ

หนาที่นั้นไดแลว ก็ยอมเปนการยากที่จะไปบังคับใชกฎหมายกับประชาชนทั่วไป 

 (ข) นอกจากคำนิยามของคำวา “กระทำการอันทุจริตหรือประพฤติมิชอบตอหนาที่”  

จะตองมีการกำหนดไวในกฎหมายของประเทศนั้นๆ แลว ยังพึงเปนที่เขาใจดวยวาการกระทำหรือ 

งดเวนการกระทำอันเก่ียวดวยหนาท่ีราชการนั้นหากเปนไปเพ่ือเปนการตอบแทนการให หรือสัญญา

วาจะใหสินบนหรือส่ิงจูงใจท่ีไดเรียกรองหรือยอมรับน้ัน ตลอดจนการรับเอาสินบนหรือประโยชนที่มิชอบ           

ดังกลาวที่ผูใหไดให เพื่อตอบแทนการกระทำหรืองดเวนการกระทำอันเกี่ยวดวยหนาที่ราชการนั้นแลว

ยอมเปนการกระทำการอันทุจริตหรือประพฤติมิชอบตอหนาที่ทั้งส้ิน 

 (ค) การกระทำการอันทุจริตหรือประพฤติมิชอบตอหนาที่ยังมีความหมายรวมไปถึงการ

พยายามกระทำการนั้นดวย 

 ขอ 8 เจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายพึงเคารพตอกฎหมายและประมวล

ฉบับนี้ อีกทั้งมีหนาที่รับผิดชอบในการปองกันและตอตานอยางจริงจังตอการลวงละเมิดตอกฎหมาย

หรือตอประมวลฉบับนี้ดวย เจาหนาท่ีที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายผูใดมีเหตุอันควรเชื่อวาได 

มีการลวงละเมิดตอกฎหมายหรือตอประมวลฉบับนี้เกิดขึ้นหรือมีแนวโนมวาจะเกิดเหตุเชนนั้น  
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 
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ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

พึงรายงานเหตุ ดังกลาวตอผูบังคับบัญชา และในกรณีที่จำเปนพึงรายงานตอหนวยงานหรือองคกร 

ที่มีอำนาจหนาที่ตรวจสอบหรือแกไขเยียวยานั้นดวย 

หมายเหตุ 

 (ก) ประมวลฉบับนี้พึงไดรับการปฏิบัติเมื่อมีการนำไปบัญญัติไวในกฎหมายภายในหรือ

ระเบียบปฏิบัติของประเทศ แตอยางไรก็ดีหากกฎหมายภายในหรือระเบียบปฏิบัติภายในประเทศนั้น

กำหนดหลักเกณฑที่เขมงวดกวาตามที่ประมวลฉบับนี้วางไวก็พึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เขมงวด 

ดังกลาวนั้น 

 (ข) หลักเกณฑขอนี้ตองการจะรักษาจุดสมดุลยระหวางความจำเปนท่ีจะตองอยูใน

ระเบียบวินัยของทางราชการซ่ึงตองยึดถือความปลอดภัยของสาธารณชนเปนหลักน้ันอยางหน่ึง  

กับความจำเปนท่ีจะตองจัดการกับปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานอีกอยางหน่ึง เจาหนาที่

ที่มีอำนาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายพึงรายงานเหตุเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นตอผูบังคับ

บัญชาตามสายงาน การรายงานเหตุตอองคกรอื่นนอกสายงานบังคับบัญชาพึงกระทำตอเมื่อการ

ดำเนินการตามสายงานบังคับบัญชาไมสามารถชวยแกไขเยียวยาปญหานั้นไดหรือไมสามารถบรรลุผล 

และทั้งนี้พึงเปนที่เขาใจดวยวาเจาหนาที่ที่มีอำนาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายจะตองไมไดรับผลกระทบ

หรือโทษใดๆ ในหนาท่ีการงานจากการท่ีไดไปรายงานเหตุวาไดมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

ประมวลฉบับน้ีเกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดข้ึน 

 (ค) คำวา “หนวยงานหรือองคกรที่มีอำนาจตรวจสอบหรือแกไขเยียวยา” นั้นใหหมายถึง 

หนวยงานหรือองคกรตามกฎหมายภายในของประเทศน้ัน ไมวาจะเปนหนวยงานหรือองคกร 

ที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายนั้นเองหรือเปนองคกรอิสระ และไมวาจะไดจัดต้ังขึ้นโดยพระราช

บัญญัติหรือกฎหมายจารีตประเพณีหรืออำนาจอื่นๆ เพื่อใหทำหนาที่ตรวจสอบขอรองเรียนหรือคำสั่ง

หรือการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดหลักเกณฑตามที่ระบุไวในประมวลฉบับนี้ 

 (ง) สำหรับประเทศที่สื่อมวลชนไดรับการยอมรับใหมีบทบาทหนาท่ีในการตรวจสอบ        

ขอรองเรียนหรือคำสั่งหรือการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น การที่เจาหนาที่ที่

มีอำนาจหนาท่ีบังคับใชกฎหมายไดนำเร่ืองราวเก่ียวกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชนไปแจงตอ

สาธารณชนผานส่ือมวลชนน้ันใหถือเปนการกระทำท่ีชอบธรรมไดดวยหากวาเปนกรณีหนทางสุดทาย

ที่จะกระทำไดและโดยจะตองสอดคลองกับกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติภายในประเทศนั้นๆ  

ตลอดจนสอดคลองกับขอ 4 ของประมวลฉบับนี้ 

 (จ) เจาหนาท่ีที่มีอำนาจหนาที่บังคับใชกฎหมายผูใดที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑตางๆ ตามที่

ระบุไวในประมวลฉบับน้ีพึงสมควรไดรับความเคารพนับถือ การสนับสนุน และความรวมมืออยางเต็ม

ที่จากชุมชนและจากหนวยงานที่เจาหนาท่ีผูนั้นสังกัดอยูตลอดจนจากวงการวิชาชีพของเจาหนาที่       

ผูนั้นดวย 

 

 (จากหนังสือ มาตรฐานองคการสหประชาชาติ วาดวย กระบวนการยุติธรรมทางอาญา) 
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แหลงที่มาของขอมูลสำหรับการวางแผนปฏิบัติการ 
(Information Source for Operation Planning) 

 

 ฝายสืบสวนและการขาว ซึ่งจะตองเปนฝายที่จะตองแสวงหาขอมูลตางๆ เพ่ือใหฝายแผน

และยุทธการใชสำหรับวางแผน ปฏิบัติการ ซึ่งขอมูลตางๆ จากแหลงขอมูลดานอาชญากรรมจากพื้นที่

เกิดเหตุ มีดังนี้ 

แหลงที่มาของขอมูลดานอาชญากรรม 

 แหลงที่มาจำนวนมากสำหรับเก็บรวบรวมขอมูลดานอาชญากรรม ไดแก  

 1. ขอมูลจากแฟมของตำรวจและทัณฑสถาน (ทั้งระดับชาติและทองถิ่น) ไดแก 

  - แฟมประวัติคนราย (เพื่อสืบหาภูมิหลังและประวัติการถูกจับกุมตัว) 

  - ประวัติอาชญากรรม (เพื่อสืบหาภูมิหลัง, ชื่อปลอม, นามแฝง ฯลฯ) 

  - หมายจับ และประกาศรายชื่อบุคคลที่ทางการตองการตัว 

 2. ขอมูลจากสำนักงานทะเบียนราษฎร ไดแก 

  - ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา 

  - ทะเบียนสูติบัตร, และใบมรณะบัตร 

  - สำเนาทะเบียนบาน (เพื่อทราบที่อยู การโยกยายที่อยู, ชื่อบิดา, มารดา คูสมรส) 

  - ทะเบียนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 3. สำนักงานขนสง จะไดขอมูลจาก 

  - ใบขับข่ี (จะไดภายถาย, ที่อยู วัน เดือน ป เกิด, ฯลฯ) 

  - ประวัติการขับรถ 

  - การจดทะเบียนพาหนะ (ทำใหรูถึงหมายเลขเครื่องยนต พาหนะ, และรูปลักษณะ 

   ของพาหนะ, หมายเลขทะเบียนรถ) 

 4. ประวัติราชการทหาร จะไดขอมูลที่เกี่ยวกับ 

  - ทักษะพิเศษตางๆ และการฝกที่ไดรับ 

  - ประวัติการถูกลงโทษและทำวินัย 

 5. ประวัติการทำงานหรือการรับจาง จะไดขอมูลที่เกี่ยวกับ 

  - นายจาง 

  - ทักษะและการฝกงาน 

  - ใบประเมินผลงาน 

 6. หนวยงานที่ทำหนาที่ฝายการขาวกรองตางๆ จะไดขอมูลที่เกี่ยวกับ 

  - บันทึกกิจกรรมตางประเทศและผูที่ติดตอดวย 

  - แฟมของตำรวจสากล INTERPOL เกี่ยวกับผูกอการราย 
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 7. หนังสือพิมพ/หอจดหมายเหตุของวงการสื่อมวลชน/แฟมขาวสารในอดีต จะไดขอมูล 

  ที่เกี่ยวกับ 

  - สารคดีและขาวสารในหนังสือพิมพเกี่ยวกับกิจกรรมของผูนั้นในอดีต 

  - ภาพยนตร/วีดีโอเกี่ยวกับผูนั้น 

 8. ไปรษณีย จะไดขอมูลที่เกี่ยวกับ 

  - ที่อยู 

  - ที่อยูใหมซึ่งขอใหทางไปรษณียสงจดหมายตอไปให 

  - ที่อยูสำหรับท่ีพักตางๆ 

 9. กรมสรรพากร จะไดขอมูลที่เกี่ยวกับ 

  - ดานการเงิน, การเสียภาษีเงินได 

  - ทรัพยสินและอสังหาริมทรัพย ที่ระบุไวในการจดทะเบียนเพื่อเสียภาษี 

 10. โรงพยาบาลและสถาบันโรคจิต จะไดขอมูลที่เกี่ยวกับ 

  - ประวัติสุขภาพ 

  - ประวัติการรักษาดานโรคจิต 

 11. แฟมจากหนวยงานราชการ และหนวยบริการสังคมตางๆ จะไดขอมูลที่เกี่ยวกับ 

  - ที่ตั้ง, หมายเลขโทรศัพท จากองคการโทรศัพท 

  - หลักฐานการชวยหางานจากสำนักงานจัดหางาน 

  - หลักฐานการเขาพักอาศัย จากสถานแรกรับของกรมประชาสงเคราะห 

  - หลักฐานการขออนุญาตกอสรางอาคารหรือตอเติมอาคาร จากเทศบาลหรือ 

   สำนักงานเขต 

  - หลักฐานการขอหนังสือเดินทาง และประวัติการเดินทางไปตางประเทศ 

    จากกระทรวงตางประเทศ 

 12. แฟมของเจาหนาที่ศุลกากรและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง จะไดขอมูลที่เกี่ยวกับ 

  - ขอมูล หนังสือเดินทาง 

  - ประวัติการเดินทางไปตางประเทศ 

  - การนำเขา/และสงออก 

 13. โรงเรียน/สถานศึกษา จะไดขอมูลที่เกี่ยวกับ 

  - พฤติกรรมขณะที่อยูระหวางการศึกษา, ระดับการศึกษา 

  - ประกาศนียบัตรหรือปริญญา 

 14. องคกร สมาคม ทางดานศาสนา/การเมือง/สังคม จะไดขอมูลที่เกี่ยวกับ 

  - ทะเบียนประวัติการเปนสมาชิก, และขอมูลสวนบุคคล 

 15. องคกร สมาคม ทางธุรกิจและวิชาชีพ เชน 

  - บริษัทโทรศัพท (จะไดขอมูลเรื่องหลักฐานหมายเลขโทรท่ีมีการโทรติดตอ) 
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 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

  - ธนาคาร/สถาบันการเงิน (จะไดขอมูลดานหลักฐานการเดินบัญชีกระแสรายวัน 

   หรือออมทรัพย ซึ่งเกี่ยวของกับบุคคลตางๆ) 

  - บริษัทขายกองทุนเงินประกันชีวิต (จะไดขอมูลละเอียดเกี่ยวกับบุคคลนั้น) 

  - บริษัทเครดิตการดตางๆ (ซึ่งจะบอกถึงวันเวลา สถานท่ีในการซ้ือสินคา ประเภท  

   และสถานที่อยูวามีการเดินทางไปที่ใดบาง กิจกรรมการซ้ือ, การเดินทาง) 

  - สายการบิน, รถไฟ, บริษัทรถประจำทางระหวางเมือง (จะไดขอมูลเกี่ยวกับ 

   เสนทางการเดินทาง) 

  - สหภาพแรงงาน (จะไดขอมูลเก่ียวกับประวัติการวาจาง, ทักษะการทำงาน,  

   หลักสูตรที่ไดผานการอบรม) 

  - หนังสือพิมพ/สื่อมวลชน 

  - บัญชีรายการท่ีอยูอาศัยของเมือง และบริการหาท่ีอยู (จะไดขอมูลเก่ียวกับ           

   สถานที่อยูและหมายเลขโทรศัพท) 

  - บริษัทขายบริการขนสงในการเคลื่อนยายเคหะหรือสำนักงาน (จะไดขอมูล            

   เกี่ยวกับสถานท่ีอยู) 

 16. เพื่อนและคนรูจัก เชน 

  - ญาตทิี่ใกลชิด (เพื่อสืบขอมูลดานประวัติครอบครัว) 

  - เพื่อนบาน (เพื่อสืบขอมูลดานกิจกรรมที่ไดสังเกตเห็นและแนวความคิดทัศนคติตางๆ) 

  - เพื่อนและเพื่อนติดตอรวมงาน (เพื่อสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม, ทัศนคติ) 

  - ศัตรู (เพื่อสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม, ทัศนคติ) 

  - ครู อาจารย (เพื่อสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม, ทักษะ, ทัศนคติ) 

  - นายจาง และเพ่ือนรวมงาน (เพื่อสอบถามผลการปฏิบัติงาน, ทักษะดาน 

   มนุษยสัมพันธ, ทัศนคติ) 

 

แหลงขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่เกิดเหตุ 

 1. แหลงขอมูลแบบสามัญทั่วไป 

  ● แผนที่และภาพถาย (จะแสดงถึงภูมิประเทศ, เขตแดนของสถานท่ี, เสนทาง,  

   เอกลักษณเครื่องหมายจุดเดนของอาคาร) 

  ● เขตการบินเหนืออาคารและภาพถายทางอากาศ (จะแสดงถึงภูมิประเทศ,                 

   เขตเคหสถาน, เสนทาง, เอกลักษณเครื่องหมายจุดเดนของอาคาร 

  ● คณะกรรมการผังเมือง (จะไดขอมูลดานการจัดโซน, กฎเกณฑเก่ียวกับการกอสราง) 

  ● ตำรวจ (จะไดขอมูลดานเสนทางการจราจร, สายตรวจ, ระยะเวลาตอบรับแจงเหตุ 

   เพื่อมาถึงยังที่เกิดเหตุ, แฟมอาชญากรรม, เสนทางการอพยพยามฉุกเฉิน) 

  ● หนวยดับเพลิงและบริการรถพยาบาลหรือบริการเหตุฉุกเฉินตางๆ (จะไดขอมูล 
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 การบริหาร
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 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

   ดานสมรรถภาพในการตอบรับและเวลาเดินทางมาถึง, แผนงานการอพยพและ"

   การฝกซอม) 

  ● ชาวบาน/ผูประกอบกิจการรานคา พอคาแมคา/คนสงไปรษณีย/คิวมอรเตอรไซด 

   ในบริเวณนั้น (จะไดขอมูลของสถานท่ี, เสนทางในพ้ืนที่, ชวยชี้ตัวหรือระบุตัว) 

  ● บริษัทสาธารณูปโภคตางๆ เชน การไฟฟา, โทรศัพท, การประปา (จะไดขอมูล 

   ของจุดท่ีตั้งของหมอแปลงไฟที่อยูบนเสาหรือบนพื้น สายโทรศัพท อุโมงค ใตดิน 

   สำหรับวางสายสาธารณูปโภคตางๆ, จุดท่ีตั้งของเครื่องควบคุมประปา แกส, ไฟฟา  

   ฯลฯ) 

  ● แฟมเกาๆ ของหนังสือพิมพและส่ือมวลชน (จะทำใหรูถึงรายงานขาวในอดีต 

   เกี่ยวกับพื้นที่เขตน้ี และ หรือสถานที่ตั้ง) 

 

 2. แหลงขอมูลประเภทจำเพาะสำหรับอาคาร/สถานท่ี 

  ● เจาของ/ผูจัดการและผูครอบครองอาคารสถานท่ี (จะไดขอมูลเก่ียวกับการใช 

   ประโยชนของสถานท่ีนั้น, ผัง/โครงสราง, แผนผังอาคาร/ภาพถาย, จำนวนคน 

   บุคลากร ระบุตัวคนเหลานี้, มาตรการ รปภ.ของอาคารที่ใชอยูในขณะนี้,                 

   ภัยรายแรงตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนได, แผนอพยพคนออกในกรณีฉุกเฉิน) 

  ● ผูเชา/ผูใชสถานท่ี (จะไดขอมูลท่ีระบุวาเปนใครบาง, แบบแผนของกิจกรรม,                

   ผังการจัดวางหอง และสวนตางภายในของอาคาร, เสนทางการเคลื่อนที่/อพยพ 

  ● เจาหนาที่ผูออกใบอนุญาตในการกอสราง (ทำใหรูถึงหลักฐานการกอสรางและ 

   พิมพเขียว) 

  ● สถาปนิก (ทำใหรูถึงรายละเอียดในพิมพเขียวแสดงการกอสราง แผนผังการ              

   จัดแบงหอง, และขอกำหนดตางๆ ของสถาปนิก และวิศวกรในการกอสราง 

  ● ผูรับเหมากอสราง (ทำใหรูถึงรายละเอียดในการกอสรางและการเปลี่ยนแปลงตางๆ  

   ที่ทำกับพิมพเขียว, การดัดแปลงตอเติมอาคารและการเปลี่ยนแปลงตางๆ, แผนผัง 

   การวางสายหรือทอตางๆ เชน ทอประปา, สายไฟ, ทอแกส, สายโทรศัพทภายใน 

   อาคาร) 

  ● สถาปนิกผูออกแบบภายใน (ทำใหรูถึงรายละเอียดแผนผังการจัดแบงหองและ 

   เฟอรนิเจอร) 

  ● พนักงานทำความสะอาดบำรุงรักษาและซอมแซมอาคาร (ทำใหรูถึงรายละเอียด 

   เกี่ยวกับแผนผังการจัดแบงพ้ืนที่ภายในอาคาร, จุดท่ีตั้งของเครื่องมือควบคุมระบบ 

   สาธารณูปโภค เชน ไฟฟา แกส ประปา, จุดท่ีตั้งของเครื่องดับเพลิง และเคร่ืองมือ  

   ยามฉุกเฉินตางๆ, จุดเก็บวัสดุไวไฟหรือท่ีมีอันตราย, ชองทางสำหรับฝายบริการ,   

   ฝายสงของใช ไมใชชองทางสำหรับบุคคลทั่วไปเขาออก) 



230 การบริหารวิกฤตการณ และ กฎหมายที่เกี่ยวของ  พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

  ● หนวยดับเพลิงและสาธารณสุข/หนวยกูภัยหรือบริการฉุกเฉินตางๆ (ทำใหรูถึง 

   รายงานระบบ รปภ. ดานอัคคีภัย, รายงานการตรวจดานความปลอดภัยและ 

   สุขอนามัยโดยเจาหนาท่ีเทศบาล, แผนผังของอาคารเกี่ยวกับการรองรับเหตุ 

   ฉุกเฉินดานอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินตางๆ 

  ● ตำรวจทองที่/เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (จะรูขอมูลไดจากรายงานเก่ียวกับ 

   เหตุการณในอดีต และ / หรือ รายงานการตรวจโดยเจาหนาที่, แผนของอาคาร 

   เก่ียวกับการปองกันการโจรกรรม) 

  ● บริษัทขายบริการสาธารณูปโภคตางๆ (ทำใหรูถึงจุดที่ตั้งของเครื่องมือควบคุม 

   ระบบสาธารณูปโภค,จุดท่ีตั้งสำหรับทางเขาถึงปากทอสำหรับระบบสาธารณูปโภค,  

   แผนผังแสดงอุโมงคระบบเหลานี้เขาไปในอาคารหรือที่มีอยูภายในอาคาร) 

  ● ทีมสำรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคาร (จะรูขอมูลไดจากรายงานการ 

   สำรวจ, ภาพถายและวีดีโอของภายในและรอบนอกอาคารหรือสถานท่ี, รายงาน 

   มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ใชอยูสำหรับอาคารหรือสถานที่ในขณะนี้) 

 

ขอมูลสำคัญและรายการตรวจสอบสำหรับขาวกรอง 

 นอกจากจะทราบถึงแหลงขอมูลสำหรับการวางแผนปฏิบัติการแลว ฝายสืบสวนและ 

การขาว จำเปนจะตองหาขอมูลที่เกี่ยวของกับคนราย ตัวประกัน พื้นที่เกิดเหตุ ตลอดจนรายละเอียด 

เพื่อใหฝายแผนและยุทธการนำไปใชในการวางแผนปฏิบัติการได 

ขอมูลเกี่ยวกับคนราย 

 1. จุดที่ตั้งของที่เกิดเหตุ 

 2. ประเภทของเหตุการณ ใหรวมขอมูลเก่ียวกับจุดประสงคของการกระทำของคนราย       

  ทั้งที่ประกาศมาอยางชัดแจง และท่ีจะตองตีความจากพฤติกรรมของคนราย 

 3. คนรายเปนใคร หรือกลุมใด 

 4. คนรายไดตั้งขอเรียกรองอะไร และกำหนดเวลาขีดเสนตายไวเมื่อไหร 

 5. มีประเทศท่ีสามเก่ียวของหรือไม ถามี ระดับความรวมมือและอิทธิพลของตาง 

  ประเทศ/การควบคุมระหวางคนรายและประเทศท่ีสามมีมากนอยเพียงใด 

 6. จะปองกันเปาหมายอยางไร 

 7. ยุทโธปกรณที่คนรายมีอยูในครอบครอง เชน 

  ● อาวุธปน (ประเภท, จำนวนปริมาณ, ใครพกอาวุธและประเภทของอาวุธ) 

  ● ระเบิด (ประเภท, ชนวน, จุดที่ตั้ง, ปริมาณ, รูปทรง/การออกแบบ, สี, และ          

   สัญญลักษณหรือเครื่องหมาย) 

  ● อาวุธประเภทสารเคมี, จุลชีวะ, หรือรังสี และเครื่องมือในการปองกันตัวจากอาวุธ 

   เหลานี้ 
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พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 
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 8. คำบรรยายเกี่ยวกับคนราย ใหรวมขอมูลประวัติอยางละเอียด , คำบรรยาย            

  รูปพรรณสัณฐาน, ภาพถาย, และขอมูลเกี่ยวกับสภาพจิตใจ แนวความคิด และ 

  จิตวิทยาของคนราย 

 9. ประเทศท่ีออกหนังสือเดินทาง แหลงที่มา และประเภทของหนังสือเดินทางท่ีคนราย 

  แตละคนถือ และ จำนวนหนังสือเดินทาง 

 10. คนรายมีปฏิกิริยาตอการโจมตีโดยอาวุธในรูปใด 

 11. จำนวนคนที่เกี่ยวของในเหตุการณนี้ทั้งหมดมีเทาใด นั่นคือ จัดแบงเปนประเภท 

  ● รวมประเภทที่เปนมิตรตอฝายทางการ, เปนกลาง, เปนศัตรู, มีอาวุธ, ไมมีอาวุธ,  

   บาดเจ็บ, ชาย, หญิง 

 12. บรรยายจุดที่เห็น, กิจกรรม, หรือทิศทางการเดินทางของคนราย 

 13. ระบบการสื่อสารที่คนรายใชเปนประเภทใด, ปริมาณ, แบบ, การสงวิทยุ, และความถี่ 

 14. คนรายมีความสามารถในการดักฟงการส่ือสารหรือไม เพียงใด 

 15. คนรายมีโอกาสไดกำลังมาเสริมหรือไม อยางไร 

 

ขอมูลเกี่ยวกับตัวประกัน 

 1. จำนวนตัวประกันทั้งหมด 

 2. คำบรรยายเกี่ยวกับแตละคน 

  ● ชื่อ 

  ● สัญชาติ 

  ● ภาษาที่พูดหรือเขาใจ 

  ● อายุ 

  ● เพศ 

  ● ปญหาดานการแพทยที่มีอยูในปจจุบัน รวมทั้งปญหาดานจิตใจ  ยาที่ตองใช          

   เปนประจำ ฯลฯ 

  ● คำบรรยายรูปพรรณสัณฐาน 

   ✦ ความสูง, น้ำหนัก, หรือ ลักษณะรูปราง 

   ✦ สีผมและทรงผม 

   ✦ แวนตา 

   ✦ เครื่องแตงกาย 

   ✦ ลักษณะที่เดน หรือเปนเอกลักษณอื่นๆ 

 3. มีขั้นตอนในการระบุชี้ตัวซึ่งส่ังไวเปนพิเศษสำหรับตัวประกันคนหนึ่งคนใดหรือไม 

 4. ตัวประกันอยูตรงจุดใด ใกลกับจุดของเปาหมายหรือคนรายหรือไม 

 5. บรรยายกิจกรรมของตัวประกัน รวมทั้งพ้ืนอารมณ ภาวะจิตใจ 
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พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
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 6. ตัวประกันคนใดซึ่งอาจเปนที่คนรายปลอมตัวมาในรูปตัวประกัน ซึ่งพิจารณาไดจาก 

  พฤติกรรมที่มีแนวโนมวาจะเขาชวยเหลือคนราย 

 7. มีบุคคลสำคัญในหมูพวกตัวประกันหรือไม 

 8. ใบแจงรายชื่อผูโดยสารและสินคาของเที่ยวบินนั้น (flight manifest) สำหรับกรณีที่ 

  เปนการจี้เครื่องบิน 

ขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ซึ่งมีเหตุการณ 

 1. แสวงหาพิมพเขียว, ผังของวิศวกรกอสราง, ผังการวางสายตางๆ ภายในตัวอาคาร  

  หรือพื้นที่มีเหตุการณ 

 2. แสวงหาแผนผังการจัดแบงเนื้อที่ การก้ันหอง หรือคำบรรยายการจัดพ้ืนที่ภายในตัว 

  อาคาร 

 3. แสวงหาแผนผัง แสดงเสนทางตางๆ ที่จะเขาไป เชน ทอระบายน้ำเสีย, อุโมงค,  

  ทางเขาสำหรับระบบสาธารณูปโภค, ฯลฯ รวมท้ังรายละเอียดของถนนและตรอกซอย 

  ตางๆ ที่ลอมรอบอาคาร 

 4. แสวงหาตัวบุคคลซ่ึงจะสามารถบรรยายอาคารหรือพื้นที่เกิดเหตุ รวมท้ังภายในสถาน 

  ที่นั้นๆ เปนตนวาพนักงานทำความสะอาด, คนงาน, ผูใชสถานท่ี ฯลฯ 

 5. แสวงหาภาพถายตัวอาคาร หรือพื้นที่เกิดเหตุ รวมทั้งบริเวณรอบขาง 

 6. บรรยายเครื่องกีดขวางภายนอกสถานที่ ลอมรอบสถานที่หรือพื้นที่เกิดเหตุ ไดแก 

  ● ประเภท (รั้ว, กำแพง, ฯลฯ) และรายละเอียดเก่ียวกับการกอสราง เชน วัสดุใน 

   การกอสราง 

   ✦ วัสดุ (เชน ประเภทและขนาดหุนของลวดท่ีใชทำรั้ว, ประเภทของอิฐหรือหิน  

    หรือแทงซีเมนต ฯลฯ) 

   ✦ ความสูง, กวาง, และรองของเครื่องกีดขวาง 

   ✦ รายละเอียดเกี่ยวกับสวนยอดของรั้วเปนของมีคมหรือไม 

  ● บรรยายการวางยามของพวกคนราย รวมทั้งจุดประจำยามตางๆ เชน 

   ✦ เสนทาง และ / หรือ จุดท่ีตั้ง 

   ✦ ความขันแข็งและเขมงวดของยาม และกิจวัตรประจำของคนราย 

   ✦ อาวุธและเครื่องมืออุปกรณตางๆ โดยใหความสนใจที่ประเภทของอาวุธ         

    เคร่ืองมือในการส่ือสาร, เคร่ืองมือในการปองกันภัยจากอาวุธจุลชีวะ, อาวุธ  

    สารเคมี และ / หรือ รังสี 

  ● บรรยายระบบสัญญาณเตือนภัยท่ีมีใชอยูในขณะน้ัน เชน ประเภท, จุดที่ติดตั้ง,  

   พลังงาน, และ พลังงานสำรองยามฉุกเฉิน 

  ● บรรยายพ้ืนภูมิของทั้งสองฝงของเคร่ืองกีดขวาง เชน รั้ว (มีโซนปลอดหรือโซน 

   แจงหรือไม) 



233พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา          การบริหารวิกฤตการณ  และ กฎหมายที่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 
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  ● บรรยายชองวางในเครื่องกีดขวาง จุดท่ีพบ และขนาด 
  ● บรรยายจุดติดตั้ง, กลไกการล็อก, แบบ, ฯลฯ ของระบบกลอนประตู 
  ● ใครเปนผูถือกุญแจสำหรับกลอน หรือล็อกเหลานี้ 
  ● จุดท่ีพบและคำบรรยายชองทาง, อุโมงค, หลุมสำหรับชางลงไปซอมแซม, ฯลฯ        
   ที่ลอดใตเครื่องกีดขวางนี้ 
  ● บรรยายระบบการใหแสงสวาง อีกนัยหนึ่งคือระบบแสงไฟฟา บริเวณพื้นที่ 
   เกิดเหตุ สิ่งกีดขวางหรือ รั้ว เชน จุดติดต้ังดวงไฟ, แหลงใหพลังงานและระบบ 
   พลังงานสำรอง เชน เครื่องกำเนิดไฟฟา, ประเภท, บริเวณที่มืดสลัว หรือมืด 
 7. บรรยายลักษณะการกอสรางท้ังดานในและดานนอกอาคาร รวมทั้งขอมูลที่จะนำไป 
  วางแผนได เชน ประเภทวัสดุ และขนาดสัดสวนตางๆ 
  ● ใตถุน, พื้น, ผนัง, กำแพง, หลังคา, เพดาน, หนาตาง, ประตูทำดวยวัสดุประเภทใด  
   ขนาดกวางยาว สูงเทาใด 
  ● ชองเปดตางๆ (ทอระบายอากาศทำดวยวัสดุประเภทใด ขนาดกวางยาว สูงเทาใด,  
   ระบบถายเทอากาศเปนแบบใด) 
  ● ล็อคและกลไกในการรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีหรืออาคารท่ีใชอยูใน 
   ขณะน้ันทำงานดวยระบบใด 
  ● บานพับ หรือ อุปภัณฑสำหรับเลื่อนประตูเปนแบบหรือชนิดใด 
  ● ทอ และ โพรงตางๆ มีอยูที่ใดบางและขนาดเทาใด 
  ● ระบบดับเพลิง หรือทางหนีไฟ มีอยูที่ใดบาง 
  ● ลิฟทและชองบันได มีอยูที่ใดบาง 
  ● ระบบไฟฟาและแสงไฟ รวมทั้งระบบสำรอง มีอยูที่ใดบาง 
  ● ระบบประปาเปนอยางไร 
  ● ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบปองกันภัยสำหรับคน หรือเคร่ืองมือตางๆ  
   ที่มีอยูในอาคารนั้นเปนอยางไร 
 8. สัตวตางๆ ที่มีอยูทั้งภายในและภายนอกสถานท่ีมีหรือไม เชน สุนัข, นกแกวที่สงเสียง 
  เรียกได 
 9. ประเภทตางๆ ของสารหรือวัตถุที่ไวไฟ, ระเบิด, อาวุธ สิ่งตางๆ เหลานี้มีอยูในอาคาร 
  หรือไม ตรงจุดใด 
 10. บรรยายระบบการสื่อสาร เชน โทรศัพทและอินเตอรคอม (ระบบการติดตอภายใน) 
 11. บรรยาย สภาพแวดลอม และอาคารอ่ืนๆ ที่อยูใกลเคียง 
  ● บรรยายขอบเขตพื้นที่เพ่ือการทำเฝาสังเกต และรัศมีการยิง ทั้งเขาไปและออกมา 
   จากอาคารหรือพื้นที่เกิดเหตุนั้น 
  ● บรรยายจุดกำบังหรือจุดแอบซอนท่ีอาจมีใหใชสำหรับทีมซึ่งจะตองปฏิบัติการกูภัยที่ 

   จะเขาไปยังพื้นที่ 
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  ● บรรยายอุปสรรคตางๆ ที่ทีมปฏิบัติการจะตองเผชิญในการเคล่ือนตัวเขาไปยัง 

   พื้นที่ไมรวมที่ไดบรรยายมาแลว 

  ● บรรยายลักษณะสำคัญๆ ของพ้ืนที่ภูมิประเทศ  ซึ่งถาฝายคนรายหรือ ฝาย 

   เจาหนาที่ไดเขายึดครอง ฝายไดเปรียบทางยุทธศาสตร 

  ● บรรยายเสนทางที่เหมาะสมสำหรับทีมปฏิบัติการอาจใชเปนเสนทางเคลื่อนตัว 

   เขาไป หรือเสนทางที่คนราย อาจใชเปนเสนทางหลบหนีออกมา 

ขอมูลเกี่ยวกับทาอากาศยาน / สนามบิน / ลานบิน (Airfield Data) 

 1. ชื่อและหมายเลขพิกัด ของทาอากาศยานนั้น 

 2. ภาพถายทางอากาศและภาพถายอ่ืนๆ รวมทั้งภาพขยายเครื่องบินที่ถูกจ้ี รวมทั้ง 

  บริเวณรอบขาง 

 3. จุดที่ตั้งของเครื่องบินตางๆ ที่จอดอยูบนพื้นดิน รวมทั้งเครื่องบินที่ถูกจี้ 

  ● บรรยาย ประเภทของเคร่ืองบิน และเคร่ืองบินตางๆ ที่ใชสนามบินน้ัน (เคร่ือง 

   ขนาดเล็ก, บริษัทสายการบินพาณิชย, เครื่องบินทหาร) 

 4. ตารางเวลาเท่ียวบินตางๆ ของเครื่องบินที่ใชสนามบินนั้น 

 5. หนวยราชการซึ่งเปนผูควบคุมสนามบินนั้น หาขอมูลภูมิหลังเกี่ยวกับหนวยราชการนั้น 

 6. คำบรรยายเกี่ยวกับเครื่องมือนำรอง (วิทยุการบิน) รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารที่ใช 

  ● ใชระบบอะไร 

  ● ใชความถี่อะไรในการสื่อสาร 

  ● ใชขั้นตอนการปฏิบัติในการควบคุมแบบใด และจุดท่ีตั้งของการควบคุมการ 

   เคลื่อนที่บนพื้นดินอยูที่ไหน 

  ● มีระบบการสื่อสารแบบจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งหรือไม (โทรศัพท, วิทยุสื่อสาร ฯลฯ) 

 7. บรรยายลักษณะของทาอากาศยาน ซึ่งตองมีขอมูลตอไปนี้ 

  ● ทางว่ิง (ขนาดและสัดสวน, ผิวหนาของพ้ืนลานบิน, ระดับความสูงจากน้ำทะเล,         

   การระบายน้ำ, ทิศทางของลานบิน) 

  ● ทางเชื่อม, ลานจอด, hardstand, เขื่อนคุมกัน, และท่ีจอด 

  ● การใหแสงสวาง (แสงแสดงเคร่ืองหมาย, แสงไฟหรือแสงสวางรอบเขตเกิดเหตุ,           

   จุดติดตั้งของสวิตชตางๆ หรือแหลงพลังงาน) 

  ● การกอสราง (จุดที่ตั้ง, ประเภท, และลักษณะของการกอสราง) 

 8. บรรยายลักษณะของอาคารตางๆ ซึ่งอยูในบริเวณใกลเคียงกับเครื่องบินที่ถูกจี้ 

  ● การใชอาคารนั้นเพื่ออะไร, ใครเปนผูใช, และใครเปนผูควบคุมอาคารนั้น 

  ● ขนาด สัดสวน และ แผนผังการจัดแบงพ้ืนที่ในแตละชั้น การกั้นหอง 

  ● ระยะหางจากเครื่องบินที่ถูกจี้ 

 9. บรรยายจุดที่ตั้งคลังแสงตางๆ รวมทั้งประเภทของพัสดุที่เก็บอยูในนั้น 
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 10. บรรยายจุดที่ตั้งของคลังเก็บเชื้อเพลิง, ประเภทของเชื้อเพลิง, และปริมาณ 
 11. เครื่องมือพิเศษ เพื่อใชประโยชนแบบจำเพาะการที่มีอยูหรือมีใหใช เชน 
  ● เครื่องมือดับเพลิงกรณีเครื่องบินตก / ชนิดติดเพลิงลุกไหม 
  ● พาหนะใชประโยชนพิเศษจำเพาะอยางใดอยางหน่ึง (รถเช้ือเพลิง, รถบำรุงรักษา,  
   ฯลฯ) 
  ● เครื่องมือในการขนถายผูโดยสาร / สินคาขึ้นและลงจากเคร่ืองบิน 
 
 12. สถานรักษาพยาบาลในบริเวณใกลเคียง 
 13. บรรยายมาตรการการรักษาความปลอดภัยของทาอากาศยานแหงนั้น เชน 
  ● กำลังคนและองคประกอบของกองกำลังยามรักษาความปลอดภัย 
  ● กิจวัตรประจำวัน 
  ● กำลังที่จะมาเสริมได 
  ● อาวุธและเครื่องที่ใช 
 14. บรรยายพลังงานไฟฟาที่ใชในทาอากาศยานนั้น ไดแก แหลงที่มา ขนาดโวลท / ไซเคิ้ล,  
  จุดที่ติดตั้งเคร่ืองกำเนิดไฟฟายามฉุกเฉิน, และระดับวิสัยสามารถหรืออีกนัยหน่ึง  
  พลังงานที่จะสามารถผลิตได 
 15. บรรยายประเภทและจำนวนของการสัญจร และขนสงคมนาคมในบริเวณใกลเคียง 
 
ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องบิน 
 1. แสวงหาพิมพเขียวของการออกแบบเคร่ืองบินรุนนั้นจากโรงงานผูผลิตเครื่องบินแบบนั้น 
 2. แสวงหาผังการจัดท่ีนั่ง ภายในเครื่องบินจากสายการบิน (การจัดที่นั่ง, แผนผังหอง 
  โดยสาร (cabin) และหองนักบิน (cockpit), การทาสีภายใน, ฯลฯ) 
 3. บรรยายทางเขา, ทางออก, ฝาครอบเปดปด ซึ่งอาจใชเปนชองสำหรับบุกเขาไป           
  ทั้งแบบยองเบาหรือบุกตะลุยเขาไปอยางโจงแจง ขอมูลเชนนี้ ควรใหจุดตางๆ ที่พบ 
  ทางเขาออกเชนนี้, ขนาดสัดสวนของชอง, วิธีการเปด ปด รวมทั้งใหบรรยายชองเปดท่ี 
  อาจใชสำหรับเอาเครื่องดักฟงเขาไปวางไว 
 4. บรรยายระบบเครื่องแอรและเครื่องเปาลมรอน ไดแก จุดท่ีติดต้ัง, เสนทาง ระดับพลัง,  
  จุดเขาถึงจากดานนอก และวิธีการควบคุมเคร่ือง 
 5. บรรยายจุดท่ีติดตั้งและประเภทของเคร่ืองมือฉุกเฉินในเคร่ืองบินนั้นอยูสวนใดของ 
  เครื่องบิน 
 6. บรรยายจุดที่ตั้งและขนาด หรือปริมาตรของถังเชื้อเพลิง, ถังออกซิเจน, และถังเก็บ 
  สารตางๆ ในเครื่องบินที่ไวไฟ 
 7. บรรยายจุดที่ตั้งและประเภทของสิ่งใด ที่อาจเปนอันตรายหรืออุปสรรคตอการบุก 

  เขาโจมตี 
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 8. บรรยายพื้นที่ ความสูงของจุดทางเขาและทางออก  

 9. บรรยายจุดท่ีตั้งของชองท่ีจะคลานเขาได เชน ขอมูลที่ระบุเสนทางจากจุดไหนไป 

  จุดไหน และขนาดสัดสวน 

 10. เครื่องมือการสื่อสารที่มีอยูบนเครื่อง ไดแก ประเภท, ความถี่, จุดท่ีตั้งเสาอากาศ, และ 

  จุดติดตั้งปลั๊กสื่อสารดานนอก 

 11. บรรยายจุดท่ีตั้ง, ประเภท ของกลไกในระบบการรักษาความปลอดภัย ท่ีเปนพิเศษ 

  จำเพาะซึ่งมีใชอยูในเคร่ือง 

 12. กระจกหนาตางของเครื่องบินมีความหนาและเปอรเซ็นตลาด เทาใด 

 13. บรรยายลิฟทหรือเครื่องมือในการยกสิ่งของท่ีมีใชในเครื่อง 

 14. หนาตางในหองนักบิน (cockpit) เปดจากดานในหรือดานนอก 

 15. ถาหรือเมื่อเปดหนาตาง จะมีแสงไฟแสดงหรือเตือนใหรูหรือไม - จะตัดตอนแสงเตือน 

  เชนนี้ไดหรือไม อยางไร 

 16. แสวงหาความชวยเหลือจากชางเทคนิคตางๆ เกี่ยวกับประเภทและรุน หรือแบบของ 

  เครื่อง 

 17. มีเครื่องใหพลังงานไฟฟาสำรอง (APU) บนเครื่องนี้หรือไม 

 18. ถาเครื่องยนตหมายเลข 1 ถูกทำลาย จะสามารถติดเครื่องดวยเครื่องยนตหมายเลข 2,  

  3 และ 4 หรือไม 

 19. ชองเก็บสัมภาระหรือกระเปาเดินทาง เปนแบบดันหรือแบบเปด 

 20. มีทางเขาไปยังบริเวณที่นั่งผูโดยสารจากชองเก็บกระเปาเดินทางใตทองเครื่องหรือไม 

 21. ระบบบังคับการเลี้ยวขณะเคลื่อนบนพื้นดินของเครื่องนี้ อาจทำลายไดหรือไม (หากใส 

  เข็มที่ nose gear) 

 22. มีสินคาพิเศษใดๆ บนเครื่องนี้หรือไม ประเภท, ปริมาณ หรือจำนวน, จุดท่ีติดต้ัง 

 23. กัปตันและลูกเรือผานการฝกใหใชระบบสงสัญญาณภาวะคับขันแบบใดสำหรับกรณี 

  การจี้เครื่องบิน 

 

ขอมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ 

 1. ประเภท, ผูผลิต, รุน, แบบ, ป, จำนวนยานพาหนะท้ังหมดท่ีอยูในการยึดครองของ 

  คนราย 

 2. บรรยายรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับยานพาหนะ 

  ● การจัดวางลอรถ, ประเภท, และลักษณะเฉพาะตางๆ 

  ● ระดับความสูง 

  ● คำบรรยายระบบกลไกเกี่ยวกับเกียร เชน ระบบ transmission 

  ● จุดที่ตั้งของถังน้ำมัน, ปริมาตรท่ีบรรจุได, และอัตราไมลตอลิตร 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

  ● จุดติดตั้งถังลม 

  ● ประเภท, ความสูงและรายละเอียดการทำงานของ couplings 

  ● สัดสวน ขนาด ลักษณะการทำงาน ของทางเขา / ออก และหนทางอ่ืนๆ ที่เขาไป 

   ในยานพาหนะ 

  ● ลักษณะของหนาตาง 

   ✦ ประเภทของกระจก 

   ✦ ความหนา 

  ● จุดติดตั้ง, ประเภท, และลักษณะเฉพาะตางๆ ของเครื่องมือในการส่ือสารและ 

   เครื่องมือไฟฟา เชน ดวงไฟ รถและปล๊ักตางๆ สำหรับพลังงานไฟฟา 

  ● บรรยายลักษณะและจุดติดต้ังของเครื่องมือกรณีฉุกเฉินที่มีอยูในยานพาหนะ 

  ● ประเภท, ขนาดและชองเปดอื่นๆ สำหรับเขาไปในยานพาหนะ 

  ● ประเภท และระบบกลไกกันอันตราย เชน แผนเหล็กหุมเกราะ 

  ● รายละเอียดของการผลิตยานพาหนะ เชน วัสดุและความหนา ซึ่งจะมีผลตอการใช 

   อาวุธของฝายทางการ 

  ● แผนผังการจัดแบงใชพื้นที่ / การจัดท่ีนั่ง 

  ● จุดที่ตั้งและคำบรรยายของสินคาพิเศษ โดยเฉพาะวัสดุซึ่งไวไฟหรือระเบิดได 

 3. เสนทางของคนราย และจุดหมายปลายทางท่ีคนรายจะไป 

 4. บรรยายสภาพแวดลอมและอาคารตางๆ ภายในบริเวณใกลเคียงกับยานพาหนะที่จอด 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ตัวอยางของหนวยงานและภารกิจที่รับผิดชอบเม่ือเกิดวิกฤตการณ 
 เมื่อมีเกิดวิกฤตการณขึ้น โดยเฉพาะถาเปนเหตุการณขนาดใหญ สงผลกระทบตอประชาชน

จำนวนมาก เชนน้ี ในการบริหารวิกฤตการณยอมจะตองประสานงานกันระหวางหนวยงานตางๆ ซึ่ง

แตละหนวยงานจะมีอำนาจหนาที่และภารกิจแตกตางกันไป จึงขอสรุปเปนแนวทางดังนี้ 

 1. กรณีการชุมนุมประทวง  

หนวยงาน ภารกิจ ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน โทรศัพท/โทรสาร 

1. สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

 - กองบัญชาการตำรวจ 

  สันติบาล 

 

 - ส ำ นั ก ง า นต ร ว จคน 

  เขาเมือง 

 - สำนักงานสงกำลังบำรุง 

 

 - กองทะเบียนประวัติ 

  และอาชญากร 

 - กองตำรวจสื่อสาร 

 

 - กองบินตำรวจ 

 

 - กองบังคับการตำรวจ 

  ทางหลวง , ตำรวจ 

  รถไฟ, ตำรวจน้ำ 

 - กองการตางประเทศ 

 

 

 - กองบังคับการสืบสวน 

  สอบสวน 

 

- สนับสนุนงานดานขาวกรอง/ 

 ขอมูลการตอตานการกอ 

 การรายสากล 

- สนับสนุนขอมูลดานประวัติ 

 คนตางดาว 

- สนับสนุนงานดานพลาธิการ  

 และวัสดุอุปกรณตางๆ 

- สนับสนุนขอมูลของบุคคล 

 ผูตองสงสัย 

- สนับสนุนงานดานเคร่ืองมือ 

 สื่อสาร 

- สนับสนุนอากาศยานและ 

 เคร่ืองบินปกหมุน 

- สนับสนุนขอมูลเกี่ยวกับเสน 

 ทางที่ผูชุมนุมใช 

 

- สนับสนุนข อมู ล เกี่ ย วกับ 

 อาชญากรรมขามชาติ การ 

 กอการรายสากล 

- สนับสนุนขอมูลเก่ียวกับผูนำ 

 ชุมชนและบุคคลที่ตองสงสัย 

  

2. สภาความมั่นคงแหงชาติ - สนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของ   
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

หนวยงาน ภารกิจ ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน โทรศัพท/โทรสาร 

3. สำนักขาวกรองแหงชาติ - สนับสนุนงานดานขาวกรอง   

4. กรมสวัสดิการและ 

 คุมครองแรงาน 

 กระทรวงแรงงาน 

  

- สนับส นุนและช วย เหลื อ  

 กร ณี เกี่ ย วกั บการ ชุมนุ ม 

 สาธารณอันเกิดจากปญหา 

 การจางงาน 

  

5. กรมประชาสัมพันธ สถานี 

 วิทยุ/โทรทัศน 

- เผยแพร รายงานขาวสาร 

- สนับสนุนขอมูลดานการขาว 

  

6. กองทัพบก 

 - หนวยปฏิบัติการ 

  จิตวิทยา 

เมื่อไดรับการรองขอ เชน 

- สนับสนุนบุคลากรดานการ 

 เจรจา 

- ยานพาหนะในการสงกลับ 

  

7. โรงพยาบาลของรัฐ 

 มหาวิทยาลัย/ 

 สภากาชาดไทย 

- ส นั บ ส นุ น บุ ค ล า ก ร ท า ง 

 การแพทย 

- อุปกรณทางการแพทย 

  

8. องคกรขนสงมวลชล - สนับสนุนยานพาหนะในการ 

 สงกลับ 

  

9. อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น 

 ทองถิ่น 

- สนับสนุนอุปกรณเคร่ืองจักรกล   

 รถกระเชา, รถดับเพลิง, เทป 

 บั น ทึ ก ภ า พ จ า ก ก ล อ ง 

 วงจรปด, แผนผังโครงสราง 

 อาคาร เปนตน 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 2. กรณีคนรายจับตัวประกัน  

หนวยงาน ภารกิจ ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน โทรศัพท/โทรสาร 

1. สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

 - กองบังคับการตำรวจ  

  นครบาล/ภูธร 

 - กองทะเบียนประวัติ 

  และอาชญากร 

 - กองบังคับการสืบสวน 

  สอบสวน 

 - กองการตางประเทศ 

 

 - กองตำรวจส่ือสาร 

 - กองบังคับการตำรวจ 

  ทางหลวง , ตำรวจ 

  รถไฟ, ตำรวจน้ำ 

 - กองบินตำรวจ 

 

- อำนวยการและสนับสนุน 

 การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

- สนับสนุนขอมูลของคนราย  

 หรือผูตองสงสัย 

- สนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของ 

 

- สนับสนุนขอมูล กรณีคนราย 

 เปนคนตางชาติ 

- สนับสนุนเคร่ืองมือสื่อสาร 

- สนับสนุนขอมูลเกี่ยวกับเสน 

 ทางของคนราย 

  

2. กรมราชทัณฑ - สนับสนุนข อมู ล เกี่ ย วกับ 

 คนราย กรณีเปนนักโทษมากอน 

  

3. กรมสุขภาพจิต - สนับสนุนนักจิตวิทยาและผูที่ 

 ทำหนาท่ีในการเจรจา 

  

4. โรงพยาบาลของรัฐ/ 

 มหาวิทยาลัย/ 

 สภากาชาดไทย 

- ส นั บ ส นุ น บุ ค ล า ก ร ท า ง 

 การแพทย 

- อุ ป ก ร ณ แ ล ะ เ ค ร่ื อ ง มื อ 

 ทางการแพทย 

  

5. อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น 

 ทองถิ่น 

- สนับสนุนอุปกรณเคร่ืองจักรกล   

 รถกระเชา, รถดับเพลิง, เทป 

 บั น ทึ ก ภ า พ จ า ก ก ล อ ง 

 วงจรปด, แผนผังโครงสราง 

 อาคาร เปนตน 

  

 



241พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา          การบริหารวิกฤตการณ  และ กฎหมายที่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 3. กรณีเกิดเหตุ อุทกภัยและวาตภัย  

หนวยงาน ภารกิจ ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน โทรศัพท/โทรสาร 

1. กรมปองกันและบรรเทา 

 สาธารณภัย 

- สนับสนุนงบประมาณและ 

 เครื่องมือในการปองกันภัย 

  

2. ศูนยปฏิบัติการกระทรวง 

 มหาดไทย 

- อำนวยการและชวยเหลือ  

 ดานการสื่อสาร 

  

3. กองพยากรณอากาศ  

 กรมอุตุนิยมวิทยา 

- แจงเตือนภัยและรายงานขาว 

 พยากรณอากาศ 

  

4. ฝายควบคุมระบบกำลัง 

 ไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตฯ 

- ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อน  

 และชี้แจงขอมูลระดับน้ำ 

  

5. การไฟฟานครหลวง/ภูมิภาค - ควบคุมระบบไฟฟา   

6. กรมชลประทาน - แกไขปญหาการระบายน้ำ   

7. สำนักระบายน้ำ กทม. - แกไขปญหาการระบายน้ำ   

8. กองสงเคราะหผูประสบภัย  

 กรมประชาสงเคราะห 

- สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค  

 และยานพาหนะ 

  

9. กรมทางหลวง - สนับสนุนขอมูลดานเสนทาง  

 คมนาคม และเคร่ืองจักรกล 

  

10. กรมประชาสัมพันธ 

 สถานีวิทยุ/โทรทัศน 

- เผยแพรรายงานขาวสาร   

11. กรมโยธาธิการ - สนับสนุนดานเครื่องจักรกล   

12. สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

 - กองบังคับการตำรวจ 

  นครบาล/ภูธร 

 - กองพิสูจนหลักฐาน 

- สนับสนุนกำลังพล 

- ดูแลความสงบเรียบรอย 

- รักษาสถานที่เกิดเหตุ 

- อำนวยการจราจร 

- พิสูจนเอกลักษณบุคคล 

  

13. ศูนยนเรนทร กรมการแพทย  

 กระทรวงสาธารณสุข 

- ประสานงานชวยเหลือทาง 

 การแพทยกรณีเกิดภัยพิบัติ 

  



242 การบริหารวิกฤตการณ และ กฎหมายที่เกี่ยวของ  พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

หนวยงาน ภารกิจ ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน โทรศัพท/โทรสาร 

14. โรงพยาบาลของรัฐ/ 

 มหาวิทยาลัย 

- สนับสนุนบุคลากรทาง 

 การแพทย 

- อุปกรณ 

 ทางการแพทย 

  

15. สภากาชาดไทย - สนับสนุนหนวยปฐมพยาบาล  

 ณ จุดเกิดเหตุและสงตอ 

 ผูปวย 

- ส นั บ ส นุ น ห น ว ย แ พ ท ย 

 เคลื่อนท่ี 

- สนับสนุนหนวยบรรเทาทุกข  

 สงเคราะห เค ร่ือง อุปโภค 

 บริโภค และสิ่งจำเปนในการ 

 ดำรงชีพ 

  

16. ศูนยปลอดภัยกระทรวง 

 คมนาคม 

- สนับสนุนขอมูลอุบัติ เห ตุ 

และเสนทางบก เรือ อากาศ 

พยากรณอากาศ 

  

17. กระทรวงกลาโหม 

 - หนวยบัญชาการทหาร 

  พัฒนา กองบัญชาการ 

  ทหารสูงสุด 

 - ศูนยบรรเทาสาธารณภัย 

  กระทรวงกลา โหม / 

  กองทัพ 

 - ศูนยชวยเหลือผูประสบ 

  อุทกภัยฯ กองทัพบก/ 

  เรือ/อากาศ 

- สนับสนุนกำลังพลและงาน 

 ดานบรรเทาสาธารณภัย 

- สนับสนุนดานยานพาหนะ  

 และการซอมบำรุง 

- สนับสนุนตามแผนเม่ือไดรับ 

 การรองขอ 

  

18. องคการบริหารสวนทองถ่ิน - สนับสนุนบุคลากร 

- งบประมาณ 

- อุปกรณ/เครื่องจักรกล 

  



243พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา          การบริหารวิกฤตการณ  และ กฎหมายที่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

หนวยงาน ภารกิจ ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน โทรศัพท/โทรสาร 

19. หนวยงานดานสังคม  

 สงเคราะห 

 - มูลนิธิราชประชานุเคราะห 

 - สภาสังคมสงเคราะห 

 - มูลนิธิปอเต็กตึ้ง 

 - มูลนิธิรวมกตัญู 

 

 

- สนับสนุนบุคลากร 

- สนั บส นุน เ ค ร่ื อ ง อุป โภค 

 บริโภค  

- สนับสนุนยานพาหนะ 

  

 



244 การบริหารวิกฤตการณ และ กฎหมายที่เกี่ยวของ  พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 4. กรณีเกิดเหตุ เกิดภัยจากสารเคม ี 

หนวยงาน ภารกิจ ผูรับผิดชอบ/สั่งการ โทรศัพท/โทรสาร 

1. กรมปองกันและบรรเทา 

 สาธารณภัย 

- สนับสนุนงบประมาณและ 

 เครื่องมือในการดำเนินการ 

  

2. ศูนย วิ จั ยและฝ กอบรม 

 ดานส่ิงแวดลอม กรมสงเสริม 

 คุณภาพสิ่งแวดลอม 

- สนับสนุนผู เชี่ยวชาญดาน 

 สารเคมี 

  

3. สำนั ก ง านควบคุ ม วั ตถุ 

 อันตราย  

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- สนับสนุนผู เชี่ยวชาญดาน 

 สารเคมี 

- สนับสนุนขอมูลเก่ียวกับวัตถุ 

 อันตราย 

  

4. ศูนยขอมูลวัตถุอันตราย 

 และเคมีภัณฑ กรมควบคมุ 

 มลพิษ 

- สนับสนุนผู เชี่ยวชาญดาน 

 สารเคมี 

- ใหขอมูลเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ 

  

5. สนักงานเทคโนโลยีความ 

 ปลอดภัย  

 กรมโรงานอุตสาหกรรม 

- สนับสนุนบุคลากร อุปกรณ  

 เครื่องมือและขอมูลเกี่ยวกับ 

 สารเคมีอันตราย 

  

6. กรมธุรกิจพลังงาน  

 กระทรวงพลังงาน 

- ตรวจสอบ/ควบคุมน้ำมัน 

 เช้ือเพลิง/กาซ 

  

7. กรมควบคุมมลพิษ 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดลอม 

- ส นั บ ส นุ น บุ ค ล า ก ร 

 ผูเชี่ยวชาญดานสารเคมี 

- สนับสนุนอุปกรณ/เคร่ืองมือ 

 ในการกูภัยจากสารเคมี 

  

8. ศูนยอำนวยการปองกัน 

 และข จัดมลพิษทาง น้ำ  

 เนื่องจากน้ำมันกองทัพเรือ  

 (ศอปน.) 

- ป อ ง กั น แ ล ะ ข จั ด ม ล พิ ษ  

 อันเนื่องมาจากมีการร่ัวไหล 

 ของน้ำมัน/สารพิษลงสูทะเล 

  



245พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา          การบริหารวิกฤตการณ  และ กฎหมายที่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

หนวยงาน ภารกิจ ผูรับผิดชอบ/สั่งการ โทรศัพท/โทรสาร 

9. การนิคมอุตสาหกรรมแหง 

 ประเทศไทย 

- ควบคุมดูแลความปลอดภัย 

 ในโรงงาน 

  

10. การไฟฟานครหลวง/ 

 ภูมิภาค 

- ควบคุมระบบไฟฟา   

11. การประปานครหลวง/ 

 ภูมิภาค 

- จัดหาแหลงน้ำดับเพลิง   

12. สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

 กองบังคับการตำรวจ  

 นครบาล/ภูธร 

- สนับสนุนกำลังพล 

- ดูแลความสงบเรียบรอย 

- รักษาสถานที่เกิดเหตุ 

- อำนวยการจราจร 

  

13. โรงพยาบาลของรัฐ/ 

 มหาวิทยาลัย/ 

 สภากาชาดไทย 

- สนับสนุนบุคลากรทาง 

 การแพทย 

- อุปกรณและเคร่ืองมือทาง  

 การแพทย 

  

14. ศูนยนเรนทร  

 กรมการแพทย  

 กระทรวงสาธารณสุข 

- ปร ะ ส าน ง า นช ว ย เ ห ลื อ 

 ทางการแพทย 

  

15. สถาบันการแพทยด าน 

 อุบัติเหตุและสาธารณภัย 

- สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย  

- อุ ป ก ร ณ แ ล ะ เ ค ร่ื อ ง มื อ 

 ทางการแพทย 

  

16. สำนักงานคณะกรรมการ 

 อาหาร และยา 

- สนับสนุนผู เชี่ยวชาญดาน 

 สารเคมี 

  

17. องคการบริหารสวนทองถ่ิน - ส นั บ ส นุ น อุ ป ก ร ณ / 

 เครื่องจักรกล 

- สนับสนุนยานพาหนะ 

  



246 การบริหารวิกฤตการณ และ กฎหมายที่เกี่ยวของ  พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

หนวยงาน ภารกิจ ผูรับผิดชอบ/สั่งการ โทรศัพท/โทรสาร 

18. หนวยงานดาน 

 สังคมสงเคราะห 

 - มูลนิธิราชประชานุเคราะห 

 - สภาสังคมสงเคราะห 

 - มูลนิธิปอเต็กตึ้ง 

 - มูลนิธิรวมกตัญู 

- สนับสนุนบุคลากร 

- สนับสนุน เครื่ องอุปโภค/ 

 บริโภค 

- สนับสนุนพาหนะ 

  

 



247พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา          การบริหารวิกฤตการณ  และ กฎหมายที่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 5. กรณีเกิดเหตุ แผนดินไหวและอาคารถลม  

หนวยงาน ภารกิจ ผูรับผิดชอบ/สั่งการ โทรศัพท/โทรสาร 

1. กรมปองกันและบรรเทา 

 สาธารณภัย 

- สนับสนุนงบประมาณและ 

 เครื่องมือเครื่องใช ในการ 

 ดำเนินการ 

  

2. ศูนยปฏิบัติการ 

 กระทรวงมหาดไทย 

- อำนวยการและชวยเหลือ 

 ดานการประสานงาน 

  

3. สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

 - กอ ง บั ง คั บก า รต ำ ร ว จ  

  นครบาล/ภูธร 

 

 - กองพิสูจนหลักฐาน 

- สนับสนุนกำลังพล 

- ดูแลความสงบเรียบรอย 

- รักษาสถานที่เกิดเหตุ 

- อำนวยการจราจร 

- พิสูจนเอกลักษณบุคคล 

  

4. สำนักงานแผนดินไหว 

 กรมอุตุนิยมวิทยา 

- ตรวจสอบและรายงานเก่ียว 

 กับการตรวจวัดการส่ันสะเทือน 

 ของแผนดิน 

  

5. สำนั ก ง านควบคุ มและ 

 ตรวจสอบอาคาร 

- สนับสนุนบุคลากรในการ 

 ตรวจสอบอาคาร 

  

6. สำนักวิศวกรรมโครงสราง 

 และงานระบบ  

 กรมโยธาธิการ 

   

7. กองสงเคราะหผูประสบภัย 

 กรมประชาสงเคราะห  

- สนั บส นุน เ ค ร่ื อ ง อุป โภค  

 บริโภค 

  

8. กรมประชาสัมพันธ/สถานี 

 วิทยุ/โทรทัศน  

- เผยแพรรายงานขาวสาร   

9. กรมทางหลวง - กอสราง ซอมแซมถนน   

10. ส ำ นั ก คณ ะ ก ร ร ม ก า ร 

 ปองกันอุบัติภัยแหงชาติ 

- สนับสนุนขอมูลดานอุบัติภัย   



248 การบริหารวิกฤตการณ และ กฎหมายที่เกี่ยวของ  พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

หนวยงาน ภารกิจ ผูรับผิดชอบ/สั่งการ โทรศัพท/โทรสาร 

11. การไฟฟานครหลวง/ภูมิภาค - ควบคุมระบบไฟฟา   

12. การประปานครหลวง/ 

 ภูมิภาค 

- จัดหาแหลงน้ำดับเพลิง 

- จัดหาน้ำอุปโภค/บริโภค 

  

13. โ ร ง พ ย า บ า ล ข อ ง รั ฐ / 

 มหาวิทยาลัย 

- สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย 

- อุปกรณทางการแพทย 

  

14. ศูนยนเรนทร  

 กรมการแพทย 

 กระทรวงสาธารณสุข 

- ปร ะ ส าน ง า นช ว ย เ ห ลื อ 

 ทางการแพทย 

  

15. สภากาชาดไทย - สนับสนุนหนวยปฐมพยาบาล  

 ณ จุดเกิดเหตุและสงตอ 

 ผูปวย 

- ส นั บ ส นุ น ห น ว ย แ พ ท ย 

 เคลื่อนท่ี 

- สนับสนุนหนวยบรรเทาทุกข  

 สงเคราะห เค ร่ือง อุปโภค 

 บริโภค และสิ่งจำเปนในการ 

 ดำรงชีพ 

  

16. อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น 

 ทองถิ่น 

- สนับสนุนบุคลากร 

- สนับสนุน เครื่ องอุปโภค/ 

 บริโภค 

- ส นั บ ส นุ น อุ ป ก ร ณ / 

 เครื่องจักรกล/ยานพาหนะ 

  

17. หนวยงานดานสังคม  

 สงเคราะห 

 - มูลนิธิราชประชานุเคราะห 

 - สภาสังคมสงเคราะห 

 - มูลนิธิปอเต็กตึ้ง 

 - มูลนิธิรวมกตัญู 

 

 

- สนับสนุนบุคลากร 

- สนั บส นุน เ ค รื่ อ ง อุ ป โภค 

 บริโภค  

- สนับสนุนยานพาหนะ 

  

 



249พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา          การบริหารวิกฤตการณ  และ กฎหมายที่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 6. กรณีเกิดเหตุ อัคคีภัยในพื้นที่ตางๆ  

หนวยงาน ภารกิจ ผูรับผิดชอบ/สั่งการ โทรศัพท/โทรสาร 

1. กรมปองกันและบรรเทา 

 สาธารณภัย 

- สนับสนุนงบประมาณและ 

 เครื่องมือในการปองกันภัย 

  

2. ศูนยปฏิบัติการ 

 กระทรวงมหาดไทย 

- อำนวยการ ดับเพลิงและ 

 ติดตอสื่อสาร 

  

3. กรมโยธาธิการและผังเมือง - สนับสนุนบุคลากรในการ 

 ตรรวจสอบอาคาร 

  

4. กองสงเคราะหผูประสบภัย 

 กรมประชาสงเคราะห 

- สนั บส นุน เ ค ร่ื อ ง อุป โภค  

 บริโภค และวัสดุอุปกรณ 

 ตางๆ 

  

5. การไฟฟานครหลวง/ภูมิภาค - ควบคุมระบบไฟฟา 

 

  

6. การประปานครหลวง/ 

 ภูมิภาค 

- จัดหาแหลงน้ำดับเพลิง   

7. สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

 - กองบังคับการตำรวจ 

  นครบาล/ภูธร 

 - กองบินตำรวจ 

- สนับสนุนกำลังพล 

- ดูแลความสงบเรียบรอย 

- รักษาสถานที่เกิดเหตุ 

- อำนวยการจราจร 

- สนับสนุนเฮลิคอปเตอร 

  

8. กรมโรงงานอุตสาหกรรม - สนับสนุนผู เชี่ยวชาญดาน 

 สารเคมี 

  

9. โ ร ง พ ย า บ า ล ข อ ง รั ฐ / 

 มหาวิทยาลัย 

- สนับสนุนบุคลากรทาง 

 การแพทย 

- อุปกรณทางการแพทย 

  

10. ศูนยนเรนทร กรมการแพทย 

 กระทรวงสาธารณสุข 

- ปร ะ ส าน ง า นช ว ย เ ห ลื อ 

 ทางการแพทย 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

หนวยงาน ภารกิจ ผูรับผิดชอบ/สั่งการ โทรศัพท/โทรสาร 

11. สภากาชาดไทย  - สนับสนุนหนวยปฐมพยาบาล  

 ณ จุดเกิดเหตุ และสงตอผูปวย 

- ส นั บ ส นุ น ห น ว ย แ พ ท ย 

 เคลื่อนท่ี 

- สนับสนุนหนวยบรรเทาทุกข  

 สงเคราะห เครื่องอุปโภค  

 บริโภค และสิ่งจำเปนในการ 

 ดำรงชีพ 

  

12. กรมเจาทา 

 การทาเรือแหงประเทศไทย 

- สนับสนุนเรือดับเพลิง   

13. องคการบริหารสวนทองถ่ิน - สนุบสนุนบุคลากร 

- สนับสนุนเครื่องอุปโภค/ 

 บริโภค 

- ส นั บ ส นุ น อุ ป ก ร ณ / 

 เครื่องจักรกล/ยานพาหนะ 

  

17. หนวยงานดานสังคม  

 สงเคราะห 

 - มูลนิธิราชประชานุเคราะห 

 - สภาสังคมสงเคราะห 

 - มูลนิธิปอเต็กตึ้ง 

 - มูลนิธิรวมกตัญู 

 

 

- สนับสนุนบุคลากร 

- สนั บส นุน เ ค รื่ อ ง อุ ป โภค 

 บริโภค  

- สนับสนุนยานพาหนะ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 7. กรณีเกิดเหตุ เกิดการรั่วไหลของกัมมันตรังสีในพ้ืนที่ตางๆ  

หนวยงาน ภารกิจ ผูรับผิดชอบ/สั่งการ โทรศัพท/โทรสาร 

1. สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ 

 กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 

- สนับสนุนบุคลากรในการ 

 ตรวจสอบ รั่วไหลและ 

 การปนเปอนของรังสี 

  

2. สถาบันเทคโนโลยี 

 นิวเคลียรแหงชาต ิ

- สนับสนุนบุคลากรในการ 

 ตรวจสอบ รั่วไหลและ 

 การปนเปอนของรังสี 

  

3. กรมป อ ง กั นและบรร เท า 

 สาธารณภัย 

- สนับสนุนงบประมาณและ 

 เครื่องมือในการปองกันภัย 

  

4. สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

 - กองบังคับการ 

  ตำรวจนครบาล/ภูธร 

 - กองบินตำรวจ 

- สนับสนุนกำลังพล 

- ดูแลความสงบเรียบรอย 

- อำนวยการจราจร 

- สนับสนุนเฮลิคอปเตอร 

  

5. โรงพยาบาลของรัฐ/ 

 มหาวิทยาลัย 

 สภากาชาดไทย 

- สนับสนุนบุคลากรทาง 

 การแพทย 

- อุปกรณทางการแพทย 

  

6. ศูนยนเรนทร กรมการแพทย 

 กระทรวงสาธารณสุข 

- ปร ะ ส าน ง า นช ว ย เ ห ลื อ 

 ทางการแพทย 

  

7. องคการบริหารสวนทองถ่ิน - สนับสนุนอุปกรณ 

 /เครื่องจักรกล 

 /ยานพาหนะ 

  

 



252 การบริหารวิกฤตการณ และ กฎหมายที่เกี่ยวของ  พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ตารางตรวจสอบความพรอม 

ดานการสงกำลังบำรุง 

กรณีชุมนุมสาธารณะ  

รายการวัสดุ/อุปกรณ จำนวน 
สภาพ

ทรัพยากร 

ผลการปฏิบัติงาน 
รายชื่อ

ผูรับผิด

ชอบ/โทร. 

รายชื่อ 

ผูรวมงาน  

เจาหนาที่ของ

หนวย/โทร. 

ระหวาง

ดำเนินการ 
ได ไมได 

1. รถบรรทุกขนาด 10 ตัน (ดีเซล/กาซ) 

 รถโดยสารขนาด 40 ที่นั่ง (ดีเซล/กาซ) 

 รถบรรทุกขนาด 6 ตัน (ดีเซล/กาซ) 

 รถบรรทุกขนาด 1 ตัน (ดีเซล/ 

 เบนซิน/กาซ) 

 รถกำเนิดไฟฟาขนาด.......วัตต 

 รถดับเพลิงขนาด........ตัน 

 (ดีเซล/เบนซิน) 

 รถบรรทุกน้ำ (ดีเซล/เบนซิน) 

 รถกระเชาขนาดความสูง......ชั้น 

 รถสุขาเคลื่อนท่ี 

 รถพยาบาล (ดีเซล/เบนซิน) 

 รถจักรยานยนต 

       

2. อุปกรณขยายเสียง 

 - เคร่ืองขยายเสียงขนาดกำลัง 

  ........วัตต 

 - เคร่ืองขยายเสียงแบบมือถือ 

  กำลัง.......วัตต 

       

3. อุปกรณจราจร 

 - แผงเหล็กสำหรับปดกั้น 

  การจราจร 

 - แผงซีเมนตสำหรับปดกั้น 

  การจราจร 

 - กรวยยาง/เครื่องหมายจราจร 

       

4. อุปกรณการปฐมพยาบาล 

 - เตียงสนาม 

 - ชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

รายการวัสดุ/อุปกรณ จำนวน 
สภาพ

ทรัพยากร 

ผลการปฏิบัติงาน 
รายชื่อ

ผูรับผิด

ชอบ/โทร. 

รายชื่อ 

ผูรวมงาน  

เจาหนาที่ของ

หนวย/โทร. 

ระหวาง

ดำเนินการ 
ได ไมได 

5. อุปกรณสำนักงานสำหรับ  

 บก.เหตุการณ 

 - คอมพิวเตอร/ปร้ินเตอร 

 - เ ค รื่ อ งถ า ย เอกสาร /กล อ ง 

  ถายรูป 

 - อุปกรณเคร่ืองเขียน กระดาษ  

  ดินสอ 

 - โตะ เกาอี้/รางสายไฟ / 

  เครื่องบันทึกเทป 

 - ปายบอกฝายของผูปฏิบัติงาน 

       

6. อุปกรณสื่อสารของผูปฏิบัติงาน 

 - วิทยุสื่อสาร 

 - โทรศัพทมือถือ 

 - โทรศัพทระบบพ้ืนฐาน 

       

7. อุปกรณเครื่องครัว 

 - จาน/ชาม/แกวน้ำ/ชอน 

 - หมอใสอาหาร/เตาอุนอาหาร 

 - เคร่ืองทำน้ำดื่ม 

 - ไมโครเวฟ 

 - กระติกน้ำรอน 

 - เคร่ืองด่ืม/อาหารวาง 

       

8. อุปกรณเครื่องนอนของผูปฏิบัติงาน 

 - ที่นอน/หมอน/มุง 

 - ผาหม/ราวแขวนผา 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

สถานท่ี  

รายการ 
แผนที่ตั้ง 

ของสถานท่ี 

แผนผังภายในเสน

ทางเขา/ออก 

ผูรับผิดชอบสถานที่/

โทร. 

สถานที่ 

 - ที่ตั้ง บก.เหตุการณ 

 - หองประชุม 

 - หองรับรองผูบังคับบัญชา 

 - ที่รวมพลสำหรับผูปฏิบัติงาน 

 - ที่พักผอน/รับประทานอาหารของฝายปฏิบัติงาน 

 - หองสอบสวนผูเสียหาย/พยาน/ผูตองหา 

 - หองพยาบาล/เจาหนาที่ทางการแพทย 

 - สถานที่กักกันชั่วคราว 

 - หองสำหรับการเจรจาตอรอง 

 - หองแถลงขาว/ศูนยสื่อมวลชน 

 - ที่จอดรถสำหรับใชในการปฏิบัติงาน  

  เชน รถดับเพลิง 

 - ที่จอดรถสำหรับผูปฏิบัติงาน 

 - ที่จอดรถพยาบาล 

 - ที่จอดรถสุขา 

 - ที่จอดรถสำหรับสื่อมวลชน 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ตารางตรวจสอบความพรอม 

ของฝายสงกำลังบำรุง 

กอวินาศกรรม/จับตัวประกัน/ปลนธนาคาร  

รายการวัสดุ/อุปกรณ จำนวน 
หนวยที่ตอง

สนับสนุน 

ผลการปฏิบัติงาน 
รายชื่อผูรับ

ผิดชอบ/โทร. 
หมายเหตุ อยูระหวาง

ดำเนินการ 
ได ไมได 

1. รถบรรทุกขนาด 10 ตัน (ดีเซล/กาซ) 

 รถโดยสารขนาด 40 ที่นั่ง (ดีเซล/กาซ) 

 รถบรรทุกขนาด 6 ตัน (ดีเซล/กาซ) 

 รถบรรทุกขนาด 1 ตัน (ดีเซล/ 

 เบนซิน/กาซ) 

 รถกำเนิดไฟฟาขนาด.......วัตต 

 รถดับเพลิงขนาด........ตัน 

 (ดีเซล/เบนซิน) 

 รถบรรทุกน้ำ (ดีเซล/เบนซิน) 

 รถกระเชาขนาดความสูง......ชั้น 

 รถสุขาเคลื่อนท่ี 

 รถพยาบาล (ดีเซล/เบนซิน) 

 รถจักรยานยนต 

       

2. อุปกรณสำนักงาน บก.เหตุการณ/ 

 ศูนยสื่อมวลชน 

 - กระดานสถานการณขนาด ...... 

 - อุปกรณเครื่องใชสำนักงาน 

 - คอมพิวเตอร/ปร้ินเตอร 

 - เครื่องถายเอกสาร/Fax 

 - เครื่องบันทึกเทป 

 - กลองถายรูป 

 - ปลั๊กไฟฟา, รางสายไฟ 

 - ปายบอกฝายของผูปฏิบัติงาน 

       



256 การบริหารวิกฤตการณ และ กฎหมายที่เกี่ยวของ  พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

รายการวัสดุ/อุปกรณ จำนวน 
หนวยที่ตอง

สนับสนุน 

ผลการปฏิบัติงาน 
รายชื่อผูรับ

ผิดชอบ/โทร. 
หมายเหตุ อยูระหวาง

ดำเนินการ 
ได ไมได 

3. อุปกรณเคร่ืองส่ือสาร 

 - วิทยุสื่อสาร, ระบบอินเตอรเน็ต 

 - โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

 - โทรศัพทระบบพ้ืนฐาน 

 - เทปบันทึกเสียงจากโทรศัพท 

 - เครื่องขยายเสียงแบบมือถือ/ 

  ไรสาย 

       

4. อุปกรณจราจร 

 - แผงปดกั้นเสนทางจราจร 

 - กรวยยาง 

 - แผนที่บอกเสนทางเลี่ยง 

 - ไฟสัญญาณบอกเสนทางเลี่ยง/ 

  ไฟสองแสง 

 - แถบกั้นสถานที่เกิดเหตุ 

  (Police Line) 

       

5. อุปกรณพยาบาล 

 - รถพยาบาล/รถเข็นผูบาดเจ็บ 

 - เตียงพยาบาล 

 - ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน 

 - ชุดชวยเหลือผูบาดเจ็บกรณี 

  ฉุกเฉิน 

       

6. อุปกรณเคร่ืองนอน/ครัว 

 - ที่นอน หมอน มุง ผาหม 

 - จาน แกว ชอน 

 - กระติกน้ำรอน/เย็น 

 - ภาชนะท่ีใสอาหารหลัก/อาหาร 

  วาง 

 - ถุงดำสำหรับใสขยะ 

 - อุปกรณทำความสะอาด 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

สถานที่  

รายการ 
แผนที่ตั้ง 

ของสถานท่ี 

แผนผังภายในเสน

ทางเขา/ออก 

ผูรับผิดชอบสถานที่/

โทร. 

- ที่ตั้ง บก.เหตุการณ 

 - หองประชุม 

 - หองรับรองผูบังคับบัญชา 

- ที่รวมพลสำหรับผูปฏิบัติงาน 

- ที่พักผอนสำหรับผูปฏิบัติงาน 

- หองสอบสวนผูเสียหาย/พยาน/ผูตองหา 

- หองพยาบาล/เจาหนาที่ทางการแพทย 

- สถานที่พักพิงชั่วคราวของผูประสบเหตุ 

- สถานที่รับเรื่องราวรองทุกข 

- หองแถลงขาว/ศูนยสื่อมวลชน 

- ที่จอดรถสำหรับใชในการปฏิบัติงาน เชน รถดับเพลิง 

- ที่จอดรถสำหรับผูปฏิบัติงาน 

- ที่จอดรถสำหรับสื่อมวลชน 

- ที่จอดรถผูมาติดตอ 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ตารางตรวจสอบความพรอม 

ของฝายสงกำลังบำรุง 

กรณีแผนดินไหว/พายุหมุน/เพลิงไหมอาคารสูง  

รายการวัสดุ/อุปกรณ จำนวน 
หนวยที่ตอง

สนับสนุน 

ผลการปฏิบัติงาน 
รายชื่อผูรับ

ผิดชอบ/โทร. 
หมายเหตุ อยูระหวาง

ดำเนินการ 
ได ไมได 

1. รถบรรทุกขนาด 10 ตัน (ดีเซล/กาซ) 

 รถโดยสารขนาด 40 ที่นั่ง (ดีเซล/กาซ) 

 รถบรรทุกขนาด 6 ตัน (ดีเซล/กาซ) 

 รถบรรทุกขนาด 1 ตัน (ดีเซล/ 

 เบนซิน/กาซ) 

 รถกำเนิดไฟฟาขนาด.......วัตต 

 รถดับเพลิงขนาด........ตัน 

 (ดีเซล/เบนซิน) 

 รถบรรทุกน้ำ (ดีเซล/เบนซิน) 

 รถกระเชาขนาดความสูง......ชั้น 

 รถสุขาเคลื่อนท่ี 

 รถพยาบาล (ดีเซล/เบนซิน) 

 รถจักรยานยนต 

       

2. อุปกรณขยายเสียง 

 - เคร่ืองขยายเสียงขนาดกำลัง 

  ........วัตต 

 - เคร่ืองขยายเสียงแบบมือถือ 

  กำลัง.......วัตต 

       

3. อุปกรณเคร่ืองส่ือสาร 

 - วิทยุสื่อสาร, ระบบอินเตอรเน็ต 

 - โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

 - โทรศัพทระบบพ้ืนฐาน 

 - เทปบันทึกเสียงจากโทรศัพท 

 - เครื่องขยายเสียงแบบมือถือ/ 

  ไรสาย 

 - เครื่องขยายเสียงสำหรับผูที่ติด 

  อยูภายใตอาคาร 

       



259พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา          การบริหารวิกฤตการณ  และ กฎหมายที่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

รายการวัสดุ/อุปกรณ จำนวน 
หนวยที่ตอง

สนับสนุน 

ผลการปฏิบัติงาน 
รายชื่อผูรับ

ผิดชอบ/โทร. 
หมายเหตุ อยูระหวาง

ดำเนินการ 
ได ไมได 

4. อุปกรณจราจร 

 - แผงปดกั้นเสนทางจราจร 

 - กรวยยาง 

 - แผนที่บอกเสนทางเลี่ยง 

 - ไฟสัญญาณบอกเสนทางเล่ียง/ 

  ไฟสองแสง 

 - แถบก้ันสถานที่เกิดเหตุ 

  (Police Line) 

       

5. อุปกรณพยาบาล 

 - รถพยาบาล/รถเข็นผูบาดเจ็บ 

 - เตียงพยาบาล 

 - ชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

 - ชุดชวยเหลือผูบาดเจ็บกรณี 

  ฉุกเฉิน 

 - ชุดตรวจพิสูจนเอกลักษณ 

  บุคคล 

 - หองเย็นเก็บศพ 

 - ถุงเก็บศพ 

 - ปายบอกเอกลักษณสวนบุคคล 

       

6. อุปกรณเครื่องนอน/ครัว 

 - ที่นอน หมอน มุง ผาหม 

 - จาน แกว ชอน 

 - กระติกน้ำรอน/เย็น 

 - ภาชนะท่ีใสอาหารหลัก/อาหาร 

  วาง 

 - ถุงดำสำหรับใสขยะ 

 - อุปกรณทำความสะอาด 

       

 



260 การบริหารวิกฤตการณ และ กฎหมายที่เกี่ยวของ  พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

สถานท่ี  

รายการ 
แผนที่ตั้ง 

ของสถานท่ี 

แผนผังภายในเสน

ทางเขา/ออก 

ผูรับผิดชอบสถานที่/

โทร. 

- ที่ตั้ง บก.เหตุการณ 

 - หองประชุม 

 - หองรับรองผูบังคับบัญชา 

- ที่รวมพลสำหรับผูปฏิบัติงาน 

- ที่พักผอนสำหรับผูปฏิบัติงาน 

- หองสำหรับเจาหนาที่ทางการแพทย 

- หองสอบสวน/รับแจงเหตุ 

- หองสำหรับเจาหนาที่พิสูจนเอกลักษณบุคคล 

- ที่พักพิงชั่วคราวของผูประสบภัย 

- ที่พักสำหรับผูมาติดตอขอความชวยเหลือ 

- หองแถลงขาว/ศูนยสื่อมวลชน 

- ที่จอดรถสำหรับใชในการปฏิบัติงาน เชน รถดับเพลิง 

- ที่จอดรถสำหรับผูปฏิบัติงาน 

- ที่จอดรถสำหรับอาสาสมัคร 

- ที่จอดรถสำหรับสื่อมวลชน 

- ที่จอดรถผูมาติดตอ/สอบถาม 

- ที่จอดรถหองเย็น/ที่เก็บศพ 

   

 



261พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา          การบริหารวิกฤตการณ  และ กฎหมายที่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ตารางตรวจสอบความพรอม 

ของฝายสงกำลังบำรุง 

กรณีอุทกภัย/คลื่นยักษสึนาม ิ 

รายการวัสดุ/อุปกรณ จำนวน 
หนวยที่ตอง

สนับสนุน 

ผลการปฏิบัติงาน 
รายชื่อผูรับ

ผิดชอบ/โทร. 
หมายเหตุ อยูระหวาง

ดำเนินการ 
ได ไมได 

1. รถบรรทุกขนาด 10 ตัน (ดีเซล/กาซ) 

 รถโดยสารขนาด 40 ที่นั่ง (ดีเซล/กาซ) 

 รถบรรทุกขนาด 6 ตัน (ดีเซล/กาซ) 

 รถบรรทุกขนาด 1 ตัน (ดีเซล/ 

 เบนซิน/กาซ) 

 รถกำเนิดไฟฟาขนาด.......วัตต 

 รถดับเพลิงขนาด........ตัน 

 (ดีเซล/เบนซิน) 

 รถบรรทุกน้ำ (ดีเซล/เบนซิน) 

 รถกระเชาขนาดความสูง......ชั้น 

 รถสุขาเคลื่อนท่ี 

 รถพยาบาล (ดีเซล/เบนซิน) 

 รถจักรยานยนต 

       

2. อุปกรณขยายเสียง 

 - เคร่ืองขยายเสียงขนาดกำลัง 

  ........วัตต 

 - เคร่ืองขยายเสียงแบบมือถือ 

  กำลัง.......วัตต 

       

3. อุปกรณเครื่องส่ือสาร 

 - วิทยุสื่อสาร, ระบบอินเตอรเน็ต 

 - โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

 - โทรศัพทระบบพ้ืนฐาน 

 - เทปบันทึกเสียงจากโทรศัพท 

 - เคร่ืองขยายเสียงแบบมือถือ/ 

  ไรสาย 

 - เครื่องขยายเสียงสำหรับผูที่ติด 

  อยูภายใตอาคาร 

       



262 การบริหารวิกฤตการณ และ กฎหมายที่เกี่ยวของ  พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

รายการวัสดุ/อุปกรณ จำนวน 
หนวยที่ตอง

สนับสนุน 

ผลการปฏิบัติงาน 
รายชื่อผูรับ

ผิดชอบ/โทร. 
หมายเหตุ อยูระหวาง

ดำเนินการ 
ได ไมได 

4. อุปกรณจราจร 

 - แผงปดกั้นเสนทางจราจร 

 - กรวยยาง 

 - แผนที่บอกเสนทางเลี่ยง 

 - ไฟสัญญาณบอกเสนทางเลี่ยง/ 

  ไฟสองแสง 

 - แถบกั้นสถานที่เกิดเหตุ 

  (Police Line) 

       

5. อุปกรณพยาบาล 

 - รถพยาบาล/รถเข็นผูบาดเจ็บ 

 - เตียงพยาบาล 

 - ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน 

 - ชุดชวยเหลือผูบาดเจ็บกรณี 

  ฉุกเฉิน 

 - ชุดตรวจพิสูจนเอกลักษณ 

  บุคคล 

 - หองเย็นเก็บศพ 

 - ถุงเก็บศพ 

 - ปายบอกเอกลักษณสวนบุคคล 

       

6. อุปกรณเคร่ืองนอน/ครัว 

 - ที่นอน หมอน มุง ผาหม 

 - จาน แกว ชอน 

 - กระติกน้ำรอน/เย็น 

 - ภาชนะท่ีใสอาหารหลัก/อาหาร 

  วาง 

 - ถุงดำสำหรับใสขยะ 

 - อุปกรณทำความสะอาด 

       

 

 



263พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา          การบริหารวิกฤตการณ  และ กฎหมายที่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

สถานที่  

รายการ 
แผนที่ตั้ง 

ของสถานท่ี 

แผนผังภายในเสน

ทางเขา/ออก 

ผูรับผิดชอบสถานที่/

โทร. 

- ที่ตั้ง บก.เหตุการณ 

 - หองประชุม 

 - หองรับรองผูบังคับบัญชา 

- ที่รวมพลสำหรับผูปฏิบัติงาน 

- ที่พักผอนสำหรับผูปฏิบัติงาน 

- หองสำหรับเจาหนาที่ทางการแพทย 

- หองสอบสวน/รับแจงเหตุ 

- หองเจาหนาที่พิสูจนเอกลักษณบุคคล 

- ที่พักพงิชั่วคราวของผูประสบภัย 

- ที่พักสำหรับผูมาติดตอขอความชวยเหลือ 

- หองแถลงขาว/ศูนยสื่อมวลชน 

- ที่จอดรถสำหรับใชในการปฏิบัติงาน เชน รถดับเพลิง 

- ที่จอดรถสำหรับผูปฏิบัติงาน 

- ที่จอดรถสำหรับอาสาสมัคร 

- ที่จอดรถสำหรับสื่อมวลชน 

- ที่จอดรถผูมาติดตอ/สอบถาม 

- ที่จอดรถหองเย็น/ที่เก็บศพ 

   

 



264 การบริหารวิกฤตการณ และ กฎหมายที่เกี่ยวของ  พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

แบบตรวจสอบขอมูล 

ของฝายขาว/สืบสวน 

กรณีชุมนุมสาธารณะ  

ลำดับ/สภาพสถานการณ ขอมูล แหลงขาว 
ผูรับผิดชอบ 

งานขาว/สืบ 
หมายเหตุ 

1. สาเหตุของการชุมนุม 

 - เศรษฐกิจ 

 - การเมือง 

 - สังคม 

 

- สภาพปญหา/ ท่ีมาของ 

 การรวมตัว 

   

2. ขอมูลสวนบุคคล 

 - ผูนำการชุมนุม 

 - ผูสนับสนุน/ที่ปรึกษา 

 - ผูอยูเบื้องหลังการชุมนุม 

 - ผูรักษาความปลอดภัยของ 

  ผูชุมนุม/สถานที่ 

 - ผูประสานเครือขาย 

 - ผูที่เปนเปาหมายของการชุมนุม 

 

- พฤติกรรมสวนตัว 

- แนวทางที่เคยใชในอดีต 

- บุคคลใกลชิด 

- ความสัมพันธระหวาง 

 เครือขาย 

   

3. เปาหมายของการชุมนุม 

 - เปาหมายหลักที่แสดง 

 - เปาหมายแฝง 

 - เปาหมายที่เปลี่ยนแปลง 

 

- สิ่งที่ระบุถึงเปาหมายแฝง 

- เหตุผลที่เปลี่ยนไป 

   

4. ศักยภาพของผูชุมนุม 

 - หนวยกำลังหลัก 

 - หนวยกำลังสำรอง 

 - หนวยสนับสนุน 

 - งบประมาณ 

 - อาวุธ/อุปกรณที่อาจใชเปน 

  อาวุธ 

 

- แหลงที่มา 

   



265พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา          การบริหารวิกฤตการณ  และ กฎหมายที่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ลำดับ/สภาพสถานการณ ขอมูล แหลงขาว 
ผูรับผิดชอบ 

งานขาว/สืบ 
หมายเหตุ 

5. สถานที่เปาหมายของผูชุมนุม 

 - สถานที่ตั้งหลักของการชุมนุม 

 - สถานท่ีที่ผูชุมนุมจะเดินทางไป 

  ประทวง 

 - เสนทางการเคล่ือนท่ีของ 

  ผูชุมนุม 

 - สถานที่สำคัญที่ขบวน 

  ผูชุมนุมผาน 

    

6. จำนวนผูชุมนุม 

 - จำนวนผูชุมนุมที่อยูประจำ 

 - จำนวนผูชุมนุมที่ไป/กลับ 

  ตามเวลา 

 - จำนวนที่คาดวาจะมาสนับสนุน 

  เพิ่มเติม 

 - ผูตองสงสัยที่แอบแฝงในกลุม 

  ผูชุมนุม 

 

- แหลงที่มา 

- เวลาที่มีผูชุมนุมมาก 

- วิธีการที่ผูนำเรียกระดม 

 ผูชุมนุม 

   

 



266 การบริหารวิกฤตการณ และ กฎหมายที่เกี่ยวของ  พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

แบบตรวจสอบขอมูล 

ของฝายขาว/สืบสวน 

กรณีกอวินาศกรรม/จับตัวประกัน/ปลนธนาคาร  

ลำดับ/สภาพสถานการณ ขอมูล แหลงขาว 
ผูรับผิดชอบ 

งานขาว/สืบ 
หมายเหตุ 

1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ 

 - สภาพที่เกิดเหตุ 

 - สภาพสถานที่ใกลเคียงที่เปนจุด 

  อันตราย 

 - สถานที่ใกลเคียงท่ีเหมาะ 

  สำหรับการเฝาตรวจ 

 - แผนผัง/พิมพเขียวของสถานท่ี 

  เกิดเหตุ 

 - แผนผัง/เสนทางจราจรรอบ 

  สถานที่เกิดเหตุ 

 

 

   

2. ขอมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล 

 - ประวัติคนราย 

 - ประวัติตัวประกัน 

 - จำนวนคนราย/ตัวประกัน 

 - พฤติกรรม/วิธีการของคนราย 

  ในอดีต 

 - ขีดความสามารถของคนราย 

 - สถาปนิก/วิศวกรผูกอสราง 

  อาคารสถานที่ 

 - เจาหนาที่ รปภ./คนทำความ 

  สะอาด 

 - บุคคลใกลชิดคนราย/บุคคลท่ี 

  ใกลชิดตัวประกัน/บุคคลท่ีมี 

  อิทธิพลเหนือคนราย  

 

- สัญชาติ/เชื้อชาติ 

 

 

 

 

 

- สอบถามโครงสราง  

 ชองทาง/แผนผัง 

- สอบถามระบบความ 

 ปลอดภัย ชองทางเขา 

 ออกหองตางๆ ภายใน 

   



267พันตำรวจเอก หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา          การบริหารวิกฤตการณ  และ กฎหมายที่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ลำดับ/สภาพสถานการณ ขอมูล แหลงขาว 
ผูรับผิดชอบ 

งานขาว/สืบ 
หมายเหตุ 

3. ขอมูลเกี่ยวกับอาวุธของคนราย 

 - ระเบิดประเภท/ชนิด 

 - อาวุธปนประเภท/ชนิด 

 - อาวุธประเภทอื่น 

 - วัตถุอื่นใดที่อาจใชประกอบเปน

ระเบิดหรืออาวุธได 

 

- ระดับความรายแรง 

- ระยะการยิงที่ไดผล 

   

4. ขอมูลอ่ืนๆ 

 - ระบบสัญญาณเตือนภัยภายใน 

  ตัวอาคาร 

 - ระบบส่ือสารภายในตัวอาคาร 

 - ระบบโทรทัศนวงจรปดภายใน  

  ภายนอกอาคาร 

 - ระบบปดเปดประตู หนาตาง 

 - ชองทางเขาออกหลัก/ฉุกเฉิน 

 - ระบบแสงสว า งภาย ใน ตั ว 

  อาคาร นอกตัวอาคาร 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

แบบตรวจสอบขอมูล 

ของฝายขาว/สืบสวน 

กรณีภัยพิบัติ/เพลิงไหม  

ลำดับ/สภาพสถานการณ ขอมูล แหลงขาว 
ผูรับผิดชอบ 

งานขาว/สืบ 
หมายเหตุ 

1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ 

 - สภานที่เกิดเหตุ 

 - สภาน ท่ี ใกล เ คี ย ง ท่ี เป น จุ ด 

  อันตราย 

 - สภานที่ ใ ก ล เ คี ย งที่ เ หม าะ 

  สำหรับอพยพประชาชนไป 

  พักพิงชั่วคราว 

 - แผนผัง เสนทางจราจร/ 

  เสนทางลำเลียงอุปกรณปฏิบัติงาน 

 - สถานท่ีที่เหมาะสมในการจัดต้ัง 

  จุดปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

 - สถานที่ที่ผูประสบภัยติดอยู 

    

2. ขอมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล 

 - จำนวนผูตาย 

 - จำนวนผูประสบภัยที่อยูใน 

  ที่เกิดเหตุ 

 - จำนวนผูบาดเจ็บ 

 - จำนวนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน/ 

  อาสาสมัคร 

 - จำนวนแพทย/พยาบาล 

    

3. ขอมูลอื่นๆ 

 - ขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

  เกี่ยวกับสภาพดินฟาอากาศ 

 - ขอมูลจากกรมทรัพยากรธรณี 

  เกี่ยวกับสภาพพื้นดิน 

 - ขอมูลจากองคกรสวนทองถ่ิน 
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

กรณีศึกษา “บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด (บดท.)” 
ภาวะวิกฤติ 

 เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2530 เครื่องบินโบอิ้ง 737 ของ บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด 

(บดท.) เที่ยวบินที่ 365 เดินทางจากหาดใหญไปยังภูเก็ต ไดประสบอุบัติเหตุเคร่ืองตกลงในทะเล  

ทางดานตะวันออกของจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากหลบเครื่องบินโบอิ้ง 737 ของสายการบินดรากอนแอร

ของฮองกง ขณะกำลังลดระดับเพื่อลงจอดที่สนามบิน 

 เที่ยวบินดังกลาวมีผูโดยสารรวมทั้งส้ิน 74 คน กัปตัน และลูกเรือ 9 คน ซึ่งเสียชีวิตท้ังหมด 

 

แนวทางการประชาสัมพันธ 

 จากเหตุการณที่เกิดขึ้นแผนประชาสัมพันธ บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด ในขณะนั้นได

ทำการประชาสัมพันธอยางรีบดวน ซึ่งอาจสรุปเปนขอๆ ไดดังนี้ 

 1. ออกขาวแจงแกสื่อมวลชน ทันทีที่เกิดเหตุการณดังกลาว ฝายประชาสัมพันธของ 

บดท. ไดทำการออกขาวแจกแกสื่อมวลชนอยางเรงดวน เพื่อใหขอมูลที่จะออกสูสาธารณชนน้ัน  

เปนไปอยางถูกตอง และเปนแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ไดมีการแจงขอมูลเกี่ยวกับ สาเหตุ คาเสียหาย 

จำนวนผูโดยสาร จำนวนผูบาดเจ็บ จำนวนผูเสียชีวิต สถานท่ีเกิดเหตุ การปฏิบัติงาน การติดตอ

สอบถาม หมายเลขโทรศัพทและขอมูลอื่นๆ อยางละเอียด 

 2. รับผิดชอบคาทำศพทุกราย บดท. ไดแสดงความรับผิดชอบตอผูเสียชีวิตดวยการมอบ

เงินชวยเหลือเพ่ือทำศพทุกราย รายละ 2,000,000 บาท แสดงใหเห็นวา บดท. มิไดละเลย หรือ 

ทอดทิ้งผูประสบภัยแตอยางใด 

 3. แจงการเปลี่ยนแปลงตารางการบิน บดท. ไดแจงการเปลี่ยนแปลงตารางการบินของ

วันถัดมา เพื่อใหผูโดยสารที่ไดจองตั๋ว และซ้ือตั๋วโดยสารไวแลวไดเตรียมตัวกอนขึ้นเครื่องไดทันเวลา 

 4. หัวหนาแผนกประชาสัมพันธเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต หัวหนาแผนกประชาสัมพันธ

ไดรุกหนาไปยังจังหวัดภูเก็ตในทันที เพ่ือที่จะตรวจดูสถานท่ีเกิดเหตุ จัดการ และแจงขอมูลตางๆ 

กลับมายังกรุงเทพฯ 

 5. มีการตั้งศูนย 24 ชั่วโมง ศูนย 24 ชั่วโมง นี้มีขึ้นเพื่อใหขอมูล ขาวสารไดตลอดเวลา   

โดยมีประจำอยูที่กรุงเทพมหานคร และภูเก็ต 

 6. มีการจัดแถลงขาวเปนระยะ บดท. ไดจัดแถลงขาวเปนระยะ เพื่อใหไดรับทราบถึงการ

ปฏิบัติงาน และขอมูลที่ใหมที่สุดตอสื่อมวลชน และ ผูที่เกี่ยวของกับเหตุการณอยูตลอดเวลา  

 7. อำนวยความสะดวกใหแกญาติผูเสียชีวิต ฝายประชาสัมพันธไดจัดใหมีบริการรับสง

ญาติผูเสียชีวิตเพื่อไปยังที่เกิดเหตุ โดยญาติผูเสียชีวิตไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด ทั้งนี้เพื่อเปนการ

อำนวยความสะดวกใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

 8. มีการจัดพิธีศพ และพิธีทางศาสนาใหแกผูเสียชีวิต เพ่ือเปนการแสดงความเสียใจและ

แสดงความรับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดข้ึน ทาง บดท. ไดจัดพิธีศพ และพิธีทางศาสนาใหแกผูเสีย
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การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

 

 

 
พันตำรวจเอ

ก หญิง วรณัฐ  วรชาติเ
ดชา 

 

 

 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เก่ียวของ 

 

 

 การบริหาร
วิกฤตการณ

 และ กฎหมายท
ี่เกี่ยวของ 

ชีวิตซึ่งจะแตกตางกันไปตามศาสนาที่ผูเสียชีวิตนับถือ 

 9. มีการจัดเจาหนาที่เขารวมพิธีศพของผูเสียชีวิต ทาง บดท. ไดจัดใหมีอาสาสมัครเขา

รวมพิธีศพของผูเสียชีวิตทุกวัน เพื่อเปนการแสดงความเสียใจ และเพ่ืออำนวยความสะดวกอ่ืนๆ  

ใหแกผูเสียชีวติ 

 10. แสดงความเต็มใจ และจริงใจท่ีจะชวยเหลือ บดท. ไดพยายามแสดงความจริงใจในการ

ทำงานอยางเต็มท่ี เชน การทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือใหขอมูลขาวสารใหมากท่ีสุด ทั้งนี้ เพื่อให

เห็นวาองคการนั้นพรอมที่จะชวยเหลือ และรับผิดชอบตอสิ่งท่ีเกิดข้ึนในทุกวิถีทาง 

 11. พยายามไมมองขามตอสิ่งเล็กนอย ฝายประชาสัมพันธไดพยายามทำทุกอยางเพ่ือชวย

เหลือญาติผูประสบภัย โดยไมมองขามรายละเอียดตางๆ เชน ขั้นตอนการจัดพิธีทางศาสนา           

ความเช่ือ ความรูสึกของญาติผูเสียชีวิต เปนตน 

 นอกจากแนวทางการประชาสัมพันธขางตนแลว ยังตองอาศัยความรวมมือจากหัวหนา

หนวยงาน หรือผูบริหารระดับสูงขององคการ ตลอดจนบุคคลอื่นๆ รอบขางเพื่อใหการประชาสัมพันธ

เปนไปในทิศทางท่ีตองการและประสบกับความสำเร็จสูงสุด ซึ่งตองอาศัยประสบการณ ความคลอง

ตัวของนักประชาสัมพันธ และทีมงานตลอดจนมนุษยสัมพันธของผูปฏิบัติงานอีกดวย 

 แผนประชาสัมพันธ ไดสรุปบทเรียนในการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤติ เพ่ือเปนแนวทาง

การทำงานไวดังนี้ 

 1. ผูบังคบับัญชาระดับสูงตองใหความสนใจ 

 2. เปดโอกาสใหนักประชาสัมพันธเสนอแนะแผนการแกไขทันที 

 3. สงเสริมใหปจจัย และทีมงานที่ดีมีประสบการณเขาดำเนินการ 

 4. เจาหนาที่ควรที่จะรีบหาขอมูลจากสถานท่ีเกิดเหตุใหมากที่สุด 

 5. ใหความสะดวกแกสื่อมวลชนในดานตางๆ 

 6. รีบแถลงขาวอยางสั้นๆ โดยเนนในเรื่องความวิตกกังวล 

 7. แจงแนวทางการแกไขอยางส้ันๆ ทันที 

 8. สงเจาหนาที่ในสวนที่ตองรับผิดชอบไปเย่ียมครอบครัวผูประสบภัย 

 9. ถามีเงินสงเคราะหตองมอบให 

 10. ถามีการเสียชีวิต ตองจัดพิธีศพ 

 11. ถาบานเรือนไรนาเสียหาย ตองแจงใหรัฐบาลชวยสงเคราะหโดยเร็ว 

 12. ควรใชสื่ออยางกวางขวาง 

 13. สงจดหมายแสดงความเสียใจ 

 14. นักประชาสัมพันธรูจักใชสามัญสำนึกท่ีถูกตอง ไมวูวาม ไมสรุปปญหาเร็วเกินไป 

ตองใจกลา 

 15. ควรมแีผนเฉพาะกิจไวแกปญหาลวงหนา  

 16. แสวงหาการสนับสนุนจากบุคคลแนวรวมที่เกี่ยวของ 
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ประวัติผูเขียน 
 

 พ.ต.อ.หญิง วรณัฐ  (กปลกาญจน) วรชาติเดชา  

 

ตำแหนง อาจารยสัญญาบัตร 5 (สบ 5) ทำหนาที่อาจารยวิชากฎหมาย กลุมงานอาจารย  

 กองบัญชาการศึกษา 

 

ประวัติรับราชการ - รองสารวัตร ทำหนาท่ีอาจารยกฎหมาย กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล 

 - อาจารยสัญญาบัตร 2 (สบ 2) ภาควิชากฎหมาย สถาบันพัฒนาขาราชการ 

  ตำรวจ 

 - อาจารยสัญญาบัตร 3 (สบ 3) ภาควิชากฎหมาย สถาบันพัฒนาขาราชการ 

  ตำรวจ 

 - อาจารยสัญญาบัตร 4 (สบ 4) กลุมงานอาจารย กองบัญชาการศึกษา 

การศึกษา 

 - นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.2524  

 - เนติบัณฑิต จากสำนักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2525 

 

หลักสูตร - ชัยยะชั้นนำหนวย จากกองบัญชาการศึกษา 

 - ฝายอำนวยการตำรวจ รุนที่ 20 จาก สถาบันพัฒนาขาราชการตำรวจ 

 - Instructor Development Course : Session 3 จาก International  

  Law Enforcement Acadeny Bangkok (ILEA) 

 - Training of Trainers on Policing in a Malticulural Society Course  

  จาก กองบัญชาการศึกษา รวมกับ Asia Pacific Law Enforcement  

  Institute 

 - Crisis Management Course จากกองบัญชาการศึกษา รวมกับสถานทูต 

  สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย 

 

ผลงานวิชาการ 

 - คูมือการฝกอบรม วิชา บทบาทของตำรวจในการบริหารวิกฤตการณ 

 - คูมือการฝกอบรม วิชา ชุมชนมวลชนสัมพันธ 

 - การคามนุษยและกฎหมายที่เกี่ยวของ   

 - การคามนุษย โดยการแสวงหาประโยชนทางเพศตอเด็กและสตรี 

 - รวมกฎหมาย สำหรับการปฏิบัติงานของเจาพนักงานตำรวจ 
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 - บทความทางวิชาการ เรื่อง ผลกระทบของรัฐธรรมนูญตอการปฏิบัติงานของ 

  เจาพนักงานตำรวจ 

 - บทความทางวิชาการ เรื่อง เอกสิทธิ และการคุมกันทางการฑูต 

 - บทความทางวิชาการ เร่ือง “บทบาทของเจาพนักงานตำรวจกับปญหาความ 

  รุนแรงในครอบครัว” 


