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จากเหตุทหารนายหนึง่ใชอาวุธสงคราม
กราดยงิผูคนในหางสรรพสนิคาเทอรมินอล 21
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาเม่ือวันเสารท่ี
8 กมุภาพนัธ 563 ซึง่ตรงกบัวันมาฆะบชูา เสยี
ชีวิตถึง 30 ราย (รวมผูกอเหตุท่ีถูกวิสามัญ
ฆาตกรรมในวันถดัมา) บาดเจบ็อีกมากกวา 50
ราย เปนเหตุสะเทือนขวัญท่ีทําใหคนไทยท้ัง
ประเทศเศราสลดทามกลางความต่ืนตระหนก
สุดขีด เพราะเหตุการณลักษณะนี้แทบไมเคย
เกดิข้ึนมากอน (เปนคร้ังแรกในเมืองไทยกว็าได)
หลายปท่ีผานมา เราเคยไดยนิขาวการกราดยิง
ในสหรัฐอเมริกา สวนใหญเกิดข้ึนในโรงเรียน
ภาษาอังกฤษเรียกวา “Active Shooting”
หมายถึงการใชอาวุธรายแรง (ไมเฉพาะปน
เทานัน้อาจเปนมีด ซามูไร ระเบิด ก็ได) ทําราย
ผูคนโดยไมเลือกหนา ทําใหมีการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตเปนจํานวนมาก หากเปนกรณีใชอาวุธ
ปนจะมีคําเฉพาะคือ “Gun Rampage” หรือ
“Shooting Rampage”  โดยรวมแลว ท้ังสามคํา
ความหมายเหมือนกนั มีคนรายพกอาวุธรายแรง
บุกเขาไปในท่ีชุมชน ไมวาจะเปนสถานศึกษา
หางสรรพสินคา หรือโรงแรม จากนั้นทําการยิง

แทง ฟน ระเบดิ ผูคนท่ีอยูในสถานท่ีนัน้บาดเจบ็
ลมตายเปนจาํนวนมาก ในสหรัฐอเมริกาเกดิข้ึน
บอยในชวงสองสามปหลัง แมกระท่ังเวทีคอนเสริต
เพลงคันทรียงัมีการกราดยิงทําใหผูชมเสียชีวิต
หลายสิบราย

 อยางไรก็ตาม การกราดยิงในสหรัฐ-
อเมริกามีลักษณะเฉพาะคือ ผูกอเหตุไมจําเปน
ตองเปนทหารหรือผูกอการราย สวนใหญเปน
คนธรรมดาแตมีปญหาทางจติ มีความเครียดสงู
ชอบสะสมอาวุธ นิสัยกาวราว เม่ือความเครียด
สะสมถึงขีดสุดก็ออกตระเวนไลยิงผูคน ท้ังๆ ท่ี
คนท่ีเขาทํารายไมเคยมีเร่ืองบาดหมางกบัตัวเอง
มากอน โดยเลือกเหยื่อท่ีชวยตัวเองไมไดหรือ
ไมมีอาวุธท่ีจะตอบโต เชน นักเรียน นักศึกษา
ผูมาทองเท่ียว ฯลฯ การท่ีคนธรรมดาในสหรัฐ-
อเมริกามีอาวุธรายแรงไลยงิผูคน เนือ่งจากเปน
ประเทศเปดเสรีดานอาวุธปน คนธรรมดาสามารถ
ซือ้และสะสมอาวุธได จะเอาอาวุธสงครามรายแรง
แคไหนก็ได บางครอบครัวพอเปนคนซื้อเก็บไว
แตลูกชายแอบเอาไปซอมยงิซึง่ตอมากไ็ปกอเหตุ
กราดยิง หรือชายกลางคนท่ีเก็บกดชอบซื้อ
อาวุธเกบ็ไวลาสตัวและปองกนัตัวโดยเชีย่วชาญ

การใชงานทําใหกาวราว เม่ือถกูทําใหโกรธแคน
หรือเกิดความเครงเครียดก็จะระบายดวยการ
กอเหตุกราดยงิ

การกราดยงิในสหรัฐอเมริกาเปนปญหา
สังคมท่ีไมเคยแกไขไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ชวงเวลาท่ีเจาหนาท่ีรัฐเขมงวดกวดขัน เหตุการณ
จะบรรเทาเบาบางลง แตถาเผลเรอหรือไม
เครงครัดก็จะมีการกอเหตุถี่ข้ึน แตถึงอยางนั้น
สหรัฐอเมริกาก็ยังคงมีเสรีทางอาวุธตอไป โดย
แกไขในเร่ืองการดูแลผูมีแนวโนมกอเหตุ ขอ
ความรวมมือจากผูปกครองหรือเพือ่นบาน คอย
สอดสองผูมีพฤติกรรมสงสยัวาจะกอเหตุกราดยงิ
รวมท้ังขอความรวมมือในการท้ิงอาวุธรายแรง
บางรัฐเปดรับซือ้อาวุธท่ีเจาของเอามาขาย หรือ
ไมก็ใหคาตอบแทนถาเอามาบริจาค แตทําได
แคฉาบฉวยแตไมตรงเปาหมายเพราะคนกอเหตุ
นอก จากจะไมเอาอาวุธมาใหเขาหนาท่ีรัฐแลว
ยงัสะสมเพิม่ข้ึนซึง่เจาหนาท่ีรัฐไมมีทางรูไดเลยวา
คนไหนมีโอกาสจะกอเหตุสะเทือนขวัญจนกระท่ัง
เขาลงมือฆาคนแรก

ผูกอเหตุหรือฆาตกรท่ีกอเหตุกราดยงิใน
สหรัฐอเมริกา สวนใหญไมทําเปนตัวนาสงสัย
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กอนลงมือ บางคนเกบ็ตัวเงยีบๆ แตจูๆ  กเ็ปดฉาก
ยงิ แรงจงูใจของผูกอเหตุบางทีกไ็มชดัเจน นอกจาก
ความเกบ็กด ความเครียด ความคล่ังแคนแลวก็
แทบมองไมออกวามาจากเหตุใดเพราะคนอเมริกนั
สวนใหญไมมีปญหาทางเศรษฐกิจ ไมมีปญหา
เร่ืองหนี้สิน ชูสาว หรือแกงแยงสมบัติ อาจจะมี
เงือ่นไขเร่ืองผวิสบีางเล็กนอยแตปจจบุนัเบาบาง
ลงมากแลว แตกป็รากฏวามือปนผวิขาวกก็ราด
ยิงคนผิวขาวดวยกันบอยๆ เด็กนักเรียนเกเร
บางคนเอาปนของพอมากราดยงิเพือ่นในโรงเรียน
เพราะถกูรังแกเปนประจาํหรือนกัศึกษาตางชาติ
ถกูกล่ันแกลงจนเกบ็กดลากอาวุธมาถลมเพือ่นๆ
ในมหาวิทยาลัย

สาํหรับการกราดยงิท่ีจงัหวัดนครราชสมีา
ถือเปนคร้ังแรก ต้ังแตเกิดมาก็ไดยินขาวเปน
คร้ังแรก มูลเหตุกเ็ลาลือกนัวาเปนเพราะปญหา
ระหวางทหารผูนอยกับผูบังคับบัญชา ขัดแยง
กนั เร่ืองเงินๆ ทองๆ ตกลงกนัไมไดก็เลยยงิกนั
ผูกอเหตุไปยงิคูกรณกีบัแมยายท่ีบานพกั จากนัน้
ก็บุกไปปลนปนท่ีคายทหารสังกัดของตัวเอง
แลวขับรถไลยงิผูคนท่ีผานไปมา ไปท่ีวัดตามหา
คูกรณท่ีีเปนภรรยาของผูบงัคับบญัชา แตไมพบ
กต็ามไปท่ีหางเทอรมินอล 21 ระหวางทางก็ยงิ

คนตลอด นักขาวตางประเทศเรียกเหตุลักษณะ
นี้วา “Shooting Rampage” บุกเขาไปในหาง
ก็ยิงคนใน หางโดยไมเลือก จะเปนเด็ก ผูหญิง
ผูชาย คนชรา ยิงหมด ตอนนี้ผูกอเหตุคลุมคล่ัง
เต็มท่ี มีการจับตัวประกันแลวก็ยิงท้ิง กระท่ัง
เจาหนาท่ีปดลอม จนรุงเชาของอีกวัน คนรายก็

ถูกวิสามัญฆาตกรรมเสียชีวิต เหตุการณจึงได
สงบลง มีบางคนบอกวา กอนหนานี้ไมนานก็มี
Active Shooter เกดิข้ึนมาแลวท่ีลพบุรี มีการชงิ
ทองคําแลวกราดยิงเพื่อเปดทางหลบหนีการ
จับกมุ มีเด็กเสียชวิีตดวย แตหลายคนบอกวาท่ี
ลพบรีุไมนาจะใช Active Shooter เพราะเปนการ
ปลนหรือชงิทรัพย เพราะรูลวงหนาวาคนรายจะ
เปดฉากยิงเพือ่หลบหนี คือคนจะรูวาตองมีการ
ยงิแนๆ  จงึมีโอกาสรอด ยกเวนคนท่ีไมรูตัวจริงๆ
วามีการปลน แต Active Shooter ตามนยิามของ
ตํารวจอเมริกัน ผูกอเหตุจะไมกออาชญากรรม
อ่ืนกอนลงมือ ไมปลน ไมชิงทรัพย หรือแมแต
กอวิวาท แตจูๆ ก็เปดฉากยิง คนสวนใหญจะ
ไมรูตัวมากอนโดยเฉพาะคนท่ีอยูใกลผูกอเหตุ
เม่ือลงมือยงิคนแรกกจ็ะคลุมคล่ังยงิคนตอๆ ไป
ไมมีการยงิเปดทางหน ีแตจงใจสงัหาร (ยงัไมมีผู
เชี่ยวชาญคนใดรูถึงเหตุจูงใจของการฆาอยาง
สะเปะสะปะนี้ได) เหมือนกับผูกอเหตุควบคุม
ตัวเองไมได เขาจะไมหยุดยิงจนกวากระสุนจะ
หมดหรือถูกวิสามัญฆาตกรรมโดยเจาหนาท่ี
(บางรายเหตุการณยติุเม่ือผูกอเหตุสงัหารตัวเอง)
พดูงายๆ วาถากระสนุไมหมดหรือตัวเองไมตาย
ก็จะยิงไปเร่ือยๆ บางคนเรียกคนประเภทนี้วา

Active Shooting in Thailand
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“จิตเภทอาชญากร” คื อ บ าคล่ั ง
เสยีสติจน ไมเหลือความเปนมนษุยอยูในตัวเอง

ตราบใดท่ีสงัคมยงัมีความบดิเบีย้ว บางคน
เกิดความกดดันและมีความเครียดสูง หรือใน
สังคมท่ีมีการคดโกง ทรยศหักหลัง จนผูถูก
กระทําเคียดแคนหรือคลุมคล่ัง โอกาสจะเกิด
การกราดยงิกมี็สงูมาก ในสหรัฐอเมริกามีโอกาส
เกดิข้ึนบอยเพราะคนธรรมดาครอบครองอาวุธ
รายแรงไดซึง่สงัคมกไ็มทางรูวาคนมีปนคนไหน
จะบาข้ึนมาเม่ือไหร ในประเทศท่ีจํากัดการมี
อาวุธปนสําหรับพลเรือน รวมถึงประเทศไทย
เรา จดุโฟกสัจะอยูท่ีเจาหนาตํารวจและทหาร แต
กลุมหลังจะมีแนวโนมสงูกวา ซึง่ตองเปนหนาท่ี
ของหนวยงานท่ีรับผดิชอบจะตองสอดสองดูแล
ไมใหเกิดเงื่อนไขท่ีจะทําใหเกิดการกราดยิงจน
ประชาชนบาดเจ็บลมตายเปนจํานวนมาก คน
ธรรมดาอยางเราๆ กทํ็าไดแคการเรียนรูท่ีจะเอา
ตัวรอดหากตองเผชญิกบัเหตุกราดยงิซึง่บางคน
บอกวาโอกาสรอดมีนอย นอกจากคนรายจะไม
เลือกเปนเปากระสนุ แตการเรียนรูวิธกีารแกไข
สถานการณไวบางก็ดีกวาไมทําอะไร (เหมือน
นั่งรอความความตายอยางเดียว)

ดวยเหตุท่ีประเทศสหรัฐอเมริกามีเหตุ
กราดยงิเกดิข้ึนบอย หนวยงานรัฐบาลจงึมีการให 
ความรูเกี่ยวกับเร่ืองนี้แกประชาชน โดยเฉพาะ
วิธกีารแกไขสถานการณและเอาตัวรอดในกรณี
ทีตกอยูในเหตุกราดยงิพรอมกบัมีหลักสตูรอบรม
ผูท่ีมีความเสี่ยงจะเผชิญกับเหตุรายดังกลาว

กระทรวงความม่ันคงแหงมาตุภูมิสหรัฐ
อเมริกา (U.S. Department of Homeland
Security) ออกเอกสารเผยแพร “การกราดยิง

วิธีตอบโตเหตุ” (Active Shooter How to
Respond) ใหความรูเร่ืองการกราดยิง ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้

กระทรวงความมั่ นคงแหงมาตุภูมิ
สหรฐัอเมรกิา (U.S. Department of Homeland
Security)

การกราดยิง วิธีตอบโตเหตุ (Active
Shooter How to Respond)

แฟมประวัติอาชญากรรมการกราดยิง
การกราดยงิเปนการกระทําของบุคคลท่ี

กอเหตุสังหารหรือพยายามสงัหารผูคนในพืน้ท่ี
ปดและมีประชาชนชุมนมุกัน สวนใหญใชอาวุธ
ปนและไมมีรูปแบบหรือวิธกีารในการเลือกยงิเหยือ่
การกราดยงิเปนเหตุการณท่ีคาดการณลวงหนา
ไมไดและเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว

ตามหลักการแลว หนวยงานรับผิดชอบ
จะสงหนวยบงัคับใชกฎหมาย (ตํารวจ) เขามาใน
ท่ีเกดิเหตุทันทีเพือ่ยบัยัง้การกราดยงิและบรรเทา
เหตุ แตเนื่องจากโดยท่ัวไปการกราดยิงเกิดข้ึน
10 -15 นาทีกอนท่ีเจาหนาท่ีจะมาถึง ดังนั้น
บุคคลจึงตองเตรียมพรอมท้ังรางกายและจิตใจ
เพือ่เผชิญกบัเหตุกราดยิงท่ีเกิดข้ึน

วิธีปฏิบัติที่ดีในการเผชิญเหตุการณ
กราดยิง

 ระวังสิ่งท่ีอยูรอบตัวและอันตรายท่ีมี
แนวโนมจะเกดิข้ึน

 ใหสังเกตทางออกอาคารสองแหงท่ี
ใกลตัวท่ีสุด

 ถาอยูในสํานักงาน ใหอยูในหองแลว
ล็อคประตู

 ถาอยูในหองโถง ใหเขาไปในหองใด

หองหนึ่งแลวล็อคประตู
 ทางเลือกสดุทาย พยายามทําใหมือปน

ลมลงเม่ือมือปนเขามาใกลและคุณไมมีทางหนี
คุณจะมีทางรอดมากข้ึน หากสามารถทําให
มือปนเคล่ือนไหวไมไดหรือไรความสามารถ

 โทรแจงเหตุฉุกเฉิน เม่ือมีโอกาสหรือ
เห็นวามีความปลอดภัย

วิ ธี ตอบโต เหตุ กราดยิ งบริ เวณ
ใกลเคยีงคณุ

พิจารณาอยางรวดเร็วถึงแนวทางท่ีสม
เหตุผลท่ีสุดในการปกปองชีวิตของตัวคุณเอง
และจาํไววาลูกคาและผูมาติดตอจะทําตามการนาํ
ของลูกจางและผูจดัการระหวางเกดิสถานการณ
กราดยงิ

1. อพยพ (Evacuate)
อพยพออกไปหากมีเสนทางหลบหนีท่ี

สามารถเขาถึงได  พยายามอพยพออกจาก
ท่ีเกิดเหตุ และใหแนใจวา

 มีเสนทางหลบหนีและแผนไวในใจ
 อพยพออกไปไมวาคนอ่ืนจะเห็นดวย

หรือไมก็ตาม
 ท้ิงสัมภาระไวขางหลัง
 ถาเปนไปได ชวยคนอ่ืนหนีไปดวย
 ปองกันไมใหบุคคลเขาไปในพื้นท่ีท่ี

ผูกอเหตุอาจอยูท่ีนั่น
 ทําใหมือท้ังสองขางสามารถมองเห็น

ไดตลอดเวลา
 ทําตามคําแนะนาํของเจาหนาท่ีตํารวจ
 อยาพยายามเคล่ือนยายคนเจ็บ
 โทรศัพทแจงเจาหนาท่ีทันทีเม่ือคุณ

ปลอดภัยแลว
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2. ซอนตัว (Hide out)
หากไมสามารถหนีออกไปจากบริเวณ

เกิดเหตุได (ไมรูเสนทางหลบหนี หรือผูกอเหตุ
อยูระหวางเสนทาง) ใหหาท่ีซอนตัวท่ีเชื่อวา
ผูกอเหตุจะไมสามารถหาตัวคุณพบ โดยสถานท่ี
ซอนตัวตอง

 เปนสถานท่ีซึ่ งผูกอเหตุไมสามารถ
มองเห็นได

 มีเคร่ืองปองกันหากมีการยิงมายัง
ทิศทางท่ีคุณอยู (ตัวอยาง สํานักงานมีประตู
ท่ีปดและล็อคได)

 ไมคับแคบจนเคล่ือนไหวลําบากซึ่ ง
จะทําใหไมสามารถปองกนัตัวถาผูกอเหตุเขามา
ในท่ีซอนตัว

 ล็อคประตูแนนหนา
 กัน้ประตดูวยเฟอรนเิจอรท่ีมีน้าํหนกัมาก
ถาผูกอเหตุอยูใกล ใหปฏิบัติดังนี้
 ล็อคประตู

แมสเซนเจอร หรือชองทางสือ่สารดวยขอความ
ท่ีไมใชเสียงอ่ืนๆ

3. ตอสูคนราย (Take action against
the active shooter)

วิธีนี้เปนทางเลือกสุดทายและใชเม่ือมี
อันตรายเขามาใกลตัวเทานั้น พยายามขัดขวาง
คนราย และ/หรือทําใหคนคนรายสญูเสยีความ
สามารถ โดย

 ตอสูคนรายอยางสดุแรงทาท่ีจะทําได
 ขวางปาสิ่ งของและใชวัตถุตางๆ ท่ี

หาไดเปนอาวุธ
 รองตะโกนเสยีงดัง
 มุงม่ันตอการกระทําของคุณ
วิธีปฏิบัติเม่ื อเจาหนาท่ี ตํารวจมาถึง

ท่ีเกิดเหต ุ
ตํารวจมีหนาท่ีหยุดการกระทําของผู

 ปดเสียงโทรศัพทมือถือหรือเพจเจอร
 ปดแหลงกําเนิดเสียงท้ังหมด (เชน

วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ)
 ซอนตัวอยู ขางหลังวัตถุขนาดใหญ

(เชน ตู โตะ ฯลฯ)
 อยู ในความเงียบ (หามพูดคุยหรือ

สงเสียงใดๆ ออกมา)
ถาไมสามารถหนีออกมาหรือซอนตัวได

ใหปฏิบัติดังนี้
 อยูในความสงบและหามสงเสียง
  โทรแจงเหตุฉุกเฉิน ถาเปนไปได ระบุ

ใหตํารวจทราบถึงตําแหนงของผูกอเหตุ
  ถาพูดไม ได  ใหแจงเหตุทางไลน

กอเหตุกราดยิงโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได
ซึง่ตํารวจจะตรงเขามายงัจดุเกดิเหตุเม่ือไดยนิ
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เสยีงกระสนุปนนดัหลังสดุหรือไดรับแจงเหตุ
 โดยปกติ ตํารวจจะมายงัท่ีเกดิเหตุเปน

ทีมๆ ละ 4 นาย
 ตํารวจจะสวมชดุเคร่ืองแบบตรวจการณ

หรือสวมเสื้อกั๊กกันกระสุนทับชุดเคร่ืองแบบ
สวมหมวกแข็งทําจากเคฟลาร และอุปกรณทาง
ยุทธวิธีอ่ืนๆ

 ตํารวจมีอาวุธประจํากาย เชน ปน
ไรเฟล ปนลูกซองยาว ปนสั้น

 ตํารวจอาจใชสเปรยพริกไทยหรือ
แกสน้ําตาเพื่อควบคุมสถานการณ

 ตํารวจอาจตะโกนออกคําสั่ง และอาจ
ผลักบางคนลงกับพื้นเพื่อความปลอดภัยของ
พวกเขา

สิ่งท่ีตองทําทันทีท่ีตํารวจมาถึง
 อยูในความสงบและทําตามคําแนะนาํ

ของตํารวจ
 วางสัมภาระทุกอยางท่ีอยูในมือ (เชน

กระเปา แจ็คเก็ต)
 ยกมือข้ึนและกางนิ้วออก
 ใหตํารวจมองเห็นมือตลอดเวลา
 หลีกเล่ียงการเคล่ือนไหวอยางรวดเร็ว

ไปหาตํารวจ เชน ตรงไปสัมผัสหรือจับมือเพื่อ
ความปลอดภัย

 หลีกเล่ียงการชีน้ิว้ กรีดรอง หรือตะโกน
 ใหถามทางออกกับเจาหนาท่ีขณะหนี

ออกมา โดยใหไปตามทิศทางท่ีตํารวจใชเขามา
ในตัวอาคารสถานท่ี

ขอมูลท่ี ตองแจ งกับตํารวจหรือผู รับ
แจงเหตุฉุกเฉิน

 ตําแหนงของผูกอเหตุ

 จาํนวนผูกอเหตุหากมีมากกวาหนึง่คน
 ลักษณะรูปรางของผูกอเหตุ
 จํานวนและชนิดอาวุธปนท่ีผูกอเหตุ

ถือมา
 จํานวนของผู ท่ีมีโอกาสจะเปนเหยื่อ

ในท่ีเกิดเหตุ
ตํารวจกลุมแรกท่ีเขามาถึงท่ีเกิดเหตุจะ

เขาไปชวยเหลือผูบาดเจ็บ จากนั้นจะมีหนวย
กูภัย/ชวยชวิีตเสริมเขามา รวมถงึหนวยฉุกเฉิน

ทางการแพทย หนวยตางๆ เหลานี้จะพยาบาล
และเคล่ือนยายผูไดรับบาดเจบ็โดยอาจจะขอให
ผูอยูในเหตุการณท่ีรางกายปกติชวยเหลือใน
การปฏิบัติงานบางอยาง

ทันทีท่ีคุณไปถึงบริเวณท่ีปลอดภัยหรือ
จุดรวมพล คุณตองอยูท่ีนั่นตามคําแนะนําของ
ตํารวจจนวาสถานการณจะอยูภายใตการควบคุม
ผู ท่ีอพยพออกไปท้ังหมดจะไดรับการบันทึก
ประวัติและสอบปากคํา อยาไปไหนหากเจาหนาท่ี
ตํารวจไมอนุญาตใหทําเชนนั้น

ฝกอบรมพนกังานเผชิญเหตกุราดยิง
วิธดีีท่ีสดุในการฝกอบรมพนกังานของคุณ

เพื่อเตรียมพรอมเผชิญเหตุกราดยิงคือเขียน
แผนเผชญิเหตุฉุกเฉิน (EAP; Emergency Action
Plan) เพื่อใชเปนแนวทางในการฝกปฏิบัติซึ่ง
ท้ังแผนและการฝกอบรมจะชวยลดการสูญเสีย
ชวิีตจากเหตุกราดยงิได

สวนประกอบของแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน
(EAP; Emergency Action Plan)

ใหสรางแผนข้ึนมาโดยใชขอมูลจากหลายๆ
ฝาย รวมถึงแผนกทรัพยากรมนุษย แผนกฝก
อบรม เจาของ/ผูบริหารอาคารสถานท่ี ผูจดัการ
ทรัพยสิน เจาหนาท่ีตํารวจทองถิ่นและ/หรือ
เจาหนาท่ีระงบัเหตุฉุกเฉิน โดยแผนประกอบดวย

 วิธท่ีีเหมาะสมในการแจงเหตุเพลิงไหม 
และเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ

 นโยบายการอพยพและข้ันตอนการ
ปฏิบัติ

 ข้ันตอนการหนภัียฉุกเฉินการกาํหนด
เสนทาง (เชน ชั้นอาคาร พื้นท่ีปลอดภัย)

 ขอมูลท่ีจะใชในการในการติดตอและ
ความรับผดิชอบของบคุคลท่ีจะเปนผูรับการติดตอ
ภายใตแผนฉุกเฉิน
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 ขอมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลในทองถิ่น
(เชน ชื่อ หมายเลขโทรศัพท ระยะหางจาก
สถานท่ีทํางานของคุณ)

 ระบบแจงเหตุฉุกเฉินเพื่อใหเกิดการ
รับรูแกภาคสวนตางๆ รวมถึง

 บุคคลท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกลในอาคาร
 ตํารวจทองถิ่น
 เจาหนาในโรงพยาบาลทองถิ่น
สวนประกอบของการฝกอบรม
วิธท่ีีมีประสทิธภิาพท่ีสดุในการฝกเผชญิ

เหตุกราดยิงคือการจําลองเหตุการณ เพื่อใชใน
การฝกซึง่ตํารวจทองท่ีสามารถจะจดัการใหคุณ
ได โดยในการฝกซอม ผูเขารับการฝกตอง

 รับรูเสียงปน
 มีปฏิกิริยาทันทีเม่ือไดยินเสียงปน

และ/หรือ มองเห็นการยิง โดย
 อพยพออจากพืน้ท่ี
 ซอนตัว
 ตอบโต/ตอสูคนราย เปนทางเลือก

สุดทาย
 โทรแจงเหตุฉุกเฉิน
 การปฏิบัติเม่ือตํารวจมาถึงท่ีเกิดเหตุ
 ตระหนักถึงการเอาตัวรอดระหวาง

การเกดิเหตุวิกฤติ

 มี เสนทางออกหลังจากการอพยพ
สามารถเห็นไดอยางชดัเจนท่ัวท้ังสถานท่ีทํางาน

 ในการฝกซอมการเผชิญเหตุกราดยิง
ตองมีตํารวจทองท่ีและหนวยตอบโตเหตุฉุกเฉิน
ข้ันตนเขารวมดวย

 ในการฝกซอมการเผชิญเหตุกราดยิง
ควรมีบุคลากรตอบโตเหตุ เชน ตํารวจหนวย
ตอบโตเหตุฉุกเฉิน หนวยสวาท (SWAT Team)
หนวยสุนัขตํารวจ (K-9 Team) หนวยกอบกู
วัตถุระเบิด ฯลฯ   เขารวมดวย

 การปองปรามเหตุกราดยิง ควรมี
มาตรการปองปรามหรือยับยั้งชนวนเหตุท่ีจะ
ทําใหเกิดการกราดยิงในอาคารสถานท่ี

 สนับสนุนการทําใหเกิดความเคารพ
ในสถานท่ีทํางาน

 เฝาระวังเหตุท่ีจะทําใหเกดิความรุนแรง
ในสถานท่ีทํางาน และใหดําเนินการปรับปรุง
แกไขโดยเร็ว

การเตรี ยมความพร อมและการ
จัดการสถานการณกราดยิง

ฝายทรัพยากรมนษุยและผูจดัการอาคาร
สถานท่ีควรมีสวนรวมในจัดทําแผนเผชิญเหตุ
ฉุกเฉิน รวมถึงเหตุฉุกเฉินการกราดยิง การ
วางแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินจะชวยบรรเทาความ
รุนแรงของสถานการณรายท่ีอาจเกิดข้ึนโดย
สรางกลไกไวตามท่ีอธิบายขางลาง

ความรับผิดชอบของฝ ายทรัพยากร
มนุษย

 คัดเลือกพนักงานอยางเขมงวด และ
ตรวจสอบภูมิหลังของผูสมัครงานทุกคน

 จัดต้ังระบบรายงานสัญญาณเตือน
แนวโนมการเกิดพฤติกรรมความรุนแรง

 บริการใหคําปรึกษาแกพนกังานทุกคน
 เขียนแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน (EAP;

Emergency Action Plan) ซึ่งรวมถึงนโยบาย
และกระบวนการจัดการสถานการณกราดยิง
นอกเหนือจากแนวทางการปฏิบัติ

มาตรการเสริมในการเตรียมพรอมและ
ปองกันเหตุกราดยงิ

 การเตรียมความพรอม
 แน ใจว าสถานท่ี ทํางานของคุณมี

เสนทางอพยพอยางนอยสองเสนทาง
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ความรับผิดชอบของผู จัดการอาคาร
สถานท่ี

 จัดทําระบบควบคุมการเขาอาคาร
(ตัวอยางเชน กุญแจ ระบบรหัสผานเพื่อความ
ปลอดภัย)

 มอบสิง่สาํคัญสาํหรับใชในกรณฉุีกเฉิน
แกผูจัดการ/ลูกจาง รวมถึง

 วางแผนผังชั้นอาคารท่ีหยิบไดไวใกล
ทางเขาอาคารเม่ือเกิดสถานการณฉุกเฉิน

 เปดระบบเตือนภัยฉุกเฉินใหทํางาน
เม่ือเกดิเหตุฉุกเฉิน

การตอบโตเหตขุองผูจัดการระหวางเกิด
สถานการณกราดยิง

พนักงานและลูกคามีแนวโนมจะทําตาม
การนาํของผูจดัการระวางเกดิเหตุฉุกเฉิน

ขณะเกดิสถานการณฉุกเฉิน ผูจัดการจะ
ตองทําตามแผนเผชิญเหตุ (EAP) และตอง
เตรียมพรอม

 ลงมือปฏิบัติตามแผนทันที
 อยูในความสงบ
 ล็อคและขวางกั้นประตู
 อพยพพนกังานและลูกคาไปตามเสน-

ทางท่ีวางแผนไวลวงหนาสูพื้นท่ีปลอดภัย ดูแล
ผูตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ และ/หรือ
ผูพกิาร

 แนใจวา แผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน คํา-
แนะนาํการอพยพและขอมูลจาํเปนอ่ืนๆ ระบถุงึ
ผูตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ และ/หรือ
ผูพกิาร

 อาคารสถานท่ีของคุณควรมีทางเขา
สําหรับผูพิการตามมาตรฐาน ADA

การรบัรูแนวโนมการเกิดความรนุแรง
ในทีท่าํงาน

ผูกอเหตุกราดยงิในท่ีทํางานของคุณอาจ
เปนลูกจางปจจบุนัหรืออดีตลูกจาง หรือคนรูจกั
ของลูกจางปจจบุนัหรืออดีตลูกจาง ผูจดัการหรือ
เพือ่นรวมงานท่ีมีสญัาตญาณอาจจะสงัเกตกริิยา
ทาทางผูมีแนวโนมจะกอความรุนแรงในตัวของ
ลูกจาง แจงฝายทรัพยากรบคุคลใหรับรูวาลูกจาง
หรือเพื่อนรวมงานคนใดมีแนวโนมจะกอเหตุ
รุนแรง

สิ่งท่ีระบุแนวโนมการกอเหตุรุนแรง
ของลูกจาง โดยท่ัวไปจะไมใชสิง่ท่ีเกดิข้ึนชัว่ขณะ
หรือเกดิข้ึนวูบวาบแตจะมีสิง่บอกเหตุเกดิข้ึนเปน
ระยะเวลานาน เม่ือพฤติกรรมท่ีมีแนวโนมจะกอ
ความรุนแรงเปนท่ีเห็นไดชัดเจนก็จะตองมีการ
จัดการและบําบัด

พฤติกรรมท่ีมีแนวทีมีแนวโนมจะกอความ
รุนแรงของลูกจางอาจรวมถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ
หลายสิ่งรวมกันตอไปนี้ (รายการท่ีระบุไวอาจ
ไมครอบคลุม และไมไดเปนเคร่ืองมือในการ
วินิจฉัยความเปนไปไดท่ีจะกอความรุนแรง)

 ด่ืมแอลกอฮอล และ/หรือใชยาผิด
กฎหมายเพิ่มข้ึน

 ขาดงานโดยไมมีคําอธิบายเพิ่มข้ึน; มี
สุขภาพทางกายท่ีไมชัดเจน

 เอาใจใสในสุขภาพอนามัยนอยลง
(สุขภาพเสื่อมโทรม) จนเห็นไดชัด

 กดดัน/เกบ็ตัว
 ตอตานและมักจะมีปฏิกิริยาตอบโต

นโยบายและกระบวนการท่ีเปล่ียนแปลง
 ละเมิดนโยบายของบริษัทซ้ําซาก
 อารมณไมคงท่ีอยางรุนแรงเกิดข้ึน

บอยข้ึน

 แผนผังชั้นอาคาร
 กญุแจ
 รายชื่ อบุคคลสําหรับติดตอพรอม

หมายเลขโทรศัพท
 ประสานงานกับแผนกรักษาความ

ปลอดภัยเพือ่ใหม่ันใจในการรักษาความปลอดภัย
ตามจดุตางๆ

 อุปกรณท่ีใชในเหตุฉุกเฉิน ประกอบดวย
 วิทยุสื่อสาร
 แผนผังชั้นอาคาร
 ไฟฉาย
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 การตอบสนองดานอารมณท่ีไมม่ันคง
 ระเบิดอารมณโกรธอยางรุนแรงหรือ

กาวราวโดยปราศจากการยั่วยุ
 ชอบพูดถึงการฆาตัวตายโดยระบุวา

เปนการจัดการสิ่งตางๆ ใหเปนระเบียบ
 มีพฤติกรรมท่ีแสดงถงึการหวาดระแวง

(ทุกคนตอตานฉัน)
 พูดเร่ืองปญหาทางบานเพิ่มข้ึน
 นาํปญหาทางบานมาท่ีทํางานมากข้ึน

เร่ือยๆ; พูดเร่ืองปญหาทางการเงิน
 พูดถึงเหตุการณความรุนแรงท่ี เคย

เกดิข้ึน
 มีความรูสกึรวมกบัคนท่ีกอความรุนแรง
 เร่ิมพดูถงึสิง่ไมพงึประสงค (สาํหรับคน

ท่ัวไป) เชน อาวุธปน อาวุธรายแรงชนิดตางๆ
และการกออาชญากรรมรุนแรง

การจัดการผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ
กราดยิง

หลังจากเหตุกราดยงิจบลงและไมไดเปน
ภัยคุกคามอีกตอไป ฝายทรัพยากรมนษุย และ/
หรือฝายจัดการอาคารสถานท่ีจะตองทําการ
ประเมินหลังเกิดเหตุและทํากิจกรรมตางๆ
รวมถึง

 นบัจาํนวนคนท้ังหมดในจดุรวมพลเพือ่
ใหรูวา มีผูสูญหายหรือมีแนวโนมไดรับบาดเจบ็

 แจงใหครอบครัวผูไดรับผลกระทบจาก
เหตุกราดยงิรับรู รวมถงึแจงถงึการไดรับบาดเจบ็
โดยเลือกใชวิธีการท่ีเหมาะสม

 ประเมินสภาพจติใจผูอยูในเหตุการณ 
และสงตัวพวกเขาใหพบกบัผูเชีย่วชาญดานการ
ดูแลสขุภาพหลังจากนัน้

 ระบุและเพิ่ มเติมบุคคลสําคัญหรือ
ชองวางการปฏิบติังานท่ีมีอยูในองคกรหลังจาก

ประเมินผลการเผชิญเหตุกราดยิง
บทเรยีนทีไ่ด
เพื่อพัฒนาแผนงานใหมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนในเหตุฉุกเฉินคร้ังตอไป เปนเร่ืองสาํคัญ
ท่ีจะตองวิเคราะหสถานการณท่ีเพิง่เกิดข้ึนและ
ทํารายงานการเผชิญเหตุ โดยรายละเอียดของ
การวิเคราะหและรายงานเหตุการณจะมีประโยชน
สําหรับ

 ใชเปนเอกสารในการตอบโตเหตุ
 ระบุความสําเร็จและความลมเหลวท่ี

เกิดข้ึนระหวางการเผชญิเหตุ
 การวิเคราะหประสทิธภิาพของแผนงาน

ท่ีใชอยู
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 อธบิายและระบรุายละเอียดของแผนงาน
สําหรับการแกไขปรับปรุงใหดีข้ึน

ภาคผนวก
ขอแนะนาํความปลอดภยัในสถานการณ

กราดยิง (Safety Guidelines for Armed
Subjects, Active Shooter Situations)

จดทําโดยแผนกความปลอดภัยสาธารณะ
มหาวิทยาลัยแหงรัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา
(Indiana State University Department of
Public Safety)

คําแนะนําสําหรับคณะ พนักงาน และ
นกัศกึษา

โดยท่ัวไป วิธีปฏิบัติในการเผชิญเหตุ
กราดยิงจะข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมและลักษณะ
การเกดิเหตุ ใหระลึกไวเสมอวา ในสถานการณ
กราดยงิหนึง่ๆ นัน้ อาจไมมีมือปนเพยีงรายเดียว
เทานั้นเปนผูลงมือ หากคุณตกอยูในเหตุการณ
กราดยิง พยายามอยู ในความสงบ และใช
คําแนะนําเหลานี้ชวยวางแผนเอาตัวรอด

 ถาผูกอเหตุอยูดานนอกอาคาร ใหรีบ
เขาไปในหองท่ีสามารถล็อคประตูได ปดและ
ล็อคประตู หนาตางทุกบาน ปดไฟใหหมด ถา
เปนไปไดใหนอนราบกบัพืน้เพือ่ใหม่ันใจวาไมมี
ใครมองเห็นจากขางนอก แลวใหใครคนหนึ่ง

โทรศัพทแจงตํารวจ บอกดวยวาอะไรเกิดข้ึน
และยืนยันตําแหนงท่ีอยูของคุณ จากนั้นรอ
จนกวาตํารวจหรือเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยท่ีคุณ
รูจกัมาใหสญัญาณ “ทกุอยางเรยีบรอย” เสยีงท่ี
ไมคุนหูอาจเปนคนรายท่ีพยายามจะหลอกลอ
เหยือ่ใหออกมาจากท่ีซอน อยาตอบสนองเสียง
ท่ีออกคําสั่งจนกวาคุณจะม่ันใจวานั่นเปนเสียง
ของเจาหนาท่ีตํารวจ

 ถาผูกอเหตุอยูในอาคารเดียวกับคุณ
ใหตรวจสอบดูวาหองไหนสามารล็อคประตูได
จากนั้นทําตามข้ันตอนเดียวกับขอแรก แตหาก
หองล็อคประตูไมได ใหหาท่ีใหมท่ีม่ันคงแนนหนา
ใหความปลอดภัยได หรือถาสามารถทําได ให
ออกไปจากอาคาร หากคุณตัดสนิใจจะยายจาก
จดุท่ีอยูในอาคาร ใหทําตามขอแนะนาํขางลางนี้

 ถาผูกอเหตุเขามาในสํานักงานหรือ
ชัน้เรียนของคุณ พยายามอยูในความสงบ โทรศัพท
แจงตํารวจ เปนไปไดใหระบจุดุท่ีอยูของผูกอเหตุ
ถาไมสามารถพูดได ใหเปดสายไว (ไมไดตอง
วางสาย) ซึ่งศูนยวิทยุจะไดยินเสียงและรูวา
อะไรกําลังเกิดข้ึน ตามปกติเม่ือกดหมายเลข
ฉุกเฉิน ศูนยวิทยจุะรูทนทีวาเกดิเหตุฉุกเฉินโดย
ท่ีเราไมตองพูดอะไร และหากในท่ีสุดแลว ไมมี
โอกาสหลบหนีหรือซอนตัว อาจเปนไปไดท่ีจะ
เจรจากับผูกอเหตุ สวนการตอสูกับผูกอเหตุให
เปนทางเลือกสดุทาย หลังจากไมเหลือทางเลือก
อ่ืน หากผูกอเหตุออกจากพืน้ท่ีไป ใหหาท่ีซอนท่ี
ปลอดภัยทันทีและอยาแตะตองสิ่งท่ีอยูใกลตัว
ผูกอเหตุ ไมวาจะมีอะไรเกดิข้ึน หากคุณตัดสนิใจ
จะหนขีณะเกดิเหตุกราดยงิตองแนใจวามีเสนทาง
หนแีละคุณมีแผนอยูในใจ อยาถอืสมัภาระติดตัว
ขณะหนี เคล่ือนไหวอยางรวดเร็วและใหมือท้ัง
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สองขางสามารถมองเห็นไดตลอด ทําตามคํา
แนะนาํของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีคุณอาจจะพบ อยา
พยายามเคล่ือนบายคนเจ็บ ใหท้ิงผูบาดเจ็บไว
ตรงนั้นแลวแจงใหเจาหนาท่ีทราบโดยเร็วท่ีสุด
เทาท่ีจะทําได อยาพยายามขับรถออกไปจาก
มหาวิทยาลัยจนกวาจะไดรับการแนะนําวามี
ความปลอดภัยจากเจาหนาท่ีตํารวจ

เจาหนาท่ีตํารวจท่ีเขาเผชญิเหตุกราดยงิ
ไดรับการฝกมาเปนอยางดีและจะเขาถึงท่ีเกิด
เหตุหลังจากไดยนิเสยีงกระสนุปนนดัลาสดุท่ียงิ

ออกมา เปาหมายคือหยดุการยงิใหเร็วท่ีสดุเทาท ี่
จะทําได โดยท่ัวไป เจาหนาท่ีตํารวจจะเขาระงบัเหตุ
เปนทีมๆ ละ 4 นาย อาจจะแตงกายดวยชุด
ตรวจการณท่ัวไปหรืออาจสวมเสือ้กัก๊กนักระสน
สวมทับเคร่ืองแบบ สวมหมวกเคฟลาร และ
พกอุปกรณทางยทุธวิธชีนดิตางๆ มาดวย อาวุธ
ประจาํกายของพวกเขาคือปนเล็กยาว (ไรเฟล)
ปนสั้น หรือปนลูกซอง และอาจจะใชสเปรย
พริกไทยหรือแกสน้าํตาเพือ่ควบคุมสถานการณ
ไมวาตํารวจจะมาในรูปแบบใด คุณควรอยูใน
ความสงบ ทําตามท่ีพวกเขาบอก ท่ีสําคัญ อยา
หวาดกลัวการมาของพวกเขา วางสัมภาระท่ีถือ

หรือแบกเอาไวลงกบัพืน้ และใหพวกเขาเห็นมือ
ของคุณตลอดเวลา ถาคุณรูวาผูกอเหตุอยูตรงไหน
บอกพวกเขาไป โดยตํารวจหนวยแรกท่ีมาถงึจะ
ชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บกอน จากนั้นตํารวจ
หนวยอ่ืนและเจาหนาท่ีแพทยฉุกเฉินจะตามมา
รับหนาท่ีตอโดยการนาํตัวคนเจบ็ไปยงัท่ีปลอดภัย
หรือ เคล่ือนยายออกไป จําไวในใจ แมวาคุณจะ
หนีไปยังท่ีปลอดภัยได พื้นท่ีท้ังหมดยังเปนจุด
เกิดเหตุอาชญากรรมซึ่งตามปกติตํารวจจะไม
ปลอยใหใครออกไปจนกวาจะสามารถควบคุม
สถานการณไวไดท้ังหมดและมีการบนัทึกประวัติ
และสอบปากคําพยาน ใหอยูภายในจดุรวมพลท่ี
เจาหนาท่ีจัดไวใหจนกวาจะไดรับการปลอยตัว
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