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จากเหตุทหารนายหนึง่ ใชอาวุธสงคราม
กราดยิงผูค นในหางสรรพสินคาเทอรมนิ อล 21
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันเสารที่
8 กุมภาพันธ 563 ซึง่ ตรงกับวันมาฆะบูชา เสีย
ชีวิตถึง 30 ราย (รวมผู กอเหตุที่ ถูกวิสามัญ
ฆาตกรรมในวันถัดมา) บาดเจ็บอีกมากกวา 50
ราย เปนเหตุสะเทือนขวัญที่ ทําใหคนไทยทั้ ง
ประเทศเศราสลดทามกลางความตื่นตระหนก
สุดขีด เพราะเหตุการณลักษณะนี้แทบไมเคย
เกิดขึน้ มากอน (เปนครัง้ แรกในเมืองไทยก็วา ได)
หลายปทผี่ านมา เราเคยไดยนิ ขาวการกราดยิง
ในสหรัฐอเมริกา สวนใหญเกิดขึ้นในโรงเรียน
ภาษาอั ง กฤษเรี ยกว า “Active Shooting”
หมายถึ งการใช อาวุ ธร ายแรง (ไม เฉพาะป น
เทานัน้ อาจเปนมีด ซามูไร ระเบิด ก็ได) ทําราย
ผูคนโดยไมเลือกหนา ทําใหมีการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตเปนจํานวนมาก หากเปนกรณีใชอาวุธ
ปนจะมีคําเฉพาะคือ “Gun Rampage” หรือ
“Shooting Rampage” โดยรวมแลว ทัง้ สามคํา
ความหมายเหมือนกัน มีคนรายพกอาวุธรายแรง
บุกเขาไปในที่ชุมชน ไมวาจะเปนสถานศึกษา
หางสรรพสินคา หรือโรงแรม จากนั้นทําการยิง

แทง ฟน ระเบิด ผูค นทีอ่ ยูใ นสถานทีน่ นั้ บาดเจ็บ
ลมตายเปนจํานวนมาก ในสหรัฐอเมริกาเกิดขึน้
บอยในชวงสองสามปหลัง แมกระทัง่ เวทีคอนเสิรต
เพลงคันทรียงั มีการกราดยิงทําใหผชู มเสียชีวิต
หลายสิบราย
อยางไรก็ตาม การกราดยิงในสหรัฐอเมริกามีลักษณะเฉพาะคือ ผูกอเหตุไมจําเปน
ตองเปนทหารหรือผูกอการราย สวนใหญเปน
คนธรรมดาแตมปี ญ
 หาทางจิต มีความเครียดสูง
ชอบสะสมอาวุธ นิสัยกาวราว เมื่อความเครียด
สะสมถึงขีดสุดก็ออกตระเวนไลยิงผูคน ทั้งๆ ที่
คนทีเ่ ขาทํารายไมเคยมีเรือ่ งบาดหมางกับตัวเอง
มากอน โดยเลือกเหยื่อที่ชวยตัวเองไมไดหรือ
ไมมีอาวุธที่จะตอบโต เชน นักเรียน นักศึกษา
ผูม าทองเทีย่ ว ฯลฯ การทีค่ นธรรมดาในสหรัฐอเมริกามีอาวุธรายแรงไลยงิ ผูค น เนือ่ งจากเปน
ประเทศเปดเสรีดา นอาวุธปน คนธรรมดาสามารถ
ซือ้ และสะสมอาวุธได จะเอาอาวุธสงครามรายแรง
แคไหนก็ได บางครอบครัวพอเปนคนซื้อเก็บไว
แตลกู ชายแอบเอาไปซอมยิงซึง่ ตอมาก็ไปกอเหตุ
กราดยิ ง หรื อชายกลางคนที่ เก็ บกดชอบซื้ อ
อาวุธเก็บไวลา สัตวและปองกันตัวโดยเชีย่ วชาญ

การใชงานทําใหกา วราว เมือ่ ถูกทําใหโกรธแคน
หรือเกิดความเครงเครียดก็จะระบายดวยการ
กอเหตุกราดยิง
การกราดยิงในสหรัฐอเมริกาเปนปญหา
สังคมที่ไมเคยแกไขไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ชวงเวลาทีเ่ จาหนาทีร่ ฐั เขมงวดกวดขัน เหตุการณ
จะบรรเทาเบาบางลง แต ถ าเผลเรอหรื อไม
เครงครัดก็จะมีการกอเหตุถี่ขึ้น แตถึงอยางนั้น
สหรัฐอเมริกาก็ยังคงมีเสรีทางอาวุธตอไป โดย
แกไขในเรื่ องการดูแลผู มีแนวโนมกอเหตุ ขอ
ความรวมมือจากผูป กครองหรือเพือ่ นบาน คอย
สอดสองผูม พี ฤติกรรมสงสัยวาจะกอเหตุกราดยิง
รวมทั้งขอความรวมมือในการทิ้งอาวุธรายแรง
บางรัฐเปดรับซือ้ อาวุธทีเ่ จาของเอามาขาย หรือ
ไมก็ใหคาตอบแทนถาเอามาบริจาค แตทําได
แคฉาบฉวยแตไมตรงเปาหมายเพราะคนกอเหตุ
นอก จากจะไมเอาอาวุธมาใหเขาหนาที่รัฐแลว
ยังสะสมเพิม่ ขึน้ ซึง่ เจาหนาทีร่ ฐั ไมมที างรูไ ดเลยวา
คนไหนมีโอกาสจะกอเหตุสะเทือนขวัญจนกระทัง่
เขาลงมือฆาคนแรก
ผูก อ เหตุหรือฆาตกรทีก่ อ เหตุกราดยิงใน
สหรัฐอเมริกา สวนใหญไมทําเปนตัวนาสงสัย
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กอนลงมือ บางคนเก็บตัวเงียบๆ แตจๆู ก็เปดฉาก
ยิง แรงจูงใจของผูก อ เหตุบางทีกไ็ มชดั เจน นอกจาก
ความเก็บกด ความเครียด ความคลัง่ แคนแลวก็
แทบมองไมออกวามาจากเหตุใดเพราะคนอเมริกนั
สวนใหญไมมีปญหาทางเศรษฐกิจ ไมมีปญหา
เรื่องหนี้สิน ชูสาว หรือแกงแยงสมบัติ อาจจะมี
เงือ่ นไขเรือ่ งผิวสีบา งเล็กนอยแตปจ จุบนั เบาบาง
ลงมากแลว แตกป็ รากฏวามือปนผิวขาวก็กราด
ยิงคนผิวขาวดวยกันบอยๆ เด็กนักเรียนเกเร
บางคนเอาปนของพอมากราดยิงเพือ่ นในโรงเรียน
เพราะถูกรังแกเปนประจําหรือนักศึกษาตางชาติ
ถูกกลัน่ แกลงจนเก็บกดลากอาวุธมาถลมเพือ่ นๆ
ในมหาวิทยาลัย
สําหรับการกราดยิงทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา
ถือเปนครั้งแรก ตั้งแตเกิดมาก็ไดยินขาวเปน
ครัง้ แรก มูลเหตุกเ็ ลาลือกันวาเปนเพราะปญหา
ระหวางทหารผูนอยกับผูบังคับบัญชา ขัดแยง
กัน เรือ่ งเงินๆ ทองๆ ตกลงกันไมไดก็เลยยิงกัน
ผูก อ เหตุไปยิงคูก รณีกบั แมยายทีบ่ า นพัก จากนัน้
ก็ บุ กไปปลนป นที่ ค ายทหารสั งกัดของตั วเอง
แลวขับรถไลยงิ ผูค นทีผ่ า นไปมา ไปทีว่ ดั ตามหา
คูก รณีทเี่ ปนภรรยาของผูบ งั คับบัญชา แตไมพบ
ก็ตามไปทีห่ า งเทอรมนิ อล 21 ระหวางทางก็ยงิ

Active Shooting in Thailand

คนตลอด นักขาวตางประเทศเรียกเหตุลกั ษณะ
นี้วา “Shooting Rampage” บุกเขาไปในหาง
ก็ยิงคนใน หางโดยไมเลือก จะเปนเด็ก ผูหญิง
ผูชาย คนชรา ยิงหมด ตอนนี้ผูกอเหตุคลุม คลั่ง
เต็มที่ มีการจับตัวประกันแลวก็ยิงทิ้ง กระทั่ง
เจาหนาทีป่ ด ลอม จนรุง เชาของอีกวัน คนรายก็

ถูกวิสามัญฆาตกรรมเสียชีวิต เหตุการณจึงได
สงบลง มีบางคนบอกวา กอนหนานี้ไมนานก็มี
Active Shooter เกิดขึน้ มาแลวที่ลพบุรี มีการชิง
ทองคําแล วกราดยิ งเพื่ อเปดทางหลบหนี การ
จับกุม มีเด็กเสียชีวิตดวย แตหลายคนบอกวาที่
ลพบุรไี มนา จะใช Active Shooter เพราะเปนการ
ปลนหรือชิงทรัพย เพราะรูล ว งหนาวาคนรายจะ
เปดฉากยิงเพือ่ หลบหนี คือคนจะรูว า ตองมีการ
ยิงแนๆ จึงมีโอกาสรอด ยกเวนคนทีไ่ มรตู วั จริงๆ
วามีการปลน แต Active Shooter ตามนิยามของ
ตํารวจอเมริกัน ผูกอเหตุจะไมกออาชญากรรม
อื่นกอนลงมือ ไมปลน ไมชิงทรัพย หรือแมแต
กอวิวาท แตจูๆ ก็เปดฉากยิง คนสวนใหญจะ
ไมรูตัวมากอนโดยเฉพาะคนที่อยูใกลผูกอเหตุ
เมือ่ ลงมือยิงคนแรกก็จะคลุม คลัง่ ยิงคนตอๆ ไป
ไมมกี ารยิงเปดทางหนี แตจงใจสังหาร (ยังไมมผี ู
เชี่ยวชาญคนใดรูถึงเหตุจูงใจของการฆาอยาง
สะเปะสะปะนี้ได) เหมือนกับผูกอเหตุควบคุม
ตัวเองไมได เขาจะไมหยุดยิงจนกวากระสุนจะ
หมดหรือถูกวิสามัญฆาตกรรมโดยเจาหน าที่
(บางรายเหตุการณยตุ เิ มือ่ ผูก อ เหตุสงั หารตัวเอง)
พูดงายๆ วาถากระสุนไมหมดหรือตัวเองไมตาย
ก็จะยิงไปเรื่อยๆ บางคนเรียกคนประเภทนี้วา
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“จิ ตเภทอาชญากร” คื อ บ าคลั่ ง
เสียสติจน ไมเหลือความเปนมนุษยอยูใ นตัวเอง
ตราบใดทีส่ งั คมยังมีความบิดเบีย้ ว บางคน
เกิดความกดดันและมีความเครียดสูง หรือใน
สั งคมที่ มีการคดโกง ทรยศหั กหลัง จนผู ถู ก
กระทําเคียดแคนหรือคลุมคลั่ง โอกาสจะเกิด
การกราดยิงก็มสี งู มาก ในสหรัฐอเมริกามีโอกาส
เกิดขึน้ บอยเพราะคนธรรมดาครอบครองอาวุธ
รายแรงไดซงึ่ สังคมก็ไมทางรูว า คนมีปน คนไหน
จะบาขึ้ นมาเมื่อไหร ในประเทศที่จํากัดการมี
อาวุธปนสําหรับพลเรือน รวมถึงประเทศไทย
เรา จุดโฟกัสจะอยูท เี่ จาหนาตํารวจและทหาร แต
กลุม หลังจะมีแนวโนมสูงกวา ซึง่ ตองเปนหนาที่
ของหนวยงานทีร่ ับผิดชอบจะตองสอดสองดูแล
ไมใหเกิดเงื่อนไขที่จะทําใหเกิดการกราดยิงจน
ประชาชนบาดเจ็บลมตายเปนจํานวนมาก คน
ธรรมดาอยางเราๆ ก็ทาํ ไดแคการเรียนรูท จี่ ะเอา
ตัวรอดหากตองเผชิญกับเหตุกราดยิงซึง่ บางคน
บอกวาโอกาสรอดมีนอ ย นอกจากคนรายจะไม
เลือกเปนเปากระสุน แตการเรียนรูว ธิ กี ารแกไข
สถานการณไวบางก็ดีกวาไมทําอะไร (เหมือน
นั่งรอความความตายอยางเดียว)
ดวยเหตุที่ ประเทศสหรัฐอเมริกามีเหตุ
กราดยิงเกิดขึน้ บอย หนวยงานรัฐบาลจึงมีการให
ความรูเกี่ยวกับเรื่องนี้แกประชาชน โดยเฉพาะ
วิธกี ารแกไขสถานการณและเอาตัวรอดในกรณี
ทีตกอยูใ นเหตุกราดยิงพรอมกับมีหลักสูตรอบรม
ผูที่มีความเสี่ยงจะเผชิญกับเหตุรา ยดังกลาว
กระทรวงความมั่นคงแหงมาตุภูมิสหรัฐ
อเมริ กา (U.S. Department of Homeland
Security) ออกเอกสารเผยแพร “การกราดยิง

วิ ธีตอบโต เหตุ ” (Active Shooter How to
Respond) ใหความรู เรื่ องการกราดยิ ง ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้
กระทรวงความมั่ น คงแห ง มาตุ ภู มิ
สหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Homeland
Security)
การกราดยิง วิธีตอบโตเหตุ (Active
Shooter How to Respond)
แฟมประวัติอาชญากรรมการกราดยิง
การกราดยิงเปนการกระทําของบุคคลที่
กอเหตุสังหารหรือพยายามสังหารผูค นในพืน้ ที่
ปดและมีประชาชนชุมนุมกัน สวนใหญใชอาวุธ
ปนและไมมรี ปู แบบหรือวิธกี ารในการเลือกยิงเหยือ่
การกราดยิงเปนเหตุการณทคี่ าดการณลว งหนา
ไมไดและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ตามหลักการแลว หนวยงานรับผิดชอบ
จะสงหนวยบังคับใชกฎหมาย (ตํารวจ) เขามาใน
ทีเ่ กิดเหตุทนั ทีเพือ่ ยับยัง้ การกราดยิงและบรรเทา
เหตุ แตเนื่องจากโดยทั่วไปการกราดยิงเกิดขึ้น
10 -15 นาทีกอนที่เจาหนาที่จะมาถึง ดังนั้น
บุคคลจึงตองเตรียมพรอมทั้งรางกายและจิตใจ
เพือ่ เผชิญกับเหตุกราดยิงที่เกิดขึน้
วิธีปฏิบัติที่ ดีในการเผชิญเหตุการณ
กราดยิง
 ระวังสิ่ งที่ อยู รอบตัวและอันตรายที่ มี
แนวโนมจะเกิดขึ้น
 ให สั ง เกตทางออกอาคารสองแห ง ที่
ใกลตวั ที่สุด
 ถาอยูในสํานักงาน ใหอยูในหองแลว
ล็อคประตู
 ถาอยูในหองโถง ใหเขาไปในหองใด

หองหนึ่งแลวล็อคประตู
 ทางเลือกสุดทาย พยายามทําใหมอ
ื ปน
ลมลงเมื่อมือปนเขามาใกลและคุณไมมีทางหนี
คุ ณจะมี ทางรอดมากขึ้ น หากสามารถทําให
มือปนเคลื่อนไหวไมไดหรือไรความสามารถ
 โทรแจงเหตุฉุกเฉิน เมื่อมีโอกาสหรือ
เห็นวามีความปลอดภัย
วิ ธี ตอบโต เหตุ กราดยิ งบริ เวณ
ใกลเคียงคุณ
พิจารณาอยางรวดเร็วถึงแนวทางที่ สม
เหตุผลที่ สุดในการปกปองชีวิตของตัวคุณเอง
และจําไววา ลูกคาและผูม าติดตอจะทําตามการนํา
ของลูกจางและผูจ ดั การระหวางเกิดสถานการณ
กราดยิง
1. อพยพ (Evacuate)
อพยพออกไปหากมีเสนทางหลบหนีที่
สามารถเข า ถึ ง ได พยายามอพยพออกจาก
ที่เกิดเหตุ และใหแนใจวา
 มีเสนทางหลบหนีและแผนไวในใจ
 อพยพออกไปไมวาคนอื่นจะเห็นดวย
หรือไมก็ตาม
 ทิ้งสัมภาระไวขางหลัง
 ถาเปนไปได ชวยคนอื่นหนีไปดวย
 ป องกั น ไม ให บุ คคลเข าไปในพื้ นที่ ที่
ผูกอเหตุอาจอยูที่นั่น
 ทําใหมือทั้งสองขางสามารถมองเห็น
ไดตลอดเวลา
 ทําตามคําแนะนําของเจาหนาทีต
่ าํ รวจ
 อยาพยายามเคลื่อนยายคนเจ็บ
 โทรศั พท แจ งเจ าหน าที่ ทั นที เมื่ อคุ ณ
ปลอดภัยแลว
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2. ซอนตัว (Hide out)
หากไม สามารถหนีออกไปจากบริ เวณ
เกิดเหตุได (ไมรูเสนทางหลบหนี หรือผูก อเหตุ
อยู ระหวางเสนทาง) ใหหาที่ ซอนตัวที่ เชื่ อวา
ผูก อ เหตุจะไมสามารถหาตัวคุณพบ โดยสถานที่
ซอนตัวตอง
 เป น สถานที่ ซึ่ ง ผู ก อเหตุ ไ ม ส ามารถ
มองเห็นได
 มี เ ครื่ อ งป องกั น หากมี ก ารยิ ง มายั ง
ทิศทางที่คุณอยู (ตัวอยาง สํานักงานมีประตู
ทีป่ ดและล็อคได)
 ไม คั บ แคบจนเคลื่ อนไหวลําบากซึ่ ง
จะทําใหไมสามารถปองกันตัวถาผูก อ เหตุเขามา
ในที่ซอนตัว
 ล็อคประตูแนนหนา
้ ประตูดว ยเฟอรนเิ จอรทมี่ นี า้ํ หนักมาก
 กัน
ถาผูกอเหตุอยูใกล ใหปฏิบัติดังนี้
 ล็อคประตู
3. ตอสูคนราย (Take action against
the active shooter)
วิธีนี้เปนทางเลือกสุดทายและใชเมื่ อมี
อันตรายเขามาใกลตวั เทานั้น พยายามขัดขวาง
คนราย และ/หรือทําใหคนคนรายสูญเสียความ
สามารถ โดย
 ตอสูค
 นรายอยางสุดแรงทาที่จะทําได
 ขว างปาสิ่ ง ของและใช วั ต ถุ ต างๆ ที่
หาไดเปนอาวุธ
 รองตะโกนเสียงดัง
 มุงมัน
่ ตอการกระทําของคุณ
วิ ธี ป ฏิ บั ติ เมื่ อเจ าหน าที่ ตํารวจมาถึ ง
ทีเ่ กิดเหตุ
ตํารวจมี หน าที่ หยุ ดการกระทําของผู
ปดเสียงโทรศัพทมือถือหรือเพจเจอร
ป ดแหล งกําเนิ ดเสียงทั้ งหมด (เช น
วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ)
 ซ อ นตั ว อยู ข า งหลั ง วั ต ถุ ข นาดใหญ
(เชน ตู โตะ ฯลฯ)
 อยู ใ นความเงี ย บ (ห า มพู ดคุ ย หรื อ
สงเสียงใดๆ ออกมา)
ถาไมสามารถหนีออกมาหรือซอนตัวได
ใหปฏิบัติดงั นี้
 อยูในความสงบและหามสงเสียง
 โทรแจงเหตุฉก
ุ เฉิน ถาเปนไปได ระบุ
แมสเซนเจอร หรือชองทางสือ่ สารดวยขอความ กอเหตุกราดยิงโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได
ใหตํารวจทราบถึงตําแหนงของผูกอ เหตุ
ที่ไมใชเสียงอื่นๆ
 ถ า พู ด ไม ไ ด ให แ จ ง เหตุ ท างไลน
ซึง่ ตํารวจจะตรงเขามายังจุดเกิดเหตุเมื่อไดยนิ
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เสียงกระสุนปนนัดหลังสุดหรือไดรบั แจงเหตุ
 โดยปกติ ตํารวจจะมายังทีเ่ กิดเหตุเปน
ทีมๆ ละ 4 นาย
 ตํารวจจะสวมชุดเครือ
่ งแบบตรวจการณ
หรื อสวมเสื้ อกั๊ กกั นกระสุ นทั บชุ ดเครื่ องแบบ
สวมหมวกแข็งทําจากเคฟลาร และอุปกรณทาง
ยุทธวิธีอื่นๆ
 ตํารวจมี อ าวุ ธ ประจํากาย เช น ป น
ไรเฟล ปนลูกซองยาว ปนสั้น
 ตํ า รวจอาจใช ส เปรย พ ริ ก ไทยหรื อ
แกสน้ําตาเพื่อควบคุมสถานการณ
 ตํารวจอาจตะโกนออกคําสั่ง และอาจ
ผลักบางคนลงกับพื้ นเพื่ อความปลอดภัยของ
พวกเขา
สิ่งที่ตอ งทําทันทีที่ตาํ รวจมาถึง
 อยูใ นความสงบและทําตามคําแนะนํา
ของตํารวจ
 วางสัมภาระทุกอยางที่อยูในมือ (เชน
กระเปา แจ็คเก็ต)
 ยกมือขึ้นและกางนิ้วออก
 ใหตํารวจมองเห็นมือตลอดเวลา
 หลีกเลีย
่ งการเคลือ่ นไหวอยางรวดเร็ว
ไปหาตํารวจ เชน ตรงไปสัมผัสหรือจับมือเพื่อ
ความปลอดภัย
 หลีกเลีย
่ งการชีน้ วิ้ กรีดรอง หรือตะโกน
 ใหถามทางออกกับเจาหนาที่ขณะหนี
ออกมา โดยใหไปตามทิศทางที่ตํารวจใชเขามา
ในตัวอาคารสถานที่
ข อ มู ล ที่ ต อ งแจ ง กั บ ตํ า รวจหรื อ ผู รั บ
แจงเหตุฉกุ เฉิน
 ตําแหนงของผูกอ
 เหตุ

ทางการแพทย หนวยตางๆ เหลานี้จะพยาบาล
และเคลือ่ นยายผูไ ดรบั บาดเจ็บโดยอาจจะขอให
ผู อยู ในเหตุการณที่ รางกายปกติชวยเหลือใน
การปฏิบัตงิ านบางอยาง
ทันทีที่คุณไปถึงบริเวณที่ปลอดภัยหรือ
จุดรวมพล คุณตองอยูที่นั่นตามคําแนะนําของ
ตํารวจจนวาสถานการณจะอยูภ ายใตการควบคุม
ผู ที่ อพยพออกไปทั้ งหมดจะได รั บการบั นทึ ก
ประวัตแิ ละสอบปากคํา อยาไปไหนหากเจาหนาที่
ตํารวจไมอนุญาตใหทําเชนนั้น
ฝกอบรมพนักงานเผชิญเหตุกราดยิง
วิธดี ที สี่ ดุ ในการฝกอบรมพนักงานของคุณ
เพื่ อเตรี ยมพร อมเผชิ ญเหตุ กราดยิ งคื อเขี ยน
แผนเผชิญเหตุฉกุ เฉิน (EAP; Emergency Action
Plan) เพื่อใชเปนแนวทางในการฝกปฏิบัติซึ่ง
ทั้งแผนและการฝกอบรมจะชวยลดการสูญเสีย
ชีวติ จากเหตุกราดยิงได
สวนประกอบของแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน
(EAP; Emergency Action Plan)
ใหสรางแผนขึน้ มาโดยใชขอ มูลจากหลายๆ
ฝาย รวมถึงแผนกทรัพยากรมนุษย แผนกฝก
อบรม เจาของ/ผูบ ริหารอาคารสถานที่ ผูจ ดั การ
ทรัพยสิน เจาหนาที่ ตํารวจทองถิ่ นและ/หรือ
เจาหนาทีร่ ะงับเหตุฉกุ เฉิน โดยแผนประกอบดวย

 วิธท
ี เี่ หมาะสมในการแจงเหตุเพลิงไหม
จํานวนผูก อ เหตุหากมีมากกวาหนึง่ คน
และเหตุฉุกเฉินอื่นๆ
 ลักษณะรูปรางของผูก
 อเหตุ
 นโยบายการอพยพและขั้ น ตอนการ
 จํานวนและชนิ ดอาวุ ธป น ที่ ผู ก อเหตุ
ปฏิบัติ
ถือมา
 ขัน
้ ตอนการหนีภยั ฉุกเฉินการกําหนด
 จํานวนของผู ที่ มี โอกาสจะเป น เหยื่ อ
เสนทาง (เชน ชั้นอาคาร พื้นที่ปลอดภัย)
ในที่เกิดเหตุ
 ขอมูลที่จะใชในการในการติดตอและ
ตํารวจกลุมแรกที่เขามาถึงที่เกิดเหตุจะ
เขาไปชวยเหลือผูบาดเจ็บ จากนั้ นจะมีหนวย ความรับผิดชอบของบุคคลทีจ่ ะเปนผูร บั การติดตอ
กูภ ัย/ชวยชีวิตเสริมเขามา รวมถึงหนวยฉุกเฉิน ภายใตแผนฉุกเฉิน
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ขอมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลในทองถิ่น
(เช น ชื่ อ หมายเลขโทรศั พท ระยะห างจาก
สถานทีท่ าํ งานของคุณ)
 ระบบแจงเหตุฉุกเฉินเพื่ อใหเกิดการ
รับรูแกภาคสวนตางๆ รวมถึง
 บุคคลที่อยูในพื้นที่หางไกลในอาคาร
 ตํารวจทองถิ่น
 เจาหนาในโรงพยาบาลทองถิ่น
สวนประกอบของการฝกอบรม
วิธที มี่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ดุ ในการฝกเผชิญ
เหตุกราดยิงคือการจําลองเหตุการณ เพื่อใชใน
การฝกซึง่ ตํารวจทองทีส่ ามารถจะจัดการใหคณ
ุ
ได โดยในการฝกซอม ผูเขารับการฝกตอง
 รับรูเสียงปน
 มี ป ฏิ กิ ริ ย าทั น ที เ มื่ อ ได ยิ น เสี ย งป น
และ/หรือ มองเห็นการยิง โดย
 อพยพออจากพืน
้ ที่
 ซอนตัว
 ตอบโต / ต อสู คนร าย เป น ทางเลื อก
สุดทาย
 โทรแจงเหตุฉก
ุ เฉิน
 การปฏิบัติเมื่อตํารวจมาถึงที่เกิดเหตุ
 ตระหนั ก ถึ ง การเอาตั ว รอดระหว า ง
การเกิดเหตุวกิ ฤติ


 มี เ ส น ทางออกหลั ง จากการอพยพ
มาตรการเสริมในการเตรียมพรอมและ
สามารถเห็นไดอยางชัดเจนทัว่ ทัง้ สถานทีท่ าํ งาน
ปองกันเหตุกราดยิง
 ในการฝกซอมการเผชิญเหตุกราดยิง
 การเตรียมความพรอม
ตองมีตาํ รวจทองทีแ่ ละหนวยตอบโตเหตุฉกุ เฉิน
 แน ใจว าสถานที่ ทํ า งานของคุ ณ มี
ขั้นตนเขารวมดวย
เสนทางอพยพอยางนอยสองเสนทาง

 ในการฝกซอมการเผชิญเหตุกราดยิง
ควรมีบุคลากรตอบโตเหตุ เชน ตํารวจหนวย
ตอบโตเหตุฉุกเฉิน หนวยสวาท (SWAT Team)
หนวยสุนัขตํารวจ (K-9 Team) หนวยกอบกู
วัตถุระเบิด ฯลฯ เขารวมดวย
 การป อ งปรามเหตุ ก ราดยิ ง ควรมี
มาตรการปองปรามหรือยับยั้ งชนวนเหตุที่ จะ
ทําใหเกิดการกราดยิงในอาคารสถานที่
 สนั บสนุ นการทําให เกิ ดความเคารพ
ในสถานที่ทํางาน
 เฝาระวังเหตุทจ
ี่ ะทําใหเกิดความรุนแรง
ในสถานที่ทํางาน และใหดําเนินการปรับปรุง
แกไขโดยเร็ว
การเตรี ยมความพร อมและการ
จัดการสถานการณกราดยิง
ฝายทรัพยากรมนุษยและผูจ ดั การอาคาร
สถานที่ควรมีสวนรวมในจัดทําแผนเผชิญเหตุ
ฉุกเฉิน รวมถึงเหตุฉุกเฉินการกราดยิง การ
วางแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินจะชวยบรรเทาความ
รุ นแรงของสถานการณ รายที่ อาจเกิ ดขึ้ นโดย
สรางกลไกไวตามทีอ่ ธิบายขางลาง
ความรั บ ผิ ด ชอบของฝ า ยทรั พ ยากร
มนุษย
 คัดเลือกพนักงานอยางเขมงวด และ
ตรวจสอบภูมหิ ลังของผูส มัครงานทุกคน
 จั ด ตั้ ง ระบบรายงานสั ญ ญาณเตื อ น
แนวโนมการเกิดพฤติกรรมความรุนแรง
 บริการใหคา
ํ ปรึกษาแกพนักงานทุกคน
 เขี ย นแผนเผชิ ญ เหตุ ฉุ ก เฉิ น (EAP;
Emergency Action Plan) ซึ่งรวมถึงนโยบาย
และกระบวนการจัดการสถานการณกราดยิง
นอกเหนือจากแนวทางการปฏิบัติ
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ลงมือปฏิบัติตามแผนทันที
 อยูในความสงบ
 ล็อคและขวางกั้นประตู
 อพยพพนักงานและลูกคาไปตามเสนทางที่วางแผนไวลวงหนาสูพื้นที่ปลอดภัย ดูแล
ผูตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ และ/หรือ
ผูพกิ าร
 แนใจวา แผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน คําแนะนําการอพยพและขอมูลจําเปนอืน่ ๆ ระบุถงึ
ผูตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ และ/หรือ
ผูพกิ าร
 อาคารสถานที่ ของคุ ณควรมี ทางเข า
สําหรับผูพิการตามมาตรฐาน ADA
การรับรูแ นวโนมการเกิดความรุนแรง
ในทีท่ าํ งาน
ผูก อ เหตุกราดยิงในทีท่ าํ งานของคุณอาจ
เปนลูกจางปจจุบนั หรืออดีตลูกจาง หรือคนรูจ กั
ของลูกจางปจจุบนั หรืออดีตลูกจาง ผูจ ดั การหรือ
เพือ่ นรวมงานทีม่ สี ญ
ั าตญาณอาจจะสังเกตกิรยิ า
ทาทางผูม ีแนวโนมจะกอความรุนแรงในตัวของ
ลูกจาง แจงฝายทรัพยากรบุคคลใหรบั รูว า ลูกจาง
หรือเพื่ อนรวมงานคนใดมีแนวโนมจะกอเหตุ
รุนแรง
สิ่ งที่ ระบุแนวโนมการก อเหตุรุนแรง
ของลูกจาง โดยทัว่ ไปจะไมใชสงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ชัว่ ขณะ
หรือเกิดขึน้ วูบวาบแตจะมีสงิ่ บอกเหตุเกิดขึน้ เปน
ระยะเวลานาน เมือ่ พฤติกรรมทีม่ แี นวโนมจะกอ
ความรุนแรงเปนที่เห็นไดชัดเจนก็จะตองมีการ
จัดการและบําบัด
พฤติกรรมทีม่ แี นวทีมแี นวโนมจะกอความ
รุนแรงของลูกจางอาจรวมถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ
หลายสิ่งรวมกันตอไปนี้ (รายการที่ระบุไวอาจ
ไมครอบคลุม และไมไดเปนเครื่ องมือในการ
วินิจฉัยความเปนไปไดที่จะกอความรุนแรง)
 ดื่ ม แอลกอฮอล และ/หรื อ ใช ย าผิ ด
กฎหมายเพิ่มขึ้น
 ขาดงานโดยไมมค
ี ําอธิบายเพิ่มขึน้ ; มี
สุขภาพทางกายที่ไมชัดเจน
 เอาใจใส ใ นสุ ข ภาพอนามั ย น อ ยลง
(สุขภาพเสื่อมโทรม) จนเห็นไดชัด
 กดดัน/เก็บตัว
 ต อต านและมั กจะมี ป ฏิ กิ ริ ยาตอบโต
นโยบายและกระบวนการที่เปลี่ยนแปลง
 ละเมิดนโยบายของบริษัทซ้ําซาก
 อารมณ ไ ม คงที่ อย างรุ น แรงเกิ ด ขึ้ น
บอยขึ้น


ความรั บ ผิ ดชอบของผู จั ด การอาคาร
สถานที่
 จั ด ทํ า ระบบควบคุ ม การเข า อาคาร
(ตัวอยางเชน กุญแจ ระบบรหัสผานเพื่อความ
ปลอดภัย)
 มอบสิง่ สําคัญสําหรับใชในกรณีฉก
ุ เฉิน
แกผจู ัดการ/ลูกจาง รวมถึง

แผนผังชั้นอาคาร
 กุญแจ
 รายชื่ อบุ ค คลสํ า หรั บ ติ ด ต อ พร อ ม
หมายเลขโทรศัพท
 ประสานงานกั บ แผนกรั ก ษาความ
ปลอดภัยเพือ่ ใหมนั่ ใจในการรักษาความปลอดภัย
ตามจุดตางๆ
 อุปกรณทใี่ ชในเหตุฉก
ุ เฉิน ประกอบดวย
 วิทยุสื่ อสาร
 แผนผังชั้นอาคาร
 ไฟฉาย


วางแผนผังชั้นอาคารที่หยิบไดไวใกล
ทางเขาอาคารเมือ่ เกิดสถานการณฉกุ เฉิน
 เป ดระบบเตือนภัย ฉุก เฉิ นให ทํางาน
เมือ่ เกิดเหตุฉุกเฉิน
การตอบโตเหตุของผูจ ดั การระหวางเกิด
สถานการณกราดยิง
พนักงานและลูกคามีแนวโนมจะทําตาม
การนําของผูจ ดั การระวางเกิดเหตุฉุกเฉิน
ขณะเกิดสถานการณฉุกเฉิน ผูจ ัดการจะ
ต องทําตามแผนเผชิ ญเหตุ (EAP) และต อง
เตรียมพรอม
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การตอบสนองดานอารมณทไี่ มมนั่ คง
 ระเบิดอารมณโกรธอยางรุนแรงหรือ
กาวราวโดยปราศจากการยั่วยุ
 ชอบพู ดถึ งการฆ าตั วตายโดยระบุ ว า
เปนการจัดการสิ่งตางๆ ใหเปนระเบียบ
 มีพฤติกรรมทีแ
่ สดงถึงการหวาดระแวง
(ทุกคนตอตานฉัน)
 พูดเรื่องปญหาทางบานเพิ่มขึ้น
 นําปญหาทางบานมาทีท
่ าํ งานมากขึน้
เรื่อยๆ; พูดเรื่องปญหาทางการเงิน
 พู ดถึ ง เหตุ ก ารณ ค วามรุ น แรงที่ เคย
เกิดขึน้
 มีความรูส
 กึ รวมกับคนทีก่ อ ความรุนแรง
 เริม
่ พูดถึงสิง่ ไมพงึ ประสงค (สําหรับคน
ทั่วไป) เชน อาวุธปน อาวุธรายแรงชนิดตางๆ
และการกออาชญากรรมรุนแรง
การจัดการผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ
กราดยิง
หลังจากเหตุกราดยิงจบลงและไมไดเปน
ภัยคุกคามอีกตอไป ฝายทรัพยากรมนุษย และ/
หรือฝ ายจัดการอาคารสถานที่ จะต องทําการ
ประเมิ นหลั ง เกิ ด เหตุ และทํากิ จ กรรมต า งๆ
รวมถึง
 นับจํานวนคนทัง้ หมดในจุดรวมพลเพือ
่
 ประเมินสภาพจิตใจผูอ
 ยูใ นเหตุการณ
ใหรวู า มีผสู ูญหายหรือมีแนวโนมไดรับบาดเจ็บ และสงตัวพวกเขาใหพบกับผูเ ชีย่ วชาญดานการ
 แจงใหครอบครัวผูไ ดรบ
ั ผลกระทบจาก ดูแลสุขภาพหลังจากนัน้
เหตุกราดยิงรับรู รวมถึงแจงถึงการไดรบั บาดเจ็บ
 ระบุ แ ละเพิ่ ม เติ ม บุ ค คลสํ า คั ญ หรื อ
โดยเลือกใชวิธีการที่เหมาะสม
ชองวางการปฏิบตั งิ านทีม่ อี ยูใ นองคกรหลังจาก


ประเมินผลการเผชิญเหตุกราดยิง
บทเรียนทีไ่ ด
เพื่ อพั ฒนาแผนงานใหมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึน้ ในเหตุฉกุ เฉินครัง้ ตอไป เปนเรือ่ งสําคัญ
ที่จะตองวิเคราะหสถานการณที่เพิง่ เกิดขึ้นและ
ทํารายงานการเผชิญเหตุ โดยรายละเอียดของ
การวิเคราะหและรายงานเหตุการณจะมีประโยชน
สําหรับ

ใชเปนเอกสารในการตอบโตเหตุ
 ระบุความสําเร็จและความลมเหลวที่
เกิดขึน้ ระหวางการเผชิญเหตุ
 การวิเคราะหประสิทธิภาพของแผนงาน
ที่ใชอยู
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อธิบายและระบุรายละเอียดของแผนงาน
สําหรับการแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น
ภาคผนวก
ขอแนะนําความปลอดภัยในสถานการณ
กราดยิ ง (Safety Guidelines for Armed
Subjects, Active Shooter Situations)
จดทําโดยแผนกความปลอดภัยสาธารณะ
มหาวิทยาลัยแหงรัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา
(Indiana State University Department of
Public Safety)
คําแนะนําสําหรับคณะ พนักงาน และ
นักศึกษา
โดยทั่ วไป วิ ธี ปฏิ บั ติ ในการเผชิ ญเหตุ
กราดยิงจะขึ้ นอยู กับสิ่ งแวดลอมและลักษณะ
การเกิดเหตุ ใหระลึกไวเสมอวา ในสถานการณ
กราดยิงหนึง่ ๆ นัน้ อาจไมมมี อื ปนเพียงรายเดียว
เทานั้นเปนผูล งมือ หากคุณตกอยูในเหตุการณ
กราดยิ ง พยายามอยู ในความสงบ และใช
คําแนะนําเหลานี้ชวยวางแผนเอาตัวรอด
 ถาผูกอเหตุอยูดานนอกอาคาร ใหรีบ
เขาไปในหองที่สามารถล็อคประตูได ปดและ
ล็อคประตู หนาตางทุกบาน ปดไฟใหหมด ถา
เปนไปไดใหนอนราบกับพืน้ เพือ่ ใหมนั่ ใจวาไมมี
ใครมองเห็นจากขางนอก แลวใหใครคนหนึ่ ง

ถาผูกอเหตุอยูในอาคารเดียวกับคุณ
ใหตรวจสอบดูวาหองไหนสามารล็อคประตูได
จากนั้นทําตามขั้นตอนเดียวกับขอแรก แตหาก
หองล็อคประตูไมได ใหหาทีใ่ หมทมี่ นั่ คงแนนหนา
ใหความปลอดภัยได หรือถาสามารถทําได ให
ออกไปจากอาคาร หากคุณตัดสินใจจะยายจาก
จุดทีอ่ ยูใ นอาคาร ใหทาํ ตามขอแนะนําขางลางนี้
 ถ าผู ก อเหตุ เข ามาในสํานั ก งานหรื อ
ชัน้ เรียนของคุณ พยายามอยูใ นความสงบ โทรศัพท
แจงตํารวจ เปนไปไดใหระบุจดุ ทีอ่ ยูข องผูก อ เหตุ
ถาไมสามารถพูดได ใหเปดสายไว (ไมไดตอง
วางสาย) ซึ่ งศู นย วิ ทยุ จะได ยิ นเสียงและรู ว า
อะไรกําลังเกิดขึ้ น ตามปกติเมื่อกดหมายเลข
ฉุกเฉิน ศูนยวทิ ยุจะรูท นทีวา เกิดเหตุฉกุ เฉินโดย
ที่เราไมตองพูดอะไร และหากในที่สุดแลว ไมมี
โอกาสหลบหนีหรือซอนตัว อาจเปนไปไดที่จะ
เจรจากับผูกอเหตุ สวนการตอสูกับผูกอเหตุให
เปนทางเลือกสุดทาย หลังจากไมเหลือทางเลือก
อืน่ หากผูก อ เหตุออกจากพืน้ ทีไ่ ป ใหหาทีซ่ อ นที่
ปลอดภัยทันทีและอยาแตะตองสิ่งที่อยูใกลตัว
ผูก อ เหตุ ไมวา จะมีอะไรเกิดขึน้ หากคุณตัดสินใจ
จะหนีขณะเกิดเหตุกราดยิงตองแนใจวามีเสนทาง
หนีและคุณมีแผนอยูใ นใจ อยาถือสัมภาระติดตัว
ขณะหนี เคลื่อนไหวอยางรวดเร็วและใหมือทั้ง




โทรศัพทแจงตํารวจ บอกดวยว าอะไรเกิดขึ้ น
และยื นยั นตําแหน งที่ อยู ของคุ ณ จากนั้ นรอ
จนกวาตํารวจหรือเจาหนาทีม่ หาวิทยาลัยทีค่ ุณ
รูจ กั มาใหสญ
ั ญาณ “ทุกอยางเรียบรอย” เสียงที่
ไมคุนหูอาจเปนคนรายที่พยายามจะหลอกลอ
เหยือ่ ใหออกมาจากที่ซอน อยาตอบสนองเสียง
ที่ออกคําสั่งจนกวาคุณจะมั่นใจวานั่นเปนเสียง
ของเจาหนาที่ตาํ รวจ

SAFET Y LIFE 9

สองขางสามารถมองเห็นไดตลอด ทําตามคํา
แนะนําของเจาหนาทีต่ าํ รวจทีค่ ณ
ุ อาจจะพบ อยา
พยายามเคลื่อนบายคนเจ็บ ใหทิ้งผูบาดเจ็บไว
ตรงนั้นแลวแจงใหเจาหนาที่ทราบโดยเร็วที่สุด
เทาที่จะทําได อยาพยายามขับรถออกไปจาก
มหาวิ ทยาลั ยจนกวาจะได รับการแนะนําวามี
ความปลอดภัยจากเจาหนาที่ตํารวจ
เจาหนาทีต่ าํ รวจทีเ่ ขาเผชิญเหตุกราดยิง
ไดรับการฝกมาเปนอยางดีและจะเขาถึงที่เกิด
เหตุหลังจากไดยนิ เสียงกระสุนปนนัดลาสุดทีย่ งิ

ออกมา เปาหมายคือหยุดการยิงใหเร็วทีส่ ดุ เทาที่
จะทําได โดยทัว่ ไป เจาหนาทีต่ าํ รวจจะเขาระงับเหตุ
เปนทีมๆ ละ 4 นาย อาจจะแตงกายดวยชุด
ตรวจการณทวั่ ไปหรืออาจสวมเสือ้ กัก๊ กันกระสน
สวมทั บเครื่ องแบบ สวมหมวกเคฟลาร และ
พกอุปกรณทางยุทธวิธชี นิดตางๆ มาดวย อาวุธ
ประจํากายของพวกเขาคือปนเล็กยาว (ไรเฟล )
ปนสั้ น หรือปนลูกซอง และอาจจะใช สเปรย
พริกไทยหรือแกสน้าํ ตาเพือ่ ควบคุมสถานการณ
ไมวาตํารวจจะมาในรูปแบบใด คุณควรอยูใน
ความสงบ ทําตามที่พวกเขาบอก ที่สําคัญ อยา
หวาดกลัวการมาของพวกเขา วางสัมภาระทีถ่ ือ

หรือแบกเอาไวลงกับพืน้ และใหพวกเขาเห็นมือ
ของคุณตลอดเวลา ถาคุณรูว า ผูก อ เหตุอยูต รงไหน
บอกพวกเขาไป โดยตํารวจหนวยแรกทีม่ าถึงจะ
ชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บกอน จากนั้นตํารวจ
หนวยอืน่ และเจาหนาทีแ่ พทยฉกุ เฉินจะตามมา
รับหนาทีต่ อ โดยการนําตัวคนเจ็บไปยังทีป่ ลอดภัย
หรือ เคลื่อนยายออกไป จําไวในใจ แมวาคุณจะ
หนีไปยังที่ปลอดภัยได พื้นที่ทั้งหมดยังเปนจุด
เกิดเหตุอาชญากรรมซึ่งตามปกติตํารวจจะไม
ปลอยใหใครออกไปจนกวาจะสามารถควบคุม
สถานการณไวไดทงั้ หมดและมีการบันทึกประวัติ
และสอบปากคําพยาน ใหอยูภ ายในจุดรวมพลที่
เจาหนาทีจ่ ัดไวใหจนกวาจะไดรับการปลอยตัว
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