
 

 

 

 
บทที่ 11 

แผนปฏิบัติการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
กรณีเกิดเหตุ “แผนเหตุกราดยิง (Active Shooter)”  

ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
(งานจราจรและความปลอดภัย) 

 
1. ความเป็นมา 

ความก้าวร้าว รุนแรงเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพ่ือความอยู่รอด   ส าคัญอยู่ที่คนเราต้องคุม
ความรุนแรงออกมาส าคัญให้ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ ความรุนแรงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกคน ซึ่ง
ทุกต้องเข้าใจว่ามีโอกาส กระท าความรุนแรงแก่ผู้อ่ืนได้ทั้งด้านการพูด และการกระท าโดยจะเกี่ยวกับ
ความปกติหรือผิดปกติในจิตใจก็ได้  

ดังนั้นเมื่อความก้าวร้าวรุนแรงเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพื่อความอยู่รอดแต่การฝึกท่ีจะคุมควา
ก้าวร้าวมิให้แสดงความรุนแรงออกมา จึงมีความส าคัญมากกว่า ความรุนแรงในสังคมที่มีมานานส่วน
ใหญ่มักเกิดในกลุ่มชนเล็กๆ บางกลุ่มจนท าให้เราอาจจะละเลยไม่ใส่ใจ แต่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน 
ตัวอย่างจากเหตุการณ์รุนแรงในโรงเรียน มหาวิทยาลัย 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งเหตุการณ์กราดยิง
ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่พวกเราต้องหันกลับมาพิจารณาวิธีการเลี้ยงและสอนลูกให้
อยู่ได้ในทุกสถานการณ์ โดยฝึกควบคุมตัวเอง คุมความก้าวร้าวของตนเอง สร้างภูมิต้นทางในการรับมือ 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้ มีวิธีเอาตัวรอดจากเผชิญเหตุการณ์กราดยิงของ Active Shooter 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการบริหารจัดการ ประสานความร่วมมือ  ของทุกภาค
ส่วนองค์กรภาครัฐ และชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการประสานงาน การสั่งการ และ
การติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดเหตุไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้น เพ่ือควบคุมหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
3. ขอบเขต 

แผนปฏิบัติการตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุ “เหตุกราดยิง” ภายในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา ฉบับนี้ก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
ทั้งหมด 

 
4. นิยามศัพท์ 

4.1 เหตุฉุกเฉิน/ภาวะฉุกเฉิน (Emergency) หมายถึง เหตุการณ์หรือสภาวะที่มีอันตรายหรือ
อันตรายแฝงสูง ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม หรือเป็น
สภาวะที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในสภาวะปกติได้ในเวลาอันจ ากัด  

4.2 Active Shooter หมายถึง ค าเรียกปืนกราดยิงในที่สาธารณะชน  



4.3 ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Center) หมายถึง  งานจราจรและความ
ปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ในการควบคุม สังการและประสานงาน
ปฏิบัติระหว่างห่วยงานราชการภายในและภายนอก ตามโครงสร้างแผนปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินในกรณีเกิดการกราดยิงในที่สาธารณะชนในการควบคุมสถานการณ์ในพ้ืนที่ได้
อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง  

4.4 กองอ านวยการ หมายถึง ศูนย์อ านวยการในการประสานงานส าหรับหน่วยราชการ 
 ภายนอกระดับอ าเภอไปจนถึงระดับจังหวัด ที่เข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติระหว่างเกิดเหตุ  

ในการควบคุมสถานการณ์ในพ้ืนที่เกิดเหตุได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง  
4.5 ผู้บัญชาการเหตุการณ์   (IC: Incident Commander)  หมายถึง  รองอธิการบดีฝ่าย 
 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
4.6 ผู้อ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ED: Emergency Director) หมายถึง  
 ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดเหตุ (ED) ที่มีเหตุกราดยิง ท าหน้าที่สั่ง

การ ณ จุดเกิดเหตุ ท าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ และสั่งการในการระงับเหตุและ
ช่วยชีวิตที่จุดเกิดเหตุ  

4.7 ฝ่ายประสานงาน (MC: MUTUAL AID CO-ORDINATOR) หมายถึง งานจราจรและ 
 ความปลอดภัย สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วย

สนับสนุนภายนอก ให้การต้อนรับ แจ้งข้อมูลข่าวสารและการประสานงานรถดับเพลิง
เทศบาลต าบลศาลายา / เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรพุทธมณฑล /กู้ชีพ -กู้ภัย/
1669/โรงพยาบาลพุทธมณฑล,ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (Warm Zone)  

4.8 ฝ่ายข่าวสาร (New Monitor) ตั้งอยู่กองอ านวยการ Green Zone โดยงานสื่อสาร
องค์กร กองบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการให้หรือรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารเฝ้าติดตามข่าวทางสื่อช่องต่าง ๆ รวมถึงค าแถลงการณ์/เขียนข่าว/ค าถามและ
ค าตอบ แล้วน าเสนอต่อ ED เพ่ือพิจารณา 

4.9 ฝ่ายสนับสนุนถานที่อุปกรณ์ AD: (Administration)  งานจราจรและความปลอดภัย  
 สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการจัดตั้งกองอ านวยการ หน้าที่จัดเตรียม

อุปกรณ์กระดาษฟลิปชาร์ทพร้อมขาตั้ง จ านวน 3 ชุด ประกอบด้วย ชาร์ทที่ 1 รายงาน
เหตุการณ์  ชาร์ทที่ 2 หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาสนับสนุน ชาร์ที่ 3 รายชื่อผู้บาดเจ็บ  

4.10 การแจ้ง หมายถึงการติดต่อเพ่ือบอกกล่าวสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางที่มีหรือสะดวกที่สุด 
เช่น การแจ้งโดยวาจาผ่านทางวิทยุสื่อสาร เครือข่ายราชการ 142.525 MHz หรือทาง
เลขหมาย 0-2441-4400 กด 0,0-2441-9318 (สายตรง)  ตลอด 24 ชั่วโมง 

4.11 การรายงาน หมายถึง การบอกกล่าวหรือมอบข้อมูลในสิ่งที่เกิดขึ้นในรูปแบบฟลิปชาร์ท  
 

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

5.1 โครงสร้างและหน้าที่ของการบริหารแผน 

 

 

 



 



 

 

 

โครงสร้างและหน้าที่ของการบริหารแผนของงานจราจรและความปลอดภัย 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยพัฒนาระบบจราจรและความปลอดภัย หน้าที่ความรับผิดชอบ :  
1.ติดตามข่าวสาร  
2.ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น สภ.พุทธมณฑล เทศบาลต าบลศาลายา รพ.พุทธมณฑล 1669  
ศูนย์กู้ชีพกูภ้ัย รพ.ศูนย์การแพทยก์าญจนาภิเษก หรือหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3.ขอก าลังสนับสนุน หรือขะทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าควบคุมเหตุการณ์ 
4.สังเกตุการณ์ผ่านระบบกล้องวงจรปิดส่วนกลาง และร่วมประสานงาน 
5สนับสนุนข้อมูลส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
6.บันทึกเหตุการณ์ สรุปเหตุการณ์รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 

หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
หน่วยดูแลรักษา 
ความปลอดภัย :  
1.ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ 
2.ประเมินสถานการณ์ เฝ้าระวัง
หรือเข้าพื้นที่เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือในเบื้องต้น 
3.รักษาพื้นที่เพื่อส่งมอบให้กบั
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเข้า
ควบคุมสถานการณ์ 
4.อ านวยความสะดวกด้าน
การจราจร 
5.สรุปสถานการณ์ในเบื้องต้น
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 



6. หน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อพบเหตุกราดยิง (Active Shooter) 
6.1 คณะ/สถาบัน แจ้งเหตุเข้าเลขหมาย 0-2441-4400 กด 0/0-2441-9318 (สายตรง) หรือ

วิทยุสื่อสารข่ายราชการ 142.525 MHz 
6.2 งานจราจรและความปลอดภัย สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติ 3 ช่องทางดังนี้ 
6.3 จัดตั้งกองอ านวยการ 
6.4 ประสานงานไปยังสถานีต ารวจภูธรพุทธมณฑล 0-2441-1010 
6.5 ประสานงานไปยังศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก/โรงพยาบาลพุทธมณฑล/เทศบาลต าบล

ศาลยา และกู้ชีพ-กู้ภัย มาท่ีเกิดเหต ุ
6.6 งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดดล้อม  เข้าตั้งกองอ านวยการเพ่ือ

รายงานสถานการณ์ 
6.7 งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม น าพาบุคคลออกจากอาคาร 
6.8 งานจราจรและความปลอดภัย กันพ้ืนที่ Red Zone 
6.9 งานจราจรและความปลอดภัย แจ้งวิทยุสื่อสารปิดประตูทุกประตู 
6.10 ฝ่ายสนับสนุนถานที่อุปกรณ์   AD:  (Administration)  งานจราจรและความปลอดภัย   

สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ ในการจัดตั้งกองอ านวยการ  มีหน้าที่
จัดเตรียมอุปกรณ์กระดาษฟลิปชาร์ทพร้อมขาตั้ง จ านวน 3 ชุด ประกอบด้วย ชาร์ทที่ 1 
รายงานเหตุการณ์  ชาร์ทที่ 2 หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาสนับสนุน ชาร์ทที่ 3 รายชื่อ
ผู้บาดเจ็บ  

6.11 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย /เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (เอกชน)  ของคณะ/
สถาบัน     

6.12 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาต 
ควบคุมระบบ CCTV อ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานสนับสนุน พร้อม ควบคุม
การจราจร   

6.13 ผู้บัญชาการเหตุการณ์   (IC: Incident Commander) รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

6.14 ผู้อ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ED: Emergency   Director) ผู้อ านวยการกอง
กายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดเหตุ (ED) ที่มีเหตุกราดยิง ท าหน้าที่สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ  
ท าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ และสั่งการในการระงับเหตุและช่วยชีวิตที่จุดเกิดเหตุ 

6.15 ฝ่ายเจรจาต่อรอง (Public Liaison)   ผู้ท าหน้าที่ในการเจรจาต่อรองเจ้าหน้าที่ต ารวจ
สถานีต ารวจภูธรพุทธมณฑล หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้แทนกองกิจการนักศึกษา (หากเป็น
นักศึกษา)  

6.16 ฝ่ายประสานงาน (MC: MUTUAL AID CO-ORDINATOR)  งานจราจรและความปลอดภัย 
สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยสนับสนุน
ภายนอก ให้การต้อนรับ แจ้งข้อมูลข่าวสารและการประสานงานรถดับเพลิงเทศบาลต าบล
ศาลายา / เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรพุทธมณฑล /กู้ชีพ-กู้ภัย/1669/โรงพยาบาล
พุทธมณฑล,ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (Warm Zone) 

6.17 ฝ่ายข่าวสาร (New Monitor) ตั้งอยู่กองอ านวยการ Green Zone โดยงานสื่อสารองค์กร 
กองบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการให้หรือรวบรวมข้อมูลข่าวสารเฝ้า
ติดตามข่าวทางสื่อช่องต่าง ๆ รวมถึงค าแถลงการณ์/เขียนข่าว/ค าถามและค าตอบ แล้ว
น าเสนอต่อ ED เพ่ือพิจารณา 



 
7. ส่วนงานที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกรณีมีเหตุกราดยิง (Active Shooter) 

7.1 งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร จัดเจ้าหน้าที่ Standby ระบบไฟฟ้า ระบบประปา  
ระบบโทรศัพท์และการสื่อสาร ระบบกล้องวงจรปิด CCTV  

7.2 งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม Standby รถน้ าพร้อมคนขับ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
  ก่อนเกิดเหตุ  
  ฝึกหัดวางแผนในสถานการณ์ต่าง ๆ  

(1) วางแผนกับครอบครัวหรือในมหาวิทยาลัย ท าให้แน่ใจว่าทุกคนรู้แผน รู้ว่าตัวเอง
จะต้องท าอย่างไรถ้าพบกับผู้กราดยิง 

(2) พยายามมองหาทางออกท่ีใกล้ที่สุดสองทางออกในทุก  ที่ที่ผ่านไป วางแผนหนีไว้ใจ
และมองหาสถานที่อาจใช้เป็นที่ซ่อนตัวได้ในทุกท่ีที่คุณไป 

(3) อย่ากดสัญญาณดับเพลิงเพราะจ าท าให้คนยิ่งแตกตื่นและตกเป็นเป้าโจมตีได้ง่าย แต่
ให้โตะโกนค าว่า “ปืน” หรือมือปืนแทน 

(4) ท าความเข้าใจแผนส าหรับคนพิการหรือต้องการช่วยเหลือพิเศษ 
ขณะเกิดเหตุ 
หนี 
(1) การหนีจากผู้ก่อเหตุกราดยิง (Active Shooter) คือ ความเร่งด่วนสูงสุด 
(2) ทิ้งสัมภาระส่วนตัว ทิ้งคนอ่ืน และหนีอย่างเดียว หรือจะช่วยผู้อ่ืนหนีด้วยถ้าเป็นไป

ได้ 
(3) หนีไปทางออกท่ีใกล้ที่สุดและไม่มีผู้ก่อเหตุ เช่น ทางออกฉุกเฉิน หน้าต่าง และอย่า

ใช้ลิฟต์ 
(4) ถ้าถูกผู้ก่อเหตุพบ ให้วิ่งซิกแซก และหลบหาที่ก าบังเป็นระยะ อาจเป็นเสา ก าแพง 

หรือวัตถุที่แข็งแรงแจ้งเตือนและป้องกันไม่ให้ใครก็ตามที่จะเข้าไปในพ้ืนที่ที่เกดเหตุ
กราดยิง  

(5) โทรแจ้งเหตุ 0-2441-4400 กด 0 หรือ 0-2441-9318 (สายตรง) เมื่อคุณปลอดภัย 
เพ่ือที่จะให้งานจราจรและความปลอดภัยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประสานงาน
กับหน่วยงานภายนอก และให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  

  ซ่อน 
(1) หลบซ่อนในห้องที่แข็งแรงและหาสิ่งของขนาดใหญ่มาปิดกั้นทางเข้า-ออกล็อคประตู

ปิดม่านบังสายตา และปิดไฟหากไม่มีทางเลือก 
  (2) กระจายกันซ่อนเพ่ือให้ผู้กราดยิงก่อเหตุยากขึ้น 
  (3) อยู่ให้เงียบที่สุดปิดเสียงเครื่องมือการสื่อสาร โทรศัพท์ ปิดการสั่ง จนกว่าต ารวจจะให้
      สัญญาณว่าปลอดภัย  
  (4) พยายามสื่อสารกับต ารวจอย่างเงียบ ๆ ใช้ SMS หรือพิมพ์หรือติดต่อ 191 เพ่ือแจ้ง 
      เหตุแต่ห้ามแชร์ Location ที่หลบซ่อนลงในสื่อสาธารณะ เพราะจ าท าให้คนร้ายรู้ที่ 
      อยู่เราได้ 
  (5) สถานที่ซ่อนควรอยู่นอกสายตาผู้กราดยิงและมีอะไรป้องกันถ้าผู้กราดยิงมาทางคุณ 
  (6) ถ้ามีคนบาดเจ็บขอความช่วยเหลือคุณต้องแน่ใจว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้อยู่บริเวณนั้น ก่อนที่ 
       จะเปิดประตูให้ผู้บาดเจ็บเข้ามาหลบภัยแล้วจึงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอื่น 



  สู้ ถ้าเป็นทางเลือกสุดท้ายจริง ๆ  
(1) ท าจริงจังและรุนแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพ่ือให้ผู้กราดยิงบาดเจ็บมากท่ีสุด 
(2) หาพวก หาอาวุธเท่าที่หาได้ ให้ใช้ของที่แข็งขว้างใส่คนร้ายหรือตีหรือพุ่งเข้าชาร์จ 

เมื่อมีคนร้ายก าลังเปลี่ยนกระสุน โดยเน้นท าให้คนร้ายล้มลง ใช้ได้ทั้งมีด กรรไกร 
ค้อน เก้าอ้ี  
 
 

 
 

 
8.  การฝึกซ้อม 
  งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จะต้องด าเนินการฝึกซ้อม
ตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินเหตุกราดยิง (Active Shooter)  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความ
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
 
9.  การทบทวนและปรับปรุงแผน 
  5.1 ก าหนดให้มีการทบทวนแผนฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและปัญหาอุปสรรคที่พบจากการซ้อมแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินฯ หรือหลังจาก
เกิดเหตุจริง  
  5.2 ก าหนดให้คณะกรรมการฯ ได้รับการแต่งตั้งจากรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาอย่างยังยืน  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลของแผนปฏิบัติการในภาวะ
ฉุกเฉินฯ  



การบริหารแผนปฏิบัติงานของงานจราจรและความปลอดภัย 
 

 
 
 

การปฏิบัตหิน้าที่ของหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (วันหยุดราชการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ศูนย์อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

งานจราจรและความปลอดภัย 

หน่วยพัฒนาระบบจราจรและความปลอดภัย 

รับแจ้งเหตุ
ประสานงาน

หน่วยงานภายใน / 
ภายนอก 

สังเกตุการณ ์
ผ่านระบบกล้องวงจรปิด 

รวบรวมและบันทึก
เหตุการณ ์

 

หน่วยดูแลรักษาความปลอดภยั 

ลงพื้นที่
ตรวจสอบ
ประเมิน

สถานการณ ์

เฝ้าระวัง 
หรือเข้าพ้ืนท่ี
เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือใน

เบื้องต้น 

รักษาพ้ืนท่ีเพื่อ
ส่งมอบให้กับ
หน่วยงานท่ีมี

ความเชี่ยวชาญ
เข้าควบคุม
สถานการณ ์

อ านวยความ
สะดวกด้าน
การจราจร 

ขอก าลัง
สนับสนุนหรือ

ขอทีม
ผู้เชี่ยวชาญ
เข้าควบุคุม
สถานการ ์

บันทึกเหตุการณ์ สรุป
เหตุการณ์รายงาน

ผู้บังคับบัญชาทราบ สรุปสถานการณ์
ในเบื้องต้นรายงาน

ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 

แจ้งเหตุการณ ์

รายงานผลเสนอต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 


