
บทท่ี 2

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

การศึกษาวิจัย เรื่อง ความรูความเขาใจในการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉิน
กรณีศึกษา กรมธุรกิจพลังงานกับกรณีเหตุการณ นปช. ไดนําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เก่ียวของมาเปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

1. แนวคิดเก่ียวกับความรูความเขาใจ
1.1 ความหมายของความรูความเขาใจ
1.2 การวัดระดับความรูความเขาใจ

2. แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร
2.1 ความหมายของการบริหาร
2.2 ทฤษฎีการบริหาร

3. การบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉิน
3.1 สถานการณฉุกเฉิน
3.2 การประกาศและการยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉิน
3.3 การบริหารจัดการสถานการณ

4. กฎหมายที่เก่ียวกับการชุมนุมของประเทศไทย
4.1 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
4.2 กฎหมายที่ใชเก่ียวกับการชุมนุม
4.3 พระราชกําหนดสถานการณฉุกเฉิน
4.4 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

5. กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
5.1 ประวัติความเปนมาของกรมธุรกิจพลังงาน
5.2 หนาที่และภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน
5.3 โครงสรางกรมธุรกิจพลังงาน
5.4 วิสัยทัศนของกรมธุรกิจพลังงาน
5.5 พันธกิจของกรมธุรกิจพลังงาน
5.6 ยุทธศาสตรของกรมธุรกิจพลังงาน
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แนวคิดเกี่ยวกับความรูความเขาใจ
ความรูความเขาใจไดมีนักวิชาการไดใหความหมายไวหลายทาน ผูวิจัยขอนําเสนอ ดังนี้

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของความรูไววา คือ “สิ่งที่สั่งสม
มาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควา หรือประสบการณ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและ
ทักษะ ความเขาใจ หรือสารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ สิ่งที่ไดรับมาจากการไดยิน ไดฟง
การคิด หรือการปฏิบัติ หรือองควิชาในแตละสาขา”

Benjamin S. Bloom (1956, pp. 65-197 อางอิงใน ธงชัย คุมชาติ, 2550, หนา 10-11)
ใหความหมายของความรูความเขาใจไววา ความรู หมายถึง พฤติกรรมและสถานการณตางๆ ซึ่ง
เนน การจําไมวาจะเปนการระลึกถึงหรือระลึกไดก็ตาม เปนสถานการณที่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจาก
การเรียนรูโดยเริ่มตนจากการรวบรวมสาระตางๆ เหลานั้น จนกระทั่งพัฒนาไปสูขั้นที่มีความ
สลับซับซอนย่ิงขึ้นตอไป ความรู อาจแบงออกเปนความรูเฉพาะสิ่ง ความรูในเรื่องระเบียบการและ
ความรูเรื่องสากล เปนตน สวนความเขาใจ หมายถึง ความสามารถทางปญญาและทักษะ ซึ่งการที่
บุคคลจะมีความเขาใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะตองประกอบดวย 3 ประการ ไดแก

1. ความสามารถที่จะใหความหมายของคํา (การแปล)
2. ความสามารถในการเขาใจความหมายของการคิด (การตีความ)
3. ความสามารถในการคาดคะเนถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากการกระทํา (การประเมิน

คา)
Bloom แบงความรูไว 6 ระดับ ดังนี้
1. ความรู (Knowledge) ในระดับนี้ เปนเรื่องของการจําได ระลึกไดในความหมาย

ขอเท็จจริง คําจํากัดความ กฎและมาตรฐานตางๆ ไมจําเปนตองใชความคิดที่ซับซอนมากนัก
2. ความเขาใจ (Comprehension) เปนความรูที่ตองใชความคิดมากขึ้นจากขั้นแรกเปน

ขั้นตอนที่เก่ียวกับการสื่อความหมายมักเกิดหลังจากบุคคลไดรับขาวสาร ขอมูลตางๆ โดยประสาท
สัมผัส แลวแปลความหมาย หรือสื่อความหมายออกมาดวยภาษา ขอเขียน หรือสัญลักษณตางๆ
ในการทํานองการขยายความ การแสดงความคิดเห็น การสรุปและการคาดคะเน

3. การนําความรูไปใช (Application) จะเกิดขึ้นหลังจากมีความเขาใจในเรื่องราวตางๆ
แลวโดยจะมีการนําความรูความเขาใจไปแกไขปญหา ซึ่งมีขั้นตอน 6 ขั้นตอน คือ การรับรูปญหา,
การปรับปรุงปญหา, จัดปญหาออกเปนหมวดหมู , เลือกทฤษฎีความคิดที่ใชเหมาะสม และใช
ทฤษฎีความคิดในการแกปญหา

4. การวิเคราะห (Analysis) ความรูในการวิเคราะห คือ ความรูในการแยกสวนรวม
ออกเปนสวนยอย อาจแบงได 3 ขั้น คือ
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4.1 แยกแยะองคประกอบของปญหาออกเปนสวนๆ
4.2 พิจารณาความสัมพันธระหวางองคประกอบของปญหาเหลานั้น
4.3 ผสมผสานปญหาซึ่งองคประกอบยอยจํานวนมากเขาดวยกัน

5. การสงเคราะห (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองคประกอบ
หลายๆ สวนใหเปนรูปเปนรางที่ชัดเจน การสงเคราะหเปนพฤติกรรมอันนํามาซึ่งความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแตกระนั้นความสามารถในการสงเคราะหก็มิไดกอใหเกิดขึ้นมางายๆ คงตองมีความรูใน
ขั้นกอนหนานี้เปนพื้นฐานกอนจึงจะมีได

6. การประเมินผล (Evaluation) การประเมินเปนกระบวนการใหคาตอความรู ขอมูล
และขอเท็จจริงตางๆ โดยจะตองใชมาตรฐานทั้งในเชิงคุณภาพ หรือปริมาณเปนที่ต้ัง ซึ่งมาตรฐานที่
ใชอาจเปนมาตรฐานที่เปนสากล หรือมาตรฐานที่ต้ังขึ้นมาเองก็ไดผลลัพธจากการประเมินผลนี้จะ
นําไปสูพฤติกรรมอ่ืนๆ ตอไป

(วิจารณ  พานิช, 2545, หนา 62 อางอิงใน สหัสา พลนิล, 2552, หนา 1) ไดให
ความหมายของความรู วามีความหมายหลายนัย หลายมิติ ดังนี้

1. ความรู คือ สิ่งที่เมื่อนําไปใชจะไมหมดหรือสึกหรอ แตจะย่ิงงอกเงย หรืองอกงามขึ้น
2. ความรู คือ สารสนเทศที่นําไปสูการปฏิบัติ
3. ความรู คือ สิ่งที่คาดเดาไมได
4. ความรูเกิดขึ้น ณ จุดที่ตองการใชความรูนั้น
5. ความรูเปนสิ่งที่ขึ้นกับบริบทและกระตุนใหเกิดขึ้นโดยความตองการ
วิจารณ พานิช (2548, หนา 5) มองวาในยุคแรกๆ ความรูมาจากการจัดระบบและตีความ

สารสนเทศ (Information) ตามบริบท และสารสนเทศก็มาจากการประมวลขอมูล (Data) ความรูจะ
ไมมีประโยชนถาไมนําไปสูกระทําหรือการตัดสินใจ ปจจุบันมองวาความรูเปนทุนปญญา หรือทุน
ความรูสําหรับใชสรางคุณคาและมูลคา (Value) โดยไดแบงความรูออกเปน 4 ระดับ คือ

1. Know – What เปนความรูเชิงทฤษฎีลวนๆ เปรียบเสมือนความรูผูจบปริญญาตรีมา
ใหมๆ เมื่อนําความรูไปใชจะประสบความสําเร็จบาง ลมเหลวบาง

2. Know – How เปนความรูเชิงทฤษฎี และเชิงบริบท เปรียบเสมือนความรูของผูจบ
ปริญญา และมีประสบการณทํางานมาระยะหนึ่ง รูจักปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมหรือบริบท

3. Know – Why เปนความรูที่ลึกซึ้งเชิงเหตุผลที่สลับซับซอน ภายใตเหตุการณหรือ
สถานการณตางๆ ซึ่งสามารถพัฒนาความรูไดบนพื้นฐานประสบการณในการแกไขปญหาและการ
อภิปรายรวมกับผูอ่ืน
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4. Care – Why เปนความรูในระดับสรางสรรคที่มาจากตนเอง บุคคลที่มีความรูใน
ระดับนี้มีเจตจํานง แรงจูงใจ และการปรับตัวเพื่อความสําเร็จ

ปริญญา วิรัตติยา (2547, หนา 8) ไดใหคํานิยามของความรู วา คือ “ขอเท็จจริงตางๆ ที่
มนุษยไดรับจากการศึกษา คนควา หรือสังเกต แลวรวบรวมเปนความจําสะสมไว แสดงออกมาเปน
พฤติกรรมที่ระลึกได หรือสิ่งที่จําออกมาใหปรากฏสังเกตไดและวัดได อาศัยความสามารถ และ
ทักษะทางสติปญญา สวนความเขาใจ หมายถึง เมื่อไดรับความรู ผูไดรับความรูจะเกิดความเขาใจ
เมื่อเกิดความเขาใจแลวจะแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ และคาดคะเน”

ธงชัย คุมชาติ (2550, หนา 12) ไดใหความหมายของความรูพอสรุปได คือ ความรูเปน
ปจจัยพื้นฐานที่สําคัญของมนุษย การที่จะรูและเขาใจในสิ่งตางๆ ที่ตนเองยังไมรูหรือยังสงสัยอยู
มนุษยจะมีพัฒนาการของตนเองในการใชความสามารถอันเปนผลสืบเนื่องมาจากการเรี ยนรู
ประสบการณตางๆ ทั้งในอดีตและปจจุบันอันเกิดจากความสามารถ ทักษะความคิดกลายเปน
พัฒนาการของสติปญญาของแตละคนที่จะนําความรูนั้นไปใชในการแกปญหา โดยมีลําดับ
รายละเอียด คือ เกิดความรูความเขาใจ นําความรูไปใชในการวิเคราะห สังเคราะห และการ
ประเมินผล

จากความหมายขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ความรูความเขาใจ คือ ขอเท็จจริงตางๆ
ที่เกิดจากการศึกษาเลาเรียน การคนควา การสังเกต หรือประสบการณ ที่รวบรวมเปนความจําสั่ง
สมไว โดยอาศัยความเขาใจ ความสามารถ ทักษะทางสติปญญา มาคิดวิเคราะห สังเคราะห และ
ประเมินผลออกมาทางพฤติกรรม

การวัดระดับความรูความเขาใจ
เครื่องมือในการวัดความรูมีหลายชนิดเหมาะสมกับการเรียนรูตามคุณลักษณะที่แตกตาง

ออกไป เครื่องมือวัดความรูที่นิยมใชมาก คือ แบบทดสอบ เพราะถือวาเปนสิ่งเราผูถูกทดสอบให
แสดงอาการตอบสนองออกมาดวยพฤติกรรมบางอยาง เชน การพูด เขียน ทาทาง ฯลฯ เพื่อให
สามารถสังเกตเห็น หรือ สามารถนับจํานวนปริมาณได เพื่อไปแทนที่อันดับ หรือคุณลักษณะของ
บุคคลนั้น รูปแบบขอสอบ หรือแบบทดสอบที่ใช คือ แบบจํากัดคําตอบโดยใหผูตอบเลือกคําตอบที่
ถูกเพียงขอเดียว (สมโภชน  ศรีลาศักด์ิ, 2541, หนา 6 อางอิงใน ธงชัย คุมชาติ, 2550, หนา 14)

ไพศาล หวังวานิช (2526, 96 – 104 อางอิงใน สุภาภรณ จันทรพัฒนะ, 2546, หนา 82)
กลาววา การวัดความรูเปนการวัดความสามารถในการระลึกเรื่องราว ขอเท็จจริง หรือประสบการณ
ตางๆ หรือเปนการวัดการระลึกประสบการณเดิมที่บุคคลไดรับคําสอน การบอกกลาว การฝกฝน
ของผูสอน รวมทั้งจากตํารา จากสิ่งแวดลอมตางๆ ดวยคําถามการวัดความรู ที่แบงออกเปน 3 ชนิด คือ
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1. ถามความรูในเนื้อเรื่อง เปนการถามรายละเอียดของเนื้อหา ขอเท็จจริงตางๆ ของ
เรื่องราว ประกอบดวย คําถามประเภทตางๆ เชน ศัพท นิยาม กฎ ความจริง

2. ถามความรูในวิธีการดําเนินการ เปนการถามวิธีการปฏิบัติงานตางๆ แบบแผน
ประเพณี ขั้นตอนของการปฏิบัติงานทั้งหลาย เชน ถามระเบียบแบบแผน ลําดับขั้น แนวโนมการจัด
ประเภท

3. ถามความรูรวบยอด เปนการถามความสามารถในการจดจําขอสรุป หรือหลักการ
ของเรื่องที่เกิดจากการผสมผสานหาลักษณะรวม เพื่อรวบรวมและยนยอลงมาเปนหลัก หรือหัวใจ
ของเนื้อหานั้น

อดิศักด์ิ  ชื่นชู (2542, หนา 17 – 18) กลาววา การวัดความรูสวนมากนิยมใชแบบทดสอบ
ซึ่งแบบทดสอบนี้เปนเครื่องมือประเภทขอเขียนที่นิยมใชกันทั่วๆ ไป แบงออกเปน 2 ชนิด คือ ความ
เรียง หรือแบบอัตนัย และปรนัย

1. แบบอัตนัย หรือความเรียง (Essay Type/ Subjective Test) โดยการเขียนตอบเปน
ขอความสั้นๆ ไมเกิน 1 – 2 บรรทัด หรือเปนขอๆ ตามความเหมาะสม

2. แบบปรนัย (Objective) แบงเปน
2.1 แบบเติมคําหรือเติมขอความใหสมบูรณ
2.2 แบบถูก – ผิด
2.3 แบบตัวเลือก
2.4 แบบจับคู
2.5 แบบเลือกตอบ

ชัชวาล แพรัตกุล (2526, หนา 201 – 204 อางอิงใน ธงชัย คุมชาติ, 2550, หนา 14 – 15)
ไดกลาวถึงการวัดความรูไว ดังนี้

1. การวัดความรูเก่ียวกับคําศัพทและนิยาม คือ การวัดคา “คํา” หรือ “กลุมคํา” หรือ
ความหมาย หรือคําแปลของเครื่องหมาย รูปภาพ ตัวยอ และสัญลักษณตางๆ นั้น คืออะไร มี
ความหมายทั่วไป หรืความหมายเฉพาะวาอยางไร มีคุณสมบัติอยางไร

2. การวัดความรูเก่ียวกับกฎและความจริง คือ การวัดคา สูตร กฎเกณฑ ความจริง
เรื่องราว ขอเท็จจริง ใจความ หรือเนื้อความสําคัญๆ ไดมีการพิสูจนหรือยอมรับแลววาเปนอยางไร

3. การวัดความรูในวิธีการดําเนินการ คือ การวัดความจําถึงกระบวนการ และแบบแผน
วิธีการทํางานของเรื่องราวตางๆ เหตุการณวามีที่มาอยางไร ใชวิธีการใด มีการดําเนินงานเปนขั้นๆ
อยางไร มิไดมุงที่จะวัดถึงการนําไปปฏิบัติจริง
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4. การวัดความรูเก่ียวกับระเบียบแบบแผน คือ การวัดคาแบบแผน แบบฟอรม ตาม
จารีตประเพณีที่ตกลงรับกัน ตามความนิยมหรือตามลัทธิ ธรรมเนียมประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมา
อยางไร เขาใจอยางไร

5. การวัดความรูเก่ียวกับลํากับชั้นและแนวโนม คือ การวัดที่เก่ียวกับการจัดประเภท
สิ่งของ เรื่องราว เหตุการณตางๆ ตามประเภท ตามชนิด ตามลําดับกอนหลังเปนอยางไร

6. การวัดความรูเก่ียวกับการจําแนกประเภท คือ การวัดความรูในเหตุการณตางๆ ที่มี
ความเคลื่อนไหว โนมเอียงไปในทิศทางใด ตามลําดับเวลาอยางใดและเรื่องตางๆ นั้นเกิดขึ้น
กอนหลังและดําเนินเปนขั้นๆ เรียงติดตอกันอยางไร

7. การวัดความรูเก่ียวกับเกณฑ คือ การวัดความจําในกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการ
วินิจฉัยและตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ วาจําไดหรือไม และควรใชกฎเกณฑหรือหลักการใด

8. การตรวจสอบความรูเก่ียวกับวิธีการ หรือวิธีการดําเนินงาน คือ การวัดคาการไดผล
ลัพธตางๆ นั้นจะใชเทคนิคอะไร มีวิธีการปฏิบัติยางไร มีกระบวนการและกรรมวิธีตางๆ ที่ใชพิสูจน
หาความจริงนั้นๆ วาตองดําเนินการอยางไร

9. การวัดความรูเก่ียวกับความรูรวบยอดในเนื้อเรื่อง คือ การวัดวาสามารถจําหลักของ
ขอสรุปหรือหลักการใหญๆ ของเนื้อหาไดหรือไม

10. การวัดความรูเก่ียวกับหลักการและการขยายหลักการ คือ การวัดวาสามารถจํา
หลักการตางๆ อันเปนสาระสําคัญของเนื้อหาไดหรือไม

11. การวัดความรูเก่ียวกับทฤษฎีและโครงสราง คือ การวัดความสามารถในการระลึกได
และนําความสัมพันธจากทฤษฎีและหลักวิชาการตางๆ มาสรุปเปนเนื้อหาความใหญๆ หรือรวมกัน
เปนเรื่องเดียวไดหรือไม

การจากศึกษาการวัดระดับความรูความเขาใจ ผูวิจัย สามารถสรุปไดวา การวัดระดับ
ความรูความเขาใจมีหลายรูปแบบดังนั้น จึงขึ้นอยูกับผูใชวาจะใชวิธีการวัดเชน การวัดโดยอาศัย
แบบทดสอบแบบเติมคําหรือเติมขอความใหสมบูรณ แบบตอบถูก – ผิด แบบมีตัวเลือก แบบจับคู
วัดแบบเลือกตอบ และความเรียง เปนตน การวัดความรูโดยการถามตอบโดยอาศัยขอเท็จจริงตางๆ
เนื้อหารายละเอียด วิธีการดําเนินงาน หรือความรูรวบยอดเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนตน

แนวคิดการบริหารจัดการ
ความหมายของการบริหาร
ธุรกิจหรือองคกร แสดงใหเห็นจากกลุมของบุคคลที่มารวมกันทํางานดวยโครงสรางและ

การประสานงานเปนหลักการชัดเจนแนชัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนด
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เปาหมายไว (Ricky W. Griffin, 1999, pp.6) ซึ่งตองใชทรัพยากรจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ประกอบดวย คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) เครื่องจักร (Machine) วิธีการ (Method)
และการบริหาร (Management) หรือที่นิยมเรียกกันวา 6M’s

ความหมายของการบริหารจัดการนั้น สามารถจํากัดออกมาตามความเขาใจได โดย คํา
วา “Management” อาจแปลวา การจัดการหรือการบริหารหรือการบริหารจัดการก็ไดซึ่งในหนังสือ
องคการและการจัดการฉบับสมบูรณ โดย ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2545, หนา 18-19) ได
รวบรวม ความหมายของคําวา “การบริหารจัดการ” และ “การจัดการ” ไดดังนี้

1.กกคําวา “การบริหาร” (Administration) จะใชในการบริหารระดับสูง โดยเนนที่การ
กําหนดนโยบายที่สําคัญและการกําหนดแผนของผูบริหารระดับสูง เปนคํานิยมใชในการบริหารรัฐ
กิจ (Public Administration) หรือใชในหนวยงานราชการ และคําวา “ผูบริหาร” (Administrator)
จะหมาถึง ผูบริหารที่ทํางานอยูในองคกรของรัฐ หรือองคกรที่ไมมุงหวังกําไร (Schermerhorn,
1999, pp.G-2)

การบริหาร คือกลุมของกิจกรรม ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคกร
(Organizing) การสั่งการ (Leading/Directing) หรือการอํานวย และการควบคุม (Controlling) ซึ่ง
จะมีความสัมพันธโดยตรงกับทรัพยากรขององคกร (6 M’s) เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนและดวย
จุดมุงหมายสําคัญในการบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลครบถวน

2.กกคําวา “การจัดการ” (Management) จะเนนการปฏิบัติการใหเปนไปตามนโยบาย
(แผนที่วางไว) ซึ่งนิยมใชในการจัดการธุรกิจ (Business management) สวนคําวา “ผูจัดการ”
(Manager) จะหมายถึงบุคคลในองคกรซึ่งทําหนาที่รับผิดชอบตอกิจกรรมในการบริหารทรัพยากร
และกิจการงานอ่ืนๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวขององคกร

การบริหารจัดการ (Management) หมายถึงชุดของหนาที่ตางๆ (A set of functions) ที่
กําหนดทิศทางในการใชทรัพยากรทั้งหลายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหบรรลุถึง
เปาหมายขององคกร การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึง การใชทรัพยากร
ไดอยางเฉลียวฉลาดและคุมคา (Cost-effective) การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิผล (Effective)
นั้นหมายถึงการตัดสินใจไดอยางถูกตอง (Right decision) และมีการปฏิบัติการสําเร็จตามแผนที่
กําหนดไว ดังนั้นผลสําเร็จของการบริหารจัดการจึงจําเปนตองมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ควบคูกัน (Griffin, 1997, pp.4)
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ทฤษฎีการบริหาร
สําหรับแนวคิดทางการบริหารการจัดการไดวิวัฒนาการเรื่อยมาเปนลําดับ ดังนี้
1.กกแนวคิดกอนยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร (Pre– Scientific Management)

ในยุคนี้เปนยุคกอนป ค.ศ. 1880 ซึ่งการบริหารในยุคนี้อาศัยอํานาจหรือการบังคับใหคนงานทํางาน
ซึ่งวิธีการบังคับอาจใช การลงโทษ การใชแส การทํางานในยุคนี้เปรียบเสมือนทาส คนในยุคนี้จึง
ตองทํางานเพราะกลัวการลงโทษ

2.กกแนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร (Scientific Management) แนวคิดนี้เริ่ม
ในชวงของการปฏิวัติอุตสาหกรรม คือประมาณป ค.ศ. 1880 เปนตนมาจนถึงป 1930 ในยุคนี้ไดใช
หลักวิธีการจัดการแบบวิทยาศาสตรมาชวยในการบริหารการจัดการ ทําใหระบบบริหารการจัดการ
แบบโบราณไดเปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงในการบริหารในยุคนี้มี 2 ทาน คือ
Frederich W. Taylor และ Henri J. Fayol

Frederich W.Taylor ไดรับการยอกยองวาเปนบิดาแหงการจัดการแบบวิทยาศาสตรหรือ
บิดาของวิธีการจัดการที่มีหลักเกณฑ โดยไดศึกษาหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของคนงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม โดย Taylor ไดเขาทํางานครั้งแรกในโรงงานที่เพนซิลวาเนีย เมื่อป ค.ศ.1878
ซึ่งเปนชวงที่เศรษฐกิจตกตํ่ามาก การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ ไมมีมาตรฐานในการประเมินผล
งานของคนงาน การแบงงานไมเหมาะสม การตัดสินใจขาดหลักการและเหตุผล

แนวคิดของ Taylor ไดคัดคานการบริหารงานแบบเกาที่ใชอํานาจ (Power) วาเปนการ
บริหารที่ใชไมไดและมีความเชื่อวา การบริหารที่ดีตองมี Taylor จึงไดศึกษาและวิเคราะหเวลาการ
เคลื่อนไหวในขณะทํางาน (Time and Motion) เพื่อดูการทํางานและการเคลื่อนไหวของคนงาน
ในขณะทํางาน โดยไดคิดคนและกําหนด วิธีการทํางานที่ดีที่สุด (One Best Way) สําหรับงานแต
ละอยางที่ไดมอบหมายใหคนงานทํา ดังนั้น ผูบริหารการจัดการ จึงตองเนนและปฏิบัติดังนี้

1.กกกําหนดวิธีการทํางานดวยหลักเกณฑที่ไดมีการทดลองแลววาเปนวิธีที่ดีที่สุด
2.กกการคัดเลือกบุคลากรและการบริหารบุคลากร ตองทําอยางเปนระบบเพื่อใหได

บุคลากรที่เหมาะสม
3.กกตองมีการประสานรวมมือระหวางผูบริหารกับคนงาน
4.กกผูบริหารตองพิจารณาอยางรอบคอบ ในดานการวางแผน และมีการมอบหมายงาน

ตามความถนัด
สําหรับการศึกษาที่ใชหลักวิทยาศาสตร (The Scientific Approach) มีสวนประกอบ

สําคัญ 3 ลักษณะคือ
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1.กกมีแนวคิดที่ชัดเจน (Clear Concept) แนวความคิดตองชัดเจนแนนอนในสิ่งที่จะ
วิเคราะห

2.กกวิธีทางวิทยาศาสตร (Scientific) สาขาพิจารณาขอเท็จจริงไดทางวิทยาศาสตรหรือ
สังเกตได แลวนําขอมูลดังกลาวมาทําการทดสอบความถูกตอง ถาเปนจริงก็คือหลักเกณฑ
(Principles)

3.กกทฤษฎี (Theory) หมายถึง การจัดระบบความคิดและหลักเกณฑมารวมกันเพื่อได
ความรูเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

แนวคิดของอองรี ฟาโยล วิศวกรชาวฝรั่งเศส เปนเจาของแนวความคิดของการ
บริหารงานตามหนาที่ โดยกระบวนการจัดการ 5 อยาง หรือ POCCC

Planning การวางแผน
Organizing การจัดองคการ
Commanding การสั่งการ
Coordinating การประสานงาน
Controlling การควบคุม
และเปนคนคิดหลักการบริหารทั่วไป 14 ขอ คือ

1.กกหลักอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ซึ่งตองอยูคูกันในลักษณะที่เหมาะสมและ
สมดุลกัน

2.กกหลักของการมีผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว เพื่อไมใหสับสนในการตัดสินใจ
3.กกหลักของการมีจุดมุงหมายรวมกัน มีนโยบายที่ชัดเจน
4.กกหลักการธํารงไวซึ่งสายงาน มีการกําหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน จาก

ระดับสูงไปหาตํ่า
5.กกหลักของการแบงงานกันทํา
6.กกหลักเก่ียวกับระเบียบวินัย
7.กกหลักของการถือประโยชนสวนบุคคล
8.กกหลักของการใหผลประโยชนตอบแทน
9.กกหลักของการรวมอํานาจไวสวนกลาง ในขณะเดียวกันก็ตองมีการกระจายอํานาจ

ดวยบางสวน
10.กหลักของความมีระเบียบแบบแผน
11.กหลักของความเสมอภาค
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12.กหลักของความมีเสถียรภาพของการวาจาง
13.กหลักของความคิดริเริ่ม
14.กหลักของความสามัคคี
จากหลักการบริหารทั่วไป 14 ขอของ Fayol ทําใหตอมา Luther Gulick ไดนํามาปรับตอ

ยอดเปนที่รูจักกันดีในตัวอักษรยอที่วา “POSDCoRB” กลายเปนคัมภีรของการจัดองคการในตนยุค
ของศาสตรการบริหารซึ่งตัวยอแตละตัวมีความหมายดังนี้

PLANNING การวางแผน
เปนเทคนิคกระบวนการบริหารที่สําคัญจําเปนตองทําเปนขั้นตอน ดวยความประณีต

ระมัดระวัง มีความหมายสําคัญ ดังนี้
1.กกการวางแผนเปนการใชสามัญสํานึกอยางมีเหตุผล
2.กกการวางแผนเปนการมองปญหาที่มีอยูและพยายามหาวิธีการแกไขปญหานั้น
3.กกการวางแผนเปนการหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานใดๆ ภายในเวลาที่

กําหนด
4.กกการวางแผนเปนการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
5.กกการวางแผนเปนความพยายามตอเนื่องในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
6.กกการวางแผนเปนการใชความรูความสามารถวินิจฉัยเหตุการณตางๆ ในอนาคต
ORGANIZING การจัดองคกร
การจัดองคกร เปนภารกิจของหนวยงาน องคการ ที่จะรวมกันจัดรูปงานเพื่อใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นมีเปาหมายที่แนนอน มีการจัดการที่เปนรูปแบบ ทุกคนในหนวยงาน
มีความรู ความเขาใจกลไกการดําเนินงานภายใตระบบขององคกรอยางชัดเจน

เอกภาพในการบังคับบัญชา Unity of command การจัดองคกรจําเปนตองกําหนด
เสนทางเดินของงาน ต้ังแตจุดเริ่มตนจนถึงจุดสุดทายของการทํางาน อํานาจในการตัดสินใจขั้น
สุดทาย ความมีประสิทธิภาพขององคกรนั้น เอกภาพในการบังคับบัญชามีความสําคัญ หนวยงาน
ตองจัดใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน สวนตอการปฏิบัติ และรายงาน การ วิเคราะห
ประเมินผล สิ่งสําคัญในการสรางความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชา อยูที่ความชัดเจนในการ
วินิจฉัยสั่งการ การรับรูในความรับผิดชอบรวมกันของผูบริหารและผูปฏิบัติ การรับรูเปาหมาย
วัตถุประสงคสูงสุดของงาน โดยหลักเกณฑ เงื่อนไงที่ผานการวิเคราะห วางแผนมาเปนอยางดีแลว

องคประกอบในการจัดองคกร
1.กกภารกิจและวัตถุประสงคขององคกร
2.กกขอบขาย ความรับผิดขอบของงานในองคกร
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3.กกสายการบังคับบัญชา การเลื่อนไหลของสายงาน
4.กกจํานวนบุคลากร หรือผูรับผิดชอบในแตละงาน แตละหนาที่
5.กกการประเมินผลและการควบคุมงาน
ลักษณะองคกรที่มีความสําคัญในปจจุบัน 2 สวน คือ
1.กกการจัดองคกรในภาคราชการ Bureaucatic Section ภาคราชการใหความสําคัญกับ

โครงสรางการบริหาร การจัดลําดับชั้นของสายการบังคับบัญชา ลําดับขั้นการตัดสินใจเปนรูปเจดีย
คือ ผูบริหารสูงสุดอยูยอดแหลมของเจดีย แลวมีผูมีอํานาจ ตามภารกิจ รองลงมาตามลําดับ จนถึง
หนวยปฏิบัติ การดําเนินงานเนนที่ความสําเร็จของงานเปนประเด็นหลัก

2.กกการบริหารงานธุรกิจเอกชน Privatic Section ภาคธุรกิจเอกชนจะไมซับซอนเหมือน
ภาคราชการ องคการจะมีปลายแหลมที่ยอด แตฐานจะแยกเร็วกวาของภาคราชการ เอกชนจะเนน
ที่ภาคบริการ ความพอใจของลูกคา มากกวาความสําเร็จของงาน ดังนั้น การจัดองคการจึงมี
ลักษณะเหมือนหมวดนักรบไทยโบราณ ผูจัดการ หรือเจาของกิจการอยูบนยอด และมีผูปฏิบัติหรือ
รองผูจัดการอยูในขั้นรองลงมาไมมากนัก สวนผูปฏิบัตินี้จะมีต้ังแตรองผูจัดการลงไป

STAFFING การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล Staffing หรือ Personel Administration หรือ Personel

Management หมายถึง การดําเนินงานเก่ียวกับบุคคลในการทํางานในหนวยงานหรือ องคการ
เพื่อใหบุคคลมาปฏิบัติงานตามที่ตองการ และใหบุคคลไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี
กระบวนการสําคัญ ดังนี้

1.กกการกําหนดนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อ
เปนกรอบในการบริหาร นโยบายจะเริ่มต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย
รัฐบาล นโยบายในแผนพัฒนาระดับกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี สวนภาคธุรกิจเอกชน เนนที่
นโยบายและระเบียบที่จําเปนแกการดําเนินงาน

2.กกการวางแผนกําลังคน Man Power Planning เปนกระบวนการวางแผนวาหนวยงาน
มีกําลังคนก่ีคน แตละคนปฏิบัติหนาที่อยางไร ความรูความสามารถดานใดบาง เพื่อความ
เหมาะสมกับงาน ซึ่งเริ่มต้ังแตแผนความตองการ แผนการใหไดมาของกําลังคนและแผนการใช
กําลังคน

3.กกการจัดบุคคลและการสรรหาบุคคลใหดํารงตําแหนง Placement & Recruitment
3.1กกการสรรหาบุคลา เปนกระบวนการที่จะประชาสัมพันธหนวยงานเพื่อใหได

บุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมสําหรับองคกร ใหมาสมัคร เพื่อคัดเลือก Selection คนที่มี
ความรูความสามารถเหมาะสมที่สุดเขารวมปฏิบัติงานในองคกร
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3.2กก การจัดบุคคล Placement หมายถึงการจัดบุคคลที่ผานการคัดเลือก ใหดํารง
ตําแหนงที่หนวยงานวางแผนไวแลว เพื่อใหบุคคลปฏิบัติหนาที่เกิดประโยชนตอองคกรสูงสุด

4.กกการพัฒนาบุคลากร Human Resource Development เปนกระบวนการเก่ียวกับ
การเพิ่มพูนความรูความสามารถของบุคลากรที่จะปฏิบัติงานในองคกร การพัฒนาบุคลากร
สามารถพัฒนาโดยองคเอง หรือ ใหหนวยงาน อ่ืนชวยพัฒนาก็ได ทั้งนี้ ยึดความรูความสามารถที่บุ
คลาที่ไดรับ เปนประโยชนตอการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงแกองคกร

5.กกการใหเงินเดือนและคาตอบแทน Salary Or Compensation ถือเปนภารกิจสําคัญที่
ผูบริหารเจาของกิจการ ตองจายใหขาราชการ หรือลูกจาง เพื่อเปนคายังชีพ ทดแทนการทํางาน ถือ
เปนรางวัลสําหรับการทํางาน การใหคาตอบแทน เงินเดือน โดยยึดถือระบบคุณธรรม ดังตอไปนี้

5.1กกหลักความสามารถ Competence ยึดผลงานตามความสามารถเหมาะกับเงิน
คาตอบแทน

5.2กก หลักความเสมอภาค Equality ใหโอกาสคนเสมอกันไมเลือกชั้นวรรณะ
5.3กกหลักความมั่นคง Security ถือวาการเขาทํางานในองคเปนอาชีพอาชีพหนึ่ง

การกําหนดคาตอบแทนเงินเดือน ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิต การเขา ออก จากงาน มีกฎหมาย
กฎเกณฑรอบรับที่ชัดเจน เปนธรรม

5.4กกความเปนกลางทางการเมือง Political neutrality คือ การทํางานไมเก่ียวของ
กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือการเปลี่ยนรัฐบาล

5.5กกหลักสําคัญในการใหเงินเดือน คือ งานมาก งานยาก รับผิดชอบสูงให
เงินเดือนสูง งานนอย งานไมยาก รับผิดชอบนอย เงินเดือนนอย

6.กกงานทะเบียนประวัติหรือขอมูลบุคลากร เปนงานธุรการของบุคคล ขอมูลการเขามา
ทํางานของบุคลากร ต้ังแตขอมูลสวนตัว การศึกษา การทํางาน การเลื่อนตําแหนง การพัฒนา
ศึกษาอบรม เงินเดือน งานขอมูลทะเบียนประวัติมีความสําคัญมาก คนที่ออกจากงานเพื่อไป
ทํางานหนาที่ตําแหนงใหมหากไดรับคํารับรองหรือหลักฐานการผานงานเดิมมาดวย มักไดรับการ
พิจารณาวาเปนผูมีประสบการณ มีความชํานาญตางๆ ตามที่หนวยงานตองการ

7.กกงานประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการพิจารณาความดีความชอบ การประเมิน
ความดีความชอบของบุคคลเปนวิธีการสําคัญที่ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ธรรมชาติของคน
เมื่อทํางานไปยอมเกิดความเฉื่อย เมื่อไดรับการประเมินผลเปนระยะ และไดขวัญกําลังใจยอมทําให
เกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
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8.กกงานวินัย และการดําเนินงานทางวินัย เปนกิจกรรมสําคัญในการควบคุมพฤติกรรม
ของบุคคลไมใหทําความผิด แบบแผน ธรรมเนียมปฏิบัติขององคกร เปนภารกิจสําคัญของผูบริหาร
ในการสอดสอง ดูและ ความประพฤติ การรักษาวินัยของบุคลากรในองคกร ใหดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค เปาหมายขององคกรที่วางไว ถามีบุคคลละเมิดตองดําเนินการตามแบบแผนตาม
สมควร

9.กกสวัสดิการ ประโยชนเก้ือกูล และสิทธิประโยชน
10.กการใหออกจากราชการ และการรับบําเหน็จบํานาญ ขาราชการ พนักงานองคกร

เอกชน มีขอตกลง ขอกําหนด อายุในการทํางาน เปนขอกําหนดขอตกลงกอนการทํางาน หรือการ
จางงาน การออกจากงานเปนบทสุดทายของการบริหารงานบุคคล การออกจากงานมี 2 กรณีที่
สําคัญ

10.1กกออกตามประสงคพนักงาน เชน ลาออก
10.2กกออกเพราะความตองการของหนวยงาน เชน เกษียณอายุ ยุบเลิกตําแหนง

ออกเพราะทําผิด ซึ่งองคกรตองใหออกตามขอตกลง
DIRECTING การสั่งการ/อํานวยการ
หมายถึง การสงเสริม ชวยเหลือ ปรึกษา แนะนํา สั่งการ ประสานกิจกรรม การติดตอ การ

มอบหมายภารกิจตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย หรือ แผนที่
วางไว

กิจกรรมอํานวยการที่สําคัญ จําแนกไดดังนี้
1.กกการประสานงาน Coordinating
2.กกการตัดสินใจและสั่งการ Decision Making
3.กกการสั่งงาน Oder
4.กกการติดตามดูแลกํากับ และใหคําปรึกษา Supervising & Guiding
5.กกการสรางขวัญกําลังใจ และแรงจูงใจ Moral and Motivating
6.กกการใชภาวะผูนํา Leadership
7.กกการสรางมนุษยสัมพันธ Human Relation
8.กกการจัดระบบสื่อสารและการสรางเครือขาย Net Work and Communicating
9.กกการมอบหมายงานและการมอบอํานาจหนาที่ Take Oder & Delegating
10.กการสงเสริมกิจกรรมอ่ืนๆ Supporting
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COORDINATING การประสานงาน
การประสานงานหมายถึง การจัดระเบียบวิธีการทํางานเพื่อ ใหผูปฏิบัติรูถึงวัตถุประสงค

และรายละเอียดของงานจนสามารถปฏิบัติหนาที่ในลักษณะงานที่ไดรับมอบหมาย งานมีการรอย
รัดตอเนื่องกันจนเสร็จสิ้นภารกิจของหนวยงานที่ไดรวมกันวางไว มีลักษณะสําคัญดังนี้

1.กกการประสานงานเปนกระบวนการหนึ่งในการบริหาร หมายถึง เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ต้ังแตการวางแผน เรียกประสานแผน เพื่อใหคนวางรูปแบบการทํางานตามความรูความสามารถ
เรียกวา ประสานคน และประสานความเขาใจทางความคิดเรียกประสานงานความคิด โดยเรียก
การประสานทั้งหมด วา การประสานงาน

2.กกการประสานงานเปนหนาที่ของผูบริหาร หรือผูจัดการ
3.กกการประสานงานเปนเรื่องเก่ียวกับการแสวงหาความรวมมือ
4.กกการประสานงานเปนเรื่องเก่ียวกับการติดตอสื่อสาร
5.กกการประสานงานจะเปนกิจกรรมที่อยูในทุกขั้นตอนของการทํางาน
6.กกการประสานงานเปนเรื่องที่เก่ียวกับการสื่อสัมพันธ
CONTROLLING การควบคุมงาน
การควบคุมงาน หมายถึง การดําเนินการในการกํากับดูแลการดําเนินงานตางๆ เพื่อให

เปนไปตามแผนงานที่วางไว การควบคุมงานมีลักษณะเปนการกําหนดเกณฑ หรือ เปาหมายของ
การปฏิบัติงานไวลวงหนาแลวเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่ปรากฏในดานตางๆ ดังนี้

1.กกดานปริมาณ Quantity
2.กกดานคุณภาพ Quality
3.กกดานเวลา Time
4.กกดานงบประมาณ หรือตนทุน Budget or Cost
REPORTING การรายงานผลงาน
การรายงานผลงาน หมายถึง การที่ผูมีหนาที่เสนอผลของงาน หรือกิจกรรม ใหผูบริหาร

หรือผูรวมงานไดทราย ซึ่งมีลักษณะสําคัญ 2 ลักษณะ
1. รายงานขณะปฏิบัติงาน เปนการรายงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งกําหนดไวใน

แผนปฏิบัติงาน การรายงานอาจรายงานดวยวาจา หรือ ดวยลายลักษณอักษร ปจจุบัน มีการ
รายงานสูสาธารณชน เชน ทางสื่อมวลชน เพื่อสรางความเขาใจ ความพอใจแกประชาชน

2. การรายงานเมื่อสิ้นสุดแผนงาน เปนการรวบรวมผลการดําเนินงานทั้งหมด สรุป เปน
รายงานผลการดําเนินงาน

สิ่งที่จําเปนควรเนนพิเศษในการรายงาน
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1. รายงานเปนกระบวนการ INPUT PROCESS OUTPUT
2. รายงานการใชทรัพยากร มีการใชทรัพยากรอะไรไปบาง มีปญหาอุปสรรคอยางไร
3. รายงานเก่ียวกับผลที่เกิดขึ้น
4. รายงานเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น Feed Back เปนการรายงานในภาพรวม
BUDGETING การงบประมาณ
การงบประมาณ มองที่การจัดหา จัดทํา และบริหารงบประมาณ ใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอองคกร งบประมาณ Budget หรือตนทุน Cost คือ เงินหรือทรัพยสินของที่ใชในการดําเนินงาน
ขององคกร หมายถึงทุนในการดําเนินงาน แบงลักษณะงบประมาณได 2 ภาค

1. งบประมาณภาคราชการ Bureaucratic Budgeting จัดสรร จัดทําโดยกระทรวง
ทบวงกรม ตางๆ ไปตามความจําเปน โดยจัดสรรตามแผนงานโครงการ

2. งบประมาณของภาคเอกชน Private Budgeting เปนทุนที่บริษัท หางราน ไดมาจาก
การระดมทุน เชน หุน เงินกูจากแหลงธุรกิจ หรืออาจมาจากทุนสวนตัวการบริหาร จัดสรรมาจาก
คณะกรรมการ Board ตามแผนงานที่คณะกรรมการไดกําหนดนโยบาย หรือกลยุทธไว

ความสําคัญของงบประมาณ
งบประมาณ ถือเปนปจจัยสําคัญในการบริหาร การดําเนินงานตองอาศัยเงินงบประมาณ

สวนราชการ ไมสามารถผลิตไดเอง เชน เงินเดือน การกอสราง รถยนตพาหนะตางๆ จําเปนตอง
จัดหาดวยเงินงบประมาณทั้งสิ้น

แนวคิดของไลนดาล เออวิคและลูเธอร กูลิค POSDCORB MODEL ซึ่งจะ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในการบริหาร ไมวาจะเปนการวางแผน การจัดองคการ การบริหารงานบุคคล การ
รายงานผล

แนวความคิดของแมกซ เวเบอร เปนนักสังคมวิทยาชาวเยอรมันนี ซึ่งมีแนวความคิด
วา การที่การบริหารงานจะมีประสิทธิภาพขึ้นมาได จะตองมีการจัดองคการในลักษณะขององคการ
แบบระบบราชการ ซึ่งไมไดหมายถึงองคการภาครัฐอยางอยางเดียวแตรวมถึงเอกชนดวย แตตอง มี
ลักษณะเฉพาะ ครบทั้ง 7 ขอ คือ

1. ลําดับชั้นของการบังคับบัญชา ตองกําหนดใหชัดเจน จากสูงไปหาตํ่า หรือใครเปน
หัวหนาใครเปนลูกนอง

2. ความรับผิดชอบ เมื่อมีหนาที่ก็ตองมีความรับผิดชอบ ตองมีการแบงความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน

3. ความสมเหตุสมผล เปนการกําหนดกฎ ระเบียบในการปฏิบัติงาน เชน การเขา การ
ออก การหยุด
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4. การมุงสูผลสําเร็จ คือ มีเปาหมาย
5. เนนการชํานาญเฉพาะดาน
6. ระเบียบวินัย เปนการกําหนดพฤติกรรมของคนในองคการ
7. ความเปนวิชาชีพ คือสามารถยึดเปนอาชีพไดตลอดชีวิต
ทฤษฎีองคการสมัยใหม แนวความคิดสมัยใหมนี้ ยังต้ังอยูบนพื้นฐานแนวความคิดของ

ทฤษฎี 2 ยุคแรก จะเปนแนวความคิดที่เปนการเพิ่มเติมขึ้นมาจากฐานเดิม เพื่ออธิบายทฤษฎีที่ยุค
เดิม ไมสามารถอธิบายได แตอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีสมัยเดิมทั้ง 2 ยุค ทฤษฎีสมัยใหมจะมีสิ่งที่
เขามาใหม ก็คือ ใหความสนใจกับสาขาวิชาการตาง ๆ หลายๆ สาขาวิชาที่นํามาอธิบาย
ปรากฏการณขององคการ เชน เอาวิชาเศรษฐศาสตร คอมพิวเตอร วิทยาศาสตร มาผสมผสานกัน
หรือที่เรียกวา สหวิทยาการ ในทฤษฎีองคการสมัยใหมจะมีองคการยอยๆ อยู 2 ทฤษฎี

1. ทฤษฎีระบบ จะมองวาองคการเปนระบบๆหนึ่ง ที่มีสวนประกอบ 5 สวนดวยกัน
ไดแก

Input สิ่งนําเขาหรือทรัพยากรที่ใชในการบริหารงานขององคการ
Process กระบวนการที่ใชในการแปลงสิ่งนําเขาหรือทรัพยากร ใหออกมาเปน สิ่ง

สงออกหรือผลผลิต หรือการบริการ
Output สิ่งสงออกหรือผลผลิต หรือการบริการ
Feedback ขอมูลยอนกลับ วาสินคาและการบริการไดรับความพึงพอใจหรือไม ซึ่ง

จะเปนขอมูลที่กลับมาสูกระบวนการของการ Input
Environment สิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอการบริหารงาน เชน เศรษฐกิจ การเมือง

วัฒนธรรม สังคม
2. ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ พัฒนามาจากความอิสระ ที่วาองคการที่

เหมาะสมที่สุดควรจะเปนองคการที่มีโครงสราง มีระบบที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมและสภาพ
ความเปนจริง

การบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉิน
สถานการณฉุกเฉิน (State of emergency)
คือ สถานการณอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงหรือความปลอดภัยแหงรัฐ หรืออันอาจทํา

ใหรัฐตกอยูในภาวะคับขันหรือภาวะการรบหรือการสงคราม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2551) ซึ่งฝาย
บริหารรัฐมีอํานาจประกาศวาพื้นที่ใดกําลังตกอยูในสถานการณเชนวาโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายของรัฐนั้นๆ ซึ่งใหอํานาจพิเศษในการจัดการสถานการณฉุกเฉิน และมักเปนกฎหมายที่มี
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บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล อยางไรก็ดี กฎหมายวาดวย
สถานการณฉุกเฉินเปนกฎหมายที่ใหอํานาจพิเศษแกเจาหนาที่ไมเบ็ดเสร็จเทากฎอัยการศึกหรือ
กฎหมายที่ใชในสภาวะสงคราม การประกาศสถานการณฉุกเฉินมักมีภายหลังจากการเกิดภัย
ธรรมชาติ การกอความไมสงบ หรือการประกาศสงคราม ซึ่งอาจมีผลใหเจาหนาที่บางฝายตองหยุด
การปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ลงชั่วคราว โดยอํานาจหนาที่ เชนวานั้นอาจรวมศูนยไปยัง
เจาหนาที่อีกฝายเพื่ออํานวยความสะดวกในการควบคุมสถานการณโดยไมชักชา และอาจนําไปสู
การหามออกจากเคหสถาน (Curfew) หรือการหามมั่วสุมชุมนุมกันเพื่อการใดๆ ก็ดี ณ พื้นที่นั้นใน
ระหวางที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน

ประเทศไทยมีกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน ฉบับปจจุบันคือ
"พ.ร.ก. วาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548" ซึ่งรัฐบาลอันมีพันตํารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ไดประกาศใช โดยประกาศใน รก. เลม 122 ตอนที่ 58 ก วันที่
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และมีผลใชบังคับในวันถัดมา (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2552)

ทั้งนี้ กอนหนานี้มี "พ.ร.บ. วาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2495"
ซึ่งประกาศใชในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยประกาศใน รก. เลม 69 ตอนที่ 16 วันที่ 11
มีนาคม พ.ศ. 2495 และมีผลใชบังคับในวันถัดมา (พระราชบัญญัติวาดวยการบริหารราชการฯ,
2495)

เหตุผลในการประกาศใช พ.ร.ก. ฉบับดังกลาว คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉินไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติตางๆ ไมสามารถ
นํามาใชแกไขสถานการณที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐที่มีหลากหลายรูปแบบใหยุติลงได
โดยเร็ว รวมทั้งไมอาจนํามาใชในการแกไขปญหาที่เกิดจากภัยพิบัติสาธารณะและการฟนฟูสภาพ
ความเปนอยูของประชาชนที่ไดรับความเสียหาย และเนื่องจากในปจจุบันมีปญหาเก่ียวกับความ
มั่นคงของรัฐ ซึ่งมีความรายแรงมากย่ิงขึ้นจนอาจกระทบตอเอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต
และกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในประเทศ รวมทั้งทําใหประชาชนไดรับอันตรายหรือเดือดรอน
จนไมอาจใชชีวิตอยางเปนปกติสุข และไมอาจแกไขปญหาดวยการบริหารราชการในรูปแบบปกติ
ได สมควรตองกําหนดมาตรการในการบริหารราชการสําหรับสถานการณฉุกเฉินไวเปนพิเศษ
เพื่อใหรัฐสามารถรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย และการรักษาสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนทั้งปวงใหกลับสูสภาพปกติไดโดยเร็ว จึงเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิ
อาจจะหลีกเลี่ยงได เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
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สาธารณะ และปองปดภัยพิบัติสาธารณะ จึงจําเปนตองตรา พ.ร.ก. นี้ (สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2552)

สถานการณฉุกเฉิน หมายความวา สถานการณอันกระทบหรืออาจกระทบตอความสงบ
เรียบรอยของประชาชน หรือเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรืออาจทําใหประเทศหรือสวนใดสวน
หนึ่งของประเทศตกอยูในภาวะคับขัน หรือมีการกระทําความผิดเก่ียวกับการกอการรายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซึ่งจําเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพื่อรักษาไวซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต ผลประโยชนของชาติ การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดํารงชีวิตโดยปรกติสุขของประชาชน การคุมครองสิทธิ
เสรีภาพ ความสงบเรียบรอยหรือประโยชนสวนรวม หรือการปองปดหรือแกไขเยียวยาความ
เสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอยางฉุกเฉินและรายแรง (มาตรา 4 พ.ร.ก. ฉุกเฉิน)

สวน สถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง ไดแก กรณีที่สถานการณฉุกเฉินมีการกอการ
ราย การใชกําลังประทุษรายตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทํา
ที่มีความรุนแรงกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพยสินของรัฐหรือบุคคล
และมีความจําเปนที่จะตองเรงแกไขปญหาใหยุติไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที (มาตรา 11
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน)

การประกาศและการยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉิน
การประกาศวาทองที่ใดกําลังตกอยูในสถานการณฉุกเฉิน และสมควรใชกําลังเจาหนาที่

ฝายปกครองหรือตํารวจ เจาหนาที่ฝายพลเรือน หรือเจาหนาที่ฝายทหาร เขารวมกันเยียวยา
สถานการณนั้น เปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยจะประกาศ
ทั้งราชอาณาจักรหรือบางทองที่ก็ได และประกาศนี้มีอายุใชบังคับสามเดือนนับแตวันประกาศ แต
นายกรัฐมนตรีอาจขยายอายุดังกลาวไดคราวละไมเกินสามเดือนโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี (มาตรา 5 พ.ร.ก. ฉุกเฉิน)

ในบางสถานการณ หากไมอาจขอความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศ
สถานการณฉุกเฉินไดอยางทันทวงที นายกรัฐมนตรีก็มีอํานาจประกาศไปกอน คอยขอความ
เห็นชอบทีหลังภายในสามวันนับแตวันประกาศ หากคณะรัฐมนตรีไมใหความเห็นชอบ ประกาศเชน
วาจะเปนอันสิ้นสุดลง (มาตรา 5 วรรค 1 พ.ร.ก. ฉุกเฉิน)

เมื่อสถานการณฉุกเฉินสิ้นสุดลงแลวก็ดี เมื่อคณะรัฐมนตรีไมใหความเห็นชอบก็ดี หรือ
เมื่ออายุของประกาศสถานการณฉุกเฉินฉบับหนึ่งๆ สิ้นสุดลงก็ดี นายกรัฐมนตรีจะมีประกาศยกเลิก
ประกาศสถานการณฉุกเฉินนั้น (มาตรา 5 วรรค 3 พ.ร.ก. ฉุกเฉิน)
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ทั้งนี้ ในกฎหมายเดิมกําหนดใหการประกาศและยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉินเปน
อํานาจของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรวมกัน (มาตรา 21 พ.ร.บ.
ฉุกเฉิน)

การบริหารจัดการสถานการณ
1. การรวมศูนยอํานาจ
ทองที่ใดที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน บรรดาอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือหลายกระทรวง หรือที่เปนผูรักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยูตาม
กฎหมายใดก็ตาม เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือชวยในการ
ปองกัน แกไข ปราบปราม ระงับยับย้ังในสถานการณฉุกเฉิน หรือฟนฟูหรือชวยเหลือประชาชน จะ
โอนมาเปนอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีเปนการชั่วคราว (มาตรา 7 วรรค 1 พ.ร.ก. ฉุกเฉิน)
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังมีอํานาจกําหนดใหอํานาจหนาที่บางสวนหรือทั้งหมดที่กฎหมายมี
ใหแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงใด กลายมาเปนของนายกรัฐมนตรีเปนการชั่วคราวดวย (มาตรา 7
วรรค 2 พ.ร.ก. ฉุกเฉิน)

อยางไรก็ดี นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนหนึ่งหรือ
หลายคน เปนผูใชอํานาจดังกลาวของนายกรัฐมนตรีแทน หรือมอบหมายใหเขาเหลานั้นเปนผู
กํากับการปฏิบัติการของผูเก่ียวของได โดยในกรณีหลังนี้ ใหถือวาเขาเปนผูบังคับบัญชาของ
ผูเก่ียวของดังกลาว (มาตรา 7 วรรค 6 พ.ร.ก. ฉุกเฉิน)

2. พนักงานเจาหนาท่ี
พนักงานเจาหนาที่ในการจัดการสถานการณฉุกเฉิน เปนบุคคลที่นายกรัฐมนตรีแตงต้ัง

ขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามที่กฎหมายกําหนดและตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา 7 วรรค 3
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน)

ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีแตงต้ังขาราชการพลเรือน ตํารวจ หรือทหารซึ่งมีตําแหนงไมตํ่า
กวาอธิบดี ผูบัญชาการตํารวจ แมทัพ หรือเทียบเทา เปนพนักงานเจาหนาที่ และกําหนดใหเขาเปน
หัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน เขาจะมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการทุกกรม
กองและบรรดาพนักงานเจาหนาที่เพื่อการนี้ ทั้ งนี้ การปฏิบัติการทางทหารจะคงดําเนินไปตาม
ระเบียบปฏิบัติเดิม แตตองสอดคลองกับที่เขากําหนด (มาตรา 7 วรรค 4 พ.ร.ก. ฉุกเฉิน)

พนักงานเจาหนาที่หรือผูมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอํานาจหนาที่เปนพนักงานฝ ายปกครองหรือตํารวจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดดวย (มาตรา 15
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน)
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อนึ่ง พนักงานเจาหนาที่และผูมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่  เมื่อ
ปฏิบัติการใดตามอํานาจหนาที่แลว หากการนั้นกระทําไปโดยสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ และไมเกินกวา
เหตุหรือความจําเปนแลว ก็ไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา หรือทางวินัย แตผูไดรับความ
เสียหายจากการปฏิบัติการดังกลาวคงมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายวา
ดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่อยู (มาตรา 17 พ.ร.ก. ฉุกเฉิน)

3. อํานาจออกขอกําหนดและประกาศ
เพื่อจัดการสถานการณฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรีมีอํานาจออก

ขอกําหนดดังตอไปนี้ (มาตรา 9 พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) โดยในขอกําหนดเหลานี้ นายกรัฐมนตรีจะระบุ
เงื่อนไขหรือระยะเวลาในการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ก็ได หรือมอบหมายใหพนักงาน
เจาหนาที่กําหนดพื้นที่และรายละเอียดอ่ืนเพิ่มเติมในการปฏิบัติการก็ได (มาตรา 9 วรรค 2 พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน)

3.1 หามมิใหบุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กําหนด เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่  หรือเปนบุคคลซึ่งไดรับการยกเวน เช น ทูตหรือผูแทน
ตางประเทศหรือระหวางประเทศ

3.2 หามมิใหมีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ หรือกระทําการใดอันเปนการยุยง
ใหเกิดความไมสงบเรียบรอย

3.3 หามการเสนอขาว การจําหนาย หรือทําใหแพรหลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ หรือ
สื่ออ่ืนใด ที่มีขอความอันอาจทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนขอมูล
ขาวสารทําใหเกิดความเขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉิน จนกระทบตอความมั่นคงของรัฐหรือความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือทั่ว
ราชอาณาจักร

3.4 หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ หรือกําหนดเงื่อนไขการ
ใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ

3.5 หามการใชอาคาร หรือเขาไปหรืออยูในสถานที่ใดๆ
3.6 ใหอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กําหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ดังกลาว หรือหามผูใดเขาไปในพื้นที่ที่กําหนด
อนึ่ง ในสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง นายกรัฐมนตรียังมีอํานาจดังตอไปนี้อีกดวย

(มาตรา 11 วรรค 2พ.ร.ก. ฉุกเฉิน)
1. ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวผูใดซึ่งตองสงสัยวาจะ

เปนผูรวมกระทําการใหเกิดสถานการณฉุกเฉินก็ดี วาเปนผูใช ผูโฆษณา ผูสนับสนุนการกระทําเชน
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วานั้นก็ดี หรือวาปกปดขอมูลเก่ียวกับการกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉินก็ดี ทั้งนี้ เทาที่มีเหตุ
จําเปนเพื่อกันมิใหผูนั้นกระทําการหรือรวมมือกระทําการใดๆ อันจทวีความรุนแรง หรือเพื่อระงับ
ความรุนแรงโดยไมชักชา

2. ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหบุคคลใดมารายงานตัวตอ
พนักงานเจาหนาที่ หรือเรียกมาใหถอยคํา หรือสงมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ที่เก่ียวของ

3. ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งยึดหรืออายัดอาวุธ สินคา เครื่อง
อุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ หรือวัตถุอ่ืนใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชหรือจะใชสิ่งนั้นเพื่อ
กระทําหรือสนับสนุนการกระทําใหเกิดเหตุสถานการณฉุกเฉิน

4. ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งตรวจคน รื้อ ถอน หรือทําลายซึ่ง
อาคาร สิ่งปลูกสราง หรือสิ่งกีดขวาง ตามความจําเปนในการปฏิบัติหนาที่เพื่อระงับเหตุการณ
รายแรงใหยุติโดยเร็ว และหากปลอยเนิ่นชาจะทําใหไมอาจระงับเหตุการณไดทันทวงที

5. ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งใหมีการตรวจสอบจดหมาย
หนังสือ สิ่งพิมพ โทรเลข โทรศัพท หรือการสื่อสารดวยวิธีการอ่ืนใด ตลอดจนสั่งระงับหรือยับย้ังการ
ติดตอหรือการสื่อสารใดๆ เพื่อปองกันหรือระงับเหตุการณรายแรง ในกรณีนี้ ตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม

6. ประกาศหามบุคคลมิใหกระทําการใดๆ หรือสั่งใหบุคคลกระทําการใดๆ เทาที่จําเปน
แกการรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยของประชาชน

7. ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มี อํานาจออกคําสั่งหามมิใหผูใดออกไปนอก
ราชอาณาจักร เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการออกไปนอกราชอาณาจักรจะเปนการกระทบกระเทือน
ตอความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ

8. ประกาศใหพนักงานเจาหนาที่มี อํานาจสั่ งการใหคนตางดาวออกไปนอก
ราชอาณาจักร ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวา เปนผูสนับสนุนการกระทําใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน
ทั้งนี้ ตองใหนํากฎหมายวาดวยคนเขาเมืองมาใชบังคับโดยอนุโลม

9. ประกาศใหการซื้อ ขาย ใช หรือมีไวในครอบครองซึ่งอาวุธ สินคา เวชภัณฑ เครื่อง
อุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ หรือวัสดุอุปกรณอยางหนึ่งอยางใดซึ่งอาจใชในการกอความไมสงบ หรือ
กอการรายตองรายงานหรือไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือตองดําเนินไปโดยปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่นายกรัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้ หากสิ่งดังกลาวเปนเครื่องมือหรือสวนหนึ่งของเครื่องมือที่ใช
เพื่อการสื่อสาร นายกรัฐมนตรีอาจประกาศใหใชมาตรการเชนวาทั่วราชอาณาจักรหรือในทองที่อ่ืน
ซึ่งมิไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินเพิ่มขึ้นดวยก็ได (มาตรา 13 พ.ร.ก. ฉุกเฉิน)
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10. ออกคําสั่งใหใชกําลังทหารเพื่อเขาเจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจระงับเหตุการณ
รายแรงหรือควบคุมสถานการณใหเกิดความสงบโดยดวน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ของทหารใหมี
อํานาจหนาที่เชนเดียวกับอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ดวย แตการใชอํานาจหนาที่ของฝาย
ทหารจะทําไดในกรณีใดไดเพียงใดใหเปนไปตาม เงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่นายกรัฐมนตรีกําหนด ซึ่ง
ตองไมเกินกวากรณีที่มีการใชกฎอัยการศึก

บรรดาขอกําหนด ประกาศ และคําสั่งขางตน เมื่อมีผลใชบังคับแลวตองประกาศใน รก.
ดวย (มาตรา 14 วรรค พ.ร.ก. ฉุกเฉิน)

4. การจับกุมและควบคุมตัวผูตองสงสัย
ในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ตองสงสัยตามประกาศในมาตรา 11 (วรรค 1) ให

พนักงานเจาหนาที่รองขอตอศาลที่มีเขตอํานาจหรือศาลอาญาเพื่อขออนุญาตดําเนินการตาม
วิธีการขอออกหมายอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยอนุโลม เมื่อไดรับ
อนุญาตจากศาลแลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวไดไมเกินเจ็ดวัน และตอง
ควบคุมไวในสถานที่ที่กําหนดซึ่งไมใชสถานีตํารวจ ที่คุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจํา โดยจะปฏิบัติ
ตอบุคคลนั้นในลักษณะเปนผูกระทําความผิดมิได ในกรณีที่มีความจําเปนตองควบคุมตัวตอเพื่อ
ประโยชนในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน ใหพนักงานเจาหนาที่รองขอตอศาลเพื่อขยายระยะเวลา
การควบคุมตัวตอไดอีกคราวละเจ็ดวัน แตรวมระยะเวลาควบคุมตัวทั้งหมดตองไมเกินกวาสามสิบ
วัน เมื่อครบกําหนดแลว หากจะตองควบคุมตัวตอไป ใหดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา

ในการดําเนินการดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่จัดทํารายงานเก่ียวกับการจับกุมและ
ควบคุมตัวบุคคลนั้นเสนอตอศาลที่มีคําสั่งอนุญาต และจัดสําเนารายงานนั้นไว ณ ที่ทําการของ
พนักงานเจาหนาที่ เพื่อใหญาติของบุคคลนั้นสามารถขอดูรายงานดังกลาวไดตลอดระยะเวลาที่
ควบคุมตัวบุคคลนั้นไว

5. คณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉิน
องคประกอบ
ประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกา รตางประเทศ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ อัยการสูงสุด ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการ
ทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดี
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กรมการปกครอง และอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนกรรมการ เลขาธิการสภา
ความมั่นคงแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ

อํานาจหนาท่ี
ติดตามและตรวจสอบเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศที่อาจเกิด

สถานการณฉุกเฉินเพื่อเสนอแนะตอนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่ มีความจําเปนตองประกาศ
สถานการณฉุกเฉินตามมาตรา 5 หรือสถานการณที่มีความรายแรงตามมาตรา 11 และการใช
มาตรการที่เหมาะสมตามพระราชกําหนดนี้ เพื่อการปองกัน หรือแกไขระงับสถานการณฉุกเฉินนั้น
อยางไรก็ดี การใชอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดังกลาวไมกระทบกระเทือนการใชอํานาจของ
นายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 5 ในการประกาศสถานการณฉุกเฉินเมื่อมีเหตุการณจําเปนเรงดวนอัน
อาจเปนภัยตอประเทศหรือประชาชน อํานาจหนาที่บางประการของนายกรัฐมนตรีในกรณีมี
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน

กรณีมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินตามมาตรา 5 ใหคณะรัฐมนตรีประกาศกําหนดให
บรรดาอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือหลายกระทรวง หรือที่เปนผู
รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยูตามกฎหมายใดก็ตาม เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการอนุญาต
อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือชวยในการปองกัน แกไข ปราบปราม ระงับยับย้ังในสถานการณ
ฉุกเฉินหรือฟนฟูหรือชวยเหลือประชาชน โอนมาเปนอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีเปนการ
ชั่วคราว เพื่อใหการสั่งการและการแกไขสถานการณเปนไปโดยมีเอกภาพ รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ

นายกรัฐมนตรีมีอํานาจแตงต้ังบุคคลเปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามพระ
ราชกําหนดนี้ และเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ไดรับโอนมาเปนอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรี
โดยใหถือวาบุคคลที่ไดรับแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาที่เปนผูมีอํานาจตามกฎหมายนั้น ในการนี้
นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหสวนราชการหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนั้นยังคงใช
อํานาจหนาที่เชนเดิมตอไปก็ได แตตองปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่นายกรัฐมนตรีกําหนด

กรณีนายกรัฐมนตรีแตงต้ังขาราชการพลเรือน ตํารวจหรือทหารซึ่งมีตําแหนงไมตํ่ากวา
อธิบดี ผูบัญชาการตํารวจ แมทัพ หรือเทียบเทาเปนพนักงานเจาหนาที่และกําหนดใหเปนหัวหนา
ผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉินในพื้นที่ และบังคับบัญชาขาราชการและพนักงาน
เจาหนาที่ ใหการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการและขาราชการที่เก่ียวของ รวมทั้งพนักงานเจาหนาที่
เปนไปตามการสั่งการของหัวหนาผูรับผิดชอบนั้น เวนแตการปฏิบัติหนาที่ทางทหารใหเปนไปตาม
กฎระเบียบ หรือขอบังคับเก่ียวกับการใชกําลังทหารแตจะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางการ
ดําเนินการที่ ผูซึ่งไดรับแตงต้ังเปนหัวหนาผูรับผิดชอบกําหนด
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ในกรณีมีความจําเปน คณะรัฐมนตรีอาจจัดต้ังหนวยงานพิเศษเปนการเฉพาะเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตามพระราชกําหนดนี้เปนการชั่วคราวได จนกวาจะยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉิน

นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนหนึ่งหรือหลายคนเปน
ผูใชอํานาจของนายกรัฐมนตรีดังกลาวขางตนแทน หรือมอบหมายใหเปนผูกํากับการปฏิบัติงาน
ของสวนราชการที่เก่ียวของ พนักงานเจาหนาที่ หัวหนาผูรับผิดชอบ และหนวยงานก็ได และใหถือ
วาเปนผูบังคับบัญชาหัวหนาผูรับผิดชอบ ขาราชการ และพนักงานเจาหนาที่ที่เก่ียวของ

การประสานการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีประกาศสถานการณฉุกเฉิน
นายกรัฐมนตรีหรือผูซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจมีคําสั่งแตงต้ังคณะบุคคลหรือ

บุคคลเปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่หรือเปนผูชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่
ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชกําหนดนี้ได ทั้งนี้ บุคคลที่ไดรับการแตงต้ังจะไดรับความคุมครอง
เชนเดียวกับการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ ตามขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับแตงต้ัง

กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการชุมนุมของประเทศไทย
การวิจัยตามโครงการ “ปญหา การใชเสรีภาพเก่ียวกับการชุมนุมในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยศึกษาการชุมนุม ตามบทบัญญัติ มาตรา 63 แหง รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550”
ประเด็นที่สําคัญตอปญหาดังกลาว ผูวิจัยจะไดนําเสนอเก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวกับการชุมนุมใน
ประเทศไทย โดยกฎหมายที่เก่ียวของประกอบดวย

1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
24 มิถุนายน 2475 นับต้ังแตประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
เปนเวลากวา 70 ป โดยมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2475จนถึง
ปจจุบันรัฐธรรมนูญไทยมีทั้งสิ้นประมาณ 25 ฉบับแตถานับเฉพาะฉบับที่สําคัญจะมีเพียง 18 ฉบับ
โดยมีรัฐธรรมนูญในจํานวน 18 ฉบับ มี รัฐธรรมนูญ มีจํานวน 12 ฉบับ ที่มีบทบัญญัติเก่ียวกับ
เสรีภาพในการชุมนุม ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเปน รัฐธรรมนูญแบบลายลักษณอักษร
ที่ยึดหลักนิติรัฐ เปนบรรทัดฐานสําคัญ และ รัฐธรรมนูญ จํานวน 12 ฉบับ มีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
ที่ใหการรับรองสิทธิเสรีภาพเก่ียวกับการชุมนุมไว สวนที่เหลือเปนรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
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ตาราง 1 แสดงรัฐธรรมนูญของประเทศไทยท่ีมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเสรีภาพ
ในการชุมนุม

รัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. มาตรา ขอความ
2475 14 ภายในบังคับแหงบทกฎหมายบุคคลยอมมีเสรีภาพ

บริบูรณในรางกาย เคหสถาน ทรัพยสิน การพูด การเขียน
การโฆษณาการศึกษาอบรม การประชุมโดยเปดเผย การ
ต้ังสมาคม การอาชีพ

2489 14 บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในรางกาย เคหะสถาน
ทรัพยสิน การพูดการเขียน การพิมพ การโฆษณา
การศึกษาอบรม การชุมนุมสาธารณะ การต้ังสมาคม
การต้ังคณะพรรคการเมืองการอาชีพ ทั้งนี้ภายใตบังคับ
แหงบทกฎหมาย

2490 14 บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในรางกาย เคหะสถาน
ทรัพยสิน การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา

การศึกษาอบรม การชุมนุมสาธารณะ การต้ังสมาคม
การต้ังคณะพรรคการเมือง การอาชีพ ทั้งนี้ภายใตบังคับ
แหงกฎหมาย

2490
ฉบับชั่วคราว

23 บุคคลยอมมีเสรีภาพโดยบริบูรณในรางกาย เคหะ
สถานทรัพยสิน การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา
การศึกษาอบรม การชุมนุมสาธารณะ การต้ังสมาคม
การอาชีพ ทั้งนี้ภายใตบังคับแหงตัวบทกฎหมาย
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ตาราง 1 (ตอ)

รัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. มาตรา ขอความ
2492 37 บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการชุมนุมโดยสงบ

และปราศจากอาวุธการจํากัดเสรีภาพเชนวานี้ จะกระทํา
ไดก็แตโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะในกรณีการ
ชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวกของ
ประชาชนที่จะใชที่สาธารณะหรือเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการรบหรือ
การสงคราม

ในระหวางเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินหรือในระหวางเวลาที่มีประกาศใชกฎ
อัยการศึก

2495
แกไขเพิ่มเติม

37 บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธการจํากัดเสรีภาพเชนวานี้ จะกระทํา
ไดก็แตโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะในกรณีการ
ชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวกของ
ประชาชนที่จะใชที่สาธารณะหรือเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการรบหรือ
การสงคราม ในระหวางเวลาที่มีพระบรมราชโองการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือในระหวางเวลาที่มี
ประกาศใชกฎอัยการศึก

2511 35 บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการชุมนุมโดย สงบ
และปราศจากอาวุธการจํากัดเสรีภาพเชนวานี้ จะกระทํา
ไดก็แตโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะในกรณีการ
ชุมนุมสาธารณะ และเพื่อ คุมครองความสะดวกของ
ประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ หรือ เพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูใน ภาวะการรบหรือ
การสงคราม หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศ สถานการณ
ฉุกเฉิน หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศใชกฎ อัยการศึก
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ตาราง 1 (ตอ)

รัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. มาตรา ขอความ
2517 43 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก

อาวุธการจํากัดเสรีภาพเชนวานี้ จะกระทํามิได เวนแตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะในกรณีการ
ชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชน
ที่จะใชที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยใน
ระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการรบหรือการสงคราม
หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือ
ประกาศใชกฎอัยการศึก

2521 36 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธการจํากัดเสรีภาพเชนวานี้ จะกระทํามิได เวนแตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะในกรณีการ
ชุมนุมสาธารณะและเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชน
ที่จะใชที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยใน
ระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการรบหรือการสงคราม
หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือ
ประกาศใชกฎอัยการศึก

2534 39 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และ
ปราศจากอาวุธการจํากัดเสรีภาพเชนวานี้จะกระทํามิได เวน
แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะใน
กรณีการชุมนุมสาธารณะและเพื่อคุมครองความสะดวกของ
ประชาชนซึ่งจะใชที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการรบหรือการ
สงคราม หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน
หรือประกาศใชกฎอัยการศึก
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ตาราง 1 (ตอ)

รัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. มาตรา ขอความ
2540 44 บุคคลยอมมี เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ

ปราศจากอาวุธการจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํา
มิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความ
สะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูใน
ภาวะการสงคราม หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศ
สถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก

2549
(ฉบับชั่วคราว)

3 ภายใตบังคับแหงรัฐธรรมนูญนี้ ศักด์ิศรีความเปน
มนุษยสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาว
ไทยไดรับความคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศ
ไทยในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศ
ไทยมีอยูแลวยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้

โดยจะพบวารัฐธรรมนูญฉบับที่เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณวันมหาวิปโยค (14 ตุลาคม
2516) จะมีบทบัญญัติ เก่ียวกับเสรีภาพการชุมนุม โดยรัฐธรรมนูญของประเทศยอมรับหลัก
เสรีภาพตามแบบอยางของประเทศตะวันตกซึ่งหลักการสําคัญเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ ซึ่งอาจจําแนก
ไดเปนสองลักษณะคือ

1. การชุมนุมประชุมกันเปนการภายใน โดยสงบและปราศจากอาวุธ การประจําเชนนี้
รัฐจะจํากัดมิไดโดยเด็ดขาด

2. การจัดการชุมนุมเปนการสาธารณะ กรณีนี้รัฐธรรมนูญใหอํานาจรัฐที่จะจํากัด
เสรีภาพได โดยกฎหมายที่จะจํากัดเสรีภาพจะตองเปนไปเพื่อความคุมครองความสะดวกของ
ประชาชนที่ใชทางสาธารณะ เชน การออกกฎหมายหามเดินขบวนจนการจราจรติดขัด หรือเปน
กฎหมายที่ออกมาเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม หรือ
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ระหวางที่มีประกาศกฎอัยการศึก แตหากการชุมนุมมีการปดก้ันทางสาธารณะอันกอใหเกิดความ
รอนเดือดแกประชาชนเจาหนาที่รัฐสามารถดําเนินการได เพียงเทาที่ไมเปนการละเมิดตอผูชุมนุม1

คําวา สาธารณ หรือ สาธารณะ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
หมายถึง เพื่อประชาชนทั่วไป เชน สวนสาธารณะ โทรศัพทสาธารณะ บอน้ําสาธารณะ หาก
พิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญา “ทางสาธารณะ” มาตรา ๑(๒) หมายความวา ทางบกหรือ
ทางน้ํา สําหรับประชาชนใชในการจราจร และใหหมายความรวมถึงทางรถไฟและทางรถรางที่มีรถ
เดินสําหรับประชาชนโดยสารดวย ดังนั้น การจํากัดเสรีภาพตามหลักการเชนนี้ สามารถทําได เพื่อ
คุมครองความสะดวกของประชาชนที่ จะใชที่ สาธารณะกลาว คือตองมิ ใหการชุมนุม
กระทบกระเทือนความสะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะในระหวางการชุมนุม

2. กฎหมายท่ีใชเกี่ยวกับการชุมนุม
1. ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 ผูใดมั่วสุมกันต้ังแตสิบคนขึ้นไปใชกําลัง

ประทุษรายขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดใหเกิดการวุนวายขึ้น
ในบานเมือง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับถา
ผูกระทําความผิดคนหนึ่งคนใดมีอาวุธ บรรดาผูที่กระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับถาผูกระทําความผิดเปนหัวหนา หรือเปนผูมีหนาที่สั่ง
การในการกระทําความผิดนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้ง
จําทั้งปรับมาตรา 372 “ผูใดทะเลาะกันอยางอ้ืออึงในทางสาธารณะหรือสาธารณสถาน หรือกระทํา
โดยประการใดใหเสียความสงบเรียบรอยในทางสาธารณะหรือสาธารณสถาน ตองระวางโทษปรับ
ไมเกิน ๕๐๐ บาท”

2. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 39 “หามมิใหผูใดกระทําการปด
ก้ันทางหลวง หรือวางวัตถุที่แหลมคมหรือมีคมหรือนําสิ่งใดมาขวางหรือวางบนทางหลวง หรือ
กระทําดวยประการใดๆ บนทางหลวงในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแกยานพาหนะหรือ
บุคคล”

3. พระราชบัญญัติ จราจรทางบก มาตรา 108 หามมิใหผูใดเดินแถว เดินเปน
ขบวนแห หรือเดินเปนขบวนใดๆ ในลักษณะที่เปนการกีดขวางการจราจร เวนแต

3.1 เปนแถวทหารหรือตํารวจ ที่มีผูควบคุมตามระเบียบแบบแผน
3.2 แถวหรือขบวนแหหรือขบวนใดๆที่เจาพนักงานจราจรไดอนุญาตและ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานจราจรกําหนด
มาตรา 109 หามมิใหผูใดกระทําดวยประการใดๆ บนทางเทาหรือทางใดๆซึ่งจัดไวสําหรับ

คนเดินเทาในลักษณะที่เปนการกีดขวางผูอ่ืนโดยไมมีเหตุอันสมควร



35

มาตรา 110 หามมิใหผูใดซื้อ ขาย แจกจาย หรือเรี่ยไรในทางเดินรถหรือออกไปกลางทาง
โดยไมมีเหตุอันสมควรหรือเปนการกีดขวางการจราจร

มาตรา 148 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 108 มาตรา 109 มาตรา 110 ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหารอยบาท

4. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 โดยได
วางหลักการไววา การจะใชเครื่องขยายเสียงตองขออนุญาตจากเจาพนักงานเสียกอนจึงจะใช
เครื่องขยายเสียงได โดยใบอนุญาตจะกําหนด เวลา และสถานที่ที่จะใชเครื่องขยายเสียงและหาก
ใชเสียงดังกอความเดือดรอนรําคาญมากเกินไป ก็อาจสั่งใหลดความดังของการใชเครื่องขยายเสียง
ลงได

5. พระราชกําหนดบริหารราชการแผนดินในสถานฉุกเฉิน พ.ศ. 25481ปจจุบัน
ประเทศไทย มีกฎหมายที่เรียกวา พระราชกําหนดวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 โดย กอนหนานี้มี พระราชบัญญัติ วาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน
พ.ศ. 2495

เหตุผลในการประกาศใชกฎหมาย ฉบับดังกลาว เนื่องจาก กฎหมายวาดวยการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉินไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติตางๆ ไมสามารถ
นํามาใชแกไขสถานการณที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐที่มีหลากหลายรูปแบบใหยุติลงได
โดยเร็ว รวมทั้งไมอาจนํามาใชในการแกไขปญหาที่เกิดจากภัยพิบัติสาธารณะและการฟนฟูสภาพ
ความเปนอยูของประชาชนที่ไดรับความเสียหาย และเนื่องจากในปจจุบันมีปญหาเก่ียวกับความ
มั่นคงของรัฐ ซึ่งมีความรายแรงมากย่ิงขึ้นจนอาจกระทบตอเอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต
และกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยในประเทศ รวมทั้งทําใหประชาชนไดรับอันตรายหรือเดือดรอน
จนไมอาจใชชีวิตอยางเปนปกติสุข และไมอาจแกไขปญหาดวยการบริหารราชการในรูปแบบปกติ
ได สมควรตองกําหนดมาตรการในการบริหารราชการสําหรับสถานการณฉุกเฉินไวเปนพิเศษ
เพื่อใหรัฐสามารถรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย และการรักษาสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนทั้งปวงใหกลับสูสภาพปกติไดโดยเร็ว จึงเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิ
อาจจะหลีกเลี่ยงได เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ และปองปดภัยพิบัติสาธารณะ จึงจําเปนตองตรา พระราชกําหนด นี้

พระราชกําหนดการบริหารสถานการณฉุกเฉิน
โครงสรางคณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉินคณะกรรมการ โดย

ประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ,
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
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ยุติธรรม เปนรองประธานกรรมการ, ปลัดกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงการตางประเทศ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ อัยการสูงสุดผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการ
ทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดี
กรมการปกครอง และอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนกรรมการ และเลขาธิการสภา
ความมั่นคงแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉิน

อํานาจหนาที่ติดตามและตรวจสอบเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศที่
อาจสงผลใหเกิดสถานการณฉุกเฉิน เพื่อเสนอแนะตอนายกรัฐมนตรีวามีความจําเปนแลวหรือยังที่
จะตองประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง และสมควรใช
มาตรการใดในการจัดการสถานการณนั้นโดยเหมาะสม

แตการปฏิบัติการของคณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉินไมกระทบกระเทือนการ
ปฏิบัติการของนายกรัฐมนตรีในการจัดการสถานการณฉุกเฉิน และอาจมีการแตงต้ังที่ปรึกษาที่เปน
บุคคลหรือกลุมบุคคลโดยนายกรัฐมนตรีหรือผูซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนผูแตงต้ังเพื่อให
คําปรึกษาหรือเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ สําหรับประโยชนในการประสาน
การปฏิบัติการในทองที่ที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน

โครงสรางการใชอํานาจการรวมศูนยอํานาจทองท่ีใดท่ีมีการประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน บรรดาอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือหลายกระทรวง หรือ
ที่เปนผูรักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยูตามกฎหมายใดก็ตาม เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการ
อนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือชวยในการปองกัน แกไข ปราบปราม ระงับยับย้ังใน
สถานการณฉุกเฉิน หรือฟนฟูหรือชวยเหลือประชาชน จะโอนมาเปนอํานาจหนาที่ของ
นายกรัฐมนตรีเปนการชั่วคราว นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีอํานาจกําหนดใหอํานาจหนาที่
บางสวนหรือทั้งหมดที่กฎหมายมีใหแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงใด กลายมาเปนของนายกรัฐมนตรี
เปนการชั่วคราวดวย

อยางไรก็ดี นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนหนึ่งหรือ
หลายคน เปนผูใชอํานาจดังกลาวของนายกรัฐมนตรีแทน หรือมอบหมายใหเขาเหลานั้นเปนผู
กํากับการปฏิบัติการของผูเก่ียวของได โดยในกรณีหลังนี้ ใหถือวาเขาเปนผูบังคับบัญชาของ
ผูเก่ียวของดังกลาว

พนักงานเจาหนาที่พนักงานเจาหนาที่ในการจัดการสถานการณฉุกเฉิน เปนบุคคลที่
นายกรัฐมนตรีแตงต้ังขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามที่กฎหมายกําหนดและตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
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ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีแตงต้ังขาราชการพลเรือน ตํารวจ หรือทหารซึ่งมีตําแหนงไมตํ่า
กวาอธิบดี ผูบัญชาการตํารวจ แมทัพ หรือเทียบเทา เปนพนักงานเจาหนาที่ และกําหนดใหเขาเปน
หัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน เขาจะมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการทุกกรม
กองและบรรดาพนักงานเจาหนาที่เพื่อการนี้ ทั้งนี้ การปฏิบัติการทางทหารจะคงดําเนินไปตาม
ระเบียบปฏิบัติเดิม แตตองสอดคลองกับที่เขากําหนด

รูปแบบการใชอํานาจ อํานาจออกขอกําหนดและประกาศเพื่อจัดการสถานการณ
ฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพนายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกขอกําหนดดังตอไปนี้ โดยในขอกําหนด
เหลานี้ นายกรัฐมนตรีจะระบุเงื่อนไขหรือระยะเวลาในการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ก็ได
หรือมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดพื้นที่และรายละเอียดอ่ืนเพิ่มเติมในการปฏิบัติการก็ได

หามมิใหบุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กําหนด เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่ หรือเปนบุคคลซึ่งไดรับการยกเวน เชน ทูตหรือผูแทนตางประเทศหรือ
ระหวางประเทศ

หามมิใหมีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ หรือกระทําการใดอันเปนการยุยงใหเกิด
ความไมสงบเรียบรอย

หามการเสนอขาว การจําหนาย หรือทําใหแพรหลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ หรือสื่ออ่ืนใดที่มี
ขอความอันอาจทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนขอมูลขาวสารทําใหเกิด
ความเขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉิน จนกระทบตอความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือทั่วราชอาณาจักร

หามการใชเสนทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ หรือกําหนดเงื่อนไขการใชเสนทาง
คมนาคมหรือการใชยานพาหนะ

หามการใชอาคาร หรือเขาไปหรืออยูในสถานที่ใดๆ ใหอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่
กําหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกลาว หรือหามผูใดเขาไปในพื้นที่ที่กําหนด อนึ่ง ใน
สถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง นายกรัฐมนตรียังมีอํานาจดังตอไปนี้อีกดวย

ขอบเขตการใชอํานาจหนาท่ี การจับกุมและควบคุมตัวผูตองสงสัยในการจับกุมและ
ควบคุมตัวผูใดซึ่งตองสงสัยวาจะเปนผูรวมกระทําการใหเกิดสถานการณฉุกเฉินก็ดี วาเปนผูใช ผู
โฆษณา ผูสนับสนุนการกระทําเชนวานั้นก็ดี หรือวาปกปดขอมูลเก่ียวกับการกระทําใหเกิด
สถานการณฉุกเฉินก็ดี พนักงานเจาหนาที่ตองขออนุญาตศาลที่มีเขตอํานาจหรือศาลอาญากอน
เมื่อไดรับอนุญาตแลว ก็มีอํานาจจับกุมและควบคุมตัวไวไดไมเกินเจ็ดวัน แตอาจรองขอตอศาลเพื่อ
ขยายเวลาดังกลาวไดคราวละเจ็ดวัน แตรวมกันทุกคราวแลวตองไมเกินกวาสามสิบวัน ซึ่งหากครบ
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กําหนดสามสิบวันเชนวาแลวยังตองการควบคุมตัวตอไปอีก พนักงานเจาหนาที่สามารถดําเนินการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได

ในการขออนุญาตจากศาลเพื่อดําเนินการขางตน จะนําบทบัญญัติเก่ียวกับวิธีการขอออก
หมายอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลมในการจับกุม
และควบคุมตัวผูตองสงสัย จะปฏิบัติตอเขาในลักษณะวาเขาเปนผูกระทําความผิดมิได โดยเขา
จะตองถูกควบคุมตัวไวในสถานที่ที่กําหนด ซึ่งตองไมใชสถานีตํารวจ ที่คุมขังทัณฑสถาน หรือ
เรือนจํา กับทั้งพนักงานเจาหนาที่ตองจัดทํารายงานเก่ียวกับการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลนั้น
เสนอตอศาลที่มีคําสั่งอนุญาต และจัดสําเนารายงานนั้นไว ณ ที่ทําการของตนเพื่อใหญาติของ
บุคคลนั้นสามารถขอดูรายงานดังกลาวไดตลอดระยะเวลาที่ควบคุมตัวบุคคลนั้นไวดวย

6. พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ.25511เหตุผลใน
การตรากฎหมายโดยที่ ปจจุบันมีปญหาเก่ียวกับความมั่นคงจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มี
หลากหลาย มีความรุนแรง รวดเร็ว สามารถขยายตัวจนสงผลกระทบเปนวงกวางและมีความ
สลับซับซอน จนอาจกระทบตอเอกราชและบูรณภาพแหงอนาคต กอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย
ในประเทศ และเปนภยันตรายตอความสงบสุขของประชาชน ดังนั้น เพื่อใหสามารถปองกัน และ
ระงับภัยที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที จึงสมควรกําหนดใหมีหนวยปฏิบัติงานหลักเพื่อรับผิดชอบ
ดําเนินการรักษาความมั่น คงในราชอาณาจักร ตลอดจนบูรณาการและประสานการปฏิบัติรวมกับ
ทุกสวนราชการ สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและรักษาความมั่นคงรวมทั้ง
เสริมสรางความเขมแข็งในทองถ่ินของตน เพื่อปองกันภยันตรายที่เกิดขึ้นต้ังแตในยามปกติ และใน
ยามที่เกิดสถานการณอันเปนภัยตอความมั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและกําหนดใหมีมาตรการและ
กลไกควบคุมการใชอํานาจเปนการเฉพาะตามระดับความรุนแรงของสถานการณ เพื่อใหสามารถ
แกไขสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนเอกภาพจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
โครงสรางองคกร กําหนดใหต้ังกองอํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.

รมน.) ขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบเก่ียวกับ ‘การรักษาความมั่นคงใน
ราชอาณาจักรมีฐานะเปนสวนราชการรูปแบบเฉพาะอยูภายใตการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรี

โครงสรางการใชอํานาจ นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลเปน ผูอํานวยการกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร โดยมีผูบัญชาการทหารบกเปนรองผูอํานวยการ
และผูอํานวยการมอบอํานาจใหรองผูอํานวยการเปนผูปฏิบัติหรือใชอํานาจแทนได โดย
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คณะรัฐมนตรี จะมอบหมายใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร .มีอํานาจกํากับ
หนวยงานรัฐตามที่ คณะรัฐมนตรีกําหนด

รูปแบบการใชอํานาจ ใน การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ถามีความจําเปนที่
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ตองใชอํานาจตามกฎหมายที่อยูในความ
รับผิดชอบของหนวยงานรัฐใด คณะรัฐมนตรี สามารถแตงต้ังผูดํารงตําแหนงใดๆ ในกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ใหเปนเจาพนักงานหรือเจาหนาที่ตามกฎหมายนั้น
ได หรือมีมติใหหนวยงานนั้นมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังกลาว ให กอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ดําเนินการแทนได ทั้งนี้ จะกําหนดหลักเกณฑ
เงื่อนไขในการใชอํานาจนั้นไวดวยก็ได

กรณี ที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงในราชอาณาจักร แตยังไมมีความ
จําเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉิน และเหตุการณนั้นมีแนวโนมมีอยูตอไปเปนเวลานาน อยูใน
ความรับผิดชอบของหนวยงานรัฐหลายแหง คณะรัฐมนตรี จะมีมติให กอ.รมน. เปนผูรับผิดชอบใน
การปองกัน ปราบปราม แกไขหรือบรรเทาเหตุการณนั้นภายในพื้นที่ที่กําหนดได โดยใหประกาศให
ทราบโดยทั่วไป ใน กรณีที่มีความจําเปนเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณที่กระทบตอความ
มั่น คงในราชอาณาจักรในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ใหผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอํานาจจัดต้ังศูนยอํานวยการเพื่อปฏิบัติภารกิจอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง
เปนการเฉพาะก็ได

ขอบเขตการใชอํานาจหนาท่ี ผูอํานวยการ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงใน
ราชอาณาจักร ซึ่งเปนนายกรัฐมนตรีโดยตําแหนงมีอํานาจสั่งเจาหนาที่รัฐที่เก่ียวของได หามการ
เขาหรือออกพื้นที่ นอกเคหสถานในเวลาที่กําหน หรือ สั่งหยุดการชุมนุม หรือมั่วสุมในที่สาธารณะ
เมื่อปรากฏวากอความไมสะดวกในการ ใชที่สาธารณะและอาจกอใหเกิดความไมสงบ หามการใช
เสนทางคมนาคม ฯ (มาตรา 17) ผูอํานวยการฯ และเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายสามารถเปน
พนักงานสอบสวนไดหากพนักงานสอบสวนเห็นวาผูตองหาคนใดกระทําผิดโด ยหลงผิด
รูเทาไมถึงการณสามารถเปดโอกาสใหผูตองการกลับตัวได โดยผูอํานวยการจะสั่งใหเขารับการ
อบรม ณ สถานที่ที่กําหนด เปนเวลาไมเกิน 6 เดือน

ขอกําหนด ประกาศ คําสั่ง หรือการกระทําตาม พ.ร.บ.นี้ ไมอยูในบังคับของกฎหมายวา
ดวยวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (มาตรา 22) เจาหนาที่ที่ปฏิบัติตาม กฎหมายฉบับนี้ไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทาง
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อาญา หรือทางวินัย ถาไดปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาซึ่งเชื่อไดวาชอบดวยกฎหมายและควรแก
เหตุ (มาตรา 23)

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ประวัติความเปนมา
รัฐบาลไดผลักดันใหมีการปฏิรูประบบราชการ โดยรวบรวมหนวยราชการที่มีภารกิจ

เดียวกันหรือคลายกันไปไวในกลุมภารกิจ หรือกระทวง  ทบวง กรมเดียวกัน  เพื่อแกไขปญหาความ
ซ้ําซอนลดขั้นตอนการบังคับบัญชา และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอันจะสงผล
ใหสามารถบริการประชาชนไดอยางรวดเร็วสะดวก มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กรมธุรกิจพลังงานเปนสวนราชการที่ เกิดขึ้นใหม ในสังกัดกระทรวงพลังงานตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ.2545 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 119 ตอนที่ 99ก ลงวันที่
8 ตุลาคม 2545และเลมที่ 119 ตอนที่ 102 ก ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2545 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 9
ตุลาคม 2545โดยมีภารกิจหลักในการควบคุม กํากับ ดูแลการจัดหาจัดเก็บ ขนสง บรรจุ จําหนาย
ใชและการประกอบธุรกิจดานการพลังงานทุกประเภทใหมีปริมาณคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย
ตามมาตรฐานขอกําหนดและกฎหมายที่เก่ียวของ

หนาท่ีและภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน
1. กําหนด ควบคุม และพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง
2. กํากับดูแลการคาน้ํามันเชื้อเพลิง และควบคุมการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง
3. กําหนด ควบคุม และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยดานน้ํามันเชื้อเพลิง
4. ตรวจสอบ ทดสอบ และรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยดานน้ํามัน

เชื้อเพลิง
5. สงเสริม วิจัย ศึกษา พัฒนา เผยแพร และเสริมสรางความรูดานน้ํามันเชื้อเพลิง
6. กํากับดูแลโรงกลั่นน้ํามันใหปฏิบัติตามสัญญาและขอตกลง
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมธุรกิจพลังงาน

หรือตามที่กระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
โครงสรางกรมธุรกิจพลังงาน
สวนราชการของกรมธุรกิจพลังงานประกอบดวย 9 สวนราชการ ดังนี้
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1. สํานักบริหารกลาง อํานาจหนาท่ี
1.1 ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปของกรมธุรกิจพลังงาน งานชวย

อํานวยการและงานเลขานุการของคณะกรรมการเก่ียวของ
1.2 ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร

สถานที่ และยานพาหนะของกรมธุรกิจพลังงาน
1.3 ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การเสริมสรางวินัย และการรักษา

ระบบคุณธรรมของกรมธุรกิจพลังงาน
1.4 ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม ความรู ความกาวหนาและผลงานของ

กรมธุรกิจพลังงาน
1.5 ดําเนินการเก่ียวกับเงินทันหมุนเวียนในความรับผิดชอบของกรมธุรกิจพลังงาน
1.6 ดําเนินเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ งานนิติกรรมและสัญญา

งานเก่ียวกับความรับผิดชอบทางเพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยูในอํานาจหนาที่
ของกรมธุรกิจพลังงาน

1.7 ใหบริการรับคําขอทุกประเภทที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรมธุรกิจพลังงาน
1.8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ

หรือ ที่ไดรับมอบหมาย
2. สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน อํานาจหนาท่ี

2.1 กํากับ ตรวจสอบ ทดสอบ และรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิต
การเก็บรักษา การขนสงและการใชผลิตภัณฑ วัสดุ และอุปกรณที่ใชในการประกอบกิจกาน้ํามัน
เชื้อเพลิง

2.2 วิจัยและพัฒนาเทคนิคพลังงานในดานการผลิต การเก็บรักษา การขนสงการ
ใช และการกําหนดลักษณะของภาชนะ ผลิตภัณฑ วัสดุ และอุปกรณที่ใชในการประกอบกิจการ
น้ํามันเชื้อเพลิง

2.3 พัฒนาและเสริมสรางความรูดานมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่
เก่ียวของ รวมทั้งรับรองมาตรฐานผูปฏิบัติงานดานการทดสอบตามที่กฎหมายวาดวยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิงกําหนด

2.4 สงเสริมใหหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย ตามที่กฎหมายกําหนด

2.5 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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3. สํานักความปลอดภัยธุรกิจกาซธรรมชาติ อํานาจหนาท่ี
3.1 ดําเนินการสงเสริม พัฒนา และกําหนดมาตรฐานระบบความปลอดภัยและ

ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการประกอบกิจการกาซธรรมชาติ
3.2 ดําเนินการกํากับดูแลการประกอบกิจการควบคุมเก่ียวกับกาซธรรมชาติ ตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
3.3 ดําเนินการกํากับดูแลการขนสงกาซธรรมชาติ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอ

ชีวิต ทรัพยสิน สังคม และสิ่งแวดลอม ตามที่กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามนเชื้อเพลิงกําหนด
3.4 สงเสริมใหหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ

ตรวจสอบและรับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายวาดวยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิงกําหนด

3.5 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

4. สํานักความปลอดภัยธุรกิจกาซปโตรเลียมเหลว อํานาจหนาท่ี
4.1 ดําเนินการสงเสริม พัฒนาและกําหนดมาตรฐานระบบความปลอดภัยและ

ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการประกอบกิจการกาซปโตรเลียมเหลว
4.2 ดําเนินการกํากับดูแลการประกอบกิจการควบคุมเก่ียวกับกาซปโตรเลียมเหลว

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
4.3 ดําเนินการกํากับดูแลการขนสงกาซปโตรเลียมเหลว เพื่อใหเกิดความ

ปลอดภัยตอชีวิตทรัพยสิน สังคม และสิ่งแวดลอมตามที่กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามนเชื้อเพลิง
กําหนด

4.4 สงเสริมใหหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายวาดวยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิงกําหนด

4.5 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

5. สํานักความปลอดภัยธุรกิจนํ้ามัน อํานาจหนาท่ี
5.1 สงเสริมและกํากับดูแลธุรกิจน้ํามัน เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพยสินและสิ่งแวดลอม
5.2 กําหนดมาตรฐานและกํากับดูแลธุรกิจน้ํามัน ในการเก็บรักษา การขนสง การ

ใชและการจําหนายใหเปนไปตามกฎหมาย
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6. สํานักคุณภาพนํ้ามันเชื้อเพลิง อํานาจหนาท่ี
6.1 พัฒนาและกําหนดมาตรฐาน ใหความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพน้ํามัน

เชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น
6.2 พิจารณาใหความเห็นชอบการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีลักษณะและ

คุณภาพไมเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคาน้ํามันเชื้อเพลิงกําหนด
6.3 ตรวจ วิเคราะหคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น รวมทั้งน้ํามันอ่ืน

ตามที่กฎหมายวาดวยการคาน้ํามันเชื้อเพลิงกําหนดและตามที่หนวยงานอ่ืนขอความรวมมือ
6.4 ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงของผูคาน้ํามันใหเปนไปตามกฎหมายวา

ดวยการคาน้ํามันเชื้อเพลิงกําหนด
6.5 ตรวจสอบการจดทะเบียนและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผูคาน้ํามันใหเปนไป

ตามที่กฎหมายวาดวยการคาน้ํามันเชื้อเพลิงกําหนด
6.6 ตรวจสอบการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิงรวมกับหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
6.7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย
7. สํานักบริการธุรกิจและการสํารองนํ้ามันเชื้อเพลิง อํานาจหนาท่ี

7.1 ดําเนินการพิจารณาอนุญาตและจดทะเบียนเปนผูคาน้ํามันเชื้อเพลิงและรับ
แจงเปนผูขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตามที่กฎหมายการคาน้ํามันเชื้อเพลิงกําหนด

7.2 จัดระบบการคาน้ํามันเชื้อเพลิง
7.3 กําหนดมาตรการ แนวทาง และระบบการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง
7.4 ควบคุม ตรวจสอบ และใหความเห็นชอบเก่ียวกับการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง
7.5 ประมวลผลขอมูลและติดตามสถานการณคาน้ํามันเชื้อเพลิง
7.6 กํากับดูแลโรงกลั่นน้ํามันใหปฏิบัติตามสัญญาและขอตกลง
7.7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย
8. สํานักบริหารยุทธศาสตร อํานาจหนาท่ี

8.1 จัดทําและพัฒนายุทธศาสตรของกรมธุรกิจพลังงานให สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของกระทรวงพลังงาน

8.2 ใหเสนอแนะและใหคําปรึกษาการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตรในระดับ
ตางๆของกรมธุรกิจพลังงานไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล
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8.3 จัดทําแผนงานและงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของกรมธุรกิจพลังงาน

8.4 เสนอแนะและใหคําปรึกษาเก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ภายในกรมธุรกิจพลังงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุมคาติดตามประเมินผลและจัดทํา
รายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการในกรมธุรกิจพลังงาน ตลอดจนประสานและดําเนินการ
เก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตางๆ และหนวยงานภายในกรมธุรกิจ
พลังงานและกระทรวงพลังงาน

8.5 เปนศูนยขอมูล และดําเนินการดานการจัดการสารสนเทศ การพัฒนา
ระบบงานคอมพิวเตอร รวมทั้งดําเนินการเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกรมธุรกิจพลังงาน

8.6 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

9. กลุมตรวจสอบภายใน อํานาจหนาท่ี
การรวบรวมขอมูลเอกสารวิชาการ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน เปนแหลงขอมูลและเปนการจัดการความรูอยางระบบ เพื่อ
เผยแพรใหแกบุคลากรในสังกัด ธพ. และบุคคลภายนอกทั่วไป

วิสัยทัศนของกรมธุรกิจพลังงาน
“ มุงสูความเปนเลิศในการบริการธุรกิจพลังงาน และคุมครองประชาชนใหมีพลังงานใหอยาง

ย่ังยืน ปลอดภัย มีคุณภาพ และมั่นคง”
พันธกิจ

1. กํากับดูแลธุรกิจพลังงานในดานการคา คุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม
และความมั่นคง

2. พัฒนามาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมของธุรกิจพลังงาน
3. สงเสริมความรูดานพลังงานใหแกผูประกอบการ ผูบริโภคและผูเก่ียวของ
4. เปนศูนยกลางขอมูลธุรกิจพลังงานของประเทศ
5. พัฒนาบุคลากรในองคกรใหมีความเชี่ยวชาญดานธุรกิจพลังงาน

ยุทธศาสตรของกรมธุรกิจพลังงาน
1. ประเด็นยุทธศาสตร

1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการคาและการสํารอง
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1.2 การปองกันการเอารัดเอาเปรียบประชาชนในการบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิง
1.3 การเสรมิสรางความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมจากการใชพลังงาน

2. เปาประสงค
2.1 มีระบบการคาที่เปนธรรม และประเทศมีพลังงานใชอยางพอเพียง
2.2 ประชาชนไดใชพลังงานอยางมีคุณภาพ
2.3 ประชาชนไดรับการคุมครองใหมีความปลอดภัยและมีสิ่งแวดลอมที่ดีจาก

การใชพลังงาน
3. ยุทธศาสตร

3.1 การสงเสริมการใชพลังงานจากกาซธรรมชาติและการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระการนําเขาจากตางประเทศ

3.2 การกํากับดูแลใหเกิดการแขงขันในการลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยมี
มาตรฐานคุณภาพ การใหบริการ และความปลอดภัยที่ดี

3.3 การสงเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาดและดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
กรมธุรกิจพลังงานกับสถานการณฉุกเฉิน
โดยปกติแลวหนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานไดจัดเตรียมแผนรองรับสถานการณ

ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตในดานเชื้อเพลิงและพลังงาน โดยไดจัดต้ังคณะกรรมการเตรียมพรอมดาน
เชื้อเพลิงและพลังงาน ตามนโยบายการเตรียมพรอมแหงชาติ และมีคณะอนุกรรมการที่เก่ียวของ
คือ คณะอนุกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานเชื้อเพลิงและพลังงาน โดยมีผูแทนกรม
ธุรกิจพลังงาน ที่ไดรับมอบหมายเปนประธานอนุกรรมการและไดจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแบบบูรณาการ ระดับกระทรวงดานเชื้อเพลิงและพลังงาน รวมไปถึงไดจัดต้ังคณะทํางาน
เตรียมพรอมในสถานการณฉุกเฉิน

กรมธุกิจพลังงานโดยคณะทํางานเตรียมพรอมในสถานการณฉุกเฉินไดประเมินแลวเห็น
วาในการชุมนุมทางการเมืองแตละครั้งมีโอกาสสูงในการที่จะนํายานพาหนะขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง
มากอความไมสงบ จึงจัดทําแผนการปฏิบัติการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงในสถานการณฉุกเฉินเพื่อ
รองรับสถานการณ โดยกําหนดระดับความรุนแรงของสถานการณเปน 3 ระดับ คือ

“สถานการณ ระดับ 1” หมายถึง เกิดเหตุการณที่จะตองมีการเฝาติดตามสถานการณ
และเมื่อมีการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงจะตองแจงศูนยอํานวยการในสถานการณฉุกเฉิน กรมธุรกิจ
พลังงาน และสามารถขนสงไดโดยไมตองขออนุญาต
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“สถานการณ ระดับ 2” หมายถึง เกิดเหตุการณที่อาจมีการลุกลามขยายตัวและ
กําหนดใหหยุดหารขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง หากตองการขนสงตองไดรับอนุญาตจากกรมธุรกิจ
พลังงาน

“สถานการณ ระดับ 3” หมายถึง เกิดเหตุการณอยูในระดับรุนแรง ใหงดการขนสงน้ํามัน
เชื้อเพลิง เวนแตไดรับคําสั่ง

นอกจากนี้รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงพลังงาน คือการไฟฟาฝายผลิต บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บาจกปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไดจัดทําแผนรองรับสภาวะ
ฉุกเฉินและวิกฤตซึ่งเปนไปตามมารตาฐานสากล รวมไปถึงผูประกอบกิจการดานเชื้อเพลิงและ
พลังงานไดจัดทําแผนรับรองสภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเปนไปตามหลักของพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เก่ียวของ

เปนที่ทราบกันดีวาสาธารณูปโภคดานเชื้อเพลิงละพลังงาน เปนเปาหมายที่ออนไหวใน
การถูกยึดหรือโจมตีเพื่อกอความไมสงบ ซึ่งจะกอใหเกิดความต่ืนตระหนกตอสาธารณชน ซึ่ง
กระทรวงพลังงานไดใหหนวยราชการ รัฐวิหาสกิจ วิสาหกิจและผูประกอบการในสังกัดเตรียม
ยกระดับการปองกันในขั้นสูงสุด พรอมทั้งใหติดตามขอมูลขาวสาร รวมถึงประสานงานกับ
หนวยงานความมั่นคงและหนวยงานในทองถ่ินอยางใกลชิด

ในการเกิดสถานการณแตละครั้ง การออกคําสั่งของปลัดกระทรวงพลังงานจะอาศัยความ
ตามมาตรา 11 พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553 ตามขอ 9 ซึ่งบัญญัติวา “ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งการ ใหการ
ซื้อ ขาย ใช หรือมีไวในครอบครองซึ่งอาวุธ สินคา เวชภัณฑ เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ หรือ
วัสดุอุปกรณอยางใดซึ่งอาจใชในการกอความไมสงบหรือกอการรายตองรายงานหรือไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่หัวหนาผูรับผิดชอบกําหนด”

แนวทางการปฏิบัติในสถานการณฉุกเฉินของกรมธุรกิจพลังงาน
สถานการณ ระดับ 1 เกิดเหตุการณที่จะตองมีการเฝาติดตามสถานการณ และเมื่อมี

การขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงจะตองแจงศูนยอํานวยการในสถานการณฉุกเฉิน กรมธุรกิจพลังงาน และ
สามารถขนสงไดโดยไมตองขออนุญาต

เมื่อเกิดเหตุการณที่จะตองมีการเฝาติดตามสถานการณ ใหผูประกอบกิจการน้ํามัน
เชื้อเพลิงดําเนินการดังนี้

1. เมื่อเกิดเหตุการณความไมสงบ เชน มีการชุมนุม การเตรียมการจอจลาจล ใหผู
ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงเฝาติดตามสถานการณ โดยเฉพาะเสนทางการเดินรถที่อาจตอง
ผานพื้นที่ชุมนุม
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2. ศูนยอํานวยการในสถานการณฉุกเฉิน กรมธุรกิจพลังงาน อาจแจงเตือนหรือมี
คําแนะนําใหแกผูประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง

3. ใหผูประกอบกิจการน้ํามันน้ํามันเชื้อเพลิงแจงกําหนดการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตอ
ศูนยอํานวยการในสถานการณฉุกเฉิน กรมธุรกิจพลังงาน

สถานการณ ระดับ 2 เหตุการณที่อาจมีการลุกลามขยายตัวและกําหนดใหหยุดหาร
ขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง หากตองการขนสงตองไดรับอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงาน

เมื่อมีการประกาศบังคับใชกฎหมาย ดังนี้
1. พื้นที่การใชพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2547
2. พื้นที่การใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
3. เขตภัยพิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4. พื้นที่การใชหระราชบัญญัติการรักษาความมั่นควงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
ใหผูประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง ดําเนินการดังนี้
1. ทําการสูบถายน้ํามันเชื้อเพลิงจากรถกลับสูถังเก็บภายในคลัง
2. เรียกรถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงกลับคลัง หรือคลังใกลเคียง
3. หากมีความจําเปนจะตองขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง ผูประกอบกิจการเชื้อเพลิงตองไดรับ

อนุญาตการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงจากกรมธุรกิจพลังงาน
ใหศูนยอํานวยการในสถานการณฉุกเฉิน กรมธุรกิจพลังงาน ดําเนินการดังนี้
1. จัดเตรียมชุดปฏิบัติการณในสถานการณฉุกเฉินพรอมสนับสนุน
2. ศูนยอํานวยการบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉิน พิจารณากําหนดมาตรการ

เพิ่มเติม ตามสถานการณและประสานงานสวนราชการที่เก่ียวของ
สถานการณ ระดับ 3 เกิดเหตุการณอยูในระดับรุนแรง ใหงดการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง

เวนแตไดรับคําสั่ง
เมื่อเกิดเหตุการณลุกลามขยายตัวอยางรุนแรง ใหผูประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง

ดําเนินการดังนี้
1. งดการเดินรถ
2. หยุดการใหบริการ
3. หากไดรับคําสั่งใหขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง ตองมีการจัดกําลังปองกันใหเกิดการเดินรถ
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แนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.)
แนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ หรือ กลุมคนเสื้อแดง มีชื่อเดิมวา แนว

รวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการ (ประชาไทออนไลน, 2550)เปนกลุมการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ที่สนับสนุน พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เปนกลุมผูตอตานการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 กอต้ังเมื่อ พ.ศ.
2550 มีจุดประสงคเดิมเพื่อขับไล พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท ออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี และ
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติภายหลังจากการรัฐประหาร แตไดยุติการชุมนุมเมื่อ 26 ธันวาคม
พ.ศ. 2550 หลังจากที่พรรคพลังประชาชนไดรับเลือกเปนเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร

โดยในภายหลังไดกลับมารวมตัวกันอีก เพื่อตอตานพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 จนเกิดเหตุการณปะทะกัน และมีผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ และหลัง
การเปลี่ยนขั้วรัฐบาล โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ทําใหแนวรวมประชาธิปไตย
ตอตานเผด็จการแหงชาติกลับมาชุมนุมเคลื่อนไหวครั้งใหญเพื่อขับไลรัฐบาล ในวันที่ 26 มีนาคม
พ.ศ. 2552 จนเกิดเหตุการณความไมสงบเมื่อ เมษายน พ.ศ. 2552 รัฐบาลประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินขั้นรายแรง และยกกําลังทหารปดลอมผูชุมนุม จนตองยุติการชุมนุมเมื่อ 14 เมษายน พ.ศ.
2552 และแกนนํา 3 คน ไดแก นายวีระ มุสิกพงศ นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ และ นพ.เหวง โตจิราการ
ถูกควบคุมตัว จนกระทั่งรัฐบาลยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉินในอีกหลายวันตอมา สัญลักษณ
หลักของกลุมคือ เสื้อแดง และสีแดง (ซึ่งเดิมไดใชสีเหลือง เพื่อเปนสัญลักษณในชวงเริ่มการตอสู
ตอมามีการใชสีแดงในชวงการลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เพื่อรณรงคใหประชาชน
ไมรับราง) และมีการใชเทาตบ และหัวใจตบ เพื่อลอเลียนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

ใน พ.ศ. 2552 ทางแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติไดตัดความสัมพันธ
และแยกตัวออกจากเครือขายพลังประชาธิปไตยแดงสยาม โดยอางถึงทัศนะคติและจุดมุงหมายที่
ตางกัน

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ดรุณี ดิษฐสูงเนิน (2551) ไดศึกษาความพรอมในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขจากโรคไขหวัดนกของทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในจังหวัดนครพนม ป 2551
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพรอมในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากโรค
ไขหวัดนก นโยบายแผนปฏิบัติการในการสนับสนุนการจัดการกับโรคไขหวัดนก รวมทั้งศึกษา
ปญหาอุปสรรคในการปองกันควบคุมโรคไขหวัดนกของทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วเก็บ
รวบรวมขอมูลจากทีม SRRT 12 ทีม ในจังหวัดนครพนม โดยใชแบบประมินความสามารถเชิง
สมรรถนะรายบุคคล (Self – Administered Questionnaire) จํานวน 214 คน ผลการศึกษาพบวา
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สมาชิกของทีม SRRT ทั้งหมด 214 คน มีอายุเฉลี่ย 40 ป สวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในทีมเฉลี่ย 4.4 ป ปฏิบัติงานเฝาระวังและสอบสวนโรครอยละ 15 ของ
งานประจํา สมาชิกทีม 1 ใน 3 ไมไดรับการอบรมเก่ียวกับ SRRT จากการประเมินความสามารถเชิง
สมรรถนะทางระบาดวิทยา 8 ดาน ทีมมีความสามารถเชิงสมรรถนะในภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง มีความสามารถเชิงสมรรถนะในระดับดี 2 ดาน คือ ดานทักษะวัฒนธรรมทองถ่ิน และทักษะ
ดานการดําเนินงานในชุมชนที่เหลืออยูในระดับปานกลาง ขอที่มีความสามารถเชิงสมรรถนะนอย
ที่สุด คือ การเก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจจากโพรงจมูก (Nasopharyngeal Swab) ปญหาอุปสรรคใน
การปองกันควบคุมโรคไขหวัดนกของทีม SRRT พบวา มีการเปลี่ยนบุคลากรที่ทํางานระบาดวิทยา
อยูเสมอ ภาระงานประจําที่ปฏิบัติมีหลากหลายขาดความตอเนื่องของงานและความเชี่ยวชาญทาง
วิชาการ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลไมตอเนื่องและขาดงบประมาณในการดําเนินการ
ซอมแผนในระดับชุมชน

ขนิษฐา พุกกะณานนท (2551) ไดศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารจัดการดานตางๆ ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางปลา
กอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย โดยวิธีการสัมภาษณคณะผูบริหาร ผูนําชุมชน พนักงานที่
เก่ียวของ รวมทั้งการที่ไดเขาไปสังเกตการณจากเหตุการณจริง ขอคนพบที่ไดคือ งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลบางปลา บริหารจัดการโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน
ในการสอดสองดูแล และชวยเหลือเจาหนาที่ สามารถควบคุมเองไดอยางรวดเร็วทําใหเกิดความ
เสียหายนอยและอยูในวงจํากัด หากเปนภัยที่ เกินความสามารถของตนก็ สามารถประสาน
หนวยงานขางเคียงเพื่อปฏิบัติหนาที่รวมกันจนสําเร็จลุลวงไปได สําหรับภัยที่ยังไมเคยเกิดขึ้น เชน
เครื่องบินตก แผนดินไหว หรืออุบัติภัยตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะโลกรอนนั้น เปนสิ่งที่เหนือความ
คาดหมายและเปนสิ่งที่ผูบริหารและประชาชนยังไมตระหนักถึงการปองกันที่เปนรูปธรรม เนื่องจาก
เห็นวาเปนสิ่งไกลตัวซึ่งตองใชเวลาในการทําความเขาใจและเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับ
ปญหาและเหตุการณไปพรอมกัน

อาซัน ดงนะเดง และคณะ (2551) ไดศึกษา ความมั่นคงของมนุษย ภายใตสถานการณ
ความไมสงบ: กรณีศึกษาอาจารยมหาวิทยาลัยของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดย
ทําการศึกษาถึงระดับความมั่นคงในการการทํางาน ที่อยูอาศัย สภาพแวดลอม สังคมวัฒนธรรม
และสวัสดิการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ศึกษาอิทธิพลของปจจัยลักษณะสวนบุคคลและ
ปจจัยดานสถานการณความไมสงบตอระดับความมั่นคง และศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการ



50

เสริมสรางความมั่นคง กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี มหาวิทยาราชภัฎยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร จํานวน 272 คน เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชขอมูลความถ่ีรอยละ
คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ และวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความมั่นคงโดยรวมปานกลาง คาเฉลี่ย 3.29 โดยมีความมั่นคง
ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม และดานการทํางาน มาก คาเฉลี่ย 3.58 และ 3.52 ตามลําดับ
สวนความมั่นคงดานสังคมวัฒนธรรมและดานสวัสดิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มี
ความมั่นคง ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.15 และ 2.90 ตามลําดับ

สถานวิจัยความขัดแย งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต (CSCC)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2552) ไดทําการศึกษาวิจัยประเมินผลกระทบของพระราชกําหนด
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตอการจัดการและการแกไขปญหาความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2552 โดยศึกษาการรับรูและความเขาใจของประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใตตอการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 ทําการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในชวงเวลาสามเดือนกอนวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2552 และ
ประเมินผลกระทบของการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 ทั้งผลกระทบในแงบวกและในแงลบ ทั้งดานความมั่นคง การเมืองเศรษฐกิจและสังคม
จิตวิทยาจากมุมมองของประชาชนกลุมตางๆ ทุกกลุมเชื้อชาติ ศาสนาและอาชีพผูนําสังคม รวมทั้ง
ผลกระทบในมุมมองของขาราชการ ทหาร และตํารวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และเสนอแนะแนวทางใน
การดําเนินการและตัวแบบการจัดการในอนาคต ทั้งในกรณีที่จะตองประกาศใชพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินตอไป หรือขอเสนอแนะทางเลือกอ่ืนๆ ในกรณีที่ไมสมควร
ยืดเวลาการประกาศใชกฎหมายนี้ตอไป ทําการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแกการสํารวจความคิดเห็นดวย
แบบสอบถามจากประชาชนทั่วไปในจังหวัดชายแดนภาคใต 3 จังหวัดคือจังหวัดปตตานี ยะลาและ
นราธิวาส รวมทั้ง 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา ดวยวิธีการสุมแบบ Systematic Simple Random
Sampling จากกลุมตัวอยาง 2,000 คน รวมทั้งการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการ
สัมภาษณเชิงลึก และประชุมกลุมยอยเพื่อระดมความคิดเห็นของประชาชนในกลุมเปาหมาย
เฉพาะอีก 11 กลุมคือ กลุมผูพิพากษาและอัยการ กลุมทหาร ตํารวจและขาราชการพลเรือนที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ กลุมนักธุรกิจและผูประกอบการคาธุรกิจ กลุมผูนําศาสนาทุกศาสนา กลุม
เยาวชน กลุมเอ็นจีโอ กลุมผูตองสงสัย กลุมผูไดรับการเยียวยาและกลุมสื่อมวลชน จากการศึกษา



51

พบวา ทัศนคติของประชาชนในพื้นที่มีทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยกับการขยายเวลาการบังคับใช
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน ในจังหวัดชายแดนภาคใต ในสัดสวนที่
แตกตางกันไมมาก ดานความรู ประชาชนในกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูความเขาใจในตัว
กฎหมายฉบับนี้ในระดับที่นอยมาก เนื่องจากไมไดรับการประชาสัมพันธจากทางภาครัฐอยาง
เพียงพอ และไมไดเปนผูที่ไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมายนี้โดยตรง กลุมที่มีความรูระดับ
มากจนถึงปานกลาง เปนกลุมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ทั้งทหาร ตํารวจ กลุมผูพิพากษาและอัยการ
ขาราชการและกลุมสื่อที่ทํางานลงพื้นที่ในประเด็นผลสัมฤทธิ์ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญเห็น
วาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการควบคุมและปองปรามการเกิดสถานการณความไมสงบ และ
ประเมินวา ประสบผลสําเร็จในการตรึงสถานการณไมให รุนแรงกวาที่ เปนอยูเห็นควรที่จะ
ประกาศใชตอไป ในประเด็นดานผลกระทบ กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาในดานบวกทําให
เจาหนาที่สามารถทํางานไดคลองตัวขึ้น แตในขณะเดียวกันก็มีผลกระทบดานลบอยางกวางขวาง
จากการปฏิบัติหนาที่โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายฉบับนี้ โดยเฉพาะอยางย่ิง การใชอํานาจตาม
กฎหมายของเจาหนาที่ เกิดขอวิพากษเก่ียวกับกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลกระทบตอการ
ดําเนินวิถีชีวิต ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการวิจัยครั้งนี้ แบงไดเปน 2 แนวทาง คือ 1. หากจะขยาย
เวลาการประกาศใชกฎหมาย ควรมีมาตรการและกลไกที่รัดกุมย่ิงขึ้นในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายและเกิดผลกระทบดานลบใหนอยที่สุด และ
2.หากรัฐบาลจะยกเลิกการใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินในจังหวัด
ชายแดนภาคใตนั้น รัฐบาลควรจะใชกฎหมายพิเศษฉบับอ่ืนมาใชในพื้นที่แทน เชน พระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 แตควรมีการศึกษาอยางละเอียดกอน
นํามาใช

จากการไดวิเคราะหทฤษฎีการบริหารจัดการจึงไดนําแนวคิดของ Luther Gulick และ L.
Urwick มานําเสนอเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการในสถานการณฉุก เฉิน
กรณีศึกษากรมธุรกิจพลังงานกับกรณีเหตุการณ นปช. ซึ่งแนวคิดนี้มีลักษณะคลายคลึงหรือ
ใกลเคียงกับแนวคิดของ Fayol (POCCC) เนื่องจาก Gulick ไดนําแนวคิดของ Fayol มาขยายเทา
นั้นเอง ซึ่งหากพิจารณาอยางถ่ีถวนแลวก็มีเนื้อหาที่ใกลเคียงกัน แต POSDCoRB จะมีขั้นตอนที่
ละเอียดมากกวา ทําใหเขาใจภาพที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้น


