ความมั่นคงเมือง:การบริหารจัดการด้านรักษาความปลอดภัยอาคารในมุมมองภาคเอกชน
นายสุรเธียร จักรธรานนท์1
ความมั่นคงเมืองในบริบทของการบริหารจัดการด้านรักษาความปลอดภัยอาคารใน
มุมมองภาคเอกชน2 เป็นส่วนหนึ่งของการเสวนาเรื่อง ความมั่นคงเมือง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ของสถาบันทางสังคมที่ดารงอยู่ในโลกสมัยใหม่ แต่ในอีกด้านหนึ่งเมืองโดยทั่วไปแล้ว มี
ความเปราะบาง คือ เป็นเป้าหมายอ่อนแอ หรืออีกนัยหนึ่งคือ เมืองเป็นเป้าหมายที่ระวัง
ป้องกัน ได้ย ากไม่มีความแข็งแรงทนทานในการถูกโจมตี สภาพเช่นนี้ ทาให้การใช้ความ
รุนแรงกระทาต่อตัวเมืองไม่ว่าจะเหตุผลของการทาลายล้างหรือเหตุผลของการโฆษณาชวนเชื่อ ภารกิจสาคัญของนักความ
มั่นคงร่วมสมัยก็คือ การประเมินภัยคุกคามต่อความมั่นคงเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินเป้าหมายการโจมตี จะ
เกิด ขึ้น ที่ไ หน อย่า งไร เมื่อ ใด และที่สาคัญ จะมีม าตรการในการป้อ งกัน รองรับ สถานการณ์ก ารก่อเหตุรุนแรงใน
เมืองที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร
ในมุมมองเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของอาคารของภาคเอกชน สิ่งสาคัญ คือ การบริหารจัดการด้านการ
รักษาความปลอดภัย
อาคาร สถานที่ การเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุและการจัดการบริหารความเสี่ยงอาคาร และการวางมาตรการ
รักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่
การบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่
ภาคเอกชนคล้ายกับภาคราชการ กล่าวคือ ปัจจัยที่จะทางานได้หรือไม่ได้ คือ ต้องมีการประเมินความเสี่ยง
ประเมินสถานการณ์ ภาคเอกชนไม่มีขีดความสามารถที่จะประเมินสถานการณ์เหมือนกั บภาครัฐ เพราะไม่มีข้อมูล
ข่าวสารข่าวกรองทั้งหลาย ซึ่งข้อมูลข่าวสารข่าวกรองมีความจาเป็นอย่างมาก เพราะไม่ สามารถที่จะดูแลอาคารได้
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๓๖๕ วัน หรือเตรียมความพร้อมในการป้องกันได้ ต ลอด ๓๖๕ วัน การเฝ้า ระมัด ระวัง อย่า ง
เข้มงวดคงจะเหนื่อยมาก ถ้าบริหารหรือดูแลแบบนั้น
ความแตกต่างของสถานการณ์ที่เตรียมพร้อมกับไม่เตรียมพร้อม หมายถึง การจัดกาลังการปรับบทบาทของคน
ที่บริหารหรือดูแลอยู่ ยกตัวอย่างเช่น ในอาคารจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทาหน้าที่ตรวจตราหน้าลิฟต์ก่อนขึ้น
อาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะมีหน้าที่อยู่ ๒ ด้าน คือ การบริการพนักงานในอาคารและดูแลความ
ปลอดภัย สาหรับในยามที่เกิดเหตุวิกฤต เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมดจะมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือ การดูแล
รักษาความปลอดภัย
การเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุและการจัดการบริหารความเสี่ยงอาคาร
สาหรับภาคเอกชน เรื่องที่ต้องเตรียมพร้อมในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินกับการจัดองค์กรในยามปกติ การจัดองค์กร
จะไม่เหมือนกัน ต้องชี้ให้ชัดว่า อานาจการตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์อยู่ที่ผู้บริหารคนใด ซึ่งเป็นเรื่องยากที่สุดของ
ภาคเอกชนโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉิน อานาจในการตัดสินใจจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ
สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเกิด ข่มขู่ลอบวางระเบิดแทบจะไม่มีใครกล้าตัดสินใจที่จะปิดห้าง
หรืออพยพคนออกจากห้าง เพราะหมายถึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจหรือความสูญเสียทางการค้า ทุกคนจะเลี่ยงการ
ตัดสินใจและผลักภาระไปให้คนอื่นๆ ที่มีอานาจเหนือกว่า เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการจัดการหรือวางตาแหน่งผู้มีอานาจใน
การตัดสินใจอย่างชัดเจนในกรณีฉุกเฉินอย่างนี้ จะทาอะไรไม่ถูก
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-๒โดยทั่วไปอานาจการตัดสินใจจะอยู่ที่ผู้จัดการอาคารสถานที่ หรืออยู่ที่ผู้จัดการทั่วไปและในเวลาที่เกิดเหตุ
วิกฤตจะต้องติดต่อหรือสื่อสารกับกรรมการผู้จัดการหรือรองกรรมการที่รับผิดชอบโดยตรงทันที ทั้งนี้ ระยะเวลาในการ
ตัดสินใจเหล่านี้ มีน้อยมากเพียงประมาณ ๕ นาทีเท่า นั้น ในการตัดสินใจที่จะปิดหรือไม่ปิด จะอพยพหรือไม่อพยพ
การจัดองค์กรตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่จาเป็นมาก และหากผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงไม่อยู่ อานาจในการ
ตัดสินใจรองลงมาเป็นใคร ต้องกาหนดให้ชัดเจน
การวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่
เวลาวางมาตรการในตัวอาคาร ระบุถึงความเสี่ยงที่จะป้องกัน จะป้องกันความเสี่ยงจากอะไร เช่น ป้องกัน
ความเสี่ยงจากคาร์บอมบ์ ป้องกัน ความเสี่ย งจากจักรยานยนต์/มอเตอร์ไซค์บอมบ์ ป้องกัน ความเสี่ย งจากระเบิ ด
แสวงเครื่อ ง หรือ ป้อ งกัน ความเสี่ย งจาก การก่อ วินาศกรรมในการวางเพลิ ง การป้องกันเหล่านี้ จะทาให้การวาง
มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย การจัดการมันแคบและชัดเจนมากขึ้น เช่น อาคารจอดรถสนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร
จอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ลาดพร้าว วิธีการจัดการ มีวิธีการที่แตกต่างกัน ที่ สนามบิน
สุวรรณภูมิจะเอากระจกมาส่องใต้ท้องรถ มองหาอะไรบางอย่างที่จะติดอยู่ใต้ท้องรถโดยเฉพาะบริเวณถังน้ามัน จะขอ
ตรวจรถทุกคัน การตรวจค้นท้ายรถกับ ใต้ท้องรถ หมายถึงการคาดคะเน บริเวณที่จะบรรทุกระเบิด TNT ได้จะเป็น
บริเวณท้ายรถยนต์ แล้วบางแห่งจะเข้มงวดคนที่ตรวจค้นรถยนต์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อีกคนจะคอยจ้องหน้า
คนขับรถก็จะทางานพร้อมกัน เพราะว่า คนที่ขนระเบิดจะมีพิรุธ มาตรการเหล่านี้ หมายถึง การเพ่งเล็งจุดที่ทาให้เกิดปัญหา
พื้นที่เสี่ยงต่อการก่อวินาศกรรมของอาคาร
ความเสี่ ย งของอาคารส่ ว นใหญ่ คื อ ๑) จุ ด ที่ มี ส ารขยายแรงระเบิด ตั้ง อยู่ คือ ถัง แก๊ส ๒) ถัง น้ามั น
ส ารองของเครื ่อ งปั ่น ไฟ ๓) หม้อ แปลงไฟฟ้า ถ้าเกิดระเบิดอาคารนั้นจะไม่มีพลังงานใช้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ๔)
ห้ องน้ า ส่ ว นใหญ่จ ะเป็ น ห้ องเก็บ ไม้กวาด เก็บไม้ถูพื้น เก็บน้ายาล้ างห้ องน้า และเป็นจุดที่ล่ อแหลมที่สุ ด เพราะ
บุคคลภายนอก
จะสามารถเข้ามาถึงได้ง่าย ๕) ห้องเจเนอเรเตอร์ ซึ่งคนสามารถเอาระเบิดแสวงเครื่องตั้งไว้ได้ง่าย ๖) บันไดหนีไฟ การ
เก็บของประเภทกล่องกระดาษไว้ในบริเวณนี้เป็นจุดเสี่ยงล่อแหลมต่อการลอบวางระเบิด ๗) ถังขยะบริเวณมุมตึกจะ
เป็นพื้นที่ซุกซ่อนระเบิดได้เป็นอย่างดี
การรักษาความปลอดภัยของอาคาร
อาคารที่บริหารเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงคือ อาคารชินวัตร ๓ ซึ่งเป็นของคุณทักษิณ ชินวัตร การถูกข่มขู่ลอบ
วางระเบิดเรียกว่าเป็นรายสัป ดาห์ เจ้าหน้าที่ทางานที่อาคารดังกล่าวอยู่กันอย่างหวาดผวา จึง ต้องสอนวิธีป้องกัน
ดู แ ลตั ว เอง จะไปหวั ง พึ่ ง หน่ ว ยข่ า วกรอง เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ หน่ วยท าลายล้ างวั ตถุ ระเบิ ด (Explosive Ordnance
Disposal – EOD) อย่างเดียวไม่ได้
สาหรับกรณีนี้สามารถนาการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่อง ที่ตั้งของคลังน้ามันที่อาจจะถูกลอบก่อวินาศกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาลายคลังน้ามัน ด้วยการถูกยิงด้วยจรวดอาร์พีจี ทั้งนี้ เจ้าของคลังน้ามันได้เตรียมการป้องกัน
การถูกลอบยิงจรวดอาร์พีจี – ๔๑ โดยเจ้าของคลังน้ามันใช้วิธีเจรจาขอสิทธิ์ในพื้นที่รอบบริเวณคลังน้ามันทั้งหมดจาก
เจ้าของที่ดินรอบๆ บริเวณ ไม่ให้ก่อสร้างหรือปลูกต้นไม้ใหญ่ จึ ง ทาให้ ใ ครที่ เ ข้ า ไปหวั ง ทาลายวิ น าศกรรมจะเป็ น
การยาก คื อ เขาป้องกันความเสี่ยงได้ดีพอสมควร ซึ่งต่างจากคลังน้ามันในสมัยรุ่นเก่า ที่ตั้งอยู่ริมถนน การถูกลอบ
ก่อวินาศกรรมง่ายนิดเดียวเพียงแค่ จอดจักรยานยนต์ แล้ว ยิงอาร์พีจี – ๔๔ แทบจะไม่มีอะไรป้องกันกับ การก่อ
วินาศกรรมหรือการทาลายล้างแบบนี้

-๓กรณีของผู้ค้าน้ามันอย่างบริษัทบางจาก ในห้วงที่ผ่านมา เกิดเหตุโรงกลั่นเกิดระเบิด โรงกลั่นบางจากจึงมี
มาตรการป้องกัน โดยกาหนดให้รถยนต์ รถกระบะที่จะเข้าสู่โรงกลั่นห้ามเป็นรถที่ติดตั้งแก๊ส เข้าสู่บริเวณโรงกลั่น ส่วน
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) กฎเกณฑ์ของ ปตท.มีอยู่ข้อหนึ่งว่า รถน้ามันของ ปตท.เข้าไปในพื้นที่ได้ แต่ ร ถ
น้ามัน ปตท.ต้องไม่มีคาว่า เดินถอยหลั ง ให้วิ่งไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียว เพราะ ปตท.ถือว่า การเดินรถถอยหลังนั้นมี
ความเสี่ยง เพราะฉะนั้นถ้าจะทาการค้ากับ ปตท. พื้นที่จะต้องใหญ่มาก พื้นที่ของธุรกิจขนาดเล็กๆ ไม่มีทางที่เข้ามาตรฐาน
ของ ปตท.ได้
สิ่งที่ภ าคเอกชนต้องเรีย นรู้ โดยเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคาร อย่างล่าสุด ดูสารคดีของท่า
อากาศยานสิงคโปร์ชางงี ตัวอาคารใหม่ ปรากฏว่า อาคาร ๓ ที่สร้างใหม่ กระจกที่ติดตั้งจะดามด้วยลวดสลิงชนิดหนึ่ง ซึ่ง
หมายความว่า เวลามีแรงระเบิดกระทาต่อตัวอาคารสนามบิน ตัวสลิงจะให้ความยืดหยุ่น เพราะฉะนั้น ตัวอาคาร ๓ สนามบิน
ชางงีจะรับแรงระเบิดได้มากกว่าอาคารผู้โดยสารทั่วโลก นี่คือ นวัตกรรมใหม่ของภาคเอกชนที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการ
ก่อวินาศกรรม
โดยสรุปแล้ว การวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ ต้องระบุถึงความเสี่ยงที่จะป้องกันจากอะไร
เช่น ป้องกันความเสี่ยง จากจักรยานยนต์/มอเตอร์ไซค์บอมบ์ ป้องกันความเสี่ยงจากระเบิดแสวงเครื่อง หรือป้องกันความ
เสี่ยงจากการก่อวินาศกรรมในการวางเพลิง การป้องกันเหล่านี้จะทาให้การวางมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย การ
จัดการมันแคบและชัดเจนมากขึ้น
------------------------------------

