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บทคัดย่อ

	 บทความนี้นำาเสนอแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อป้องกันเหตุ

วินาศกรรมและการก่อการร้ายตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับสากลและภายในประเทศ	

โดยเริ่มที่การให้คำานิยามของการก่อวินาศกรรมและการก่อการร้ายและผลกระทบที่มีต่อสังคม		

เปา้หมายของการคกุคามตลอดจนรปูแบบและวธิกีารของการคกุคาม	ในสว่นเนือ้หาของกระบวนการ

ออกแบบได้นำาเสนอการกำาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคคลากรต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ	

การประเมินสิ่งคุกคามและการจัดการความเสี่ยงเพื่อการจัดทำารายละเอียดเพื่อการออกแบบ		

การออกแบบในระดับผังบริเวณไปจนถึงการออกแบบระดับอาคาร	ซึ่งประกอบไปด้วยข้อพิจารณา

ในแง่มุมและความเหมาะสมต่างๆ	 เพื่อให้อาคารสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานได้

อย่างครบถ้วน

Abstract
	 This	article	proposes	a	design	guidelines	for	physical	environment	that	can	

discourage	sabotage	and	terrorism	activities	that	are	occurring	both	 international	

and	 domestic	 area.	 The	 paper	 studies	 the	 terminology	 of	 terrorism,	 its	 effects	

upon	the	society,	its	purposes,	as	well	as	modes	and	means	of	these	threats.	This		

paper	also	investigates	the	design	process	and	therefore	proposes	various	roles	and		

functions	for	the	design	team.	Further	findings	 includes	the	process	that	 involve	

threat	evaluation	and	risk	management	for	design	programming,	design	guidelines	

for	site	planning	and	building	design.

คำาสำาคัญ	:	การออกแบบ	วางผัง,	การก่อวินาศกรรม,	การก่อการร้าย,	การจัดการความเสี่ยง

Keywords	:	Planning	and	design,	Sabotage,	Terrorism,	Risk	management
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บทนำา
	 การออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างและสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพนัน้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ตอบสนองกบัพฤตกิรรมของผูใ้ชง้าน

อาคาร	(User)	ทีม่คีวามหลากหลาย	ตอบสนองกบักจิกรรม	(Activity)	

ที่เรียบง่ายไปจนถึงซับซ้อน	ตอบสนองกับบริบท	(Context)	ในมิติ

ตา่งๆ	เชน่ศลิปวฒันธรรม	ประวตัศิาสตร	์เศรษฐกจิ	สงัคม	ฯลฯ หาก

แต่เมื่อมีปรากฏการณ์ใดๆ	 เกิดขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นในทางสร้างสรรค์

หรือแม้แต่การใช้ความรุนแรง	 ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัจจัย

ต่างๆ	 ที่เป็นต้นทางของข้อมูลในกระบวนการออกแบบ	 นั่นคือ	

คน	กิจกรรม	และบริบท	

 กระบวนการออกแบบนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษา

ความปลอดภยัใหก้บัชวีติและทรพัยส์นิ	หากการออกแบบในระดบั

อาคารหรือในระดับผังบริเวณตลอดจนสภาพแวดล้อม	 ได้มีการ

ตระหนักถึงสิ่งคุกคามต่างๆ	 และการป้องกัน	 ตลอดจนมีการวาง

ผัง	(กายภาพ)	และวางแผน	(การจัดการ)	ไว้ล่วงหน้า	ก็จะสามารถ

ป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงไม่ให้เกิดขึ้น	 หรือแม้แต่อาจลดการ	

สูญเสียหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้

นิยาม
 “การก่อวินาศกรรม”	 หมายถึง ตามพระราชบัญญัติ

ปอ้งกนัภยัฝา่ยพลเรอืน	พ.ศ.	2522	ใหค้ำานยิาม	การกอ่วนิาศกรรม

ไวว้า่	“การกระทำาใดๆ	อนัเปน็การมุง่ทำาลายทรพัยส์นิของประชาชน

หรือของรัฐ	หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค	หรือการรบกวนขัดขวาง

หน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใดๆ	 ตลอดจนการประทุษร้าย

ต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้ เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง	

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ

	 “การก่อการร้าย” หมายถึง ประเทศไทยมีกฎหมาย

เกี่ยวกับการก่อการร้ายไว้ในประมวลกฎหมายอาญาในหมวด	 4		

วา่ดว้ยความผดิตอ่สมัพนัธไมตรกีบัตา่งประเทศตัง้แตม่าตรา	135/1		

ถึง	 มาตรา	 135/4	 แต่อย่างไรก็ดีมีผู้ให้คำาจำากัดความของ	 “การ

ก่อการร้าย”	(Terrorism)	ไว้อย่างกว้างขวางและหลากหลาย	ดังที่	

โบแอส	กาเนอร์1		เสนอว่า	“การก่อการร้ายคือการเจตนาใช้	หรือ

คุกคามว่าจะใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนหรือเป้าหมายพลเรือนเพื่อ

บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมือง”	 โดยคำาว่าเป้าหมายพลเรือนจะ

รวมถงึสถานทีท่ำาการของรฐับาลหรอืเอกชน	หรอืสถานทีส่ว่นบคุคล

กไ็ด	้ถงึจะมคีำานยิามทีค่ลมุเครอืและไมม่ขีอ้สรปุทีช่ดัเจนของคำาวา่	

“การกอ่การรา้ย”	แตเ่ปน็ทีแ่นช่ดัวา่การกอ่การรา้ยมผีลกระทบตอ่

สังคม	โดยเฉพาะสังคมเมืองเป็นอย่างยิ่ง	อีกทั้ง	“การก่อการร้าย”	

นั้นมีลักษณะที่เป็นทั้ง	 “เป้าประสงค์”	 และ	 “เครื่องมือ”	 ในการ

สร้างความรุนแรงในตัวของมันเอง

1	 Boaz	Ganor,	‘Dfining	Terrorism:	Is	One	Man’s	Terrorist	Another	Man’s	Freedom	Fighter?’	The	International	Policy	Institute	for	Counter-

Terrorism,	23	September	1998.	(http://ict.org.il/)		สุรเธียร	จักรธรานนท์,	วินาศกรรมกลางเมือง,	กรุงเทพฯ	:	มติชน,	2548

แผนภูมิที่ 1 แสดงใหเ้หน็เปา้หมายการโจมตขีองผูก้อ่การรา้ยสากล พบวา่มกีารกระทำาตอ่เปา้หมายทางธรุกจิพลเรอืนมากทีส่ดุ ทีม่า : FEMA 426, Reference 

Manual to Mitigate Potential Terrorist Attacks Against Buildings, December 2003 หน้า 1-3
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สถานการณ์
	 เงือ่นไขทีจ่ะนำาไปสูก่ารกอ่วนิาศกรรมและการกอ่การรา้ย

ทั้งระดับสากลและระดับภายในประเทศ	 ได้แก่	สถานการณ์ความ	

ไมส่มดลุของอำานาจ	สถานการณช์นกลุม่นอ้ย	และการเปลีย่นแปลง

ทางการเมือง	เมื่อพิจารณาสถานการณ์ต่างๆ	แล้ว	พบว่ามีเงื่อนไข

สอดคล้องที่จะนำาไปสู่การก่อวินาศกรรมและการก่อการร้ายได้

ทั้งระดับสากลและระดับภายในประเทศ	 หากแต่ไม่มีผู้ใดสามารถ

คาดการณ์ถึง	 “สถานที่”	 และ	 “เวลา”	 ที่แน่นอนได้	 นอกจาก	

ผู้ก่อการร้ายที่วางแผนก่อเหตุ2

สถานที่เป้าหมายของการก่อวินาศกรรมและการก่อ 
การร้าย
	 สถานทีเ่ปา้หมายจะตอ้งเปน็สถานทีท่ีเ่มือ่ถกูกระทำาแลว้

จะทำาให้เกิดความหวาดกลัวและมีผลกระทบในวงกว้างของสังคม	

ทั้งนี้	 “การทำาให้เกิดความหวาดกลัวในวงกว้าง”	 จะมีผลอย่างยิ่ง

ต่อความเชื่อมั่นในการบริหารอำานาจรัฐ	 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเป็นพื้นฐานของการดำารง

อยู่ของสังคม	 ตลอดจนเสถียรภาพของรัฐบาลที่ผู้ก่อการร้าย	

และผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัการกอ่การรา้ยคาดหวงัจะใหม้กีารเปลีย่นแปลง	

	 อาคารสถานทีท่ีอ่าจจะเปน็เปา้หมายของการกอ่การรา้ย

และวินาศกรรมนั้น	อาจมีความเป็นไปได้	ทั้งระบบ	สาธารณูปโภค	

ระบบขนส่งมวลชน	ที่ทำาการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ	สถานที	่

ทางศาสนา	 ศูนย์การค้า	 ที่ทำาการธุรกิจเอกชน	 สถานที่ท่องเที่ยว	

หรือแม้กระทั่งสถานที่พักอาศัยของบุคคลสำาคัญเชิงสัญลักษณ์	

รูปแบบของการคุกคาม
	 การก่อวินาศกรรมและการก่อการร้ายมีรูปแบบที่หลาก

หลายเพราะมักเกิดขึ้นในเขตเมืองซึ่งผู้ก่อการร้ายสามารถหา

ส่วนประกอบต่างๆ	 มาประดิษฐ์เป็นอาวุธในลักษณะแสวงเครื่อง		

(Improvised	 weapon)	 นอกเหนือจากการใช้วัตถุระเบิดแล้ว	

ยังมีรูปแบบอื่นๆ	 ในการก่อวินาศกรรมและก่อการร้ายได้อีก		

ดังที่แสดงไว้ในแผนภูมิที่	2

2	 สุรเธียร	จักรธรานนท์,	วินาศกรรมกลางเมือง,	กรุงเทพฯ	:	มติชน,	2548

แผนภูมิที่ 2  แสดงให้เห็นเป้าหมายการโจมตีของผู้ก่อการร้าย รูปแบบของการโจมตี และจำานวนการสูญเสีย เฉพาะในปี พ.ศ. 2545 ที่มา : FEMA 426, 

Reference Manual to Mitigate Potential Terrorist Attacks Against Buildings, December 2003 หน้า 1-3

	 จากแผนภูมิที่	 2	 พบว่าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ

พลเรือน	 มีวิธีการโจมตีส่วนใหญ่โดยใช้ระเบิด	 และทำาให้มีการ	

สญูเสยีจำานวนมาก	เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถติขิองการคกุคามสว่นใหญ่	

สามารถให้รายละเอียดและสรุปเป็นกลุ่มตามชนิดของอาวุธและ	

วธิกีารตา่งๆ	ทีม่โีอกาสเกดิขึน้กบัเปา้หมายเฉพาะ	“ทางกายภาพ”	

ได้ดังนี้
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การใช้ระเบิด (Explosive Threats)

	 รปูแบบของการใชร้ะเบดิเพือ่โจมตนีัน้	มคีวามหลากหลาย

ทั้งรูปแบบและขนาด	 สารระเบิดแรงสูงโดยตรงได้แก่สารจำาพวก	

TNT,	C4,	RDX,	PETN,	Power	Gel	เปน็ตน้	สว่นรปูแบบตา่งๆ	ของ

การนำาระเบดิไปยงัพืน้ทีเ่ปา้หมายนัน้	ผูก้อ่การรา้ยสามารถประกอบ

ระเบิดเข้ากับวัตถุสิ่งของต่างๆ	 ตลอดจนยานพาหนะ	 เช่น	 ระเบิด

รถยนต์	 (Car	 Bomb)	 ระเบิดบรรจุในกระเป๋าหรือกล่อง	 ระเบิด	

ไปรษณีย์	 ระเบิดรถจักรยานยนต์	 เป็นต้น	 ซึ่งการออกแบบพื้นที่

สำาหรับการตรวจค้นจำาเป็นต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน	 สามารถแยก

บุคคลหรือยานพาหนะที่ต้องสงสัยออกจากเส้นทางการสัญจร

หลักเพื่อทำาการค้นหาอย่างละเอียดโดยไม่กีดขวางการสัญจรปกต	ิ

หากมีการออกแบบผนังหรือสิ่งกีดขวาง	(Obstruction)	ทำาหน้าที่

จำากดัขอบเขตของการระเบดิจะชว่ยใหบ้รเิวณอืน่ๆ	ของสถานทีน่ัน้	

ตลอดจนพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่เอกชนข้างเคียงให้มีความ

ปลอดภัยมากขึ้นได้

การใช้สารพิษ (C - Chemical Agents)

	 การแพร่สารพิษในอาคารที่มีระบบปรับอากาศสามารถ

ทำาไดด้ว้ยการนำาไปวางไวใ้นหอ้งจา่ยลมเยน็	(AHU.	:	Air	Handling	

Unit)	หรือนำาไปวางไว้ช่องรับอากาศบริสุทธิ์ภายนอก	(Fresh	Air	

Intake	 Grille)	 ซึ่งมักจะเป็นจุดที่ถูกละเลยจากการรักษาความ

ปลอดภัย	ดังนั้น	การออกแบบระบบปรับอากาศของอาคารจึงควร

พจิารณาตำาแหนง่ของอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา่ยอากาศโดยตรง

ไปยังพื้นที่อาคาร

การใช้สารชีวภาพ (B - Biological warfare Agents)

	 การกอ่วนิาศกรรมและการกอ่การรา้ยโดยใชอ้าวธุชวีภาพ

นัน้	ผูก้อ่การรา้ยจะใชเ้ชือ้โรครา้ยแรงบางชนดิมาแพรเ่ชือ้กระจายให้

ติดต่อไปในผู้คน	สัตว์	หรือพืช	ในวงกว้าง	โดยสามารถไปได้ทั้งทาง

อากาศ	การสัมผัส	การกินดื่ม

สารปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี (R – Radiological Attacks)

	 ผู้ก่อการร้ายบางกลุ่มใช้อาวุธที่เรียกว่า	 “Dirty	 Nuke”	

หรือ	“Dirty	Bomb”	ซึ่งเป็นส่วนประกอบด้วยวัตถุระเบิดธรรมดา

รว่มกบัวตัถกุมัมนัตภาพรงัสี	มคีวามมุง่หมายใหม้กีารแพรก่ระจาย

ของกัมมันตภาพรังสีในบริเวณที่เป็นเป้าหมายถึงแม้จะไม่ให้ผล

เทียบเท่ายูเรเนียมหรือพลูโตเนียม	 แต่ระเบิด	 “Dirty	 Bomb”		

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปริมาณสูง

แนวความคิดและหลักการออกแบบ
กำาหนดบทบาท

 เจ้าของอาคาร

	 จะเป็นผู้กำาหนดขอบเขตและให้ข้อมูลแก่ผู้ออกแบบ		

ในเรื่องของจุดอ่อน	 (Vulnerability)	 และสิ่งคุกคาม	 (Threat)		

ที่มีต่อ	บุคคล	ข้อมูลข่าวสาร	และทรัพย์สิน	(PIP	–	People	Infor	

mation	 Property	 ต้องมีการเตรียมการข้อมูลที่มีรายละเอียดใน

แตล่ะสว่นครบถว้น	เชน่	การจดัลำาดบัความสำาคญั	การกำาหนดระดบั

ของการป้องกัน	เป็นต้น

	 ผู้ใช้งานอาคาร ผู้อยู่อาศัย พนักงาน

	 ผู้ใช้งานอาคาร	ผู้อยู่อาศัย	และพนักงานเป็นผู้ที่ได้รับผล	

โดยตรงเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่อาจเป็นเป้าหมายของการก่อ

วินาศกรรม	 มุมมองของบุคคลเหล่านี้จะต้องถูกรวบรวมและ

วิเคราะห์โดยที่ปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยและส่งผ่านไป

ยงัสถาปนกิในขัน้ตอนของการจดัทำารายละเอยีดเพือ่การออกแบบ

 ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่

	 ทำาหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้อาคารและสรุปเป็นข้อ

พิจารณาต่างๆ	 ในการออกแบบ	 รวมถึงการกำาหนดระดับของการ

รักษาความปลอดภัยสำาหรับพื้นที่ต่างๆ	 การกำาหนดจุดหรือแนว

เฝ้าระวัง	การควบคุมการเข้าถึงพื้นที่	การเข้าออก	ตลอดจนถึงการ

จัดการและการจัดกำาลังคนสำาหรับงานรักษาความปลอดภัย

 สถาปนิก

	 ประมวลข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภัยเพื่อ

ประสิทธิผลของการออกแบบพื้นที่	 (Space)	 และทางสัญจร	

(Circulation)	ทั้งนี้ต้องเรียนรู้เข้าใจสิ่งต่อไปนี้	ได้แก่

 - วิเคราะห์ข้อมูลด้านความต้องการของพื้นที่ให้

ชดัเจน	โดยพจิารณาประเดน็ตา่งๆ	ทัง้พฤตกิรรมผูใ้ชง้าน	กฎหมาย	

ความมุง่หมายในการเขา้ใชพ้ืน้ที่	ขอ้กำาหนดดา้นความตอ้งการและ

ข้อควรระวังของแต่ละพื้นที่	 เป็นต้น	 สิ่งเหล่านี้จะถูกใช้ในขั้นตอน

การจดัทำารายละเอยีดเพือ่การออกแบบ	(Programming	process)

 - เรียนรู้เทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการ

รักษาความปลอดภัยจะทำาหน้าที่ประเมินค่าของเครื่องมือหรือ

อุปกรณ์ที่จะนำามาใช้ในอาคาร	 สถาปนิกจะต้องเข้าใจหลักการ	

พื้นฐานของการรักษาความปลอดภัยและข้อกำาหนดต่างๆ		

ของอุปกรณ์เหล่านั้น

 - เขา้ใจถงึความมุง่หมายของ “งานสถาปตัยกรรม” 

การออกแบบเป็นการบูรณาการ	(Integration)	ของหลายๆ	สิ่งที่มี

ความซับซ้อน	บางครั้งความต้องการ	(Requirement)	หรือความ
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มุ่งหมาย	(Intention)	มีลักษณะขัดแย้งกันในตัว	เมื่อมีแนวคิดการ

ออกแบบเพือ่รกัษาความปลอดภยัจะตอ้งทำาใหก้ลมกลนืกบัลกัษณะ

พืน้ฐานของประเภทอาคารนัน้ๆ	ใหม้ากทีส่ดุและใหม้ปีระสทิธภิาพ

มากที่สุด

อะไรคือสิ่งที่ต้องปกป้องจากการคุกคาม

	 บุคลากร (People) :	บุคลากรที่ต้องได้รับการปกป้อง

จากการคุกคามได้แก่	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ผู้ใช้บริการ	 ผู้ให้บริการ		

ผูบ้รหิาร	ตลอดจนผูใ้ชอ้าคารทัง้หมด	ตอ้งไดร้บัการปอ้งกนัจากเหตุ

ร้ายต่างๆ	 เช่น	 การจู่โจมเข้าทำาร้าย	 การลักพาตัว	 การฆาตกรรม	

เป็นต้น	

	 ข้อมูลข่าวสาร (Information) : ข้อมูลข่าวสารสำาคัญ

อาจจะอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเลคทรอนิคส์	 แฟ้มงาน	 ข้อมูล

ทางการเงิน	พิมพ์เขียว	เอกสาร	บันทึก	เป็นต้น	ต้องรู้ว่า	ข้อมูลนั้น

ถูกเก็บรักษาไว้โดยใคร	 เก็บไว้ที่ใด	 ในรูปแบบใด	การเข้าถึงข้อมูล

เหล่านั้นทำาด้วยวิธีการใด	เมื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการเข้า

ถงึขอ้มลูแลว้จงึทำาการออกแบบเพือ่หาวธิปีกปอ้งขอ้มลูขา่วสารนัน้

	 ทรพัยส์นิ (Property) :	ในทีน่ีห้มายถงึทัง้อาคารสถานที	่

ยานพาหนะ	และสว่นประกอบอืน่ๆ	ตลอดจนระบบสาธารณปูโภค	

ผูอ้อกแบบจะตอ้งไดร้บัทราบขอ้มลูจากเจา้ของงานและเจา้หนา้ทีท่ี่

เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยถึงการจัดลำาดับความสำาคัญ

ของทรัพย์สินและข้อสรุปเกี่ยวกับระดับของการป้องกันทรัพย์สิน

แต่ละประเภท

การประเมินความเสี่ยง	

ภาพที่ 1   กระบวนการประเมินปัจจัยต่างๆ นำาไปสู่การตัดสินใจจัดการความเสี่ยง ที่มา : FEMA 426, Reference Manual to Mitigate Potential 

Terrorist Attacks Against Buildings, December 2003 หน้า 1-5
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	 ในการประเมินเพื่อจัดการความเสี่ยงต้องมีการพิจารณา

ปัจจัยหลายส่วนดังแสดงในรูปที่	 1	 ส่วนแรกของกระบวนการ

เป็นการประเมินคุณค่าทรัพย์สิน	 (Asset	 value	 assessment)		

ทีต่อ้งการปกปอ้ง	สว่นที	่2	เปน็การประเมนิการคกุคามในดา้นการ

กำาหนดรูปแบบ	ระบุชนิดและโอกาสของการคุกคามต่างๆ	ในส่วน

ที่	 3	 เป็นการประเมินจุดอ่อนของการรักษาความปลอดภัยและ

แนวทางการระงับหรือบรรเทาหากมีการคุกคามเกิดขึ้น	 ส่วนที่	 4	

เป็นกระบวนการประเมินความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลจากกระบวนการ

ส่วนที่แล้วในการกำาหนดค่าระดับของความเสี่ยงที่มีต่อทรัพย์สิน

ส่วนต่างๆ	มีการ

	 ประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนเพื่อนำาไปจัดลำาดับ

ความสำาคัญ	(Prioritization)	สำาหรับการออกแบบและการจัดการ	

และในสว่นที	่5	เปน็กระบวนการตดัสนิใจดา้นการจดัการความเสีย่ง	

(Risk	management)	 ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการต่างๆ	 นี้จะถูก

นำาไปใช้ในขั้นตอนการจัดทำารายละเอียดเพื่อการออกแบบอาคาร

ในส่วนของสถาปนิกและวิศวกรในขั้นตอนต่อไป

แนวทางการออกแบบ
	 หลังจากได้ประเมินคุณค่าและความเสี่ยงตลอดจนได้

ข้อสรุปถึงการตัดสินใจในกระบวนการจัดการความเสี่ยง	 (Risk	

management)	 ซึ่งประกอบด้วยการ	 “วางผัง”	 ทางกายภาพ	

(Environmental	design)	และการ	“วางแผน”	การจัดการรักษา

ความปลอดภัย	 (Management)	 แล้วนั้น	 ในบทความนี้จะขอนำา

เสนอแนวทางการออกแบบทางกายภาพในสองระดับ	คือระดับผัง

บริเวณ	และระดับอาคาร

การออกแบบระดับผังบริเวณ (Layout design)

	 - การใชป้ระโยชนท์ีด่นิ (Land use design) ตอ้งมี

การพิจารณาแง่มุมและข้อจำากัดในมิติต่างๆ	 เช่น	 กฎหมาย	

ข้อกำาหนดต่างๆ	 ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น	 อันที่จริงแล้วข้อ

กำาหนดต่างๆ	เช่น	การจำากัดความสูง	ความหนาแน่น	การกำาหนด

เขต	(Zoning)	การกำาหนดระยะรน่	(Set	back)	ตา่งมคีวามมุง่หมาย	

ในการลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของการใช้ประโยชน์

ที่ดินอยู่ในตัว	 ผู้ออกแบบควรพิจารณาแง่มุมของการออกแบบทั้ง

แง่มุมภายนอก	 (External	 aspects)	 ได้แก่สภาพพื้นที่โดยรอบ		

รปูแบบการกอ่สรา้ง	ผูอ้ยูอ่าศยับรเิวณใกลเ้คยีง	กจิกรรม	เพือ่ทีจ่ะหา	

วิธีการป้องกันทรัพย์สินจากโอกาสในคุกคาม	 และต้องพิจารณา	

แง่มุมภายใน	(Internal	aspects)	ได้แก่	กายภาพของพื้นที่ในเขต

ที่ดิน	ระยะถอยห่าง	(Stand-off)	เป็นต้น

	 - การวางตำาแหนง่อาคาร (Building placement)

ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของพื้นที่	 การวางอาคารให้เกาะกลุ่มใน

พื้นที่เดียวกัน	 (Clustered)	 หรือกระจายตัว	 (Dispersed)	 ต่างมี

ข้อดีข้อเสียต่างกัน	 สำาหรับการออกแบบให้มีการเกาะกลุ่มอาคาร

นัน้	จะทำาใหเ้ปน็เปา้หมายทีง่า่ยตอ่การโจมต	ีและจะมคีวามเสยีหาย

หรือผลกระทบต่ออาคารอื่นๆ	ได้	แต่อย่างไรก็ดี	การเกาะกลุ่มของ

สว่นทีต่อ้งการความปลอดภยัสงูไวด้ว้ยกนัจะทำาใหม้รีะยะถอยหา่ง	

(Stand-off)	จากเขตอันตรายและมี	“พื้นที่ป้องกัน”	(Defensible	

space)	 ที่ออกแบบล่วงหน้าไว้ได้	 นอกจากนี้ยังสามารถควบคุม

จำานวนและความถีใ่นการเขา้ออกพืน้ที่	อกีทัง้ยงัไมจ่ำาเปน็ตอ้งมจีดุ

ตรวจการณ์มากนัก

ภาพที่ 2   การเลือกจัดกลุ่มอาคารแบบกระจายตัวหรือกระจุกตัว มีผลต่อ

การรักษาความปลอดภัย และระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจาก

การคุกคาม การจัดกลุ่มอาคารแบบกระจายตัวจะทำาให้ลดความ 

เสียหายที่เกิดขึ้นในภาพรวมได้
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ภาพที่ 3 การออกแบบกลุ่มอาคารให้มีความสามารถในการตรวจการณ์ 

(Surveillance) ได้รอบบริเวณ

ที่มา : FEMA 426, Reference Manual to Mitigate Potential 

Terrorist Attacks Against Buildings, December 2003 

หน้า 2-8

 - การหันทิศทาง (Orientation)

	 การหันทิศทางมีผลต่อทั้งเรื่องการบริโภคพลังงาน

ในอาคารและมีผลในเรื่องความปลอดภัย	 การออกแบบให้ด้าน

อาคารที่หันไปยังที่สาธารณะ	 เช่นถนน	 ที่จอดรถ	 เป็นผนังทึบ

อาจมีผลดีต่อเรื่องการรักษาความปลอดภัย	 แต่ก็เป็นข้อจำากัด

สำาหรบัการตรวจการณพ์ืน้ทีภ่ายนอกและสภาพแวดลอ้มในอาคาร		

การหันทิศทางเพื่อการระบายอากาศธรรมชาติอาจเป็นโอกาสให้

ถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมีหรือสารชีวภาพที่มากับอากาศ	 ผู้ออกแบบ

ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงและความคุ้มค่า

 - ที่เว้นว่าง (Open space)

	 การกำาหนดที่เว้นว่าในผังบริเวณทำาให้เพิ่มโอกาสใน

การตรวจการณ์ผู้บุกรุก	 ยานพาหนะ	 และทำาให้มีระยะถอยห่าง		

(Stand-off)	จากสิง่คกุคาม	โดยเฉพาะผลกระทบจากการโจมตดีว้ย

วัตถุระเบิดจะเบาบางลงตามระยะห่างจากจุดระเบิด	 การมีพื้นที่

เว้นว่างทำาให้มีการระบายนำ้าฝนตามธรรมชาติให้ไหลซึมลงดินจึง

ลดความต้องการระบบระบายนำ้าที่เป็นจุดอับซึ่งอาจเป็นที่ซุกซ่อน

อาวุธหรือวัตถุอันตรายต่างๆ	 หากที่เว้นว่างมีลักษณะเป็นที่ชุ่มนำ้า	

(Wetland)	จะสามารถใช้การออกแบบให้เป็นแนวควบคุมการเข้า

ออกของยานพาหนะได้

ภาพที่ 4 ระยะถอยห่าง(Stand-off) และพื้นที่ระวังป้องกัน (Defensive 

space)

	 - การสัญจร (Circulation)

	 ออกแบบให้ลดความเร็วในการสัญจรลงให้น้อยที่สุด	

ไม่ควรให้มีแนวถนนพุ่งตรงไปยังอาคาร	 (Perpendicular	 line)		

แต่ควรออกแบบให้มีการเข้าถึงอาคารแบบขนาน	 แนวถนนควรมี

ขอบสูงหรือแนวกั้นไม่ให้รถออกนอกผิวจราจรได้	 ควรออกแบบ

ทางเท้าให้มีลักษณะเอื้อต่อการใช้งานเพราะผู้สัญจรทางเท้ามักจะ

เป็นผู้ให้เบาะแสที่ดีในกรณีมีผู้บุกรุก
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ส่วนควบคุมต่างๆ	 ควรมีการจัดวางตำาแหน่งที่ตั้งให้สามารถตรวจ

สอบได้ง่ายและมีการควบคุมการเข้าถึง

	 - ภูมิทัศน์ (Landscape)

	 การออกแบบภูมิทัศน์เพื่อความปลอดภัยนั้นควรมีการ

พิจารณาถึงชนิดของพันธ์ุไม้และรูปแบบของสิ่งก่อสร้างตลอดจน	

วัสดุก่อสร้าง	 องค์ประกอบต่างๆ	 ของระบบภูมิทัศน์สามารถ

ทำาให้เกิดประสิทธิผลมากในการป้องกันอันตรายต่างๆ	 เช่นการ

เพิ่มความสามารถในการตรวจการณ์พื้นที่	 การควบคุมการเข้าถึง		

การลดอันตรายจากวัตถุระเบิด	 อย่างไรก็ดี	 การออกแบบภูมิทัศน์

นัน้หากไมพ่จิารณาเรือ่งความสามารถในการตรวจการณก์อ็าจเปน็

ที่ซุ่มซ่อนของอาวุธและบุคคลได้

ภาพที่ 5  แนวถนนที่กำาหนดการเข้าถึงแบบต่างๆ

	 - สาธารณูปโภค (Infrastructures)

	 ระบบสาธารณูปโภคได้แก่ระบบไฟฟ้าหรือพลังงานอื่นๆ	

ระบบประปา	ระบบบำาบดันำา้เสยี	ระบบสือ่สารและโทรคมนาคม	ใน

ระดับผังนั้นควรมีการออกแบบระบบสำารองในกรณีถูกวินาศกรรม

จากภายนอก	 ทั้งนี้	 องค์ประกอบของระบบที่เป็นจุดเชื่อมต่อหรือ

ภาพที่ 6 ใช้พื้นที่ชุ่มนำ้าเป็นส่วนควบคุมการเข้าออกพื้นที่

ภาพที่ 7   การวางตำาแหนง่ตน้ไมใ้นภมูทิศันส์ามามารถเปน็ทัง้สิง่สง่เสรมิและ

อุปสรรคในการตรวจการณ์รอบบริเวณ   

ภาพที่ 8 ระยะถอยห่างเพื่อความปลอดภัย (Stand-off distance) ที่มา 

: FEMA 426, Reference Manual to Mitigate Potential 

Terrorist Attacks Against Buildings, December 2003 หน้า 

2-22
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 - พื้นที่จอดรถ (Parking)

	 ที่จอดรถในลักษณะลานจอดจะมีผลดีที่จะมีระยะห่าง

จากอาคารมาก	แตใ่ชพ้ืน้ทีม่ากและมผีลเรือ่งการระบายนำา้ในพืน้ที	่

หากเป็นอาคารจอดรถจะให้ความสะดวกต่อผู้ใช้งานมากกว่าแต่มี

ความปลอดภัยน้อยกว่า	ส่วนอาคารจอดรถที่อยู่ใต้อาคารที่ทำาการ

หรอืเปน็สว่นหนึง่ของอาคารอืน่นัน้จะเปน็จดุออ่นในเรือ่งการรกัษา

ความปลอดภัยมากที่สุด

ภาพที่ 9 การกำาหนดให้มีสิ่งกีดขวางจากการตรวจการณ์จากภายนอกเพื่อความปลอดภัย ที่มา : FEMA 426, Reference Manual to Mitigate Potential 

Terrorist Attacks Against Buildings, December 2003 หน้า 2-20 

ภาพที่ 10 การกำาหนดเขตควบคุม ที่มา : FEMA 426, Reference Manual to Mitigate Potential Terrorist Attacks Against Buildings, December 

2003 หน้า 2-28
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การออกแบบระดับอาคาร (Building design)

	 การคำานึงถึงการรักษาความปลอดภัยในขั้นตอนการ	

ออกแบบโดยเฉพาะตั้งแต่การจัดทำารายละเอียดโครงการเพื่อการ	

ออกแบบขั้นต้น	 (Programming	 process)	 จะทำาให้การรักษา

ความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากโดยมีค่าใช้จ่ายด้านเครื่องมือ

หรืออุปกรณ์น้อยกว่าการที่ไม่ได้วางแผนไว้	 ข้อพิจารณาในขั้น

ตอนการออกแบบสถาปัตยกรรมได้แก่	 การกำาหนดรูปแบบทาง

สถาปัตยกรรม	 (Building	 configuration)	 การจัดพื้นที่อาคาร	

(Space	planning)	และการออกแบบรายละเอียดอาคาร	(Build-

ing	detail)

	 การกำาหนดรูปแบบทางสถาปัตยกรรม (Building 

configuration)

	 มีข้อพิจารณาหลายด้านในการกำาหนดรูปแบบทาง

สถาปัตยกรรมซึ่งสถาปนิกจะต้องตัดสินใจที่จะให้เกิดความสมดุล

ระหว่างหลายๆ	 ปัจจัยนอกเหนือจากแง่มุมของการรักษาความ

ปลอดภัยด้านเดียว	ได้แก่	ความเหมาะสมกับที่ตั้ง	ความเหมาะสม	

ในการใช้งาน	 ราคาก่อสร้างและความคุ้มค่าด้านการลงทุน	 การ

ประหยัดพลังงาน	 สภาวะน่าสบายและสภาพแวดล้อมในอาคาร	

สำาหรับการกำาหนดรูปแบบทางสถาปัตยกรรมควรพิจารณาทาง

เลือกดังต่อไปนี้	ซึ่งมีข้อดีและข้อด้อยต่างกัน	เช่น

	 • รูปแบบอาคารแผ่กว้างทางราบ (Low, large-

footprint buildings)

-	 สามารถกระจายบุคลากร	 ทรัพย์สิน	 ออกไปใน

พืน้ทีก่วา้งกวา่	ทำาใหส้ามารถจำากดัความเสยีหายใน	

วงแคบได้

-	 สามารถใชพ้ชืพรรณ	ภมูทิศัน	์หรอืองคป์ระกอบทาง

ภูมิสถาปัตยกรรมในการบดบัง	 (Screen)	การมอง

เห็นหรือการตรวจการณ์จากภายนอกได้

-	 ต้องการการรักษาความปลอดภัยและบุคลากร

จำานวนมากกว่าในการตรวจหรือเฝ้าระวังที่ตั้งของ

ระบบสาธารณูปโภค

	 • รูปแบบอาคารสูง (Tall, small-footprint 

buildings)

-	 มีโอกาสได้รับความเสียหายจากการโจมตีในส่วน

ผนังด้านหน้า	 (Façade)	 เนื่องจากเป็นเป้าเด่น	

ส่วนโครงสร้างและพื้นที่ภายในมีโอกาสได้รับความ	

เสียหายมากน้อยขึ้นกับตำาแหน่ง	 และความรุนแรง

ของการก่อวินาศกรรม

-	 การซ้อนชั้นของพื้นที่ใช้สอยช่วยลดโอกาสในการ

ตรวจการณ์จากภายนอกได้

-	 งานระบบอาคารสูงส่วนใหญ่จะอยู่ภายในชั้นของ

อาคารที่สามารถออกแบบให้เป็นพื้นที่ควบคุม	การ

รักษาความปลอดภัยสามารถทำาได้ง่ายกว่า

ภาพที่ 11 การกำาหนดรปูแบบอาคาร (Building configuration) จะมผีลตอ่

การรักษาความปลอดภัยอาคาร และสามารถลดโอกาสในโจมตี

จากภายนอกได้มากน้อยต่างกัน

	 รูปทรง	 (Shape)	 ของอาคาร	 จะมีผลต่อความ

เสียหายหากถูกวินาศกรรมด้วยการใช้ระเบิด	 (Explosive	

device)	เช่น	อาคารรูปตัว	U	และ	ตัว	L	จะมีโอกาสได้รับ

ผลกระทบจากแรงอดัหรอื	shock	wave	ไดม้ากกวา่	ดงันัน้

อาคารที่มีรูปทรงโค้งออก	 (Convex)	 จะมีความปลอดภัย

มากกว่าอาคารที่มีรูปทรงเว้า	 (Concave)	 ในกรณีที่ถูก

วินาศกรรมด้วยระเบิดขนาดเท่ากัน	

ภาพที่ 12 รูปทรงอาคารต่างกันจะได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วย

วัตถุระเบิดต่างกัน
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	 การจัดพื้นที่อาคาร (Space planning)

	 ควรมีการจัดกลุ่มพื้นที่	 (Zoning)	โดยจำาแนกตามระดับ

ความต้องการในการรักษาความปลอดภัย	 พื้นที่ที่ไม่จำาเป็นต้องมี

การระวังป้องกันอาจถูกจัดไว้ห่างจากส่วนอาคารหลัก	 เพื่อลดผล	

กระทบและความเสียหายหากถูกวินาศกรรมอย่างไรก็ด	ี มีแนวคิด

การจัดกลุ่มพื้นที่	(Zoning)	สองวิธีการ	ได้แก่

	 • การจัดพื้นที่โดยแบ่งกลุ่มตามการใช้งาน (Func-

tional layout)

	 แนวความคิดนี้จะจัดกลุ่มพื้นที่โดยแยกพื้นที่สาธารณะ	

(Public	area)	เชน่	โถงตอ้นรบั	รา้นคา้ยอ่ย	ออกจากพืน้ทีท่ีต่อ้งการ

การรักษาความปลอดภัย	 (Secured	 area)	 โดยกำาหนดให้มีพื้นที่

กนัชน	(Buffer	zone)	หรอืองคป์ระกอบทางกายภาพ	เชน่	ผนงัทบึ		

ช่องท่อ	ช่องบันไดหนีไฟ	มาเป็นส่วนแยกระหว่างกัน

	 •	 การจัดพื้นที่โดยแบ่งกลุ่มตามลักษณะโครงสร้าง 

(Structural layout)

	 โดยธรรมชาตแิลว้พืน้ทีท่ีม่กีารใชง้าน	(Function)	ตา่งกนั	

ก็จะมีลักษณะโครงสร้างที่ต่างกัน	 การจัดวางตำาแหน่งพื้นที่จาก

ลักษณะโครงสร้างให้ถูกวิธีจะทำาให้ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับ

อาคารได	้แตท่ัง้นีค้วรหลกีเลีย่งการวางตำาแหนง่ชอ่งทอ่	ปลอ่งลฟิท	์

ต่างๆ	 ไว้ใกล้ตำาแหน่งที่เป็นจุดเสี่ยงสำาหรับการวางระเบิด	 เพราะ

ปล่องหรือช่องต่างๆ	 สามารถจะนำาพาความร้อนหรือควันจากการ

ระเบิดไปสู่พื้นที่อื่นๆ	ของอาคารได้

	 การออกแบบรายละเอียดอาคาร (Building detail)

	 การออกแบบอาคารในขั้ นตอนรายละเอียดนั้น		

ต้องพิจารณาถึงวัสดุและวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมกับประเภท

อาคาร	มูลค่าการก่อสร้าง	เทคโนโลยี	ระยะเวลาการก่อสร้าง	การ

ออกแบบตามขอ้กำาหนดทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยั

อยา่งเครง่ครดัจะสามารถลดการสญูเสยีได้	มแีนวทางการออกแบบ

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระดับรายละเอียดอาคารเป็นตัวอย่าง

ดังต่อไปนี้

-	 ควรสร้างพื้นที่ปลอดภัย	 หรือห้องนิรภัย	 (Safe	

room)	ไวใ้นพืน้ทีอ่าคารในจดุทีม่คีวามแขง็แรงทาง

โครงสรา้งและเปน็จดุทีม่คีวามเสีย่งจากการคกุคาม

น้อยที่สุด	สามารถเข้าถึงจากเส้นทางสัญจรหลักได้

-	 หลีกเลี่ยงการเปิดเผยส่วนของโครงสร้างหลัก		

(Exposed	main	structure)	ออกสู่ภายนอก

-	 ควรใช้องค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรม	เช่น	เนินดิน	

(Earth	 shelter	 –	 Earth	 berm)	 ในการป้องกัน

อันตรายจากภายนอก

-	 ควรยกพื้นชั้นล่าง	(Ground	floor)	ให้สูงกว่าพื้นที่

กอ่สรา้งอยา่งนอ้ย	1.50	เมตร	เพือ่ปอ้งกนัการโจมตี

ด้วยยานพาหนะ

-	 หลีกเลี่ยงการยื่นชายคาหรือกันสาด	 เพราะองค์

ประกอบเหล่านี้จะเพิ่มความเสียหายจากแรงอัด

อากาศในกรณีเกิดการระเบิด	 หากต้องมีส่วนยื่น

ใดๆ	 ก็ควรมีการออกแบบโดยคำานึงถึงผลกระทบ

จากกรณีนี้

ภาพที่ 13 การยื่นชายคาหรือกันสาดจะทำาให้เกิดการขยายแรงอัดจากการ

ระเบิดได้มากขึ้น

-	 หลีกเลี่ยงการวางตำาแหน่งหน้าต่างกระจกไว้ผนัง

ด้านติดถนนสาธารณะเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจาก

การระเบิดและกระสุนจากอาวุธยิง	(Projectiles)

ภาพที่ 14 หลีกเลี่ยงการติดตั้งหน้าต่างกระจกบนผนังด้านติดทางสาธารณะ 

ทีม่า : FEMA 426, Reference Manual to Mitigate Potential 

Terrorist Attacks Against Buildings, December 2003 หน้า 

3-5



ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่ 10 ประจำ�ปี 255422

-	 ควรออกแบบหลงัคาทำามมุลาด	เพือ่ลดความรนุแรง

จากการประทะเมื่อถูกโจมตีด้วยอาวุธยิง

-	 ควรวางตำาแหนง่ประตใูหเ้ยือ้งกนัเพือ่ลดผลกระทบ

จากแรงระเบิดจากภายนอก

-	 หลกีเลีย่งการใชว้สัดหุนา้ตา่งประเภทกระจก	(Glaz-

ing)	ในบริเวณที่มีความเสี่ยง	หากมีการระเบิดจะมี

อนัตรายจากวตัถทุีป่ลวิวอ่น	(Particles)	โดยเฉพาะ

วัสดุที่ทำาจากกระจกหรือแก้วจะทำาให้เกิดอันตราย

มาก

ภาพที่ 15 วางตำาแหนง่ประตใูหเ้ยือ้งกนัเพือ่ลดผลกระทบจากการระเบดิจาก

ภายนอก

ที่มา :  FEMA 426, Reference Manual to Mitigate Potential 

Terrorist Attacks Against Buildings, December 2003 

หน้า 3-7

-	 หลีกเลี่ยงการวางตำาแหน่งห้องเก็บของและส่วนรับ

ส่งพัสดุไปรษณีย์ไว้ในอาคารหลัก	 ควรออกแบบ

ให้แยกออกไปนอกบริเวณอาคารเพื่อป้องกันการ

ซุกซ่อนวัตถุระเบิด	 หากมีความจำาเป็นต้องอยู่ใน

อาคารควรมีการตรวจตราที่เข้มงวด

-	 ควรวางตำาแหน่งห้องเครื่องและส่วนบริการ	(Serv-

ice)	 ไว้ในจุดที่มีการตรวจตราเป็นประจำา	 มีการ	

คัดกรอง	(Screen)	การเข้าถึงจากภายนอก

-	 ควรออกแบบให้มีการป้องกันองค์ประกอบของ

ระบบระบายอากาศ	 เช่นช่องรับอากาศบริสุทธิ์	

(Fresh	 air	 intake	 grille)	 เช่น	 ยกช่องให้สูงกว่า

ระดับการเข้าถึงของบุคคลภายนอก

ภาพที ่16  หลกีเลีย่งการออกแบบใหเ้กดิมมุเขา้สูอ่าคารซึง่ทำาใหเ้กดิอนัตราย

มากขึ้นกรณีเกิดการระเบิด ที่มา : FEMA 426, Reference 

Manual to Mitigate Potential Terrorist Attacks Against 

Buildings, December 2003 หน้า 3-6

บทสรุป
	 แนวทางการออกแบบอาคาร	 และสภาพแวดล้อมเพื่อ

ป้องกันเหตุวินาศกรรมและการก่อการร้ายเป็นประเด็นสำาคัญใน

ประเทศที่เป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายเช่นสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศในยโุรป	การปอ้งกนัและบรรเทาผลจากการวนิาศกรรมนัน้

จะต้องเริ่มต้นจากการออกแบบเพื่อป้องกันไปจนถึงการจัดการใน

กรณีที่เกิดเหตุซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของบุคคลและหน่วยงาน

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 ในประเทศไทยนั้น	 ยังคงต้องพิจารณาถึงการเลือกใช้

แนวทางการออกแบบทีเ่หมาะสมกบัประเภทอาคารและปจัจยัอืน่ๆ	

ควรมีการประเมินความเสี่ยงของภัยคุกคาม	 ร่วมกับการพิจารณา

แง่มุมในการออกแบบด้านอื่นๆ	ควบคู่ไปด้วย	เช่นด้านความคุ้มค่า

ของการใชร้ะบบความปลอดภยั	ดา้นการประหยดัพลงังาน	ดา้นงบ

ประมาณ	ด้านภาพลักษณ์	ฯลฯ	เพราะอาคารและสิ่งก่อสร้างตอบ

สนองความต้องการในแง่มุมต่างๆ	ได้อย่างครบถ้วน
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