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วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาทางกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริงในการ
ปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิกู้ภัย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการจัดท าบริการสาธารณะในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและพัฒนาเป็นกฎหมายเฉพาะต่อไป  อันจะน าไปสู่การจัดระเบียบมูลนิธิกู้ภัยต่าง ๆ และ
ควบคุมเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยให้อยู่ในบรรทัดฐานและมีมาตรฐานเดียวกัน  อีกทั้งศึกษาการจัดท า
บริการสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของต่างประเทศ  วิเคราะห์ปัญหาโดยมุ่งเน้นศึกษาจาก
ปัญหาข้อเท็จจริง และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพ่ือให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 

ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิกู้ภัยโดยเฉพาะ 
จึงไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลควบคุมมูลนิธิกู้ภัย  ส่งผลให้เกิดปัญหาและความไม่เป็นระเบียบของ
มูลนิธิกู้ภัยที่มีมากมายในปัจจุบัน  การท างานจึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการช่วยเหลือของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

ผู้วิจัยจึงเสนอความเห็นเป็น 2 แนวทาง คือ ในกรณีท่ียังมิได้บัญญัติกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้  
เห็นว่าควรให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลเรื่องนี้โดยตรงเนื่องจากเป็นภารกิจ
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.
2552  โดยวางกรอบหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิม  และกรณีมีการตราพระราชบัญญัติ
เฉพาะ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าพระราชบัญญัตินี้ต้องมีสาระส าคัญ กล่าวคือ ค าจ ากัดความของมูลนิธิกู้ภัย     
มีขั้นตอน  การด าเนินงานและการฝึกอบรม  คุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัย
ตลอดจนอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรซึ่งต้องมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้
แทนที่ได้รับเลือกจากมูลนิธิกู้ภัยและมีการก าหนดความรับผิดและบทลงโทษไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้การ
ท างานของมูลนิธิกู้ภัยเป็นไปในทิศทางและมีมาตรฐานเดียวกันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของ
ผู้ประสบภัยอย่างสูงที่สุด 
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 This research aims to study the legal and factual issues in the mission of the 
Foundation's rescue. To contribute to the development of public services to help 
the victims and to develop a specific law. This will lead to organize the various 
rescue fund. Foundation officials and rescue to the norms and standards. The study 
of public services to help the victims of the country. The analysis focuses on the 
study of facts. And the law relating to victims, to correspond with the current state of 
society. 

The study indicated that Thailand has no law related to the Rescue 
Foundation in particular. There is no agency responsible for supervising the rescue 
fund. The problems and confusion, with many of today's Rescue Foundation. The 
work is not as effective as they should not be able to help meet the needs of the 
public in a timely manner. 

The researchers propose that the two approaches is that in case there is 
specific legislation in this regard. existing And if the Act only. The research suggests 
that this Act shall be the essence, namely the definition of the Foundation's rescue 
procedures, operations and training. Property of the person who will become the 
foundation staff and rescue authority and mission of the organization is to have a 
board of directors from different departments. Related to victims, including medical 
staff. Ministry of Public Health Department of Disaster Prevention and Mitigation 
Ministry of the Interior police officer Royal Thai Police Delegates elected by the 
Rescue Foundation and the liability and penalties are. This may result in the 
operation of the rescue fund was in line with the same standard will bring benefits to 
the lives of sufferers are highest. 
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สนับสนุนและเป็นแรงใจจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ลุล่วงสมดังเจตนาที่ผู้เขียนได้ตั้งใจไว้     
 อนึ่ง หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาในทางวิชาการ ผู้เขียนขอ
มอบความดีทั้งหมดนี้แด่บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้    
แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
        

ปัจจุบันการเกิดอุบัติภัยบนท้องถนนพบได้บ่อยครั้งส่งผลให้ประชาชนได้รับอันตรายแก่
ร่างกายหรือทรัพย์สินหรืออาจถึงแก่ชีวิตหากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐอย่าง
ทันท่วงที  จึงถือว่าปัญหาด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติภัยเป็นปัญหาส าคัญซึ่ง
ประชาชนมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550  มาตรา 51  เป็นการบริการสาธารณะที่รัฐต้อง
จัดให้มีเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนภายในรัฐให้สอดรับตามทฤษฎีว่าด้วยการบริการ
สาธารณะ  เนื่องด้วยการจัดท าบริการสาธารณะของภาครัฐยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเป็นต้นว่า
การเกิดอุบัติภัยต่าง ๆ  บนท้องถนน  ประชาชนไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีจากหน่วยงาน
ภาครัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุขก็ดีหรือหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมก็ดี  ดังนั้น
จึงมีองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงหาก าไร กล่าวคือ  มูลนิธิกู้ภัยซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีมา
ยาวนานและมี เจตนาดีในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยโดยน าส่งโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลได้อย่างทันท่วงที  ท าให้ลดการสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินของผู้ประสบภัยและช่วย
เจ้าหน้าที่ต ารวจในการปฏิบัติภารกิจในสถานที่เกิดเหตุ เพราะฉะนั้นเมื่อรัฐไม่สามารถจัดท าภารกิจ
บริการสาธารณะด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยล าพัง  รัฐจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากมูลนิธิกู้ภัย
ซึ่งท าภารกิจด้านนี้ ได้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วดีกว่ารัฐในการจัดท าบริการสาธารณะในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย 

แต่อย่างไรก็ตามมูลนิธิกู้ภัยในประเทศไทยมีมากมายทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  
ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเนื่องจากไม่มีกฎหมายในเรื่องนี้ก าหนดระเบียบแบบแผนไว้โดยเฉพาะ  
ท าให้เกิดปัญหาที่ต้องพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

ประการแรก  กล่าวคือ  ปัญหาการขาดกลไกของรัฐในการเข้าไปควบคุมดูแลในเรื่องของ
คุณสมบัติเรื่องภารกิจในการท าหน้าที่ของมูลนิธิกู้ภัย  จึงก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการเข้าไปช่วยเหลือ
ตามอ าเภอใจของแต่ละมูลนิธิ 

ประการต่อมา  คือ  ปัญหาส าคัญกรณีที่มูลนิธิกู้ภัยเข้าไปมีความเกี่ยวข้องกับอุบัติภัยต่าง ๆ 
ซึ่งแบ่งออกเป็นหน้าที่โดยทั่วไปและหน้าที่ตามค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540  เป็นประเด็นปัญหา
ในเรื่องการแบ่งเขตรับผิดชอบในแต่ละพ้ืนที่  พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุถูกท าลาย 

จากสภาพปัญหาการจัดท าบริการสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฉพาะอุบัติภัยอัน
เป็นบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานและปัญหาการปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิกู้ภัยดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น  
จะเห็นได้ว่ามีปัญหาที่เป็นช่องว่างอยู่มาก  เนื่องจากไม่มีกฎหมายที่ควบคุมดูแลองค์กรช่วยเหลือ
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ผู้ประสบภัยโดยเฉพาะ  จึงควรจัดให้มีมาตรการในการจัดท าบริการสาธารณะในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยศึกษากรณีมูลนิธิกู้ภัยเฉพาะอุบัติภัย  โดยมีการวางแนวทางและแก้ไขปัญหาในการจัด
ระเบียบมูลนิธิกู้ภัยให้สามารถท างานร่วมกันหรือประสานงานกับส านักงานต ารวจแห่งชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและให้การจัดท าบริการสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นประโยชน์กับ
ผู้ประสบภัยมากที่สุด  จากสภาพความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาค้นคว้า
เพ่ือหามาตรการในการจัดท าบริการสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ศึกษากรณีมูลนิธิกู้ภัย
เฉพาะอุบัติภัยให้สอดรับกับสภาพสังคมในปัจจุบันต่อไป 

 
 1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1)   เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาทางกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริงในการปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิ
กู้ภัย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการจัดท าบริการสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพัฒนาเป็น
กฎหมายเฉพาะต่อไป 

2)   เพ่ือน าไปสู่การจัดระเบียบมูลนิธิกู้ภัยต่าง ๆ และควบคุมเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยให้อยู่ใน
บรรทัดฐานและมีมาตรฐานเดียวกัน 

    
1.3  สมมติฐำนของกำรวจัิย 
   

ประเทศไทยมีองค์กรที่เป็นองค์กรสาธารณกุศล ซึ่งจดทะเบียนเป็นมูลนิธิตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  อีกทั้งมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง  กล่าวคือ  พระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551  พระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  ค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของมูลนิธิที่จะเข้าร่วมปฏิบัติงานกับส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งมูลนิธิกู้ภัยมีเจตนากุศลใน
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยด้วยความรวดเร็วเพ่ือรักษาชีวิตของผู้ประสบภัยซึ่งประเทศ
ไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิกู้ภัยต่างๆ  จึงอาจน ามาซึ่ง
ปัญหาในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยได ้

 
1.4  ขอบเขตของกำรวิจัย 

  
วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาหาแนวทางหรือมาตรการในการจัดท าบริการสาธารณะในการ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยโดยศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยและศึกษาแนวทางการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในต่างประเทศ  ได้แก่  ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่เกิดภัยพิบัติบ่อยที่สุด
แห่งหนึ่งของโลกซี่งหน่วยงานภาครัฐของญี่ปุ่นได้รับการยอมรับว่ามีระบบการจัดการด้านภัยพิบัติที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดและประเทศออสเตรเลียซึ่งมีมูลนิธิกู้ภัยที่เป็นองค์กรเอกชนท างานร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยคล้ายกับประเทศไทย  เพ่ือน ามาซึ่งการศึกษาวิจัยและ
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เรียกร้องให้มีการบัญญัติกฎหมายในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะและให้มีการจัดระเบียบมูลนิธิกู้ภัยต่าง ๆ ให้
เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน  เพ่ือให้การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในประเทศไทยเป็นไปอย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบันและท าให้การจัดท าบริการสาธารณะในการเข้าช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดท าบริการสาธารณะ 

 
1.5  วิธดี ำเนินกำรวิจัย 
   

การศึกษาวิทยานิพนธ์นี้ใช้วิธีการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลแบบวิจัยเอกสารเป็นหลักและใช้
การศึกษาวิเคราะห์ทางกฎหมาย  ศึกษาหลักการให้องค์กรภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืนเข้ามาจัดท า
บริการสาธารณะแทนรัฐหรือร่วมกับรัฐ  รวมทั้งศึกษากฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เช่น  พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551  พระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  ประกาศกระทรวงและระเบียบต่าง ๆ  เอกสารต าราทาง
วิชาการ บทความ  งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในต่างประเทศ
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ด้วย 

 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1) ทราบถึงสภาพปัญหาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัย 
2)  ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น หากรัฐปล่อยปละละเลยไม่เข้ามาด าเนินการจัดระเบียบ

มูลนิธิกู้ภัย  ท าให้เป็นปัญหาต่อไป 
3)  ท าให้เกิดการปรับปรุงระบบการจัดบริการสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4)   ท าให้มีการตรากฎหมายเฉพาะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพ่ือให้มูลนิธิกู้ภัยปฏิบัติและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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บทท่ี  2 

 
แนวควำมคิด ทฤษฎีในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ 

โดยภำคเอกชนในกำรบรรเทำสำธำรณภัย 
 
ในปัจจุบันมีเหตุการณ์อันเนื่องมาจากการประสบภัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยอันเกิดจาก

ธรรมชาติหรือภัยอันเกิดจากการกระท าของมนุษย์  ย่อมสร้างความเสียหายต่อชีวิต  ทรัพย์สินและ
ส่งผลกระทบในอีกหลายๆด้านของประชาชนซ่ึงบางครั้งไม่อาจประเมินค่าได้  ดังนั้นการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้
น้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาภาพรวมภารกิจของรัฐ  
แนวความคิดในการให้เอกชนเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะแทนรัฐหรือร่วมกับรัฐหรือหลักมนุษยธรรม
ต่าง ๆ  อย่างไรก็ตามด้วยภารกิจต่างๆ ของรัฐที่มีอยู่มากมาย  ซึ่งประชาชนต้องการให้รัฐจัดท าบริการ
สาธารณะแต่รัฐอาจมีข้อจ ากัดในการจัดท า  ดังนั้นจึงอนุญาตให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะในเรื่องนั้น ๆ ได้  ซึ่งการบรรเทาสาธารณภัยก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่
เอกชนเข้ามาร่วมกับรัฐในการจัดท าได้ภายใต้หลักมนุษยธรรม  ดังจะได้ศึกษาในรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
2.1  ภำรกิจของรัฐ 

 
ในทางกฎหมายมหาชน  ถือว่ารัฐเป็นผู้ดูแลรักษาประโยชน์ส่วนรวม  กรณีที่ผลประโยชน์ของ

ปัจเจกชนไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคม หรือ  “ประโยชน์สาธารณะ”  โดยต้องค านึงถึง
ประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก  หากปัจเจกชนไม่ยินยอมที่จะสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมก็ต้องให้รัฐเข้ามาจัดการดูแลรักษาประโยชน์สาธารณะแทนคนหมู่มาก  อันถือว่าเป็นภารกิจ
ของรัฐ 

ประโยชน์สาธารณะหรือความต้องการของคนหมู่มากในสังคม  จึงเป็นหัวใจของกิจการของ
รัฐและเป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินการทุกอย่างขององค์กรภาครัฐ  เมื่อองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐมีหน้าที่ต้องกระท าเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  ต่างจากปัจเจกชนที่กระท าเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  ผลก็
คือ  รัฐมีฐานะหรืออ านาจเหนือเอกชน1  ซึ่งภารกิจของรัฐที่ด าเนินไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะแยกได้  
2  ลักษณะคือ  ภารกิจหลักและภารกิจรอง  ดังต่อไปนี้ 

 
2.1.1  ภำรกิจหลัก: ภำรกิจด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 
เป็นภารกิจพ้ืนฐานที่จะท าให้รัฐด ารงอยู่ได้ไม่ถูกท าลายหรือสูญสลายไป  ที่เรียกว่าความ

มั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ  ภัยที่จะคุกคามต่อการด ารงอยู่ของรัฐอาจเกิดจากศัตรู
                                                           

1บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมำยมหำชน เล่ม 3: ท่ีมำและนิติวิธี (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 
2538), หน้า 298. 
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ภายนอกหรือภายในก็ได้  พิจารณาในแง่นี้รัฐจึงมีภารกิจ  2  ด้านคือ  ภารกิจต่อภายนอก  ได้แก่  
กิจการทหารและกิจการต่างประเทศ  ส าหรับกิจการทหารรัฐต้องจัดตั้งหน่วยงาน  คือ  กระทรวงกลาโหม
และกองทัพ  ขึ้นมารับผิดชอบเพ่ือปฏิบัติภารกิจดังกล่าว  ส่วนกิจการด้านต่างประเทศก็เป็นภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับการด ารงอยู่ของรัฐเช่นเดียวกัน  เพราะหากรัฐใดมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีกับนานา
ประเทศ  รัฐนั้นก็จะมีความมั่นคงและปลอดภัยเพราะไม่มีศัตรูมารุกราน  ภารกิจด้านนี้หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  คือ  กระทรวงการต่างประเทศ  โดยจะต้องด าเนินงานด้านการทูต  เพ่ือเจริญสัมพันธไมตรีกับ
ประเทศต่าง ๆ  รวมทั้งการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศหรือรวมกลุ่มระดับภูมิภาค  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความเจริญมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ 

ส าหรับภารกิจภายในประเทศ  คือ  การด าเนินการเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและมีสันติ
สุขภายในชุมชนต่าง ๆ  ที่ตั้งอยู่ภายในอาณาเขตของรัฐ  หรือนัยหนึ่งรัฐต้องด าเนินการมิให้ประชาชน
ทะเลาะวิวาทท าร้ายร่างกาย  ท าลายชีวิตหรือแย่งชิงทรัพย์สินซึ่งกันและกัน รัฐจึงมีหน้าที่คุ้มครอง
สิทธิหรือประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของประชาชนแต่ละคนไม่ไห้ถูกละเมิดโดยมีกฎหมายเป็นกลไกของรัฐ
ในการท าหน้าที่ดังกล่าว  ภารกิจพ้ืนฐานของรัฐจึงเป็นภารกิจอันจ าเป็นต่อความเป็นรัฐหรือด ารงอยู่
ของรัฐ2 

ภารกิจหลักหรือภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนี้  เป็นกิจกรรมของ
รัฐที่เป็นการใช้อ านาจรัฐควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยในสังคมหรือเป็นภารกิจหลักในการป้องกันประเทศ  ซึ่งปรมาจารย์ทางกฎหมายปกครอง
ของฝรั่งเศส ฌ็อง ริเวโร่  อธิบายไว้พอสรุปได้ดังนี้ 

1) แนวความคิดของการใช้อ านาจรัฐควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน 
ในสังคมที่มีระเบียบการใช้สิทธิเสรีภาพโดยอิสระของปัจเจกชนต้องอยู่ภายใต้กรอบและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารจึงมี
อ านาจหน้าที่ในการก าหนดกฎเกณฑ์เป็นการทั่วไป  ออกค าสั่งเป็นการเฉพาะรายและปฏิบัติการทาง
กายภาพเพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และค าสั่งที่ได้ออกไว้  เพ่ือจ ากัดการใช้สิทธิเสรีภาพโดย
อิสระของปัจเจกชนให้เคารพปฏิบัติตามระเบียบวินัยที่รัฐได้ก าหนดไว้  เพ่ือการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม
ภายในกรอบของกฎหมาย3 

2) วัตถุประสงค์ของการใช้อ านาจรัฐควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน   
คือ  การป้องกันมิให้มีการกระท าที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและการระงับการกระท า
ดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย  กิจกรรมดังกล่าวจึงแตกต่างจากกิจกรรมของรัฐอีกประเภท
หนึ่งที่เป็นการจับกุมและการด าเนินคดีอาญากับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  กฎเกณฑ์  หรือค าสั่งขององค์กร
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งการแยกแยะกิจกรรมของรัฐทั้งสองประเภทข้างต้น  มีผลในทางปฏิบัติ  คือ  
การใช้อ านาจรัฐควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของเอกชน  เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรของรัฐฝ่าย

                                                           
2สมยศ  เชื้อไทย, หลักกฎหมำยมหำชนเบื้องต้น (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2548), หน้า 136-

137. 
 

3ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค ำอธิบำยกฎหมำยปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 19 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 
2555), หน้า 72. 
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บริหารอันเป็นเรื่องของกฎหมายปกครองและข้อพิพาทเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในอ านาจของศาล
ปกครอง  ส่วนการจับกุมและด าเนินคดีอาญากับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
ฝ่ายบริหาร  เป็นผู้ด าเนินการสืบสวนจับกุมตัวผู้ต้องหา  สอบสวน  ท าส านวนสั่งฟ้อง  อันเป็นเรื่อง
ของกฎหมายอาญา ซึ่งการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาอยู่ในอ านาจของศาลยุติธรรมกิจกรรมทั้งสอง
อาจใช้บุคลากรของรัฐกลุ่มเดียวกันหรือคนเดียวกันก็ได้  กล่าวคือ  เจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือ เจ้าหน้าที่
อ่ืนของรัฐ  เช่น  พนักงานศุลกากร  พนักงานสรรพสามิต  พนักงานป่าไม้  มีอ านาจหน้าที่ทั้งในด้าน
การป้องกันมิให้มีการกระท าที่จะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและมีอ านาจหน้าที่ในการ
ด าเนินการกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  เพื่อให้มีการลงโทษบุคคลดังกล่าวได้4 

3) มาตรการในการใช้อ านาจรัฐควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของเอกชน 
มาตรการในการใช้อ านาจรัฐควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของเอกชนมีอยู่  3  ประการคือ 

(1)  การออกกฎเกณฑ์ท่ีมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป 
องค์กรของรัฐซึ่งรับผิดชอบมีอ านาจออกกฎเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป    

เพ่ือจ ากัดหรือควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนให้เป็นไปเพ่ือความเรียบร้อยและมีสภาพ
บังคับเป็นโทษทางอาญาส าหรับผู้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ดังกล่าว 

(2)  การออกค าสั่งที่มีผลใช้บังคับเฉพาะราย 
องค์กรของรัฐซึ่งรับผิดชอบมีอ านาจตามกฎหมายในอันที่จะออกค าสั่งอนุญาต  

ค าสั่งห้ามมิให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง  การออกค าสั่งเช่น
ว่านี้โดยปกติท าเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อาจท าด้วยวาจาหรือวิธีการอ่ืน  เช่น  เจ้าพนักงานจราจรโบก
ให้รถหยุด  หรือดูจากสัญญาณไฟจราจร 

(3)  การใช้ก าลังปฏิบัติการ 
ในกรณีที่จ าเป็นต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  องค์กรหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งรับผิดชอบ  อาจใช้ก าลังปฏิบัติการทางกายภาพได้  ไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธปืน  
การใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ผลักดันหรือสลายฝูงชนหรือการบังคับทางปกครอง5 

4)  การจัดองค์กรผู้ใช้อ านาจรัฐ ควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน 
กรณีต้องแยกแยะระหว่างองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใช้อ านาจรัฐ ควบคุมการใช้สิทธิ

เสรีภาพของเอกชนซึ่งมีอ านาจในการออกกฎเกณฑ์และค าสั่งเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยใน
บ้านเมืองกับเจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย  องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐบางองค์กรอาจมีทั้ง
อ านาจในการออกกฎเกณฑ์และค าสั่งเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและมีอ านาจบังคับ
บัญชาเจ้าหน้าที่ต ารวจด้วย  แต่องค์กรเจ้าหน้าที่บางองค์กร (เช่น ผู้บริหารท้องถิ่น)  อาจมีแต่เพียง
อ านาจในการออกกฎเกณฑ์และค าสั่งโดยไม่มีอ านาจบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ต ารวจด้วย6 

ประยูร  กาญจนดุล  กล่าวถึงภารกิจพ้ืนฐาน  หมายถึง  บริการสาธารณะพ้ืนฐานที่
ส าคัญ  ซึ่งทุกรัฐต้องพึงปฏิบัติ  จะละเลยไม่ได้เพราะเป็นหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยขั้นพ้ืนฐาน

                                                           
4เรื่องเดียวกัน, หน้า 72-73. 
5เรื่องเดียวกัน, หน้า 74. 
6เรื่องเดียวกัน, หน้า 74. 
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ให้กับรัฐ  ภารกิจประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทและการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น  
การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความม่ันคงปลอดภัยในชุมชนและภายในประเทศ  การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยจากการรุกรานจากภายนอก  อาทิเช่น  การรุกรานด้วยก าลังทหารต่างชาติตาม
แนวชายแดน  เป็นต้น  ภารกิจประเภทนี้ยังรวมถึงการรักษาความม่ันคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  บริการสาธารณะที่เป็นภารกิจพ้ืนฐานนี้มักเป็นกิจการที่รัฐท าให้
เปล่า  โดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าบริการโดยตรง  รัฐจะไม่มอบให้องค์กรอ่ืนหรือเอกชนจัดบริการ
เหล่านี้แทน7 

 
2.1.2  ภำรกิจรอง: ภำรกิจด้ำนกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะเพื่อสนองควำมต้องกำรของ

ประชำชน 
นอกจากภารกิจของรัฐในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  ซึ่งเป็นภารกิจที่รัฐ

ต้องจัดท าแล้ว  รัฐยังมีภารกิจอีกประเภทหนึ่ง  คือ  การจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือสนองความ
ต้องการส่วนรวมของประชาชน  ซึ่งโดยปกติรัฐเป็นผู้จัดท าเอง  แต่ภารกิจประเภทนี้รัฐอาจมอบหมาย
ให้องค์กรอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าได้  เนื่องจากเป็นภารกิจเกี่ยวกับการบริการสาธารณะเพ่ือ
สนองความต้องการของประชาชน 

ฌ็อง  ริเวโร่  เห็นว่านอกจากการใช้อ านาจรัฐควบคุมการใช้สิทธิเสรีภาพของเอกชนแล้ว  
องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารยังมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท ากิจกรรมที่เรียกว่า  “การบริการสาธารณะ”   
(Service Public)  คือ  การตอบสนองความต้องการของสังคมและปัจเจกชนที่เป็นสมาชิกของสังคม
ในอันที่จะได้รับบริการจากรัฐในเรื่องที่เอกชน  หรือรัฐวิสาหกิจเอกชนไม่อาจตอบสนองได้  ไม่ว่าจะ
เป็นการจัดให้มีบริการสาธารณะ  ในด้านให้ความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น  การ
จดัให้มีสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ  เป็นต้น8 

ภารกิจรองนี้เป็นภารกิจที่จะท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นหรือเป็นภารกิจด้าน
การท าให้ประชาชนกินดีอยู่ดี เป็นงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ  ซึ่งภารกิจรองนี้รัฐ
อาจมอบหมายหรือยอมให้องค์กรเอกชนหรือยอมให้ชุมชนอื่นๆ  ที่มิใช่รัฐท าภารกิจรองได้  ด้วยเหตุนี้
จึงไม่จ าเป็นต้องอาศัยอ านาจมหาชนเข้าจัดการหรือด าเนินการ เหมือนภารกิจหลักของรัฐ9 
ประยูร  กาญจนดุล  อธิบายว่า  ภารกิจล าดับรองเป็นบริการสาธารณะที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น  ภารกิจประเภทนี้  ได้แก่  การ
ให้บริการทางการศึกษา  การรักษาพยาบาล  การขนส่งคมนาคม  การส่งเสริมด้านกีฬา  การส่งเสริม
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  การประกันการว่างงานและการคุ้มครองการบริโภคของประชาชน  เป็นต้น  
การบริการสาธารณะประเภทนี้สามารถเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมได้  แต่มิได้เป็นการแสวงหา

                                                           
7ประยูร กาญจนดุล, ค ำบรรยำยกฎหมำยปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533), หน้า 108. 
  

8ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค ำอธิบำยกฎหมำยปกครอง, เรื่องเดิม, หน้า 75. 
9สมยศ  เชื้อไทย, เรื่องเดิม, หน้า 137. 
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ก าไรโดยสามารถกระจายหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นหรือเอกชนด าเนินการแทนได้  โดยฝ่ายรัฐจะ
เป็นผู้ควบคุมดูแลเพ่ือให้เป็นมาตรฐานซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน10 

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเห็นได้ว่า  ภารกิจของรัฐในการจัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชน  
ต้องเป็นไปเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยภายในรัฐและเพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชน  ซึ่งภารกิจของรัฐแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ได้แก่  ภารกิจหลักและภารกิจรอง 

ภารกิจหลัก  เป็นภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  อันประกอบด้วย
ภารกิจภายนอก  ไม่ว่าจะเป็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  เป็นการรักษาความมั่งคงปลอดภัย
และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของรัฐ   ซ่ึงเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการด ารงอยู่ของความเป็น
รัฐ  และประกอบด้วยภารกิจภายในรัฐ  มีการออกกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับต่างๆขึ้นมาใช้กับ
ประชาชน  เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในรัฐ  ภารกิจหลักจึงเป็นภารกิจพ้ืนฐานที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งในการด ารงอยู่ของรัฐนั้น ๆ 

ส่วนภารกิจล าดับรอง  เป็นภารกิจที่รัฐจัดท าเพ่ือสนองความต้องการของประชาชนเพ่ือให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  เช่น  การให้บริการด้านการศึกษา  ด้านสาธารณสุข  
ด้านการคมนาคม  ด้านสังคมและวัฒนธรรมและสาธารณูปโภคที่จ าเป็นต่าง ๆ  โดยภารกิจประเภทนี้
ไม่จ าเป็นต้องอาศัยอ านาจมหาชนในการจัดท า  ดังนั้นรัฐจึงมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้จัดท าภารกิจนี้
แทนรัฐได้  โดยรัฐเป็นผู้ควบคุมดูแลให้อยู่บนพ้ืนฐานและวัตถุประสงค์  เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเป็นบริการสาธารณะ
ทางสังคมและวัฒนธรรมก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งในหน้าที่รัฐ 

2.1.2.1  ความหมายของบริการสาธารณะ 
ความหมายของบริการสาธารณะมีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย  ซึ่งมีที่มาของการให้

ความหมายที่แตกต่างกันไปตามมุมมองของผู้ให้ความหมาย  ดังต่อไปนี้ 
Geston Jeze  กล่าวว่า  บริการสาธารณะไม่ได้มีอยู่หรือเกิดขึ้นโดยตัวมันเอง  แต่

เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเจตจ านงของผู้ปกครองโดยเฉพาะผู้ร่างกฎหมาย  ดังนั้นบริการสาธารณะจึงเกิดข้ึน
ได้เฉพาะเมื่อมีความต้องการส่วนรวม  หรือมีผลประโยชน์สาธารณะที่จะต้องด าเนินการและ
ผู้ปกครองประเทศนั้นได้ตัดสินใจด าเนินการโดยวิธีการของบริการสาธารณะ11 

Jean de Soto  กล่าวว่า  ค านิยามของบริการสาธารณะอาจแยกเป็นสองลักษณะ  
โดยพิจารณาจากลักษณะทางด้านการเมืองกับลักษณะทางด้านกฎหมาย  กล่าวคือ 

1) ลักษณะทางด้านการเมือง  บริการสาธารณะ  ได้แก่  สิ่งที่รัฐจะต้อง
จัดท าเพ่ือสนองความต้องการของคนในชาติ  ไม่ว่าจะเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน  เช่น  ความ
ปลอดภัยจนกระทั่งถึงความต้องการทางเศรษฐกิจ  โดยรัฐอาจท าเองหรือมอบให้คนอ่ืนเป็น
ผู้ด าเนินการจัดท าก็ได้ 

                                                           
10ประยูร กาญจนดุล, ค ำบรรยำยกฎหมำยปกครอง, เรื่องเดิม, หน้า 108. 
11นันทวัฒน์ บรมานันท์, เค้ำโครงกำรบรรยำยวิชำ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริกำรสำธำรณะ

หลัก (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538), หน้า 3-5, (เอกสารอัดส าเนา). 
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2)  ลักษณะทางด้านกฎหมาย  บริการสาธารณะประกอบไปด้วยเงื่อนไข
สามประการ  คือ 

(1)  เกิดขึ้นจากผู้ปกครองประเทศหรือจากแนวทางท่ีผู้ปกครอง
ประเทศวางไว้ 

(2)  มีความต้องการจากประชาชนเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
(3)  เกิดความไม่เพียงพอหรือไม่สามารถจัดท าได้โดยเอกชน12 

Leon  Duguit  กล่าวว่า  บริการสาธารณะ  หมายถึง  กิจกรรมทุกประเภทที่
ผู้ปกครองจะต้องก่อให้เกิดขึ้นจริงโดยประกันหรือรับรอง  ตลอดจนการจัดระเบียบและควบคุม  เพ่ือ
ก่อให้เกิดการพ่ึงพาอาศัยกันและการพัฒนาขึ้นของสังคม  กล่าวอีกนัยหนึ่ง  คือ  บทบาทของรัฐเป็น
การท างานโดยผ่านการจัดท าบริการสาธารณะหรือกฎหมาย  ท าให้บริการสาธารณะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับ
รัฐ  และเป็นทั้งพ้ืนฐานและข้อจ ากัดอ านาจของผู้ปกครองในเวลาเดียวกัน13 

Rene  Chapus  กล่าวว่า  กิจกรรมใดจะเป็นบริการสาธารณะได้ก็ต่อเมื่อนิติบุคคล
มหาชนเป็นผู้ด าเนินการหรือดูแลกิจกรรมนั้นเพื่อสาธารณะประโยชน์14 

มานิตย์  จุมปา  อธิบายความหมายของการบริการสาธารณะไว้ว่า บริการสาธารณะ  
หมายถึง  กิจกรรมที่ฝ่ายปกครองกระท าเพ่ือประโยชน์สาธารณะอันเป็นการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน  เช่น  การคมนาคมขนส่ง  การศึกษา  การสาธารณสุข  เป็นต้น15 

ประยูร  กาญจนดุล  ให้นิยามความหมายของบริการสาธารณะว่า  “บริการสาธารณะ  
หมายถึง  กิจการที่อยู่ในความอ านวยการหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดท าเพ่ือสนอง
ความต้องการส่วนรวมของประชาชน”16  จากความหมายของบริการสาธารณะข้างต้นสามารถจ าแนก
ลักษณะของบริการสาธารณะได้  2  ประการ  คือ 

1)  บริการสาธารณะต้องเป็นกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ของสาธารณะ 
การที่คนเราทั้งหลายต้องมาอยู่ร่วมกันก็หวังจะพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  โดย

มอบความไว้วางใจในการดูแลความสงบสุขนี้แก่รัฐ  จากความคาดหวังนี้จะเห็นได้ว่า  ประชาชนมี
ความต้องการอันเป็นความต้องการส่วนรวมใน  2  ลักษณะ17คือ 

                                                           
12เรื่องเดียวกัน, หน้า 3-5. 
13ธีระชัย จาตุรนต์สวัสดิ์, ทฤษฎีบริกำรสำธำรณะในกฎหมำยปกครองฝรั่งเศส: ข้อ

ควำมคิด แนวทำงกำรใช้ และระบบกฎหมำย, ค้นวันที่ 15 มกราคม 2559 จาก 
http://thaiaixois.online.fr/ etc/chai_service2.htm 

14นันทวัฒน์ บรมานันท์, เค้ำโครงกำรบรรยำยวิชำ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริกำรสำธำรณะ
หลัก, เรื่องเดิม, หน้า 3-5. 

 

15มานิตย์ จุมปา, ถำม-ตอบกฎหมำยปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2555), 
หน้า 29-32. 

 

16ประยูร กาญจนดุล, ค ำบรรยำยกฎหมำยปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538), หน้า 130. 

17ประยูร กาญจนดุล, ค ำบรรยำยกฎหมำยปกครอง, เรื่องเดิม, 2533, หน้า 108. 
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ลักษณะแรก  เป็นความต้องการได้รับความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต  
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการลักษณะนี้  เช่น  การรักษาความปลอดภัยภายในประเทศโดย
ต ารวจ  หรือการรักษาความปลอดภัยภายนอกประเทศโดยทหาร  เป็นต้น 

ลักษณะที่สอง  เป็นความต้องการได้รับความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิต  
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการลักษณะนี้ เช่น การคมนาคมขนส่ง  การไฟฟ้า การประปา เป็นต้น  
บริการสาธารณะจึงต้องเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการทั้ง  2  ลักษณะของประชาชนในสังคม  
จากหลักการนี้ท าให้ฝ่ายปกครองไม่อาจจะด าเนินการใดๆ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งได้  เพราะไม่ถือว่าเป็นการท าเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

2)  บริการสาธารณะต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่าย
ปกครอง 

ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองในการบริการสาธารณะนี้  อาจเป็นความ
รับผิดชอบโดยตรง  คือ  ฝ่ายปกครองลงมือท าบริการสาธารณะนั้นเอง  เช่น  กรมทางหลวงก่อสร้าง
ทางเอง  กรมสามัญศึกษาเปิดโรงเรียนแล้วด าเนินการ  เป็นต้น  หรืออาจเป็นความรับผิดชอบที่
มอบหมายให้องค์กรอื่นเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะ  โดยฝ่ายปกครองคอยควบคุมก ากับอย่างใกล้ชิด  
องค์กรอ่ืนนี้อาจเป็นหน่วยงานของรัฐ  เช่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรมหาชนอิสระ  เป็นต้นหรืออาจเป็น
เอกชน  เช่น  การให้สัมปทานแก่เอกชนให้เข้ามาสร้างถนน  เป็นต้น 18  จากความหมายดังกล่าว
สามารถแยกองค์ประกอบของบริการสาธารณะได้  2  ประการ  คือ 

ประการแรก  บริการสาธารณะเป็นภารกิจที่อยู่ในความอ านวยการหรือ
ความควบคุมของฝ่ายปกครอง  แต่ปัจจุบันเมื่อภารกิจของรัฐมีมากขึ้น  กิจกรรมบางอย่างต้องใช้
เทคโนโลยีในการจัดท าสูง  ใช้เงินลงทุนสูง  รัฐไม่มีความพร้อมที่จะท าจึงต้องมอบให้องค์กรอ่ืนซึ่งอาจ
เป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ  เมื่อรัฐมอบหมายหน้าที่ให้องค์กรอ่ืนจัดท าแล้ว  
บทบาทของรัฐในฐานะผู้จัดท าหรือผู้อ านวยการก็จะเปลี่ยนไปเป็นผู้ควบคุม  โดยรัฐเป็นผู้ควบคุม
มาตรฐานของการบริการสาธารณะ  ความปลอดภัย  รวมทั้งค่าบริการเพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนมากที่สุดและเดือดร้อนน้อยที่สุด 

ประการที่สอง  บริการสาธารณะจะต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ  โดยความต้องการของประชาชนอาจแบ่งเป็นสองประเภท  คือ  ความต้องการที่จะมีชีวิต
อยู่อย่างสุขสบายและความต้องการที่จะอยู่อย่างปลอดภัย  กิจกรรมใดที่รัฐเห็นว่ามีความจ าเป็นต่อ
ความต้องการของประชาชน  รัฐก็ต้องเข้าไปท ากิจกรรมนั้น  โดยรัฐต้องจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือ
ประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคกัน 19 

นันทวัฒน์  บรมานันท์  ให้ความหมายของการบริการสาธารณะ  หมายถึง  
กิจกรรมของฝ่ายปกครองที่จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์สาธารณะสามารถแยกออกเป็น  2  ประเภทคือ  
การป้องกันมิให้เกิดการกระท าผิดกฎหมาย  (ต ารวจทางปกครอง)  และบริการสาธารณะ  (Service 

                                                           
18เรื่องเดียวกัน, หน้า 108. 
19อรทัย ก๊กผล, เคล็ดลับกำรจัดบริกำรสำธำรณะท้องถิ่น: บทเรียนจำกรำงวัล

พระปกเกล้ำ’51 (กรุงเทพฯ: บริษัท ส เจริญ การพิมพ์จ ากัด, 2552), หน้า 4. 
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Public)  กิจกรรมของฝ่ายปกครองทั้งสองประเภทมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน  กล่าวคือ  อ านาจใน
การป้องกันมิให้เกิดการกระท าผิดกฎหมาย  (ต ารวจทางปกครอง)  เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายปกครองจัดให้มี
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสังคม  ซึ่งท าได้ในรูปแบบของการออกกฎหรือค าสั่ง
มาใช้บังคับล่วงหน้า  โดยผู้ใช้อ านาจดังกล่าวอาจไม่ใช่ต ารวจก็ได ้ ส่วนการบริการสาธารณะนั้น  เป็น
กิจกรรมอีกประเภทหนึ่งซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้องจัดท าขึ้นเพ่ือสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม  
บริการสาธารณะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากต ารวจทางปกครอง  คือ  ต ารวจทางปกครองเป็น
กิจกรรมที่ต ารวจใช้อ านาจเพียงฝ่ายเดียวในการควบคุมและรักษาความสงบเรียบร้อย  ส่วนการ
ให้บริการสาธารณะเป็นการให้บริการแก่ประชาชนหรือการด าเนินการอื่นเพ่ือสนองความต้องการของ
ประชาชน20  ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไข  2  ประการ  คือ 

1)   เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลมหาชน  ซึ่งหมายถึงกรณีที่นิติ
บุคคลมหาชนเป็นผู้ประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง  อันได้แก่  กิจกรรมที่รัฐ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ด าเนินการ  และยังหมายความรวมถึงกรณีที่รัฐมอบกิจกรรมของรัฐบาง
ประเภทให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการด้วย 

2)   เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สาธารณะและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน21  สามารถอธิบายขยายความได้ว่า  การให้บริการสาธารณะหลักเป็น
หน้าที่ของรัฐทั้งสิ้น  ซึ่งรัฐกระท าการโดยฝ่ายปกครอง  กล่าวคือ  เป็นองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทั้งหลายที่มีอ านาจหน้าที่ในการตระเตรียมการและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่ฝ่ายบริหารก าหนด
ไว้เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน  อย่างไรก็ตามภารกิจในการจัดท าบริการสาธารณะบาง
ประการฝ่ายปกครองไม่จ าต้องลงมือกระท าเอง  อาจมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการแทน  โดย
รัฐมอบอ านาจให้โดยผลของกฎหมายหรือโดยสัญญาแต่กิจกรรมดังกล่าวต้องอยู่ในความควบคุมของ
รัฐด้วยตามหลักนิติรัฐ  เหตุที่ต้องให้ฝ่ายปกครองผู้กระท าการแทนรัฐเป็นผู้ควบคุม  ดูแลการจัดท า
บริการสาธารณะของเอกชน  เพราะการจัดท าบริการสาธารณะมีลักษณะที่กระทบต่อคนส่วนใหญ่  
ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้  รัฐจึงต้องเข้าควบคุมดูแลกิจการเช่นว่านี้อยู่เสมอ22 

ชูวงศ์  ฉายะบุตร  เห็นว่าการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนถือเป็น
ภารกิจที่ส าคัญของรัฐบาล  ภารกิจของรัฐแต่เดิมมุ่งเน้นในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงของประเทศเป็นส าคัญ  จึงต้องหันมาเน้นที่การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนควบคู่ไป23 

                                                           
20นันทวัฒน์ บรมานันท์, หลักกฎหมำยปกครองเกี่ยวกับกำรบริกำรสำธำรณะ, พิมพ์ครั้งที่ 

3 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2547), หน้า 29-34. 
 

21นันทวัฒน์ บรมานันท์, กฎหมำยปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2553), หน้า 
342. 

 

22นันทวัฒน์ บรมานันท์, มำตรฐำนใหม่ของกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะระดับชำติใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2554), หน้า 73. 

 

23ชูวงศ์ ฉายะบุตร, กำรให้บริกำรแบบครบวงจรแนวทำงกำรให้บริกำรเชิงรุกของกรมกำร
ปกครอง (กรุงเทพฯ: กรมการปกครอง, 2536), หน้า 11. 
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เทพศักดิ์  บุญยรัตน์พันธ์  ให้ความหมายของการบริการสาธารณะไว้ว่า  
การที่บุคคล  กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ  ซึ่งอาจจะ
เป็นของรัฐหรือเอกชนมีหน้าที่ในการส่งต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม24 

จากความหมายของบริการสาธารณะดังกล่าว  อธิบายได้ว่า  บริการ
สาธารณะเป็นภารกิจที่รัฐต้องจัดท าเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนภายในรัฐ  และรัฐ
สามารถมอบหมายให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างแทนรัฐได้  โดยรัฐเป็นผู้ควบคุมดูแล
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนภายในรัฐ  ซึ่งกิจการที่มอบหมายให้เอกชนจัดท าได้นั้นเป็น
ภารกิจเพ่ือสนองความต้องการของประชาชน  เช่น  การคมนาคมขนส่ง  การสาธารณสุข  การศึกษา  
การรักษาความสะอาดและสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต  เป็นต้น           

2.1.2.2   ประเภทของบริการสาธารณะ 
ในทางทฤษฎีนั้นการบริการสาธารณะแบ่งเป็นสามประเภทใหญ่ ๆ  คือ  บริการ

สาธารณะทางปกครอง  บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมและบริการสาธารณะ
ทางสังคมและวัฒนธรรม  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

1)  การบริการสาธารณะทางปกครอง 
บริการสาธารณะทางปกครอง เป็นบริการสาธารณะที่รัฐมีหน้าที่โดยตรงใน

การจัดท า  เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน  เช่น  การรักษาความสงบเรียบร้อย  
การต่างประเทศ  การศึกษา  การควบคุมดูแลสุขอนามัย  เป็นต้น  บริการสาธารณะประเภทนี้รัฐจะ
ให้ส่วนราชการเป็นผู้จัดท าเองและเป็นบริการสาธารณะที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าตอบแทน25 

บริการสาธารณะทางปกครอง  เป็นกิจกรรมที่โดยสภาพแล้วเป็นงานใน
หน้าที่ของฝ่ายปกครองที่จะต้องจัดท าเพ่ือสนองความต้องการของประชาชน  กิจกรรมเหล่านี้ส่วน
ใหญ่จะเป็นเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบสุขของชุมชน  บริการสาธารณะประเภท
นี้ฝ่ายปกครองต้องอาศัยอ านาจพิเศษตามกฎหมายมหาชนในการจัดท า  ดังนั้นฝ่ายปกครองจึงไม่
สามารถมอบบริการสาธารณะประเภทนี้ให้องค์กรอ่ืนหรือเอกชนเข้ามาด าเนินการแทนได้   ได้แก่  
กิจการที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  การป้องกันประเทศและการคลัง  เป็นต้น  
แต่เดิมนั้นบริการสาธารณะทุกประเภทจัดว่าเป็นบริการสาธารณะทางปกครองทั้งสิ้น  แต่ต่อมาเมื่อ
กิจกรรมเหล่านั้นมีมากขึ้นและมีรูปแบบและวิธีการในการจัดท าที่แตกต่างกันออกไป  จึงเกิดประเภท
ใหม ่ๆ ของบริการสาธารณะขึ้นมา26                    

                                                           
24เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรสร้ำงประสิทธิผลของกำรน ำนโยบำยกำร

ให้บริกำรแก่ประชำชนไปปฏิบัติ: กรณีศึกษำส ำนักงำนเขตของกรุงเทพมหำนคร (วิทยานิพนธ์ 
พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536), หน้า 13. 

 

25มานิตย์ จุมปา, ค ำอธิบำยกฎหมำยปกครองเล่ม 1 ว่ำด้วยหลักท่ัวไป, พิมพ์ครั้งที่ 3 
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), หน้า 120. 

26นันทวัฒน์ บรมานันท์, บริกำรสำธำรณะในระบบกฎหมำยปกครองฝรั่งเศส (กรุงเทพฯ: 
นิติธรรม, 2541), หน้า 9-13. 
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2) การบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
การบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม   มีลักษณะการ

ด าเนินกิจกรรมในทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  คือ  การผลิตและจ าหน่ายสินค้าและบริการซึ่ง
เอกชนก็สามารถท าได้  และลักษณะการด าเนินกิจกรรมก็คล้ายคลึงกับกิจกรรมของเอกชน   คือ  มุ่ง
เก็บค่าบริการในเชิงการค้าให้เลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน  และหากมีก าไรก็น าส่ง
เข้าเป็นรายได้ของแผ่นดิน  บริการสาธารณะประเภทนี้ส่วนใหญ่รัฐจะให้รัฐวิสาหกิจเป็นผู้จัดท า27 

การบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม   เป็นบริการ
สาธารณะอีกประเภทหนึ่งที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้ด าเนินการ  แต่มีลักษณะคล้ายกับการด าเนินการ
ให้บริการของเอกชน  ข้อแตกต่างระหว่างบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองกับบริการ
สาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้นมีดังต่อไปนี้  คือ28 

(1) ด้านวัตถุแห่งบริการ  บริการสาธารณะทางปกครองจะมีวัตถุแห่ง
บริการ  คือ  การตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่เพียงอย่างเดียว  ส่วนบริการสาธารณะ
ทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  มีวัตถุแห่งบริการ  คือ  มุ่งเน้นทางด้านการผลิต  การจ าหน่าย  
การให้บริการตลอดจนมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับท านองเดียวกับกิจการของเอกชน 

(2) ด้านวิธีปฏิบัติงาน  บริการสาธารณะทางปกครองจะมีวิธีปฏิบัติงานที่
รัฐสร้างขึ้นมาเป็นรูปแบบเดียวกัน  มีการบังคับบัญชาตามสายงาน  ส่วนบริการสาธารณะทาง
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมีวิธีปฏิบัติงานที่ก าหนดขึ้นแตกต่างกันตามแต่ละประเภทของบริการ
สาธารณะ  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 

(3) ด้านที่มาของเงินทุน  บริการสาธารณะทางปกครองมีที่มาของ
เงินทุนจากรัฐเพียงอย่างเดียว   ส่วนบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมีที่มาของ
เงินทุนส่วนใหญ่จากค่าตอบแทนการด าเนินการหรือการให้บริการที่ผู้ใช้บริการจ่ายให้ 

3)   การบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม  เช่น การช่วยเหลือโดย
องค์กรสาธารณกุศล  มูลนิธิ องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ฯลฯ 

การบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม  คือ  บริการสาธารณะที่เป็น
การให้บริการทางสังคมและวัฒนธรรมที่ต้องการความเป็นอิสระ  คล่องตัวในการท างานโดยไม่มุ่งเน้น
การท าก าไร  เช่น  การแสดงนาฏศิลป์  พิพิธภัณฑ์  การกีฬา  การศึกษาวิจัย  เป็นต้น29 

จากการแบ่งประเภทของบริการสาธารณะดังกล่าว  จะเห็นได้ว่าบริการ
สาธารณะแบ่งเป็น  3  ประเภท  ได้แก่  บริการสาธารณะทางปกครอง  บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมและบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม  ซึ่งบริการสาธารณะแต่ละประเภท

                                                           
27มานิตย์ จุมปา, ค ำอธิบำยกฎหมำยปกครองเล่ม 1 ว่ำด้วยหลักท่ัวไป, เรื่องเดิม, หน้า 

121. 
 

28นันทวัฒน์ บรมานันท์, หลักกฎหมำยปกครองเกี่ยวกับกำรบริกำรสำธำรณะ (กรุงเทพฯ: 
วิญญูชน, 2543), หน้า 28. 

29ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค ำอธิบำยกฎหมำยปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 15 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 
2552), หน้า 79. 
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จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน  เช่น  บริการสาธารณะทางปกครองเป็นบริการสาธารณะที่อาศัยอ านาจ
พิเศษในทางกฎหมายมหาชนในการจัดท าเป็นภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในรัฐ  
ดังนั้นรัฐจึงต้องจัดท าภารกิจประเภทนี้เอง  เช่น  การออกกฎ  ระเบียบต่างๆขึ้นมาใช้บั งคับกับ
ประชาชนในรัฐ  ส่วนบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมและบริการสาธารณะทาง
สังคมและวัฒนธรรมนั้นเป็นภารกิจอันเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนภายในรัฐ  
เป็นบริการสาธารณะที่ไม่ต้องอาศัยอ านาจมหาชนในการจัดท า  รัฐจึงมอบให้เอกชนจัดท าบริการ
สาธารณะประเภทนี้ได้ โดยรัฐเป็นผู้ควบคุมดูแลนั่นเอง  เช่น  บริการด้านการขนส่ง  ด้านการศึกษา  
ด้านสาธารณสุข  ด้านการกีฬา ฯลฯ  โดยภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจ
ประเภทบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม 

2.1.2.3   หลักเกณฑ์ในการจัดท าบริการสาธารณะ 
การบริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นประเภทใดหรือจัดท าโดยผู้ใด  ย่อมต้องอยู่ภายใต้

หลักเกณฑ์ที่ส าคัญ  3  ประการดังต่อไปนี้   คือ  หลักว่าด้วยความเสมอภาค  หลักว่าด้วยความ
ต่อเนื่องและหลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

1)  หลักว่าด้วยความเสมอภาค 
หลักว่าด้วยความเสมอภาคเป็นหลักเกณฑ์ที่ส าคัญประการแรกในการจัดท า

บริการสาธารณะ  ทั้งนี้เนื่องจากการที่รัฐเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะนั้นรัฐมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะท า
บริการสาธารณะขึ้นเพ่ือประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ  แต่เป็นการจัดท าเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนทุกคน  กิจการใดที่รัฐจัดท าเพ่ือบุคคลใดโดยเฉพาะจะไม่มีลักษณะเป็นบริการสาธารณะ  
ประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติหรือได้รับผลประโยชน์จากการบริการสาธารณะอย่าง
เสมอภาคกัน  กรณีผู้ใช้บริการสาธารณะการเลือกปฏิบัติในระหว่างผู้ใช้บริการสาธารณะอันท าให้เกิด
ความไม่เสมอภาคในการได้รับผลประโยชน์จากการบริการสาธารณะไม่สามารถท าได้  ผู้ใช้บริการ
สาธารณะทางปกครองอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบของฝ่ายปกครองซ่ึงจะท าให้ในบางครั้ง
ผู้ใช้บริการจะถูกสั่งหรือบังคับฝ่ายเดียวอันท าให้เกิดความไม่เสมอภาคได้30 

 หลักความเสมอภาคที่มีต่อบริการสาธารณะ  กล่าวคือ  บุคคลทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกันจะมีการเลือกปฏิบัตมิได้  ความ
เสมอภาคนี้ครอบคลุมทั้งความเสมอภาคของประชาชนในการได้รับบริการสาธารณะ  ความเสมอภาค
ของประชาชนในการสมัครเข้าท างานในหน่วยงานของรัฐด้วยและความเสมอภาคของประชาชนใน
การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาทางปกครอง31     

2)  หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง 
หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง  เนื่องจากบริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่มีความ

จ าเป็นต่อประชาชนทุกคน  ดังนั้นรัฐจึงต้องให้หลักประกันว่าจะมีการให้บริการสาธารณะอย่าง

                                                           
30นันทวัฒน์ บรมานันท์, มำตรฐำนใหม่ของกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะระดับชำติใน

ประเทศไทย, เรื่องเดิม, หน้า 9-13. 
31มานิตย์ จุมปา, ถำม-ตอบกฎหมำยปกครอง, เรื่องเดิม, หน้า 35. 
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ต่อเนื่องซึ่งหลักดังกล่าวนี้มิได้ใช้บังคับเฉพาะฝ่ายปกครองเท่านั้น  แต่ยังใช้บังคับกับเอกชนผู้รับมอบ
อ านาจในการจัดท าบริการสาธารณะแทนรัฐด้วย32 

หลักว่าด้วยความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ  หมายความว่า  บริการ
สาธารณะต้องกระท าต่อเนื่องตลอดเวลา  เพราะความต้องการของประชาชนนั้นมีอยู่ตลอดเวลา  ไม่มี
วันหยุด  หากมีการหยุดชะงักของบริการสาธารณะย่อมก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน  เช่น  
การให้บริการรถโดยสารประจ าทาง  หากไม่มีความต่อเนื่อง  มีการหยุดเสียแล้วประชาชนย่อมมี
ปัญหาติดขัดในการสัญจรไปมาตามท่ีต่างๆ  หรือการให้บริการไฟฟ้า  หากมีการหยุดย่อมส่งผลเสียต่อ
กิจการต่าง ๆ ของเอกชนเป็นจ านวนมาก  เป็นต้น33 

การบริการสาธารณะเป็นกิจการที่มีความจ าเป็นส าหรับประชาชน  ดังนั้น
หากบริการสาธารณะหยุดชะงักไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม  ประชาชนผู้ใช้บริการย่อมได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายได้  ด้วยเหตุนี้บริการสาธารณะจึงต้องมีความต่อเนื่องในการจัดท า34 

หลักการที่ส าคัญของหลักว่าด้วยความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ  คือ  
นิติบุคคลผู้มีหน้าที่จัดท า บริการสาธารณะจะต้องด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่องตลอดเวลา  หากมีกรณีที่เกิดการหยุดชะงักจะต้องมีการรับผิดชอบและในกรณีที่เกิดการ
หยุดชะงักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรมหาชนอิสระ  องค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล
จะต้องเข้าด าเนินการแทนเพ่ือเป็นหลักประกันความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ  ความต่อเนื่อง
ดังกล่าวนี้ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนตายตัวว่าจะต้องมีลักษณะอย่างไร  ส าหรับบริการสาธารณะบาง
ประเภทซึ่งต้องจัดท าอย่างถาวร  เช่น  การรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
การรักษาพยาบาล  การควบคุมการคมนาคมทางอากาศ  ความต่อเนื่องจะหมายถึงการจัดท าบริการ
สาธารณะประเภทนั้นๆ  ตลอดเวลาวันละ  24  ชั่วโมง  สัปดาห์ละ  7  วัน  ในขณะที่การบริการ
สาธารณะบางประเภทซึ่งไม่จ าเป็นต้องท าอย่างถาวร  แต่จะต้องจัดท าอย่างสม่ าเสมอก็อาจจัดท าโดย
มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขบางประการ  เช่น  พิพิธภัณฑ์สามารถก าหนดเวลาเปิด – ปิด  ก าหนด
วันหยุดได้  การศึกษาสามารถก าหนดวันเวลาในการให้การศึกษา  รวมทั้งการหยุดพักร้อนประจ าปีได้
อีกด้วย  นอกจากนี้ความต่อเนื่องยังขึ้นอยู่กับยุคสมัยและสภาพสังคมอีกด้วย35 

หลักว่าด้วยความต่อเนื่องของบริการสาธารณะมีข้อพิจารณานอกเหนือจาก
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก  2  ประเด็น  ดังนี้ 

(1) ผลที่มีต่อสัญญาทางปกครอง  ส าหรับบุคคลผู้เป็นคู่สัญญากับฝ่าย
ปกครองเท่านั้น  หลักความต่อเนื่องของการบริการสาธารณะจะน ามาใช้ใน  3  กรณีคือ กรณีที่การ

                                                           
32สิริพร มณีภัณฑ์, กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะท้องถิ่นในประเทศไทย: ศึกษำจำกปัญหำที่

เกิดขึ้นในกรณีเทศบำลและกรุงเทพมหำนคร (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2538), หน้า 7. 

33บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมำยมหำชน เล่ม 3: ท่ีมำและนิติวิธี, เรื่องเดิม, หน้า 305. 
34ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค ำอธิบำยกฎหมำยปกครอง, เรื่องเดิม, 2555, หน้า 80. 
35นันทวัฒน์ บรมานันท์, สัญญำทำงปกครอง, พิมพ์ครั้งที่  3 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2553) 

หน้า 29-30. 
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เปลี่ยนแปลงสัญญาซึ่งให้อ านาจฝ่ายปกครองที่จะแก้ไขข้อสัญญาได้แต่เพียงฝ่ายเดียว  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนองความต้องการของบริการสาธารณะหรือการลงโทษในกรณีที่เกิดความผิด
ร้ายแรงที่ขัดขวางการด าเนินงานของบริการสาธารณะซึ่งฝ่ายปกครองผู้รับผิดชอบจะต้องแก้ไขด้วย
การเข้าไปท าแทนคู่สัญญาฝ่ายเอกชนหรือยึดกลับมาท าเองเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของบริการ
สาธารณะและกรณีที่เมื่อเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นและมีผลท าให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนซึ่งได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายปกครองให้จัดท าบริการสาธารณะ  ไม่สามารถด าเนินการตามสัญญาต่อไปได้
ตามปกติ  ฝ่ายปกครองจะต้องเข้าไปรับภาระบางส่วนกับเอกชนคู่สัญญาเพ่ือไม่ให้บริการสาธารณะ
ต้องหยุดชะงักนั่นเอง36 

(2) ผลที่มีต่อการนัดหยุดงาน  ในประเทศฝรั่งเศสก่อนสงครามโลกครั้ง
ทีส่อง  หลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะมีผลใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าการหยุดงาน  ซึ่ง
ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย  ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปี  ค.ศ.  1946  ใช้บังคับและมีการบัญญัติ
ไว้ในค าปรารภของรัฐธรรมนูญยอมรับสิทธิในการนัดหยุดงาน  จึงก่อให้เกิดปัญหาทางรัฐธรรมนูญ
ตามมา  คือ  สิทธิในการนัดหยุดงานที่รัฐธรรมนูญรับรองกับหลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะที่
รัฐธรรมนูญก็รับรองเช่นกัน  โดยหลักทั้งสองนี้ในบางครั้งก็ขัดแย้งกัน  เช่น  การนัดหยุดงานอาจเป็น
เหตุให้เกิดกาขัดขวางการด าเนินงานตามปกติของบริการสาธารณะที่ท าให้หลักความต่อเนื่องของ
บริการสาธารณะถูกกระทบได้  ดังนั้นเพ่ือเป็นการประนีประนอมระหว่างสิทธิในการนัดหยุดงานกับ
หลักว่าด้วยความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ  จึงเกิดมาตรการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวขึ้น
สองวิธีด้วยกัน  คือ  การให้บริการขั้นต่ าและการให้เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ  (เช่น ทหาร)  เข้าด าเนินการแทน  
การให้บริการขั้นต่ า  ได้แก่  การที่ฝ่ายปกครองก าหนดมาตรการรับรองการนัดหยุดงานไว้ว่า  ไม่ว่าจะ
นัดหยุดงานอย่างไรก็ตามจะไม่สามารถหยุดทั้งหมดได้  อย่างน้อยจะต้องมีบริการดังกล่าวอยู่บ้างใน
บางส่วน  เช่น  รถไฟเคยวิ่งวันละ  10  เที่ยวหากจะนัดหยุดงานก็สามารถท าได้  แต่จะต้องมีรถวิ่ง
อย่างน้อยวันละ  3  เที่ยวทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เป็นการสร้างความล าบากกับประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะ
มากจนเกินไป  การให้บริการขั้นต่ านี้น าไปใช้ในบริการสาธารณะบางประเภทซึ่งการหยุดงานอย่าง
เด็ดขาดจะท าให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม  จึงต้องก าหนดไว้ว่าจะหยุดงานอย่างไรก็
ตามแต่จะหยุดการด าเนินงานจัดท าบริการสาธารณะเหล่านี้อย่างเด็ดขาดทั้งหมดไม่ได้  เช่น  บริการ
สาธารณะเกี่ยวกับโรงพยาบาล  ต ารวจ  การยุติธรรม  การคมนาคมทางอากาศหรือวิทยุโทรทัศน์  
เป็นต้น  ส่วนการเข้าด าเนินการเอง  จะใช้เฉพาะกรณีที่เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความต่อเนื่อง
ของบริการสาธารณะ  โดยหัวหน้าหน่วยงานที่จัดท าบริการสาธารณะสามารถตัดสินใจใช้มาตรการ
พิเศษส่งคนเข้าไปท าการจัดท าบริการสาธารณะนั้นแทนได้  หากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกินเลยสิทธิใน
การนัดหยุดงาน37 

 
 

                                                           
36นันทวัฒน์ บรมานันท์, หลักกฎหมำยปกครองเกี่ยวกับกำรบริกำรสำธำรณะ, เรื่องเดิม, 

2547, หน้า 30-31. 
37เรื่องเดียวกัน, หน้า 30-31. 
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3)  หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  หมายความว่า  บริการสาธารณะที่

ฝ่ายปกครองรับผิดชอบนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในสังคมที่
เปลี่ยนไป  เพราะความต้องการของประชาชนไม่อยู่นิ่งกับที่  หากแต่เปลี่ยนผันไปตามสภาพความ
เจริญของสังคม38 

บริการสาธารณะที่ดีจะต้องสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลาเพ่ือให้
เหมาะสมกับเหตุการณ์และความจ าเป็นในทางปกครองที่จะรักษาประโยชน์สาธารณะ  รวมทั้ง
ปรับปรุงให้เข้ากับวิวัฒนาการของความต้องการส่วนรวมของประชาชนด้วย   ดังนั้นหลักว่าด้วยการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนี้  หมายถึง  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบริการสาธารณะให้ทันกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการสาธารณะอยู่เสมอ  เพ่ือให้บริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองจัดท ามีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนหรือประโยชน์มหาชน39  

กล่าวโดยสรุป  ในการจัดท าบริการสาธารณะนั้นฝ่ายปกครองจะต้อง
ค านึงถึงหลักเกณฑ์ที่ส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะ  3  ประการ  กล่าวคือ 

หลักว่าด้วยความเสมอภาค  รัฐต้องจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนภายในรัฐอย่างเสมอภาคกันจะจัดท าโดยเฉพาะเจาะจงไม่ได้  ย่อมไม่ถือว่าเป็นการ
จัดท าบริการสาธารณะ  หลักนี้จึงเป็นหลักท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดท าบริการสาธารณะ  เช่น  
การจัดท าระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็นขั้นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต  การบริการระบบการแพทย์และ
การสาธารณสุข  การให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระบบขนส่งมวลชน  ต้องจัดท าให้เพ่ือประชาชนในรัฐ
อย่างเสมอภาคกัน 

หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง  เมื่อมีการจัดท าบริการสาธารณะอย่างเสมอภาค
กันแล้วย่อมต้องมีความต่อเนื่องในการจัดท า  เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนภายในรัฐหากการ
ให้บริการสาธารณะต้องหยุดชะงัก  เช่น  บริการสาธารณะด้านสาธารณสุขจะหยุดให้บริการไม่ได้  
เนื่องจากต้องมีประชาชนเกิดความเจ็บป่วยและมาใช้บริการที่โรงพยาบาลตลอดเวลา  หรือระบบ
ขนส่งมวลชน  ซึ่งประชาชนต้องเดินทางในเส้นทางต่างๆ  จึงต้องมีความต่อเนื่องในการให้บริการ
ดังกล่าว 

หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  การจัดท าบริการสาธารณะต้อง
พิจารณาจากสภาพสังคมและสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปให้เข้ากับยุคสมัย  เพ่ือให้สอดคล้อง
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการสาธารณะ  เช่น  ระบบการขนส่งโดยรถไฟ  ต้องมี
การปรับปรุงการการให้บริการในรูปแบบเดิมให้ทันต่อสังคมที่เปลี่ยนไปและมีพัฒนาระบบรถไฟขนส่ง
มวลขนให้มีความรวดเร็ว  คล่องตัวและตอบสนองต่อการให้บริการมากขึ้น  เป็นต้น 

การจัดท าบริการสาธารณะจึงต้องอยู่บนพ้ืนฐานของหลักดังกล่าวทั้งสาม
ประการข้างต้น  คือ  หลักว่าด้วยความเสมอภาค  หลักว่าด้วยความต่อเนื่องและหลักว่าด้วยการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  อันเป็นหลักพ้ืนฐานในการจัดท าบริการสาธารณะ  จึงจะตอบสนองต่อความ
ต้องการและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนภายในรัฐมากที่สุด 

                                                           
38มานิตย์ จุมปา, ถำม-ตอบกฎหมำยปกครอง, เรื่องเดิม, หน้า 35. 
39ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค ำอธิบำยกฎหมำยปกครอง, เรื่องเดิม, 2552, หน้า 82. 
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2.1.2.4   องค์กรผู้มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ 
ผู้มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ  โดยปกติเป็นหน้าที่ของรัฐเป็นผู้จัดท า   แต่

บริการสาธารณะบางอย่างรัฐไม่สามารถจัดท าได้  เนื่องจากขาดประสิทธิภาพในด้านความช านาญก็ดี  
หรือด้านทุนทรัพย์ก็ดีจึงต้องให้เอกชนเข้ามาจัดท าโดยรัฐเป็นผู้ควบคุมดูแล  ดังนั้นองค์กรผู้มีหน้าที่ใน
การจัดท าบริการสาธารณะ  คือ รัฐและเอกชน  ดังจะกล่าวในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1)   บริการสาธารณะที่จัดท าโดยรัฐ 
นันทวัฒน์  บรมานันท์ได้ศึกษาการจัดองค์กรผู้มีหน้าที่ ในการให้บริการ

สาธารณะของประเทศฝรั่งเศสได้แบ่งองค์กรผู้จัดท าบริการสาธารณะไว้  2  ประการ   คือ   บริการ
สาธารณะที่จัดท าโดยรัฐและเอกชน  บริการสาธารณะที่จัดท าโดยรัฐ  คือ  บริการสาธารณะที่อยู่ใน
อ านาจการจัดท าของรัฐจะต้องเป็นบริการสาธารณะที่เมื่อพิจารณาจากสภาพของบริการสาธารณะนั้น
แล้ว  เป็นหน้าที่ของรัฐแต่เพียงผู้เดียวที่จะเป็นผู้ด าเนินการจัดท าหรือเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและมี
ความส าคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศอย่างทั่วถึง  แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการกระจาย
อ านาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นในปี ค.ศ.  1982  ก็ได้มีการมอบอ านาจในการจัดท าบริการสาธารณะ
บางประเภทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดท า  ดังนั้นบริการสาธารณะที่จัดท าโดยรัฐจึงมี
สองประเภท  คือ  บริการสาธารณะระดับชาติและบริการสาธารณะระดับท้องถิ่น40 

บริการสาธารณะระดับชาติ  ได้แก่  บริการสาธารณะที่เป็นหน้าที่ของรัฐที่
จะต้องเป็นผู้จัดท า  อันได้แก่  กิจการที่เกี่ยวกับความม่ันคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม  
รวมทั้งพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  บริการสาธารณะระดับชาติเป็นบริการสาธารณะที่รัฐจัดท าอย่าง
ทั่วถึงตลอดท้ังประเทศ  สามารถแบ่งออกเป็น  7  ประเภทด้วยกัน  คือ41 

(1)  บริการสาธารณะทางด้านยุติธรรม  สิ่งแรกที่สมควรจะกล่าวถึง  
คือ  กระบวนการยุติธรรมของประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นบริการสาธารณะประเภทหนึ่ง  มีลักษณะที่
พิเศษแตกต่างไปจากกระบวนการยุติธรรมในหลายๆประเทศ  กล่าวคือ ระบบศาลของประเทศ
ฝรั่งเศสเป็นระบบศาลคู่  อันประกอบด้วยระบบศาลยุติธรรมและระบบศาลปกครอง  ประเทศที่ใช้
ระบบศาลคู่  ได้แก่  ประเทศที่แบ่งกฎหมายออกเป็น  2  ประเภท  คือ  กฎหมายเอกชนและ
กฎหมายมหาชน  โดยมีการแบ่งศาลตามความช านาญพิเศษของผู้พิพากษา 

(2)  บริการสาธารณะทางด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสังคม  
หมายถึง  การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอันเป็นหน้าที่ส าคัญของรัฐประการหนึ่ ง  
ประกอบด้วยสาระส าคัญ  เช่น  การด าเนินการเกี่ยวกับความมั่นคงของสังคม  การรักษาความ
ปลอดภัย  การรักษาความสะอาดในชีวิตและทรัพย์สิน  การรักษาความสะอาดในชุมชนด้วยการก าจัด
ขยะมูลฝอย  ดูแลความสะอาดถนนหนทางและการรักษาสิ่งแวดล้อม  เป็นต้นและการรักษาความ
สงบในที่สาธารณะ  ซึ่งการรักษาความปลอดภัยของสังคมดังกล่าวมานี้  เป็นหน้าที่ของผู้ใช้อ านาจ
ต ารวจทางปกครองที่จะด าเนินการ 

                                                           
40นันทวัฒน์ บรมานันท์, หลักกฎหมำยปกครองเกี่ยวกับกำรบริกำรสำธำรณะ, เรื่องเดิม, 

2547, หน้า 32-33. 
41นันทวัฒน์ บรมานันท์, กฎหมำยปกครอง, เรื่องเดิม, หน้า 349-350. 
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(3)  บริการสาธารณะทางด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเป็นภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งของรัฐที่จะต้องเป็น
ผู้จัดท า  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการด าเนินการ 

(4)  บริการสาธารณะทางด้านการศึกษาของชาติ  ในสมัยโบราณ
โรงเรียนส่วนใหญ่ถูกด าเนินการและควบคุมโดยวัด  ต่อมาภายหลังการปฏิวัติครั้งใหญ่ในฝรั่งเศสการ
ให้การศึกษาแก่ประชาชนได้กลายมาเป็นหน้าที่ของรัฐ  โดยในเบื้องต้นรัฐมีหน้าที่จัดการศึกษาให้เปล่า
แก่ประชาชนและได้มีการออกกฎหมายตามมาอีกหลายฉบับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นต้น 

(5)  บริการสาธารณะทางด้านสังคม  การให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนด้านสังคมมีมาแต่สมัยโบราณ  โดยวัดจะเป็นผู้ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่คน
ยากจน  คนด้อยโอกาส  คนพิการ  คนจน  เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง  มีการออกกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครอง
เด็ก  กฎหมายเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการแพทย์แบบให้เปล่า  กฎหมายเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
การคลอดบุตรและครอบครัวที่มีลูกมากและได้มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายครอบครัวและการ
ช่วยเหลือสังคม 

(6)  บริการสาธารณะทางด้านวัฒนธรรม  เมื่อมีการปฏิวัติครั้งใหญ่ใน
ฝรั่งเศส  รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1795  ได้บัญญัติถึงการจัดตั้งสถาบันขึ้นมาท าหน้าที่ค้นคว้าและ
บ ารุงรักษาศิลปกรรมและวิทยาศาสตร์  อีกทั้งมีการจัดตั้งสถาบันทางด้านศิลปะ  ดนตรี  วิทยาศาสตร์  
ศีลธรรม  จริยธรรม  การเมืองหรือแพทย์  เพ่ือให้ความรู้  ส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความสามารถ
ทางด้านต่างๆ  บริการสาธารณะทางด้านวัฒนธรรมในปัจจุบันมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน  เช่น  
พิพิธภัณฑ์  หอสมุดแห่งชาติ  ศูนย์ดนตรี  โรงละคร เป็นต้น 

บริการสาธารณะทางวัฒนธรรมอาจมีลักษณะแตกต่างกันไป  โดยอาจ
หมายถึงโรงละคร  ศูนย์ส่งเสริมเยาวชน  พิพิธภัณฑ์และสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ก็ได้ และ
นอกจากนี้บริการสาธารณะทางวัฒนธรรมยังเป็นบริการสาธารณะที่รัฐอาจมอบให้เอกชนเป็น
ผู้ด าเนินการจัดท าได้ 

(7)  บริการสาธารณะทางด้านท่องเที่ยว  เนื่องจากฝรั่งเศสเป็นประเทศ
ที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่สามารถท าเงินให้กับประเทศได้  รัฐจึงเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว
ต่าง ๆ  โดยมีกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ก าหนดบทบาทของรัฐที่มีต่อการท่องเที่ยวด้าน
ต่าง ๆ  เช่น  ส่งเสริม  สนับสนุน  ประชาสัมพันธ์  ซ่อมแซม  ดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยว  สร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้คนเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศฝรั่งเศสให้มากขึ้น  การท าบริการ
สาธารณะด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นนโยบายระดับชาติที่หน่วยงานระดับกระทรวงต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น  ได้แก่  บริการสาธารณะที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ที่จะด าเนินการจัดท าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บริการสาธารณะที่จัดท าโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีอยู่ด้วยกันสองประเภท  คือ  บริการสาธารณะระดับชาติที่มอบหมายให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการจัดท า  กับบริการสาธารณะซึ่งเป็นหน้าที่แท้ๆ  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง  3  ระดับอันได้แก่  บริการสาธารณะระดับเทศบาล  บริการสาธารณะ
ระดับจังหวัดและบริการสาธารณะระดับภาค  โดยมีกฎหมายแบ่งแยกหน้าที่และประเภทของบริการ
สาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทจะเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะซึ่งเป็นหน้าที่แท้ ๆ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดท า  แบ่งออกเป็น  4  ประเภท  คือ42 

                                                           
42เรื่องเดียวกัน, หน้า 349-350. 
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(1)  บริการสาธารณะทางด้านสุขอนามัย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับภาค  ระดับจังหวัดและในเขตเทศบาลขนาดใหญ่บางแห่งมีหน้าที่ต้องจัดท าบริการสาธารณะ
ทางด้านสุขอนามัย  เนื่องจากเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องท าภายใต้หลักเกณฑ์
ที่กฎหมายก าหนดโดยแบ่งออกเป็น  บริการสาธารณะเกี่ยวกับสุสานและพิธีศพ  การจัดให้มีน้ า
สะอาด  การท าให้น้ าสะอาดเพ่ือน ามาใช้ใหม่  การเก็บขยะและของเหลือใช้  เป็นต้น 

(2)  บริการสาธารณะทางด้านเศรษฐกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจัดท าบริการสาธารณะทางด้านเศรษฐกิจได้ในเรื่องต่อไปนี้  เช่น  การผลิตและการจ่ายพลังงาน  
ด้านการตลาด  การขนส่ง 

(3)  บริการสาธารณะทางด้านสังคมและการศึกษา  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจัดท าบริการสาธารณะทางสังคมและการศึกษาประเภทต่างๆได้  เช่น  ด้านสวัสดิการ
สังคม  การศึกษา  เป็นต้น 

(4)  บริการสาธารณะทางด้านวัฒนธรรม  เป็นบริการสาธารณะที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าได้  เช่น  พิพิธภัณฑ์  หอจดหมายเหตุ  
การรักษาโบราณสถาน  โรงเรียนดนตรี  โรงเรียนศิลปะรวมถึงห้องสมุดระดับท้องถิ่น  เป็นต้น 

2)  บริการสาธารณะที่จัดท าโดยเอกชน 
แม้บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่รัฐต้องเป็นผู้จัดท า  แต่เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์แก่สาธารณะอย่างสูงสุด  หากรัฐพิจารณาเห็นว่าบริการสาธารณะใดเอกชนสามารถท าได้  
รัฐก็สามารถมอบให้เอกชนเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะนั้นได้   เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
บริการสาธารณะมาเป็นเวลานานแล้ว  การมีส่วนร่วมของเอกชนสามารถท าได้  2  กรณี  คือ  การมี
ส่วนร่วมทางตรงและการมีส่วนร่วมทางอ้อม43 

การมีส่วนร่วมทางตรง คือ บริการสาธารณะเป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่
ของรัฐที่จะจัดท า  แต่ต่อมาเมื่อรัฐมีภาระมากขึ้นกิจการบางอย่างรัฐไม่จ าเป็นต้องจัดท า เอง  เพราะ
เป็นเรื่องที่ไม่เก่ียวข้องกับการใช้อ านาจของรัฐ  กิจการบางอย่างต้องใช้เงินลงทุนมาก  ต้องใช้บุคลากร
ที่มีความช านาญเป็นพิเศษ  ซึ่งท าให้รัฐไม่สามารถจัดท าบริการสาธารณะได้เป็นอย่างดีและรวดเร็วทัน
ความต้องการของผู้ใช้บริการสาธารณะ  จึงเกิดการมอบบริการสาธารณะให้เอกชนซึ่งมีความสนใจ
และมีความพร้อมเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะแทนรัฐ  โดยเอกชนสามารถเข้ามาร่วมด าเนินการได้  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

สัมปทาน  (Concession)  ได้แก่  สัญญาที่ฝ่ายปกครองมอบให้เอกชนเป็น
ผู้จัดท าบริการสาธารณะด้วยการลงทุนและเสี่ยงภัยของเอกชนเอง  โดยเอกชนสามารถเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการกิจการที่ได้รับสัมปทานจากรัฐไป  เป็นการมอบภาระในการจัดท าบริการสาธารณะไป
ให้องค์กรเอกชนเป็นผู้ด าเนินการจัดท าแทน  โดยฝ่ายปกครองมีความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นผู้ก ากับ
ดูแล  (ไม่ใช่เป็นผู้ด าเนินการจัดท า) 

องค์กรวิชาชีพ  (Organismes Professionnels)  ได้แก่  องค์กรเอกชนที่
ท าหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมวินัยในการประกอบอาชีพด้วยมาตรการต่าง ๆ  เช่น  การวางกฎ  

                                                           
43เรื่องเดียวกัน, หน้า 123. 
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ข้อบังคับทางวิชาชีพ  การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  การพิจารณาลงโทษเมื่อมีการ
กระท าผิดและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  เป็นต้น44 

การมีส่วนร่วมทางอ้อม  ได้แก่  การเข้ามาร่วมมือของเอกชนในการจัดท า
บริการสาธารณะโดยรัฐ  ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

การเลือกตั้ง  ภายใต้ระบบการปกครองแบบกระจายอ านาจ  ประชาชน
ผู้สนใจสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด้วยการสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งเข้าไปแล้วก็จะไปเป็นผู้
จัดให้มีและวางหลักเกณฑ์ในการบริหารบริการสาธารณะต่อไป 

คณะที่ปรึกษา  ในบางกรณีกฎหมายก าหนดให้ผู้รับผิดชอบหรือหัวหน้าฝ่าย
ปกครองในหน่วยงานต้องขอความเห็นจากหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ  ก่อนที่จะตัดสินใจ  การไม่
ปฏิบัติตามถือว่านิติกรรมทางปกครองนั้นไม่ท าตามแบบที่กฎหมายก าหนด  ถือเป็นนิติกรรมทาง
ปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกศาลปกครองเพิกถอนได้ 

การร่วมให้ความเห็น  ฝ่ายปกครองอาจเชิญเอกชนมาปรึกษาหารือเพ่ือขอ
ความเห็นในการจัดท าบริการสาธารณะในบางเรื่อง  ก่อนที่ฝ่ายปกครองจะตัดสินใจด าเนินการได้45 

จะเห็นได้ว่าองค์กรที่มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะมีรัฐเป็นผู้จัดท า
รายใหญ่  โดยแบ่งเป็นบริการสาธารณะระดับชาติ  คือ  บริการสาธารณะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและบริการสาธารณะระดับท้องถิ่น  ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้จัดท า นอกจากนั้นยังมีบริการสาธารณะที่จัดท าโดยเอกชน  คือ  องค์กรเอกชนเข้ามามี
ส่วนในการจัดท าบริการสาธารณะบางประเภทที่รัฐสามารถมอบอ านาจให้ไปจัดท าได้ในรูปแบบต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมทางตรงหรือทางอ้อม 

โดยสรุป  ที่กล่าวมาข้างต้นในหัวข้อ 2.1  ภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เป็นภารกิจส่วนหนึ่งในการบรรเทาสาธารณภัยประเภทบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม  อัน
เป็นภารกิจรองที่รัฐมีหน้าที่ต้องจัดท าเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนดังที่กล่าวมา  เพ่ือให้
เห็นถึงภาพโดยรวมในภารกิจของรัฐซึ่งต้องจัดท าภายใต้หลักความเสมอภาค  ต่อเนื่องและปรับปรุบ
เปลี่ยนแปลงได้  โดยผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะหลัก  คือรัฐ  แต่เมื่อรัฐไม่สามารถจัดท า
ได้ภายใต้ข้อจ ากัดใด ๆ ก็ตาม  รัฐจึงต้องมอบหมายหรือร่วมกับเอกชนเป็นผู้จัดท าโดยเฉพาะภารกิจ
ในการช่วยเหลือประสบภัยในการบรรเทาสาธารณภัย 

 
2.2  แนวควำมคิดในกำรให้เอกชนเข้ำมำจัดท ำบริกำรสำธำรณะแทนรัฐหรือร่วมกับรัฐ 
 

อรทัย  ก๊กผล  อธิบายว่าบริการสาธารณะบางประเภทรัฐไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้จัดบริการ  
สามารถมอบให้เอกชนด าเนินการแทน  ด้วยเหตุที่ว่าบริการสาธารณะบางประเภทเอกชนสามารถท า
ได้ดีหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าองค์กรภาครัฐ  นอกจากนั้นบริการสาธารณะบางประเภทต้องใช้

                                                           
44เรื่องเดียวกัน, หน้า 341. 
45เรื่องเดียวกัน, หน้า 341-342. 
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เงินทุนสูงและเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งต้องใช้ความช านาญจากภาคเอกชน  ดังนั้นรัฐสามารถมอบให้เอกชน
ด าเนินการแทน  โดยภาครัฐก ากับดูแลให้บริการอยู่ในมาตรฐานที่ก าหนด  หรือรักษาผลประโยชน์
ของประชาชน  การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดบริการสาธารณะสามารถด าเนินการได้
หลากหลายรูปแบบ  อาทิเช่น  การท าสัญญาจ้างบริการ  การจ้างภาคเอกชนบริหาร  การให้สัมปทาน
ภาคเอกชนและการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน  เป็นต้น46 

สิทธิกร ศักดิ์แสง  อธิบายว่าภารกิจของรัฐกับการบริการสาธารณะโดยเอกชน นั้นถือว่าเป็น
ข้อยกเว้นหลักการจัดท าบริการสาธารณะโดยรัฐ เนื่องจากการจัดท าบริการสาธารณะต้องใช้เงินลงทุนสูง 
รัฐไม่สามารถจัดท าบริการสาธารณะสนองความต้องการของประชาชนได้ทุกอย่างหรืออย่างทั่วถึง เมื่อ
เอกชนมีความสามารถจัดท า  รัฐก็สามารถมอบหมายให้เอกชนน าไปจัดท าได้โดยอยู่ภายใต้ก ากับก า
ดูแลโดยรัฐ  การบริการสาธารณะที่รัฐสามารถมอบหมายให้เอกชนด าเนินการนั้นจะต้องเป็นภารกิจที่
ไม่เก่ียวข้องกับความมั่นคงของประเทศ  ไม่เก่ียวข้องกับภารกิจหน้าที่หลักของรัฐ47 

ดังกล่าวมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่าการจัดท าบริการสาธารณะนั้นบริการสาธารณะบางประเภท
รัฐไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้จัดท า  รัฐสามารถมอบให้เอกชนด าเนินการแทนได้หรือร่วมกับรัฐในการจัดท า  
เพราะบริการสาธารณะบางประเภทเอกชนสามารถท าได้ดีหรือมีประสิทธิภาพมากกว่ารัฐ  ซึ่งบาง
กรณีบริการสาธารณะนั้น ๆ ก็ต้องใช้เงินลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูง  ต้องใช้ความช านาญจากเอกชน  
ดังนั้นรัฐจึงมอบหมายให้เอกชนด าเนินการแทนหรือจัดท าร่วมกับรัฐ  โดยรัฐก ากับดูแลให้อยู่ใน
มาตรฐานที่ก าหนด  หรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชน  ซ่ึงการจัดท าบริการสาธารณะโดยเอกชน
สามารถด าเนินการไดห้ลายรูปแบบดังจะได้ศึกษาในภาพรวมรายละเอียดต่อไป 

 
2.2.1  ลักษณะของบริกำรสำธำรณะที่จะให้เอกชนเข้ำมำจัดท ำ 
การพิจารณาว่าบริการสาธารณะประเภทใดที่รัฐสามารถมอบอ านาจให้เอกชนด าเนินการได้  

อาจมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่หลากหลาย  ขึ้นอยู่กับรูปแบบและขอบเขตของการมอบหมายภารกิจ
ให้เอกชนด าเนินการแทน  นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐได้เสนอหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์  4  ประการ  ได้แก่  ความมั่นคงของประเทศ  ความเป็นธรรม  ความพร้อม
ของเอกชนและความมีประสิทธิภาพ  กล่าวคือ  รัฐควรจัดท าบริการสาธารณะเฉพาะที่กระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศเพราะหากให้เอกชนท าอาจกระทบต่อความเป็นธรรมในสังคม  เป็นภารกิจที่
เอกชนไม่มีความพร้อมในการลงทุนหรือด าเนินการและรัฐสามารถจัดบริการสาธารณะได้มี
ประสิทธิภาพกว่าเอกชน48 

ดังนั้นบริการสาธารณะที่รัฐมอบให้เอกชนท าได้  ได้แก่  บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมซ่ึงเป็นกิจกรรมที่โดยสภาพแล้ว  เอกชนสามารถจัดท าได้ โดยที่รัฐไม่จ าเป็นต้องเป็น
ผู้จัดท าเอง  เช่น  บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคม  เครือข่ายวิทยุและโทรทัศน์  โดยรัฐอาจเข้ามามี

                                                           
46อรทัย ก๊กผล, เรื่องเดิม, หน้า 9-10. 
47สิทธิกร ศักดิ์แสง, หลักกฎหมำยมหำชน (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2554), หน้า 75. 
48

 ไกรยุทธ  ธีรตยาคีนันท์, การให้เอกชนด าเนินกิจกรรมแทนรัฐ, ใน รวมบทควำม
เศรษฐศำสตร์ภำครัฐ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533 ), หน้า 163. 
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ส่วนร่วมในการจัดท าหรือแข่งขันกับเอกชน  เพ่ือความคล่องตัวในระบบการท างานบริการสาธารณะ
ประเภทนี้จึงไม่เหมาะกับการท างานในรูปแบบของส่วนราชการ  เพราะไม่มีความยืดหยุ่น  ควรจัดท า
ในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจจะมีคล่องตัวในการท างานและมีความยืดหยุ่นในการบริหารงานมากกว่า  
และในส่วนของการบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม  ก็เป็นบริการสาธารณะที่เอกชน
สามารถจัดท าได้แต่ถ้าเอกชนเป็นผู้จัดท า  เอกชนต้องเรียกเก็บค่าตอบแทนการให้บริการที่ให้
ผลตอบแทนเป็นก าไรไว้ด้วย  ถ้าท าแล้วไม่ได้ก าไรหรือไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน  เอกชนก็จะไม่ท า  รัฐจึง
จ าเป็นต้องเข้ามาจัดท าเองเพราะเป็นหน้าที่ของรัฐ  เช่น  บริการด้านสายการบิน  การรถไฟ  การ
ขนส่งมวลชน  บริการด้านการแพทย์  การสาธารณสุข  เป็นต้น 

   
2.2.2  ลักษณะของกำรเข้ำมำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ 
บริการสาธารณะที่จะให้เอกชนเข้ามาจัดท านั้นต้องไม่ใช่บริการสาธารณะทางปกครอง  

เนื่องจากเป็นบริการสาธารณะด้านความมั่นคงของประเทศ  รัฐจึงต้องจัดท าเอง  ส่วนบริการ
สาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมหรือบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม   เป็น
บริการสาธารณะในด้านการอ านวยประโยชน์ให้กับประชาชน  รัฐสามารถให้เอกชนเข้ามาจัดท าได้ใน
ฐานะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  โดยรัฐไม่จ าเป็นต้องจัดท าเองแต่มีหน้าที่ในการก ากับดูแล
แทน  ซึ่งการเปิดให้เอกชนเข้ามาเป็นคู่สัญญาในการจัดท าบริการสาธารณะแทนรัฐนั้น  เอกชน
สามารถเข้ามาได้หลายวิธี  เช่น  การท าสัญญาสัมปทานก็ดี  หรือรัฐมอบหมายให้ด าเนินการแทนก็ดี  
ดังจะได้พิจารณาในรายละเอียดต่อไป 

2.2.2.1  สัญญาสัมปทาน (Concession Contract) 
การให้สัมปทาน  หมายถึง  การให้สิทธิผูกขาดกับเอกชน  เพ่ือจัดหาสินค้าหรือ

บริการบางอย่างโดยรัฐก ากับดูแล  เช่น  สัมปทานป่าไม้  เหมืองแร่  รถประจ าทาง  การก่อสร้างทาง  
การให้สิทธิอาจเป็นการให้สิทธิผูกขาดเฉพาะบริษัท  หรือหนึ่งบริษัท หนึ่งพ้ืนที่  การให้รูปแบบนี้จะมี
การประกวดราคาเพ่ือดูว่าเอกชนรายใดจะได้ประโยชน์กับรัฐสูงสุด49 

สัมปทาน  ได้แก่  การที่ผู้รับสัมปทานได้รับมอบหมายจากรัฐให้เป็นผู้จัดให้มีบริการ
สาธารณะ  ผู้รับสัมปทานจะต้องลงทุนเอง  ต้องรับความเสี่ยงภัยเองถ้าหากมี  ผู้รับสัมปทานมีรายได้
จากการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการ  เมื่อหมดสัญญาแล้วสิ่งก่อสร้างต่างๆ  จะตกเป็นกรรมสิทธิ์
ของรัฐ50 

การให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะโดยการให้สัมปทาน  คือ  การที่ฝ่ายปกครอง
อนุญาตให้เอกชนมีสิทธิจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างภายในเวลาที่ก าหนด  ด้วยทุนและความเสี่ยง
ของเอกชนเองโดยฝ่ายปกครองให้สิทธิเอกชนที่จะเรียกเก็บค่าบริการจากประชาชนผู้ใช้บริการ51  เช่น  

                                                           
49วรเดช จันทรศร, กำรปรับปรุงและปฏิรูประบบบริหำรรำชกำรแผ่นดินของไทย 

(กรุงเทพฯ: สหายบล็อกการพิมพ์, 2536), หน้า 55. 
50นันทวัฒน์ บรมานันท์, มำตรฐำนใหม่ของกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะระดับชำติใน

ประเทศไทย, เรื่องเดิม, หน้า 370. 
 

51ประยูร กาญจนดุล, ค ำบรรยำยกฎหมำยปกครอง, เรื่องเดิม, หน้า 146. 
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สัมปทานในการเดินรถ  แล้วให้สิทธิในการเก็บค่าโดยสาร  สัมปทานในการสร้างทางด่วน  แล้วให้สิทธิ
ในการเก็บค่าผ่านทางหรือสัมปทานเหมืองแร่  แล้วให้สิทธิในการแสวงหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นต้น 

สัญญาสัมปทานตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่  58  เป็นกฎหมายก าหนดการผูกขาด
กิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค  กิจการเหล่านี้ได้แก่  กิจการรถไฟ  รถราง  ขุดคลอง  การ
เดินอากาศ  การประปา  การชลประทาน  การไฟฟ้า  การผลิตเพ่ือจ าหน่ายหรือการจ าหน่ายก๊าซโดย
ระบบเส้นท่อไปยังอาคารต่างๆ  รวมทั้งกิจการอ่ืนอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือความ
ผาสุกของประชาขนตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีกาออกมาก าหนด  กิจการที่ระบุไว้นี้เอกชนสามารถ
ด าเนินการได้หากรัฐอนุญาตหรือให้สัมปทาน52 

การให้สัมปทานตามกฎหมายไทยมี  2  ลักษณะคือ  สัมปทานบริการสาธารณะและ
สัมปทานใหแ้สวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

สัมปทานบริการสาธารณะ  คือ  สัญญาที่ฝ่ายปกครองตกลงให้เอกชนเป็นผู้จัดท า
บริการสาธารณะและเอกชนตกลงจ่ายค่าตอบแทนให้รัฐ  โดยเอกชนมีสิทธิเรี ยกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ใช้บริการ  เหตุที่ เอกชนไม่อาจเข้ามาเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะได้โดยเสรี  ก็เพราะบริการ
สาธารณะบางอย่างมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และความผาสุกของประชาชน  จึงมีกฎหมายห้ามมิให้
เอกชนจัดท าเว้นแต่จะได้รับอนุญาต 

สัมปทานให้แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  คือ  ทรัพยากรธรรมชาติ
บางอย่างมีจ านวนจ ากัด  เช่น  แร่  ปิโตรเลียม  เป็นต้น รัฐต้องหวงแหนและห้ามมิให้บุคคลเข้า
แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินั้น  ถือว่าทรัพยากรเหล่านี้รัฐเป็นเจ้าของ  เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากรัฐ  สัมปทานให้แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินี้  ผู้รับสัมปทานต้องจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่รัฐ53 

หรือการให้สัมปทาน  หมายถึง  การที่รัฐให้สิทธิผูกขาดแก่เอกชนในการผลิตสินค้า  
หรือให้บริการบางอย่างภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ54  มีหลายรูปแบบ  ได้แก่ 

1)  สัญญาเช่าด าเนินการ  คือ  ภาครัฐเป็นเจ้าของโครงสร้างพ้ืนฐาน  
เอกชนเข้ามาเช่าที่และจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับบริการลูกค้าเอง  
ออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเองทั้งหมด  เมื่อครบอายุสัญญาเช่า  เอกชนจะโอนเครื่องมืออุปกรณ์
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ที่จัดหามาให้เป็นของรัฐหรือไม่ก็ได้  แล้วแต่ข้อก าหนดในสัญญา 

2)   เอกชนผู้ได้รับสัมปทานเป็นผู้รับผิดชอบ  ในการก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็โอนกิจการไปเป็นของรัฐทันที  แต่เอกชนยังเป็นผู้บริหารกิจการไปจน
ครบก าหนดตามสัญญา  (Build Transfer Operate)  หรืออาจเป็นกรณีเอกชนสามารถด าเนินงานได้

                                                           
52ข้อ 3 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 
53ไชยวัฒน์ บุนนาค, “สัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน: วิเคราะห์สัญญาสัมปทาน,” วำรสำร

ทนำยควำม 5, 24 (ตุลาคม-พฤศจิกายน, 2539): 45-47. 
 

54พรายพล คุ้มทรัพย์ และสมัย โกระชินทาคม, สัมปทำนในกิจกำรสำธำรณูปโภค 
(กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2544), หน้า 16. 



25 

เลย  ครบก าหนดสัญญาแล้วค่อยโอนกิจการไปเป็นของรัฐภายหลัง   (Build Operate Transfer)  
หรือบางกรณีอาจให้เอกชนซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐที่มีอยู่ก่อนให้ใช้การได้  แล้วรัฐให้สิทธิ
เป็นผู้ด าเนินงานไประยะหนึ่งแล้วค่อยโอนไปเป็นของรั ฐ  (Rehabilitation Operate Transfer)  
นอกจากนี้ยังมีกรณีที่รัฐอนุญาตให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างเป็นเจ้าของแล้วประกอบกิจการ  โดยไม่
ต้องโอนกิจการให้รัฐแต่รัฐให้สัญญาว่าจะรับซื้อสินค้าและบริการในระยะเวลาหนึ่ง  (Build Own 

Operate)  เป็นต้น55 
ลักษณะส าคัญของสัมปทานบริการสาธารณะ  มีดังนี ้

1)  สัมปทานบริการสาธารณะเป็นสัญญาในทางปกครองที่ฝ่ายปกครองตก
ลงให้เอกชนคู่สัญญาจัดท าบริการสาธารณะได้ด้วยทุนของเอกชนเอง  ความเกี่ยวพันระหว่างฝ่าย
ปกครองกับเอกชนเป็นความเกี่ยวพันทางสัญญาและบุคลากรของเอกชนคู่สัญญาในสัมปทาน   ไม่มี
ฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

2)   ทรัพย์สินที่ผู้รับสัมปทานน ามาใช้ในการจัดท าบริการสาธารณะ  ถือว่า
เป็นทรัพย์สินของเอกชน  จึงไม่ได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษจากกฎหมายเหมือนกับทรัพย์สินของรัฐ 

3)  กิจการที่มอบให้ เอกชนจัดท านั้น  เมื่อเป็นบริการสาธารณะฝ่าย
ปกครองจึงมีอ านาจควบคุมและมีอ านาจก าหนดเงื่อนไขในการเพิกถอนสัมปทานไว้ด้วย 

4)  บริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองให้เอกชนรับสัมปทานไปด าเนินการนั้น  
ต้องไม่เป็นบริการสาธารณะที่เก่ียวกับความม่ันคงหรือความปลอดภัยของประเทศ56 

2.2.2.2  รัฐมอบหมายให้ด าเนินการแทน  (Commissioning) 
ส่วนการมอบหมายให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะแทนรัฐนั้น  โดยรัฐท าสัญญาให้

เอกชนเข้ามาจัดท าได้หลากหลายวิธี มีวิธีการหลัก  ได้แก่ 
1)   การจ้างผู้บริหารงานแทน  มีรูปแบบคล้ายการว่าจ้างให้เอกชนเป็นผู้

บริการกิจการบริการสาธารณะแทนรัฐ  แต่ผู้บริหารจัดการจะได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเหมือน
ลูกจ้างในฐานะผู้บริหารโครงการ  ผู้ได้รับมอบหมายจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการ  แต่ต้อง
ส่งเข้าหน่วยงานของรัฐทั้งหมด57  การท าสัญญาจ้างเอกชนให้บริหารงานแทนนั้น  ผู้รับจ้างไม่
จ าเป็นต้องเป็นผู้ประกอบการเสมอไป  อาจเป็นเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร  เช่น  มูลนิธิ  หรืออาจเป็น
หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้  ซึ่งอาจแบ่งเป็น  2  วิธีการได้แก่  การท าสัญญาจ้าง
เอกชนให้บริหารเฉพาะงาน  หรือท าสัญญาจ้างให้บริหารงานกิจการใดกิจการหนึ่ง 

การท าสัญญาจ้างให้เอกชนบริหารเฉพาะงาน  (Contract- Out)  ใช้ใน
กรณีที่งานไม่มีความสลับซับซ้อนและเป็นงานบางส่วนของกิจการหลัก  เช่น  การจ้างเอกชนให้มา
ซ่อมและบ ารุงรักษาลิฟต์เป็นรายปี  จ้างให้เอกชนมาท าความสะอาดส านักงาน  จ้างเหมาที่ปรึกษาให้
ฝึกอบรมพนักงาน  เป็นต้น 

                                                           
55เรื่องเดียวกัน, หน้า 16-17. 
56ประยูร กาญจนดุล, ค ำบรรยำยกฎหมำยปกครอง, เรื่องเดิม, หน้า 149-150. 
57นันทวัฒน์ บรมานันท์, มำตรฐำนใหม่ของกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะระดับชำติใน

ประเทศไทย, เรื่องเดิม, หน้า 369-370. 



26 

การท าสัญญาจ้างให้เอกชนบริหารงานกิจการใดกิจการหนึ่ง  (Management 
Contract)  ได้แก่  กรณีที่รัฐวิสาหกิจท าสัญญาจ้างเอกชนที่มีทักษะและความรู้ความสามารถมาเป็นผู้
บริหารงาน  โดยรัฐวิสาหกิจท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแล  เช่น  ในอดีตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ได้จัดตั้งบริษัทในเครือ  คือ  ดาวน์ทาวน์  ดิวตี้  ฟรีช็อป  โดยจ้างผู้บริหารร้านค้าปลอดอากรมืออาชีพ
มาด าเนินการบริหาร  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมการบริหารงาน  เป็นต้น58 

2)   การท าสัญญาให้เอกชนเช่าด าเนินการ  (Lease Contract)  คือ  การ
ให้เอกชนเช่าทรัพย์สินของรัฐ  เช่น  โรงงาน  ส านักงานหรือกิจการ  โดยทรัพย์สินที่จะให้เช่าเป็น
ทรัพย์สินที่รัฐไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่  หรือถูกปล่อยให้ว่างเปล่าเพราะรัฐไม่มีแนวคิด  
หรือไม่พร้อมที่จะเสี่ยงในการพัฒนาทรัพย์สินดังกล่าว  สัญญาให้ เอกชนเช่าด าเนินการจะท าให้รัฐ
สามารถลดทรัพยากรที่จะใช้ในการจัดการกับทรัพย์สินเหล่านั้น  และยังได้รายได้ที่แน่นอนจากการให้
เช่าทรัพย์สินนั้น59  ส่วนใหญ่การท าสัญญาจะมีระยะเวลาประมาณ  5-20  ปีโดยเอกชนผู้เช่าจ่ายเงิน
ให้รัฐตามสัดส่วนที่ท าสัญญาระหว่างกัน  ซึ่งรัฐยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินและก าหนดอัตราค่าบริการ
และค่าค้ าประกันการลงทุน  อีกทั้งก าหนดบทลงโทษส าหรับเอกชน  ส่วนเอกชนมีหน้าที่ในการจัดการ
ด าเนินงานและการลงทุน  ดังนั้นรายได้และก าไรของเอกชนขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและการ
บริหารงานของเอกชนเอง  เช่น  โครงการให้เอกชนเช่าลงทุนพัฒนาและประกอบการท่าเทียบเรือตู้
สินค้าท่าเทียบเรือ  B5  ท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทย  หรือโครงการให้เอกชนเช่า
โรงงานผลิตน้ าส้มสายชูและอาหารกระป๋องส าเร็จรูปขององค์การผลิตอาหารส าเร็จรูป  (อสร.)60 

3)   การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการรัฐวิสาหกิจ  
ซึ่งเป็นการเพ่ิมบทบาทของเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะโดยตรงในลักษณะเดียวกับการแปร
รูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นของเอกชน (Privatization)  เช่น 

การเสนอขายหุ้นให้สาธารณชนหรือให้กับเอกชน  เป็นกรณีที่รัฐยังมีความ
สนใจที่จะด าเนินกิจการอยู่  แต่ต้องการให้สาธารณชนหรือเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ
กิจการนั้นๆ  เป็นบางส่วนหรือเกือบทั้งหมด  เพ่ือระดมเงินมาใช้ในการลงทุนขนาดใหญ่ของกิจการ  
กระจายความเสี่ยงทางทางการเงินของกิจการไปยังผู้ลงทุน  โดยการเสนอขายหุ้นมี  2  วิธีคือ  เสนอ
ขายให้สาธารณชนและเสนอขายให้เอกชน61 

การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน  (Joint-Venture)  เป็นกรณี ที่ รั ฐเข้ า
ด าเนินการโดยการร่วมลงทุนกับเอกชนตามสัดส่วน  เพ่ือผสมผสานความเชี่ยวชาญและเงินลงทุน
ระหว่างรัฐกับเอกชน  โดยอาจเป็นการตั้งกิจการขึ้นมาใหม่โดยรัฐและเอกชน  หรือรัฐวิสาหกิจอาจมี

                                                           
58นันทวัฒน์ บรมานันท์, กฎหมำยปกครอง, เรื่องเดิม, หน้า 388. 
59เรื่องเดียวกัน, หน้า 390. 
60มานิตย์ จุมปา, ค ำอธิบำยกฎหมำยปกครองเล่ม 1 ว่ำด้วยหลักท่ัวไป, เรื่องเดิม, หน้า 

121 
61นันทวัฒน์ บรมานันท์, กฎหมำยปกครอง, เรื่องเดิม, หน้า 391. 
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การจัดตั้งกิจการขึ้นใหม่ในเครือโดยมีเอกชนเข้าร่วมลงทุนในการถือหุ้นและให้เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบ  
เพ่ือจะได้น าเทคนิคและการบริหารสมัยใหม่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ62 

4)   การผ่อนคลายกฎระเบียบเพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน  (Deregulation)  ใน
กรณีที่กิจการใดถูกรัฐเข้าควบคุมในเรื่องต่าง ๆ  เช่น  จ านวนผู้ประกอบการ  ระดับราคาที่เรียกเก็บ
จากผู้บริโภค  อัตราก าไร  ทิศทางการขยายตัวของกิจการ  อาจท าให้กิจการนั้นด าเนินการอย่างขาด
ประสิทธิภาพ  ผู้บริโภคอาจได้รับบริการที่ด้อยคุณภาพ  ท าให้เกิดภาระการผูกขาดโดยผู้ผลิตเอกชน
และในบางครั้งรัฐจะเป็นผู้ผลิตที่ผูกขาดในกิจกรรมบางอย่างเอง  เหล่านี้เป็นการสร้างอุปสรรคต่อการ
แข่งขันเสรีและเป็นผลเสียแก่ผู้บริโภค63 

ดังได้กล่าวในรายละเอียดข้างต้น  จะเห็นว่าลักษณะของการเข้ามาเป็น
คู่สัญญากับรัฐในการจัดท าบริการสาธารณะนั้น  เอกชนสามารถเข้ามาร่วมจัดท าบริการสาธารณะได้
หลายวิธี  เช่น  การท าสัญญาสัมปทาน  (Concession Contract)   หรือรัฐมอบหมายให้ด าเนินการแทน  
(Commissioning)  โดยวิธีต่าง ๆ  กล่าวคือ 

สัญญาสัมปทาน  (Concession Contract)  คือ  การที่ฝ่ายปกครอง
อนุญาตให้เอกชน  ผู้รับสัมปทานจัดท าบริการสาธารณะด้วยความเสี่ยงภัยของเอกชนเอง  เอกชนมี
รายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดท าบริการสาธารณะภายในเวลาที่รัฐก าหนด  เช่น  
สัมปทานรังนกแล้วให้สิทธิในการเก็บรังนก  เป็นต้น  ซึ่งลักษณะที่ส าคัญของสัญญาสัมปทาน  คือ  ไม่
เป็นบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือปลอดภัยของประเทศ  เป็นสัญญาที่ฝ่ายปกครอง
ตกลงให้เอกชนคู่สัญญาจัดท าบริการสาธารณะด้วยทุนของเอกชนเอง  ดังนั้นความสัมพันธ์ทางสัญญา
และเอกชนคู่สัญญา  ไม่มีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและทรัพย์สินของเอกชนที่น ามาใช้ในการจัดท าบริการ
สาธารณะไม่ได้รับความคุ้มครองเหมือนเช่นทรัพย์สินของรัฐ  อีกทั้งฝ่ายปกครองมีอ านาจควบคุมและ
ก าหนดเงื่อนไขในการเพิกถอนสัญญาสัมปทานได้ 

 ในส่วนของบริการสาธารณะที่รัฐมอบหมายให้เอกชนด าเนินการแทนใน
รูปแบบต่าง ๆ  ก็ดี  เช่น  การจ้างผู้บริหารงานแทน  ซึ่งแบ่งออกเป็นการจ้างให้บริหารเฉพาะงาน  
(Contract- Out)  และการจ้างให้บริหารกิจการใดกิจการหนึ่ง  (Management Contract)  หรือการ
ท าสัญญาให้เอกชนเช่าด าเนินการ  (Lease Contract)  หรือการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นเจ้าของกิจการรัฐวิสาหกิจ (Privatization)   เช่น  การเสนอขายหุ้นให้สาธารณชนและเอกชน  
การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือการผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อเพ่ิมการแข่งขัน  (Deregulation) 

 
2.2.3  เงื่อนไขหรือคุณสมบัติของกำรเข้ำมำเป็นคู่สัญญำ  
บริการสาธารณะบางประเภทรัฐไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้จัดท า  รัฐสามารถมอบให้เอกชน

ด าเนินการแทนหรือร่วมกับรัฐในการจัดท าได้  เพราะกิจกรรมบางประเภทเอกชนท าได้ดีและมี
ประสิทธิภาพมากกว่ารัฐ  อีกทั้งบางประเภทต้องใช้เงินลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงและต้องอาศัย
ประสบการณ์  ความช านาญจากเอกชน  ดังนั้นรัฐจึงมอบหมายให้เอกชนด าเนินการแทนหรือจัดท า

                                                           
62เรื่องเดียวกัน, หน้า 393. 
63เรื่องเดียวกัน, หน้า 396. 
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ร่วมกับรัฐในการจัดท าบริการสาธารณะได้  โดยรัฐเป็นผู้ก ากับดูแลให้การจัดท าบริการสาธารณะนั้น
ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด 

ดังนั้นการเข้ามาเป็นคู่สัญญาในการจัดท าบริการสาธารณะกับรัฐ  ไม่ว่ารัฐจะมอบหมายให้
จัดท าหรือร่วมกับรัฐในการจัดท าบริการสาธารณะ  ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เอกชนนั้น
ต้องเป็นองค์กรที่ ได้ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะในเรื่องนั้นๆ  จนมี ความช านาญและมี
ประสบการณ์ในการจัดท าบริการสาธารณะด้านนั้น ๆ  มาก่อน  เช่น  การจ้างเอกชนให้เป็นผู้ก าจัด
ขยะในเขตเทศบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เอกชนนั้นย่อมต้องมีความรู้ความช านาญในการ
คัดแยกหรือก าจัดขยะด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด  หรือกรณีรัฐให้
เอกชนเข้ามาจัดท าสัมปทานเหมืองแร่  เอกชนที่เข้ามาเป็นคู่สัญญาย่อมต้องเป็นผู้มีความช านาญหรือ
มีประสบการณ์ในการจัดท าเหมืองแร่  อันถือเป็นเงื่อนไขส าคัญของการเข้ามาเป็นคู่สัญญาหรือร่วมกับ
รัฐในการจัดท าบริการสาธารณะในเรื่องนั้น ๆ  หาใช่ว่าเอกชนรายใดจะเข้ามาเป็นคู่สัญญาในการ
จัดท าบริการสาธารณะเรื่องใดได้ไม ่

 
2.2.4  กำรควบคุมหรือก ำกับดูแลโดยรัฐ 
เมื่อรัฐมอบหมายให้เอกชนเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะแทนรัฐหรือร่วมกับรัฐในการจัดท า

บริการสาธารณะแล้ว  รัฐย่อมต้องเข้ามาควบคุมหรือก ากับดูแลเพ่ือให้การจัดท าบริการสาธารณะนั้น
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากเอกชนผู้จัดท าบริการสาธารณะ  
เช่น  กรณีรัฐท าสัญญาให้เอกชนเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะในรูปของสัมปทานเหมืองแร่ 
รัฐมีอ านาจควบคุมดูแลเอกชนในการจัดท าสัมปทานเหมืองแร่  ดังต่อไปนี้ 

1)   ให้เจ้าพนักงานเข้าควบคุมตรวจตรากิจการที่รัฐได้ให้สัมปทาน  โดยรัฐต้องได้รับ
ความสะดวก 

2)   ก าหนดให้ผู้รับสัมปทานต้องเสนอรายงานผลการด าเนินกิจการที่ได้ท าไป  ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3)   ก าหนดวิธีการบังคับลงโทษไว้ในสัญญาสัมปทาน  กรณีผู้รับสัมปทานฝ่าฝืนไม่
ปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขในสัญญา  รัฐสามารถปรับหรือเพิกถอนสัญญาสัมปทานดังกล่าวได้  
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

โดยสรุปในหัวข้อ 2.2 ดังกล่าวข้างต้นท าให้มองเห็นรูปแบบและแนวความคิดในการ
ให้เอกชนเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะแทนรัฐหรือร่วมกับรัฐ  อย่างไรก็ตามด้วยภารกิจต่างๆ  ของรัฐ
ที่มีอยู่มากมายซึ่งรัฐอาจมีข้อจ ากัดในการจัดท า  ดังนั้นจึงอนุญาตให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะได้  ซึ่งในลักษณะที่ผู้วิจัยได้ศึกษาการให้เอกชนเข้ามาร่วมในการ
จัดท าภารกิจของรัฐในการบรรเทาสาธารณภัยนี้ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่รัฐมอบหมาย (Commissioning) 
หรือร่วมกับเอกชนในการจัดท า 
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2.3  กำรมอบให้เอกชนท ำภำรกิจในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

ภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นอีกภารกิจหนึ่งซึ่งประชาชนต้องการให้รัฐจัดท า
บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  กรณีการเกิดภัยพิบัติ
หรืออุบัติภัย ซึ่งหากเกิดในพ้ืนที่ห่างไกลรัฐไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีอันได้ถือว่าเป็น
ข้อจ ากัดในการจัดท าบริการสาธารณะของรัฐ  รัฐจึงอนุญาตให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะร่วมกับรัฐได้  เนื่องจากเอกชนมีความพร้อมด้านบุคลากร  อุปกรณ์
และด้านการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพมากกว่ารัฐ  ซึ่งอาจลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนแต่อย่างไรก็ตามเมื่อรัฐมอบหมายภารกิจให้เอกชนท าแล้ว  รัฐก็ต้องบริหารจัดการภารกิจที่
ได้จัดท าอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป  ดังจะได้ศึกษาแนวความคิดในการช่วยเหลือกรณีเกิดภัย
พิบัติหรือสาธารณภัยดังต่อไปนี้ 

 
2.3.1  ควำมหมำยของบริกำรสำธำรณะท่ีเกี่ยวกับผู้ประสบภัย  
ส านักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพ่ือการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติให้ความหมาย

ของ  “ภัยพิบัติ  หมายถึง  เหตุการณ์ที่ท าลายโครงสร้างของชุมชนหรือสังคมจนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายต่อมนุษย์อย่างร้ายแรงทั้งด้านทรัพย์สิน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบนั้นไม่สามารถรับมือได้ด้วยก าลังและทรัพยากรที่มีอยู่” 

Webster’s New Encyclopedic Dictionary64  ได้ให้ค านิยามภัยพิบัติ ว่าหมายถึง  ภัยที่
เกิดขึ้นอย่างฉับพลันยากที่จะคาดเดาหรือคาดการณ์ได้  อีกทั้งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพ
ดั้งเดิม  ท าความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ศูนย์เตรียมความพร้อมภัยพิบัติแห่งเอเชีย65 ได้ให้นิยามของภัยพิบัติไว้ดังนี้ 
ภัยพิบัติ  คือ  ต้นตอของผลกระทบซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์  

หรือเกิดความเสียหายทางระบบเศรษฐกิจ  มีผลกระทบต่อสังคมและอ่ืน ๆ  อีกมากมายซึ่งสามารถ
จ าแนกได้เป็น  3  ประเภท  คือ   

1)   ภัยทางธรรมชาติ  เช่น  น้ าท่วม  แผ่นดินไหว  ดินถล่ม  หิมะถล่ม ฯลฯ 
2)   ภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์  เช่น  อัคคีภัย  ภัยจากการจราจรและ

คมนาคมขนส่ง  ภัยจากการก่อการร้าย  
3)   ภัยจากเทคโนโลยีต่าง ๆ  เช่น  ภัยจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์  อาวุธสงคราม  

ระบบสื่อสาร 

                                                           
64Webster’s New Encyclopedic Dictionary, ค้นวันที่ 1 กันยายน 2556 จาก 

http://www.merriam-webster.com. 
 

65ศูนย์เตรียมความพร้อมภัยพิบัติแห่งเอเชีย, คู่มือเรื่อง องค์รวมแห่งกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
จำกภัยพิบัติ โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อบรรเทำภัยพิบัติของชุมชนเมืองในประเทศไทย 
(กรุงเทพฯ: ศูนย์เตรียมความพร้อมภัยพิบัติแห่งเอเชีย, 2548), หน้า 3. 
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จากการศึกษาความหมายของภัยพิบัติ  ผู้เขียนสรุปความหมายได้ว่า  “ภัยพิบัติเป็นภัยที่
เกิดขึ้นทั้งตามธรรมชาติและฝีมือของมนุษย์  โดยเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชน  หากเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติอาจมีความเสียหายถึง
ขนาดเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการด าเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนได้”   

ดังนั้นผู้ประสบภัย  จึงหมายถึง  ผู้ซึ่งประสบกับเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัย
อันเกิดจากการกระท าของมนุษย์แล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต   ร่างกายหรือทรัพย์สินซึ่งหาก
เกิดภัยพิบัติขึ้นย่อมเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที  เนื่องจากเป็นภารกิจ
ของรัฐประการหนึ่ง  เพราะฉะนั้นการบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับผู้ประสบภัย  จึงหมายถึงการที่รัฐมี
หน้าที่ต้องจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในรัฐของตนอันเป็นภารกิจในการจัดท าบริการสาธารณะ  
แต่อย่างไรก็ตามด้วยความสามารถของรัฐที่มีขีดจ ากัดย่อมไม่สามารถกระท าได้เพียงล าพังต้องอาศัย
ความร่วมมือจากภาคเอกชนเพ่ือให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วอันจะช่วยลดการ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินลงได้ 

    
2.3.2  กำรเข้ำมำร่วมกับรัฐในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
เมื่อรัฐมีขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จ ากัด  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความ

ร่วมมือจากเอกชน  ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักมนุษยธรรมที่มนุษย์มีความเห็นอกเห็นใจกัน  ยื่นมือเข้า
ช่วยเหลือและปกป้องผู้อ่ืนโดยไม่ค านึงว่าบุคคลนั้นจะเป็นใคร  หลักการนี้เป็นเรื่องของการเชิดชู
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนแม้กระทั่งผู้ที่ไม่เป็นที่ต้องการของสังคม66  โดยเป็นการช่วยเหลือ
โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน  เช่น  กาชาดเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรและช่วยผู้ประสบภัยทุกคนโดย
ไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ  ศาสนาหรือจารีตประเพณีใด ๆ  หรือประชาชนช่วยเหลือกันเองยามศึกสงครามก็ดี  
ยามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ดีซึ่งการช่วยเหลือนี้มีพ้ืนฐานมาจากหลักมนุษยธรรมและเกิดข้ึนพร้อม
กับสังคมมนุษย์มานานเพียงแต่รัฐเข้ามาจัดระเบียบในภายหลัง 

ดังนั้นการเข้ามาเป็นคู่สัญญาหรือร่วมกับรัฐในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจึงมีจุดเริ่มต้นจาก
หลักมนุษยธรรมโดยไม่ได้มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้นในการเข้าร่วมกับรัฐ  เพียงแต่รัฐเข้ามา
จัดระเบียบของการช่วยเหลือเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสังคม 

 
2.3.3  กำรก ำหนดเงื่อนไขในกำรจัดท ำ        
หลักเกณฑ์วิธีการช่วยเหลือของหลักกาชาดสากลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 67  ตั้งอยู่บน

พ้ืนฐานของหลักดังต่อไปนี้   
หลักมนุษยธรรม  ด้วยรากฐานความคิดที่ว่าความทุกข์ทรมานเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นทั่วโลกและ

จ าต้องได้รับการแก้ไขบรรเทา กลุ่มองค์กรกาชาดจึงได้ถือก าเนิดขึ้นเพ่ือที่จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจาก

                                                           
66สภากาชาดไทย, หลักกำรกำชำด, ค้นวันที่ 18 สิงหาคม 2559 จาก 

http://blogs.icrc.org/th/principles 
67คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ, หลักมนุษยธรรม, ค้นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 

จาก http://blogs.icrc.org/th/principles 
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การสู้รบในสงครามและความรุนแรงที่เกี่ยวข้องโดยไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งป้องกันและบรรเทาทุกข์ทุกหน
แห่งอย่างเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่ทั้งจากภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป้าหมายของ
กาชาดคือเพ่ือคุ้มครองชีวิต สุขภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งสามารถน าพาไปสู่ความเข้าใจซึ่ง
กันและกัน สัมพันธภาพ ความร่วมมือ และสันติสุขที่ยั่งยืนในหมู่มวลมนุษยชาติเพ่ือคุ้มครองชีวิตและ 
สุขภาพ กลุ่มองค์กรกาชาดฯ จึงส่งเสริมกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ป้องกันภัยพิบัติและ
โรคภัยไข้เจ็บและให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ตั้งแตด่้านอาหารไปจนถึงการปฐมพยาบาล 

กลุ่ม องค์กรกาชาดฯ ปฏิบัติงานอาสาสมัครบรรเทาทุกข์โดยมิได้มุ่งหวังผลตอบแทน เป็นการ
สื่อให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเพ่ือนมนุษย์ หลักการด้านงานบริการจิตอาสาเป็นสัญลักษณ์
ว่าคนกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงทุก คนท างานด้วยแรงจูงใจทางด้านมนุษยธรรม ไม่ว่าจะมีค่าจ้าง
หรือไม่ การที่ไม่ใด้เป็นทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่ท างานตามค าสั่งและไม่ได้เป็นตัวแทน ของผู้มีอ านาจซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความหวาดกลัวหรือการต่อต้าน อาสาสมัครของกาชาดฯ จึงได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชนที่เข้าไปช่วยเหลือ 

ความเป็นสากล  ความทุกข์ยากต้องอาศัยการตอบสนองในระดับสากล ดังนั้นจึงมีหน่วยงาน
ในกลุ่มองค์กรกาชาดฯ ตั้งอยู่ทั่วโลก และเกือบทุกประเทศสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบร่วมที่
กลุ่มองค์กรกาชาดฯ ที่ยึดถือปฏิบัติตามหลักการความเป็นสากล หน่วยงานในกลุ่มองค์กรกาชาดฯ มี
สถานะและขอบเขตความรับผิดชอบที่เท่าเทียมกัน ต่างมีหน้าที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและหลักการ
แห่งความเป็นสากลยังหมายถึงว่าการละเลยหลักการ  แม้เพียงจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งของ
องค์กรก็จะส่ง ผลกระทบต่อทั้งกลุ่มองค์กรฯ บูรณภาพของกลุ่มองค์กรกาชาดอยู่ในความเสี่ยง ดังนั้น
ทุกภาคส่วนขององค์กรต้องเคารพหลักการกาชาดอย่างเคร่งครัดและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามให้กับ
กลุ่มองค์กรกาชาดฯ 

หลักมนุษยธรรม  หมายถึง  ความเห็นอกเห็นใจ การยื่นมือเข้าช่วยเหลือและปกป้องผู้อื่นโดย
ไม่ค านึงว่าเขาจะเป็นใครหรือท าอะไรมา หลักการนี้เป็นเรื่องของการเชิดชูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ทุกคนแม้กระทั่งผู้ที่ไม่เป็นที่ต้องการของสังคม 
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บทท่ี  3 

 
กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ 

ด้ำนกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยในต่ำงประเทศ 
 

ส าหรับบทนี้เป็นการศึกษากฎหมายต่างประเทศในเรื่องการจัดท าบริการสาธารณะด้านการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยพิจารณาจากประเทศซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะ  
ได้แก่  ประเทศญี่ปุ่นและประเทศซึ่งมีเอกชนร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการจัดท า   ได้แก่ ประเทศ
ออสเตรเลีย เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างในการจัดท าบริการสาธารณะในแต่ละประเทศ  โดยรัฐเป็น
ผู้จัดท าเองหรือให้เอกชนร่วมจัดท า  น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าบริการ
สาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของประเทศไทยต่อไป 

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะและต้องเผชิญกับการเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง  ซึ่งหน่วยงานของรัฐมีการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่าง
ดีจึงสามารถลดการสูญเสียชีวิตของประชาชนและประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังจะได้ศึกษาในรายละเอียดเพ่ือน ามาเป็นแนวทางการพัฒนาการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศไทย 

ส่วนประเทศออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่เกิดภัยพิบัติบ่อยแห่งหนึ่งรองจากประเทศ
ญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งมีเอกชนท างานร่วมกับหน่วยงานของรัฐได้ดีในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน ามาซึ่งการศึกษาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 

 
3.1  กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยของประเทศญี่ปุ่น 
 

ประเทศญี่ปุ่นโดยประวัติศาสตร์แล้ว ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
สังคมญี่ปุ่นด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  อีกทั้งสภาพอากาศท าให้ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งใน
ประเทศท่ีมีแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติมากที่สุดในโลก  ญี่ปุ่นมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหวด้วยความ
สั่นสะเทือน ระดับ 6 หรือมากกว่านั้นและมีภูเขาไฟที่รอการประทุตั้งอยู่บนพ้ืนที่ประเทศด้วย  

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในญี่ปุ่น  ได้แก่  แผ่นดินไหว  สึนามิ  พายุใต้ฝุ่น  
ภูเขาไฟระเบิด  น้ าท่วม  แผ่นดินถล่ม  ฝนตกหนักและหิมะตกหนักก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งของประเทศ
ญี่ปุ่น68 

                                                           
68Emin Nazaov, Eemergency Response Management In Japan, ASIAN 

Disaster Reduction Center Visiting Researcher Program FY2011A, Retrieved February 
12, 2016 from http://www.adrc.asia/aboutus/vrdata/finalreport/ 
2011A_AZE_Emin_FRR.pdf, p.5. 
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ดังนั้นญี่ปุ่นจึงถือว่าเป็นประเทศที่ประสบภัยพิบัติบ่อยที่สุดแห่งหนึ่ง  จึงเป็นที่น่าสนใจว่า
หน่วยงานของรัฐสามารถจัดการภัยพิบัติเพ่ือรักษาชีวิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มี
มาตรการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างไร  ดังจะได้ศึกษาตามล าดับต่อไป 

 
3.1.1  กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ประเทศญี่ปุ่นมีการบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานการณ์

ฉุกเฉิน  (Emergency Management)  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนส าคัญ  คือ69 
1)  ขั้นลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงภัยพิบัติ  (Mitigation)  เป็นขั้นตอนที่ให้ความส าคัญ

กับการด าเนินงานเพ่ือลดความสูญเสียและความเสี่ยงจากภัยพิบัติ   โดยเกิดการบูรณาการจากทุก 
ภาคส่วน ภายใต้กฎ  ระเบียบและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมือนกัน 

2)   ขั้นเตรียมความพร้อม  (Preparedness)  เป็นขั้นตอนของการเตรียมความพร้อม
เพ่ือลดความเสียหายจากภัยพิบัติ  เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติ  
(Developing Capabilities)  เช่น  ความพร้อมของระบบเตือนภัย  (Warning System)  การจัดท า
แผนฉุกเฉิน (Contingency Planning)  การฝึกอบรม  (Training Program)  เป็นต้น  

3)   ขั้นตอบสนองและจัดการภัยพิบัติ  (Response)  เป็นขั้นตอนที่ต้องด าเนินการ
เพ่ือลดอันตรายจากภัยพิบัติซึ่งไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้  

4)   ขั้นฟ้ืนฟู  (Recovery)  เป็นขั้นตอนที่ต้องฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม
และสาธารณูปโภคให้ได้มากท่ีสุดภายหลังการเกิดภัยพิบัติ 

 
3.1.2  องค์กรผู้รับผิดชอบ 
ญี่ปุ่นมีองค์กรผู้รับผิดชอบในการจัดการกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  คือ “สภาการจัดการ

ภัยพิบัติแห่งชาติ” (Central Disaster Management Council)  โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเป็นประธาน  สภาการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติเป็นองค์กรที่จัดท าแผนรองรับภัยพิบัติ
จากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิบริเวณภาคเหนือของชายฝั่งทะเลแปซิฟิค  อีกทั้งก าหนดยุทธศาสตร์
เพ่ือลดจ านวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติประกอบกับการจัดเตรียมระบบการป้องกัน  เตือนภัยและ
ช่วยเหลือประชาชนจากภัยแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิ ซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดในโลก70 

นอกจากญี่ปุ่นจะก าหนดแผนป้องกันภัยพิบัติไว้ล่วงหน้าแล้ว  รัฐบาลยังมีแผนประสานงาน
ภายหลังการเกิดภัย  โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปเผชิญภัยพิบัติด้วย
หลักความรับผิดชอบสามารถพ่ึงตนเองและช่วยเหลือกันอย่างมีประสิทธิภาพ  สภาการจัดการภัยพิบัติ

                                                           
69ชาญวิทย์ ชัยกันย์, มำตรกำรป้องกันภัยพิบัติของหน่วยงำนท้องถิ่นในญี่ปุ่น: 

ประสบกำรณ์จำกกำรศึกษำดูงำนกำรจัดกำรภัยพิบัติของจังหวัดชิสึโอะกะ และจังหวัดเฮียวโกะ, 
ค้นวันที่ 26 มิถุนายน 2559 จาก http://rescom.trf.or.th/display/keydefault.aspx?id_ 
colum=2943 

70แอดมินเว็บ, Cabinet Office, ค้นวันที่ 15 มิถุนายน 2559 จาก
http://www.cao.go.jp/en/importantcouncil.html 
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แห่งชาติเป็นองค์กรด้านนโยบายและการสั่งการเมื่อเกิดภัยพิบัติระดับประเทศ  โดยมีเครื่องมือที่
ส าคัญ เช่น ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการภัยพิบัติ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ  E-Japan Program 
โดยระบบข้อมูลสารสนเทศนี้มีการวางระบบตั้งแต่ปี พ.ศ.  2548 และเชื่อมต่อด้วยระบบสื่อสารไร้สาย
เมื่อปี พ.ศ. 2549 เพ่ือการสื่อสารระหว่างรัฐบาลกลาง  เมืองใหญ่  เขตจังหวัด  องค์กรท้องถิ่นจนถึง
ระดับหมู่บ้านและประชาชน  โดยเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือการป้องกันภัยพิบัติ  ผ่าน
ระบบดาวเทียมและโทรศัพท์เคลื่อนที่  รวมทั้งมีหน่วยงานการกู้ภัยและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
โดยตรง ได้แก่  Fire and Disaster Management Agency  (FDMA)  ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงกิจการ
ภายในและการสื่อสารญี่ปุ่น71 

หน่วยงานด้านการกู้ภัยและการจัดการภาวะฉุกเฉินโดยตรง  Fire and Disaster Management 
Agency  (FDMA)72 

FDMA  เป็นหน่วยดับเพลิงและการจัดการภัยพิบัติของกระทรวงกิจการภายในและการ
สื่อสาร  ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ที่จะปกป้องตนเองและจะยังคงมุ่งมั่นที่จะลดการสูญเสียชีวิตและ
ได้รับบาดเจ็บในช่วงภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งการเกิดเพลิงไหม้แผ่นดินไหวพายุและน้ าท่วมโดยมักจะให้
ความส าคัญที่ชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรก  คณะกรรมการของ FDMA  ประกอบด้วยผู้
บัญชาการ  รองผู้บัญชาการและผู้ช่วยผู้บัญชาการซึ่งแบ่งออกเป็นหน่วยย่อย  คือ  กองกิจการทั่วไปมี
ส านักงานคุ้มครองบุคคลรับผิดชอบในการก าหนดแผนเกี่ยวกับการป้องกันไฟไหม้  การด าเนินการ
ประสานงานโดยรวมภายในหน่วยและการด าเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ของกองก าลัง
อาสาสมัครดับไฟและผู้ที่มีส่วนร่วมเพ่ือความปลอดภัย  ส่วนการป้องกันไฟ  รับผิดชอบในการก าหนด
ระบบส าหรับองค์กรในการป้องกันไฟไหม้และระบบส าหรับพนักงานบริการดับเพลิงและสมาชิกของ
กองก าลังอาสาสมัครดับไฟและการสร้าง/ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก  การป้องกันดับเพลิง
ท้องถิ่นและอุปกรณ ์

ในส่วนการจัดการภัยพิบัติ  ส านักงานการสื่อสารการจัดการภัยพิบัติแบ่งออกเป็นส านักงาน
รับมือกับเหตุฉุกเฉิน   ส านักงานจัดการภัยพิบัติวิสามัญ  รับผิดชอบในการก าหนดแผนส าหรับ
มาตรการเพ่ือป้องกันการเกิดแผ่นดินไหวและภัยพิบัติทางธรรมชาติอ่ืน ๆ ในการรับมือกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ  การให้การสนับสนุนส าหรับแผนการป้องกันภัยพิบัติในท้องถิ่นและการก าหนดมาตรการใน
การรับมือกับภัยพิบัติที่ไม่ธรรมดา 

หน่วยรถพยาบาลและกองบริการการกู้ภัย  รับผิดชอบในการก าหนดแผนส าหรับรถพยาบาล
และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการช่วยชีวิต  ช่างเทคนิคและทีมกู้ภัยส่งเสริมกิจกรรมปฐม
พยาบาลและมีส่วนร่วมในความร่วมมือระหว่างประเทศรวมทั้ งบรรเทาเหตุฉุกเฉินระหว่างประเทศ 

                                                           
71ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, รำยงำนกำรศึกษำ

เบื้องต้นกำรจัดกำรภัยพิบัติและกำรฟื้นฟูบูรณะหลังกำรเกิดภัย กรณีศึกษำไทยและต่ำงประเทศ 
(กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554), หน้า 108. 

72Fire and Disaster Management Agency, Organization of Fire and Disaster 
Management Agency and Tasks Assigned to It, ค้นวันที่ 3 ตุลาคม 2559 จาก 
http://www.fdma.go.jp/en/pam20.html#Organization 
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       วิทยาลัยการจัดการไฟไหม้และภัยพิบัติ  ในฐานะที่เป็นตัวแทนองค์กรที่ให้การศึกษาและการ
ฝึกอบรมบุคลากรที่ให้บริการดับเพลิงและสมาชิกของกองก าลังอาสาสมัครดับไฟทั่วประเทศมีความ
รับผิดชอบส าหรับการศึกษาและการฝึกอบรม 

สถาบันวิจัยไฟไหม้และภัยพิบัติแห่งชาติ  (Incorporated)  รับผิดชอบในการด าเนินการวิจัย
และพัฒนาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการให้บริการไฟ  เช่นการตรวจสอบและการ
ทดสอบส าหรับการระบุสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้และการพัฒนาของรัฐ  วัสดุบริการดับเพลิงและ
อุปกรณ ์

ดังที่ ได้กล่าวมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่าประเทศญี่ปุ่นมีสภาการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ  
(Central Disaster Management Council)  เป็นองค์กรผู้รับผิดชอบในการจัดการกรณีเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติด้านนโยบายและมีองค์กรในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยตรง  คือ  
หน่วยงานด้านการกู้ภัยและการจัดการภาวะฉุกเฉิน  Fire and Disaster Management Agency  
(FDMA)  ซึ่งมีการก าหนดอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจน  ท าให้การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

 
3.1.3  ขอบเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ระบบการจัดการรับมือภัยพิบัติของญี่ปุ่นตามกฎหมายพ้ืนฐาน  การจัดการภัยพิบัติต่างๆ 

ตามกฎหมายได้มีการน ามาใช้นับตั้งแต่ช่วงปลาย ค.ศ. 1940  ได้วางขอบเขตการท างานที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ส าหรับระบบการจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่น  กฎหมายเหล่านี้คลอบคลุมทุกกลุ่มค าที่เก่ียวกับ
การจัดการภัยพิบัติ  การเตรียมตัว  การป้องกัน  การรับมือและการฟ้ืนฟู  มีพระราชบัญญัติพ้ืนฐาน
เพียง 3 ฉบับที่ออกมาเพ่ือควบคุมการด าเนินงานการรับมือด้านภัยพิบัติระดับชาติ  ได้แก่ 

1)   พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการบรรเทาภัยพิบัติ  (Disaster Relief Act 1947)   
2)   พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมอัคคีภัย  (Fire Services Act 1948) 
3)   พระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการควบคุมอุทกภัย  (Flood Control Act 1949)  

ขณะเดียวกันก็ยังมีกฎหมายอื่นๆ จ านวนมากทีอ่อกมาควบคุมการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ73 
การตราพระราชบัญญัติพ้ืนฐานการรับมือภัยพิบัติถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ของ

ระบบการจัดการภัยพิบัติในญี่ปุ่นได้รับการน ามาใช้ในปี ค.ศ. 1961  พระราชบัญญัติพ้ืนฐานการรับมือ
ภัยพิบัติได้ระบุขอบเขตการท างานในการจัดการภัยพิบัติ   มีมาตรการในการจัดการภัยพิบัติในเรื่อง
ดังต่อไปนี้  ค าจ ากัดความการรับผิดชอบในการรับมือภัยพิบัติ  องค์กรผู้มีหน้าที่รับมือภัยพิบัติ  ระบบ
การวางแผนการรับมือภัยพิบัติ  การเตรียมตัวและป้องกันภัยพิบัติ  การรับมือต่อภัยพิบัติฉุกเฉิน  การ
ฟ้ืนตัวและฟ้ืนฟูจากภัยพิบัติ   มาตรการทางการเงินและพระราชบัญญัติฉุกเฉินด้านภัยพิบัติ  
พระราชบัญญัติ พ้ืนฐานการรับมือภัยพิบัติและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ส่งเสริมซึ่งกันและกัน  
กล่าวคือเป็นการออกบทบัญญัติกฎหมายแบบทั่วไปและแบบละเอียด  พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องที่
กล่าวมาประกอบด้วยกฎหมายเฉพาะเจาะจงจัดตั้งขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการเฉพาะที่แตกต่าง
กันไป  ในกรณีของภัยพิบัติพระราชบัญญัติเฉพาะของภัยพิบัติก็จะถูกน ามาใช้ขึ้นอยู่กับประเภทของ

                                                           
73Emin Nazarov, เรื่องเดิม, หน้า 7. 
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ภัยพิบัติและพระราชบัญญัติ พ้ืนฐานการรับมือภัยพิบัติ จะถูกน ามาใช้ก็ต่ อเมื่ อไม่มีการใช้
พระราชบัญญัติเฉพาะ  พระราชบัญญัติพ้ืนฐานการรับมือภัยพิบัติก าหนดการก่อตั้งสภาการจัดการภัย
พิบัติอยู่ที่  3 ระดับ  คือ  สภาการจัดการภัยพิบัติระดับกลาง  สภาการจัดการภัยพิบัติระดับเทศบาล
และท้องถิ่น  รวมถึงก าหนดการจัดการหน้าที่ของสภาเหล่านี้และก าหนดเงื่อนไขการก่อตั้งส านักงาน
ใหญ่ส าหรับภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน74 

กฎหมายพ้ืนฐานที่ออกมาเพ่ือที่จะควบคุมการด าเนินงานการรับมือด้านภัยพิบัติระดับชาติ  
ได้แก่ 

1)  พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการบรรเทาภัยพิบัติ  (Disaster Relief Act 1947)75 
Disaster Relief Act 1947 – จุดประสงค์ของกฎหมายนี้   คือการจัดเตรียมการ

บรรเทาเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยความร่วมมือของรัฐบาลและภาคเอกชน  เช่น  สภากาชาด
ญ่ีปุ่นและองค์กรทั่วไป ทั้งนี้เพ่ือปกป้องผู้ประสบภัยพิบัติและยังคงไว้ซึ่งความรับผิดชอบทางสังคม  
บทที่ 3 และบทที่ 4 ของพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการบรรเทาภัยพิบัติได้ตั้งขอบเขตนโยบายของรัฐ
เรื่องการชดใช้ราคาและการชดใช้ค่าเสียหายอีกท้ังข้อบังคับเกี่ยวกับการลงโทษที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม
บรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ  ในกรณีบรรเทาเหตุฉุกเฉิน  พระราชบัญญัติบรรเทาภัยพิบัติก็จะอ้างอิงไป
ถึงเหตุการณ์  เช่น  การปฏิบัติการช่วยเหลือและการสนับสนุนเพ่ือช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย  ซึ่ง
กฎหมายมีการก าหนดอย่างเฉพาะเจาะจง ไว้แล้ว  การบรรเทาสาธารณภัยจะช่วยเหลือในกรณีที่ที่พัก
อาศัยที่ถูกท าลายหรือเสียหายโดยระบุจ านวนที่แน่นอนซึ่งสอดคล้องกับจ านวนประชากรของเทศบาล
นั้น ๆ  ที่มาจากสาเหตุภัยพิบัติเท่านั้น  เนื้อหา กระบวนการและระยะเวลาในการช่วยเหลือจะถูก
ก าหนดโดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงแรงงานและกระทรวงด้านสิทธิมนุษยชน  
รัฐมนตรีนี้จะเป็นบุคคลหลักในการบังคับใช้พระราชบัญญัติบรรเทาภัยพิบัติในช่วงที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้น
ในฐานะเป็นศูนย์กลางในการควบคุมและประสานงาน  

ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบรรเทาภัยพิบัติจัดท าขึ้นโดยผู้บริหารท้องถิ่น
และนายกเทศมนตรีของท้องถิ่นนั้น ๆ  ผู้ปกครองท้องถิ่นมีอ านาจที่จะกระจายงานให้กับนายกเทศมนตรี
ได้เมื่อจ าเป็น  กฎหมายก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปกครองท้องถิ่นนี้ดังต่อไปนี้  

ผู้ปกครองท้องถิ่นต้องก าหนดแผนการท างาน  การก่อตั้งองค์กรบรรเทาภัยพิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ การจัดเตรียมก าลังพล  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องอ านวยความสะดวก  ระดมทุนและ
สิ่งจ าเป็นเพ่ือเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

กิจกรรมที่ได้รับการก าหนดโดยพระราชบัญญัติบรรเทาภัยพิบัติ  คือ  การสร้างที่พัก
อาศัยชั่วคราว, การจัดเตรียมอาหารและน้ า  การจัดเตรียมเสื้อผ้า  เครื่องนอน  การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ  การซ่อมแซมที่พักอาศัยแบบฉุกเฉิน  ข้อก าหนดของความต้องการด้านการศีกษา  
การจัดการและการค้นหาศพ  การรักษาร่างกาย  การก าจัดซากปรังหักพังและอุปสรรคอ่ืนใดที่อยู่ใน
บริเวณรอบ ๆ เขตที่พักอาศัย เป็นต้น 

 

                                                           
74เรื่องเดียวกัน, หน้า 7-8. 
75เรื่องเดียวกัน, หน้า 9. 
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2)  พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมอัคคีภัย  (Fire Services Act 1948)76 
กฎหมายด้านอัคคีภัย ถูกร่างขึ้นเมื่อ 24 กรกฏาคม 1948 เป็นกฎหมายที่ควบคุมการ

บริการด้านอัคคีภัยภายในประเทศทั้งหมด  รวมถึงยังท าหน้าที่ในการประสานงานกับองค์กรที่
เกีย่วข้องขณะเดียวกัน องค์กรป้องกันอัคคีภัยในประเทศจะขึ้นอยู่กับกฎหมายการจัดการป้องกันไฟซึ่ง
กฎหมายนี้ได้รับการร่างขึ้นมาเมื่อ 23 ธันวาคม 1947  กฎหมายนี้ก าหนดบทบาทขององค์กรป้องกัน
อัคคีภัยทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น  บทบาทหน้าที่ขององค์กรจัดการอัคคีภัยถูกก าหนดโดย
กฎหมายอย่างที่ระบุมาดังนี้ เนื่องด้วยบุคลากรและอุปกรณ์ที่มี  ผู้ที่มีหน้าที่ป้องกันอัคคีภัยต้อง
สามารถปกป้องชีวิตของประชาชนและทรัพย์สินจากอัคคีภัย  ป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดจาก
ไฟ  น้ าท่วม  แผ่นดินไหวและภัยพิบัติอ่ืนๆ  ตามที่กฎหมายของการจัดการภัยพิบัติและอัคคีภัยได้ถูก
ร่างขึ้น  เทศบาลได้รับอ านาจอย่างเต็มที่ในการด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ  หน่วยงานหลักของอ าเภอใน
การบริการด้านอัคคีภัยมีดังนี้  อ าเภอต้องให้ค าแนะน าและแนวทางให้เทศบาลเพ่ือให้เทศบาล
สามารถด าเนินงานด้านอัคคีภัยได้อย่างเต็มที่  หน่วยงานหลักรวมถึงการร่วมมือกับทางเทศบาลและ
การปรับระดับการศึกษาและฝึกสอนให้กับบุคลากร สมาชิก  โดยก่อตั้งโรงเรียนด้านอัคคีภัยโดยทั่วไป
แล้วองค์กรการบริการอัคคีภัย  เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่การบริการด้านอัคคีภัย  ถูกก่อตั้งขึ้นในฐานะ
ที่ เป็นส่วนหนึ่ งขององค์กรรัฐบาล  บทบาทของหน่วยงานการจัดการภัยพิบัติและอัคคีภัย  
นอกเหนือจากการดับเพลิง  การป้องกัน  การตรวจสอบและการดูแลต่อกฎหมายการบริการอัคคีภัย
บทที่ 22  กล่าวไว้ว่าเมื่อผู้อ านวยการของกรมอุตุนิยมวิทยาเจอสภาพอากาศที่เป็นอันตรายในที่หนึ่งๆ  
ต้องรายงานให้ผู้ปกครองท้องถิ่นที่มีอ านาจทันทีและผู้ปกครองท้องถิ่นต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รัฐบาล
รับทราบในขั้นตอนต่อไปเช่นกันเพ่ือใช้อ านาจในการแจ้งเตือน 

3)  พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมอุทกภัย  (Flood Control Act 1949)77   
ประเทศญี่ปุ่นนั้น  แม่น้ าและการจัดการอุทกภัยขึ้นอยู่กับกฎหมายการบริหารน้ าและ

อุทกภัย นอกจากกฎหมายทางแม่น้ าจะจัดตั้งกฎระเบียบพ้ืนฐานในการจัดการน้ าแล้ว  ยังก าหนด
มาตรการหลักในการป้องกันน้ าท่วมด้วย  การช่วยเหลือด้านอุทกภัยเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันภัย
พิบัติที่เกี่ยวกับทางน้ าที่เกิดจากน้ าท่วม  พายุคลื่นยักษ์และการบรรเทาความเสียหายเพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณะตามที่กฎหมายด้านอุทกภัยได้กล่าวไว้  แม่น้ าในประเทศญี่ปุ่นถูกแบ่งออกเป็น  2 
ประเภท  คือ แบบA  และ แบบ B  และยังมีแม่น้ าสายอ่ืนๆซึ่งได้รับการดูแลโดยเทศบาลและเมืองนั้น ๆ  
ระบบการจัดการทางแม่น้ าของประเทศท้ังหมดจะขึ้นอยู่กับพระราชบัญญัติทางน้ าดังต่อไปนี้  

ผู้ด าเนินการด้านแม่น้ าอาจใช้หรือเวนคืนที่ดินที่จ าเป็น  ทรัพยากรของประเทศ  ไผ่  
ไมห้รือวัสดุอ่ืน ๆ  และใช้พาหนะหรือวิธีการเดินทางด้านอ่ืนหรืออุปกรณ์หรือจัดการด้านโครงสร้าง ให้
ประชากรที่พักอาศัยในพ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วมหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงมาร่วมซ้อมปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือป้องกันน้ า
ท่วม  ในกรณีที่เกิด ภัยพิบัติหรือมีแนวโน้มภัยพิบัติ  เช่น  น้ าท่วมหรือพายุคลื่นยักษ์จะเกิดขึ้นซึ่งมี
ความจ าเป็นในการป้องกัน และบรรเทาภัยพิบัติดังกล่าว  รัฐมนตรีกรมที่ดิน  การคมนาคม  การ
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ท่องเที่ยวอาจสั่งการให้ผู้มีอ านาจในการปกครองที่ท าหน้าที่การจัดการด้านแม่น้ าแบบ A หรือแบบ B 
ให้น ามาตรการที่จ าเป็นขึ้นมาใช้ 

การบรรเทาทุกข์และการเตรียมความพร้อมด้านอุทกภัยอยู่ภายใต้กฎการบรรเทา
อุทกภัยและการป้องกันอุทกภัยในเขตเมืองตามที่กฏหมายการควบคุมอุทกภัย  เทศบาลนั้น ๆ  ต้อง
จัดการปัญหาด้านอุทกภัยในพ้ืนที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถในขั้นต้น  มาตรการการบรรเทา
อุทกภัยที่จะกล่าวนี้จะถูกน้ ามาใช้โดยพระราชบัญญัติควมคุมอุทกภัย  การตรวจตราทางน้ า  การ
เตรียมก าลังพลด้านการบรรเทา อุทกภัยและกู้ภัย  การประกาศอพยพ  รายงานและให้ข่าวระดับน้ า
และการรายงานรอยแตกของเขื่อนกักเก็บน้ า 

กฎหมายนี้เป็นสิ่งส าคัญในการลดความเสียหายด้านอุทกภัยมีข้อก าหนดและข้อ
ปฏิบัติที่คลอบคลุมเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

1)   การคาดการณ์ทางอุทกภัยเพ่ือเตรียมความพร้อมในการอพยพ  (ออกกฏนี้จาก
ความร่วมมือของผู้ปฏิบัติการทางน้ าและตัวแทนด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศญี่ปุ่น)  

2) การเตือนด้านอุทกภัยเพ่ือให้น าการปฏิบัติการป้องกันน้ าท่วมมาใช้  (ออกโดยผู้
ปฏิบัติการทางน้ า) 

3) การแจ้งเตือนประชาชนโดยผู้ปฏิบัติการทางน้ าของพ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วมตามแม่น้ า
สายหลักและการเตรียมแผนที่ของพ้ืนที่ที่เสี่ยง โดยเทศบาลนั้น ๆ ขึ้นอยู่กับการคาคคะเนความเป็นไป
ได้ที่จะเกิดน้ าท่วม 

ประเทศญี่ปุ่นมีการออกกฎหมายและปรับปรุงกฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
เตรียมพร้อม ป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติเป็นจ านวนมาก โดยมีกฎหมายที่ส าคัญประกอบด้วย78  

1)   กฎหมายเกี่ยวกับภัยพิบัติ  ได้แก่  The Disaster and Rescue Act 1961, The 
Fundamental Disaster Prevention Act 1962 

2)   กฎหมายเกี่ยวกับแผ่นดินไหว  ได้แก่  The Earthquake Insurance Act 1964, 
The Big Scale Earthquake Prevention Act, The Special Act to Earthquake Disaster 
1995, The Act of Land Disaster Prevention 1999 

3)   กฎหมายเพ่ือป้องกันอุบัติภัยจากนิวเคลียร์  ได้แก่  The Special Act of 
Nuclear Disaster Prevention 1999 

สรุปการศึกษาข้อมูลในการจัดท าบริการสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ
ประเทศญี่ปุ่นดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า  ประเทศญี่ปุ่นมีการออกกฎหมายพ้ืนฐานและกฎหมาย
เฉพาะออกมาบังคับใช้  กรณีเกิดภัยพิบัติจะน ากฎหมายเฉพาะมาบังคับใช้  เว้นแต่ไม่มีกฎหมาย
เฉพาะจึงจะน ากฎหมายพ้ืนฐานมาใช้บังคับ  โดยกฎหมายเฉพาะเรื่องต่างๆ มีพ้ืนฐานมาจากกฎหมาย
พ้ืนฐาน 3  ฉบับ  กล่าวคือ  พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการบรรเทาภัยพิบัติ  (Disaster Relief Act 
1947)  พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมอัคคีภัย (Fire Services Act 1948)  และพระราชบัญญัติ

                                                           
78ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กำรจัดกำรภัยพิบัติและ

กำรฟื้นฟูบูรณะหลังกำรเกิดภัย: กรณีศึกษำประเทศไทยและต่ำงประเทศ (กรุงเทพฯ: ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554), หน้า 83. 
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เกี่ยวกับการควบคุมอุทกภัย  (Flood Control Act 1949)  และมีหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงาน
กลาง  คือ  สภาการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ   (Central Disaster Management Council)  ท า
หน้าที่สั่งการเมื่อเกิดภัยพิบัติระดับประเทศและมีหน่วยงานรับผิดชอบการกู้ภัยและการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินโดยตรง  ได้แก่  Fire and Disaster Management Agency  (FDMA)  ซึ่งญี่ปุ่นมีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการภัยพิบัติที่ดีเยี่ยม  มีระบบสื่อสารไร้สายเพ่ือการสื่อสารระหว่างรัฐบาล
กลาง  เมืองใหญ่  เขตจังหวัด  องค์กรท้องถิ่นจนถึงระดับหมู่บ้านและประชาชนผ่านระบบดาวเทียม
และโทรศัพท์เคลื่อนที่  ด้วยเหตุที่หน่วยงานรัฐของญี่ปุ่นบังคับใช้กฎหมายได้อย่างดี  ท าให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งประชาชนชาวญี่ปุ่นเรียนรู้ที่จะ
ช่วยเหลือตนเอง  การช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐจึงเป็นไปโดยง่ายและรวดเร็วนั่นเอง 

 
3.2  กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยของประเทศออสเตรเลีย 
 

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่ประสบภัยพิบัติบ่อยอีกประเทศหนึ่งเนื่องจากสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์  เช่น  น้ าท่วม
ฉับพลัน  ไฟไหม้ป่า  พายุถล่ม  หิมะถล่ม  ภูเขาไฟระเบิดหรืออุบัติภัยตามท้องถนนต่าง ๆ  ซึ่ง
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีเอกชนที่ท างานร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เช่นเดียวกับประเทศไทย 

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา  ภายใต้
รัฐธรรมนูญ (Commonwealth of Australia Constitution Act 1900)  มีรูปแบบรัฐบาลเป็น
สหพันธรัฐ  กฎหมายรัฐธรรมนูญได้ให้อ านาจแก่เครือรัฐออสเตรเลียในการให้อ านาจแต่ละรัฐปกครอง
ตนเอง  มีอ านาจอธิปไตยแห่งรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้น าบริหารประเทศ  มีระบบรัฐสภาที่มี
ต้นแบบจากระบบเวสมินสเตอร์ (Westminster System)  ของประเทศอังกฤษและน ารูปแบบการ
ปกครองแบบสหพันธรัฐจากประเทศสหรัฐอเมริกามาประยุกต์ใช้ โดยมีการจัดแบ่งรัฐบาลออกเป็น 3 
ระดับคือ  รัฐบาลสหพันธรัฐ  รัฐบาลรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่น79   

เนื่องจากกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ให้อ านาจแก่เครือรัฐออสเตรเลียแต่ละรัฐในการปกครอง
ตนเอง  แต่ละรัฐจึงมีกฎหมายที่ใช้บังคับภายในรัฐของตนภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ  ซึ่งประเทศออสเตรเลียมีทั้งหมด 6 มลรัฐใหญ่  ได้แก่  รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South 
Wales ) รัฐควีนส์แลนด์ (Queensland)  รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (South Austraria)  รัฐแทสเมเนีย 
(Tasmania)  รัฐวิกตอเรีย (Victoria)  และรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Western Australia)80  และเขต
ปกครองตนเอง 2 มณฑล  ได้แก่  มณฑลนครหลวงของออสเตรเลีย (Australian Capital Territory)  
มณฑลตอนเหนือ (Northern Territory)   

                                                           
79Vikipidia, ข้อมูลพื้นฐำนของประเทศออสเตรเลีย, ค้นวันที่ 10 สิงหาคม 2559 จาก 

http://www.aussiecenter.org/index.php/about-australia 
80แอดมินเว็บ, New Zeland Education, ค้นวันที่ 10 สิงหาคม 2559 จาก 

http://www.skeducation.com/others/13/australia&sub=general 
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ประเทศออสเตรเลียแบ่งโครงสร้างการปกครองออกเป็น 3 ระดับ ไดแ้ก่81 
1) รัฐบาลของจักรภพ  (The Commonwealth Government)  หรือรัฐบาล

สหพันธรัฐ  (The Federal Government)  ซึ่งรับผิดชอบจัดท าภารกิจในระดับชาติ  เช่น  การ
ต่างประเทศ  การป้�องกันประเทศ  เป็นต้นและมีกระทรวง  ทบวง  กรมของจักรภพด าเนินกิจการที่
เกี่ยวขอ้งกับทุกๆ รัฐเป็นส่วนรวม 

2)  การปกครองระดับรัฐ  (State)  ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น  6 รัฐและ 2 เขตแตล่ะรัฐจะมีสภา  
(ทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร)   ฝ่�ายบริหารและฝ่�ายตุลาการ รวมถึงการมีธรรมนูญ  (Constitution)  
เป็นของตนเอง  รัฐบาลของจักรภพออสเตรเลียและของรัฐแต่ละรัฐจะมีกระทรวง  ทบวง  กรมของ
ตนเองแยกออกต่างหากจากกัน  กระทรวง  ทบวง  กรมของรัฐด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับรัฐนั้น
โดยเฉพาะ  เช่น  การศึกษา  การคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณสุข  ข้าราชการประจ าของ
จักรภพและของรัฐแต่ละรัฐก็คนละชุดกัน  ต่างฝ�ายต่างมคีณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนของตนเอง 

3)  องคค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Government Authorities)  มีการจัด
โครงสร้างภายในและภารกิจหน้าที่ที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง  การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายของรัฐ  ซึ่งแน่นอนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละรัฐย่อมต้องมี
โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของรัฐแต่ละรัฐได้ก าหนดไว้และแตกต่างไปจากรัฐอ่ืน  
อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนระบบกิจกรรม
ทั้งหลายภายในรัฐ  มีความใกล้ชิดประชาชนและได้รับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากที่สุด  
ภาระหน้าที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยการดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ 

อย่างไรก็ตามเรื่องของการเกิดภัยพิบัตินั้นแต่ละมลรัฐของออสเตรเลียมีกฎหมายที่ใช้บังคับ
ภายในมลรัฐของตน  เช่น  รัฐนิวเซาท์เวลส์มีกฎหมาย New South Wales State Rescue Policy  
รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีกฎหมาย State Disaster Act 1980  รัฐควีนส์แลนด์มีกฎหมาย  Queensland 
State Disaster Management Plan  เป็นต้น  ซ่ึงในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นมีองค์กรเอกชนที่
ท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งรัฐได้ให้การรับรองในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย  โดย
ผู้เขียนได้ศึกษากรณีตัวอย่างการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขององค์กรเอกชนที่ท างานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐในรัฐนิวเซาท์เวลส์ตามแนวนโยบายของรัฐ  New South Wales State Rescue Policy  โดย
หน่วยอาสาสมัครกู้ภัย  The NSW Volunteer Rescue Association (VRA)  ซึ่งเป็นหน่วยกู้ภัย
เอกชนท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนิวเซาท์เวลส์ซ่ึงนโยบายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของรัฐนิว
เซาท์เวลส์  (New South Wales State Rescue Policy)  จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการกู้ภัยรัฐนิว
เซาท์เวลส์ตามพระราชบัญญัติการจัดการกู้ภัยฉุกเฉินแห่งรัฐ (The state Emergency and Rescue 
Management Act 1989)  ประกอบด้วยสาระส าคัญดังนี้   

ข้อที่ 1  คณะกรรมการกู้ภัยรัฐมีอ านาจหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบการประกาศใช้นโยบายการ
กู้ภัย  ตรวจสอบมาตรฐานการฝึกอบรมและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับอุปกรณ์การกู้ภัยของหน่วยกู้ภัย
                                                           

81ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, รำยงำนผู้ได้รับทุนฝึกอบรมในหลักสูตร 
Leadership Development Program ณ University of Melbourne รัฐวิคตอเรีย ประเทศ
ออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 3-14 มิถุนายน 2556, หน้า 1. 
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ทั้งหมดภายในรัฐ  อีกทั้งแนะน ารัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ให้การรับรองคุณภาพหน่วยกู้ภัยในเรื่องการ
ด าเนินการ  รูปแบบของการช่วยเหลือ  จัดท าข้อมูลและรายงานประสิทธิภาพ  มาตรฐานการกู้ภัยบน
ท้องถนนในทุกรัฐเป็นประจ าทุกปี เสนอต่อสภารัฐบาลออสเตรเลีย   คณะกรรมการกู้ภัยรัฐ
ประกอบด้วย  คณะกรรมการควบคุมการด าเนินการในงานด้านฉุกเฉิน  ผู้บริหารอาวุโสของส านักงาน
ต ารวจ  หัวหน้าหรือผู้บริหารรถพยาบาลฉุกเฉิน  พนักงานดับเพลิง  บุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน  
บุคลากรด้านพลังงานไฟฟ้า  หน่วยนาวิกโยธินและหน่วยกู้ภัย 

มีการก าหนดบทนิยามของการกู้ภัย  องค์ประกอบของหน่วยกู้ภัย  การเตรียมพร้อมรับมือกับ
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจนคุณสมบัติของหน่วยกู้ภัยที่จะได้รับการรับรองคุณภาพ  แบ่งการ
ช่วยเหลือออกเป็นประเภทการกู้ภัยภาคพ้ืนดิน  กู้ภัยทางทะเล  กู้ภัยโดยผู้เชี่ยวชาญ การตรวจสอบ
ความสามารถในการด าเนินงานของหน่วยกู้ภัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพและการรับเรื่องร้องเรียน 

ข้อที่ 2  การกู้ภัยภาคพ้ืนดิน มีการก าหนดนโยบายการเตรียมการรับมือภาคพ้ืนดินของ
หน่วยกู้ภัยที่ต้องเตรียมพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นภายในเวลาและความปลอดภัยอันมี
จ ากัด  เมื่อมีอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นจะมีการประสานงานกันของเจ้าหน้าที่ต ารวจนิวเซาท์เวลส์
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินการของ
หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  กรณีเกิดไฟไหม้มีหน่วยป้องกันไฟไหม้  มี
รถพยาบาลฉุกเฉินของรัฐนิวเซาท์เวลส์เพ่ือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนน าส่งโรงพยาบาลและมี
หน่วยกู้ภัยที่มีทักษะในการช่วยเหลือทั่วไปหรือเชี่ยวชาญ 

ข้อที่ 3  การกู้ภัยทางทะเล  เรือกู้ภัย  การค้นหาและศูนย์ประสานงานการกู้ภัย  ศูนย์วิทยุ
ทางทะเล  การด าเนินการช่วยเหลือทางทะเล  การควบคุมสถานที่เกิดเหตุ  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  การ
รับรองคุณภาพและการตรวจสอบการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ข้อที่ 4  เรื่องคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านนโยบาย  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกู้ภัยรัฐ  
เจ้าหนาที่จัดการเหตุฉุกเฉินของอ าเภอ  คณะกรรมการกู้ภัยของอ าเภอและท้องถิ่น  ที่ปรึกษา
คณะกรรมการกู้ภัยทางทะเลตลอดจนหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการต่างๆ และต้องมีการประชุม
กันอย่างน้อยปีละ  2 ครั้งหลังจากมีการร่วมมือช่วยเหลือกันในหลายหน่วยงานเพ่ือหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหา 

ข้อที่ 5  เรื่องการฝึกอบรม  คณะกรรมการกู้ภัยรัฐเป็นผู้ก าหนดแบบของการฝึกอบรม
ระดับชาติ  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนของหน่วยกู้ภัยและผู้ ประกอบการโดย
ต้องการบุคคลที่มีความสามารถและมีลักษณะเฉพาะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งคัญในการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนและ
ผู้ประกอบการภายในรัฐตามทิศทางการฝึกสอนของคณะกรรมการกู้ภัยรัฐ 

   
3.2.1  ควำมหมำยของกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
New South Wales State Rescue Policy  บทที่ 1 บทน าได้ก าหนดค านิยามของค าว่า  

“กู้ภัย”  หมายความว่า  การเคลื่อนย้ายผู้คนหรือสัตว์ออกจากพ้ืนที่อันตรายอย่างปลอดภัย 
การกู้ภัยภาคพ้ืนดินทั่วไปถูกก าหนดให้เป็นการช่วยเหลือเกี่ยวกับการการเคลื่อนย้ายผู้คน

หรือสัตว์ออกจากพ้ืนที่อันตรายอย่างปลอดภัย   
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กู้ภัยอุบัติเหตุบนท้องถนน  จ ากัดความไว้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ซึ่งเมื่อมี
เหตุฉุกเฉินจะถูกเรียกโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือเรียกผ่านบริการโทรฉุกเฉินโดยตรงและศูนย์บริการ
แจ้งเหตุฉุกเฉินจะแจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าทีต่ ารวจ 

“หน่วยกู้ภัย”  ในความหมายของค าว่าหน่วย  คือ  การรวมกลุ่มของบุคคลที่ปฎิบัติการ
ช่วยเหลือ  กู้ภัยสาธารณะหรือส่วนใดส่วนหนึ่ งของส่วนรวม  หน่วยกู้ภัยประกอบไปด้วย  4  
องค์ประกอบส าคัญคือ 

1)   ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกและประกอบกิจการกู้ภัย 
2)   ยานพาหนะที่ใช้ในการกู้ภัย / เรือกู้ภัยโดยมีข้อความหรือสัญลักษณ์ชัดเจนว่า

เป็นรถกู้ภัยหรือเรือกู้ภัย 
3)   อุปกรณ์ที่ใช้ในการกู้ภัยที่เหมาะสมและเพียงพอกับงานของหน่วยกู้ภัยที่ได้รับ

การรับรองและ 
4)   ขั้นตอน  กระบวนการเรียก  การรับมือ  การด าเนินงานและการฝึกอบรม 

งานการกู้ชีพ/เคลื่อนย้ายร่างผู้ เสียชีวิต  เจ้าหน้าที่ต ารวจนิวเซาท์เวลส์เป็นผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตและงานชันสูตรศพตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสียชีวิต  
(The Coroners Act 1980)  เว้นแต่เจ้าหน้าที่ต ารวจให้หน่วยกู้ภัยที่ได้รับการรับรองด าเนินการแทน
ตามทิศทางการท างานของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ 

 
3.2.2  องค์กรผู้จัดท ำ 
หน่วยกู้ภัยเอกชน  The NSW Volunteer Rescue Association (VRA)82 เป็นองค์กรที่

จัดตั้งขึ้นเพ่ือปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยผู้เชี่ยวชาญที่ท างานให้กับชุมชนกว่า 58 แห่งทั่วรัฐ
นิวเซาท์เวลส์     

ประวัติการจัดตั้งและภารกิจของหน่วยอาสาสมัครกู้ภัย  VRA    
เป็นหน่วยกู้ภัยหลักในการช่วยเหลือกู้ภัยอุบัติเหตุบนท้องถนน  กู้ภัยทางทะเล  กู้ภัยแนวตั้ง

และกู้ภัยพิเศษแบบใดๆ ที่ท าโดยบุคลากรด้านการบริการฉุกเฉิน  รวมถึงการลาดตระเวนทางอากาศ  
การสื่อสาร  กู้ภัยในถ้ าหรือถิ่นทุรกันดาร  ลาดตระเวนทางสกีและเป็นทีมปฐมพยาบาล เบื้องต้นใน
ชุมชนซึ่งสมาชิกและหน่วยอาสาสมัครกู้ภัย VRA  ได้รับการรับรองคุณภาพโดยรัฐมนตรีส านักงานเหตุ
ฉุกเฉินผ่านคณะกรรมการกู้ภัยของรัฐ  เป็นการกู้ภัยในเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดไม่ว่าพ้ืนที่นั้นจะมีสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่เลวร้าย  ป่ารกทึบ  พ้ืนที่ภูเขาที่ทุรกันดาร  โดยทีมอาสาสมัครกู้ภัยที่เชี่ยวชาญของ VRA  
เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกที่  ทุกเวลา 

หน่วยอาสาสมัครกู้ภัย VRA  ตั้ งขึ้นปี  ค .ศ . 1969  มีสมาชิกประมาณ  3,700 คน ซึ่ ง
ประกอบด้วย83 

                                                           
82แอดมิน, The NSW Volunteer Rescue Association, ค้นวันที่ 8 สิงหาคม 2559 

จาก http://www.rescue.org.au 
83Mark Gibson, Commissioner's Message, ค้นวันที่ 8 สิงหาคม 2559 จาก 

http://www.rescue.org.au/about-vra/presidents-message.html 
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1)  ทีมช่วยเหลือภาคพ้ืนดิน  42  ทีม 
2) ทีมผู้เชี่ยวชาญ  3  ทีม 
3) ทีมสนับสนุน  13  ทีม 

ในบันทึกรายงานประจ าปีระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม 2013 – 30 มิถุนายน 2014  หน่วย
อาสาสมัครกู้ภัย VRA ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมด  10,803 เหตุการณ์  104,612 ชั่วโมง  
แบ่งเป็น 

1) การช่วยเหลือเหตุทั่วไป  5,219  ราย 
2) การช่วยชีวิต  3,199  ราย 
3) การเคลื่อนย้ายศพผู้ตาย  58  ราย 

นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ของหน่วยอาสาสมัครกู้ภัย VRA  ใช้เวลาทั้งสิ้น  119,302  ชั่วโมงใน
การฝึกอบรม  การประชุมระดมทุน  การบ ารุงรักษาหรือจัดหาอุปกรณ์และมีการเตรียมพร้อมรับมือ
กับเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน  เช่นกรณีเรื่องยานยนต์  อุตสาหกรรมภายในประเทศ  การกู้ภัยในถ้ า  กู้ภัย
แนวตั้ง  การควบคุมการจราจร  การช่วยคนและสัตว์  การกู้ภัยทางทะเล  กู้ภัยบนภูเขาสูง  หิมะถล่ม  
เหตุน้ าท่ วม  ไฟไหม้   เช่น เดียวกับบริการฉุกเฉินของรัฐนิวเซาท์ เวลส์   เจ้าหน้าที่ ต ารวจ  
สถานพยาบาล  หน่วยดับเพลิงและหน่วยอาสาสมัครกู้ภัยอ่ืนๆ  ในรัฐนิวเซาท์เวลส์  โดยหน่วย
อาสาสมัครกู้ภัย VRA  จะถูกเรียกให้ออกมาปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยอาจได้รับแจ้งจาก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งในรัฐนิวเซาท์เวลส์  แต่อันดับแรกเลยคือ  เจ้าหน้าที่ต ารวจนิวเซาท์เวลส์   

เดือนกันยายน  ค.ศ. 2011  VRA  เริ่มศูนย์บริการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินที่เมือง  Gonnellabah  
ใกล้เมือง Lismore  ในรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารระหว่างศูนย์บริการรับ
แจ้งฉุกเฉินและทีม  VRA ทั้งหมด  อีกทั้งมีการรับสมัครเข้าฝึกอบรมในหน่วยอาสาสมัครกู้ภัย VRA  
ซึ่งมีความพร้อมในการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ 

หน่วยอาสาสมัครกู้ภัย VRA  ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์  โดย
ได้รับต่อเนื่องตั้งแต่การก่อตั้งองค์กรในปี ค.ศ. 1969  โดยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยใน
รัฐนิวเซาท์เวลส์  ทุกวันตลอด  24 ชั่วโมงและสัญญาที่ได้รับการรับรองคุณภาพจะหมดลงในปี 2016  
(เมื่อครบก าหนดสัญญาต้องมีการต่อสัญญา)  นอกจากนี้ยังมีผู้สนับสนุนรายใหญ่ขององค์กร  คือ 
NRMA  โดยจัดหาเบี้ยเลี้ยง  เงินอุดหนุน  เครื่องแบบสมาชิก  จัดหาอุปกรณ์พิเศษในการกู้ภัยซึ่งราคา
ค่อนข้างสูง  ซึ่ง NRMA  มีความสัมพันธ์กับองค์กรมายาวนานถึง  14 ปีและจะสิ้นอายุข้อตกลงในการ
ให้สนับสนุนในเดือนกุมภาพันธ์  ค.ศ. 2017  ในขณะเดียวกันยังได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนใน
การประกอบการกู้ภัยจากหลายประเทศและอีกหลายองค์กร 

 
3.2.3  กำรควบคุมดูแลโดยรัฐ 
New South Wales State Rescue Policy  ได้ก าหนดการเข้าปฏิบัติภารกิจขององค์กร

เอกชนโดยต้องเป็นหน่วยอาสาสมัครกู้ภัยที่รัฐบาลได้การรับรองคุณภาพตามนโยบายการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยของรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ก าหนดเกี่ยวกับการให้การรับรองคุณภาพ  สรุปไดด้ังต่อไปนี้ 

หน่วยอาสาสมัครกู้ภัยต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีส านักงานเหตุฉุกเฉินในรัฐนิวเซาท์เวลส์ให้
ด าเนินการช่วยเหลือภายใต้การประสานงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนิวเซาท์เวลส์  เมื่อรัฐมนตรีได้ให้การ
รับรองหน่วยกู้ภัยแล้ว  หน่วยกู้ภัยนั้นต้องพร้อมปฏิบัติภารกิจกู้ภัยภายใน  24 ชั่วโมงตลอด 7 วัน 
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หน่วยกู้ภัยที่ได้รับการรับรองแล้วต้องรักษาคุณสมบัติตามท่ีได้ลงทะเบียนไว้  หากมีเหตุการณ์
ทีห่น่วยกู้ภัยไม่สามารถด าเนินการช่วยเหลือในทุกประเภทของการช่วยเหลือได้  ต้องแก้ไขข้อบกพร่อง
โดยร่วมกันรับมือชั่วคราวในเหตุนั้น ๆ  หากไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ภายใน  6 เดือนให้รายงาน
และสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมข้อเสนอแนะส่งไปยังคณะกรรมการกู้ภัยอ าเภอส าหรับใช้อ้างอิงต่อ
คณะกรรมการกู้ภัยรัฐ  เพ่ือพิจารณาส าหรับการให้การรับรองคุณภาพในคราวต่อไป  ถ้าหากพยายาม
แก้ไขปัญหาแล้วแต่ไม่สามารถแก้ไขได้  ให้รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมข้อเสนอแนะ ส่งไปยัง
คณะกรรมการกู้ภัยอ าเภอส าหรับใช้อ้างอิงต่อคณะกรรมการกู้ภัยรัฐ  ท านองเดียวกันถ้าไม่ได้รับการ
แก้ไขภายใน  3 เดือนให้รายงานต่อคณะกรรมการกู้ภัยรัฐ   

เจ้าหน้าที่ต ารวจจะต้องตระหนักถึงความสามารถในการช่วยเหลือของทุกหน่วยบริการฉุกเฉิน
ภายในพ้ืนที่รับผิดชอบของตนไม่ว่าจะได้รับการรับรองหรือไม่และมีข้อก าหนดก่อนที่หน่วยกู้ภัยจะ
ได้รับการรับรองคุณคุณภาพจากรัฐ  กล่าวคือต้องมีการประเมินการรับรองสถานะที่ผ่านการอนุมัติ
เพ่ือให้สิทธิแก่หน่วยกู้ภัยในการท าการฝึกอบรม  จัดซื้ออุปกรณ์  สิ่งอ านวยความสะดวกและพัฒนา
ขั้นตอนการปฏิบัติการ  การประเมินการรับรองคุณภาพเป็นการรับรองอย่างเป็นทางการที่หน่วยกู้ภัย
ควรได้รับการรับรองทันทีที่การตรวจสอบระบบการท างานได้รับการยืนยัน  ก่อนที่หน่วยกู้ภัยจะได้รับ
การประเมินการรับรองคุณภาพ  หน่วยกู้ภัยนั้นไม่มีสิทธิปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย   
      ในเรื่องคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องมีอายุ  18 ปีขึ้นไปและมีสมรรถภาพทางร่างกายและ
สุขภาพจิตที่ดีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานกู้ภัยและหน่วยกู้ภัยที่ได้รับการรับรองต้องมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่
กู้ภัยของตนทุกคนได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมจากโรคติดเชื้อต่าง ๆ จากการปฏิบัติงาน อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยต้องรับผิดชอบต่อหน่วยกู้ภัยต้นสังกัดของตน 

นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบความสามารถของหน่วยกู้ภัยที่ได้การรับรองคุณภาพ กล่าวคือ
เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละองค์กรที่ได้รับการรับรองคุณภาพที่ต้องตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจ
ว่าองค์กรมีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในทุกด้าน  เหมาะสมที่จะได้รับการรับรองคุณภาพและ
มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจ คณะกรรมการกู้ภัยรัฐอาจเริ่มต้นการตรวจสอบ
หน่วยกู้ภัยใดๆ  ที่ได้รับการรับรองคุณภาพโดยคณะกรรมการกู้ภัยอ าเภออาจเป็นผู้ร้องขอให้
ตรวจสอบก็ได้ 

อีกทั้งรัฐยังควบคุมดูแลเกี่ยวกับนโยบายการถ่ายภาพในสถานที่เกิดเหตุและการน าภาพถ่าย
ไปใช้ กล่าวคือ  ภาพถ่ายหรือฟิล์มที่ถ่ายภาพในสถานที่เกิดเหตุ  อาจท าให้เกิดความเครียดหรือไม่
เหมาะสมกับส่วนรวมหรือเพ่ือน  ญาติของผู้ประสบภัย  นอกจากนี้การถ่ายและใช้ภาพยังเป็นการ
ละเมิดความเป็นส่วนตัวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (The Privacy and Personal 
Information Protection Act 1998) และพระราชบัญญัติอาชีวอานามัยและความปลอดภัย  (The 
Occupational Health and Safety Act 2000)  ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านการ
ถ่ายและการใช้ภาพถ่ายอย่างเคร่งครัด  โดยเฉพาะภาพถ่ายคนตายหรือผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ
ห้ามน าเผยแพร่เด็ดขาด  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ต ารวจนิวเซาท์เวลส์ให้ถ่ายหรือใช้
ภาพถ่ายเพ่ือวัตถุประสงค์ในการรวบรวมพยานหลักฐานหรือเพ่ือการสอนหรือฝึกอบรมด้านการกู้ภัยได้  
อย่างไรก็ตามภาพถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดถือว่าเป็นทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ต ารวจนิวเซาท์เวลส์  
ผู้ใดจะน าส าเนาภาพถ่ายหรือฟิล์มไปใช้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยแสดงเหตุผลและ



45 

วัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ที่เพียงพอแต่ถ้าภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป  บุคคลนั้นมีความผิด
อาจถูกควบคุมตัวและด าเนินคดไีด ้

 
3.2.4  เงื่อนไขกำรคุ้มครองและควำมรับผิด 
New South Wales State Rescue Policy  ได้ก าหนดและให้ความคุ้มครองหน่วยกู้ภัยที่

ได้รับการรับรองคุณภาพในเรื่องยานพาหนะที่ใช้ในการกู้ภัย  บทที่ 2 ได้ให้ค าจ ากัดความ  “รถกู้ภัย”  
หมายถึง  รถที่ออกแบบ  ดัดแปลง  ติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับการใช้ในการท างานของหน่วยกู้ภัยและมี
เครื่องหมายชัดเจนว่า  “ช่วยเหลือ”  รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย  เช่น  ไซเรนหรือไฟกระพริบ 

ในส่วนของยานพาหนะของหน่วยกู้ภัยนั้น  คณะกรรมการกู้ภัยรัฐต้องให้การรับรองในการ
ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย  โดยให้สอดคล้องกับกรมการขนส่งอีกทั้งต้องลงทะเบียนยานพาหนะตาม
ระเบียบที่ก าหนด  (Regulations 1998)  และยานพาหนะกู้ภัยต้องได้มาตรฐาน 

แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการขับรถบนท้องถนน  ประเทศออสเตรเลียค านึงถึงความ
ปลอดภัย  วินัยจราจรและกฎระเบียบ  (Regulation 1999)  ไม่ให้ได้รับการยกเว้นจากบทบัญญัติ
ด้านการจราจรส าหรับยานพาหนะของหน่วยกู้ภัย  โดยเฉพาะคนขับรถกู้ภัยจะต้องปฏิบัติตาม
สัญญาณไฟจราจรและถูกจ ากัดความเร็วตามกฎหมายแม้ในขณะปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตามระเบียบข้อ 2.06  อีกทั้ง New South Wales State Rescue Policy  ก็มิได้บัญญัติถึงความรับ
ผิดของเจ้าหน้าที่กู้ภัยกรณีฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวไว้   

กล่าวโดยสรุป  ในการจัดท าบริการสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของประเทศ
ออสเตรเลียดังกล่าวข้างต้น  จะเหน็ได้ว่าประเทศออสเตรเลียมีหน่วยกู้ภัยเอกชนที่ท างานร่วมกับรัฐใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งแต่ละมลรัฐมีกฎหมายที่ใช้ภายในรัฐของตน  ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวอย่าง
นโยบายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งได้ก าหนดข้อบังคับในการท างานร่วมกัน
ระหว่างรัฐกับหน่วยกู้ภัย  โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ต ารวจมีหน้าที่
ประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์และประสานงานไปยังหน่วยกู้ภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบภายในเขตรัฐ  
หน่วยกู้ภัยที่รัฐได้ให้การรับรองก็จะไปยังสถานที่เกิดเหตุเพ่ือปฏิบัติภารกิจในทันที  โดยหน่วยกู้ภัยนี้
เป็นองค์กรเอกชนที่มีผู้สนับสนุนองค์กรและได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐ  หน่วยกู้ภัยต้องให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทุกประเภท  เช่น   กู้ภัยอุบัติเหตุบนท้องถนน  กู้ภัยทางทะเล  กู้ภัยแนวตั้ง
และกู้ภัยพิเศษแบบใดก็ตามที่ท าโดยบุคลากรด้านการบริการฉุกเฉิน  รวมถึงการลาดตระเวนทาง
อากาศ  การสื่อสาร  กู้ภัยในถ้ าหรือถิ่นทุรกันดาร  ลาดตระเวนทางสกี  เป็นต้น  ซึ่งหากหน่วยกู้ภัยไม่
สามารถปฏิบัติภารกิจได้ในทุกประเภทของการช่วยเหลือและไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้  รัฐก็มี
กระบวนการในการควบคุม  คืออาจมีการพิจารณาไม่ให้การรับรองคุณภาพในคราวต่อไปได้และกรณี
การถ่ายภาพในสถานที่เกิดเหตุก็เช่นเดียวกันไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยน าภาพไปใช้หรือเผยแพร่ถือ
เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (The Privacy and 
Personal Information Protection Act 1998) และพระราชบัญญัติอาชีวอานามัยและความ
ปลอดภัย  (The Occupational Health and Safety Act 2000)  เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจ  หากผู้ใดฝ่าฝืนอาจถูกควบคุมตัวและด าเนินคดีได้ 
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ในส่วนของรถกู้ภัยที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจต้องลงทะเบียนพาหนะให้ถูกต้องตามระเบียบ
และได้รับการรับรองในการติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณไฟกระพริบหรือไซเรนจากคณะกรรมการกู้ภัยรัฐ  
แต่ในการขับข่ีคนขับรถกู้ภัยไม่ได้รับอนุญาตให้ขับเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด  แต่เป็นที่ทราบ
โดยทั่วไปว่าหากมีรถกู้ภัยหรือรถฉุกเฉินเปิดสัญญาณไฟกระพริบหรือไซเรน  ต้องหยุดเพ่ือให้รถกู้ภัย
หรือรถฉุกเฉินไปก่อน  ซึ่งเป็นข้อดีของประเทศออสเตรเลียที่สามารถน ามาเป็นแนวทางในการจัดท า
บริการสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของประเทศไทยต่อไป 
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บทท่ี  4 

   
กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ 

ในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศไทย 
 

ปัจจุบันพบปัญหาการเกิดภัยพิบัติหรืออุบัติภัยบนท้องถนนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  โดย
ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชน  ทุกฝ่ายต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลัก
มนุษยธรรมแต่บางครั้งขาดการประสานงานที่ดี  ท าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความ
ล่าช้าอีกทั้งกรณีพ้ืนที่ห่างไกลการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากล าบาก  อีกทั้งปัจจุบันมีมูลนิธิกู้ภัย
เกิดขึ้นมากมายซึ่งเกิดจากเจตนาอันเป็นกุศลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  แต่อย่างไรก็ตามการที่มี
มูลนิธิกู้ภัยเกิดข้ึนมากมายย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาเนื่องจากความไม่เป็นระเบียบของมูลนิธิ
กู้ภัยเหล่านี้  จึงถือว่าเป็นปัญหาส าคัญที่รัฐต้องวางแนวทางการประสานงานช่วยเหลือเพ่ือให้แนว
ทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษารายละเอียด  หลักเกณฑใ์นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ
ภาครัฐและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของมูลนิธิกู้ภัยในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
4.1  กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยรัฐ 
       

การจัดท าบริการสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  เป็นภารกิจที่รัฐควรให้ความส าคัญ
เป็นล าดับต้นๆ  เนื่องจากมีการเกิดอุบัติภัยตามท้องถนนปรากฏบ่อยครั้งเป็นสถิติที่น่าตกใจ  ท าให้
บุคลากรด้านสาธารณสุขของรัฐไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากมูลนิธิกู้ภัย  ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่มีประสบการณ์ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมายาวนาน  ปัจจุบันมีมากมายหลายมูลนิธิที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งทีเ่ป็น
องค์กรที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงและมิได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติรัฐและกลุ่มบุคคล  
รัฐจึงต้องเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพ่ือลดการสูญเสียทรัพย์สินและ
ชีวิตของผู้ประสบภัยให้มากที่สุดและจัดระเบียบมูลนิธิกู้ภัยในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ชัดเจน
เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  
4.1.1  ควำมหมำยของกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
พระราชบัญญัติที่ เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ได้นิยามความหมายของ

ผู้ประสบภัยไว้เป็นไปในแนวเดียวกัน  ดังต่อไปนี้ 
ผู้ประสบภัย  ตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  254584  

หมายถึงผู้ประสบภัยตามมาตรา  4  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  พ.ศ. 2535  ซึ่งได้
                                                           

84มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
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นิยามว่า  “ผู้ประสบภัย” หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกายหรืออนามัยเนื่องจากรถ
ที่ใช้หรืออยู่ในทางหรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้นและหมายความรวมถึงทายาทโดย
ธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตายด้วย 

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2551  มิได้กล่าวถึงค าว่าผู้ประสบภัย  แต่ใช้ค าที่
ใกล้เคียงค าว่าผู้ประสบภัย  คือใช้ค าว่า  ผู้ป่วยฉุกเฉิน  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมี
อาการป่วยกะทันหันซึ่งเป็นภยันตรายต่อการด ารงชีวิตหรือการท างานของอวัยวะส าคัญ  จ าเป็นต้อง
ได้รับการประเมิน  การจัดการและการบ าบัดรักษาอย่างทันท่วงทีเพ่ือป้องกันการเสียชีวิตหรือการ
รุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้น85 

ส่วนพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550  มิได้กล่าวถึงนิยามค าว่า  
ผู้ประสบภัยไว้โดยตรง  แต่กล่าวถึงนิยามของค าว่า  “สาธารณภัย”  หมายความว่า  อัคคีภัย  วาตภัย  
อุทกภัย  ภัยแล้ง  โรคระบาดในมนุษย์  โรคระบาดสัตว์  โรคระบาดสัตว์น้ า  การระบาดของศัตรูพืช   
ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ  อันมีผลกระทบต่อสาธารณชนไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ  มีผู้ท าให้เกิดขึ้น  อุบัติเหตุ
หรือเหตุอ่ืนใดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต  ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชนหรือของรัฐและให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย86   

จากนิยามความหมายตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ  ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้ประสบภัย  
หมายถึง  บุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยรวมถึงอุบัติภัยต่าง ๆ  อันก่อให้เกิดการสูญเสีย
และเสียหายต่อชีวิต  ร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชน   

ดังนั้นการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  หมายถึง  การให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยาบุคคลผู้ได้รับ
ความเสียหายจากสาธารณภัย  รวมถึงอุบัติภัยต่าง ๆ  อันก่อให้เกิดการสูญเสียและเสียหายต่อชีวิต  
ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที 

 
4.1.2  องค์กรผู้รับผิดชอบ 
พระราชบัญญัติที่ เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศไทย  มีองค์กร

ผู้รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
1)  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ  พ.ศ. 2545 
องค์กรผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ  พ.ศ. 2545  คือ  

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เป็นนิติบุคคลภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขและมีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้ควบคุมดูแลให้การด าเนิน
กิจการบริการด้านสาธารณสุขเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดและมีการตั้งคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  ท าหน้าที่ควบคุมมาตรฐานของหน่วยบริการและเครือข่าย
หน่วยบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ  พ.ศ. 2545  เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากหน่วยงานภาครัฐตามแนวนโยบายด้านสาธารณสุขพ้ืนฐานที่รัฐก าหนดไว้  

                                                           
85มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 
86มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
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โดยให้สิทธิในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันส าหรับประชาชนชาวไทยตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  บุคคลย่อมมีความเสมอภาคกันในการรับบริการ
สาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน87  ท าให้เกิดความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่
ได้มาตรฐาน  มีการกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการ
ก าหนดบทบาทของหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลของเอกชนอย่างเหมาะสม  เพ่ือเปิดโอกาสให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยที่เข้ามารับ
บริการ 

2)  พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2551   
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2551  มาตรา 1488  มีการตั้งสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 1589 ในเรื่องการบริหาร
จัดการ  ประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชนและการส่งเสริมให้องค์กรปกครอง

                                                           
87มาตรา 51แห่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
88พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551. 
มาตรา 14 ให้จัดตั้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วน

ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น เรียกโดยย่อว่า “สพฉ.”ให้สถาบันมีฐานะเป็นนิติบุคคลและ
อยู่ในก ากับของรัฐมนตรี  กิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงิน
ทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของสถาบันต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายดังกล่าว 

 

89พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  2551 
มาตรา 15 ให้สถาบันมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท าแผนหลักเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินเสนอต่อ กพฉ. 
(2) จัดท ามาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินเสนอต่อ กพฉ. รวมทั้ง 

ก าหนดเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กพฉ. ก าหนด 
(3) จัดให้มีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(4) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
(5) จัดให้มีการศึกษาและฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน 
(6) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(7) เป็นศูนย์กลางประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน 
(8) เรียกเก็บค่าบริการทางกการแพทย์ฉุกเฉินและการด าเนินกิจการของสถาบัน 
(9) รับผิดชอบงานธุรการของ กพฉ. หรือปฏิบัติการอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

หรือกฎหมายอ่ืน หรือที่ กพฉ. มอบหมาย  
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ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน  อันจะท าให้ผู้ประสบภัยได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์
ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม  มีคุณภาพมาตรฐานโดยได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มี
ประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้นตามวิสัยทัศน์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติที่ว่า  
“มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม”90  โดยได้
มีการตั้งคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นผู้ควบคุมและด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  2551  เป็นกฎหมายที่มีจุดเริ่มต้นมาจาก
ระบบการท างานของมูลนิธิการกุศลและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  กระทั่งวงการด้านการแพทย์เข้ามามี
บทบาทในการด าเนินการจนถึงปัจจุบันที่มีการด าเนินการจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งมูลนิธิการกุศลต่างๆ   ซึ่งมาจาก
แนวคิดในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยในสถานที่เกิดเหตุให้มากที่สุดเพราะสถิติการเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  จึงมีการพัฒนามาเป็นการออกปฏิบัติการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยนอก
โรงพยาบาลและน าส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด  เพื่อรักษาชีวิตผู้ประสบภัย 

ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2551  มีสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินเป็นองค์กรที่รับผิดชอบตามมาตรา 14 โดยมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 15 และใน
มาตรา 15 (7) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินต้องท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีบทบาทร่วมกันในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินอันจะท าให้ผู้ประสบภัย ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและรวดเร็ว  แต่ก็ยังมิได้ก าหนดบทบาทที่ชัดเจนของมูลนิธิกู้ภัยในการช่วย
ปฏิบัติงานขององค์กรอย่างชัดเจน 

3)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550  เป็นกฎหมายหลักที่

เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของประเทศไทย  โดยมีหน่วยงานกลางของรัฐในการด าเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามมาตรา  11 ได้แก่  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
กระทรวงมหาดไทย  โดยได้ตั้ งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ   มี
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการและมีอธิบดีกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นกรรมการและเลขานุการ  มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550 ก าหนด  ซ่ึงตามพระราชบัญญัตินี้มาตรา 42 ให้อ านาจองค์การ
สาธารณกุศลหรือบุคคลใดเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในระหว่างเกิดสาธารณ
ภัยได้ตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย 

                                                           
90กุมารีรัตน์ ถาวรจิตร์ และคณะ, สรุปกำรฝึกภำคสนำม ณ กลุ่มนิติกำร, สถำบัน

กำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ (กรุงเทพฯ: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557), หน้า 11. 
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4)  ค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540  เรื่องหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของมูลนิธิที่จะ
ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองก ากับการพิเศษ  สถาบันนิติเวชวิทยา ส านักงานแพทย์ใหญ่ 
กรมต ารวจ 

ค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540  เป็นข้อบังคับที่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ของมูลนิธิที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ดังนั้นส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงเป็น
องค์กรผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามค าสั่งดังกล่าว  โดยมูลนิธิกู้ภัยต้องท าข้อตกลง
การช่วยเหลือสนับสนุนการท างานของส านักงานต ารวจแห่งชาติก่อน  ซึ่งรายละเอียดในข้อตกลง
ดังกล่าวมูลนิธิกู้ภัยที่ได้ท าข้อตกลงกับส านักงานต ารวจแห่งชาติตามภาคผนวก ข  คือ  มูลนิธิป่อ
เต็กตึ๊งและมูลนิธิร่วมกตัญญูซึ่งถือว่าเป็นมูลนิธิกู้ภัยเพียง  2  มูลนิธิเท่านั้นที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติตามค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540 

ดังได้กล่าวมาข้างต้น  องค์กรผู้รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตาม
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งภาครัฐและเอกชน  สรุปได้ว่ามี  4 
องค์กร  คือ  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โรงพยาบาล  สถานีต ารวจและมูลนิธิกู้ภัย  ซึ่งใน
การปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิดอุบัติภัยนั้นพบว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือกรณีดังกล่าว  มีเพียง  3 องค์กรที่มีความสัมพันธ์กันกล่าวคือ  
โรงพยาบาล  สถานีต ารวจและมูลนิธิกู้ภัย 

  
4.1.3  ขอบเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัย      
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยย่อมต้องมีขอบเขตในการช่วยเหลือตามที่พระราชบัญญัติที่

เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยก าหนดไว้  ดังต่อไปนี้ 
1)  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ  พ.ศ. 2545 
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ  พ.ศ. 2545  มาตรา 5  วรรคสามได้ก าหนด

ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขที่ผู้ประสบภัยมีสิทธิได้รับ  ระบุไว้ว่าให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้ก าหนด  ซึ่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติยังเห็นชอบในประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขที่ใช้ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ  พ.ศ.  2544  หมวด  4  ว่าด้วยการรับบริการทางการแพทย์ซึ่งก าหนดไว้
ทั้งบริการที่คุ้มครองและไม่คุ้มครองค่าบริการทางการแพทย์  ซึ่งการเข้ารับบริการสาธารณสุขของ
ผู้ประสบภัยแบ่งออกเป็น  2  กรณี  กล่าวคือ   

กรณีแรก  กรณีทั่วไปซึ่งผู้ประสบภัยที่ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการเป็นหน่วยบริการ
ประจ าไว้แล้ว  ให้ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ตนได้ลงทะเบียนไว้  หรือ
หน่วยบริการอื่นที่หน่วยบริการประจ าตนได้ส่งต่อ 

กรณีท่ีสอง  กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ผู้ประสบภัยสามารถเข้ารับบริการ
ที่หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย  หรือจะขอเข้ารับบริการที่หน่วยบริการอ่ืน  (หน่วยบริการที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)  ได้โดยค านึงถึงความสะดวกและความจ าเป็นของผู้ประสบภัย



52 

และให้เข้ารับบริการจากหน่วยบริการหรือสถานบริการที่ใกล้ที่สุดเป็นล าดับแรก  และผู้ประสบภัย
ต้องผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายให้หน่วยบริการอ่ืน  
โดยหน่วยบริการนั้นต้องชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายให้ผู้ประสบภัยและญาติทราบก่อนการให้บริการ  ซึ่ง
หลังจากเข้ารับบริการที่หน่วยบริการอ่ืนแล้วผู้ประสบภัยหรือญาติ  สามารถขอย้ ายกลับไปยังหน่วย
บริการปฐมภูมิอันเป็นหน่วยบริการประจ าหรือหน่วยบริการอ่ืนที่หน่วยบริการประจ าเห็นชอบก็ได้  
โดยให้ได้รับค่ารถพยาบาลตามที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด  และให้หน่วยบริการ
อ่ืนอ านวยความสะดวกในการน าส่งผู้ประสบภัยไปรับบริการที่หน่วยบริการนั้นๆ  ในกรณีที่หน่วย
บริการประจ าไม่สามารถรับย้ายผู้ประสบภัยหรือไม่สามารถจัดหาหน่วยบริการอ่ืนให้ได้  หน่วยบริการ
ประจ าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ได้รับทราบความประสงค์ขอย้ายให้แก่หน่วย
บริการอ่ืน  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายที่
ให้สิทธิในระบบการประกันสุขภาพให้กับประชาชนชาวไทยอย่างเท่าเทียมกันตามมาตรา 51 91  และ
มาตรา  80 (2)92 

ดังได้กล่าวมาข้างต้นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญั ติ
หลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2545  มีขอบเขตการช่วยเหลือโดยกล่าวถึงเพียงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ถึงสิทธิทั่วไปในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ หน่วยบริการปฐมภูมิที่ผู้ประสบภัยได้ลงทะเบียนไว้
หรือกรณีเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษายังสถานพยาบาลที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ
หน่วยบริการปฐมภูมิได้หรือสถานพยาบาลอ่ืนได้  แต่ผู้ประสบภัยต้องผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจาก
ที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายให้หน่วยบริการอ่ืน  ซึ่งได้แจ้งค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลให้ผู้ประสบภัยทราบล่วงหน้าก่อนการรักษาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น   อีกทั้งยังมิได้มี
บทบัญญัติมาตราใดที่ให้อ านาจแก่มูลนิธิกู้ภัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเลยทั้งที่ในทางปฎิบัติ  ย่อม
ต้องมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือในการน าผู้ประสบภัยมาส่งยังหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลอยู่

                                                           
91มาตรา 51 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้

มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์ 

92มาตรา 80 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข 
การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
 (2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันน าไปสู่สุข

ภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและ
การจัดบริการสาธารณสุข โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
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แล้ว  ซึ่งเป็นเรื่องที่กฎหมายยังมีความบกพร่องหรือมีช่องโหว่ในเรื่องขอบเขตการช่วยเหลือของมูลนิธิ
กู้ภัยอยู่นั่นเอง 

2)   พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  2551  มีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ซึ่งมีการก าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพทย์
ฉุกเฉิน  มีการจัดโครงสร้างและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในส่วนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยมีโครงสร้างซึ่งแบ่งเป็นหน่วยประชาสัมพันธ์  มีบทบาทประชาสัมพันธ์หมายเลข  1669  
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ให้ความรู้การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นกับผู้น าชุมชนเพ่ือให้ชุมชนได้รับประโยชน์
และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการแพทย์ฉุกเฉิน93 

ในกรณีมีสถานการณ์ภัยพิบัติ  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจะท าหน้าที่เป็นศูนย์
บูรณาการประสานการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินตอบโต้ภัยพิบัติแห่งชาติ   โดยมีภารกิจหลัก
ส าคัญ  คือมุ่งเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินทั้งภาวะปกติและภัย
พิบัติและใช้เป็นศูนย์ประสานงานระดับชาติเป็นครั้งคราวตามสถานการณ์ความรุนแรง  เช่น  เป็น
ศูนย์รวมผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินด้วยจิตอาสา  ก่อนเดินทางไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทั้งในและต่างประเทศ94    

บริการการแพทย์ฉุ ก เฉิน จะครอบคลุ ม พ้ื นที่ ทั่ วป ระเทศและ ในส่ วนของ
กรุงเทพมหานคร  จะขึ้นตรงกับศูนย์เอราวัณหลังรับแจ้งเหตุแล้ว  ศูนย์เอราวัณจะท าการติดต่อศูนย์
นเรนทรของโรงพยาบาลราชวิถีเพ่ือแจ้งโรงพยาบาลลูกข่ายที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุที่สุดให้ออกปฏิบัติการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  โดยระบบการบริการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  มีโรงพยาบาล
ราชวิถีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย95  

ดังนั้นสรุปได้ว่าพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 2551  มีขอบเขตการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมพ้ืนที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  โดยให้บริการรถฉุกเฉินช่วย
ผู้ประสบภัยตามเครือข่ายโรงพยาบาลทั่วประเทศและในกรุงเทพมหานครจะขึ้นตรงกับศูนย์เอราวัณ
เป็นผู้ประสานงานการช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลลูกข่ายที่ใกล้ที่สุด   ในส่วนของมูลนิธิกู้ภัย
พระราชบัญญัตินี้มิได้ก าหนดขอบเขตการช่วยเหลืองานของมูลนิธิกู้ภัยต่อองค์กรไว้  ทั้งที่ในทาง
ปฏิบัติมูลนิธิกู้ภัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรนี้โดยตรงเพราะเป็นผู้น าผู้ประสบภัยส่งโรงพยาบาล  จึง
เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาและน ามาปรับปรุงกฎหมายต่อไป        

3)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  2550 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  2550  มุ่งภารกิจไปที่การ

บรรเทาความเดือดร้อนด้านปัญหาอุทกภัยหรือน้ าท่วมเป็นประเด็นหลักที่ส าคัญ  อีกทั้งก าหนด

                                                           
93กุมารีรัตน์ ถาวรจิตร์ และคณะ, สรุปกำรฝึกภำคสนำม ณ กลุ่มนิติกำร (กรุงเทพฯ: 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557), หน้า 12. 
 

94เรื่องเดียวกัน, หน้า 12. 
95รพีพร โรจน์แสงเรือง, หลำกสีสันห้องฉุกเฉิน ตอนรถพยำบำล, ค้นวันที่ 15 มกราคม 

2559 จาก http://www.errama.com/system/spaw2/uploads/files/rod.pdf, หน้า 2-3. 
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ขอบเขตการปฏิบัติงานไว้อย่างกว้างๆ  ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  3  ระดับ  กล่าวคือ 

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  โดยกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจัดท าร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
และหน่วยงานภาคเอกชน  โดยต้องมีสาระส าคัญตามที่ก าหนด 

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนาม
ประกาศใช้  ซึ่งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร  มีผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงนามประกาศใช้  ซึ่งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ด้านการบัญชาการ ก าหนดให้ เป็นอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  มีอ านาจควบคุมและก ากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่ว
ราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและมีอ านาจบังคับ
บัญชาและสั่งการผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  เจ้าพนักงานและอาสาสมัครได้
ทั่วราชอาณาจักรและปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บัญชาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ผู้บัญชาการมอบหมาย โดยให้มีอ านาจบังคับบัญชาและสั่งการรองจากผู้บัญชาการ  

ด้านการปฏิบัติการ  เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการ  เจ้าพนักงานและอาสาสมัคร
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบต่าง ๆ รวมถึงอาสาสมัคร  องค์การสาธารณกุศลหรือบุคคลที่มาช่วยเหลือการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในระหว่างเกิดสาธารณภัย  สามารถช่วยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัย
ได้ตามท่ีผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายได้มอบหมายภารกิจให้ 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใด  ให้เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น  โดยผู้อ านวยการอ าเภอและผู้อ านวยการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้อ านวยการท้องถิ่นในเขตอ าเภอพ้ืนที่ของตน และในเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี 

ดังที่กล่าวมาข้างต้นขอบเขตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550  มุ่งภารกิจไปที่การบรรเทาความเดือดร้อนด้านปัญหาอุทกภัย
หรือน้ าท่วมเป็นประเด็นปัญหาหลักที่ส าคัญ  อีกทั้งก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน  หน้าที่และความ
รับผิดชอบครอบคลุมสาธารณภัยไว้อย่างกว้าง ๆ  จึงมีปัญหาว่าพระราชบัญญัตินี้ ในทางปฏิบัติไม่
ครอบคลุมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านอ่ืนๆ  ในส่วนของมูลนิธิกู้ภัยหรือบุคคลใดก็มีส่วนช่วยเหลือ
งานขององค์กรตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 42  เฉพาะในขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ
หรือเจ้าพนักงานเท่านั้นซึ่งมิได้ระบุเจาะจงในส่วนของรายละเอียดที่ชัดเจน  

4)  ค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540  เรื่องหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของมูลนิธิที่จะ
ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองก ากับการพิเศษ  สถาบันนิติเวชวิทยา ส านักงานแพทย์ใหญ่ 
กรมต ารวจ 
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การให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบภัยของมูลนิ ธิกู้ภั ย ตามค าสั่ งกรมต ารวจที่ 
146/1/2540  ที่ได้ท าข้อตกลงช่วยเหลือสนับสนุนการท างานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มี
ขอบเขตรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ในบันทึกข้อตกลงระหว่างส านักงานต าราจ
แห่งชาติกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (และมูลนิธิร่วมกตัญญู)  เรื่องการช่วยเหลือสนับสนุนการท างานของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งในรายละเอียดข้อตกลงปรากฏตามบันทึกข้อตกลงในภาคผนวก กและ
ภาคผนวก ข  โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังต่อไปนี้ 

มูลนิธิกู้ภัย  ผู้ให้การสนับสนุนตกลงช่วยเหลือสนับสนุนการท างานของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น  โดยให้การสนับสนุนด้าน
บุคลากร  ยานพาหนะ  อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ของมูลนิธิกู้ภัย 

มูลนิธิกู้ภัยตกลงช่วยเหลือสนับสนุนการท างานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ในเรื่อง
งานรักษาสภาพสถานที่เกิดเหตุ  สภาพศพ  ชิ้นส่วนของร่างกายและวัตถุพยานและงานถ่ายสภาพศพ  
ชิ้นส่วนของร่างกาย  วัตถุพยานและสถานที่เกิดเหตุ  งานเก็บศพ  ขุดศพ  ส่งศพหรือเคลื่อนย้ายวัตถุ
พยาน  เพื่อตรวจพิสูจน์ให้ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ  งานปฐมพยาบาลและ
น าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล  งานส่งมอบศพให้ญาติหรือฝากฝังยังสุสานและงานอ่ืน ๆ  ตามที่
ส านักงานต ารวจแห่งชาติร้องขอและมูลนิธิกู้ภัยได้ตกลงกัน 

กรณีเกิดอุบัติภัยร้ายแรง  หากส านักงานต ารวจแห่งชาติเห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้สนับสนุนรายอ่ืนด้วย  (มูลนิธิกู้ภัยที่ไม่ได้ท าข้อตกลงสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ )  มูลนิธิกู้ภัยต้องตกลงยินยอมปฏิบัติงานร่วมกันกับ
ผู้สนับสนุนรายอื่นโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ  ทั้งสิ้น 

ดังได้กล่าวมาข้างต้นค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540  ได้ก าหนดขอบเขตการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งใช้เฉพาะกับการปฏิบัติงานของมูลนิธิกู้ภัยที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติเท่านั้น  โดยมิได้ครอบคลุมถึงมูลนิธิกู้ภัยที่มิได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติและกลุ่มบุคคล  โดยจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในล าดับต่อไป 

   
4.1.4  เงื่อนไขควำมรับผิด 
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

ย่อมต้องก าหนดเงื่อนไขความรับผิดไว้  ดังจะได้พิเคราะห์ในรายละเอียดต่อไปนี้ 
1)  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ  พ.ศ. 2545 
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยผู้ใดไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร  หรือตามสิทธิที่จะได้รับ

บริการสาธารณสุขที่ก าหนดตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ  พ.ศ.  2545  จากหน่วยบริการ
หรือหน่วยบริการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ประสบภัย  โดยไม่มีสิทธิที่จะเก็บหรือเรียกเก็บเกินกว่า
อัตราที่คณะกรรมการก าหนด  หรือไม่ได้รับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วย
บริการภายในระยะเวลาอันสมควรอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัยตามมาตรา  59  
ผู้ประสบภัยมีสิทธิร้องเรียนต่อส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพ่ือให้มีการสอบสวนเรื่อง
ดังกล่าวได ้  
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ถ้าผลการสอบสวนปรากฏว่า  หน่วยบริการไม่ได้กระท าตามที่ถูกร้องเรียนให้
เลขาธิการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีผลการสอบสวนดังกล่าว  ในกรณีที่ผล
การสอบสวนปรากฏว่า หน่วยบริการมีการกระท าตามที่ถูกร้องเรียนให้คณะกรรมการมีอ านาจ
ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ส าหรับกรณีร้องเรียนว่าหน่วยบริการไม่อ านวยความสะดวก  หรือไม่ปฏิบัติ
ตามสิทธิประโยชน์ของผู้ร้องเรียน  ให้คณะกรรมการตักเตือนเป็นหนังสือให้หน่วยบริการนั้นปฏิบัติต่อ
ผู้ร้องเรียนให้เหมาะสมหรือถูกต้องตามสิทธิประโยชน์ของผู้ร้องเรียน   

(2) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้หน่วยบริการนั้นคืนเงินค่าบริการส่วนเกิน  หรือที่ไม่
มีสิทธิเรียกเก็บให้แก่ผู้ร้องเรียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี   นับแต่วันที่เก็บค่าบริการนั้นจนถึง
วันที่จ่ายเงินคืนและในกรณีหน่วบยริการฝ่าฝืนค าสั่งให้น ามาตรา 58 (2)  มาใช้บังคับ  หากหน่วย
บริการมีเจตนากระท าผิดให้มีค าสั่งให้หน่วยบริการนั้นช าระค่าปรับทางปกครองเป็นจ านวนไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท  ส าหรับการกระท าความผิดแต่ละครั้งและให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับ  และในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการบังคับตามค าสั่ง  ให้เลขาธิการมีอ านาจ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือบังคับช าระค่าปรับ  กรณีถ้าศาลปกครองเห็นว่าค าสั่งให้ช าระค่าปรับนั้น
ชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาและบังคับคดีให้มีการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อช าระค่าปรับได้ 

กรณีหน่วยบริการกระท าความผิดตามมาตรา 58 และมาตรา 59  ขั้นร้ายแรงหรือ
เกิดซ้ าหลายครั้งให้เลขาธิการรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการตามมาตรา 60 ดังต่อไปนี้  เช่น  การสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการนั้นหรือ
แจ้งต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามกฎหมาย
หรือกรณีที่เป็นสถานบริการสาธารณสุขของรัฐให้แจ้งต่อรัฐมนตรีผู้ก ากับดูแลเพ่ือให้มีการด าเนินการ
ทางวินัยแก่ผู้บริหารของหน่วยบริการหรือแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการสอบสวนและ
วินิจฉัยชี้ขาดข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขซึ่งมีส่วนรับผิดชอบ
ในการกระท าผิดของหน่วยบริการ และให้มีการด าเนินการทางวินัยในกรณีที่มีผู้กระท าผิดเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

หากสถานพยาบาลที่ได้รับค าสั่งจากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมี
เหตุอันควรสงสัยว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งหรือวันที่ได้รับทราบค าสั่ง โดยค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด  
และเมื่อค าวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นที่สุดแล้วมีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งย่อมได้รับโทษตามมาตรา 63  
และมาตรา 64 

ดังได้กล่าวมาข้างต้นพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ  พ.ศ. 2545  ได้ก าหนด
เงื่อนไขความรับผิดชอบไว้  คือ  กรณีผู้ประสบภัยไม่ได้รับความสะดวกตามสิทธิที่ควรได้รับซึ่ง
ผู้ประสบภัยมีสิทธิร้องเรียนต่อส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา 59  และมาตร 60  
แล้วแต่กรณีและหากปรากฎว่าผู้ประสบภัยหรือสถานพยาบาลได้รับค าสั่งจากคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานไม่พอใจผลการร้องเรียน  ก็ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการตามมาตรา 61  
และมีหากผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งย่อมได้รับโทษตามมาตรา 63  และมาตรา 64 
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2)  พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  2551 
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  2551  ได้ก าหนดเงื่อนไขความรับผิดไว้

ดังต่อไปนี้ 
กรณีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินมิได้ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินก าหนด

ไว้ตามมาตรา  29 วรรคแรกว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการหรือมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน  อีกทั้งการประสานงานและ
รายงานของหน่วยปฏิบัติการและสถานพยาบาลในการปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงความพร้อมด้าน
บุคลากร พาหนะ สถานที่  และอุปกรณ์ในการปฏิบัติการฉุกเฉินและการรับผู้ป่วยฉุกเฉินและ
สถานพยาบาล  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติอาจสั่งไม่รับรองมาตรฐานการปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉินตามมาตรา 29 วรรคแรก (1) หรือสั่งงดการสนับสนุนด้านการเงินก็ได้    

หากปรากฏกรณีตามมาตรา 31  กล่าวคือ  ผู้ปฏิบัติการ  หน่วยปฏิบัติการหรือ
สถานพยาบาลใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไขและมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินอันส่งผล
กระทบต่อผู้ประสบภัย  ให้อ านาจคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติด าเนินการสอบสวนเพ่ือ
พิจารณาก าหนดมาตรการในการสอบสวนและมีอ านาจเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งให้
บุคคลใดส่งเอกสารหรือวัตถุที่จ าเป็นแก่การด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ได ้

ในกรณีที่ มีการสอบสวนแล้ว  ปรากฏว่าผู้ปฏิบัติการ  หน่วยปฏิบัติการหรือ
สถานพยาบาลใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไขและมาตรฐานที่ก าหนดและการกระท าดังกล่าว
เป็นความผิดตามกฎหมาย กฎ  ข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ให้คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  32  ดังนี้ 

(1) ตักเตือนเป็นหนังสือให้ผู้ปฏิบัติการ  หน่วยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลนั้น
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

(2) แจ้งเรื่องไปยังผู้มีอ านาจตามกฎหมายที่มีอ านาจควบคุมการด าเนินการของ
หน่วยปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

(3) แจ้งเรื่องไปยังผู้มีอ านาจตามกฎหมายเพ่ือพิจารณาด าเนินการทางวินัยแก่
ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ 

(4) แจ้งเรื่องไปยังผู้มีอ านาจตามกฎหมายเพ่ือพิจารณาด าเนินการด้านจริยธรรม
กับผู้ปฏิบัติการซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ .ศ. 2551  ได้
ก าหนดเงื่อนไขความรับผิดชอบไว้ทั้งกรณีความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อผู้ประสบภัยตามมาตรา 
31 และกรณีหน่วยบริการในองค์กรปฏิบัติไม่ถูกต้องย่อมมีมาตรการในการควบคุมโดยการไม่รับรอง
มาตรฐานของหน่วยบริการหรือตัดงบประมาณการสนับสนุนตามมาตรา 29  หรือหากหน่วยบริการไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามที่ระเบียบข้อบังคับขององค์กรก าหนด  ย่อมถูกด าเนินการตาม
มาตรา  32 

3)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  2550 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550  ก าหนดเงื่อนไขความ

รับผิดชอบไว้ดังนี้ 
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กรณผีู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการตามมาตรา 
21 ว่าด้วยเรื่องการเข้าไปในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับตามมาตรา 49  

กรณีตามมาตรา 24  ผู้ใดขัดขวางการด าเนินการของเจ้าพนักงานหรือการปฏิบัติตาม
ค าสั่งของผู้อ านวยการตามมาตรา 25 หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามมาตรา 26
วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  หรือผู้ใด
เข้าไปในพ้ืนที่ที่ปิดกั้นตามมาตรา 27 (3)  โดยไม่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามค าสั่งของ
ผู้อ านวยการ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับตาม
มาตรา 51 

หรือกรณี ถ้าขณะเกิดสาธารณภัย  มีผู้แต่งกายด้วยเครื่องแบบหรือประดับ
เครื่องหมายของอาสาสมัครหรือองค์การสาธารณกุศล  เพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนเป็นบุคคลดังกล่าว
และเข้าไปในพื้นที่เกิดภัยโดยที่ตนมิได้เป็นอาสาสมัครหรือสมาชิกองค์การสาธารณกุศลและก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือสูญหายต่อทรัพย์สินของผู้ประสบภัย  ย่อมมีความผิดตามมาตรา 53  พระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  2550  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกิน
หกพันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  หรือกรณีมีการเรี่ยไรหรือหาประโยชน์อ่ืนส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิ
ชอบ  โดยแสดงตนเป็นอาสาสมัครหรือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยหรือใช้ชื่อ
หน่วยงานในการด าเนินการดังกล่าว  ย่อมมีความผิดระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท  หรือท้ังจ าทั้งปรับตามมาตรา 55   

4)  ค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540  เรื่องหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของมูลนิธิที่จะ
เข้าร่วมปฏิบัติงานกับกรมต ารวจ  และบันทึกข้อตกลงระหว่างสถาบันนิติเวชวิทยา ส านักงานแพทย์ใหญ่ 
กรมต ารวจกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  (และมูลนิธิร่วมกตัญญู)  เรื่องการช่วยเหลือสนับสนุนการท างานของ
ฝ่ายพิเศษ  สถาบันนิติเวชวิทยา ส านักงานแพทย์ใหญ่ กรมต ารวจ   

ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  (และมูลนิธิ
ร่วมกตัญญู)  เรื่องการช่วยเหลือสนับสนุนการท างานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ได้ก าหนดเงื่อนไข
ความรับผิดชอบไว้กรณีพบว่ามีการกระท าความผิดหรือมีความเสียหายใดๆ  เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ช่วยเหลือสนับสนุนการท างานของส านักงานต ารวจแห่งชาติตามค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540  
เมื่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยกระท าความผิดอาญาหรือกระท าละเมิดในทางแพ่ง  มูลนิธิกู้ภัย
ต้นสังกัดตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในผลการกระท าของเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยของตนในทุกกรณีโดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ  ตามบันทึกข้อตกลงข้อ 6  หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติเห็นว่าเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยมี
พฤติการณ์ไม่เหมาะสม  ให้ส่งตัวเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยคืนต้นสังกัดได้ทันที  โดยไม่ต้องแจ้งให้มูลนิธิ
กู้ภัยนั้นๆ  ทราบล่วงหน้าตามข้อตกลงข้อ 5  และมูลนิธิกู้ภัยหรือส านักงานต ารวจแห่งชาติสามารถ
บอกเลิกข้อตกลงได้  โดยแจ้งบอกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
1  ปี  ทั้งนี้ตามข้อตกลงข้อ 7   

ดังได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540  และบันทึก
ข้อตกลงเรื่องการช่วยเหลือสนับสนุนการท างานของส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนดเงื่อนไขความ
รับผิดชอบกรณีมูลนิธิกู้ภัยก่อให้เกิดเสียหายต่อการปฏิบัติงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติเพียงฝ่าย
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เดียวเท่านั้น  หาได้กล่าวถึงกรณีเม่ือเกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิหรือตัวมูลนิธิกู้ภัยแต่อย่างใด  
ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องพิเคราะห์ในบทต่อไป 

  
4.2  กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำกอุบัติภัยโดยเอกชน      
 

ในการจัดท าบริการสาธารณะนั้น  รัฐมีการมอบอ านาจให้เอกชนเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะ
แทนบางส่วนหรือทั้งหมด  เอกชนไม่สามารถที่จะจัดท าบริการสาธารณะซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของรัฐ
ได้  เว้นแต่รัฐตัดสินใจอนุมัติหรืออนุญาตให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าบริการสาธารณะของ
รัฐ  วิธีการที่รัฐมอบหมายให้เอกชนเข้ามารับจัดท าบริการสาธารณะแทน สามารถกระท าได้โดยการ
บัญญัติกฎหมายซึ่งก าหนดให้ฝ่ายปกครองสามารถอนุญาตให้เอกชนเข้ามาจัดท าบริการสาธารณะได้  
หรือโดยการที่รัฐท าสัญญาให้เอกชนเข้ามามีบทบาทบริหารกิจการจัดบริการสาธารณะแทน96 

อย่างไรก็ตามการจัดท าบริการสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเอกชนในประเทศ
ไทยมีจุดเริ่มต้นการช่วยเหลือจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในอดีต  จึงเป็นการเข้ามาช่วยงานของรัฐ
โดยปริยายซึ่งมิได้มีกฎหมายใดควบคุมการปฏิบัติงาน  ปัจจุบันมีมูลนิธิกู้ภัยจ านวนมากเข้ามา
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยที่ไม่มีขอบเขตของความช่วยเหลือทั้งที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของรัฐก็ดีหรือ
งานด้านอ่ืน ๆ  ที่มิได้เกี่ยวข้องกับภารกิจรัฐก็ดี  จึงจ าเป็นต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการเข้า
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  เพ่ือให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้มาตรฐานและเพ่ือความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม  ในหัวข้อนี้จะได้ศึกษาถึงรายละเอียดความหมายของการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย  การปฏิบัติงานของมูลนิธิกู้ภัย  การควบคุมดูแลโดยรัฐตลอดถึงเงื่อนไขการคุ้มครองและ
ความรับผิดต่างๆ  ซึ่งจะเน้นศึกษาการปฏิบัติงานของมูลนิธิกู้ภัยในการช่วยเหลืองานของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติเกี่ยวกับงานด้านนิติเวชเป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 

4.2.1  ควำมหมำยของกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ความหมายของการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิจารณาได้จากนิยามความหมายของค าว่า  สาธารณภัย

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พุทธศักราช  2550 ที่ได้กล่าวถึงในบทที่ 2  
มาตรา 4 ไดน้ิยามค าว่า  สาธารณภัย  ไว้ดังนี้  

“สาธารณภัย”  หมายความว่า  อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย  ภัยแล้ง  โรคระบาดในมนุษย์  
โรคระบาดสัตว์  โรคระบาดสัตว์น้ า  การระบาดของศัตรูพืชตลอดจนภัยอ่ืนๆ  อันมีผลกระทบต่อ
สาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ  มีผู้ท าให้เกิดขึ้น  อุบัติเหตุหรือเหตุอ่ืนใดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่
ชีวิต  ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐและให้
หมายความรวมถึงภัยทางอากาศและการก่อวินาศกรรมด้วย   

จากนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสาธารณภัย  มีหลายประเภทแบ่งออกเป็นภัยอันเกิดจาก
ธรรมชาติได้แก่ วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด โรคระบาด สึนามิ ภัยจากสัตว์ร้าย

                                                           
96นันทวัฒน์ บรมานันท์, หลักกฎหมำยปกครองเกี่ยวกับกำรจัดบริกำรสำธำรณะ, เรื่องเดิม, หน้า 75, 

216. 
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คุกคาม  เป็นต้นและภัยอันเกิดจากการกระท าของมนุษย์  ได้แก่  ภัยจากอัคคีภัย  ภัยจากการ
คมนาคม  อุบัติเหตุ ก่อสร้างเป็นต้น  ซึ่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่ละประเภทจะแตกต่างกัน
ออกไป  บางประเภทเป็นการช่วยเหลือแบบการกุศลทั่วไปซ่ึงมูลนิธิกู้ภัยไม่จ าเป็นต้องมีนิติสัมพันธ์กับ
รัฐในเรื่องการปฐมพยาบาลหรืองานด้านนิติเวช  เช่น  ช่วยประชาชนจับงูหรือไล่สัตว์มีพิษออกจาก
บ้าน  ช่วยล าเลียงผู้ประสบภัยน้ าท่วมออกจากพ้ืนที่ ฯลฯ  หรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกี่ยวข้อง
กับรัฐในงานด้านการปฐมพยาบาลหรือด้านนิติเวช  เช่น  กรณีเกิดอุบัติภัยตามท้องถนนเนื่องจากการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีหลากหลายแตกต่างกันไปตามสาธารณภัยแต่ละประเภท   

ดังนั้นในหัวข้อนี้จะท าการศึกษาเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติภัยในภารกิจด้าน
นิติเวชของส านักงานต ารวจแห่งชาติเท่านั้น  ดังนั้นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามความหมายในหัวข้อนี้  
หมายถึง การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับภัยอันตรายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด  เป็นผลให้
เกิดความเสียหายต่อร่างกาย  ทรัพย์สินหรือสูญเสียชีวิต 

  
4.2.2  องค์กรผู้จัดท ำกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
มูลนิธิกู้ภัยเป็นองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ  ซึ่งใน

ปัจจุบันมีมูลนิธิกู้ภัยมากมายที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งมูลนิธิกู้ภัยที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติและมิได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  อีกท้ังกลุ่มบุคคลที่
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่เกิดเหตุ  จึงจ าเป็นต้องศึกษารายละเอียดองค์กรหรือกลุ่มบุคคล
เหล่านี้อันจะน าไปสู่การวิเคราะห์หาแนวทางร่วมกันในการจัดระเบียบการปฏิบัติงานมิให้ซ้ าซ้อนกัน  
รวมถึงการควบคุมดูแลองค์กรเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของส านักงานต ารวจแห่งชาติลง
อย่างมาก ซ่ึงรายละเอียดในหัวข้อนี้จะได้ศึกษาถึงองค์กรและกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้ 

4.2.2.1  มูลนิธิกู้ภัย 
มูลนิธิกู้ภัยเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนที่ช่วยเหลือกันในยามที่

ประเทศประสบภัยสงครามสืบต่อเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบัน  ซึ่งมีมูลนิธิกู้ภัยก่อตั้งขึ้นจ านวนมากโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยและในการจัดตั้งมูลนิธิกู้ภัยนั้นต้องจดทะเบียนถูกต้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 110   ซึ่งบัญญัติว่า “มูลนิธิ ได้แก่ ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้
โดยเฉพาะส าหรับวัตถุประสงค์เพ่ือการกุศลสาธารณะ  การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี 
การศึกษา หรือเพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างอ่ืน โดยมิได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกันและได้จด
ทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้         

การจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิต้องมิใช่เป็นการหาผลประโยชน์เพื่อบุคคลใด นอกจาก
เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นเอง”  ประกอบกับในการจดทะเบียนต้องมีรายการ
ข้อบังคับตามมาตรา 112  กล่าวคือ  “ข้อบังคับของมูลนิธิอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 

1)  ชื่อมูลนิธิ   
2)  วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ 
3)  ที่ตั้งส านักงานใหญ่และที่ตั้งส านักงานสาขาทั้งปวง 
4)  ทรัพย์สินของมูลนิธิขณะจัดตั้ง 
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5)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการมูลนิธิ ได้แก่  จ านวนกรรมการ  การ
ตั้งกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ  การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ  และการ
ประชุมของคณะกรรมการ 

6)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดการมูลนิธิ  การจัดการทรัพย์สินและบัญชี
ของมูลนิธิ ”  

เมื่อได้จดทะเบียนมูลนิธิถูกต้องตามมาตรา 110  ประกอบมาตรา 112  แล้วมูลนิธิ
ดังกล่าวย่อมมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 122  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งปัจจุบัน
มีการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิกู้ภัยกว่า  300  มูลนิธิกระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งมูลนิธิกู้ภัยเหล่านี้ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับรัฐ  โดยแบ่งออกเป็นมูลนิธิกู้ภัยที่อยู่ภายใต้ข้อตกลง
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติและมูลนิธิกู้ภัยที่มิได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้    

1)   มูลนิธิกู้ภัยที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
มูลนิธิกู้ภัยที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  คือ  มูลนิธิ

กู้ภัยที่มีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่พร้อมจะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติตามค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540  โดยได้ร่วมท าข้อตกลงในเรื่องการช่วยเหลือสนับสนุน
การท างานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีเพียงมูลนิธิร่วมกตัญญูและมูลนิธิป่อ
เต็กตึ๊งเพียง 2 มูลนิธิเท่านั้นที่มีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการเข้าร่วมปฏิบัติงานกับส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  โดยมูลนิธิกู้ภัยทั้งสองถือว่าเป็นมูลนิธิกู้ภัยที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับเนื่องจากมี
ประวัติการก่อตั้งมายาวนาน  ดังจะได้พิเคราะห์ในรายละเอียดต่อไป 

(1)  มูลนิธิร่วมกตัญญู 
ประวัติการก่อตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญู97   
มูลนิธิร่วมกตัญญูมีประวัติการก่อตั้งก่อตั้งโดยนายสมเกียรติ  สมสกุล

รุ่งเรือง  ด้วยความตั้งใจเดิมซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสงครามมหาเอเชีย  เมื่อสงครามสงบลงคุณสมเกียรติได้
ประกอบอาชีพขายของช าโดยมีกรรมกรเป็นลูกค้าประจ าแบบลงบัญชี เนื่องจากมีฐานะยากจน  
กระทั่งวันหนึ่งญาติของกรรมกรเกิดตายลงโดยเจ้าตัวไม่มีเงินซื้อโลง  ก็มาขอลงบัญชีเพ่ือน าเงินไปซื้อ
โลง  คุณสมเกียรติเห็นว่าควรท าบุญเลยซื้อโลงให้ไปในราคาประมาณ 70-80 บาทและเห็นว่า นานๆ 
จะมีคนตายสักครั้ง  จึงประกาศตัวด้วยการบริจาคและท าบุญให้กับศพ  โดยการจัดหาโลงศพพร้อม
นิมนต์พระมาสวดให้ซึ่งตัวคุณสมเกียรติเป็นผู้เก็บศพ  ต่อมาเมื่อมีคนรู้ข่าวการกุศลนี้ก็มีศพมากขึ้น  
จึงมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณสมเกียรติซึ่งได้รับการตอบตกลงช่วยเหลืออย่างเต็มใจ  ข่าวการ
ให้ความช่วยเหลือแพร่สะพัดไปทั่ว  ดังนั้นผู้ใดได้รับความเดือดร้อนก็จะมาขอความช่วยเหลือจากคุณ
สมเกียรติ  จึงมีแนวคิดว่าจะตั้งมูลนิธิอย่างเป็นรูปธรรม  จนกระทั่งคุณหมอโรจน์  โชติรุ่งเรืองซึ่งเป็น
อาของคุณสมเกียรติปรารภถึงการอุปถัมภ์คนตายว่าการจัดหาโลงศพเป็นการสร้างกุศลที่ดี  จึงขอร่วม

                                                           
97Admin, ประวัติและผลงำนของมูลนิธิร่วมกตัญญู, ค้นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 จาก 

http://www.oocities.org/southbeach/channel/2615/history.html 
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ด้วยแต่เมื่อท าไปสักระยะหนึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นจนกลัวว่าถ้าหากมีศพมากขึ้นจะท าต่อไม่ไหว  
จึงปรารภกันว่าน่าจะจัดตั้งมูลนิธิขึ้นเพ่ือให้ผู้อื่นได้ร่วมกุศลนี้ด้วย   

ต่อมาจึงได้ไปจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิ ร่วมกตัญญูอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน พ.ศ. 2513  มูลนิธิร่วมกตัญญูได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การ
จัดตั้งโดยคุณโรจน์  โชติรุ่งเรืองและคณะกรรมการรวม  15 ท่าน  ซึ่งมีคุณสมเกียรติ  สมสกุลรุ่งเรือง
เป็นผู้บริหารงานและคุณรัตนา  ภรรยาเป็นเลขาธิการ  หลังจากที่คุณ โรจน์ ได้ถึงแก่กรรม  
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงได้ยื่นขอเปลี่ยนใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญูมาเป็นชื่อคุณ
สมเกียรติ  สมสกุลรุ่งเรือง  เป็นประธานกรรมการ  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2530 จนถึงปัจจุบัน  
ภายใต้ชื่อ  “มูลนิธิร่วมกตัญญู” เป็นชื่อที่มีความหมายดีและก็ตรงกับค าว่า  หงี  ในภาษาจีนแปลว่า  
กตัญญู ซื่อสัตย์ และไม่ทรยศ98     

มูลนิธิร่วมกตัญญูภายใต้การบริหารโดยนายสมเกียรติ  สมสกุลรุ่งเรือง
เป็นประธานกรรมการ  (ปัจจุบันนายสมเกียรติเสียชีวิตแล้ว)  นางรัตนา  สมสกุลรุ่งเรืองเป็นผู้บริหาร
แทน    มูลนิธิร่วมกตัญญู  ปณิธานของมูลนิธิ: เราได้มาจากประชาชน เราเป็นของประชาชน เราต้อง
ท าหน้าที่รับใช้ประชาชน  ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 19  หมู่ที่ 13  (บางนา-ตราด กม.12)  ต าบล
บางพลีใหญ่  อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริหารรับผิดชอบเรื่องการ
ประสานงาน  ระบบการประสานงานต่างๆ จะอยู่ที่นี่เพราะศูนย์วิทยุตั้งอยู่ในส านักงานนี้  โดย
ส านักงานกลางมีหน่วยงานในความรับผิดชอบ  3  มีหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาแต่ละฝ่ายจะมีแผนก
ดังต่อไปนี้ 

ก.  ฝ่ายธุรการ  ได้แก่  แผนกธุรการ  แผนกทะเบียน 
ข.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ได้แก่  แผนกต้อนรับ  แผนกศาลเจ้า 
ค.  ฝ่ายฝึกอบรม  ได้แก่  แผนกฝึกอบรม  แผนกอาสาสมัคร 
ง.  ฝ่ายกู้ภัย  ได้แก่  แผนกอุปกรณ์กู้ภัยทางบก  แผนกอุปกรณ์กู้ภัย

ทางน้ า  แผนกยานพาหนะ  แผนกเก็บศพ  แผนกรถพยาบาล   
จ.  ฝ่ายสื่อสาร   
ฉ.  ฝ่ายการเงิน 
การด าเนินงานของมูลนิธิร่วมกตัญญูจะยึดการช่วยเหลือในลักษณะการ

กุศล  (Charity)  คือ  การอุทิศตนเข้าช่วยเหลือผู้เดือดร้อน  ในส่วนของการด าเนินงานด้านกิจกรรมมี  
2  ลักษณะคือ  

ก.  ด าเนินกิจกรรมในส่วนส านักงาน  ซึ่งจะเน้นด้านการบริการ, การ
บริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัย 

ข.  ด าเนินกิจกรรมในส่วนกู้ภัย  ซึ่งจะเน้นอาสาสมัครของหน่วยกู้ภัย 
มูลนิธิร่วมกตัญญูมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติภัย  
อุทกภัย  วาตภัยหรืออัคคีภัยก็ตามโดยให้ความช่วยเหลือทั่วราชอาณาจักร อีกทั้งให้ความช่วยเหลือต่อผู้

                                                           
98สมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง, ประวัติควำมเป็นมำของมูลนิธิร่วมกตัญญู, ค้นวันที่ 23 

มกราคม 2558 จาก http://ynnclub.exteen.com/20061218/entry 
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ยากไร้ตลอดจนสาธารณกุศลโดยทั่วไป  มิได้แบ่งเชื่อชาติ  ศาสนาหรือชั้นวรรณะและมิได้หวัง
ค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น  ดังที่ปรากฏในตราสารที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  23  
เมษายน  2540  ดังต่อไปนี้ 

ก. เพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
ข. เพ่ือช่วยเหลือผู้ยากจนหรือมรณภัย  ไร้ญาติ 
ค. ร่วมมือกับทางราชการในการประกอบสาธารณกุศลทั่วไป 
ง. ไม่ด าเนินการเก่ียวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด 
ภารกิจการด าเนินงานของมูลนิธิร่วมกตัญญูมีดังต่อไปนี้ 
ก. ด้านการฌาปนกิจ  มูลนิธิร่วมกตัญญูมีกิจการหลักในการเปิดรับ

บริจาคโลงศพ  ซึ่งเป็นการบริจาคโลงศพแก่ศพมีญาติและศพไร้ญาติที่ประสงค์มาขอรับบริจาค  โดย
การยื่นความจ านงมา ณ ที่ท าการของมูลนิธิ  จากนั้นทางมูลนิธิจะจัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกใน
การจัดส่งให้  พร้อมทั้งบริการกับประชาชนที่ได้ร้องขอกับทางมูลนิธิ  รวมถึงการจัดพิธีศพให้ตาม
ประเพณีและการฌาปนกิจศพทางมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ วัดสะพาน  เขตพระโขนงและวัดหัวล าโพง  เขต
บางรักกรุงเทพมหานคร  โดยทางมูลนิธิร่วมกตัญญูเป็นผู้ด าเนินการแทนให้จนเป็นที่เรียบร้อยโดยมิได้
เรียกร้องหรือคิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

ข. ด้านการศาสนา  การศึกษาและการจัดตั้งโรงทาน  มูลนิธิร่วม
กตัญญูมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา  อีกทั้งยังสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ  ของเยาวชน  นักเรียน  ตลอดจนนิสิต  นักศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกหน่วยงาน  
โดยจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  รวมถึงการมอบ
อุปกรณ์การศึกษา  อุปกรณ์การสอนให้กับโรงเรียน  อุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนและโรงเรียนต่างๆ  
ในท้องถิ่นทุรกันดาร  นอกจากนั้นยังได้สร้างโรงทานเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนทั่วไป
ในวันส าคัญต่าง ๆ  ตามท่ีทางภาครัฐหรือภาคเอกชนแจ้งขอให้ช่วยเหลือ 

ค. ด้านการบรรเทาสาธารณภัย  ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย  
อุกทกภัย  วาตภัย  ทั้งในเรื่องของการให้เครื่องอุปโภค  บริโภค  เงินสดและสิ่งของ  ตลอดจนกู้ภัย  กู้ศพ 

การท างานของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยในมูลนิธิร่วมกตัญญู 
แผนกกู้ภัยเป็นแผนกที่มีหน้าที่ช่วยผู้ประสบภัย  ซึ่งการช่วยเหลือได้

ครอบคลุมไปถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติและอุบัติภัยต่างๆและปฏิบัติภารกิจน า
ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั้งทางบก  ทางน้ าและอัคคีภัยส่งโรงพยาบาลให้ได้รับการรักษาจนปลอดภัย
และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆให้ได้รับความปลอดภัยมากที่สุด  ทางมูลนิธิจึงได้พัฒนาบุคลากร
และจัดหาอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต  ดังนี้ 

ก. มีการฝึกอบรมการช่วยชีวิตตามหลักวิชาปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่
เจ้าหน้าที่กู้ภัย  โดยเน้นความรู้ในการเคลื่อนย้ายที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูก  การห้ามเลือด  การช่วย
การหายใจ 

ข. มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยในการปฏิบัติงานด้านอัคคีภัย  
โดยท าการฝึกฝนให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยรู้จักการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  การผจญเพลิง  การใช้
เครื่องมือดับเพลิงต่างๆ  รวมถึงการน าผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในอาคารบ้านเรือนหรือสถานที่เกิดเหตุให้
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ออกมาด้วยความปลอดภัย  โดยประสานงานกับต ารวจดับเพลิงและหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงผู้ปฏิบัติหน้าที่  ณ  สถานที่เกิดเหตุรวมถึงประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัย   

ค. ปัจจุบันมูลนิธิร่วมกตัญญูมีรถกู้ภัยจ านวน 40 คันพร้อมเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครกู้ภัยประจ ารถออกปฏิบัติหน้าที่ตลอด  24 ชั่วโมง  มีสมาชิกที่เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
กู้ภัยอยู่ทั่วประเทศอีกกว่า 3,000 คนนอกจากนี้ยังมีรถพยาบาล  รถดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง  
ชุดผจญเพลิง  อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ า  ชุดประดาน้ า  อุปกรณ์การกู้ภัยส าหรับตึกถล่ม  เครื่องขุดเจาะ  
อุปกรณ์การกู้ภัยทางบก  เครื่องตัดเหล็ก เครื่องถ่างเหล็ก  หมอนลมซึ่งพร้อมจะออกปฏิบัติงานทันทีที่
ได้รับแจ้งเหตุ  การปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยต่างๆ นับว่าเป็นที่ยอมรับของทางราชการและประชาชน
ทั่วไปอย่างกว้างขวาง99  

เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัย  มูลนิธิร่วมกตัญญูจะมีการแบ่งเขตท้องที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยแบ่ง
ความรับผิดชอบตามที่กองบัญชาการต ารวจนครบาลและการปฏิบัติงานอยู่ในความครอบคลุมของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ  ส านักงานต ารวจแห่งชาติแบ่งเป็น  3  เขตดังนี้100ตามพ้ืนที่รับผิดชอบ  รายละเอียด
ในภาคผนวก ค  กล่าวคือ  เขตรับผิดชอบตามกองบังคับการต ารวจนครบาลพระนครเหนือ  (บก.น.
เหนือ),  เขตรับผิดชอบตามกองบังคับการต ารวจนครบาลพระนครใต้  (บก.น.ใต้)  และเขตรับผิดชอบ
ตามกองบังคับการต ารวจนครบาลธนบุรี  (บก.น.ธนบุรี)  ดังปรากฏในรายละเอียดภาคผนวก ค 

 หน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีมู่ลนิธิกู้ภัย 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยมีความรับผิดชอบในเขตพ้ืนที่

เขตกองบังคับการต ารวจนครบาลพระนครเหนือ  เขตกองบังคับการต ารวจนครบาลพระนครใต้และ
เขตกองบังคับการต ารวจนครบาลธนบุรีและปริมณฑลบางเขต  โดยแบ่งเป็นเขตเหนือ  11  เขตและ
เขตใต้รวมธนบุรี  11  เขต  การปฏิบัติงานจะสลับเขตกันกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ทุก 24 ชั่วโมง  โดยอยู่
ในความควบคุมของ  ส านักงานต ารวจแห่งชาติและมีผู้ตรวจการรถหน่วยกู้ภัยประจ าเขตของมูลนิธิ
ร่วมกตัญญู  ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกตัญญู 

ในการปฏิบัติงานจะมีรถ.น.เขต  คือ  รถหน่วยกู้ภัยประจ าเขตต่างๆ  
เป็นรถกระบะ  (ปิกอัพ)  มีเจ้าหน้าที่ขับรถ 1 คนและเจ้าหน้าที่ติดตามรถ 1 คน  อุปกรณ์ภายในรถ
ประกอบด้วย  วิทยุสื่อสาร  เปลสนาม  ผ้าดิบ  กระดาษฟาง  เอกสารเกี่ยวกับการบันทึกผู้เสียชีวิต  
เครื่องดับเพลิง  เครื่องกีดกั้นการจราจร  ชะแลง  ขวานและเชือกส าหรับกั้นบริเวณ  ณ  จุดเกิ ดเหตุ  
โดยท าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงหรือไม่  ปกติขณะปฏิบัติหน้าที่หน่วย
รถกู้ภัยประจ าเขตจะจอดรถอยู่ในเขตท้องที่รับผิดชอบและเลือกสถานที่จอดรถที่มีการคมนาคม
สะดวก  การจราจรคล่องตัว  เพ่ือความรวดเร็วในการไปถึง  ณ  จุดเกิดเหตุโดยใช้เวลาไม่เกิน  15  นาท ี

                                                           
99สมเกียรติ เรือนประภัสสร์ และคณะ, มูลนิธิร่วมกตัญญู (หงี่เต็กตึ้ง) (กรุงเทพฯ: บริษัท

อ านวยเวบพริ้นติ้ง, 2540), หน้า 51. 
100เพ็ญจันทร์ พูลศิร,ิ กำรช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจำกกำรจรำจรทำงบกของเจ้ำหน้ำที่

มูลนิธิป่อเต็กตึ้งในเขตกรุงเทพมหำนคร (สารนิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542), หน้า 9-11. 
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เมื่อได้รับทราบข่าวจากการฟังวิทยุต ารวจหรือรับแจ้งเหตุจากวิทยุ
กรุงเทพหรือได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดี  หลังจากได้รับแจ้งเหตุแล้วมูลนิธิร่วมกตัญญูจะรีบ
ด าเนินการส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยรุดไปยังสถานที่เกิดเหตุทันที  หากพบผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ  
เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยจะเข้าท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามขั้นตอนที่ได้รับการฝึกอบรมมาโดยถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ  และรีบน าผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงที่เกิดเหตุหรือโรงพยาบาลที่ผู้ป่วย
ต้องการ  แต่ถ้าเกินความสามารถจะรายงานเหตุการณ์ให้ศูนย์วิทยุกรุงเทพรับทราบ  เพ่ือด าเนินการ
ติดต่อหน่วยอื่นๆ  ให้ไปสนับสนุนหรือช่วยเหลือและเม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติงานจะสรุปผลการปฏิบัติการ  
แจ้งไปยังศูนย์วิทยุอีกครั้งและแจ้งยกเลิกการปฏิบัติการ  แต่ถ้าหากมีผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยจะ
น าศพส่งสถาบันนิติเวชวิทยา  ส านักงานต ารวจแห่งชาติหรือโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือโรงพยาบาล  
ศิริราช 

ในกรณีที่มีผู้เสียชีวิต  เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยจะด าเนินการเคลียร์สถานที่
เกิดเหตุในเรื่องการจราจรเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ า  ท าการถ่ายรูป  บันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุ
และการชันสูตรศพ  เขียนหนังสือส่งศพ  เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยของมูลนิธิร่วมกตัญญูซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ติดตามรถ  จะท าการเก็บศพผู้เสียชีวิตโดยใช้ผ้าดิบปูก่อนแล้วปูทับด้วยกระดาษฟาง  แล้วจึงยกศพ
ผู้เสียชีวิตลงบนกระดาษฟาง  จากนั้นใช้กระดาษฟางปูปิดร่างกายผู้เสียชีวิตและน าส่งสถาบันนิติเวช
ต่อไป  แต่ถ้าเป็นกรณีเหตุเกิดในเขตปริมณฑลจะส่งศพไปชันสูตรเบื้องต้น  ณ  โรงพยาบาลรัฐบาลที่
ใกล้เคียงและรอให้ญาติมารับศพเอง  ณ  โรงพยาบาลนั้นๆ  เพื่อน าไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป 

การคัดเลือกและอบรมเจ้าหน้าทีมู่ลนิธิมูลนิธิร่วมกตัญญู  มีดังนี้ 
การคัดเลือกเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยของมูลนิธิจะพยายามรับบุคคลที่มี

ใบรับรองการอบรมการปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐานมาแล้ว  แต่ถ้าไม่มีใบรับรองก็จะต้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมการปฐมพยาบาล  เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยจะต้องมีบัตรอาสาสมัครซึ่งมีอายุบัตร  1  ปี  ดังนั้น
เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยต้องมาต่อบัตรกับมูลนิธิร่วมกตัญญูเป็นประจ าทุกปีและต้องมายื่นที่มูลนิธิด้วย
ตนเอง  โดยมีหัวหน้าเขตเป็นผู้รับรอง  มีเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นผู้ออกบัตรโดยตรวจทานเอกสาร  
ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  มีการพิมพ์ลายนิ้วมือ  มีรูปถ่ายจึงจะพิมพ์บัตรออกมาให้
และมีผู้จัดการทั่วไปเป็นผู้ลงนามในบัตรเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัย  ในวันรับบัตรมีการอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นโดยเน้นการสอนภาคปฏิบัติการปฐมพยาบาลตามหลักสูตรของโรงพยาบาลศรีวิชัย
หรือทีมแพทย์ราชวิถีประมาณ  2-3  ชั่วโมง  ซึ่งจะเป็นการสอนภาคปฏิบัติอย่างเดียวเพราะเจ้าหน้าที่
มูลนิธิกู้ภัยมีเป็นจ านวนมาก  การสอนภาคทฤษฎีค่อนข้างล าบาก  มีการสอนการดับเพลิงขั้นพ้ืนฐาน
ไม่ลึกซึ้งเท่ากับการปฐมพยาบาลและมีการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมในการท างานและเชิญนัก
กฎหมายที่เป็นคณะกรรมการในมูลนิธิร่วมกตัญญูร่วมพูดให้ความรู้เรื่องกฎหมาย  รวมถึงเล่า
ประสบการณ์ในการท างานตลอดจนอุปสรรคท่ีเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยได้ประสบ  เมือ่ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิ
กู้ภัยได้รับทราบแล้วจึงมารับบัตรในวันต่อไป  นอกจากการขยายขอบข่ายงานแล้วยังมีการขยาย
ขอบข่ายการประสานงานด้วย  กล่าวคือ  ปัจจุบันมูลนิธิท างานร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ  เช่น  
หน่วยกู้ชีพนเรนทร  โรงพยาบาลราชวิถีและยังท างานร่วมกับหน่วยงานราชการในด้านนิติเวช  การ
เก็บศพผู้เสียชีวิต  การขยายขอบเขตการท างานและการประสานงานเป็นเหตุที่เกิดความจ าเป็นที่ต้อง
จัดตั้งองค์กร  เพ่ือประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ต่างๆ  อันครอบคลุมถึงการ
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ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  การช่วยเหลือผู้ยากจนหรือมรณภัยไร้ญาติและการร่วมมือกับทาง
ราชการในการประกอบสาธารณกุศล     

(2)  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 
ประวัติการกอ่ตั้งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง101   
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก่อก าเนิดขึ้นในประเทศจีนเมื่อปีพุทธศักราช  1638  

สมัยราชวงศ์ซ้อง  มีพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนานามว่า  “ไต้ฮงโจวซือ” หรือ “ไต้ฮงกง” 
ได้สงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น  เป็นที่นับถือเลื่อมใสศรัทธาจ านวนมาก ต่อมา
เกิดโรคระบาดผู้คนล้มตายเป็นจ านวนมาก  หลวงปู่ไต้ฮงกงพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาได้ออกมา
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์  โดยการเก็บศพผู้ยากไร้อนาถาไปฝังและแจกจ่ายยารักษาโรคแก่ผู้ป่วย  ชาว
จีนต่างก็พากันให้ความเคารพนับถือหลวงปู่ไต้ฮงกงอย่างมาก  ต่อมาเมื่อหลวงปู่ไต้ฮงกงมรณภาพ  
ชาวบ้านจึงได้พร้อมใจกันสร้างศาลาเป็นอนุสรณ์ประดิษฐานรูปจ าลองของหลวงปู่ไต้ฮงกงไว้  เพ่ือ
กราบไหว้ระลึกถึงเมตตาธรรมของท่านและให้ชื่อกุศลศาลาอนุสรณ์นี้ว่า  “ป่อเต็กตึ๊ง”  และยังมีผู้ที่
เคารพเลื่อมใสได้พากันบ าเพ็ญกุศลเพ่ืออุทิศถวายแก่หลวงปู่ไต้ฮงกง  ส่งผลให้เกิดอนุสรณ์สถานของ
ท่านขึ้นอย่างแพร่หลายในทั่วทุกพ้ืนที่และมากขึ้นเป็นล าดับซึ่งขณะนี้ในแผ่นดินจีนมีไม่น้อยกว่า 100 
แห่งการก่อก าเนิดและพัฒนาการของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในประเทศไทย102   

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก่อก าเนิดขึ้นในกรุงเทพฯ เมื่อพุทธศักราช 2452  ใน
สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่ 5)  ชาวจีนได้เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิ
สมภารจ านวนมาก  ชาวจีนในสยามจึงเพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว มีแหล่งพักพิง  คือ  ย่านส าเพ็งเป็น
ชุมชนจีนที่หนาแน่นและยืนนานมาตั้งแต่ยุคแรกแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ใน พ.ศ.  2325 

จุดก าเนิดของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งซึ่งบ าเพ็ญกุศลตามแนวจริยวัตรของไต้ฮงกง  
คือ  พ่อค้าชาวจีนได้อัญเชิญรูปสลักไต้ฮงกงมาจากมณฑลกวางตุ้ง  ซึ่งประเทศไทยในยุคนั้นอยู่ใน
ระหว่างการปฏิรูประบบสาธารณสุข  โรคระบาดร้ายแรงที่ก่อปัญหา  ได้แก่  กาฬโรคและอหิวาตกโรคซึ่ง
คร่าชีวิตประชาชน  60-120  ศพต่อวัน  ศพทุกศพในเขตก าแพงเมืองจะต้องน าออกทางประตูผีหรือ
ประตูส าราญราษฎร์ซึ่งเป็นประตูแห่งเดียวที่อนุญาตให้น าศพออกมาน าไปกองไว้ที่วัดสระเกศ  เหล่า
แร้งรุมทึ้งน่าเวทนา  ส่วนในแถบส าเพ็งก็เป็นแหล่งแออัด  สุขภาพอนามัยไม่ดี  ความทุกข์ใจของชาว
จีนยากจนส่วนหนึ่งในยุคนั้นผ่อนคลายบรรเทาลงได้ด้วยการไปกราบสะเดาะเคราะห์ขอพรไต้ฮงกง  
ซึ่งประดิษฐานที่ร้านกระจกย่งชุ้นเชียงของนายเบ๊ยุ่น  พ่อค้าชาวจีนแถบวัดเลียบ                             

การค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุแห่งชาติพบเหตุการณ์ส าคัญอัน
เกี่ยวเนื่องกับสุสานวัดดอนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  กล่าวคือ  ใน พ.ศ. 2442-2443  ห่างจากที่อัญเชิญ
ไต้ฮงกงมายังกรุงเทพฯราว  3-4 ปี  ชาวจีนได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่นาเพ่ือท าป่าช้า  แรงจูงใจใน

                                                           
101Administrator, ก ำเนิดมูลนธิิป่อเต็กตึ๊ง, ค้นวันที่ 20 เมษายน 2557 จาก 

http://www.pohtecktung.org/index.php?option=com_content&view=article&id=131&It
emid=133&lang=th 

102กรรณิการ์ ตันประเสริฐ, บนเส้นทางประวัติศาสตร์สังคมไทย, ศิลปวัฒนธรรม, 23, 9 
(กรกฎาคม 2545): 80. 
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เรื่องนี้น่าจะเกิดจากความเวทนาต่อคนตายไร้ญาติ  ประกอบกับอิทธิพลความศรัทธาในแนวจริยวัตร
ของไต้ฮงกงที่เก็บศพไร้ญาติไปฝังไว้ในสุสานเป็นมหากุศลให้ผู้ตายได้รับความสงบสุขตามคติความเชื่อ
ของชาวจีนและได้อัญเชิญไต้ฮงกงไปประดิษฐานยังสุสานแห่งนี้   ต่อมาพ่อค้าชาวจีนได้ร่วมกันจัดตั้ง
คณะเก็บศพไม่มีญาติสาธารณประโยชน์  ตั้งชื่อว่า  “คณะเก็บศพไต้ฮงกง”  เก็บศพไม่มีญาติโดยไม่
เลือกเชื้อชาติ  ต่อมามีการซื้อที่ดินแถบพลับพลาไชยและจัดตั้งศาลเจ้าในเวลาต่อมา  ที่ดินผืนนี้ได้
มอบโฉนดไว้ในนามของกรมพระนครบาลตามกรมเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้าและในปี 
พ.ศ. 2453  มีการสร้างอาคารป่อเต็กตึ๊งขึ้น  การด าเนินการส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีภายในตัวตึกได้
ประดิษฐานรูปจ าลองหลวงปู่ไต้ฮงกงไว้สักการะบูชาและใช้สถานที่นี้เป็นส านักงานด าเนินงานสาธารณ
กุศล  เช่น  เก็บศพไม่มีญาติ  แจกยารักษาโรค  ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  เป็นต้น 

พัฒนาการครั้งส าคัญเกิดขึ้นใน  พ.ศ. 2480  เมื่อมีการปรับปรุงคณะ
เก็บศพไต้ฮงกงไปสู่องค์กรที่มีขอบข่ายสาธารณกุศลกว้างขวางยิ่งขึ้น  เพ่ิมเติมในด้านบ าเพ็ญทานการ
กุศล  เช่น รักษาพยาบาลผู้อนาถาหรือให้สถานที่อยู่โดยไม่หวังค่าตอบแทนหรือช่วยผู้ประสบอุทกภัย  
เป็นต้น  วัตถุประสงค์เหล่านี้สอดคล้องกับแนวจริยวัตรของไต้ฮงกงยิ่งขึ้น  กล่าวคือ  ช่วยเหลือทั้งผู้มี
ชีวิตที่ยากไร้และผู้ตายที่ไร้ญาติ  อีกทั้งยังสอดรับกับสภาพการขับเคลื่อนของสังคมในยุคนั้นเป็นอย่างยิ่ง  
จึงมีการขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิล าดับที่  11 ของสยาม ใช้ชื่อว่า “มูลนิธิฮ่ัวเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง”  
มีทุนจดทะเบียน 2000 บาทและปรับปรุงระบบโครงสร้างบริหารมาเป็นรูปแบบของการบริหารโดย
คณะกรรมการ  ซึ่งมาจากผู้แทนของห้างร้านสมาคมและหนังสือพิมพ์จีนจ านวน 15 คน นายเหียกวง
เอ่ียมเป็นประธาน   กรรมการคนแรก  ดร. อุเทน  เตชะไพบูลย์  เป็นรองประธานกรรมการ103  

ภารกิจการด าเนินงานของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 
ในปี พ.ศ. 2516 คณะกรรมการภายใต้การน าของดร. อุเทน  ได้ขยาย

ขอบเขตวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้นครบวงจรชีวิตการเกิด  แก่  เจ็บ  ตายและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นก้าวส าคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนางานด้านต่างๆ มาจนถึงปัจจุบัน  
ทั้งในส่วนการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม  การจัดตั้งหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนและการ
จัดตั้งศูนย์แพทย์ไทย-จีน  เป็นที่ประจักษ์ชื่นชมจากจากผู้มีกุศลจิตทั้งหลายทั้งในและนอกประเทศ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  นอกจากจะมีโรงพยาบาลหัวเฉียวซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่สามารถช่วยเหลื อ
รักษาพยาบาลผู้ป่วย  และเพ่ือให้การสงเคราะห์ส่งเสริมการศึกษาอันเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชาติ ให้มีประสิทธิผลและกว้างขวางมากขึ้น  มูลนิธิได้ปรับปรุงขยายวิทยาลัย
หัวเฉียวให้เป็นมหาวิทยาลัย  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรง
โปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อให้ว่า “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” จากผลงานดังกล่าว
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ประกาศยกย่องมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  
ให้เป็นหน่วยงานดีเด่นของชาติสาขาพัฒนาสังคม  (ด้านสังคมสงเคราะห์)  ประจ าปีพุทธศักราช  
2535  โดยดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  อดีตประธานมูลนิธิได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2536                                      

                                                           
103เรื่องเดียวกัน, หน้า 80. 
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นอกจากนี้มูลนิธิป่อเต็กตึ้งยังจัดให้มีหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน  
เป็นหน่วยงานให้บริการด้านการรักษาพยาบาลนอกสถานที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  เป็นการบริการที่ไม่
คิดค่าใช้จ่ายให้กับชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ  โดยหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนมีเจตนารมณ์ที่ก าหนด
ไว้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง  คือ 

ก. น าการแพทย์ไปสู่ชุมชนที่ห่างไกลจากตัวเมือง  ชุมชนแออัดที่ขาด
แคลนบริการทางสาธารณสุข   เพ่ือให้ได้รับการตรวจรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างทั่วถึง 

ข. เชิญชวนให้บุคลากรทางการแพทย์และ บุคคลในสาขาอาชีพต่าง ๆ 
มาเป็นอาสาสมัคร เพ่ือใช้เวลาว่างบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  โดยเฉพาะสังคมในหมู่คนยากจนและ
ด้อยโอกาส 

ค. ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกับองค์กร
ภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นที่มูลนิธิมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง  เพ่ือส่งเสริมและร่วมมือกันในงานด้าน
สังคมสงเคราะห์ในท้องถิ่นนั้น ๆ  ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าวคณะหน่วยแพทย์ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่เป็น
แพทย์  ทันตแพทย์  เภสัชกร  พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์อ่ืนๆ  ได้มุ่งม่ันและเสียสละเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์  ความส าเร็จของหน่วยแพทย์นั้นไม่ได้มาจากเจ้าหน้าที่ของหน่วย
แพทย์โดยล าพัง   ความส าเร็จได้มาจากการอาศัยความร่วมมือร่วมใจของอาสาสมัคร  จากองค์กรใน
ท้องถิ่นต่างๆทัง้ภาครัฐและเอกชน   ความร่วมมือร่วมใจดังกล่าวได้ส่งผลต่อผู้มารับบริการซึ่งก็คือผู้คน
ที่ด้อยโอกาสตามชุมชนทั่วประเทศ เพ่ือให้เขาเหล่านั้นได้รับโอกาสด้านสาธารณสุขและเป็นการแบ่ง
เบาภาระของรัฐได้ส่วนหนึ่ง  หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  
องค์กรสาธารณกุศลที่ด าเนินงานมาอยู่คู่กับสังคมไทยมาตลอดกว่า 100 ปี104    

ปัจจุบันการบ าเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ต่างๆ  ของมูลนิธิได้ขยาย
ขอบข่ายงานไปอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ  มีอิสระในการด าเนินงานและท าหน้าที่เป็นสื่อสะท้อน
ปัญหาหรือความต้องการในส่วนที่ขาดของสังคม  มีผลงานการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ที่เอ้ืออ านวย
ประโยชน์สุขของเพ่ือนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากจากภัยพิบัติต่างๆ  ส าหรับบทบาทและกิจกรรมในการ
ด าเนินงานของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเท่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะด าเนินการเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย  
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม  และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้เข้ามามี
บทบาทช่วยเหลืองานด้านต่างๆ ให้กับภาครัฐเป็นอย่างมาก  โดยในส่วนของภารกิจของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาตินั้น  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าไปช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานเรื่องการเก็บศพที่ตายโดย
ผิดปกติเพ่ือชันสูตร  การเก็บศพไร้ญาติจากทางโรงพยาบาล  การบันทึกพยานหลักฐานประกอบคดี  
เช่น  การถ่ายภาพและการพิมพ์มือศพ  การน าผู้บาดเจ็บ  ณ  ที่เกิดเหตุส่งสถานพยาบาลเพ่ือเยียวยา
ช่วยชีวิต  การขุดคุ้ยค้นหาศพหรือช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกรณีเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดหมายหรือมีการ
ตายโดยผิดธรรมชาติ  ตลอดจนร่วมขบวนการชันสูตรพลิกศพ105      

                                                           
104Administrator, หน่วยแพทย์สงเครำะห์ชุมชน, ค้นวันที่ 26 ธันวาคม 2557 จาก 

http://www.pohtecktung.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=
blog&id=6&Itemid=139&lang=th 

105มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, ค้นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 จาก http://pohtecktung.org/ 
index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&lang=th 
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ในการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยประกอบด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัย  
กรณีมีผู้เสียชีวิตในสถานที่เกิดเหตุ  ภารกิจของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยก็มิได้จ ากัดเพียงการเก็บศพ
เพียงอย่างเดียว  แต่ยังมีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต ารวจในการรวบรวมพยานหลักฐานและจัดการ
ดูแลเรื่องศพจนจบสิ้นกระบวนการ  การด าเนินการเช่นนี้เป็นการช่วยเหลือผ่อนเบาภาระของญาติ
ผู้เสียชีวิตได้ส่วนหนึ่ง  และส าหรับผู้ตายไร้ญาตินี้ก็จะได้รับการดูแลจนได้พักอย่างสงบในสุสานของ
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  

ในส่วนงานด้านการฌาปนกิจสุสานของมูลนิธิป่อเต็กตึ้งนั้น  นอกจาก
จะดูแลในเรื่องของการรับศพจากโรงพยาบาลแผนกนิติเวชวิทยา  ส านักงานต ารวจแห่งชาติและ
โรงพยาบาลอื่นแล้วยังมีหน้าที่ดูแลงานของสุสานและงานอื่น ๆ อีกด้วย  เช่น 

ก. เก็บศพไร้ญาติจากโรงพยาบาลไปฝังยังสุสาน 
ข. บริการญาติผู้ เสี ยชี วิตใน เรื่องของการช่วยท าใบมรณบัตร  

เคลื่อนย้ายศพตามค าขอของญาติ  ช่วยฌาปนกิจเฉพาะรายให้ ณ ฌาปนสถานที่มูลนิธิก าหนด  ช่วย
ค่าฌาปนกิจเฉพาะราย  บริการหีบศพและเสื้อผ้าแต่งศพ 

ค. จัดพิธีฌาปนกิจศพไร้ญาติ  ศพไร้ญาติที่ฝัง ณ สุสานมูลนิธิป่อ
เต็กตึ๊ง  เมื่อครบก าหนดจะขุดขึ้นมาช าระล้างกระดูกและจัดพิธีฌาปนกิจรวมตามพิธีกรรมทางศาสนา
และความเชื่อทุกประการ   

ง. จัดตั้งโรงครัวสนับสนุนงานต่าง ๆ  ตั้งโรงครัวในจุดเกิดภัย เช่น จุด
เกิดเหตุเพลิงไหมห้รือสึนามิ  เป็นต้น 

ในส่วนของงานสุสานของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  นอกจากเก็บศพจาก
โรงพยาบาลและที่ต่าง ๆ แล้ว  มูลนิธิมีสุสานฝังศพไร้ญาติเป็นของตนเองมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสุสานใน
ซอยดอนกุศล  เขตสาทรเป็นสุสานที่บริการโดยไม่คิดมูลค่าอันเก่าแก่เพียงแห่งเดียวที่อยู่ในใจกลาง
กรุงเทพฯ  ในจ านวน 13 ไร่เศษ  ที่ประชาชนมีจิตศรัทธาช่วยสมทบทุนซื้อไว้ส าหรับเป็นสุสาน
สาธารณะ   แต่สภาพแวดล้อมในปัจจุบันไม่เอ้ืออ านวยและไม่เหมาะสม  บางส่วนหนึ่งถูกเวนคืน
ท าทางด่วน  จึงจ าเป็นที่ต้องย้ายสุสานไปอยู่ที่อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร  จ านวน  44  ไร่เป็นสุสาน
แห่งใหม่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาบริจาค
สร้างหลุมฝังศพ  จนสามารถสร้างสุสานแห่งใหม่ส าเร็จในปี พ.ศ. 2540  ศพที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งฝังไว้ที่
หลุมฝังศพที่สมุทรสาครนั้น  เมื่อญาติผู้ตายสงสัยว่าญาติตนเองซึ่งหายไปโดยไร้ร่องรอย  หรือทราบ
จากเจ้าหน้าที่ต ารวจว่าส่งมาฝังที่สุสานของป่อเต็กตึ๊ง สามารถตรวจสอบหลักฐานได้ที่ฝ่ายงาน
ฌาปนกิจทุกวันในเวลาราชการ  หากญาติผู้เสียชีวิตจะน าศพไปฌาปนกิจศพ  จะต้องน าหลักฐานการ
เป็นญาติมารับศพออกไปหรือหากจะขอให้ท าการฌาปนกิจศพให้  มูลนิธิจะด าเนินการให้ตาม
กฎเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้106  

                                                           
106Administrator, ฌำปนกิจสุสำน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, ค้นวันที่ 6 มีนาคม 2558 จาก 

http://www.pohtecktung.org/index.php?option=com_content&view=article&id=143%3
Acemetery&catid=44%3A2009-06-26-08-00-00&Itemid=139&lang=th 
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ดังที่ได้ศึกษาประวัติการจัดตั้งองค์กร  ภารกิจการด าเนินงานของ
องค์กรจะเห็นได้ว่ามูลนิธิร่วมกตัญญูก็ดี  หรือมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก็ดีต่างเป็นองค์กรเอกชนที่ส าคัญในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในประเทศไทย  ซึ่งการด าเนินภารกิจของมูลนิธิทั้งสองนั้นเป็นการช่วยแบ่ง
เบาภาระของส านักงานต ารวจแห่งชาติได้เป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันมีบุคคลจากหลากหลายวงการ  เช่น  
วงการบันเทิง  ธุรกิจส่วนตัว  รับจ้างหรือแม้กระทั่งข้าราชการ  ต่างอาสาเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
กู้ภัยเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ  โดยต่างก็ตระหนักดีว่าการท างานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยเป็น
งานด้านการกุศลที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนเพราะมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ต่างๆ  รวมถึงผู้เสียชีวิตทั้งหลาย  ซึ่งนอกจากภารกิจที่ได้ช่วยเหลืองานของรัฐแล้วยังไม่ปรากฎว่ารัฐได้
ให้การควบคุมหรือดูแลใดๆ  ในการที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยได้ร่วมปฏิบัติงานกับส านักงานต ารวจ
แห่งชาติโดยจะได้พิเคราะห์ในบทต่อไปเพ่ือเป็นแนวทางในการควบคุมหรือดูแลเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัย
ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนส านักงานต ารวจแห่งชาติในการด าเนินภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้าน
นิติเวช  

2)   มูลนิธิกู้ภัยที่มิได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
มูลนิธิกู้ภัยที่มิได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  กล่าวคือ  

เป็นมูลนิธิกู้ภัยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 110 ประกอบมาตรา 
112  และมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมาตรา  122  โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทั้งภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ด้วยจิตกุศล  แต่มิได้อยู่ภายใต้
ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติตามค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540  เนื่องจากมีหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ซึ่งถือว่า
เป็นข้อจ ากัดในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในส่วนภารกิจงานด้านนิติเวชของส านักงานต ารวจแห่งชาติ
เท่านั้น  เป็นปัญหาว่าจะจัดการบริหารงานของมูลนิธิกู้ภัยกลุ่มนี้ซึ่งมีมากมายกระจายอยู่ทั่วประเทศ
อย่างไร  เพ่ือเป็นทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาในการจัดท าบริการสาธารณะในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและจัดระเบียบมูลนิธิกู้ภัย  ตัวอย่างมูลนิธิกู้ภัยที่มิได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  มีดังต่อไปนี้ 

(1)  มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ 
หน่วยกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์  มีนายสมชาย  เฉยศิริ  ประธาน

ศาลเจ้านาจา  จังหวัดชลบุรีเป็นผู้ริเริ่มในการตั้งมูลนิธิ  โดยได้ท าพิธีเปิดหน่วยกู้ภัยเมื่อวันที่  28 
ธันวาคม พ.ศ. 2549  ณ  วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม  ต าบลอ่างศิลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 

ปณิธานของหน่วยกู้ภัย  คือ  อาสามาด้วยใจ  ฝึกฝนจนได้มาตรฐาน  
บริการด้วยความฉับไว  พร้อมช่วยยามภัยกล้ ากรายทุกเมื่อ  หน่วยกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์  ชื่อนี้
คือศูนย์รวมแห่งอุดมการณ์  การเสียสละตนท าความดีดูว่าไม่น่าจะมีอุปสรรค  แต่ไม่ง่ายเลยกว่ามังกร
จะได้ผงาด107  

 

                                                           
107หน่วยกู้ภัยมังกร, หน่วยกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์, ค้นวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 จาก 

http://www.najathai.net/index.php?mo=3&art=42154220 
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ภารกิจการด าเนินงานขององค์กร  มีดังต่อไปนี้ 
ก. ด าเนินการต่อผู้ประสบภัยให้รอดพ้นจากการสูญเสียโดยฉับไว 
ข. ด าเนินการส่งเสริมให้ความรู้  การปฏิบัติการกู้ภัยของภาคเอกชน

ในชุมชน 
ค. ด าเนินการส่งเสริมประชาชนให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  โดย

การท ากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมในชุมชนต่างๆ  
ง. ด าเนินการส่งเสริมการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  องค์กรเอกชน

ต่างๆ  ตามขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กร 
(2)  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต 
มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต108  มีนางเบญจวรรณ  ตัมพานุวัตร  เป็น

ประธานมูลนิธิมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาด าเนินงานเมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2519  
ประกอบด้วยฝ่ายส านักงานและฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย  อาสาสมัครช่วยเหลืองานจราจร  
อาสาสมัครกู้ชีพ  

ภารกิจการด าเนินงานของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต  ดังต่อไปนี้  
ก. ขุดเก็บกระดูกศพน าไปฌาปนกิจและประกอบพิธีทางศาสนา 
ข. จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน  สถานพยาบาลส าหรับช่วยเหลือ

บุคคลยากจน  
ค. ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยต่างๆ  ในจังหวัดภูเก็ต  เช่น  

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุบัติเหตุจากการจราจร  น าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล  
ง. ประกอบการกุศลสาธารณะ และร่วมมือกับทางราชการในงาน

กุศลต่าง ๆ 
จากการศึกษาประวัติการจัดตั้งองค์กรหรือภารกิจการด าเนินงานของ

องค์กรซึ่งเป็นมูลนิธิกู้ภัยที่มิได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติตามค าสั่งกรมต ารวจที่  
140/1/2540 มักไม่ปรากฏรายละเอียดการด าเนินงานขององค์กรในเชิงลึก  อันเนื่องมาจากประวัติ
การจัดตั้งมูลนิธิกู้ภัยยังไม่ยาวนานมากนัก  แต่จะก าหนดขอบเขตภารกิจขององค์กรไว้กว้างๆ   

4.2.2.2  กลุ่มบุคคล 
กรณีเกิดอุบัติภัยในสถานที่แห่งใดก็ตามนอกจากเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ

กู้ภัยแล้วมักพบว่ามีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งรวมตัวกันออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเวลาว่างงาน  
เช่น  หลังเลิกงานหรือวันหยุดโดยรวมตัวกันออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นบางครั้งบางคราวซึ่งอาจจะ
เป็นบุคคลที่เคยท างานเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยมาก่อน  จึงรู้วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่
ถูกต้องและได้รวมกลุ่มกันก็ดี  เช่น  กลุ่มใจถึงใจ  หรือไปช่วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยเดิมที่
ตนเองเคยท าก็ดหีรือกลุ่มบุคคลอาจจะเป็นพลเมืองดีที่อยู่ใกล้สถานที่เกิดเหตุหรือผ่านมาเจออุบัติภัยก็
ดีจึงช่วยน าผู้ประสบภัยส่งโรงพยาบาลก่อนที่เจ้าหน้าที่รัฐจะมาถึงเนื่องจากไม่สามารถรีรอเวลาได้ซึ่ง
                                                           

108Admin, ประวัติควำมเป็นมำ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต, ค้นวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 จาก 
http://www.kusoldharm.com/about.php 
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ถือว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภารกิจของรัฐได้อีกระดับหนึ่ง  แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็น
ปัญหาทางกฎหมายในเรื่องการก าหนดสถานภาพของกลุ่มบุคคล  การด าเนินการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหรือเงื่อนไขความรับผิดชอบต่างๆ  ซึ่งจะได้วิเคราะห์สภาพปัญหาของบุคคลกลุ่มนี้ต่อไป 
 

4.2.3  กำรควบคุมดูแลโดยรัฐ 
การที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติในฐานะที่เป็นองค์กรภาครัฐมอบหมายให้มูลนิธิกู้ภัยร่วมท า

ภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านนิติเวชนั้น  ส านักงานต ารวจแห่งชาติย่อมต้องเข้ามาควบคุม
ก ากับดูแลเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจงานด้านนิติเวชเป็นประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยมากที่สุดและเพ่ือ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม  ซึ่งมีรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้ 

4.2.3.1  มูลนิธิกู้ภัย 
1) มูลนิธิกู้ภัยที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
มูลนิธิกู้ภัยที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติตามค าสั่งกรม

ต ารวจที่ 146/1/2540  ได้แก่  มูลนิธิร่วมกตัญญูและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเพียง 2 มูลนิธิที่ได้ท าข้อตกลง
ในการเข้าร่วมปฏิบัติงานกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ดังที่ได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อ 4.1  เรื่อง
การจัดท าบริการสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยรัฐตามค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540  
ซึ่งเป็นภารกิจในงานด้านนิติเวช  เช่น  งานรักษาสภาพสถานที่เกิดเหตุ  สภาพศพ  ชิ้นส่วนของ
ร่างกายและวัตถุพยานและงานถ่ายสภาพศพ  ชิ้นส่วนของร่างกาย  วัตถุพยานและสถานที่เกิดเหตุ  
งานเก็บศพ  ขุดศพ  ส่งศพหรือเคลื่อนย้ายวัตถุพยาน  เพ่ือตรวจพิสูจน์ให้ปฏิบัติตามค าสั่งของ
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ  งานปฐมพยาบาลและน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล  งานส่งมอบศพให้
ญาติหรือฝากฝังยังสุสานและงานอ่ืนๆ  ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติร้องขอและมูลนิธิกู้ภัยได้ตกลงกัน  
โดยในบันทึกข้อตกลงตามค าสั่งดังกล่าวส านักงานต ารวจแห่งชาติจะเข้ามาควบคุมดูแลกรณ ี

(1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า  เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิกู้ภัยที่ให้การสนับสนุนรายอ่ืนและ
มูลนิธิกู้ภัยที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องยินยอมที่จะปฏิบัติงานร่วมกับมูลนิธิ
กู้ภัยที่ให้การสนับสนุนรายอ่ืนโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ   

(2) หากพบว่าเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสม  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีสิทธิส่งตัวเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยคืนมูลนิธิกู้ภัยต้นสังกัดได้ทันที  โดยไม่
ต้องแจ้งให้มูลนิธิกู้ภัยต้นสังกัดทราบล่วงหน้า   

(3) ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงในเรื่องการ
ช่วยเหลือสนับสนุนการท างานของส านักงานต ารวจแห่งชาติได้  โดยแจ้งการบอกเลิกเป็นลายลักษณ์
อักษรให้มูลนิธิกู้ภัยอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปีซึ่งในข้อตกลงดังกล่าวมิได้ระบุถึง
รายละเอียดอันจะยกข้ึนเป็นเหตุบอกเลิกข้อตกลงไว้ 

นอกเหนือจากการควบคุมตามข้อตกลงดังที่กล่าวมาข้างต้น  ในข้อตกลงไม่
ปรากฏรายละเอียดของการให้สิทธิพิเศษใดๆ เพ่ือคุ้มครองหรือดูแลการท างานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
กู้ภัยแต่อย่างใดกรณีเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้รับอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตในขณะที่ปฏิบัติภารกิจทั้งที่เป็น
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องค์กรที่ช่วยเหลือภารกิจงานด้านนิติเวชและแบ่งเบาภาระของส านักงานต ารวจแห่งชาติได้เป็นอย่าง
มาก ซึ่งกรณีนี้เป็นปัญหาที่น าไปสู่การวิเคราะห์ต่อไป 

2)  มูลนิธิกู้ภัยที่มิได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
มูลนิธิกู้ภัยที่มิได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติอาจจะมี

ข้อจ ากัดในการช่วยปฏิบัติงานด้านนิติเวช  แต่อาจช่วยเคลียร์พ้ืนที่เกิดเหตุมิให้การจราจรติดขัด  ฉีด
พ่นสีรอยชน  หากรวยมาปิดกั้นบริเวณที่เกิดเหตุและช่วยน าผู้ประสบภัยส่งโรงพยาบาลหรือส่งศพไป
ตรวจชันสูตรหรือฝากฝังที่สุสานตามที่ญาติร้องขอ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็มาจากจิตอันเป็นกุศลมิได้ขัด
ต่อหลักกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติใดๆ  ดังนั้นส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงไม่สามารถเข้ามาควบคุม
มูลนิธิกู้ภัยที่มิได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติในการปฏิบัติภารกิจอันมิได้เกี่ยวข้อง
กับงานนิติเวช                       

4.2.3.2  กลุ่มบุคคล  
ในส่วนของกลุ่มบุคคลที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยมาก่อนและได้รวมตัวกันออก

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรืออาจจะไปช่วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยปฏิบัติภารกิจ  บุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็น
กลุ่มบุคคล  เพราะไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิแล้วก็ดีหรือกรณีพลเมืองดีที่อยู่ใกล้สถานที่เกิดเหตุ
หรือผ่านมาพบอุบัติภัยก็ดี  กลุ่มบุคคลเหล่านี้จึงมีข้อจ ากัดในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพียงงานด้าน
นิติเวชของส านักงานต ารวจแห่งชาติเท่านั้น  แต่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็สามารถช่วยเหลือน าผู้ประสบภัย
ส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกับมูลนิธิกู้ภัยที่มิได้ท าข้อตกลงกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ดังนั้นการที่
ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะเข้ามาควบคุมดูแลกลุ่มบุคคลเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างล าบาก                                         
 

4.2.4  เงื่อนไขกำรคุ้มครองและควำมรับผิด 
ในเรื่องเงื่อนไขการคุ้มครองและความรับผิดแบ่งได้ดังต่อไปนี้ 

4.2.4.1  มูลนิธิกู้ภัย 
1)  มูลนิธิกู้ภัยที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
มูลนิธิกู้ภัยที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติจะได้รับสิทธิ

หรือเงื่อนไขพิเศษ  คือ  รถของมูลนิธิกู้ภัยได้รับอนุญาตให้ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินและมีสติ๊กเกอร์ติด
ข้างรถถูกต้องตามระเบียบของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เมื่อได้รับอนุญาตโดยถูกต้องจากส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติแล้วจึงจะถือได้ว่าเป็นรถฉุกเฉินที่ถูกต้องตามมาตรา 4 (19) แห่งพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522  ซึ่งมีสิทธิใช้สัญญาณไฟวับวาบหรือใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียง
สัญญาณอย่างอ่ืนได้ตามมาตรา 13 ตามที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด  แต่จะใช้ได้เท่าที่จ าเป็น
หรือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นและจะใช้เสียงยาวหรือซ้ าเกินควรไม่ได้  การใช้เสียงสัญญาณของ
รถหรือการก าหนดเงื่อนไขในการใช้เสียงสัญญาญในเขตหรือท้องที่ใดให้เป็นไปตามที่ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติก าหนดตามมาตรา 14  อีกทั้งได้รับสิทธิในหมวด 4 ลักษณะ 7 ว่าด้วยรถฉุกเฉินตามมาตรา 75 
และมาตรา 76  ดังต่อไปนี้ 
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ในขณะที่ผู้ขับขี่ขับรถฉุกเฉินไปปฏิบัติหน้าที่  ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวัง
ตามควรแก่กรณีซ่ึงผู้ขับข่ีมีสิทธิดังนี้109 

(1) ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ ใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียง
สัญญาณอย่างอ่ืนตามที่อธิบดีก าหนดไว้ 

(2) หยุดรถหรือจอดรถ ณ ที่ห้ามจอด 
(3) ขับรถเกินอัตราความเร็วที่ก าหนดไว้ 
(4) ขับรถผ่านสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรใด ๆ ที่ให้รถ

หยุดแต่ต้องลดความเร็วของรถให้ช้าลงตามสมควร 
(5) ไม่ต้องปฏิบั ติตามบทแห่ งพระราชบัญญั ตินี้ หรือข้อบั งคับ

การจราจรเกี่ยวกับช่องเดินรถทิศทางของการขับรถหรือการเลี้ยวรถที่ก าหนดไว้ 
อย่างไรก็ตามเมื่อคนเดินเท้า  ผู้ขับขี่รถยนต์หรือยานพาหนะใดหรือผู้

ควบคุมสัตว์เห็นรถฉุกเฉินเปิดสัญญาณไฟวับวาบหรือได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณ
อย่างอ่ืนคนเดินเท้า ผู้ขับขี่รถยนต์หรือยานพาหนะใดหรือผู้ควบคุมสัตว์ต้องให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อน  
โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้110 

(1)  ส าหรับคนเดินเท้าต้องหยุดและหลบให้ชิดขอบทางหรือขึ้นไปบน
ทางเขตปลอดภัยหรือไหล่ทางท่ีใกล้ที่สุด 

(2)  ส าหรับผู้ขับขี่ต้องหยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้าย
หรือในกรณีที่มีช่องเดินรถประจ าทางอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถต้องหยุดรถหรือจอดรถให้อยู่
ชิดช่องเดินรถประจ าทางแต่ห้ามหยุดรถหรือจอดรถในทางร่วมทางแยก 

(3) ส าหรับผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ต้องบังคับสัตว์ให้หยุดชิดทาง แต่ห้าม
หยุดในทางร่วมทางแยกในการปฏิบัติตาม (2) และ (3) ผู้ขับขี่และผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์รีบกระท า
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท าได้และต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณี  ซึ่งหากมีผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 
76 โดยไม่ยอมหยุดให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนย่อมมีความผิดตามมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติ
การจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  500 บาท  ในส่วนของการใช้เสียงสัญญาณ
ไฟวับวาบหรือสัญญาณไซเรนของรถหรือการก าหนดเงื่อนไขในการใช้เสียงสัญญาญในเขตพ้ืนที่ใดตาม
มาตรา 14  นั้นให้ใช้ได้เท่าที่จ าเป็นหรือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นและจะใช้เสียงยาวหรือซ้ าเกิน
ควรไม่ได้  หากผู้ขับขี่รถฉุกเฉินผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาทตามมาตรา 148  แห่ง
พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เช่นเดียวกัน 

รถมูลนิธิกู้ภัยเมื่อได้รับอนุญาตให้ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินจากส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติแล้ว  ในส่วนของการแต่งรถนั้นหากมีการดัดแปลงสภาพ  แต่งไฟรถหรือแต่งสีรถให้
ต่างจากเดิมต้องแจ้งให้นายทะเบียน  กรมการขนส่งทางบกทราบตามมาตรา 13  แห่งพระราชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. 2522  และจะดัดแปลงได้ก็ต่อเมื่อได้น าไปให้นายทะเบียนตรวจอนุญาตแล้วตามมาตรา 

                                                           
109มาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
110มาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
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14  หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 และมาตรา 14 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ทั้งนี้ตามมาตรา 60  พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522   

ในส่วนของความรับผิดในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านนิติเวชนั้น
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติกับมูลนิธิกู้ภัย  กล่าวคือ  นอกจาก
มูลนิธิกู้ภัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบในผลของการกระท าของเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัย  หากเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
กู้ภัยในสังกัดตนกระท าความผิดอาญาหรือกระท าละเมิดในทางแพ่งทุกกรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  
ทั้งสิ้นตามข้อตกลงข้อที่ 6  ต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ  แต่ในส่วนของความผิดซึ่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
กู้ภัยนั้นได้กระท าไม่ว่ากระท าผิดทางอาญาหรือกระท าละเมิดในทางแพ่งย่อมมีความผิดตามกฎหมาย
ในเรื่องนั้นๆ  เป็นการเฉพาะตนอีกด้วย 

2)  มูลนิธิกู้ภัยที่มิได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
มูลนิธิกู้ภัยที่ มิ ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่ งชาติ  

ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจและมูลนิธิกู้ภัยอยู่ในสถานะที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน  
การปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิกู้ภัยต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ  ขณะที่เจ้าหน้าที่ต ารวจก็
ต้องการความช่วยเหลือจากมูลนิธิกู้ภัยการท างานจึงเป็นไปในลักษณะของการประนีประนอมต่อกัน   
ดังนั้นแม้จะมีข้อจ ากัดในการช่วยงานด้านนิติเวช  แต่ก็ได้รับสิทธิในการติดตั้งและใช้สัญญาณไฟไซเรน
เช่นเดียวกันกับมูลนิธิกู้ภัยที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติเช่นเดียวกัน  โดยต้องขอ
อนุญาตจากส านักงานต ารวจแห่งชาติก่อน  หากมิได้ขออนุญาตย่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522  มาตรา 13  และมาตรา 14  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาทตาม
มาตรา 148 และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วย่อมได้รับสิทธิของรถฉุกเฉินตามมาตรา 75 และมาตรา 76  
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  กรณีที่มีการดัดแปลงหรือแต่งไฟ  แต่งสีรถให้ต่างไป
จากเดิมก็ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกทราบตามมาตรา 13 และมาตรา 
14  แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522   หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
2,000 บาททั้งนี้ตามมาตรา 60  พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522  เช่นเดียวกับมูลนิธิที่อยู่ภายใต้
ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ในส่วนของความรับผิดของเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยหากกระท าความผิดใดใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่ากระท าผิดทางอาญาหรือกระท าละเมิดในทางแพ่งย่อมมีความผิดตาม
กฎหมายในเรื่องนั้นๆ  เป็นการเฉพาะตนไม่เกี่ยวข้องกับทางมูลนิธิกู้ภัย    

4.2.4.2  กลุ่มบุคคล 
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากกลุ่มบุคคลกระท าผิดอาญาหรือกระท าละเมิดในทาง

แพ่งเสมือนบุคคลกระท าผิดทั่วไป  ย่อมมีความรับผิดตามที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายตามฐานความผิด
ในเรื่องนั้นๆ เป็นการเฉพาะตนเช่นเดียวกัน 
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บทท่ี  5 

   
วิเครำะห์ปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ 

ในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำกอุบัติภัยโดยมูลนิธิกู้ภัย 
 

เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ออกมารองรับการจัดท าบริการสาธารณะในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติภัยโดยมูลนิธิกู้ภัยเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการในรูปแบบ
เดียวกัน  จึงมีข้อจ ากัดทางกฎหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยมูลนิธิกู้ภัยหลายประการ  ได้แก่  
ปัญหาการขาดหน่วยงานที่ควบคุมดูแลองค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอุบัติภัย  ปัญหาองค์กร
ที่มีหน้าที่ในการกู้ภัย  ปัญหาเรื่องคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัย ปัญหา
หน้าที่และภารกิจขององค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอุบัติภัยและปัญหาการเข้ามา
ควบคุมดูแลโดยรัฐ  ซึ่งได้พิเคราะห์ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

               
5.1  ปัญหำกำรขำดหน่วยงำนที่ควบคุมดูแลองค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพำะ 
      อุบัติภัย 
 

ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดอุบัติภัยต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
ได้แก ่ โรงพยาบาล  สถานีต ารวจและมูลนิธิกู้ภัยซึ่งแต่ละองค์กรมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบของการ
ช่วยเหลือตามอ านาจหน้าที่   แต่ไม่มีองค์กรที่ เข้ามาควบคุมดูแลองค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โดยเฉพาะอุบัติภัยซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันดังต่อไปนี้ 

สถานีต ารวจ  เจ้าหน้าที่ต ารวจมีศักยภาพในการด าเนินคดีความและมีความรู้ด้านกฎหมาย  
ดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติภัยเจ้าหน้าที่ต ารวจได้รับแจ้งเหตุไม่ว่าจะมีพลเมืองดีแจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์ขอ
ความช่วยเหลือ 191 หรือได้รับวิทยุแจ้งจากมูลนิธิกู้ภัย  เจ้าหน้าที่ต ารวจจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่
มูลนิธิกู้ภัยในพ้ืนที่ ให้ไปยังสถานที่เกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยมักไปถึงสถานที่เกิดเหตุก่อน
เจ้าหน้าที่ต ารวจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต ารวจมีภารกิจมากมาย  อีกทั้งบุคลากรและงบประมาณไม่
เพียงพอในการซื้ออุปกรณ์ในการช่วยเหลือ  ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมักไปถึงสถานที่เกิดเหตุช้ากว่า
เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัย  เมื่อไปถึงสถานที่เกิดเหตุพนักงานสอบสวนจะไปท าการตรวจสอบสถานที่เกิด
เหตุ  ท าบันทึกการตรวจ  สอบปากค าคู่กรณีและพยานที่เห็นเหตุการณ์  ถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ  รถ
หรือศพผู้เสียชีวิต  รวมถึงเคลื่อนย้ายรถออกจากสถานที่เกิดเหตุ  

ในส่วนของโรงพยาบาล  เจ้าหน้าที่  พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์มีความช านาญใน
การปฐมพยาบาล  อีกทั้งมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ดังนั้น เมื่อ
โรงพยาบาลได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน  1669  ศูนย์รับแจ้งเหตุของ
โรงพยาบาลจะประสานงานไปยังมูลนิธิกู้ภัยเพ่ือแจ้งสถานที่เกิดเหตุและให้เจ้าหน้ามูลนิธิกู้ภัยออกไป 
ณ สถานที่เกิดเหตุเพ่ือประเมินสถานการณ์และแจ้งกลับมาที่โรงพยาบาลเพ่ือเตรียมพร้อมหาก
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ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน  ซึ่งโรงพยาบาลจ าเป็นต้องพ่ึงพาเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยในการ
ประสานงาน  ดังนั้นส่วนใหญ่รถพยาบาลฉุกเฉินจะออกไปยังสถานที่เกิดเหตุก็ต่อเมื่อเป็นกรณีที่
ผู้ประสบภัยมีอาการสาหัสหรือรุนแรงเท่านั้น  ถ้าเป็นกรณีที่อยู่ในขอบเขตความสามารถของเจ้าหน้าที่
มูลนิธิกู้ภัยก็จะปฏิบัติภารกิจไป 

ส่วนมูลนิธิกู้ภัยมีศักยภาพด้านบุคลากรครอบคลุมทุกพ้ืนที่  มีคลื่นวิทยุสื่อสารเป็นของตน  
จึงสามารถไปถึงสถานที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว  สามารถท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ดังนั้นเมื่อ
ได้รับแจ้งเหตุอุบัติภัยจากพลเมืองดีหรือได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ต ารวจก็ดี   เจ้าหน้าที่
กู้ภัยก็จะออกไปปฏิบัติภารกิจในสถานที่เกิดเหตุทันที  เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็จะประสานงานและแจ้ง
เหตุไปยังเจ้าหน้าที่ต ารวจและประเมินสถานการณ์สภาพของผู้ประสบภัย  หากบาดเจ็บเล็กน้อยหรือ
อาการที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้  ก็จะท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและน า
ผู้ประสบภัยส่งโรงพยาบาลต่อไป  แต่ถ้าผู้ประสบภัยมีอาการร้ายแรงหรือบาดเจ็บสาหัสหรือกรณีเกิด
อุบัติเหตุหมู่ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่สามารถช่วยผู้ประสบภัยโดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้  ก็จะ
ประสานงานแจ้งไปยังโรงพยาบาลให้ส่งรถพยาบาลพร้อมทีมช่วยเหลือฉุกเฉินให้ออกมา  ณ  สถานที่
เกิดเหตุโดยเร็ว  กรณีเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนก่อนที่เจ้าหน้าที่ต ารวจจะเดินทางมาถึงสถานที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยก็จะเข้าเคลียพ้ืนที่การจราจรเบื้องต้นเพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุซ้ าซ้อน  เช่น  น ากรวย
มาปิดกั้นเพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความระมัดระวังและพ่นสีเพ่ือท ารอยเฉี่ยวชนหรือกั้นเขตพ้ืนที่เกิด
เหตุไม่ให้ไทยมุงเข้ามาในที่เกิดเหตุจนเกิดความวุ่นวาย  เป็นต้น  จะเห็นได้ว่ามูลนิธิกู้ภัยเป็นองค์กรที่
ต้องมีการประสานงานกับสถานีต ารวจและโรงพยาบาลมากที่สุดถือได้ว่าช่วยแบ่งเบาภาระของ
หน่วยงานภาครัฐลงได้มาก  แต่มูลนิธิกู้ภัยมีข้อจ ากัดด้านความรู้ความสามารถในการปฐมพยาบาลขั้น
สูงและงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  เช่น  อุปกรณ์ตัดถ่างใช้ใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงหรืออุปกรณ์บางอย่างกฎหมายระบุให้ใช้ได้เฉพาะ
แพทย์เท่านั้น 

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการท างานของหน่วยกู้ภัยในต่างประเทศแล้ว  ประเทศออสเตรเลียมี
กฎหมายของมลรัฐแต่ละมลรัฐ  ซึ่งผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างหน่วยกู้ภัยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่ง New South 
Wales Rescue Policy  มีการก าหนดการเตรียมการรับมือขั้นพ้ืนฐานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนไว้ในบททที่ 2  ว่าประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งมี
หน้าที่ในการประสานงานพิจารณาจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินการของหน่วยงานที่มีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  มีหน่วยป้องกันไฟไหม้  กรณีเกิดไฟไหม้  มีรถพยาบาลฉุกเฉินของรัฐนิว
เซาท์เวลส์  เพ่ือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนน าส่งโรงพยาบาลและมี หน่วยกู้ภัยที่มีทักษะในการ
ช่วยเหลือทั่วไปหรือผู้เชี่ยวชาญ  เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ต ารวจมีหน้าที่ในการประสานงานกับ
หน่วยกู้ภัยหรือมีบุคคลแจ้งไปที่หน่วยกู้ภัยโดยตรงภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบหรือถ้ากรณีพ้ืนที่อ่ืน  
เช่น  ในซิดนีย์หรือนิวคาสเซิ่ลก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประสานหน่วยกู้ภัยโดยเร็วที่สุด   ซึ่งในการปฏิบัติ
ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคพ้ืนดินนั้นถูกก าหนดโดยลักษณะเฉพาะของเหตุการณ์  ไม่ใช่ทุก
เหตุการณ์ที่จะต้องเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน   

ดังที่ผู้วิจัยศึกษา  จะเห็นได้ว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของประเทศออสเตรเลียมีข้อดี  คือ  
การมีกฎหมายโดยเฉพาะที่ใช้บังคับกับองค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ท าให้มีการก าหนดและแบ่ง
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หน้าที่ในแต่ละหน่วยงานที่ชัดเจนโดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจในเขตพ้ืนที่ที่เกิดเหตุเป็นผู้ประสานงาน   การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจึงเป็นไปโดยรวดเร็วอันช่วยรักษาชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัยได้เป็น
อย่างมาก  

ส่วนกรณีประเทศญี่ปุ่น  แม้ว่าจะมิได้มีมูลนิธิกู้ภัยดังเช่นในประเทศไทยแต่ถือว่ามีการ
ประสานงานกับองค์กรทั้งรัฐ  เอกชนและประชาชนได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีการจัดตั้งองค์กรที่ท า
หน้าที่รับผิดชอบจัดการด้านภัยพิบัติโดยเฉพาะ  คือ “สภาการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ” (Central 
Disaster Management Council)  มีการท าแผนรองรับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ  มี
ระบบเตือนภัยและช่วยเหลือประชาชนจากภัยแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ  มีแผนประสานงาน
ภายหลังการเกิดภัยโดยส่งเสริมให้ภาคเอกชน  องค์กรต่างๆและประชาชนทั่วไปเผชิญภัยพิบัติด้วย
หลักความรับผิดชอบสามารถพ่ึงตนเองและช่วยเหลือกัน  มีการตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการกู้ภัยและ
การจัดการในภาวะฉุกเฉินโดยตรง ได้แก่  Fire and Disaster Management Agency  (FDMA) ซึ่ง
อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารญี่ปุ่น  ซึ่งการที่มีองค์กรที่มี
หน้าที่รับผิดชอบชัดเจนท าให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร  การประสานงาน  การช่วยเหลือจึง
เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและลดอัตราการเสียชีวิตน้อยของประชาชนได้เป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับจ านวนครั้งที่เกิดภัยพิบัติข้ึน 

ผู้วิจัยเห็นว่า  การที่ ไม่มีหน่วยงานเข้ามาควบคุมดูแลเรื่องนี้ โดยตรงท าให้ขาดการ
ประสานงานในการการปฏิบัติภารกิจของรัฐ  การท างานจึงเกิดปัญหา  ขาดประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ซึ่งการจัดท าบริการสาธารณะของรัฐต้องอยู่บนหลักว่าด้วยความว่าเสมอภาค  ต่อเนื่องและ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้  ผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเป็น  2  แนวทางดังนี้ 

1)   ในกรณีที่ยังมิได้บัญญัติกฎหมายใดขึ้นใช้เฉพาะในเรื่องนี้   หากจะยังคงใช้
แบบเดิมที่มีอยู่เห็นว่าควรให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลเรื่องนี้  เนื่องจาก
เป็นภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติโดยตรงตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 มาตรา 5 เรื่องในอ านาจหน้าที่ของโรงพยาบาลต ารวจ  (๓๐)  โรงพยาบาล
ต ารวจ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  ง) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติเวช  การชันสูตรพลิกศพ  การตรวจ
พิสูจน์และค้นคว้าหาหลักฐานซึ่งเกี่ยวกับหลักวิชาแพทย์และนิติเวชศาสตร์ในบุคคลที่มีชีวิต  ศพ  เศษ
หรือส่วนของศพ 

ดังนั้นจึงควรวางหลักใหม่โดยให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแล
เรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งอาจต้องออกเป็นระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยและมีการออกค าสั่งของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติใหม่อันเป็นการแก้ไขตัวค าสั่งเดิม  คือ ค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540  ซึ่งไม่ทันต่อ
กาลสมัย  ทั้งนี้การก าหนดให้มีหน่วยงานที่ควบคุมดูแลที่ชัดเชนเพ่ือให้การประสานงานเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว 

2)  กรณีมีการตราพระราชบัญญัติขึ้นใหม่   ผู้ วิจัยเห็นควรว่าให้มีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการเกี่ยวกับการกู้ภัยเป็นผู้ควบคุมดูแลมูลนิธิกู้ภัยโดยคณะกรรมการต้องเป็นบุคคลที่มา
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ได้แก่   บุคคลากรทางการแพทย์  กระทรวง
สาธารณสุข  เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย  เจ้าหน้าที่ต ารวจ  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติและผู้แทนที่ได้รับเลือกจากมูลนิธิกู้ภัย  
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5.2  ปัญหำสถำนะและรูปแบบขององค์กรที่ท ำหนำ้ที่ในกำรกู้ภัย 
       

จากการศึกษาข้อเท็จจริงขององค์กรที่มีหน้าที่ในการกู้ภัยในบทที่ 4  พบว่ามีองค์กรช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุบัติภัย  กล่าวคือ  มีทั้งองค์กรที่เป็นมูลนิธิกู้ภัยและกลุ่มบุคคลโดยองค์กรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยมีหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร  คือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งมีขอบเขตการ
ช่วยเหลือตามภารกิจของแต่ละองค์กร  เป็นต้นว่ามุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นอุบัติภัย  อุทกภัย  วาตภัยหรืออัคคีภัยโดยให้ความช่วยเหลือทั่วราชอาณาจักร  ซึ่งการ
ช่วยเหลือได้ครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติภารกิจน าผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาลให้ได้รับความ
ปลอดภัยมากที่สุด  อีกทั้งให้ความช่วยเหลือต่อผู้ยากไร้ตลอดจนสาธารณกุศลโดยทั่วไป   บริจาคโลง
ศพและอ านวยความสะดวกในการจัดการพิธีศพต่าง ๆ  จัดตั้งโรงทานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ทางศาสนา  สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ของเยาวชน  นักเรียน  ตลอดจนนิสิต  นักศึกษาและ
สถาบันการศึกษาโดยมิได้แบ่งแยกเชื้อชาติ  ศาสนาหรือชั้นวรรณะและมิได้หวังค่าตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น   

ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมีทั้งกรณีองค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เป็นมูลนิธิกู้ภัยซึ่งมีมากมาย
ทั้งที่เป็นมูลนิธิใหญ่  มูลนิธิเล็กแตกต่างกันไปตามฐานานุรูปขององค์กรและกลุ่มบุคคลที่เข้ามา
ช่วยเหลือ  ท าให้การท างานมีลักษณะที่ค่อนข้างหลากหลายแตกต่างกันไปตามภารกิจวัตถุประสงค์
ของแต่ละองค์กร และภายใต้ความหลากหลายและสถานะที่แตกต่างขององค์กรดังกล่าวนี้ เป็นปัญหา  
กล่าวคือ  วัตถุประสงค์ขององค์กรไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิกู้ภัยหรือไม่เป็นมูลนิธิกู้ภัยต่างมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน  คือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติใหญ่หรือแม้กระทั่งอุบัติภัย
ตลอดจนงานช่วยเหลือทางการกุศลต่างๆ  ด้วยความหลากหลายและความแตกต่างทางสถานะของ
องค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยจึงมีองค์กรที่เป็นมูลนิธิ ใหญ่บางมูลนิธิเท่านั้นที่มีภารกิจเพ่ิมเติมเข้าไป  
คือ ภารกิจงานด้านนิติเวชของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  กล่าวคือช่วยดูแลเรื่องงานรักษาสภาพ
สถานที่เกิดเหตุ  สภาพศพ  พยานหลักฐาน  ชิ้นส่วนของร่างกายและวัตถุพยานและงานถ่ายสภาพศพ  
สถานที่เกิดเหตุ  งานเก็บศพ  ขุดศพ  ส่งศพหรือเคลื่อนย้ายวัตถุพยานเพ่ือตรวจพิสูจน์ตามค าสั่งของ
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ  งานปฐมพยาบาลและน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล  งานส่งมอบศพให้
ญาติหรือฝากฝังยังสุสานและงานอ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายและตกลงกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ตามค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540 อันเป็นการช่วยปฏิบัติภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ซึ่ง
จากความหลากหลายและความแตกต่างทางสถานะดังกล่าวท าให้เกิดความวุ่นวายหรือสับสนในการ
ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
       เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรที่มีหน้าที่กู้ภัยของต่างประเทศ   ประเทศออสเตรเลียไม่มีปัญหาใน
เรื่ององค์กรที่มีหน้าที่กู้ภัยเนื่องจากมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ  ท าให้ไม่มีปัญหาเรื่องความ
หลากหลายหรือความแตกต่างทางสถานะของหน่วยกู้ภัยดังเช่นประเทศไทย  ซึ่งข้อดีของการมี
กฎหมายรองรับคือสถานะขององค์กรกู้ภัยย่อมมีความชัดเจน  ท าให้มีการประสานงานกันได้อย่างเป็น
ระบบ  การปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยเห็นว่า 
1)  ในกรณีที่ยังมิได้การบัญญัติกฎหมายใดขึ้นใช้เฉพาะในเรื่องนี้  หากจะยังคงใช้

แบบเดิมที่มีอยู่ให้มูลนิธิกู้ภัยที่มิได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงมาขึ้นทะเบียนกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ  แต่
ในส่วนของกลุ่มบุคคลไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้  เพ่ือให้มูลนิธิกู้ภัยมีสถานะและหน้าที่ท่ีชัดเจนและให้
ส านักงานต ารวจแห่งชาติวางกรอบการท างานรวมถึงพ้ืนที่ในการช่วยเหลือเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องการแย่ง
รับผู้ประสบภัย  โดยอาจต้องมีการแบ่งพ้ืนที่ในการปฏิบัติหน้าที่ใหม่ให้ชัดเจน  เช่นส านักงานใหญ่ของ
มูลนิธิอยู่ในเขตใดให้ใช้เขตนั้นเป็นเกณฑ์เรื่องขอบเขตพ้ืนที่ เป็นต้น 

2)  กรณีมีการตราพระราชบัญญัติขึ้นใหม่ 
องค์กรที่มีหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้องมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ตาม

พระราชบัญญัติ  โดยมูลนิธิกู้ภัยจะต้องเป็นการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจิตสาธารณะในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่น  มีองค์ประกอบส าคัญดังนี้  คือ 

(1)  ต้องจดทะเบียนมูลนิธิถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ
ลงทะเบียนเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(2)  มีพาหนะที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและได้รับอนุญาตจากส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติและกรมการขนส่ง 

(3)  มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เหมาะสมและเพียงพอ 
(4)  มีข้ันตอน  การด าเนินงานและการฝึกอบรม        

 
5.3  ปัญหำคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ำมำเป็นเจ้ำหน้ำที่มูลนิธิกู้ภัย 
 

จากข้อมูลการศึกษาข้อเท็จจริงของมูลนิธิกู้ภัยในบทที่ 4  พบว่าตัวบุคคลที่เข้ามาท างาน
ให้กับมูลนิธิกู้ภัยเป็นเพียงอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาบ้าง  แต่
การอบรมดังกล่าวมิได้มีเงื่อนไขที่เป็นหลักเกณฑ์ชัดเจนเพียงพอที่จะก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะในการเข้าไปดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัย  เป็นต้นว่าเรื่องการปฐมพยาบาลซึ่งในแต่ละมูลนิธิ
อาจมีมาตรฐาน  วิธีการและระยะเวลาในการให้ความรู้หรืออบรมอาสามัครแตกต่างกัน  อย่างไรก็
ตามอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือได้แม้เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยจะมิได้
มีเจตนาก็ตาม 

เนื่องจากการที่มูลนิธิกู้ภัยแต่ละมูลนิธิมิได้มีการก าหนดคุณสมบัติที่ชัดเจนของบุคคลที่จะเข้า
มาเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิหรือแม้แตล่ักษณะต้องห้าม  กล่าวคือ  เรื่องอายุ  การฝึกอบรม  สภาพร่างกาย
หรือสภาวะทางจิตใจที่พร้อมจะเข้ามาปฏิบัติงานกับมูลนิธิอีกท้ังลักษณะต้องห้าม  เช่น  ติดยาเสพติด  
สุรา วิกลจริตหรือสติฟ่ันเฟือนเป็นต้น  การที่แต่ละมูลนิธิมิได้มีหลักเกณฑใ์นการก าหนดคุณสมบัติของ
ตัวบุคคลให้ชัดเจนจึงพบว่าเป็นปัญหามากในเรื่องตัวบุคคลที่ใครจะเข้ามาท าก็ได้ซึ่งกรณีนี้อาจส่งผล
และก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สินและท่ีส าคัญมากกว่าคือชีวิตของผู้ประสบภัยแทนที่จะ
เป็นการเข้าไปช่วยเหลืออาจเป็นการเข้าไปซ้ า เติมผู้ประสบภัยได้  และอาจก่อให้เกิดปัญหาด้าน
จริยธรรมตามมาซึ่งไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะมีบุคคลใดเข้ามาหาผลประโยชน์กับการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย  โดยปัญหาข้อเท็จจริงมักพบว่าทรัพย์สินของผู้ประสบภัยสูญหายในสถานที่เกิดเหตุ  
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บางครั้งอาจมีกรณีเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่ไร้จริยธรรมก็ดีหรือมิจฉาชีพแฝงตัวมาใช้องค์กรเป็นเครื่องมือแอบ
ขโมยทรัพย์สินของผู้ประสบภัยหรือบางกรณีกลุ่มประชาชนที่มาสังเกตการณ์แอบขโมยไปก่อนที่
เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยจะมาถึง  แต่สุดท้ายภาพลักษณ์ที่ไม่ดีตกอยู่ที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยและองค์กร  
ดังนั้นการก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งในการคัดครองบุคคลในระดับหนึ่ง  อันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยอีกทางหนึ่งและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวบุคคลและองค์กรให้ได้รับ
ความไว้วางใจในการปฎิบัติภารกิจช่วยงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติอีกด้วย 

เปรียบเทียบกับต่างประเทศ  กรณีประเทศออสเตรเลีย   New South Wales State 
Rescue Policy  มีการก าหนดคุณสมบัติที่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย  ว่าเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครกู้ภัยต้องมีอายุ  18 ปีขึ้นไปและมีสมรรถภาพทางร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานกู้ภัยและได้รับการป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆ  จากการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม  
นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบความสามารถของหน่วยกู้ภัยที่ได้การรับรองคุณภาพเพ่ือให้แน่ใจว่า
องค์กรมีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในทุกด้าน  เหมาะสมที่จะได้รับการรับรองคุณภาพและมี
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจ 

ผู้วิจัยเห็นควรว่า 1)  ในกรณีที่ยังมิได้บัญญัติกฎหมายใดขึ้นใช้เฉพาะในเรื่องนี้  มูลนิธิกู้ภัย
ที่มาขึ้นทะเบียนต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องแจ้งรายชื่อและประวัติเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่อส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  ตลอดจนก าหนดให้เป็นหน้าที่ของมูลนิธิที่ต้องจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ให้
เรียบร้อย  การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาท างานต้องมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและมีคุณสมบัติที่
เหมาะสม ในเรื่องอายุ  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือสติฟ่ันเฟือน  ไม่ติดสุรายาเสพติดหรือการพนัน เป็นต้น 
2)  กรณีมีการตราพระราชบัญญัติขึ้นใหม่  ต้องก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่
มูลนิธิกู้ภัย  โดยบุคคลที่จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป  ไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม  ติดสุราหรือยาเสพติดให้โทษ  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน  ไม่เจ็บป่วยหรือเป็น
โรคติดต่อที่เป็นปัญหาในการช่วยปฏิบัติภารกิจและมีความพร้อมในการท างานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และ  ต้องได้รับการฝึกอบรมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามที่มูลนิธิกู้ภัยก าหนดตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุขและต้องได้รับประจ าตัวเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยเพ่ือให้เป็นที่เชื่อถือแก่ผู้ประสบภัย
หรือประชาชนว่าเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ  ไม่ใช่เป็นบุคคลใด ๆ แอบอ้างมา  

    
5.4  ปัญหำหน้ำที่และภำรกิจขององค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพำะอุบัติภัย 
 

จากการศึกษาหน้าที่และภารกิจขององค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอุบัติภัยในบทที่  4 
และบทวิเคราะห์ในหัวข้อที่ผ่านมา  โดยสรุปหน้าที่และภารกิจของมูลนิธิกู้ภัยแบ่งออกเป็น  2  กรณี  
กล่าวคือ  หน้าที่โดยทั่วไปและหน้าที่ตามค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540  ดังต่อไปนี้ 

 
5.4.1  หน้ำที่โดยทั่วไป 
องค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอุบัติภัยนั้นต่างมีภารกิจหน้าที่ในการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย  กล่าวคือ  ช่วยเหลือผู้ยากจนหรือมรณภัย  ไร้ญาติ   ร่วมมือกับทางราชการในการ
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ประกอบสาธารณกุศลทั่วไป  ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติใหญ่หรือ
อุบัติภัยก็ตามโดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  เป็นต้นว่า  
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เนื่องจากในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นหน่วยงานภาครัฐ
ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการขาดหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ควบคุมในการปฏิบัติงานดังที่กล่าวไว้ในบทวิเคราะห์ข้อ 5.1 จึงสรุปได้ว่ามี  4 องค์กร  คือกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  โรงพยาบาล  สถานีต ารวจและมูลนิธิกู้ภัย  แต่มีเพียง  3 องค์กรที่มี
ความสัมพันธ์กันในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอุบัติภัย  กล่าวคือ  โรงพยาบาล  สถานี
ต ารวจและมูลนิธิกู้ภัย ดังต่อไปนี้ 

กรณีมีการแจ้งเหตุมาที่โรงพยาบาลโดยตรงผ่านหมายเลข 1669 ของระบบปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉิน  ศูนย์รับแจ้งของทางโรงพยาบาลจะประสานทางวิทยุไปยังมูลนิธิกู้ภัยเพ่ือบอกสถานที่เกิดเหตุ  
เมื่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยไปถึงสถานที่เกิดเหตุ  หากพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตหรือเป็น
กรณีมีอุบัติเหตุหมู่  เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยจะประเมินเหตุการณ์หากเกินความสามารถที่จะให้ความ
ช่วยเหลือจะแจ้งกลับไปยังโรงพยาบาล  เพ่ือให้น าทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลออกมา
ช่วยเหลือ ณ สถานที่เกิดเหตุต่อไป 

กรณีมีการแจ้งเหตุมาที่สถานีต ารวจผ่านหมายเลข 191  เจ้าหน้าที่ต ารวจจะประสาน
เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยเพ่ือให้ไปยังสถานที่เกิดเหตุ  หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้น าส่งโรงพยาบาลได้ทัน
หรือหากมีผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยจะได้ท าการเคลียร์จราจรบริเวณพ้ืนที่เกิดอุบัติเหตุมิให้
ติดขัดหรือเพ่ือป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ าซ้อนหรือท าร่องรอยการเฉี่ยวชนหรืออ่ืนๆ  ก่อนที่ เจ้าหน้าที่
ต ารวจจะเดินทางมาถงึ 

ในส่วนของมูลนิธิกู้ภัยจะเห็นได้ว่าเป็นองค์กรเอกชนที่ประสานงานทั้งโรงพยาบาลด้านการ
ปฐมพยาบาลและสถานีต ารวจในงานด้านนิติเวช  โดยเป็นองค์กรแรกที่เข้าไปถึงสถานที่เกิดเหตุก่อน
จึงถือได้ว่าเป็นองค์กรที่ส าคัญในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างรวดเร็ว  ทันท่วงทีเพ่ือลดการสูญเสียซึ่งชีวิตหรือทรัพย์สินของผู้ประสบภัย  อย่างไรก็ตามในการ
ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิดอุบัติภัยนั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมิได้มี
ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด  ดังนั้นด้วยข้อจ ากัดในการปฎิบัติภารกิจ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย  รัฐจึงต้องอาศัยความร่วมมือกับมูลนิธิกู้ภัยในการปฏิบัติภารกิจช่วยผู้
ประสบอุบัตภิัยดังกล่าวข้างต้น 

 
        5.4.2  หน้ำที่ตำมค ำสั่งกรมต ำรวจที่ 146/1/2540 

หน้าที่ตามค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540  อันถือว่าเป็นการช่วยปฏิบัติงานด้านนิติเวชของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  กล่าวคือช่วยดูแลเรื่องงานรักษาสภาพสถานที่ เกิดเหตุ  สภาพศพ  
พยานหลักฐาน  ชิ้นส่วนของร่างกายและวัตถุพยานและงานถ่ายสภาพศพ  สถานที่เกิดเหตุ  งานเก็บ
ศพ  ขุดศพ  ส่งศพหรือเคลื่อนย้ายวัตถุพยานเพ่ือตรวจพิสูจน์ตามค าสั่งของพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบ  งานปฐมพยาบาลและน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล  งานส่งมอบศพให้ญาติหรือฝากฝังยัง
สุสานและงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายและตกลงกับส านักงานต ารวจแห่งชาติตามที่ได้เคยกล่าว
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ไว้ข้างต้น  ซึ่งการช่วยปฏิบัติภารกิจงานด้านนิติเวชนี้ เฉพาะมูลนิธิกู้ภัยที่ได้ท าข้อตกลงในการ
ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส านักงานต ารวจแห่งชาติเท่านั้นที่มีหน้าที่นี้เพ่ิมเติมเข้ามา  ส่วน
มูลนิธิกู้ภัยที่มิได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงและกลุ่มบุคคลย่อมไม่มีอ านาจและหน้าที่ตามค าสั่งกรมต ารวจที่ 
146/1/2540  แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากมูลนิธิกู้ภัยในประเทศไทยมีหลายประเภทรวมทั้งกลุ่มบุคคล
ท าให้การปฏิบัติภารกิจด้านนิติเวชของเจ้าหน้าที่กู้ภัยมักพบปัญหากรณีต่อไปนี้ 

1)  พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุถูกท าลาย 
ดังที่ได้ศึกษามาข้างต้น  พบว่าส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่

มาถึงสถานที่เกิดเหตุหรือบางครั้งอาจมีกลุ่มพลเมืองดีที่พบการเกิดอุบัติเหตุหรือกลุ่มประชาชนอยู่ใน
สถานที่เกิดเหตุอยู่แล้ว  ซึ่งในส่วนของการปฏิบัติงานด้านนิติเวช  พยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุถือ
ว่าเป็นพยานหลักฐานส าคัญที่จะน าไปสู่การสืบสวนและสอบสวนอันเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการ
ด าเนินคดีอาญาเพราะการสืบสวนและสอบสวนมีผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างหรือท าลายกระบวน
ยุติธรรมทางอาญา  แต่มักมีปัญหาว่าพยานหลักฐานในที่ เกิด เหตุถูกท าลายเพราะความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์และไม่มีความรู้เพียงพอของเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้
ประสบอุบัติภัย  เช่น  พบรอยนิ้วมือบนร่างศพส่วนมากเป็นของเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยท าให้ยากต่อการ
พิสูจน์หาลายนิ้วมือคนร้ายหรือสภาพสถานที่เกิดเหตุถูกท าลายเพราะไม่มีการกั้นเขตก่อนที่เจ้าหน้าที่
ต ารวจจะมาถึงสถานที่ เกิดเหตุและการที่มีบุคคลเข้าไปในสถานที่ เกิดเหตุมากเกินไป  ท าให้
พยานหลักฐานถูกท าลายหรือไม่สมบูรณ์เพียงพอในการคลี่คลายคดี 

แม้ว่ามูลนิธิกู้ภัยที่มิได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติและกลุ่มบุคคล
จะมีข้อจ ากัดหรือไม่มีอ านาจหน้าที่ ในการปฏิบัติภารกิจด้านนิติ เวชตามค าสั่ งกรมต ารวจที่ 
146/1/2540  แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติกลับพบว่าเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยและกลุ่มบุคคลเหล่านี้
กลับสามารถปฏิบัติภารกิจบางส่วนได้  เช่น  เคลียร์พ้ืนที่เกิดเหตุ  ส่งศพไปชันสูตรที่โรงพยาบาล  
งานส่งมอบศพให้ญาติหรือฝากฝังยังสุสานและงานอื่นๆ  ตามที่เจ้าหน้าที่ต ารวจร้องขอและมูลนิธิกู้ภัย
ได้ตกลงกันและในบางครั้งพบว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงและมิได้อยู่ภายใต้
ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติอยู่ในสถานที่เกิดเหตุจ านวนมาก  ท าให้สถานที่เกิดเหตุอยู่ใ น
สภาพที่ไม่สมบูรณ์น ามาซึ่งการที่พยานหลักฐานถูกท าลายได้มากเช่นเดียวกัน           

เปรียบเทียบกับต่างประเทศ  ประเทศออสเตรเลียมีการก าหนดไว้ใน New South 
Wales Rescue Policy  ในเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคพ้ืนดิน  การควบคุมสถานที่เกิดเหตุ
เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นจะต้องมีการเตรียมรับมือจากเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน  ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ระดับสูงเป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานโดยตรงในที่เกิดเหตุ  เจ้าหน้าที่ในรถพยาบาลเป็นผู้ก าหนด
แผนการช่วยเหลืออย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ต ารวจระดับสูงยังคงเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น  ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้ในสถานที่เกิดเหตุจะมีบุคคลหลายฝ่ายหลายหน่วยงานเข้ามา
เกี่ยวข้องล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วในแต่ละหน่วยงานตามหน้าที่ของตน  อีกท้ังมี
เจ้าหน้าที่ต ารวจระดับสูงเป็นผู้ควบคุมสถานที่เกิดเหตุ  ดังนั้นสถานที่เกิดเหตุจึงมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น  สถานที่เกิดเหตุจึงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งเป็นข้อดีที่ประเทศไทยควรน ามา
ปรับใช้และให้ความส าคัญกับวัตถุพยานและการคุ้มครองสถานที่เกิดเหตุให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพ่ือ
ประโยชน์ในการคลี่คลายคดี 
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อย่างไรก็ตามในสถานที่เกิดเหตุจึงควรก าหนดให้มีเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น  
เช่น พนักงานสอบสวน  เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัย  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อความสะดวก  รวดเร็วในการ
ให้ความช่วยเหลือและไม่ก่อให้ เกิ ดความวุ่นวายในสถานที่ เกิดเหตุ อันจะส่งผลกระทบต่ อ
พยานหลักฐานในการคลี่คลายคดี 

2)  การปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่ทับซ้อนหรือคาบเก่ียวกัน 
กรณีมูลนิธิกู้ภัยที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติจะมีการแบ่งพ้ืนที่

ในการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างชัดเจนในแต่ละเขต  สลับสับเปลี่ยนกันไปตามเขตพ้ืนที่
รายละเอียดในภาคผนวก ค  จึงไม่เป็นปัญหาระหว่างมูลนิธิที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติเหมือนกัน  แต่เนื่องจากมีมูลนิธิกู้ภัยที่มิได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ
เกิดขึ้นมากมายและกลุ่มบุคคลท าให้ไม่มีการแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบที่ชัดเจนและไม่สามารถควบคุมได้  
จึงเกิดปัญหาการแข่งหรือแย่งกันไปรับผู้ประสบอุบัติภัยระหว่างมูลนิธิขึ้น  แต่ในต่างจังหวัดกลับไม่
ค่อยมีกรณีแย่งหรือแข่งกันปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่ทับซ้อนมากนักเนื่องจากมีมูลนิธิกู้ภัยไม่มากจึงมีการ
แบง่เขตพ้ืนที่กันอย่างชัดเจน 

เปรียบเทียบกับต่างประเทศ  กรณีประเทศออสเตรเลียมีการก าหนดไว้ใน New 
South Wales Rescue Policy  เรื่องแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบชัดเจนเป็นเขตเมืองซิดนีย์และนิวคาส
เซิ่ล  กรณีไม่ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยกู้ภัย  เจ้าหน้าที่ประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินของ
รัฐจะเรียกหน่วยกู้ภัยที่เหมาะสมที่สุดและการด าเนินงานของหน่วยกู้ภัยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ต้องผ่าน
การอนุมัติของคณะกรรมการกู้ภัยรัฐ  โดยหน่วยงานเหล่านี้ต้องได้รับการรับรองคุณภาพหรือได้รับการ
ยอมรับภายในรัฐของตน  เพราะฉะนั้นหากมีการกู้ภัยหรือช่วยเหลือข้ามเขตจะต้องได้รับอนุญาตและ
รับรองจากคณะกรรมการกู้ภัยรัฐ  ดังนั้นการที่นโยบายการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของรัฐก าหนดให้มี
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินของรัฐเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยกู้ภัยและก าหนดเรื่องการกู้ภัยข้ามเขตหรือ
ภายนอกรัฐต้องได้รับการอนุญาตและการรับรองจากคณะกรรมการกู้ภัยรัฐจึงถือว่าเป็นข้อดีในการ
จัดการปัญหาเรื่องการปฏิบัติภารกิจในเขตพ้ืนที่ทับซ้อนหรือคาบเกี่ยวกันได้ 

ผู้วิจัยเห็นว่า  1)  ในกรณีที่ยังมิได้บัญญัติกฎหมายใดขึ้นใช้เฉพาะในเรื่องนี้   ดังที่ได้
กล่าวไว้ในข้อ 5.1  ควรเห็นให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นผู้ควบคุมดูแลมูลนิธิกู้ภัย  โดยอาจต้องมี
การแบ่งพ้ืนที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจน  เช่นส านักงานใหญ่ของมูลนิธิอยู่ในเขตใดให้ใช้เขตนั้นเป็น
เกณฑ์เรื่องขอบเขตพ้ืนที่ เป็นต้น 2)  กรณีมีการตราพระราชบัญญัติขึ้นใหม่  หน้าที่และภารกิจของ
องค์กร  คือ  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภท  โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่มาจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  เช่น บุคคลากรทางการแพทย์  กระทรวง
สาธารณสุข  มีหน้าที่ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยตลอดจนวิธีการช่วยเหลือหรือปฐมพยาบาล
ที่ ถูกต้องเป็น ไปตามมาตรฐานเดียวกัน   เจ้ าหน้ าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย  
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ก าหนดกรอบแนวนโยบายในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกัน  
เจ้าหน้าที่ต ารวจ  ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีหน้าที่ในการควบคุมและประสานงานในสถานที่ เกิดเหตุ
และผู้แทนที่ได้รับเลือกจากมูลนิธิกู้ภัย  มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหน้าที่ของตน 
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5.5  ปัญหำกำรเข้ำมำควบคุมดูแลโดยรัฐ 
        

แม้ว่าองค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเป็นผู้ช่วยเหลือการด าเนินภารกิจของรัฐ  แต่มิได้
หมายความว่าจะสามารถท าได้โดยไม่มีหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติร่วมกัน  เพราะรัฐถือว่ารัฐมีหน้าที่ใน
การท าให้ภารกิจดังกล่าวลุล่วงไปได้  คือรัฐต้องท าหน้าที่แทนที่จะกระท าด้วยตนเองแต่รัฐต้องท า
หน้าที่เป็นกลไกในการเข้าไปควบคุม  ซึ่งปัจจุบันนี้รัฐไม่มีการเข้ามาควบคุมองค์กรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแต่อย่างใด มีเพียงกรณีหน้าที่ตามค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540 เท่านั้นที่รัฐเข้าไป
ควบคุมดูแลกรณีที่เกี่ยวกับงานด้านนิติเวชที่ได้ตกลงกัน  เช่น  กรณีส านักงานต ารวจแห่งชาติ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิกู้ภัยที่ให้การสนับสนุน
รายอ่ืนและมูลนิธิกู้ภัยที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องยินยอมที่จะปฏิบั ติงาน
ร่วมกับมูลนิธิกู้ภัยที่ให้การสนับสนุนรายอ่ืนโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ  หรือหากพบว่าเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
กู้ภัยมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสม  ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีสิทธิส่งตัวเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยคืน
มูลนิธิกู้ภัยต้นสังกัดได้ทันที  โดยไม่ต้องแจ้งให้มูลนิธิกู้ภัยต้นสังกัดทราบล่วงหน้าหรือส านักงานต ารวจ
แห่งชาติมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงในเรื่องการช่วยเหลือสนับสนุนการท างานของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติได้  โดยแจ้งการบอกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรให้มูลนิธิกู้ภัยอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 1 ปีโดยในข้อตกลงดังกล่าวมิได้ระบุถึงรายละเอียดอันจะยกขึ้นเป็นเหตุบอกเลิกข้อตกลงไว้   

จะเห็นได้ว่าการควบคุมดูแลโดยส านักงานต ารวจแห่งชาติตามค าสั่ งกรมต ารวจที่ 
146/1/2540  ดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการควบคุมในฐานที่รัฐเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์แต่เพียงฝ่าย
เดียวโดยไม่ปรากฏรายละเอียดการดูแลหรือสิทธิที่มูลนิธิกู้ภัยหรือเจ้าหน้าที่มูลนิธิจะได้รับจากการ
ปฏิบัติภารกิจ  เช่น  ขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยปฏิบัติภารกิจนั้นหากเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย
ใดๆ ในระหว่างปฏิบัติงานจะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากส านักงานต ารวจแห่งชาติอย่างไรใน
ฐานะที่ช่วยเจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติภารกิจดังกล่าว  ดังนั้นค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540  จึงไม่
ครอบคลุมและไม่คุ้มครองเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยในส่วนนี้หรือดูแลการท างานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัย
แต่อย่างใดทั้งที่เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือภารกิจงานด้านนิติเวชและแบ่งเบาภาระของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติได้เป็นอย่างมาก 

เปรียบเทียบกับกรณีประเทศออสเตรเลีย  New South Wales State Rescue Policy  
ก าหนดการเข้าปฏิบัติภารกิจขององค์กรเอกชนโดยมีการควบคุมดูแลจากภาครัฐ  คือต้องเป็นหน่วย
อาสาสมัครกู้ภัยที่รัฐบาลได้ให้การรับรองคุณภาพเท่านั้นจึงจะปฏิบัติภารกิจได้โดยหน่วยกู้ภัยต้อง
พร้อมปฏิบัติภารกิจ  ซึ่งหากมีกรณีที่หน่วยกู้ภัยไม่สามารถด าเนินการช่วยเหลือได้  ต้องรีบแก้ไข
ข้อบกพร่องและรายงานสรุปปัญหาส่งไปยังคณะกรรมการกู้ภัยอ าเภอส าหรับใช้ อ้างอิงต่อ
คณะกรรมการกู้ภัยรัฐเพ่ือพิจารณาส าหรับการให้การรับรองในคราวต่อไป  อีกทั้งมีข้อก าหนดที่รัฐ
ควบคุมดูแลก่อนที่หน่วยกู้ภัยจะได้รับการรับรองคุณภาพ  คือ  การประเมินการรับรองสถานะที่ผ่าน
การอนุมัติเพ่ือให้สิทธิแก่หน่วยกู้ภัยในการท าการฝึกอบรม  จัดซื้ออุปกรณ์  สิ่งอ านวยความสะดวก
และพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติการ  ก่อนที่หน่วยกู้ภัยจะได้รับการประเมินการรับรอง  หน่วยกู้ภัยนั้น
ไม่มีสิทธิปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยต้องรับผิดชอบต่อ
หน่วยกู้ภัยต้นสังกัดของตน  นอกจากนี้ยังถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละองค์กรที่ได้รับ
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การรับรองที่ต้องตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าองค์กรมีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในทุกด้าน  
เหมาะสมที่จะได้รับการรับรองและมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย   

ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น  1) ในกรณีที่ยังมิได้บัญญัติกฎหมายใดขึ้นใช้เฉพาะในเรื่องนี้  ให้
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นผู้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ กรณีมูลนิธิใดฝ่าฝืนใช้อ านาจเหนือ
นอกจากที่รัฐก าหนด  เช่น การใช้ไซเรนโดยไม่จ าเป็นอาจได้รับการว่ากล่าวตักเตือนหรือหาก
เจ้าหน้าที่มูลนิธิใดท าละเมิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประสบภัย  นอกจากเจ้าหน้าที่และมูลนิธิ
จะเป็นผู้รับผิดแล้วส านักงานต ารวจแห่งชาติยังต้องร่วมรับผิดในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแล
มูลนิธิกู้ภัย 2)  กรณีมีการตราพระราชบัญญัติขึ้นใหม่  หากมูลนิธิกู้ภัยใดไม่ท าตามกฎเกณฑ์ย่อมมี
ความผิดและไม่ได้รับการยอมรับ  เช่น ไม่อบรมเจ้าหน้าที่ตามข้อตกลง  หากสอบสวนแล้วมีความผิด
ต้องถูกถอดจากทะเบียนอนุญาตหรือกรณีเจ้าหน้าที่มูลนิธิท าผิดจริยธรรม  เช่น ขโมยทรัพย์สินหรือ
ท าละเมิดต่อผู้ประสบภัยต้องถูกปลดออกและไม่สามารถเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิใดได้อีกภายใน 5 ปี อีก
ทั้งรัฐต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือร่วมรับผิดทางละเมิดต่อผู้ประสบภัยในฐานะที่
เป็นองค์กรในการควบคุมดูแลมูลนิธิกู้ภัยอีกด้วย 
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บทท่ี  6 

   
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1  บทสรุป 
 

วิทยานิพนธ์เรื่องมาตรการในการจัดท าบริการสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ศึกษา
กรณีมูลนิธิกู้ภัยเฉพาะอุบัติภัย  ผู้วิจัยได้ศึกษาจากปัญหาข้อเท็จจริงขององค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันและพบว่าไม่มีบทบัญญัติกฎหมายหรือระเบียบใดควบคุมการปฏิบัติงานของ
มูลนิธิกู้ภัยที่มีอยู่มากมาย  มีเพียงค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540  โดยค าสั่งของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติดังกล่าวได้วางกรอบการปฏิบัติภารกิจงานด้านนิติเวชของมูลนิธิกู้ภัยที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  กล่าวคือ  มูลนิธิร่วมกตัญญูและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเท่านั้น  แต่อย่างไรก็ตาม
ค าสั่งดังกล่าวมิได้ครอบคลุมถึงมูลนิธิกู้ภัยที่มิได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติและ
กลุ่มบุคคลซึ่งมีอยู่มากมายในปัจจุบันส่งผลท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา  หากมีการจัดระเบียบมูลนิธิ
กู้ภัยและกลุ่มบุคคลเหล่านี้ขึ้นใหม่โดยการตราเป็นพระราชบัญญัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยมูลนิธิ
กู้ภัย  มีองค์กรกลางในการประสานงานและควบคุมดูแลก็จะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยโดย
มูลนิธิกู้ภัยตั้งแต่วิวัฒนาการ  ประวัติความเป็นมาและภารกิจขององค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งแต่
อดีตจนกระทั่ งมีการปฏิบัติภารกิจร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติตามค าสั่งกรมต ารวจที่ 
146/1/2540 ดังเช่นในปัจจุบัน  สามารถสรุปปัญหาไดด้ังต่อไปนี้ 

 
6.1.1  กำรขำดหน่วยงำนที่ควบคุมดูแลองค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพำะอุบัติภัย            
เนื่องจากสถานะขององค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีความแตกต่างกัน  ท าให้การปฏิบัติ

ภารกิจในการท างานค่อนข้างมีความหลากหลาย  มีทั้งภารกิจหน้าที่โดยทั่วไปและหน้าที่ตามค าสั่ง
กรมต ารวจที่ 146/1/2540  ดังที่ได้วิเคราะห์ในบทที่ 5 ว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างมีความสัมพันธ์กันตามหน้าที่ของแต่ละองค์กร  จึงต้องอาศัยความร่วมมือ
จากมูลนิธิกู้ภัยในการปฏิบัติภารกิจของรัฐแต่ก็มีปัญหาในเรื่องการขาดหน่วยงานในการควบคุมดูแล  
ท าให้การด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วเท่าที่ควรและไม่มีความเป็นระเบียบเรีนบร้อยใน
สังคม 

       
6.1.2  สถำนะและรูปแบบขององค์กรที่ท ำหน้ำที่ในกำรกู้ภัย 
องค์กรช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยมีทั้งองค์กรที่เป็นมูลนิธิกู้ภัยและกลุ่มบุคคล  ดังนั้นท าให้

การท างานมีลักษณะค่อนข้างหลากหลายแตกต่างกันไปและภายใต้ความหลากหลายและความ
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แตกต่างของสถานะองค์กรดังกล่าวนี้เป็นปัญหา  คือ  วัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กรต่างมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน  คือการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  แต่มีเพียงองค์กรที่เป็นมูลนิธิใหญ่บางมูลนิธิเท่านั้นที่มีภารกิจ
เพ่ิมเติมเข้าไป  คือ ภารกิจงานด้านนิติเวชของส านักงานต ารวจแห่งชาติตามค าสั่งกรมต ารวจที่ 
146/1/2540  จากความหลากหลายและความแตกต่างทางสถานะดังกล่าวท าให้เกิดความวุ่นวายหรือ
สับสนในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจงานของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาตินั่นเอง 

 
6.1.3  คุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ำมำเป็นเจ้ำหน้ำที่มูลนิธิกู้ภัย 
จากการศึกษาข้อเท็จจริงพบว่ามูลนิธิกู้ภัยมิได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่แน่นอนเรื่อง

คุณสมบัติของ  บุคคลที่จะเข้ามาท างานให้กับมูลนิธิเป็นต้นว่าเรื่องอายุ  การฝึกอบรม  สภาพร่างกาย
หรือสภาวะทางจิตใจที่พร้อมจะเข้ามาปฏิบัติงานกับมูลนิธิอีกท้ังลักษณะต้องห้าม  เช่น  ติดยาเสพติด  
สุรา วิกลจริตหรือสติฟ่ันเฟือนเป็นต้น  การที่มิได้มีการก าหนดคุณสมบัติของบุคคลให้ชัดเจนท าให้เกิด
ปัญหาในเรื่องตัวบุคคลซึ่งใครจะเข้ามาท าก็ได้กรณีนี้อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหาย
โดยตรงต่อทรัพย์สินและที่ส าคัญมากกว่าคือชีวิตของผู้ประสบภัยแทนที่จะเป็นการเข้าไปช่วยเหลือ
อาจเป็นการเข้าไปซ้ าเติมผู้ประสบภัยได้และอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านจริยธรรมตามมา  เช่น  มี
มิจฉาชีพแฝงตัวมาท าให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหายและลดทอนความไว้วางใจในการปฎิบัติภารกิจ
ช่วยงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ   ดังนั้นการก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามาเป็น
เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการคัดครองบุคคลได้ดีในระดับหนึ่งด้วย 

 
6.1.4  หน้ำที่และภำรกิจขององค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพำะอุบัติภัย 
โดยสรุปหน้าที่และภารกิจของมูลนิธิกู้ภัยแบ่งออกเป็น  2  กรณี  กล่าวคือ  หน้าที่โดยทั่วไป

และหน้าที่ตามค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540  ดังต่อไปนี้ 
1)  หน้าที่โดยทั่วไป 
องค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอุบัติภัยนั้นต่างมีภารกิจหน้าที่ ในการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  กล่าวคือ  ช่วยเหลือผู้ยากจนหรือมรณภัย  ไร้ญาติ  ร่วมมือกับทางราชการใน
การประกอบสาธารณกุศลทั่วไป  ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติใหญ่
หรืออุบัติภัยก็ตามโดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  เป็นต้นว่า  
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เนื่องจากในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นหน่วยงานภาครัฐ
ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุแห่งข้อจ ากัดในการ
ปฏิบัติงานดังที่กล่าวไว้ในบทวิเคราะห์ข้อ 5.1 จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย  สรุปได้ว่ามี  4 องค์กร  คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โรงพยาบาล  สถานี
ต ารวจและมูลนิธิกู้ภัย  แต่มีเพียง  3 องค์กรที่มีความสัมพันธ์กันในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โดยเฉพาะอุบัติภัย  กล่าวคือ  โรงพยาบาล  สถานีต ารวจและมูลนิธิ 
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2)  หน้าที่ตามค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540 
การช่วยปฏิบัติภารกิจงานด้านนิติเวชนี้เฉพาะมูลนิธิกู้ภัยที่ได้ท าข้อตกลงในการ

ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส านักงานต ารวจแห่งชาติเท่านั้นที่มีหน้าที่นี้เพิ่มเติมเข้ามา  ส่วน
มูลนิธิกู้ภัยที่มิได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงและกลุ่มบุคคลย่อมไม่มีอ านาจและหน้าที่ตามค าสั่งกรมต ารวจที่ 
146/1/2540  แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากมูลนิธิกู้ภัยในประเทศไทยมีหลายประเภทรวมทั้งกลุ่มบุคคล
ท าให้การปฏิบัติภารกิจด้านนิติเวชของเจ้าหน้าที่กู้ภัยมักพบปัญหากรณีต่อไปนี้ 

(1)  พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุถูกท าลาย  ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยเป็น
บุคคลกลุ่มแรกที่มาถึงสถานที่เกิดเหตุหรืออาจมีกลุ่มประชาชนอยู่ในสถานที่เกิดเหตุอยู่แล้ว  ซึ่งใน
ส่วนของการปฏิบัติงานด้านนิติเวช  พยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุถือว่าเป็นพยานหลักฐานส าคัญ
ที่จะน าไปสู่การสืบสวนและสอบสวนอันเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการด าเนินคดีอาญาแต่มักมีปัญหาว่า
พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุถูกท าลายเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และไม่มีความรู้ เพียงพอของ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย   ท าให้พยานหลักฐานถูกท าลาย
หรือไม่สมบูรณ์เพียงพอในการคลี่คลายคดี 

(2)  การปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่ทับซ้อนหรือคาบเก่ียวกัน 
กรณีมูลนิธิกู้ภัยที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติจะมีการแบ่ง

พ้ืนที่ในการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างชัดเจนในแต่ละเขต  จึงไม่เป็นปัญหาระหว่างมูลนิธิ
ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติเหมือนกัน  แต่เนื่องจากมีมูลนิธิกู้ภัยที่มิได้อยู่
ภายใต้ข้อตกลงของส านักงานต ารวจแห่งชาติเกิดขึ้นมากมายและกลุ่มบุคคลท าให้ไม่มีการแบ่งพ้ืนที่
รับผิดชอบที่ชัดเจนและไม่สามารถควบคุมได้  จึงเกิดปัญหาการแข่งหรือแย่งกันไปรับผู้ประสบอุบัติภัย
ระหว่างมูลนิธิขึ้น  แต่ในต่างจังหวัดกลับไม่ค่อยมีกรณีแย่งหรือแข่งกันปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่ทับซ้อน
มากนักเนื่องจากมีมูลนิธิกู้ภัยไม่มากจึงมีการแบ่งเขตพ้ืนที่กันอย่างชัดเจน 

          
6.1.5  กำรเข้ำมำควบคุมดูแลโดยรัฐ 
รัฐมีหน้าที่ในการท าให้ภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยลุล่วงไปได้  คือรัฐต้องท าหน้าที่

เป็นกลไกในการเข้าไปควบคุม  ซึ่งปัจจุบันนี้รัฐไม่มีการเข้ามาควบคุมองค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่
อย่างใด  มีเพียงหน้าที่ตามค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540  เท่านั้นที่รัฐเข้าไปควบคุมดูแลกรณีที่
เกี่ยวกับงานด้านนิติเวชที่ได้ตกลงกันดังที่ได้ศึกษามาแล้วข้างต้นในบทที่ 4  ซึ่งเป็นการควบคุมในฐาน
ที่รัฐเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่ปรากฏรายละเอียดการดูแลหรือสิทธิที่มูลนิธิกู้ภัย
หรือเจ้าหน้าที่มูลนิธิจะได้รับจากการปฏิบัติภารกิจ  ดังนั้นค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540  จึงไม่
ครอบคลุมและไม่คุ้มครองเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยในส่วนนี้หรือดูแลการท างานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัย
แต่อย่างใดทั้งที่เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือภารกิจงานด้านนิติเวชและแบ่งเบาภาระของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติได้เป็นอย่างมาก 
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6.2  ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาปัญหาในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าบริการ
สาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยศึกษากรณีมูลนิธิกู้ภัยเฉพาะอุบัติภัยนั้น  เห็นได้ว่ายังไม่มี
กฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะในการช่วยปฏิบัติภารกิจของรัฐ  มี
เพียงค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540  ที่ใช้บังคับกับองค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยบางประเภทเท่านั้น  
ทั้งนี้หากพิเคราะห์ถึงหลักการจัดท าบริการสาธารณะและหลักมนุษยธรรม  ตลอดจนบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องแล้วจึงขอเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเป็น 2 แนวทาง ได้แก่  กรณีมีการตราพระราชบัญญัติ
เฉพาะเกี่ยวกับองค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัย  และกรณีมิได้ออกบทบัญญัติเฉพาะขึ้นใหม่  ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
6.2.1  กรณีมิได้ออกบทบัญญัติเฉพำะขึ้นใหม่ 
ในกรณีที่ยังมิได้บัญญัติกฎหมายใดขึ้นใช้เฉพาะในเรื่องนี้  หากจะยังคงใช้แบบเดิมที่มีอยู่เห็นว่า  

ควรให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลเรื่องนี้  เนื่องจากเป็นภารกิจของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติโดยตรงตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 มาตรา 5 เรื่องในอ านาจหน้าที่ของโรงพยาบาลต ารวจ  (๓๐)  โรงพยาบาลต ารวจ มี
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  ง) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติเวช  การชันสูตรพลิกศพ  การตรวจพิสูจน์และ
ค้นคว้าหาหลักฐานซึ่งเกี่ยวกับหลักวิชาแพทย์และนิติเวชศาสตร์ในบุคคลที่มีชีวิต  ศพ  เศษหรือส่วน
ของศพ  อีกทั้งมีการควบคุมดูแลองค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยบางประเภทอยู่แล้วตามค าสั่งกรม
ต ารวจที่ 146/1/2540 ที่มีอยู่เดิม  ดังนั้นจึงควรวางหลักใหม่โดยให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็น
องค์กรควบคุมดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเพ่ือให้การประสานงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

 
6.2.2  กรณีมีกำรตรำพระรำชบัญญัติเฉพำะเกี่ยวกับองค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
พระราชบัญญัตินี้ต้องมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ กล่าวคือ  

1)   ค าจ ากัดความของมูลนิธิกู้ภัย  หมายถึง  การรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจิตสาธารณะ
ในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น  โดยมีองค์ประกอบส าคัญดังต่อไปนี้ 

(1)  จดทะเบียนมูลนิธิถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ
ลงทะเบียนเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(2) พาหนะที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและได้รับอนุญาตจากส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติและกรมการขนส่ง 

(3)  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทีเ่หมาะสมและเพียงพอ 
(4) ขั้นตอน  การด าเนินงานและการฝึกอบรม 
2)   คุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัย 

(1) บุคคลที่จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป  ไม่มี
ลักษณะต้องห้าม  ติดสุราหรือยาเสพติดให้โทษ  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน  ไม่เจ็บป่วย
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หรือเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาในการช่วยปฏิบัติภารกิจและมีความพร้อมในการท างานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

(2) ต้องได้รับการฝึกอบรมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามที่มูลนิธิกู้ภัย
ก าหนดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและต้องได้รับประจ าตัวเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยเพ่ือให้
เป็นที่เชื่อถือแก่ผู้ประสบภัยหรือประชาชนว่าเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ  ไม่ใช่เป็นบุคคลใดๆ แอบอ้างมา  

3) หน้าที่และภารกิจขององค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอุบัติภัย 
หน้าที่และภารกิจขององค์กร  คือ  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทโดยให้

มีการจัดตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการกู้ภัยเป็นผู้ควบคุมดูแล  โดยคณะกรรมการต้องเป็นบุคคลที่มา
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ได้แก่ 

(1) บุคคลากรทางการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข   
มีหน้าที่ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัย  ตลอดจนวิธีการช่วยเหลือหรือ

ปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
(2) เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย 
มีหน้าที่ก าหนดกรอบแนวนโยบายในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ร่วมกับ 
(3) เจ้าหน้าที่ต ารวจ  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
มีหน้าที่ในการควบคุมและประสานงานในสถานที่เกิดเหตุ 
(4)  ผู้แทนที่ได้รับเลือกจากมูลนิธิกู้ภัย  มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตาม

หน้าที่ของตน 
4)  ความรับผิดและบทลงโทษ 
หากมูลนิธิกู้ภัยใดไม่ท าตามกฎเกณฑ์ย่อมมีความผิดและไม่ได้รับการยอมรับ  

เช่น ไม่อบรมเจ้าหน้าที่ตามข้อตกลง  หากสอบสวนแล้วมีความผิดต้องถูกถอดจากทะเบียนอนุญาต
หรือกรณีเจ้าหน้าที่มูลนิธิท าผิดจริยธรรม  เช่น ขโมยทรัพย์สินหรือท าละเมิดต่อผู้ประสบภัยต้องถูก
ปลดออกและไม่สามารถเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิใดได้อีกภายใน 5 ปี อีกทั้งรัฐต้องมีส่วนร่วมในการรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายหรือร่วมรับผิดทางละเมิดต่อผู้ประสบภัยในฐานะที่เป็นองค์กรในการควบคุมดูแล
มูลนิธิกู้ภัยอีกด้วย 

ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว  ซึ่งน่าจะเป็นทางออกในการจัด
ระเบียบมูลนิธิกู้ภัยให้เกิดความเป็นระเบียบร้อยในการปฏิบัติภารกิจของรัฐในการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุภัยเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์ต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัยมากท่ีสุด 
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ภำคผนวก ก 
   

ค ำสั่งกรมต ำรวจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของมูลนธิิ 
ที่จะเข้ำร่วมปฏบิัติงำนกบัส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
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ค ำสั่งกรมต ำรวจ 
ที่  146/1/2540 

เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของมูลนธิิที่จะให้กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ของกองก ำกับกำรฝ่ำยพิเศษ สถำบันนิติเวชวิทยำ   

ส ำนักงำนแพทย์ใหญ่ กรมต ำรวจ 
 

-------------------------------------- 
  

เนื่องจากได้มีการจัดตั้งกองก ากับการก ากับการฝ่ายพิเศษ  สังกัดสถาบันนิติเวชวิทยา  
ส านักงานแพทย์ใหญ่  กรมต ารวจขึ้นเพ่ือท าหน้าที่รักษาสภาพศพ  ตรวจพิสูจน์  ปฐมพยาบาล
ผู้บาดเจ็บ  รักษาสภาพสถานที่เกิดเหตุ  ทั้งนี้โดยมีมูลนิธิเข้าร่วมสนับสนุนปฏิบัติงานของกองก ากับ
การฝ่ายพิเศษ  สถาบันนิติเวชวิทยา  เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  จึงเห็นสมควรวางหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของมูลนิธิที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกองก ากับการฝ่ายพิเศษ  สถาบันนิติเวชวิทยา  ส านักงานแพทย์ใหญ่  กรมต ารวจ  ไว้ดังต่อไปนี้ 

1.  มูลนิธิที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองก ากับการฝ่ายพิเศษ  สถาบันนิติเวช
วิทยา  จะต้องท าข้อตกลงการช่วยเหลือสนับสนุนการท างานของกองก ากับการฝ่ายพิเศษ  สถาบัน
นิติเวชวิทยาก่อน 

2.  คุณสมบัติของมูลนิธิที่จะให้การสนับสนุน  มีดังนี ้
2.1 มีสถานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือในเขตปริมณฑล  5  จังหวัด  ได้แก่  

จังหวัดปทุมธานี  นนทบุรี  นครปฐม  สมุทรปราการและสมุทรสาคร  โดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่ง
เป็นสถานที่ตั้งของมูลนิธิเป็นของตนเอง  โดยปลอดจากภาระผูกพัน 

2.2 ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมาไม่น้อยกว่าสามปี  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยและอุบัติเหตุต่าง ๆ  และมีตรามูลนิธิเป็นของตนเอง 

2.3 มีศูนย์วิทยุสื่อสารโดยถูกต้องตามกฎหมายและต้องสามารถติดต่อสื่อสารกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน  ไม่ชักช้าและเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 

2.4 มียานพาหนะเป็นรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ตามที่สถาบันนิติ เวชวิทยาก าหนด  
ยานพาหนะดังกล่าวใช้งานได้ดี  มีอายุการใช้งานไม่เกินเจ็ดปีเพ่ือให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กองก ากับการฝ่ายพิเศษ  สถาบันนิติเวชวิทยาจ านวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคันพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงและ
พนักงานประจ ารถ สองคนต่อหนึ่งคันโดยเป็นพนักงานขบัรถหนึ่งคน 

2.5 มีพนักงานประจ าที่รับเงินเดือนจากมูลนิธิไม่น้อยกว่าห้าสิบคน 
2.6 มีทรัพย์สินไม่น้อยกว่ายี่สิบล้านบาทและต้องมีเงินสดส ารองในธนาคารไม่ต่ ากว่าห้า

ล้านบาท 
2.7  พนักงานประจ าของมูลนิธิ  จะต้องผ่านการอบรมจากสถาบันนิติเวชวิทยาก่อนที่จะ

เข้ามาสนับสนุนการการปฏิบัติงานของกองก ากับการฝ่ายพิเศษ  สถาบันนิติเวชวิทยา   
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2.8  เครื่องแบบของพนักงานมูลนิธิ  จะต้องเป็นลักษณะเดียวกันกับแบบที่ทางสถาบัน
นิติเวชวิทยา  ส านักงานแพทย์ใหญ่  กรมต ารวจก าหนด 

2.9  สีและเครื่องหมายของยานพาหนะที่ใช้ในการสนับสนุนการการปฏิบัติงานของกอง
ก ากับการฝ่ายพิเศษ  สถาบันนิติเวชวิทยา  จะต้องเป็นไปตามที่สถาบันนิติเวชวิทยา  ส านักงานแพทย์
ใหญ่  กรมต ารวจก าหนด 

3.   มูลนิธิอ่ืนที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนการการปฏิบัติงานของกองก ากับการฝ่ายพิเศษ  
สถาบันนิติเวชวิทยา  ส านักงานแพทย์ใหญ่  กรมต ารวจ  ในพ้ืนที่ที่มูลนิธิคู่สัญญาเดิมกับสถาบัน
นิติเวชวิทยา  ส านักงานแพทย์ใหญ่  กรมต ารวจ  ได้ให้การสนับสนุนก่อนแล้วให้เข้าร่วมได้ในฐานะ
สนับสนุนมูลนิธิคู่สัญญาเดิมท่ีเข้าร่วมปฏิบัติอยู่ก่อนแล้ว 

4.  หากมูลนิธิใดปฏิบัติงานในด้านการสนับสนุนการการปฏิบัติงานของกองก ากับการฝ่าย
พิเศษ  สถาบันนิติเวชวิทยา  ส านักงานแพทย์ใหญ่  กรมต ารวจ  บกพร่องหรือไม่สามารถปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นในภายหลังจากท่ีได้เข้า
มาให้การสนับสนุนแล้ว  ให้สถาบันนิติเวชวิทยา  ส านักงานแพทย์ใหญ่  กรมต ารวจมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาหรือข้อตกลงที่ ได้ท าไว้กับมูลนิธินั้ นๆ  ได้ทั นที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2538  เป็นต้นไป 

 
สั่ง ณ วันที่  31  มกราคม  พ.ศ. 2540 

พลต ารวจเอกประชา  พรหมนอก 
 (ประชา  พรหมนอก) 

อธิบดีกรมต ารวจ 
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ภำคผนวก ข 
 

ข้อตกลงระหว่ำง สถำบันนิติเวชวิทยำ ส ำนักงำนแพทย์ใหญ่ กรมต ำรวจ 
กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (และมลูนิธิร่วมกตัญญู) เรื่องกำรช่วยเหลือ 

สนับสนุนกำรท ำงำนของฝ่ำยพิเศษ สถำบันนิติเวชวิทยำ  
ส ำนักงำนแพทย์ใหญ่ กรมต ำรวจ 
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ข้อตกลงระหว่ำง สถำบันนิติเวชวิทยำ ส ำนักงำนแพทย์ใหญ่ กรมต ำรวจ 

กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (และมลูนิธิร่วมกตัญญู) เรื่องกำรช่วยเหลือ 
สนับสนุนกำรท ำงำนของฝ่ำยพิเศษ สถำบันนิติเวชวิทยำ  

ส ำนักงำนแพทย์ใหญ่ กรมต ำรวจ 
 

                                  -------------------------------------------------------- 
 

ข้อตกลง ฉบับนี้ท าขึ้นที่  สถาบันนิติเวชวิทยา  ส านักงานแพทย์ใหญ่  กรมต ารวจ  ถนนอังรี
ดูนังต์แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ. 2537  ระหว่าง
สถาบันนิติเวชวิทยา  ส านักงานแพทย์ใหญ่  กรมต ารวจ  โดยมีพลต ารวจตรีอุดม  รัตนพาณิชย์กิจ  ผู้
บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา  ส านักงานแพทย์ใหญ่  กรมต ารวจ  ผู้รับอนุญาตตามความเห็นชอบ
ของกรมต ารวจลงวันที่   2  สิงหาคม  พ .ศ . 2537  ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้ เรียกว่า  “ผู้รับการ
สนับสนุน”  ฝ่ายหนึ่งกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  โดยนาย……………..(มูลนิธิร่วมกตัญญู  โดยนายสุรินทร์  สู่
สวัสดิ์)  ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของ  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  (มูลนิธิร่วมกตัญญู
และตามหนังสือมอบอ านาจของมูลนิธิร่วมกตัญญู)  ที่แนบท้ายข้อตกลงนี้  ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้
เรียกว่า  “ผู้ให้การสนับสนุน”  อีกฝ่ายหนึ่ง  ทั้งสองฝ่ายได้ท าข้อตกลงกัน  มีข้อความต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ผู้ให้การสนับสนุนตกลงให้พนักงาน  ยานพาหนะ  อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ของ
ผู้ให้การสนับสนุนมาช่วยเหลือสนับสนุนการท างานของฝ่ายพิเศษ  ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบัน
นิติเวชวิทยา  ส านักงานแพทย์ใหญ่  กรมต ารวจ  โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ  และหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ  ทั้งสิ้น 

ข้อ 2  ผู้ให้การสนับสนุนตกลงช่วยเหลือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานตามข้อ 1  ของ
ผู้รับการสนับสนุน  ดังนี้ 

2.1  งานรักษาในเรื่องงานรักษาสภาพสถานที่เกิดเหตุ  สภาพศพ  ชิ้นส่วนของร่างกายและ
วัตถพุยาน 

2.2  งานถ่ายสภาพศพ  ชิ้นส่วนของร่างกาย  วัตถุพยานและสถานที่เกิดเหตุ   
2.3  งานเก็บศพ  ขุดศพ  ส่งศพหรือเคลื่อนย้ายวัตถุพยาน  เพ่ือตรวจพิสูจน์ให้ปฏิบัติตาม

ค าสั่งของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ   
2.4  งานปฐมพยาบาลและน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล   
2.5  งานส่งมอบศพให้ญาติหรือฝากฝังยังสุสาน 
2.6  งานอ่ืนๆ  ตามที่ผู้รับการสนับสนุนร้องขอและผู้ให้การสนับสนุนตกลง 
ข้อ 3  ผู้ให้การสนับสนุนตกลงช่วยเหลือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานตามข้อ 1  ของ

ผู้รับการสนับสนุนภายในขอบเขตรับผิดชอบ  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายข้อตกลงนี้ 
การจัดพนักงาน  ยานพาหนะ  อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้  ในการเข้าท าการช่วยเหลือ

สนับสนุนให้เป็นไปตามที่ผู้ให้การสนับสนุนกับผู้รับการสนับสนุนตกลงกัน  
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ข้อ 4  กรณีเกิดอุบัติภัยร้ายแรง  ผู้รับการสนับสนุนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วน
ต้องร้องขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ให้การสนับสนุนรายอ่ืนด้วย  ผู้ให้การสนับสนุนตกลง
ยินยอมปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้ให้การสนับสนุนรายอื่น  โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ 

ข้อ 5  ผู้รับการสนับสนุนมีอ านาจส่งคืนตัวพนักงานผู้ให้การสนับสนุนที่เห็นว่ามีพฤติการณ์ที่
ไม่เหมาะสมได้ทันที  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ให้การสนับสนุนทราบล่วงหน้า 

ข้อ 6  กรณีพนักงานของผู้ให้การสนับสนุนกระท าความผิดอาญาและหรือกระท าละเมิด
ในทางแพ่ง  ผู้ให้การสนับสนุนตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในผลของการกระท าของพนักงานของผู้ให้การ
สนับสนุนในทุกกรณีและโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น 

ข้อ 7  ผู้ให้การสนับสนุนและผู้รับการสนับสนุนมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงนี้ได้  โดยการแจ้งบอก
เลิกให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

ข้อตกลงนี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  ทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่ง
ฉบับและต่างเข้าใจในข้อความในข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้า
พยาน 

 
ลงชื่อ……………………………………ผู้ให้การสนับสนุน 

      (…………………………………..) 

ลงชื่อ…..……..………………..........ผู้รับการสนับสนุน 

     (………...…………………………) 
 

ลงชื่อ…………………………………..พยาน 

      (……………..……………………) 

ลงชื่อ…..……………………………...พยาน 

      (…………..…………………….)        
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ภำคผนวก ค 
 

เขตพื้นท่ีรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนของมูลนิธิร่วมกตัญญ ู
 

อาสาสมัครของมูลนิธิร่วมกตัญญู  จะมีการแบ่งเขตท้องที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยแบ่งความรับผิดชอบตาม
กองบัญชาการต ารวจนครบาลและการปฏิบัติงานอยู่ในความครอบคลุมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  สถาบัน
นิติเวช  ส านักงานแพทย์ใหญ่  ส านักงานต ารวจ  แบ่งเป็น  3  เขตดังนี ้

1.  เขตรับผิดชอบตามกองบังคับการต ารวจนครบาลพระนครเหนือ  (บก.น.เหนือ) 
2.  เขตรับผิดชอบตามกองบังคับการต ารวจนครบาลพระนครใต้  (บก.น.ใต้) 
3.  เขตรับผิดชอบตามกองบังคับการต ารวจนครบาลธนบุรี  (บก.น.ธนบุรี) 
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ กองบังคับการต ารวจนครบาลพระนครเหนือ  แบ่งเขตย่อยๆ  ออกเป็น  

11  เขต  รวมทั้งเขตปริมณฑล  คือ 
เขตที่  1   ได้แก่  เขตท้องที่สน.จักรวรรดิ,  สน.ส าราญราษฎร์,  สน.นางเลิ้ง,  สน.ชนะสงคราม 
เขตท่ี  2  ได้แก่  เขตท้องที่สน.พญาไท,  สน.ดินแดง,  สน.สามเสน,  สน.ดุสิต 
เขตที่  3  ได้แก่  เขตท้องที่สน.ห้วยขวาง,  สน.สุทธิสาร,  สน.มักกะสันและถนนสายรัชดา 
เขตท่ี  4  ได้แก่  เขตท้องที่สน.บางซื่อ,  สน.พหลโยธิน,  สน.โชคชัยและถนนสายวิภาวดี 
เขตท่ี  5  ได้แก่  เขตท้องที่สน.ประชาชื่น,  สน.เตาปูน,  สน.ประชานิเวศน์ 
เขตท่ี  6  ได้แก่   เขตท้องที่สน.ทุ่งสองห้อง,  สน.ดอนเมือง,  สน.อ.คูคต,  สน.อ.ล าลูกกา 
เขตท่ี  7  ได้แก่  เขตท้องที่สน.บางเขน,  สน.บางชัน,  สน.คันนายาว,  สน.โคกคราม 
เขตท่ี  8  ได้แก่  เขตท้องที่สน.หัวหมาก,  สน.ลาดพร้าว,  สน.บึงกุ่ม,  สน.วังทองหลาง 
เขตท่ี  9  ได้แก่  เขตท้องที่สน.นิมิตใหม่,  สน.หนองจอก,  สน.ล าหิน,  สน.สวุินทวงศ์ 
เขตท่ี 10 ได้แก่  เขตท้องที่สน.ต.ปากคลองรังสิต,  สน.อ.ปทุมธานี,  สน.อ.คลองหลวง 
เขตที่ 11 ได้แก่  เขตท้องที่สน.อ.ปากเกร็ด,  สน.ต.บางศรีเมือง,  สน.อ.นพวงศ์,  สน.อ.บางกรวย,    
           สภ.อ.ไทรน้อย,  สภ.อ.บางบัวทอง 
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ กองบังคับการต ารวจนครบาลพระนครใต้และกองบังคับการต ารวจนครบาล

ธนบุรี  แบ่งเขตย่อยๆ  ออกเป็น  11  เขต  รวมทั้งเขตปริมณฑล  คือ 
เขตท่ี 12  ได้แก่  เขตท้องที่สน.อุดมสุข,  สน.ลาดกระบัง,  สน.จระเข้น้อย,  สน.ร่มเกล้า 
เขตท่ี 13  ได้แก่  เขตท้องที่สน.ทุ่งมหาเมฆ,  สน.บางโพงพาง,  สน.วัดพระยาไกร 
เขตท่ี 14  ได้แก่  เขตท้องที่สน.ปทุมวัน,  สน.ลุมพินี,  สน.ยานนาวา,  สน.พลับพลาไชย 1,   
              สน.พลับพลาไชย  2  
เขตท่ี 15  ได้แก่  เขตท้องที่สน.ทองหล่อ,  สน.คลองตัน,  สน.ประเวศทางด่วนชั้นที่  1   
เขตท่ี 16  ได้แก่  เขตท้องที่สน.พระโขนง,  สน.บางนา,  สน.บางพลี,  สน.อ.ส าโรงเหนือ 
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เขตท่ี 17  ได้แก่  เขตท้องที่สน.ภาษีเจริญ,  สน.ส าเหร่,  สน.บุคคโล,  สน.ตลาดพลู,   
             สน.บางยี่เรือ 
เขตท่ี 18 ได้แก่  เขตท้องที่สน.สมเด็จเจ้าพระยา,  สน.ปากคลองสาน,  สน.บุปผาราม,   
             สน.บางกอกใหญ่ 
เขตท่ี 19  ได้แก่  เขตท้องที่สน.ตลิ่งชัน,  สน.บางพลัด,  สน.บางยี่เรือ,  สน.บางกอกน้อย 
เขตที่  20  ได้แก่  เขตท้องที่สน.หลักสอง,  สน.หนองแขม,  สน.หนองค้างพลู,  สน.เพชรเกษม 
เขตที่  21  ได้แก่  เขตท้องที่สน.ราษฎร์บูรณะ,  สน.ทุ่งครุ,  สน.บางคอแหลม,  สน.พระประแดง     
เขตที่ 22  ได้แก่  เขตท้องที่สน.บางมด,  สน.ท่าข้าม,  สน.บางบอน,  สน.บางขุนเทียน,   
             สภ.อ.แสมด า,  สภ.กิ่งอ.พุทธมณฑล,  สภ.อ.สามพราน,  สภ.ต.โพธิ์แก้ว,   
             สภ.อ.กระทุ่มแบน   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ ชื่อสกุล นางสาวชณเกตุ  แผ่วงค์ 
 
ประวัติการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2551 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน                       นิติกร  กองความเสมอภาคระหว่างเพศ   
                                                         กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว   
                                                         กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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