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ประกาศสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

เรื่อง ให้ใช้คู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำารวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปรามในสถานีตำารวจ

	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	มีภ�รกิจสำ�คัญในก�รป้องกันปร�บปร�มอ�ชญ�กรรม	ซึ่งเป็น

หน้�ที่หลักของข้�ร�ชก�รตำ�รวจ	 ประกอบกับนโยบ�ยบริห�รร�ชก�รของสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.๒๕๕๗	ด�้นก�รปอ้งกนัปร�บปร�ม	มุง่เนน้ก�รพัฒน�ระบบก�รปฏบิตัหิน�้ที่

ป้องกันปร�บปร�มให้มีประสิทธิภ�พ	โดยผู้บังคับบัญช�จะต้องอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจให้ปฏิบัติหน้�ที่

ง�นป้องกันปร�บปร�มทุกระดับ	 อย่�งมีคว�มซื่อสัตย์สุจริตและให้บริก�รประช�ชนด้วยคว�มสุภ�พ 

เท่�เทียมกัน	เพื่อเสริมสร้�งภ�พลักษณ์ที่ดีของสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

	 ดงันัน้	สำ�นกัง�นตำ�รวจแหง่ช�ต	ิจงึไดจ้ดัทำ�	“คู่มอืก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจทีป่ฏบิตัิ

หน้�ที่ง�นป้องกันปร�บปร�มในสถ�นีตำ�รวจ”	ฉบับปี	พ.ศ.๒๕๕๗	พร้อมดำ�เนินก�รฝึกอบรมหัวหน้�

ส�ยง�นและข้�ร�ชก�รตำ�รวจท่ีปฏิบัติหน้�ที่ป้องกันปร�บปร�มในสถ�นีตำ�รวจ	 ให้มีคว�มพร้อมที่จะ

ไปทำ�ก�รฝึกอบรมหรือสอนง�นให้กับข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสังกัดทุกคนสู่คว�ม	“เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ 

เพื่อคว�มผ�สุกของประช�ชน”

	 ฉะนั้น	 จึงให้ทุกหน่วยใช้	 “คู่มือก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้�ที่ง�นป้องกัน

ปร�บปร�มในสถ�นตีำ�รวจ”	นี	้เปน็คูม่อืหลกัสำ�หรบัใชใ้นก�รฝกึอบรมข�้ร�ชก�รตำ�รวจในสงักดัทุกคน	

ตั้งแต่วันประก�ศนี้เป็นต้นไป

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่		๒๔		มกร�คม		พ.ศ.๒๕๕๗

	 	 พลตำ�รวจเอก

	 	 	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)

	 	 	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



คำานำา

	 นโยบ�ยก�รบริห�รร�ชก�รสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.๒๕๕๗		
ไดก้ำ�หนดวสิยัทศันแ์ละก�รปฏบิติัง�นของข�้ร�ชก�รตำ�รวจใหเ้ป็นตำ�รวจมอือ�ชพี	เพือ่คว�มผ�สกุของ
ประช�ชน	 โดยมุ่งพัฒน�และเสริมสร้�งให้ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ	 เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพที่ประช�ชนเชื่อมั่น
ศรัทธ�	ยึดมั่นในหลักธรรม�ภิบ�ล	และเป็นที่พึ่งของประช�ชนได้อย่�งแท้จริง	 โดยจะเน้นก�รปลูกฝัง
อุดมก�รณ์	 ให้เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ	 มีภ�วะผู้นำ�	 และฝึกอบรมผู้บริห�รแต่ละระดับให้มีคว�มรู้คว�ม
ส�ม�รถในก�รบริห�รง�นต�มตำ�แหน่งหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	เป็นที่ยอมรับ	ศรัทธ�	เชื่อถือจ�ก
ประช�ชน
	 เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยข้�งต้น	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติจึงได้มีคำ�สั่งที่	๖๐๐/๒๕๕๖		
ลงวันที่	 ๑๑	ตุล�คม	๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดทำ�หลักสูตรและฝึกอบรมผู้นำ�
หน่วยระดับสถ�นีตำ�รวจ	 และ	 คำ�สั่งที่	 ๖๒๔/๒๕๕๖	 ลงวันที่	 ๒๐	 ตุล�คม	 ๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้ง 
คณะอนกุรรมก�รจดัทำ�หลกัสตูรและโครงก�รฝกึอบรมผูน้ำ�หนว่ยระดบัหวัหน�้ง�นปอ้งกนัปร�บปร�ม
อ�ชญ�กรรม	 และข้�ร�ชก�รตำ�รวจท่ีปฏิบัติหน้�ที่ง�นป้องกันปร�บปร�มอ�ชญ�กรรมทุกระดับ	 
เพื่อจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ยง�นป้องกันปร�บปร�มอ�ชญ�กรรม	 สำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจ 
ในสถ�นตีำ�รวจ	ใหเ้ปน็ม�ตรฐ�น	มุง่เนน้ใหผู้ป้ฏบิตัหิน�้ทีง่�นปอ้งกนัปร�บปร�มมคีว�มรูค้ว�มส�ม�รถ
ในหน้�ที่	 และมีแนวท�งก�รปฏิบัติหน้�ที่ในง�นป้องกันปร�บปร�มที่เป็นไปในทิศท�งเดียวกันในทุก
สถ�นีตำ�รวจ		โดยได้มอบหม�ยให้	กองบัญช�ก�รศึกษ�	จัดทำ�โครงก�รสัมมน�วิทย�กรและก�รจัดทำ�
คู่มือก�รบรรย�ยง�นป้องกันปร�บปร�ม	 ให้กับข้�ร�ชก�รตำ�รวจผู้จะทำ�หน้�ที่เป็นวิทย�กรของกอง
บัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ล	ตำ�รวจภูธรภ�ค	๑	–	๙	และศูนย์ปฏิบัติก�รตำ�รวจจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	
ระหว่�งวันที่	๑๘	–	๒๒	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๖		ณ	โรงแรมแม็กซ์	โฮเตล	ถนนพระร�ม	๙	แขวงห้วยขว�ง	
เขตห้วยขว�ง	กรุงเทพมห�นคร		
	 จ�กก�รจัดสัมมน�วิทย�กรของหน่วยง�นดังกล่�ว	 ได้มีก�รระดมคว�มคิด	 จนได้ข้อยุติ
เนือ้ห�ก�รบรรย�ยในประเดน็ทีห่น่วยง�นระดับสถ�นตีำ�รวจจะต้องใชใ้นก�รปฏบิติัง�นเปน็ปกตปิระจำ�
ของง�นป้องกันปร�บปร�ม	 โดยแบ่งเป็น	 ๕	 หัวข้อ	 ได้แก่	 คว�มรู้ง�นในหน้�ที่ก�รป้องกันและ 
ปร�บปร�ม,	 ก�รบริห�รง�นป้องกันปร�บปร�ม,	 คว�มรู้ที่สนับสนุนง�นป้องกันและปร�บปร�ม,	 
ยุทธวิธีตำ�รวจง�นป้องกันปร�บปร�ม	 และก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในก�รป้องกันและปร�บปร�ม
อ�ชญ�กรรม	พร้อมท้ังได้ร่วมกันจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ย	 และเอกส�รก�รนำ�เสนอท่ีเป็นข้อมูลกล�ง	
สำ�หรับวิทย�กรของทุกหน่วยง�น	แต่อย่�งไรก็ดี	เนื้อห�ของแต่ละเรื่องที่อ�จต้องมีก�รอ้�งอิงกฎหม�ย	
ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 คำ�ส่ังที่เกี่ยวข้องต่�งๆ	 ไม่ส�ม�รถนำ�ม�รวบรวมไว้ในคู่มือก�รบรรย�ยได้ท้ังหมด	
วิทย�กรผู้บรรย�ยส�ม�รถสืบค้นเพ่ิมเติมได้จ�กตำ�ร�	 หรือท�งอินเทอร์เน็ตของส่วนร�ชก�รหรือ 
หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องต่�งๆ	
	 คู่มือนี้จะช่วยให้วิทย�กร	 ผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม	 และผู้ท่ีสนใจทุกท่�น	 ส�ม�รถทำ�คว�ม
เข้�ใจ	และนำ�ไปเป็นแนวท�งก�รปฏิบัติง�นได้อย่�งถูกต้อง	เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพได้อย่�งแท้จริง

	 พลตำ�รวจเอก
	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)
	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



สารบญั 
                 หน้า 

บทที่ ๑ ความรู้งานในหน้าที่การป้องกันและปราบปราม     ๑ 
ผู้น า ภาวะผู้น าหรือประมุขศิลป์       ๑ 

ความหมายของผู้น า       ๑ 
ความหมายของภาวะผู้น าหรือประมุขศิลป์     ๑ 
บทบาทของผู้น าในแนวคิดของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.   ๑ 

   หน้าที ่         ๒ 
ผู้น าแต่ละระดับต้องสามารถน าวิสัยทัศน์ ค่านิยม และนโยบายของ 
ผู้บังคับบัญชาไปสู่การปฏิบัติ              ๒ 

แนวคิด ทฤษฎีในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม    3 
ความหมายของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม   3 
ทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย       4 
ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์       4 
ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม      ๕ 
ทฤษฎีป้องกันอาชญากรรมตามสถานการณ์      5  
ทฤษฎีหน้าต่างแตก       6 
ทฤษฎีต ารวจผู้รับใช้ชุมชน        ๗ 
ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม        10 

การป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก       ๑2 
การวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม      ๑2 
การวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม    16 
การประเมินผล        ๒๓ 

การจัดระเบียบสังคม        ๒๓ 
  ความหมายการจัดระเบียบสังคม      ๒๓ 

นโยบาย ผบ.ตร.        ๒๓ 
กลุ่มเป้าหมายในการจัดระเบียบสังคม     ๒๔ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคม    2๔ 

บทที่ 2 การบริหารงานป้องกันปราบปราม      26 
การบริหารงานสายตรวจ        26 

การเตรียมการก่อนการออกตรวจ      28 
การปฏิบัติหน้าที่ขณะออกตรวจ      36 
การปฏิบัติหลังออกตรวจ       44 



สารบัญ (ต่อ) 
 

การจัดตั้งตู้ยาม จุดรับแจ้งเหตุ จุดสกัดจับ ที่พักสายตรวจ สายตรวจต าบล  45 
ตู้ยาม         45 
จุดรับแจ้งเหตุ        45 
จุดสกัดจับ        45 
สายตรวจต าบล/ที่พักสายตรวจ        45 
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด     46 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จและการประเมินผลงานป้องกันปราบปราม   46 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการบริหารงานสายตรวจ    46 
การประเมินผลงานป้องกันปราบปราม     48 

อาชญากรรมพิเศษ 7 ด้าน       49 
งานปราบปรามการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม        49   
งานปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์   50 
งานปราบปรามการโจรกรรมทรัพย์สินทางน้ า    54 
งานปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิง   55 
งานปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา    56 
งานปราบปรามผู้มีอิทธิพล และมือปืนรับจ้าง    59 
งานพิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์  ๖1 
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บทที่ ๑ 
ความรู้งานในหน้าที่การป้องกันและปราบปราม 

 
๑. ผู้น า ภาวะผู้น าหรือประมุขศิลป์ 
 ๑.๑ ความหมายของผู้น า 
   ผู้น ำ (Leader) คือบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งหรือกำรเลือกตั้งหรือกำรยกย่องจำกกลุ่มให้ท ำหน้ำที่ 
ของต ำแหน่งผู้น ำ เช่น กำรชี้แนะสั่งกำร และช่วยเหลือ ให้กลุ่มสำมำรถปฏิบัติงำนได้ส ำเร็จตำมจุดประสงค์ 
ที่ตั้งไว้ ได้มีกำรเขียนชื่อผู้น ำแตกต่ำงกันออกไปตำมลักษณะงำนและองค์กำรที่อยู่ เช่น ผู้บริหำร ผู้จัดกำร 
ประธำนกรรมกำร ผู้อ ำนวยกำร อธิกำรบดี ผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพ ผู้ว่ำรำชกำร นำยอ ำเภอ ผู้ก ำกับกำร ก ำนัน 
เจ้ำคณะจังหวัด เจ้ำอำวำส ปลัดกระทรวง คณบดี ฯลฯ 
 ๑.๒ ความหมายของภาวะผู้น าหรือประมุขศิลป์ 
  ภำวะผู้น ำ (Leadership) หรือ ประมุขศิลป์ หรือควำมเป็นผู้น ำ หมำยถึงควำมสำมำรถในกำรน ำ  
คือควำมสำมำรถที่มีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืนและจูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตำมและท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย ภำวะผู้น ำ  
จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ หรือบำรมีในกำรก ำหนดหรือชักจูงให้กลุ่มสมำชิกท ำงำน   
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ และกำรมีอิทธิพลต่อกลุ่มต่ำงๆ 
 ๑.๓ บทบาทของผู้น าในแนวคิดของ พล.ต.อ.อดุลย ์แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.  
   เมื่อพิจำรณำบทบำทหน้ำที่ของหัวหน้ำสถำนีต ำรวจในฐำนะผู้บังคับบัญชำสูงสุดในสถำนีต ำรวจ
เปรียบเทียบกับบทบำทของผู้บริหำร  หรือผู้ที่มีอ ำนำจและควำมรับผิดชอบสูงสุดขององค์กรหรือบริษัท 
ในภำคเอกชน ที่เรียกว่ำ Chief Executive Officer หรือ CEO จะเห็นได้ว่ำหัวหน้ำสถำนีมีบทบำทส ำคัญมำก 
ซ่ึงผู้น ำในแต่ละระดับในสำยงำนป้องกันปรำบปรำมนั้น สำมำรถน ำหลัก CEO ไปใช้ในกำรท ำงำนได้ ดังนี้ 
   ๑.๓.๑ นักปกครอง เป็นผู้มีภำวะผู้น ำสูง กล้ำคิด กล้ำท ำ กล้ำตัดสินใจ เป็นแบบอย่ำงที่ดี สำมำรถ
ครองใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิดของผู้ใต้บังคับบัญชำให้ร่วมมือปฏิบัติ เมื่อกระท ำผิดต้องลง โทษและ
ชี้แจงให้เห็นผลเสียและผลกระทบของกำรกระท ำ ต่อตนเองและหน่วยงำน เมื่อกระท ำดีต้องยกย่องชมเชย 
และให้รำงวัล พร้อมรับผิดชอบต่อควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวต่อภำรกิจและกำรปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชำ 
  ๑.๓.๒ นักบริหำร ก ำหนดยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนกำรปฏิบัติ เป้ำหมำยโดยมีข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน มีกำรวิเครำะห์ ประเมินผลที่แม่นย ำ มีมำตรฐำนงำนที่สำมำรถแปลงไปสู่กำรปฏิบัติ ตลอดจน
ประเมินผลส ำเร็จได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
  ๑.๓.๓ นักปฏิบัติ มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะ ทั้งรู้ลึก รู้จริง มีบทเรียนและประสบกำรณ์  
ของงำนในหน้ำที่ และมีควำมพร้อมทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจที่จะปฏิบัติหน้ำที่และตอบสนอง  ต่อภำรกิจ  
และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ๑.๓.๔ นักประสำนงำน หัวหน้ำสถำนีต ำรวจต้องสำมำรถสื่อสำรด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เพ่ือให้เพ่ือนร่วมงำน 
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งภำยใน ภำยนอกหน่วยงำน มีควำมคิด ควำมเข้ำใจตรงกัน เกิดกำรยอมรับ
และให้ควำมร่วมมือปฏิบัติงำน จนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำน 
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  ๑.๓.๕ นักพัฒนำ เป็นนักพัฒนำ สำมำรถบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง โดยคิดริเริ่ม น ำสิ่งใหม่หรือ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ วิธีกำรปฏิบัติงำน ใช้ควำมรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำหน่วยงำน 
บุคลำกรทั้งภำยนอกและภำยในอย่ำงเหมำะสม 
 ๑.๔ หน้าที ่
  พระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗ มำตรำ ๖ ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
มีดังต่อไปนี้ 

  ๑.๔.๑ รักษำควำมปลอดภัยส ำหรับองค์พระมหำกษัตริย์ พระรำชินี พระรัชทำยำท ผู้ส ำเร็จรำชกำร
แทนพระองค์ พระบรมวงศำนุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระรำชอำคันตุกะ 
  ๑.๔.๒ ดูแลควบคุมและก ำกับกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรต ำรวจซึ่งปฏิบัติกำรตำมประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
  ๑.๔.๓ ป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำ 
  ๑.๔.๔ รักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัยของประชำชนและควำมม่ันคงของรำชอำณำจักร 
  ๑.๔.๕ ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรต ำรวจหรือ
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
  ๑.๔.๖ ช่วยเหลือกำรพัฒนำประเทศตำมที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย 
  ๑.๔.๗ ปฏิบัติกำรอ่ืนใดเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรปฏิบัติกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่  ตำม ๑.๔.๑
ถึง ๑.๔.๕ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  หน้ำที่ตำมค ำสั่งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ที่ ๕๓๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๕๕ เรื่อง  
กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของต ำแหน่งในสถำนีต ำรวจ ซึ่งได้ก ำหนดหน้ำที่ของหัวหน้ำสถำนีต ำรวจ หัวหน้ำงำน 
รองหัวหน้ำงำน และผู้ปฏิบัติงำนฝ่ำยต่ำงๆไว้ 
 ๑.๕ ผู้น าแต่ละระดับต้องสามารถน าวิสัยทัศน์ ค่านิยม และนโยบายของผู้บังคับบัญชาไปสู่การปฏิบัติ 
  ๑.๕.๑ วิสัยทัศน์ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ “เป็นต ำรวจมืออำชีพ เพ่ือควำมผำสุก ของประชำชน” 
  ๑.๕.๒ ค่ำนิยมตำมเจตนำรมณ์ของผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  “มุ่งมั่นพัฒนำและเสริมสร้ำง 
ให้ข้ำรำชกำรต ำรวจมีค่ำนิยม ดังนี้ 

- เป็นต ำรวจที่ปกป้อง เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ 
- เป็นต ำรวจมืออำชีพ ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำลและพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
- เป็นต ำรวจที่ประชำชนเชื่อมั่น ศรัทธำและเป็นที่พ่ึงได้อย่ำงแท้จริง” 

  ๑.๕.๓ นโยบำยของผู้บังคับบัญชำ จำกนโยบำยเน้นหนักของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ประจ ำปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวน ๑๖ ข้อ น ำมำปรับแยกตำมหัวข้อกำรบริหำรจัดกำรคน งำน สถำนที่ ได้ดังนี้ 
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 การบริหารจัดการคน 
  (๑) กำรสร้ำงควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร ระบบงำน กำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลอำชญำกรรม ให้เป็น
มำตรฐำนเพ่ือรองรับเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
  (๒) พัฒนำข้ำรำชกำรต ำรวจทุกสำยงำนโดยเน้นภำวะผู้น ำทุกระดับ 
  (๓) จัดระบบสวัสดิกำรให้กับข้ำรำชกำรและครอบครัว ด้ำนที่พักอำศัย สุขภำพ กำรรักษำพยำบำล 
 การบริหารจัดการงาน 
  (๑) เทิดทูนปกป้องสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
  (๒) เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรปฏิบัติงำนของต ำรวจในทุกมิติ  ตำมหลักกำร 
ประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
  (๓) ควบคุมและลดควำมรุนแรงของอำชญำกรรม ให้ประชำชนเกิดควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติงำน
ของต ำรวจโดยกำรควบคุมสถำนที่เสี่ยง กำรจัดระเบียบสังคม 
  (๔) ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดอย่ำงเข้มข้นทั้งผู้ผลิต ผู้ค้ำ ผู้จ ำหน่ำย รำยใหญ่รำยย่อย 
ในชุมชน 
  (๕) มุ่งเน้นกำรรักษำควำมปลอดภัยนักท่องเที่ยว กำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมคนร้ำย
ข้ำมชำติ อำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี กำรคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี กำรปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ ให้บังเกิดผล
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
  (๖) ปฏิบัติงำนโดยยึดหลักธรรมมำภิบำล บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงโปรงใส เสมอภำค และเป็นธรรม 
  (๗) กำรแก้ไขปัญหำกำรชุมนุมเรียกร้อง และเหตุวิกฤต ต้องถือปฏิบัติภำยใต้กฎหมำย และหลัก
สำกล 
  (๘) แก้ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
  (๙) เตรียมกำรและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ได้รับควำมเดือดร้อน จำกสำธำรณ
ภัยอย่ำงต่อเนื่องจนเข้ำสู่ภำวะปกติ 
  (๑๐) บังคับใช้กฎหมำยและพัฒนำระบบจรำจรให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ลดอุบัติเหตุ
จรำจร และสร้ำงค่ำนิยมของต ำรวจจรำจรเป็น "สุภำพบุรุษจรำจร" 
 การบริหารจัดการสถานที่ (หน่วย) 
  (๑) พัฒนำสถำนีต ำรวจให้มีควำมพร้อม 
  (๒) พัฒนำศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๙๑ ครอบคลุมทุกจังหวัด 
  (๓) พัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำร ศปก.๑๙๑ ให้มีประสิทธิภำพ 
๒. แนวคิด ทฤษฎีในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
 ๒.๑ ความหมายของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
  กำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม หมำยถึง กำรป้องกันไม่ให้อำชญำกรรมเกิดขึ้น หำกเกิดขึ้น
ต้องสำมำรถปรำบปรำมจับกุมมำด ำเนินคดีให้ได้  โดยทั่วไปมีแนวคิด หลักกำร ทฤษฎี และองค์ควำมรู้ 
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ที่เกี่ยวข้องมำกมำย ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ จึงจ ำเป็นจะต้องศึกษำและปรับใช้ให้สอดคล้อง
เหมำะสมกับบริบทของแต่ละชุมชุน สังคม และประเทศ  
  อำชญำกรรม หมำยถึง กำรกระท ำใดๆท่ีมีควำมผิดทำงอำญำ  
  อำชญำกร หมำยถึง ผู้กระท ำควำมผิดทำงอำญำที่ศำลได้มีค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำมีควำมผิด  และ
ลงโทษทำงอำญำ (อ้ำงอิงจำกพจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.๒๕๔๒)  
 ๒.๒ ทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย 
  Sir Robert Peel ผู้ก่อตั้งกรมต ำรวจนครบำลแห่งกรุงลอนดอนขึ้นเมื่อปี ค.ศ.๑๘๕๙ “บิดำของกำรต ำรวจ
ยุคใหม่” ได้เน้นให้บุคลำกรต ำรวจได้ตระหนักว่ำกำรป้องกันอำชญำกรรมคืองำนหลัก ของต ำรวจและมีควำมส ำคัญ
ยิ่งกว่ำ กำรสืบสวนสอบสวน กำรจับกุมและลงโทษผู้กระท ำผิด ทัศนะของ Peel ได้กลำยเป็นพ้ืนฐำนของกำร
ก่อก ำเนิดแนวทฤษฎีบังคับใช้กฎหมำย (Law Enforcement Approach) เพ่ือป้องกันอำชญำกรรมขึ้น ยุทธวิธี
หลักของต ำรวจในกำรป้องกันอำชญำกรรมตำมทฤษฎีบังคับใช้กฎหมำย  ก็คือ กำรตรวจท้องที่ ซึ่งได้รับกำร
ขนำนนำมว่ำเป็นกระดูกสันหลังของงำนต ำรวจ ส ำหรับหลักใจควำม ของทฤษฎีนี้พอสรุปได้ว่ำ กำรปรำกฏตัว
ของต ำรวจย่อมมีผลในกำรยับยั้งผู้ที่มีแนวโน้มจะประกอบอำชญำกรรม ทั้งนี้เพรำะควำมเกรงกลัวกำรจับกุม 
ฉะนั้น ต ำรวจสำยตรวจจึงต้องแต่งเครื่องแบบและรถวิทยุสำยตรวจ จึงควรมีลักษณะเด่นชัด เห็นได้ง่ำยเพ่ือเป็น
กำรข่มขวัญยับยั้งอำชญำกร นอกจำกนั้น กำรตรวจท้องที่ โดยสม่ ำเสมอต่อเนื่องจะท ำให้สมำชิกในชุมชนเกิด
ควำมรู้สึกว่ำต ำรวจอยู่ทั่วไปทุกแห่งหน ด้วยเหตุนี้ ตำมแนวทฤษฎีกำรบังคับใช้กฎหมำย กำรปรำกฏตัว 
ของต ำรวจและกำรกระจำยก ำลังต ำรวจให้ครอบคลุม ทั่วทั้งชุมชนจะช่วยป้องกันอำชญำกรรม โดยลดช่อง
โอกำสส ำหรับผู้ที่จะตั้งใจละเมิดกฎหมำย 
   อนึ่ง งำนตรวจท้องที่ของต ำรวจมีลักษณะเป็นได้ทั้งงำนประจ ำและงำนเฉพำะกิจ  ในลักษณะงำน
ประจ ำต ำรวจสำยตรวจมักได้รับกำรก ำหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในกำรป้องกันอำชญำกรรมและระงับเหตุร้ำย
ภำยในระยะเวลำแต่ละผลัดที่ปฏิบัติหน้ำที่ ส่วนในลักษณะงำนเฉพำะกิจนั้น ต ำรวจสำยตรวจในทุกเขตพ้ืนที่ 
คือก ำลังหลักที่พร้อมจะรวมตัวในทันทีท่ีได้รับค ำสั่งจำกศูนย์บัญชำกำร เพ่ือกำรปฏิบัติงำนเฉพำะกิจเร่งด่วน 
 ๒.๓ ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ 
  “ชุมชนสัมพันธ์ (Community Relations)” ซึ่งมีรำกฐำนมำจำกแนวคิดและผลกำรวิจัย  
ของนักอำชญำวิทยำกลุ่มชิคำโก หลักของทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์เพื่อป้องกันอำชญำกรรมก็คือ กำรจัดสภำพทั่วไป 
ไม่ว่ำในระดับเมือง ชุมชนหรือ ละแวกบ้ำนในลักษณะเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ง่ำยต่อกำรควบคุม 
สังเกตตรวจตรำโดยไม่ล่วงล้ ำสิทธิเสรีภำพส่วนบุคคล รวมทั้งมุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้สมำชิกในชุมชน มีส่วนร่วม
ในกำรป้องกันอำชญำกรรม ชีวิตร่ำงกำยและทรัพย์สิน ทั้งของตนเองและบุคคลอ่ืนให้ปลอดภัย จำกภัย
อำชญำกรรม โดยต ำรวจจะเป็นผู้มีบทบำทในกำรวำงแผน สนับสนุน และให้ค ำปรึกษำแก่ชุมชน ในกำรป้องกัน
อำชญำกรรม 
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 ๒.๔ ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม (Crime Control Through Environmental 
Design : Theory and Practice) 
  แนวทฤษฎีนี้ มีลักษณะเป็นแนวคิดรวม (Synthesis) ระหว่ำงทฤษฎีบังคับใช้กฎหมำย และทฤษฎี
ชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งสำมำรถแยกพิจำรณำได้เป็น ๒ มิติ คือ 
  มิติที่ ๑ สภำพแวดล้อมรูปธรรม มิติที่ ๑ นี้ คือ สภำพแวดล้อมรอบตัวบุคคลที่มีรูปร่ำงตัวตนสัมผัสได้
และสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรลดช่องโอกำสของกำรประกอบอำชญำกรรม หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่ง  ก็คือ 
มุ่งขัดขวำงพฤติกรรมอำชญำกร โดยกำรควบคุมสภำพแวดล้อมรูปธรรม โดยมีมำตรกำรด ำเนินกำร เช่น 
   (๑) มำตรกำรระดับชุมชน : กำรวำงผังเมืองและชุมชน กำรติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำง  
กำรออกแบบอำคำรและกำรสลักหมำยเลขบนทรัพย์สิน 
   (๒) มำตรกำรระดับบ้ำนเรือน : ควำมมั่นคงของประตูหน้ำต่ำง กำรใช้สัญญำณเตือนภัย 
กำรใช้อุปกรณ์ปิดเปิดเครื่องไฟฟ้ำและอ่ืน ๆ สภำพแวดล้อมรูปธรรม มีเป้ำประสงค์ในกำรจัดสภำพแวดล้อม
ระดับชุมชนและบ้ำนเรือน ให้มีลักษณะอบอุ่นปลอดภัย และเพ่ิมอ ำนำจกำรสังเกตตรวจตรำ โดยเริ่มตั้งแต่   
กำรวำงผังเมืองและชุมชนให้เป็นระเบียบและมีระบบ โดยจัดกำรใช้พ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วน เพ่ือให้ง่ำยต่อกำร
ควบคุมอำชญำกรรม 
  มิติที่ ๒ สภำพแวดล้อมนำมธรรม มิติที่  ๒ นี้  เป็นสิ่ งที่ ไม่สำมำรถจับต้องได้  แต่ เป็นกำรแสดง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันของสมำชิกในชุมชน เพื่อเสริมสร้ำงชุมชนให้ปลอดภัยจำกอำชญำกรรม ภำยใต้ค ำขวัญ
ที่ว่ำ “ประชำชนควรผูกสัมพันธ์เพ่ือป้องกันอำชญำกรรม” โดยมีมำตรกำรในกำรด ำเนินกำร เช่น 
   (๑) มำตรกำรเพ่ือนบ้ำนเตือนภัย มำตรกำรนี้ประชำชนต้องเป็นเจ้ำของผู้ด ำเนินกำร  
โดยมีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจเข้ำมำร่วมด้วย และท่ีส ำคัญก็คือ ควรสร้ำงกิจกรรมเพื่อให้สมำชิกในชุมชนได้รู้จักกัน และ
เสริมสร้ำงควำมกลมเกลียว พบปะสังสรรค์กัน อันจะน ำไปสู่ควำมร่วมมือกันในกำรป้องกันอำชญำกรรม เช่น 
ช่วยเป็นหูเป็นตำเฝ้ำดูแลบ้ำนเรือนซึ่งกันและกัน 
   (๒) มำตรกำรสำยตรวจประชำชน จำกปรัชญำที่ว่ำ “ประชำชนคือต ำรวจ และต ำรวจ คือ
ประชำชน” ดังนั้นจึงถือได้ว่ำกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชุมชนเป็นหน้ำที่ ของสมำชิก
แต่ละคน ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกตรวจตรำหมู่บ้ำนของตน 
   (๓) มำตรกำรตรวจตรำบ้ำนเรือน กำรป้องกันอำชญำกรรมในเคหสถำนบ้ำนเรือนย่อมอยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของสมำชิกในครอบครัวเสมอและตลอดไป แต่บ้ำนเรือนส่วนมำกไม่ได้ตั้งที่อยู่อำศัย อย่ำงโดดเดี่ยว
แต่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือละแวก ดังนั้น มำตรกำรนี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อทุกคนต้องร่วมมือกัน และเพ่ือนบ้ำน  
เป็นหลักส ำคัญ ต้องช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตำแทนกัน ในกำรสอดส่องตรวจตรำให้เกิด ควำมปลอดภัยในชุมชน 
 ๒.๕ ทฤษฎีป้องกันอาชญากรรมตามสถานการณ์ (Situation Crime Prevention)  
  กำรป้องกันอำชญำกรรมตำมสถำนกำรณ์ เป็นแนวคิดท่ีมีวิธีกำรป้องกันโดยมุ่งเน้นที่จะช่วยลดโอกำส
ในกำรเกิดอำชญำกรรม ซ่ึงแตกต่ำงจำกนักอำชญำวิทยำส่วนใหญ่ที่เริ่มศึกษำจำกพฤติกำรณ์  ที่น ำไปสู่รูปแบบ
ของกำรก่ออำชญำกรรม โดยกำรท ำควำมเข้ำใจกับพฤติกำรณ์เหล่ำนั้น แล้วใช้เป็นกลไก ในกำรน ำไปสู่ 
กำรเปลี่ยนแปลงควำมสัมพันธ์กับสภำพแวดล้อม โดยมีจุดมุ่งหมำยที่จะลดโอกำสในกำร ก่ออำชญำกรรม  
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  กำรป้องกันอำชญำกรรมตำมสถำนกำรณ์จึงเป็นกำรป้องกันมำกกว่ำกำรลงโทษหรือกำรจับผิด
อำชญำกร และเป็นกำรลดแรงจูงใจในกำรก่ออำชญำกรรมจำกผู้กระท ำควำมผิด  
  กระบวนกำรลดโอกำสในกำรกระท ำควำมผิดคือ 
  - มุ่งไปที่รูปแบบโดยเฉพำะของอำชญำกรรม 
  - น ำมำซึ่งกำรสร้ำง กำรจัดกำรหรือกำรจัดสภำพแวดล้อมให้เป็นระเบียบตำมลักษณะที่ควรจะเป็น
อย่ำงถำวร 
  - ท ำให้กำรก่ออำชญำกรรมเป็นเรื่องยำกมำกข้ึน และมีควำมเสี่ยง หรืออำจได้ไม่คุ้มเสีย 
  ทฤษฎีที่ใช้ มุ่งเน้นที่กำรสร้ำงกลไกควำมปลอดภัย ที่จะช่วยในกำรปกป้องผู้คนด้วยกำรท ำให้อำชญำกร
รู้สึกว่ำพวกเขำอำจจะไม่สำมำรถที่จะก่ออำชญำกรรม หรือจะอยู่ในสถำนกำรณ์ที่คนร้ำยอำจจะถูกจับหรือ
ตรวจพบ ซึ่งจะส่งผลให้คนร้ำยไม่เต็มใจที่จะกระท ำผิด และเป็นเหตุให้อำชญำกรทุกคนจะประเมินโอกำส 
ที่จะก่ออำชญำกรรมได้ สิ่งที่จะได้รับ วัดควำมสูญเสียและควำมน่ำจะเป็นที่จะเกิดควำมล้มเหลว แล้วค่อยลงมือ 
  ตัวอย่ำงหนึ่งของกำรป้องกันอำชญำกรรมตำมสถำนกำรณ์ คือกำรบังคับใช้ระบบจรำจรอัตโนมัติ  
 โดยใช้กล้องอัตโนมัติบนถนนที่จะจับคนขับรถที่ก ำลังขับรถเร็วและฝ่ำฝืนสัญญำณไฟ ระบบนี้ได้รับกำรติดตั้ง
และมีกำรประชำสัมพันธ์ว่ำเป็นควำมพยำยำมที่จะท ำให้พฤติกำรณ์กำรขับขี่ที่ผิดกฎหมำยลดลง ท ำให้คนที่มี
โอกำสจะกระท ำควำมผิดเกิดควำมรู้สึกเสี่ยงที่จะได้รับโทษ 
 ๒.๖ ทฤษฎีหน้าต่างแตก ( Broken Window Theory ) 
  ทฤษฎีหน้ำต่ำงแตก ( Broken Windows Theory) เกิดขึ้นใน ค.ศ.๑๙๘๒ (พ.ศ.๒๕๒๕) โดย วิลสัน 
และเคลลิ่ง (James G. Willson และ George L. Kelling) นักอำชญำวิทยำชำวอเมริกัน เคลลิ่ง (Kelling) 
กล่ำวถึงทฤษฎีหน้ำต่ำงแตกว่ำ “เป็นควำมคิดที่เจำะลึกไปถึงสิ่งที่ต ำรวจสำมำรถปฏิบัติได้ เพ่ือลดควำม
หวำดระแวงของประชำชนลดอำชญำกรรมธรรมดำ และรวมทั้งลดอำชญำกรรมที่รุนแรงด้วย”  
  หลักกำรของทฤษฎี อำจอธิบำยได้จำกสถำนกำรณ์ตัวอย่ำงดังต่อไปนี้ กล่ำวคือ เมื่อต ำรวจ  ผู้ปฏิบัติ
พบเห็นอำคำรที่กระจกหน้ำต่ำง ประตู ฝำบ้ำน รั้ว ฯลฯ แตกหรือเสียหำยจำกกำรขว้ำง/ปำ ทุบตี พ่นสีสเปรย์
ใส่ฯลฯ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หำกอำคำรนั้นมีผู้อำศัยอยู่  ต ำรวจควรสอบถำมถึงสำเหตุควำมเป็นมำ ถ้ำรู้ตัว
ผู้กระท ำผิด ก็ต้องจัดกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำย หำกไม่รู้ตัวผู้กระท ำผิด ก็ควรแนะน ำให้ท ำกำรซ่อมแซม  
ให้อยู่ในสภำพปกติ แต่ถ้ำ กรณีอำคำรที่เสียหำยเป็นอำคำรไร้ผู้อยู่อำศัย ก็ควรติดต่อเจ้ำของหรือผู้เกี่ยวข้อง  
ให้มำจัดกำรแก้ไข ทั้งนี้ด้วยเจตนำที่ไม่ต้องกำรปล่อยให้สิ่งเสียหำยเบื้องต้นนั้น เป็นเหตุเชิญชวน  ให้มีกำร
กระท ำผิดซ้ ำ (เช่น บุกรุกเข้ำไปก่ออำชญำกรรมในอำคำร) กำรปฏิบัติลักษณะนี้ อยู่บนพ้ืนฐำน ควำมเป็นจริง
ที่ว่ำ ถ้ำปล่อยให้มีกำรละเมิดกฎหมำยโดยไม่จัดกำร ก็ต้องละเมิดเพ่ิมครั้งขึ้นเรื่อย ๆ (เพรำะเห็นว่ำไม่เป็นไร) 
แม้คนที่ไม่เคยคิดจะละเมิดมำก่อน ก็เกิดควำมรู้สึกคล้อยตำม พลอยท ำกำรละเมิดบ้ำง โดยมักคิดให้เหตุผล 
ผิด ๆ แก่ตนเองว่ำ กำรกระท ำผิดอย่ำงนั้นเป็นควำมท้ำทำย ยิ่งไปกว่ำนั้นเมื่อท ำกำรละเมิดเรื่องเล็ก ๆ แล้วไม่เป็นไร 
ต่อไปก็จะหันไปท ำกำรละเมิดเรื่องใหญ่ ๆ ที่ให้ผลเป็นควำมเสียหำยมำกกว่ำ 
 นอกจำกนี้ ควำมเสียหำยและควำมเสื่อมโทรมที่เกิดจำกฝีมือของนักท ำลำยที่ไร้เหตุผล ยังมีส่วนท ำให้  
ควำมศักดิ์สิทธิ์ของกฎระเบียบ และ กฎหมำยในสังคมเสื่อมถอยลงอีกด้วย เหตุผลส ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ 
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เมื่อปล่อยให้ควำมเสียหำยเพ่ิมมำกขึ้นกระทั่งมีสภำพเป็นแหล่งเสื่อมโทรม สุจริตชนคนดีก็มักหลีกเลี่ยง  
ที่จะเข้ำใกล้ หรือเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่นั้น ๆ ในที่สุด พ้ืนที่ดังกล่ำวก็ถูกยึดครองโดยกลุ่มมิจฉำชีพหรือกลุ่มคน  
ผู้ชอบท ำตัวถ่วงสังคม เหตุนี้ หลักปฏิบัติส ำคัญอีกประกำรหนึ่งของทฤษฎี จึงก ำหนดกำรด ำเนินกำรของต ำรวจ 
ด้วยกำรพยำยำมเปิดโอกำสให้ประชำชนคนดีเข้ำครอบครองพ้ืนที่ให้ได้มำกที่สุด ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันกำรยึดครอง
ของคนทุจริตไปในตัวด้วย (แนวทำงของทฤษฏีนี้คล้ำยกับค ำพังเพยของไทยที่ว่ำ “ตัดไฟเสียแต่ ต้นลม”) 
 ๒.๗ ทฤษฎีต ารวจผู้รับใช้ชุมชน (Community Policing Theory) 
  ต ำรวจผู้รับใช้ชุมชน หมำยถึง “หลักกำรกำรท ำงำนของต ำรวจซึ่งส่งเสริม สนับสนุน แก้ต้นเหตุ  
เพ่ือลดปัญหำอำชญำกรรม ปัญหำควำมไม่เป็นระเบียบของชุมชน โดยเทคนิคกำรแก้ต้นเหตุปัญหำ ด้วยควำม
ร่วมมือระหว่ำงต ำรวจและชุมชน” เป็นแนวคิดเริ่มต้นจำก เซอร์ โรเบิร์ต พีล ผู้ก่อตั้ง ต ำรวจมหำนครลอนดอน 
หรือ สก็อตแลนด์ยำร์ด เจ้ำของค ำพูดที่ว่ำ “ต ำรวจคือประชำชน ประชำชนคือต ำรวจ” (The Police are the 
public and the public are the police) แนวคิดและหลักกำรท ำงำนของต ำรวจผู้รับใช้ชุมชน คือแนวคิด
และหลักกำรท ำงำนใหม่ของต ำรวจเพิ่มเติมจำกกำรท ำงำนแบบเดิม ที่มุ่งเพียงมีสำยตรวจป้องกัน แก้ไขเหตุร้ำย
และสืบสวนจับกุมผู้กระท ำควำมผิดเท่ำนั้น  
  ต ำรวจผู้รับใช้ชุมชน เป็นกำรแก้ไขปัญหำเชิงกลยุทธ์ เพ่ือป้องกันและควบคุมอำชญำกรรมและ 
ลดควำมหวำดกลัวภัยอำชญำกรรม ซึ่งมีสำระส ำคัญ ๔ ประกำร ได้แก่  
  (๑) กำรขยำยขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนต ำรวจให้กว้ำงขวำงขึ้น 
  (๒) กำรให้ควำมส ำคัญอย่ำงเน้นหนัก ในกำรติดต่อสัมพันธ์กันระหว่ำงต ำรวจกับประชำชนอย่ำงใกล้ชิด 
ลึกซึ้ง สม่ ำเสมอ และต่อเนื่องตลอดไป 
  (๓) กำรให้ควำมสนใจเพ่ิมมำกขึ้นเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ในกำรแก้ไขปัญหำ และกำรป้องกันอำชญำกรรม 
  (๔) ควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของต ำรวจเพ่ือกระจำยกำรให้บริกำร และ
กำรวำงแผนระดับชุมชน ให้ดีมำกยิ่งขึ้น 
  หลักการส าคัญของต ารวจผู้รับใช้ชุมชน 
    หลักกำรส ำคัญของต ำรวจผู้รับใช้ชุมชน ประกอบด้วยหัวข้อใหญ่ๆ ๒ ข้อ ข้อแรกคือ ต ำรวจเป็น
หุ้นส่วนกับประชำชนเกำะติดพ้ืนที่อย่ำงทั่วถึง ข้อที่สองคือ ต ำรวจน ำชุมชนและหน่วยงำนอ่ืนแก้ต้นเหตุ
อำชญำกรรม หรือควำมไม่เป็นระเบียบในชุมชน 
    หลักกำรส ำคัญของต ำรวจผู้รับใช้ชุมชน ๒ ข้อดังกล่ำวแยกย่อยได้ ๑๐ หลักกำร ดังนี้ (บัญญัติ 
๑๐ ประกำรของ ต ำรวจผู้รับใช้ชุมชน) 
    (๑) กำรน ำหลักกำรต ำรวจผู้รับใช้ชุมชน เป็นแนวคิดหรือกลยุทธ์หลักในกำรท ำงำน (Core 
Strategy) ที่ต ำรวจทุกคนในองค์กรหรือหน่วยต ำรวจจะต้องน ำไปใช้เป็นหลักในกำรท ำงำนตั้งแต่หัวหน้ำหน่วย
หรือผู้บังคับบัญชำทุกระดับชั้น จนถึงต ำรวจทุกฝ่ำยทุกแผนก (ไม่ใช่มีควำมคิดว่ำ เฉพำะต ำรวจชุดชุมชน
มวลชนสัมพันธ์ เท่ำนั้น ที่ต้องมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน แต่พนักงำนสอบสวนที่เป็นร้อยเวรสอบสวนหรือ
ต ำรวจสำยตรวจไม่สนใจรับฟังแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อมำแจ้งควำม ) 
กำรจะแสดงออกว่ำหน่วยต ำรวจใดน ำแนวคิดต ำรวจผู้รับใช้ชุมชนไปเป็นแนวคิดหลักในกำร ท ำงำนหรือไม่   
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ให้ดูจำกกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ ค่ำนิยมของหน่วยว่ำ มีกำรก ำหนดแนวคิดหลักในกำรท ำงำนร่วมมือกับประชำชน 
หรือให้ประชำชนศรัทธำ หรือใช้พลังมวลชนมำร่วมแก้ปัญหำอำชญำกรรมหรือไม่ หรือมีนโยบำย ยุทธศำสตร์  
ในกำรน ำหลักกำรต ำรวจผู้รับใช้ชุมชนทั้ง ๑๐ ข้อนี้ไปก ำหนดหรือน ำไปใช้เป็นหลักท ำงำนหรือไม่ งำนต ำรวจ 
ผู้รับใช้ชุมชนไม่ใช่โครงกำรชั่วครำว ที่หมดเวลำ หรือเงินงบประมำณแล้วเลิกท ำ เช่น โครงกำรปรำบโจรฤดูแล้ง 
หรือโครงกำรน ำต ำรวจไปท ำบุญร่วมกับประชำชนทุกวันพระ เป็นต้น แต่เป็นหลักกำรท ำงำนส ำคัญที่ต้องท ำ
ตลอดไป จึงจะเป็น “ต ำรวจผู้รับใช้ชุมชน” 
    (๒) กำรกระจำยอ ำนำจให้ต ำรวจผู้ปฏิบัติงำน (Decentralized) ต ำรวจสำยตรวจ หรือ
ต ำรวจที่ท ำงำนสัมผัสกับประชำชน เช่น สำยตรวจต ำบล หรือต ำรวจที่รับผิดชอบพ้ืนที่จะต้องได้รับกำรกระจำย
อ ำนำจ หรือมีอ ำนำจในกำรน ำเสนอในกำรตัดสินใจในกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ร่วมกับชุมชนให้ได้มำกที่สุด แทน
วิธีกำรท ำงำนแบบเดิมที่อ ำนำจกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำต่ำงๆ อยู่ที่ส่วนกลำง เช่นปัจจุบันหน่วยงำนต ำรวจไทย
มอบอ ำนำจให้หัวหน้ำสถำนีต ำรวจมีอ ำนำจมำกขึ้นกว่ำเดิมมำก เช่น กำรสั่งคดี กำรปล่อยชั่วครำว  กำรอนุมัติ
ให้ข้ำรำชกำรต ำรวจเดินทำงไปรำชกำร เป็นต้น 
   (๓) กำรเกำะติด พ้ืนที่และกระจำยควำมรับผิดชอบให้ต ำรวจแต่ละพ้ืนที่  (Fixed 
Geographic & Accountability) ในระบบต ำรวจผู้รับใช้ชุมชน ต ำรวจทุกคน ไม่ว่ำสำยตรวจรถยนต์ สำยตรวจ
รถจักรยำนยนต์ สำยตรวจต ำบล หรือต ำรวจประจ ำตู้ยำม ฝ่ำยอ ำนวยกำร หรือผู้บังคับบัญชำระดับต่ำง ๆ   
จะได้รับมอบกำรกระจำยอ ำนำจให้แบ่งรับผิดชอบพ้ืนที่ เป็นระยะเวลำนำน ๆ เช่นจะไม่เปลี่ยนสำยตรวจ  
แต่ละผลัดหรือแต่ละเขตบ่อยจนท ำให้ต ำรวจสำยตรวจไม่มีควำมคุ้นเคยหรือชำวบ้ำนไม่ “เชื่อใจ” หรือเห็น
ต ำรวจเป็นคนแปลกหน้ำ โดยควรจัดต ำรวจแบบ “เกำะติดพ้ืนที”่ กำรแบ่งมอบพื้นท่ีหรือเขตตรวจ ยึดถือชุมชน
เป็นหลักมำกกว่ำสถิติคดี 
   (๔) ใช้พลังควำมร่วมมือของประชำชนและอำสำสมัคร (Volunteers) ในระบบต ำรวจผู้รับใช้
ชุมชน มุ่งเน้นให้มีกำรใช้ควำมร่วมมือจำกประชำชน ในรูปของกำรเป็นอำสำสมัครในรูปแบบต่ำงๆ ตำมที่ชุมชน
หรือในพ้ืนที่มีต้นทุนทำงสังคม หรือมีกำรจัดตั้ง หรือมีควำมเหมำะสม ต ำรวจมีหน้ำที่ให้ควำมรู้และสร้ำงควำม
ร่วมมือ ก ำหนดวิธีกำรจัดตั้ง เพ่ือประชำชนได้มำช่วยเหลืองำนป้องกันอำชญำกรรมและแก้ไขควำมไม่เป็น
ระเบียบของชุมชนตำมควำมเหมำะสม ซ่ึงจะท ำให้ต ำรวจมีเวลำไปท ำงำนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม  
อ่ืนได้มำกข้ึน 
   รูปแบบของอำสำสมัครจะต่ำงไปในแต่ละพ้ืนที่ ชุมชนบำงแห่งอำจจะเป็นกำรใช้อำสำสมัคร 
ที่มีหน่วยงำนอ่ืนจัดตั้งไว้แล้ว หรือต ำรวจจัดตั้งขึ้นเอง แล้วแต่ควำมเหมำะสมของพ้ืนที่และชุมชน และควำม
พร้อมของสภำพชุมชน เช่น อำสำสมัครต ำรวจชุมชน สมำชิกแจ้งข่ำวอำชญำกรรม เหยี่ยวเวหำ อำสำจรำจร 
ต ำรวจบ้ำน สำยตรวจประชำชน สมำชิกกู้ภัย สมำชิกชมรมเพ่ือนบ้ำนเตือนภัย อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
(อปพร.) และลูกเสือชำวบ้ำน เป็นต้น 
   (๕) ใช้ผู้สนับสนุน (Enhancer) ในระบบต ำรวจชุมชน ต ำรวจจะต้องหำควำมร่วมมือในกำร 
สนับสนุนงำนต ำรวจจำกชุมชนและองค์กรปกครองในพ้ืนที่ ไม่เฉพำะงำนหลักคือกำรป้องกันอำชญำกรรม หรือ
กำรเป็นอำสำสมัครในกำรป้องกันอำชญำกรรมเท่ำนั้น แต่ในระบบต ำรวจชุมชน หน่วยต ำรวจต้องแสวงหำ
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ทรัพยำกรจำกชุมชนมำช่วยเหลืองำนต ำรวจอ่ืนๆ เช่น กำรจัดอำสำสมัครช่วยแจ้งข่ำวเว็บไซด์ลำมก กำรให้
ประชำชนเป็นอำสำสมัครประชำสัมพันธ์ช่วยเหลือบริกำรผู้มำแจ้งควำมที่สถำนีต ำรวจ กำรจัดอำสำสมัครช่วย
รับโทรศัพท์ที่ศูนย์วิทยุ กำรจัดอำสำสมัครลงข้อมูลสถิติคดี กำรจัดคณะกรรมกำรหำทุนช่วยเหลือเหยื่อ
อำชญำกรรม และกำรรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกชุมชนหรือท้องถิ่นเพ่ือช่วยเหลืองำนต ำรวจในด้ำนต่ำง ๆ  
   (๖) กำรบังคับใช้กฎหมำยเป็นเครื่องมือแก้ปัญหำชุมชน (Law Enforcement) งำนต ำรวจ
ผู้รับใช้ชุมชนยังถือว่ำ กำรสืบสวน จับกุมคนร้ำยเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมและปัญหำ
ควำมไม่เป็นระเบียบในชุมชน โดยเน้น กำรจับกุมเพ่ือแก้ปัญหำที่ถือเป็นควำมเดือดร้อนของชุมชนเป็นล ำดับ
แรกสุด และต ำรวจมีหน้ำที่ในกำรรักษำควำมสมดุลระหว่ำงกำรบังคับใช้กฎหมำยหรื อ กำรจับกุม กับควำม
ร่วมมือของชุมชน ในกำรแก้ไขต้นเหตุของปัญหำอำชญำกรรม หรือควำมไม่เป็นระเบียบของชุมชม 
   (๗) เน้นป้องกันปัญหำอำชญำกรรมมำกกว่ำรอให้เกิดเหตุ (Proactive Crime Prevention)  
กำรต ำรวจผู้รับใช้ชุมชน มุ่งเน้นในกำรท ำงำนเพ่ือป้องกันไม่ให้อำชญำกรรมเกิดมำกกว่ำกำรรอให้อำชญำกรรม
เกิดแล้ว จึงคิดติดตำมจับกุมคนร้ำยเพ่ือฟ้องศำล กิจกรรมส่วนใหญ่ของต ำรวจที่ท ำร่วมกับชุมชน คือสนับสนุน
ให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันอำชญำกรรมด้วยชุมชนเอง โดยใช้เทคนิคแก้ต้นเหตุปัญหำ กำรควบคุม
อำชญำกรรมจำกสภำพแวดล้อม กำรจัดระบบเพ่ือนบ้ำนเตือนภัย หรือจัดสำยตรวจประชำชน เป็นต้น เพ่ือมุ่ง
เป้ำประสงค์ในกำรลดอำชญำกรรมและควำมหวำดกลัวภัยอำชญำกรรม  
   (๘) ใช้เทคนิคแก้ปัญหำ (Problem Solving) โดย Model: “SARA” คือ ต ำรวจ สมำชิก
ชุมชน และหน่วยงำนอ่ืน ๆ ท ำงำนร่วมกัน เพ่ือก ำหนด ต้นเหตุของปัญหำอำชญำกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือ
ส ำรวจตรวจสอบหำปัญหำควำมไม่เป็นระเบียบในชุมชน (Scanning) แล้ววิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ 
(Analysis) แสวงหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ (Response) เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ แล้วประเมินผล 
(Assessment) เทคนิคในกำรแก้ปัญหำนี้ เป็นกำรระดมควำมร่วมมือระหว่ำงต ำรวจกับชุมชน เป็นกำรคิด
แก้ปัญหำนอกกรอบควำมคิดกำรท ำงำนแบบเดิมของต ำรวจที่ถือว่ำกำรสืบสวนจับกุมคนร้ำยได้ก็นับเป็นกำร
บรรลุภำรกิจแล้ว แต่ถ้ำต ำรวจมีแนวคิดและท ำงำนตำมควำมเชื่อแบบเดิม ปัญหำอำชญำกรรมหรือควำม
เดือดร้อนของชุมชนก็จะกลับมำอีก เพรำะกำรจับกุมคนร้ำยไม่ใช่กำรแก้ต้นเหตุของปัญหำที่แท้จริง 
   กำรใช้เทคนิคแก้ปัญหำลักษณะนี้ ควรถือเป็นหลักกำรส ำคัญ เพรำะที่ผ่ำนมำ ประเทศไทย
เคยใช้ชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์เข้ำไปสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงต ำรวจกับประชำชนได้แล้ว แต่ไม่ได้น ำ
ชุมชนมำระดมควำมร่วมมือกับต ำรวจ ในกำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมหรือควำมเดือดร้อนของชุมชน 
   (๙) กำรเป็นหุ้นส่วนและสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงต ำรวจและชุมชน (Partnerships) ใน
ระบบต ำรวจชุมชน ประชำชนในชุมชนคือหุ้นส่วนของต ำรวจ ในกำรร่วมรับผิดชอบป้องกันอำชญำกรรม หรือ
ปัญหำควำมไม่เป็นระเบียบในชุมชน (ไม่ใช่เป็นปัญหำของต ำรวจฝ่ำยเดียว) ต ำรวจและประชำชนในชุมชนต้อง
ร่วมกันส ำรวจปัญหำและควำมต้องกำรของ ชุมชนเกี่ยวกับควำมเดือดร้อน หรือควำมหวำดกลัวภัย
อำชญำกรรม และให้ชุมชนร่วมใช้เทคนิคแก้ปัญหำเพ่ือร่วมแก้ต้นเหตุปัญหำควำมเดือดร้อนจำกอำชญำกรรม
ดังกล่ำวและต ำรวจต้องสร้ำงควำมร่วมมือหรือเป็นแกนน ำในกำรระดมทรัพยำกร ควำมร่วมมือ หรือให้
ประชำชนร่วมเป็นอำสำสมัครเพื่อด ำเนินกิจกรรมป้องกันอำชญำกรรมได้ด้วยตัวชุมชนเอง 
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๑๐ 

 

   (๑๐) ต ำรวจต้องบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (Integration) ในกำรบังคับใช้
กฎหมำยหรือแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันหลำยอย่ำง โดยเฉพำะกำรแก้ที่ต้นเหตุของปัญหำ (ไม่ใช่
เพียงแค่ กำรจับคนร้ำย) ต ำรวจไม่มีอ ำนำจหน้ำที่โดยตรงจะเข้ำไปจัดกำรได้ เช่น หอพักที่เป็นแหล่งมั่วสุมของ
วัยรุ่น ติดยำเสพติด เจ้ำหน้ำที่พัฒนำสังคมและทรัพยำกรมนุษย์หรือประชำสงเครำะห์ มีหน้ำที่ตำมกฎหมำย
โดยตรงในกำรจัดระเบียบเรื่องนี้ หรือกำรติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงบริเวณที่เกิดเหตุชิงทรัพย์หรือข่มขืนเสมอ  
เป็นอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรถอนใบอนุญำตให้บุคคลที่มีพฤติกำรณ์ลักเล็กขโมยน้อย 
มีและใช้อำวุธปืนเป็นอ ำนำจของนำยทะเบียนอำวุธปืน คือนำยอ ำเภอท้องที่ (ต่ำงจังหวัด) กำรอนุญำตให้รถเร่
ขำยสุรำตำมงำนเทศกำลหรืองำนรื่นเริงต่ำงๆ ที่เป็นต้นเหตุให้วัยรุ่นซื้อสุรำได้ทุกเวลำ น ำไปสู่เหตุท ำร้ำย
ร่ำงกำย เป็นอ ำนำจของสรรพสำมิต รถที่หำยส่วนมำกเป็นรถจักรยำนยนต์ใหม่ที่ยังไม่ได้รับป้ำยทะเบียนจำก
หน่วยงำนขนส่งทำงบก และสถำนที่ที่หำยมำกสุดคือตลำดนัด ที่ฝ่ำยพำณิชย์จังหวัดมีอ ำนำจก ำหนดเงื่อนไข
อนุญำต ให้เปิดตลำดนัดได้ ดังนี้ เป็นต้น 
   กำรจะรู้ว่ำหน่วยต ำรวจใดเป็น “ต ำรวจผู้รับใช้ชุมชน” เท่ำใด หรือวัดระดับของกำรน ำ
หลักกำรต ำรวจผู้รับใช้ชุมชนไปใช้ หรือวัด “ควำมเป็นต ำรวจผู้รับใช้ชุมชน” มีเกณฑ์ในกำรวัดจำกกำรท ำงำน
ของต ำรวจ ๕ ระดับ จำกน้อยไปหำมำก คือ 
   ระดับท่ี ๑ ต ำรวจสนใจชุมชน เฉพำะเวลำประชำชนแจ้งควำมเท่ำนั้น  
   ระดับท่ี ๒ ต ำรวจแนะน ำกำรป้องกันอำชญำกรรมแก่ชุมชน 
   ระดับท่ี ๓ ประชำชนแจ้งข่ำวสำรแก่ต ำรวจเสมอ  
   ระดับท่ี ๔ ต ำรวจน ำชำวบ้ำนร่วมคิดร่วมท ำแก้ปัญหำชุมชน 
   ระดับท่ี ๕ ชุมชนป้องกันอำชญำกรรมด้วยชุมชนเอง โดยต ำรวจเป็นแกน/สนับสนุน  
    หน่วยงำนอ่ืน ก็เริ่มที่จะเห็นควำมส ำคัญของชุมชน และมุ่งส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง เช่น
กระทรวงยุติธรรม ได้เริ่มน ำหลักกำรยุติธรรมสมำนฉันท์ (Restorative Justice) และกำรยุติธรรมชุมชน 
(Community Justice) เป็นต้น มำใช้ในชุมชน ซึ่งล้วนแล้วแต่สอดรับหรือเป็นแนวทำงเดียวกับต ำรวจผู้รับใช้
ชุมชนทั้งสิ้น และหลักกำรต ำรวจผู้รับใช้ชุมชนนี้ ยังสอดรับกับแนวคิดชุมชนเข้มแข็ง หรือพลังแผ่นดินต่อต้ำน  
ยำเสพติด หรือแม้กระทั่งแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทุกแนวคิดมีวัตถุประสงค์ ให้ครอบครัว ชุมชน  
มีควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเองได้ ดังนั้นต ำรวจก็สำมำรถที่จะใช้เครือข่ำยเหล่ำนี้เป็นฐำนในกำรท ำงำน
ต ำรวจผู้รับใช้ชุมชนได้ด้วย  
   ในระบบต ำรวจชุมชน ต ำรวจต้องบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่จะแก้ไขส่วนที่เป็น “ต้นเหตุ”  
ท ำให้เกิดปัญหำสังคม น ำไปสู่อำชญำกรรมหรือปัญหำควำมไม่เป็นระเบียบของชุมชน โดยกำรจัดระเบียบสังคม
ให้ดีขึ้น 
  ๒.๘ ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม (Crime Triangle Theory) 
  เป็นกำรอธิบำยถึงสำเหตุหรือองค์ประกอบของกำรเกิดอำชญำกรรม ประกอบด้วยด้ำนต่ำงๆ ของ
สำมเหลี่ยม ๓ ด้ำน คือ 

๑๑ 

 

  ๑) ผู้กระท ำผิด/คนร้ำย (Offender) หมำยถึง ผู้ที่มีควำมต้องกำร (Desire) จะก่อเหตุหรือ ลงมือ
กระท ำควำมผิด 
  ๒) เหยื่อ (Victim)/เป้ำหมำย (Target) หมำยถึง บุคคล สถำนที่ หรือวัตถุสิ่งของ ที่ผู้กระท ำผิดหรือ
คนร้ำย มุ่งหมำยกระท ำต่อ หรือเป็นเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
  ๓) โอกำส (Opportunity) หมำยถึง ช่วงเวลำ (Time) และสถำนที่ (Place) ที่เหมำะสม ที่ผู้กระท ำ
ผิดหรือคนร้ำย มีควำมสำมำรถจะลงมือกระท ำควำมผิดหรือก่ออำชญำกรรม เมื่อเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ครบองค์ประกอบทั้ง ๓ ด้ำน ดังกล่ำวข้ำงต้น จะท ำให้เกิดอำชญำกรรมขึ้น ทฤษฏีดังกล่ำวได้เสนอแนวคิดใน
กำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรม หรือกำรป้องกันไม่ให้เกิดอำชญำกรรม โดยต้องพยำยำมท ำอย่ำงไร ก็ตำมที่จะให้
องค์ประกอบของสำมเหลี่ยมอำชญำกรรม ด้ำนใดด้ำนหนึ่งหำยไป ก็จะท ำให้อำชญำกรรม ไม่เกิดขึ้น ดังนั้น 
ในกำรปฏิบัติงำนของต ำรวจในแต่ละพ้ืนที่ ควรน ำแนวคิดของทฤษฎีดังกล่ำวมำใช้ในกำรป้องกันอำชญำกรรม
เชิงรุก ตำมยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ กล่ำวคือ ต้องพยำยำมท ำให้องค์ประกอบกำร  
เกิดอำชญำกรรม ด้ำนใดด้ำนหนึ่งของสำมเหลี่ยมหำยไป โดยมีวิธีกำรในกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้คือ 
  ๑) ด้านผู้กระท าผิดหรือคนร้าย (Offender) ต้องพยำยำมลดหรือควบคุมจ ำนวนผู้กระท ำ
ควำมผิดหรือคนร้ำยในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นใช้ทฤษฎีบังคับใช้กฎหมำย (Law Enforcement Theory) 
เช่น กำรเฝ้ำระวังบุคคลพ้นโทษที่เข้ำมำอยู่ในพ้ืนที่ กำรก ำหนดมำตรกำรควบคุมแหล่งอบำยมุขหรือสถำน
บริกำรที่จะเป็นแหล่งเพำะ อำชญำกรรม กำรระดมกวำดล้ำงอำชญำกรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ กำรจับกุมผู้กระท ำ
ควำมผิดตำมหมำยจับ กำรสืบสวนหำข่ำวเกี่ยวกับแหล่งซ่องสุมของผู้กระท ำควำมผิดหรือคนร้ำย มำตรกำร   
ตีวงสุรำ กำรปิดล้อมตรวจค้น กำรไประงับเหตุอย่ำงรวดเร็วของสำยตรวจ เพ่ือให้สำมำรถจับกุมผู้กระท ำ
ควำมผิดหรือคนร้ำยได้อย่ำงทันท่วงที รวมทั้งกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหำ
อำชญำกรรม ยำเสพติดให้โทษ และปัญหำกำรว่ำงงำน เป็นต้น  
  ๒) ด้านเหยื่อ (Victim)หรือ เป้าหมาย (Target) ผู้เสียหำย หรือเหยื่อ หรือประชำชนทั่วไป ต้อง
รู้จักกำรป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชนหรือสังคม ต ำรวจจะต้องยื่นมือเข้ำไปช่วยเหลือประชำชนในพ้ืนที่ 
โดยมีกำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำร ที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชน ในกำรป้องกันอำชญำกรรม 
หรือไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออำชญำกรรม เช่น กำรแต่งตัว กำรใส่เครื่องประดับหรือ  ของที่มีค่ำ กำรหลอกลวงของ
คนร้ำยในลักษณะต่ำงๆ โดยอำจจะจัดเป็นโครงกำรต ำรวจเตือนภัย โครงกำรตรวจเยี่ยมประชำชน (Knock 
Door) โครงกำรครูต ำรวจ D.A.R.E หรือโครงกำรครูห้ำนำทีหน้ำเสำธง เป็นต้น 
  ๓) ด้านโอกาส (Opportunity) โอกำสที่ผู้กระท ำควำมผิดหรือคนร้ำยจะลงมือ ก่ออำชญำกรรม
นั้นจะต้องอำศัยเวลำและสถำนที่ที่เหมำะสมในกำรก่อเหตุต ำรวจต้องพยำยำมหำวิธีกำรเพ่ือที่จะตัดช่องโอกำส
ของคนร้ำยดังกล่ำวโดยแยกออกเป็น 
   ๓.๑) เวลำ ต้องพยำยำมตัดช่องโอกำสในเรื่องเวลำที่จะเกิดเหตุ โดยมุ่งเน้นกำรปรำกฏตัว  
ของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจ (Show off Force) กำรตั้งจุดตรวจค้น เป็นต้น 
   ๓.๒) สถำนที่ ส ำหรับเรื่องกำรตัดช่องโอกำสในเรื่องสถำนที่นั้น สำมำรถกระท ำได้หลำยวิธี  
และมีทฤษฎีที่เก่ียวข้องมำกมำย เช่น ทฤษฎีกำรควบคุมอำชญำกรรมจำกสภำพแวดล้อม (Crime Control 
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๑๑ 

 

  ๑) ผู้กระท ำผิด/คนร้ำย (Offender) หมำยถึง ผู้ที่มีควำมต้องกำร (Desire) จะก่อเหตุหรือ ลงมือ
กระท ำควำมผิด 
  ๒) เหยื่อ (Victim)/เป้ำหมำย (Target) หมำยถึง บุคคล สถำนที่ หรือวัตถุสิ่งของ ที่ผู้กระท ำผิดหรือ
คนร้ำย มุ่งหมำยกระท ำต่อ หรือเป็นเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
  ๓) โอกำส (Opportunity) หมำยถึง ช่วงเวลำ (Time) และสถำนที่ (Place) ที่เหมำะสม ที่ผู้กระท ำ
ผิดหรือคนร้ำย มีควำมสำมำรถจะลงมือกระท ำควำมผิดหรือก่ออำชญำกรรม เมื่อเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ครบองค์ประกอบทั้ง ๓ ด้ำน ดังกล่ำวข้ำงต้น จะท ำให้เกิดอำชญำกรรมขึ้น ทฤษฏีดังกล่ำวได้เสนอแนวคิดใน
กำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรม หรือกำรป้องกันไม่ให้เกิดอำชญำกรรม โดยต้องพยำยำมท ำอย่ำงไร ก็ตำมที่จะให้
องค์ประกอบของสำมเหลี่ยมอำชญำกรรม ด้ำนใดด้ำนหนึ่งหำยไป ก็จะท ำให้อำชญำกรรม ไม่เกิดขึ้น ดังนั้น 
ในกำรปฏิบัติงำนของต ำรวจในแต่ละพ้ืนที่ ควรน ำแนวคิดของทฤษฎีดังกล่ำวมำใช้ในกำรป้องกันอำชญำกรรม
เชิงรุก ตำมยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ กล่ำวคือ ต้องพยำยำมท ำให้องค์ประกอบกำร  
เกิดอำชญำกรรม ด้ำนใดด้ำนหนึ่งของสำมเหลี่ยมหำยไป โดยมีวิธีกำรในกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้คือ 
  ๑) ด้านผู้กระท าผิดหรือคนร้าย (Offender) ต้องพยำยำมลดหรือควบคุมจ ำนวนผู้กระท ำ
ควำมผิดหรือคนร้ำยในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นใช้ทฤษฎีบังคับใช้กฎหมำย (Law Enforcement Theory) 
เช่น กำรเฝ้ำระวังบุคคลพ้นโทษที่เข้ำมำอยู่ในพ้ืนที่ กำรก ำหนดมำตรกำรควบคุมแหล่งอบำยมุขหรือสถำน
บริกำรที่จะเป็นแหล่งเพำะ อำชญำกรรม กำรระดมกวำดล้ำงอำชญำกรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ กำรจับกุมผู้กระท ำ
ควำมผิดตำมหมำยจับ กำรสืบสวนหำข่ำวเกี่ยวกับแหล่งซ่องสุมของผู้กระท ำควำมผิดหรือคนร้ำย มำตรกำร   
ตีวงสุรำ กำรปิดล้อมตรวจค้น กำรไประงับเหตุอย่ำงรวดเร็วของสำยตรวจ เพ่ือให้สำมำรถจับกุมผู้กระท ำ
ควำมผิดหรือคนร้ำยได้อย่ำงทันท่วงที รวมทั้งกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหำ
อำชญำกรรม ยำเสพติดให้โทษ และปัญหำกำรว่ำงงำน เป็นต้น  
  ๒) ด้านเหยื่อ (Victim)หรือ เป้าหมาย (Target) ผู้เสียหำย หรือเหยื่อ หรือประชำชนทั่วไป ต้อง
รู้จักกำรป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชนหรือสังคม ต ำรวจจะต้องยื่นมือเข้ำไปช่วยเหลือประชำชนในพ้ืนที่ 
โดยมีกำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำร ที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชน ในกำรป้องกันอำชญำกรรม 
หรือไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออำชญำกรรม เช่น กำรแต่งตัว กำรใส่เครื่องประดับหรือ  ของที่มีค่ำ กำรหลอกลวงของ
คนร้ำยในลักษณะต่ำงๆ โดยอำจจะจัดเป็นโครงกำรต ำรวจเตือนภัย โครงกำรตรวจเยี่ยมประชำชน (Knock 
Door) โครงกำรครูต ำรวจ D.A.R.E หรือโครงกำรครูห้ำนำทีหน้ำเสำธง เป็นต้น 
  ๓) ด้านโอกาส (Opportunity) โอกำสที่ผู้กระท ำควำมผิดหรือคนร้ำยจะลงมือ ก่ออำชญำกรรม
นั้นจะต้องอำศัยเวลำและสถำนที่ที่เหมำะสมในกำรก่อเหตุต ำรวจต้องพยำยำมหำวิธีกำรเพ่ือที่จะตัดช่องโอกำส
ของคนร้ำยดังกล่ำวโดยแยกออกเป็น 
   ๓.๑) เวลำ ต้องพยำยำมตัดช่องโอกำสในเรื่องเวลำที่จะเกิดเหตุ โดยมุ่งเน้นกำรปรำกฏตัว  
ของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจ (Show off Force) กำรตั้งจุดตรวจค้น เป็นต้น 
   ๓.๒) สถำนที่ ส ำหรับเรื่องกำรตัดช่องโอกำสในเรื่องสถำนที่นั้น สำมำรถกระท ำได้หลำยวิธี  
และมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมำกมำย เช่น ทฤษฎีกำรควบคุมอำชญำกรรมจำกสภำพแวดล้อม (Crime Control 
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๑๒ 

 

Through Environmental Design) เป็น วิธีกำรปรับสภำพแวดล้อมและใช้ประโยชน์สภำพแวดล้อม ในกำร
ลดโอกำสกำรก่ออำชญำกรรม เช่น กำรสร้ำงรั้วหรือสิ่งกีดขวำงมิให้ผู้กระท ำผิดเข้ำถึงบริเวณสิ่งของ หรือบุคคล 
โดยเพิ่มควำมเสี่ยงที่คนร้ำยจะถูกตรวจพบหรือถูกจับกุมมำกยิ่งขึ้น หรือกำรจัดระเบียบพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มจะเกิด
อำชญำกรรม (พ้ืนที่เสี่ยง) ตำมหลักทฤษฎีหน้ำต่ำงแตก (Broken Windows Theory) โดย จะต้องรีบเข้ำไป
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำก่อนที่จะเกิดอำชญำกรรมในพ้ืนที่ดังกล่ำว กำรจัดกำรพ้ืนที่ให้ปลอดภัยตำม โครงกำร
พ้ืนที่ปลอดภัย (Safety Zone) หรือโครงกำรเพ่ือนบ้ำนเตือนภัย (Neighborhood Watch) รวมตลอดถึงกำร
เพ่ิมประสิทธิภำพเครื่องมือเครื่องใช้ทำงด้ำนเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กำรใช้
สัญญำณเตือนภัย ทั้งนี้ต ำรวจจะต้องเข้ำไปจัดกำร ให้มีกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชนและชุมชนเพ่ือร่วมมือกันแก้ไขปัญหำอำชญำกรรม ตำมโครงกำรต ำรวจผู้รับใช้ชุมชน (Community 
Policing) โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็งเพ่ือให้ชุมชนสำมำรถดูแลตัวเองได้อย่ำงยั่งยืนตลอดไป 
   ในกำรป้องกันอำชญำกรรมเชิงรุก โดยกำรท ำให้องค์ประกอบของกำรเกิดอำชญำกรรม 
ด้ำนใดด้ำนหนึ่งของสำมเหลี่ยมหำยไป ตำมหลักกำรของทฤษฎีสำมเหลี่ยมอำชญำกรรม ที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น 
จะท ำให้ กำรปฏิบัติงำนของต ำรวจมีเป้ำหมำยที่ชัดเจน เข้ำใจง่ำยและสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้อง 
ดังนั้น จึงเห็นควรที่ผู้บังคับบัญชำ หรือหัวหน้ำหน่วยงำน ควรน ำแนวคิดกำรป้องกันอำชญำกรรมเชิงรุกโดยใช้
ทฤษฎีสำมเหล่ียมอำชญำกรรม ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับต ำรวจ เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่แก้ไขปัญหำ
อำชญำกรรม ได้บรรลุเป้ำหมำย เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้ำงควำมพึงพอใจแก่พ่ีน้องประชำชนทั่วไป  
ขณะเดียวกันก็สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปถ่ำยทอดชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับพ่ีน้องประชำชนให้มีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมได้อีกส่วนหนึ่งด้วย 
 
๓. การป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก 
 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ 
 “การจับผู้ร้ายนั้นไม่ถือเป็นความชอบเป็นแต่นับว่าผู้นั้นได้กระท าการครบถ้วนแก่หน้าที่เท่านั้น  แต่จะ
ถือเป็นความชอบต่อเม่ือได้ปกครองป้องกันเหตุร้ายให้ชีวิตและทรัพย์สมบัติของข้าแผ่นดินในท้องที่นั้นอยู่
เย็นเป็นสุขพอสมควร” จำกพระบรมรำโชวำทดังกล่ำวถือได้ว่ำเป็นกำรวำงรำกฐำนหรือหลักกำรท ำงำนในด้ำน
กำรป้องกันอำชญำกรรมที่ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติและต ำรวจทุกคนควรน้อมน ำมำปฏิบัติคือ  กำรมุ่งเน้นกำร
ป้องกันอำชญำกรรม (Crime Prevention) ก่อนเกิดเหตุ 
 ๓.๑ การวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม  
   ต ำรวจที่ปฏิบัติงำนในสถำนีต ำรวจแต่ละพ้ืนที่ ต้องมีข้อมูล(Data) ที่จะใช้ในกำรวิเครำะห์สภำพ
ปัญหำอำชญำกรรม (Crime Analysis) ที่เกิดขึ้น ข้อมูลคดีต่ำงๆ นั้นอำจจะมำจำกคดีที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่
พนักงำนสอบสวนได้รับค ำร้องทุกข์ไว้แล้ว หรือคดีที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับค ำร้องทุกข์ หรือข้อมูลข่ำวสำรที่ได้รับ
จำกกำรร้องเรียนของประชำชน สื่อมวลชนเป็นต้น ต้องพยำยำมรวบรวมข้อมูลให้ตรงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุด 
จำกนั้นน ำข้อมูลมำวิเครำะห์เพ่ือให้ทรำบช่วงเวลำที่เกิดเหตุ (Time) โดยใช้เครื่องมือ นำฬิกำอำชญำกรรม และ
ให้ทรำบสถำนที่ที่เกิดเหตุ (Place) โดยใช้เครื่องมือ แผนที่อำชญำกรรม (Crime Map) ซึ่งหน่วยงำนหรือสถำนี

๑๓ 

 

ต ำรวจบำงแห่งมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเมื่อใส่ข้อมูลเข้ำไป ก็สำมำรถวิเครำะห์ออกมำ
ได้โดยสะดวก แต่หำกไม่มีโปรแกรมดังกล่ำวก็อำจท ำได้โดยใช้ระบบบันทึกข้อมูลด้วยมือเพ่ือให้ทรำบช่วงเวลำ  
และใช้วิธีกำรปักหมุดในแผนที่ ก็จะท ำให้ทรำบถึงสถำนที่เกิดเหตุได้เช่นเดียวกัน สถำนที่เกิดเหตุที่มักจะเกิด
เหตุบ่อยๆ ซ้ ำๆ กันหลำยครั้งเรียกว่ำ Hot Spot 
  ส ำหรับข้อมูลที่จะน ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์นั้น ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริง ให้มำก
ที่สุด เมื่อวิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวแล้วจะท ำให้ทรำบถึง ช่วงเวลำ(Time) สถำนที่ที่เกิดเหตุ (Place) พฤติกรรม
ของคนร้ำย ตลอดจนสภำพปัญหำและสำเหตุของกำรเกิดอำชญำกรรม อันจะน ำไปใช้ประโยชน์ ในกำรก ำหนด
กลยุทธ์กำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมต่อไป แนวทำงกำรวิเครำะห์สถำนภำพอำชญำกรรม มีวิธีกำร ดังนี้ 
  (๑) การวิเคราะห์ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ เครื่องมือที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำย คือ นำฬิกำอำชญำกรรม 
โดยน ำข้อมูลคดีต่ำงๆ ที่รวบรวมไว้มำพิจำรณำเวลำที่เกิดเหตุในแต่ละคดี และปักหมุดลงในช่วงเวลำที่เกิดเหตุ
บนนำฬิกำอำชญำกรรม ก็จะท ำให้ทรำบถึงช่วงเวลำที่เกิดเหตุ 

 
 
  นอกจำกใช้เครื่องมือ นำฬิกำอำชญำกรรม แล้ว บำงครั้งหำกต้องกำรวิเครำะห์สถำนภำพ
อำชญำกรรมคดีใดคดีหนึ่งเป็นกำรเฉพำะหรือเร่งด่วน เช่น กรณีรถหำยจ ำนวนมำก หรือคดีประทุษร้ำย  
ต่อทรัพย์ เช่น ลัก วิ่ง ชิง ปล้น เกิดข้ึนมำกผิดปกติ อำจจะใช้วิธีกำรตีตำรำงแบ่งออกเป็นช่วงเวลำแล้วพิจำรณำ
คดีท่ีเกิดข้ึนเป็นรำยๆ ไปว่ำเกิดเหตุในช่วงเวลำใดบ้ำง ก็จะท ำให้ทรำบช่วงเวลำที่เกิดเหตุ ได้เช่นเดียวกัน 
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๑๓ 

 

ต ำรวจบำงแห่งมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเมื่อใส่ข้อมูลเข้ำไป ก็สำมำรถวิเครำะห์ออกมำ
ได้โดยสะดวก แต่หำกไม่มีโปรแกรมดังกล่ำวก็อำจท ำได้โดยใช้ระบบบันทึกข้อมูลด้วยมือเพ่ือให้ทรำบช่วงเวลำ  
และใช้วิธีกำรปักหมุดในแผนที่ ก็จะท ำให้ทรำบถึงสถำนที่เกิดเหตุได้เช่นเดียวกัน สถำนที่เกิดเหตุที่มักจะเกิด
เหตุบ่อยๆ ซ้ ำๆ กันหลำยครั้งเรียกว่ำ Hot Spot 
  ส ำหรับข้อมูลที่จะน ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์นั้น ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริง ให้มำก
ที่สุด เมื่อวิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวแล้วจะท ำให้ทรำบถึง ช่วงเวลำ(Time) สถำนที่ที่เกิดเหตุ (Place) พฤติกรรม
ของคนร้ำย ตลอดจนสภำพปัญหำและสำเหตุของกำรเกิดอำชญำกรรม อันจะน ำไปใช้ประโยชน์ ในกำรก ำหนด
กลยุทธ์กำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมต่อไป แนวทำงกำรวิเครำะห์สถำนภำพอำชญำกรรม มีวิธีกำร ดังนี้ 
  (๑) การวิเคราะห์ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ เครื่องมือที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำย คือ นำฬิกำอำชญำกรรม 
โดยน ำข้อมูลคดีต่ำงๆ ที่รวบรวมไว้มำพิจำรณำเวลำที่เกิดเหตุในแต่ละคดี และปักหมุดลงในช่วงเวลำที่เกิดเหตุ
บนนำฬิกำอำชญำกรรม ก็จะท ำให้ทรำบถึงช่วงเวลำที่เกิดเหตุ 

 
 
  นอกจำกใช้เครื่องมือ นำฬิกำอำชญำกรรม แล้ว บำงคร้ังหำกต้องกำรวิเครำะห์สถำนภำพ
อำชญำกรรมคดีใดคดีหนึ่งเป็นกำรเฉพำะหรือเร่งด่วน เช่น กรณีรถหำยจ ำนวนมำก หรือคดีประทุษร้ำย  
ต่อทรัพย์ เช่น ลัก วิ่ง ชิง ปล้น เกิดข้ึนมำกผิดปกติ อำจจะใช้วิธีกำรตีตำรำงแบ่งออกเป็นช่วงเวลำแล้วพิจำรณำ
คดีท่ีเกิดข้ึนเป็นรำยๆ ไปว่ำเกิดเหตุในช่วงเวลำใดบ้ำง ก็จะท ำให้ทรำบช่วงเวลำที่เกิดเหตุ ได้เช่นเดียวกัน 
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๑๔ 

 

   
 

  
  (๒) การวิเคราะห์สถานที่เกิดเหตุ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์สถำนที่เกิดเหตุ คือ แผนที่
อำชญำกรรม ซึ่งในแต่ละสถำนีต ำรวจจะต้องมีแผนที่เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้น ำข้อมูลคดีต่ำงๆ ที่รวบรวมไว้ มำ
พิจำรณำหำสถำนที่เกิดเหตุในแต่ละคดี และปักหมุดลงในแผนที่ที่เตรียมไว้ ก็จะท ำให้ทรำบสถำนที่เกิดเหตุ 
และอำจจะพบว่ำมีสถำนที่เกิดเหตุที่คนร้ำยลงมือกระท ำควำมผิดบ่อยๆ หรือซ้ ำๆ กัน ซึ่งเรียกว่ำ Hot spot 
 
 

 
 
 
   กำรวิเครำะห์สถำนที่เกิดเหตุ โดยใช้แผนที่อำชญำกรรม (Crime Map) ท ำให้ทรำบถึงสถำนที่
เกิดเหต ุและจุดที่เกิดเหตุบ่อยๆ หรือซ้ ำๆ ที่เรียกว่ำ Hot spot (จุดแดงในแผนที่) 
 

๑๕ 
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๑๕ 
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๑๖ 

 

   ต ำรวจจะได้รับประโยชน์จำกกำรวิเครำะห์สถำนภำพอำชญำกรรม กล่ำวคือ สำมำรถน ำข้อมูล 
ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ไปใช้ในกำรปรับแผนกำรตรวจของต ำรวจสำยตรวจ โดยจะต้องเพ่ิมควำมเข้ม ในกำรออก
ตรวจในช่วงเวลำและสถำนที่เกิดเหต ุอันเป็นกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกจุดและตรงประเด็นส ำหรับภำคประชำชน
ก็มีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรวิเครำะห์สถำนภำพอำชญำกรรม หรือทรำบข้อมูลเกี่ยวกับอำชญำกรรมเช่นเดียวกัน 
โดยวิธีกำรรับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับอำชญำกรรมจำกแหล่งต่ำงๆ  เช่น กำรน ำเสนอข่ำวอำชญำกรรมของ
สื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ) กำรให้ข้อมูลจำกต ำรวจ หรือหน่วยงำนภำครัฐอ่ืนๆ กำรบอกกล่ำว
จำกเพ่ือนบ้ำน หรือจำกประสบกำรณ์ที่ตนเองได้รับ เพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกันไม่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่อ 
ขณะเดียวกันก็น ำข้อมูลที่มีอยู่บอกกล่ำว คนในครอบครัวหรือคนในชุมชน ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของคนร้ำยหรือ
อำชญำกรรม 
 
 

 

   
 
 
   ส ำหรับกำรวิเครำะห์สถำนภำพอำชญำกรรมมีควำมส ำคัญมำกหัวหน้ำหน่วยงำนหรือสถำนี
ต ำรวจต้องใช้เทคนิคกำรระดมสมอง (Brainstorming) จำกต ำรวจทุกฝ่ำยในหน่วยงำนเพ่ือร่วมคิดร่วมวำงแผน
และก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติโดยจะต้องชี้แจงให้เห็นถึงสภำพปัญหำอำชญำกรรมที่เกิดขึ้นและสร้ำงควำม
เข้ำใจกับต ำรวจทุกฝ่ำยให้มีควำมพร้อมและเต็มใจที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมที่เกิดขึ้นอย่ำงจริงจัง
เมื่อต ำรวจผู้ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ทรำบและเข้ำใจเหตุและผลตลอดจนเป้ำหมำยในกำรท ำงำนแล้วย่อมจะเกิดผลดี
โดยเฉพำะในเรื่องของประสิทธิภำพของกำรท ำงำน 
 
 
 ๓.๒ การวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม (Crime Triangle Theory) 
  เป็นทฤษฎีที่อธิบำยถึงสำเหตุหรือองค์ประกอบของกำรเกิดอำชญำกรรมได้อย่ำงชัดเจนเข้ำใจง่ำยโดย
มีองค์ประกอบด้ำนต่ำงๆ ๓ ด้ำนคือ 
 

๑๗ 

 

 
  ๑. ผู้กระท าผิด/คนร้าย (Offender) หมำยถึง ผู้ที่มีควำมต้องกำร (Desire) จะก่อเหตุหรือลงมือ
กระท ำควำมผิด 
  ๒. เหยื่อ (Victim)/เป้าหมาย (Target) หมำยถึง บุคคลสถำนที่หรือวัตถุสิ่งของที่ผู้กระท ำผิดหรือ
คนร้ำยมุ่งหมำยกระท ำต่อหรือเป็นเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
  ๓. โอกาส (Opportunity) หมำยถึง ช่วงเวลำ (Time) และสถำนที่ (Place) ที่เหมำะสม  
ที่ผู้กระท ำผิดหรือคนร้ำยมีควำมสำมำรถจะลงมือกระท ำควำมผิดหรือก่ออำชญำกรรม 
   เมื่อเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ครบองค์ประกอบทั้ง 3 ด้ำนดังกล่ำวข้ำงต้นจะท ำให้เกิด
อำชญำกรรมข้ึนนอกจำกนี้ทฤษฏีดังกล่ำวยังได้เสนอแนวคิดในกำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมหรือกำรป้องกัน
ไม่ให้เกิดอำชญำกรรมโดยต้องพยำยำมท ำอย่ำงไรก็ตำมที่จะให้องค์ประกอบของสำมเหลี่ยมอำชญำกรรม   
ด้ำนใดด้ำนหนึ่งหำยไปหรือหมดเง่ือนไขอำจท ำได้ดังนี้คือ 
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๑๗ 

 

 
  ๑. ผู้กระท าผิด/คนร้าย (Offender) หมำยถึง ผู้ที่มีควำมต้องกำร (Desire) จะก่อเหตุหรือลงมือ
กระท ำควำมผิด 
  ๒. เหยื่อ (Victim)/เป้าหมาย (Target) หมำยถึง บุคคลสถำนที่หรือวัตถุสิ่งของที่ผู้กระท ำผิดหรือ
คนร้ำยมุ่งหมำยกระท ำต่อหรือเป็นเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
  ๓. โอกาส (Opportunity) หมำยถึง ช่วงเวลำ (Time) และสถำนที่ (Place) ที่เหมำะสม  
ที่ผู้กระท ำผิดหรือคนร้ำยมีควำมสำมำรถจะลงมือกระท ำควำมผิดหรือก่ออำชญำกรรม 
   เมื่อเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ครบองค์ประกอบทั้ง 3 ด้ำนดังกล่ำวข้ำงต้นจะท ำให้เกิด
อำชญำกรรมข้ึนนอกจำกนี้ทฤษฏีดังกล่ำวยังได้เสนอแนวคิดในกำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมหรือกำรป้องกัน
ไม่ให้เกิดอำชญำกรรมโดยต้องพยำยำมท ำอย่ำงไรก็ตำมที่จะให้องค์ประกอบของสำมเหลี่ยมอำชญำกรรม   
ด้ำนใดด้ำนหนึ่งหำยไปหรือหมดเง่ือนไขอำจท ำได้ดังนี้คือ 
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๑๘ 

 

 
 
  ๑. ด้านผู้กระท าผิดหรือคนร้าย (Offender) ต้องพยำยำมจับกุมลดบทบำทควบคุมหรือจ ำกัด
จ ำนวนผู้กระท ำควำมผิดหรือคนร้ำยในพื้นท่ีที่รับผิดชอบให้หมดไปหรือน้อยลงส ำหรับวิธีกำรแก้ไขปัญหำด้ำนนี้
อำจท ำได้โดยมุ่งเน้นกำรบังคับใช้กฎหมำย (Law Enforcement) ตัวอย่ำงเช่น 
   ๑.๑ การเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ ต ำรวจจะต้องให้ควำมสนใจเฝ้ำระวัง
บุคคลพ้นโทษที่ได้รับกำรปล่อยตัวและเข้ำมำพักอำศัยอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบโดยปกติแล้วจะต้องมำรำยงำนตัว  
ที่สถำนีต ำรวจหัวหน้ำสถำนีหรือผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบจะต้องจัดให้มีกำรท ำประวัติบุคคลพ้นโทษตำมระเบียบ 
เก็บรักษำไว้ที่สถำนีต ำรวจพร้อมกับมอบหมำยให้มีต ำรวจอำจจะเป็นสำยตรวจหรือฝ่ำยสืบสวนนอกเครื่องแบบ
รับผิดชอบติดตำมเฝ้ำดูพฤติกรรมของบุคคลดังกล่ำวทั้งนี้ต ำรวจที่ได้รับมอบหมำยจะต้องหมั่นไปตรวจเยี่ยม
บุคคลพ้นโทษเป็นประจ ำมีกำรท ำแผนที่บ้ำนพักพร้อมถ่ำยภำพและรำยงำนผลให้ผู้บังคับบัญชำทรำบเป็น
ระยะๆ ส ำหรับภำคประชำชนที่อยู่ในพ้ืนที่อำจจะเป็นชุมชนหรือหมู่บ้ำนเมื่อพบว่ำมีบุคคลพ้นโทษเข้ำมำอยู่ 
ในพ้ืนที่ก็จะต้องไม่แสดงอำกำรรังเกียจควรให้กำรช่วยเหลือเป็นก ำลังใจแนะน ำกำรประกอบอำชีพขณะเดียวกัน  
ก็จะต้องช่วยเป็นหูเป็นตำเฝ้ำดูพฤติกรรมของบุคคลดังกล่ำวว่ำจะกลับไปก่อเหตุหรือกระท ำควำมผิดซ้ ำๆ  อีก
หรือไม่ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือทำงรำชกำรอีกส่วนหนึ่งด้วย 
   ๑.๒ การควบคุมแหล่งอบายมุขหรือสถานบริการ แหล่งอบำยมุขเช่นบ่อนกำรพนันตู้ม้ำ  
กำรพนันทำยผลฟุตบอลหรือสถำนบริกำรที่ผิดกฎหมำยเปิดเกินเวลำปล่อยให้เด็กและเยำวชนเข้ำไปใช้บริกำร  
มีกำรลักลอบจ ำหน่ำยยำเสพติดเหล่ำนี้มักจะเป็นแหล่งเพำะอำชญำกรรมคดีอำชญำกรรมที่เกิดขึ้นจ ำนวน  
ไม่น้อยมีสำเหตุมำจำกแหล่งอบำยมุขหรือสถำนบริกำรดังนั้นต ำรวจและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องก ำหนด
มำตรกำรในกำรควบคุมก ำกับดูแลแหล่งอบำยมุขและสถำนบริกำรดังกล่ำวอย่ำงเข้มงวดส่วนของภำคประชำชน
ก็จะต้องช่วยในกำรตรวจตรำดูแลแหล่งอบำยมุขแหล่งมั่วสุมหรือสถำนบริกำรที่กระท ำผิดกฎหมำยเพ่ือแจ้ง
เบำะแสให้กับต ำรวจเพื่อเข้ำไปด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 

๑๙ 

 

   ๑.๓ การไประงับเหตุอย่างรวดเร็วของสายตรวจ เมื่อรับแจ้งมีเหตุด่วนเหตุร้ำยเกิดขึ้นต ำรวจ
โดยเฉพำะต ำรวจสำยตรวจจะต้องรีบเดินทำงไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็วตำมปกติแล้วมีกำรก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนไว้ใช้เวลำ ๓-๕ นำทีภำยในเขตชุมชนเวลำ ๑๐-๑๕ นำทีส ำหรับชุมชนชำนเมืองหรือ 30 นำที
ส ำหรับในพื้นที่ชนบทซึ่งกำรเดินทำงไปยังที่เกิดเหตุได้อย่ำงรวดเร็วของต ำรวจท ำให้สำมำรถจับกุมคนร้ำยทันที
กรณีคนร้ำยยังอยู่ในที่เกิดเหตุหรือสำมำรถระงับเหตุไม่ให้ลุกลำมต่อไปได้ 
   ๑.๔ การระดมกวาดล้างอาชญากรรมอย่างสม่ าเสมอ ถือว่ำเป็นมำตรกำรที่ส ำคัญ ของ
ต ำรวจเป็นกำรลดบทบำทควบคุมหรือจ ำกัดจ ำนวนผู้กระท ำควำมผิดหรือคนร้ำยในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบให้หมดไป
หรือน้อยลงจึงเป็นกำรสมควรที่ต ำรวจจะต้องมีกำรก ำหนดให้มีกำรระดมกวำดล้ำงอำชญำกรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ
ทั้งนี้ก่อนที่จะมีกำรระดมกวำงล้ำงอำชญำกรรมจะต้องมีกำรสืบสวนหำข่ำวเพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยและสมควร  
ที่จะมีกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนต่ำงๆที่เก่ียวข้องหรือเครือข่ำยเพื่อระดมสรรพก ำลังอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ออกปฏิบัติกำรร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
   ๑.๕ สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเป็นโครงกำรหรือกิจกรรม ที่ส ำคัญของภำคประชำชนที่ 
ท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดีช่วยเหลือให้ข้อมูลข่ำวสำรหรือเบำะแสแก่ต ำรวจ หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยต ำรวจ
ในแต่ละพ้ืนที่ ควรจัดให้มีโครงกำรสมำชิกแจ้งข่ำวอำชญำกรรมข้ึนทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรข่ำว 
กำรจัดท ำโครงกำรดังกล่ำวจะประสบผลส ำเร็จได้นั้น ปัจจัยส ำคัญ คือ ควำมไว้เนื้อเชื่อใจระหว่ำงต ำรวจกับ
ประชำชน และช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร ต ำรวจต้องรีบด ำเนินกำรอย่ำงจริงจังเมื่อได้รับข้อมูล ข่ำวสำรจำก 
ภำคประชำชน และท่ีส ำคัญคือ ต้องรักษำควำมลับ เพ่ือควำมปลอดภัยของผู้ให้ข่ำวสำร 
   ๑.๖ การจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ จะเป็นกำรช่วยลดจ ำนวนผู้ต้องหำที่ได้กระท ำ
ควำมผิดแล้วหลบหนีไป ต ำรวจ จะต้องพยำยำมติดตำมจับกุมผู้ต้องหำที่มีหมำยจับให้ได้ขณะเดียวกันภำค
ประชำชนหำกทรำบข้อมูลหรือมีเบำะแสคนร้ำยก็ควรแจ้งให้ต ำรวจทรำบ 
   ๑.๗ มาตรการยึดรถต้องสงสัย ถือว่ำเป็นมำตรกำรที่ส ำคัญอีกมำตรกำรหน่ึงเพรำะเป็น
มำตรกำรทั้งด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมไปพร้อมๆ กันกล่ำวคือต ำรวจต้องวำงมำตรกำรยึดรถต้องสงสัย 
โดยมุ่งเน้นทั้งผู้ขับขี่และรถที่ใช้ส ำหรับผู้ขับขี่ที่จะต้องถูกตรวจสอบนั้นจ ำเป็นต้องดูลักษณะบุคคลเช่นลักษณะ
ท่ำทำง ไม่น่ำไว้วำงใจ (หน้ำโจรวัยโจรลักษณะโจร) ส่วนรถที่ใช้มีลักษณะเป็นรถต้องสงสัยคือรถที่มีกำรตกแต่ง
ผิดสภำพไปจำกเดิมไม่ติดแผ่นป้ำยทะเบียนมีร่องรอยกำรทุบท ำลำยกุญแจและลักษณะต้องสงสั ยอ่ืนๆ เมื่อมี
กำรยึดมำแล้วต้องมีกำรตรวจสอบทั้งตัวบุคคลและรถต้องสงสัยว่ำได้เคยก่อเหตุมำแล้วหรือไม่ 
   ๑.๘ มาตรการตีวงสุรา เป็นยุทธวิธีหนึ่งของต ำรวจที่ใช้ในกำรป้องกันไม่ให้มีเหตุร้ำยเกิด
กล่ำวคือต ำรวจจะต้องเข้ำไปประชำสัมพันธ์ตักเตือนประชำชนที่ดื่มสุรำในที่สำธำรณะให้เลิกดื่มและกลับที่พัก
เมื่อถึงเวลำที่เหมำะสมหำกปล่อยให้ดื่มสุรำต่อไปจนขำดสติอำจจะไปก่อเหตุทะเลำะวิวำทหรือไปกระท ำ
ควำมผิดอื่นๆเช่นกำรประทุษร้ำยต่อทรัพย์ชีวิตร่ำงกำยหรือทำงเพศเป็นต้น 
   ๑.๙ แผนเผชิญเหตุและการก้าวสกัดจับคนร้าย สถำนีต ำรวจทุกพ้ืนที่จะต้องมีกำรจัดเตรียม
แผนเผชิญเหตุส ำหรับเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นเช่นคดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ภำยในธนำคำรร้ำนค้ำทองร้ำนสะดวก
ซื้อคดีลอบวำงระเบิดไฟไหม้ขนำดใหญ่หรืออุบัติภัยต่ำงๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ำจะเป็นอำคำรถล่มแก๊สรั่วเป็นต้นทั้งนี้
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   ๑.๓ การไประงับเหตุอย่างรวดเร็วของสายตรวจ เมื่อรับแจ้งมีเหตุด่วนเหตุร้ำยเกิดขึ้นต ำรวจ
โดยเฉพำะต ำรวจสำยตรวจจะต้องรีบเดินทำงไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็วตำมปกติแล้วมีกำรก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนไว้ใช้เวลำ ๓-๕ นำทีภำยในเขตชุมชนเวลำ ๑๐-๑๕ นำทีส ำหรับชุมชนชำนเมืองหรือ 30 นำที
ส ำหรับในพื้นที่ชนบทซึ่งกำรเดินทำงไปยังที่เกิดเหตุได้อย่ำงรวดเร็วของต ำรวจท ำให้สำมำรถจับกุมคนร้ำยทันที
กรณีคนร้ำยยังอยู่ในที่เกิดเหตุหรือสำมำรถระงับเหตุไม่ให้ลุกลำมต่อไปได้ 
   ๑.๔ การระดมกวาดล้างอาชญากรรมอย่างสม่ าเสมอ ถือว่ำเป็นมำตรกำรที่ส ำคัญ ของ
ต ำรวจเป็นกำรลดบทบำทควบคุมหรือจ ำกัดจ ำนวนผู้กระท ำควำมผิดหรือคนร้ำยในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบให้หมดไป
หรือน้อยลงจึงเป็นกำรสมควรที่ต ำรวจจะต้องมีกำรก ำหนดให้มีกำรระดมกวำดล้ำงอำชญำกรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ
ทั้งนี้ก่อนที่จะมีกำรระดมกวำงล้ำงอำชญำกรรมจะต้องมีกำรสืบสวนหำข่ำวเพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยและสมควร  
ที่จะมีกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนต่ำงๆที่เก่ียวข้องหรือเครือข่ำยเพื่อระดมสรรพก ำลังอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ออกปฏิบัติกำรร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
   ๑.๕ สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเป็นโครงกำรหรือกิจกรรม ท่ีส ำคัญของภำคประชำชนที่ 
ท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดีช่วยเหลือให้ข้อมูลข่ำวสำรหรือเบำะแสแก่ต ำรวจ หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยต ำรวจ
ในแต่ละพ้ืนที่ ควรจัดให้มีโครงกำรสมำชิกแจ้งข่ำวอำชญำกรรมข้ึนทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรข่ำว 
กำรจัดท ำโครงกำรดังกล่ำวจะประสบผลส ำเร็จได้นั้น ปัจจัยส ำคัญ คือ ควำมไว้เนื้อเชื่อใจระหว่ำงต ำรวจกับ
ประชำชน และช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร ต ำรวจต้องรีบด ำเนินกำรอย่ำงจริงจังเมื่อได้รับข้อมูล ข่ำวสำรจำก 
ภำคประชำชน และท่ีส ำคัญคือ ต้องรักษำควำมลับ เพ่ือควำมปลอดภัยของผู้ให้ข่ำวสำร 
   ๑.๖ การจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ จะเป็นกำรช่วยลดจ ำนวนผู้ต้องหำที่ได้กระท ำ
ควำมผิดแล้วหลบหนีไป ต ำรวจ จะต้องพยำยำมติดตำมจับกุมผู้ต้องหำที่มีหมำยจับให้ได้ขณะเดียวกันภำค
ประชำชนหำกทรำบข้อมูลหรือมีเบำะแสคนร้ำยก็ควรแจ้งให้ต ำรวจทรำบ 
   ๑.๗ มาตรการยึดรถต้องสงสัย ถือว่ำเป็นมำตรกำรที่ส ำคัญอีกมำตรกำรหน่ึงเพรำะเป็น
มำตรกำรทั้งด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมไปพร้อมๆ กันกล่ำวคือต ำรวจต้องวำงมำตรกำรยึดรถต้องสงสัย 
โดยมุ่งเน้นทั้งผู้ขับขี่และรถที่ใช้ส ำหรับผู้ขับขี่ที่จะต้องถูกตรวจสอบนั้นจ ำเป็นต้องดูลักษณะบุคคลเช่นลักษณะ
ท่ำทำง ไม่น่ำไว้วำงใจ (หน้ำโจรวัยโจรลักษณะโจร) ส่วนรถที่ใช้มีลักษณะเป็นรถต้องสงสัยคือรถที่มีกำรตกแต่ง
ผิดสภำพไปจำกเดิมไม่ติดแผ่นป้ำยทะเบียนมีร่องรอยกำรทุบท ำลำยกุญแจและลักษณะต้องสงสั ยอ่ืนๆ เมื่อมี
กำรยึดมำแล้วต้องมีกำรตรวจสอบทั้งตัวบุคคลและรถต้องสงสัยว่ำได้เคยก่อเหตุมำแล้วหรือไม่ 
   ๑.๘ มาตรการตีวงสุรา เป็นยุทธวิธีหนึ่งของต ำรวจที่ใช้ในกำรป้องกันไม่ให้มีเหตุร้ำยเกิด
กล่ำวคือต ำรวจจะต้องเข้ำไปประชำสัมพันธ์ตักเตือนประชำชนที่ดื่มสุรำในที่สำธำรณะให้เลิกดื่มและกลับที่พัก
เมื่อถึงเวลำที่เหมำะสมหำกปล่อยให้ดื่มสุรำต่อไปจนขำดสติอำจจะไปก่อเหตุทะเลำะวิวำทหรือไปกระท ำ
ควำมผิดอื่นๆเช่นกำรประทุษร้ำยต่อทรัพย์ชีวิตร่ำงกำยหรือทำงเพศเป็นต้น 
   ๑.๙ แผนเผชิญเหตุและการก้าวสกัดจับคนร้าย สถำนีต ำรวจทุกพ้ืนที่จะต้องมีกำรจัดเตรียม
แผนเผชิญเหตุส ำหรับเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นเช่นคดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ภำยในธนำคำรร้ำนค้ำทองร้ำนสะดวก
ซื้อคดีลอบวำงระเบิดไฟไหม้ขนำดใหญ่หรืออุบัติภัยต่ำงๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ำจะเป็นอำคำรถล่มแก๊สรั่วเป็นต้นทั้งนี้
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เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของต ำรวจและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยต้องมีกำรด ำเนินกำร
ตั้งแต่ขั้นเตรียมกำรก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังจำกเกิดเหตุ (ฟ้ืนฟู) แผนเผชิญเหตุจะต้องมีกำรซักซ้อม
กำรปฏิบัติเป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่องขณะเดียวกันกำรก้ำวสกัดจับคนร้ำยเป็นสถำนกำรณ์ต่อเนื่องจำกแผนเผชิญ
เหตุข้ำงต้นโดยในแต่ละพ้ืนที่จะต้องมีกำรก ำหนดวงรอบพื้นท่ีที่จะก ำหนดเป็นจุดก้ำวสกัดจับคนร้ำยและก ำหนด
ตัวบุคคลหรือผู้มีหน้ำที่เข้ำประจ ำจุดเมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ส ำคัญที่จะต้องสกัดจับคนร้ำยที่ก่อเหตุ
แล้วหลบหนี 
  ๒. ด้านเหยื่อ (Victim)/เป้าหมาย (Target) ผู้เสียหำยหรือเหยื่อหรือประชำชนทั่วไปต้องรู้จัก
กำรป้องกันตนเองครอบครัวและชุมชนหรือสังคมไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออำชญำกรรมในขณะเดียวกันต ำรวจจะต้อง
ยื่นมือเข้ำไปช่วยเหลือประชำชนในพ้ืนที่โดยจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์  
ต่อประชำชนในกำรป้องกันอำชญำกรรมหรือไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออำชญำกรรมเช่นกำรแต่งตัวของสุภำพสตรี   
กำรใส่เครื่องประดับหรือของที่มีค่ำกำรหลอกลวงของคนร้ำยในลักษณะต่ำงๆโดยอำจจัดโครงกำรต่ำงๆ ดังนี้ 
   ๒.๑ โครงการต ารวจเตือนภัย สถำนีต ำรวจทุกพ้ืนที่ควรจัดให้มีโครงกำรต ำรวจเตือนภัย  
ออกให้ควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับอำชญำกรรมและยำเสพติดให้กับประชำชนในพ้ืนที่รับผิดชอบโดยพยำยำม
มุ่งเน้นให้ต ำรวจสำมำรถท ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ได้ทุกคน 
   ๒.๒ โครงการเคาะประตูบ้านตรวจเยี่ยมประชาชน (Knock Door) สถำนีต ำรวจทุกพ้ืนที่
ควรจัดให้มีโครงกำรเคำะประตูบ้ำนตรวจเยี่ยมประชำชนโดยจัดต ำรวจทุกคนในสถำนีต ำรวจให้มีพ้ืนที่
รับผิดชอบในกำรออกตรวจเยี่ยมมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยครัวเรือนระยะเวลำกำรตรวจเยี่ยมและกำรรำยงำนผล
กำรปฏิบัติต ำรวจจะต้องท ำหน้ำที่ให้ควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆแก่ประชำชนขณะเดียวกันจะต้องรับเรื่องรำว
ควำมเดือดร้อนควำมต้องกำรของประชำชนหรือข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์กลับมำเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำต่ำงๆกรณีท่ีเป็นงำนในหน้ำที่ของต ำรวจโดยตรงให้รีบแก้ไขโดยเร็วหำกเป็นงำนของหน่วยงำนอ่ืน ให้แจ้ง
ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรโครงกำรนี้ถ้ำมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงจริงจังจะเป็นกำรสร้ำงภ ำพลักษณ์ที่ดี 
ของต ำรวจประชำชนจะให้กำรยอมรับและมีควำมศรัทธำต ำรวจเป็นอย่ำงมำก 
   ๒.๓ โครงการครูต ารวจ D.A.R.E (DRUG ABUSE RESISTANCE EDUCAION) โครงกำร
กำรศึกษำเพ่ือต่อต้ำนกำรใช้ยำเสพติดในเด็กนักเรียน เป็นโครงกำรที่จัดขึ้นโดยส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ จัดให้
ครูต ำรวจ D.A.R.E. มำให้ควำมรู้แก่นักเรียนในสถำนศึกษำเพ่ือให้ทรำบถึงวิธีปฏิเสธแรงกดดันที่อำจ  มีอิทธิพล
ให้นักเรียนเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด 
  ๓. ด้านโอกาส (Opportunity) ผู้กระท ำควำมผิดหรือคนร้ำยจะลงมือก่ออำชญำกรรมนั้นจะต้อง
อำศัยเวลำและสถำนที่ท่ีเหมำะสมในกำรก่อเหตุต ำรวจต้องพยำยำมหำวิธีกำรเพ่ือที่จะตัดช่องโอกำสของคนร้ำย
โดยอำจจัดโครงกำรต่ำงๆ ดังนี้ 
   ๓.๑ การปรากฏตัวของต ารวจสายตรวจ (Show off Force) กำรแสดงก ำลังของต ำรวจ 
ในช่วงเวลำและสถำนที่ที่เหมำะสมเป็นกำรสร้ำงควำมอบอุ่นใจให้กับประชำชนขณะเดียวกันก็เป็นกำรสร้ำง
ควำมน่ำเกรงขำมให้กับคนร้ำยหรือมิจฉำชีพไม่กล้ำลงมือกระท ำควำมผิด 
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  ๓.๒ การตั้งจุดตรวจค้น เป็นกำรสร้ำงควำมอบอุ่นใจให้กับประชำชนขณะเดียวกันก็เป็น  
กำรสร้ำงควำมน่ำเกรงขำมให้กับคนร้ำยหรือมิจฉำชีพไม่กล้ำลงมือกระท ำควำมผิดนอกจำกนี้ยังสำมำรถตรวจ
พบและจับกุมผู้กระท ำควำมผิดเช่นยำเสพติดอำวุธปืนเป็นต้น 
  ๓.๓ การปรับสภาพแวดล้อมและใช้ประโยชน์สภาพแวดล้อมในการลดโอกาสการก่อ
อาชญากรรมตามหลักของทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม  (Crime Control 
Through Environmental Design) เป็นกำรปรับสภำพแวดล้อมและใช้ประโยชน์สภำพแวดล้อมในกำร  
ลดโอกำสกำรก่ออำชญำกรรมกล่ำวคือเป็นกำรอำศัยธรรมชำติของสภำพแวดล้อมมำเป็นประโยชน์ในกำร
ป้องกันอำชญำกรรมท ำให้คนร้ำยรู้สึกว่ำเป็นเขตหวงห้ำมและถูกเฝ้ำระวังอยู่จึงไม่อยำกเสี่ยงกระท ำผิด  ซึ่งอำจ
แบ่งกลยุทธ์ออกเป็น ๔ ประกำร 
   (๑) กำรเฝ้ำระวังโดยธรรมชำติโดยปกติแล้วคนร้ำยไม่อยำกให้คนมองเห็นไม่ชอบให้ใครจ ำหน้ำ
ได้จึงควรท ำให้พื้นที่ดูโล่งเอำสิ่งก ำบังตำออกไปท ำหน้ำต่ำงประตูให้หันออกไปทำงถนนติดไฟแสงสว่ำงก ำจัดมุมอับ
และท่ีลับตำออกไปโดยเพิ่มควำมเสี่ยงที่คนร้ำยจะถูกตรวจพบหรือถูกจับกุมมำกยิ่งข้ึน 
   (๒) ควบคุมกำรเข้ำออกโดยธรรมชำติได้แก่กำรกำรสร้ำงรั้วพุ่มไม้คูน้ ำกำรติดตั้งกลอน เหล็กดัด
หรือสิ่งกีดขวำงมิให้ผู้กระท ำผิดเข้ำถึงตัวบุคคลหรือสิ่งของได้โดยง่ำย 
   (๓) กำรแบ่งพ้ืนที่ให้ชัดเจนอำจแบ่งพ้ืนที่ส ำหรับกำรป้องกันอำชญำกรรมออกเป็นพ้ืนที่ส่วนตัว 
(Private area), พ้ืนที่กึ่งสำธำรณะ (semi-public area) หรือพ้ืนที่สำธำรณะ (public area) เพ่ือก ำหนด
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรปรับสภำพแวดล้อมในพ้ืนที่ดังกล่ำว  เพ่ือให้
ปลอดภัยจำกอำชญำกรรม 
   (๔) กำรบริหำรจัดกำรเป็นเรื่องของควำมร่วมมือควำมสำมัคคีกลมเกลียวกันของคนในชุมชน
โดยจัดตั้งเป็นรูปคณะกรรมกำรชุมชนหรือหมู่บ้ำนมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กันและร่วมกันแก้ไขปัญหำ
อำชญำกรรมและยำเสพติดในชุมชน 
  ๓.๔ การจัดระเบียบพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะเกิดอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยง) ตำมหลักกำรของ
ทฤษฎีหน้ำต่ำงแตก (Broken Windows Theory) หำกพ้ืนที่ใดเกิดสิ่งที่ไม่ดีมีจุดด่ำงหรือควำมไร้ระเบียบ 
แม้เพียงเล็กน้อยหำกไม่มีคนเข้ำมำดูแลแก้ไขปล่อยทิ้งไว้ก็จะเกิดหำยนะที่ใหญ่โตมำกขึ้นเรื่อยๆตัวอย่ำงเช่น
อำคำรหลังหนึ่งมีหน้ำต่ำงกระจกแตกอยู่แค่บำนสองบำนแต่ถ้ำหำกปล่อยทิ้งไว้ไม่มีกำรซ่อมแซมแนวโน้มก็คือ
จะมีคนท ำให้กระจกบำนอ่ืนแตกเพ่ิมขึ้นแล้วเมื่อกระจกบำนอ่ืนแตกเพ่ิมมำกขึ้นจนอำจจะหมดทุกบำนก็จะมี 
คนเร่ร่อนจรจัดขี้ยำบุกรุกเข้ำไปในอำคำรเพ่ิมมำกขึ้นจนกลำยเป็นที่ส่องสุมและก่ออำชญำกรรมดังนั้นต ำรวจ
หรือผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องจะต้องรีบเข้ำไปด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำก่อนที่จะเกิดอำชญำกรรมขึ้นส ำหรับพ้ืนที่
ดังกล่ำว เช่น บ้ำนร้ำงป้ำยรถโดยสำรประจ ำทำงท่ีเปลี่ยวๆ เป็นต้น 
  ๓.๕ โครงการพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) เป็นโครงกำรที่มีประโยชน์อย่ำงมำกในเรื่อง
ของกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมและยำเสพติดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมพร้อมและควำมต้องกำร  ของ
ชุมชนต ำรวจควรเข้ำไปเป็นที่ปรึกษำให้กับชุมชนที่มีควำมพร้อมจะด ำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำวโดยเฉพำะ
เรื่องของก ำลังคนงบประมำณอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และกำรบริหำรจัดกำร 
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  ๓.๒ การต้ังจุดตรวจค้น เป็นกำรสร้ำงควำมอบอุ่นใจให้กับประชำชนขณะเดียวกันก็เป็น  
กำรสร้ำงควำมน่ำเกรงขำมให้กับคนร้ำยหรือมิจฉำชีพไม่กล้ำลงมือกระท ำควำมผิดนอกจำกนี้ยังสำมำรถตรวจ
พบและจับกุมผู้กระท ำควำมผิดเช่นยำเสพติดอำวุธปืนเป็นต้น 
  ๓.๓ การปรับสภาพแวดล้อมและใช้ประโยชน์สภาพแวดล้อมในการลดโอกาสการก่อ
อาชญากรรมตามหลักของทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม  (Crime Control 
Through Environmental Design) เป็นกำรปรับสภำพแวดล้อมและใช้ประโยชน์สภำพแวดล้อมในกำร  
ลดโอกำสกำรก่ออำชญำกรรมกล่ำวคือเป็นกำรอำศัยธรรมชำติของสภำพแวดล้อมมำเป็นประโยชน์ในกำร
ป้องกันอำชญำกรรมท ำให้คนร้ำยรู้สึกว่ำเป็นเขตหวงห้ำมและถูกเฝ้ำระวังอยู่จึงไม่อยำกเสี่ยงกระท ำผิด  ซึ่งอำจ
แบ่งกลยุทธ์ออกเป็น ๔ ประกำร 
   (๑) กำรเฝ้ำระวังโดยธรรมชำติโดยปกติแล้วคนร้ำยไม่อยำกให้คนมองเห็นไม่ชอบให้ใครจ ำหน้ำ
ได้จึงควรท ำให้พื้นที่ดูโล่งเอำสิ่งก ำบังตำออกไปท ำหน้ำต่ำงประตูให้หันออกไปทำงถนนติดไฟแสงสว่ำงก ำจัดมุมอับ
และท่ีลับตำออกไปโดยเพิ่มควำมเสี่ยงที่คนร้ำยจะถูกตรวจพบหรือถูกจับกุมมำกยิ่งข้ึน 
   (๒) ควบคุมกำรเข้ำออกโดยธรรมชำติได้แก่กำรกำรสร้ำงรั้วพุ่มไม้คูน้ ำกำรติดตั้งกลอน เหล็กดัด
หรือสิ่งกีดขวำงมิให้ผู้กระท ำผิดเข้ำถึงตัวบุคคลหรือสิ่งของได้โดยง่ำย 
   (๓) กำรแบ่งพ้ืนที่ให้ชัดเจนอำจแบ่งพ้ืนที่ส ำหรับกำรป้องกันอำชญำกรรมออกเป็นพ้ืนที่ส่วนตัว 
(Private area), พ้ืนที่กึ่งสำธำรณะ (semi-public area) หรือพ้ืนที่สำธำรณะ (public area) เพ่ือก ำหนด
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรปรับสภำพแวดล้อมในพ้ืนที่ดังกล่ำว  เพ่ือให้
ปลอดภัยจำกอำชญำกรรม 
   (๔) กำรบริหำรจัดกำรเป็นเรื่องของควำมร่วมมือควำมสำมัคคีกลมเกลียวกันของคนในชุมชน
โดยจัดตั้งเป็นรูปคณะกรรมกำรชุมชนหรือหมู่บ้ำนมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กันและร่วมกันแก้ไขปัญหำ
อำชญำกรรมและยำเสพติดในชุมชน 
  ๓.๔ การจัดระเบียบพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะเกิดอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยง) ตำมหลักกำรของ
ทฤษฎีหน้ำต่ำงแตก (Broken Windows Theory) หำกพ้ืนที่ใดเกิดสิ่งที่ไม่ดีมีจุดด่ำงหรือควำมไร้ระเบียบ 
แม้เพียงเล็กน้อยหำกไม่มีคนเข้ำมำดูแลแก้ไขปล่อยทิ้งไว้ก็จะเกิดหำยนะที่ใหญ่โตมำกขึ้นเรื่อยๆตัวอย่ำงเช่น
อำคำรหลังหนึ่งมีหน้ำต่ำงกระจกแตกอยู่แค่บำนสองบำนแต่ถ้ำหำกปล่อยทิ้งไว้ไม่มีกำรซ่อมแซมแนวโน้มก็คือ
จะมีคนท ำให้กระจกบำนอ่ืนแตกเพ่ิมขึ้นแล้วเมื่อกระจกบำนอ่ืนแตกเพ่ิมมำกขึ้นจนอำจจะหมดทุกบำนก็จะมี 
คนเร่ร่อนจรจัดขี้ยำบุกรุกเข้ำไปในอำคำรเพ่ิมมำกขึ้นจนกลำยเป็นที่ส่องสุมและก่ออำชญำกรรมดังนั้นต ำรวจ
หรือผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องจะต้องรีบเข้ำไปด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำก่อนที่จะเกิดอำชญำกรรมขึ้นส ำหรับพ้ืนที่
ดังกล่ำว เช่น บ้ำนร้ำงป้ำยรถโดยสำรประจ ำทำงท่ีเปลี่ยวๆ เป็นต้น 
  ๓.๕ โครงการพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) เป็นโครงกำรที่มีประโยชน์อย่ำงมำกในเรื่อง
ของกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมและยำเสพติดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมพร้อมและควำมต้องกำร  ของ
ชุมชนต ำรวจควรเข้ำไปเป็นที่ปรึกษำให้กับชุมชนที่มีควำมพร้อมจะด ำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำวโดยเฉพำะ
เรื่องของก ำลังคนงบประมำณอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และกำรบริหำรจัดกำร 
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  3.6 โครงการเพื่อนบ้านเตือนภัย (Neighborhood Watch) เป็นโครงกำรที่มุ่งเน้นกำร
สร้ำงควำมเป็นมิตรช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของคนในชุมชนหรือหมู่บ้ำนกล่ำวคือทุกครัวเรือนจะต้องรู้จัก
และคุ้นเคยกันกับเพ่ือนบ้ำนบริเวณใกล้เคียงทั้งด้ำนซ้ำยขวำหน้ำและหลังโดยอำจตั้งเป็นรูปคณะกรรมกำร
โครงกำรมีกำรประชุมแลกเปล่ียนข้อมูลข่ำวสำรและควำมคิดเห็นมีกำรพบปะสังสรรค์มีกิจกรรมร่วมกัน   
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
  ๓.๗ การใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีมีมำกขึ้น
ท ำให้เกิดประโยชน์ต่อกำรป้องกันอำชญำกรรมเช่นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV) กำรใช้สัญญำณเตือนภัย
ต ำรวจต้องให้ค ำแนะน ำภำคประชำชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนที่เกี่ ยวข้องจัดสรร
งบประมำณในกำรติดตั้งเครื่องมือทำงด้ำนเทคโนโลยีดังกล่ำว 
  ๓.๘ โครงการต ารวจผู้รับใช้ชุมชน (Community Policing) เป็นกำรจัดให้มีต ำรวจประจ ำ
ชุมชนมีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐภำคเอกชนและชุมชนเพ่ือ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมโดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็งเพ่ือให้ชุมชนสำมำรถดูแลตัวเองได้อย่ำง
ยั่งยืนตลอดไปกำรจัดท ำโครงกำรกิจกรรมหรือมำตรกำรต่ำงๆ ต้องให้ปรำกฏรำยละเอียดอย่ำงเป็นรูปธรรม
ก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติและผู้รับผิดชอบไว้อย่ำงชัดเจนประกำรส ำคัญคือต้องมีกำรปฏิบัติอย่ำงจริ งจัง  
มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติและถ่ำยภำพประกอบโครงกำรกิจกรรมหรือมำตรกำรต่ำงๆ  ควรด ำเนินกำรให้ครบ 
ทั้ง 3 ด้ำน คือ คนร้ำย กำรตัดช่องโอกำส และผู้เสียหำยหรือเหยื่อ โดยด ำเนินกำรควบคู่กันไปทั้งนี้ให้เหมำะสม
กับสถำนภำพอำชญำกรรมและสภำพพ้ืนที่ตำมท่ีได้วิเครำะห์ข้อมูลไว้ 
 

 
 
 

๒๓ 

 

   ๓.๙ การประเมินผล 
    ๓.๙.๑ เชิงปริมำณ คือ 
      (๑) สถิติอำชญำกรรม เปรียบเทียบทั้งอดีตและปัจจุบัน 
      (๒) ตัวชี้วัดของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบข้ำรำชกำรพลเรือน (กพร.)  
  ๓.๙.๒ เชิงคุณภำพ คือ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อสภำพอำชญำกรรม 
ที่เกิดขึน้ 
๔. การจัดระเบียบสังคม 
 ๔.๑ ความหมายการจัดระเบียบสังคม 
   กำรจัดระเบียบทำงสังคม เป็นกำรจัดหน่วยหรือกลุ่มของสังคมเป็นส่วนย่อยอย่ำงมีระบบ โดย
ค ำนึงถึงเรื่อง เพศ อำยุ เครือญำติ อำชีพ ทรัพย์สิน เอกสิทธิ์ อ ำนำจ สถำนภำพ ฯลฯ แต่ละส่วนย่อย มีหน้ำที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยมีแบบอย่ำง กฎหมำย ระเบียบ รวมทั้งประเพณีเป็นแนวด ำเนินหรือปฏิบัติ 
(พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน, ๒๕๔๒ : ๓๕๔)  
   กำรจัดระเบียบทำงสังคม เป็นกำรจัดให้สังคมมีระเบียบอย่ำงมีระบบเป็นรูปแบบ ของพฤติกรรมและ
กระบวนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มคนและระหว่ำงบุคคล  
  กล่ำวเฉพำะส ำหรับงำนในหน้ำที่ของต ำรวจ  สรุปได้ว่ำ กำรจัดระเบียบสังคม หมำยถึง กำรที่ 
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ที่มีอ ำนำจหน้ำที่บังคับใช้กฎหมำย น ำเอำกฎหมำย ระเบียบและ
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ไปใช้บังคับกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือสถำนที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อกำรกระท ำผิดทั้งนี้เพ่ือมิให้
บุคคล หรือกลุ่มบุคคล กลำยเป็นผู้กระท ำผิดหรือถูกกระท ำผิด หรือเพ่ือมิให้สถำนที่ดังกล่ำวเป็นแหล่งเพำะเพ่ิม
อำชญำกรรม เพ่ือให้เกิดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม  
 ๔.๒ นโยบาย พล.ต.อ.อดุลย ์แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. 
   ตำมแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำลมุ่งเน้นกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยในชีวิต  และ
ทรัพย์สินของประชำชน ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติได้จัดท ำนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรขึ้นเพ่ือให้หน่วยงำน  
ในสังกัดทรำบถึงนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรและสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงชัดเจน  เป็นรูปธรรม 
และบังเกิดผลในกำรปฏิบัติ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่ง ผบ.ตร. ได้ก ำหนดไว้ตำม ข้อ ๘ ของนโยบำยทั่วไปในด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม โดยก ำหนดให้มีกำรจัดระเบียบสังคม ตำมอ ำนำจหน้ำที่ และเข้มงวด
กวดขันในกำรปรำบปรำมอบำยมุขอย่ำงจริงจัง 
  ตัวอย่างแนวทางการจัดระเบียบสังคม 
  ๔.๒.๑ กำรควบคุมแหล่งอบำยมุขหรือสถำนบริกำร แหล่งอบำยมุขกำรพนัน เช่น บ่อน กำรพนัน ตู้ม้ำ 
กำรพนันทำยผลฟุตบอล หรือสถำนบริกำรท่ีผิดกฎหมำย เปิดเกินเวลำ ปล่อยให้เด็กและเยำวชนเข้ำไปใช้
บริกำร มีกำรลักลอบจ ำหน่ำยยำเสพติด เหล่ำนี้ มักจะเป็นแหล่งเพำะอำชญำกรรม  คดีอำชญำกรรม ที่เกิดขึ้น
จ ำนวนไม่น้อย มีสำเหตุมำจำกแหล่งอบำยมุข หรือสถำนบริกำร ดังนั้น ต ำรวจและหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล แหล่งอบำยมุขและสถำนบริกำรดังกล่ำว อย่ำงเข้มงวด  
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๒๓ 

 

   ๓.๙ การประเมินผล 
    ๓.๙.๑ เชิงปริมำณ คือ 
      (๑) สถิติอำชญำกรรม เปรียบเทียบทั้งอดีตและปัจจุบัน 
      (๒) ตัวชี้วัดของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบข้ำรำชกำรพลเรือน (กพร.)  
  ๓.๙.๒ เชิงคุณภำพ คือ ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมีต่อสภำพอำชญำกรรม 
ที่เกิดขึน้ 
๔. การจัดระเบียบสังคม 
 ๔.๑ ความหมายการจัดระเบียบสังคม 
   กำรจัดระเบียบทำงสังคม เป็นกำรจัดหน่วยหรือกลุ่มของสังคมเป็นส่วนย่อยอย่ำงมีระบบ โดย
ค ำนึงถึงเรื่อง เพศ อำยุ เครือญำติ อำชีพ ทรัพย์สิน เอกสิทธิ์ อ ำนำจ สถำนภำพ ฯลฯ แต่ละส่วนย่อย มีหน้ำที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยมีแบบอย่ำง กฎหมำย ระเบียบ รวมทั้งประเพณีเป็นแนวด ำเนินหรือปฏิบัติ 
(พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน, ๒๕๔๒ : ๓๕๔)  
   กำรจัดระเบียบทำงสังคม เป็นกำรจัดให้สังคมมีระเบียบอย่ำงมีระบบเป็นรูปแบบ ของพฤติกรรมและ
กระบวนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มคนและระหว่ำงบุคคล  
  กล่ำวเฉพำะส ำหรับงำนในหน้ำที่ของต ำรวจ  สรุปได้ว่ำ กำรจัดระเบียบสังคม หมำยถึง กำรที่ 
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ที่มีอ ำนำจหน้ำที่บังคับใช้กฎหมำย น ำเอำกฎหมำย ระเบียบและ
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ไปใช้บังคับกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือสถำนที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อกำรกระท ำผิดทั้งนี้เพ่ือมิให้
บุคคล หรือกลุ่มบุคคล กลำยเป็นผู้กระท ำผิดหรือถูกกระท ำผิด หรือเพ่ือมิให้สถำนที่ดังกล่ำวเป็นแหล่งเพำะเพ่ิม
อำชญำกรรม เพ่ือให้เกิดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม  
 ๔.๒ นโยบาย พล.ต.อ.อดุลย ์แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. 
   ตำมแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำลมุ่งเน้นกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยในชีวิต  และ
ทรัพย์สินของประชำชน ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติได้จัดท ำนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรขึ้นเพ่ือให้หน่วยงำน  
ในสังกัดทรำบถึงนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรและสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงชัดเจน  เป็นรูปธรรม 
และบังเกิดผลในกำรปฏิบัติ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่ง ผบ.ตร. ได้ก ำหนดไว้ตำม ข้อ ๘ ของนโยบำยทั่วไปในด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม โดยก ำหนดให้มีกำรจัดระเบียบสังคม ตำมอ ำนำจหน้ำที่ และเข้มงวด
กวดขันในกำรปรำบปรำมอบำยมุขอย่ำงจริงจัง 
  ตัวอย่างแนวทางการจัดระเบียบสังคม 
  ๔.๒.๑ กำรควบคุมแหล่งอบำยมุขหรือสถำนบริกำร แหล่งอบำยมุขกำรพนัน เช่น บ่อน กำรพนัน ตู้ม้ำ 
กำรพนันทำยผลฟุตบอล หรือสถำนบริกำรท่ีผิดกฎหมำย เปิดเกินเวลำ ปล่อยให้เด็กและเยำวชนเข้ำไปใช้
บริกำร มีกำรลักลอบจ ำหน่ำยยำเสพติด เหล่ำนี้ มักจะเป็นแหล่งเพำะอำชญำกรรม  คดีอำชญำกรรม ที่เกิดขึ้น
จ ำนวนไม่น้อย มีสำเหตุมำจำกแหล่งอบำยมุข หรือสถำนบริกำร ดังนั้น ต ำรวจและหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล แหล่งอบำยมุขและสถำนบริกำรดังกล่ำว อย่ำงเข้มงวด  
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๒๔ 

 

  ๔.๒.๒ มำตรกำรตีวงสุรำ เป็นยุทธวิธีหนึ่งของต ำรวจที่ใช้ในกำรป้องกันไม่ให้มีเหตุร้ำยเกิด กล่ำวคือ 
ต ำรวจจะต้องเข้ำไปประชำสัมพันธ์ตักเตือนประชำชนที่ดื่มสุรำในที่สำธำรณะให้เลิกดื่มและกลับ  ที่พัก เมื่อถึง
เวลำที่เหมำะสม หำกปล่อยให้ดื่มสุรำต่อไปจนขำดสติ อำจจะไปก่อเหตุทะเลำะวิวำทหรือไปกระท ำควำมผิด
อ่ืนๆ เช่น กำรประทุษร้ำยต่อทรัพย์ ชีวิต ร่ำงกำย หรือทำงเพศ เป็นต้น 
  ๔.๒.๓ กำรจัดระเบียบพ้ืนที่ที่มีแนวโน้มจะเกิดอำชญำกรรม (พ้ืนที่เสี่ยงตำมหลักกำรทฤษฎีหน้ำต่ำง
แตก) ตำมหลักกำรของทฤษฎีหน้ำต่ำงแตก (Broken Windows Theory) หำกพ้ืนที่ใดเกิดสิ่งที่ไม่ดี มีจุดด่ำง 
หรือควำมไร้ระเบียบแม้เพียงเล็กน้อย หำกไม่มีคนเข้ำมำดูแลแก้ไข ปล่อยทิ้งไว้ ก็จะเกิดหำยนะ ที่ใหญ่โตมำก
ขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่ำงเช่น อำคำรหลังหนึ่งมีหน้ำต่ำงกระจกแตกอยู่แค่บำนสองบำน แต่ถ้ำหำกปล่อยทิ้งไว้ ไม่มี
กำรซ่อมแซม แนวโน้มก็คือ จะมีคนท ำให้กระจกบำนอ่ืนแตกเพ่ิมขึ้น แล้วเมื่อกระจกบำนอ่ืน แตกเพ่ิมมำกขึ้น
จนอำจจะหมดทุกบำนก็จะมีคนเร่ร่อนจรจัด ขี้ยำ บุกรุกเข้ำในอำคำรเพ่ิมมำกขึ้นจนกลำยเป็น  ที่ส่องสุม และ
ก่ออำชญำกรรม ดังนั้น ต ำรวจหรือผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องจะต้องรีบเข้ำไปด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ ก่อนที่จะเกิด
อำชญำกรรมข้ึน ส ำหรับพื้นที่ดังกล่ำว เช่น บ้ำนร้ำง ป้ำยรถโดยสำรประจ ำทำงท่ีเปลี่ยวๆ เป็นต้น  
  ๔.๒.๔ โครงกำรพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) เป็นโครงกำรที่มีประโยชน์อย่ำงมำก ในเรื่องของ
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมและยำเสพติด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมพร้อมและ ควำมต้องกำรของชุมชน 
ต ำรวจควรเข้ำไปเป็นที่ปรึกษำให้กับชุมชนที่มีควำมพร้อมจะด ำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำว โดยเฉพำะเรื่อง
ของก ำลังคน งบประมำณ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และกำรบริหำรจัดกำร  
 ๔.๓ กลุ่มเป้าหมายในการจัดระเบียบสังคม 
  ๑. สถำนบันเทิงที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย 
  ๒. หอพัก หรือสถำนที่พักอำศัย โรงแรม/ม่ำนรูด 
  ๓. ร้ำนเกม และร้ำนอินเตอร์เน็ต 
  ๔. แหล่งมั่วสุมของเยำวชน  
  ๕. เด็กหรือเยำวชนที่ประพฤติตนไม่สมควร ขัดต่อ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 
  ๖. ควบคุมร้ำนและสถำนที่จ ำหน่ำยสุรำ หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
 ๔.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคม 
.   ๑. พ.ร.บ.สถำนบริกำร พ.ศ.๒๕๐๙ 
  ๒. พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.๒๕๐๗ 
  ๓. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 
  ๔. พ.ร.บ.ภำพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ 
  ๕. พ.ร.บ.สุรำ พ.ศ.๒๕๔๙ /พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ๖. พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ.๒๕๑๙ 
  ๗. พ.ร.บ.มำตรกำรในกำรปรำบปรำมผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ 
  ๘. พ.ร.บ.ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ๙. พ.ร.บ.วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท พ.ศ.๒๕๑๘ 

๒๕ 

 

  ๑๐. พ.ร.ก.ป้องกันกำรใช้สำรระเหย พ.ศ.๒๕๓๓ 
  ๑๑. พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ๑๒. ประกำศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๕๐, ฉบบัที่ ๒๕๓ 
  ๑๓. พ.ร.บ.บัตรประจ ำตัวประชำชน พ.ศ.๒๕๒๖ 
  ๑๔. กฎกระทรวงฯ ก ำหนดควำมประพฤติของนักเรียนและนักศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๘ 
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๒๕ 

 

  ๑๐. พ.ร.ก.ป้องกันกำรใช้สำรระเหย พ.ศ.๒๕๓๓ 
  ๑๑. พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ๑๒. ประกำศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๕๐, ฉบับที่ ๒๕๓ 
  ๑๓. พ.ร.บ.บัตรประจ ำตัวประชำชน พ.ศ.๒๕๒๖ 
  ๑๔. กฎกระทรวงฯ ก ำหนดควำมประพฤติของนักเรียนและนักศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๘ 
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๒๖ 

 

บทที่ 2 
การบริหารงานป้องกันปราบปราม 

 
๑. การบริหารงานสายตรวจ 
 กำรบริหำรงำนทั่วไป ได้แก่กำรด ำเนินกำรใดๆเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพสูงสุด ดังนั้นในหลักของกำรบริหำรงำนจึงมีปัจจัยหลำยอย่ำงที่เข้ำมำเกี่ยวข้องอันได้แก่ 
งบประมำณ เครื่องมืออุปกรณ์ กำรจัดกำร เทคโนโลยี ปัจจัยต่ำงๆเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนสำยตรวจ
และงำนต ำรวจอื่นๆ  

 กำรบริหำรที่เหมำะสมกับงำนสำยตรวจ ได้แก่ ทฤษฎีระบบซึ่งนอกจำกประโยชน์ที่ได้รับในกำรด ำเนินงำน
สำยตรวจให้เป็นระบบมีหลักกำรสำกลแล้ว ยังสำมำรถก่อให้เกิดกำรประเมินติดตำมผล แล้วน ำไปปรับปรุง
พัฒนำงำนสำยตรวจในขั้นตอนต่ำงๆ ได้อีกด้วย 

 ทฤษฎีระบบประกอบด้วยส่วนส าคัญ 4 ส่วน ได้แก่ 

 1. วัตถุดิบซึ่งเป็นส่วนที่เตรียมเบื้องต้น (IN PUT)  
 2. กระบวนกำร (PROCESS) 
 3. ผลผลิต (OUT PUT) 
 4. กำรประเมินผลและน ำกลับไปปรับในส่วนที่ 1 (FEEDBACK) 

 รูปแบบ (MODEL) ของทฤษฎีระบบปรากฏตามแผนผังดังนี้ 

 

       INPUT                           PROCESS                         OUTPUT 

 

    FEEDBACK 

 

  

 

 

 

 

 ๒๗ 

 

ขั้นตอนกำรท ำงำนของงำนสำยตรวจ แบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน ได้แก่ 

  1. กำรแบ่งเขตตรวจ 
 2. กำรจัดรูปแบบของสำยตรวจ 
 3. กำรหำข้อมูลและกำรวิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำรตรวจ 
 4. กำรวำงแผนกำรตรวจ 
 5. กำรออกปฏิบัติงำนสำยตรวจ 
 6. กำรควบคุมตรวจสอบสำยตรวจ 
 7. กำรปฏิบัติภำยหลังกำรตรวจ 
 8. กำรประเมินผล 

 ขั้นตอนกำรบริหำรงำนสำยตรวจ แบ่งได้ 3 ระดับ คือ ก่อนออกตรวจ ขณะออกตรวจ และหลัง กำรตรวจ 
ประยุกต์เข้ำกับทฤษฎีระบบได้ ดังนี้ 

 1. ในส่วนของ INPUT เป็นกำรด ำเนินกำรในขั้นตอนก่อนกำรออกตรวจ มีดังนี้ 
  1.1 กำรแบ่งเขตตรวจ จะแบ่งอย่ำงไร จ ำนวนเท่ำใด 
  1.2 กำรจัดรูปแบบของสำยตรวจอย่ำงไรจึงเหมำะสมกับเขตตรวจต่ำงๆ 
  1.3 กำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลำกรที่จะมำท ำหน้ำที่สำยตรวจ 
  1.4 กำรจัดหำอุปกรณ์เครื่องมือที่จ ำเป็นส ำหรับงำนสำยตรวจ 
  1.5 งบประมำณ น้ ำมันเชื้อเพลิง เงินตอบแทน 
  1.6 ควำมพร้อมของห้องปฏิบัติกำรสำยตรวจ 
  1.7 กำรจัดท ำรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลส ำหรับกำรวำงแผน 
  1.8 กำรท ำแผนกำรตรวจ 

 2. ในส่วนของ PROCESS เป็นกำรด ำเนินกำรในขั้นตอนขณะออกตรวจมี ดังนี้ 

  2.1 สำยตรวจตรวจอย่ำงไร มีหน้ำที่และภำรกิจอย่ำงไร กำรเผชิญเหตุต่ำงๆ ขณะตรวจ ท ำอย่ำงไร 
  2.2 กำรควบคุมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของสำยตรวจระดับกำรควบคุม กำรตรวจสอบ 

 3. ในส่วนของ OUTPUT กำรด ำเนินกำรในข้ันตอนหลังกำรตรวจ ได้แก่ 
  3.1 รำยงำนผลกำรปฏิบัติของสำยตรวจ 
  3.2 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของสำยตรวจ เช่น กำรลดลงของอำชญำกรรม และควำมหวำดกลัว
ของประชำชน ควำมรวดเร็วในกำรระงับเหตุและกำรไปท่ีเกิดเหตุ เป็นต้น 

 4. ในส่วนของ FEEDBACK จะเป็นขั้นตอนที่ต่อเชื่อมกับ OUTPUT เมื่อมีกำรประเมินผลแล้ว ผลที่ได้จำก
กำรประเมินต้องน ำกลับไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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๒๗ 

 

ขั้นตอนกำรท ำงำนของงำนสำยตรวจ แบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน ได้แก่ 

  1. กำรแบ่งเขตตรวจ 
 2. กำรจัดรูปแบบของสำยตรวจ 
 3. กำรหำข้อมูลและกำรวิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำรตรวจ 
 4. กำรวำงแผนกำรตรวจ 
 5. กำรออกปฏิบัติงำนสำยตรวจ 
 6. กำรควบคุมตรวจสอบสำยตรวจ 
 7. กำรปฏิบัติภำยหลังกำรตรวจ 
 8. กำรประเมินผล 

 ขั้นตอนกำรบริหำรงำนสำยตรวจ แบ่งได้ 3 ระดับ คือ ก่อนออกตรวจ ขณะออกตรวจ และหลัง กำรตรวจ 
ประยุกต์เข้ำกับทฤษฎีระบบได้ ดังนี้ 

 1. ในส่วนของ INPUT เป็นกำรด ำเนินกำรในขั้นตอนก่อนกำรออกตรวจ มีดังนี้ 
  1.1 กำรแบ่งเขตตรวจ จะแบ่งอย่ำงไร จ ำนวนเท่ำใด 
  1.2 กำรจัดรูปแบบของสำยตรวจอย่ำงไรจึงเหมำะสมกับเขตตรวจต่ำงๆ 
  1.3 กำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลำกรที่จะมำท ำหน้ำที่สำยตรวจ 
  1.4 กำรจัดหำอุปกรณ์เครื่องมือที่จ ำเป็นส ำหรับงำนสำยตรวจ 
  1.5 งบประมำณ น้ ำมันเชื้อเพลิง เงินตอบแทน 
  1.6 ควำมพร้อมของห้องปฏิบัติกำรสำยตรวจ 
  1.7 กำรจัดท ำรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลส ำหรับกำรวำงแผน 
  1.8 กำรท ำแผนกำรตรวจ 

 2. ในส่วนของ PROCESS เป็นกำรด ำเนินกำรในขั้นตอนขณะออกตรวจมี ดังนี้ 

  2.1 สำยตรวจตรวจอย่ำงไร มีหน้ำที่และภำรกิจอย่ำงไร กำรเผชิญเหตุต่ำงๆ ขณะตรวจ ท ำอย่ำงไร 
  2.2 กำรควบคุมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของสำยตรวจระดับกำรควบคุม กำรตรวจสอบ 

 3. ในส่วนของ OUTPUT กำรด ำเนินกำรในข้ันตอนหลังกำรตรวจ ได้แก่ 
  3.1 รำยงำนผลกำรปฏิบัติของสำยตรวจ 
  3.2 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของสำยตรวจ เช่น กำรลดลงของอำชญำกรรม และควำมหวำดกลัว
ของประชำชน ควำมรวดเร็วในกำรระงับเหตุและกำรไปท่ีเกิดเหตุ เป็นต้น 

 4. ในส่วนของ FEEDBACK จะเป็นขั้นตอนที่ต่อเชื่อมกับ OUTPUT เมื่อมีกำรประเมินผลแล้ว ผลที่ได้จำก
กำรประเมินต้องน ำกลับไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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๒๘ 

 

 แบบของการบริหารงานสายตรวจด้วยทฤษฎีระบบ ดังที่ได้กล่าวแล้วด้วยแผนผังนี้ 

 

 
การเตรียมการก่อนการออกตรวจ (INPUT) 

 การเตรียมการก่อนการออกตรวจมีดังนี้ 

 1. การแบ่งเขตตรวจ ปัจจัยส าคัญท่ีน ามาพิจารณาการแบ่งเขตตรวจดังนี้ 

 1.1 เป้ำหมำยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของต ำรวจสำยตรวจ เรียกว่ำระดับกำรให้บริกำร โดยวัด เป็น
ระยะเวลำที่เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจะสำมำรถเดินทำงไปถึงที่เกิดเหตุ เช่น ต้องให้สำยตรวจเดินทำงไปถึง  ที่เกิดเหตุ
ภำยในเวลำ 5 นำที เป็นต้น 

 1.2 ปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลท้องถิ่น สภำพอำชญำกรรม เส้นทำงคมนำคม เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
ขนำด ลักษณะพ้ืนที่เขตตรวจให้เหมำะสม ซึ่งต้องค ำนึงถึงควำมหนำแน่นของประชำกร สภำพของชุมชน สภำพ
พ้ืนที่รับผิดชอบ เส้นทำงคมนำคม สถำนภำพอำชญำกรรม เป็นต้น 

 1.3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงก ำลังพลและกำรแบ่งเขตตรวจก ำลังพลให้เหมำะสมกับเขตตรวจ 

  รูปแบบในการจัดแบ่งเขตตรวจ 

  1. กำรใช้ก ำลังพลเป็นหลักในกำรแบ่งเขตตรวจ 

  2. กำรใช้ปัจจัยที่เก่ียวข้องอ่ืนๆได้แก่ สภำพอำชญำกรรม ควำมหนำแน่นของประชำกร 

๒๙ 

 

 2. การจัดรูปแบบสายตรวจ 

  จำกลักษณะทำงภูมิศำสตร์ของแต่ละสถำนีต ำรวจนั้น มีสภำพแตกต่ำงกันไปตำมธรรมชำติ ผู้บริหำร
งำนสำยตรวจจะต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคัดเลือกจัดรูปแบบของสำยตรวจประเภทต่ำงๆ  
เข้ำปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับสภำพท้องที่ และสถำนภำพอำชญำกรรม และข้อมูลต่ำงๆ ด้ำนกำร  แบ่งเขต
ตรวจ ดังนี้ 

  1. สำยตรวจประจ ำที่หรือยำมจุด 
  2. สำยตรวจประจ ำตู้ยำม จุดสกัด จุดพักสำยตรวจต ำบล 
  3. สำยตรวจเดินเท้ำ  
  4. สำยตรวจจักรยำน  
  5.  สำยตรวจรถจักรยำนยนต์  
  6.  สำยตรวจรถยนต์  

 7.  สำยตรวจเรือยนต์  
  8.  สำยตรวจม้ำ 

 9. สำยตรวจสุนัข 
 10. สำยตรวจทำงอำกำศ 

 3. ก าลังพลสายตรวจ 
  กำรพิจำรณำบุคลำกรมำเป็นต ำรวจสำยตรวจนั้นต้องค ำนึงถึงคุณภำพควำมพร้อมทั้งด้ำนสภำพร่ำงกำย 
จิตใจ ควำมรู้ควำมสำมำรถและกำรตัดสินใจ ใช้วิจำรณญำณด ำเนินกำรต่อสถำนกำรณ์ใดสถำนกำรณ์หนึ่ง 
ให้ได้ผลอย่ำงถูกต้องและทันท่วงที 

  นอกจำกควำมมีคุณภำพและควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนแล้ว ผู้บริหำรงำนจะต้องค ำนึงถึงควำม
เพียงพอของก ำลังพลสำยตรวจ อำณำเขต และสภำพข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเขตตรวจย่อยต่ำงๆ  ที่จะก ำหนดให้
สำยตรวจประเภทต่ำงๆเข้ำปฏิบัติงำนในเขตพ้ืนที่นั้น 

  กล่ำวโดยสรุป ปัจจัยที่จะต้องค ำนึงถึงในกำรบริหำรงำนก ำลังพลสำยตรวจ คือ กำรคัดเลือก  
กำรฝึกอบรมทบทวนควำมรู้กำรป้องกันปรำบปรำม กฎหมำย ยุทธวิธีต ำรวจ ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่   
กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น 

 คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่สายตรวจท่ีเหมาะสมควรมี ดังนี้ 

  1. มีอำยุระหว่ำง 22 - 45 ปี 

  2. มีสมรรถภำพทำงร่ำงกำยอยู่ในเกณฑ์ดี 

  3. มีควำมซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตอำสำ 

  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ำกับประชำชนในท้องที่ได้ดี 
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   5. ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ในยุทธวิธีต ำรวจ 

  6. ต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัย 

  7. ผ่ำนกำรฝึกอบรม 

  8. มีคุณสมบัติครบ 

 4. อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จ าเป็นส าหรับงานสายตรวจมี ดังนี้ 

  1. อำวุธปืน โดยเลือกให้เหมำะสมกับศักยภำพของอำวุธที่อำชญำกรใช้ ค ำนึงถึงสภำพแวดล้อมต่ำงๆ 
ในบริเวณท่ีเกิดเหตุ         
  2. ยำนพำหนะ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ จักรยำน เรือ เครื่องบิน เป็นต้น 
  3. เครื่องมือสื่อสำร กำรติดต่อสื่อสำรที่ดีมีเครื่องมือสื่อสำรที่ทันสมัย และมีปริมำณที่สมดุลกับก ำลัง
เจ้ำหน้ำที่สำยตรวจที่ปฏิบัติหน้ำที่ ท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของสำยตรวจเป็นไปด้วยควำมรวดเร็วและทันต่อ
เหตุกำรณ ์ 

   เครื่องมือสื่อสารที่จ าเป็น ได้แก่ 
  3.1 วิทยุรับ - ส่ง  
    3.1.1 วิทยุแบบมือถือ (Walky Talky)  
   3.1.2 วิทยุแบบติดรถยนต์ หรือรถจักรยำนยนต์ (Mobile) 
   3.1.3 วิทยุแบบติดตั้งประจ ำท่ี (Station) วิทยุแบบนี้มีขนำดใหญ่มีก ำลังส่งได้ในรัศมีไกล
หลำยกิโลเมตร ติดตั้งประจ ำที่ ณ สถำนีต ำรวจ 

  3.2 วิทยุมือถือระบบทรั้งค์ (Trunk) แบบนี้ใช้ช่วงควำมถี่ของคลื่นในย่ำน 800 MHZ  

(เม็กกะเฮิร์ท) สำมำรถใช้งำนได้ทั้งกำรติดต่อแบบวิทยุรับ - ส่ง และกำรติดต่อด้วยโทรศัพท์ในตัวเครื่องเดียวกัน 

  3.3 โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Telephone) มีบำงโปรแกรมสำมำรถท ำให้ติดต่อสื่อสำรกัน
ได้อย่ำงรวดเร็ว กว้ำงขวำง เป็นเครือข่ำย เช่น FACEBOOK, LINE เป็นต้น 

  4. เครื่องพันธนำกำร  
  5. อุปกรณ์ส่องสว่ำง 
  6. สมุดพกประจ ำตัวสำยตรวจ 
  7. เสื้อเกรำะป้องกันกระสุน  
  8. เสื้อกันฝน 
  9. สเปรย์แก๊สน้ ำตำ 
  10. อุปกรณ์ดับเพลิงและเครื่องมือกู้ภัยเบื้องต้น 
  11. อุปกรณ์ปฐมพยำบำล 
  12. กล้องส่องทำงไกล 
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  13. เสื้อสะท้อนแสง 
 5. การจัดท าห้องปฏิบัติการสายตรวจ 
  ห้องปฏิบัติกำรสำยตรวจในระดับสถำนี จะต้องจัดท ำสิ่งต่ำงๆ ดังนี้ 
  1. จัดท ำตำรำงสถิติต่ำงๆ 
  2. แผนที่แสดงเขตรับผิดชอบและกำรแบ่งเขตตรวจ 
  3. นำฬิกำอำชญำกรรม ให้จัดนำฬิกำอำชญำกรรมตำมตัวอย่ำงขึ้น 2 เรือน เพ่ือจะได้ทรำบถึง
สถำนภำพอำชญำกรรมที่เกิดขึ้นตำมควำมเป็นจริงจะได้น ำไปพิจำรณำแนวโน้มกำรเกิดอำชญำกรรมส ำหรับ  
กำรวำงแผนกำรตรวจต่อไป 
  4. แผนผังแสดงกำรประเมินผลงำนของสำยตรวจ 
  5. ข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ที่เป็นประโยชน์ต่องำนสำยตรวจ 
  6. อ่ืนๆที่เห็นสมควรและเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนสำยตรวจ 
 6. การวางแผนสายตรวจและแผนการตรวจ 
  ลักษณะของแผนกำรปฏิบัติงำยสำยตรวจที่ดีควรประกอบด้วย ดังนี้ 
  ๑. มีกำรวิเครำะห์ข้อมูล สถำนภำพอำชญำกรรมอย่ำงถูกต้องแม่นย ำ 
  ๒. วิเครำะห์ข้อมูลจำกสถิติคดีอำญำ ให้ทรำบถึงควำมถ่ี ช่วงเวลำ สถำนที่เกิดเหตุพฤติกำรณ์แห่งคดี 
  ๓. วิเครำะห์ข้อมูลเชิงรุก ข้อมูลควำมหวำดกลัวอำชญำกรรม ข้อมูลที่ต ำรวจพบจุดล่อแหลม  
ต่ออำชญำกรรม ข้อมูลจำกสื่อต่ำงๆ 
  ๔. วิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมในกำรเกิดอำชญำกรรม เช่น ควำมหนำแน่นประชำกร แหล่งท่องเที่ยว 
สถำนบริกำร สถำบันกำรเงิน ศูนย์กำรค้ำ ฯลฯ 
  ๕. มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบัติชัดเจนเป็นรูปธรรมมำกที่สุด 
  ๖. มีกำรก ำหนดวิธีปฏิบัติตำมแผนอย่ำงชัดเจนและสัมพันธ์กับสถำนกำรณ์ 
  ๗. มีกำรก ำหนดวิธีกำรประเมินผล 
  ขั้นตอนต่ำงๆของกระบวนกำรวำงแผนสำยตรวจควรมี ดังนี้ 
 1. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย 
 2. กำรประเมินสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
 3. กำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล 
 4. กำรวำงแผนกำรตรวจ 
 5. กำรปฏิบัติตำมแผน 
 6. กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติและแก้ปัญหำ 
 7. กำรติดตำมและประเมินผล 
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 1. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย 
 2. กำรประเมินสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
 3. กำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล 
 4. กำรวำงแผนกำรตรวจ 
 5. กำรปฏิบัติตำมแผน 
 6. กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติและแก้ปัญหำ 
 7. กำรติดตำมและประเมินผล 
 
 

งาน
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 7. การจัดผลัดของสายตรวจ 
  ควำมสัมพันธ์ของสำระส ำคัญในระบบกำรจัดผลัดสำยตรวจ ได้แก่ ชุดปฏิบัติกำรสำยตรวจระยะเวลำ
ในกำรตรวจ กำรจัดสำยตรวจประจ ำเขตตรวจ กำรพัฒนำงำนสำยตรวจ 
  กำรที่สำยตรวจจ ำเป็นต้องออกปฏิบัติกำรตลอดเวลำ 24 ชั่วโมง ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องแบ่งใน 1 วัน 
ออกเป็นช่วงเวลำที่เรียกว่ำผลัด ซึ่งส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 3 ผลัดใน 1 วัน หรือจัดตำมควำมเหมำะสมของสภำพ
พ้ืนที่รับผิดชอบและก ำลังพล 
 7.1 การจัดผลัดของสายตรวจแบบผลัดละ 6 ชั่วโมง 
  ผลัดที่ 1 ออกปฏิบัติในช่วงเวลำ 00.01 น. - 06.00 น.  
  ผลัดที่ 2 ออกปฏิบัติในช่วงเวลำ 06.01 น. - 12.00 น.  
  ผลัดที่ 3 ออกปฏิบัติในช่วงเวลำ 12.01 น. - 18.00 น.  
  ผลัดที่ 4 ออกปฏิบัติในช่วงเวลำ 18.01 น. - 24.00 น. 
  นิยมใช้ส ำหรับจัดสำยตรวจในเขตสถำนีต ำรวจนครบำล หรือภูธรเมือง  
 7.2 การจัดผลัดของสายตรวจแบบผลัดละ 8 ชั่วโมง  
  ผลัดที่ 1 ออกปฏิบัติในช่วงเวลำ 00.01 น. - 08.00 น.  
  ผลัดที่ 2 ออกปฏิบัติในช่วงเวลำ 08.01 น. - 16.00 น.  
  ผลัดที่ 3 ออกปฏิบัติในช่วงเวลำ 16.01 น. - 24.00 น. 
  นิยมใช้ส ำหรับจัดสำยตรวจในเขตสถำนีต ำรวจนครบำล หรือภูธรเมือง  
 7.3 การจัดผลัดของสายตรวจแบบผลัดละ 10 ชั่วโมง (3 ผลัดเหลื่อมล้ า) 
   เป็นกำรปรับปรุงข้อบกพร่องของกำรจัดแบบผลัดละ 8 ชั่วโมง โดยช่วงต่อระหว่ำงผลัดของ
ชั่วโมงแรกและชั่วโมงสุดท้ำยมีช่องว่ำงของก ำลังสำยตรวจ ท ำให้เกิดสภำพปลอดสำยตรวจ ในกำรจัดแบบผลัด
ละ 10 ชั่วโมง ท ำให้ช่วงต่อระหว่ำงผลัดมีก ำลังเพ่ิมเป็น 2 เท่ำของผลัดปกติ 
  ตัวอย่าง การจัดผลัดของสายตรวจแบบผลัดละ 10 ชั่วโมง (3 ผลัดเหลื่อมล้ า) 
  ผลัดที่ 1 ออกปฏิบัติในช่วงเวลำ 23.01 น. - 09.00 น.  
  ผลัดที่ 2 ออกปฏิบัติในช่วงเวลำ 07.01 น. - 17.00 น.  
  ผลัดที่ 3 ออกปฏิบัติในช่วงเวลำ 15.01 น. - 01.00 น. 
  *โดยแต่ละผลัดจะเหลื่อมล้ ำชั่วโมงกันช่วงละ ๒ ชั่วโมง 
 7.4 การจัดผลัดของสายตรวจแบบผลัดละ 24 ชั่วโมง 
   กำรจัดแบ่งช่วงเวลำในกำรเข้ำเวรออกตรวจของสำยตรวจในรอบ 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง 
ออกเป็นผลัดๆ ละ 24 ชั่วโมง ได้จ ำนวน 1 ผลัด สำยตรวจต้องเข้ำเวรเป็นเวลำ 24 ชั่วโมง แล้วพักเวร  
ไป 1 วันนิยมใช้ส ำหรับจัดสำยตรวจในเขตภูธร  

 7.5 การจัดผลัดของสายตรวจแบบผลัดละ 1 สัปดาห์ พัก 2 วัน 
  กำรเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจเข้ำเวรออกตรวจติดต่อกันไปครั้งละ 1 สัปดำห์ หรือ 7 วัน แล้วพักเวร
ไป 2 วัน หรือมำกกว่ำนั้นในกรณีที่มีก ำลังพลเพียงพอ นิยมใช้ส ำหรับจัดสำยตรวจต ำบลในเขตต ำรวจภูธร 

๓๓ 

 

 7.6 การจัดผลัดของสายตรวจแบบผลัดละ 1 สัปดาห์ พัก 1 สัปดาห ์
  กำรเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจเข้ำเวรออกตรวจติดต่อกันไปครั้งละ 1 สัปดำห์ หรือ 7 วัน แล้วพักเวร
ไป 1 สัปดำห์ หรือ 7 วัน นิยมใช้ส ำหรับกำรตรวจลำดตระเวนของต ำรวจตระเวนชำยแดน (ตชด.) หรือ 
ต ำรวจภูธรที่ต้องใช้เวลำในกำรออกตรวจปฏิบัติกำรหำข่ำว หรืองำนชุมชนสัมพันธ์กับประชำชน  
 7.7 การจัดผลัดของสายตรวจแบบผลัดละ 2 สัปดาห์ พัก 2 สัปดาห ์
  กำรเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจเข้ำเวรออกตรวจติดต่อกันไปครั้งละ 2 สัปดำห์ หรือ 14 วัน แล้วพัก
เวรไป 2 สัปดำห์ หรือ 14 วัน นิยมใช้ส ำหรับกำรตรวจในเขตต ำรวจภูธร หรือต ำรวจตระเวนชำยแดน (ตชด.) 
 ๘. การจัดชุดปฏิบัติการสายตรวจ 
  กำรจัดชุดปฏิบัติกำรสำยตรวจ เป็นกำรจัดก ำลังเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจทั้งหมดของหน่วยออกเป็นชุด
ปฏิบัติกำรโดยไม่จ ำกัดว่ำเป็นก ำลังสำยตรวจประเภทใด ชุดปฏิบัติกำรหนึ่งอำจมีสำยตรวจหลำยประเภท 
  8.1 การจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจแบบ 3 ชุดปฏิบัติการ แบบผลัดละ 6 ชั่วโมง (4 ผลัด) 

วันที่ 

ปฏิบัติ 

ผลัดที่ 1 

00.01 – 
06.00 

ผลัดที่ 2 

06.01 – 
12.00 

ผลัดที่ 3 

12.01 – 
18.00 

ผลัดที่ 4 

18.01 – 
24.00 

1,4 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 1 
2,5 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 
3,6 ชุดที่ 3 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

  หมำยเหตุ เข้ำเวร 6 ชั่วโมง พักเวร 12 ชั่วโมง  
  8.2 การจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจแบบ 3 ชุดปฏิบัติการ แบบผลัดละ 8 ชั่วโมง (3 ผลัด) 

วันที่ 
ปฏิบัติ 

ผลัดที่ 1 

00.01 – 
08.00 

ผลัดที่ 2 

08.01 – 
16.00 

ผลัดที่ 3 

16.01 – 
24.00 

1,5 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 
2,6 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 
3,7 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 
4,8 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

   หมำยเหตุ เข้ำเวร 8 ชั่วโมง พักเวร 16 ชั่วโมง  
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 7.6 การจัดผลัดของสายตรวจแบบผลัดละ 1 สัปดาห์ พัก 1 สัปดาห ์
  กำรเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจเข้ำเวรออกตรวจติดต่อกันไปครั้งละ 1 สัปดำห์ หรือ 7 วัน แล้วพักเวร
ไป 1 สัปดำห์ หรือ 7 วัน นิยมใช้ส ำหรับกำรตรวจลำดตระเวนของต ำรวจตระเวนชำยแดน (ตชด.) หรือ 
ต ำรวจภูธรที่ต้องใช้เวลำในกำรออกตรวจปฏิบัติกำรหำข่ำว หรืองำนชุมชนสัมพันธ์กับประชำชน  
 7.7 การจัดผลัดของสายตรวจแบบผลัดละ 2 สัปดาห์ พัก 2 สัปดาห ์
  กำรเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจเข้ำเวรออกตรวจติดต่อกันไปคร้ังละ 2 สัปดำห์ หรือ 14 วัน แล้วพัก
เวรไป 2 สัปดำห์ หรือ 14 วัน นิยมใช้ส ำหรับกำรตรวจในเขตต ำรวจภูธร หรือต ำรวจตระเวนชำยแดน (ตชด.) 
 ๘. การจัดชุดปฏิบัติการสายตรวจ 
  กำรจัดชุดปฏิบัติกำรสำยตรวจ เป็นกำรจัดก ำลังเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจทั้งหมดของหน่วยออกเป็นชุด
ปฏิบัติกำรโดยไม่จ ำกัดว่ำเป็นก ำลังสำยตรวจประเภทใด ชุดปฏิบัติกำรหนึ่งอำจมีสำยตรวจหลำยประเภท 
  8.1 การจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจแบบ 3 ชุดปฏิบัติการ แบบผลัดละ 6 ชั่วโมง (4 ผลัด) 

วันที่ 

ปฏิบัติ 

ผลัดที่ 1 

00.01 – 
06.00 

ผลัดที่ 2 

06.01 – 
12.00 

ผลัดที่ 3 

12.01 – 
18.00 

ผลัดที่ 4 

18.01 – 
24.00 

1,4 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 1 
2,5 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 
3,6 ชุดที่ 3 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

  หมำยเหตุ เข้ำเวร 6 ชั่วโมง พักเวร 12 ชั่วโมง  
  8.2 การจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจแบบ 3 ชุดปฏิบัติการ แบบผลัดละ 8 ชั่วโมง (3 ผลัด) 

วันที่ 
ปฏิบัติ 

ผลัดที่ 1 

00.01 – 
08.00 

ผลัดที่ 2 

08.01 – 
16.00 

ผลัดที่ 3 

16.01 – 
24.00 

1,5 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 
2,6 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 
3,7 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 
4,8 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

   หมำยเหตุ เข้ำเวร 8 ชั่วโมง พักเวร 16 ชั่วโมง  

 



- 34 -
๓๔ 

 

  8.3 การจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจแบบ 4 ชุดปฏิบัติการ แบบผลัดละ 6 ชั่วโมง (4 ผลัด) 
วันที่ 

ปฏิบัติ 

ผลัดที่ 1 

00.01 – 
06.00 

ผลัดที่ 2 

06.01 – 
12.00 

ผลัดที่ 3 

12.01 – 
18.00 

ผลัดที่ 4 

18.01 – 
24.00 

1,4 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 

2,5 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 

3,6 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

   หมำยเหตุ เข้ำเวร 6 ชั่วโมง พักเวร 18 ชั่วโมง  

  8.4 การจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจแบบ 4 ชุดปฏิบัติการ แบบผลัดละ 8 ชั่วโมง (3 ผลัด) 
วันที่ 

ปฏิบัติ 

ผลัดที่ 1 

00.01 – 
08.00 

ผลัดที่ 2 

08.01 – 
16.00 

ผลัดที่ 3 

16.01 – 
24.00 

1,5 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 

2,6 ชุดที่ 4 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 

3,7 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 1 

4,8 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

 

   หมำยเหตุ เข้ำเวร 8 ชั่วโมง พักเวร 24 ชั่วโมง  

 9. การจัดสลับชุดปฏิบัติการ 
ใช้กรณีชุดปฏิบัติกำรสำยตรวจที่ออกตรวจในผลัดเดิมๆเป็นประจ ำ เพ่ือสลับผลัดตรวจหรือเปลี่ยนผลัดตรวจใน
ช่วงเวลำหนึ่งไปตรวจอีกช่วงเวลำหนึ่ง จะกระท ำทุกๆ 2 วัน โดยเฉพำะกำรจัดสำยตรวจแบบผลัดละ 6 ชั่วโมง 
4 ชุดปฏิบัติกำร และแบบผลัดละ 8 ชั่วโมง 3 ชุดปฏิบัติกำร 
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  ตัวอย่าง การสลับชุดปฏิบัติการแบบผลัดละ 6 ชั่วโมง 4 ชุดปฏิบัติการ 
วันที่ 
ปฏิบัติ 

ผลัดที่ 1 
00.01 – 
06.00 

ผลัดที่ 2 
06.01 – 
12.00 

ผลัดที่ 3 
12.01 – 
18.00 

ผลัดที่ 4 
18.01 – 
24.00 

1 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 
2 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 
3 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 1 
4 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 1 
5 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 
6 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 
7 ชุดที่ 4 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 
8 ชุดที่ 4 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

 
  ตัวอย่าง การสลับชุดปฏิบัติการแบบผลัดละ 8 ชั่วโมง 3 ชุดปฏิบัติการ 

วันที ่
ปฏิบัติ 

ผลัดที่ 1 
00.01 – 
08.00 

ผลัดที่ 2 
08.01 – 
16.00 

ผลัดที่ 3 
16.01 – 
24.00 

1 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 
2 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 
3 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 1 
4 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 1 
5 ชุดที่ 3 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 
6 ชุดที่ 3 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

  กรณีกำรจัดชุดปฏิบัติกำรในส่วนของภูธรถ้ำไม่สำมำรถจัดในรูปแบบ 3 หรือ 4 ชุดปฏิบัติกำรได้ 
เนื่องจำกก ำลังพลไม่เพียงพอ ให้หน่วยสำมำรถจัดรูปแบบไปตำมสถำนภำพก ำลังพลที่มีอยู่ เช่น จัดสำยตรวจ 
2 ชุด ปฏิบัติกำรเข้ำเวรวันเว้นวัน เป็นต้น 
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  ตัวอย่าง การสลับชุดปฏิบัติการแบบผลัดละ 6 ชั่วโมง 4 ชุดปฏิบัติการ 
วันที่ 
ปฏิบัติ 

ผลัดที่ 1 
00.01 – 
06.00 

ผลัดที่ 2 
06.01 – 
12.00 

ผลัดที่ 3 
12.01 – 
18.00 

ผลัดที่ 4 
18.01 – 
24.00 

1 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 
2 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 
3 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 1 
4 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 1 
5 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 
6 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 
7 ชุดที่ 4 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 
8 ชุดที่ 4 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

 
  ตัวอย่าง การสลับชุดปฏิบัติการแบบผลัดละ 8 ชั่วโมง 3 ชุดปฏิบัติการ 

วันที ่
ปฏิบัติ 

ผลัดที่ 1 
00.01 – 
08.00 

ผลัดที่ 2 
08.01 – 
16.00 

ผลัดที่ 3 
16.01 – 
24.00 

1 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 
2 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 
3 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 1 
4 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 1 
5 ชุดที่ 3 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 
6 ชุดที่ 3 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

  กรณีกำรจัดชุดปฏิบัติกำรในส่วนของภูธรถ้ำไม่สำมำรถจัดในรูปแบบ 3 หรือ 4 ชุดปฏิบัติกำรได้ 
เนื่องจำกก ำลังพลไม่เพียงพอ ให้หน่วยสำมำรถจัดรูปแบบไปตำมสถำนภำพก ำลังพลที่มีอยู่ เช่น จัดสำยตรวจ 
2 ชุด ปฏิบัติกำรเข้ำเวรวันเว้นวัน เป็นต้น 
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 10. ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนออกตรวจ 

  10.1 กำรเตรียมควำมพร้อมนอกห้องปฏิบัติกำรสำยตรวจ 
   10.1.1 ตรวจสอบจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจผู้ปฏิบัติครบหรือไม่ ถ้ำไม่ครบหัวหน้ำสำยตรวจ
หรือ สวป. จะได้พิจำรณำจัดก ำลังให้เหมำะสมแก่กำรปฏิบัติ 
   10.1.2 ตรวจสอบและเตรียมอุปกรณ์ต่ำงๆท้ังของส่วนตัวและส่วนรวม เช่น อำวุธ วิทยุ
สื่อสำร ยำนพำหนะ ไฟฉำย กุญแจมือ ฯลฯ 
  10.2 กำรเตรียมควำมพร้อมในห้องปฏิบัติกำรสำยตรวจ 
   10.2.1 ตรวจรับเอกสำรทุกประเภทที่จะต้องน ำติดตัวขณะออกตรวจ เช่น แผนกำรตรวจ 
แผนกำรปฏิบัติพิเศษ แบบฟอร์มกำรเยี่ยมเยียนประชำชน สมุดพกประจ ำตัว เป็นต้น 
   10.2.2 หัวหน้ำสำยตรวจจะประชุมชี้แจงในเรื่องต่ำงๆ ได้แก่ รำยละเอียดเกี่ยวกับ 
แผนกำรตรวจ สถำนภำพอำชญำกรรมในรอบ 24 ชม. ข้อเน้นย้ ำกำรปฏิบัติตำมแผนกำรตรวจ ตรวจสอบข่ำว
ต่ำงๆ จำกสมุดรับค ำร้องเรียน ให้ควำมรู้เกี่ยวกับยุทธวิธีต ำรวจใหม่ที่น่ำรู้ สอบถำมปัญหำข้อขัดข้อง ในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ เป็นต้น 

 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่สายตรวจก่อนออกตรวจมีดังต่อไปนี้ 

 1. ให้มำพร้อมที่ สน.หรือห้องปฏิบัติกำรสำยตรวจก่อนเวลำที่จะต้องปฏิบัติงำน 
 2. ตรวจสอบแผนกำรตรวจและภำรกิจต่ำงๆท่ี สวป.ได้ก ำหนดไว้ 
 3. ตรวจสอบและเตรียมอุปกรณ์กำรใช้ต่ำงๆทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม 
 4. ตรวจรับเอกสำรทุกประเภทที่จะต้องน ำติดตัวขณะออกตรวจ 
 หน้าที่ของหัวหน้าสายตรวจก่อนออกตรวจควรมีดังต่อไปนี้ 
 1. ให้มำพร้อมที่สถำนีหรือห้องปฏิบัติกำรสำยตรวจก่อนเวลำที่จะต้องปฏิบัติอย่ำงน้อย 30 นำที 
เพ่ือเตรียมข้อมูลรำยละเอียดต่ำงๆที่จะต้องชี้แจงต่อสำยตรวจ 
 2. ตรวจสอบข้อมูลปัญหำด้ำนอำชญำกรรมต่ำงๆในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ใช้ดุลยพินิจพิจำรณำปรับ
แผนกำรตรวจให้สอดคล้องกับสถำนภำพอำชญำกรรมในขณะนั้น 
การปฏิบัติหน้าที่ขณะออกตรวจ (PROCESS) 

 1. รูปแบบของการออกตรวจ 

  1.1 กำรจัดสำยตรวจเข้ำปฏิบัติงำนให้ตรงกับขีดควำมสำมำรถดังได้กล่ำวมำแล้วว่ำภำรกิจนี้คือ งำน
สำยตรวจแต่เนื่องจำกลักษณะทำงภูมิศำสตร์ของท้องที่ปกครองในแต่ละสถำนีต ำรวจนั้น มีสภำพแตกต่ำงกัน 
จึงต้องจัดสำยตรวจประเภทต่ำงๆ เช่น สำยตรวจรถยนต์ สำยตรวจต ำรวจม้ำ สำยตรวจรถจักรยำนยนต์  
สำยตรวจสุนัขต ำรวจ สำยตรวจจักรยำน สำยตรวจยำมจุด สำยตรวจเรือยนต์ สำยตรวจตู้ยำม สำยตรวจ เดิน
เท้ำ สำยตรวจทำงอำกำศ ให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนท่ี สถำนภำพทำงอำชญำกรรมและขีดควำมสำมำรถ  
ของสำยตรวจประเภทนั้น 

๓๗ 

 

  1.2 กำรจัดรูปแบบออกตรวจกำรออกตรวจ 

   ในกำรก ำหนดแผนให้สำยตรวจออกตรวจตรำป้องกันเหตุนั้น อำจก ำหนดรูปแบบในกำรออก
ตรวจได้หลำยรูปแบบ ดังนี้ 

   1.2.1 กำรตรวจประจ ำเขต คือกำรจัดสำยตรวจ ตรวจตรำรับผิดชอบประจ ำในเขตตรวจ  
ใดเขตตรวจหนึ่ง ตลอดเวลำกำรปฏิบัติหน้ำที่ แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรตรวจประจ ำเขตจะท ำให้งำนต ำรวจชุมชน
สัมพันธ์ได้ผลดี ข้อขัดข้องต่ำงๆเป็นสิ่งที่ต้องใช้มำตรกำรอ่ืนในกำรควบคุมเข้ำมำแก้ไข 

   1.2.2 กำรตรวจหมุนเขต คือกำรตรวจที่ตรงกันข้ำมกับกำรตรวจประจ ำเขต กล่ำวคือ  เป็น
กำรจัดสำยตรวจให้ตรวจตรำรับผิดชอบอยู่ในเขตตรวจใดเขตตรวจหนึ่งในช่วงเวลำจ ำกัด เช่น 1 ชั่วโมง 2 
ชั่วโมง เป็นต้น แล้วให้หมุนเวียนไปตรวจเขตใกล้เคียงโดยมีสำยตรวจอ่ืนเข้ำไปตรวจแทนที่หมุนเวียน  กันไป 
จนเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ ผลดีของกำรใช้รูปแบบนี้ท ำให้สำยตรวจทุกคนมีควำมรู้ควำมช ำนำญในพ้ืนที่  
ทัว่ถึงและครอบคลุม มีขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนได้ทุกเขตตรวจไม่เกิดควำมจ ำเจเบื่อหน่ำย 

   1.2.3 กำรตรวจข้ำมสถำนี เป็นที่ทรำบกันโดยทั่วไปว่ำในรอยตะเข็บหรือเขตติดต่อ ระหว่ำง
สถำนีต ำรวจมักจะเป็นจุดที่คนร้ำยกระท ำควำมผิดหรือซ่อนตัวอยู่ เนื่องจำกบริเวณดังกล่ำวสำยตรวจ มักไป
ตรวจไม่ถึงเพรำะเป็นพ้ืนที่ๆอยู่ห่ำงไกล ประชำชนมักไม่ได้รับควำมอบอุ่นใจด้วย 

   1.2.4 กำรตรวจกระจำยก ำลัง ได้แก่ กำรตรวจแบบน ำก ำลังต ำรวจไปปล่อยลงตำมจุดต่ำงๆ
แล้วให้ก ำลังออกตรวจตรำในรัศมีใกล้เคียงและเม่ือตรวจได้ในระยะหนึ่งก็รับก ำลังไปปล่อยตรวจในจุดอื่นต่อไป 
แผนกำรตรวจที่จัดท ำไว้ ควรจัดท ำขึ้น 5 ชุด เพื่อแจกจ่ำย ดังนี้ 
 1. ประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจสำยละ 1 ชุด (เฉพำะในเขตท่ีรับผิดชอบ) 
 2. ประจ ำตัวหัวหน้ำสำยตรวจที่คุมในผลัดนั้นๆ 
 3. สมุดตรวจนำยต ำรวจชั้นผู้ใหญ่ 
 4. สวป. รอง ผกก.ป. เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแผนในครั้งต่อไป 
 5. ธุรกำรงำนป้องกันปรำบปรำม 

 2. หน้าที่ ภารกิจ ขณะออกตรวจ 
  2.1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจ 
  2.1.1 ตรวจตำมแผนกำรตรวจประจ ำวัน เช่น ว.4 ว.10 เป็นต้น 
  2.1.2 ตรวจตู้แดง 
  2.1.3 ตรวจสัมพันธ์กับเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจต่ำงๆ 
  2.1.4 ระงับเหตุและจับกุมผู้กระท ำควำมผิด 
  2.1.5 รักษำสถำนที่เกิดเหตุเบื้องต้น 
  2.1.6 ตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด 
  2.1.7 ตรวจยี่ยมเยียนประชำชน 
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  1.2 กำรจัดรูปแบบออกตรวจกำรออกตรวจ 

   ในกำรก ำหนดแผนให้สำยตรวจออกตรวจตรำป้องกันเหตุนั้น อำจก ำหนดรูปแบบในกำรออก
ตรวจได้หลำยรูปแบบ ดังนี้ 

   1.2.1 กำรตรวจประจ ำเขต คือกำรจัดสำยตรวจ ตรวจตรำรับผิดชอบประจ ำในเขตตรวจ  
ใดเขตตรวจหนึ่ง ตลอดเวลำกำรปฏิบัติหน้ำที่ แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรตรวจประจ ำเขตจะท ำให้งำนต ำรวจชุมชน
สัมพันธ์ได้ผลดี ข้อขัดข้องต่ำงๆเป็นสิ่งที่ต้องใช้มำตรกำรอ่ืนในกำรควบคุมเข้ำมำแก้ไข 

   1.2.2 กำรตรวจหมุนเขต คือกำรตรวจที่ตรงกันข้ำมกับกำรตรวจประจ ำเขต กล่ำวคือ  เป็น
กำรจัดสำยตรวจให้ตรวจตรำรับผิดชอบอยู่ในเขตตรวจใดเขตตรวจหนึ่งในช่วงเวลำจ ำกัด เช่น 1 ชั่วโมง 2 
ชั่วโมง เป็นต้น แล้วให้หมุนเวียนไปตรวจเขตใกล้เคียงโดยมีสำยตรวจอ่ืนเข้ำไปตรวจแทนที่หมุนเวียน  กันไป 
จนเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ ผลดีของกำรใช้รูปแบบนี้ท ำให้สำยตรวจทุกคนมีควำมรู้ควำมช ำนำญในพ้ืนที่  
ทัว่ถึงและครอบคลุม มีขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนได้ทุกเขตตรวจไม่เกิดควำมจ ำเจเบื่อหน่ำย 

   1.2.3 กำรตรวจข้ำมสถำนี เป็นที่ทรำบกันโดยทั่วไปว่ำในรอยตะเข็บหรือเขตติดต่อ ระหว่ำง
สถำนีต ำรวจมักจะเป็นจุดที่คนร้ำยกระท ำควำมผิดหรือซ่อนตัวอยู่ เนื่องจำกบริเวณดังกล่ำวสำยตรวจ มักไป
ตรวจไม่ถึงเพรำะเป็นพ้ืนที่ๆอยู่ห่ำงไกล ประชำชนมักไม่ได้รับควำมอบอุ่นใจด้วย 

   1.2.4 กำรตรวจกระจำยก ำลัง ได้แก่ กำรตรวจแบบน ำก ำลังต ำรวจไปปล่อยลงตำมจุดต่ำงๆ
แล้วให้ก ำลังออกตรวจตรำในรัศมีใกล้เคียงและเม่ือตรวจได้ในระยะหนึ่งก็รับก ำลังไปปล่อยตรวจในจุดอื่นต่อไป 
แผนกำรตรวจที่จัดท ำไว้ ควรจัดท ำขึ้น 5 ชุด เพื่อแจกจ่ำย ดังนี้ 
 1. ประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจสำยละ 1 ชุด (เฉพำะในเขตท่ีรับผิดชอบ) 
 2. ประจ ำตัวหัวหน้ำสำยตรวจที่คุมในผลัดนั้นๆ 
 3. สมุดตรวจนำยต ำรวจชั้นผู้ใหญ่ 
 4. สวป. รอง ผกก.ป. เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแผนในครั้งต่อไป 
 5. ธุรกำรงำนป้องกันปรำบปรำม 

 2. หน้าที่ ภารกิจ ขณะออกตรวจ 
  2.1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจ 
  2.1.1 ตรวจตำมแผนกำรตรวจประจ ำวัน เช่น ว.4 ว.10 เป็นต้น 
  2.1.2 ตรวจตู้แดง 
  2.1.3 ตรวจสัมพันธ์กับเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจต่ำงๆ 
  2.1.4 ระงับเหตุและจับกุมผู้กระท ำควำมผิด 
  2.1.5 รักษำสถำนที่เกิดเหตุเบื้องต้น 
  2.1.6 ตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด 
  2.1.7 ตรวจยี่ยมเยียนประชำชน ตรวจเยี่ยมเยียนประชาชน
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  2.1.8 ให้บริกำรต่อประชำชนหรือสำธำรณะ 
  2.1.9 รับค ำร้องเรียน 
  2.1.10 หำข่ำวอำชญำกรรม 
  2.1.11 เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลท้องถิ่น 
  2.1.12 ร่วมปฏิบัติภำรกิจพิเศษตำมค ำสั่งผู้บังคับบัญชำ 
  2.2 กำรปฏิบัติหน้ำที่ของหัวหน้ำสำยตรวจ  
  2.2.1 ตรวจสอบควบคุมกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจทุกประเภททุกสำยในผลัด 
  2.2.2 ตรวจตู้แดง 
  2.2.3 ตรวจตู้ยำม 
  2.2.4 ตรวจสัมพันธ์กับเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจทุกสำยทุกประเภทในผลัด 
  2.2.5 ระงับเหตุและจับกุมผู้กระท ำควำมผิด 
  2.2.6 รักษำสถำนที่เกิดเหตุเบื้องต้นในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้ ระเบิด จะต้องเป็น
บุคคลแรกที่เข้ำไปท ำหน้ำที่ควบคุมสถำนกำรณ์ สั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่สำยตรวจ  ณ บริเวณที่เกิดเหตุด ำเนินกำร
รักษำสถำนที่เกิดเหตุ และรำยงำนรำยละเอียดเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นไปยังผู้บังคับบัญชำและหน่วยงำน  
ที่เก่ียวข้อง 
  2.2.7 ควบคุมและรับผิดชอบกำรตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด 
  2.2.8 ตรวจยี่ยมเยียนประชำชน 
  2.2.9 ให้บริกำรต่อประชำชนหรือสำธำรณะ 
  2.2.10 รับค ำร้องเรียน 
  2.2.11 หำข่ำวอำชญำกรรม 
  2.2.12 ร่วมปฏิบัติภำรกิจพิเศษตำมค ำสั่งผู้บังคับบัญชำ 
 2.3 ส ำหรับกรณีของ รอง ผกก.ป./สวป. ซึ่งถือว่ำเป็นผู้บริหำรงำนสำยตรวจจะต้องด ำเนินกำรดังนี้ 
  2.3.1 กำรเตรียมข้อมูลและวิเครำะห์สภำพอำชญำกรรมเพ่ือกำรวำงแผน 

   2.3.1.1 เตรียมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ในกำรวำงแผนและปรับแผนเพ่ือให้
สอดคล้องกับสถำนภำพอำชญำกรรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   2.3.1.2 วำงแผนกำรตรวจ โดยร่วมปรึกษำหำรือกับหัวหน้ำสำยตรวจทุกผลัด 
   2.3.2 กำรท ำแผน ควรด ำเนินกำร ดังนี้ 
   2.3.2.1 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรสำยตรวจ และแผนกำรตรวจของสำยตรวจประจ ำวัน 
   2.3.2.2 จัดท ำภำรกิจของหัวหน้ำสำยตรวจและเจ้ำหน้ำที่ประจ ำวัน 
   2.3.2.3 จัดท ำแผนกำรตรวจสัมพันธ์ 
  2.3.3 กำรตรวจสอบ ควรด ำเนินกำร ดังนี้ 
   2.3.3.1 ตรวจสอบรำยงำนต่ำงๆของสำยตรวจ และหัวหน้ำสำยตรวจ 
   2.3.3.2 ตรวจรำยงำนกำรตรวจสัมพันธ์ 
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   2.3.3.3 ตรวจสอบ และควบคุมกำรตั้งจุดตรวจของหัวหน้ำสำยตรวจ 
   2.3.3.4 ตรวจสอบกำรตรวจจุดตู้ยำมต่ำงๆ 
   2.3.3.5 ตรวจสอบกำรตรวจของสำยตรวจทั้งกำรที่ให้ ว.4 และ ว.10 ตำมแผน 
   2.3.3.6 ตรวจสอบจุดสกัด 
   2.3.3.7 ตรวจสัมพันธ์กับจุดตรวจต่ำงๆ เช่น ตู้ยำม ธนำคำร ร้ำนค้ำทอง ฯลฯ 
   2.3.3.8 ตรวจสอบดูแลยำนพำหนะ เครื่องมือสื่อสำร อำวุธยุทโธปกรณ์ต่ำงๆ  
ตำมควำมจ ำเป็นส ำหรับงำนสำยตรวจให้พร้อมและมีประสิทธิภำพเสมอ 
  2.3.4 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผน ควรด ำเนินกำร ดังนี้ 
   2.3.4.1 กำรประเมินผล 
   2.3.4.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนตรวจของต ำรวจสำยตรวจผู้ปฏิบัติ 
   2.3.4.3 อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติ 
   2.3.4.4 ผลงำนที่ได้จำกกำรปฏิบัติตำมแผน 

3. เทคนิคยุทธวิธีของการตรวจค้น ซักถาม จับกุม รายงาน สืบสวนเบื้องต้น 
 เทคนิคกำรสังเกตกำรณ์ของต ำรวจสำยตรวจเป็นทักษะที่ส ำคัญของต ำรวจสำยตรวจ คือ ต้องเรียนรู้ ฝึกฝน
และมีควำมคิดพัฒนำเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ทั้งนี้เพรำะสภำวะแวดล้อมต่ำงๆมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 กำรสังเกตกำรณ์ในที่นี้ หมำยถึงกำรตรวจสอบกำรดูอย่ำงตั้งใจเป็นพิเศษหรือกำรมีใจจดจ่อกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด
รอบๆตัว ได้แก่ คน ยำนพำหนะ สถำนที่ และวัตถุ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจจะเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสังเกต
ควรจะมีควำมรู้เรื่องขบวนกำรในกำรสังเกตของมนุษย์อันเกิดขึ้นจำกสิ่งเร้ำภำยนอก ได้แก่ กำรเห็น กำรได้ยิน 
และกำรสัมผัส จำกประสำทสัมผัสอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือประสำทสัมผัสทั้ง 5 เช่น กลิ่นเหม็นของสำรเคมี 

  สิ่งเร้ำภำยใน ได้แก่ ระบบประสำทของมนุษย์ที่ส่งผ่ำนกำรตอบสนองเป็นพิเศษ เฉพำะควำมผิดปกติผ่ำนไป
ยังสมอง เช่น กำรได้ยินเสียงจำกทำงด้ำนขวำของหูผ่ำนไปท่ีสมอง สมองจะเริ่มมีปฏิกิริยำ 

 สิ่งเร้าภายนอกที่พบเห็นโดยท่ัวไปของต ารวจสายตรวจ เช่น 

 1. กำรเพ่ิมขึ้น เช่นเสียงดังขึ้นผิดปกติกว่ำเสียงโดยทั่วไป เสียงประทัด เสียงสุนัขเห่ำกรรโชก ขนำดใหญ่
กว่ำปกติ เช่น คนสูงใหญ่หรือคนอ้วนเดินผ่ำนมำ ฯลฯ 
 2. ควำมผิดแปลกตรงกันข้ำม เช่น สีตัดกัน คนสวมเสื้อผ้ำสกปรกท่ำมกลำงผู้คนสวมเสื้อผ้ำสะอำด 
 3. ควำมซ้ ำ เช่น คนยืนอยู่ตรงมุมตึกที่เดียวซ้ ำๆกันหลำยคืน ต ำรวจสำยตรวจผ่ำนไปจะรู้สึก มีปฏิกิริยำ
กับสมองว่ำคนนี้ยืนเมื่อวำนนี้ วันนี้ก็ยืนอีก 
 4. ควำมเคลื่อนไหวของสิ่งที่แตกต่ำงกันไปจำกสภำพทั่วไปด้ำนหลัง เช่น คนเดียววิ่งในสวน 
 5. กำรเข้ำใกล้ เช่น รถยนต์วิ่งมุ่งหน้ำเข้ำมำหำขณะที่เรำนั่งอยู่ 
 6. ควำมเหมือนกัน เช่น คนแต่งชุดด ำเหมือนกัน 5 คนเดินผ่ำนไป 
 

ตรวจเยี่ยมเยียนประชาชน
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   2.3.3.3 ตรวจสอบ และควบคุมกำรตั้งจุดตรวจของหัวหน้ำสำยตรวจ 
   2.3.3.4 ตรวจสอบกำรตรวจจุดตู้ยำมต่ำงๆ 
   2.3.3.5 ตรวจสอบกำรตรวจของสำยตรวจทั้งกำรที่ให้ ว.4 และ ว.10 ตำมแผน 
   2.3.3.6 ตรวจสอบจุดสกัด 
   2.3.3.7 ตรวจสัมพันธ์กับจุดตรวจต่ำงๆ เช่น ตู้ยำม ธนำคำร ร้ำนค้ำทอง ฯลฯ 
   2.3.3.8 ตรวจสอบดูแลยำนพำหนะ เครื่องมือสื่อสำร อำวุธยุทโธปกรณ์ต่ำงๆ  
ตำมควำมจ ำเป็นส ำหรับงำนสำยตรวจให้พร้อมและมีประสิทธิภำพเสมอ 
  2.3.4 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผน ควรด ำเนินกำร ดังนี้ 
   2.3.4.1 กำรประเมินผล 
   2.3.4.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนตรวจของต ำรวจสำยตรวจผู้ปฏิบัติ 
   2.3.4.3 อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติ 
   2.3.4.4 ผลงำนที่ได้จำกกำรปฏิบัติตำมแผน 

3. เทคนิคยุทธวิธีของการตรวจค้น ซักถาม จับกุม รายงาน สืบสวนเบื้องต้น 
 เทคนิคกำรสังเกตกำรณ์ของต ำรวจสำยตรวจเป็นทักษะที่ส ำคัญของต ำรวจสำยตรวจ คือ ต้องเรียนรู้ฝึกฝน
และมีควำมคิดพัฒนำเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ทั้งนี้เพรำะสภำวะแวดล้อมต่ำงๆมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 กำรสังเกตกำรณ์ในที่นี้ หมำยถึงกำรตรวจสอบกำรดูอย่ำงตั้งใจเป็นพิเศษหรือกำรมีใจจดจ่อกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด
รอบๆตัว ได้แก่ คน ยำนพำหนะ สถำนที่ และวัตถุ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจจะเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสังเกต
ควรจะมีควำมรู้เรื่องขบวนกำรในกำรสังเกตของมนุษย์อันเกิดขึ้นจำกสิ่งเร้ำภำยนอก ได้แก่ กำรเห็น กำรได้ยิน 
และกำรสัมผัส จำกประสำทสัมผัสอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือประสำทสัมผัสทั้ง 5 เช่น กลิ่นเหม็นของสำรเคมี 

  สิ่งเร้ำภำยใน ได้แก่ ระบบประสำทของมนุษย์ที่ส่งผ่ำนกำรตอบสนองเป็นพิเศษ เฉพำะควำมผิดปกติผ่ำนไป
ยังสมอง เช่น กำรได้ยินเสียงจำกทำงด้ำนขวำของหูผ่ำนไปท่ีสมอง สมองจะเริ่มมีปฏิกิริยำ 

 สิ่งเร้าภายนอกที่พบเห็นโดยท่ัวไปของต ารวจสายตรวจ เช่น 

 1. กำรเพ่ิมขึ้น เช่นเสียงดังขึ้นผิดปกติกว่ำเสียงโดยทั่วไป เสียงประทัด เสียงสุนัขเห่ำกรรโชก ขนำดใหญ่
กว่ำปกติ เช่น คนสูงใหญ่หรือคนอ้วนเดินผ่ำนมำ ฯลฯ 
 2. ควำมผิดแปลกตรงกันข้ำม เช่น สีตัดกัน คนสวมเสื้อผ้ำสกปรกท่ำมกลำงผู้คนสวมเสื้อผ้ำสะอำด 
 3. ควำมซ้ ำ เช่น คนยืนอยู่ตรงมุมตึกที่เดียวซ้ ำๆกันหลำยคืน ต ำรวจสำยตรวจผ่ำนไปจะรู้สึก มีปฏิกิริยำ
กับสมองว่ำคนนี้ยืนเมื่อวำนนี้ วันนี้ก็ยืนอีก 
 4. ควำมเคลื่อนไหวของสิ่งที่แตกต่ำงกันไปจำกสภำพทั่วไปด้ำนหลัง เช่น คนเดียววิ่งในสวน 
 5. กำรเข้ำใกล้ เช่น รถยนต์วิ่งมุ่งหน้ำเข้ำมำหำขณะที่เรำนั่งอยู่ 
 6. ควำมเหมือนกัน เช่น คนแต่งชุดด ำเหมือนกัน 5 คนเดินผ่ำนไป 
 



- 40 -
๔๐ 

 

 สิ่งเร้าภายในทั่วไป เช่น 
 1. แรงกระตุ้นทำงควำมรู้สึก เช่น ผู้หญิงสวยเดินข้ำมถนน ควำมสวยเป็นที่สะดุดตำ 
 2. ควำมสนใจเฉพำะของบุคคล เช่น คนชอบรถยนต์เห็นรถยนต์สวยๆ ผ่ำนมำ 
 3. เงื่อนพิเศษ เช่น กำรเพ่ิงผ่ำนเหตุกำรณ์ลักษณะเดียวกันมำ ต ำรวจสำยตรวจเคยเห็นคนแบกโทรทัศน์
แล้วจับกุมพบว่ำเป็นคนร้ำยลักทรัพย์เมื่อเห็นคนแบกโทรทัศน์เดินตำมถนนครั้งต่อมำก็จะมีควำมรู้สึกเร้ำใจ 
 ที่กล่ำวมำข้ำงต้นก็เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับต ำรวจสำยตรวจจะได้เรียนรู้ถึงสำเหตุ  เพ่ือประกอบกำร
ตัดสินใจ แต่สำเหตุดังกล่ำวข้ำงต้นนี้อำจจะเบี่ยงเบนไปเมื่อมีปัจจัยอื่นมำกระทบ 
 วิธีกำรที่ดีที่สุดในกำรรวบรวมข้อมูลสังเกตกำรณ์ของต ำรวจสำยตรวจ คือ วิธีกำรจดบันทึกเพ่ือจะเป็น
ประโยชน์อย่ำงยิ่งในภำยหลัง 
 กำรสังเกตกำรณ์ของสำยตรวจเมื่อเกิดเหตุแล้ว ในบำงคร้ังต ำรวจสำยตรวจก็ต้องเข้ำไปช่วยเหลือต ำรวจ
ฝ่ำยอ่ืนๆท ำงำน เช่น ขณะเกิดเหตุฆำตกรรม เมื่อสำยตรวจอยู่บริเวณที่เกิดเหตุวิธีกำรปฏิบัติ  ที่ดีที่สุดและเป็น
ประโยชน์โดยเตรียมเชือกใช้กันประชำชนในที่เกิดเหตุ ห้ำมมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ำยศพออกจำก  ที่เกิดเหตุเป็นอัน
ขำด จนกว่ำจะได้รับค ำสั่งจำกพนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีนั้น กำรปฏิบัติเมื่อมีเหตุ ให้รีบไปยังที่เกิด
เหตุและรักษำสถำนที่เกิดเหตุรอจนกว่ำพนักงำนสอบสวนจะมำถึง เป็นกำรป้องกันอำชญำกรรมและคุ้มครอง
คนสุจริต มิให้เป็นเหยื่อของอำชญำกรรมส ำหรับคนที่มีพฤติกรรมแปลกๆ ถึงแม้ มิใช้ผู้ต้องสงสัยต้องตรวจสอบ
หรือซักถำมด้วย 
 กำรตรวจเอกสำร ส ำหรับต ำรวจสำยตรวจนับว่ำส ำคัญ เพรำะมักจะมีกำรปฏิบัติประกอบกำรซักถำม เช่น 
ใบขับขี่ บัตรประชำชน โดยปกติรูปถ่ำยในบัตรจะใช้ได้ดีในระยะ 5 ปี หลังจำกนั้นจะเสื่อมสภำพจำกต้นฉบับ 
แต่สิ่งที่จะสังเกตได้ในภำพถ่ำยคือรูปทรงของหู คิ้ว จมูก คำง และปำก ต ำรวจไม่ควรถือกระเป๋ำสตำงค์ของ 
ผู้ต้องสงสัย ควรให้ผู้ต้องสงสัยยื่นเอกสำรให้ดูเพ่ือป้องกันกำร กล่ำวหำว่ ำเอำทรัพย์สินของผู้ต้องสงสัยไปใน
เวลำกลำงคืนอย่ำลืมไฟฉำยส่องในกระเป๋ำสตำงค์ของผู้ต้องสงสัย ควรจะเป็นบัตรที่มีชื่อ ชื่อสกุลเดียวกัน  
ของผู้ต้องสงสัยทั้งหมด หำกมีหลำยชื่อต้องพำตัวมำสอบสวนต่อไป ปัจจุบันนี้ด้วยควำมทันสมัย ของเทคโนโลยี
สำมำรถถ่ำยเอกสำรแล้วเอำพลำสติกเคลือบบัตร ท ำให้ดูเหมือนจริงมำก 

 ข้อห้ำมในกำรซักถำมผู้ต้องสงสัยเมื่อยังไม่เป็นผู้ต้องหำ คือ กำรใส่กุญแจมือ หรือน ำตัวออกไปจำกบริเวณ  
ที่พบ กำรสนทนำของต ำรวจสำยตรวจโดยเอำปืนออกจำกซองมำถือไว้จะท ำให้ต ำรวจสำยตรวจ ผู้นั้นประสบ
ปัญหำได้ง่ำย 

 4. การปฏิบัติกรณีเข้าระงับเหตุต่างๆ มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

  4.1 การปฏิบัติกรณีมีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ 

   4.1.1 เดินทำงไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็ว และแจ้งพนักงำนสอบสวนทรำบ 

   4.1.2 แนะน ำให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกไปจำกที่เกิดเหตุ และรักษำสถำนที่เกิดเหตุไว้  
จนกว่ำพนักงำนสอบสวนสั่งให้เลิก 
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  4.2 การปฏิบัติกรณีมีเหตุประทุษร้ายต่อชีวิต 
   4.2.1 เดินทำงไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็ว และแจ้งพนักงำนสอบสวนทรำบ โดยเตรียมเชือก ใช้กัน
ประชำชนในที่เกิดเหตุ 
  4.2.2 ห้ำมมิให้ผู้ ใดเคลื่อนย้ำยศพออกจำกที่เกิดเหตุเป็นอันขำดจนกว่ำจะได้รับค ำสั่ง  
จำกพนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีนั้น 
  4.3 การปฏิบัติกรณีมีอุบัติเหตุ 
  4.3.1 เดินทำงไปยังที่เกิดเหตุและรักษำสภำพที่เกิดเหตุไว้ รอจนกว่ำพนักงำนสอบสวน 
จะมำถึง 
  4.3.2 น ำตัวผู้ได้รับบำดเจ็บส่งสถำนพยำบำลโดยเร็ว 
  4.4 การปฏิบัติกรณีมีแหตุเพลิงไหม้ 
  4.4.1 เดินทำงไปถึงท่ีเกิดเหตุโดยเร็ว รักษำสถำนที่เกิดเหตุไว้จนกว่ำพนักงำนสอบสวนมำถึง 
  4.4.2 แจ้งหน่วยเกี่ยวข้อง 
  4.5. การปฏิบัติกรณีมีเหตุระเบิด  
  4.5.1 กรณียังไม่ระเบิดให้ปฏิบัติดังนี้ 
   (1) เดินทำงไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็ว รำยงำนผู้บังคับบัญชำและพนักงำนสอบสวนทรำบ 
   (2) กันประชำชนให้ออกจำกที่เกิดเหตุมำกท่ีสุด 
   (3) อย่ำแตะต้องวัตถุระเบิด และห้ำมเคลื่อนย้ำยโดยเด็ดขำด 
   (4) แจ้งศูนย์วิทยุให้ผู้ช ำนำญกำรเรื่องวัตถุระเบิด EOD และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
โดยเร็ว ระบุรำยละเอียดข้อมูล เช่น ชนิดของระเบิด เวลำที่คำดว่ำจะระเบิด ควำมรุนแรงของระเบิด 
   (5) จัดหำยำงรถยนต์มำครอบระเบิด 3-4 ชั้น 
   (6) จัดเตรียมเชือกกั้นบริเวณรอบที่เกิดเหตุ เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ำไป 
  4.5.2 กรณีระเบิดแล้วควรปฏิบัติดังนี้ 
   (1) เดินทำงไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็ว ขณะเดินทำงไปยังที่เกิดเหตุให้ใช้ควำมสังเกต
ยำนพำหนะ บุคคลต้องสงสัยที่มุ่งหน้ำออกจำกที่เกิดเหตุ เพรำะอำจเป็นคนร้ำยที่หลบหนี 
   (2) รักษำสถำนที่เกิดเหตุโดยรอบ ทั้งในทำงดิ่งและทำงรำบ 
   (3) อย่ำแตะต้องเคลื่อนย้ำยวัตถุต่ำงๆ เช่น ศพ ทรัพย์สิน เศษโลหะ เศษกระจก ที่ตก
อยู่ในที่เกิดเหตุ รวมทั้งห้ำมมิให้ผู้ที่มิใช่พนักงำนสอบสวนเข้ำไปแตะต้อง 
   (4) แจ้งผู้ช ำนำญวัตถุระเบิดมำตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยเร็ว  
 5. ศูนย์รับแจ้งเหตุ - ศูนย์วิทยุ 
  ศูนย์รับแจ้งเหตุ - ศูนย์วิทยุ ก ำหนดให้ใช้หมำยเลขโทรศัพท์ 191 เป็นหมำยเลขฉุกเฉินหลัก  
ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติในกำรรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ำยและให้บริกำรประชำชนทำงโทรศัพท์ หมำยเลข
เดียวกันทั่วทั้งประเทศในลักษณะของหมำยเลขฉุกเฉินแห่งชำติ (National Emergency Telephone 
Number) 
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  4.2 การปฏิบัติกรณีมีเหตุประทุษร้ายต่อชีวิต 
   4.2.1 เดินทำงไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็ว และแจ้งพนักงำนสอบสวนทรำบ โดยเตรียมเชือก ใช้กัน
ประชำชนในที่เกิดเหตุ 
  4.2.2 ห้ำมมิให้ผู้ ใดเคลื่อนย้ำยศพออกจำกที่เกิดเหตุเป็นอันขำดจนกว่ำจะได้รับค ำสั่ง  
จำกพนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีนั้น 
  4.3 การปฏิบัติกรณีมีอุบัติเหตุ 
  4.3.1 เดินทำงไปยังที่เกิดเหตุและรักษำสภำพที่เกิดเหตุไว้ รอจนกว่ำพนักงำนสอบสวน 
จะมำถึง 
  4.3.2 น ำตัวผู้ได้รับบำดเจ็บส่งสถำนพยำบำลโดยเร็ว 
  4.4 การปฏิบัติกรณีมีแหตุเพลิงไหม้ 
  4.4.1 เดินทำงไปถึงท่ีเกิดเหตุโดยเร็ว รักษำสถำนที่เกิดเหตุไว้จนกว่ำพนักงำนสอบสวนมำถึง 
  4.4.2 แจ้งหน่วยเกี่ยวข้อง 
  4.5. การปฏิบัติกรณีมีเหตุระเบิด  
  4.5.1 กรณียังไม่ระเบิดให้ปฏิบัติดังนี้ 
   (1) เดินทำงไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็ว รำยงำนผู้บังคับบัญชำและพนักงำนสอบสวนทรำบ 
   (2) กันประชำชนให้ออกจำกที่เกิดเหตุมำกท่ีสุด 
   (3) อย่ำแตะต้องวัตถุระเบิด และห้ำมเคลื่อนย้ำยโดยเด็ดขำด 
   (4) แจ้งศูนย์วิทยุให้ผู้ช ำนำญกำรเรื่องวัตถุระเบิด EOD และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
โดยเร็ว ระบุรำยละเอียดข้อมูล เช่น ชนิดของระเบิด เวลำที่คำดว่ำจะระเบิด ควำมรุนแรงของระเบิด 
   (5) จัดหำยำงรถยนต์มำครอบระเบิด 3-4 ชั้น 
   (6) จัดเตรียมเชือกกั้นบริเวณรอบที่เกิดเหตุ เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ำไป 
  4.5.2 กรณีระเบิดแล้วควรปฏิบัติดังนี้ 
   (1) เดินทำงไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็ว ขณะเดินทำงไปยังที่เกิดเหตุให้ใช้ควำมสังเกต
ยำนพำหนะ บุคคลต้องสงสัยที่มุ่งหน้ำออกจำกที่เกิดเหตุ เพรำะอำจเป็นคนร้ำยที่หลบหนี 
   (2) รักษำสถำนที่เกิดเหตุโดยรอบ ทั้งในทำงดิ่งและทำงรำบ 
   (3) อย่ำแตะต้องเคลื่อนย้ำยวัตถุต่ำงๆ เช่น ศพ ทรัพย์สิน เศษโลหะ เศษกระจก ที่ตก
อยู่ในที่เกิดเหตุ รวมทั้งห้ำมมิให้ผู้ที่มิใช่พนักงำนสอบสวนเข้ำไปแตะต้อง 
   (4) แจ้งผู้ช ำนำญวัตถุระเบิดมำตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยเร็ว  
 5. ศูนย์รับแจ้งเหตุ - ศูนย์วิทยุ 
  ศูนย์รับแจ้งเหตุ - ศูนย์วิทยุ ก ำหนดให้ใช้หมำยเลขโทรศัพท์ 191 เป็นหมำยเลขฉุกเฉินหลัก  
ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติในกำรรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ำยและให้บริกำรประชำชนทำงโทรศัพท์ หมำยเลข
เดียวกันทั่วทั้งประเทศในลักษณะของหมำยเลขฉุกเฉินแห่งชำติ (National Emergency Telephone 
Number) 

การปฏิบัติกรณีมีเหตุเพลิงไหม้
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 การควบคุมการปฏิบัติงานสายตรวจ 
 กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนสำยตรวจเป็นกำรมุ่งพิจำรณำถึงประสิทธิภำพ และผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ ของสำย
ตรวจ โดยในส่วนของสำยตรวจควรใช้วิธีกำรด ำเนินกำรตำมระบบควบคุม (Control Systems) ที่ส ำคัญ 3 ส่วน 
คือ  

  1. กำรควบคุมกำรปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำปกติของต ำรวจ โดยผู้บังคับบัญชำและอำศัยกระบวนกำร
ตรวจรำชกำรของต ำรวจที่มีผลในทำงปฏิบัติอย่ำงจริงจัง 

  2. กำรควบคุมโดยกำรกวดขันวินัยของต ำรวจจำกผู้บังคับบัญชำอย่ำงเด็ดขำดจริงใจและกำรรับ
พิจำรณำเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์ของประชำชนต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่มิชอบของต ำรวจ 

  3. กำรวิจัย และประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของต ำรวจเพ่ือประโยชน์ต่อกำรก ำหนดแผนปฏิบัติ
งำนสำยตรวจที่มีประสิทธิภำพต่อไป 

  จุดมุ่งหมำยหลักของกำรควบคุมบังคับบัญชำต ำรวจจะต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นส ำคัญ  3 ประกำร 
คือ 
  1. เพ่ือป้องกันมิให้สำยตรวจปฏิบัติหน้ำที่ในทำงมิชอบ 
  2. เพ่ือเสริมควำมมั่นใจแก่ฝ่ำยบริหำรว่ำสำยตรวจเคำรพ และปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์  ในกำรด ำรง
รักษำระเบียบวินัยภำยในหน่วยงำนสำยตรวจ 
  3. เพ่ือติดตำมและประสำนกำรปฏิบัติงำนของสำยตรวจให้ไปสู่วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  
ของหน่วยงำน 
 การควบคุมตรวจสอบขณะออกตรวจ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 
  1. หัวหน้ำสำยตรวจ 
   1.1 ควบคุมตรวจสอบกำรเตรียมกำรก่อนออกปฏิบัติของต ำรวจสำยตรวจ เป็นประจ ำทุกวัน
และทุกผลัดของกำรตรวจ 
   1.2 ควบคุมกำรตรวจสอบหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจต้องปฏิบัติขณะออกตรวจ 
  2. สวป. 
   2.1 กำรควบคุมตรวจสอบกำรเตรียมกำรก่อนออกปฏิบัติของหัวหน้ำสำยตรวจและต ำรวจ
สำยตรวจเป็นประจ ำทุกวันและทุกผลัดกำรตรวจ 
   2.2 ควบคุมตรวจสอบหน้ำที่ที่หัวหน้ำสำยตรวจและต ำรวจสำยตรวจต้องปฏิบัติ  ขณะออก
ตรวจ 

  3. รอง ผกก.ป. 

    3.1 ควบคุมตรวจสอบกำรเตรียมกำรก่อนออกปฏิบัติของ สวป . และหัวหน้ำ สำยตรวจเป็น
ประจ ำทุกวัน และทุกผลัดของกำรตรวจ 

   3.2 ควบคุมตรวจสอบหน้ำที่ที่ สวป. และหัวหน้ำสำยตรวจต้องปฏิบัติขณะออกตรวจ 

๔๓ 

 

  4. ผู้บังคับบัญชำตั้งแต่ระดับหัวหน้ำสถำนีข้ึนไป 
  4.1 ควบคุมตรวจสอบกำรเตรียมกำรก่อนออกปฏิบัติของ รอง ผกก.ป. สวป. หัวหน้ำสำยตรวจ 
และเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจเป็นครั้งครำว 
  4.2 ควบคุมกำรตรวจสอบหน้ำที่ของ รอง ผกก.ป. สวป. หัวหน้ำสำยตรวจ และเจ้ำหน้ำที่
สำยตรวจต้องปฏิบัติขณะออกตรวจ 

  ทั้งนี้ควรให้แยกระดับกำรควบคุมตรวจสอบขณะออกตรวจจำกเดิม 3 ระดับ (2-0, รอง ผกก.ป./สวป., 
ผกก. ขึ้นไป) เป็น 4 ระดับ (2-0, รอง ผกก.ป., สวป., ผกก. ขึ้นไป) เพรำะ รอง ผกก.ป. จะเป็นผู้ควบคุม
นโยบำยและก ำกับกำรปฏิบัติของ สวป. อีกชั้นหนึ่ง 

 กรณี สน./สภ. ที่มี สวป. ตั้งแต่ 2 นายขึ้นไป เห็นควรมอบหน้าที่ให้ สวป. ด าเนินการ ดังนี้ 

  (1) มอบพื้นท่ีให้ สวป. แต่ละนำยรับผิดชอบเพ่ือบริหำรจัดกำรควบคุมอำชญำกรรมในพ้ืนที่ของตน 
ต้องมำปฏิบัติงำนทุกวัน เสมือนเป็น สวป. เพียงคนเดียวของพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมำยนั้นๆ 

  (2) ขณะเดียวกันสำมำรถมอบหมำยหน้ำที่หรืองำนเป็นด้ำนๆให้กับ สวป . แต่ละคนเช่นกัน อำทิ 
งำนสำยตรวจ, ชมส. ธุรกำร ป., ยำเสพติด ฯลฯ 

  (3) ควรจัด สวป. เวรไว้ 1 นำยส ำหรับควบคุมกำรปฏิบัติในภำพรวม (ท ำหน้ำที่แทนรอง ผกก.ป. 
ในช่วงที่ รอง ผกก.ป. ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ อำทิกำร ถปภ., ควบคุมสำยตรวจ กำรตั้งด่ำน, กำรควบคุม สั่งกำร
กรณีมีเหตุส ำคัญ เป็นต้น) 

  (4) ส ำหรับรอง ผกก.ป. ต้องมำปฏิบัติหน้ำที่ทุกวันเพ่ือควบคุมอ ำนวยกำรสั่งกำรในภำพรวมของ
งำน ป. ในฐำนะหัวหน้ำงำน และต้องออกตรวจก ำกับดูแล กำรปฏิบัติในช่วงเวลำที่เหมำะสม และกำรวิเครำะห์
สถำนภำพอำชญำกรรมของสถำนี  

 การควบคุม ตรวจสอบของ รอง ผกก.ป. สวป. และหัวหน้าสายตรวจแบ่งได้ ดังนี้  

  1. ตรวจสอบกำรออกตรวจตำมแผนกำรตรวจที่ก ำหนดไว้ 

  2. เช็คจุด ว.10 โดยหัวหน้ำสำยตรวจ สวป. และ รอง ผกก.ป.ให้สำยตรวจมำพบตำมแผนที่จุด  
ว.10  
  3. ตรวจสอบจำกตู้แดง ในขณะปฏิบัติหน้ำที่ ให้หัวหน้ำสำยตรวจ สวป. เข้ำไปตรวจตู้แดง ว่ำมีกำรตรวจ
ตำมแผนหรือไม่  
  4. สุ่มตรวจสอบ ว.1 ของสำยตรวจจำกวิทยุของสำยตรวจว่ำแจ้งที่ ว .4 อยู่ตรงกับควำมเป็นจริง
หรือไม ่
  กำรควบคุมตรวจสอบโดยสำยตรวจด้วยกันเองหรือกับสำยตรวจอื่นๆ กำรควบคุมลักษณะเช่นนี้ท ำได้
โดยก ำหนดจุดตรวจให้ต ำรวจสำยตรวจตั้งแต่ 2 สำย ขึ้นไปมำพบเรียกกันว่ำ “จุดตรวจสัมพันธ์” กำรก ำหนด
จุดตรวจสัมพันธ์นี้ควรพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็น เช่น บริเวณที่มีสถิติคดีอำญำสูง มีกำรร้องเรียนจำกประชำชน
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  4. ผู้บังคับบัญชำตั้งแต่ระดับหัวหน้ำสถำนีข้ึนไป 
  4.1 ควบคุมตรวจสอบกำรเตรียมกำรก่อนออกปฏิบัติของ รอง ผกก.ป. สวป. หัวหน้ำสำยตรวจ 
และเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจเป็นครั้งครำว 
  4.2 ควบคุมกำรตรวจสอบหน้ำที่ของ รอง ผกก.ป. สวป. หัวหน้ำสำยตรวจ และเจ้ำหน้ำที่
สำยตรวจต้องปฏิบัติขณะออกตรวจ 

  ทั้งนี้ควรให้แยกระดับกำรควบคุมตรวจสอบขณะออกตรวจจำกเดิม 3 ระดับ (2-0, รอง ผกก.ป./สวป., 
ผกก. ขึ้นไป) เป็น 4 ระดับ (2-0, รอง ผกก.ป., สวป., ผกก. ขึ้นไป) เพรำะ รอง ผกก.ป. จะเป็นผู้ควบคุม
นโยบำยและก ำกับกำรปฏิบัติของ สวป. อีกชั้นหนึ่ง 

 กรณี สน./สภ. ที่มี สวป. ตั้งแต่ 2 นายขึ้นไป เห็นควรมอบหน้าที่ให้ สวป. ด าเนินการ ดังนี้ 

  (1) มอบพื้นท่ีให้ สวป. แต่ละนำยรับผิดชอบเพ่ือบริหำรจัดกำรควบคุมอำชญำกรรมในพ้ืนที่ของตน 
ต้องมำปฏิบัติงำนทุกวัน เสมือนเป็น สวป. เพียงคนเดียวของพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมำยนั้นๆ 

  (2) ขณะเดียวกันสำมำรถมอบหมำยหน้ำที่หรืองำนเป็นด้ำนๆให้กับ สวป . แต่ละคนเช่นกัน อำทิ 
งำนสำยตรวจ, ชมส. ธุรกำร ป., ยำเสพติด ฯลฯ 

  (3) ควรจัด สวป. เวรไว้ 1 นำยส ำหรับควบคุมกำรปฏิบัติในภำพรวม (ท ำหน้ำที่แทนรอง ผกก.ป. 
ในช่วงที่ รอง ผกก.ป. ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ อำทิกำร ถปภ., ควบคุมสำยตรวจ กำรตั้งด่ำน, กำรควบคุม สั่งกำร
กรณีมีเหตุส ำคัญ เป็นต้น) 

  (4) ส ำหรับรอง ผกก.ป. ต้องมำปฏิบัติหน้ำที่ทุกวันเพ่ือควบคุมอ ำนวยกำรสั่งกำรในภำพรวมของ
งำน ป. ในฐำนะหัวหน้ำงำน และต้องออกตรวจก ำกับดูแล กำรปฏิบัติในช่วงเวลำที่เหมำะสม และกำรวิเครำะห์
สถำนภำพอำชญำกรรมของสถำนี  

 การควบคุม ตรวจสอบของ รอง ผกก.ป. สวป. และหัวหน้าสายตรวจแบ่งได้ ดังนี้  

  1. ตรวจสอบกำรออกตรวจตำมแผนกำรตรวจที่ก ำหนดไว้ 

  2. เช็คจุด ว.10 โดยหัวหน้ำสำยตรวจ สวป. และ รอง ผกก.ป.ให้สำยตรวจมำพบตำมแผนที่จุด  
ว.10  
  3. ตรวจสอบจำกตู้แดง ในขณะปฏิบัติหน้ำที่ ให้หัวหน้ำสำยตรวจ สวป. เข้ำไปตรวจตู้แดง ว่ำมีกำรตรวจ
ตำมแผนหรือไม่  
  4. สุ่มตรวจสอบ ว.1 ของสำยตรวจจำกวิทยุของสำยตรวจว่ำแจ้งที่ ว .4 อยู่ตรงกับควำมเป็นจริง
หรือไม ่
  กำรควบคุมตรวจสอบโดยสำยตรวจด้วยกันเองหรือกับสำยตรวจอื่นๆ กำรควบคุมลักษณะเช่นนี้ท ำได้
โดยก ำหนดจุดตรวจให้ต ำรวจสำยตรวจตั้งแต่ 2 สำย ขึ้นไปมำพบเรียกกันว่ำ “จุดตรวจสัมพันธ์” กำรก ำหนด
จุดตรวจสัมพันธ์นี้ควรพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็น เช่น บริเวณที่มีสถิติคดีอำญำสูง มีกำรร้องเรียนจำกประชำชน
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บ่อยๆ หรือต้องกำรให้ต ำรวจสำยตรวจไปตรวจเยี่ยมบ่อยเพ่ือป้องกันเหตุร้ำยต่ำงๆ เป็นต้น สวป. ก ำหนด จุดตรวจ
สัมพันธ์และต้องก ำหนดเวลำให้สำยตรวจมำพบกันด้วย โดยเขียนไว้ในแผนกำรตรวจให้เรียบร้อย  
 การตรวจสัมพันธ์นี้อำจจะเป็นกำรตรวจสัมพันธ์ระหว่ำงสำยตรวจจักรยำนยนต์กับสำยตรวจเดินเท้ำ หรือ
จักรยำนยนต์กับรถยนต์ก็แล้วแต่สภำพพ้ืนที่ของแต่ละสถำนีต ำรวจระบบคะแนนนี้ถูกสร้ำงขึ้นด้วยเป้ำหมำย 2 
ประกำร คือ 
 ๑. เพ่ือเป็นกำรรักษำระเบียบวินัยของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจและให้ปฏิบัติหน้ำที่  อยู่ในระเบียบ
ค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ 
 ๒. เพ่ือผลในกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม 
ระบบคะแนนมี 2 ทาง คือ 
  1. คะแนนบวก ได้แก่ แต่งกำยเรียบร้อย ยำนพำหนะสะอำด เป็นต้น 
  2. คะแนนลบ ได้แก่ ไม่ตรวจตำมแผน หลบนอน เป็นต้น 
 ส ำหรับสำยตรวจที่ท ำกำรจับกุมคดีต่ำงๆ ได้เป็นคะแนนบวก ซึ่งคะแนนจะมำกน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ควำมยำกง่ำยแห่งคดี เช่น ลักทรัพย์ 5 คะแนน ปล้นทรัพย์ 10 คะแนน ยำเสพติด 5 คะแนน คะแนนเหล่ำนี้
ต้องได้รับกำรก ำหนด และประกำศให้สำยตรวจรับทรำบโดยทั่วกัน 
 ผู้ใดได้รับคะแนนสูงสุดล ำดับที่ 1 ล ำดับที่ 2 และล ำดับที่ 3 ก็ควรได้รับรำงวัลตอบแทน  
จำกผู้บังคับบัญชำ ในทำงตรงกันข้ำมผู้ได้รับคะแนนต่ ำ ผู้บังคับบัญชำควรพิจำรณำปรับปรุง และกระตุ้น  
ให้ปฏิบัติงำนให้ดีขึ้นต่อไป 

 การปฏิบัติหลังออกตรวจ 
  “เจ้าหน้าที่สายตรวจ” ก่อนออกเวรจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  ๑. กลับมำพร้อมกัน ณ ห้องปฏิบัติกำรสำยตรวจ  
  ๒. รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ และปัญหำข้อขัดข้อง 
  ๓. ส่งคืนอุปกรณ์ของหลวง 
  ๔. ตรวจสอบภำรกิจพิเศษ  
  ๕. ลงลำยมือชื่อก่อนออกเวร 
  “หัวหน้าสายตรวจ” ให้ด ำเนินกำรดังนี้ คือ 
  ๑. ตรวจสอบยอดก ำลังสำยตรวจ 
  ๒. ตรวจสอบกำรส่งคืนอุปกรณ์ของหลวง 
  ๓. รวบรวมรำยงำนและข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ เกี่ยวกับสำยตรวจ 
  ๔. สอบถำมปัญหำ อุปสรรค สรุปผลกำรปฏิบัติเสนอผู้บังคับบัญชำตำมระดับชั้น 
  ๕. ส่งข้อมูลที่จ ำเป็น หรือภำรกิจพิเศษให้กับหัวหน้ำสำยตรวจผลัดใหม่ 
 
 

๔๕ 

 

  สวป. หรือ รอง ผกก.ป. ให้ด าเนินการดังนี้ คือ 
  ๑. ตรวจสอบรำยงำนต่ำงๆ เช่น กำรตั้งจุดตรวจ ว .43 กำรตรวจตู้ยำม กำรตรวจ แผนกำรตรวจ 
วัสดุอุปกรณ์สำยตรวจ เป็นต้น 
  ๒. รวบรวมข้อมูลในกำรวำงแผนทำงตรงทำงอ้อม 

   2.1 ข้อมูลข่ำวสำรโดยตรง /กำรร้องเรียนจำกประชำชนทำงโทรศัพท์ จดหมำย/ จำกสำยตรวจ
หรือผู้ต้องหำ 

    2.2 ข้อมูลข่ำวสำรโดยทำงอ้อม จำกหนังสือพิมพ์ วิทยุ โซเชียลเน็ตเวิร์ค (สังคมออนไลน์) 

2. การจัดตั้งตู้ยาม จุดรับแจ้งเหตุ จุดสกัดจับ ท่ีพักสายตรวจ สายตรวจต าบล 

 1. ตู้ยาม 
  1.1 สถำนที่ตั้งอยู่ในย่ำนชุมชน หรือแหล่งที่เกิดอำชญำกรรมสูง 
  1.2 มีอุปกรณ์เครื่องมือครบครัน 
  1.3 กำรปฏิบัติของต ำรวจประจ ำตู้ยำม ได้ก ำหนดไว้ในระเบียบกำรต ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ข้อ 6 - 11 
  1.4 กำรจัดตั้งตู้ยำมต้องขออนุมัติจำกส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
  1.5 จัดเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ 24 ชั่วโมง 
  1.6 ต ำรวจประจ ำตู้ยำมต้องจัดตู้ยำมให้สะอำด สำมำรถมองเห็นได้จำกภำยนอก 
 2. จุดรับแจ้งเหตุ 

  2.1 สถำนที่ตั้งเช่นเดียวกับตู้ยำม หรือจัดตั้งภำยในงำนเทศกำล 
  2.2 ภำรกิจเพ่ือรับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ำย และเข้ำระงับเหตุมิให้ลุกลำม 
  2.3 จัดตั้งเป็นครั้งครำวในงำนเทศกำล 
 3. จุดสกัดจับ 
  3.1 สถำนที่ตั้งบริเวณถนนใหญ่ / ทำงร่วมทำงแยก 
  3.2 ภำรกิจเพ่ือสังเกตกำรณ์บุคคล / ยำนพำหนะท่ีผิดปกติ หรือคนร้ำยที่ก ำลังหลบหนี 
  3.3 ตั้งในจุดที่สำมำรถตรวจกำรณ์ได้ดี และควบคุมยำนพำหนะได้ดี 
 4. สายตรวจต าบล / ที่พักสายตรวจ 
  4.1 ตั้งในชุมชนซึ่งมีระยะทำงห่ำงจำกสถำนีต ำรวจ 

  4.2 ภำรกิจเช่นเดียวกับตู้ยำม 

  4.3 จัดเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจประจ ำ 24 ชั่วโมง 
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๔๕ 

 

  สวป. หรือ รอง ผกก.ป. ให้ด าเนินการดังนี้ คือ 
  ๑. ตรวจสอบรำยงำนต่ำงๆ เช่น กำรตั้งจุดตรวจ ว .43 กำรตรวจตู้ยำม กำรตรวจ แผนกำรตรวจ 
วัสดุอุปกรณ์สำยตรวจ เป็นต้น 
  ๒. รวบรวมข้อมูลในกำรวำงแผนทำงตรงทำงอ้อม 

   2.1 ข้อมูลข่ำวสำรโดยตรง /กำรร้องเรียนจำกประชำชนทำงโทรศัพท์ จดหมำย/ จำกสำยตรวจ
หรือผู้ต้องหำ 

    2.2 ข้อมูลข่ำวสำรโดยทำงอ้อม จำกหนังสือพิมพ์ วิทยุ โซเชียลเน็ตเวิร์ค (สังคมออนไลน์) 

2. การจัดตั้งตู้ยาม จุดรับแจ้งเหตุ จุดสกัดจับ ท่ีพักสายตรวจ สายตรวจต าบล 

 1. ตู้ยาม 
  1.1 สถำนที่ตั้งอยู่ในย่ำนชุมชน หรือแหล่งที่เกิดอำชญำกรรมสูง 
  1.2 มีอุปกรณ์เครื่องมือครบครัน 
  1.3 กำรปฏิบัติของต ำรวจประจ ำตู้ยำม ได้ก ำหนดไว้ในระเบียบกำรต ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ข้อ 6 - 11 
  1.4 กำรจัดตั้งตู้ยำมต้องขออนุมัติจำกส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
  1.5 จัดเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ 24 ชั่วโมง 
  1.6 ต ำรวจประจ ำตู้ยำมต้องจัดตู้ยำมให้สะอำด สำมำรถมองเห็นได้จำกภำยนอก 
 2. จุดรับแจ้งเหตุ 

  2.1 สถำนที่ตั้งเช่นเดียวกับตู้ยำม หรือจัดตั้งภำยในงำนเทศกำล 
  2.2 ภำรกิจเพ่ือรับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ำย และเข้ำระงับเหตุมิให้ลุกลำม 
  2.3 จัดตั้งเป็นครั้งครำวในงำนเทศกำล 
 3. จุดสกัดจับ 
  3.1 สถำนที่ตั้งบริเวณถนนใหญ่ / ทำงร่วมทำงแยก 
  3.2 ภำรกิจเพ่ือสังเกตกำรณ์บุคคล / ยำนพำหนะท่ีผิดปกติ หรือคนร้ำยที่ก ำลังหลบหนี 
  3.3 ตั้งในจุดที่สำมำรถตรวจกำรณ์ได้ดี และควบคุมยำนพำหนะได้ดี 
 4. สายตรวจต าบล / ที่พักสายตรวจ 
  4.1 ตั้งในชุมชนซึ่งมีระยะทำงห่ำงจำกสถำนีต ำรวจ 

  4.2 ภำรกิจเช่นเดียวกับตู้ยำม 

  4.3 จัดเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจประจ ำ 24 ชั่วโมง 
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๔๖ 

 

 การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด 
    กำรปฏิบัติกรณีกำรตั้งด่ำนตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ต้องถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมต ำรวจ  ที ่
0025.23/3779 ลง 13 มี.ค.2540 เรื่อง มำตรกำรกำรตั้งด่ำน จุดตรวจ และจุดสกัด  
  1. ด่านตรวจ กรณีระบุสถำนที่ไว้ชัดเจนเป็นกำรถำวร ต้องได้รับอนุมัติจำก ครม.หรือผู้มีอ ำนำจ 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยทำงหลวง หรือ กอ.รมน. แล้วแต่กรณี 
  2. จุดตรวจ กรณีปกติเป็นกำรชั่วครำวไม่เกิน 24 ชั่วโมง ต้องได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำชั้น 
ผบก.ขึ้นไป 
  3. จุดสกัด กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจ ำเป็นเร่งด่วนเป็นกำรชั่วครำว และจะต้องยุบเลิกเมื่อ เสร็จสิ้น
ภำรกิจดังกล่ำว ต้องได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำตั้งแต่ระดับหัวหน้ำสถำนี หรือผู้รักษำกำรแทนขึ้นไป 
3. ปัจจัยแห่งความส าเร็จและการประเมินผลงานป้องกันปราบปราม 
 3.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการบริหารงานสายตรวจ 
  กำรบริหำรงำนสำยตรวจ เป็นเร่ืองของกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับคนหรือต ำรวจสำยตรวจ ไม่ใช่
เครื่องจักร มีชีวิตจิตใจ มีควำมรู้สึกรับผิดชอบรู้ร้อนรู้หนำว มีควำมขยัน ขี้เกียจ ควำมกระตือรือร้น แตกต่ำงกัน
ไปทั้งในแต่ละคน และในแต่ละสภำพแวดล้อม ดังนั้นปัจจัยคนนี้จึงเป็นปัญหำใหญ่ส ำหรับ ผู้บริหำรงำนทุกชนิด 
ปัจจัยควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนสำยตรวจโดยส่วนใหญ่เป็นกำรมุ่งในกำรแก้ปัญหำ ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ 
คนให้ท ำงำนตำมหลักกำรที่เรำได้วำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จที่ผู้บริหำรงำนสำยตรวจควรค ำนึงถึงมีดังนี้ 

  ๑. กำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ และกำรให้สวัสดิกำรที่เหมำะสม ดังนั้นผู้บริหำรจึงต้องให้ ควำมสนใจและ
ดูแลสวัสดิกำรของสำยตรวจให้มำกเป็นพิเศษ อะไรก็ตำมที่เป็นสิทธิอันพึงมีพึงได้ของสำยตรวจ ผู้บริหำรควร
ดูแล เร่งรัด ปกป้อง และขวนขวำยมำให้ทันต่อเหตุกำรณ์ตำมจ ำเป็น สวัสดิกำรบำงอย่ำงสำมำรถเป็นสิ่งบ ำรุง
ขวัญก ำลังใจ และอยู่นอกเหนือจำกทำงรำชกำรจัดให้ ผู้บริหำรที่ดีก็จ ำเป็นต้องหำทำงจัดให้มี  หรือให้มีกำร
ช่วยเหลือทุกวิถีทำงที่ชอบ อำทิเช่น โครงกำรอำหำรกลำงวัน โครงกำรจัดหำทุนกำรศึกษำให้  บุตร-ธิดำ 
โครงกำรประกันชีวิตแก่สำยตรวจ โครงกำรกองทุนเงินกู้ โครงกำรจัดหำอำชีพให้ต ำรวจและครอบครัว เป็นต้น 
ซึ่งเน้นให้ต ำรวจมีขวัญ ก ำลังใจดี ตั้งใจท ำงำน 

  ๒. รำงวัลและกำรลงโทษ กำรให้รำงวัลและกำรลงโทษ เป็นมำตรฐำนหนึ่งท่ีใช้ในกำรควบคุม
พฤติกรรมของสำยตรวจ ให้อยู่ในกรอบระเบียบวินัยที่ดีไม่ออกนอกลู่นอกทำงเมื่อสำยตรวจท ำงำนได้ดี   
มีพฤติกรรมดีสมควรได้รับรำงวัลหรือค ำชมเชยก็เป็นหน้ำที่ผู้บริหำรต้องจัดรำงวัลให้โดยไม่ละเลย กำรให้รำงวัล
ตอบแทนเป็นสิ่งของ กำรให้ควำมดีควำมชอบ โดยมีหลักกำรว่ำ ถ้ำเป็นกำรให้รำงวัลจ ำเป็นต้องให้ต่อสำธำรณะ
หรือต่อหน้ำผู้อ่ืน เพรำะจะท ำให้เกิดผลคือ ผู้ได้รับเกิดควำมภูมิใจ และเป็นตัวอย่ำงที่ดี ต่อผู้อ่ืนให้ประพฤติ
ปฏิบัติให้ดีบ้ำง เพื่อจะได้มีโอกำสได้รับรำงวัลเช่นกันในโอกำสต่อไป 

   เมื่อสำยตรวจมีพฤติกรรมไม่ดี ส่อไปในทำงกระท ำผิด ผู้บริหำรที่ดีต้องมำตักเตือนลงโทษ  
โดยไม่ละเลย มีหลักอยู่ว่ำกำรลงโทษต้องมีเสมอส ำหรับผู้กระท ำผิดและควรเรียกมำตักเตือนลงโทษในที่มิดชิด

๔๗ 

 

เพ่ือป้องกันกำรอับอำยและเปิดโอกำสให้ได้แก้ตัวอีกครั้ง กำรลงโทษนี้ผู้บริหำรบำงนำยมีควำมรู้สึกว่ำจะท ำให้
ลูกน้องโกรธเกลียด จะมักละเลย แต่เทคนิคในกำรลงโทษแล้วไม่ให้ลูกน้องโกรธเกลียดย่อมท ำได้โดยถือหลักว่ำ 
ลงโทษอย่ำงมีเหตุผล ไม่กลั่นแกล้ง ไม่ดุด่ำอย่ำงหยำบคำย ลงโทษอย่ำงเหมำะสม โดยมีจุดหมำยให้ทรำบว่ำ  
ท ำผิดอะไร และต้องปรับปรุงตัวอย่ำงไร ลงโทษโดยปรำศจำกอคติและผลประโยชน์หรือเรื่องส่วนตัวแอบแฝง  
จะท ำให้กำรลงโทษเช่นนี้เกิดประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนสำยตรวจเป็นอย่ำงมำก 

  ๓. ควำมชัดเจนของกำรสั่งกำรหรือค ำสั่ง จ ำเป็นต้องท ำควำมเข้ำใจและประชุมชี้แจง ให้ผู้ปฏิบัติ
ได้รับรู้และเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ เมื่อผู้ปฏิบัติเข้ำใจในค ำสั่ง เขำก็สำมำรถออกไปท ำงำนได้ตรงตำมเป้ำหมำยและ
ภำรกิจที่ได้รับมอบไป 
  ๔. กำรให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิธีปฏิบัติบำงเรื่อง กำรท ำงำนแบบนี้อำจจะเรียกได้ว่ำเป็น
กำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม ซึ่งระบบรำชกำรต ำรวจโดยเฉพำะงำนสำยตรวจมักอยู่กับระบบเก่ำ คือ ผู้รับปฏิบัติ
ต้องรับค ำสั่งอย่ำงเดียว (Top Down) ไม่ว่ำสั่งมำอย่ำงไรต้องไปท ำให้ได้ แต่ในควำมเป็นจริงค ำสั่งของผู้บริหำร
ก่อให้เกิดอุปสรรคและปัญหำต่อกำรปฏิบัติเป็นอย่ำงมำก และบำงเรื่องไม่อำจท ำได้จึงท ำให้กำรด ำเนินกำร 
ไม่เป็นผล และไม่เป็นรูปธรรม ผู้บริหำรเองก็อำจไม่ทรำบเพรำะปัญหำไปอยู่กับผู้ปฏิบัติ หำกได้เปิดโอกำสให้  
ผู้ปฏิบัติหรือต ำรวจสำยตรวจเองได้เข้ำมำมีส่วนร่วมกับกำรก ำหนดวิธีกำรปฏิบัติบำงเรื่องก็จะช่วยแก้ไขจุดอ่อน
ของ Top Down ไปได้มำก กำรให้ผู้ปฏิบัติเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรคิดเช่นนี้ นอกจำกจะก่อให้เกิดผล 
ต่อประสิทธิภำพของกำรท ำงำนแล้วยังท ำให้ผู้ปฏิบัติมีควำมรู้สึกเต็มใจต่อกำรปฏิบัติ 

  ๕. กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ เป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ เพรำะกำรท ำงำน ของสำยตรวจ
เป็นไปในลักษณะของงำนเฉพำะทีมเฉพำะตัว เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิดและกำรตัดสินใจภำยใต้กำรจ ำกัดด้วย
เวลำ และข้อมูล ณ จุดเกิดเหตุ สำยตรวจแทบจะไม่มีเวลำคิดเขำต้องรีบตัดสินใจท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งและ
บรรเทำเหตุร้ำยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อจับกุมต่อสู้กับผู้ร้ำย แต่ผลที่ตำมมำหลังจำกกำรตัดสินใจ ของสำยตรวจ
นั้น เกิดผลมหำศำล บำงครั้งเป็นเรื่องของควำมเป็นควำมตำยของสำยตรวจเอง ผู้เกี่ยวข้องหรือคนร้ำย จะเห็น
ว่ำสำยตรวจมีเวลำเพียงเสี้ยววินำทีในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ กรณีเช่นนี้ผู้บริหำรควรหันมำให้ควำมสนใจและ
พัฒนำปรับปรุงขีดควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจของสำยตรวจต่อกรณีเหตุเฉพำะหน้ำต่ำงๆ กำรฝึกหัด 
กำรตัดสินใจต่อกำรเผชิญเหตุเฉพำะหน้ำนั้น เป็นวิธีกำรพัฒนำบุคคลของสำยตรวจ กำรฝึกให้ต ำรวจได้รู้จักใช้
ควำมคิดแก้ปัญหำหรือหำวิธีด ำเนินกำรกับเหตุกำรณ์เฉพำะหน้ำต่ำงๆ ถ้ำเขำไปอยู่ในสถำนกำรณ์เช่นนี้หนทำง
ที่ดทีี่สุดเขำควรจะท ำได้เป็นอย่ำงไรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ดังนั้นหำกไปประสบเหตุ ในพ้ืนที่ ก็สำมำรถ
น ำเอำแนวคิดเหล่ำนี้ ไปช่วยในกำรตัดสินใจปฏิบัติ ณ จุดเกิดเหตุได้ดีกว่ำ กำรไม่เคยมีประสบกำรณ์  
ทำงควำมคิดเช่นนี้มำก่อน ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนสำยตรวจดังที่กล่ำวมำแล้ว ย่อมเป็น
ส่วนประกอบอันส ำคัญและเป็นสิ่งที่ผู้บริหำรงำนสำยตรวจต้องให้ควำมสนใจและน ำไปพิจำรณำ น ำไปใช้ควบคู่
ไปกับหลักกำรบริหำรโดยทั่วไป เพื่อให้กำรบริหำรประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดต่อไป 
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เพ่ือป้องกันกำรอับอำยและเปิดโอกำสให้ได้แก้ตัวอีกครั้ง กำรลงโทษนี้ผู้บริหำรบำงนำยมีควำมรู้สึกว่ำจะท ำให้
ลูกน้องโกรธเกลียด จะมักละเลย แต่เทคนิคในกำรลงโทษแล้วไม่ให้ลูกน้องโกรธเกลียดย่อมท ำได้โดยถือหลักว่ำ 
ลงโทษอย่ำงมีเหตุผล ไม่กลั่นแกล้ง ไม่ดุด่ำอย่ำงหยำบคำย ลงโทษอย่ำงเหมำะสม โดยมีจุดหมำยให้ทรำบว่ำ  
ท ำผิดอะไร และต้องปรับปรุงตัวอย่ำงไร ลงโทษโดยปรำศจำกอคติและผลประโยชน์หรือเรื่องส่วนตัวแอบแฝง  
จะท ำให้กำรลงโทษเช่นนี้เกิดประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนสำยตรวจเป็นอย่ำงมำก 

  ๓. ควำมชัดเจนของกำรสั่งกำรหรือค ำสั่ง จ ำเป็นต้องท ำควำมเข้ำใจและประชุมชี้แจง ให้ผู้ปฏิบัติ
ได้รับรู้และเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ เมื่อผู้ปฏิบัติเข้ำใจในค ำสั่ง เขำก็สำมำรถออกไปท ำงำนได้ตรงตำมเป้ำหมำยและ
ภำรกิจที่ได้รับมอบไป 
  ๔. กำรให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิธีปฏิบัติบำงเรื่อง กำรท ำงำนแบบนี้อำจจะเรียกได้ว่ำเป็น
กำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม ซึ่งระบบรำชกำรต ำรวจโดยเฉพำะงำนสำยตรวจมักอยู่กับระบบเก่ำ คือ ผู้รับปฏิบัติ
ต้องรับค ำสั่งอย่ำงเดียว (Top Down) ไม่ว่ำสั่งมำอย่ำงไรต้องไปท ำให้ได้ แต่ในควำมเป็นจริงค ำสั่งของผู้บริหำร
ก่อให้เกิดอุปสรรคและปัญหำต่อกำรปฏิบัติเป็นอย่ำงมำก และบำงเรื่องไม่อำจท ำได้จึงท ำให้กำรด ำเนินกำร 
ไม่เป็นผล และไม่เป็นรูปธรรม ผู้บริหำรเองก็อำจไม่ทรำบเพรำะปัญหำไปอยู่กับผู้ปฏิบัติ หำกได้เปิดโอกำสให้  
ผู้ปฏิบัติหรือต ำรวจสำยตรวจเองได้เข้ำมำมีส่วนร่วมกับกำรก ำหนดวิธีกำรปฏิบัติบำงเรื่องก็จะช่วยแก้ไขจุดอ่อน
ของ Top Down ไปได้มำก กำรให้ผู้ปฏิบัติเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรคิดเช่นนี้ นอกจำกจะก่อให้เกิดผล 
ต่อประสิทธิภำพของกำรท ำงำนแล้วยังท ำให้ผู้ปฏิบัติมีควำมรู้สึกเต็มใจต่อกำรปฏิบัติ 

  ๕. กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ เป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ เพรำะกำรท ำงำน ของสำยตรวจ
เป็นไปในลักษณะของงำนเฉพำะทีมเฉพำะตัว เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิดและกำรตัดสินใจภำยใต้กำรจ ำกัดด้วย
เวลำ และข้อมูล ณ จุดเกิดเหตุ สำยตรวจแทบจะไม่มีเวลำคิดเขำต้องรีบตัดสินใจท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งและ
บรรเทำเหตุร้ำยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อจับกุมต่อสู้กับผู้ร้ำย แต่ผลที่ตำมมำหลังจำกกำรตัดสินใจ ของสำยตรวจ
นั้น เกิดผลมหำศำล บำงครั้งเป็นเรื่องของควำมเป็นควำมตำยของสำยตรวจเอง ผู้เกี่ยวข้องหรือคนร้ำย จะเห็น
ว่ำสำยตรวจมีเวลำเพียงเสี้ยววินำทีในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ กรณีเช่นนี้ผู้บริหำรควรหันมำให้ควำมสนใจและ
พัฒนำปรับปรุงขีดควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจของสำยตรวจต่อกรณีเหตุเฉพำะหน้ำต่ำงๆ กำรฝึกหัด 
กำรตัดสินใจต่อกำรเผชิญเหตุเฉพำะหน้ำนั้น เป็นวิธีกำรพัฒนำบุคคลของสำยตรวจ กำรฝึกให้ต ำรวจได้รู้จักใช้
ควำมคิดแก้ปัญหำหรือหำวิธีด ำเนินกำรกับเหตุกำรณ์เฉพำะหน้ำต่ำงๆ ถ้ำเขำไปอยู่ในสถำนกำรณ์เช่นนี้หนทำง
ที่ดทีี่สุดเขำควรจะท ำได้เป็นอย่ำงไรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ดังนั้นหำกไปประสบเหตุ ในพ้ืนที่ ก็สำมำรถ
น ำเอำแนวคิดเหล่ำนี้ ไปช่วยในกำรตัดสินใจปฏิบัติ ณ จุดเกิดเหตุได้ดีกว่ำ กำรไม่เคยมีประสบกำรณ์  
ทำงควำมคิดเช่นนี้มำก่อน ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนสำยตรวจดังที่กล่ำวมำแล้ว ย่อมเป็น
ส่วนประกอบอันส ำคัญและเป็นสิ่งที่ผู้บริหำรงำนสำยตรวจต้องให้ควำมสนใจและน ำไปพิจำรณำ น ำไปใช้ควบคู่
ไปกับหลักกำรบริหำรโดยทั่วไป เพื่อให้กำรบริหำรประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดต่อไป 
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 3.2 การประเมินผลงานป้องกันปราบปราม 
  กำรปฏิบัติงำนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ เชิงรุกในภำคสนำม  
ของข้ำรำชกำรต ำรวจ ภำรกิจในกำรปฏิบัติเป็นไปตำมกิจกรรมและหรือแผนกำรตรวจของแต่ละท้องที่สถำนี
ต ำรวจ ซึ่งจำกสภำพควำมเป็นจริงที่ผลกำรปฏิบัติในกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม มีผลกำรปฏิบัติ ที่เป็น
รูปธรรม เช่น ตรวจจับผู้กระท ำควำมผิดแต่ผลกำรปฏิบัติส่วนหนึ่งไม่สำมำรถนับว่ำเป็นชิ้นงำนได้ เช่น เมื่อตรวจตรำ
แล้วไม่มีคดีเกิดขึ้น แต่ไม่สำมำรถน ำสิ่งที่ปฏิบัติมำประเมินผลงำนเป็นชิ้นงำนได้ ดังนั้น กำรวัดหรือประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมจึงสำมำรถแยกผลกำรปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. กำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นชิ้นงำน เช่นกำรเข้ำไประงับเหตุจับกุมผู้กระท ำควำมผิด กำรช่วยเหลือ 
ผู้ได้รับควำมเดือดร้อนโดยมีผลกำรปฏิบัติที่สำมำรถนับเป็นจ ำนวนได้ 

  2. กำรปฏิบัติตำมแผนกำรตรวจได้ถูกต้องครบถ้วนมีหลักฐำนรองรับ ซึ่งได้ปฏิบัติตำมรอบ ในห้วง
ระยะเวลำที่ท ำหน้ำที่ โดยสำมำรถตรวจสอบได้จำกเอกสำรหลักฐำนเมื่อเสร็จสิ้นภำรกิจ 

  3. กำรปฏิบัติหน้ำที่ซึ่งไม่สำมำรถน ำชิ้นงำนมำน ำเสนอได้ จำกผลกำรตรวจปฏิบัติ  ของเจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจ เช่น เมื่อได้ท ำหน้ำที่ตรวจไปแล้วไม่มีคดีเกิดขึ้นหรือไม่มีเหตุกำรณ์ใดๆ ให้ระงับเหตุ ถือได้ว่ำเป็น
ควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติหน้ำที่ในระดับหนึ่งซึ่งจ ำเป็นจะต้องประเมินผลกำรปฏิบัติในเชิงเปรียบเทียบในห้วง
ระยะเวลำเดียวกันควรเป็นรำยเดือนหรือรำยสัปดำห์แล้วแต่ก ำหนด 

   แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมจำกกำรปฏิบัติ
รำชกำรของข้ำรำชกำรต ำรวจในสถำนีต ำรวจนั้น ถือได้ว่ำมิใช่เป็นกำรประเมินผลกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่  
สำยตรวจเพียงฝ่ำยเดียว เมื่อมีกำรวิเครำะห์ประเมินผลกำรปฏิบัติน ำไปสู่กำรปรับแผนกำรตรวจในครั้งต่อไป 
ผลของกำรประเมินจะมำจำกเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจทุกหน้ำที่ รวมทั้งภำคประชำชน อำสำสมัครต่ำงๆ ซึ่งเป็นกำรวัด
ทั้งระบบในสถำนีต ำรวจ 

  ดังนั้น กำรวัดผลกำรปฏิบัติสำมำรถแยกพิจำรณำในส่วนที่ส ำคัญได้ ดังนี้ 

  1. ประสิทธิภำพในกำรระงับเหตุ 

  2. ผลกำรจับกุมคดีท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีเขตตรวจ 

  3. ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมแผนเผชิญเหตุ และกำรสกัดจับ 

  4. กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมและทันต่อสภำวกำรณ์ปัจจุบัน 

  5. กำรให้ควำมร่วมมือของภำคประชำชนทั้งคุณภำพและปริมำณ เช่น จ ำนวนอำสำสมัคร  ที่
เพ่ิมข้ึน และจ ำนวนครั้งในกำรตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้จำกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 

  6. ควำมหวำดกลัวต่ออำชญำกรรมในพื้นที่ของประชำชนลดลง 

  7. สถิติกำรก่ออำชญำกรรมลดลง และไม่มีกำรก่อเหตุลักษณะเดิมซ้ ำอีก 
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  8. ประชำชนเกิดควำมเชื่อม่ันต่อประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 

  9. ท ำให้ผู้กระท ำผิดเกรงกลัวต่อกำรกระท ำผิด 

  10. ชุมชนมีควำมรู้สึกปลอดภัยและพร้อมเข้ำมำมีส่วนร่วมต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำ 
ที่ต ำรวจ 

4. อาชญากรรมพิเศษ 7 ด้าน 

 4.1 งานปราบปรามการลักลอบตัดไม่ท าลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปทส.) 

งานปราบปรามการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ปทส.) 
กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑. กองก ำกับกำร ๑  รับผิดชอบ  กรุงเทพมหำนคร 
๒. กองก ำกับกำร ๒  รับผิดชอบ   ต ำรวจภูธรภำค ๑ และ ภำค ๒ 
๓. กองก ำกับกำร ๓  รับผิดชอบ  ต ำรวจภูธรภำค ๓ และ ภำค ๔ 
๔. กองก ำกับกำร ๔  รับผิดชอบ  ต ำรวจภูธรภำค ๕ และ ภำค ๖ 
๕. กองก ำกับกำร ๕  รับผิดชอบ  ต ำรวจภูธรภำค ๗ และ ภำค ๘ 
๖. กองก ำกับกำร ๖  รับผิดชอบ  ต ำรวจภูธรภำค ๙ และ ศชต. 
๗. กลุ่มงำนสอบสวน  รับผิดชอบ  ทั่วรำชอำณำจักร 
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๔๙ 

 

  8. ประชำชนเกิดควำมเชื่อม่ันต่อประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 

  9. ท ำให้ผู้กระท ำผิดเกรงกลัวต่อกำรกระท ำผิด 

  10. ชุมชนมีควำมรู้สึกปลอดภัยและพร้อมเข้ำมำมีส่วนร่วมต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำ 
ที่ต ำรวจ 

4. อาชญากรรมพิเศษ 7 ด้าน 

 4.1 งานปราบปรามการลักลอบตัดไม่ท าลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปทส.) 

งานปราบปรามการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ปทส.) 
กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑. กองก ำกับกำร ๑  รับผิดชอบ  กรุงเทพมหำนคร 
๒. กองก ำกับกำร ๒  รับผิดชอบ   ต ำรวจภูธรภำค ๑ และ ภำค ๒ 
๓. กองก ำกับกำร ๓  รับผิดชอบ  ต ำรวจภูธรภำค ๓ และ ภำค ๔ 
๔. กองก ำกับกำร ๔  รับผิดชอบ  ต ำรวจภูธรภำค ๕ และ ภำค ๖ 
๕. กองก ำกับกำร ๕  รับผิดชอบ  ต ำรวจภูธรภำค ๗ และ ภำค ๘ 
๖. กองก ำกับกำร ๖  รับผิดชอบ  ต ำรวจภูธรภำค ๙ และ ศชต. 
๗. กลุ่มงำนสอบสวน  รับผิดชอบ  ทั่วรำชอำณำจักร 
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๕๐ 

 

 แนวทางในการปฏิบัติที่ ตร. สั่งการ 
 ๑. ให้ด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์ ปทส. ในแต่ละภำค จังหวัด 
 ๒. ให้รำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์และประเภทของกำรกระท ำควำมผิด กลุ่มบุคคล บุคคลที่มี
พฤติกำรณ์กระท ำผิด เส้นทำงล ำเลียงและท่ีพัก แหล่งจ ำหน่ำย 
 ๓. ให้บันทึกข้อมูลกำรจับกุมทุกครั้งในระบบ POLIS ภำยใน ๒๔ ชม.หลังจับกุม 
 ๔. สร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือภำคประชำชนในกำรแจ้งเบำะแส 
 ๕. ก ำชับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจไม่ให้เข้ำไปมีผลประโยชน์และมีส่วนพัวพันในกำรกระท ำผิด 
 ๖. ให้มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันของทุกหน่วย 
 ๗. คดีลักลอบ “ค้ำงำช้ำง” หำกมีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจเข้ำไปพัวพัน ให้ขยำยผลและสืบสวนถึงเครือข่ำย
ผู้กระท ำผิดด้วย 
 ๘. กรณีกำรจับกุม “ไม้พะยูง” ให้มีกำรรำยงำนสถิติคดีเปรียบเทียบระหว่ำงปี จ ำนวนคดี ผู้ต้องหำ มูลค่ำ
ควำมเสียหำย เส้นทำง แหล่งพักไม้ กลุ่มขบวนกำรที่เก่ียวข้อง 
 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. กฎหมำยเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำน และ สิ่งแวดล้อม 
 ๒. กฎหมำยที่ดิน 
 ๓. กฎหมำยที่อยู่อำศัย และกำรพัฒนำเมือง 
 ๔. กฎหมำยกำรขุดดินและถมที่ดิน 
 ๕. กฎหมำยกำรจัดสรรที่ดิน 
 ๖. กฎหมำยเกี่ยวกับกำรชลประทำน 
 ๗. กฎหมำยเกี่ยวกับผังเมือง กำรควบคุมอำหำร กำรพัฒนำที่ดิน 

 4.2 งานปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ปจร.) 

  ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ศปจร.ตร) 

  ค ำสั่งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติที่ 654/2556 

  ผู้อ ำนวยกำร  พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง รองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 

  ฝ่ำยเลขำนุกำร  กองบังคับกำรสืบสวนสอบสวน กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล 

  สถำนที่ตั้ง  กองบังคับกำรสืบสวนสอบสวน กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล 

   เลขที่ 71/1 ชั้น 4 อำคำร 2 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กทม.  

   โทร 02-3545249 

 

๕๑ 

 

การรับแจ้งเหตุ 

    1.  สำยด่วน 1192 
 

 

พนักงำนสอบสวน 

 

    2.  ป้อนข้อมูลลงในเว็บไซด ์ 
      (www.lostcar.go.th) 

 

 อ านาจหน้าที่ (ศปจร.ตร) 

 1. ควบคุมก ำกับดูแล ให้ปฏิบัติตำมแผน กำรโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
และก ำหนดมำตรกำรที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้ตำมควำมเหมำะสม 

 2. บริหำร ก ำกับ ควบคุม สั่งกำร เร่งรัด ตรวจสอบติดตำม และประเมินผล กำรปฏิบัติงำนของหน่วย
ปฏิบัติ 

 3. ก ำหนดแนวทำง ประสำนงำน กำรปฏิบัติด้ำนกำรข่ำว และกำรปรำบปรำม ระหว่ำงหน่วยงำนและ  
ส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องให้มีแนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจน 

 4. วำงระบบกำรข่ำวและระบบฐำนข้อมูล ในงำนปรำบปรำมของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

 5. วำงแผนงบประมำณ ให้ควำมเห็นชอบ ค ำของบประมำณ และอนุมัติแผนกำรใช้งบประมำณ 

 6. แต่งตั้งที่ปรึกษำ คณะท ำงำน ชุดปฏิบัติกำร เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ในฝ่ำยต่ำงๆมำปฏิบัติหน้ำที่  
ในศูนย์ฯ โดยให้มีระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน และปฏิบัติงำนอื่นใด ตำมที่ ผบ.ตร. มอบหมำย  
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๕๑ 

 

การรับแจ้งเหตุ 

    1.  สำยด่วน 1192 
 

 

พนักงำนสอบสวน 

 

    2.  ป้อนข้อมูลลงในเว็บไซด ์ 
      (www.lostcar.go.th) 

 

 อ านาจหน้าที่ (ศปจร.ตร) 

 1. ควบคุมก ำกับดูแล ให้ปฏิบัติตำมแผน กำรโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
และก ำหนดมำตรกำรที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้ตำมควำมเหมำะสม 

 2. บริหำร ก ำกับ ควบคุม สั่งกำร เร่งรัด ตรวจสอบติดตำม และประเมินผล กำรปฏิบัติงำนของหน่วย
ปฏิบัติ 

 3. ก ำหนดแนวทำง ประสำนงำน กำรปฏิบัติด้ำนกำรข่ำว และกำรปรำบปรำม ระหว่ำงหน่วยงำนและ  
ส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องให้มีแนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจน 

 4. วำงระบบกำรข่ำวและระบบฐำนข้อมูล ในงำนปรำบปรำมของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

 5. วำงแผนงบประมำณ ให้ควำมเห็นชอบ ค ำของบประมำณ และอนุมัติแผนกำรใช้งบประมำณ 

 6. แต่งตั้งที่ปรึกษำ คณะท ำงำน ชุดปฏิบัติกำร เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ในฝ่ำยต่ำงๆมำปฏิบัติหน้ำที่  
ในศูนย์ฯ โดยให้มีระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน และปฏิบัติงำนอื่นใด ตำมที่ ผบ.ตร. มอบหมำย  
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๕๒ 

 

ส่วนบังคับบัญชา 

ส่วนอ านวยการ ส่วนสนับสนุน ส่วนปฏิบัติการ 

1.ฝ่ำยประมวลผล 
2.ฝ่ำยรับแจ้งเหตุ 
3.ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 

สกพ. สกบ. 

สงป. กมค. 

สท. 

สทส. ตท. 

จต. สพฐ. 

สทส. บช.น. 

ฝ่ำยปฏิบัติกำรหลัก ฝ่ำยสนับสนุน ชป.ศปจร.ตร. 

บช.ก.,ตชด. 

ศปจร.บช.น. ศปจร.ภ.1-9./ ศชต. 

ศปจร.บก.น.1-9 ศปจร.ภ.จว. 

 โครงสร้าง (ศปจร.ตร.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 4.3 งานปราบปรามการโจรกรรมทรัพย์สินทางน้ า (ปสน.) 

   ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมสินค้าทางน้ า (ศปสน.ตร.)  

   พล.ต.อ.รชต เย็นทรวง ผอ.ศปสน.ตร. ท ำหน้ำที่ในกำรบริหำร ก ำกับ ควบคุม สั่งกำร สืบสวน
ปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ กำรโจรกรรมสินค้ำทำงน้ ำ และเกี่ยวเนื่องกับกำรโจรกรรมสินค้ำทำงน้ ำ 
ตลอดจนกำรกระท ำ ควำมผิดเกี่ยวกับกำรลักลอบขนสินค้ำหลบหนีภำษี 

  ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 335 “ผู้ใดลักทรัพย์  
  (1) ในเวลำกลำงคืน  
  (2) ในที่หรือบริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม้ กำรระเบิดอุทกภัยหรือในที่หรือบริเวณที่มี อุบัติเหตุ เหตุทุกข
ภัยแก่รถไฟ หรือยำนพำหนะอ่ืนที่ประชำชนโดยสำร หรือภัยพิบัติอ่ืนท ำนอง เดียวกันหรืออำศัยโอกำสที่มีเหตุ 
เช่นว่ำนั้น หรืออำศัยโอกำสที่ประชำชนก ำลังตื่นกลัวภยันตรำยใด ๆ  
  (3) โดยท ำอันตรำยสิ่งกีดก้ันส ำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์หรือ โดยผ่ำนสิ่งเช่นว่ำนั้น เข้ำไป  
  (4) โดยเข้ำทำงช่องทำงซึ่งได้ท ำข้ึนโดยไม่ได้จ ำนงให้เป็นทำงคนเข้ำ หรือเข้ำทำงช่องทำงซึ่งผู้เป็นใจ
เปิดไว้  

(5) โดยแปลงตัวหรือปลอมตัวเป็นผู้อื่น มอบหน้ำหรือท ำด้วยประกำรอ่ืนเพ่ือไม่ให้เห็น หรือจ ำหน้ำได้  

๕๓ 

 

  (6) โดยลวงว่ำเป็นเจ้ำพนักงำน  
  (7) โดยมีอำวุธ หรือโดยร่วมกระท ำควำมผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนข้ึนไป  

(8) ในเคหสถำน สถำนที่รำชกำรหรือสถำนที่ที่จัดไว้เพ่ือให้ บริกำรสำธำรณที่ตนได้เข้ำ ไปโดยไม่ได้
รับอนุญำต หรือซ่อนตัวอยู่ในสถำนที่นั้น ๆ  
  (9) ในสถำนที่บูชำสำธำรณ สถำนีรถไฟ ท่ำอำกำศยำนที่จอดรถหรือเรือสำธำรณ สำธำรณสถำน
ส ำหรับขนถ่ำยสินค้ำ หรือในยวดยำนสำธำรณ  
  (10) ที่ใช้หรือมีไว้เพ่ือสำธำรณประโยชน์  
  (11) ที่เป็นของนำยจ้ำงหรือท่ีอยู่ในควำมครอบครองของนำยจ้ำง  
  (12) ที่เป็นของผู้มีอำชีพกสิกรรม บรรดำที่เป็นผลิตภัณฑ์ พืชพันธุ์สัตว์หรือเครื่องมืออันมี ไว้ส ำหรับ
ประกอบกสิกรรมหรือได้มำจำกกำรกสิกรรมนั้น ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้ำปี และปรับตั้งแต่  
สองพันบำทถึงหนึ่งหมื่นบำท  
  ถ้ำควำมผิดตำมวรรคแรกเป็นกำรกระท ำที่ประกอบด้วยลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในอนุมำตรำดังกล่ำว
แล้วตั้งแต่สองอนุมำตรำขึ้นไป ผู้กระท ำต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองพันบำท  
ถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบำท  
  ถ้ำควำมผิดตำมวรรคแรกเป็นกำรกระท ำต่อทรัพย์ที่เป็นโคกระบือ เครื่องกล หรือเครื่องจักร  ที่ผู้มี
อำชีพกสิกรรมมีไว้ส ำหรับประกอบกสิกรรมผู้กระท ำต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับ ตั้งแต่
สองพันบำทถึงสองหมื่นบำท  
  ถ้ำกระท ำควำมผิดดังกล่ำวในมำตรำนี้ เป็นกำรกระท ำโดยควำมจ ำใจหรือควำมยำกจนเหลือทนทำน 
และทรัพย์นั้นมีรำคำเล็กน้อยศำลจะลงโทษผู้กระท ำควำมผิดดังที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 334”  

  พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2549  

  มำตรำ 27 “ผู้ใดหรือพำของที่ยังมิได้เสียค่ำภำษี หรือของต้องจ ำกัด หรือของต้องห้ำม หรือที่ยังมิได้
ผ่ำนศุลกำกรโดยถูกต้องเข้ำมำในพระรำชอำณำจักรสยำมก็ดี  หรือส่ง หรือพำของเช่นว่ำนี้ออกไปนอก  
พระรำชอำณำจักรก็ด ีหรือช่วยเหลือด้วยประกำรใด ๆ ในกำรน ำของเช่นว่ำนี้เข้ำมำ หรือส่งออกไปก็ดีหรือย้ำย
ถอนไป หรือช่วยเหลือให้ย้ำยถอนไปซึ่งของดังกล่ำวนั้นจำกเรือก ำปั่นท่ำเทียบเรือ  โรงเก็บสินค้ำ คลังสินค้ำ  
ที่มั่นคง หรือโรงเก็บของ โดยไม่ได้รับอนุญำตก็ดี หรือให้ที่อำศัยเก็บ หรือเก็บ หรือซ่อนของเช่นว่ำนี้ หรือยอม 
หรือจัดให้ผู้อื่นท ำกำรเช่นว่ำนั้นก็ดี หรือเก่ียวข้องด้วยประกำรใด ๆ ในกำรขนหรือย้ำยถอน หรือกระท ำอย่ำงใด
แก่ของเช่นว่ำนั้นก็ดี หรือเกี่ยวข้องด้วยประกำรใด ๆ ในกำรหลีกเลี่ยง หรือพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรเสียค่ำภำษี
ศุลกำกร หรือในกำรหลีกเลี่ยงหรือพยำยำมหลีกเลี่ยงบทกฎหมำยและข้อจ ำกัดใด ๆ อันเกี่ยวแก่กำรน ำของเข้ำ 
ส่งของออก ขนของขึ้น เก็บของในคลังสินค้ำ และกำรส่งมอบของโดยเจตนำจะฉ้อค่ำภำษีของรัฐบำล ของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ที่จะต้องเสียส ำหรับของนั้น ๆ ก็ดี หรือหลีกเลี่ยงข้อห้ำม หรือข้อจ ำกัด อันเกี่ยว
แก่ของนั้นก็ดีส ำหรับควำมผิดครั้งหนึ่ง ๆ ให้ปรับเป็นเงินสี่เท่ำรำคำของซึ่งได้รวมค่ำอำกรเข้ำด้วยแล้ว  หรือ
จ ำคุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจ ำ”  
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  (6) โดยลวงว่ำเป็นเจ้ำพนักงำน  
  (7) โดยมีอำวุธ หรือโดยร่วมกระท ำควำมผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนข้ึนไป  

(8) ในเคหสถำน สถำนที่รำชกำรหรือสถำนที่ที่จัดไว้เพ่ือให้ บริกำรสำธำรณที่ตนได้เข้ำ ไปโดยไม่ได้
รับอนุญำต หรือซ่อนตัวอยู่ในสถำนที่นั้น ๆ  
  (9) ในสถำนที่บูชำสำธำรณ สถำนีรถไฟ ท่ำอำกำศยำนที่จอดรถหรือเรือสำธำรณ สำธำรณสถำน
ส ำหรับขนถ่ำยสินค้ำ หรือในยวดยำนสำธำรณ  
  (10) ที่ใช้หรือมีไว้เพ่ือสำธำรณประโยชน์  
  (11) ที่เป็นของนำยจ้ำงหรือท่ีอยู่ในควำมครอบครองของนำยจ้ำง  
  (12) ที่เป็นของผู้มีอำชีพกสิกรรม บรรดำที่เป็นผลิตภัณฑ์ พืชพันธุ์สัตว์หรือเครื่องมืออันมี ไว้ส ำหรับ
ประกอบกสิกรรมหรือได้มำจำกกำรกสิกรรมนั้น ต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้ำปี และปรับตั้งแต่  
สองพันบำทถึงหนึ่งหมื่นบำท  
  ถ้ำควำมผิดตำมวรรคแรกเป็นกำรกระท ำที่ประกอบด้วยลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในอนุมำตรำดังกล่ำว
แล้วตั้งแต่สองอนุมำตรำขึ้นไป ผู้กระท ำต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองพันบำท  
ถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบำท  
  ถ้ำควำมผิดตำมวรรคแรกเป็นกำรกระท ำต่อทรัพย์ที่เป็นโคกระบือ เครื่องกล หรือเครื่องจักร  ที่ผู้มี
อำชีพกสิกรรมมีไว้ส ำหรับประกอบกสิกรรมผู้กระท ำต้องระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่ หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับ ตั้งแต่
สองพันบำทถึงสองหมื่นบำท  
  ถ้ำกระท ำควำมผิดดังกล่ำวในมำตรำนี้ เป็นกำรกระท ำโดยควำมจ ำใจหรือควำมยำกจนเหลือทนทำน 
และทรัพย์นั้นมีรำคำเล็กน้อยศำลจะลงโทษผู้กระท ำควำมผิดดังที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 334”  

  พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2549  

  มำตรำ 27 “ผู้ใดหรือพำของที่ยังมิได้เสียค่ำภำษี หรือของต้องจ ำกัด หรือของต้องห้ำม หรือที่ยังมิได้
ผ่ำนศุลกำกรโดยถูกต้องเข้ำมำในพระรำชอำณำจักรสยำมก็ดี  หรือส่ง หรือพำของเช่นว่ำนี้ออกไปนอก  
พระรำชอำณำจักรก็ด ีหรือช่วยเหลือด้วยประกำรใด ๆ ในกำรน ำของเช่นว่ำนี้เข้ำมำ หรือส่งออกไปก็ดีหรือย้ำย
ถอนไป หรือช่วยเหลือให้ย้ำยถอนไปซึ่งของดังกล่ำวนั้นจำกเรือก ำปั่นท่ำเทียบเรือ  โรงเก็บสินค้ำ คลังสินค้ำ  
ที่มั่นคง หรือโรงเก็บของ โดยไม่ได้รับอนุญำตก็ดี หรือให้ที่อำศัยเก็บ หรือเก็บ หรือซ่อนของเช่นว่ำนี้ หรือยอม 
หรือจัดให้ผู้อื่นท ำกำรเช่นว่ำนั้นก็ดี หรือเก่ียวข้องด้วยประกำรใด ๆ ในกำรขนหรือย้ำยถอน หรือกระท ำอย่ำงใด
แก่ของเช่นว่ำนั้นก็ดี หรือเกี่ยวข้องด้วยประกำรใด ๆ ในกำรหลีกเลี่ยง หรือพยำยำมหลีกเลี่ยงกำรเสียค่ำภำษี
ศุลกำกร หรือในกำรหลีกเลี่ยงหรือพยำยำมหลีกเลี่ยงบทกฎหมำยและข้อจ ำกัดใด ๆ อันเกี่ยวแก่กำรน ำของเข้ำ 
ส่งของออก ขนของขึ้น เก็บของในคลังสินค้ำ และกำรส่งมอบของโดยเจตนำจะฉ้อค่ำภำษีของรัฐบำล ของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ที่จะต้องเสียส ำหรับของนั้น ๆ ก็ดี หรือหลีกเลี่ยงข้อห้ำม หรือข้อจ ำกัด อันเกี่ยว
แก่ของนั้นก็ดีส ำหรับควำมผิดครั้งหนึ่ง ๆ ให้ปรับเป็นเงินสี่เท่ำรำคำของซึ่งได้รวมค่ำอำกรเข้ำด้วยแล้ว  หรือ
จ ำคุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจ ำ”  
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  มำตรำ 27 ทวิ “ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ ำหน่ำย ช่วยพำเอำไปเสีย ซื้อ รับจ ำน ำ  หรือรับไว้โดย
ประกำรใดซ่ึงของอันตนรู้ว่ำเป็นของที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยหลีกเลี่ยงอำกรข้อห้ำมหรือข้อจ ำกัด มี
ควำมผิดต้องระวำงโทษปรับเป็นเงินสี่เท่ำรำคำของซึ่งได้รวมค่ำอำกรเข้ำด้วยแล้ว หรือจ ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือทั้ง
ปรับทั้งจ ำ”  

 แผนประทุษกรรม 

 รูปแบบและวิธีการกระท าผิดของกลุ่มคนร้ายท่ีท าการโจรกรรมสินค้าทางน้ า มีดังต่อไปนี้ 

   1. การท าลายบรรจุภัณฑ์ คือ กรณีที่ในระหว่ำงกำรล ำเลียงสินค้ำจำกคลังสินค้ำโดยเรือโป๊ะ
(Lighter)เดินทำงไปส่งมอบขึ้นเรือใหญ่ (Motor Vessel) จะมีกำรลักลอบท ำลำยบรรจุภัณฑ์ เช่น เจำะ
กระสอบข้ำวสำร แล้วน ำข้ำวสำรออกมำประมำณกระสอบละ 1 - 2 กก. หรือกำรตัดสำยสำแหรกรัดกระสอบ
(Sling) ข้ำวสำรหรือน้ ำตำลทรำย แล้วลักลอบน ำบำงกระสอบออกไปจำกสำแหรก  กำรเจำะกระสอบ แล้ว
ลักลอบน ำสินค้ำไป หำกผู้ตรวจนับสินค้ำไม่สังเกต ก็จะรับสินค้ำไป และจะท ำให้ผู้ซื้อต่ำงประเทศ ได้สินค้ำ 
ไม่ครบตำมน้ ำหนักของแต่ละกระสอบ กำรตัดสำยสำแหรก (Sling) แล้วลักเอำสินค้ำออกจำกสำแหรก หำก
ผู้ตรวจนับไม่สังเกต ก็จะรับสินค้ำไป(กำรตรวจนับแบบนี้จะไม่นับรำยกระสอบแต่จะนับ ทีละสำแหรก) ท ำให้
เมื่อถึงต่ำงประเทศ สินค้ำไม่ครบถ้วนตำมจ ำนวนที่ตกลงซื้อขำยกัน  

   2. การลักลอบน าสินค้าออกขาย คือ กรณีที่สหรั่ง (Sailor) หรือผู้ควบคุมเรือ แอบลักลอบ น ำ
สินค้ำออกขำยให้กับคนร้ำยในระหว่ำงกำรล ำเลียงสินค้ำจำกคลังสินค้ำเดินทำงไปส่งมอบขึ้นเรือใหญ่ และเมื่อมี
กำรตรวจนับข้ึนเรือใหญ่ หำกพบว่ำสินค้ำไม่ครบจ ำนวน สหรั่งก็จะปฏิเสธว่ำไม่ได้ท ำกำรลักสินค้ำ ดังกล่ำวแต่
ไม่ทรำบว่ำหำยไปอย่ำงไร มีบำงกรณีพยำมติดสินบนผู้ตรวจนับให้ลงกำรตรวจนับ ว่ำครบจ ำนวน หรือมีบำง
กรณีจะมีกำรข่มขู่ผู้ตรวจนับสินค้ำ  

   3. การใช้ก าลังประทุษร้าย คือ กรณีที่เมื่อเรือโป๊ะบรรทุกสินค้ำเดินทำงผ่ำนพ้ืนที่เปลี่ยวโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในเวลำกลำงคืน จะมีกลุ่มคนร้ำยน ำเรือเร็ว เข้ำเทียบเรือโป๊ะ แล้วน ำกลุ่มคนร้ำยขึ้นไปบนเรือท ำกำรขน
สินค้ำลงเรือเร็ว แล้วหลบหนีไป และในระหว่ำงกำรโจรกรรมนั้น หำกสร่ังเรือทรำบเหตุ ก็จะมีกำรขมขู่หรือใช้
อำวุธในกำรข่มขู่  

   4. การท าเป็นขบวนการ คือ กรณีที่มีผู้ร่วมกันกระท ำผิดหลำยฝ่ำย เริ่มตั้งแต่หัวหน้ำกลุ่มคนร้ำย ที่มี
ควำมช ำนำญในกำรโจรกรรมและทรำบข้อมูลกำรขนส่งสินค้ำเที่ยวนั้นๆ ว่ำเป็นสินค้ำประเภทใด ขนส่ง  จำก
คลังสินค้ำไหน ไปส่งขึ้นเรือใหญ่ชื่ออะไร บริเวณใด ใครเป็นสหรั่งเรือ ใครเป็นผู้ตรวจนับสินค้ำ และสินค้ำเที่ยว
นี้หำกโจรกรรมได้มำแล้วจะน ำไปจ ำหน่ำยที่ใด เมื่อทรำบข้อมูลดังกล่ำวแล้วก็จะคำดกำรณ์ถึง ควำมเป็นไปได้ 
ที่จะท ำกำรโจรกรรม และจะโจรกรรมบริเวณใด เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจที่รับผิดชอบพ้ืนที่นั้นเป็นหน่วยใดบ้ำงและจะ
ออกตรวจเวลำนั้นหรือไม่ หัวหน้ำกลุ่มคนร้ำยจะติดต่อกับสหรั่งเรือและผู้ตรวจนับสินค้ำ ที่เรือใหญ่ หำกตกลง
รำคำและผลประโยชน์กันได้กลุ่มคนร้ำยก็จะน ำเรือเข้ำเทียบเรือโป๊ะที่ขนสินค้ำนั้นๆ ในระหว่ำงเส้นทำงกำร

๕๕ 

 

ขนส่ง แล้วน ำคนงำนขนสินค้ำลงเรือไปขำยให้กับแหล่งรับซื้อ(ของโจร) เมื่อมีกำร ขนสินค้ำขึ้นเรือใหญ่ผู้ตรวจ
นับสินค้ำก็จะลงบันทึกกำรตรวจนับว่ำครบตำมจ ำนวน ซึ่งกำรกระท ำผิดในลักษณะนี้ จะท ำกำรโจรกรรมครั้ง
ละมำกๆ เป็น 100 กระสอบขึ้นไป เมื่อสินค้ำไปถึงต่ำงประเทศก็จะพบว่ำสินค้ำที่ซื้อจำกประเทศไทย มีกำร
ขำดหำยเป็นจ ำนวนมำก  

 4.4 งานปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิง (ปนม.) 

  การปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิง 

  มติคณะรัฐมนตรี 22 ก.พ. 2543 ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี 5 ม.ค. 39 และมอบหมำยให้ ศปนม.ตร. 
ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงแทนกองทัพเรือ 

  ผบ.ตร. อนุมัติกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับน้ ำมันเชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลงไป มีอ ำนำจปรับโครงสร้ำงและ
อัตรำก ำลังได้ตำมควำมเหมำะสม 

  กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

 1. พ.ร.บ.ควบคุมน้ ำมนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 

 2. พ.ร.บ.กำรค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 

 3. พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 

 4. พ.ร.บ.มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุสำหกรรม พ.ศ. 2511 

 5. พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

 6. พ.ร.บ.มำตรำ ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542 

 7. พ.ร.บ.เครื่องหมำยกำรค้ำ พ.ศ. 2534 

 8. พ.ร.บ.ว่ำด้วยสินค้ำและบริกำร พ.ศ. 2542 

 9. พ.ร.บ.ศุลกำกร พ.ศ. 2489 

 10. พ.ร.บ.สรรพสำมิต พ.ศ. 2527 

 11. พ.ร.บ.แก้ไขและป้องกันภำวะขำดแคลนน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 

 12. ประกำศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2514 

 ข้อควรปฏิบัติในการจับกุม 

 1. ให้บันทึกเฉพำะของกลำงที่สำมำรถตรวจยึดจับกุมได้จริงตำมกฎหมำย เนื่อง่จำกบำงควำมผิด  
ไม่มีอ ำนำจในกำรยึดน้ ำมันหรือก๊ำซเป็นของกลำงได้ เช่น ข้อหำเป็นผู้ได้รับอนญำต เป็นผู้ประกอบกิจกำรก๊ำซ
ใช้พนักงำนไม่ผ่ำนกำรฝึกอบรม ปว. ฉบับที่ 28 ข้อ 6 และกฎกระทรวงฉบับที่ 4 ข้อ 81 หรือข้อหำ ไม่แสดง
ใบอนุญำตไว้ในที่ก ำหนดเป็นต้น 
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ขนส่ง แล้วน ำคนงำนขนสินค้ำลงเรือไปขำยให้กับแหล่งรับซื้อ(ของโจร) เมื่อมีกำร ขนสินค้ำขึ้นเรือใหญ่ผู้ตรวจ
นับสินค้ำก็จะลงบันทึกกำรตรวจนับว่ำครบตำมจ ำนวน ซึ่งกำรกระท ำผิดในลักษณะนี้ จะท ำกำรโจรกรรมครั้ง
ละมำกๆ เป็น 100 กระสอบขึ้นไป เมื่อสินค้ำไปถึงต่ำงประเทศก็จะพบว่ำสินค้ำที่ซื้อจำกประเทศไทย มีกำร
ขำดหำยเป็นจ ำนวนมำก  

 4.4 งานปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิง (ปนม.) 

  การปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิง 

  มติคณะรัฐมนตรี 22 ก.พ. 2543 ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี 5 ม.ค. 39 และมอบหมำยให้ ศปนม.ตร. 
ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงแทนกองทัพเรือ 

  ผบ.ตร. อนุมัติกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับน้ ำมันเชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลงไป มีอ ำนำจปรับโครงสร้ำงและ
อัตรำก ำลังได้ตำมควำมเหมำะสม 

  กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

 1. พ.ร.บ.ควบคุมน้ ำมนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 

 2. พ.ร.บ.กำรค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 

 3. พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 

 4. พ.ร.บ.มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุสำหกรรม พ.ศ. 2511 

 5. พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

 6. พ.ร.บ.มำตรำ ชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542 

 7. พ.ร.บ.เครื่องหมำยกำรค้ำ พ.ศ. 2534 

 8. พ.ร.บ.ว่ำด้วยสินค้ำและบริกำร พ.ศ. 2542 

 9. พ.ร.บ.ศุลกำกร พ.ศ. 2489 

 10. พ.ร.บ.สรรพสำมิต พ.ศ. 2527 

 11. พ.ร.บ.แก้ไขและป้องกันภำวะขำดแคลนน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 

 12. ประกำศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2514 

 ข้อควรปฏิบัติในการจับกุม 

 1. ให้บันทึกเฉพำะของกลำงที่สำมำรถตรวจยึดจับกุมได้จริงตำมกฎหมำย เนื่อง่จำกบำงควำมผิด  
ไม่มีอ ำนำจในกำรยึดน้ ำมันหรือก๊ำซเป็นของกลำงได้ เช่น ข้อหำเป็นผู้ได้รับอนญำต เป็นผู้ประกอบกิจกำรก๊ำซ
ใช้พนักงำนไม่ผ่ำนกำรฝึกอบรม ปว. ฉบับที่ 28 ข้อ 6 และกฎกระทรวงฉบับที่ 4 ข้อ 81 หรือข้อหำ ไม่แสดง
ใบอนุญำตไว้ในที่ก ำหนดเป็นต้น 
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 2. ให้รำยงำนเข้ำฐำนข้อมูลศูนย์ ปนม.ตร. ภำยใน 24 ชม. พร้อมแนบส ำเนำบันทึกกำรจับกุมและ
รำยงำนผลคดีมำให้ทุกครั้ง 
  3. ให้มีกำรน ำน้ ำมันที่ยึดส่งตรวจพิสูจน์หลักฐำนทุกครั้ง เพ่ือให้สำมำรถแจ้งข้อหำที่มีโทษสูงขึ้นได้  
เช่น กำรปลอมปนน้ ำมัน กำรจ ำหน่ำยน้ ำมันที่ไม่มีคุณภำพ ตำม พ.ร.บ.กำรค้ำน้ ำมันฯ 

 4.5 งานปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ปลป.) 

 การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

  ลักษณะทั่วไปของทรัพย์สินทำงปัญญำ  

  ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา 

 - ทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นสิทธิทำงกฎหมำยที่มีอยู่ เหนือผลงำนกำรสร้ำงสรรค์ทำงปัญญำ 
ของบุคคล ลักษณะที่ส ำคัญของทรัพย์สินทำงปัญญำ 

 - ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำมีสิทธิ์ที่จะหวงกันมิให้ผู้ อ่ืนมำใช้ผลงำนทำงปัญญำที่ตนได้
สร้ำงสรรค์หรือพัฒนำขึ้น "สิทธิแต่ผู้เดียว" 

 - สิทธิเด็ดขำด เป็นสิทธิในทำงปฏิเสธหรือนิเสธสิทธิ์ ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิห้ำมมิให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิที่ตนมีอยู่
ตำมกฎหมำยลักษณะที่ส ำคัญของกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ 

 - ตำมปกติสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำจะได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยลักษณะเฉพำะ โดยหลัก
แล้วไม่อยู่ภำยใต้บังคับของประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ เว้นแต่ในบำงกรณีที่กฎหมำย ทรัพย์สินทำง
ปัญญำนั้นไม่มีบัญญัติไว้โดยเฉพำะ หำกน ำบทบัญญัติใน ป.พ.พ.มำบังคับใช้โดยอนุโลมในฐำนะ ที่เป็นกฎหมำย
ใกล้เคียงกันอย่ำงยิ่ง 

 - สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำมีลักษณะเป็นทรัพย์สิทธิอย่ำงหนึ่ง (แต่ไม่อยู่ในบังคับของบรรพ 4 
แห่ง ป.พ.พ.) เจ้ำของสิทธิย่อมมีสิทธิจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือท ำให้เกิดภำระติดพันใดๆ ก็ได้ ยกเว้นสิทธิ  บำง
ประเภท เช่น ธรรมสิทธิ์ เป็นต้น 

  ทรัพย์สินทำงปัญญำต้องเป็นผลงำนทำงปัญญำของบุคคลสิ่งใดที่จะถือว่ำเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำ
ต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

 - เป็นสิ่งที่กฎหมำยรับรองว่ำเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำ 

 - เป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 - แม้เป็นสิ่งที่ได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยแล้วก็ต้องอยู่ในระหว่ำงอำยุกำรคุ้มครอง 

 * โดยหลักแล้วสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำที่ได้มำหรือได้รับกำรรับรองโดยกฎหมำยของประเทศใด  
ก็จะได้รับควำมคุ้มครองเฉพำะในเขตดินแดนของประเทศนั้นเท่ำนั้น เว้นแตร่ะบบกำรคุ้มครองระหว่ำงประเทศ 

และมีกฎหมำยภำยในรองรับ 

๕๗ 

 

  ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับทรัพย์สินทัว่ไป  

  1. เจตนำรมณ์กำรคุ้มครอง 

   - กำรคุ้มครองทรัพย์สินทั่วไปเกิดจำกควำมที่รัฐมีหน้ำที่ทำงศีลธรรมที่จะต้องคุ้มครองสิทธิใน
ทรัพย์สินของประชำชน 

   - กำรคุ้มคอรงทรัพย์สินทำงปัญญำมีเหตุผลทั้งในทำงศีลธรรมและทำงเศรษฐกิจ 

  2. วัตถุแห่งสิทธิ 

  - ทรัพย์สินทั่วไปอำจเป็นสิ่งที่มีรูปร่ำงก็ได้และอำจเกิดขึ้นโดยกำรสร้ำงสรรค์ของมนุษย์หรือ
ธรรมชำติ 

   - ทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นสิ่งที่ไม่รูปร่ำงและต้องเกิดขึ้นผลงำนของมนุษย์เท่ำนั้น 

  3. ลักษณะแห่งสิทธิ 

  - กรณีทรัพย์สินทั่วไปที่มีรูปร่ำงเจ้ำของทรัพย์สินคือผู้มีกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์จะติดอยู่กับทรัพย์สิน
นั้น หำกทรัพย์สินนั้นสูญหำยหรือถูกท ำลำยลงกรรมสิทธิ์ย่อมระงับไปด้วย 

  - วัตถุแห่งสิทธิตำมกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่ำงสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ 
จะไม่ระงับไปตำมทรัพย์สินที่เป็นผลหรือท่ีแสดงถึงทรัพย์สินทำงปัญญำนั้น 

  4. อำยุกำรคุ้มครอง 

  - กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั่วไปไม่มีก ำหนดเวลำสิ้นสุดเว้นแต่ทรัพย์สินนั้นสิ้นสภำพไป 

  - สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำมักจะมีกฎหมำยก ำหนดอำยุควำมคุ้มครองไว้ 

  5. หน้ำที่ในกำรใช้สิทธิ 

  - ผู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั่วไปจะน ำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์หรือไม่ก็ได้กฎหมำยไม่บังคับ 
(แต่อำจต้องแสดงพฤติกรรมว่ำยังหวงกันทรัพย์สินนั้นอยู)่ 

  - ทรัพย์สินทำงปัญญำบำงประเภทหำกไม่น ำออกไปใช้ประโยชน์อำจถูกเพิกถอนสิทธิ์ เช่น 
เครื่องหมำยกำรค้ำ หรืออำจถูกบังคับใช้สิทธิ เช่นสิทธิบัตร 

  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในปัจจุบัน 

  - พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 

  - พระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ พ.ศ.2534  

  - พระรำชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 

  - พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 
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  ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับทรัพย์สินทัว่ไป  

  1. เจตนำรมณ์กำรคุ้มครอง 

   - กำรคุ้มครองทรัพย์สินทั่วไปเกิดจำกควำมที่รัฐมีหน้ำที่ทำงศีลธรรมที่จะต้องคุ้มครองสิทธิใน
ทรัพย์สินของประชำชน 

   - กำรคุ้มคอรงทรัพย์สินทำงปัญญำมีเหตุผลทั้งในทำงศีลธรรมและทำงเศรษฐกิจ 

  2. วัตถุแห่งสิทธิ 

  - ทรัพย์สินทั่วไปอำจเป็นสิ่งที่มีรูปร่ำงก็ได้และอำจเกิดขึ้นโดยกำรสร้ำงสรรค์ของมนุษย์หรือ
ธรรมชำติ 

   - ทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นสิ่งที่ไม่รูปร่ำงและต้องเกิดขึ้นผลงำนของมนุษย์เท่ำนั้น 

  3. ลักษณะแห่งสิทธิ 

  - กรณีทรัพย์สินทั่วไปที่มีรูปร่ำงเจ้ำของทรัพย์สินคือผู้มีกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์จะติดอยู่กับทรัพย์สิน
นั้น หำกทรัพย์สินนั้นสูญหำยหรือถูกท ำลำยลงกรรมสิทธิ์ย่อมระงับไปด้วย 

  - วัตถุแห่งสิทธิตำมกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่ำงสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ 
จะไม่ระงับไปตำมทรัพย์สินที่เป็นผลหรือท่ีแสดงถึงทรัพย์สินทำงปัญญำนั้น 

  4. อำยุกำรคุ้มครอง 

  - กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั่วไปไม่มีก ำหนดเวลำสิ้นสุดเว้นแต่ทรัพย์สินนั้นสิ้นสภำพไป 

  - สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำมักจะมีกฎหมำยก ำหนดอำยุควำมคุ้มครองไว้ 

  5. หน้ำที่ในกำรใช้สิทธิ 

  - ผู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั่วไปจะน ำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์หรือไม่ก็ได้กฎหมำยไม่บังคับ 
(แต่อำจต้องแสดงพฤติกรรมว่ำยังหวงกันทรัพย์สินนั้นอยู)่ 

  - ทรัพย์สินทำงปัญญำบำงประเภทหำกไม่น ำออกไปใช้ประโยชน์อำจถูกเพิกถอนสิทธิ์ เช่น 
เครื่องหมำยกำรค้ำ หรืออำจถูกบังคับใช้สิทธิ เช่นสิทธิบัตร 

  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในปัจจุบัน 

  - พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 

  - พระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ พ.ศ.2534  

  - พระรำชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 

  - พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 
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  - พระรำชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ.2543 

  - พระรำชบัญญัติควำมลับทำงกำรค้ำ พ.ศ.2545 

  - พระรำชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ พ.ศ.2546 

  - ประมวลกฎหมำยอำญำ (มำตรำ 271 - 275) 

  - พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลทรัพย์สินทำงปัญญำหรือกำรค้ำระหว่ำงประเทศและวิธีพิจำรณำคดี
ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ พ.ศ.2539 

  หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาสินค้าลอกเลียนแบบ 

  กำรพิจำรณำสินค้ำละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำเบื้องต้น 3 ประกำร 
ดังนี้ 

  1. สถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำ 

   1.1 กรณีสินค้ำท่ีมีเครื่องหมำยกำรค้ำ 

    สินค้ำของแท้จะวำงขำยตำมร้ำนค้ำที่อยู่ในห้ำงสรรพสินค้ำหรือร้ำนค้ำที่มีหลักแหล่ง  เป็นที่
แน่นอน เช่น ในห้ำงสรรพสินค้ำดิเอ็มโพเรี่ยม สยำมพำรำกอน และเกษรพลำซ่ำ เป็นต้น สินค้ำปลอมหรือ
ลอกเลียนแบบจะวำงตำมร้ำนค้ำหรือแผงลอยริมฟุตบำทตำม แหล่งท่องเที่ยวหรือตลำดเปิดท้ำยขำยของหรือ
วำงโชว์เฉพำะแคตตำล๊อคสินค้ำให้ลูกค้ำเลือกซื้อสินค้ำ 

   1.2 กรณีสินค้ำลิขสิทธิ์ 

    สินค้ำของแท้จะวำงขำยตำมร้ำนค้ำหรือแผงลอยที่มีหลักแหล่งเป็นที่แน่นอน มีเอกสำรกำร
จดทะเบียนพำณิชย์ในร้ำนค้ำสินค้ำลิขสิทธิ์และใบอนุญำตค้ำของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแสดงที่ร้ำนค้ำ/ แผงลอย 

   สินค้ำของปลอมส่วนมำกจะวำงโชว์ปกให้ลูกค้ำเลือกซื้อโดยให้จ่ำยเงินก่อนและให้รอรับ
สินค้ำประมำณ 10 - 15 นำที หรือขำยในบำงพ้ืนที่ จะวำงโชว์สินค้ำของแท้ปะปนกับของปลอม 

  2. คุณภำพของสินค้ำ 

   2.1 กรณีสินค้ำท่ีมีเครื่องหมำยกำรค้ำ 

   สินค้ำขอบแท้จะใช้วัสดุที่มีคุณภำพในกำรผลิต กำรผลิตมมีควำมประณีตและมีกำร
ตรวจสอบคุณภำพก่อนน ำสินค้ำออกวำงจ ำหน่ำยในท้องตลำด จึงเป็นสินค้ำที่มีมำตรฐำนตำมเกณฑ์ของผู้ผลิต
แต่ละรำย จึงมีควำมสวยงำมแข็งแรงทนทำนใช้งำนได้นำน 

    สินค้ำของปลอมหรือลอกเลียนแบบจะใช้วัตถุดิบที่ไม่มีคุณภำพมำใช้ในกำรผลิตแต่ไม่มีควำม
ประณีตในกำรผลิตจึงขำดควำมแข็งแรงทนทำน และมีอำยุกำรใช้งำนที่สั้นกว่ำ 
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   2.2 กรณีสินค้ำลิขสิทธิ์ 

   สินค้ำของแท้กรณีเป็นแผ่นซีดีส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นปั๊มจำกโรงงำน ปกกระดำษจะมีสีสด
คมชัด ภำพคมชัด กล่องบรรจุมีรูปทรงสวยงำม มีโลโก้หรือสัญลักษณ์ของผู้ผลิตอยู่บนแผ่น รวมทั้งระบุ แหล่ง
ผลิต 

   สินค้ำของปลอมหรือลอกเลียนแบบส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นไรท์จำกเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้
แผ่นสติกเกอร์ติดบนแผ่นซีดีแทนกำรพิมพ์สี ปกใช้วิธีถ่ำยเอกสำรมีสี ไม่คมชัด ส่วนใหญ่อยู่ในซองพลำสติก  
ไม่มีโลโก้หรือสัญลักษณ์ของผู้ผลิตอยู่บนแผ่น รวมทั้งไม่ระบุแหล่งผลิต 

  3. รำคำสินค้ำ 

   3.1 กรณีสินค้ำท่ีมีเครื่องหมำยกำรค้ำ 

    สินค้ำของจริงเป็นสินค้ำที่มีต้นทุนในกำรประดิษฐ์คิดค้นใช้วัสดุคุณภำพดีมีต้นทุน ในกำร
โฆษณำสินค้ำและต้องเสียภำษีถูกต้องตำมกฎหมำยจึงมีรำคำสูง 

   สินค้ำของปลอมหรือลอกเลียนแบบไม่มีต้นทุนด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ ไม่มีต้นทุน ในกำร
โฆษณำสินค้ำใช้วัสดุคุณภำพต่ ำและไม่เสียภำษีจึงมีรำคำถูกกว่ำสิ้นค้ำของแท้เป็นอย่ำงมำก 

   3.2 กรณีสินค้ำลิขสิทธิ์ 

     สินค้ำของจริงมีต้นทุนในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน ต้นทุนในกำรผลิตผลงำน ต้นทุน ในกำร
โฆษณำ และต้องเสียภำษีอย่ำงถูกต้องซึ่งผลงำนลิขสิทธิ์ไม่ใช่ประสบควำมส ำเร็จในทุกชุดหรือ ทุกอัลบั้ม รำคำ
สินค้ำท่ีจ ำหน่ำยจึงมีรำคำสูง 

   สินค้ำของปลอมหรือลอกเลียนแบบไม่มีต้นทุนในกำรสร้ำงสรรค์ ไม่มีต้นทุนในกำรผลิต
ผลงำน ไม่มีต้นทุนในกำรโฆษณำ ไม่เสียภำษีและลอกเลียนแบบเฉพำะสินค้ำที่ประชำชนเป็นที่นิยมเท่ำนั้น 
สินค้ำท่ีผลิตใช้วัสดุที่มีคุณภำพต่ ำจึงมีรำคำถูกกว่ำสินค้ำของแท้เป็นอย่ำงมำก 

 4.6 งานปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง (ปอร.) 

   ผู้มีอิทธิพลได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ด ำรงตนด้วยกำรกระท ำด้วยตนเองหรือใช้จ้ำงวำนสนับสนุน
กำรกระท ำใดๆ ที่ผิดกฎหมำยหรืออยู่เหนือกฎหมำย ซึ่งผลกำรกระท ำนั้นเป็นกำรบ่อนท ำลำยเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมือง ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน เป็นอุปสรรคขัดขวำง กำรด ำเนินกำร
เจตนำรมณ์ของประชำชนหรือท ำลำยคุณภำพชีวิตของประชำชนโดยส่วนรวม ซึ่งมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่รัฐ
จะต้องด ำเนินกำรดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน รวมทั้ง  จัดระบบงำน
กำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพรวดเร็วและเท่ำเทียมกัน 
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   2.2 กรณีสินค้ำลิขสิทธิ์ 

   สินค้ำของแท้กรณีเป็นแผ่นซีดีส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นปั๊มจำกโรงงำน ปกกระดำษจะมีสีสด
คมชัด ภำพคมชัด กล่องบรรจุมีรูปทรงสวยงำม มีโลโก้หรือสัญลักษณ์ของผู้ผลิตอยู่บนแผ่น รวมทั้งระบุ แหล่ง
ผลิต 

   สินค้ำของปลอมหรือลอกเลียนแบบส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นไรท์จำกเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้
แผ่นสติกเกอร์ติดบนแผ่นซีดีแทนกำรพิมพ์สี ปกใช้วิธีถ่ำยเอกสำรมีสี ไม่คมชัด ส่วนใหญ่อยู่ในซองพลำสติก  
ไม่มีโลโก้หรือสัญลักษณ์ของผู้ผลิตอยู่บนแผ่น รวมทั้งไม่ระบุแหล่งผลิต 

  3. รำคำสินค้ำ 

   3.1 กรณีสินค้ำท่ีมีเครื่องหมำยกำรค้ำ 

    สินค้ำของจริงเป็นสินค้ำที่มีต้นทุนในกำรประดิษฐ์คิดค้นใช้วัสดุคุณภำพดีมีต้นทุน ในกำร
โฆษณำสินค้ำและต้องเสียภำษีถูกต้องตำมกฎหมำยจึงมีรำคำสูง 

   สินค้ำของปลอมหรือลอกเลียนแบบไม่มีต้นทุนด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ ไม่มีต้นทุน ในกำร
โฆษณำสินค้ำใช้วัสดุคุณภำพต่ ำและไม่เสียภำษีจึงมีรำคำถูกกว่ำสิ้นค้ำของแท้เป็นอย่ำงมำก 

   3.2 กรณีสินค้ำลิขสิทธิ์ 

     สินค้ำของจริงมีต้นทุนในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน ต้นทุนในกำรผลิตผลงำน ต้นทุน ในกำร
โฆษณำ และต้องเสียภำษีอย่ำงถูกต้องซึ่งผลงำนลิขสิทธิ์ไม่ใช่ประสบควำมส ำเร็จในทุกชุดหรือ ทุกอัลบั้ม รำคำ
สินค้ำท่ีจ ำหน่ำยจึงมีรำคำสูง 

   สินค้ำของปลอมหรือลอกเลียนแบบไม่มีต้นทุนในกำรสร้ำงสรรค์ ไม่มีต้นทุนในกำรผลิต
ผลงำน ไม่มีต้นทุนในกำรโฆษณำ ไม่เสียภำษีและลอกเลียนแบบเฉพำะสินค้ำที่ประชำชนเป็นที่นิยมเท่ำนั้น 
สินค้ำท่ีผลิตใช้วัสดุที่มีคุณภำพต่ ำจึงมีรำคำถูกกว่ำสินค้ำของแท้เป็นอย่ำงมำก 

 4.6 งานปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง (ปอร.) 

   ผู้มีอิทธิพลได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ด ำรงตนด้วยกำรกระท ำด้วยตนเองหรือใช้จ้ำงวำนสนับสนุน
กำรกระท ำใดๆ ที่ผิดกฎหมำยหรืออยู่เหนือกฎหมำย ซึ่งผลกำรกระท ำนั้นเป็นกำรบ่อนท ำลำยเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมือง ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน เป็นอุปสรรคขัดขวำง กำรด ำเนินกำร
เจตนำรมณ์ของประชำชนหรือท ำลำยคุณภำพชีวิตของประชำชนโดยส่วนรวม ซึ่งมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่รัฐ
จะต้องด ำเนินกำรดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน รวมทั้ง  จัดระบบงำน
กำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพรวดเร็วและเท่ำเทียมกัน 
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  พฤติการณ์ของกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ส าคัญ ได้แก่ 
 1. แก๊งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด 
 2. แก๊งผู้มีอิทธิพลในกำรฮ้ัวประมูลและขัดขวำงกำรเสนอ/แข่งขันในกำรประมูลงำนของทำง
รำชกำร 
 3. แก๊งผู้มีอิทธิพลเรียกรับผลประโยชน์จำกคิวรถจักรยำนยนต์และรถยนต์รับจ้ำงผิดกฎหมำย 
 4. แก๊งผู้มีอิทธิพลเรียกรับผลประโยชน์จำกโรงงำนร้ำนค้ำ สถำนบริกำร และสถำนประกอบกำร
ต่ำงๆ 
 5. แก๊งผู้มีอิทธิพลลักลอบขนสินค้ำหนีภำษี น้ ำมันเถื่อน น้ ำมันปำล์มเถ่ือน บุหรี่ สุรำเถื่อน และ รับ
เคลียกำรน ำเข้ำสินค้ำผิดกฎหมำย 
 6. แก๊งผู้มีอิทธิพลลักลอบจัดให้มีบ่อนกำรพนัน โต๊ะพนันบอล หวยใต้ดิน จับยี่กี ตู้เกมไฟฟ้ำ  
 7. แก๊งผู้มีอิทธิพลลักลอบค้ำหญิงและเด็ก บังคับค้ำประเวณีโสเภณีเด็ก 
 8. แก๊งผู้มีอิทธิพลลักลอบน ำคนเข้ำ-ออก และอยู่ในรำชอำณำจักรโดยผิดกฎหมำย 
 9. แก๊งผู้มีอิทธิพลหลอกลวงประชำชนไปท ำงำนต่ำงประเทศ 
 10. แก๊งผู้มีอิทธิพลหลอกลวงต้มตุนนักท่องเที่ยว 
 11. แก๊งผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้ำง 
 12. แก๊งผู้มีอิทธิพลรับจ้ำงทวงหนี้ด้วยกำรข่มขู่หรือใช้ก ำลัง 
 13. แก๊งผู้มีอิทธิพลลักลอบค้ำอำวุธ 
 14. แก๊งผู้มีอิทธิพลที่บุกรุกที่ดินสำธำรณะหรือท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 15. แก๊งผู้มีอิทธิพลเรียกรับผลประโยชน์จำกกำรรับเคลียร์หรือคุ้มครองกำรกระท ำผิดบน เส้นทำง
หลวงและหรือสำธำรณะ 

  กรณีการจับกุมมีข้อพิจารณาดังนี้ 

  1. กรณีถูกด ำเนินคดีอำญำผู้ถูกจับย่อมมีสิทธิตำมกฎหมำยที่จะขอตรวจดูเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรกระท ำใดๆ อันกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพขอตนเอง 
  2. กำรค้นในที่รโหฐำนจะต้องมีค ำสั่งหรือหมำยศำลมำแสดงก่อน จึงจะท ำกำรค้น 
  3. ของกลำงในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกยึดหรืออำยัดคือเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรกระท ำ
ควำมผิด เช่น คอมพิวเตอร์ที่บันทึกเพลงละเมิดลิขสิทธิ์เป็นต้น 
  4. กรณีตกเป็นผู้ต้องหำย่อมมีสิทธิดังนี้ 
   ก. สิทธิ์พบและปรึกษำผู้ที่จะเป็นทนำยควำมสองต่อสอง 
   ข. สิทธิ์ได้รับกำรเยี่ยมตำมสมควร 
   ค. สิทธิ์ได้รับกำรรักษำพยำบำลโดยเร็วเมื่อเกิดอำกำรเจ็บป่วย 
   ง. สิทธิ์ขอทรำบข้อกล่ำวหำในกำรกระท ำควำมผิด เนื่องจำกบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมำย
และได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยเท่ำเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
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  5. กำรประกันตัวผู้ต้องหำหลักฐำนที่ต้องน ำมำใช้ในกำรประกันตัวผู้ต้องหำ คือ โฉนดที่ดิน เงินสด
หรือบุคคลที่เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนต ำแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป กรณีนี้คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม
2546 ให้ถือปฏิบัติไม่ให้ข้ำรำชกำรประกันตัวผู้ต้องหำในคดีละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 

 4.7 งานพิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ (พดส.) 

  วัตถุประสงค์ 
- รู้และบอก สิทธิเด็ก สำเหตุ กำรป้องกัน 
- กำรปฏิบัติต่อเด็กในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และในส่วนที่ไม่เก่ียวกับคดี 
- กำรสงเครำะห์และคุ้มครองสวัสดิภำพของเด็กตำม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 
- กำรปฏิบัติและกำรคุ้มครองสิทธิสตรี กฎหมำยเกี่ยวกับถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว 
- แนวทำงกำรปฏิบัติในคดีเก่ียวกับเพศของเด็กและสตรี 

  ความหมายของสหวิชาชีพ 

  สหวิชาชีพ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีควำมรู้ มีทักษะและควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่แตกต่ำงกัน  
มำท ำงำนร่วมกันเพ่ือมุ่งสู่กำรแก้ปัญหำร่วมกันอย่ำงมีระบบและเป็นกระบวนกำรอยู่บนพ้ืนฐำนของเป้ำหมำย
และวัตถุประสงค์เดียวกันโดยกำรประเมิน สภำพปัญหำ มีกำรวำงแผน และปฏิบัติงำนร่วมกัน ชึ่งจะมีกำร
ติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกันอย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมรับผิดชอบร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบสิ้นกระบวนกำร 
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  5. กำรประกันตัวผู้ต้องหำหลักฐำนที่ต้องน ำมำใช้ในกำรประกันตัวผู้ต้องหำ คือ โฉนดที่ดิน เงินสด
หรือบุคคลที่เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนต ำแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป กรณีนี้คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม
2546 ให้ถือปฏิบัติไม่ให้ข้ำรำชกำรประกันตัวผู้ต้องหำในคดีละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 

 4.7 งานพิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ (พดส.) 

  วัตถุประสงค์ 
- รู้และบอก สิทธิเด็ก สำเหตุ กำรป้องกัน 
- กำรปฏิบัติต่อเด็กในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และในส่วนที่ไม่เก่ียวกับคดี 
- กำรสงเครำะห์และคุ้มครองสวัสดิภำพของเด็กตำม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 
- กำรปฏิบัติและกำรคุ้มครองสิทธิสตรี กฎหมำยเกี่ยวกับถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว 
- แนวทำงกำรปฏิบัติในคดีเก่ียวกับเพศของเด็กและสตรี 

  ความหมายของสหวิชาชีพ 

  สหวิชาชีพ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีควำมรู้ มีทักษะและควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่แตกต่ำงกัน  
มำท ำงำนร่วมกันเพ่ือมุ่งสู่กำรแก้ปัญหำร่วมกันอย่ำงมีระบบและเป็นกระบวนกำรอยู่บนพ้ืนฐำนของเป้ำหมำย
และวัตถุประสงค์เดียวกันโดยกำรประเมิน สภำพปัญหำ มีกำรวำงแผน และปฏิบัติงำนร่วมกัน ชึ่งจะมีกำร
ติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกันอย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมรับผิดชอบร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบสิ้นกระบวนกำร 
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  ตัวบทกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 
  พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ฯลฯ  
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  ตัวบทกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 
  พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ฯลฯ  
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บทที่ 3 
ความรู้ที่สนับสนุนงานป้องกันและปราบปราม 

 3.1 การเขียนรายงานในหน้าที่ต ารวจ 
  จุดประสงค์ในการเรียนการสอน  
  1. เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมเข้ำใจในหลักกำรของข้อควำมที่ปรำกฏในรำยงำนที่ต้อง
สอดคล้องตรงกับ ข้อกฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่ง ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับต ำรวจ  
  2. เพ่ือให้ผู้ เข้ำรับกำรอบรม เขียนรำยงำนในหน้ำที่ต ำรวจได้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็ นไปตำมที่ 
กฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่ง ข้อบังคับ ที่ก ำหนด โดยเขียนรำยงำนได้ตรงวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทรำบเหตุกำรณ์และ
เรื่องรำว ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน หรือเพ่ือใช้เป็นพยำนหลักฐำนอ้ำงอิงพิสูจน์ควำมถูกต้องในกำร
ท ำงำน ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน หรือ เพ่ือเป็นพยำนหลักฐำนในชั้นสืบสวน สอบสวน และ ชั้นพิจำรณำ 
ของศำล หรือ กำรรวบรวมสถิติเปรียบเทียบต่ำงๆ 

  ลักษณะการเขียนรายงานที่ดี  
  1. ถูกแบบ 
  2. ถูกเนื้อหำ 
   2.1 ส่วนเหตุ 
   2.2 ส่วนควำมประสงค ์
   2.3 ส่วนสรุปควำม 
   2.4 ข้อควำมสมบูรณ์โดยละเอียด ให้ปรำกฏ ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร ท ำไม อย่ำงไร 
  3. ถูกต้องตำมหลักภำษำ อ่ำนง่ำย ใช้ค ำย่อ เว้นวรรคตอนอ่ำนไม่ขัดแย้งกัน 
  4. ถูกควำมนิยม 

  การเขียนรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานภายในหน่วยงาน  
  1. กำรเขียนรำยงำนข้อเท็จจริง (กำรเขียนบันทึกรำยงำน ปกติ) (ผนวก 1) 
  2. กำรเขียนรำยงำนเหตุเบื้องต้น (ผนวก 2) 
  3. กำรเขียนรำยงำนกำรสืบสวน (แบบ สส.1) (ผนวก 3)  

  การเขียนบันทึกจับกุม 
  1. กำรเขียนบันทึกจับกุม โดยมีหมำยจับ (ผนวก 4) 
  2. กำรเขียนบันทึกจับกุม โดยไม่มีหมำยจับ (ผนวก 5) 
  3. กำรเขียนบันทึกจับกุม โดยผู้ต้องหำเป็นเด็กหรือเยำวชน (ผนวก 6) 

  การเขียนบันทึกตรวจค้น  
  1. กำรเขียนบันทึกตรวจค้น โดยมีหมำยค้น (ผนวก 7) 
  2. กำรเขียนบันทึกตรวจค้น โดยไม่มีหมำยค้น (ผนวก 8) 

๖๕ 

 

  ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกต่างๆ 
  ผนวก 1  
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  ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกต่างๆ 
  ผนวก 1  
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  ผนวก 2 
แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติของสายตรวจ 

                                                                                          สถำนที่บันทึก 
.............................................................. 

วันที่ .......เดือน.......................พ.ศ................................. 
เรียน  รอง ผกก.ป./สวป.............................................. 

กระผมได้ออกปฏิบัติหน้ำที่ ระหว่ำงเวลำ................น. ถึงเวลำ..............น. ของวันนี้ (...................) 
ขอสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติของสำยตรวจ เพ่ือโปรดทรำบ ดังนี้ 

1. สำยตรวจปกติ นำยต ำรวจ....................... นำย ชั้นประทวน..................นำย จัดเป็นสำยตรวจ
รถยนต์ ...................................สำย สำยตรวจจักรยำนยนต์..................................สำย 

2. สำยตรวจเสริมระหว่ำงเวลำ.....................น. ถึงเวลำ......................น. จ ำนวน...............นำย 
จัดเป็นสำยตรวจรถจักรยำนยนต์..........................................สำย 

3. อำสำสมัครจ ำนวน......................นำย ตั้งแต่เวลำ.........................น. ถึงเวลำ.....................น. 
4. จัดสำยตรวจประจ ำเขตตรวจ ดังนี้ 

4.1 รถจักรยำนยนต์.......................................... ประจ ำเขตตรวจที่................................. 
4.2 รถจักรยำนยนต์.......................................... ประจ ำเขตตรวจที่................................. 
4.3 รถจักรยำนยนต์.......................................... ประจ ำเขตตรวจที่................................. 
4.4 รถจักรยำนยนต์.......................................... ประจ ำเขตตรวจที่................................. 
4.5 รถจักรยำนยนต์.......................................... ประจ ำเขตตรวจที่................................. 

 5. รักษำควำมปลอดภัย 
 5.1  ขบวน.............................................................. เวลำ............................................ น. 
 5.2  ขบวน.............................................................. เวลำ............................................ น. 
 5.3  ขบวน.............................................................. เวลำ............................................ น. 
          6. รักษำควำมสงบเรียบร้อยกำรชุมนุม 
 6.1 กลุ่ม............................. ณ บริเวณ.................................... เวลำ............................ น. 
 6.2 กลุ่ม............................. ณ บริเวณ.................................... เวลำ............................ น. 
 6.1 กลุ่ม............................. ณ บริเวณ.................................... เวลำ............................ น. 
 7. กำรเยี่ยมเยียนประชำชน 

ล ำดับ ผู้รับกำรเยี่ยมเยียนประชำชน ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ ผลที่ได้รับ 
     
     

 
 

๖๗ 

 

8. กำรตรวจสัมพันธ์ มีดังนี้ 
ล ำดับ ตรวจสัมพันธ์กับผู้ใด สถำนที่ เวลำ ลงชื่อผู้ที่ได้รับกำรตรวจสัมพันธ์ 

     
     
     

 
9. กำรระงับเหตุ จับกุม 

ล ำดับ ข้อหำ สถำนที่เกิดเหตุ ผลกำรปฏิบัติ 
    
    
    

 
10. ตั้งจุดตรวจค้น ดังนี้ 

ล ำดับ ก ำลังพล/ว.43 เวลำ/สถำนที ่ ผลกำรปฏิบัติ 
    
    
    
 

 ขอรับรองว่ำเป็นควำมจริง 
                                                   (ลงชื่อ)........................................... 
                                                           (............................................) 
                                                ต ำแหน่ง.............................................. 
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8. กำรตรวจสัมพันธ์ มีดังนี้ 
ล ำดับ ตรวจสัมพันธ์กับผู้ใด สถำนที่ เวลำ ลงชื่อผู้ที่ได้รับกำรตรวจสัมพันธ์ 

     
     
     

 
9. กำรระงับเหตุ จับกุม 

ล ำดับ ข้อหำ สถำนที่เกิดเหตุ ผลกำรปฏิบัติ 
    
    
    

 
10. ตั้งจุดตรวจค้น ดังนี้ 

ล ำดับ ก ำลังพล/ว.43 เวลำ/สถำนที ่ ผลกำรปฏิบัติ 
    
    
    
 

 ขอรับรองว่ำเป็นควำมจริง 
                                                   (ลงชื่อ)........................................... 
                                                           (............................................) 
                                                ต ำแหน่ง.............................................. 
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  ผนวก 3 
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 ผนวก 4  

 บันทึกการจับกุม                                                 
 บันทึกท่ี  ..................................................................... 

              วันที่ .............เดือน.....................พ.ศ......................... 
                   วันนี้  ( ......................)   เวลำประมำณ ......................น.   เจ้ำพนักงำนต ำรวจประกอบด้วย     
.......................................................................................... ....................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
             ได้ร่วมกันจับกุมตัว    
  1. นำย/นำง/น.ส.................................................................. อำยุ ......... ป ี    อยู่บ้ำนเลขท่ี 
.........หมู่ที่ ......... ต ำบล...................   อ ำเภอ.................  จงัหวัด..............หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
.............................................................     
  2. นำย/นำง/น.ส.................................................................. อำยุ ......... ป ี    อยู่บ้ำนเลขท่ี 
.........หมู่ที่ ......... ต ำบล...................   อ ำเภอ.................  จงัหวัด..............หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
.............................................................   
 พร้อมของกลำง
.......................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 จุดที่พบของกลำง
.......................................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................... ...............................................................................  
โดยแจ้งข้อกล่ำวหำว่ำให้ทรำบว่ำ 
................................................................................................................. ............................................................. 
เหตุในการจับ 

  จับตำมหมำยจับที่ ...................ลงวันที่ .......เดือน...................พ.ศ.............  ของศำล
....................................... ซึ่งพนักงำนต ำรวจผู้จับกุมได้แสดงตนต่อผู้ถูกจับกุมแล้ว 
 เป็นผู้ถูกจับกระท ำควำมผิดซึ่งหน้ำดังบัญญัติไว้ใน มำตรำ 80  แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ 
        เมื่อพบผู้ถูกจับโดยมีพฤติกำรณ์อันควรสงสัยว่ำน่ำจะก่อเหตุร้ำยให้เกิดภยันตรำยแก่บุคคล  
หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนโดยมีเครื่องมือ  อำวุธ หรือวัตถุอย่ำงอ่ืนอันสำมำรถใช้ในกำรกระท ำควำมผิด 
        เมื่อมีเหตุที่จะออกหมำยจับผู้ถูกจับ ตำมมำตรำ 66 (2) แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ  แต่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อำจขอให้ศำลออกหมำยจับผู้ถูกจับได้ 

๗๙ 

 

 เป็นกำรจับผู้ต้องหำหรือจ ำเลยที่หลบหนีหรือจะหลบหนีในระหว่ำงปล่อยตัวชั่วครำว ตำม
มำตรำ117 แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
  บุคคลที่ถูกจับตำมหมำยจับหลบหนีหรือมีผู้ช่วยให้หลบหนีไปได้  ตำมมำตรำ 65   แห่ง
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
 เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้จับกุมได้แจ้งให้ผู้ถูกจับกุมทรำบว่ำมีสิทธิ ดังนี้ 
 1. มีสิทธิที่จะไม่ให้กำรหรือให้กำรก็ได้ และถ้อยค ำของผู้ถูกจับนั้นอำจใช้เป็นพยำนหลักฐำนในกำร
พิจำรณำคดีได้ 
 2. สิทธิที่จะพบปรึกษำทนำยควำมหรือให้ผู้ที่จะเป็นทนำยควำมเป็นกำรเฉพำะตัว 

3. สิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้ำพนักงำนแจ้งให้ญำติหรือผู้ที่ไว้วำงใจทรำบถึงกำรจับกุม   และสถำนที่ที่ถูก
ควบคุมในโอกำสแรก                

4. สิทธิให้ทนำยควำมหรือผู้ซึ่งตนไว้วำงใจเข้ำฟังกำรสอบปำกค ำของตนได้ในชั้นสอบสวน 
 5. สิทธิได้รับกำรเยี่ยมหรือติดต่อกับญำติได้ตำมสมควร 
 6. สิทธิได้รับกำรรักษำพยำบำลโดยเร็วเมื่อเกิดกำรเจ็บป่วย 
 เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้จับได้น ำตัวผู้ถูกจับไปยังที่ท ำกำรของสถำนีต ำรวจภูธรเมืองสุโขทัย ซึ่งเป็นที่ท ำกำร
ของพนักงำนสอบสวน แห่งท้องที่ที่ถูกจับ ผู้รับผิดชอบโดยทันที 
 เมื่อไปถึงที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวน เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้จับได้แจ้งข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูกจับทรำบอีก 
ครั้งหนึ่ง  ซึ่งผู้ถูกจับทรำบและเข้ำใจข้อกล่ำวหำดีแล้วโดยตลอด 

 เป็นกรณีที่มีหมำยจับ  เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้จับได้แจ้งให้ผู้ถูกจับทรำบ และอ่ำนข้อควำมในหมำยจับ 
ให้ผู้ถูกจับฟังแล้ว 
      ผู้ถูกจับทรำบข้อกล่ำวหำ  รำยละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งกำรจับ  และสิทธิของผู้ถูกจับดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว 
     ไม่ยอมให้กำร  

ให้กำร รับสำรภำพ ปฏิเสธ 
สถำนที่จับกุม  ...................................................................................  วันที่ .......เดือน.....................

พ.ศ..................เวลำประมำณ ..............................น.  
 อนึ่ง   ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ครั้งนี้   เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้จับได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย  โดยมิได้จูงใจ      
ให้ค ำม่ันสัญญำ  บังคับ  ขู่เข็ญ  ให้สัญญำ  หลอกลวง  ทรมำน  หรือท ำให้ผู้หนึ่งผู้ใด  ได้รับอันตรำยแก่กำย
และจิตใจ  หรือท ำให้ทรัพย์สินของผู้หนึ่งผู้ใดเสียหำย  สูญหำย  เสื่อมค่ำหรือไร้รำคำ แต่อย่ำงใด 

ได้อ่ำนบันทึกนี้ให้ผู้ถูกจับฟังและให้อ่ำนเองแล้วรับรองว่ำถูกต้องตำมควำมเป็นจริง  พร้อมได้มอบ
ส ำเนำบันทึกกำรจับให้ผู้ถูกจับไว้  คนละ 1 ฉบับแล้ว  จึงให้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
                                                    (ลงชื่อ)                           ผู้ถูกจับ/รับมอบบันทึกแล้ว  
                                                    (ลงชื่อ)                           ผู้จับกุม/บันทึก/อ่ำน/มอบบันทึกแล้ว 
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 เป็นกำรจับผู้ต้องหำหรือจ ำเลยที่หลบหนีหรือจะหลบหนีในระหว่ำงปล่อยตัวชั่วครำว ตำม
มำตรำ117 แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
  บุคคลที่ถูกจับตำมหมำยจับหลบหนีหรือมีผู้ช่วยให้หลบหนีไปได้  ตำมมำตรำ 65   แห่ง
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
 เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้จับกุมได้แจ้งให้ผู้ถูกจับกุมทรำบว่ำมีสิทธิ ดังนี้ 
 1. มีสิทธิที่จะไม่ให้กำรหรือให้กำรก็ได้ และถ้อยค ำของผู้ถูกจับนั้นอำจใช้เป็นพยำนหลักฐำนในกำร
พิจำรณำคดีได้ 
 2. สิทธิที่จะพบปรึกษำทนำยควำมหรือให้ผู้ที่จะเป็นทนำยควำมเป็นกำรเฉพำะตัว 

3. สิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้ำพนักงำนแจ้งให้ญำติหรือผู้ที่ไว้วำงใจทรำบถึงกำรจับกุม   และสถำนที่ที่ถูก
ควบคุมในโอกำสแรก                

4. สิทธิให้ทนำยควำมหรือผู้ซึ่งตนไว้วำงใจเข้ำฟังกำรสอบปำกค ำของตนได้ในชั้นสอบสวน 
 5. สิทธิได้รับกำรเยี่ยมหรือติดต่อกับญำติได้ตำมสมควร 
 6. สิทธิได้รับกำรรักษำพยำบำลโดยเร็วเมื่อเกิดกำรเจ็บป่วย 
 เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้จับได้น ำตัวผู้ถูกจับไปยังที่ท ำกำรของสถำนีต ำรวจภูธรเมืองสุโขทัย ซึ่งเป็นที่ท ำกำร
ของพนักงำนสอบสวน แห่งท้องที่ที่ถูกจับ ผู้รับผิดชอบโดยทันที 
 เมื่อไปถึงที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวน เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้จับได้แจ้งข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูกจับทรำบอีก 
ครั้งหนึ่ง  ซึ่งผู้ถูกจับทรำบและเข้ำใจข้อกล่ำวหำดีแล้วโดยตลอด 

 เป็นกรณีที่มีหมำยจับ  เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้จับได้แจ้งให้ผู้ถูกจับทรำบ และอ่ำนข้อควำมในหมำยจับ 
ให้ผู้ถูกจับฟังแล้ว 
      ผู้ถูกจับทรำบข้อกล่ำวหำ  รำยละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งกำรจับ  และสิทธิของผู้ถูกจับดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว 
     ไม่ยอมให้กำร  

ให้กำร รับสำรภำพ ปฏิเสธ 
สถำนที่จับกุม  ...................................................................................  วันที่ .......เดือน.....................

พ.ศ..................เวลำประมำณ ..............................น.  
 อนึ่ง   ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ครั้งนี้   เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้จับได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย  โดยมิได้จูงใจ      
ให้ค ำม่ันสัญญำ  บังคับ  ขู่เข็ญ  ให้สัญญำ  หลอกลวง  ทรมำน  หรือท ำให้ผู้หนึ่งผู้ใด  ได้รับอันตรำยแก่กำย
และจิตใจ  หรือท ำให้ทรัพย์สินของผู้หนึ่งผู้ใดเสียหำย  สูญหำย  เสื่อมค่ำหรือไร้รำคำ แต่อย่ำงใด 

ได้อ่ำนบันทึกนี้ให้ผู้ถูกจับฟังและให้อ่ำนเองแล้วรับรองว่ำถูกต้องตำมควำมเป็นจริง  พร้อมได้มอบ
ส ำเนำบันทึกกำรจับให้ผู้ถูกจับไว้  คนละ 1 ฉบับแล้ว  จึงให้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
                                                    (ลงชื่อ)                           ผู้ถูกจับ/รับมอบบันทึกแล้ว  
                                                    (ลงชื่อ)                           ผู้จับกุม/บันทึก/อ่ำน/มอบบันทึกแล้ว 
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ผนวก 5 

บันทึกการจับกุม 
     บันทึกท่ี  .................................................................. 

                  วันที่ .............เดือน.....................พ.ศ........................ 
                     วันนี้  ( ......................)   เวลำประมำณ ......................น.   เจ้ำพนักงำนต ำรวจประกอบด้วย     
....................................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
            ได้ร่วมกันจับกุมตัว    
  1. นำย/นำง/น.ส.................................................................. อำยุ ......... ป ี    อยู่บ้ำนเลขท่ี 
.........หมู่ที่ ......... ต ำบล...................   อ ำเภอ.................  จงัหวัด..............หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
........................    
  2. นำย/นำง/น.ส.................................................................. อำยุ ......... ป ี    อยู่บ้ำนเลขท่ี 
.........หมู่ที่ ......... ต ำบล...................   อ ำเภอ.................  จงัหวัด..............หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน
......................... 
 พร้อมของกลำง
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 
 จุดที่พบของกลำง
........................................................................................ ......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
โดยแจ้งข้อกล่ำวหำว่ำให้ทรำบว่ำ 
..........................................................................................................................  
เหตุในการจับ 

           จับตำมหมำยจับที่ ...................ลงวันที่ .......เดือน...................พ.ศ.............  ของศำล
....................................... ซึ่งพนักงำนต ำรวจ       ผู้จับกุมได้แสดงตนต่อผู้ถูกจับกุมแล้ว 
     เป็นผู้ถูกจับกระท ำควำมผิดซึ่งหน้ำดังบัญญัติไว้ใน มำตรำ 80  แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ 
                         เมื่อพบผู้ถูกจับโดยมีพฤติกำรณ์อันควรสงสัยว่ำน่ำจะก่อเหตุร้ำยให้เกิดภยันตรำยแก่บุคคล  
หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนโดยมีเครื่องมือ  อำวุธ หรือวัตถุอย่ำงอ่ืนอันสำมำรถใช้ในกำรกระท ำควำมผิด 
                         เมื่อมีเหตุที่จะออกหมำยจับผู้ถูกจับ    ตำมมำตรำ 66 (2)    แห่งประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ  แต่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อำจขอให้ศำลออกหมำยจับผู้ถูกจับได้ 

๘๑ 

 

             เป็นกำรจับผู้ต้องหำหรือจ ำเลยที่หลบหนีหรือจะหลบหนีในระหว่ำงปล่อยตัวชั่วครำว ตำม
มำตรำ117 แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
                         บุคคลที่ถูกจับตำมหมำยจับหลบหนีหรือมีผู้ช่วยให้หลบหนีไปได้  ตำมมำตรำ 65   แห่ง
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
 เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้จับกุมได้แจ้งให้ผู้ถูกจับกุมทรำบว่ำมีสิทธิ ดังนี้ 
  1.  มีสิทธิที่จะไม่ให้กำรหรือให้กำรก็ได้ และถ้อยค ำของผู้ถูกจับนั้นอำจใช้เป็นพยำนหลักฐำนในกำร
พิจำรณำคดีได้ 
 2.  สิทธิที่จะพบปรึกษำทนำยควำมหรือให้ผู้ที่จะเป็นทนำยควำมเป็นกำรเฉพำะตัว 

3.  สิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้ำพนักงำนแจ้งให้ญำติหรือผู้ที่ไว้วำงใจทรำบถึงกำรจับกุม   และสถำนที่ที่ถูก
ควบคุมในโอกำสแรก 

4.  สิทธิให้ทนำยควำมหรือผู้ซึ่งตนไว้วำงใจเข้ำฟังกำรสอบปำกค ำของตนได้ในชั้นสอบสวน 
 5.  สิทธิได้รับกำรเยี่ยมหรือติดต่อกับญำติได้ตำมสมควร 
 6.  สิทธิได้รับกำรรักษำพยำบำลโดยเร็วเมื่อเกิดกำรเจ็บป่วย 
 เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้จับได้น ำตัวผู้ถูกจับ  ไปยังที่ท ำกำรของสถำนีต ำรวจภูธรเมืองสุโขทัย   ซึ่งเป็นที่ท ำ
กำรของพนักงำนสอบสวน          แห่งท้องที่ท่ีถูกจับ              ผู้รับผิดชอบโดยทันที 
 เมื่อไปถึงที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวน เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้จับได้แจ้งข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูกจับทรำบอีก 
ครั้งหนึ่ง  ซึ่งผู้ถูกจับทรำบและเข้ำใจข้อกล่ำวหำดีแล้วโดยตลอด 
               เป็นกรณีที่มีหมำยจับ  เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้จับได้แจ้งให้ผู้ถูกจับทรำบ และอ่ำนข้อควำมใน
หมำยจับให้ผู้ถูกจับฟังแล้ว 

(2) 
 ผู้ถูกจับทรำบข้อกล่ำวหำ  รำยละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งกำรจับ  และสิทธิของผู้ถูกจับดังกล่ำวข้ำงต้น
แล้ว 
                ไม่ยอมให้กำร  

      ให้กำร  รับสำรภำพ  ปฏิเสธ 
สถำนที่จับกุม  ...................................................................................  วันที่ .......เดือน.....................

พ.ศ..................เวลำประมำณ ..............................น.  
 อนึ่ง   ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ครั้งนี้   เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้จับได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย  โดยมิได้จูงใจ      
ให้ค ำม่ันสัญญำ  บังคับ  ขู่เข็ญ  ให้สัญญำ  หลอกลวง  ทรมำน  หรือท ำให้ผู้หนึ่งผู้ใด  ได้รับอันตรำยแก่กำย
และจิตใจ  หรือท ำให้ทรัพย์สินของผู้หนึ่งผู้ใดเสียหำย  สูญหำย  เสื่อมค่ำหรือไร้รำคำ แต่อย่ำงใด 

ได้อ่ำนบันทึกนี้ให้ผู้ถูกจับฟังและให้อ่ำนเองแล้วรับรองว่ำถูกต้องตำมควำมเป็นจริง  พร้อมได้มอบ
ส ำเนำบันทึกกำรจับให้ผู้ถูกจับไว้  คนละ 1 ฉบับแล้ว  จึงให้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
                                                (ลงชื่อ)                                  ผู้ถูกจับ/รับมอบบันทึกแล้ว  
                                               (ลงชื่อ)                                ผู้จับกุม/บันทึก/อ่ำน/มอบบันทึกแล้ว 
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๘๑ 

 

             เป็นกำรจับผู้ต้องหำหรือจ ำเลยที่หลบหนีหรือจะหลบหนีในระหว่ำงปล่อยตัวชั่วครำว ตำม
มำตรำ117 แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
                         บุคคลที่ถูกจับตำมหมำยจับหลบหนีหรือมีผู้ช่วยให้หลบหนีไปได้  ตำมมำตรำ 65   แห่ง
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
 เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้จับกุมได้แจ้งให้ผู้ถูกจับกุมทรำบว่ำมีสิทธิ ดังนี้ 
  1.  มีสิทธิที่จะไม่ให้กำรหรือให้กำรก็ได้ และถ้อยค ำของผู้ถูกจับนั้นอำจใช้เป็นพยำนหลักฐำนในกำร
พิจำรณำคดีได้ 
 2.  สิทธิที่จะพบปรึกษำทนำยควำมหรือให้ผู้ที่จะเป็นทนำยควำมเป็นกำรเฉพำะตัว 

3.  สิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้ำพนักงำนแจ้งให้ญำติหรือผู้ที่ไว้วำงใจทรำบถึงกำรจับกุม   และสถำนที่ที่ถูก
ควบคุมในโอกำสแรก 

4.  สิทธิให้ทนำยควำมหรือผู้ซึ่งตนไว้วำงใจเข้ำฟังกำรสอบปำกค ำของตนได้ในชั้นสอบสวน 
 5.  สิทธิได้รับกำรเยี่ยมหรือติดต่อกับญำติได้ตำมสมควร 
 6.  สิทธิได้รับกำรรักษำพยำบำลโดยเร็วเมื่อเกิดกำรเจ็บป่วย 
 เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้จับได้น ำตัวผู้ถูกจับ  ไปยังที่ท ำกำรของสถำนีต ำรวจภูธรเมืองสุโขทัย   ซึ่งเป็นที่ท ำ
กำรของพนักงำนสอบสวน          แห่งท้องที่ท่ีถูกจับ              ผู้รับผิดชอบโดยทันที 
 เมื่อไปถึงที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวน เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้จับได้แจ้งข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูกจับทรำบอีก 
ครั้งหนึ่ง  ซึ่งผู้ถูกจับทรำบและเข้ำใจข้อกล่ำวหำดีแล้วโดยตลอด 
               เป็นกรณีที่มีหมำยจับ  เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้จับได้แจ้งให้ผู้ถูกจับทรำบ และอ่ำนข้อควำมใน
หมำยจับให้ผู้ถูกจับฟังแล้ว 

(2) 
 ผู้ถูกจับทรำบข้อกล่ำวหำ  รำยละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งกำรจับ  และสิทธิของผู้ถูกจับดังกล่ำวข้ำงต้น
แล้ว 
                ไม่ยอมให้กำร  

      ให้กำร  รับสำรภำพ  ปฏิเสธ 
สถำนที่จับกุม  ...................................................................................  วันที่ .......เดือน.....................

พ.ศ..................เวลำประมำณ ..............................น.  
 อนึ่ง   ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ครั้งนี้   เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้จับได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย  โดยมิได้จูงใจ      
ให้ค ำม่ันสัญญำ  บังคับ  ขู่เข็ญ  ให้สัญญำ  หลอกลวง  ทรมำน  หรือท ำให้ผู้หนึ่งผู้ใด  ได้รับอันตรำยแก่กำย
และจิตใจ  หรือท ำให้ทรัพย์สินของผู้หนึ่งผู้ใดเสียหำย  สูญหำย  เสื่อมค่ำหรือไร้รำคำ แต่อย่ำงใด 

ได้อ่ำนบันทึกนี้ให้ผู้ถูกจับฟังและให้อ่ำนเองแล้วรับรองว่ำถูกต้องตำมควำมเป็นจริง  พร้อมได้มอบ
ส ำเนำบันทึกกำรจับให้ผู้ถูกจับไว้  คนละ 1 ฉบับแล้ว  จึงให้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
                                                (ลงชื่อ)                                  ผู้ถูกจับ/รับมอบบันทึกแล้ว  
                                               (ลงชื่อ)                                ผู้จับกุม/บันทึก/อ่ำน/มอบบันทึกแล้ว 
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๘๒ 

 

ผนวก 6 
บันทึกการจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นเด็กหรือเยาวชน 

สถานที่ท าบันทึก 
............................................................................................................................. .............................................. 
วัน/เดือน/ปี ท่ีบันทึก 
...........................................................................................................................................................................  
วัน/เดือน/ปี ท่ีจับกุม 
................................................................................................................... ........................................................ 
สถานที่จับกุม 
............................................................................................................................. .............................................. 
เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้จับ ………………………………………………..………………………………………………………………. 
............................................................................................................................. .............................................. 
......................................................................................................................................................... .................. 
ได้แจ้งแก่ผู้ที่ถูกจับตามรายชื่อข้างล่างว่าเขาต้องถูกจับ 
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
ได้แจ้งให้ผู้ถูกจับ ทราบว่า 

๑. ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้กำรหรือให้กำรก็ได้ 
๒. ถ้อยค ำของผู้ถูกจับนั้นอำจใช้เป็นพยำนหลักฐำนในกำรพิจำรณำคดีได้ 
๓. ผู้ถูกจับมีสิทธิจะพบและปรึกษำทนำยหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนำยควำม 
๔. ถ้ำผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญำติ หรือผู้ซึ่งตนไว้วำงใจทรำบถึงกำรจับกุมที่สำมำรถ

ด ำเนินกำรได้โดยสะดวกและไม่เป็นกำรขัดขวำงกำรจับหรือกำรควบคุมถูกจับ หรือท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัย
แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เจ้ำพนักงำนสำมำรถอนุญำตให้ผู้ถูกจับด ำเนินกำรได้ตำมสมควรแก่กรณี 

 
 
เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้จับได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบว่า  
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................... .......................................................................................................  
  

๘๓ 

 

ผู้ถูกจับรับทราบสิทธิแล้ว  (    ) ไม่ขอด ำเนินกำรตำมข้อ 4 
 (    ) ขอด ำเนินกำรตำมข้อ 4 และได้ด ำเนินกำรเรียบร้อย 
 (    ) ขอให้กำรรับว่ำเป็นบุคคลตำมหมำยจับ และยังไม่เคยถูกด ำเนินคดีนี้มำก่อน  
ในการจับกุมผู้ต้องหาครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุมได้กระท าไปตามอ านาจและหน้าที่ โดย 
    มีหมำยจับ 

 มีค ำสั่งศำล 
 กระท ำควำมผิดซึ่งหน้ำดังได้บัญญัติไว้ในมำตรำ 80 
 มีพฤติกำรณ์อันควรสงสัยว่ำผู้นั้นน่ำจะก่อเหตุร้ำยให้เกิดภยันตรำยแก่บุคคลหรือ

ทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อำวุธหรือวัตถุอย่ำงอ่ืนอันสำมำรถอำจใช้ในกำรกระท ำควำมผิด 
 เมื่อมีเหตุที่จะออกหมำยจับบุคคลนั้นตำมมำตรำ 66 (2) แต่มีควำมจ ำเป็น

เร่งด่วนที่ไม่อำจขอให้ศำลออกหมำยจับบุคคลนั้นได้ 
 เป็นกำรจับกุมผู้ต้องหำหรือจ ำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่ำงถูกปล่อย

ชั่วครำว ตำมมำตรำ 117 
การปฏิบัติของเจ้าพนักงานผู้จับต่อเด็กหรือเยาวชนผู้ถูกจับ กระท าโดย (ม.69) 
    แจ้งแก่เด็กหรือเยำวชนว่ำเขำต้องถูกจับ 

 แจ้งข้อกล่ำวหำรวมทั้งสิทธิตำมกฎหมำยให้ทรำบ 
 กรณีมีหมำยจับได้แสดงต่อผู้ถูกจับ 
 น ำตัวไปยังที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวนแห่งท้องที่ท่ีถูกจับทันที 
 แจ้งเหตุแห่งกำรจับกุมให้บิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง บุคคลหรือผู้แทนองค์กำร               

ซ่ึงเด็กหรอืเยำวชนอำศัยอยู่ดว้ย กรณีอยู่ด้วยในขณะจับกุม / ในโอกำสแรกเท่ำที่สำมำรถท ำได้ 
ท ำบันทึกกำรจับกุม  โดยแจ้งข้อกล่ำวหำและรำยละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งกำรจับให้ผู้ถูกจับ

ทรำบ และได้กระท ำต่อหน้ำ ผู้ปกครอง บุคคลหรือผู้แทนองค์กำรซึ่งเด็กหรือเยำวชนอยู่ด้วย  ในกรณีที่ขณะท ำ
บันทึกมีบุคคลดังกล่ำวอยู่ด้วย 

ในกำรจับกุมและควบคุมได้กระท ำโดยละมุนละม่อม  โดยค ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์
และไม่เป็นกำรประจำนมิได้ใช้วิธีกำรเกินกว่ำที่จ ำเป็นเพ่ือป้องกันกำรหลบหนีหรือเพ่ือควำมปลอดภั ยของเด็ก
หรือเยำวชนผู้ถูกจับหรือบุคคลอ่ืน และมิได้ใช้เครื่องพันธนำกำรแก่เด็ก 
  เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจผู้จับได้อ่ำนบันทึกให้ผู้ถูกจับฟังแล้วและผู้ถูกจับได้อ่ำนด้วยตนเองแล้ว รับว่ำ
ถูกต้องและได้มอบส ำเนำบันทึก  กำรจับกุมให้แก่ผู้ถูกจับเรียบร้อย จึงให้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

 (ลงชื่อ)...................................................................ผู้ต้องหำ 
(ลงชื่อ) ..................................................................ผู้ปกครอง (ถ้ำมี) 

(ลงชื่อ) .............................................ผู้จับกุม  (ลงชื่อ) .........................................ผู้จับกุม 
(ลงชื่อ) .............................................ผู้จับกุม  (ลงชื่อ) .........................................ผู้จับกุม 

      (ลงชื่อ) .............................................ผู้จับกุม  (ลงชื่อ) ...................................... ผู้จับกุม/บันทึก 
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ผู้ถูกจับรับทราบสิทธิแล้ว  (    ) ไม่ขอด ำเนินกำรตำมข้อ 4 
 (    ) ขอด ำเนินกำรตำมข้อ 4 และได้ด ำเนินกำรเรียบร้อย 
 (    ) ขอให้กำรรับว่ำเป็นบุคคลตำมหมำยจับ และยังไม่เคยถูกด ำเนินคดีนี้มำก่อน  
ในการจับกุมผู้ต้องหาครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุมได้กระท าไปตามอ านาจและหน้าที่ โดย 
    มีหมำยจับ 

 มีค ำสั่งศำล 
 กระท ำควำมผิดซึ่งหน้ำดังได้บัญญัติไว้ในมำตรำ 80 
 มีพฤติกำรณ์อันควรสงสัยว่ำผู้นั้นน่ำจะก่อเหตุร้ำยให้เกิดภยันตรำยแก่บุคคลหรือ

ทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อำวุธหรือวัตถุอย่ำงอ่ืนอันสำมำรถอำจใช้ในกำรกระท ำควำมผิด 
 เมื่อมีเหตุที่จะออกหมำยจับบุคคลนั้นตำมมำตรำ 66 (2) แต่มีควำมจ ำเป็น

เร่งด่วนที่ไม่อำจขอให้ศำลออกหมำยจับบุคคลนั้นได้ 
 เป็นกำรจับกุมผู้ต้องหำหรือจ ำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่ำงถูกปล่อย

ชั่วครำว ตำมมำตรำ 117 
การปฏิบัติของเจ้าพนักงานผู้จับต่อเด็กหรือเยาวชนผู้ถูกจับ กระท าโดย (ม.69) 
    แจ้งแก่เด็กหรือเยำวชนว่ำเขำต้องถูกจับ 

 แจ้งข้อกล่ำวหำรวมทั้งสิทธิตำมกฎหมำยให้ทรำบ 
 กรณีมีหมำยจับได้แสดงต่อผู้ถูกจับ 
 น ำตัวไปยังที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวนแห่งท้องที่ท่ีถูกจับทันที 
 แจ้งเหตุแห่งกำรจับกุมให้บิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง บุคคลหรือผู้แทนองค์กำร               

ซ่ึงเด็กหรอืเยำวชนอำศัยอยู่ดว้ย กรณีอยู่ด้วยในขณะจับกุม / ในโอกำสแรกเท่ำที่สำมำรถท ำได ้
ท ำบันทึกกำรจับกุม  โดยแจ้งข้อกล่ำวหำและรำยละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งกำรจับให้ผู้ถูกจับ

ทรำบ และได้กระท ำต่อหน้ำ ผู้ปกครอง บุคคลหรือผู้แทนองค์กำรซึ่งเด็กหรือเยำวชนอยู่ด้วย  ในกรณีที่ขณะท ำ
บันทึกมีบุคคลดังกล่ำวอยู่ด้วย 

ในกำรจับกุมและควบคุมได้กระท ำโดยละมุนละม่อม  โดยค ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์
และไม่เป็นกำรประจำนมิได้ใช้วิธีกำรเกินกว่ำที่จ ำเป็นเพ่ือป้องกันกำรหลบหนีหรือเพ่ือควำมปลอดภั ยของเด็ก
หรือเยำวชนผู้ถูกจับหรือบุคคลอ่ืน และมิได้ใช้เครื่องพันธนำกำรแก่เด็ก 
  เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจผู้จับได้อ่ำนบันทึกให้ผู้ถูกจับฟังแล้วและผู้ถูกจับได้อ่ำนด้วยตนเองแล้ว รับว่ำ
ถูกต้องและได้มอบส ำเนำบันทึก  กำรจับกุมให้แก่ผู้ถูกจับเรียบร้อย จึงให้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

 (ลงชื่อ)...................................................................ผู้ต้องหำ 
(ลงชื่อ) ..................................................................ผู้ปกครอง (ถ้ำมี) 

(ลงชื่อ) .............................................ผู้จับกุม  (ลงชื่อ) .........................................ผู้จับกุม 
(ลงชื่อ) .............................................ผู้จับกุม  (ลงชื่อ) .........................................ผู้จับกุม 

      (ลงชื่อ) .............................................ผู้จับกุม  (ลงชื่อ) ...................................... ผู้จับกุม/บันทึก 
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ผนวก 7 

บันทึกการตรวจค้น   
      สถำนที่บันทึก....................................................... 
                วันที่................เดือน...........................พ.ศ......................... 
  บันทึกนี้ท ำข้ึนไว้เป็นหลักฐำนเพ่ือแสดงว่ำ  วันนี้  (....................)  เวลำ...............................น. 
เจ้ำพนักงำนต ำรวจ   โดยมี......................................ต ำแหน่ง...............................................พร้อมด้วย
..................................................................................................................................... ..................................... 
....................................................................................................................กับพวกดังรำยชื่อตำมท้ำยบันทึกนี้ 
ได้ร่วมกันน ำหมำยค้นของศำล.........................  ที.่.........../.............ลงวันที่..........เดือน................พ.ศ.................. 
มำเพ่ือท ำกำรตรวจค้นบ้ำนของ......................................เลขที่..............หมู่..................ถนน.................................. 
ต ำบล..........................อ ำเภอ..............................จังหวัด.............................มำถึงบ้ำนพบ..................................... 
อยู่บ้ำนเลขท่ีดังกล่ำว    จึงได้แจ้งข้อควำมในหมำยให้ทรำบและส่งหมำยให้ตรวจดูแล้ว ก่อนท ำกำรตรวจค้น 
เจ้ำพนักงำนต ำรวจทุกนำยได้แสดงควำมบริสุทธิ์ให้.....................................เจ้ำของบ้ำน หรือผู้ครอบครองดูจน
เป็นที่น่ำพอใจแล้วจึงท ำกำรตรวจค้น   โดยมีเจ้ำของบ้ำนหรือผู้ครอบครองเป็นผู้ยินยอม และเป็นผู้น ำพำตรวจ
ค้นบ้ำน และบริเวณบ้ำนตลอดเวลำกำรตรวจค้น  
ผลกำรตรวจค้น............................................................................................................................. ........................ 
................................................................................................................................................. ............................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ได้เสร็จสิ้นกำรตรวจค้น  เวลำ...........................น.  หลังท ำกำรตรวจค้นเสร็จสิ้น  เจ้ำพนักงำนต ำรวจทุกนำยได้
แสดงควำมบริสุทธิ์ให้......................................................เจ้ำของบ้ำนหรือผู้ครอบครองดูจนเป็นท่ีน่ำพอใจอีก
ครั้งหนึ่งแล้วเหตุเกิด............................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. .............................................. 
  อนึ่งในกำรตรวจค้น  /  จับกุมครั้งนี้  เจ้ำพนักงำนต ำรวจทุกนำยได้กระท ำไปตำมอ ำนำจ
หน้ำที่  มิได้บังคับขู่เข็ญ  ท ำอันตรำยแก่กำยหรือจิตใจผู้ใด  หรือท ำให้ทรัพย์สินของผู้ใดเสียหำย  สูญหำยหรือ
เสื่อมค่ำแต่ประกำรใด  อีกทั้งมิได้เรียกร้องเอำทรัพย์สินจำกผู้ใดมำเป็นประโยชน์ส่วนตนแต่อย่ำงใด  อ่ำนให้ฟัง
แล้วรับว่ำถูกต้อง  จึงให้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
                                          (  ลงชื่อ  )..................................................เจ้ำของบ้ำน / ผู้ต้องหำ / น ำตรวจค้น 

(  ลงชื่อ  )..................................................ผู้ตรวจค้น / จับกุม 
(  ลงชื่อ  ).................................................. พยำน / ตรวจคน้ 
(  ลงชื่อ  )...................................................พยำน 
(  ลงชื่อ  )...................................................พยำน 
(  ลงชื่อ  )...................................................พยำน  
(  ลงชื่อ  )...................................................พยำน / บันทึก / อ่ำน 

๘๕ 

 

บัญชีทรัพย์ประกอบบันทกึการตรวจค้น 
ล าดับ รายการทรัพย์สิน จ านวน/น้ าหนัก ราคา สภาพ/ต าหนิ จุดที่พบ หมายเหตุ 

       

  ข้ำฯ ขอรับรองว่ำทรัพย์ตำมรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นทรัพย์ที่ผู้ตรวจค้นพบและยึดไว้ตำม
บันทึกกำรตรวจค้นและหมำยค้นของศำล..................ที.่.........../.............ลงวันที่........เดือน........พ.ศ.........จริง 
           อ่ำนให้ฟังแล้วรับว่ำถูกต้อง จึงให้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
     (ลงชื่อ)............................................................ผู้ครอบครอง/ผู้น ำกำรตรวจค้น 
     (ลงชื่อ)............................................................ผู้ตรวจค้น/บันทึก/อ่ำน 
     (ลงชื่อ)............................................................ผู้ตรวจค้น 
 (ลงชื่อ)......................................................พยำน(ถ้ำมี) (ลงชื่อ)........................................................พยำน(ถ้ำมี) 
                      
  
 
 
 
 
 

 
 

 ได้รับส ำเนำบันทึกกำรตรวจค้นนีไ้ว้แล้ว 

 (ลงช่ือ)....................................เจ้ำบ้ำนหรือผู้ครอบครองสถำนท่ี 
 (..................................) 
 .........../................./............ 
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บัญชีทรัพย์ประกอบบันทกึการตรวจค้น 
ล าดับ รายการทรัพย์สิน จ านวน/น้ าหนัก ราคา สภาพ/ต าหนิ จุดที่พบ หมายเหตุ 

       

  ข้ำฯ ขอรับรองว่ำทรัพย์ตำมรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นทรัพย์ที่ผู้ตรวจค้นพบและยึดไว้ตำม
บันทึกกำรตรวจค้นและหมำยค้นของศำล..................ที.่.........../.............ลงวันที่........เดือน........พ.ศ.........จริง 
           อ่ำนให้ฟังแล้วรับว่ำถูกต้อง จึงให้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
     (ลงชื่อ)............................................................ผู้ครอบครอง/ผูน้ ำกำรตรวจค้น 
     (ลงชื่อ)............................................................ผู้ตรวจค้น/บันทึก/อ่ำน 
     (ลงชื่อ)............................................................ผู้ตรวจค้น 
 (ลงชื่อ)......................................................พยำน(ถ้ำมี) (ลงชื่อ)........................................................พยำน(ถ้ำมี) 
                      
  
 
 
 
 
 

 
 

 ได้รับส ำเนำบันทึกกำรตรวจค้นนีไ้ว้แล้ว 

 (ลงช่ือ)....................................เจ้ำบ้ำนหรือผู้ครอบครองสถำนท่ี 
 (..................................) 
 .........../................./............ 
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  ผนวก 8 

บันทึกการค้นโดยไม่มีหมายค้น 
สถำนที่บันทึก....................................... 

          วันที่..................เดือน............................พ.ศ.................. 
 วันนี้ (............................)  เวลำประมำณ..................น.  เจ้ำพนักงำนต ำรวจ คือ
........................................  ต ำแหน่ง.......................................เป็นหัวหน้ำในกำรค้น  พร้อมด้วยเจ้ำพนักงำน
ต ำรวจ คือ.................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................... ....................รวม...................นำย        
ได้ร่วมกันค้น.............................................................เลขที.่..............หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย............................. 
ถนน..................................ต ำบล....................................อ ำเภอ.................................จังหวดั................................. 
เหตุที่เจ้ำพนักงำนต ำรวจได้ร่วมกันตรวจค้นที่สถำนที่ดังกล่ำว  เนื่องจำกมีเหตุที่จะเข้ำค้นได้โดยไม่ต้องมีหมำย
ค้น  คือ 
      เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมำจำกข้ำงในที่รโหฐำน   หรือมีเสียง  หรือพฤติกำรณ์อ่ืนใดอันแสดงได้ว่ำมี
เหตุร้ำยเกิดข้ึนในที่รโหฐำนนั้น 
               เมื่อปรำกฏควำมผิดซึ่งหน้ำก ำลังกระท ำลงในที่รโหฐำน 

               เมื่อบุคคลที่ได้กระท ำควำมผิดซึ่งหน้ำ ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้ำไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้น ควรสงสัย
ว่ำได้เข้ำไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐำนนั้น 
               เมื่อมีพยำนหลักฐำนตำมสมควรว่ำสิ่งของที่มีไว้เป็นควำมผิดหรือได้มำโดยกำรกระท ำควำมผิดหรือ
ได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือจะใช้ในกำรกระท ำควำมผิด หรืออำจเป็นพยำนหลักฐำนพิสูจน์กำรกระท ำควำมผิดได้ซ่อน
หรอือยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่ำเนื่องจำกกำรเนิ่นช้ำกว่ำจะเอำหมำยค้นมำได้สิ่งของนั้นจะถูก
โยกย้ำยหรือท ำลำยเสียก่อน 
                เมื่อที่รโหฐำนนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้ำบ้ำน    และกำรจับนั้นมีหมำยจับหรือจับตำมมำตรำ 78   
แห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
เจ้ำพนักงำนต ำรวจได้แสดงนำม  ต ำแหน่ง  และได้สั่งให้  นำย/นำง/นำงสำว...................................อำยุ..........ปี    
ซึ่งเป็น           เจ้ำของ              คนซึ่งอยู่ในนั้น                ผู้รักษำสถำนที่ซึ่งจะค้น 
ยินยอมและเชื้อเชิญให้เข้ำไปโดยมิหวงห้ำม  อีกทั้งให้ควำมสะดวกตำมสมควรทุกประกำรในอันที่จะจัดกำรค้น 
ก่อนลงมือค้นเจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้ค้นได้แสดงควำมบริสุทธิ์ให้ นำย/นำง/นำงสำว................................... 
ดูจนเป็นที่พอใจแล้วจึงได้ค้นต่อหน้ำ  นำย/นำง/นำงสำว..................................................................................... 

เริ่มค้นเมื่อวันที่................................................................เวลำ.................................น. 
 

๘๗ 

 

ผลกำรตรวจค้นปรำกฏว่ำ.....................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................... ....................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 โดยเจ้ำของ  ผู้ครอบครองสถำนที่ที่ท ำกำรตรวจค้น หรือพยำน ได้ตรวจดูสิ่งของที่ค้นได้ดังกล่ำวแล้ว  
รับรองว่ำเป็นสิ่งของที่ค้นได้จำกสถำนที่และจุดที่ค้นพบดังกล่ำวจริง  เจ้ำพนักงำนต ำรวจจึงได้ยึด  และจัดกำร
ห่อบรรจุหีบห่อตีตรำไว้   หรือท ำเครื่องหมำยไว้เป็นส ำคัญแล้ว     เสร็จสิ้นกำรค้นเวลำ..................................น.    
ของวันเดียวกันได้ หลังจำกค้นแล้วได้แสดงควำมบริสุทธิ์    ให้ผู้น ำกำรค้น/พยำนดูจนพอใจอีกครั้ง   จึงท ำ
บันทึกกำรค้นต่อหน้ำผู้น ำกำรตรวจค้น/พยำนดังกล่ำว 

อนึ่ง   ในกำรค้นครั้งนี้เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้ค้นมิได้กระท ำกำรใดๆ   ให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับอันตรำยแก่กำย   
หรือจิตใจ แต่อย่ำงใด  หรือท ำให้ทรัพย์สินของผู้ใดเสียหำย  สูญหำย  เสื่อมค่ำ  ไร้รำคำ หรือกระจัดกระจำย
แต่ประกำรใด  และมิได้ยึดเอำหรือเรียกร้องเอำทรัพย์สินใดๆ  มำเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืนแต่อย่ำงใด 
 เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้ค้นได้บันทึกรำยละเอียดแห่งกำรค้น  และจัดท ำบัญชีสิ่งของที่ค้นได้ไว้แล้ว  และ
จะรีบส่งบันทึกและบัญชีดังกล่ำวพร้อมสิ่งของที่ยึดมำไปยัง  สถำนีต ำรวจภูธรเมืองสุโขทัย  เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
      เป็นกรณีกำรค้นโดยไม่มีหมำย ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 94 (4)               
เจ้ำพนักงำนต ำรวจ ได้มอบส ำเนำบันทึกกำรตรวจค้น  และบัญชีสิ่งของที่ได้จำกกำรค้น  อย่ำงน้อย 1 ชุด   
ให้แก่นำย/นำง/นำงสำว.................................................................................................รับไว้เรียบร้อยแล้ว 
 ได้อ่ำนบันทึกนี้ให้ฟังแล้วรับรองว่ำถูกต้องตำมควำมเป็นจริง  จึงให้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
   ลงชื่อ..............................................................................เจ้ำของ/ผู้ครอบครองสถำนที่ 
                                      (...........................................................................) 
   ลงชื่อ.........................................................................คนซึ่งอยู่ใน/ผู้รักษำสถำนที่ที่ค้น 
                                     (...........................................................................) 
   ลงชื่อ....................................................................................ผู้แทน/พยำน 
                                      (...........................................................................)    
   ลงชื่อ....................................................................................พยำน 
                                        (...........................................................................) 

ลงชื่อ....................................................................................ผู้ค้น 
ลงชื่อ....................................................................................ผู้ค้น 
ลงชื่อ................................................................... .................ผู้ค้น 
ลงชื่อ....................................................................................ผู้ค้น/บันทึก/อ่ำน 
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ผลกำรตรวจค้นปรำกฏว่ำ.....................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................... ....................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 โดยเจ้ำของ  ผู้ครอบครองสถำนที่ที่ท ำกำรตรวจค้น หรือพยำน ได้ตรวจดูสิ่งของที่ค้นได้ดังกล่ำวแล้ว  
รับรองว่ำเป็นสิ่งของที่ค้นได้จำกสถำนที่และจุดที่ค้นพบดังกล่ำวจริง  เจ้ำพนักงำนต ำรวจจึงได้ยึด  และจัดกำร
ห่อบรรจุหีบห่อตีตรำไว้   หรือท ำเครื่องหมำยไว้เป็นส ำคัญแล้ว     เสร็จสิ้นกำรค้นเวลำ..................................น.    
ของวันเดียวกันได้ หลังจำกค้นแล้วได้แสดงควำมบริสุทธิ์    ให้ผู้น ำกำรค้น/พยำนดูจนพอใจอีกครั้ง   จึงท ำ
บันทึกกำรค้นต่อหน้ำผู้น ำกำรตรวจค้น/พยำนดังกล่ำว 

อนึ่ง   ในกำรค้นครั้งนี้เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้ค้นมิได้กระท ำกำรใดๆ   ให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับอันตรำยแก่กำย   
หรือจิตใจ แต่อย่ำงใด  หรือท ำให้ทรัพย์สินของผู้ใดเสียหำย  สูญหำย  เสื่อมค่ำ  ไร้รำคำ หรือกระจัดกระจำย
แต่ประกำรใด  และมิได้ยึดเอำหรือเรียกร้องเอำทรัพย์สินใดๆ  มำเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืนแต่อย่ำงใด 
 เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้ค้นได้บันทึกรำยละเอียดแห่งกำรค้น  และจัดท ำบัญชีสิ่งของที่ค้นได้ไว้แล้ว  และ
จะรีบส่งบันทึกและบัญชีดังกล่ำวพร้อมสิ่งของที่ยึดมำไปยัง  สถำนีต ำรวจภูธรเมืองสุโขทัย  เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
      เป็นกรณีกำรค้นโดยไม่มีหมำย ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 94 (4)               
เจ้ำพนักงำนต ำรวจ ได้มอบส ำเนำบันทึกกำรตรวจค้น  และบัญชีสิ่งของที่ได้จำกกำรค้น  อย่ำงน้อย 1 ชุด   
ให้แก่นำย/นำง/นำงสำว.................................................................................................รับไว้เรียบร้อยแล้ว 
 ได้อ่ำนบันทึกนี้ให้ฟังแล้วรับรองว่ำถูกต้องตำมควำมเป็นจริง  จึงให้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
   ลงชื่อ..............................................................................เจ้ำของ/ผู้ครอบครองสถำนที่ 
                                      (...........................................................................) 
   ลงชื่อ.........................................................................คนซึ่งอยู่ใน/ผู้รักษำสถำนที่ที่ค้น 
                                     (...........................................................................) 
   ลงชื่อ....................................................................................ผู้แทน/พยำน 
                                      (...........................................................................)    
   ลงชื่อ....................................................................................พยำน 
                                        (...........................................................................) 

ลงชื่อ....................................................................................ผู้ค้น 
ลงชื่อ....................................................................................ผู้ค้น 
ลงชื่อ................................................................... .................ผู้ค้น 
ลงชื่อ....................................................................................ผู้ค้น/บันทึก/อ่ำน 
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บัญชีสิ่งของที่ได้จากการค้น 
สถำนที่บันทึก....................................... 

          วันที่..................เดือน............................พ.ศ.................. 
 สถำนที่ค้น  ............................................................  เลขที.่..........หมู่ที.่........ตรอก/ซอย........................ 
ถนน..................................ต ำบล....................................อ ำเภอ......................................จังหวัด........................... 
ล าดับ รายการ จ านวน จุดที่ค้นพบ หมายเหตุ 

1.     
2.     
3.     

 เจ้ำพนักงำนต ำรวจได้ยึดสิ่งของตำมบัญชี  จ ำนวน....................................................รำยกำร 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรสิ่งของ  จ ำนวน.........รำยกำร  ตำมบัญชีรำยละเอียดที่เจ้ำพนักงำนต ำรวจ 
ได้จัดท ำขึ้นเป็นสิ่งของที่เจ้ำพนักงำนต ำรวจได้ค้นพบใน...............................................................เลขที่...............
หมู่ที.่...............ตรอก/ซอย...................................ถนน.................................ต ำบล/แขวง.....................................
อ ำเภอ/เขต......................................จังหวัด...................................... 
ข้ำพเจ้ำเป็น             เจ้ำของ           ผู้ครอบครองสถำนที่          บุคคลในครอบครัว 
                           บุคคลอื่นซึ่งเจ้ำพนักงำนต ำรวจได้ร้องขอมำเป็นพยำน 
ซึ่งเจ้ำพนักงำนต ำรวจจึงได้ค้น  ยึด  และจัดกำรห่อบรรจุหีบห่อตีตรำไว้  หรือท ำเครื่องหมำยไว้เป็นส ำคัญ  
และจัดท ำ  บัญชีต่อหน้ำข้ำพเจ้ำจริง    
 

 ได้อ่ำนบันทึกนี้ให้ นำย/นำง/นำงสำว..........................................................................ฟังแล้วรับรองว่ำ
ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง  จึงให้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 

             ลงชื่อ.............................................................................เจ้ำของ/ผู้ครอบครองสถำนที่ 
ลงชื่อ....................................................................................บุคคลในครอบครัว 

 ลงชื่อ................................................................................... .พยำน 
ลงชื่อ....................................................................................ผู้ค้น             
ลงชื่อ....................................................................................ผู้ค้น            
ลงชื่อ....................................................................................ผู้ค้น 
ลงชื่อ....................................................................................ผู้ค้น/บันทึก/อ่ำน 

หมำยเหตุ    เจ้ำบ้ำนหรือผู้ครอบครองสถำนที่ไม่ยอมลงลำยมือชื่อ  จึงบันทึกไว้ 
                               ลงชื่อ....................................................................................ผู้บนัทึก 
 
 

๘๙ 

 

บันทึกแสดงเหตุผลที่เข้าค้นโดยไม่มีหมายค้น 
สถานที่บันทึก....................................... 

                วันที.่.............เดือน..............................พ.ศ.................. 
เรื่อง     แสดงเหตุผลท่ีท าให้สามารถเข้าค้นได้ 
เรียน    นำย/นำง/นำงสำว..............................................................................ผู้ครอบครองสถำนที่ที่ถูกค้น 
 

ด้วยเมื่อวันที่................เดือน...........................พ.ศ..................  เวลำประมำณ.............................น. 
เจ้ำพนักงำนต ำรวจคือ...................................................................  ต ำแหน่ง............................................... 
เป็นหัวหน้ำในกำรค้น  พร้อมด้วยเจ้ำพนักงำนต ำรวจที่มีรำยชื่อแนบท้ำยบันทึกกำรค้น  รวม................คน 
ได้เข้ำค้น..................................................................เลขที.่...........หมู่ที.่...........ตรอก/ซอย........................... 
ถนน............................ต ำบล................................อ ำเภอ..................................จังหวัด................................. 
 เนื่องจำกมีพยำนหลักฐำนตำมสมควรว่ำ ( สิ่งของตำมมำตรำ 92 (4) )............................................ 
.............................................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ......................... 
 ได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น  ประกอบทั้ง 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................ ..
............................................................................................................................. ......................... 
ซึ่งเป็นเหตุอันควรเชื่อว่ำ    เนื่องจำกกำรเนิ่นช้ำกว่ำจะเอำหมำยค้นมำได้    สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ำย   หรือ
ท ำลำยเสียก่อน     ซึ่งเป็นเหตุยกเว้นให้เจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจมีอ ำนำจค้นในที่รโหฐำนได้โดยไม่
ต้องมีหมำยค้น  ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 92 (4) 
 รำยละเอียดแห่งกำรค้นปรำกฏตำมส ำเนำบันทึกกำรค้น      และส ำเนำบัญชีทรัพย์ที่ได้จำกกำรค้น 
ซึ่งได้ส่งมำพร้อมหนังสือนี้แล้ว  เอกสำรรวม................................แผ่น 
 

         ขอแสดงควำมนับถือ 
                                     ลงชื่อ.................................................................ผู้ค้น          
                                           (................................................................) 
                                    ต ำแหน่ง..............................................................               
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บันทึกแสดงเหตุผลที่เข้าค้นโดยไม่มีหมายค้น 
สถานที่บันทึก....................................... 

                วันที.่.............เดือน..............................พ.ศ.................. 
เรื่อง     แสดงเหตุผลท่ีท าให้สามารถเข้าค้นได้ 
เรียน    นำย/นำง/นำงสำว..............................................................................ผู้ครอบครองสถำนที่ที่ถูกค้น 
 

ด้วยเมื่อวันที่................เดือน...........................พ.ศ..................  เวลำประมำณ.............................น. 
เจ้ำพนักงำนต ำรวจคือ...................................................................  ต ำแหน่ง............................................... 
เป็นหัวหน้ำในกำรค้น  พร้อมด้วยเจ้ำพนักงำนต ำรวจที่มีรำยชื่อแนบท้ำยบันทึกกำรค้น  รวม................คน 
ได้เข้ำค้น..................................................................เลขที.่...........หมู่ที.่...........ตรอก/ซอย........................... 
ถนน............................ต ำบล................................อ ำเภอ..................................จังหวัด................................. 
 เนื่องจำกมีพยำนหลักฐำนตำมสมควรว่ำ ( สิ่งของตำมมำตรำ 92 (4) )............................................ 
.............................................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ......................... 
 ได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น  ประกอบทั้ง 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................ ..
............................................................................................................................. ......................... 
ซึ่งเป็นเหตุอันควรเชื่อว่ำ    เนื่องจำกกำรเนิ่นช้ำกว่ำจะเอำหมำยค้นมำได้    สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ำย   หรือ
ท ำลำยเสียก่อน     ซึ่งเป็นเหตุยกเว้นให้เจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจมีอ ำนำจค้นในที่รโหฐำนได้โดยไม่
ต้องมีหมำยค้น  ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 92 (4) 
 รำยละเอียดแห่งกำรค้นปรำกฏตำมส ำเนำบันทึกกำรค้น      และส ำเนำบัญชีทรัพย์ที่ได้จำกกำรค้น 
ซึ่งได้ส่งมำพร้อมหนังสือนี้แล้ว  เอกสำรรวม................................แผ่น 
 

         ขอแสดงควำมนับถือ 
                                     ลงชื่อ.................................................................ผู้ค้น          
                                           (................................................................) 
                                    ต ำแหน่ง..............................................................               
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๙๐ 

 

                                 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ………………………………..            โทรศัพท์  …………………………………………….                     
ที่      ……………………………                            วันที่………………………………………………     
เรื่อง   รำยงำนเหตุผล  และผลกำรค้นโดยไม่มีหมำยค้น 
เรียน  (ผู้บังคับบัญชำเหนือตนขึ้นไป 1 ชั้น) 

 ด้วยเมื่อวันที่................เดือน......................พ.ศ...............  เวลำประมำณ.........................น. 
เจ้ำพนักงำนต ำรวจคือ...................................................................  ต ำแหน่ง................................................. 
เป็นหัวหน้ำในกำรค้น  พร้อมด้วยเจ้ำพนักงำนต ำรวจที่มีรำยชื่อแนบท้ำยบันทึกกำรค้น  รวม...................คน 
ได้เข้ำค้น..................................................................เลขที.่...........หมู่ที.่...........ตรอก/ซอย............................. 
ถนน............................ต ำบล................................อ ำเภอ..................................จังหวัด................................... 
  ซึ่งมี  นำย/นำง/นำงสำว.......................................................................อำยุ.....................ป ี
เป็นเจ้ำของบ้ำน/ผู้ครอบครองสถำนที่  โดยไม่มีหมำยค้น เนื่องจำกมีพยำนหลักฐำนตำมสมควรว่ำ  ( สิ่งของ
ตำมมำตรำ 92 (4) ).................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ............................................ 
ซึ่งเป็นเหตุอันควรเชื่อว่ำ    เนื่องจำกกำรเนิ่นช้ำกว่ำจะเอำหมำยค้นมำได้    สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ำย   หรือ
ท ำลำยเสียก่อน     ซึ่งเป็นเหตุยกเว้นให้เจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจมีอ ำนำจค้นในที่รโหฐำนได้โดย 
ไม่ต้องมีหมำยค้น  ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 92 (4)   
  เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้ค้นได้มอบส ำเนำบันทึกกำรค้น   บัญชีสิ่งของที่ได้จำกกำรค้น    และ
บันทึกแสดงเหตุผลในกำรค้นโดยไม่มีหมำยค้น  ให้กับ นำย/นำง/นำงสำว.................................................... 
ไว้เรียบร้อยแล้ว 

รำยละเอียดแห่งกำรค้นปรำกฏตำมส ำเนำบันทึกกำรค้น    และส ำเนำบัญชีทรัพย์ที่ได้จำก 
กำรค้นซึ่งได้ส่งมำพร้อมหนังสือนี้แล้ว  เอกสำรรวม................................แผ่น 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
                                                 ลงชื่อ..................................................................ผู้ค้น 
                                                       (.................................................................) 
                                                ต ำแหน่ง.............................................................. 
 
  
 
 
 

๙๑ 

 

 
 
     

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ……………………………….. โทรศัพท์ …………………………………………….  
ที ่…………………………… วันที…่……………………………………………  
เรื่อง รำยงำนเหตุผล และผลกำรค้นโดยไม่มีหมำยค้น 
เรียน (ผู้บังคับบัญชำเหนือตนขึ้นไป 1 ชั้น) 
 ด้วยเมื่อวันที่................เดือน......................พ.ศ............... เวลำประมำณ.........................น. 
เจ้ำพนักงำนต ำรวจคือ................................................................... ต ำแหน่ง................................................. 
เป็นหัวหน้ำในกำรค้น พร้อมด้วยเจ้ำพนักงำนต ำรวจที่มีรำยชื่อแนบท้ำยบันทึกกำรค้น รวม...................คน 
ได้เข้ำค้น..................................................................เลขที.่...........หมู่ที่............ตรอก/ซอย............................. 
ถนน............................ต ำบล................................อ ำเภอ..................................จังหวัด................................... 
  ซึ่งม ีนำย/นำง/นำงสำว.......................................................................อำยุ.....................ปี 
เป็นเจ้ำของบ้ำน/ผู้ครอบครองสถำนที่ โดยไม่มีหมำยค้น เนื่องจำกมีพยำนหลักฐำนตำมสมควรว่ำ ( สิ่งของตำม
มำตรำ 92 (4) ).......................................................................................................................... .............. 
.......................................................................................................................................... ............................... 
ซ่ึงเป็นเหตุอันควรเชื่อว่ำ เนื่องจำกกำรเนิ่นช้ำกว่ำจะเอำหมำยค้นมำได้ สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ำย หรือท ำลำย
เสียก่อน ซึ่งเป็นเหตุยกเว้นให้เจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจมีอ ำนำจค้นในที่รโหฐำนได้โดย 
ไม่ต้องมีหมำยค้น ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 92 (4)  
  เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้ค้นได้มอบส ำเนำบันทึกกำรค้น บัญชีสิ่งของที่ได้จำกกำรค้น และบันทึกแสดง
เหตุผลในกำรค้นโดยไม่มีหมำยค้น ให้กับ นำย/นำง/นำงสำว.................................................... 
ไว้เรียบร้อยแล้ว 
รำยละเอียดแห่งกำรค้นปรำกฏตำมส ำเนำบันทึกกำรค้น และส ำเนำบัญชีทรัพย์ที่ได้จำก 
กำรค้นซึ่งได้ส่งมำพร้อมหนังสือนี้แล้ว เอกสำรรวม................................แผ่น 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

                             ลงชือ่..................................................................ผู้ค้น 
                              (.................................................................) 
                    ต ำแหน่ง.............................................................. 
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๙๑ 

 

 
 
     

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ……………………………….. โทรศัพท์ …………………………………………….  
ที ่…………………………… วันที…่……………………………………………  
เรื่อง รำยงำนเหตุผล และผลกำรค้นโดยไม่มีหมำยค้น 
เรียน (ผู้บังคับบัญชำเหนือตนขึ้นไป 1 ชั้น) 
 ด้วยเมื่อวันที่................เดือน......................พ.ศ............... เวลำประมำณ.........................น. 
เจ้ำพนักงำนต ำรวจคือ................................................................... ต ำแหน่ง................................................. 
เป็นหัวหน้ำในกำรค้น พร้อมด้วยเจ้ำพนักงำนต ำรวจที่มีรำยชื่อแนบท้ำยบันทึกกำรค้น รวม...................คน 
ได้เข้ำค้น..................................................................เลขที.่...........หมู่ที่............ตรอก/ซอย............................. 
ถนน............................ต ำบล................................อ ำเภอ..................................จังหวัด................................... 
  ซึ่งม ีนำย/นำง/นำงสำว.......................................................................อำยุ.....................ปี 
เป็นเจ้ำของบ้ำน/ผู้ครอบครองสถำนที่ โดยไม่มีหมำยค้น เนื่องจำกมีพยำนหลักฐำนตำมสมควรว่ำ ( สิ่งของตำม
มำตรำ 92 (4) ).......................................................................................................................... .............. 
.......................................................................................................................................... ............................... 
ซึ่งเป็นเหตุอันควรเชื่อว่ำ เนื่องจำกกำรเนิ่นช้ำกว่ำจะเอำหมำยค้นมำได้ สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ำย หรือท ำลำย
เสียก่อน ซึ่งเป็นเหตุยกเว้นให้เจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจมีอ ำนำจค้นในที่รโหฐำนได้โดย 
ไม่ต้องมีหมำยค้น ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 92 (4)  
  เจ้ำพนักงำนต ำรวจผู้ค้นได้มอบส ำเนำบันทึกกำรค้น บัญชีสิ่งของที่ได้จำกกำรค้น และบันทึกแสดง
เหตุผลในกำรค้นโดยไม่มีหมำยค้น ให้กับ นำย/นำง/นำงสำว.................................................... 
ไว้เรียบร้อยแล้ว 
รำยละเอียดแห่งกำรค้นปรำกฏตำมส ำเนำบันทึกกำรค้น และส ำเนำบัญชีทรัพย์ที่ได้จำก 
กำรค้นซึ่งได้ส่งมำพร้อมหนังสือนี้แล้ว เอกสำรรวม................................แผ่น 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

                             ลงชือ่..................................................................ผู้ค้น 
                              (.................................................................) 
                    ต ำแหน่ง.............................................................. 
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 การรักษาสถานที่เกิดเหตุในหน้าที่ของสายตรวจ 

  ความรู้ทั่วไปในการรักษาสถานที่เกิดเหตุในหน้าที่ของสายตรวจ 
  ควำมหมำยของสถำนที่เกิดเหตุ 

  หมำยถึงสถำนที่ที่มีกำรกระท ำผิดเกิดขึ้น และสำมำรถหำพยำนวัตถุได้ด้วยซึ่งจะท ำให้ผู้ที่ไปตรวจ
สถำนที่เกิดเหตุสำมำรถอ่ำนสภำพของสถำนที่เกิดเหตุได้ว่ำใครควรจะเป็นผู้กระผิด ท ำอย่ำงไรด้วยวิธีกำรใด 
เมื่อเวลำอะไร และประสงค์ต่ออะไร 

  ควำมส ำคัญของกำรรักษำสถำนที่เกิดเหตุ 
- เป็นแหล่งข้อมูลที่น ำไปสู่กำรสืบสวน สอบสวน เพ่ือให้ทรำบหรือรู้ตัวผู้กระท ำผิด น ำไปสู่กำร
สืบสวนจับกุม  
- เป็นกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนของพนักงำนสอบสวน เพ่ือใช้เป็นพยำนหลักฐำนในชั้นศำล  
- เป็นกำรประโยชน์ ในกำรตรวจสถำนที่เกิดเหตุของเจ้ำหน้ำที่วิทยำกำรต ำรวจ 
- เป็นประโยชน์ในกำรตัดสินใจและสั่งกำร วิเครำะห์เหตุกำรณ์ของผู้บังคับบัญชำ  
- เป็นกำรป้องกันเหตุซ้ ำซ้อนที่อำจเกิดข้ึน 
- เป็นกำรป้องกันกำรท ำลำยพยำนหลักฐำน  

 
แนวทางการปฏิบัติในการรักษาสถานที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ 

๙๓ 

 

  หลักกำรปฏิบัติในกำรรักษำสถำนที่เกิดเหตุ 
- ก่อนเกิดเหตุ 
- ขณะเกิดเหตุ 
- หลังเกิดเหตุ (เมือ่เสร็จสิ้นภำรกิจรักษำสถำนที่เกิดเหตุ) 
- กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ 

  หลักกำรปฏิบัติก่อนเกิดเหตุ 
๑. ผู้บังคับบัญชำต้องอบรม ปล่อยแถวสำยตรวจ พร้อมกับสอดแทรกควำมรู้เกี่ยวกับกำรรักษำ

สถำนที่เกิดเหตอุอกปฏิบัติหน้ำที่  
  ๒. ต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ในกำรออกตรวจ 

    ๒.๑ รถยนต์สำยตรวจ ต้องมีอุปกรณ์ สำยกั้นที่เกิดเหตุ, กรวยยำงสีส้ม, ถุงมือ, ผ้ำปิดจมูก, ไฟฉำย, 
เครื่องเปล่งเสียง,อุปกรณ์พยำบำลเบื้องต้น, กระบอง เป็นต้น ซึ่งจะต้องเก็บอุปกรณ์ไว้ในกระเป๋ำ ที่สำมำรถ
เคลื่อนที่ได้สะดวก และพร้อมในกำรน ำไปใช้    
   ๒.๒ สำยตรวจที่เป็นสำยตรวจรถจักรยำนยนต์ ต้องมีอุปกรณ์ประจ ำกำย, อำวุธปืน, วิทยุสื่อสำร
ที่มีคุณภำพ, ถุงมือ, ผ้ำปิดจมูก, ไฟฉำย, กระบอง และเครื่องมือสื่อสำร(โทรศัพท์) ในรูปแบบสมำร์ทโฟนที่
สำมำรถบันทึกภำพและส่งภำพตำมช่องทำงสื่อสำร เช่น ไลน์ ได้สะดวกและรวดเร็ว 
   ๒.๓ สำยตรวจเดินเท้ำ ต้องมีอุปกรณ์ประจ ำกำยเช่นเดียวสำยตรวจรถจักรยำนยนต์  
  ๓. มีกำรซักซ้อมกำรปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอของสำยตรวจในกำรรักษำสถำนที่เกิดเหตุ  
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๙๓ 

 

  หลักกำรปฏิบัติในกำรรักษำสถำนที่เกิดเหตุ 
- ก่อนเกิดเหตุ 
- ขณะเกิดเหตุ 
- หลังเกิดเหตุ (เมือ่เสร็จสิ้นภำรกิจรักษำสถำนที่เกิดเหตุ) 
- กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ 

  หลักกำรปฏิบัติก่อนเกิดเหต ุ
๑. ผู้บังคับบัญชำต้องอบรม ปล่อยแถวสำยตรวจ พร้อมกับสอดแทรกควำมรู้เกี่ยวกับกำรรักษำ

สถำนที่เกิดเหตอุอกปฏิบัติหน้ำที่  
  ๒. ต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ในกำรออกตรวจ 

    ๒.๑ รถยนต์สำยตรวจ ต้องมีอุปกรณ์ สำยกั้นที่เกิดเหตุ, กรวยยำงสีส้ม, ถุงมือ, ผ้ำปิดจมูก, ไฟฉำย, 
เครื่องเปล่งเสียง,อุปกรณ์พยำบำลเบื้องต้น, กระบอง เป็นต้น ซึ่งจะต้องเก็บอุปกรณ์ไว้ในกระเป๋ำ ที่สำมำรถ
เคลื่อนที่ได้สะดวก และพร้อมในกำรน ำไปใช้    
   ๒.๒ สำยตรวจที่เป็นสำยตรวจรถจักรยำนยนต์ ต้องมีอุปกรณ์ประจ ำกำย, อำวุธปืน, วิทยุสื่อสำร
ที่มีคุณภำพ, ถุงมือ, ผ้ำปิดจมูก, ไฟฉำย, กระบอง และเครื่องมือสื่อสำร(โทรศัพท์) ในรูปแบบสมำร์ทโฟนที่
สำมำรถบันทึกภำพและส่งภำพตำมช่องทำงสื่อสำร เช่น ไลน์ ได้สะดวกและรวดเร็ว 
   ๒.๓ สำยตรวจเดินเท้ำ ต้องมีอุปกรณ์ประจ ำกำยเช่นเดียวสำยตรวจรถจักรยำนยนต์  
  ๓. มีกำรซักซ้อมกำรปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอของสำยตรวจในกำรรักษำสถำนที่เกิดเหตุ  
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๙๔ 

 

  หลักกำรปฏิบัติขณะเกิดเหต ุ
๑. เมื่อได้รับแจ้งเหตุต้องรีบไปยังสถำนที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด ตำมก ำหนดกรอบระยะเวลำเดินทำง ไป

ถึงท่ีเกิดเหต ุ
๒. สำยตรวจที่ถึงสถำนท่ีเกิดเหตุให้ท ำหน้ำที่เป็นผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ 
๓. กำรจัดก ำลังและประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๔. กำรปิดล้อมและรักษำสถำนที่เกิดเหตุ  
๕. กำรซักถำมพยำน และเหตุกำรณ์เบื้องต้น ว่ำรู้เบื้องต้นว่ำใคร ท ำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่ำงไร  
๖. ค้นหำ ดูแลและจัดกำรพยำนที่เกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงรอให้กำรต่อพนักงำนสอบสวน 

และผู้บังคับบัญชำ 
๗. กำรบันทึกภำพในที่เกิดเหตุ โดยบันทึกในภำพมุมกว้ำงให้เห็นสถำนที่เกิดเหตุได้ทั่วถึง และภำพ

ตรง จุดเกิดเหตุ จุดที่พบวัตถุพยำน ของกลำง หรือสภำพศพ และอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคดี 
  ภำพแสดงถึงกำรรักษำสถำนที่เกิดเหตุของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หลักกำรปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นกำรรักษำสถำนที่เกิดเหตุ 

๑. กำรเสร็จสิ้นกำรรักษำสถำนที่เกิดเหตุ ก็ต่อเมื่อ       
   ๑.๑ พนักงำนสอบสวนเสร็จสิ้นภำรกิจหน้ำที่ในกำรตรวจสถำนที่เกิดเหตุ และสั่งกำรให้มีกำรเลิก
รักษำสถำนที่เกิดเหตุ           

   ๑.๒ ผู้บังคับบัญชำสูงสุดในที่เกิดเหตุได้สั่งกำรให้ยกเลิกรักษำสถำนที่เกิดเหตุ  

 

 

 

 

๙๕ 

 

  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ 
๑. รวบรวมรำยงำนของสำยตรวจ 
๒. ผู้บังคับบัญชำที่อบรมปล่อยแถวน ำข้อมูลที่ได้จำกรำยงำนมำวิเครำะห์ กำรปฏิบัติ แล้วน ำไปสู่กำร

ปรับปรุงแก้ไข  
๓. วำงแผน ก ำหนดภำรกิจในกำรปฏิบัติสำยตรวจทั้งในระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว  
๔. จัดท ำปฎิทินหรือแผนกำรปฏิบัติของสำยตรวจแต่ละรอบ  

  

ภำพแสดงกำรวิ เครำะห์  และ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ข อ ง
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจ 

 

 

 

    
    
  

 

  รูปแบบการรักษาสถานที่เกิดเหตุ 

  รูปแบบกำรรักษำสถำนท่ีเกิดเหตุ 

 คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ 
 คดีประทุษร้ำยต่อชีวิต 
 คดีอุบัติเหตุจรำจร 
 คดีเหตุระเบิด          

๑) กรณียังไม่ระเบิด          

๒) กรณรีะเบิด 
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๙๕ 

 

  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ 
๑. รวบรวมรำยงำนของสำยตรวจ 
๒. ผู้บังคับบัญชำที่อบรมปล่อยแถวน ำข้อมูลที่ได้จำกรำยงำนมำวิเครำะห์ กำรปฏิบัติ แล้วน ำไปสู่กำร

ปรับปรุงแก้ไข  
๓. วำงแผน ก ำหนดภำรกิจในกำรปฏิบัติสำยตรวจทั้งในระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว  
๔. จัดท ำปฎิทินหรือแผนกำรปฏิบัติของสำยตรวจแต่ละรอบ  

  

ภำพแสดงกำรวิ เครำะห์  และ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ข อ ง
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจ 

 

 

 

    
    
  

 

  รูปแบบการรักษาสถานที่เกิดเหตุ 

  รูปแบบกำรรักษำสถำนท่ีเกิดเหต ุ

 คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ 
 คดีประทุษร้ำยต่อชีวิต 
 คดีอุบัติเหตุจรำจร 
 คดีเหตุระเบิด          

๑) กรณียังไม่ระเบิด          

๒) กรณรีะเบิด 
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๙๖ 

 

  รูปแบบกำรรักษำสถำนท่ีเกิดเหตุคดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ 

๑. ให้รีบไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็ว และรีบรำยงำนเหตุกำรณ์เบื้องต้นโดยเร็ว  
๒. เมื่อถึงท่ีเกิดเหตุ ให้แนะน ำให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกไปจำกที่เกิดเหตุและ รักษำสถำนที่เกิดเหตุ 

ไว้ จนกว่ำพนักงำนสอบสวนสั่งให้ยกเลิกกำรปฏิบัติ หรือผู้มีอ ำนำจสูงสุดในที่เกิดเหต ุ
๓. ประชำสัมพันธ์ และห้ำมผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำไปยังที่เกิดเหตุ  
๔. อย่ำให้ผู้ใดท ำลำยวัตถุพยำน เช่น แตะต้องวัตถุพยำนที่มีผิวเรียบ โลหะและกระจกเฟอร์นิเจอร์  

ในสถำนเกิดเหตุ 
๕. ช่วยเหลือพนักงำนสอบสวนโดยสอบถำมเจ้ำของทรัพย์และพำหนะผู้รู้เห็นบริเวณที่เกิดเหตุ  เพ่ือ

ไปสู่กำรสกัดจับคนร้ำย 
๖. บันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องทั้งหมดซ่ึงเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ในคดี   

   ๖.๑ ผู้แจ้งเหตุ ๖.๒ ผู้พบเหตุ     
   ๖.๓ ผู้เสียหำย ๖.๔ ผู้กระท ำผิด    
   ๖.๕ ประจักษ์พยำน ๖.๖ ผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  

  รูปแบบกำรรักษำสถำนท่ีเกิดเหตุคดีประทุษร้ำยต่อชีวิต 

๑. ให้รีบไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็ว และรีบรำยงำนเหตุกำรณ์เบื้องต้นยังศูนย์วิทยุโดยเร็ว  
๒. เมื่อถึงที่เกิดเหตุ ให้ตรวจสอบว่ำผู้ถูกท ำร้ำยถึงแก่ชีวิตหรือไม่ หำกยังไม่เสียชีวิตให้รีบปฐม

พยำบำลช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วน ำส่งโรงพยำบำล 
๓. ให้รักษำสถำนที่เกิดเหตุ ห้ำมไมใ่ห้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำไปยังที่เกิดเหตุ  
๔. สอบถำมผู้เห็นเหตุกำรณ์ เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น และข้อมูลผู้กระท ำผิด แล้วแจ้งข้อมูล

คนร้ำยให้ศูนย์วิทยุทรำบโดยเร็ว  
๕. กรณีเกิดเหตุบนถนนที่มีกำรจรำจรหนำแน่นให้คู่ตรวจจัดกำรจรำจร ในเบื้องต้น  

  รูปแบบกำรรักษำสถำนที่เกิดเหตุคดีอุบัติเหตุจรำจร 

๑. ให้รีบไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็ว และรีบรำยงำนเหตุกำรณ์เบื้องต้นยังศูนย์วิทยุโดยเร็ว  
๒. เมื่อถึงที่เกิดเหตุ ให้ตรวจสอบว่ำผู้ว่ำประสบเหตุถึงแก่ชีวิตหรือไม่ หำกยังไม่เสียชีวิต  ให้รีบปฐม

พยำบำลช่วยเหลือเบื้องต้น แล้วน ำส่งโรงพยำบำลโดยเร็ว 
๓. ให้รักษำสถำนที่เกิดเหตุ ประชำสัมพันธ์ และห้ำมไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำไปยังที่เกิดเหตุ  
๔. จัดกำรและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรในเบื้องต้น  
๕. ในกรณีสถำนที่เกิดเหตุ มีกำรจรำจรหนำแน่นและมีควำมจ ำเป็นต้องเคลื่อนย้ำยยำนพำหนะออก

จำกที่เกิดเหตุ ให้แจ้งขออนุญำตร้อยเวรสอบสวนจัดท ำเครื่องหมำยและเคลื่อนย้ำยยำนพำหนะออกจำกจุดเกิดเหตุ 

 

๙๗ 

 

  รูปแบบกำรรักษำสถำนท่ีเกิดเหตุคดีเหตุระเบิด (กรณียังไม่ระเบิด) 

๑. ให้รีบไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็ว และรีบรำยงำนเหตุกำรณ์เบื้องต้นยังศูนย์วิทยุโดยเร็ว  
๒. ให้ประเมินสถำนกำรณ์ก่อนจะเข้ำจุดเกิดเหตุ ในกรณีเป็นพ้ืนที่  ภ .๙ และ ศชต .ให้เ พ่ิม  

ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษ 
๓. กันประชำชนและประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนออกห่ำงจำกจุดเกิดเหตุมำกที่สุด  
๔. อย่ำแตะต้องวัตถุระเบิด และห้ำมเคลื่อนย้ำยโดยเด็ดขำด 
๕. ขอสนับสนุนอุปกรณ์ที่สำมำรถสนับสนุนชุดเก็บกู้ (EOD) 
๖. แจ้งให้ศูนย์วิทยุ ขอสนับสนุนผู้ช ำนำญกำรเก่ียวกับวัตถุระเบิดมำด ำเนินกำร 
๗. ประชำสัมพันธ์ห้ำมไม่ให้มีกำรใช้วิทยุรับ–ส่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือวัตถุที่อำจท ำให้วงจรระเบิด 

ท ำงำน โดยเฉพำะพ้ืนที่ ภ.๙ และ ศชต.  
๘. จัดเตรียมเชือกกั้น กั้นบริเวณท่ีเกิดเหตุ โดยพิจำรณำตำมสภำพพ้ืนที่ให้เกิดควำมปลอดภัยสูงสุด  
๙. ให้รักษำสถำนที่เกิดเหตุ กั้นที่เกิดเหตุ จนกว่ำจะมีกำรเก็บกู้วัตถุเสร็จสิ้น และพนักงำนสอบสวน

ตรวจสถำนที่เกิดเหตุเรียบร้อย  

  รูปแบบกำรรักษำสถำนท่ีเกิดเหตุคดีเหตุระเบิด (กรณีระเบิด) 

๑. ให้รีบไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็ว และรีบรำยงำนเหตุกำรณ์เบื้องต้นยังศูนย์วิทยุโดยเร็ว  
๒. ให้ประเมินสถำนกำรณ์ก่อนจะเข้ำจุดเกิดเหตุ ในกรณีเป็นพ้ืนที่ ภ.๙ และ ศชต.ให้เพ่ิมควำม

ระมัดระวังเป็นพิเศษ 
๓. ขณะเดินทำงไปยังที่เกิดเหตุให้สังเกตบุคคลและยำนพำหนะต้องสงสัยที่ออกมำจำกที่เกิดเหตุ 

เพรำะอำจเป็นคนร้ำยที่ก่อเหตุแล้วหลบหนี  
๔. กั้นที่เกิดเหตุ กันประชำชนและประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนออกห่ำงจำกจุดเกิดเหตุมำกที่สุด  
๕. รักษำสถำนที่เกิดเหตุ ทั้งในแนวดิ่งและทำงรำบ 
๖. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจ และผู้ที่ไม่มีหน้ำที่เคลื่อนย้ำยวัตถุต่ำง ๆ ที่อยู่ในที่เกิดเหตุ 
๗. จ ำกัดพ้ืนที่สื่อมวลชนให้อยู่ในพ้ืนที่เหมำะสม 
๘. สดับ รับฟังข้อมูลข่ำวสำรจำกประชำชนที่มำดูเหตุกำรณ์ 
๙. แจ้งศูนย์วิทยุให้ผู้ช ำนำญกำรเก่ียวกับวัตถุระเบิดมำตรวจสอบโดยเร็ว 
๑๐. กรณีมีกำรระเบิดเป็นสถำนที่รำชกำร หรือที่พักของบุคคลส ำคัญให้รีบเข้ำท ำกำรอำรักษำบุคคล

ส ำคัญ โดยขอก ำลังสนับสนุนจำกหัวหน้ำสำยตรวจ 
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๙๗ 

 

  รูปแบบกำรรักษำสถำนท่ีเกิดเหตุคดีเหตุระเบิด (กรณียังไม่ระเบิด) 

๑. ให้รีบไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็ว และรีบรำยงำนเหตุกำรณ์เบื้องต้นยังศูนย์วิทยุโดยเร็ว  
๒. ให้ประเมินสถำนกำรณ์ก่อนจะเข้ำจุดเกิดเหตุ ในกรณีเป็นพ้ืนที่  ภ .๙ และ ศชต .ให้เ พ่ิม  

ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษ 
๓. กันประชำชนและประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนออกห่ำงจำกจุดเกิดเหตุมำกที่สุด  
๔. อย่ำแตะต้องวัตถุระเบิด และห้ำมเคลื่อนย้ำยโดยเด็ดขำด 
๕. ขอสนับสนุนอุปกรณ์ที่สำมำรถสนับสนุนชุดเก็บกู้ (EOD) 
๖. แจ้งให้ศูนย์วิทยุ ขอสนับสนุนผู้ช ำนำญกำรเก่ียวกับวัตถุระเบิดมำด ำเนินกำร 
๗. ประชำสัมพันธ์ห้ำมไม่ให้มีกำรใช้วิทยุรับ–ส่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือวัตถุที่อำจท ำให้วงจรระเบิด 

ท ำงำน โดยเฉพำะพ้ืนที่ ภ.๙ และ ศชต.  
๘. จัดเตรียมเชือกกั้น กั้นบริเวณท่ีเกิดเหตุ โดยพิจำรณำตำมสภำพพ้ืนที่ให้เกิดควำมปลอดภัยสูงสุด  
๙. ให้รักษำสถำนที่เกิดเหตุ กั้นที่เกิดเหตุ จนกว่ำจะมีกำรเก็บกู้วัตถุเสร็จสิ้น และพนักงำนสอบสวน

ตรวจสถำนที่เกิดเหตุเรียบร้อย  

  รูปแบบกำรรักษำสถำนท่ีเกิดเหตุคดีเหตุระเบิด (กรณีระเบิด) 

๑. ให้รีบไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็ว และรีบรำยงำนเหตุกำรณ์เบื้องต้นยังศูนย์วิทยุโดยเร็ว  
๒. ให้ประเมินสถำนกำรณ์ก่อนจะเข้ำจุดเกิดเหตุ ในกรณีเป็นพ้ืนที่ ภ.๙ และ ศชต.ให้เพ่ิมควำม

ระมัดระวังเป็นพิเศษ 
๓. ขณะเดินทำงไปยังที่เกิดเหตุให้สังเกตบุคคลและยำนพำหนะต้องสงสัยที่ออกมำจำกที่เกิดเหตุ 

เพรำะอำจเป็นคนร้ำยที่ก่อเหตุแล้วหลบหนี  
๔. กั้นที่เกิดเหตุ กันประชำชนและประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนออกห่ำงจำกจุดเกิดเหตุมำกที่สุด  
๕. รักษำสถำนที่เกิดเหตุ ทั้งในแนวดิ่งและทำงรำบ 
๖. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจ และผู้ที่ไม่มีหน้ำที่เคลื่อนย้ำยวัตถุต่ำง ๆ ที่อยู่ในที่เกิดเหตุ 
๗. จ ำกัดพ้ืนที่สื่อมวลชนให้อยู่ในพ้ืนที่เหมำะสม 
๘. สดับ รับฟังข้อมูลข่ำวสำรจำกประชำชนที่มำดูเหตุกำรณ์ 
๙. แจ้งศูนย์วิทยุให้ผู้ช ำนำญกำรเก่ียวกับวัตถุระเบิดมำตรวจสอบโดยเร็ว 
๑๐. กรณีมีกำรระเบิดเป็นสถำนที่รำชกำร หรือที่พักของบุคคลส ำคัญให้รีบเข้ำท ำกำรอำรักษำบุคคล

ส ำคัญ โดยขอก ำลังสนับสนุนจำกหัวหน้ำสำยตรวจ 
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 เทคโนโลยีกับงานสายตรวจ 

 จุดประสงค์ในการเรียนการสอน 
1.  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม รู้จัก และใช้ เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน 
2.  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม รู้จักเทคโนโลยีของโลกปัจจุบัน และ ที่บุคคลอ่ืนอำจใช้ตรวจสอบกำร

ท ำงำนของต ำรวจ 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 ผู้เข้ำรับกำรอบรม มีจิตส ำนึกในกำรที่จะเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนป้องกัน
ปรำบปรำม 

 เนื้อหาวิชา 
1. เทคโนโลยีส ำหรับกำรสืบค้นข้อมูล 
2. เทคโนโลยีระบบต ำแหน่งสำยตรวจอัตโนมัติ 
3. เทคโนโลยีส ำหรับก ำกับดูแลสำยตรวจ 
4. เทคโนโลยีส ำหรับกำรสื่อสำรข้อมูล 
5. เทคโนโลยีส ำหรับกำรประชุม 
6. เทคโนโลยีส ำหรับกำรถ่ำยภำพและเก็บประวัติบุคคล 
7. เทคโนโลยีส ำหรับกำรน ำทำง 
8. ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
9. ระบบ Social Network 
10. กำรปักหมุดจุดเกิดอำชญำกรรมใน Google Map 
11. กำรตรวจสอบจุดตั้งด่ำนด้วย Trapster Application 
12. Spy Camera 

 
 เทคโนโลยีส าหรับการสืบค้นข้อมูล 
 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำม ผู้ปฏิบัติระดับต่ำง  ๆ จ ำเป็นจะต้องมีข้อมูล ส ำหรับ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ที่ส ำคัญ ได้แก่  

1) ข้อมูลทะเบียนยำนพำหนะ ข้อมูลใบขับข่ี ข้อมูลรถหำย  
2) ข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ 
3) ข้อมูลหมำยจับ 
4) สถิติคดีอำญำที่เกิดขึ้น 

 
 

๙๙ 

 

 เทคโนโลยีส ำหรับกำรสืบค้นข้อมูล ได้แก่ 
1. ระบบ POLIS 
2. ระบบ SMS ของ ตร. 
3. ระบบฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ 

 ระบบ POLIS 
 กำรสืบค้นข้อมูลสมัยก่อน โดยเฉพำะก่อนปี พ.ศ.2542 เป็นไปด้วยควำมล ำบำกล่ำช้ำมำก จะมี ก็เพียง
กำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ มำจำกกรมกำรปกครองให้กับหน่วยงำนใน ตร. บำงหน่วยเท่ำนั้น
จนกระทั่ง ตร. ได้มีโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกรมต ำรวจ (Police Information System : POLIS)  
โดยลงนำมในสัญญำว่ำจ้ำงให้ บริษัท CDG เป็นผู้พัฒนำระบบ เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2539 และเริ่มใช้งำนได้ 
เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2542 เป็นต้นมำ 
 POLIS จึงเป็นฐำนข้อมูลที่ค่อนข้ำงจะเป็นระบบฐำนแรกของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
 ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล POLIS มี 2 ส่วน คือ 
 1. ข้อมูลที่เชื่อมโยงจำกหน่วยงำนอื่น ได้แก่  
  1.1 ข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ จำกกรมกำรปกครอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีควำมแม่นย ำสูงสุด เพรำะทันที
บุคคลใด ด ำเนินกำรเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎร์ ข้อมูลในฐำนข้อมูลจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจุบันทันที 
  1.2 ข้อมูลทะเบียนยำนพำหนะ และข้อมูลใบขับข่ี จำกกรมกำรขนส่งทำงบก 
 2. ข้อมูลของ ตร.เอง ได้แก่  
  2.1 ข้อมูลหมำยจับ  
  2.2 ข้อมูลสถิติคดี 
  ข้อมูลในส่วนของ ตร. ยังมีปัญหำถึงควำมทันสมัยของข้อมูลอยู่บ้ำง เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่มักจะไม่ได้
บันทึกข้อมูลทันทีที่มีข้อมูลเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลง เช่น ออกหมำยจับแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ หรื อ 
หมำยจับที่มีกำรจับกุมตัวแล้วแต่ยังไม่ได้ถอนหมำยในระบบเป็นต้น เพรำะฉะนั้นต้องสร้ำงมำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำน ให้มีกำรบันทึกข้อมูลทันทีที่มีข้อมูลเกิด หรือเปลี่ยนแปลง 
  กำรสืบค้นข้อมูลในระบบ POLIS ซึ่งเป็นระบบปิด ผู้ใช้งำนจะต้องยื่นขออนุญำตเข้ำใช้งำนระบบจำก 
ศทก. ก่อน เมื่อได้รับ Username และ Password แล้ว จึงจะเข้ำระบบได้ 
  กำรเข้ำระบบ ได้ 3 วิธี คือ 
 1. ผ่ำนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ำย POLIS เอง 
 2. เชื่อมต่อผ่ำนระบบ VPN (Virtual Private Network) โดยสำมำรถเข้ำใช้งำนระบบ POLIS ผ่ำนทำง
อินเทอร์เน็ตได้เลยซึ่งทำงบก.สสท.ได้จัดท ำระบบ VPN ส ำหรับให้บริกำรขึ้นและจะต้องมีกำรลงทะเบียนสมัคร
ใช้งำนก่อน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ http://km.police.go.th แต่ก็มีข้อจ ำกัดเรื่องจ ำนวนสมำชิก ที่สำมำรถให้บริกำร
ได้จ ำกัดจ ำนวนเพียงประมำณ 1,000 คน เท่ำนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรเสนอ ของบประมำณขยำยกำร
ให้บริกำร 
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 เทคโนโลยีส ำหรับกำรสืบค้นข้อมูล ได้แก่ 
1. ระบบ POLIS 
2. ระบบ SMS ของ ตร. 
3. ระบบฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ 

 ระบบ POLIS 
 กำรสืบค้นข้อมูลสมัยก่อน โดยเฉพำะก่อนปี พ.ศ.2542 เป็นไปด้วยควำมล ำบำกล่ำช้ำมำก จะมี ก็เพียง
กำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ มำจำกกรมกำรปกครองให้กับหน่วยงำนใน ตร. บำงหน่วยเท่ำนั้น
จนกระทั่ง ตร. ได้มีโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกรมต ำรวจ (Police Information System : POLIS)  
โดยลงนำมในสัญญำว่ำจ้ำงให้ บริษัท CDG เป็นผู้พัฒนำระบบ เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2539 และเริ่มใช้งำนได้ 
เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2542 เป็นต้นมำ 
 POLIS จึงเป็นฐำนข้อมูลที่ค่อนข้ำงจะเป็นระบบฐำนแรกของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
 ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล POLIS มี 2 ส่วน คือ 
 1. ข้อมูลที่เชื่อมโยงจำกหน่วยงำนอื่น ได้แก่  
  1.1 ข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ จำกกรมกำรปกครอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีควำมแม่นย ำสูงสุด เพรำะทันที
บุคคลใด ด ำเนินกำรเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎร์ ข้อมูลในฐำนข้อมูลจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจุบันทันที 
  1.2 ข้อมูลทะเบียนยำนพำหนะ และข้อมูลใบขับข่ี จำกกรมกำรขนส่งทำงบก 
 2. ข้อมูลของ ตร.เอง ได้แก่  
  2.1 ข้อมูลหมำยจับ  
  2.2 ข้อมูลสถิติคดี 
  ข้อมูลในส่วนของ ตร. ยังมีปัญหำถึงควำมทันสมัยของข้อมูลอยู่บ้ำง เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่มักจะไม่ได้
บันทึกข้อมูลทันทีที่มีข้อมูลเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลง เช่น ออกหมำยจับแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ หรื อ 
หมำยจับที่มีกำรจับกุมตัวแล้วแต่ยังไม่ได้ถอนหมำยในระบบเป็นต้น เพรำะฉะนั้นต้องสร้ำงมำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำน ให้มีกำรบันทึกข้อมูลทันทีที่มีข้อมูลเกิด หรือเปลี่ยนแปลง 
  กำรสืบค้นข้อมูลในระบบ POLIS ซึ่งเป็นระบบปิด ผู้ใช้งำนจะต้องยื่นขออนุญำตเข้ำใช้งำนระบบจำก 
ศทก. ก่อน เมื่อได้รับ Username และ Password แล้ว จึงจะเข้ำระบบได้ 
  กำรเข้ำระบบ ได้ 3 วิธี คือ 
 1. ผ่ำนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ำย POLIS เอง 
 2. เชื่อมต่อผ่ำนระบบ VPN (Virtual Private Network) โดยสำมำรถเข้ำใช้งำนระบบ POLIS ผ่ำนทำง
อินเทอร์เน็ตได้เลยซึ่งทำงบก.สสท.ได้จัดท ำระบบ VPN ส ำหรับให้บริกำรขึ้นและจะต้องมีกำรลงทะเบียนสมัคร
ใช้งำนก่อน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ http://km.police.go.th แต่ก็มีข้อจ ำกัดเรื่องจ ำนวนสมำชิก ที่สำมำรถให้บริกำร
ได้จ ำกัดจ ำนวนเพียงประมำณ 1,000 คน เท่ำนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรเสนอ ของบประมำณขยำยกำร
ให้บริกำร 
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 3. ผ่ำนระบบโทรศัพท์ Smart Phone (ติดตั้งแอพพลิเคชัน Mobile Checkpoint สำมำรถค้นหำข้อมูล
ได้ 3 ระบบฐำนข้อมูล คือ หมำยจับ ทะเบียนรถ และใบขับขี่ โดยต้องสมัครใช้งำนกับ ศทก. ก่อน และก ำหนด
สิทธิ์กำรอนุญำตให้แก่ระดับ พ.ต.ท. ขึ้นไป 

 ระบบ SMS หมายจับ ของ ตร. 
 เป็นระบบกำรตรวจสอบข้อมูลหมำยจับ และรถหำยผ่ำนระบบ SMS ของโทรศัพท์มือถือโดย ภ. 7 เป็นผู้
ริเริ่มน ำระบบนี้มำใช้เป็นครั้งแรก ต่อมำ ตร .จึงมีกำรขยำยกำรใช้งำนไปทั่วประเทศ โดยร่วมกับผู้ให้บริกำร
โทรศัพท์มือถือในกำรใช้งำนร่วมกัน และต้องมีกำรลงทะเบียนขอใช้งำนกับ ศทก. ก่อน จึงจะเข้ำใช้งำนได้ 
 กำรใช้งำนเมื่อต้องกำรตรวจสอบว่ำบุคคลใด มีหมำยจับหรือไม่ ก็พิมพ์ชื่อ-นำมสกุล หรือเลขประจ ำตัว 13 
หลัก หรือกรณีต้องกำรตรวจสอบว่ำยำนพำหนะต้องสงสัยเป็นรถที่ถูกขโมยมำหรือไม่ ก็พิมพ์หมำยเลขทะเบียน
รถ ส่ง SMS ไปยังหมำยเลข 4514777 ของ AIS ระบบฐำนข้อมูลก็จะตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลกลับมำ
ภำยในเวลำ 3-5 วินำที (ขณะนี้สำมำรถใช้ได้เฉพำะผู้ให้บริกำรโทรศัพท์มือถือ AIS เพียง รำยเดียวเท่ำนั้น) 

 ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (AMI) 
 เป็นระบบฐำนข้อมูลของกรมกำรปกครอง ที่ ตร. ขอเชื่อมใช้โดยผ่ำนระบบ POLIS แต่ก็สำมำรถเชื่อมใช้
โดยตรงไปยังฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ได้  
 ผู้ใช้งำนต้องได้รับอนุญำต และต้องใช้งำนร่วมกับบัตรประจ ำตัวประชำชนแบบ Smart Card 
 
 ระบบสารสนเทศข้อมูลอาชญากรรม CRIMES : (Criminal Record Information & 
Management Enterprise System) 
 เป็นระบบฐำนข้อมูลที่พัฒนำมำจำก POLIS รวมทั้งเป็นจุดศูนย์กลำงในกำรเชื่อมต่อไป ยังฐำนข้อมูลของ
หน่วยงำนอ่ืน ทั้งในส่วนของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ หรือ หน่วยงำนภำยนอก เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล 
ทั้งในด้ำนงำนสอบสวน งำนป้องกันปรำบปรำม งำนจรำจร อ ำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
โดยเฉพำะระดับสถำนีต ำรวจ โดยแยกระบบฐำนข้อมูลคดีอำญำออกมำจำกระบบ  POLIS เดิมทั้งหมด ส่วน
ระบบ POLIS ก็จะคงเหลือกำรใช้งำนเฉพำะระบบฐำนข้อมูลก ำลังพล กำรเงินงบประมำณ พัสดุ เท่ำนั้น  
 ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรเริ่มต้นใช้งำนระบบ (ขั้นตอนกำรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ให้แก่สถำนี
ต ำรวจทั่วประเทศ) 
 
 ระบบบอกต าแหน่งรถสายตรวจอัตโนมัติ  
 ระบบบอกต ำแหน่งรถสำยตรวจอัตโนมัติ (Automatic Vehicle Location System : AVLS) หรือบำงครั้ง
เรียกว่ำระบบบอกต ำแหน่งบนพ้ืนโลก (Global Positioning System : GPS) 
มีระบบกำรท ำงำนคือ รถยนต์สำยตรวจที่ติดตั้งอุปกรณ์ GPS เมื่อรับสัญญำณดำวเทียมได้ตั้งแต่ 3 ดวงขึ้นไป 
จะค ำนวณต ำแหน่งของตนเองว่ำอยู่ต ำแหน่งใดบนพ้ืนโลก จำกนั้นก็จะส่งค่ำพิกัดผ่ำนเครือข่ำยกำรสื่อสำร  
ไปยังคอมพิวเตอร์ที่เป็น Server และส่งค่ำไปแสดงต ำแหน่งบนคอมพิวเตอร์ของเจ้ำหน้ำท่ี ในศูนย์สั่งกำรหรือ

๑๐๑ 

 

ผู้บังคับบัญชำ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ในศูนย์ควบคุมสั่งกำร หรือผู้บังคับบัญชำใช้ประโยชน์ จำกระบบนี้ 2 ประกำร
ด้วยกัน คือ 
 1. สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนของสำยตรวจ ว่ำได้ออกตรวจตำมแผนที่ก ำหนดหรือไม่ 
 2. ใช้ในกำรพิจำรณำเลือกสำยตรวจที่เหมำะสมไประงับเหตุ โดยเมื่อมีเหตุ เกิดขึ้น ณ จุดใด เจ้ำหน้ำที่ 
ในศูนย์ฯ ก็จะดูว่ำมีสำยตรวจคันใดอยู่ใกล้ มีควำมเหมำะสม ในกำรสั่งกำรไประงับเหตุ 
ระบบบอกต ำแหน่งรถสำยตรวจอัตโนมัติ เคยมีกำรน ำมำใช้งำนอย่ำงจริงจัง ครั้งแรกในโครงกำร  C3I ในช่วงปี 
พ.ศ.2542 แต่เนื่องจำกเทคโนโลยีในขณะนั้นมีรำคำแพง ปัญหำกำรซ่อมบ ำรุง และปัญหำ ในกำรบริหำร
จัดกำร จึงต้องยกเลิกกำรใช้งำนไปในเวลำต่อมำ 
 นอกจำกนี้ สน.พลับพลำไชย 2 ก็เคยน ำระบบบอกต ำแหน่งรถสำยตรวจมำใช้ แต่ขณะนี้ก็ไม่มี  กำรใช้งำน
เช่นกัน 
 ส ำหรับ หน่วยที่สนใจจะน ำระบบบอกต ำแหน่งรถสำยตรวจมำใช้ อำจจะต้องเลือกพิจำรณำ  ว่ำจะท ำ
โครงกำรเสนอของบประมำณเพ่ือพัฒนำระบบข้ึนใช้เอง หรือจัดหำงบประมำณเช่ำใช้อุปกรณ์  จำกบริษัท 
เอกชน ผู้ให้บริกำร ขึ้นอยู่กับว่ำวิธีไหนคุ้มทุน และเกิดประโยชน์มำกกว่ำกัน 
 
 เทคโนโลยีส าหรับก ากับดูแลสายตรวจ 
 1. ระบบตู้แดงอัจฉริยะ 
 2. ระบบแจ้งพิกัดจำก Smart Phone 
 
 ระบบตู้แดงอัจฉริยะ 
 ในกำรก ำกับดูแลให้สำยตรวจ ปฏิบัติตำมแผนกำรตรวจด้วยกำรให้ไปลงชื่อในสมุดประจ ำตู้แดง อันเป็น
ระบบที่ทรำบกันโดยทั่วไปอยู่แล้วนั้น แต่เนื่องจำกกำรลงชื่อในสมุดประจ ำตู้แดง มีจุดอ่อน เช่น เจ้ำหน้ำที่  
ไม่ตรวจตำมแผนที่ ก ำหนด แต่ ไปลงชื่ อย้ อนหลั ง  หรื อล่ ว งหน้ ำ  หรื อกำรที่ เ จ้ ำหน้ ำที่ ไปตรวจ 
ลงชื่อแล้วผ่ำนไป โดยไม่หยุดทักทำยประชำชน จึงมีกำรคิดค้นน ำเทคโนโลยี เข้ำมำช่วยในกำรก ำกับดูแล  
กำรท ำงำนของสำยตรวจให้ตรวจตำมแผน โดยใช้ชื่อว่ำ ระบบตู้แดงอัจฉริยะ หรือระบบตู้แดงอิเล็ กทรอนิกส์ 
โดยมีอุปกรณ์หลัก 2 ส่วน คือ 
 1. อุปกรณ์รับสัญญำณ ส ำหรับติด ณ สถำนที่ก ำหนดเป็นตู้แดง ซึ่งอำจจะมีกล้อง  CCTV ส ำหรับ
บันทึกภำพสำยตรวจรวมอยู่ด้วย 
 2. คีย์กำร์ดประจ ำตัวสำยตรวจ 
กำรท ำงำนของระบบ เมื่อเจ้ำหน้ำที่ไปถึงจุดที่ก ำหนด จะต้องน ำคีย์กำร์ด ไปแตะ หรือรูดที่อุปกรณ์ รับสัญญำณ 
ตัวอุปกรณ์ก็ถ่ำยภำพสำยตรวจ และส่งสัญญำณมำยังศูนย์เพ่ือบันทึกข้อมูล โดยจะต้องแตะหรือ รูดคีย์กำร์ด  
2 ครั้ง ห่ำงกันไม่น้อยกว่ำ 3-5 นำที 
 ระบบตู้แดงอัจฉริยะ จะก ำกับดูแลให้สำยตรวจปฏิบัติตำมแผนกำรตรวจ รวมทั้ งก ำหนดให้  
สำยตรวจต้องหยุดสังเกตกำรณ์ หรือพูดคุยกับประชำชน ในระหว่ำงที่รอเวลำ 3-5 นำที  
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ผู้บังคับบัญชำ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ในศูนย์ควบคุมสั่งกำร หรือผู้บังคับบัญชำใช้ประโยชน์ จำกระบบนี้ 2 ประกำร
ด้วยกัน คือ 
 1. สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนของสำยตรวจ ว่ำได้ออกตรวจตำมแผนที่ก ำหนดหรือไม่ 
 2. ใช้ในกำรพิจำรณำเลือกสำยตรวจที่เหมำะสมไประงับเหตุ โดยเมื่อมีเหตุ เกิดขึ้น ณ จุดใด เจ้ำหน้ำที่ 
ในศูนย์ฯ ก็จะดูว่ำมีสำยตรวจคันใดอยู่ใกล้ มีควำมเหมำะสม ในกำรสั่งกำรไประงับเหตุ 
ระบบบอกต ำแหน่งรถสำยตรวจอัตโนมัติ เคยมีกำรน ำมำใช้งำนอย่ำงจริงจัง ครั้งแรกในโครงกำร  C3I ในช่วงปี 
พ.ศ.2542 แต่เนื่องจำกเทคโนโลยีในขณะนั้นมีรำคำแพง ปัญหำกำรซ่อมบ ำรุง และปัญหำ ในกำรบริหำร
จัดกำร จึงต้องยกเลิกกำรใช้งำนไปในเวลำต่อมำ 
 นอกจำกนี้ สน.พลับพลำไชย 2 ก็เคยน ำระบบบอกต ำแหน่งรถสำยตรวจมำใช้ แต่ขณะนี้ก็ไม่มี  กำรใช้งำน
เช่นกัน 
 ส ำหรับ หน่วยที่สนใจจะน ำระบบบอกต ำแหน่งรถสำยตรวจมำใช้ อำจจะต้องเลือกพิจำรณำ  ว่ำจะท ำ
โครงกำรเสนอของบประมำณเพ่ือพัฒนำระบบขึ้นใช้เอง หรือจัดหำงบประมำณเช่ำใช้อุปกรณ์  จำกบริษัท 
เอกชน ผู้ให้บริกำร ขึ้นอยู่กับว่ำวิธีไหนคุ้มทุน และเกิดประโยชน์มำกกว่ำกัน 
 
 เทคโนโลยีส าหรับก ากับดูแลสายตรวจ 
 1. ระบบตู้แดงอัจฉริยะ 
 2. ระบบแจ้งพิกัดจำก Smart Phone 
 
 ระบบตู้แดงอัจฉริยะ 
 ในกำรก ำกับดูแลให้สำยตรวจ ปฏิบัติตำมแผนกำรตรวจด้วยกำรให้ไปลงชื่อในสมุดประจ ำตู้แดง อันเป็น
ระบบที่ทรำบกันโดยทั่วไปอยู่แล้วนั้น แต่เนื่องจำกกำรลงชื่อในสมุดประจ ำตู้แดง มีจุดอ่อน เช่น เจ้ำหน้ำที่  
ไม่ตรวจตำมแผนที่ ก ำหนด แต่ ไปลงชื่ อย้ อนหลั ง  หรื อล่ ว งหน้ ำ  หรื อกำรที่ เ จ้ ำหน้ ำที่ ไปตรวจ 
ลงชื่อแล้วผ่ำนไป โดยไม่หยุดทักทำยประชำชน จึงมีกำรคิดค้นน ำเทคโนโลยี เข้ำมำช่วยในกำรก ำกับดูแล  
กำรท ำงำนของสำยตรวจให้ตรวจตำมแผน โดยใช้ชื่อว่ำ ระบบตู้แดงอัจฉริยะ หรือระบบตู้แดงอิเล็ กทรอนิกส์ 
โดยมีอุปกรณ์หลัก 2 ส่วน คือ 
 1. อุปกรณ์รับสัญญำณ ส ำหรับติด ณ สถำนที่ก ำหนดเป็นตู้แดง ซึ่งอำจจะมีกล้อง  CCTV ส ำหรับ
บันทึกภำพสำยตรวจรวมอยู่ด้วย 
 2. คีย์กำร์ดประจ ำตัวสำยตรวจ 
กำรท ำงำนของระบบ เมื่อเจ้ำหน้ำที่ไปถึงจุดที่ก ำหนด จะต้องน ำคีย์กำร์ด ไปแตะ หรือรูดที่อุปกรณ์ รับสัญญำณ 
ตัวอุปกรณ์ก็ถ่ำยภำพสำยตรวจ และส่งสัญญำณมำยังศูนย์เพ่ือบันทึกข้อมูล โดยจะต้องแตะหรือ รูดคีย์กำร์ด  
2 ครั้ง ห่ำงกันไม่น้อยกว่ำ 3-5 นำท ี
 ระบบตู้แดงอัจฉริยะ จะก ำกับดูแลให้สำยตรวจปฏิบัติตำมแผนกำรตรวจ รวมทั้ งก ำหนดให้  
สำยตรวจต้องหยุดสังเกตกำรณ์ หรือพูดคุยกับประชำชน ในระหว่ำงที่รอเวลำ 3-5 นำที  
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ตัวอย่ำง สภ.ที่ใช้ หรือเคยใช้ตู้แดงอัจฉริยะ เช่น 
 -  สภ.ในจังหวัด นนทบุรี สมุทรปรำกำร ปทุมธำนี อ่ำงทอง อยุธยำ ลพบุรี 
 -  สภ.เมืองพังงำ 
 -  สภ.เมืองนครรำชสีมำ 

 ระบบแจ้งพิกัดจาก Smart Phone 
นอกจำกระบบตู้แดงอัจฉริยะแล้ว ผู้บังคับบัญชำ ยังสำมำรถใช้ระบบแจ้งพิกัดจำก Smart Phone มำใช้
ตรวจสอบกำรท ำงำนของสำยตรวจได้โดย  
 1. ก ำหนดให้สำยตรวจใช้ Smart Phone โดยให้จัดหำเอง หรือ สภ.จัดหำให้ 
 2. เมื่อสำยตรวจไปตรวจตำมจุดที่ก ำหนด ให้สำยตรวจส่งสถำนที่ของตนเอง  (Share Location)  
ผ่ำนโปรแกรม Line มำที่เครื่องคอมพิวเตอร์ประจ ำห้องศูนย์ หรือผู้บังคับบัญชำซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็จะ
บันทึกต ำแหน่ง และวันเวลำไว้ 
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 เทคโนโลยีส าหรับการสื่อสารข้อมูล 
  ปัจจุบัน ถือว่ำเป็นโลกแห่งเทคโนโลยี กำรสื่อสำรข้อมูล สำยตรวจสมัยใหม่ ตลอดจนผู้บริหำรงำน
ป้องกันปรำบปรำม ไม่ว่ำจะเป็นร้อยเวร 20 สวป. หรือ รอง ผกก.ป. ต่ำงก็ต้องพัฒนำตนเองให้ทันกับ
เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน เพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถของตนเองและของหน่วยในเรื่อง 
  1. กำรรับค ำสั่ง กำรรำยงำนเหตุ ผ่ำน Smart Phone หรือคอมพิวเตอร์ 
  2. กำรรับ-ส่ง เอกสำรค ำสั่ง รำยงำนเหตุ หรือเอกสำรอื่น 
  3. กำรรับ-ส่ง ภำพนิ่ง วีดีโอสั้น แสดงที่เกิดเหตุ หรือเหตุกำรณ์ 
  โดยมีเทคโนโลยีที่ รอง ผกก.ป., สวป. และร้อยเวร 20 จะต้องเรียนรู้และใช้งำน ได้แก่ 
 1. Email 
 E-Mail ย่อมำจำก Electronic-Mail คือ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้รับส่งกันโดยผ่ำนเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ E-Mail มีข้อดีคือ 
    - รวดเร็ว เชื่อถือได้ 
  -  ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรส่ง และลดกำรใช้กระดำษ 
  -  ลดเวลำในกำรส่งเอกสำรลง 
  -  สำมำรถส่ง-รับเอกสำรได้ตลอดไม่จ ำกัดเวลำ หรือระยะทำง 
  -  สำมำรถส่งให้ผู้รับได้พร้อมๆกันหลำยคนในเวลำเดียวกัน 
  -  เหมำะแก่กำรรับ-ส่ง File ที่มีขนำดใหญ่ 
  -  ข้อมูลจะถูกเก็บไว้สืบค้นในภำยหลังได้ 
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 2. Line Application 
 แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) เป็นโปรแกรมเมสเซนเจอร์ที่สำมำรถใช้งำนได้ทั้งโทรศัพท์มือถือ ที่มี
ระบบปฏิบัติกำรไอโอเอส, แอนดรอยด์ วินโดวส์โฟน ล่ำสุดสำมำรถใช้งำนได้บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ
แมคโอเอสได้แล้ว ด้วยควำมที่มีลูกเล่นมำกมำย สำมำรถแชท ส่งรูป ส่งไอคอนส่งสติกเกอร์ ตั้งค่ำคุยกันเป็น
กลุ่ม ฯลฯ ท ำให้มีผู้ใช้งำนแอพฯ นี้เป็นจ ำนวนมำก 

 เทคโนโลยีส าหรับการประชุม 
 ปัจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม มีควำมเจริญ เป็นอย่ำง
มำกกำรประชุมในโอกำสต่ำงๆ จึงไม่จ ำเป็นต้องเดินทำงมำประชุม ณ ท่ีเดียวกันเสมอไปโดยใช้เทคโนโลยี 
ในกำรประชุมได้ดังนี้ 
  1. Video conference 
  กำรประชุมทำงไกล (Video conference) คือ กำรน ำเทคโนโลยีสำขำต่ำงๆ เช่น คอมพิวเตอร ์
กล้องโทรทัศน์ และระบบสื่อสำรโทรคมนำคมผสมผสำน เป็นกำรประชุมที่ผู้เข้ำร่วมประชุมอยู่กันคนละสถำนที่ 
ไม่จ ำกัดระยะทำง สำมำรถประชุมร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้ กำรส่งข้อควำมและภำพสำมำรถ  
ส่งได้ทั้งทำงสำยโทรศัพท์ คลื่นไมโครเวฟ สำยไฟเบอร์ออฟติกของระบบเครือข่ำย และกำรส่งสัญญำณผ่ำน
ดำวเทียม โดยกำรบีบอัดภำพ เสียงและข้อควำม กรำฟิกต่ำงๆ ไปยังสถำนที่ประชุมต่ำงๆ ท ำให้ผู้เข้ำร่วม
ประชุมสำมำรถเห็นภำพและข้อควำมต่ำงๆ เพ่ืออภิปรำยร่วมกันได้เ พ่ือสนับสนุนในกำรประชุมให้มี
ประสิทธิภำพ 
  2. การประชุมทางโทรศัพท์ 
  เป็นกำรประชุมทำงไกล ขนำดเล็ก 5-6 คน ด้วยระบบเสียงผ่ำนทำงโทรศัพท์ ซึ่งสำมำรถใช้ได้ 
ทั้งโทรศัพท์แบบธรรมดำ และ Smart Phone 

 เทคโนโลยีส าหรับการถ่ายภาพและเก็บประวัติบุคคล 
 ตำมข้อก ำหนดในเรื่องกำรจัดท ำข้อมูลข่ำวสำรประจ ำสถำนีต ำรวจจะต้องมีกำรจัดท ำข้อมูล ประวัติ
ผู้ต้องหำและบุคคลผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรกระท ำผิด จึงควรวำงระบบในกำรใช้เทคโนโลยี  ในกำรถ่ำยภำพ
และเก็บประวัติบุคคล ดังนี้ 

1. จัดหำกล้องถ่ำยภำพ Digital ให้กับสำยตรวจ และสิบเวร 
2. จัดท ำแบบฟอร์มประวัติบุคคล แจกจ่ำยให้สำยตรวจและสิบเวร โดยใช้กระด ำษที่มีคุณภำพดี  

ท ำแบบฟอร์มเว้นช่องส ำหรับภำพถ่ำยขนำด 4x5 ซม. 
3. ก ำหนดให้สำยตรวจบันทึกประวัติบุคคลกลุ่มเสี่ยงลงในแบบฟอร์ม และถ่ำยภำพพร้อมชื่อ-สกุล 2-3 ภำพ 
4. ก ำหนดให้สิบเวรบันทึกประวัติผู้ต้องหำลงในแบบฟอร์ม และถ่ำยภำพพร้อมชื่อ-สกุล 2-3 ภำพ 
5. ก ำหนดให้สำยตรวจ และสิบเวร ส่งแบบประวัติที่กรอกข้อมูลแล้วพร้อมกล้องให้เจ้ำหน้ำที่ ที่จัดไว้เป็น

กำรเฉพำะ ทุกเช้ำวันท ำกำร 
6. เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยโอนภำพจำกกล้องมำเก็บในคอมพิวเตอร์ แล้วคืนกล้องไปใช้งำนต่อ 
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  เป็นกำรประชุมทำงไกล ขนำดเล็ก 5-6 คน ด้วยระบบเสียงผ่ำนทำงโทรศัพท์ ซึ่งสำมำรถใช้ได้ 
ทั้งโทรศัพท์แบบธรรมดำ และ Smart Phone 
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1. จัดหำกล้องถ่ำยภำพ Digital ให้กับสำยตรวจ และสิบเวร 
2. จัดท ำแบบฟอร์มประวัติบุคคล แจกจ่ำยให้สำยตรวจและสิบเวร โดยใช้กระด ำษที่มีคุณภำพดี  
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7. เจ้ำหน้ำที่ใช้โปรแกรม ACD Pro หรือโปรแกรมอ่ืน Crop ภำพให้ได้อัตรำส่วน 4x5 เพ่ิม-ลด 
ควำมสว่ำง และบันทึกภำพด้วยชื่อ-นำมสกุล เจ้ำของประวัติ ในโฟลเดอร์ที่ก ำหนด 

8. พิมพ์ภำพที่ตกแต่งแล้วลงในแบบฟอร์ม โดยตั้งกั้นหน้ำ 150 mm กั้นหลัง 20 mm จะได้ภำพ ที่ลง
แบบฟอร์มพอดี 
 เทคโนโลยีส าหรับการน าทาง 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยี GPS และระบบน ำทำง (Navigator) มีรำคำถูกลง และมีกำรพัฒนำ ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรใช้งำนให้สูงขึ้นเป็นอย่ำงมำก ระบบ GPS และระบบน ำทำง มีอยู่ใน Smart Phone ที่ใช้กันโดยทั่วไป  
จึงควรน ำระบบน ำทำงมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่อง 

1. กำรน ำทำงไปยังต ำแหน่งของสำยตรวจ  
2. กำรน ำทำงไปยังต ำแหน่งของผู้แจ้งเหตุ 
3. กำรน ำทำงไปยังต ำแหน่งของอุปกรณ์ 

 โดยมีระบบท่ีควรน ำมำใช้งำน เช่น  
1. ระบบกำร Share Location ในโปรแกรม Line  
2. โปรแกรมแผนที่ใน Smart Phone 
3. AIS Guide&Go Application 
4. Sygic Application 
5. โปรแกรม Find My iPhone/iPad ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต 

 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
 โทรทัศน์วงจรปิด (อังกฤษ: closed circuit television หรือย่อว่ำ CCTV) คือระบบ กำรบันทึกภำพ
เคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นระบบส ำหรับกำรใช้เพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัย หรือ ใช้เพ่ือกำรสอดส่อง
ดูแลเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณต์่ำงๆ ที่นอกเหนือจำกกำรรักษำควำมปลอดภัย  

 องค์ประกอบที่ส ำคัญของระบบ 
  1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเลนส์  
  2. สำยเคเบิลส ำหรับกำรส่งสัญญำณภำพ 
  3. เครื่องบันทึกภำพและจอแสดงผล 

 ประโยชน์ของกล้องวงจรปิด 
  1. รักษำ เฝ้ำระวัง ควำมปลอดภัยของ บุคคลและสถำนที่ ส ำหรับเฝ้ำดูและเก็บหลักฐำน กำรท ำผิด
กฎหมำย ซึ่งโจรผู้ร้ำยมักจะหลีกเลี่ยงกำรท ำผิดต่อหน้ำกล้องวงจรปิด เพรำะจะเป็นหลักฐำนที่ส ำคัญในกำร
จับกุม แต่บ่อยครั้งที่โจรสำมำรถหลบเลี่ยงมุมกล้องได้ 
  2. ตรวจสอบกำรท ำงำน ส ำหรับผู้บังคับบัญชำตรวจสอบกำรท ำงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ 
  3. ใช้เป็นหลักฐำน เพรำะได้ทั้งภำพและเสียง ภำพวิดีโอที่บันทึกได้จึงมีควำมน่ำเชื่อถือ กว่ำเทปเสียง 
 
 

๑๐๕ 

 

 ระบบเครือข่ายสังคม (Social Network) 
 บริกำรเครือข่ำยสังคม (social network service) เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ ในกำรสร้ำงเครือข่ำยสังคม 
ส ำหรับผู้ใช้งำนในอินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบำยควำมสนใจ และกิจกำรที่ได้ท ำ และเชื่อมโยงกับควำมสนใจ
และกิจกรรมของผู้อ่ืน ในบริกำรเครือข่ำยสังคมมักจะประกอบไปด้วย กำรแช็ต ส่งข้อควำม ส่งอีเมล วิดีโอ 
เพลง อัปโหลดรูป บล็อก กำรท ำงำนคือ คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลพวกนี้ไว้ในรูปฐำนข้อมูล sql ส่วน video หรือ 
รูปภำพ อำจเก็บเป็น ไฟล์ก็ได้ บริกำรเครือข่ำยสังคมที่เป็นที่นิยมได้แก่ ไฮไฟฟ์ มำยสเปซ เฟซบุ๊ก ออร์กัต  
มัลติพลำย โดยเว็บเหล่ำนี้มีผู้ใช้มำกมำย เช่น เฟสบุ๊คเป็นเว็บไซต์ที่คนไทยใช้มำกที่สุด  

 สถิติกำรใช้งำนบริกำรเครือข่ำยสังคม (เดือน พ.ย.๒๕54) 

ชื่อ ผู้เข้ำชมไม่ซ้ ำกัน 
Facebook.com 792,999,000 
Twitter.com 167,903,000 
LinkedIn.com 94,823,000 
Google+ 66,756,000 
MySpace 61,037,000 
อ่ืน ๆ 255,539,000 

 
 ประโยชน์ของเครือขำยสังคม 
 1. ใช้ในกำรเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำน 
 2. ใช้ในกำรปฏิบัติกำรข้อมูลข่ำวสำร (Information Operation) เพรำะเครือข่ำยสังคมเป็นหนึ่งในวิธี 
ชักจูงท่ีง่ำยที่สุด เนื่องจำกข้อมูลที่ผ่ำนช่องทำงนี้ จะไปได้กว้ำงและค่อนข้ำงเร็ว 
 3. ใช้ในกำรสืบสวนติดตำมผู้ต้องหำ 
 
 การปักหมุดจุดเกิดอาชญากรรมใน Google Map 
 แผนที่ Google Map เป็นแผนท่ีในระบบคอมพิวเตอร์ที่สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรก ำหนดจุดเกิด
เหตุลงในแผนที่ เพ่ือประกอบกำรวำงแผนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมได้ โดยมีรำยละเอียด  วิธีกำร  
ตำม Link http://ifind2u.blogspot.com/2013/06/google-maps.html 
 
 การตรวจสอบจุดตั้งด่านด้วย Trapster Application 
 ปัจจุบัน Smart Phone จะมีโปรแกรมเสริม เพ่ือตรวจเฝ้ำระวังกำรท ำงำนของต ำรวจ เช่น กำรตรวจจับ
ควำมเร็ว กำรตั้งด่ำนตรวจ ที่ผู้ปฏิบัติงำนป้องกันปรำบปรำมควรรับทรำบไว้ เช่น 
โปรแกรม Trapster ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมบน Smart Phone มีกำรใช้งำนคือ 
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๑๐๕ 

 

 ระบบเครือข่ายสังคม (Social Network) 
 บริกำรเครือข่ำยสังคม (social network service) เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ ในกำรสร้ำงเครือข่ำยสังคม 
ส ำหรับผู้ใช้งำนในอินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบำยควำมสนใจ และกิจกำรที่ได้ท ำ และเชื่อมโยงกับควำมสนใจ
และกิจกรรมของผู้อ่ืน ในบริกำรเครือข่ำยสังคมมักจะประกอบไปด้วย กำรแช็ต ส่งข้อควำม ส่งอีเมล วิดีโอ 
เพลง อัปโหลดรูป บล็อก กำรท ำงำนคือ คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลพวกนี้ไว้ในรูปฐำนข้อมูล sql ส่วน video หรือ 
รูปภำพ อำจเก็บเป็น ไฟล์ก็ได้ บริกำรเครือข่ำยสังคมที่เป็นที่นิยมได้แก่ ไฮไฟฟ์ มำยสเปซ เฟซบุ๊ก ออร์กัต  
มัลติพลำย โดยเว็บเหล่ำนี้มีผู้ใช้มำกมำย เช่น เฟสบุ๊คเป็นเว็บไซต์ที่คนไทยใช้มำกที่สุด  

 สถิติกำรใช้งำนบริกำรเครือข่ำยสังคม (เดือน พ.ย.๒๕54) 

ชื่อ ผู้เข้ำชมไม่ซ้ ำกัน 
Facebook.com 792,999,000 
Twitter.com 167,903,000 
LinkedIn.com 94,823,000 
Google+ 66,756,000 
MySpace 61,037,000 
อ่ืน ๆ 255,539,000 

 
 ประโยชน์ของเครือขำยสังคม 
 1. ใช้ในกำรเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำน 
 2. ใช้ในกำรปฏิบัติกำรข้อมูลข่ำวสำร (Information Operation) เพรำะเครือข่ำยสังคมเป็นหนึ่งในวิธี 
ชักจูงท่ีง่ำยที่สุด เนื่องจำกข้อมูลที่ผ่ำนช่องทำงนี้ จะไปได้กว้ำงและค่อนข้ำงเร็ว 
 3. ใช้ในกำรสืบสวนติดตำมผู้ต้องหำ 
 
 การปักหมุดจุดเกิดอาชญากรรมใน Google Map 
 แผนที่ Google Map เป็นแผนท่ีในระบบคอมพิวเตอร์ที่สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรก ำหนดจุดเกิด
เหตุลงในแผนที่ เพ่ือประกอบกำรวำงแผนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมได้ โดยมีรำยละเอียด  วิธีกำร  
ตำม Link http://ifind2u.blogspot.com/2013/06/google-maps.html 
 
 การตรวจสอบจุดตั้งด่านด้วย Trapster Application 
 ปัจจุบัน Smart Phone จะมีโปรแกรมเสริม เพ่ือตรวจเฝ้ำระวังกำรท ำงำนของต ำรวจ เช่น กำรตรวจจับ
ควำมเร็ว กำรตั้งด่ำนตรวจ ที่ผู้ปฏิบัติงำนป้องกันปรำบปรำมควรรับทรำบไว้ เช่น 
โปรแกรม Trapster ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมบน Smart Phone มีกำรใช้งำนคือ 
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๑๐๖ 

 

 1. ผู้ใช้จะกดต ำแหน่งของ “ด่ำนตรวจ” บนแผนที่ บนมือถือที่มีระบบ GPS ข้อมูลจะถูกบันทึก ใน 
เซิฟเวอร์ 
 2. ต ำแหน่งของ “ด่ำนตรวจ” จะไปปรำกฏบนจอเครื่องโทรศัพท์ของผู้ใช้ทุกเครื่องทันที 
 
 Spy Camera 
 ปัจจุบัน กล้องบันทึกภำพ ได้ถูกพัฒนำให้มีขนำดเล็กมำก ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนฝ่ำยป้องกันปรำบปรำม สำมำรถ
น ำมำใช้ประโยชน์ในงำนป้องกันปรำบปรำมได้ แต่ในขณะเดียวกัน กล้องบันทึกภำพขนำดเล็ก (Spy Camera) 
ก็จะถูกน ำไปใช้ในกำรตรวจสอบ บันทึกภำพกำรท ำงำนของสำยตรวจ จรำจร จนปรำกฏ เป็นข่ำวอยู่ทั่วไป 
 
 วินัย และการลงทัณฑ์ 
  จุดประสงค์ในกำรเรียนกำรสอน  
  1) เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมเข้ำใจในหลักกำรของ ข้อกฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่ง ข้อบังคับ  
ที่เกี่ยวข้องกับ กำรควบคุม เสริมสร้ำง ก ำชับ ควำมประพฤติ ระเบียบ วินัย ของต ำรวจ ทั้งต่อตนเอง  
ต่อผู้บังคับบัญชำ ต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ และ ต่อประชำชน  
  2) เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมเข้ำใจในบทบำท อ ำนำจ หน้ำที่ ของตนเอง เกี่ยวกับ อ ำนำจกำร
ลงโทษ อัตรำโทษ และ กำรลงโทษ  
  3) เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม มีเข้ำใจในกำรประเมินบุคลิกภำพ ควำมประพฤติ ควำมรับผิดชอบ  
ต่อหน้ำที่ ควำมซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม เป็นรำยบุคคล ควำมถี่และควำมร้ำยแรงของประเภทวินัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๗ 

 

 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 พ.ร.บ.ต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.2547 (หมวด 5 วินัยและกำรรักษำวินัย มำตรำ 77-83) 
 มำตรำ 77 ต้องถือและปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบของทำงรำชกำร มติ ครม. และจรรยำบรรณ ของ
ต ำรวจ ตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.ตร. ข้อปฏิบัติและข้อห้ำมกำรกระท ำผิดอย่ำงไม่ร้ำยแรง 18 ข้อ  

1. ต้องซื่อสัตย์ สุจริต และ เที่ยงธรรม  
2. ปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ ที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมำย และ ระเบียบโดยไม่ขัดขืนหรือ

หลีกเลี่ยง 
3. รักษำระเบียบกำรเคำรพระหว่ำง ผู้ใหญ่ ผู้น้อย 
4. อุทิศเวลำให้แก่รำชกำร ละทิ้ง ทอดทิ้ง หน้ำที่รำชกำรมิได้ 
5. มิให้กระท ำกำรข้ำมผู้บังคับบัญชำเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่ง หรือได้รับ

อนุญำตเป็นพิเศษเป็นชั่วครั้งครำว  
6. ต้องรักษำควำมลับของทำงรำชกำร  
7. ต้องสุภำพเรียบร้อย รักษำควำมสำมัคคี ไม่กลั่นแกล้งกัน ช่วยเหลือกัน 
8. ต้อนรับ ให้ควำมสะดวก เป็นธรรม สงเครำะห์ ห้ำมดูหมิ่น เหยียดหยำม กดขี่ หรือข่มเหง ประชำชน 
9. ตั้งใจ อุตสำหะ เอำใจใส่ ระมัดระวัง รักษำผลประโยชน์ของทำงรำชกำร ไม่ประมำทเลินเล่อ  ใน

หน้ำที่รำชกำร 
10. ก่อให้แตกแยกควำมสำมัคคี 
11. ต้องไม่รำยงำนเท็จ 
12. ต้องไม่ใช้กริยำ วำจำ หรือ ประพฤติตนที่ไม่สมควร 
13. ต้องไม่กระท ำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
14. ต้องไม่กระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรบังคับผู้บังคับบัญชำ  
15. ต้องไม่กระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำ อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรหรือ ระเบียบแบบแผนวินัย

ต ำรวจ 
16. ต้องไม่กระท ำหรือยอมให้ผู้ อ่ืนกระท ำกำรหำผลประโยชน์ อำจท ำให้เสียควำมเที่ยงธรรม ในกำร

ปฏิบัติหน้ำที่หรือเสื่อมเสียเกียรติของต ำแหน่งหน้ำที่ของตน 
17. ต้องไม่เป็นกรรมกำรผู้จัดกำร หรือ ผู้จัดกำร หรือ ต ำแหน่งอ่ืนใด ในห้ำงหุ้นส่วนหรือ บริษัท 
18. กระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.ตร.  

 มำตรำ 79 กำรกระท ำผิดอย่ำงร้ำยแรง 7 ข้อ  
 1. ปฏิบัติหรือละเว้น โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์อันมิควรได้  
 2. ละทิ้ง ทอดท้ิง หน้ำที่รำชกำรโดยไม่มีเหตุอันสมควร เกินสิบห้ำวัน 
 3. เหยียดหยำม กดขี่ ข่มเหง หรือท ำร้ำยประชำชน 
 4. กระท ำควำมผิดอำญำจนได้รับโทษจ ำคุกหรือโทษหนักกว่ำจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุด เว้นแต่
กระท ำโดยประมำทหรือลหุโทษ 
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๑๐๗ 

 

 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 พ.ร.บ.ต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.2547 (หมวด 5 วินัยและกำรรักษำวินัย มำตรำ 77-83) 
 มำตรำ 77 ต้องถือและปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบของทำงรำชกำร มติ ครม. และจรรยำบรรณ ของ
ต ำรวจ ตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.ตร. ข้อปฏิบัติและข้อห้ำมกำรกระท ำผิดอย่ำงไม่ร้ำยแรง 18 ข้อ  

1. ต้องซื่อสัตย์ สุจริต และ เที่ยงธรรม  
2. ปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ ที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมำย และ ระเบียบโดยไม่ขัดขืนหรือ

หลีกเลี่ยง 
3. รักษำระเบียบกำรเคำรพระหว่ำง ผู้ใหญ่ ผู้น้อย 
4. อุทิศเวลำให้แก่รำชกำร ละทิ้ง ทอดทิ้ง หน้ำที่รำชกำรมิได้ 
5. มิให้กระท ำกำรข้ำมผู้บังคับบัญชำเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่ง หรือได้รับ

อนุญำตเป็นพิเศษเป็นชั่วครั้งครำว  
6. ต้องรักษำควำมลับของทำงรำชกำร  
7. ต้องสุภำพเรียบร้อย รักษำควำมสำมัคคี ไม่กลั่นแกล้งกัน ช่วยเหลือกัน 
8. ต้อนรับ ให้ควำมสะดวก เป็นธรรม สงเครำะห์ ห้ำมดูหมิ่น เหยียดหยำม กดขี่ หรือข่มเหง ประชำชน 
9. ตั้งใจ อุตสำหะ เอำใจใส่ ระมัดระวัง รักษำผลประโยชน์ของทำงรำชกำร ไม่ประมำทเลินเล่อ  ใน

หน้ำที่รำชกำร 
10. ก่อให้แตกแยกควำมสำมัคคี 
11. ต้องไม่รำยงำนเท็จ 
12. ต้องไม่ใช้กริยำ วำจำ หรือ ประพฤติตนที่ไม่สมควร 
13. ต้องไม่กระท ำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
14. ต้องไม่กระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรบังคับผู้บังคับบัญชำ  
15. ต้องไม่กระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำ อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรหรือ ระเบียบแบบแผนวินัย

ต ำรวจ 
16. ต้องไม่กระท ำหรือยอมให้ผู้ อ่ืนกระท ำกำรหำผลประโยชน์ อำจท ำให้เสียควำมเที่ยงธรรม ในกำร

ปฏิบัติหน้ำที่หรือเสื่อมเสียเกียรติของต ำแหน่งหน้ำที่ของตน 
17. ต้องไม่เป็นกรรมกำรผู้จัดกำร หรือ ผู้จัดกำร หรือ ต ำแหน่งอ่ืนใด ในห้ำงหุ้นส่วนหรือ บริษัท 
18. กระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.ตร.  

 มำตรำ 79 กำรกระท ำผิดอย่ำงร้ำยแรง 7 ข้อ  
 1. ปฏิบัติหรือละเว้น โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์อันมิควรได้  
 2. ละทิ้ง ทอดท้ิง หน้ำที่รำชกำรโดยไม่มีเหตุอันสมควร เกินสิบห้ำวัน 
 3. เหยียดหยำม กดขี่ ข่มเหง หรือท ำร้ำยประชำชน 
 4. กระท ำควำมผิดอำญำจนได้รับโทษจ ำคุกหรือโทษหนักกว่ำจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุด เว้นแต่
กระท ำโดยประมำทหรือลหุโทษ 
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 5. กระท ำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง 
 6. กระท ำหรือละเว้น รวมทั้งตำม ม.78 เป็นเหตุให้เสียหำยรำชกำรร้ำยแรง 
 7. กระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.ตร. 
 มำตรำ80  ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ เสริมสร้ำง พัฒนำวินัย ป้องกัน และ ด ำเนินกำรทำงวินัย  แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำซึ่งกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยวิธีกำรให้เป็นไปตำม ระเบียบ ก.ตร. ให้ด ำเนินกำร
ทำงวินัยทันทีผู้บังคับบัญชำ ละเลย ไม่ปฏิบัติ หรือ ปฏิบัติไม่สุจริต ให้ถือว่ำผู้นั้น กระท ำผิดวินัย  
 มำตรำ 81 ผู้บังคับบัญชำอำจใช้อำวุธหรือก ำลังบังคับ เมื่อจ ำเป็นอันไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ และ ปรำบปรำม
ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ก่อก ำเริบ หรือ เพ่ือบังคับข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ละทิ้งหน้ำที่ให้กลับท ำหน้ำที่  ของตน โดย
ผู้บังคับบัญชำหรือผู้ช่วยเหลือไม่ต้องรับผิดทั้งทำงแพ่งและทำงอำญำให้ผู้บังคับบัญชำนั้น ต้องรำยงำน
ผู้บังคับบัญชำเหนือตนตำมล ำดับชั้นถึงผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติโดยเร็ว 
 มำตรำ 82 โทษทำงวินัยมี 7 สถำน  
 1.ภำคทัณฑ์ ได้แก่ กำรลงโทษอันควรปรำณีจึงเพียงแค่แสดงควำมผิดผู้นั้นให้ปรำกฏไว้  
 2.ทัณฑกรรม ได้แก่ ท ำงำนโยธำ เข้ำเวรยำมนอกจำกหน้ำที่ประจ ำ หรือกำรให้ท ำงำนสำธำรณประโยชน์
ซึ่งต้องไม่เกิน 6 ชม.ต่อวัน  
 3.กักยำม ได้แก่ กักตัวไว้ในที่สมควร  
 4.กักขัง ได้แก่ ขังในที่จัดไว้เพื่อควบคุมเฉพำะคนเดียวหรือหลำยคน  
 5.ตัดเงินเดือน 
 6.ปลดออก 
 7.ไล่ออก  
 หมำยเหตุ กำรกักยำม กักขัง จะใช้งำนโยธำ ด้วยได้แต่ต้องไม่เกิน 6 ชม.ต่อวัน 
 มำตรำ 83 ให้ท ำเป็นค ำสั่ง โดยระบุว่ำ ผิดวินัยใด และ มำตรำใด วิธีกำรให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน กฎ ก.ตร.  
 
 ประมวลระเบียบไม่เก่ียวกับคดี ลักษณะที่ 1 บทที ่3 ข้อ 1 
 กำรรำยงำนเมือ่ต้องคดี 
  - ภำยใน 7 วัน นับแต่ถูกจับหรือถูกแจ้งข้อหำ 
 - ภำยใน 7 วัน นับแต่ศำลรับฟ้องในคดีอำญำที่รำษฎรเป็นโจทก์ 
  - ภำยใน 7 วัน นับแต่รับหมำยศำลในคดีแพ่ง คดีล้มละลำย หรือถูกยึดทรัพย์ 
 ประมวลระเบียบไม่เก่ียวกับคดี ลักษณะที่ 1 บทที ่2 ข้อ 1 
 ข้ำรำชกำรต ำรวจต้องหำคดีอำญำกรณีปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุจริต ไม่ต้อง สืบสวนหรือสอบสวน เพ่ือ
พิจำรณำโทษทำงวินัย 
 
 
 

๑๐๙ 

 

 กฎ ก.ตร.ว่ำด้วยกรณีท่ีเป็นควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง พ.ศ.2547 
 ข้อ ๒ ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงในกรณีดังต่อไปนี้  ถือเป็นกรณีควำมผิดที่
ปรำกฏ ชัดแจ้ง โดยไม่ต้องสืบสวนข้อเท็จจริง หรือ งดกำรสืบสวนข้อเท็จจริง ก็ได้  
 (๑) กระท ำผิดต่อหน้ำผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจลงโทษ  
 (๒) กระท ำควำมผิดอำญำจนต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำผู้นั้นกระท ำผิดและผู้บังคับบัญชำเห็นว่ำ
ข้อเท็จจริงที่ปรำกฏตำมค ำพิพำกษำนั้นได้ควำมประจักษ์ชัดแล้ว  
 (๓) กระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง และ ได้รับสำรภำพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชำ  หรือให้
ถ้อยค ำรับสำรภำพต่อผู้มีหน้ำที่สืบสวนข้อเท็จจริง หรือ คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ต ำรวจแห่งชำติ และได้มีกำรบันทึกถ้อยค ำรับสำรภำพเป็นหนังสือ 
 ข้อ ๓ กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงในกรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็นกรณีควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง  
 (๑) กระท ำควำมผิดอำญำจนได้รับโทษจ ำคุกหรือโทษที่หนักกว่ำจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้
จ ำคุกหรือให้ลงโทษที่หนักกว่ำจ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ  
 (๒) ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำสิบห้ำวันและได้ด ำเนินกำรสืบสวน 
แล้วเห็นว่ำไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติกำรณ์อันแสดงถึงควำมจงใจไม่ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร  
 (๓) ได้รับสำรภำพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชำหรือให้ถ้อยค ำรับสำรภำพต่อผู้มีหน้ำที่สืบสวน
ข้อเท็จจริง คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง หรือคณะกรรมกำรสอบสวนตำมกฎหมำยว่ำด้วยต ำรวจแห่งชำติ 
และได้มีกำรบันทึกถ้อยค ำรับสำรภำพเป็นหนังสือ 
 กฎ ก.ตร. ว่ำด้วยอ ำนำจกำรลงโทษ อัตรำโทษ และกำรลงโทษภำคทัณฑ์ ทัณฑกรรม  
กักยำม กักขัง หรือตัดเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ข้อ ๒ กำรลงโทษข้ำรำชกำรต ำรวจผู้กระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงผู้บังคับบัญชำจะลงโทษภำคทัณฑ์ 
หรือ ในสถำนโทษ และ อัตรำโทษใด ได้เพียงใด ให้เป็นไปตำมตำรำงก ำหนดอ ำนำจ และ อัตรำกำรลงโทษ
ข้ำรำชกำรต ำรวจที่ ก.ตร. ก ำหนด 
   ผู้สั่งลงโทษจะสั่งลงโทษเกินกว่ำอัตรำโทษที่ตำรำงก ำหนดอ ำนำจและอัตรำกำรลงโทษข้ำรำชกำร
ต ำรวจที่ ก.ตร. ก ำหนดไม่ได้ แต่ลงโทษต่ ำกว่ำนี้ได้  
   ผู้บังคับบัญชำผู้สั่งลงโทษและผู้ใต้บังคับบัญชำผู้กระท ำผิดวินัยซึ่งตำมตำรำงก ำหนดอ ำนำจและ 
อัตรำกำรลงโทษข้ำรำชกำรต ำรวจที่ ก.ตร. ก ำหนด มิได้ก ำหนดไว้ให้ถือเกณฑ์เทียบต ำแหน่งตำมที่ก ำหนด ใน
กฎ ก.ตร.  
 ข้อ ๓ กำรค ำนวณระยะเวลำกำรลงโทษ กักยำมและกักขัง ให้นับวันเวลำเริ่มลงโทษกักยำมหรือกักขัง 
เป็นหนึ่งวันเต็ม โดยไม่ต้องค ำนึงถึงจ ำนวนชั่วโมงและ ให้นับติดต่อกัน ไม่เว้นวันหยุดรำชกำรจนครบก ำหนด 
และ ให้ปล่อยตัวไปในวันถัดจำกวันที่ครบก ำหนด  
 ข้อ ๔ เมื่อมีค ำสั่งลงโทษ ให้ผู้บังคับบัญชำจัดกำรให้ผู้ถูกลงโทษได้รับโทษโดยเร็ว 
 กำรอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษของผู้ได้รับโทษในควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง มิให้น ำมำเป็นเหตุทุเลำ  กำรรับ
โทษ  
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 กฎ ก.ตร.ว่ำด้วยกรณีท่ีเป็นควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง พ.ศ.2547 
 ข้อ ๒ ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงในกรณีดังต่อไปนี้  ถือเป็นกรณีควำมผิดที่
ปรำกฏ ชัดแจ้ง โดยไม่ต้องสืบสวนข้อเท็จจริง หรือ งดกำรสืบสวนข้อเท็จจริง ก็ได้  
 (๑) กระท ำผิดต่อหน้ำผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจลงโทษ  
 (๒) กระท ำควำมผิดอำญำจนต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำผู้นั้นกระท ำผิดและผู้บังคับบัญชำเห็นว่ำ
ข้อเท็จจริงที่ปรำกฏตำมค ำพิพำกษำนั้นได้ควำมประจักษ์ชัดแล้ว  
 (๓) กระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง และ ได้รับสำรภำพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชำ  หรือให้
ถ้อยค ำรับสำรภำพต่อผู้มีหน้ำที่สืบสวนข้อเท็จจริง หรือ คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริงตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ต ำรวจแห่งชำติ และได้มีกำรบันทึกถ้อยค ำรับสำรภำพเป็นหนังสือ 
 ข้อ ๓ กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงในกรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็นกรณีควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง  
 (๑) กระท ำควำมผิดอำญำจนได้รับโทษจ ำคุกหรือโทษที่หนักกว่ำจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้
จ ำคุกหรือให้ลงโทษที่หนักกว่ำจ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ  
 (๒) ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำสิบห้ำวันและได้ด ำเนินกำรสืบสวน 
แล้วเห็นว่ำไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติกำรณ์อันแสดงถึงควำมจงใจไม่ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร  
 (๓) ได้รับสำรภำพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชำหรือให้ถ้อยค ำรับสำรภำพต่อผู้มีหน้ำที่สืบสวน
ข้อเท็จจริง คณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง หรือคณะกรรมกำรสอบสวนตำมกฎหมำยว่ำด้วยต ำรวจแห่งชำติ 
และได้มีกำรบันทึกถ้อยค ำรับสำรภำพเป็นหนังสือ 
 กฎ ก.ตร. ว่ำด้วยอ ำนำจกำรลงโทษ อัตรำโทษ และกำรลงโทษภำคทัณฑ์ ทัณฑกรรม  
กักยำม กักขัง หรือตัดเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ข้อ ๒ กำรลงโทษข้ำรำชกำรต ำรวจผู้กระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงผู้บังคับบัญชำจะลงโทษภำคทัณฑ์ 
หรือ ในสถำนโทษ และ อัตรำโทษใด ได้เพียงใด ให้เป็นไปตำมตำรำงก ำหนดอ ำนำจ และ อัตรำกำรลงโทษ
ข้ำรำชกำรต ำรวจที่ ก.ตร. ก ำหนด 
   ผู้สั่งลงโทษจะสั่งลงโทษเกินกว่ำอัตรำโทษที่ตำรำงก ำหนดอ ำนำจและอัตรำกำรลงโทษข้ำรำชกำร
ต ำรวจที่ ก.ตร. ก ำหนดไม่ได้ แต่ลงโทษต่ ำกว่ำนี้ได้  
   ผู้บังคับบัญชำผู้สั่งลงโทษและผู้ใต้บังคับบัญชำผู้กระท ำผิดวินัยซึ่งตำมตำรำงก ำหนดอ ำนำจและ 
อัตรำกำรลงโทษข้ำรำชกำรต ำรวจที่ ก.ตร. ก ำหนด มิได้ก ำหนดไว้ให้ถือเกณฑ์เทียบต ำแหน่งตำมที่ก ำหนด ใน
กฎ ก.ตร.  
 ข้อ ๓ กำรค ำนวณระยะเวลำกำรลงโทษ กักยำมและกักขัง ให้นับวันเวลำเริ่มลงโทษกักยำมหรือกักขัง 
เป็นหนึ่งวันเต็ม โดยไม่ต้องค ำนึงถึงจ ำนวนชั่วโมงและ ให้นับติดต่อกัน ไม่เว้นวันหยุดรำชกำรจนครบก ำหนด 
และ ให้ปล่อยตัวไปในวันถัดจำกวันที่ครบก ำหนด  
 ข้อ ๔ เมื่อมีค ำสั่งลงโทษ ให้ผู้บังคับบัญชำจัดกำรให้ผู้ถูกลงโทษได้รับโทษโดยเร็ว 
 กำรอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษของผู้ได้รับโทษในควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง มิให้น ำมำเป็นเหตุทุเลำ  กำรรับ
โทษ  
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๑๑๐ 

 

 ข้อ ๕ โทษทัณฑกรรมที่ก ำหนดไว้เป็นวันๆ ให้หมำยควำมว่ำท ำทัณฑกรรม ทุกๆ วันจนกว่ำจะครบ
ก ำหนด ในวันหนึ่งก ำหนดทัณฑกรรมได้ไม่เกินวันละหกชั่วโมง แต่ถ้ำให้อยู่เวรยำมในวันหนึ่งต้องไม่เกิน
ก ำหนดเวลำ อยู่เวรยำมตำมปกติ  
   กำรสั่งลงโทษทัณฑกรรมให้ก ำหนดจ ำนวนวันและจ ำนวนชั่วโมงในแต่ละวันให้ชัดเจน  
 ข้อ ๖ โทษกักยำมให้ใช้ได้แต่เฉพำะข้ำรำชกำรต ำรวจต ำแหน่งตั้งแต่ผู้ก ำกับกำรหรือเทียบเท่ำลงมำ และ 
ส ำหรับโทษกักขังให้ใช้ได้แต่เฉพำะข้ำรำชกำรต ำรวจต ำแหน่งตั้งแต่รองสำรวัตรลงมำ 
 ข้อ ๗ กำรลงโทษกักยำมให้น ำตัวผู้ถูกลงโทษไปกักไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตำมที่เห็นสมควร 
 ข้อ ๘ กำรลงโทษกักขัง ให้น ำตัวผู้ถูกลงโทษไปรับโทษที่สถำนีหรือหน่วยงำนอ่ืนที่ผู้ถูกลงโทษมิได้ประจ ำอยู่  
  กำรลงโทษกักขังข้ำรำชกำรต ำรวจหญิง ห้ำมมิให้กักขังรวมกับข้ำรำชกำรต ำรวจชำย หำกไม่มีสถำนที่
พอจะแยกกักขัง หัวหน้ำหน่วยงำนที่รับตัวผู้ถูกลงโทษไว้เพ่ือลงโทษจะก ำหนดสถำนที่ใดสถำนที่หนึ่งที่  เห็น
เหมำะสมเป็นสถำนที่กักขังก็ได้  
 ข้อ ๙  กำรลงโทษกักขัง ให้ลงโทษกักขังไว้ในสถำนที่จัดไว้โดยเฉพำะ ห้ำมมิให้กักขังรวมกับผู้ต้องหำ เว้นแต่ 
มีเหตุจ ำเป็นเพรำะไม่มีที่กักขัง และห้ำมน ำสิ่งของไม่จ ำเป็นหรืออำวุธเข้ำไปในสถำนที่กักขัง 
 
ตารางอ านาจและอัตราการลงโทษข้าราชการต ารวจที่ ก.ตร. ก าหนด 
 

ผู้บังคับบัญชำ ผู้กระท ำผิดวินัย ทัณฑกรรม กักยำม กักขัง ตัดเงินเดือน 
นำยกรัฐมนตรี - ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  

- จเรต ำรวจแห่งชำติ และรองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 
- ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 
- ผู้บัญชำกำร 
- รองผู้บัญชำกำร 
- ผู้บังคับกำร, พนักงำนสอบสวนผู้เชี่ยวชำญพิเศษ 
- รองผู้บังคับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้เชี่ยวชำญ 
- ผู้ก ำกับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
- รองผู้ก ำกับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้ช ำนำญกำรพิเศษ 
- สำรวัตร และพนักงำนสอบสวนผู้ช ำนำญกำร 
- รองสำรวัตร และพนักงำนสอบสวน 
- ผู้บังคับหมู่ 
- รองผู้บังคับหมู่ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
๓ วัน 
๓ วัน 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
๑๕ วัน 
๒๐ วัน 
๓๐ วัน 
๖๐ วัน 
๙๐ วัน 
๙๐ วัน 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
๓๐ วัน 
๔๕ วัน 
๔๕ วัน 

ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดอืน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 

ผู้บัญชำกำรต ำรวจ
แห่งชำติ 

- จเรต ำรวจแห่งชำติ และรองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 
- ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 
- ผู้บัญชำกำร 
- รองผู้บัญชำกำร 
- ผู้บังคับกำร, พนักงำนสอบสวนผู้เชี่ยวชำญพิเศษ 
- รองผู้บังคับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้เชี่ยวชำญ 
- ผู้ก ำกับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
- รองผู้ก ำกับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้ช ำนำญกำรพิเศษ 
- สำรวัตร และพนักงำนสอบสวนผู้ช ำนำญกำร 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
๑๕ วัน 
๒๐ วัน 
๓๐ วัน 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 

๑๑๑ 

 

ผู้บังคับบัญชำ ผู้กระท ำผิดวินัย ทัณฑกรรม กักยำม กักขัง ตัดเงินเดือน 
- รองสำรวัตร และพนักงำนสอบสวน 
- ผู้บังคับหมู่ 
- รองผู้บังคับหมู่ 

- 
๓ วัน 
๓ วัน 

๖๐ วัน 
๙๐ วัน 
๙๐ วัน 

๓๐ วัน 
๔๕ วัน 
๔๕ วัน 

ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 

ผู้บัญชำกำร - รองผู้บัญชำกำร 
- ผู้บังคับกำร, พนักงำนสอบสวนผู้เชี่ยวชำญพิเศษ 
- รองผู้บังคับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้เชี่ยวชำญ 
- ผู้ก ำกับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
- รองผู้ก ำกับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้ช ำนำญกำรพิเศษ 
- สำรวัตร และพนักงำนสอบสวนผู้ช ำนำญกำร 
- รองสำรวัตร และพนักงำนสอบสวน 
- ผู้บังคับหมู่ 
- รองผู้บังคับหมู่ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
๓ วัน 
๓ วัน 

- 
- 
- 
๑๕ วัน 
๒๐ วัน 
๓๐ วัน 
๖๐ วัน 
๙๐ วัน 
๙๐ วัน 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
๓๐ วัน 
๔๕ วัน 
๔๕ วัน 

ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 

ผู้ บั ง คั บ ก ำ ร , 
พนักงำนสอบสวน
ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ 

- รองผู้บังคับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้เชี่ยวชำญ 
- ผู้ก ำกับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
- รองผู้ก ำกับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้ช ำนำญกำรพิเศษ 
- สำรวัตร และพนักงำนสอบสวนผู้ช ำนำญกำร 
- รองสำรวัตร และพนักงำนสอบสวน 
- ผู้บังคับหมู่ 
- รองผู้บังคับหมู่ 

- 
- 
- 
- 
- 
๓ วัน 
๓ วัน 

- 
๓ วัน 
๕ วัน 
๗ วัน 
๑๕ วัน 
๖๐ วัน 
๖๐ วัน 

- 
- 
- 
- 
๗ วัน 
๓๐ วัน 
๓๐ วัน 

ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๒ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๒ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๒ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๒ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๒ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๒ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๒ เดือน 

ผู้ก ำกับกำร และ
พนักงำนสอบสวน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

- รองผู้ก ำกับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้ช ำนำญกำรพิเศษ 
- สำรวัตร และพนักงำนสอบสวนผู้ช ำนำญกำร 
- รองสำรวัตร และพนักงำนสอบสวน 
- ผูบ้ังคับหมู่ 
- รองผู้บังคับหมู่ 

- 
- 
- 
๓ วัน 
๓ วัน 

๑ วัน 
๓ วัน 
๗ วัน 
๓๐ วัน 
๓๐ วัน 

- 
- 
๓ วัน 
๑๕ วัน 
๑๕ วัน 

ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๑ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๑ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๑ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๑ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๑ เดือน 

ส ำ ร วั ต ร แ ล ะ
พนักงำนสอบสวน
ผู้ช ำนำญกำร 

- รองสำรวัตร และพนักงำนสอบสวน 
- ผู้บังคับหมู่ 
- รองผู้บังคับหมู่ 
 

- 
๑ วัน 
๓ วัน 

๑ วัน 
๒๐ วัน 
๒๐ วัน 

- 
๑๐ วัน 
๑๐ วัน 

ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๑ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๑ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๑ เดือน 

รองสำรวัตรและ
พนักงำนสอบสวน 
 

- ผู้บังคับหมู่ 
- รองผู้บังคับหมู่ 
 

๑ วัน 
๒ วัน 

๑๕ วัน 
๑๕ วัน 

๗ วัน 
๗ วัน 

ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๑ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๑ เดือน 

 

หมำยเหตุ  

  1. ผู้กระท ำผิดจะถูกลงโทษ ต้องเป็นผู้ที่อยู่ใต้กำรปกครองบังคับบัญชำของผู้สั่งลงโทษ ไม่ว่ำโดย
ต ำแหน่ง ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง กำรไปช่วยรำชกำร กำรเข้ำรับกำรศึกษำอบรม หรืออ่ืนๆ ในท ำนองเดียวกัน 
  2. กรณีผู้บังคับบัญชำผู้สั่งลงโทษเป็นต ำแหน่งรองหรือผู้ช่วยที่ท ำหน้ำที่หัวหน้ำหน่วยงำน ให้มี
อ ำนำจลงโทษ ได้ตำมอ ำนำจลงโทษของหัวหน้ำหน่วยงำนที่เหนือตนขึ้นไปหนึ่งชั้น เช่น รองผู้ก ำกับกำร หัวหน้ำ
สถำนีต ำรวจ ให้มีอ ำนำจลงโทษเท่ำกับ ผู้ก ำกับกำร รองสำรวัตร หัวหน้ำสถำนีต ำรวจ ให้มีอ ำนำจลงโทษเท่ำ
สำรวัตร เป็นต้น 
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ผู้บังคับบัญชำ ผู้กระท ำผิดวินัย ทัณฑกรรม กักยำม กักขัง ตัดเงินเดือน 
- รองสำรวัตร และพนักงำนสอบสวน 
- ผู้บังคับหมู่ 
- รองผู้บังคับหมู่ 

- 
๓ วัน 
๓ วัน 

๖๐ วัน 
๙๐ วัน 
๙๐ วัน 

๓๐ วัน 
๔๕ วัน 
๔๕ วัน 

ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 

ผู้บัญชำกำร - รองผู้บัญชำกำร 
- ผู้บังคับกำร, พนักงำนสอบสวนผู้เชี่ยวชำญพิเศษ 
- รองผู้บังคับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้เชี่ยวชำญ 
- ผู้ก ำกับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
- รองผู้ก ำกับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้ช ำนำญกำรพิเศษ 
- สำรวัตร และพนักงำนสอบสวนผู้ช ำนำญกำร 
- รองสำรวัตร และพนักงำนสอบสวน 
- ผู้บังคับหมู่ 
- รองผู้บังคับหมู่ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
๓ วัน 
๓ วัน 

- 
- 
- 
๑๕ วัน 
๒๐ วัน 
๓๐ วัน 
๖๐ วัน 
๙๐ วัน 
๙๐ วัน 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
๓๐ วัน 
๔๕ วัน 
๔๕ วัน 

ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๓ เดือน 

ผู้ บั ง คั บ ก ำ ร , 
พนักงำนสอบสวน
ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ 

- รองผู้บังคับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้เชี่ยวชำญ 
- ผู้ก ำกับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
- รองผู้ก ำกับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้ช ำนำญกำรพิเศษ 
- สำรวัตร และพนักงำนสอบสวนผู้ช ำนำญกำร 
- รองสำรวัตร และพนักงำนสอบสวน 
- ผู้บังคับหมู่ 
- รองผู้บังคับหมู่ 

- 
- 
- 
- 
- 
๓ วัน 
๓ วัน 

- 
๓ วัน 
๕ วัน 
๗ วัน 
๑๕ วัน 
๖๐ วัน 
๖๐ วัน 

- 
- 
- 
- 
๗ วัน 
๓๐ วัน 
๓๐ วัน 

ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๒ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๒ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๒ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๒ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๒ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๒ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๒ เดือน 

ผู้ก ำกับกำร และ
พนักงำนสอบสวน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

- รองผู้ก ำกับกำร และพนักงำนสอบสวนผู้ช ำนำญกำรพิเศษ 
- สำรวัตร และพนักงำนสอบสวนผู้ช ำนำญกำร 
- รองสำรวัตร และพนักงำนสอบสวน 
- ผูบ้ังคับหมู่ 
- รองผู้บังคับหมู่ 

- 
- 
- 
๓ วัน 
๓ วัน 

๑ วัน 
๓ วัน 
๗ วัน 
๓๐ วัน 
๓๐ วัน 

- 
- 
๓ วัน 
๑๕ วัน 
๑๕ วัน 

ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๑ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๑ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๑ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๑ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๑ เดือน 

ส ำ ร วั ต ร แ ล ะ
พนักงำนสอบสวน
ผู้ช ำนำญกำร 

- รองสำรวัตร และพนักงำนสอบสวน 
- ผู้บังคับหมู่ 
- รองผู้บังคับหมู่ 
 

- 
๑ วัน 
๓ วัน 

๑ วัน 
๒๐ วัน 
๒๐ วัน 

- 
๑๐ วัน 
๑๐ วัน 

ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๑ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๑ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๑ เดือน 

รองสำรวัตรและ
พนักงำนสอบสวน 
 

- ผู้บังคับหมู่ 
- รองผู้บังคับหมู่ 
 

๑ วัน 
๒ วัน 

๑๕ วัน 
๑๕ วัน 

๗ วัน 
๗ วัน 

ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๑ เดือน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลำไม่เกิน ๑ เดือน 

 

หมำยเหตุ  

  1. ผู้กระท ำผิดจะถูกลงโทษ ต้องเป็นผู้ที่อยู่ใต้กำรปกครองบังคับบัญชำของผู้สั่งลงโทษ ไม่ว่ำโดย
ต ำแหน่ง ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง กำรไปช่วยรำชกำร กำรเข้ำรับกำรศึกษำอบรม หรืออ่ืนๆ ในท ำนองเดียวกัน 
  2. กรณีผู้บังคับบัญชำผู้สั่งลงโทษเป็นต ำแหน่งรองหรือผู้ช่วยที่ท ำหน้ำที่หัวหน้ำหน่วยงำน ให้มี
อ ำนำจลงโทษ ได้ตำมอ ำนำจลงโทษของหัวหน้ำหน่วยงำนที่เหนือตนขึ้นไปหนึ่งชั้น เช่น รองผู้ก ำกับกำร หัวหน้ำ
สถำนีต ำรวจ ให้มีอ ำนำจลงโทษเท่ำกับ ผู้ก ำกับกำร รองสำรวัตร หัวหน้ำสถำนีต ำรวจ ให้มีอ ำนำจลงโทษเท่ำ
สำรวัตร เป็นต้น 
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 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม และ จรรยาบรรณของต ารวจ 
 ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 มำตรฐำนคุณธรรมและอุดมคติต ำรวจ 
 ส่วนที่ 2 จรรยำบรรณของต ำรวจ  
 ส่วนที่ 1 มาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติต ารวจ 
  ๑) พึงยึดถือคุณธรรม 4 ประกำร ตำมพระบรมรำโชวำท 
  1.1 รักษำควำมสัจ 
  1.2 ข่มใจตนเอง 
  1.3 อดทน อดกลั้น อดออม 
  1.4 ละวำงควำมชั่ว ทุจริต สละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือส่วนใหญ่ของบ้ำนเมือง 
 2) ยึดถืออุดมคติต ำรวจ 9 ประกำร 
  เคำรพเอ้ือเฟ้ือต่อหน้ำที่  กรุณำปรำณีต่อประชำชน 
  อดทนต่อควำมเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อควำมยำกล ำบำก 
  ไม่มักมำกในลำภผล มุ่งบ ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชำชน 
  ด ำรงตนในยุติธรรม กระท ำกำรด้วยปัญญำ 
  รักษำควำมไม่ประมำทเสมอชีวิต 
 3) พึงหมั่นศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ ธรรมเนียมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่  ควำม
รับผิดชอบ 

 ส่วนที่ 2 มาตรฐานทางจริยธรรม และ จรรยาบรรณของต ารวจ 
 1. มำตรฐำนทำงจริยธรรมต ำรวจ 
  1.1 เคำรพ ศรัทธำ ยึดมั่น กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
     - จงรักภักดี และ เทิดทูน สถำบันพระมหำกษัตริย์ 
     - เป็นกลำงทำงกำรเมือง 
  1.2 เคำรพ สิทธิ และ เสรีภำพ ของประชำชน ตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  1.3 ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุด 
     - รวดเร็ว กระตือรือร้น รอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ เป็นธรรม 
     - วิริยะอุตสำหะ ขยันมั่นเพียร เสียสละ ใช้ปฏิภำณไหวพริบ กล้ำหำญ อดทน 
     - มีควำมรับผิดชอบ 
     - ดูแล รักษำ ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
     - รักษำควำมลับทำงรำชกำร 
  1.4 มีจิตส ำนึกเป็นผู้พิทักษ์สันติรำษฎร์ 
    - มีมนุษย์สัมพันธ์ สุภำพ อ่อนโยน เต็มใจบริกำร 

๑๑๓ 

 

    - ไม่หยำบคำย ดูหมิ่น เหยียดหยำม ประชำชน 
    - เอ้ือเฟ้ือ สงเครำะห์ ช่วยเหลือ ประชำชน 
    - ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน ไม่เท็จ ไม่เนิ่นช้ำ 
  1.5 ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรม 
    - ไม่แสวงหำผลประโยชน์ 
    - ไม่ใช้อิทธิพล จูงใจ ให้ผู้อ่ืนสูญเสียควำมเที่ยงธรรมและยุติธรรม 
    - ไม่รับของขวัญนอกเหนือจำกโอกำสและกำลตำมประเพณี ไม่เกินมูลค่ำที่ ปปท .ก ำหนด 
เว้นญำติ 
     - ไม่ใช้เวลำหรือทรัพย์สินทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
    - ไม่ประกอบอำชีพเสริมที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ขัดกัน ระหว่ำงส่วนตน กับส่วนรวม 
    - ไม่ท ำผิดกฎหมำย ไม่หมกมุ่นอบำยมุข ไม่ฟุ้งเฟ้อหรูหรำ 
  1.6 ภำคภูมิ มีเกียรติศักดิ์ ศักดิ์ศรี ควำมเป็น ตร.  
    - ตรงไปตรงมำตำมครรลองประชำธิปไตย 
    - ไม่สั่งผู้ใต้บังคับบัญชำ ที่มิชอบด้วยกฎหมำย คุณธรรม ศีลธรรม 
    - ไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งที่ตนรู้หรือควรรู้ว่ำมิชอบด้วยกฎหมำย ทักท้วงเป็นหนังสือ ต่อผู้สั่ง 
    - ไม่เลี่ยง ใช้ หรือ แนะน ำใช้ช่องโหว่กฎหมำย เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน ท ำให้เสีย
ยุติธรรม 
  1.7 เป็นผู้บังคับบัญชำ ต้อง  
    - เป็นผู้น ำ แบบอย่ำงที่ดี เป็นที่ปรึกษำ ที่พ่ึงของผู้ใต้บังคับบัญชำ 
    - หมั่นอบรม ให้ควำมรู้ ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
    - มีหลักกำร เหตุผล ถูกต้องตำมท ำนองคลองธรรม รับฟังควำมคิดเห็น ไม่ผลัก  ควำม
รับผิดชอบ 
    - ปกครองปรำศจำกควำมล ำเอียง 
  1.8 ผู้ใต้บังคับบัญชำและเพ่ือนร่วมงำน ต้อง  
    - ปฏิบัติตำมค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย 
    - มีวินัยและสำมัคคีในหมู่คณะ 
    - มีมนุษย์สัมพันธ์ รับฟังควำมคิดเห็น 
    - ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้ำที่ 
    - มีหลักกำร เหตุผล ถูกต้องตำมท ำนองคลองธรรม รับฟังควำมคิดเห็น ไม่ผลัก ควำม
รับผิดชอบ 
    - ปกครองปรำศจำกควำมล ำเอียง 
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    - ไม่หยำบคำย ดูหมิ่น เหยียดหยำม ประชำชน 
    - เอ้ือเฟ้ือ สงเครำะห์ ช่วยเหลือ ประชำชน 
    - ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน ไม่เท็จ ไม่เนิ่นช้ำ 
  1.5 ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรม 
    - ไม่แสวงหำผลประโยชน์ 
    - ไม่ใช้อิทธิพล จูงใจ ให้ผู้อ่ืนสูญเสียควำมเที่ยงธรรมและยุติธรรม 
    - ไม่รับของขวัญนอกเหนือจำกโอกำสและกำลตำมประเพณี ไม่เกินมูลค่ำที่ ปปท .ก ำหนด 
เว้นญำติ 
     - ไม่ใช้เวลำหรือทรัพย์สินทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
    - ไม่ประกอบอำชีพเสริมที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ขัดกัน ระหว่ำงส่วนตน กับส่วนรวม 
    - ไม่ท ำผิดกฎหมำย ไม่หมกมุ่นอบำยมุข ไม่ฟุ้งเฟ้อหรูหรำ 
  1.6 ภำคภูมิ มีเกียรติศักดิ์ ศักดิ์ศรี ควำมเป็น ตร.  
    - ตรงไปตรงมำตำมครรลองประชำธิปไตย 
    - ไม่สั่งผู้ใต้บังคับบัญชำ ที่มิชอบด้วยกฎหมำย คุณธรรม ศีลธรรม 
    - ไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งที่ตนรู้หรือควรรู้ว่ำมิชอบด้วยกฎหมำย ทักท้วงเป็นหนังสือ ต่อผู้สั่ง 
    - ไม่เลี่ยง ใช้ หรือ แนะน ำใช้ช่องโหว่กฎหมำย เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน ท ำให้เสีย
ยุติธรรม 
  1.7 เป็นผู้บังคับบัญชำ ต้อง  
    - เป็นผู้น ำ แบบอย่ำงที่ดี เป็นที่ปรึกษำ ที่พ่ึงของผู้ใต้บังคับบัญชำ 
    - หมั่นอบรม ให้ควำมรู้ ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
    - มีหลักกำร เหตุผล ถูกต้องตำมท ำนองคลองธรรม รับฟังควำมคิดเห็น ไม่ผลัก  ควำม
รับผิดชอบ 
    - ปกครองปรำศจำกควำมล ำเอียง 
  1.8 ผู้ใต้บังคับบัญชำและเพ่ือนร่วมงำน ต้อง  
    - ปฏิบัติตำมค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย 
    - มีวินัยและสำมัคคีในหมู่คณะ 
    - มีมนุษย์สัมพันธ์ รับฟังควำมคิดเห็น 
    - ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้ำที่ 
    - มีหลักกำร เหตุผล ถูกต้องตำมท ำนองคลองธรรม รับฟังควำมคิดเห็น ไม่ผลัก ควำม
รับผิดชอบ 
    - ปกครองปรำศจำกควำมล ำเอียง 
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  1.9 ต้องปฏิบัติตำมค่ำนิยม จนท.รัฐ ตำมที่ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ก ำหนด  
    - มีคุณธรรมจริยธรรม 
    - ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ 
    - ยึดถือประโยชน์ของชำติ 
    - ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย 
    - บริกำรประชำชน ไม่เลือกปฏิบัติ 
    - ให้ข้อมูลข่ำวสำรประชำชน ไม่บิดเบือน 
    - มีมำตรฐำน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
    - ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    - ยึดมั่นในจรรยำวิชำชีพขององค์กร 
 2. จรรยำบรรณของต ำรวจ  
  2.1 อ ำนวยควำมยุติธรรมและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือให้ประชำชน มีควำมเลื่อมใส 
เชื่อมั่น และ ศรัทธำ ดังนี้ 
    - เต็มใจ เป็นมิตร ไม่เลือกปฏิบัติ รวดเร็ว ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ในกำร
ร้องทุกข์ กล่ำวโทษ ขออนุญำต ขอข้อมูลข่ำวสำรหรือติดต่อรำชกำร 
    - สุภำพ อ่อนน้อม ให้เกียรติ ไม่หยำบคำย ดูหมิ่น เหยียดหยำม ประชำชน 
    - พร้อมปฏิบัติหน้ำที่ 
    - พกและใช้อำวุธตำมระเบียบแบบแผน 
    - พกพำบัตรประจ ำตัว และ แสดงเมื่อมีบุคคลขอ 
  2.2 กำรจับ ระงับกำรกระท ำผิดตำม รธน.  
    - กล้ำหำญ มีสติปัญญำ 
    - รักษำกฎหมำย ยึดหลักมนุษยธรรม 
    - ใช้มำตรกำรปกติ เว้นแต่หยุดยั้งผู้กระท ำผิด 
  2.3 ตระหนักในกำรใช้อำวุธ หรือ ควำมรุนแรง ตำมกฎหมำยและระเบียบแบบแผน หำกมีเหตุกำรณ์
รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบทันที 
  2.4 เป็นมืออำชีพในกำรสืบสวนสอบสวน 
    - ไม่ทำรุณหรือทำรุณกรรม 
    - ไม่ใช้ จ้ำง วำน ยุยง ส่งเสริม หรือ ปล่อยปละละเลยให้มีกำรทำรุณหรือทำรุณกรรม 
    - ไม่ข่มขู่รังควำน ใช้อ ำนำจมิชอบแนะน ำเสี้ยมสอนให้บุคคลอ่ืนให้ถ้อยค ำ อันเป็นเท็จหรือ
ปรักปร ำผู้อ่ืน 
    - ไม่กักขัง หน่วงเหนี่ยว เพื่อสอบสวนปำกค ำ 
    - ไม่ใช้อ ำนำจอันมิชอบเพ่ือให้ได้มำซึ่งพยำนหลักฐำน 
 

๑๑๕ 

 

  2.6 ควบคุมบุคคลตำม กม.และมนุษยธรรม 
    - ไม่ผ่อนปรนให้ผู้นั้นมีสิทธิประโยชน์มิชอบ 
    - ไม่รบกวนกำรติดต่อระหว่ำงบุคคลกับทนำยควำม 
    - ให้บุคคลได้รับกำรรักษำพยำบำลตำมควรแก่กรณีเมื่อบุคคลนั้นเจ็บป่วยหรือร้องขอ 
    - ไม่ควบคุมเด็กและเยำวชนร่วมกับผู้ใหญ่ หรือ ไม่คุมขังหญิงร่วมกับผู้ชำย เว้นแต่กฎหมำย
ยกเว้น 
  2.7 ต้องรักษำข้อมูลข่ำวสำรนั้นเป็นควำมลับ หำกเป็นอันตรำยต่อประโยชน์หรือชื่อเสียง  บุคคล 
หรือ เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้เสียหำยหรือผู้กระท ำผิด จะเปิดเผยได้เมื่อเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร  ที่ชอบ
ด้วยกฎหมำย และ เพื่อกำรด ำเนินกำรทำงกระบวนกำรยุติธรรมเท่ำนั้น 

 หนังสือ ตร. เลขที่ 0006.3/ว 0095 ลง 3 พ.ย.2552 เรื่อง แนวทางการพิจารณาและมาตรฐาน 
การลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากอินเตอร์เน็ต) 

 ระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191  
 จุดประสงค์ในกำรเรียนกำรสอน 
 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในเรื่อง 
 1. ควำมส ำคัญของระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
 2. กำรจัดระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191  
 3. กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ รอง ผกก.ป., สวป. ร้อยเวร 20 กับระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 
 4. กำรจัดระบบรับแจ้งเหตุของสถำนีต ำรวจ 
 ความส าคัญของระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
 เหตุฉุกเฉิน (Emergency) หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน และจะต้องรีบแก้ไขโดย
ฉับพลัน มิฉะนั้นแล้วอำจจะก่อให้ภยันตรำย เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิต และทรัพย์สินของมนุษย์ รวมถึงควำม
เสียหำยอื่นๆ ตำมมำ  
 โดยทั่วไป เหตุฉุกเฉินที่ประชำชนประสบ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
 1. เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับต ำรวจ (Police) ประมำณ 70% 
 2. เหตุฉุกเฉินทำงกำรแพทย์ (Ambulance)  ประมำณ 20% 
 3. เหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ (Fire)  ประมำณ 10% 
 เหตุฉุกเฉิน ถือเป็นเรื่องปกติของสังคม ที่อำจเกิดขึ้นกับใคร ที่ไหน ก็ได้ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว รัฐที่มีหน้ำที่
ดูแลในเรื่องควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน จะมีวิธีรับแจ้งและจัดกำรกับเหตุนั้นๆ อย่ำงไร 
จึงจะสำมำรถแก้ไขเหตุกำรณ์ได้เร็วที่สุด บรรเทำผลร้ำยที่จะเกิดขึ้นได้มำกที่สุด  
 ด้วยเหตุนี้ ประเทศทั้งหลำยในโลก โดยเฉพำะประเทศที่เจริญแล้ว จึงได้คิดค้น และจัดท ำระบบบริกำรรับ
แจ้งเหตุฉุกเฉินทำงโทรศัพท์ ไว้ส ำหรับให้ประชำชนแจ้งเหตุมำยังเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกระบบ
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  2.6 ควบคุมบุคคลตำม กม.และมนุษยธรรม 
    - ไม่ผ่อนปรนให้ผู้นั้นมีสิทธิประโยชน์มิชอบ 
    - ไม่รบกวนกำรติดต่อระหว่ำงบุคคลกับทนำยควำม 
    - ให้บุคคลได้รับกำรรักษำพยำบำลตำมควรแก่กรณีเมื่อบุคคลนั้นเจ็บป่วยหรือร้องขอ 
    - ไม่ควบคุมเด็กและเยำวชนร่วมกับผู้ใหญ่ หรือ ไม่คุมขังหญิงร่วมกับผู้ชำย เว้นแต่กฎหมำย
ยกเว้น 
  2.7 ต้องรักษำข้อมูลข่ำวสำรนั้นเป็นควำมลับ หำกเป็นอันตรำยต่อประโยชน์หรือชื่อเสียง  บุคคล 
หรือ เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้เสียหำยหรือผู้กระท ำผิด จะเปิดเผยได้เมื่อเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร  ที่ชอบ
ด้วยกฎหมำย และ เพื่อกำรด ำเนินกำรทำงกระบวนกำรยุติธรรมเท่ำนั้น 

 หนังสือ ตร. เลขที่ 0006.3/ว 0095 ลง 3 พ.ย.2552 เร่ือง แนวทางการพิจารณาและมาตรฐาน 
การลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากอินเตอร์เน็ต) 

 ระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191  
 จุดประสงค์ในกำรเรียนกำรสอน 
 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในเรื่อง 
 1. ควำมส ำคัญของระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
 2. กำรจัดระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191  
 3. กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ รอง ผกก.ป., สวป. ร้อยเวร 20 กับระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 
 4. กำรจัดระบบรับแจ้งเหตุของสถำนีต ำรวจ 
 ความส าคัญของระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
 เหตุฉุกเฉิน (Emergency) หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน และจะต้องรีบแก้ไขโดย
ฉับพลัน มิฉะนั้นแล้วอำจจะก่อให้ภยันตรำย เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิต และทรัพย์สินของมนุษย์ รวมถึงควำม
เสียหำยอื่นๆ ตำมมำ  
 โดยทั่วไป เหตุฉุกเฉินที่ประชำชนประสบ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
 1. เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับต ำรวจ (Police) ประมำณ 70% 
 2. เหตุฉุกเฉินทำงกำรแพทย์ (Ambulance)  ประมำณ 20% 
 3. เหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ (Fire)  ประมำณ 10% 
 เหตุฉุกเฉิน ถือเป็นเรื่องปกติของสังคม ที่อำจเกิดขึ้นกับใคร ที่ไหน ก็ได้ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว รัฐที่มีหน้ำที่
ดูแลในเรื่องควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน จะมีวิธีรับแจ้งและจัดกำรกับเหตุนั้นๆ อย่ำงไร 
จึงจะสำมำรถแก้ไขเหตุกำรณ์ได้เร็วที่สุด บรรเทำผลร้ำยที่จะเกิดขึ้นได้มำกที่สุด  
 ด้วยเหตุนี้ ประเทศทั้งหลำยในโลก โดยเฉพำะประเทศที่เจริญแล้ว จึงได้คิดค้น และจัดท ำระบบบริกำรรับ
แจ้งเหตุฉุกเฉินทำงโทรศัพท์ ไว้ส ำหรับให้ประชำชนแจ้งเหตุมำยังเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกระบบ
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โทรศัพท์เป็นเครื่องมือสื่อสำรที่สะดวกท่ีสุดระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่และประชำชน โดยหมำยเลขโทรศัพท์ ส ำหรับกำร
แจ้งเหตุ มีหลักกำรดังนี้ 
 1. ใช้หมำยเลขเดียวกัน 
 2. ง่ำยต่อกำรจดจ ำ 
 3. สะดวกในกำรโทรแม้อยู่ในที่มืด 
 4. โทรได้ทุกพ้ืนที่โดยไม่ต้องมีรหัสพ้ืนที่น ำหน้ำ 
 สหรัฐอเมริกำ ซึ่งเป็นต้นแบบของระบบโทรศัพท์ฉุกเฉินให้แก่ประเทศต่ำงๆ ในปัจจุบัน (รวมทั้งประเทศ
ไทย) ได้คิดค้นระบบโทรศัพท์ฉุกเฉินหมำยเลข 911 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2511 และต่อมำในปี พ.ศ.
2516 รัฐสภำของสหรัฐอเมริกำ ได้ประกำศเป็นกฎหมำย (911 ACT) ให้หมำยเลข 911 เป็นหมำยเลข
ฉุกเฉินแห่งชำติ (National Emergency Telephone Number) กำรแจ้งเหตุฉุกเฉินทั้งหลำย ให้แจ้งผ่ำน 
911 หมำยเลขเดียวเท่ำนั้น  
 
 การจัดระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ของประเทศไทย 
 ประ เทศไทย  โดยกองบั งคั บกำรสำยตรวจ  และปฏิบั ติ กำร พิ เศษ  กองบัญชำกำรต ำ รวจ 
นครบำล ได้น ำระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 มำใช้ ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.2521 ในเขตกรุงเทพมหำนคร และ
ปริมณฑล ต่อมำ ได้มีกำรขยำยไปยังจังหวัดต่ำงๆ จนในปัจจุบัน ได้ใช้หมำยเลขโทรศัพท์ 191 เป็นหมำยเลข
ฉุกเฉินส ำหรับเหตุที่เก่ียวข้องกับต ำรวจ (Police) ทั่วประเทศ และเป็นสำกลแล้ว  
 ลักษณะกำรจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ให้เป็นกำรจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ ณ ที่ท ำกำรต ำรวจภูธรจังหวัด 
จังหวัดละ 1 ศูนย์ (ลักษณะเดียวกับของประเทศญี่ปุ่น)  
 ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 เป็นหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญต่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชำชน 
ที่ทั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ สถำนีต ำรวจ และสำยตรวจ ต่ำงต้องร่วมกันปฏิบัติ เพ่ือดูแลแก้ ไขปัญหำควำมเดือดร้อน
ของประชำชนอย่ำงมืออำชีพ ตำมนโยบำยของ พล .ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ที่ว่ำ “พัฒนำศูนย์รับแจ้ง
เหตุ 191 เพ่ือเฝ้ำระวังในกำรรับแจ้งเหตุ และบริหำรสถำนกำรณ์ส ำคัญระดับจังหวัดและสถำนีต ำรวจ เพ่ือเพ่ิม
ช่องทำงในกำรเข้ำถึงประชำชน และเป็นศูนย์ประสำนงำนกลำงระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ” 
 มาตรฐานของระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 
 ในฐำนะที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 มีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของงำน ตำมมำตรฐำนขั้นต่ ำของระบบ รับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน (Minimum Standards for Emergency Telephone Notification Systems) โดยสมำคมหมำยเลข
ฉุกเฉินแห่งชำติ (National Emergency Number Association : NENA) และจำกกำรเทียบเคียงกับระบบรับ
แจ้งเหตุฉุกเฉิน ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ และอังกฤษ ดังนี้ 
 1. กำรโทรศัพท์ 191 จำกโทรศัพท์พ้ืนฐำน และโทรศัพท์มือถือทุกระบบ จะต้องไปติดยัง ศูนย์รับแจ้ง
เหตุที่รับผิดชอบพื้นท่ีนั้นๆ (Primary Public Safety Answering Point : PSAP) 
 2. สำมำรถรับสำยเรียกเข้ำได้ทุกสำย ด้วยควำมเร็วเฉลี่ยไม่เกิน 4 วินำที เมื่อโทรติด ส ำหรับศูนย์รับแจ้ง
เหตุ กองก ำกับกำรศูนย์รวมข่ำว กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล และศูนย์ของต ำรวจภูธรจังหวัด  ที่ได้รับกำร

๑๑๗ 

 

ติดตั้งอุปกรณ์ตำมโครงกำรปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติแล้ว และไม่เกิน 15 วินำที 
(3 กริ๊ง) ส ำหรับศูนย์รับแจ้งเหตุของ ต ำรวจภูธรจังหวัดที่ยังไม่ได้รับกำรติดตั้งอุปกรณ์ 
 3. สำมำรถรับแจ้งและบันทึกเหตุได้เสร็จสิ้นภำยในเวลำ 1 นำที และสั่งกำรสำยตรวจได้ทันที 
 4. สำมำรถก ำกับดูแลสำยตรวจให้ไปที่เกิดเหตุทุกเหตุ  
   ระยะเวลำที่สำยตรวจไปถึงที่เกิดเหตุ ไม่ควรเกิน 5 นำที ส ำหรับพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร และ ในเขต
ชุมชน และไม่ควรเกิน 15 นำที ส ำหรับพ้ืนที่นอกเขตชุมชน 
 5. สำมำรถพิมพ์รำยงำนจำกระบบอย่ำงน้อย ดังนี้ 
   5.1 รำยงำนโทรศัพท์ สถิติกำรโทร 191 ระบุจ ำนวนสำยที่โทรเข้ำ จ ำนวนสำยที่ได้รับ จ ำนวนสำยที่
ไม่ได้รับ ควำมเร็วเฉลี่ยในกำรรับสำย ทั้งภำพรวม และแยกรำยละเอียดของพนักงำน รับโทรศัพท์แต่ละคน 
  5.2 รำยงำนเหตุ 
   1) รำยงำนรำยละเอียดของเหตุแต่ละเหตุ ว่ำโทรเข้ำมำเมื่อใด แจ้งเหตุเรื่องใด ใครเป็น 
ผู้รับสำย ใครเป็นผู้สั่งกำร สำยตรวจสำยใดไประงับเหตุ ใช้เวลำถึงที่เกิดเหตุเท่ำใด และผลกำรปฏิบัติอย่ำงไร 
   2) รำยงำนค่ำระยะเวลำไปถึงที่เกิดเหตุ (Response Time) ของเหตุแต่ละเหตุ และ/หรือ 
ในภำพรวม ในรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 
   3) รำยงำนจ ำนวนเหตุ ในรอบระยะเวลำที่ก ำหนด แยกตำมประเภทของเหตุ และ/หรือ 
แยกตำมรำยสถำนีต ำรวจ หรือรำยกองบังคับกำร 
   5.3 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของสำยตรวจ ระบุจ ำนวนเหตุที่ระงับ ค่ำระยะเวลำไปถึง ที่เกิดเหตุ
แยกตำมหมำยเลขสำยตรวจ และ/หรือ แยกตำมสถำนีต ำรวจ 
 
 การปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผกก.ป.,สวป.,ร้อยเวร 20, สายตรวจ กับระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 
 1. ก ำกับให้ศูนย์วิทยุ สภ. ที่ได้รับแจ้งเหตุจำก 191 จะต้องสั่งสำยตรวจไประงับเหตุ 
 2. ขณะปฏิบัติหน้ำที่จะต้องเฝ้ำฟัง และก ำกับดูแลให้สำยตรวจเฝ้ำฟังวิทยุ สำมำรถติดต่อสื่อสำร  ทำง
วิทยุได้ตลอดเวลำ เพรำะ 
  2.1 วิทยุสื่อสำร เป็นเครื่องมือสื่อสำรที่สะดวก สำมำรถติดต่อสื่อสำรสั่งกำรเหตุได้รวดเร็ว  กว่ำ
โทรศัพท ์
  2.2 วิทยุสำมำรถกระจำยเสียงไปยังสำยตรวจทุกสำยได้พร้อมกัน ขณะที่โทรศัพท์ติดต่อได้  1 ต่อ 1 
(ยกเว้น Conference Call แต่ใช้เวลำมำก) 
  2.3 ควำมถีข่องสำยตรวจ ควรใช้ควำมถี่เดียวกับศูนย์รับแจ้งเหตุ เพ่ือให้กำรสื่อสำรสั่งกำร เหตุจำก
ศูนย์ฯ ไปยังสำยตรวจรวดเร็ว ซึ่งอำจท ำได้โดย 
  1) ใช้ควำมถ่ีเดียวกันทั้งหมด เหมำะกับพ้ืนที่ที่มีขนำดไม่ใหญ่มำก มีลูกข่ำยไม่หนำแน่น มำกนัก 
  2) ใช้ระบบ SCAN เพ่ือฟังทั้งควำมถี่ของศูนย์รับแจ้งเหตุ และควำมถี่ของแต่ละ บก. หรือ สน./
สภ. ซึ่งควรใช้ในกรณีที่เป็นพ้ืนที่ขนำดใหญ่ มีลูกข่ำยจ ำนวนมำก แต่ละสถำนีต ำรวจมีควำมถี่เฉพำะ ก็ปรับ
ระบบวิทยุของสำยตรวจให้สำมำรถฟังได้ทั้งควำมถี่ของศูนย์รับแจ้งเหตุ และควำมถี่ของสถำนี (ควำมถี่รับ) เมื่อ
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ติดตั้งอุปกรณ์ตำมโครงกำรปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติแล้ว และไม่เกิน 15 วินำที 
(3 กริ๊ง) ส ำหรับศูนย์รับแจ้งเหตุของ ต ำรวจภูธรจังหวัดที่ยังไม่ได้รับกำรติดตั้งอุปกรณ์ 
 3. สำมำรถรับแจ้งและบันทึกเหตุได้เสร็จสิ้นภำยในเวลำ 1 นำที และสั่งกำรสำยตรวจได้ทันที 
 4. สำมำรถก ำกับดูแลสำยตรวจให้ไปที่เกิดเหตุทุกเหตุ  
   ระยะเวลำที่สำยตรวจไปถึงที่เกิดเหตุ ไม่ควรเกิน 5 นำที ส ำหรับพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร และ ในเขต
ชุมชน และไม่ควรเกิน 15 นำที ส ำหรับพ้ืนที่นอกเขตชุมชน 
 5. สำมำรถพิมพ์รำยงำนจำกระบบอย่ำงน้อย ดังนี้ 
   5.1 รำยงำนโทรศัพท์ สถิติกำรโทร 191 ระบุจ ำนวนสำยที่โทรเข้ำ จ ำนวนสำยที่ได้รับ จ ำนวนสำยที่
ไม่ได้รับ ควำมเร็วเฉลี่ยในกำรรับสำย ทั้งภำพรวม และแยกรำยละเอียดของพนักงำน รับโทรศัพท์แต่ละคน 
  5.2 รำยงำนเหตุ 
   1) รำยงำนรำยละเอียดของเหตุแต่ละเหตุ ว่ำโทรเข้ำมำเม่ือใด แจ้งเหตุเรื่องใด ใครเป็น 
ผู้รับสำย ใครเป็นผู้สั่งกำร สำยตรวจสำยใดไประงับเหตุ ใช้เวลำถึงที่เกิดเหตุเท่ำใด และผลกำรปฏิบัติอย่ำงไร 
   2) รำยงำนค่ำระยะเวลำไปถึงที่เกิดเหตุ (Response Time) ของเหตุแต่ละเหตุ และ/หรือ 
ในภำพรวม ในรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 
   3) รำยงำนจ ำนวนเหตุ ในรอบระยะเวลำที่ก ำหนด แยกตำมประเภทของเหตุ และ/หรือ 
แยกตำมรำยสถำนีต ำรวจ หรือรำยกองบังคับกำร 
   5.3 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของสำยตรวจ ระบุจ ำนวนเหตุที่ระงับ ค่ำระยะเวลำไปถึง ที่เกิดเหตุ
แยกตำมหมำยเลขสำยตรวจ และ/หรือ แยกตำมสถำนีต ำรวจ 
 
 การปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผกก.ป.,สวป.,ร้อยเวร 20, สายตรวจ กับระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 
 1. ก ำกับให้ศูนย์วิทยุ สภ. ที่ได้รับแจ้งเหตุจำก 191 จะต้องสั่งสำยตรวจไประงับเหตุ 
 2. ขณะปฏิบัติหน้ำที่จะต้องเฝ้ำฟัง และก ำกับดูแลให้สำยตรวจเฝ้ำฟังวิทยุ สำมำรถติดต่อสื่อสำร  ทำง
วิทยุได้ตลอดเวลำ เพรำะ 
  2.1 วิทยุสื่อสำร เป็นเครื่องมือสื่อสำรที่สะดวก สำมำรถติดต่อสื่อสำรสั่งกำรเหตุได้รวดเร็ว  กว่ำ
โทรศัพท ์
  2.2 วิทยุสำมำรถกระจำยเสียงไปยังสำยตรวจทุกสำยได้พร้อมกัน ขณะที่โทรศัพท์ติดต่อได้  1 ต่อ 1 
(ยกเว้น Conference Call แต่ใช้เวลำมำก) 
  2.3 ควำมถีข่องสำยตรวจ ควรใช้ควำมถี่เดียวกับศูนย์รับแจ้งเหตุ เพ่ือให้กำรสื่อสำรสั่งกำร เหตุจำก
ศูนย์ฯ ไปยังสำยตรวจรวดเร็ว ซึ่งอำจท ำได้โดย 
  1) ใช้ควำมถ่ีเดียวกันทั้งหมด เหมำะกับพ้ืนที่ที่มีขนำดไม่ใหญ่มำก มีลูกข่ำยไม่หนำแน่น มำกนัก 
  2) ใช้ระบบ SCAN เพ่ือฟังทั้งควำมถี่ของศูนย์รับแจ้งเหตุ และควำมถี่ของแต่ละ บก. หรือ สน./
สภ. ซึ่งควรใช้ในกรณีที่เป็นพ้ืนที่ขนำดใหญ่ มีลูกข่ำยจ ำนวนมำก แต่ละสถำนีต ำรวจมีควำมถี่เฉพำะ ก็ปรับ
ระบบวิทยุของสำยตรวจให้สำมำรถฟังได้ทั้งควำมถี่ของศูนย์รับแจ้งเหตุ และควำมถี่ของสถำนี (ควำมถี่รับ) เมื่อ
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ศูนย์ฯ สั่งกำรให้สำยตรวจไประงับเหตุ สำยตรวจจะได้รับฟังได้ตั้งแต่โอกำสแรก แต่เมื่อ สำยตรวจจะเรียกกลับ 
ให้เรียกไปทำงช่องของสถำนี (ควำมถี่ส่ง) 
 3. ก ำกับดูแลให้สำยตรวจไปที่เกิดเหตุ เมื่อได้รับแจ้งจำกศูนย์ 191 ตำมเวลำที่ควร ดังนี้ 
  3.1 ภำยใน 5 นำที ส ำหรับเขต กทม. หรือ เทศบำลหลัก  
  3.2 ภำยใน 15 นำที ส ำหรับนอกเขตเทศบำลหลัก (เขตสำยตรวจต ำบล)  
  ค ำว่ำเทศบำลหลัก หมำยถึงว่ำในปัจจุบัน แต่ละสถำนีต ำรวจภูธร จะมีหลำยเทศบำล แต่จะมี  1 
เทศบำล ซึ่งเป็นเทศบำลหลักรับผิดชอบพื้นท่ีที่เป็นที่ตั้งของสถำนีต ำรวจนั้นๆ กำรจัดสำยตรวจ จะมีกำรจัดสำย
ตรวจรถจักรยำนยนต์แบ่งเขตตรวจตลอด 24 ชั่วโมง กำรไประงับเหตุในพ้ืนที่นี้จึงไม่ควรเกิน 5 นำที ส่วน
เทศบำลอื่นที่อยู่รอบนอก จะเป็นควำมรับผิดชอบของสำยตรวจต ำบล มีกำรจัดก ำลังและกำรบริหำร ที่แตกต่ำง
ออกไป แต่สำยตรวจก็ไม่ควรไปถึงที่เกิดเหตุช้ำกว่ำ 15 นำที 
 4. กรณีสำยตรวจติดภำรกิจ ให้สั่งกำรสำยตรวจอื่นไประงับเหตุ หรือไประงับเหตุด้วยตนเอง 
 5. กรณีสำยตรวจไม่รับวิทยุ ให้สั่งกำรสำยตรวจอื่นปฏิบัติ และตรวจสอบแก้ไข 
 6. กรณีท่ีศูนย์ฯ ออกอำกำศสกัดจับคนร้ำย ที่ใช้ยำนพำหนะกระท ำผิดแล้วหลบหนี จะต้องก ำกับดูแลให้
สำยตรวจเข้ำจุดสกัดจับตำมแผนที่ก ำหนด  
  กำรสกัดจับ มีปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ ดังนี้ 
  6.1 ควำมเร็วในกำรสื่อสำรสั่งกำร และกำรเข้ำประจ ำจุด เป็นหัวใจส ำคัญของควำมส ำเร็จ 
  6.2 เจ้ำหน้ำที่วิทยุ และผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่ ต้องมีทักษะในกำรเรียงค ำพูด สั้นกะทัดรัด ได้ใจควำม (ใช้
นำมเรียกขำน และประมวลลับ) “ศูนย์...(ชื่อศูนย์)...แจ้งสกัดจับกุมรถ ก่อเหตุ/ถูกก่อเหตุ..(ชื่อเหตุ)..จำก..
(สถำนที่เกิดเหต)ุ...... แล้วตำมด้วย ประเภทรถ ยี่ห้อ รุ่น สี หมำยเลขทะเบียน ที่สังเกต ก่อเหตุ/ถูกก่อเหตุ...(ชื่อ
เหตุ)....จำก..(สถำนที่เกิดเหตุ)....เมื่อเวลำ........ หรือ ...(กี่นำที)... ที่ผ่ำนมำ หลบหนี มุ่งหน้ำ....... จรำจร และ
สำยตรวจสกัดจับตำมแผนด้วย เปลี่ยน” 
  6.3 เจ้ำหน้ำที่วิทยุ และผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่ ต้องรู้จักพ้ืนที่เป็นอย่ำงดี 
  6.4 กำรเคลื่อนที่ของคนร้ำย สำมำรถหลบหนีไปได้ระยะทำงเฉลี่ย นำทีละ 1.2 กม. หรือ 5 นำที 
หนีไปได้ 6 กม. มีโอกำสที่จะข้ำมเขตสถำนีต ำรวจ ข้ำมเขตกองบังคับกำร หรือข้ำมเขตจังหวัด เพรำะฉะนั้น 
จะต้องรีบแจ้งให้สำยตรวจสถำนีต ำรวจข้ำงเคียงรับทรำบ 
  6.5 พึงระลึกเสมอว่ำ คนร้ำยพร้อมจะหนี ต้องใช้ยุทธวิธีสกัดกั้นคนร้ำย มิใช่เพียงสั่งให้คนร้ำยหยุด
รถเท่ำนั้น 
 7. พิจำรณำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของสำยตรวจในควำมควบคุม โดยน ำข้อมูลจำกศูนย์ 191 มำใช้ใน
กำรบริหำร ดังนี้ 
  7.1 ค่ำระยะเวลำถึงที่เกิดเหตุ (Response Time) 

    ตัวอย่ำงค่ำระยะเวลำสำยตรวจไปที่เกิดเหตุ ม.ค.56 
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สภ.  
ในเขตเทศบำล นอกเขตเทศบำล 

จ ำนวน เวลำที่ใช้ จ ำนวน เวลำที่ใช้ 

เมืองเพชร 79 8.12 83 10.46 

ชะอ ำ 34 8.10 44 10.12 

ท่ำยำง 5 12.12 20 6.24 

บ้ำนลำด 3 8.20 17 9.17 

เขำย้อย 5 9.48 34 8.01 

 
 7.2 ผลควำมพึงพอใจ/ข้อต ำหนิ ของผู้แจ้ง จำกกำรสุ่มตรวจสอบโทรกลับของศูนย์ 191 
 8. สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำเด็กโทร 191 เล่น หรือแจ้งเหตุเท็จ 
   ปัญหำของศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 และ Call Center ต่ำงๆ คือปัญหำเด็กโทรเล่น ซึ่งมำกถึง ร้อยละ 
70 ของสำยที่เรียกเข้ำทั้งหมด ท ำให้สำยไม่ว่ำง ผู้ที่เดือดร้อนจริงอำจโทรเข้ำ 191 ไม่ได้ และสำยตรวจ หรือ
ร้อยเวร 20 อำจจะต้องเสียเวลำไปที่เกิดเหตุที่เป็นเท็จ ปัญหำนี้ยังกระทบต่อจิตใจของเจ้ำหน้ำที่ ทั้งในศูนย์ฯ 
และสำยตรวจ  
   รอง ผกก.ป., สวป., ร้อยเวร 20 สำมำรถช่วยแก้ไขปัญหำเด็กโทรเล่นได้ ดังนี้  
  8.1 ให้ควำมรู้แก่เด็ก ในเรื่องกำรป้องกันอำชญำกรรม กำรปฏิบัติเมื่อประสบเหตุฉุกเฉิน และ  กำร
แจ้งเหตุที่ 191 กำรให้ควำมรู้นี้ อำจจะท ำเป็นโครงกำรไปตำมโรงเรียน ชุมชน หรือโอกำสอื่นๆ  
  8.2 กรณีเด็กไม่เชื่อฟัง หรือแจ้งเหตุที่มีควำมร้ำยแรง เช่น ขู่วำงระเบิด อำจพิจำรณำสั่งกำร  
สำยตรวจจับกุมด ำเนินคดี โดยศูนย์ฯ จะตรวจสอบต ำแหน่งตู้สำธำรณะที่มีกำรโทรเล่น และประสำนงำน มำยัง
สำยตรวจ 
 
 การจัดระบบรับแจ้งเหตุของสถานีต ารวจ 
 1. แต่ละสถำนีต ำรวจ จะต้องจัดให้ศูนย์วิทยุ ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุของสถำนี โดยก ำหนด
หมำยเลขโทรศัพท์ส ำหรับใช้ในกำรรับแจ้งเหตุประจ ำสถำนีเป็นกำรเฉพำะ 
 2. จัดก ำลังพล อย่ำงน้อย 1 นำย (ขึ้นอยู่กับปริมำณงำน) ปฏิบัติหน้ำที่ในศูนย์รับแจ้งเหตุ 
 3. รอง ผกก.ป. หรือ สวป.ที่ได้รับมอบหมำย ต้องก ำกับดูแลกำรปฏิบัติ ให้มีมำตรฐำน เช่นเดียวกับ 
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 โดยอนุโลม โดยมีหัวข้อที่ส ำคัญ ดังนี้ 
 3.1 ตรวจสอบให้คู่สำยรับแจ้งเหตุ ใช้กำรได้โดยสมบูรณ์ตลอดเวลำ 
 3.2 รับสำยทุกสำยด้วยควำมเร็วไม่เกิน 15 วินำที (3 กริ๊ง) เมื่อโทรติด 
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สภ.  
ในเขตเทศบำล นอกเขตเทศบำล 

จ ำนวน เวลำที่ใช้ จ ำนวน เวลำที่ใช้ 

เมืองเพชร 79 8.12 83 10.46 

ชะอ ำ 34 8.10 44 10.12 

ท่ำยำง 5 12.12 20 6.24 

บ้ำนลำด 3 8.20 17 9.17 

เขำย้อย 5 9.48 34 8.01 

 
 7.2 ผลควำมพึงพอใจ/ข้อต ำหนิ ของผู้แจ้ง จำกกำรสุ่มตรวจสอบโทรกลับของศูนย์ 191 
 8. สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำเด็กโทร 191 เล่น หรือแจ้งเหตุเท็จ 
   ปัญหำของศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 และ Call Center ต่ำงๆ คือปัญหำเด็กโทรเล่น ซึ่งมำกถึง ร้อยละ 
70 ของสำยที่เรียกเข้ำทั้งหมด ท ำให้สำยไม่ว่ำง ผู้ที่เดือดร้อนจริงอำจโทรเข้ำ 191 ไม่ได้ และสำยตรวจ หรือ
ร้อยเวร 20 อำจจะต้องเสียเวลำไปที่เกิดเหตุที่เป็นเท็จ ปัญหำนี้ยังกระทบต่อจิตใจของเจ้ำหน้ำที่ ทั้งในศูนย์ฯ 
และสำยตรวจ  
   รอง ผกก.ป., สวป., ร้อยเวร 20 สำมำรถช่วยแก้ไขปัญหำเด็กโทรเล่นได้ ดังนี้  
  8.1 ให้ควำมรู้แก่เด็ก ในเรื่องกำรป้องกันอำชญำกรรม กำรปฏิบัติเมื่อประสบเหตุฉุกเฉิน และ  กำร
แจ้งเหตุที่ 191 กำรให้ควำมรู้นี้ อำจจะท ำเป็นโครงกำรไปตำมโรงเรียน ชุมชน หรือโอกำสอื่นๆ  
  8.2 กรณีเด็กไม่เชื่อฟัง หรือแจ้งเหตุที่มีควำมร้ำยแรง เช่น ขู่วำงระเบิด อำจพิจำรณำสั่งกำร  
สำยตรวจจับกุมด ำเนินคดี โดยศูนย์ฯ จะตรวจสอบต ำแหน่งตู้สำธำรณะที่มีกำรโทรเล่น และประสำนงำน มำยัง
สำยตรวจ 
 
 การจัดระบบรับแจ้งเหตุของสถานีต ารวจ 
 1. แต่ละสถำนีต ำรวจ จะต้องจัดให้ศูนย์วิทยุ ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุของสถำนี โดยก ำหนด
หมำยเลขโทรศัพท์ส ำหรับใช้ในกำรรับแจ้งเหตุประจ ำสถำนีเป็นกำรเฉพำะ 
 2. จัดก ำลังพล อย่ำงน้อย 1 นำย (ขึ้นอยู่กับปริมำณงำน) ปฏิบัติหน้ำที่ในศูนย์รับแจ้งเหตุ 
 3. รอง ผกก.ป. หรือ สวป.ที่ได้รับมอบหมำย ต้องก ำกับดูแลกำรปฏิบัติ ให้มีมำตรฐำน เช่นเดียวกับ 
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 โดยอนุโลม โดยมีหัวข้อที่ส ำคัญ ดังนี้ 
 3.1 ตรวจสอบให้คู่สำยรับแจ้งเหตุ ใช้กำรได้โดยสมบูรณ์ตลอดเวลำ 
 3.2 รับสำยทุกสำยด้วยควำมเร็วไม่เกิน 15 วินำที (3 กริ๊ง) เมื่อโทรติด 
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  3.3 บันทึกเหตุทุกเหตุที่ได้รับแจ้ง ลงในสมุดหรือแบบฟอร์มที่ก ำหนด ตำมตัวอย่ำงแนบท้ำย  
โดยให้ปรำกฏข้อมูล วันเวลำที่รับแจ้ง ประเภทของเหตุ สถำนที่เกิดเหตุ ผู้แจ้ง ผู้รับแจ้ง และต้องบันทึกทันที
ขณะรับแจ้ง 
  3.4 บันทึกเวลำท่ีสั่งกำรสำยตรวจ และให้มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติเหตุทุกเหตุ ว่ำสำยตรวจ  
ไปถึงท่ีเกิดเหตุแล้วหรือไม่ เมื่อเวลำใด ใช้เวลำเท่ำใด ผลกำรปฏิบัติเป็นอย่ำงไร 
  3.5 จัดท ำสถิติค่ำระยะเวลำสำยตรวจถึงที่เกิดเหตุ เพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติของสำยตรวจ  
ในสถำนีต ำรวจนั้นๆ 
  3.6 ให้มีกำรโทรศัพท์กลับไปหำผู้แจ้ง เพ่ือสอบถำมผลกำรปฏิบัติ วัดควำมพึงพอใจ  และ
ข้อเสนอแนะ 
  3.7 นอกจำกกำรรับแจ้งเหตุฉุกเฉินแล้ว ศูนย์รับแจ้งเหตุของสถำนี จะต้องให้ควำมส ำคัญ กับเรื่อง
ไม่เร่งด่วน (Non-Emergency) ไม่ว่ำจะเป็นกำรแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน ข้อติชมต่ำงๆ แล้วน ำ ข้อร้องเรียน 
ข้อติชม มำด ำเนินกำร ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับแจ้งเหตุ 
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บทที่ 4 

ยุทธวิธีต ารวจงานป้องกันปราบปราม 
ต ำรวจมืออำชีพสำยงำนป้องกันปรำบปรำม คือ  ต ำรวจที่เป็นสุภำพบุรุษในเครื่องแบบ เมื่อประชำชน

พบเห็นต้องเกิดควำมเชื่อมั่น ศรัทธำ สำมำรถเป็นที่พ่ึงได้ในทุกโอกำส มีควำมรู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่ได้พบเห็น 
และต ำรวจสำยตรวจจะต้องเป็นต ำรวจในดวงใจของประชำชน โดยปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้องตำมหลัก  
ยุทธวิธีต ำรวจ ฉะนั้น ต ำรวจสำยตรวจ ต้องส ำรวจอย่ำงสม่ ำเสมอว่ำ มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ 

 1. คุณสมบัติของต ารวจสายตรวจมืออาชีพ 10 ประการ มีดังนี้ 

  ต่อตนเอง 

  1) ต้องพัฒนำตนเองตลอดเวลำ 
      - Smart  : บุคลิกดี  มีควำมฉลำด  มีปฏิภำณไหวพริบที่ด ี
      - Smile  : ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  มีจิตใจให้บริกำร 
      - Strong : เข้มแข็ง อดทนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
  2) ต้องมีจริยธรรมและคุณธรรม 
  3) ต้องหมั่นฝึกฝนยุทธวิธีต ำรวจอย่ำงสม่ ำเสมอ 
  ต่อประชาชน 

  4) ต้องท ำทุกวิถีทำงให้ประชำชนมีควำมสุขและมีควำมศรัทธำต ำรวจ 
  5) ต้องแสวงหำควำมร่วมมือจำกประชำชนให้มำกท่ีสุด 
  6) ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี  เป็นที่ยอมรับนับถือของประชำชน 
  ต่อระบบงานป้องกันปราบปราม 

  7) ต้องรอบรู้และวิเครำะห์ข้อมูลท้องถิ่นในท้องที่ของตนเองในเชิงลึกทั้งสถำนที่และตัวบุคคล
โดยละเอียด 
  8) ต้องจัดระเบียบสังคมในท้องที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
  9) ต้องปรำบปรำมอำชญำกรอย่ำงเด็ดขำด 
  10) ต้องระลึกเสมอว่ำ ผลสัมฤทธิ์ของงำนป้องกันปรำบปรำม คือ ท ำให้คดีเกิดขึ้นน้อยที่สุด 
เมื่อคดีเกิดขึ้นแล้วก็ต้องติดตำมจับกุมคนร้ำยให้เร็วที่สุดและลดควำมหวำดกลัวต่ออำชญำกรรมของประชำชน 
  ยุทธวิธีต ำรวจ  ส ำหรับงำนสำยตรวจงำนป้องกันปรำบปรำม จะมีหลำยรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้
เกิดควำมปลอดภัยต่อตนเองและผู้อ่ืน ทั้งยังสำมำรถตอบโต้คนร้ำยได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและตำมหลัก
กฎกำรใช้ก ำลัง ดังนั้นเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยงำนป้องกันปรำบปรำมจะต้องมีควำมเข้ำใจหลักกำรและกำรปฏิบัติ 
เพ่ือกำรตัดสินใจสั่งกำร หรือบริหำรเหตุกำรณ์ขณะเกิดเหตุได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถควบคุมกำรฝึก
ยุทธวิธีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำได้อย่ำงถูกต้อง ดังนี้ 
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บทที่ 4 

ยุทธวิธีต ารวจงานป้องกันปราบปราม 
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กฎกำรใช้ก ำลัง ดังนั้นเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยงำนป้องกันปรำบปรำมจะต้องมีควำมเข้ำใจหลักกำรและกำรปฏิบัติ 
เพ่ือกำรตัดสินใจสั่งกำร หรือบริหำรเหตุกำรณ์ขณะเกิดเหตุได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถควบคุมกำรฝึก
ยุทธวิธีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำได้อย่ำงถูกต้อง ดังนี้ 
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  (1) ต้องพัฒนำต ำรวจให้มีคุณสมบัติ 10 ประกำรข้ำงต้น 
  (2) ต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับอำวุธศึกษำ 
      (3) ต้องฝึกฝนต ำรวจให้มีควำมสำมำรถเกี่ยวกับศิลปะป้องกันตัวด้วยมือเปล่ำ และกำรใช้
เครื่องพันธนำกำร (กุญแจมือ) อย่ำงช ำนำญ 
  (4) ต้องเข้ำใจกฎกำรใช้ก ำลังตำมหลักสำกลและหลักกฎหมำย กับกำรตัดสินใจใช้อำวุธปืน
ตำมยุทธวิธี 
  (5) ต้องเข้ำใจกำรปฏิบัติ ยุทธวิธีกำรตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพ่ือควำมปลอดภัยและพบสิ่งผิด
กฎหมำย   
    (6) ต้องเข้ำใจกำรปฏิบัติยุทธวิธีกำรตรวจค้นบุคคล กำรตรวจค้นในรถยนต์   และกำรตรวจ
ค้นในอำคำร 
  2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 1) กำรจับ และกำรค้น  ตำม ป.วิอำญำ 
 2) กำรจับกุม เด็กหรือเยำวชน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำลเยำวชนและครอบครัวและ

วิธีพิจำรณำคดีครอบครัว 
  3) กำรป้องกัน ตำม ปอ. มำตรำ 68 

 4) ระดับกำรใช้ก ำลังของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 

       ระดับท่ี 1 กำรปรำกฏตัวของต ำรวจ 
       ระดับท่ี 2 กำรใช้ค ำสั่งด้วยวำจำ 
       ระดับท่ี 3 กำรใช้เทคนิคกำรควบคุมด้วยกำยภำพ 
       ระดับท่ี 4 กำรใช้เทคนิคตอบโต้อย่ำงรุนแรง 
       ระดับท่ี 5 กำรใช้อำวุธที่ไม่ถึงตำย 
       ระดับท่ี 6 กำรใช้ก ำลังขั้นเด็ดขำดหรือกำรใช้อำวุธปืน 

 3. ยุทธวิธีการรอดพ้นภยันตรายของเจ้าหน้าที่ (Officer Survival Tactics) 
 
3.1 ควำมผิดพลำด 10 ประกำร ที่มีผลถึงชีวิตของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจต้องเสียชีวิต ดังนี้  

  1) จิตใจที่เป็นกังวล 
  2) เกิดควำมเบื่อหน่ำยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
  3) พักผ่อนไม่เพียงพอ 
  4) กำรเลือกใช้ที่ก ำบัง 
  5) ควำมกล้ำแบบโง่ๆ 
  6) ขำดสัญชำตญำณกำรรับรู้อันตรำย 
  7) กำรละเลยในกำรสังเกตดูมือของคนร้ำย 

๑๒๓ 

 

  8) ลดควำมระมัดระวัง 
  9) กำรตรวจค้นและกำรใช้กุญแจมือไม่ถูกต้อง 
  10) ไม่มีกำรดูแลเอำใจใส่บ ำรุงรักษำอำวุธปืนประจ ำกำย 

 เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจ ำเป็นต้องก ำจัดจุดอ่อนทั้ง 10 ประกำร เพ่ือควำมปลอดภัยของตนเอง 

3.2 อุปกรณ์ของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

        อุปกรณ์ประจ ำตัว อุปกรณ์ประจ ำรถสำยตรวจ เครื่องมือสื่อสำร ยำนพำหนะ  อำวุธ 
ส ำหรับงำนสำยตรวจที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่สำยตรวจ  มีดังนี้ 

  1. อำวุธปืน   
   1.1  อำวุธปืนพกสั้น   
   1.2  อำวุธปืนยำว   
  2. ยำนพำหนะ  ได้แก่  รถยนต์  รถจักรยำนยนต์  จักรยำน  เรือ  เครื่องบิน  เป็นต้น   
  3. เครื่องมือสื่อสำร   
  4. เครื่องพันธนำกำร (Handcuff)   
  5. อุปกรณ์ส่องสว่ำง  เช่น  ไฟฉำย  สปอตไลท์  เป็นต้น 
  6. สมุดพกประจ ำตัวสำยตรวจ   
  7. เสื้อเกรำะป้องกันกระสุน (Bulletproof)   
  8. เสื้อกันฝน  จัดเตรียมใช้งำนในฤดูฝน   
  9. สเปรย์แก๊สน้ ำตำ   
  10. อุปกรณ์ดับเพลิง และเครื่องมือกู้ภัยเบื้องต้น   
  11. อุปกรณ์ปฐมพยำบำล   
  12. กล้องส่องทำงไกล   
  13. เสื้อสะท้อนแสง   
 เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจจะต้องมีอุปกรณ์ครบถ้วน และฝึกฝนกำรใช้งำนอุปกรณ์แต่ละชนิดให้เกิด
ควำมช ำนำญ  และมีทักษะและกำรฝึกฝนยุทธวิธี ดังนี้ 
  - กำรฝึกฝนร่ำงกำยให้มีควำมเข้มแข็ง อดทน 
  - กำรฝึกฝนศิลปะป้องกันตัวด้วยมือเปล่ำ และด้วยกระบอง 
  - กำรฝึกฝนกำรใช้เครื่องพันธนำกำร 
  - กำรฝึกฝนกำรใช้อำวุธปืนชนิดต่ำงๆ 

4. ยุทธวิธีการตั้งจุดตรวจ  จุด ว.43  หรือจุดสกัด 

  ความส าคัญของการตั้งจุดตรวจ  และจุดสกัด 
  - เพ่ือควบคุมพ้ืนที่ที่ล่อแหลมต่อกำรเกิดอำชญำกรรม 
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  8) ลดควำมระมัดระวัง 
  9) กำรตรวจค้นและกำรใช้กุญแจมือไม่ถูกต้อง 
  10) ไม่มีกำรดูแลเอำใจใส่บ ำรุงรักษำอำวุธปืนประจ ำกำย 

 เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจ ำเป็นต้องก ำจัดจุดอ่อนทั้ง 10 ประกำร เพ่ือควำมปลอดภัยของตนเอง 

3.2 อุปกรณ์ของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

        อุปกรณ์ประจ ำตัว อุปกรณ์ประจ ำรถสำยตรวจ เครื่องมือสื่อสำร ยำนพำหนะ  อำวุธ 
ส ำหรับงำนสำยตรวจที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่สำยตรวจ  มีดังนี้ 

  1. อำวุธปืน   
   1.1  อำวุธปืนพกสั้น   
   1.2  อำวุธปืนยำว   
  2. ยำนพำหนะ  ได้แก่  รถยนต์  รถจักรยำนยนต์  จักรยำน  เรือ  เครื่องบิน  เป็นต้น   
  3. เครื่องมือสื่อสำร   
  4. เครื่องพันธนำกำร (Handcuff)   
  5. อุปกรณ์ส่องสว่ำง  เช่น  ไฟฉำย  สปอตไลท์  เป็นต้น 
  6. สมุดพกประจ ำตัวสำยตรวจ   
  7. เสื้อเกรำะป้องกันกระสุน (Bulletproof)   
  8. เสื้อกันฝน  จัดเตรียมใช้งำนในฤดูฝน   
  9. สเปรย์แก๊สน้ ำตำ   
  10. อุปกรณ์ดับเพลิง และเครื่องมือกู้ภัยเบื้องต้น   
  11. อุปกรณ์ปฐมพยำบำล   
  12. กล้องส่องทำงไกล   
  13. เสื้อสะท้อนแสง   
 เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจจะต้องมีอุปกรณ์ครบถ้วน และฝึกฝนกำรใช้งำนอุปกรณ์แต่ละชนิดให้เกิด
ควำมช ำนำญ  และมีทักษะและกำรฝึกฝนยุทธวิธี ดังนี้ 
  - กำรฝึกฝนร่ำงกำยให้มีควำมเข้มแข็ง อดทน 
  - กำรฝึกฝนศิลปะป้องกันตัวด้วยมือเปล่ำ และด้วยกระบอง 
  - กำรฝึกฝนกำรใช้เครื่องพันธนำกำร 
  - กำรฝึกฝนกำรใช้อำวุธปืนชนิดต่ำงๆ 

4. ยุทธวิธีการตั้งจุดตรวจ  จุด ว.43  หรือจุดสกัด 

  ความส าคัญของการตั้งจุดตรวจ  และจุดสกัด 
  - เพ่ือควบคุมพ้ืนที่ที่ล่อแหลมต่อกำรเกิดอำชญำกรรม 
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  - เพ่ือเป็นกำรป้องปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำย 
  - เพ่ือเป็นกำรปิดเส้นทำงและตัดช่องโอกำสคนร้ำยหลบหนี 
  - เพ่ือตรวจค้นบุคคล  หรือยำนพำหนะที่ผ่ำนเข้ำออกพ้ืนที่ 
  - เพ่ือค้นหำสิ่งผิดกฎหมำย  อำวุธ  เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรกระท ำผิด 

 หลักการตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด 
 ๑. เจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ ในกำรตั้งจุดตรวจค้น จะต้องมีกำรแบ่งหน้ำที่           

กันอย่ำงชัดเจน โดยแบ่งพ้ืนที่เป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
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พื้นที่ส่วนแรก  เป็นพ้ืนที่เฝ้ำสังเกตรถและบุคคลต้องสงสัยที่อยู่ภำยในรถที่จะวิ่งผ่ำนเข้ำมำในบริเวณ
พ้ืนที่ตั้งจุดตรวจ  เพ่ือแจ้งข้อมูลไปยังผู้ควบคุมจุดตรวจ  รวมทั้งเป็นจุดสกัดรถต้องสงสัยที่มีเจตนำจะหลบหนี  
ไม่ยินยอมเข้ำมำบริเวณพ้ืนที่ตั้งจุดตรวจค้น  หรือไล่ติดตำมรถที่วกกลับไปยังทิศทำงที่เข้ำมำ 

 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจฝ่ำยป้องกันชุดนอกเครื่องแบบ ( ชุดจู่โจม ) อยู่ปฏิบัติ 2 คน โดยอยู่ก่อนถึง    
พ้ืนที่ตั้งจุดตรวจประมำณ 20 เมตร หรือตำมควำมเหมำะสมของสภำพพ้ืนที่ 

 พื้นที่ส่วนที่สอง  เป็นพ้ืนที่ที่พิจำรณำคัดเลือกรถต้องสงสัยเพ่ือโบกรถเข้ำมำสู่พ้ืนที่ตรวจค้น  ซึ่งจะมี
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 1 นำย เป็นผู้คัดเลือกและสังเกตพฤติกรรมของรถที่จะเข้ำจุดตรวจค้น 

 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจฝ่ำยป้องกัน 1 คน ฝ่ำยจรำจร 1 คน และเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจที่ท ำหน้ำที่          
เป็นหัวหน้ำสำยตรวจ ( นำยต ำรวจระดับสัญญำบัตรขึ้นไป) 1 คน  รวมเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน 3 คน 

 พื้นที่ส่วนที่สาม  เป็นพ้ืนที่ตรวจค้น  มีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจฝ่ำยป้องกันท ำหน้ำที่ตรวจค้นรถและบุคคล
ต้องสงสัยที่นั่งมำ 3 ชุด) ปฏิบัติกำร ( 1 ชุดปฏิบัติกำรมี 3-4 คน  รถที่เข้ำท ำกำรตรวจค้นควรมีไม่เกิน 3  คัน  
ในแต่ละช่วงที่ท ำกำรตรวจค้นและกำรตรวจค้นใช้เจ้ำหน้ำที่ 3-4 คนต่อรถท ำกำรตรวจค้น 1 คัน โดยค้น       
2  คน คุ้มกัน 1-2 คน ) 

 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจฝ่ำยป้องกันอีก 1 คน ท ำหน้ำที่บันทึกภำพขณะท ำกำรตรวจค้นไว้เป็นหลักฐำน  
และมีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจฝ่ำยจรำจรอีก 1 คน ท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรในส่วนควำมผิดตำม พ .ร.บ.จรำจรฯ และ
อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจร  และให้มีนำยต ำรวจระดับสำรวัตรซึ่งเป็นผู้ควบคุมกำรปฏิบัติคอยดูแล     
อยู่ในส่วนพื้นที่สำมเป็นหลัก 

 พื้นที่ส่วนที่สี่  เป็นพ้ืนที่คอยสกัดรถ  หำกรถต้องสงสัยที่เข้ำมำในพ้ืนที่ตั้งจุดตรวจไม่ยอมหยุดรถ      
ให้ท ำกำรตรวจค้น เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจฝ่ำยป้องกันที่อยู่ปฏิบัติหน้ำที่ท้ำยพ้ืนที่จุดตรวจนี้จะท ำหน้ำที่น ำรถต ำรวจ  
ที่จอดอยู่ท้ำยจุดตรวจเข้ำสกัดขวำงก้ันไม่ให้ผ่ำนหรือไล่ติดตำมหำกหลบหนี 

 โดยจะมีเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจท ำหน้ำที่ประจ ำรถยนต์สำยตรวจ 1 คัน 1 คน และเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจประจ ำ
รถสำยตรวจจักรยำนยนต์ 1 คัน 2 คน  รวมเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน 3 คน 

 พื้นที่ส่วนที่ห้า  เป็นพื้นที่ควบคุมผู้กระท ำควำมผิด  มีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจฝ่ำยป้องกันอยู่ปฏิบัติอย่ำงน้อย 
2–3 คน และมีรถยนต์ส ำหรับควบคุมผู้ต้องหำจอดอยู่บริเวณพ้ืนที่นี้ 

 ระยะระหว่ำงส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 5 ควรจัดให้มีระยะตำมควำมเหมำะสมที่ ผู้ควบคุมกำรปฏิบัติ  
สำมำรถจะดแูลจุดตรวจ จุดสกัดได้ทั่วถึง 

 ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติแต่ละหน้ำที่จะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมช ำนำญในหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้   

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในการตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด 
  2.1 รถยนต์สำยตรวจ , รถจักรยำนยนต์ ที่มีไฟส่องสัญญำณ 
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พื้นที่ส่วนแรก  เป็นพ้ืนที่เฝ้ำสังเกตรถและบุคคลต้องสงสัยที่อยู่ภำยในรถที่จะวิ่งผ่ำนเข้ำมำในบริเวณ
พ้ืนที่ตั้งจุดตรวจ  เพ่ือแจ้งข้อมูลไปยังผู้ควบคุมจุดตรวจ  รวมทั้งเป็นจุดสกัดรถต้องสงสัยที่มีเจตนำจะหลบหนี  
ไม่ยินยอมเข้ำมำบริเวณพ้ืนที่ตั้งจุดตรวจค้น  หรือไล่ติดตำมรถที่วกกลับไปยังทิศทำงที่เข้ำมำ 

 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจฝ่ำยป้องกันชุดนอกเครื่องแบบ ( ชุดจู่โจม ) อยู่ปฏิบัติ 2 คน โดยอยู่ก่อนถึง    
พ้ืนที่ตั้งจุดตรวจประมำณ 20 เมตร หรือตำมควำมเหมำะสมของสภำพพ้ืนที่ 

 พื้นที่ส่วนที่สอง  เป็นพ้ืนที่ที่พิจำรณำคัดเลือกรถต้องสงสัยเพ่ือโบกรถเข้ำมำสู่พ้ืนที่ตรวจค้น  ซึ่งจะมี
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 1 นำย เป็นผู้คัดเลือกและสังเกตพฤติกรรมของรถที่จะเข้ำจุดตรวจค้น 

 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจฝ่ำยป้องกัน 1 คน ฝ่ำยจรำจร 1 คน และเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจที่ท ำหน้ำที่          
เป็นหัวหน้ำสำยตรวจ ( นำยต ำรวจระดับสัญญำบัตรขึ้นไป) 1 คน  รวมเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน 3 คน 

 พื้นที่ส่วนที่สาม  เป็นพ้ืนที่ตรวจค้น  มีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจฝ่ำยป้องกันท ำหน้ำที่ตรวจค้นรถและบุคคล
ต้องสงสัยที่นั่งมำ 3 ชุด) ปฏิบัติกำร ( 1 ชุดปฏิบัติกำรมี 3-4 คน  รถที่เข้ำท ำกำรตรวจค้นควรมีไม่เกิน 3  คัน  
ในแต่ละช่วงที่ท ำกำรตรวจค้นและกำรตรวจค้นใช้เจ้ำหน้ำที่ 3-4 คนต่อรถท ำกำรตรวจค้น 1 คัน โดยค้น       
2  คน คุ้มกัน 1-2 คน ) 

 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจฝ่ำยป้องกันอีก 1 คน ท ำหน้ำที่บันทึกภำพขณะท ำกำรตรวจค้นไว้เป็นหลักฐำน  
และมีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจฝ่ำยจรำจรอีก 1 คน ท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรในส่วนควำมผิดตำม พ .ร.บ.จรำจรฯ และ
อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจร  และให้มีนำยต ำรวจระดับสำรวัตรซึ่งเป็นผู้ควบคุมกำรปฏิบัติคอยดูแล     
อยู่ในส่วนพื้นที่สำมเป็นหลัก 

 พื้นที่ส่วนที่สี่  เป็นพ้ืนที่คอยสกัดรถ  หำกรถต้องสงสัยที่เข้ำมำในพ้ืนที่ตั้งจุดตรวจไม่ยอมหยุดรถ      
ให้ท ำกำรตรวจค้น เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจฝ่ำยป้องกันที่อยู่ปฏิบัติหน้ำที่ท้ำยพ้ืนที่จุดตรวจนี้จะท ำหน้ำที่น ำรถต ำรวจ  
ที่จอดอยู่ท้ำยจุดตรวจเข้ำสกัดขวำงก้ันไม่ให้ผ่ำนหรือไล่ติดตำมหำกหลบหนี 

 โดยจะมีเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจท ำหน้ำที่ประจ ำรถยนต์สำยตรวจ 1 คัน 1 คน และเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจประจ ำ
รถสำยตรวจจักรยำนยนต์ 1 คัน 2 คน  รวมเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน 3 คน 

 พื้นที่ส่วนที่ห้า  เป็นพื้นที่ควบคุมผู้กระท ำควำมผิด  มีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจฝ่ำยป้องกันอยู่ปฏิบัติอย่ำงน้อย 
2–3 คน และมีรถยนต์ส ำหรับควบคุมผู้ต้องหำจอดอยู่บริเวณพ้ืนที่นี้ 

 ระยะระหว่ำงส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 5 ควรจัดให้มีระยะตำมควำมเหมำะสมที่ ผู้ควบคุมกำรปฏิบัติ  
สำมำรถจะดแูลจุดตรวจ จุดสกัดได้ทั่วถึง 

 ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติแต่ละหน้ำที่จะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมช ำนำญในหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้   

 2. อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในการตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด 
  2.1 รถยนต์สำยตรวจ , รถจักรยำนยนต์ ที่มีไฟส่องสัญญำณ 
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  2.2 แผงกั้นจุดตรวจ  โดยมีแสงไฟส่องสว่ำงให้มองเห็นได้อย่ำงชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่ำ 
150 เมตร ในเวลำกลำงคืนก่อนถึงจุดตรวจ 
  2.๓ แผงประชำสัมพันธ์ก่อนถึงจุดตรวจ “ ขออภัยในควำมไม่สะดวก ” หรือแผงเตือน         
“ จุดตรวจข้ำงหน้ำ  โปรดลดควำมเร็ว ” 
  2.4 กรวยยำง จรำจรสีส้ม  วำงก่อนถึงจุดตรวจค้นและตำมแนวช่องทำงเดินรถรักษำพ้ืนท่ี
ปลอดภัย 
  2.5 กระบองไฟสัญญำณบอกต ำแหน่งของ จรำจร 
  2.6 ไฟฉำย / สปอตไลท์ประจ ำรถยนต์สำยตรวจ 
  2.7 เครื่องขยำยเสียงแบบมือถือ 
  2.8 เครื่องตรวจโลหะแบบมือถือ 
  2.9 อุปกรณ์ตรวจใต้ท้องรถ กระจก 
  2.10 กล้องถ่ำยภำพ / กล้องบันทึกภำพ 
  2.11 ตัวสกัด (ขวำก) 
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3. รูปแบบการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 

  ๓.1 การตั้งจุดตรวจบนทางท่ีมีการจราจรไปในทิศทางเดียวกัน ( One way )  

 

 

      

  (1) ก ำหนดเลือกบริเวณพ้ืนที่จะท ำกำรตรวจโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยผู้ปฏิบัติงำนและ
ประชำชนผู้ถูกตรวจค้นเป็นส ำคัญ เช่น ไม่ตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดบริเวณทำงโค้งเชิงสะพำนที่ลำดชันหรือ
บริเวณท่ีเป็นจุดอับสำยตำ ฯลฯ 
  (2) ติดตั้งแผงสัญญำณที่มีเครื่องหมำยแสดงค ำว่ำ  “ หยุดตรวจ ”  ไว้บนผิวกำรจรำจรใน
ช่องทำงด้ำนซ้ำยให้ผู้ขับขี่สำมำรถมองเห็นได้ในระยะไกลโดยสะดวก  และควรมีกรวยยำงคำดแบบสีสะท้อน
แสงวำงเป็นแนวเฉียงไปทำงด้ำนหน้ำแผงสัญญำณเป็นระยะพอสมควร  และวำงกรวยยำงให้เป็นช่องทำงตำม
แนวขนำนกันเพ่ือเตือนและบังคับรถที่แล่นเข้ำมำให้เบี่ยงออกไปไม่พุ่งตรงเข้ำชนแผงป้ำยสัญญำณ 
  (3) หลังแผงป้ำยสัญญำณเครื่องหมำย  “ หยุดตรวจ ”  ห่ำงออกไปเล็กน้อยให้น ำรถยนต์สำย
ตรวจจอดท ำมุม 45 องศำกับแนวขอบถนน  หันหน้ำไปทำงทิศทำงกระแสจรำจรเพ่ือใช้เป็นก ำลังส ำหรับ
บริเวณ  “ เขตพ้ืนที่ปลอดภัย ” และเปิดสัญญำณไฟวับวำบไว้เพ่ือเป็นจุดสังเกตตรงส่วนบริเวณ  “ เขตพ้ืนที่
ปลอดภัย ” ด้ำนนอก  และควรวำงกรวยยำงเป็นแนวเพ่ือก ำหนดบริเวณพ้ืนที่ตรวจค้นไว้เป็นกำรป้องกัน
อุบัติเหตุจำกรถที่อำจหักเลี้ยวเข้ำนำในบริเวณ “ เขตพ้ืนที่ปลอดภัย ” อย่ำงกะทันหัน 
  (4) ท้ำยจุดตรวจให้จัดรถยนต์สำยตรวจ 1  คัน และรถจักรยำนยนต์ 1 คัน จอดอยู่ใน
ลักษณะเตรียมพร้อมกรณีต้องไล่ติดตำมรถที่หลบหนี 
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3. รูปแบบการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 

  ๓.1 การตั้งจุดตรวจบนทางท่ีมีการจราจรไปในทิศทางเดียวกัน ( One way )  

 

 

      

  (1) ก ำหนดเลือกบริเวณพ้ืนที่จะท ำกำรตรวจโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยผู้ปฏิบัติงำนและ
ประชำชนผู้ถูกตรวจค้นเป็นส ำคัญ เช่น ไม่ตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดบริเวณทำงโค้งเชิงสะพำนที่ลำดชันหรือ
บริเวณท่ีเป็นจุดอับสำยตำ ฯลฯ 
  (2) ติดตั้งแผงสัญญำณที่มีเครื่องหมำยแสดงค ำว่ำ  “ หยุดตรวจ ”  ไว้บนผิวกำรจรำจรใน
ช่องทำงด้ำนซ้ำยให้ผู้ขับขี่สำมำรถมองเห็นได้ในระยะไกลโดยสะดวก  และควรมีกรวยยำงคำดแบบสีสะท้อน
แสงวำงเป็นแนวเฉียงไปทำงด้ำนหน้ำแผงสัญญำณเป็นระยะพอสมควร  และวำงกรวยยำงให้เป็นช่องทำงตำม
แนวขนำนกันเพ่ือเตือนและบังคับรถที่แล่นเข้ำมำให้เบี่ยงออกไปไม่พุ่งตรงเข้ำชนแผงป้ำยสัญญำณ 
  (3) หลังแผงป้ำยสัญญำณเครื่องหมำย  “ หยุดตรวจ ”  ห่ำงออกไปเล็กน้อยให้น ำรถยนต์สำย
ตรวจจอดท ำมุม 45 องศำกับแนวขอบถนน  หันหน้ำไปทำงทิศทำงกระแสจรำจรเพ่ือใช้เป็นก ำลังส ำหรับ
บริเวณ  “ เขตพ้ืนที่ปลอดภัย ” และเปิดสัญญำณไฟวับวำบไว้เพ่ือเป็นจุดสังเกตตรงส่วนบริเวณ  “ เขตพ้ืนที่
ปลอดภัย ” ด้ำนนอก  และควรวำงกรวยยำงเป็นแนวเพ่ือก ำหนดบริเวณพ้ืนที่ตรวจค้นไว้เป็นกำรป้องกัน
อุบัติเหตุจำกรถที่อำจหักเลี้ยวเข้ำนำในบริเวณ “ เขตพ้ืนที่ปลอดภัย ” อย่ำงกะทันหัน 
  (4) ท้ำยจุดตรวจให้จัดรถยนต์สำยตรวจ 1  คัน และรถจักรยำนยนต์ 1 คัน จอดอยู่ใน
ลักษณะเตรียมพร้อมกรณีต้องไล่ติดตำมรถที่หลบหนี 
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  (5) ส ำหรับรถจักรยำนยนต์ของเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจที่มำร่วมตรวจค้น  อำจให้จอดชิดของทำง
ด้ำนซ้ำยเพ่ือป้องกัน “ เขตพ้ืนท่ีปลอดภัย ” โดยหันหน้ำไปตำมทิศทำงกำรจรำจรและพร้อมที่จะให้กำร
สนับสนุนกำรไล่ติดตำมรถท่ีหลบหนี 
  (6) กำรวำงก ำลังเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 
   (6.1) ชั้นประทวน  ใช้เป็นก ำลังเรียกรถและท ำหน้ำที่ตรวจค้นบริเวณ “ เขตพ้ืนที่
ปลอดภัย ” กำรตรวจค้นควรท ำเป็นคู่  เข้ำค้นทีละด้ำนของพำหนะ  โดยแบ่งเจ้ำหน้ำที่กันให้ชัดเจนว่ำ  ใคร
เป็นผู้ตรวจค้น  และใครเป็นผู้คุ้มกัน 
   (6.2) นำยต ำรวจชั้นสัญญำบัตร  ท ำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำจุดตรวจ  ควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบกำรตรวจค้นของผู้ใต้บังคับบัญชำอยู่ในบริเวณ  “ เขตพ้ืนที่ปลอดภัย ” หำกมีก ำลังน้อยก็ให้ลดก ำลัง
ผู้ปฏิบัติลงได้  แต่ยังคงให้ถือปฏิบัติตำมยุทธวิธีดังกล่ำวข้ำงต้น 

  ๓.2  การตั้งจุดตรวจบนทางท่ีมีการจราจรไปในทิศทางสวนกัน ( Two way ) 

 

  (1) กำรวำงก ำลังและมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยให้ใช้ในท ำนองเดียวกันกับกำรตั้งจุด
ตรวจบนทำงท่ีมีกำรจรำจรไปในทิศทำงเดียวกัน ( One way ) โดยอนุโลม 
  (2) กำรเรียกตรวจค้นพำหนะ  ควรเลือกตรวจค้นพำหนะที่มำจำกทำงทิศทำงใดทิศทำงหนึ่ง
เพียงด้ำนเดียว  ไม่ควรเรียกตรวจค้นพำหนะพร้อมกันทั้ง 2 ทิศทำง เพรำะจะท ำให้เกิดจุดอ่อนในกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยแก่ผู้ต้องสงสัยที่ถูกตรวจและเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจที่ท ำกำรตรวจค้น  รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหำ        
ด้ำนกำรจรำจรอีกด้วย 
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  ๓.3  การตั้งจุดตรวจบนทางเดินรถที่บริเวณสี่แยก ( Intersection ) 

 

 

  (1) ในกำรก ำหนดพ้ืนที่ที่จะเลือกท ำกำรตั้งจุดตรวจ  นอกจำกกำรค ำนึงถึงในเรื่อง         
ควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำนแล้ว  ยังต้องค ำนึงถึงสภำพกำรจรำจรโดยรอบบริเวณที่มีกำรตั้งจุดตรวจ       
ด้วยว่ำจะเกิดผลกระทบด้ำนกำรจรำจรในทิศทำงที่อยู่รอบๆ บริเวณสี่แยกที่ด้ำนหนึ่งได้ก ำหนดให้มีกำรตั้ งจุด
ตรวจขึ้นไว้หรือไม่  ดังนั้นกำรควบคุมสุญญำณไฟจรำจรจะต้องมีควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติงำนและผลกระทบ
กับผู้สัญจรไปมำในทิศทำงอ่ืน  รวมทั้งต้องมีกำรหมุนเวียนกระแสกำรจรำจรกับพื้นท่ีข้ำงเคียงด้วย 
  (2) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่  จะต้องมีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจรำจรมำควบคุมสัญญำณไฟในทิศทำง    
ตรงข้ำมกับพ้ืนที่ที่จะก ำหนดให้เป็นจุดตรวจเพื่อให้มีส่วนในกำรปฏิบัติ  รวมทั้งสังเกตกำรณ์ในส่วนพ้ืนที่บริเวณ     
สี่แยกซึ่งเป็นกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ที่ท ำกำรตรวจค้นบุคคลและยำนพำหนะที่อยู่ในช่องทำงเดินรถที่จะมี     
กำรตรวจและมีกำรควบคุมสภำพกำรจรำจรโดยรอบบริเวณสี่แยกด้ำนอ่ืนๆ โดยก ำหนดกำรควบคุม            
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  ๓.3  การตั้งจุดตรวจบนทางเดินรถที่บริเวณสี่แยก ( Intersection ) 

 

 

  (1) ในกำรก ำหนดพ้ืนที่ที่จะเลือกท ำกำรตั้งจุดตรวจ  นอกจำกกำรค ำนึงถึงในเรื่อง         
ควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำนแล้ว  ยังต้องค ำนึงถึงสภำพกำรจรำจรโดยรอบบริเวณที่มีกำรตั้งจุดตรวจ       
ด้วยว่ำจะเกิดผลกระทบด้ำนกำรจรำจรในทิศทำงที่อยู่รอบๆ บริเวณสี่แยกที่ด้ำนหนึ่งได้ก ำหนดให้มีกำรตั้ งจุด
ตรวจขึ้นไว้หรือไม่  ดังนั้นกำรควบคุมสุญญำณไฟจรำจรจะต้องมีควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติงำนและผลกระทบ
กับผู้สัญจรไปมำในทิศทำงอ่ืน  รวมทั้งต้องมีกำรหมุนเวียนกระแสกำรจรำจรกับพื้นท่ีข้ำงเคียงด้วย 
  (2) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่  จะต้องมีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจรำจรมำควบคุมสัญญำณไฟในทิศทำง    
ตรงข้ำมกับพ้ืนที่ที่จะก ำหนดให้เป็นจุดตรวจเพื่อให้มีส่วนในกำรปฏิบัติ  รวมทั้งสังเกตกำรณ์ในส่วนพ้ืนที่บริเวณ     
สี่แยกซึ่งเป็นกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ที่ท ำกำรตรวจค้นบุคคลและยำนพำหนะที่อยู่ในช่องทำงเดินรถที่จะมี     
กำรตรวจและมีกำรควบคุมสภำพกำรจรำจรโดยรอบบริเวณสี่แยกด้ำนอ่ืนๆ โดยก ำหนดกำรควบคุม            
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ให้เป็นกำรควบคุมระบบสัญญำณไฟจรำจรด้วยบุคคล ( Manual ) เพ่ือให้มีกำรสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติ         
ของเจ้ำหน้ำที่ท่ีมีกำรตั้งจุดตรวจและสัมพันธ์กับพ้ืนที่ต่อเนื่องข้ำงเคียงด้วย 
  (3) มีกำรใช้แผงสัญญำณที่มีเครื่องหมำยแสดงค ำว่ำ “ หยุดตรวจ ”  ไว้บนผิวกำรจรำจร    
ในช่องทำงเดินรถด้ำนซ้ำยก่อนถึงบริเวณที่เป็นสี่แยก  โดยมีกำรวำงกรวยยำงคำดแถบสีสะท้อนแสง            
เป็นแนวยำวเรียงไปตำมช่องทำงเดินรถจำกบริเวณที่ก ำหนดให้เป็นพ้ืนท่ีเร่ิมท ำกำรตรวจจนไปสิ้นสุดที่ สี่แยก    
ซึ่งมีสัญญำณไฟจรำจรก่อนจะข้ำมบริเวณสี่แยก ( ประมำณ 10 แถว  เมื่อมียำนพำหนะจอดเรียงมำ ) โดยวำง
กรวยยำงเรียงเป็นแถวยำวตำมแนวช่องทำงเดินรถ  ทั้งนี้ให้ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ         
ที่ท ำกำรตรวจเป็นส ำคัญ 
  (4) ด้ำนพ้ืนที่บริเวณสี่แยก  ซึ่งอยู่สุดท้ำยของจุดตรวจค้นมีรถยนต์ส ำหรับกำรควบคุม
ผู้กระท ำผิดจอดเฉียงท ำมุม 45 องศำท่ีบริเวณช่องทำงเดินรถด้ำนเลี้ยวซ้ำยผ่ำนตลอดไว้เพ่ือก ำหนดให้พ้ืนที่      
ที่จะควบคุมผู้กระท ำผิดและส ำหรับจอดยำนพำหนะที่จะต้องท ำกำรตรวจค้นอย่ำงละเอียดไว้บริเวณดังกล่ำว  
โดยมีรถยนต์ส ำหรับควบคุมผู้ต้องหำซึ่งเป็นรถยนต์ขนำดใหญ่ส ำหรับก ำบัง  และให้ควำมปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติ
และบริ เวณดังกล่ำวจะไม่มียำนพำหนะที่ไม่ เกี่ยวข้องนอกจำกที่ต้องท ำกำรตรวจค้นอย่ำงละเอียด              
หรือที่ต้องกำรจะตรวจยึดไว้ผ่ำนเข้ำมำ 
  (5) ให้น ำรถยนต์สำยตรวจซึ่งเปิดสัญญำณไฟวับวำบไปจอดไว้บริเวณป้อมสัญญำณไฟจรำจร
ที่มีเจ้ำหน้ำที่จรำจรควบคุมสัญญำณกำรจรำจรเพ่ือให้เป็นจุดสังเกตและอยู่ในทิศทำงที่มองเห็นกำรปฏิบัติ       
ในพ้ืนที่บริเวณสี่แยกซึ่งเป็นพ้ืนที่กำรควบคุมผู้กระท ำผิดและมีกำรตรวจค้นพำหนะเพ่ิมเติมอย่ำงละเอียด       
ในส่วนที่อยู่ฝั่งตรงข้ำมกับที่จอดรถยนต์ไว้  เพ่ือให้สำมำรถแจ้งสกัดจับหรือติดตำมจับกุมผู้ที่หลบหนีจำกกำร
ตรวจในพื้นที่ส่วนควบคุมผู้กระท ำผิดและส่วนที่ใช้ตรวจค้นพำหนะได้ในหลำยทิศทำงด้วย 
  (6) กำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ให้ก ำหนดทิศทำงกำรตรวจโดยเดินตรวจจำกบริเวณสี่แยก       
ไปจนสุดที่บริเวณด้ำนส่วนหน้ำสุดที่เป็นส่วนเริ่มซึ่งมีป้ำยสัญญำณเตือนว่ำ “ หยุดตรวจ ” ตั้งไว้  โดยให้เดิน
ตรวจคู่ขนำนกันจำกกรวยยำงสีสะท้อนแสงที่วำงอยู่ไปจนเกือบสุดแนวสุดท้ำยที่วำงไว้ ( ประมำณ 10 แถว ) 
เมื่อสิ้นสุดให้ฝั่งที่ตรวจด้ำนขวำเดินขึ้นไปฝั่งเกำะกลำงถนนด้ำนขวำ  ส่วนฝั่งซ้ำยให้เดินขึ้นฟุตบำททำงเดินเท้ำ
ด้ำนซ้ำยแล้วย้อนกลับไปเริ่มตรวจที่บริเวณสี่แยกอีกรอบเมื่อได้รับสัญญำณไปจรำจรจำกเจ้ำหน้ำที่ที่ควบคุม
ไฟสัญญำณจรำจร 
  (7) กำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่  ต้องใช้ควำมรวดเร็วในกำรสังเกตและกำรปฏิบัติโดยก ำหนดให้
สลับหน้ำที่กันในกำรตรวจค้นพำหนะคันถัดไป  ให้ผู้ท ำหน้ำที่ตรวจค้นสลับเป็นผู้คุ้มกันในคันที่จอดอยู่ถัดไป  
เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหำล่ำช้ำในกำรตรวจและมีพำหนะตกค้ำงอยู่บริเวณพ้ืนที่ส่วนที่ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตรวจค้น          
เมื่อได้รับสัญญำณไฟให้ผ่ำนแยกไปได้หมด  จึงต้องให้สลับหน้ำที่ในกำรปฏิบัติและหำกพบบุคคลหรือ
ยำนพำหนะต้องสงสัยให้น ำไปไว้ในพ้ืนที่บริเวณสี่แยกซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่ท ำกำรตรวจค้นอย่ำงละเอียดและท ำหน้ำที่
ควบคุมผู้กระท ำควำมผิด  โดยให้เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรเดินตรวจน ำมำส่งมอบให้แล้วกลับไปท ำหน้ำที่        
เดินตรวจเช่นเดิมจะไม่ท ำให้เกิดปัญหำกระทบกับกำรจรำจรบริเวณท่ีมีกำรตั้งจุดตรวจค้น 

๑๓๑ 

 

  (8) กำรวำงก ำลังเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจะต้องใช้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจ ำนวนมำกกว่ำกำรตั้งจุดตรวจ
แบบอ่ืนเนื่องจำกเป็นบริเวณที่เป็นสี่แยกที่มีกำรควบคุมสัญญำณจรำจรด้วยสัญญำณไฟ  จึงต้องมีเจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจในกำรปฏิบัติมำก  รวมทั้งผู้ควบคุมจะต้องให้ควำมส ำคัญกับพ้ืนที่บริเวณส่วนที่เป็นสี่แยกมำกกว่ำ       
ส่วนอ่ืนๆ ซึ่งโอกำสของผู้ที่มีเจตนำจะหลบหนี  โดยวกยำนพำหนะกลับจะน้อยกว่ำกำรหลบหนีจำกพ้ืนที่         
ที่ก ำหนดให้เป็นพื้นที่ส ำหรับกำรตรวจค้น  ดังนั้นกำรควบคุมสั่งกำรจึงควรก ำหนดให้ผู้ควบคุมจุดตรวจดังกล่ำว
นี้อยู่บริเวณส่วนที่มีกำรจอดรถยนต์สำยตรวจไว้เพ่ือให้สั่งกำรมำกขึ้น  รวมทั้งในกำรก ำหนดสัญญำณไฟจรำจร  
หำกพิจำรณำได้ว่ำจะมีผลกระทบกับกำรจรำจรด้ำนอื่นๆ ที่จะต้องมีกำรสัมพันธ์กันกับพื้นท่ีข้ำงเคียง 
 หมำยเหตุ  ในส่วนกำรตั้งจุดตรวจบนทำงเดินรถที่มีกำรจรำจรบริเวณสี่แยกนี้  ควรให้ควำมส ำคัญกับ
พ้ืนที่ในส่วนที่ก ำหนดให้เป็นส่วนตรวจค้นอย่ำงละเอียดมำกกว่ำส่วนอื่นๆ หำกมีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจไม่เพียงพอ    

 ๓.4. การตั้งจุดตรวจค้นย่อย  หรือจุดสกัด 

 
 

        
  ๓.๔.๑ กำรตั้งจุดตรวจค้นย่อย  หรือจุดสกัด  เป็นปฏิบัติกำรในสภำพถนนเล็กที่มีกำรจรำจร
ไม่หนำแน่น  คับคั่ง  หรือตรอกซอย และในเหตุฉุกเฉิน  หรือกรณีเร่งด่วน  ซึ่งอำจไม่มีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจและ
อุปกรณ์พอที่จะวำงก ำลังตำมยุทธวิธีข้ำงต้นได้  จึงจ ำเป็นต้องใช้ก ำลังเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจและยำนพำหนะเท่ ำทีมี
อย่ำงจ ำกัดในขณะนั้นด ำเนินกำรสกัดจับและปฏิบัติกำรตรวจค้น 
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  (8) กำรวำงก ำลังเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจะต้องใช้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจ ำนวนมำกกว่ำกำรตั้งจุดตรวจ
แบบอ่ืนเนื่องจำกเป็นบริเวณที่เป็นสี่แยกที่มีกำรควบคุมสัญญำณจรำจรด้วยสัญญำณไฟ  จึงต้องมีเจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจในกำรปฏิบัติมำก  รวมทั้งผู้ควบคุมจะต้องให้ควำมส ำคัญกับพ้ืนที่บริเวณส่วนที่เป็นสี่แยกมำกกว่ำ       
ส่วนอ่ืนๆ ซึ่งโอกำสของผู้ที่มีเจตนำจะหลบหนี  โดยวกยำนพำหนะกลับจะน้อยกว่ำกำรหลบหนีจำกพ้ืนที่         
ที่ก ำหนดให้เป็นพื้นที่ส ำหรับกำรตรวจค้น  ดังนั้นกำรควบคุมสั่งกำรจึงควรก ำหนดให้ผู้ควบคุมจุดตรวจดังกล่ำว
นี้อยู่บริเวณส่วนที่มีกำรจอดรถยนต์สำยตรวจไว้เพ่ือให้สั่งกำรมำกขึ้น  รวมทั้งในกำรก ำหนดสัญญำณไฟจรำจร  
หำกพิจำรณำได้ว่ำจะมีผลกระทบกับกำรจรำจรด้ำนอื่นๆ ที่จะต้องมีกำรสัมพันธ์กันกับพื้นท่ีข้ำงเคียง 
 หมำยเหตุ  ในส่วนกำรตั้งจุดตรวจบนทำงเดินรถที่มีกำรจรำจรบริเวณสี่แยกนี้  ควรให้ควำมส ำคัญกับ
พ้ืนที่ในส่วนที่ก ำหนดให้เป็นส่วนตรวจค้นอย่ำงละเอียดมำกกว่ำส่วนอื่นๆ หำกมีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจไม่เพียงพอ    

 ๓.4. การตั้งจุดตรวจค้นย่อย  หรือจุดสกัด 

 
 

        
  ๓.๔.๑ กำรตั้งจุดตรวจค้นย่อย  หรือจุดสกัด  เป็นปฏิบัติกำรในสภำพถนนเล็กที่มีกำรจรำจร
ไม่หนำแน่น  คับคั่ง  หรือตรอกซอย และในเหตุฉุกเฉิน  หรือกรณีเร่งด่วน  ซึ่งอำจไม่มีเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจและ
อุปกรณ์พอที่จะวำงก ำลังตำมยุทธวิธีข้ำงต้นได้  จึงจ ำเป็นต้องใช้ก ำลังเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจและยำนพำหนะเท่ ำทีมี
อย่ำงจ ำกัดในขณะนั้นด ำเนินกำรสกัดจับและปฏิบัติกำรตรวจค้น 



- 132 -
๑๓๒ 

 

  ๓.๔.2 กำรวำงก ำลัง  และมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยให้ใช้ยุทธวิธีเดียวกันกับกำร         
ตั้งจุดตรวจโดยอนุโลม  และควรต้องมีรถยนต์เตรียมพร้อมไว้ก่อนถึงจุดสกัดเพ่ือไว้ท ำหน้ำที่สกัดกั้นหรือ           
กีดขวำงถนนหรือไล่ติดตำมในกรณีท่ีคนร้ำย หรือผู้ต้องสงสัยกลับรถย้อนหลบหนีกำรตรวจ 
  ๓.๔.3 ในกำรตั้งจุดสกัดก้ันจะต้องแบ่งหน้ำที่กันให้ชัดเจนตำมสถำนกำรณ์ดังนี้ 
   (1) มีก ำลังเพียง 2 นำย ให้แบ่งหน้ำที่ดังนี้ 
        - ต ำรวจคนที่ 1 ท ำหน้ำที่ตรวจค้น 
        - ต ำรวจคนที่ 2 ท ำหน้ำที่คุ้มกัน 
   (2) มีก ำลังเพียง 3 นำย ให้แบ่งหน้ำที่ดังนี้ 
        - ต ำรวจคนที่ 1 ท ำหน้ำที่ตรวจค้น 
        - ต ำรวจคนที่ 2 ท ำหน้ำที่ช่วยเหลือต ำรวจคนที่ 1 ในกำรค้นหรือควบคุมคนร้ำย 
        - ต ำรวจคนที่ 3 ท ำหน้ำที่คุ้มกัน 
   (3) มีก ำลัง 4 นำย ให้แบ่งหน้ำที่ดังนี้ 
       - ส่วนที่ 1 ท ำหน้ำที่ตรวจค้น 
       - ส่วนที่ 2 ท ำหน้ำที่คุ้มกัน 
   (4) มีก ำลัง 4 นำยขึ้นไป และมีภำรกิจต่อเนื่องเป็นเวลำนำนให้แบ่งก ำลังออกเป็น 3 
ส่วนดังนี้ 
       - ส่วนที่ 1 ท ำหน้ำที่ตรวจค้น 
       - ส่วนที่ 2 ท ำหน้ำที่คุ้มกัน 
       - ส่วนที่ 3 ท ำหน้ำที่สนับสนุนหรือเป็นก ำลังส ำรองพักรอผลัดเปลี่ยนส่วนที่ 1 
และส่วนที่ 2 
  ๓ .๔.4 เมื่อมีรถยนต์สำยตรวจ  หรือรถยนต์บรรทุกอย่ำงน้อย 2 คัน  อำจใช้รถยนต์          
เป็นที่ก ำบังเพ่ือท ำให้เกิดพ้ืนที่เขตปลอดภัยแล้วยังใช้เป็นจุดหยุดรถเพ่ือท ำกำรตรวจค้นบนถนนหรือตรอก   
ซอย  ซึ่งโดยปกติจะไม่มีกำรจรำจรคับค่ังหรือรถวิ่งอย่ำงรวดเร็ว 
  ๓.๔.5 ในบริเวณถนนในถิ่นทุรกันดำร  หรือตรอกซอยที่มีกำรขุดถนนเพ่ือกำรซ่อมแซมต่ำงๆ 
อำจใช้เป็นหลุมถนนเป็นเครื่องกีดขวำงช่วยในกำรตั้งจุดสกัด 
  ๓ .๔.6 ในเขตพ้ืนที่อันตรำยที่อำจมีกำรก่อสร้ำง  หรือกำรใช้ควำมรุนแรงในกำรต่อสู้          
กับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ  อำจดัดแปลงสิ่งอุปกรณ์ในพ้ืนที่ใช้เป็นเครื่องกีดขวำงในกำรตั้งจุดสกัดได้ เช่น ใช้ท่อ
ซีเมนต์  ใช้ตัวขวำก  หรือวัตถุอย่ำงอ่ืนไปวำงตั้งบนเส้นทำงที่มีกำรจรำจรไม่คับคั่ง 
  ข้อควรระวัง 
  - ไม่ควรตั้งจุดตรวจในพื้นที่ใกล้ทำงโค้ง  ทำงแยก  เชิงสะพำนที่ลำดชัน  หรือจุดอับลับตำ 
  - ในเวลำกลำงคืนต้องมีแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอ 
  - ในกำรเรียกรถให้หยุดไม่ว่ำกรณีใดๆ อย่ำเอำตัวหรือส่วนของร่ำงกำย เช่น แขน  ขำ  เข้ำไป
ขวำงเพ่ือให้รถหยุด 

๑๓๓ 

 

  - กำรตรวจค้นรถที่เข้ำพ้ืนที่กำรตั้งจุดตรวจ ให้ท ำกำรตรวจค้นคนก่อนแล้วจึงท ำกำรตรวจรถ 
 การตั้งจุดตรวจ หรือจุดสกัด 
   หลักพ้ืนฐานในการตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด 

 ใช้เมื่อมีกรณีเหตุจ ำเป็นหรือเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน 
 ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่งโดยเคร่งครัด 
 ได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำ 
 มีนำยต ำรวจชั้นสัญญำบัตรเป็นหัวหน้ำควบคุม 
 แต่งเครื่องแบบต ำรวจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 มีแผงก้ันแสดงเครื่องหมำยค ำว่ำ “หยุดตรวจ” และจัดให้มีสิ่งกีดขวำงหรือสัญญำณอ่ืนใด

เป็นที่สังเกตได้ง่ำยจำกระยะไกล เช่น กรวยยำงคำดแถบสะท้อนแสง เพ่ือช่วยลดอุบัติเหตุที่อำจเกิดข้ึน 
 ในเวลำกลำงคืนต้องมีไฟส่องสว่ำงให้มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่ำ ๑๕๐ เมตร

ก่อนถึงจุดตรวจ 
 ก ำหนด “เขต พ้ืนที่ ปลอดภัย” ไว้ ส ำหรับตรวจค้น เ พ่ือให้ เกิดควำมปลอดภัย               

แก่ผู้ปฏิบัติงำน 
 ควรวำงก ำลังส่วนหนึ่งไว้บริเวณทำงแยกหรือจุดกลับรถก่อนถึงจุดตรวจ จุดสกัด        

เพ่ือท ำหน้ำที่สกัดก้ันหรือไล่ติดตำมผู้ที่หลบหนีกำรตรวจค้น 
 พึงใช้ควำมระมัดระวังไม่ประมำทในขณะปฏิบัติหน้ำที่ตรวจค้น 
 พึงเป็นผู้มีมำรยำทดีและแสดงกิริยำวำจำที่สุภำพขณะปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำจุดตรวจ      

จุดสกัด 
 ใช้ควำมสังเกตหรือสนใจเป็นพิเศษกับยำนพำหนะที่มีลักษณะพิรุธ เช่น รถจักรยำนยนต์

ไม่ติดแผ่นป้ำยทะเบียน หรือปิดบังอ ำพรำงหมำยเลขทะเบียน 
 ในกำรปฏิบัติงำนให้ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจและประชำชนและ      

ไม่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่ประชำชนโดยรวม 

  ๓.5 การตรวจค้นรถเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด  และการค้นซ้ า  สร้างความเดือดร้อน            
ความร าคาญให้กับประชาชนโดยท่ัวไป  เนื่องจากใช้เวลานานควรด าเนินการดังนี้ 
  1) ให้แบ่งพ้ืนที่รถที่ต้องท ำกำรตรวจค้นออกเป็น 5 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1  พ้ืนที่ภำยในรถด้ำนหน้ำตรงผู้ขับขี่และผู้โดยสำรด้ำนหลังผู้ขับข่ี 
  ส่วนที่ 2  พ้ืนที่ภำยในรถด้ำนหน้ำข้ำงซ้ำยผู้ขับขี่  และผู้โดยสำรด้ำนหลังด้ำนซ้ำยผู้ขับข่ี 
  ส่วนที่ 3  กระโปรงท้ำยรถ 
  ส่วนที่ 4  กระโปรงหน้ำรถ 
  ส่วนที่ 5 ใต้ท้องรถ 
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  - กำรตรวจค้นรถที่เข้ำพ้ืนที่กำรตั้งจุดตรวจ ให้ท ำกำรตรวจค้นคนก่อนแล้วจึงท ำกำรตรวจรถ 
 การตั้งจุดตรวจ หรือจุดสกัด 
   หลักพ้ืนฐานในการตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด 

 ใช้เมื่อมีกรณีเหตุจ ำเป็นหรือเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน 
 ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่งโดยเคร่งครัด 
 ได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำ 
 มีนำยต ำรวจชั้นสัญญำบัตรเป็นหัวหน้ำควบคุม 
 แต่งเครื่องแบบต ำรวจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 มีแผงก้ันแสดงเครื่องหมำยค ำว่ำ “หยุดตรวจ” และจัดให้มีสิ่งกีดขวำงหรือสัญญำณอ่ืนใด

เป็นที่สังเกตได้ง่ำยจำกระยะไกล เช่น กรวยยำงคำดแถบสะท้อนแสง เพ่ือช่วยลดอุบัติเหตุที่อำจเกิดข้ึน 
 ในเวลำกลำงคืนต้องมีไฟส่องสว่ำงให้มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่ำ ๑๕๐ เมตร

ก่อนถึงจุดตรวจ 
 ก ำหนด “เขต พ้ืนที่ ปลอดภัย” ไว้ ส ำหรับตรวจค้น เ พ่ือให้ เกิดควำมปลอดภัย               

แก่ผู้ปฏิบัติงำน 
 ควรวำงก ำลังส่วนหนึ่งไว้บริเวณทำงแยกหรือจุดกลับรถก่อนถึงจุดตรวจ จุดสกัด        

เพ่ือท ำหน้ำที่สกัดก้ันหรือไล่ติดตำมผู้ที่หลบหนีกำรตรวจค้น 
 พึงใช้ควำมระมัดระวังไม่ประมำทในขณะปฏิบัติหน้ำที่ตรวจค้น 
 พึงเป็นผู้มีมำรยำทดีและแสดงกิริยำวำจำที่สุภำพขณะปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำจุดตรวจ      

จุดสกัด 
 ใช้ควำมสังเกตหรือสนใจเป็นพิเศษกับยำนพำหนะที่มีลักษณะพิรุธ เช่น รถจักรยำนยนต์

ไม่ติดแผ่นป้ำยทะเบียน หรือปิดบังอ ำพรำงหมำยเลขทะเบียน 
 ในกำรปฏิบัติงำนให้ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจและประชำชนและ      

ไม่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่ประชำชนโดยรวม 

  ๓.5 การตรวจค้นรถเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด  และการค้นซ้ า  สร้างความเดือดร้อน            
ความร าคาญให้กับประชาชนโดยท่ัวไป  เนื่องจากใช้เวลานานควรด าเนินการดังนี้ 
  1) ให้แบ่งพ้ืนที่รถที่ต้องท ำกำรตรวจค้นออกเป็น 5 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1  พ้ืนที่ภำยในรถด้ำนหน้ำตรงผู้ขับขี่และผู้โดยสำรด้ำนหลังผู้ขับข่ี 
  ส่วนที่ 2  พ้ืนที่ภำยในรถด้ำนหน้ำข้ำงซ้ำยผู้ขับขี่  และผู้โดยสำรด้ำนหลังด้ำนซ้ำยผู้ขับข่ี 
  ส่วนที่ 3  กระโปรงท้ำยรถ 
  ส่วนที่ 4  กระโปรงหน้ำรถ 
  ส่วนที่ 5 ใต้ท้องรถ 
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  2)  กรณีรถของบุคคลโดยทั่วไปที่เข้ำมำในพ้ืนที่กำรตั้งจุดตรวจ  จะท ำกำรตรวจค้นเฉพำะ
ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 เท่ำนัน้ คือ 
       - ใต้เบำะคนขับ  ลิ้นชัก  คอนโซล  เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจที่อยู่ด้ำนหน้ำผู้ขับขี่จะตรวจค้นรถ   
ในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 3 เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจที่อยู่ด้ำนซ้ำยของผู้ขับขี่จะท ำกำรตรวจค้นรถในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 4 

 5. การใช้ยุทธวิธีในการเผชิญเหตุตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันอาชญากรรม 

การเผชิญเหตุ 
1. กำรตีวงสุรำ 

 2. ระงับเหตุคนคลุ้มคลั่ง 
3. กำรปิดล้อมตรวจค้น 

 4. ยึดรถต้องสงสัย 
 5. ระงับเหตุกลุ่มคนท ำร้ำยร่ำงกำย 
 6. ระงับเหตุสำมีภรรยำทะเลำะวิวำท 
 7. กลุ่มแก๊งวัยรุ่นก่อควำมเดือดร้อนร ำคำญ 
 8. กำรเข้ำระงับเหตุต่ำงๆ ที่ไม่สำมำรถใช้อำวุธปืน 

ยุทธวิธี 
๑. ต้องเรียกก ำลังสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้มำกกว่ำจ ำนวนบุคคลในเหตุกำรณ์ 
๒. อุปกรณ์และอำวุธต้องมีครบถ้วนและมีประสิทธิภำพเหนือกว่ำ 
๓. มีกำรปฏิบัติตำมยุทธวิธี กฎกำรใช้ก ำลังและเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย   

 6. การยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน 

  หลักสู ตรกำรยิ งปืนพกนี้ เป็นกำรยิ งปืน ให้ เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำนเมื่ อมี              
ควำมจ ำเป็นต้องใช้อำวุธปืนอย่ำงทันทีทันใด  โดยประสิทธิภำพในกำรใช้อำวุธปืนนี้ขึ้นอยู่กับผู้ท ำกำรฝึก        
เองว่ำสำมำรถฝึกให้เกิดควำมช ำนำญ  คุ้นเคยและมีควำมช ำนำญเพียงใด   ซึ่งในปัจจุบันกำรใช้อำวุธปืนจะมี

๑๓๕ 

 

ควำมรุนแรงเพ่ิมมำกขึ้นไม่ว่ำจะมีมำตรกำรในกำรป้องกันกำรห้ำมให้มีอำวุธปืน กำรจ ำกัดให้มีอำวุธปืน         
ก็ตำม ก็ไม่สำมำรถหยุดหรือบรรเทำควำมรุนแรงในกำรใช้อำวุธปืนลงไปได้  ในกำรแก้ไขควรเริ่มจำกสถำบัน     
ที่เล็กที่สุดในสังคม คือ สถำบันครอบครัว  ซึ่งจะต้องเป็นผู้ชี้แจงให้ถูกต้องเพ่ือแก้ไขปัญหำนั้นๆ โดยไม่ใช้อำวุธ
หรืออำรมณ์ในกำรแก้ไขปัญหำ 

  ในที่นี้จะอธิบำยกำรใช้อำวุธปืนเพื่อใช้ในกำรป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน  โดยเฉพำะกำรใช้
อำวุธปืนให้ถูกต้องและปลอดภัยส ำหรับผู้ใช้และผู้อยู่ใกล้เคียง 

6.๑ กฎการใช้อาวุธปืน 4 ข้อ 
   1. พึงระลึกว่ำ อำวุธปืนทุกกระบอกมีกระสุนปืนบรรจุอยู่เสมอ และตรวจอำวุธปืนทุกครั้ง     
ที่จับ เพื่อตรวจสอบว่ำมีกระสุนปืนบรรจุอยู่ หรือมีวัตถุอ่ืนใดติดค้ำงอยู่ในล ำกล้องปืนหรือไม่ 
   2. ไม่ควรเล็งอำวุธปืนไปในทิศทำงที่ไม่ตั้งใจจะยิงหรือท ำลำย 
  3. นิ้วต้องอยู่นอกโกร่งไกปืนเสมอจนกว่ำจะตัดสินใจจะยิง 
   ๔. ตรวจสอบเบื้องหน้ำเบื้องหลังเป้ำหมำยเสมอ และอย่ำยิงไปทำงวัตถุอ่ืนใดที่อำจท ำให้       
หัวกระสุนปืนสะท้อนกลับหรือแฉลบไปได้ เช่น วัสดุที่มีผิวแบนแข็ง ผิวน้ ำ ฯลฯ 
 6.2 อาวุธศึกษา 
   ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ 
 6.๓ การตรวจอาวุธ 
 6.๔ การบรรจุและการเลิกบรรจุกระสุนปืน 
   - กำรบรรจุกระสุนปืนพกก่ึงอัตโนมัติขั้นต้น 
   - กำรบรรจุกระสุนปืนใหม่ เมื่อล ำเลื่อนค้ำง (Slide-lock Reload) 
   - กำรบรรจุกระสุนปืนทำงยุทธวิธี (Tactical Reload) 
   - กำรเลิกบรรจุกระสุนปืนพกกึ่งออโตเมติก 
 6.๕ การลดนกปืน 
   - กำรลดนกปืนพกลูกโม่ 
   - กำรลดนกปืนพกก่ึงออโตเมติก 
 6.๖ หลักพ้ืนฐานของการยิงปืน 
   หลักพ้ืนฐำน ๘ ประกำร (๘ Fundamentals) คือ 
   ๑) ท่ำยืน     Stance 
   ๒) กำรจับปืน    Grip     
   ๓) กำรจัดศูนย์ปืน   Sight alignment 
   ๔) กำรเล็งเป้ำหมำย   Sight picture 
   ๕) กำรควบคุมลมหำยใจ   Breath control 
   ๖) กำรลั่นไก    Trigger manipulation 
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ควำมรุนแรงเพ่ิมมำกขึ้นไม่ว่ำจะมีมำตรกำรในกำรป้องกันกำรห้ำมให้มีอำวุธปืน กำรจ ำกัดให้มีอำวุธปืน         
ก็ตำม ก็ไม่สำมำรถหยุดหรือบรรเทำควำมรุนแรงในกำรใช้อำวุธปืนลงไปได้  ในกำรแก้ไขควรเร่ิมจำกสถำบัน     
ที่เล็กที่สุดในสังคม คือ สถำบันครอบครัว  ซึ่งจะต้องเป็นผู้ชี้แจงให้ถูกต้องเพ่ือแก้ไขปัญหำนั้นๆ โดยไม่ใช้อำวุธ
หรืออำรมณ์ในกำรแก้ไขปัญหำ 

  ในที่นี้จะอธิบำยกำรใช้อำวุธปืนเพื่อใช้ในกำรป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน  โดยเฉพำะกำรใช้
อำวุธปืนให้ถูกต้องและปลอดภัยส ำหรับผู้ใช้และผู้อยู่ใกล้เคียง 

6.๑ กฎการใช้อาวุธปืน 4 ข้อ 
   1. พึงระลึกว่ำ อำวุธปืนทุกกระบอกมีกระสุนปืนบรรจุอยู่เสมอ และตรวจอำวุธปืนทุกครั้ง     
ที่จับ เพื่อตรวจสอบว่ำมีกระสุนปืนบรรจุอยู่ หรือมีวัตถุอ่ืนใดติดค้ำงอยู่ในล ำกล้องปืนหรือไม่ 
   2. ไม่ควรเล็งอำวุธปืนไปในทิศทำงที่ไม่ตั้งใจจะยิงหรือท ำลำย 
  3. นิ้วต้องอยู่นอกโกร่งไกปืนเสมอจนกว่ำจะตัดสินใจจะยิง 
   ๔. ตรวจสอบเบื้องหน้ำเบื้องหลังเป้ำหมำยเสมอ และอย่ำยิงไปทำงวัตถุอ่ืนใดที่อำจท ำให้       
หัวกระสุนปืนสะท้อนกลับหรือแฉลบไปได้ เช่น วัสดุที่มีผิวแบนแข็ง ผิวน้ ำ ฯลฯ 
 6.2 อาวุธศึกษา 
   ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ 
 6.๓ การตรวจอาวุธ 
 6.๔ การบรรจุและการเลิกบรรจุกระสุนปืน 
   - กำรบรรจุกระสุนปืนพกก่ึงอัตโนมัติขั้นต้น 
   - กำรบรรจุกระสุนปืนใหม่ เมื่อล ำเลื่อนค้ำง (Slide-lock Reload) 
   - กำรบรรจุกระสุนปืนทำงยุทธวิธี (Tactical Reload) 
   - กำรเลิกบรรจุกระสุนปืนพกกึ่งออโตเมติก 
 6.๕ การลดนกปืน 
   - กำรลดนกปืนพกลูกโม่ 
   - กำรลดนกปืนพกก่ึงออโตเมติก 
 6.๖ หลักพ้ืนฐานของการยิงปืน 
   หลักพ้ืนฐำน ๘ ประกำร (๘ Fundamentals) คือ 
   ๑) ท่ำยืน     Stance 
   ๒) กำรจับปืน    Grip     
   ๓) กำรจัดศูนย์ปืน   Sight alignment 
   ๔) กำรเล็งเป้ำหมำย   Sight picture 
   ๕) กำรควบคุมลมหำยใจ   Breath control 
   ๖) กำรลั่นไก    Trigger manipulation 
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    ๗) กำรเล็งตำม    Follow through    
   ๘) กำรคืนรอบ    Recovery 
 6.๗ ท่าพร้อมใช้อาวุธ 
 6.๘ การตรวจการณ์ (Scanning) 
 6.๙ การชักอาวุธปืนออกจากซองปืน (Drawing Pistol From Holster) 
 6.๑๐ เทคนิคการใช้อาวุธปืนประจ ากาย (Marksmanship Techniques) 
 6.๑๑ ทักษะการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี 
    6.๑๑.๑ กำรหันยิง (Static Turn) 
   6.๑๑.๒ กำรยิงระหว่ำงเคลื่อนที่ (Move) 
     ๑) กำรยิงระหว่ำงกำรเคลื่อนที่ไปข้ำงหน้ำ     
    ๒) กำรยิงระหว่ำงกำรเคลื่อนที่ถอยกลับข้ำงหลัง 
     ๓) กำรยิงด้ำนข้ำงระหว่ำงกำรเคลื่อนที่ 
   6.๑๑.๓ กำรลดเป้ำหมำย 
   6.๑๑.๔ กำรยิงหลังที่ก ำบัง 
 6.๑๒ การแก้ไขอาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติติดขัด 
 6.๑๓ ทักษะการใช้อาวุธปืนในสภาวะแสงต่ าหรือกลางคืน (Low Light/ Night Marksmanship) 
  พื้นฐานการจับปืนสองมือ ( Grip ) 
  ผู้ยิงจับปืนด้วยมือที่ถนัดโดยให้ด้ำมปืนอยู่ในรูปตัววี  คือ  อยู่กึ่งกลำงระหว่ำงนิ้วหัวแม่มือ    
กับนิ้วชี้โดยจับปืนสูงถึงขอบบนของปืน  ส่วนอีก 3 นิ้วที่จับด้ำมปืนออกแรงก ำด้ำมปืนร้อยละ 60 แล้วใช้มือ  
ไม่ถนัดบีบมือที่ถนัดโดยออกแรงบีบเต็มที่  โดยให้ร่องนิ้วของมือทั้งสองซ้อนกันไม่ให้ร่องนิ้วแตกออกจำกกัน  
ส่วนนิ้วหัวแม่มือจะวำงได้ 2 แบบ คือ 
   ให้นิ้วหัวแม่มือด้ำนที่ถนัดวำงบนมือที่ไม่ถนัด  โดยให้หัวแม่มือเหยียดขนำนไป     
ตำมล ำกล้องปืน 
   ให้นิ้วหัวแม่มือที่ถนัดวำงทับบนหัวแม่มือที่ประคองปืน 
  ท่าทางการยิงปืน ( Position ) 
  หลักกำรสอนทั่วๆ ไป  สำมำรถแบ่งออกเป็น 4 ท่ำ  ได้แก่ 
  1. ท่ำยิงแบบ WEAVER มีท่ำทำงกำรยิงคือ ก้ำวเท้ำที่ถนัดถอยไปด้ำนหลังประมำณครึ่งก้ำว
หรือหนึ่งก้ำวแล้วแต่ควำมถนัดของผู้ยิง  จับปืนด้วยมือที่ถนัดพุ่งปืนไปข้ำงหน้ำระดับสำยตำ แขนข้ำงที่ถือปืน
เหยียดตึง  มือที่ไม่ถนัดประคองปืนแขนงอลงมำด้ำนล่ำงเล็กน้อย 
  2. ท่ำยิงแบบ CHIVEMAN มีท่ำทำงกำรยืนลักษณะที่เท้ำทั้งสองข้ำงขนำนกันอยู่เสมอแนว
หัวไหล่  หรือยืนโดยเท้ำที่ไม่ถนัดอยู่เยื้องด้ำนหน้ำของเท้ำที่ไม่ถนัดเล็ กน้อย แต่จะห่ำงไม่เกิน 1 ฝ่ำเท้ำ       
ส่วนแขนข้ำงที่จับปืนและประคองปืนเหยียดตรง  พุ่งปืนไปยังแนวเป้ำระดับสำยตำ 

๑๓๗ 

 

  3. ท่ำยิงแบบ ISOCELES  มีท่ำทำงกำรยืนเหมือนกับท่ำยิงแบบที่สอง  แต่แขนทั้งสองข้ำง   
ท ำมุมรูปสำมเหลี่ยมหน้ำจั่วพุ่งปืนไปยังเป้ำหมำยอยู่ในระดับสำยตำ 
  4. ท่ำยิงแบบมือเดียว  มีท่ำทำงกำรยืนด้วยกันสองแบบคือ กำรยืนเท้ำทั้งสองข้ำงเสมอ    
แนวหัวไหล่  หรือเท้ำข้ำงเดียวกันกับมือที่จับปืนอยู่ด้ำนหน้ำ  ห่ำงจำกเท้ำหลังประมำณครึ่งก้ ำวหรือหนึ่งก้ำว
เฉียงเข้ำหำเป้ำ ส่วนแขนข้ำงที่จับปืนเหยียดตรงยกขึ้นอยู่ในระดับสำยตำ 
  การเล็ง 
  กำรเล็งเป็นขั้นตอนที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งในขณะท ำกำรยิง  ผู้ยิงจะต้องมองศูนย์หลังผ่ำนไปยัง
ศูนย์หน้ำแล้วเห็นภำพบ่ำศูนย์หน้ำกับศูนย์หลังเสมอกัน  และแบ่งควำมห่ำงของศูนย์หน้ำและศูนย์หลังเท่ำกัน  
แต่กำรยิงปืนระบบต่อสู้ต้องใช้เวลำที่รวดเร็วและต้องให้เกิดควำมแม่นย ำ  ดังนั้นผู้ยิงจะต้องยกปืนขึ้น           
ในระดับสำยตำพร้อมทั้งจัดศูนย์ปืนให้ได้แล้วท ำกำรยิงทันที  และต้องใช้เวลำเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น  ผู้ยิงจะต้อง
ฝึกจนเกิดควำมช ำนำญในกำรยกปืนเข้ำสู่ระดับสำยตำพร้อมทั้งจัดศูนย์ปืนให้ได้ด้วย 
  การชักปืน ( The Draw ) 
  กำรชักปืนแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน 
  ขั้นตอนที่ 1  จับปืนให้กระชับโดยปืนอยู่ในซองปืน 
  ขั้นตอนที่ 2  ชักปืนออกจำกซองปืน  เมื่อปำกล ำกล้องปืนพ้นจำกซองปืนให้ล ำกล้องปืน      
ชี้ไปยังแนวเป้ำ 
  ขั้นตอนที่ 3  ยกปืนขึ้นมำอยู่ในระดับหน้ำอก  พร้อมกับใช้มือท่ีไม่ถนัดช่วยจับปืนให้กระชับ 
  ขั้นตอนที่ 4  พุ่งปืนไปยังเป้ำหมำยในระดับสำยตำ 
  ท่าเตรียมพร้อม  ( Ready  Position ) 
  ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ จะต้องคำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นท ำให้เกิดควำมตึงเครียด  
และอำวุธปืนต้องอยู่ในท่ำพร้อมที่จะใช้  ดังนั้นจึงมีควำมจ ำ เป็นส ำหรับต ำรวจที่จะต้องฝึกใช้ท่ำทำงที่พร้อม
ปฏิบัติ เช่น ในกำรล้อมจับคนร้ำย  หรือกำรตรวจค้นในพ้ืนที่อันตรำย  แนวปืนจะอยู่บริเวณหน้ำอกหรือ
ท้องน้อย  ปำกล ำกล้องควรชี้ต่ ำลง  นิ้วชี้อยู่นอกโกร่งไกปืน  และไม่ควรชี้ล ำกล้องขึ้นด้ำนบนอำจเกิดอันตรำย
กับผู้ยิงหรือบุคคลที่อยู่ด้ำนบนได้  เมื่อจะท ำกำรยิงผู้ยิงพุ่งปืนไปข้ำงหน้ำในแนวระดับสำยตำไปยังเป้ำหมำยที่
ต้องกำรยิง   

 ท่านั่งยิง 
 ท่ำนั่งยิง สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
 1. ท่ำนั่งคุกเข่ำสูง Standing to kneeling ลักษณะกำรนั่ง ให้คุกเข่ำโดยใช้ข้ำงเดียวกับ            
ด้ำนที่จับปืน ล ำตัวตั้งฉำกกับพ้ืน ขำอีกข้ำงหนึ่งตั้งฉำกกับพ้ืน 
 2. ท่ำนั่งบนส้นเท้ำ Standing to sitting ลักษณะกำรนั่งเหมือนกับท่ำนั่งคุกเข่ำสูง โดยคุกเข่ำ      
ขำท่ีตรงกับมือข้ำงที่จับปืน นั่งลงบนส้นเท้ำข้ำงที่คุกเข่ำ ขำอีกข้ำงงอตั้งฉำกกับพ้ืน 
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  3. ท่ำยิงแบบ ISOCELES  มีท่ำทำงกำรยืนเหมือนกับท่ำยิงแบบที่สอง  แต่แขนทั้งสองข้ำง   
ท ำมุมรูปสำมเหลี่ยมหน้ำจั่วพุ่งปืนไปยังเป้ำหมำยอยู่ในระดับสำยตำ 
  4. ท่ำยิงแบบมือเดียว  มีท่ำทำงกำรยืนด้วยกันสองแบบคือ กำรยืนเท้ำทั้งสองข้ำงเสมอ    
แนวหัวไหล่  หรือเท้ำข้ำงเดียวกันกับมือที่จับปืนอยู่ด้ำนหน้ำ  ห่ำงจำกเท้ำหลังประมำณครึ่งก้ ำวหรือหนึ่งก้ำว
เฉียงเข้ำหำเป้ำ ส่วนแขนข้ำงที่จับปืนเหยียดตรงยกขึ้นอยู่ในระดับสำยตำ 
  การเล็ง 
  กำรเล็งเป็นขั้นตอนที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งในขณะท ำกำรยิง  ผู้ยิงจะต้องมองศูนย์หลังผ่ำนไปยัง
ศูนย์หน้ำแล้วเห็นภำพบ่ำศูนย์หน้ำกับศูนย์หลังเสมอกัน  และแบ่งควำมห่ำงของศูนย์หน้ำและศูนย์หลังเท่ำกัน  
แต่กำรยิงปืนระบบต่อสู้ต้องใช้เวลำที่รวดเร็วและต้องให้เกิดควำมแม่นย ำ  ดังนั้นผู้ยิงจะต้องยกปืนขึ้น           
ในระดับสำยตำพร้อมทั้งจัดศูนย์ปืนให้ได้แล้วท ำกำรยิงทันที  และต้องใช้เวลำเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น  ผู้ยิงจะต้อง
ฝึกจนเกิดควำมช ำนำญในกำรยกปืนเข้ำสู่ระดับสำยตำพร้อมทั้งจัดศูนย์ปืนให้ได้ด้วย 
  การชักปืน ( The Draw ) 
  กำรชักปืนแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน 
  ขั้นตอนที่ 1  จับปืนให้กระชับโดยปืนอยู่ในซองปืน 
  ขั้นตอนที่ 2  ชักปืนออกจำกซองปืน  เมื่อปำกล ำกล้องปืนพ้นจำกซองปืนให้ล ำกล้องปืน      
ชี้ไปยังแนวเป้ำ 
  ขั้นตอนที่ 3  ยกปืนขึ้นมำอยู่ในระดับหน้ำอก  พร้อมกับใช้มือท่ีไม่ถนัดช่วยจับปืนให้กระชับ 
  ขั้นตอนที่ 4  พุ่งปืนไปยังเป้ำหมำยในระดับสำยตำ 
  ท่าเตรียมพร้อม  ( Ready  Position ) 
  ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ จะต้องคำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นท ำให้เกิดควำมตึงเครียด  
และอำวุธปืนต้องอยู่ในท่ำพร้อมที่จะใช้  ดังนั้นจึงมีควำมจ ำ เป็นส ำหรับต ำรวจที่จะต้องฝึกใช้ท่ำทำงที่พร้อม
ปฏิบัติ เช่น ในกำรล้อมจับคนร้ำย  หรือกำรตรวจค้นในพ้ืนที่อันตรำย  แนวปืนจะอยู่บริเวณหน้ำอกหรือ
ท้องน้อย  ปำกล ำกล้องควรชี้ต่ ำลง  นิ้วชี้อยู่นอกโกร่งไกปืน  และไม่ควรชี้ล ำกล้องขึ้นด้ำนบนอำจเกิดอันตรำย
กับผู้ยิงหรือบุคคลที่อยู่ด้ำนบนได้  เมื่อจะท ำกำรยิงผู้ยิงพุ่งปืนไปข้ำงหน้ำในแนวระดับสำยตำไปยังเป้ำหมำยที่
ต้องกำรยิง   

 ท่านั่งยิง 
 ท่ำนั่งยิง สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
 1. ท่ำนั่งคุกเข่ำสูง Standing to kneeling ลักษณะกำรนั่ง ให้คุกเข่ำโดยใช้ข้ำงเดียวกับ            
ด้ำนที่จับปืน ล ำตัวตั้งฉำกกับพ้ืน ขำอีกข้ำงหนึ่งตั้งฉำกกับพ้ืน 
 2. ท่ำนั่งบนส้นเท้ำ Standing to sitting ลักษณะกำรนั่งเหมือนกับท่ำนั่งคุกเข่ำสูง โดยคุกเข่ำ      
ขำท่ีตรงกับมือข้ำงที่จับปืน นั่งลงบนส้นเท้ำข้ำงที่คุกเข่ำ ขำอีกข้ำงงอตั้งฉำกกับพ้ืน 
 
 

ท่านั่งยิง
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 ท่านอนยิง ( PRONE )  
 สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
 1. ท่ำนอนคว่ ำ prone 
 2. ท่ำนอนตะแคง roll - over prone ท่ำนอนยิงแบบพลิกตัวนี้เป็นท่ำนอนยิงที่ใช้ทดแทน        
จำกท่ำนอนยิงแบบเดิม โดยแบบใหม่นี้ ผู้ยิงเริ่มต้นด้วยกำรคุกเข่ำทั้งสองข้ำงพร้อมชักอำวุธปืน ในขณะที่      
เริ่มนอนลงโดยท ำมุมกับเป้ำหมำย เข่ำข้ำงที่ไม่ถนัดงอ ยกหน้ำอกทำงด้ำนที่ไม่ถนัดขึ้นจำกพ้ืน ในขณะเดียวกัน     
ใช้มือข้ำงที่ไม่ถนัด ไปจับปืนแล้วใช้แก้มไปวำงพักท่ีกล้ำมเนื้อแขนด้ำนในของแขนด้ำนที่ถนัด 
 การยิงหลังท่ีก าบัง 
 ที่ก ำบังเป็นสิ่งที่ป้องกันจำกกระสุนปืนของคนร้ำยเมื่อจะท ำกำรยิงจำกที่ก ำบังนั้น ผู้ยิงจะต้องตัดสิน
ก่อนว่ำจะใช้ท่ำทำงกำรยิงใดที่เหมำะสมกับที่ก ำบังที่มีอยู่แล้ว จึงจัดท่ำทำงกำรยิงโดยพยำยำมให้ ศีรษะและ    
มือหรือร่ำงกำยที่ใช้ในที่กำรยิงให้พ้นที่ก ำบังเท่ำที่จ ำเป็นเท่ำนั้น  และจะต้องพิจำรณำถึงควำมปลอดภัย        
ของผู้ยิงในแต่ละท่ำยิงด้วย 
 ในระยะยิงตั้งแต่ 25 หลำลงมำ ผู้ยิงไม่ควรจะใช้ส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยหรืออำวุธปืนไปสัมผัส      
กับที่ก ำบังในขณะท ำกำรยิง โดยแตะทำงด้ำนข้ำงของที่ก ำบังเพ่ือจะได้ไม่เสียเวลำ อีกทั้งยังเป็นกำรป้องกัน     
กำรแย่งปืน แต่ในกำรยิงเหนือที่ก ำบังนั้นอำจพักมือข้ำงที่ไม่ถนัดซึ่งจับปืนเหนือที่ก ำบังได้  หรือท ำกำรยืน     
หลังที่ก ำบังออกมำเล็กน้อยแล้ว ใช้วิธีโผล่ตัวขึ้นหลังที่ก ำบัง ท ำกำรยิงตำมจังหวะที่เหมำะสม 
 เมื่อท ำกำรยิงจำกที่ก ำบังในระยะที่ไกลกว่ำ  25 หลำ ผู้ยิงอำจจะวำงพักมือข้ำงที่ก ำบังได้เพ่ือท ำให้
เกิดควำมม่ันคง ท่ำคุกเข่ำหลังที่ก ำบัง  อำจใช้เข่ำข้ำงใดข้ำงหนึ่ง หรือท้ังสองเข่ำก็ได้ 
 ข้อควรระวัง ไม่ว่ำจะท ำกำรยิงระยะใดหรือจะใช้มือจับปืนวำงพักข้ำง หรือบนที่ก ำบังนั้น อย่ำให้
อำวุธปืนสัมผัสกับท่ีก ำบังเพ่ือป้องกันกำรขัดข้องของอำวุธปืนหรือควำมไม่แม่นย ำในกำรยิง 

ข้อแตกต่างระหว่างปืนพกลูกโม่กับปืนพกกึ่งอัตโนมัติ 

ข้อดี ปืนพกลูกโม่ ข้อดี  ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ 

1. สำมำรถยิงได้รวดเร็ว เพรำะบรรจุกระสุนปืน
ไว้ก่อนไม่ต้องปลดห้ำมไก 

2. กำรณีกระสุนปืนด้ำน  สำมำรถยิงนัดต่อไปได้
โดยปืนไม่ติดขัด 

3. ดูแลรักษำควำมสะอำดง่ำย 

1. บรรจุกระสุนได้จ ำนวนมำก และสำมำรถบรรจุ
กระสุนในซองบรรจุกระสุนเตรียมไว้เป็นอะไหล่ 

2. สำมำรถยิงต่อเนื่องได้รวดเร็ว และบรรจุ
กระสุนปืนต่อเนื่องได้รวดเร็ว เพรำะมีซองบรรจุ
กระสุนปืนอะไหล่ที่บรรจุไว้แล้ว 

3. รูปร่ำงลักษณะแบน กะทัดรัด สะดวกในกำร
พกพำติดตัว 

 

๑๓๙ 

 

ข้อเสีย  ปืนพกลูกโม่ ข้อเสีย  ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ 

1. บรรจุกระสุนได้จ ำนวนจ ำกัด 

2. กำรบรรจุกระสุนปืนในกำรยิงต่อเนื่องใช้เวลำ
มำก 

3. รูปร่ำงไม่กะทัดรัด จึงไม่สะดวกในกำรพกพำ 

4. ต้องมีอุปกรณ์ส ำหรับใส่กระสุนปืนส ำรอง 
กรณีท่ีใช้กระสุนปืนจ ำนวนมำก 

1. ถ้ำบรรจุกระสุนปืนไว้ก่อนต้องกดปุ่มห้ำมไกให้
อยู่ในต ำแหน่งห้ำมไก เพ่ือป้องกันปืนลั่น และ
ก่อนยิงต้องปลดปุ่มห้ำมไกออกจำกต ำแหน่งห้ำม
ไก 

2. ปืนติดขัดง่ำย เนื่องจำกต้องบรรจุกระสุนปืน
ทุกนัดโดยโครงเลื่อนปืนป้อนเข้ำสู่รังเพลิง 

3. เมื่อปืนขัดข้อง หรือกระสุนด้ำน ก่อนที่จะ
แก้ไข ต้องปลดซองกระสุนออกจำกตัวปืนก่อนทุก
ครั้งท ำให้เสียเวลำมำก 

4. ต้องดูแลรักษำควำมสะอำดมำก เนื่องจำกมี
ระบบ กลไกซับซ้อน ต้องถอดประกอบชิ้นส่วน
ของปืน 

 

การยิงปืนโดยสัญชาตญาณ (Instinctive Pistols Training)  

กำรยิงปืนโดยสัญชำตญำณ เป็นกำรยิงปืนแบบต่อสู้โดยใช้สัญชำตญำณเพ่ือเป็นกำรป้องกัน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน  และเป็นกำรป้องกันตนเองของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ในสถำนกำรณ์จริง           
นั้นมีเวลำแค่เสี้ยววินำที ดังนั้น เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจผู้ยิงปืนระบบนี้จะต้องใช้ควำมเร็วอย่ำงมำกในกำรชักอำวุธปืน
ออกจำกซองปืน ซึ่งในขณะนั้นคนร้ำยถืออำวุธปืนอยู่ ในมือแล้ว กำรจับอำวุธปืนและท่ำทำงกำรยิง             
เป็นเรื่องส ำคัญที่จะบ่งบอกถึงประสิทธิผลของลูกกระสุนปืนที่ยิงออกไป กำรยิงปืนระบบนี้ใช้ฝึกกับเจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจที่ผ่ำนกำรฝึกยิงปืนเบื้องต้นมำแล้วจะดีท่ีสุด 
   กำรยิงปืนโดยสัญชำตญำณมีหลักกำรฝึกยิงปืน ดังนี้ 
   1. การจับอาวุธปืน 
   1.1 ใช้มือท่ีถนัดจับอำวุธปืน  
   1.2 ยกข้ึนมำในแนวระดับสำยตำ 
   1.3 ใช้มือที่ไม่ถนัดจับอำวุธปืน ในลักษณะนิ้วทั้ง 4 (ชี้, กลำง, นำง, ก้อย) เรียงชิดติดกัน   
มำจับที่อำวุธปืนพร้อมนี้ใช้นิ้วหัวแม่มือกดทับนิ้วหัวแม่มือที่ถนัดจับด้ำมอำวุธปืนอยู่ก่อนแล้ว 
   1.4 ให้แขนเหยียดตึง ดึง ดันมือ วิธีกำรคือ มือที่ถนัดจับอำวุธปืนให้ยืดตรงออกไปข้ำงหน้ำ
ให้สุด แล้วใช้มือท่ีไม่ถนัดซึ่งนิ้วทั้ง 4 เรียงชิดติดกันดึงกลับมำในลักษณะแขนเหยียดตึง 
   1.5 นิ้วชี้ไม่แตก (หมำยควำมว่ำ นิ้วชี้ของมือที่ไม่ถนัด จะต้องไม่ไปเหนี่ยวโก่งไก) 

ท่านอนยิง ( PRONE ) 
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ข้อเสีย  ปืนพกลูกโม่ ข้อเสีย  ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ 

1. บรรจุกระสุนได้จ ำนวนจ ำกัด 

2. กำรบรรจุกระสุนปืนในกำรยิงต่อเนื่องใช้เวลำ
มำก 

3. รูปร่ำงไม่กะทัดรัด จึงไม่สะดวกในกำรพกพำ 

4. ต้องมีอุปกรณ์ส ำหรับใส่กระสุนปืนส ำรอง 
กรณีท่ีใช้กระสุนปืนจ ำนวนมำก 

1. ถ้ำบรรจุกระสุนปืนไว้ก่อนต้องกดปุ่มห้ำมไกให้
อยู่ในต ำแหน่งห้ำมไก เพ่ือป้องกันปืนลั่น และ
ก่อนยิงต้องปลดปุ่มห้ำมไกออกจำกต ำแหน่งห้ำม
ไก 

2. ปืนติดขัดง่ำย เนื่องจำกต้องบรรจุกระสุนปืน
ทุกนัดโดยโครงเลื่อนปืนป้อนเข้ำสู่รังเพลิง 

3. เมื่อปืนขัดข้อง หรือกระสุนด้ำน ก่อนที่จะ
แก้ไข ต้องปลดซองกระสุนออกจำกตัวปืนก่อนทุก
ครั้งท ำให้เสียเวลำมำก 

4. ต้องดูแลรักษำควำมสะอำดมำก เนื่องจำกมี
ระบบ กลไกซับซ้อน ต้องถอดประกอบชิ้นส่วน
ของปืน 

 

การยิงปืนโดยสัญชาตญาณ (Instinctive Pistols Training)  

กำรยิงปืนโดยสัญชำตญำณ เป็นกำรยิงปืนแบบต่อสู้โดยใช้สัญชำตญำณเพ่ือเป็นกำรป้องกัน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน  และเป็นกำรป้องกันตนเองของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ในสถำนกำรณ์จริง           
นั้นมีเวลำแค่เสี้ยววินำที ดังนั้น เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจผู้ยิงปืนระบบนี้จะต้องใช้ควำมเร็วอย่ำงมำกในกำรชักอำวุธปืน
ออกจำกซองปืน ซึ่งในขณะนั้นคนร้ำยถืออำวุธปืนอยู่ ในมือแล้ว กำรจับอำวุธปืนและท่ำทำงกำรยิง             
เป็นเรื่องส ำคัญที่จะบ่งบอกถึงประสิทธิผลของลูกกระสุนปืนที่ยิงออกไป กำรยิงปืนระบบนี้ใช้ฝึกกับเจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจที่ผ่ำนกำรฝึกยิงปืนเบื้องต้นมำแล้วจะดีท่ีสุด 
   กำรยิงปืนโดยสัญชำตญำณมีหลักกำรฝึกยิงปืน ดังนี้ 
   1. การจับอาวุธปืน 
   1.1 ใช้มือท่ีถนัดจับอำวุธปืน  
   1.2 ยกข้ึนมำในแนวระดับสำยตำ 
   1.3 ใช้มือที่ไม่ถนัดจับอำวุธปืน ในลักษณะนิ้วทั้ง 4 (ชี้, กลำง, นำง, ก้อย) เรียงชิดติดกัน   
มำจับที่อำวุธปืนพร้อมนี้ใช้นิ้วหัวแม่มือกดทับนิ้วหัวแม่มือที่ถนัดจับด้ำมอำวุธปืนอยู่ก่อนแล้ว 
   1.4 ให้แขนเหยียดตึง ดึง ดันมือ วิธีกำรคือ มือที่ถนัดจับอำวุธปืนให้ยืดตรงออกไปข้ำงหน้ำ
ให้สุด แล้วใช้มือท่ีไม่ถนัดซึ่งนิ้วทั้ง 4 เรียงชิดติดกันดึงกลับมำในลักษณะแขนเหยียดตึง 
   1.5 นิ้วชี้ไม่แตก (หมำยควำมว่ำ นิ้วชี้ของมือที่ไม่ถนัด จะต้องไม่ไปเหนี่ยวโก่งไก) 
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   1.6 ล ำกล้องของอำวุธปืนให้ชี้ไปที่เป้ำหมำยโดยให้มีควำมรู้สึกเหมือนเอำนิ้วชี้เป้ำ 
   2. ท่ายืน 
   2.1 กำรยืนให้หันหน้ำเข้ำหำเป้ำหมำย ไม่เอียงล ำตัวหรือเฉียงล ำตัว 
   2.2 กำงเท้ำเท่ำหัวไหล่ 
   2.3 ปลำยเท้ำขนำน 
   2.4 ย่อเข่ำเล็กน้อย 
   2.5 หลัง, ล ำตัวตั้งตรง หรือโน้มไปข้ำงหน้ำเล็กน้อย ล ำตัวไม่แอ่นไปข้ำงหลังหรือล ำตัว     
ไม่งอไปข้ำงหน้ำ 
   3. ใบหน้า 
   3.1 ใบหน้ำตั้งตรงมองไปข้ำงหน้ำ 
   3.2 ลืมตำทั้งสองข้ำง ไม่หลับตำข้ำงใดข้ำงหนึ่งโดยเด็ดขำด 
   3.3 ตำดูศูนย์ หมำยถึง ตำทั้งสองข้ำงมองไปที่ศูนย์หลัง ผ่ำนไปที่ศูนย์หน้ำให้เห็นศูนย์หน้ำชี้
ไปที่เป้ำหมำย 
   3.4 เดินไก (ไม่ใช่กระตุกไก) 

 กำรยิงปืนระบบ I.P.T. นี้ ลูกกระสุนปืนจะมีประสิทธิผลเข้ำเป้ำหมำยได้อย่ำงแม่นย ำอยู่ที่กำรดึงดันมือ
และกำรเดินไก 
 กำรเข้ำระงับเหตุที่ดีที่สุด คือ กำรไม่ใช้อำวุธแล้วเหตุกำรณ์เรียบร้อย กำรใช้อำวุธให้ใช้เท่ำท่ีจ ำเป็น
เท่ำนั้น เนื่องจำกกฎหมำยปัจจุบันนี้ ให้กำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชนอย่ำงมำก ถ้ำระงับเหตุ         
โดยไม่ใช้อำวุธปืนได้จะเป็นกำรดีที่สุด 

กำรยิงปืนระบบ I.P.T. เป็นวิธีกำรยิงปืนต่อสู้ป้องกันตัว และระงับเหตุที่ดีที่สุด ถ้ำมีเวลำและโอกำสที่
จะท ำได้ แต่ถ้ำเหตุกำรณ์คับขันไม่มีเวลำให้ ในบำงครั้งอำจจะต้องยิงอำวุธปืนในระดับเอว หรือในลักษณะอ่ืน ๆ 
ก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์ ณ เวลำนั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้ำหน้ำที่แต่ละนำยจะต้องไปฝึกฝนตนเอง 

7. ยุทธวิธีของต ารวจกับสมรรถภาพทางกาย 

    หำกจะกล่ำวถึงกำรปฏิบัติงำนของต ำรวจในกำรจับกุมคนร้ำยนั้น ต ำรวจต้องมียุทธวิธี       
ของต ำรวจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้คือ ยุทธวิธีกำรตรวจค้นจับกุม ยุทธวิธีกำรต่อสู้ป้องกันตัว และยุทธวิธี      
กำร    ใช้อำวุธปืนพก 
    - ยุทธวิธีกำรตรวจค้นจับกุมเป็นกำรปฏิบัติงำนของต ำรวจในกำรตรวจค้นจับกุมที่จะต้องใช้
ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษ เพ่ือไม่ให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ต้องกลับกลำยเป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำยเสียเอง ดังนั้น
ยุทธวิธีนี้จึงปฏิบัติภำยใต้กรอบของกฎหมำย ซึ่งจะต้องใช้พละก ำลังและอำวุธที่เหนือกว่ำภำยใต้กฎหมำยด้วย  
     - ยุทธวิธีกำรต่อสู้ป้องกันตัว เป็นกำรปฏิบัติงำนของต ำรวจในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในบำงครั้ง
อำจจะต้องเจอกับเหตุกำรณ์ที่คำดไม่ถึง เช่น คนร้ำยเข้ำแย่งอำวุธปืน คนร้ำยใช้อำวุธปืน อำวุธมีด ขณะที่     
ท ำกำรตรวจค้นจับกุม ซึ่งในสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ต ำรวจจะมีควำมเสี่ยงตำยสูง ดังนั้นต ำรวจควรมี กำรฝึกฝน

๑๔๑ 

 

และเลือกใช้ยุทธวิธีกำรต่อสู้ป้องกันตัวในเหตุกำรณ์วิกฤติที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งต ำรวจทุกนำยต้องตั้งสติ          
ไม่ประมำทโดยเด็ดขำด 
    - ยุทธวิธีกำรใช้อำวุธปืนพก เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ของต ำรวจในสถำนกำรณ์ที่คนร้ำยมีอำวุธ 
ไม่หวังที่จะท ำร้ำยในสถำนกำรณ์เช่นนี้ต ำรวจควรเลือกใช้อำวุธที่มีควำมร้ำยแรงใกล้เคียงกันกับที่คนร้ำยใช้    
เพ่ือป้องกันตัว และควรหลีกเลี่ยงกำรต่อสู้ในระยะประชิด แต่หำกในสถำนกำรณ์ที่ไม่สำมำรถหำอุปกรณ์หรือ
อำวุธเพ่ือป้องกันตัวเองได้ กำรเรียนรู้และใช้ยุทธวิธีในกำรป้องกันตัวจำกคนร้ำยใช้อำวุธนั้นเป็นทำงเลือกหนึ่ง  
ที่มีควำมปลอดภัยและได้ผลดีในทำงปฏิบัติ 

  จำกยุทธวิธีทั้ ง  3 เรื่องที่ กล่ำวมำ และไม่สำมำรถช่วยให้กำรตรวจค้นและจับกุม                
มีประสิทธิภำพหำกต ำรวจผู้ปฏิบัติงำนมีสมรรถภำพทำงกำยไม่แข็งแกร่งมำกพอ 

  ค ำว่ำสมรรถภำพทำงกำย (Physical Fitness) หมำยถึง ภำพควำมสำมำรถของร่ำงกำย      
ในกำรประกอบกำรงำน หรือกิจกรรมทำงกำยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเป็นอย่ำงดีโดยไม่เหนื่อยเลย สมรรถภำพ     
ทำงกำยมีส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำยของมนุษย์ สมรรถภำพทำงกำยของบุคคลทั่วไป        
จะเกิดขึ้นได้จำกกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยหรือออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ แต่ถ้ำหยุดออกก ำลังกำยหรือ
เคลื่อนไหวร่ำงกำยน้อยลงเมื่อใด สมรรถภำพทำงกำยจะลดลงทันที กำรที่คนเรำจะทรำบได้ว่ำสมรรถภำพ    
ทำงกำยของตนจะดีได้นั้น จะต้องพิจำรณำที่องค์ประกอบต่ำง ๆ ของสมรรถภำพทำงกำย ซ่ึงกรมส่งเสริม     
พลศึกษำและสุขภำพกรม พลศึกษำได้กล่ำว สมรรถภำพทำงกำยโดยทั่วไปประกอบด้วยสมรรถภำพด้ำนย่อย ๆ 
9 ด้ำน ซึ่งองค์ประกอบต่ำง ๆ แต่ละด้ำนมีควำมหมำยที่แตกต่ำงกันไปดังนี้ 

1. ควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรหดตัวหรือกำรท ำงำน         
ของกล้ำมเนื้อ ที่จะท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งได้สูงสุดในแต่ละครั้ง เช่น ควำมสำมำรถในกำรยกของหนัก ๆ          
ได้มีพลังบีบมือได้เหนียวแน่น และสำมำรถออกแรงผลักของหนัก ๆ ให้เคลื่อนที่ได้ เป็นต้น 

2. ควำมทนทำนของกล้ำมเนื้อ หมำยถึง ควำมสำมำรถของกล้ำมเนื้อในกำรท ำงำนอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งได้ติดต่อกันเป็นเวลำนำนได้นำนมำก แต่เหนื่อยน้อย ตัวอย่ำง กำรท ำงำนที่แสดงถึงควำมทนทำน     
ของกล้ำมเนื้อ เช่น กำรแบกของหนักได้เป็นเวลำนำน ๆ กำรวิ่งระยะไกล กำรถีบจักรยำนทำงไกล             
กำรงอแขนห้อยตัวเป็นเวลำนำน ๆ เป็นต้น 

3. ควำมทนทำนของระบบหมุนเวียนโลหิต หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของระบบ
หมุนเวียนโลหิต ซึ่งประกอบด้วย หัวใจ ปอด และเส้นเลือดที่จะท ำงำนได้นำนเหนื่อยช้ำ ในขณะที่บุคคล       
ใช้ก ำลังกำยเป็นเวลำนำนและเมื่อร่ำงกำยเลิกท ำงำนแล้ว ระบบหมุนเวียนโลหิตจะสำมำรถกลับคืนสู่สภำพปกติ
ได้ในเวลำรวดเร็ว ตัวอย่ำงกิจกรรมที่ปฏิบัติแล้วแสดงถึงกำรมีควำมทนทำนของระบบหมุนเวียนโลหิต เช่น    
กำรว่ำยน้ ำระยะไกล กำรวิ่งระยะไกล โดยกำรท ำงำนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหำยใจไม่ผิดปรกติ 

4. พลังกล้ำมเนื้อ หมำยถึง ควำมสำมำรถของกล้ำมเนื้อในกำรท ำงำนในครั้งหนึ่งอย่ำงแรง
และรวดเร็ว จนท ำให้วัตถุหรือร่ำงกำยเคลื่อนไหวอย่ำงเต็มที่ กำรท ำงำนของร่ำงกำยที่ใช้พลังกล้ำมเนื้อ          
จะเป็นกิจกรรมประเภทกำรดึง ดัน ทุ่ม พุ่ง ขว้ำง และกระโดด ดังตัวอย่ำงกำรกระโดดสูง กำรทุ่มน้ ำหนัก      
พุ่งแหลน ขว้ำงจักร และกำรยืนกระโดดไกล เป็นต้น 
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และเลือกใช้ยุทธวิธีกำรต่อสู้ป้องกันตัวในเหตุกำรณ์วิกฤติที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งต ำรวจทุกนำยต้องตั้งสติ          
ไม่ประมำทโดยเด็ดขำด 
    - ยุทธวิธีกำรใช้อำวุธปืนพก เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ของต ำรวจในสถำนกำรณ์ที่คนร้ำยมีอำวุธ 
ไม่หวังที่จะท ำร้ำยในสถำนกำรณ์เช่นนี้ต ำรวจควรเลือกใช้อำวุธที่มีควำมร้ำยแรงใกล้เคียงกันกับที่คนร้ำยใช้    
เพ่ือป้องกันตัว และควรหลีกเลี่ยงกำรต่อสู้ในระยะประชิด แต่หำกในสถำนกำรณ์ที่ไม่สำมำรถหำอุปกรณ์หรือ
อำวุธเพ่ือป้องกันตัวเองได้ กำรเรียนรู้และใช้ยุทธวิธีในกำรป้องกันตัวจำกคนร้ำยใช้อำวุธนั้นเป็นทำงเลือกหนึ่ง  
ที่มีควำมปลอดภัยและได้ผลดีในทำงปฏิบัติ 

  จำกยุทธวิธีทั้ ง  3 เรื่องที่ กล่ำวมำ และไม่สำมำรถช่วยให้กำรตรวจค้นและจับกุม                
มีประสิทธิภำพหำกต ำรวจผู้ปฏิบัติงำนมีสมรรถภำพทำงกำยไม่แข็งแกร่งมำกพอ 

  ค ำว่ำสมรรถภำพทำงกำย (Physical Fitness) หมำยถึง ภำพควำมสำมำรถของร่ำงกำย      
ในกำรประกอบกำรงำน หรือกิจกรรมทำงกำยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเป็นอย่ำงดีโดยไม่เหนื่อยเลย สมรรถภำพ     
ทำงกำยมีส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำยของมนุษย์ สมรรถภำพทำงกำยของบุคคลทั่วไป        
จะเกิดขึ้นได้จำกกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยหรือออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ แต่ถ้ำหยุดออกก ำลังกำยหรือ
เคลื่อนไหวร่ำงกำยน้อยลงเมื่อใด สมรรถภำพทำงกำยจะลดลงทันที กำรที่คนเรำจะทรำบได้ว่ำสมรรถภำพ    
ทำงกำยของตนจะดีได้นั้น จะต้องพิจำรณำที่องค์ประกอบต่ำง ๆ ของสมรรถภำพทำงกำย ซึ่งกรมส่งเสริม      
พลศึกษำและสุขภำพกรม พลศึกษำได้กล่ำว สมรรถภำพทำงกำยโดยทั่วไปประกอบด้วยสมรรถภำพด้ำนย่อย ๆ 
9 ด้ำน ซึ่งองค์ประกอบต่ำง ๆ แต่ละด้ำนมีควำมหมำยที่แตกต่ำงกันไปดังนี้ 

1. ควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรหดตัวหรือกำรท ำงำน         
ของกล้ำมเนื้อ ที่จะท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งได้สูงสุดในแต่ละครั้ง เช่น ควำมสำมำรถในกำรยกของหนัก ๆ          
ได้มีพลังบีบมือได้เหนียวแน่น และสำมำรถออกแรงผลักของหนัก ๆ ให้เคลื่อนที่ได้ เป็นต้น 

2. ควำมทนทำนของกล้ำมเนื้อ หมำยถึง ควำมสำมำรถของกล้ำมเนื้อในกำรท ำงำนอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งได้ติดต่อกันเป็นเวลำนำนได้นำนมำก แต่เหนื่อยน้อย ตัวอย่ำง กำรท ำงำนที่แสดงถึงควำมทนทำน     
ของกล้ำมเนื้อ เช่น กำรแบกของหนักได้เป็นเวลำนำน ๆ กำรวิ่งระยะไกล กำรถีบจักรยำนทำงไกล             
กำรงอแขนห้อยตัวเป็นเวลำนำน ๆ เป็นต้น 

3. ควำมทนทำนของระบบหมุนเวียนโลหิต หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของระบบ
หมุนเวียนโลหิต ซึ่งประกอบด้วย หัวใจ ปอด และเส้นเลือดที่จะท ำงำนได้นำนเหนื่อยช้ำ ในขณะที่บุคคล       
ใช้ก ำลังกำยเป็นเวลำนำนและเมื่อร่ำงกำยเลิกท ำงำนแล้ว ระบบหมุนเวียนโลหิตจะสำมำรถกลับคืนสู่สภำพปกติ
ได้ในเวลำรวดเร็ว ตัวอย่ำงกิจกรรมที่ปฏิบัติแล้วแสดงถึงกำรมีควำมทนทำนของระบบหมุนเวียนโลหิต เช่น    
กำรว่ำยน้ ำระยะไกล กำรวิ่งระยะไกล โดยกำรท ำงำนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหำยใจไม่ผิดปรกติ 

4. พลังกล้ำมเนื้อ หมำยถึง ควำมสำมำรถของกล้ำมเนื้อในกำรท ำงำนในครั้งหนึ่งอย่ำงแรง
และรวดเร็ว จนท ำให้วัตถุหรือร่ำงกำยเคลื่อนไหวอย่ำงเต็มที่ กำรท ำงำนของร่ำงกำยที่ใช้พลังกล้ำมเนื้อ          
จะเป็นกิจกรรมประเภทกำรดึง ดัน ทุ่ม พุ่ง ขว้ำง และกระโดด ดังตัวอย่ำงกำรกระโดดสูง กำรทุ่มน้ ำหนัก      
พุ่งแหลน ขว้ำงจักร และกำรยืนกระโดดไกล เป็นต้น 
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5. ควำมอ่อนตัว หมำยถึง กำรประสำนงำนระหว่ำงกล้ำมเนื้อ เอ็น พังผืด และข้อต่อต่ำง ๆ   
ที่มีควำมยืดหยุ่นในขณะท ำงำน หรืออำจกล่ำวได้ว่ำเป็นควำมสำมำรถในกำรเหยียดตัวของข้อต่อส่วนต่ำง ๆ 
ของร่ำงกำยในขณะท ำงำน เช่น ก้มตัวใช้มือแตะพ้ืนโดยไม่งอเข่ำ กำรแอ่นตัวใช้มือแตะขำพับได้โดยไม่งอเข่ำ              
เป็นต้น 

6. ควำมเร็ว หมำยถึง ควำมสำมำรถของร่ำงกำยในกำรเคลื่อนที่ในลักษณะเดียวกัน          
จำกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งในแนวเดียวกัน หรือในแนวตรงในระยะเวลำที่สั้นที่สุด เช่น กำรวิ่งระยะสั้น  

7. กำรทรงตัว หมำยถึง กำรประสำนงำนระหว่ำงระบบของประสำทกับกล้ำมเนื้อ              
ที่ท ำให้ร่ำงกำยสำมำรถทรงตัวอยู่ในต ำแหน่งต่ำง ๆ อย่ำงสมดุล ตำมควำมต้องกำร กิจกรรมที่เป็นกำรทรงตัว 
เช่น กำรเดินตำมเส้นตรงด้วยปลำยเท้ำ กำรยืนด้วยเท้ำข้ำงเดียวกำงแขน กำรเดินต่อเท้ำบนสะพำนไม้         
แผ่นเดียว เป็นต้น 

8. ควำมว่องไว หรือควำมคล่องตัว หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนทิศทำง หรือเปลี่ยน
ทิศทำงกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำยอย่ำงรวดเร็ว และตรงเป้ำหมำยตำมที่ต้องกำร ดังตัวอย่ำงที่แสดงถึง        
ควำมว่องไว เช่น กำรยืนและนั่งสลับกันด้วยควำมรวดเร็ว เป็นต้น 

9. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมือกับตำ และเท้ำกับตำ หรืออำจเรียกได้ว่ำเป็นกำรประสำนงำน   
ของประสำทกับกล้ำมเนื้อในกำรท ำงำนหมำยถึง ควำมสำมำรถที่จะท ำกำรเคลื่อนไหวมือและเท้ำได้สัมพันธ์     
กับตำในขณะท ำงำนเช่น กำรจับ กำรปำเป้ำ กำรยิงประตูฟุตบอล กำรส่งลูกบอลกระทบฝำผนังแล้วรับ เป็นต้น 

 กำรมีสมรรถภำพทำงกำยที่ดีนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์หลำยประกำร พอสรุปส่วนที่ส ำคัญ
ได้ดังนี้  

 กล้ำมเนื้อมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนได้ดียิ่งขึ้น กล่ำวคือ กล้ำมเนื้อที่ใช้ในกำรออก
ก ำลังกำยหรือท ำงำนจะมีขนำดใหญ่แข็งแรงมำกขึ้น 

 กล้ำมเนื้อหัวใจจะมีควำมแข็งแรงสำมำรถหดบีบตัวได้แรงขึ้น ช่วยให้กำรไหลเวียน      
ของโลหิตดีขึ้น หัวใจสำมำรถรับออกซิเจนได้มำกขึ้น 

 ระบบประสำทสำมำรถควบคุมกำรท ำงำนของร่ำงกำยให้ดีขึ้นจะช่วยให้ประกอบกิจกรรม
ต่ำง ๆ ด้วยควำมช ำนำญ 

 ร่ำงกำยเจริญเติบโตได้อย่ำงเต็มที่ กล้ำมเนื้อต่ำง ๆ ของร่ำงกำยเจริญเติบโตได้สัดส่วน 
สำมำรถท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ร่ำงกำยมีภูมิต้ำนทำนโรคสูง และลดกำรเจ็บป่วยเนื่องจำกผู้ที่มีสมรรถภำพทำงกำย       
ดีย่อมมีสุขภำพดี ไม่มีโรคเบียดเบียน 

 มีบุคลิกดี ผู้ที่มีสมรรถภำพทำงกำยดี ร่ำงกำยจะมีกำรทรงตัวดี มีทรวดทรงที่สง่ำงำม   
เป็นกำรช่วยเสริมบุคลิกภำพได้ทำงหนึ่ง 

 เกิดควำมม่ันใจในตนเองในกำปฏิบัติงำน หรือประกอบกิจกรรมต่ำง ๆ 

๑๔๓ 

 

 เกิดกำรเรียนรู้ในเรื่องต่ำง ๆ ได้ดี เพรำะผู้ที่มีสมรรถภำพทำงกำยดี ย่อมมีสุขภำพดี      
กำรมีสุขภำพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง ช่วยให้จิตใจแจ่มใส เมื่อจิตใจแจ่มใสย่อมมีสมำธิเรียนรู้ในเรื่องต่ำง ๆ          
ได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
    ดังนั้น เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของต ำรวจตำมยุทธวิธีเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพต ำรวจ       
ควรต้องออกก ำลังกำยในปริมำณท่ีเพียงพอและจะต้องออกก ำลังกำยเพ่ือพัฒนำสมรรถภำพทำงกำย             
ให้ดีที่สุดมีปัจจัยส ำคัญท่ีจะต้องพิจำรณำในกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำยของต ำรวจมี 4 ประกำร คือ 
   1. ควำมถี่ของกำรฝึก ควรมีกำรออกก ำลังกำย 3 - 5 วัน ต่อสัปดำห์ หรือฝึกวันเว้นวันก็ได้ 
   2. ควำมเข้มของกำรฝึก กำรฝึกควรจะหนักพอสมควรโดยยึดถือจำกอัตรำกำรเต้นของหัวใจ
เป็นหลัก ให้อัตรำกำรเต้นของหัวใจท่ีเป็นเป้ำหมำยอยู่ระหว่ำง 60 - 90 เปอร์เซ็นต์ ของกำรเต้นสูงสุด       
ของหัวใจ (ใช้กำรตรวจสอบโดยจับชีพจรในขณะออกก ำลังกำย 10 วินำทีแล้วคูณด้วย 6 จะได้อัตรำชีพจร 1 นำท)ี  
อัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจ = 220 – อายุ 
  ในกำรฝึกแบบแอโรบิกนั้น จะต้องให้อัตรำกำรเต้นของหัวใจอยู่ระหว่ำง 70 - 85 เปอร์เซ็นต์ 
ของอัตรำเต้นสูงสุด ระยะเวลำระหว่ำง 15 - 60 นำที  
  ตัวอย่ำงเช่น นักศึกษำชำยอำยุ 20 ปี  
  อัตรำเต้นสูงสุดของหัวใจ = 200 ครั้ง/นำท ี
  ชีพจรเป้ำหมำยที่สูงสุด (90%) = 180 ครั้ง/นำท ี
  ชีพจรในกำรฝึกแบบแอโรบิก = 153 ครั้ง/นำท ี
      3. ระยะเวลำของกำรฝึกกำรออกก ำลังกำยที่มีควำมเข้มสูง ควรใช้เวลำระหว่ำง 15 - 60 
นำที จะเป็นกำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพได้ดี ส่วนกำรออกก ำลังกำยที่มีควำมเข้มต่ ำ แม้จะใช้เวลำในกำรฝึก    
นำน ๆ ก็ตำม อำจจะเหมำะส ำหรับกำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพมำกกว่ำ  
   4. แบบของกำรออกก ำลังกำย โดยทั่วไปแบบของกำรออกก ำลังกำยจะเป็นกำรใช้กล้ำมเนื้ อ
ใหญ่ ควำมต่อเนื่องของกิจกรรม ควำมเป็นจังหวะและใช้ออกซิเจนแบบธรรมชำติ กิจกรรมที่ส่งเสริม             
ในลักษณะดังกล่ำวได้แก่ - วิ่งเร็วสลับวิ่งเหยำะ - พำยเรือ - วิ่งธรรมดำสลับเดินเร็ว - วิ่งทำงไกล - ว่ำยน้ ำ        
- กระโดดเชือก - จักรยำน - ก้ำวขึ้นลงบนม้ำนั่ง 
    นอกจำกนี้ สิ่งที่ควรค ำนึงถึงส ำหรับกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำยของต ำรวจจะได้ผลดี
มำกน้อยหรือไม่เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่ำง ๆ คือ  
    ปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้ฝึก ปัจจัยเกี่ยวกับเพศ วัย สภำพร่ำงกำย จิตใจ และพันธุกรรม ว่ำมี      
ควำมพร้อมเพียงใด 
    ปัจจัยภายนอกร่างกาย 
   1. อำหำร ควรมีกำรรับประทำนอำหำรอย่ำงครบถ้วนเพียงพอ 
   2. ภูมิอำกำศ สภำพอำกำศที่เหมำะสมกับกำรเสริมสร้ำงร่ำงกำย ควรมีอุณหภูมิทั่วไป 
ประมำณ 25 องศำเซลเซียส 
   3. เครื่องแต่งกำยที่เหมำะสมและรัดกุม 
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 เกิดกำรเรียนรู้ในเรื่องต่ำง ๆ ได้ดี เพรำะผู้ที่มีสมรรถภำพทำงกำยดี ย่อมมีสุขภำพดี      
กำรมีสุขภำพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง ช่วยให้จิตใจแจ่มใส เมื่อจิตใจแจ่มใสย่อมมีสมำธิเรียนรู้ในเรื่องต่ำง ๆ          
ได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
    ดังนั้น เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของต ำรวจตำมยุทธวิธีเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพต ำรวจ       
ควรต้องออกก ำลังกำยในปริมำณท่ีเพียงพอและจะต้องออกก ำลังกำยเพ่ือพัฒนำสมรรถภำพทำงกำย             
ให้ดีที่สุดมีปัจจัยส ำคัญท่ีจะต้องพิจำรณำในกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำยของต ำรวจมี 4 ประกำร คือ 
   1. ควำมถี่ของกำรฝึก ควรมีกำรออกก ำลังกำย 3 - 5 วัน ต่อสัปดำห์ หรือฝึกวันเว้นวันก็ได้ 
   2. ควำมเข้มของกำรฝึก กำรฝึกควรจะหนักพอสมควรโดยยึดถือจำกอัตรำกำรเต้นของหัวใจ
เป็นหลัก ให้อัตรำกำรเต้นของหัวใจท่ีเป็นเป้ำหมำยอยู่ระหว่ำง 60 - 90 เปอร์เซ็นต์ ของกำรเต้นสูงสุด       
ของหัวใจ (ใช้กำรตรวจสอบโดยจับชีพจรในขณะออกก ำลังกำย 10 วินำทีแล้วคูณด้วย 6 จะได้อัตรำชีพจร 1 นำท)ี  
อัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจ = 220 – อายุ 
  ในกำรฝึกแบบแอโรบิกนั้น จะต้องให้อัตรำกำรเต้นของหัวใจอยู่ระหว่ำง 70 - 85 เปอร์เซ็นต์ 
ของอัตรำเต้นสูงสุด ระยะเวลำระหว่ำง 15 - 60 นำที  
  ตัวอย่ำงเช่น นักศึกษำชำยอำยุ 20 ปี  
  อัตรำเต้นสูงสุดของหัวใจ = 200 ครั้ง/นำท ี
  ชีพจรเป้ำหมำยที่สูงสุด (90%) = 180 ครั้ง/นำท ี
  ชีพจรในกำรฝึกแบบแอโรบิก = 153 ครั้ง/นำท ี
      3. ระยะเวลำของกำรฝึกกำรออกก ำลังกำยที่มีควำมเข้มสูง ควรใช้เวลำระหว่ำง 15 - 60 
นำที จะเป็นกำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพได้ดี ส่วนกำรออกก ำลังกำยที่มีควำมเข้มต่ ำ แม้จะใช้เวลำในกำรฝึก    
นำน ๆ ก็ตำม อำจจะเหมำะส ำหรับกำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพมำกกว่ำ  
   4. แบบของกำรออกก ำลังกำย โดยทั่วไปแบบของกำรออกก ำลังกำยจะเป็นกำรใช้กล้ำมเนื้ อ
ใหญ่ ควำมต่อเนื่องของกิจกรรม ควำมเป็นจังหวะและใช้ออกซิเจนแบบธรรมชำติ กิจกรรมที่ส่งเสริม             
ในลักษณะดังกล่ำวได้แก่ - วิ่งเร็วสลับวิ่งเหยำะ - พำยเรือ - วิ่งธรรมดำสลับเดินเร็ว - วิ่งทำงไกล - ว่ำยน้ ำ        
- กระโดดเชือก - จักรยำน - ก้ำวขึ้นลงบนม้ำนั่ง 
    นอกจำกนี้ สิ่งที่ควรค ำนึงถึงส ำหรับกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำยของต ำรวจจะได้ผลดี
มำกน้อยหรือไม่เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่ำง ๆ คือ  
    ปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้ฝึก ปัจจัยเกี่ยวกับเพศ วัย สภำพร่ำงกำย จิตใจ และพันธุกรรม ว่ำมี      
ควำมพร้อมเพียงใด 
    ปัจจัยภายนอกร่างกาย 
   1. อำหำร ควรมีกำรรับประทำนอำหำรอย่ำงครบถ้วนเพียงพอ 
   2. ภูมิอำกำศ สภำพอำกำศที่เหมำะสมกับกำรเสริมสร้ำงร่ำงกำย ควรมีอุณหภูมิทั่วไป 
ประมำณ 25 องศำเซลเซียส 
   3. เครื่องแต่งกำยที่เหมำะสมและรัดกุม 
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   4. กำรใช้ยำกระตุ้น จะก่อให้เกิดโทษมำกกว่ำผลดี เนื่องจำกหัวใจจะต้องท ำงำนหนัก   
มำกกว่ำปกต ิ
   5. กำรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะท ำให้หัวใจต้องรับภำระหนักเช่นเดียวกัน และ          
ยังท ำให้สูญเสียกำรทรงตัว กำรตัดสินใจผิดพลำด อำจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ำย 
   6. บุหรี่  ถือว่ำเป็นศัตรูของกำรออกก ำลังกำย เนื่องจำกพิษของบุหรี่จะเป็นตัวท ำลำย     
ระบบกำรหำยใจ ระบบกำรไหลเวียนโลหิต ให้สูญเสียประสิทธิภำพไป 
   7. กำรพักผ่อนและนันทนำกำร กำรพักผ่อนมีควำมจ ำเป็นต่อกำรเสริมสร้ำงเนื่องจำก       
เมื่อผู้ฝึกเหน็ดเหนื่อยจำกกำรเสริมสร้ำงแล้ว ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอ อำจจะช่วยเสริมด้วยกิจกรรม
นันทนำกำรด้วยก็จะท ำให้กำรพักผ่อนนั้นมีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น 
   8. กำรซ้อมเกิน เป็นผลเสียต่อกำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำย เนื่องจำกอำจจะได้รับ
บำดเจ็บ หรืออำจจะเกิดกำรเบื่อหน่ำยต่อกำรฝึกซ้อมก็ได้ 
   9. กำรเก็บตัวเกิน กำรเก็บตัวกีฬำเพ่ือกำรแข่งขัน หำกจ ำเป็นต้องเก็บตัวนำน ๆ จ ำเป็นต้อง
แบ่งช่วงเวลำกำรเก็บตัวออกเป็นวำระประมำณ 10 - 14 วัน สลับกับกิจกรรมนันทนำกำรหรือให้กลับไป
พักผ่อนที่บ้ำนประมำณ 7 วัน 
   10. กำรอบอุ่นร่ำงกำย ถือว่ำเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องท ำก่อนและหลังกำรออกก ำลัง
กำยเสมอ ซึ่งจะช่วยให้ลดอัตรำกำรบำดเจ็บและช่วยเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของกล้ำมเนื้อ       
ได้เป็นอย่ำงด ี
    เมื่อด ำเนินกำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำยให้แก่ต ำรวจแล้ว ควรมีกำรทดสอบสมรรถภำพ
ทำงกำยเพื่อตรวจสอบดูว่ำ ก่อนและหลังกำรเข้ำร่วมโปรแกรมเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำยมีกำรเปลี่ยนแปลง
อะไรบ้ำง สมรรถภำพด้ำนใดพัฒนำขึ้นมำบ้ำง และด้ำนใดต้องปรับปรุงอีก ซึ่งวิธีกำรทดสอบร่ำงกำย             
ว่ำมีสมรรถภำพดีเพียงใดนั้น มีวิธีกำรปฏิบัติอย่ำงง่ำย ๆ คือ กำรวัดอัตรำกำรเต้นของชีพจร หำกพบว่ำ           
มีอัตรำกำรเต้นต่ ำลงกว่ำก่อน กำรเสริมสร้ำงในสภำพร่ำงกำยที่ปรกติแสดงว่ำสมรรถภำพทำงกำยดีข้ึน        
หรือวัดสัดส่วนของร่ำงกำยระหว่ำงน้ ำหนักกับส่วนสูง โดยให้เทียบดังนี้ 
   น้ ำหนักท่ีเหมำะสมส ำหรับชำย เท่ำกับ ส่วนสูง – 100  
   น้ ำหนักท่ีเหมำะสมส ำหรับหญิงเท่ำกับ ส่วนสูง – 110 
  นอกจำกนั้นแล้วยังมีวิธีกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยท่ีจัดได้ว่ำมำตรฐำนและสำมำรถ      
วัดได้ตรงกับที่ เรำต้องกำรได้ โดยกำรใช้แบบทดสอบในที่นี้ขอยกตัวอย่ำงกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย       
เฉพำะส่วนแบบง่ำย ๆ มำให้ทรำบดังต่อไปนี้ 

๑. กำรทดสอบควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อแขน 
1.1 กำรดันพ้ืนส ำหรับชำย 
1.2 กำรคุกเข่ำดันพื้นส ำหรับหญิง 

 1.3 ดึงข้อรำวเดี่ยวส ำหรับชำย 
 1.4 งอแขนห้อยตัวส ำหรับหญิง 

๑๔๕ 

 

2. กำรทดสอบควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อหน้ำท้อง ใช้วิธีกำรลุกนั่ง (Sit – up)  
3. กำรทดสอบควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อขำ 
     3.1 กำรยืนกระโดดแตะผนัง 
     3.2 กำรยืนกระโดดไกล 

   กล่ำวโดยสรุป หำกต ำรวจหมั่นฝึกฝนทดสอบสมรรถภำพทำงกำยตำมวิธีกำรเสริมสร้ำง
สมรรถภำพทำงกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ ต ำรวจก็จะปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพลดควำมเสี่ยง จำกอันตรำย
ที่จะเกิดข้ึนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมำก 
   ทั้งนี้  ในกำรฝึกฝนร่ำงกำยตำมหลักวิทยำศำสตร์ก ำรกีฬำ จะช่วยเสริมสมรรถนะ           
ทำงร่ำงกำยของเจ้ำหน้ำที่ ต ำรวจให้มีควำมแข็งแรง อดทน มีควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติหน้ำที่                    
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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๑๔๕ 

 

2. กำรทดสอบควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อหน้ำท้อง ใช้วิธีกำรลุกนั่ง (Sit – up)  
3. กำรทดสอบควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อขำ 
     3.1 กำรยืนกระโดดแตะผนัง 
     3.2 กำรยืนกระโดดไกล 

   กล่ำวโดยสรุป หำกต ำรวจหมั่นฝึกฝนทดสอบสมรรถภำพทำงกำยตำมวิธีกำรเสริมสร้ำง
สมรรถภำพทำงกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ ต ำรวจก็จะปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพลดควำมเสี่ยง จำกอันตรำย
ที่จะเกิดข้ึนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมำก 
   ทั้งนี้  ในกำรฝึกฝนร่ำงกำยตำมหลักวิทยำศำสตร์ก ำรกีฬำ จะช่วยเสริมสมรรถนะ           
ทำงร่ำงกำยของเจ้ำหน้ำที่ ต ำรวจให้มีควำมแข็งแรง อดทน มีควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติหน้ำที่                    
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 146 -
๑๔๖ 

 

บทท่ี 5 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

 
ที่มาหรือความจ าเป็นของหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  คือ “ การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป็นเกราะป้องกันอาชญากรรมอย่างดีท่ีสุด ”  
 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
 ๑. วิวัฒนาการของประเทศไทยในเรื่องของการป้องกันปราบปรามโจรผู้ร้ายจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 กำรศึกษำวิวัฒนำกำรของประเทศไทยในเร่ืองของกำรป้องกันและปรำบปรำมโจรผู้ร้ำย  จำกอดีต
จนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ในยุคกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี พระอัยการลักษณะโจรตรำขึ้นในสมัย พระรำมำธิบดีที่ ๑ 
พระเจ้ำอู่ทอง เมื่อพุทธศักรำช ๑๙๐๓ มีกฎหมำยในลักษณะหนึ่งเรียกว่ำ กฎหมายโจร ๓ เส้น ๑๕ วา        
คือกฎหมำยที่ก ำหนดควำมรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมู่เหล่ำในชุมชน เพ่ือเป็นกำรให้เพ่ือนบ้ำนคอยดูแลรักษำ
ควำมปลอดภัย ซึ่งกันและกันเอง  ซึ่งสรุปได้ว่ำเมื่อมีกำรปล้นก็ดี ฆ่ำคนตำยก็ดี  หรือท ำร้ำยสัตว์ถึงตำยก็ดี      
ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดเหล่ำนี้เกิดขึ้นในอำณำบริเวณของหมู่บ้ำนใด  ให้สมำชิกทุกคนของหมู่บ้ำนนั้นมีหน้ำที่
ช่วยกันสืบค้นหำผู้ร้ำยให้จงได้  และถ้ำกำรปล้นนั้นเกิดขึ้นในขณะที่เพ่ือนบ้ำนอยู่ด้วยกัน  เพ่ือนบ้ำนมีหน้ำที่
ต่อสู้ป้องกันโจรด้วย  นอกจำกนี้ควำมรับผิดชอบในกำรชดใช้สินไหมทดแทนยังตกแก่ผู้ที่อยู่ในรัศมีระยะทำง    
๓ เส้น  ๑๕ วำ  (ประมำณ ๑๕๐ เมตร) โดยวัดรอบจำกจุดที่เกิดเหตุ 
 ในสมัยกรุงศรีอยุธยำ ข้อ ๑๒ กฎหมำยลักษณะโจร ระบุว่ำ “ให้นำยบ้ำน (เจ้ำพนักงำน) ว่ำกล่ำว     
แก่ชำวบ้ำนทั้งปวง ท ำจ ำหล่อแลกองเพลิงหน้ำบ้ำน หลังบ้ำน แล้วให้ผลัดเปลี่ยนกันมำนั่งยำมตระเวน      
บรรจบพิทักษ์รักษำป้องกัน ซึ่งภัยผู้ร้ำยจะมำท ำร้ำยคนในบ้ำนนั้น  และให้มีกลองสัญญำณไว้ด้วยจงทุกบ้ำน    
ถ้ำแลอ้ำยผู้ร้ำยจะเข้ำปล้นและท ำร้ำยสิ่งใดเป็นกำรเร็วในทันใดนั้นให้ตีกลองสัญญำณขึ้น แล้วให้ชำวบ้ำน      
ทั้งปวงมำพร้อมกันจับกุมติดตำมอ้ำยผู้ร้ำยนั้นให้จงได้” 
 สมัยกรุงธนบุรี  มีกำรประกำศบัญญัติใช้ ในกฎหมำยตรำ ๓ ดวงดังนี้  ผู้ใหญ่บ้ำนมีอ ำนำจว่ำกล่ำว
ลูกบ้ำน และจัดกำรป้องกันโจรผู้ร้ำยจัดให้ลูกบ้ำนผลัดเปลี่ยนกันอยู่ยำมตรวจตรำในหมู่บ้ำนให้มีเครื่องสัญญำณ
ส ำหรับเรียกคนมำช่วยเหลือต่อสู้จับกุมคนร้ำย ถ้ำมีเหตุเกิดขึ้นให้จัดแบ่งพวกออกติดตำมสกัดจับโจรผู้ร้ำย   
ตำมสมควรแก่เหตุกำรณ์เพ่ือจับกุมเอำตัวผู้ร้ำยมำให้ได้ 
 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

๑. ในรัชสมัยรัชกำลที่ ๑ ถึงรัชกำลที่ ๕ ประชำชนยังมีบทบำทในกำรป้องกันปรำบปรำม
อำชญำกรรมเช่นเดิม  ต ำรวจจะมีบทบำทต่อเมื่อได้รับพระบรมรำชโองกำรให้ต ำรวจหลวงช่วยงำน            
เป็นครั้งครำวกรณีมีผู้ร้ำยชุกชุมหรือมีคดีอุกฉกรรจ์ 

๒. รัชกำลที่ ๔ จัดตั้งกองต ำรวจ ท ำหน้ำที่รักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศ 
 

๑๔๗ 

 

๓. รัชกำลที่ ๕ จัดตั้งกระทรวงนครบำล  มีกำรขยำย “กองโปลิศ” และตรำกฎหมำยโปลิศ 
๕๓ ข้อ อันเป็นกฎหมำยจัดระเบียบและข้อบังคับแก่ต ำรวจ ในกำรท ำหน้ำที่รักษำควำมสงบเรียบร้อย       
ภำยในบ้ำนเมืองอย่ำงมีระบบ  จุดเริ่มต้นที่ “ต ำรวจ” เข้ำมำท ำหน้ำที่ในกำรรักษำกฎหมำย ท ำให้บทบำท    
ของประชำชนในกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมเช่นในอดีตลดลงไป 
 ๒. กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ 
  ๒.๑  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 
   หมวด ๕ แนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ 
   ส่วนที่ ๑๐ แนวนโยบำยด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
  ๒.๒  พ.ร.บ.ระเบียบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕ มำตรำ ๓/๑ (กำรมี     
ส่วนร่วมและควำมโปร่งใส) 
  ๒.๓ พ.ร.ฎ.ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ .ศ.๒๕๔๖ มำตรำ ๘ 
(๓) (๔) (๕) มำตรำ ๓๙ , ๔๓ และ ๔๔ 
  ๒.๔ แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปรับรูปแบบกำรท ำงำนให้มีลักษณะเชิงบูรณำกำร เกิดกำรแสวงหำ
ควำมร่วมมือ และสร้ำงเครือข่ำยกับฝ่ำยต่ำงๆ รวมทั้งเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
  ๒.๕ พ.ร.บ.ต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗ มำตรำ ๗,๑๖,๑๗,๑๘, (๖) และ ๑๙ 
   (๑) พ.ร.บ.ต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗ มำตรำ ๗ “ให้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกำรต ำรวจเพ่ือป้องกันปรำบปรำมกำรท ำควำมผิดทำงอำญำ    
รักษำควำมสงบเรียบร้อยและรักษำควำมปลอดภัยของประชำชนตำมควำมเหมำะสม  และควำมต้องกำร      
ของแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้กำรด ำเนินกำรมีส่วนร่วมให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ต.ช. ก ำหนด 
   (๒) พ.ร.บ.ต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗ มำตรำ ๑๖ ให้มีคณะกรรมกำรนโยบำย
ต ำรวจแห่งชำติ “ก.ต.ช.” มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยบริหำรรำชกำรต ำรวจและก ำกับดูแลส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติให้ปฏิบัติตำมนโยบำย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมำย 
   (๓) พ.ร.บ.ต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗ มำตรำ ๑๗  องค์ประกอบคณะกรรมกำรโดย
ต ำแหน่ง 
    ๑) นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนกรรมกำร  
    ๒) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย  และปลัดกระทรวงมหำดไทย 
    ๓) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม  และปลัดกระทรวงยุติธรรม 
    ๔) เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 
    ๕) ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 
 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน ๔ คน ต้องมีควำมเชี่ ยวชำญหรือมีประสบกำรณ์                 
ในด้ำนกฎหมำย  กำรวบประมำณ กำรพัฒนำองค์กร กำรวำงแผนหรือกำรบริหำรและจัดกำร (ม.๑๙) 
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๓. รัชกำลที่ ๕ จัดตั้งกระทรวงนครบำล  มีกำรขยำย “กองโปลิศ” และตรำกฎหมำยโปลิศ 
๕๓ ข้อ อันเป็นกฎหมำยจัดระเบียบและข้อบังคับแก่ต ำรวจ ในกำรท ำหน้ำที่รักษำควำมสงบเรียบร้อย       
ภำยในบ้ำนเมืองอย่ำงมีระบบ  จุดเริ่มต้นที่ “ต ำรวจ” เข้ำมำท ำหน้ำที่ในกำรรักษำกฎหมำย ท ำให้บทบำท    
ของประชำชนในกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมเช่นในอดีตลดลงไป 
 ๒. กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ 
  ๒.๑  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 
   หมวด ๕ แนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ 
   ส่วนที่ ๑๐ แนวนโยบำยด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
  ๒.๒  พ.ร.บ.ระเบียบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕ มำตรำ ๓/๑ (กำรมี     
ส่วนร่วมและควำมโปร่งใส) 
  ๒.๓ พ.ร.ฎ.ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ .ศ.๒๕๔๖ มำตรำ ๘ 
(๓) (๔) (๕) มำตรำ ๓๙ , ๔๓ และ ๔๔ 
  ๒.๔ แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปรับรูปแบบกำรท ำงำนให้มีลักษณะเชิงบูรณำกำร เกิดกำรแสวงหำ
ควำมร่วมมือ และสร้ำงเครือข่ำยกับฝ่ำยต่ำงๆ รวมทั้งเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
  ๒.๕ พ.ร.บ.ต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗ มำตรำ ๗,๑๖,๑๗,๑๘, (๖) และ ๑๙ 
   (๑) พ.ร.บ.ต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗ มำตรำ ๗ “ให้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกำรต ำรวจเพ่ือป้องกันปรำบปรำมกำรท ำควำมผิดทำงอำญำ    
รักษำควำมสงบเรียบร้อยและรักษำควำมปลอดภัยของประชำชนตำมควำมเหมำะสม  และควำมต้องกำร      
ของแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้กำรด ำเนินกำรมีส่วนร่วมให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ต.ช. ก ำหนด 
   (๒) พ.ร.บ.ต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗ มำตรำ ๑๖ ให้มีคณะกรรมกำรนโยบำย
ต ำรวจแห่งชำติ “ก.ต.ช.” มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยบริหำรรำชกำรต ำรวจและก ำกับดูแลส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติให้ปฏิบัติตำมนโยบำย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมำย 
   (๓) พ.ร.บ.ต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗ มำตรำ ๑๗  องค์ประกอบคณะกรรมกำรโดย
ต ำแหน่ง 
    ๑) นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนกรรมกำร  
    ๒) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย  และปลัดกระทรวงมหำดไทย 
    ๓) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม  และปลัดกระทรวงยุติธรรม 
    ๔) เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 
    ๕) ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 
 กรรมกำร ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน ๔ คน ต้องมีควำมเชี่ ยวชำญหรือมีประสบกำรณ์                 
ในด้ำนกฎหมำย  กำรวบประมำณ กำรพัฒนำองค์กร กำรวำงแผนหรือกำรบริหำรและจัดกำร (ม.๑๙) 
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 (๔) พ.ร.บ.ต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗ มำตรำ ๑๘(๖) ให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และติดตำมกำรบริหำรงำนต ำรวจของกรุงเทพมหำนคร จังหวัดและสถำนีต ำรวจต่ำงๆ เพ่ือตรวจสอบ      
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรต ำรวจในเขตพ้ืนที่ดังกล่ำว แล้วรำยงำน ก .ต.ช .          
เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีต่อไป 

   (๕) ระเบียบ ก.ต.ช.ว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรส่งเสริมให้ประชำชน ชุมชน 
ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกำรต ำรวจ พ.ศ.๒๕๔๙ 

๒.๖ ระเบียบส ำนักต ำรวจแห่งชำติว่ำด้วยกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกำร    
ต ำรวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 

๒.๗ นโยบำยส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติว่ำด้วยประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
 ๓. รูปแบบและลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบ กตช.ฯ 

 ต ำรวจมีหน้ำที่ส ำคัญคือกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ตลอดจนควำมปลอดภัยในชีวิต       
และทรัพย์สินของประชำชน ในอดีตบ้ำนเมืองยังไม่เจริญมำกนัก กำรท ำงำนของต ำรวจก็ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน
เท่ำใดแต่เมื่อบ้ำนเมืองมีควำมเจริญเติบโตมำกขึ้นไม่ว่ำจะเป็นควำมเจริญทำงด้ำนสังคม ด้ำนเศรษฐกิจ       
และด้ำนกำรเมือง ท ำให้ภำรกิจหน้ำที่ของต ำรวจมีมำกยิ่งขึ้นตำมไปด้วย ประกอบกับสังคมหรือประชำชน      
ในปัจจุบันมีควำมคำดหวังต่อกำรท ำงำนของต ำรวจสูงมำกขึ้นกว่ำอดีต ต ำรวจยิ่งต้องพยำยำมเพ่ิมประสิทธิภำพ
ในกำรท ำงำนให้สูงมำกข้ึนกว่ำเดิม ในขณะที่ก ำลังพลถูกลดลงและงบประมำณถูกจ ำกัดมำกข้ึน 

หน้าที่ของต ารวจ 

 ๑. กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยฯ 
 ๒. กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมในสังคม 
 ๓. กำรให้บริกำรฉุกเฉินอ่ืน ๆ 

ข้อจ ากัดในการท างานของต ารวจ 
 ๑. ก ำลังพล 
 ๒. งบประมำณ 
 ๓. เครื่องมือ อุปกรณ์ ยำนพำหนะ 
 ๔. กำรบริหำรจัดกำร ระเบียบกฎหมำยที่จ ำกัดอ ำนำจหน้ำที่  

 ดังนั้น ต ำรวจจะต้องค้นคิดหำวิธีกำรท ำงำนอย่ำงไรภำยใต้ข้อจ ำกัดดังกล่ำว โดยกำรแสวงหำ
ควำมร่วมมือ เป็นยุทธวิธีหรือเทคนิคในกำรท ำงำนอย่ำงหนึ่งที่ต ำรวจยุคปัจจุบันน ำมำใช้กันอย่ำง               
แพร่หลำย และเป็นหลักนิยมที่ต ำรวจในหลำยๆประเทศ โดยเฉพำะประเทศที่มีควำมเจริญแล้วน ำมำใช้        
เป็นยุทธวิธีในกำรท ำงำนของต ำรวจ เพรำะถือว่ำเป็นกำรเพ่ิมก ำลังคน(man) อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
(material) งบประมำณ (money)  และวิธีกำรท ำงำน (method)  ของต ำรวจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ            
กำรแสวงหำควำมร่วมมือในที่นี้ หมำยถึงกำรแสวงหำควำมร่วมมือจำกประชำชน รวมทั้งหน่วยงำนต่ำงๆ         

 

๑๔๙ 

 

 
ไม่ว่ำเป็นภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับงำนของต ำรวจ รูปแบบ
วิธีกำรหรือเทคนิคในกำรแสวงหำควำมร่วมมือนั้นมีหลำกหลำยวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลเวลำ และสถำนที่ 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรในกิจการต ารวจ 
๑. รูปแบบการมีส่วนร่วม 

 กำรมีส่วนร่วม  แบ่งเป็น ๓ รูปแบบที่ส ำคัญ  คือ 
 ๑.๑ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนทั่วไป 
  ๑.๑.๑ เครือข่ำยชุมชนลักษณะปฏิบัติกำร 
  ๑.๑.๒ เครือข่ำยชุมชนลักษณะแนวร่วม 
 ๑.๒ กำรมีส่วนร่วมขององค์กร ได้แก่ องค์กรหรือมูลนิธิต่ำงๆ 
 ๑.๓ กำรมีส่วนร่วมของพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยของเอกชน 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรในกิจกำรต ำรวจ 
 ๒. เพ่ือก ำหนด  ปรับและยกระดับกำรมีส่วนร่วมต่ำงๆ ให้เป็นรูปแบบและมำตรฐำนเดียวกัน

ทั่วประเทศ  โดยใช้รูปแบบตำมสถำนกำรณ์ 
 ๓. เพ่ือเสนอให้กำรมีส่วนร่วมแต่ละรูปแบบ มีกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ รองรับอย่ำงถูกต้อง 
 ๔. เพ่ือให้กำรมีส่วนร่วมของส่วนต่ำงๆ ทั้ง ๓ รูปแบบ เป็นเครือข่ำยโยงใยซึ่งกันและ          

กันสำมำรถสนับสนุนและเกื้อกูลกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 ๕. เพ่ือให้สถำนีต ำรวจน ำรูปแบบมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ไปปรับใช้ให้เหมำะสมตำมสภำพ    

ของสถำนีต ำรวจ 
๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไป 
 เป็นกำรแสวงหำควำมร่วมมือจำกประชำชนของสถำนีต ำรวจ แบ่งเป็น ๒ ส่วน  ได้แก่ 
 ๑. เครือข่ำยชุมชนลักษณะปฏิบัติกำร  เป็นกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรร่วม

ปฏิบัติกับต ำรวจเพ่ือป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม  รักษำควำมสงบเรียบร้อยและรักษำควำมปลอดภัย  
ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น  ช่วยเหลือและสนับสนุนกำรจัดกำรจรำจร  รวมถึงกำรเข้ำร่วมในกำรป้องกัน         
ภัยระงับเหตุและช่วยเหลือหรือกู้ภัยจำกอุบัติภัยต่ำงๆ 

 ๒. เครือข่ำยชุมชนลักษณะแนวร่วม  เป็นกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำพนักงำนต ำรวจ 

๔. เครือข่ายชุมชนลักษณะปฏิบัติการ 
๑) วัตถุประสงค์ 
         ๑.๑) เพ่ือแสวงหำควำมร่วมมือจำกประชำชน/ชุมชน/ท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน

เพ่ือป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม  คุ้มครองตนเองและชุมชน 
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ไม่ว่ำเป็นภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับงำนของต ำรวจ รูปแบบ
วิธีกำรหรือเทคนิคในกำรแสวงหำควำมร่วมมือนั้นมีหลำกหลำยวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลเวลำ และสถำนที่ 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรในกิจการต ารวจ 
๑. รูปแบบการมีส่วนร่วม 

 กำรมีส่วนร่วม  แบ่งเป็น ๓ รูปแบบที่ส ำคัญ  คือ 
 ๑.๑ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนทั่วไป 
  ๑.๑.๑ เครือข่ำยชุมชนลักษณะปฏิบัติกำร 
  ๑.๑.๒ เครือข่ำยชุมชนลักษณะแนวร่วม 
 ๑.๒ กำรมีส่วนร่วมขององค์กร ได้แก่ องค์กรหรือมูลนิธิต่ำงๆ 
 ๑.๓ กำรมีส่วนร่วมของพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยของเอกชน 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรในกิจกำรต ำรวจ 
 ๒. เพ่ือก ำหนด  ปรับและยกระดับกำรมีส่วนร่วมต่ำงๆ ให้เป็นรูปแบบและมำตรฐำนเดียวกัน

ทั่วประเทศ  โดยใช้รูปแบบตำมสถำนกำรณ์ 
 ๓. เพ่ือเสนอให้กำรมีส่วนร่วมแต่ละรูปแบบ มีกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ รองรับอย่ำงถูกต้อง 
 ๔. เพ่ือให้กำรมีส่วนร่วมของส่วนต่ำงๆ ทั้ง ๓ รูปแบบ เป็นเครือข่ำยโยงใยซึ่งกันและ          

กันสำมำรถสนับสนุนและเกื้อกูลกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 ๕. เพ่ือให้สถำนีต ำรวจน ำรูปแบบมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ไปปรับใช้ให้เหมำะสมตำมสภำพ    

ของสถำนีต ำรวจ 
๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไป 
 เป็นกำรแสวงหำควำมร่วมมือจำกประชำชนของสถำนีต ำรวจ แบ่งเป็น ๒ ส่วน  ได้แก่ 
 ๑. เครือข่ำยชุมชนลักษณะปฏิบัติกำร  เป็นกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรร่วม

ปฏิบัติกับต ำรวจเพ่ือป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม  รักษำควำมสงบเรียบร้อยและรักษำควำมปลอดภัย  
ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น  ช่วยเหลือและสนับสนุนกำรจัดกำรจรำจร  รวมถึงกำรเข้ำร่วมในกำรป้องกัน         
ภัยระงับเหตุและช่วยเหลือหรือกู้ภัยจำกอุบัติภัยต่ำงๆ 

 ๒. เครือข่ำยชุมชนลักษณะแนวร่วม  เป็นกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำพนักงำนต ำรวจ 

๔. เครือข่ายชุมชนลักษณะปฏิบัติการ 
๑) วัตถุประสงค์ 
         ๑.๑) เพ่ือแสวงหำควำมร่วมมือจำกประชำชน/ชุมชน/ท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน

เพ่ือป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม  คุ้มครองตนเองและชุมชน 
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๑๕๐ 

 

       ๑.๒) เพ่ือเสริมสร้ำงบทบำทของกลุ่มพลังในกำรรักษำควำมปลอดภัย และควำมสงบเรียบร้อย
ของชุมชน/ท้องถิ่น 

๒) ประเด็น/ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 ๒.๑)  อำสำสมัครต ำรวจบ้ำน 
 (๑) รูปแบบกำรจัดแนวร่วมเชิงปฏิบัติกำร 
     เป็นกำรแสวงหำควำมร่วมมือจำกประชำชนให้เข้ำมำร่วมปฏิบัติกับเจ้ำพนักงำน
ต ำรวจในกำรป้องกันปรำยปรำมอำชญำกรรม  ยำเสพติด  และอุบัติภัยต่ำงๆ รวมทั้งกำรตรว จตรำ            
ของต ำรวจสำยตรวจ 

 (๒) กลุ่มเป้ำหมำย 
   (๒.๑) ประชำชนทั่วไป  ซึ่งมีภูมิล ำเนำในเขตพ้ืนที่ของสถำนีต ำรวจ 
   (๒.๒) ผู้น ำชุมชน หรือผู้น ำท้องถิ่น และสมำชิกอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 

(อปพร.) 
   (๒.๓) บุคคลในสถำบันต่ำงๆ ที่สมัครใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่  และอุทิศเวลำให้กับ

ชุมชนที่ตนพักอำศัย  หรือสำมำรถช่วยเหลือทำงรำชกำรได้ตำมสมควร 
(๓) บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

   (๓.๑) เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนต ำรวจตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ    
ควำมอำญำ 

   (๓ .๒) เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนต ำรวจในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย         
กำรบริกำรและกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจร 

   (๓.๓) แจ้งเหตุด่วน เหตุร้ำย ข้อมูลอำชญำกรรม  เบำะแสคนร้ำย คดีอำญำทั่วไป
และคดียำเสพติด 

   (๓.๔) ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่ 
   (๓.๕) ประสำนงำนระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจกับผู้น ำชุมชนในหมู่บ้ำนรวมทั้งเป็น

เครือข่ำยของฝ่ำยเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจและเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองในพ้ืนที่ 
   (๓.๖) นอกเหนือจำก (๓.๑) ถึง (๓.๕) อ ำนำจในกำรจับกุมผู้กระท ำควำมผิด       

ให้เป็นไปตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
(๔) วิธี/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

  (๔.๑) ให้สถำนีต ำรวจร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน      
ผู้น ำชุมชนคัดเลือกบุคคลที่สมัครใจเป็นสมำชิกอำสำสมัครต ำรวจบ้ำนโดยใช้หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกสมำชิก
หมู่บ้ำนละ ๕ - ๑๐ คน 

  (๔.๒) ให้สถำนีต ำรวจจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมให้มีควำมรู้ทั้งภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบัติ 

๑๕๑ 

 

 (๔.๓) อำสำสมัครต ำรวจบ้ำนที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ       
ให้หัวหน้ำสถำนีต ำรวจมอบวุฒิบัตรและบัตรประจ ำตัวอำสำสมัครต ำรวจบ้ำนตำมแบบท้ำยระเบียบ พร้อมทั้ง    
ออกค ำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนต ำรวจ 

 (๔.๔) ให้สถำนีต ำรวจจัดฝึกทบทวนในเชิงปฏิบัติกำรแก่สมำชิกอำสำสมัครต ำรวจ
บ้ำน ปีละ ๑ ครั้ง  และซักซ้อมกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำน 

 (๔.๕) ให้สถำนีต ำรวจจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและอุปสรรค ปัญหำข้อขัดข้อง
ทุก ๖ เดือน 
 

 ๒.๒)  อำสำจรำจร 
     (๑) รูปแบบกำรจัดแนวร่วมเชิงปฏิบัติกำร 
   เป็นกำรด ำเนินกำรจัดกลุ่มเยำวชน รำษฎรอำสำสมัครผู้แทนชุมชนหน่วยงำนเอกชน 

เป็นต้น  โดยผ่ำนกำรฝึกอบรมอำสำจรำจร ให้มีควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมำย ด้ำนกำรจรำจร  ทักษะกำรใช้
รถใช้ถนนที่ถูกต้อง  เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหำจรำจร โดยให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำน 

(๒) กลุ่มเป้ำหมำย 
   (๒.๑) เยำวชนจำกสถำนศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบของสถำนีต ำรวจ 
   (๒.๒) พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยเอกชนของบริษัทห้ำงร้ำนต่ำงๆ 
   (๒.๓) เจ้ำหน้ำที่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
   (๒.๔) หน่วยสำรวัตรทหำรในพื้นที่รับผิดชอบของสถำนีต ำรวจ 
   (๒.๕) ผู้น ำชุมชน  หรือผู้น ำท้องถิ่น 
   (๒.๖) บุคคลที่สมัครใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และอุทิศเวลำให้แก่ ชุมชนที่ตนพัก

อำศัย หรือช่วยเหลือทำงรำชกำรได้ตำมสมควร 
(๓) บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

   เมื่อเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมและผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ของหลักสูตรอำสำจรำจร
แล้วจะได้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นอำสำจรำจร  โดยให้หน่วยงำนหรือสถำนีต ำรวจเป็นผู้จัดกำรฝึกอบรม 
จัดท ำทะเบียน ประวัติ ก ำหนดหมำยเลขประจ ำตัวและท ำหน้ำที่  ดังนี้ 

   (๓.๑) กำรตรวจ ควบคุม และกำรจัดกำรจรำจรบริเวณที่มีกำรจรำจรติดขัด      
คับคั่ง ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ร้องขอ เว้นแต่กรณีไม่มีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่         
อยู่ในทีน่ั้น ก็สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้โดยล ำพัง 

 (๓.๒) ดูแล  กำรหยุดรถ จอดรถ กำรข้ำมทำง ในบริเวณที่มีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย  
จนกำรจรำจรไม่สะดวก เพ่ือให้กำรจรำจรมีควำมสะดวกและปลอดภัย 

 (๓.๓) ชี้แจง ตักเตือน  แนะน ำ ตลอดจนประชำสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทรำบถึง
ระเบียบวิธีกำรที่ถูกต้อง และปฏิบัติตำมวินัยจรำจร 
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๑๕๑ 

 

 (๔.๓) อำสำสมัครต ำรวจบ้ำนที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ       
ให้หัวหน้ำสถำนีต ำรวจมอบวุฒิบัตรและบัตรประจ ำตัวอำสำสมัครต ำรวจบ้ำนตำมแบบท้ำยระเบียบ พร้อมทั้ง    
ออกค ำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนต ำรวจ 

 (๔.๔) ให้สถำนีต ำรวจจัดฝึกทบทวนในเชิงปฏิบัติกำรแก่สมำชิกอำสำสมัครต ำรวจ
บ้ำน ปีละ ๑ ครั้ง  และซักซ้อมกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำน 

 (๔.๕) ให้สถำนีต ำรวจจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและอุปสรรค ปัญหำข้อขัดข้อง
ทุก ๖ เดือน 
 

 ๒.๒)  อำสำจรำจร 
     (๑) รูปแบบกำรจัดแนวร่วมเชิงปฏิบัติกำร 
   เป็นกำรด ำเนินกำรจัดกลุ่มเยำวชน รำษฎรอำสำสมัครผู้แทนชุมชนหน่วยงำนเอกชน 

เป็นต้น  โดยผ่ำนกำรฝึกอบรมอำสำจรำจร ให้มีควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมำย ด้ำนกำรจรำจร  ทักษะกำรใช้
รถใช้ถนนที่ถูกต้อง  เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหำจรำจร โดยให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำน 

(๒) กลุ่มเป้ำหมำย 
   (๒.๑) เยำวชนจำกสถำนศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบของสถำนีต ำรวจ 
   (๒.๒) พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยเอกชนของบริษัทห้ำงร้ำนต่ำงๆ 
   (๒.๓) เจ้ำหน้ำที่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 
   (๒.๔) หน่วยสำรวัตรทหำรในพื้นที่รับผิดชอบของสถำนีต ำรวจ 
   (๒.๕) ผู้น ำชุมชน  หรือผู้น ำท้องถิ่น 
   (๒.๖) บุคคลที่สมัครใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และอุทิศเวลำให้แก่ ชุมชนที่ตนพัก

อำศัย หรือช่วยเหลือทำงรำชกำรได้ตำมสมควร 
(๓) บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

   เมื่อเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมและผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ของหลักสูตรอำสำจรำจร
แล้วจะได้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นอำสำจรำจร  โดยให้หน่วยงำนหรือสถำนีต ำรวจเป็นผู้จัดกำรฝึกอบรม 
จัดท ำทะเบียน ประวัติ ก ำหนดหมำยเลขประจ ำตัวและท ำหน้ำที่  ดังนี้ 

   (๓.๑) กำรตรวจ ควบคุม และกำรจัดกำรจรำจรบริเวณที่มีกำรจรำจรติดขัด      
คับคั่ง ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ร้องขอ เว้นแต่กรณีไม่มีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่         
อยู่ในทีน่ั้น ก็สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้โดยล ำพัง 

 (๓.๒) ดูแล  กำรหยุดรถ จอดรถ กำรข้ำมทำง ในบริเวณที่มีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย  
จนกำรจรำจรไม่สะดวก เพ่ือให้กำรจรำจรมีควำมสะดวกและปลอดภัย 

 (๓.๓) ชี้แจง ตักเตือน  แนะน ำ ตลอดจนประชำสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทรำบถึง
ระเบียบวิธีกำรที่ถูกต้อง และปฏิบัติตำมวินัยจรำจร 
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๑๕๒ 

 

 (๓ .๔ )  รำยงำนกำรกระท ำผิดของผู้ขับรถ กำรช ำรุดเสียหำยข้อขัดข้อ ง              
ของเครื่องหมำย และสัญญำณจรำจรให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป 

 (๓.๕) แจ้งอุบัติเหตุกำรจรำจรให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบโดยมิชักช้ำ 
(๔) วิธี/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

   (๔.๑) ให้สถำนีต ำรวจแต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินกำรอำสำจรำจรประกอบด้วย 
 (๔.๑.๑) ที่ปรึกษำ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนกลำงกรุงเทพมหำนคร  

ได้แก่ ผู้แทนสถำบันกำรศึกษำ ผู้แทนส ำนักงำนเขต ผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจ กต .ตร.สน. ส่วนภูมิภำค         
ได้แก่  ผู้แทนนำยอ ำเภอ นำยกเทศมนตรี  เทศบำล  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
ภำคเอกชน กต.ตร.สภ. 

 (๔.๑.๒) คณะท ำงำน  ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจผู้ปฏิบัติงำนจรำจรประชำชน
ในพ้ืนที่ และอำสำจรำจร 

(๔.๒) ให้สถำนีต ำรวจศึกษำข้อมูล จัดประชุมคณะท ำงำนเพ่ือวำงแผนก ำหนด
แนวทำงด ำเนินกำร  ระยะเวลำด ำเนินกำร และกำรประเมินผล 

(๔.๓) ให้สถำนีต ำรวจฝึกอบรมอำสำจรำจร 
(๔.๔) ให้สถำนีต ำรวจจัดท ำบัตรประจ ำตัวอำสำจรำจรตำมแบบท้ำยระเบียบ 
(๔.๕) ให้สถำนีต ำรวจจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและอุปสรรค ปัญหำข้อขัดข้อง

ทุก ๖ เดือน 

 ๕. เครือข่ายชุมชนลักษณะแนวร่วม 
 (๑) วัตถุประสงค์ 
       (๑.๑) เพ่ือแสวงหำควำมร่วมมือจำกประชำชน/ชุมชน/ท้องถิ่น โดยกำรเข้ำถึงประชำชน 
สร้ำงศรัทธำ ให้ควำมรู้ และน ำวิธีกำรปฏิบัติ 
   (๑.๒) เพ่ือเสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมกำรป้องกันตัวเอง
ของประชำชน และกำรป้องกันอุบัติภัย 
 (๒) ประเด็น/ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
  (๒.๑) รูปแบบลักษณะของแนวร่วม 
          เป็นกำรแสวงหำควำมร่วมมือจำกประชำชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เช่น  ตั้งเครือข่ำย   
เพ่ือติดต่อสื่อสำรระหว่ำงเพ่ือนสมำชิกเพ่ือแจ้งข่ำวอำชญำกรรม กำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง และควำมร่วมมือ      
ในลักษณะเพ่ือนบ้ำนเตือนภัย  เป็นต้น 
  (๒.๒) กลุ่มเป้ำหมำย 
 (๒.๒.๑) ประชำชนทั่วไป  ที่พักอำศัยในเขตพ้ืนที่ของสถำนีต ำรวจหรือ  พ้ืนที่ใกล้เคียง 
หรือประกอบอำชีพในพ้ืนที่สถำนีต ำรวจ 
 (๒.๒.๒) ผู้น ำ/กรรมกำรชุมชน หรือผู้น ำ/กรรมกำรท้องถิ่น 

๑๕๓ 

 

 (๒.๒.๓) นักเรียน นิสิต นักศึกษำ พนักงำนรัฐวิสำหกิจที่สมัครใจพร้อมที่จะเข้ำร่วม
กิจกรรมของต ำรวจเพื่อป้องกันชุมชน/ท้องถิ่นของตนเองให้ปรำศจำกอำชญำกรรม และยำเสพติด 
 (๒.๒.๔) พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยเอกชน 
 (๒.๒.๕) ผู้ขับขี่รถยนต์สำธำรณะและรถจักรยำนยนต์รับจ้ำง 
 (๒.๓) บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 (๒.๓.๑) ผู้ผ่ำนกำรอบรมเป็นแกนน ำให้ค ำปรึกษำให้ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ แก่ประชำชน       
ในพ้ืนที่ที่พักอำศัยหรือประกอบอำชีพ 
 (๒.๓.๒) เป็นตัวแทนในกำรประชำสัมพันธ์ ขอควำมร่วมมือจำกชุมชน/ท้องถิ่น 
 (๒.๓.๓) จัดข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน/ท้องถิ่นเกี่ยวกับพฤติกำรณ์ของบุคคลในพ้ืนที่     
เพ่ือใช้ประกอบกำรปฏิบัติงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 
 (๒.๓.๔) แจ้งข้อมูลเบำะแส ข่ำวสำรเกี่ยวกับอำชญำกรรม ยำเสพติดและอุบัติภัย 
 (๒.๔) วิธี/ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
 (๒.๔.๑)  กต.ตร.สน./สภ.พิจำรณำคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมโดยมีที่ปรึกษำ แบ่งเป็น 
๒ ส่วน คือ ส่วนกลำง  กรุงเทพมหำนคร ได้แก่ ผู้แทนส ำนักงำนเขต ผู้แทนสถำบันกำรศึกษำ หัวหน้ำสถำนี
ต ำรวจ กต.ตร.สน.  ส่วนภูมิภำค ได้แก่ ผู้แทนฝ่ำยปกครอง หัวหน้ำสถำนีต ำรวจ ผู้บริหำรองค์กำรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภำครัฐ กต.ตร.สภ. และเอกชน 
 (๒.๔.๒) ให้สถำนีต ำรวจประชุมวำวงแผนร่วมกับผู้น ำชุมชน/ท้องถิ่น ประชำชน และ
กลุ่มเป้ำหมำยเครือข่ำยชุมชนลักษณะแนวร่วม 
 (๒.๔.๓) ให้สถำนีต ำรวจจัดให้มีกำรฝึกอบรมสมำชิกอำสำสมัครแนวร่วม 
 (๒.๔.๔) ให้สถำนีต ำรวจจัดท ำประวัติสมำชิกอำสำสมัครแนวร่วม ออกบัตรหมำยเลข
สมำชิก บันทึกผลงำน ควบคุมกำรต่ออำยุ กำรเปลี่ยนแปลงบัตร 
 (๒.๔.๕) ให้สถำนีต ำรวจก ำหนดระบบและแนวทำงกำรประสำนงำนระหว่ำงสมำชิก
อำสำสมัครแนวร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 
 (๒.๔.๖) ให้สถำนีต ำรวจควบคุม และติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกอำสำสมัคร
แนวร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 

 ๖. การมีส่วนร่วมขององค์กร 
  เป็นกำรประสำนงำน ช่วยเหลือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่แก่เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ขององค์กร
หรือมูลนิธิ ประกอบด้วย องค์กร ได้แก่ ศูนย์กู้ชีพนเรนทร  หน่วยกู้ภัยหรือบรรเทำสำธำรณภัยอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนเป็นต้น มูลนิธิได้แก่ ป่อเต็กตึ้ง ร่วมกตัญญู เป็นต้น 

(๑) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยและแสวงหำควำมร่วมมือจำกองค์กรหรือมูลนิธิต่ำงๆให้มีส่วนร่วม 

หรือสนับสนุนกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม  รักษำควำมสงบเรียบร้อยและบรรเทำสำธำรณภัย 
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 (๒.๒.๓) นักเรียน นิสิต นักศึกษำ พนักงำนรัฐวิสำหกิจที่สมัครใจพร้อมที่จะเข้ำร่วม
กิจกรรมของต ำรวจเพื่อป้องกันชุมชน/ท้องถิ่นของตนเองให้ปรำศจำกอำชญำกรรม และยำเสพติด 
 (๒.๒.๔) พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยเอกชน 
 (๒.๒.๕) ผู้ขับขี่รถยนต์สำธำรณะและรถจักรยำนยนต์รับจ้ำง 
 (๒.๓) บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 (๒.๓.๑) ผู้ผ่ำนกำรอบรมเป็นแกนน ำให้ค ำปรึกษำให้ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ แก่ประชำชน       
ในพ้ืนที่ที่พักอำศัยหรือประกอบอำชีพ 
 (๒.๓.๒) เป็นตัวแทนในกำรประชำสัมพันธ์ ขอควำมร่วมมือจำกชุมชน/ท้องถิ่น 
 (๒.๓.๓) จัดข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน/ท้องถิ่นเกี่ยวกับพฤติกำรณ์ของบุคคลในพ้ืนที่     
เพ่ือใช้ประกอบกำรปฏิบัติงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 
 (๒.๓.๔) แจ้งข้อมูลเบำะแส ข่ำวสำรเกี่ยวกับอำชญำกรรม ยำเสพติดและอุบัติภัย 
 (๒.๔) วิธี/ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
 (๒.๔.๑)  กต.ตร.สน./สภ.พิจำรณำคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมโดยมีที่ปรึกษำ แบ่งเป็น 
๒ ส่วน คือ ส่วนกลำง  กรุงเทพมหำนคร ได้แก่ ผู้แทนส ำนักงำนเขต ผู้แทนสถำบันกำรศึกษำ หัวหน้ำสถำนี
ต ำรวจ กต.ตร.สน.  ส่วนภูมิภำค ได้แก่ ผู้แทนฝ่ำยปกครอง หัวหน้ำสถำนีต ำรวจ ผู้บริหำรองค์กำรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภำครัฐ กต.ตร.สภ. และเอกชน 
 (๒.๔.๒) ให้สถำนีต ำรวจประชุมวำวงแผนร่วมกับผู้น ำชุมชน/ท้องถิ่น ประชำชน และ
กลุ่มเป้ำหมำยเครือข่ำยชุมชนลักษณะแนวร่วม 
 (๒.๔.๓) ให้สถำนีต ำรวจจัดให้มีกำรฝึกอบรมสมำชิกอำสำสมัครแนวร่วม 
 (๒.๔.๔) ให้สถำนีต ำรวจจัดท ำประวัติสมำชิกอำสำสมัครแนวร่วม ออกบัตรหมำยเลข
สมำชิก บันทึกผลงำน ควบคุมกำรต่ออำยุ กำรเปลี่ยนแปลงบัตร 
 (๒.๔.๕) ให้สถำนีต ำรวจก ำหนดระบบและแนวทำงกำรประสำนงำนระหว่ำงสมำชิก
อำสำสมัครแนวร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 
 (๒.๔.๖) ให้สถำนีต ำรวจควบคุม และติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกอำสำสมัคร
แนวร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 

 ๖. การมีส่วนร่วมขององค์กร 
  เป็นกำรประสำนงำน ช่วยเหลือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่แก่เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ขององค์กร
หรือมูลนิธิ ประกอบด้วย องค์กร ได้แก่ ศูนย์กู้ชีพนเรนทร  หน่วยกู้ภัยหรือบรรเทำสำธำรณภัยอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนเป็นต้น มูลนิธิได้แก่ ป่อเต็กตึ้ง ร่วมกตัญญู เป็นต้น 

(๑) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยและแสวงหำควำมร่วมมือจำกองค์กรหรือมูลนิธิต่ำงๆให้มีส่วนร่วม 

หรือสนับสนุนกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม  รักษำควำมสงบเรียบร้อยและบรรเทำสำธำรณภัย 
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๑๕๔ 

 

(๒) ประเด็น/ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
(๒.๑) รูปแบบลักษณะกำรมีส่วนร่วม 
    เป็นกำรแสวงหำควำมร่วมมือจำกองค์กรหรือมูลนิธิต่ำงๆ ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้อง    

กับงำนในภำรกิจของต ำรวจ โดยกำรประสำนงำน ก ำหนดแนวทำงในลักษณะกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน             
กับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจหรือกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยร่วมกัน 

(๒.๒) กลุ่มเป้ำหมำย 
    องค์กรหรือมูลนิธิของหน่วยงำนรำชกำร  เช่น กรมกำรปกครอง ทหำร ต ำรวจ 

องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น รวมทั้งองค์กรเอกชน 
(๒.๓) บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 (๒.๓.๑) ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนข้ำรำชกำรต ำรวจในกำรป้องกัน 

ปรำบปรำมอำชญำกรรม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและบรรเทำสำธำรณะภัย 
 (๒.๓.๒) แจ้งข้อมูลเบำะแส ข่ำวสำรเกี่ยวกับอำชญำกรรม  ยำเสพติดและอุบัติภัย 
(๒.๔) วิธี/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 (๒.๔.๑) ให้สถำนีต ำรวจประสำนงำนกับองค์กรหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติ

หนำ้ที่ป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม รักษำควำมสงบเรียบร้อยและบรรเทำสำธำรณะภัย 
 (๒ .๔ .๒) ให้สถำนีต ำรวจประชุมปรึกษำหำรือเพ่ือวำงแผนก ำหนดแนวทำง          

กำรปฏิบัติงำนและน ำแนวทำงที่ได้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 
 (๒.๔.๓) ให้สถำนีต ำรวจน ำเสนอปัญหำ อุปสรรค  รำยงำนต่อผู้มีอ ำนำจเพ่ือสั่งกำร 

แก้ไขปัญหำ อุปสรรคและข้อขัดข้องต่อไป 
 

 ๗. การมีส่วนร่วมของพนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชน 
  เป็นกำรแสวงหำควำมร่วมมือจำกพนพักงำนรักษำควำมปลอดภัยเอกชนที่ท ำหน้ำที่       
รักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รักษำควำมสงบเรียบร้อยให้กับบุคคลและสถำนที ่

(๑) วัตถุประสงค์ 
(๑.๑) เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยแนวร่วมสนับสนุนต ำรวจในกำรรักษำควำมปลอดภัยให้กับ 

ประชำชน ชุมชน และท้องถิ่น 
(๑.๒) เพ่ือสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมจำกภำคเอกชนและธุรกิจรักษำควำมปลอดภัยในกำร 

เสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อยในสังคม 
  (๒) ประเด็น/ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 (๒.๑) รูปแบบลักษณะกำรมีส่วนร่วม 
  เป็นกำรแสวงหำควำมร่วมมือจำกผู้ประกอบธุรกิจรักษำควำมปลอดภัยและ
พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยเอกชน ให้สนับสนุนกิจกำรต ำรวจในกำรรักษำควำมปลอดภัยและรักษำ        
ควำมสงบเรียบร้อยในชุมชน/ท้องถิ่น 

๑๕๕ 

 

 
 (๒.๒) กลุ่มเป้ำหมำย 
  ผู้ประกอบธุรกิจรักษำควำมปลอดภัยและพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยเอกชน    
ที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถำนีต ำรวจ 
 (๒.๓) บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 (๒.๓.๑) เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำย 
 (๒.๓.๒) แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ำย ข้อมูลอำชญำกรรม  เบำะแส คนร้ำยคดีอำญำทั่วไป
และคดยีำเสพติด 
 (๒.๓.๓) ประสำนงำนระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจกับพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
เอกชนที่มีหน้ำที่รักษำควำมสงบเรียบร้อยให้กับบุคลและสถำนที่ 
 (๒.๔) วิธี/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 (๒.๔.๑) ให้สถำนีต ำรวจเชิญผู้ประกอบธุรกิจกำรรักษำควำมปลอดภัย จัดอบรม
ให้ควำมรู้กับพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยเอกชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ือให้ช่วยเหลือสนับสนุนปฏิบัติงำน          
ของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 

 ๔. แนวทาง (เทคนิค) การปฏิบัติในการชักน าให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในกำรที่จะให้ประชำชนเข้ำมำร่วมในกิจกรรมต ำรวจโดยเฉพำะทำงด้ำนงำนป้องกันปรำบปรำม

นั้น จ ำเป็นจะต้องมีแนวทำงหรือเทคนิคเพ่ือชักน ำประชำชนให้มำร่วมงำนด้วยควำมเต็มใจเพรำะประชำชน     
บำงคนก็มีข้อจ ำกัดของแต่ละบุคคลอำจจะท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมได้แม้โอกำสจะมี หลักกำรหรือเทคนิค  เช่น
 ๑. การเพิ่มความใกล้ชิด 

๑.๑ กำรปรำกฏตัว  
 ต ำรวจต้องปรำกฏตัวต่อหน้ำประชำชนให้มำกกว่ำที่เป็นอยู่ทั้งที่เป็นทำงกำรและ    

ไม่เป็นทำงกำรเพ่ือให้ประชำชนได้เห็นเป็นประจ ำ 
๑.๒ กำรเสวนำพูดคุย  
 เมื่ อมีกำรปรำกฏตัวแล้ วก็ต้องพูดคุยกับประชำชนกำรพูดคุย เป็นบ่อเกิด             

แห่งควำมเข้ำใจซึ่ งกันและกันแต่ต้องให้ถูกกำลเทศะ และมีเทคนิคในกำรพูดคุยซึ่งจะมีทั้งกำรพูดกัน          
แบบส่วนตัวและต่อหน้ำประชำคม 

๒. การสร้างความเป็นมิตรเพื่อความเชื่อถือเชื่อม่ัน  
เมื่อได้มีกำรพูดคุยกันแล้วต้องมีกำรสร้ำงควำมเป็นมิตรในรูปแบบต่ำงๆ โดยเฉพำะกระบวนกำร        

ละลำยพฤติกรรม(หำกมีโอกำสควรกระท ำ)จะท ำให้ประชำชนเกิดควำมไว้วำงใจและยินดีเข้ำมีส่วนร่วมอย่ำงมำก 
๓. การเพิ่มศรัทธาที่ประชาชนมีต่อต ารวจ 

๓.๑ ด้วยกำรแถลงผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ ก ำลังกระท ำและจะกระท ำในอนำคตเพ่ือให้
ประชำชนได้เห็นและเข้ำใจกำรปฏิบัติงำนของต ำรวจซึ่งจะเกิดศรัทธำและควำมร่วมมือจะตำมมำ 
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๑๕๕ 

 

 
 (๒.๒) กลุ่มเป้ำหมำย 
  ผู้ประกอบธุรกิจรักษำควำมปลอดภัยและพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยเอกชน    
ที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถำนีต ำรวจ 
 (๒.๓) บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 (๒.๓.๑) เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำย 
 (๒.๓.๒) แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ำย ข้อมูลอำชญำกรรม  เบำะแส คนร้ำยคดีอำญำทั่วไป
และคดยีำเสพติด 
 (๒.๓.๓) ประสำนงำนระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจกับพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
เอกชนที่มีหน้ำที่รักษำควำมสงบเรียบร้อยให้กับบุคลและสถำนที่ 
 (๒.๔) วิธี/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 (๒.๔.๑) ให้สถำนีต ำรวจเชิญผู้ประกอบธุรกิจกำรรักษำควำมปลอดภัย จัดอบรม
ให้ควำมรู้กับพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยเอกชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ือให้ช่วยเหลือสนับสนุนปฏิบัติงำน          
ของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 

 ๔. แนวทาง (เทคนิค) การปฏิบัติในการชักน าให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในกำรที่จะให้ประชำชนเข้ำมำร่วมในกิจกรรมต ำรวจโดยเฉพำะทำงด้ำนงำนป้องกันปรำบปรำม

นั้น จ ำเป็นจะต้องมีแนวทำงหรือเทคนิคเพ่ือชักน ำประชำชนให้มำร่วมงำนด้วยควำมเต็มใจเพรำะประชำชน     
บำงคนก็มีข้อจ ำกัดของแต่ละบุคคลอำจจะท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมได้แม้โอกำสจะมี หลักกำรหรือเทคนิค  เช่น
 ๑. การเพิ่มความใกล้ชิด 

๑.๑ กำรปรำกฏตัว  
 ต ำรวจต้องปรำกฏตัวต่อหน้ำประชำชนให้มำกกว่ำที่เป็นอยู่ทั้งที่เป็นทำงกำรและ    

ไม่เป็นทำงกำรเพ่ือให้ประชำชนได้เห็นเป็นประจ ำ 
๑.๒ กำรเสวนำพูดคุย  
 เมื่ อมีกำรปรำกฏตัวแล้ วก็ต้องพูดคุยกับประชำชนกำรพูดคุย เป็นบ่อเกิด             

แห่งควำมเข้ำใจซึ่ งกันและกันแต่ต้องให้ถูกกำลเทศะ และมีเทคนิคในกำรพูดคุยซึ่งจะมีทั้งกำรพูดกัน          
แบบส่วนตัวและต่อหน้ำประชำคม 

๒. การสร้างความเป็นมิตรเพื่อความเชื่อถือเชื่อม่ัน  
เมื่อได้มีกำรพูดคุยกันแล้วต้องมีกำรสร้ำงควำมเป็นมิตรในรูปแบบต่ำงๆ โดยเฉพำะกระบวนกำร        

ละลำยพฤติกรรม(หำกมีโอกำสควรกระท ำ)จะท ำให้ประชำชนเกิดควำมไว้วำงใจและยินดีเข้ำมีส่วนร่วมอย่ำงมำก 
๓. การเพิ่มศรัทธาที่ประชาชนมีต่อต ารวจ 

๓.๑ ด้วยกำรแถลงผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ ก ำลังกระท ำและจะกระท ำในอนำคตเพ่ือให้
ประชำชนได้เห็นและเข้ำใจกำรปฏิบัติงำนของต ำรวจซึ่งจะเกิดศรัทธำและควำมร่วมมือจะตำมมำ 
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๑๕๖ 

 

 
๓.๒ กำรให้ ต้องรู้จักให้ เช่น กำรมอบเอกสำร กำรมอบสิ่งของ กำรให้สัญญำกับประชำชน

ตลอดจนกำรให้ใจที่จริงใจและไม่สร้ำงภำพ 
๔. การรับฟังปัญหา แสดงความเห็นใจและหาแนวทางแก้ไข  

รับฟังปัญหำของประชำชนด้วยควำมตั้งใจและเป็นเดือดเป็นร้อนร่วม จำกนั้นหำแนวทำงแก้ไข
ปัญหำ หำกท ำไม่ได้ทันทีก็ให้สัญญำในกำรจะด ำเนินกำรในโอกำสต่อไป 

๕. หัวหน้าหน่วยต้องรู้และเข้าใจ และด าเนินการหรือสนับสนุนอย่างเต็มท่ี  
หัวหน้ำสถำนีต้องศึกษำและใฝ่หำควำมรู้ในงำน จนมีควำมเข้ำใจโดยถ่องแท้และออก 

ปฏิบัติด้วยตนเอง หรืออย่ำงน้อยต้องสนับสนุนส่งเสริมกับผู้ที่ เข้ำด ำเนินกำรแทน  และติดตำมผลของ
ผู้ด ำเนินกำรแทนว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือไม่ 

๖. มีการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 
ควรมีกำรคัดเลือกต ำรวจที่จะท ำหน้ำที่ที่จะชักน ำประชำชนเข้ำร่วม หำกท ำได้เพรำะอำจจะ

เกิดผลกำรปฏิบัติที่เป็นผลโดยเริ่มต้นจำกควำมสมัครใจ บุคลิกภำพ กริยำ ท่ำทำง ค ำพูด วิสัยทัศน์ แต่หำก    
ไม่สำมำรถเลือกได้ ก็ต้องท ำให้มีภูมิควำมรู้ที่เก่ียวข้องให้มำก 

๗. มีโครงการที่เหมาะสมจัดท าโครงการที่เหมาะสมกับพื้นที่  สถานที่ เวลา อาชีพ ประเพณี 
ความเชื่อถือ โดยไม่รบกวนควำมเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชำชน ซึ่งแต่ละชุมชนจะไม่เหมือนกัน 

๘. งบประมาณ 
มีงบประมำณที่เพียงพอ  ซึ่งปกติงบประมำณจำกทำงรำชกำรจะไม่เพียงพอ  อำจจะหำ

งบประมำณเพ่ิมเติมจำกกำรสนับสนุนของบุคคลอื่น หรือหน่วยงำนอื่น  หรือช่องทำงอ่ืนที่ชอบ 
๙. ความพร้อมในอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สื่อต่างๆ 

หลำยหน่วยงำนที่ไม่มีควำมพร้อมดังกล่ำว จะเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงยิ่ง      
จึงอำจร้องขอจำกหน่วยเหนือ  หรือขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่นหรือภำคเอกชน 
 

๕. การพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมและโครงการตัวอย่างท่ีประสบความส าเร็จ 
 นอกจำกประชำชนได้ร่วมด ำเนินกำรตำมข้อ ๓ (ประชำชนทั่วไป องค์กร พนักงำนรักษำ       
ควำมปลอดภัยภำคเอกชนแล้ว) ซ่ึงส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติได้ก ำหนดรูปแบบไว้แล้วยังมีโครงกำรที่ประชำชน
ได้เข้ำร่วมด ำเนินกำรกับต ำรวจอีกหลำยลักษณะ ซึ่งกำรจัดตั้งโครงกำรต่ำงๆนั้นจะต้องมีข้อควรค ำนึงถึง      
หรือเป็นแนวทำงในกำรจัดตั้ง  คือ 
 ๑. เป็นวิธีกำรร่วมกันคิดระหว่ำงต ำรวจกับประชำชน  ไม่ใช่เป็นกำรคิดจำกฝ่ำยเดียวจะต้องมี
กำรบูรณำกำรร่วมกัน  เพื่อรับรู้รับทรำบแนวทำงท่ีต้องปฏิบัติ 
 ๒. เป็นวิธีกำรที่ท ำให้ประชำชนสำมำรถยืนด้วยตนเองได้  ไม่จ ำเป็นต้องอำศัยจำกต ำรวจหรือ
หน่วยอื่นๆ เพรำะอำจท ำให้โครงกำรไม่ส ำเร็จ 

๑๕๗ 

 

 ๓ .  เป็นวิธีกำรที่ประชำชนท ำได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน  ซึ่ งจะไม่ เป็นอุปสรรค               
ต่อกำรด ำเนินกำร 
 ๔. เป็นวิธีกำรที่ไม่ผูกกับงบประมำณมำกนักหรือไม่ใช้งบประมำณหำกต้องใช้งบประมำณ     
จ ำนวนมำกหรือเกินกว่ำควำมสำมำรถที่จะด ำเนินกำรได้โครงกำรก็จะไม่ส ำเร็จ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์    
อำจจะยุติลงกลำงครันก็เป็นได้ 
 ๕. เป็นวิธีกำรที่ไม่สร้ำงภำระกับประชำชนและประชำชนรับได้  หำกประชำชนมีควำมรู้สึก        
ว่ำเป็นภำระท่ีต้องปฏิบัติก็จะขำดควำมร่วมมือร่วมใจหรือสร้ำงควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน 
 ๖ .  เป็นวิธีกำรที่ประชำชนเป็นผู้ รั บประโยชน์ ในกำรปฏิ บัติ โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม   
ผลประโยชน์หลักต้องเกิดกับชุมชนที่ด ำเนินกำรนั้น  ส่วนจะมีผลประโยชน์ส่วนอ่ืนก็ให้ เป็นอันดับรองลงไป  
ไม่เช่นนั้น อำจจะไม่ได้รับควำมร่วมมือเนื่องจำกมองไม่เห็นประโยชน์ที่ได้รับ  
 ๗. เป็นวิธีกำรต่อยอดสิ่งที่สอดคล้องกับที่ชุมชนมีอยู่  หำกเป็นไปได้โครงกำรที่จัดท ำอำจจะเป็น
กำรต่อเนื่องจำกโครงกำรอ่ืนแล้วขยำยผลออกไป  ซึ่งจะเป็นกำรประหยัด เวลำขั้นตอน และงบประมำณ 
 ๘. เป็นกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืนหลำยๆโครงกำรเมื่อส ำเร็จแล้วก็จะยุติ  แต่หำกมีกำรกระท ำ         
ที่ต่อเนื่องก็จะได้ประโยชน์อีกต่อไป  ซึ่งกำรต่อเนื่องนั้นจ ำเป็นจะต้องมีกำรใส่ใจและสนใจ  แม้จะไม่ใช่เป็นกำร
เริ่มต้นใหม ่

ตัวอย่าง  การด าเนินการนอกจากที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนดไว้ 
โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด 

1. ชื่อโครงการโครงการโรงเรียนสีขาว สภ.นครชัยศรี 
2. หลักการและเหตุผล 

 เป็นกำรด ำเนินกำรให้ควำมรู้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน เพ่ือเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรป้องกัน 
 อำชญำกรรมและยำเสพติด ภำยในโรงเรียนในพ้ืนที่ สภ.นครชัยศรี 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันอำชญำกรรม และปัญหำยำเสพติดภำยในโรงเรียน 

 2. เ พ่ื อ ข ย ำ ย เ ค รื อ ข่ ำ ย กั บ ก ลุ่ ม เ ด็ ก นั ก เ รี ย น ใ น ก ำ ร ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม เ ข้ ม แ ข็ ง ใ น โ ร ง เ รี ย น 
4.  การด าเนินการ 

1. บรรยำยให้ควำมรู้กับนักเรียน คร ูในโรงเรียน 
 2. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตำมแนวคิดของกลุ่มนักเรียนเพ่ือกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรป้องกัน
      อำชญำกรรม และยำเสพติด 
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๑๕๗ 

 

 ๓ .  เป็นวิธีกำรที่ประชำชนท ำได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน  ซึ่ งจะไม่ เป็นอุปสรรค               
ต่อกำรด ำเนินกำร 
 ๔. เป็นวิธีกำรที่ไม่ผูกกับงบประมำณมำกนักหรือไม่ใช้งบประมำณหำกต้องใช้งบประมำณ     
จ ำนวนมำกหรือเกินกว่ำควำมสำมำรถที่จะด ำเนินกำรได้โครงกำรก็จะไม่ส ำเร็จ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์    
อำจจะยุติลงกลำงครันก็เป็นได้ 
 ๕. เป็นวิธีกำรที่ไม่สร้ำงภำระกับประชำชนและประชำชนรับได้  หำกประชำชนมีควำมรู้สึก        
ว่ำเป็นภำระท่ีต้องปฏิบัติก็จะขำดควำมร่วมมือร่วมใจหรือสร้ำงควำมเดือดร้อนให้กับประชำชน 
 ๖ .  เป็นวิธีกำรที่ประชำชนเป็นผู้ รั บประโยชน์ ในกำรปฏิบัติ โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม   
ผลประโยชน์หลักต้องเกิดกับชุมชนที่ด ำเนินกำรนั้น  ส่วนจะมีผลประโยชน์ส่วนอ่ืนก็ให้ เป็นอันดับรองลงไป  
ไม่เช่นนั้น อำจจะไม่ได้รับควำมร่วมมือเนื่องจำกมองไม่เห็นประโยชน์ที่ได้รับ  
 ๗. เป็นวิธีกำรต่อยอดสิ่งที่สอดคล้องกับที่ชุมชนมีอยู่  หำกเป็นไปได้โครงกำรที่จัดท ำอำจจะเป็น
กำรต่อเนื่องจำกโครงกำรอ่ืนแล้วขยำยผลออกไป  ซึ่งจะเป็นกำรประหยัด เวลำขั้นตอน และงบประมำณ 
 ๘. เป็นกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืนหลำยๆโครงกำรเมื่อส ำเร็จแล้วก็จะยุติ  แต่หำกมีกำรกระท ำ         
ที่ต่อเนื่องก็จะได้ประโยชน์อีกต่อไป  ซึ่งกำรต่อเนื่องนั้นจ ำเป็นจะต้องมีกำรใส่ใจและสนใจ  แม้จะไม่ใช่เป็นกำร
เริ่มต้นใหม ่

ตัวอย่าง  การด าเนินการนอกจากที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนดไว้ 
โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด 

1. ชื่อโครงการโครงการโรงเรียนสีขาว สภ.นครชัยศรี 
2. หลักการและเหตุผล 

 เป็นกำรด ำเนินกำรให้ควำมรู้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน เพ่ือเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรป้องกัน 
 อำชญำกรรมและยำเสพติด ภำยในโรงเรียนในพ้ืนที่ สภ.นครชัยศรี 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันอำชญำกรรม และปัญหำยำเสพติดภำยในโรงเรียน 

 2. เ พ่ื อ ข ย ำ ย เ ค รื อ ข่ ำ ย กั บ ก ลุ่ ม เ ด็ ก นั ก เ รี ย น ใ น ก ำ ร ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม เ ข้ ม แ ข็ ง ใ น โ ร ง เ รี ย น 
4.  การด าเนินการ 

1. บรรยำยให้ควำมรู้กับนักเรียน คร ูในโรงเรียน 
 2. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตำมแนวคิดของกลุ่มนักเรียนเพ่ือกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรป้องกัน
      อำชญำกรรม และยำเสพติด 
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๑๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการโรงงานสีขาว 

1. ชื่อโครงการโครงการโรงงานสีขาว สภ.นครชัยศรี  
2. หลักการและเหตุผล 

 เป็นกำรด ำเนินกำรให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำร  และพนักงำนในโรงงำน เพ่ือเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำย     

 ในกำรป้องกัน อำชญำกรรมและยำเสพติด ภำยในโรงงำนในพ้ืนท่ี สภ.นครชัยศรี ให้เป็นโรงงำน 
 สีขำว 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันอำชญำกรรม และปัญหำยำเสพติดภำยในโรงงำน 
 2. เพ่ือขยำยเครือข่ำยกับกลุ่มเด็กนักเรียนในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในโรงงำนและเป็นสมำชิกแจ้งข่ำว
      อำชญำกรรม 
4.  การด าเนินการ 
 1. บรรยำยให้ควำมรู้กับพนักงำนในโรงงำน และผู้ประกอบกำร 
 2. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตำมแนวคิดของกลุ่มพนักงำน และผู้ประกอบกำร 
                  เพ่ือกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรป้องกันอำชญำกรรม และยำเสพติด    และเป็นสมำชิก 
                  แจ้งข่ำวอำชญำกรรม 
 
 
 

๑๕๙ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการยุติธรรมทางเลือก  ภ.จว.ตราด   และ  โครงการอนุญาโตตุลาการ ภ.จว.กระบี่ 

1. ชื่อโครงการโครงการยุติธรรมทางเลือก   ภ.จว.ตราด  และ โครงการอนุญาโตตุลาการ   ภ.จว.กระบ่ี 
2. หลักการและเหตุผล 

เป็นกำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อพิพำทระหว่ำงคู่กรณี 
3. วัตถุประสงค์     
  1. เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยของคู่กรณีลดระยะเวลำในกำรเดินทำงไป  สภ. หรือ ไปอัยกำร หรือไปศำล 
 2. เพ่ือลดควำมขัดแย้งของคู่กรณี 

3. เพ่ือรักษำควำมสำมัคคีภำยในหมู่บ้ำน  
4. วัตถุประสงค์     
 1. มอบให้ต ำรวจประจ ำหมู่บ้ำน/ชุมชน น ำแบบสัมภำษณ์ไปให้ประชำชนในหมู่บ้ำน/ชุมชนเป้ำหมำย 

       ตอบแบบค ำถำมที่ก ำหนด 
 2. เก็บและสรุปค ำถำมที่ประชำชนส่งกลับ  รวบรวมข้อมูลท่ีประชำชนแต่ละชุมชนตอบค ำถำม        

       เพ่ือคัดเลือกบุคคลแต่ละกลุ่มที่ประชำชนให้กำรยอมรับ 
  3. จัดท ำหลักสูตรกำรฝึกอบรมและคู่มือประกอบกำรฝึกอบรม ออกค ำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ   

       ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 



- 159 -
๑๕๙ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการยุติธรรมทางเลือก  ภ.จว.ตราด   และ  โครงการอนุญาโตตุลาการ ภ.จว.กระบี่ 

1. ชื่อโครงการโครงการยุติธรรมทางเลือก   ภ.จว.ตราด  และ โครงการอนุญาโตตุลาการ   ภ.จว.กระบ่ี 
2. หลักการและเหตุผล 

เป็นกำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อพิพำทระหว่ำงคู่กรณี 
3. วัตถุประสงค์     
  1. เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยของคู่กรณีลดระยะเวลำในกำรเดินทำงไป  สภ. หรือ ไปอัยกำร หรือไปศำล 
 2. เพ่ือลดควำมขัดแย้งของคู่กรณี 

3. เพ่ือรักษำควำมสำมัคคีภำยในหมู่บ้ำน  
4. วัตถุประสงค์     
 1. มอบให้ต ำรวจประจ ำหมู่บ้ำน/ชุมชน น ำแบบสัมภำษณ์ไปให้ประชำชนในหมู่บ้ำน/ชุมชนเป้ำหมำย 

       ตอบแบบค ำถำมที่ก ำหนด 
 2. เก็บและสรุปค ำถำมที่ประชำชนส่งกลับ  รวบรวมข้อมูลท่ีประชำชนแต่ละชุมชนตอบค ำถำม        

       เพ่ือคัดเลือกบุคคลแต่ละกลุ่มที่ประชำชนให้กำรยอมรับ 
  3. จัดท ำหลักสูตรกำรฝึกอบรมและคู่มือประกอบกำรฝึกอบรม ออกค ำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ   

       ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
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๑๖๐ 

 

 4. ด ำเนินกำรฝึกอบรมผู้ได้รับคัดเลือกของแต่ละหมู่บ้ำน/ชุมชน รวม 5  ต ำบล  ต ำบลละ 5  รุ่น     

      เพ่ือให้รู้ถึงกฎหมำยหลักกำรประนอมข้อพิพำททำงแพ่งและทำงอำญำที่เป็นควำมผิดยอมควำมได้  
      ในระดับท้องถิ่นโดยอนุญำโตตุลำกำร 
 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการตาสับปะรด ภ.จว.ยะลา 
ชื่อโครงการ        โครงการตาสับปะรด  ภ.จว.ตราด 
หลักการเหตุผล    เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรม  เน้นรูปธรรมปฏิบัติได้จริง  
                            โ ด ย ก ำ ร เ พ่ิ ม ศั ก ย ภ ำ พ  ห รื อ ต่ อ ย อ ด ใ น ภ ำ คป ร ะ ช ำ ช นที่ มี ทั ก ษ ะ เ บื้ อ ง ต้ น 
วัตถุประสงค์    
  1. เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรม 

2.  เ พ่ือให้ เกิดทักษะ  และควำมคล่องตัว  สำมำรถประสำนกำรท ำงำนกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ                           

      อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 3. เพ่ือให้เกิดควำมม่ันใจ และควำมภำคภูมิ ร่วมกันระหว่ำงต ำรวจกับประชำชน 
       การด าเนินการ    
   1. แต่งตั้งคณะท ำงำน 
  2. ประสำนหน่วยงำนเกี่ยวข้อง 
  3. พิจำรณำคัดเลือกประชำชนที่เคยผ่ำนหลักสูตรแจ้งข่ำวอำชญำกรรม และเครือข่ำยวิทยุสมัครเล่น 
  4. ด ำเนินกำรฝึกอบรมทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ 
  5. ก ำหนดนำมเรียกขำน เป็นรำยบุคคล ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรม 

 

๑๖๑ 

 

 
โครงการมัสยิดสีขาวเฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.สตูล 
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โครงการมัสยิดสีขาวเฉลิมพระเกียรติ ภ.จว.สตูล 
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โครงการสร้างพลังเยาวชนเพ่ือพิทักษ์ชุมชน ภ.จว.ก าแพงเพชร 
 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการยุติธรรมทางเลือก ภ.จว.ตราด  และโครงการอนุญาโตตุลาการ ภ.จว.กระบี่ 

 

 

 

 

 

 
 

 ตัวอย่าง  โครงการที่ประสบความส าเร็จ 
โครงการหมู่บ้านปลอดเสียงปืน สภ.บางแพ จ.ราชบุรี 
 

1. ชื่อโครงการ โครงกำรหมู่บ้ำนปลอดเสียงปืน สภ.บำงแพ จ.รำชบุรี 
2. หลักการและเหตุผล 

หลักกำรและเหตุผลกำรยิงปืนเพ่ือเฉลิมฉลองเอำฤกษ์เอำชัยนั้นมีมำนำนแล้วในหลำย  ๆ จังหวัด  

 โดยเฉพำะในจังหวัดรำชบุรี  ซ่ึงจะมีให้พบเห็นอยู่บ่อยครั้ง  มีกำรยิงปืนขึ้นฟ้ำ ในงำนส ำคัญต่ำง ๆ เช่น 
 วันขึ้นปีใหม่  วันลอยกระทง  งำนบวช งำนแต่ง  กระสุนปืนที่ยิงขึ้นฟ้ำเมื่อตกลงมำเคยท ำให้ผู้อ่ืน     

๑๖๓ 

 

 ได้รับบำดเจ็บ หรือเสียชีวิตมำแล้ว  นับว่ำเป็นภัยใกล้ตัวที่อันตรำยต่อชีวิตผู้คนที่ไม่รู้ อีโหน่อีเหน่ 
 อย่ำงน่ำ กลัว  ท ำให้เกิดควำมเสียหำยขึ้นในชีวิตและทรัพย์สินดังตัวอย่ำงข่ำวที่เรำทรำบกันดีจำกหน้ำ
 หนังสือพิมพ์ มักมีข่ำวสลดใจ ที่มีผู้เสียชีวิตจำกกำรโดนกระสุนปืนจำกที่ใดไม่ทรำบ  เจำะกลำง
 ศีรษะหรือที่อ่ืน ๆ เป็นเหตุให้ต้องสูญเสียทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง หรือชีวิตและเป็นควำมผิดตำมกฎหมำย
 อำญำฐำนฆ่ำคนตำยโดยเจตนำ หรือท ำลำยทรัพย์สินของผู้อื่น    
              สถำนีต ำรวจภูธรบำงแพ  และประชำชนในหมู่บ้ำนวัดกลำง จึงได้ร่วมกันคิด โครงกำร
 หมู่บ้ำน ปลอดเสียงปืน  เพ่ือร่วมกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชอบยิงปืน ในโอกำสมีงำนส ำคัญ ๆ 
 เช่น วันขึ้นปีใหม่  วันลอยกระทง  งำนบวช งำนแต่ง งำนศพ  และงำนอื่น ๆ 
3. วัตถุประสงค์ 
             1. เพ่ือให้ประชำชนมีบทบำทและส่วนร่วมในกำรป้องกันปัญหำกำรยิงปืนในหมู่บ้ำน ในช่วงเทศกำล
      ส ำคัญต่ำง ๆ 
 2. เพ่ือเพ่ิมเครือข่ำยภำคประชำชนในกำรป้องกันอำชญำกรรม ในกำรแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับผู้ที่ชอบ   

      ยิงปืนในหมู่บ้ำน ดูแลพฤติกรรมของคนในครอบครัวของตนเองไม่ให้ยิงปืนขึ้นฟ้ำ 
  3. เพ่ือรับฟังกำรเผยแพร่ควำมรู้และกระตุ้นให้ประชำชนตระหนักในกำรป้องกันภัยที่เกิดจำก      

      กระสุนปืน 
4. เพ่ือให้สมำชิกในชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม มีควำมรู้สึกว่ำเป็นเจ้ำของหมู่บ้ำนร่วมกันเพ่ือให้พ้นภัยจำก

      กระสุนปืน   
4. เป้าหมายของโครงการ 
 หมู่บ้ำนวัดกลำง หมู่ที ่4  ต ำบลวังเย็น  อ ำเภอบำงแพ  จังหวัดรำชบุรี 
5. วิธีด าเนินการ 
  ก ำหนดให้มีกำรให้ควำมรู้กับประชำชนโดยชุดชุมชนสัมพันธ์สภ.บำงแพ ท ำหน้ำที่เป็นวิทยำกร         
 ให้ควำมรู้ด้วยตนเองในแต่ละครั้ง  ทุกต้นเดือน วันรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ   โดยกลุ่มเป้ำหมำยหลัก    

 เป็นผู้สูงอำยุ และประชำชนทั่วไป  ณ  ศำลำอเนกประสงค์หมู่บ้ำนวัดกลำง หมู่ที ่ 4  ต.วังเย็น  
 อ.บำงแพ จ.รำชบุรี 
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 ได้รับบำดเจ็บ หรือเสียชีวิตมำแล้ว  นับว่ำเป็นภัยใกล้ตัวที่อันตรำยต่อชีวิตผู้คนที่ไม่รู้ อีโหน่อีเหน่ 
 อย่ำงน่ำ กลัว  ท ำให้เกิดควำมเสียหำยขึ้นในชีวิตและทรัพย์สินดังตัวอย่ำงข่ำวที่เรำทรำบกันดีจำกหน้ำ
 หนังสือพิมพ์ มักมีข่ำวสลดใจ ที่มีผู้เสียชีวิตจำกกำรโดนกระสุนปืนจำกที่ใดไม่ทรำบ  เจำะกลำง
 ศีรษะหรือที่อ่ืน ๆ เป็นเหตุให้ต้องสูญเสียทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง หรือชีวิตและเป็นควำมผิดตำมกฎหมำย
 อำญำฐำนฆ่ำคนตำยโดยเจตนำ หรือท ำลำยทรัพย์สินของผู้อื่น    
              สถำนีต ำรวจภูธรบำงแพ  และประชำชนในหมู่บ้ำนวัดกลำง จึงได้ร่วมกันคิด โครงกำร
 หมู่บ้ำน ปลอดเสียงปืน  เพ่ือร่วมกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชอบยิงปืน ในโอกำสมีงำนส ำคัญ ๆ 
 เช่น วันขึ้นปีใหม่  วันลอยกระทง  งำนบวช งำนแต่ง งำนศพ  และงำนอื่น ๆ 
3. วัตถุประสงค์ 
             1. เพ่ือให้ประชำชนมีบทบำทและส่วนร่วมในกำรป้องกันปัญหำกำรยิงปืนในหมู่บ้ำน ในช่วงเทศกำล
      ส ำคัญต่ำง ๆ 
 2. เพ่ือเพ่ิมเครือข่ำยภำคประชำชนในกำรป้องกันอำชญำกรรม ในกำรแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับผู้ที่ชอบ   

      ยิงปืนในหมู่บ้ำน ดูแลพฤติกรรมของคนในครอบครัวของตนเองไม่ให้ยิงปืนขึ้นฟ้ำ 
  3. เพ่ือรับฟังกำรเผยแพร่ควำมรู้และกระตุ้นให้ประชำชนตระหนักในกำรป้องกันภัยที่เกิดจำก      

      กระสุนปืน 
4. เพ่ือให้สมำชิกในชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม มีควำมรู้สึกว่ำเป็นเจ้ำของหมู่บ้ำนร่วมกันเพ่ือให้พ้นภัยจำก

      กระสุนปืน   
4. เป้าหมายของโครงการ 
 หมู่บ้ำนวัดกลำง หมู่ที ่4  ต ำบลวังเย็น  อ ำเภอบำงแพ  จังหวัดรำชบุรี 
5. วิธีด าเนินการ 
  ก ำหนดให้มีกำรให้ควำมรู้กับประชำชนโดยชุดชุมชนสัมพันธ์สภ.บำงแพ ท ำหน้ำที่เป็นวิทยำกร         
 ให้ควำมรู้ด้วยตนเองในแต่ละครั้ง  ทุกต้นเดือน วันรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ   โดยกลุ่มเป้ำหมำยหลัก    

 เป็นผู้สูงอำยุ และประชำชนทั่วไป  ณ  ศำลำอเนกประสงค์หมู่บ้ำนวัดกลำง หมู่ที ่ 4  ต.วังเย็น  
 อ.บำงแพ จ.รำชบุรี 
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ชื่อโครงการ    โครงกำรร้ำนค้ำทองค ำสัมพันธ์  จับมือกันไว้เมื่อภัยถึงตัว 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ต ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
หลักการและเหตุผล     
 จำกกำรประทุษร้ำยต่อทรัพย์ร้ำนค้ำทองค ำ โดยคนร้ำยมีแผนประทุษร้ำยต่อทรัพย์เมื่อผู้ประกอบกำร
 ร้ำนค้ำทองค ำ  เพรำะมีควำมล่อแหลม  ไม่มีระบบประตูอัตโนมัติ    และกำรติดตั้งกล้อง CCTV 
วิธีการปฏิบัติ 

1.  สัมมนำผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำทองค ำ 
2.  รูปแบบกำรสัมมนำโดยทุกคนมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรม โดยกำรสร้ำงเหตุกำรณ์สมมติว่ำมีคนร้ำย

       ก่อเหตุที่ร้ำนค้ำทองค ำ แล้วหลบหนี   และให้ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำทอง ตอบค ำถำม เกี่ยวกับ          

       กำรแจ้งเบำะแส กำรจดจ ำต ำหนิรูปพรรณ และยำนพำหนะคนร้ำย  เมื่อมีกำรจับกุมคนร้ำย     

      (สมมติ) ได้แล้ว จะมีกำรสอบสวนคนร้ำย เหตุใดถึงเลือกร้ำนค้ำทองที่ก่อเหตุเป็นเหยื่อ  เช่น ไม่มี
      กรงเหล็ก ไม่มี รปภ.  พนักงำนเป็นผู้หญิง และเพียงล ำพัง 

3.  จัดตั้งกลุ่มเครือข่ำยโดยใช้ระบบ LINE 
4.  จัดท ำคลิปวิดีโอ กำรสัมมนำผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำทองค ำ 

 

๑๖๕ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์สร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  ต ารวจภูธรภาค  4  
ประจ าปีงบประมาณ 2556 
1. ชื่อโครงการ   โครงกำรต ำรวจชุมชนสัมพันธ์สร้ำงเครือข่ำยพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติด   

   ต ำรวจภูธรภำค 4 ประจ ำปีงบประมำณ2556 
เจ้าของโครงการ     ต ำรวจภูธรภำค 4 
เจ้าของโครงการ    ศูนย์อ ำนวยกำรพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติด ต ำรวจภูธรภำค 4 
   ฝ่ำยอ ำนวยกำร 5  กองบังคับกำรอ ำนวยกำรต ำรวจภูธรภำค 4 
2. หลักการและเหตุผล 

   เพ่ือสร้ำงพลังสังคมและพลังชุมชนเอำชนะยำเสพติด  ให้มีกำรพัฒนำแกนน ำในทุกหมู่บ้ำน/ชุมชน      

 ท ำหน้ำที่เฝ้ำระวัง ป้องกันมิให้เกิดปัญหำยำเสพติด รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในหมู่บ้ำน/ชุมชน  
 โดยจัดท ำแผนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของหมู่บ้ำน/ชุมชน ด ำเนินกำรรณรงค์ ป้องกันยำเสพติด 

 สร้ำงภูมิคุ้มกันคนในหมู่บ้ำน/ชุมชน 
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือใช้กลไกต ำรวจชุมชนสัมพันธ์ในทุกสถำนีต ำรวจ กำรสร้ำงเครือข่ำยพลังแผ่นดิน 
 2.  เพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในหมู่บ้ำน/ชุมชน  สร้ำงชุมชนให้เข้มแข็ง 

3.  เพ่ือเป็นแหล่งข่ำวให้ข้อมูลข่ำวสำรกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
4.  เพ่ือลดจ ำนวน ผู้จ ำหน่ำย ผู้ค้ำ ผู้ขนส่งล ำเลียง และปริมำณยำเสพติด 
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โครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์สร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  ต ารวจภูธรภาค  4  
ประจ าปีงบประมาณ 2556 
1. ชื่อโครงการ   โครงกำรต ำรวจชุมชนสัมพันธ์สร้ำงเครือข่ำยพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติด   

   ต ำรวจภูธรภำค 4 ประจ ำปีงบประมำณ2556 
เจ้าของโครงการ     ต ำรวจภูธรภำค 4 
เจ้าของโครงการ    ศูนย์อ ำนวยกำรพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติด ต ำรวจภูธรภำค 4 
   ฝ่ำยอ ำนวยกำร 5  กองบังคับกำรอ ำนวยกำรต ำรวจภูธรภำค 4 
2. หลักการและเหตุผล 

   เพ่ือสร้ำงพลังสังคมและพลังชุมชนเอำชนะยำเสพติด  ให้มีกำรพัฒนำแกนน ำในทุกหมู่บ้ำน/ชุมชน      

 ท ำหน้ำที่เฝ้ำระวัง ป้องกันมิให้เกิดปัญหำยำเสพติด รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในหมู่บ้ำน/ชุมชน  
 โดยจัดท ำแผนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของหมู่บ้ำน/ชุมชน ด ำเนินกำรรณรงค์ ป้องกันยำเสพติด 

 สร้ำงภูมิคุ้มกันคนในหมู่บ้ำน/ชุมชน 
3. วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือใช้กลไกต ำรวจชุมชนสัมพันธ์ในทุกสถำนีต ำรวจ กำรสร้ำงเครือข่ำยพลังแผ่นดิน 
 2.  เพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในหมู่บ้ำน/ชุมชน  สร้ำงชุมชนให้เข้มแข็ง 

3.  เพ่ือเป็นแหล่งข่ำวให้ข้อมูลข่ำวสำรกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
4.  เพ่ือลดจ ำนวน ผู้จ ำหน่ำย ผู้ค้ำ ผู้ขนส่งล ำเลียง และปริมำณยำเสพติด 
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4. เป้าหมาย 
 จั ดตั้ ง เ ครื อข่ ำ ยพลั งแผ่ นดิ น เ อำชนะยำ เสพติ ด ในหมู่ บ้ ำน /ชุ มชน  ใน พ้ืนที่ รั บผิ ดชอบ                         

 ของต ำรวจภูธรภำค 4   ให้ครอบคลุมทั้ง 12  จังหวัด  248   สถำนีต ำรวจ 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1  ขั้นเตรียมกำร 

5.2  ขั้นกำรศึกษำสภำพปัญหำและรวบรวมข้อมูล 
5.3  ขั้นแสวงหำควำมร่วมมือและปลุกจิตส ำนึก 
5.4  ขั้นกำรจัดตั้งเครือข่ำยพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติดในหมู่บ้ำน/ชุมชน 
5.5  ขั้นกำรประกำศจัดตั้งหมู่บ้ำน/ชุมชนเครือข่ำยพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติด 
5.6  ขั้นกำรเสริมสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖๗ 

 

โครงการสถานีต ารวจจ าลองในโรงเรียน สภ.ทุ่งฝาย 

ชื่อโครงการ        โครงการสถานีจ าลองประจ าโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ภ.จว.ล าปาง 
หลักการเหตุผล     
 ตำมสภำวกำรณ์ปัจจุบัน มีกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง เด็กนักเรียน คือ สมำชิก   

 ส่วนหนึ่งของสังคม จึงไม่สำมำรถหลีกเลี่ยง ควำมเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ได้ จึงได้ด ำเนินโครงกำรแก้ไข
 ปัญหำยำเสพติด 
วัตถุประสงค์    

1. เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมหรือกำรแสดงออกที่เหมำะสม และลดคำมรุนแรงระหว่ำงเด็กนักเรียน 

      และบุคลำกรในโรงเรียน 
2. เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในโรงเรียน 

 3. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจกับนักเรียน และบุคลำกรในโรงเรียน 
4.  เพ่ือแก้ปัญหำที่อำจเกิดขึ้นภำยในโรงเรียนได้ทันท่วงทีหยุดปัญหำไม่ให้บำนปลำย 

การด าเนินการ     
   1. แต่งตั้งคณะท ำงำนมอบหมำยหน้ำที่ 
  2. ประสำนผู้บริหำรโรงเรียน ประชุมหรือแนวด ำเนินโครงกำร 

  3. ตั้งเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจประสำนงำนโรงเรียนโดยก ำหนดรำยชื่อชัดเจน 
  4. สร้ำงสถำนที่ท ำกำรในโรงเรียนโดยใช้เป็นสถำนที่ต ำรวจจ ำลอง 
  5.  จัดเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจประจ ำสถำนีต ำรวจจ ำลอง เพ่ือท ำหน้ำที่แก้ไขปัญหำต่ำงๆ หำกเกิดขึ้นใน    

       โรงเรียน 
  6.  จัดท ำสมุดตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชำ ณ สถำนีต ำรวจจ ำลอง 
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โครงการสถานีต ารวจจ าลองในโรงเรียน สภ.ทุ่งฝาย 

ชื่อโครงการ        โครงการสถานีจ าลองประจ าโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ภ.จว.ล าปาง 
หลักการเหตุผล     
 ตำมสภำวกำรณ์ปัจจุบัน มีกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง เด็กนักเรียน คือ สมำชิก   

 ส่วนหนึ่งของสังคม จึงไม่สำมำรถหลีกเลี่ยง ควำมเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ได้ จึงได้ด ำเนินโครงกำรแก้ไข
 ปัญหำยำเสพติด 
วัตถุประสงค์    

1. เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมหรือกำรแสดงออกที่เหมำะสม และลดคำมรุนแรงระหว่ำงเด็กนักเรียน 

      และบุคลำกรในโรงเรียน 
2. เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในโรงเรียน 

 3. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจกับนักเรียน และบุคลำกรในโรงเรียน 
4.  เพ่ือแก้ปัญหำที่อำจเกิดขึ้นภำยในโรงเรียนได้ทันท่วงทีหยุดปัญหำไม่ให้บำนปลำย 

การด าเนินการ     
   1. แต่งตั้งคณะท ำงำนมอบหมำยหน้ำที่ 
  2. ประสำนผู้บริหำรโรงเรียน ประชุมหรือแนวด ำเนินโครงกำร 

  3. ตั้งเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจประสำนงำนโรงเรียนโดยก ำหนดรำยชื่อชัดเจน 
  4. สร้ำงสถำนที่ท ำกำรในโรงเรียนโดยใช้เป็นสถำนที่ต ำรวจจ ำลอง 
  5.  จัดเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจประจ ำสถำนีต ำรวจจ ำลอง เพ่ือท ำหน้ำที่แก้ไขปัญหำต่ำงๆ หำกเกิดขึ้นใน    

       โรงเรียน 
  6.  จัดท ำสมุดตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชำ ณ สถำนีต ำรวจจ ำลอง 
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การประชาสัมพันธ์ในหน้าที่ของต ารวจ 

 1. หลักกำรประชำสัมพันธ์ (Public Relation : PR) 
 2. ทิศทำงกำรประชำสัมพันธ์งำนในหน้ำที่ต ำรวจ 
 3. กำรประชำสัมพันธ์ในภำวะวิกฤติ ( Information Operation : IO)   
 4. กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

1.  หลักการประชาสัมพันธ์ (Public Relation : PR) 

 1.1  ความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ (Public Relation : PR) 
 การประชาสัมพันธ์ที่เป็นศาสตร์  ศำสตร์ในที่นี้  หมำยถึง  วิทยำกำร ควำมรู้ ควำมเชื่อถือที่ก ำหนดไว้
เป็นระบบระเบียบที่พึงเชื่อถือได้  
 กำรประชำสัมพันธ์เป็นกำรน ำเอำหลักกำรควำมรู้ที่ได้ศึกษำไปประยุกต์ใช้ จึงมีลักษณะเป็นศิลปะ    
กำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์จะยึดถือกฎเกณฑ์ หรือระเบียบแบบแผนท่ีตำยตัวไม่ได้ แต่จะต้องปรับเปลี่ยน     
กลยุทธ์และวิธีกำรให้สอดคล้องเหมำะสมกับเงื่อนไขของสถำนกำรณ์ที่ เป็นอยู่ในขณะนั้น ทั้งนี้  ศิลปะ             
ของกำรประชำสัมพันธ์จะต้องใช้ควำมสำมำรถพิเศษเฉพำะตัวเป็นหลัก 
 กำรท ำงำนในหน้ำที่ของต ำรวจก็ต้องอำศัยกำรประชำสัมพันธ์เป็นเครื่องมือน ำเสนอให้ประชำชน    
หรือสังคมได้รับรู้ถึงผลกำรปฏิบัติเพ่ือท ำให้ประชำชนได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นจริงและเข้ำใจกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจและให้กำรสนับสนุนช่วยเหลือกิจกำรงำนของต ำรวจในสิ่งที่สำมำรถช่วยเหลือได้อีกทั้ง  
เป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีกับต ำรวจในสำยตำของประชำชน 

1.2  ความหมายของการประชาสัมพันธ์ (Public Relation : PR) 
กำรประชำสัมพันธ์ คือ กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงองค์กรหรือสถำบัน   

กับกลุ่มประชำชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหวังผลในควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนจำกประชำชนและเพ่ือให้สถำบัน
ด ำเนินงำนส ำเร็จ 

 1.3  วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ (Public Relation : PR) 
จุดมุ่งหมำยของกำรประชำสัมพันธ์มีอยู่ 3 ประกำรดังนี้ 

 1.3.1 เพ่ือสร้ำงควำมนิยมจำกกลุ่มประชำชนต่อนโยบำย ท่ำที วิธีกำรด ำเนินงำนท้ังหลำย
ของสถำบัน 
 1.3.2 เพ่ือรักษำชื่อเสียงไม่ให้เสื่อมเสีย หรือเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
ให้แก่ประชำชน 
 1.3.3 เ พ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ภำยใน อันเป็นปัจจัยอันดับแรกหำกควำมสัมพันธ์ดี            
กำรด ำเนินงำนก็จะรำบรื่น 
 
 

๑๖๙ 

 

 1.4   คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ 
  1.4.1  เปิดเผย จริงใจ และผ่อนคลำย 
  1.4.2  ปรับตัวเข้ำได้กับทุกสถำนกำรณ์ 
  1.4.3  เชื่อมั่นในตนเอง 
  1.4.4  มีทักษะกำรสื่อสำรสูง 
  1.4.5  รู้ข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ชัดแจ้ง 
  1.4.6  ล ำดับควำมคิดได้อย่ำงมีเหตุผล 
  1.4.7  มองผู้ร่วมงำนอย่ำงเป็นมิตร 
  1.4.8  ยึดเป้ำหมำยองค์กรเป็นส ำคัญ 

 

 1.5  เครื่องมือ/ส่ือ 
สื่อประชาสัมพันธ์ คือหนทำงหรือวิถีทำงในกำรน ำข่ำวสำรที่ต้องกำรประชำสัมพันธ์จำกผู้ส่งไปสู่    

ผู้รับ ในปัจจุบันสื่อในกำรประชำสัมพันธ์มีมำกมำยและหลำกหลำย อันเป็นผลเนื่องมำจำกกำรพัฒนำด้ำน
เทคโนโลยีของโลก 

สื่อประชาสัมพันธ์โดยพิจารณาตามลักษณะของสื่อ แยกเป็น 5 ประเภทคือ 
1. สื่อบุคคล   หมำยถึง ตัวบุคคลที่ท ำหน้ำที่ถ่ำยทอดเรื่องรำวต่ำงๆ สู่บุคคลอ่ืน สื่อบุคคล  

จัดได้ว่ำเป็นสื่อที่มีประสิทธิภำพสูงในกำรประชำสัมพันธ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรโน้มน้ำวจิตใจ เนื่องจำกติดต่อ    
กับผู้รับสำรโดยตรง ส่วนใหญ่อำศัยกำรพูดในลักษณะต่ำงๆ เช่น กำรสนทนำพบปะพูดคุย กำรประชุม กำรสอน 
กำรให้สัมภำษณ์ กำรโต้วำที กำรอภิปรำย กำรปำฐกถำ และกำรพูดในโอกำสพิเศษ ต่ำงๆ 

   สื่อมวลชน   จำกข้อจ ำกัดของสื่อบุคคลที่ไม่สำมำรถใช้เป็นสื่อกลำงถ่ำยทอดข่ำวสำร    
เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์สู่คนจ ำนวนมำกพร้อมกันในเวลำเดียวกันอย่ำงรวดเร็ว มนุษย์จึงได้พัฒนำเทคโนโลยี   
กำรสื่อสำร และเกิดเป็นสื่อมวลชนเพ่ือมำรับใช้ภำรกิจดังกล่ำว สื่อมวลชน  สื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสำร         
มีควำมคงทนถำวรสำมำรถน ำข่ำวสำรมำอ่ำนใหม่ได้ซ้ ำแล้วซ้ ำอีก แต่มีข้อจ ำกัดส ำหรับบุคคลที่ตำบอด        
หรืออ่ำนหนังสือไม่ออก ส่วนสื่อวิทยุกระจำยเสียงเป็นสื่อที่ส่งไปได้ไกลเพรำะใช้คลื่นวิทยุ ไม่มีข้อจ ำกัด        
ด้ำนกำรขนส่งเหมือนหนังสือพิมพ์หรือนิตยสำรและสำมำรถรับฟังในขณะที่ท ำงำนอย่ำงอ่ืนไป ด้วยได้           
แต่มีข้อจ ำกัดคือ ผู้ฟังไม่สำมำรถย้อนกลับมำฟังได้ใหม่อีก ดังนั้นหำกมิได้ตั้งใจฟังในบำงครั้งก็ท ำให้ได้ข่ำวสำร     
ที่ไม่สมบูรณ์ 
  ข้อจ ากัด  คือ  ในกรณีที่เนื้อหำเป็นเรื่องซับซ้อน กำรใช้ค ำพูดอย่ำงเดียวอำจไม่สำมำรถสร้ำง
ควำมเข้ำใจได้ทันทีและเป็นสื่อที่ไม่ถำวร ยำกแก่กำรตรวจสอบและอ้ำงอิง นอกจำกจะมีผู้บันทึกค ำพูดนั้นๆ ไว้
เป็นลำยลักษณ์อักษรหรือบันทึกเสียงเอำไว้ 
 2. สื่อวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ จัดเป็นสื่อที่มีประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรมำกที่สุด 
เนื่องจำกสำมำรถเห็นภำพเคลื่อนไหวและได้ยินเสียง ท ำให้กำรรับรู้เป็นไปอย่ำงชัดเจนและมีประสิทธิภำพ 

 ข้อจ ากัด  คือ  ต้องใช้ไฟฟ้ำหรือแบตเตอรี่ ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำถึงพ้ืนที่ห่ำงไกลที่ยังไม่มีไฟฟ้ำ
ใช้ได ้
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 1.4   คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ 
  1.4.1  เปิดเผย จริงใจ และผ่อนคลำย 
  1.4.2  ปรับตัวเข้ำได้กับทุกสถำนกำรณ์ 
  1.4.3  เชื่อมั่นในตนเอง 
  1.4.4  มีทักษะกำรสื่อสำรสูง 
  1.4.5  รู้ข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ชัดแจ้ง 
  1.4.6  ล ำดับควำมคิดได้อย่ำงมีเหตุผล 
  1.4.7  มองผู้ร่วมงำนอย่ำงเป็นมิตร 
  1.4.8  ยึดเป้ำหมำยองค์กรเป็นส ำคัญ 

 

 1.5  เครื่องมือ/ส่ือ 
สื่อประชาสัมพันธ์ คือหนทำงหรือวิถีทำงในกำรน ำข่ำวสำรที่ต้องกำรประชำสัมพันธ์จำกผู้ส่งไปสู่    

ผู้รับ ในปัจจุบันสื่อในกำรประชำสัมพันธ์มีมำกมำยและหลำกหลำย อันเป็นผลเนื่องมำจำกกำรพัฒนำด้ำน
เทคโนโลยีของโลก 

สื่อประชาสัมพันธ์โดยพิจารณาตามลักษณะของสื่อ แยกเป็น 5 ประเภทคือ 
1. สื่อบุคคล   หมำยถึง ตัวบุคคลที่ท ำหน้ำที่ถ่ำยทอดเรื่องรำวต่ำงๆ สู่บุคคลอ่ืน สื่อบุคคล  

จัดได้ว่ำเป็นสื่อที่มีประสิทธิภำพสูงในกำรประชำสัมพันธ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรโน้มน้ำวจิตใจ เนื่องจำกติดต่อ    
กับผู้รับสำรโดยตรง ส่วนใหญ่อำศัยกำรพูดในลักษณะต่ำงๆ เช่น กำรสนทนำพบปะพูดคุย กำรประชุม กำรสอน 
กำรให้สัมภำษณ์ กำรโต้วำที กำรอภิปรำย กำรปำฐกถำ และกำรพูดในโอกำสพิเศษ ต่ำงๆ 

   สื่อมวลชน   จำกข้อจ ำกัดของสื่อบุคคลที่ไม่สำมำรถใช้เป็นสื่อกลำงถ่ำยทอดข่ำวสำร    
เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์สู่คนจ ำนวนมำกพร้อมกันในเวลำเดียวกันอย่ำงรวดเร็ว มนุษย์จึงได้พัฒนำเทคโนโลยี   
กำรสื่อสำร และเกิดเป็นสื่อมวลชนเพ่ือมำรับใช้ภำรกิจดังกล่ำว สื่อมวลชน  สื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสำร         
มีควำมคงทนถำวรสำมำรถน ำข่ำวสำรมำอ่ำนใหม่ได้ซ้ ำแล้วซ้ ำอีก แต่มีข้อจ ำกัดส ำหรับบุคคลที่ตำบอด        
หรืออ่ำนหนังสือไม่ออก ส่วนสื่อวิทยุกระจำยเสียงเป็นสื่อที่ส่งไปได้ไกลเพรำะใช้คลื่นวิทยุ ไม่มีข้อจ ำกัด        
ด้ำนกำรขนส่งเหมือนหนังสือพิมพ์หรือนิตยสำรและสำมำรถรับฟังในขณะที่ท ำงำนอย่ำงอ่ืนไป ด้วยได้           
แต่มีข้อจ ำกัดคือ ผู้ฟังไม่สำมำรถย้อนกลับมำฟังได้ใหม่อีก ดังนั้นหำกมิได้ตั้งใจฟังในบำงครั้งก็ท ำให้ได้ข่ำวสำร     
ที่ไม่สมบูรณ์ 
  ข้อจ ากัด  คือ  ในกรณีที่เนื้อหำเป็นเรื่องซับซ้อน กำรใช้ค ำพูดอย่ำงเดียวอำจไม่สำมำรถสร้ำง
ควำมเข้ำใจได้ทันทีและเป็นสื่อที่ไม่ถำวร ยำกแก่กำรตรวจสอบและอ้ำงอิง นอกจำกจะมีผู้บันทึกค ำพูดนั้นๆ ไว้
เป็นลำยลักษณ์อักษรหรือบันทึกเสียงเอำไว้ 
 2. สื่อวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ จัดเป็นสื่อที่มีประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรมำกที่สุด 
เนื่องจำกสำมำรถเห็นภำพเคลื่อนไหวและได้ยินเสียง ท ำให้กำรรับรู้เป็นไปอย่ำงชัดเจนและมีประสิทธิภำพ 

 ข้อจ ากัด  คือ  ต้องใช้ไฟฟ้ำหรือแบตเตอรี่ ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำถึงพ้ืนที่ห่ำงไกลที่ยังไม่มีไฟฟ้ำ
ใช้ได ้
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 3. สื่อใหม่  หมำยถึง ระบบกำรสื่อสำรหรือเชื่อมต่อทำงอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ำยระดับ
โลก ได้แก่ เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (Internet) บริกำรระดับเวิลต์ไวด์เว็บ (World Wide Web : WWW)     
บริกำรข้อมูลออนไลน์เชิงพำณิชย์ (Commercial on-line Service) เป็นต้น 
  ประเภทของสื่อใหม่ คือ รูปแบบเนื้อหำแบบดิจิทัลที่พบเห็นในปัจจุบัน และมีแนวโน้ม        
ว่ำจะมีบทบำทส ำคัญมำกยิ่งขึ้นในอนำคต โดยสื่ อใหม่แต่ละประเภทมีควำมโดดเด่นและแตกต่ำงกัน           
ตำมประโยชน์และวัตถุประสงค์ในกำรใช้สื่อประเภทสื่อใหม่  สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
  1)  เว็บไซต์ (Web site) 
  2)  อินเทอร์เน็ต (Internet) 
  3)  อีเมล (E-mail) , ไลน์ (Line) 
  4)  เทคโนโลยีส ำหรับอุปกรณ์พกพำหรือแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ (Mobile Platform) 
  5)  วิดีโอเกม และโลกเสมือนจริง 
  6)  ซีดีรอมมัลติมีเดีย 
  7)  ซอฟต์แวร์ 
  8)  บล็อกและวิกิ 
  9)  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
  10) ตู้ให้บริกำรสำรสนเทศ 
  11) โทรทัศน์โต้ตอบ 
  12)  อุปกรณ์พกพำหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ พีดีเอ พอดแคสต์ 
  13)  นวนิยำยแบบข้อควำมหลำยมิติ (Hypertext fiction) 
    

 ๔. สื่อสิ่ งพิมพ์   เป็นสื่อในกำรประชำสัมพันธ์ที่หน่วยงำนเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่             
ไปสู่กลุ่มเป้ำหมำย ด้วยวัตถุประสงค์ในกำรผลิตและรูปแบบของสิ่งพิมพ์ที่แตกต่ำงกันออกไป เช่น แผ่นปลิว 
แผ่นพับ โปสเตอร์ จดหมำยข่ำว เป็นต้น หรือที่เย็บเป็นเล่ม เช่น วำรสำร เอกสำรเผยแพร่ หนังสือในโอกำส
พิเศษ รำยงำนประจ ำปี เป็นต้น ปัจจุบันควำมนิยมในกำรใช้สื่อประเภทสิ่งพิมพ์  ปฏิทิน รูปลอก สมุดบันทึก   
ซึ่งล้วนแต่เป็นสื่อที่เข้ำถึงประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมีอำยุกำรใช้งำนนำน  

 ข้อจ ากัด  ในเรื่องกำรน ำเสนอเนื้อหำซึ่งต้องให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย  เช่น  แผ่นพับ     
ที่ เขียนด้วยภำษำวิชำกำร ถ้ำส่งไปให้ประชำชนในชนบทอำจจะไม่สำมำรถเข้ำใจเนื้อหำที่ต้องกำร
ประชำสัมพันธ์ได้เลย 

 5. สื่อกิจกรรมต่างๆ ปัจจุบันสื่อนี้มีควำมหมำยขยำยขอบเขตกว้ำงขวำงไปถึงกิจกรรม       
ที่สำมำรถสื่อควำมรู้สึกนึกคิด ควำมรู้ อำรมณ์ และเรื่องรำวข่ำวสำรไปสู่กลุ่มเป้ำหมำยได้ สื่อประเภทกิจกรรม    
มีได้มำกมำยหลำยรูปแบบ เช่น กำรจัดประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม กำรแถลงข่ำว กำรสำธิต กำรจัดริ้วขบวน    
กำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดแข่งขันกีฬำ กำรจัดแสดง กำรจัดกิจกรรมทำงกำรศึกษำ กำรจัดกิจกรรม            
เสริมอำชีพ กำรจัดกิจกรรมกำรกุศล เป็นต้น  สื่อกิจกรรมนี้สำมำรถปรับปรุงดัดแปลงแก้ไขให้ยืดหยุ่น 
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เหมำะสมกับโอกำสและสถำนกำรณ์ได้ง่ำยแต่มีข้อจ ำกัดคือ ผู้รับมีจ ำนวนจ ำกัดเฉพำะกลุ่มที่ร่วมกิจกรรม    
นั้นๆ เท่ำนั้น 

1.6  การติดตาม/ประเมินผล 
 เป็นกำรวัดผลว่ำกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ที่ได้ท ำมำได้ผลตำมวัตถุประสงค์ที่วำงแผนไว้หรือไม่ 
มำกน้อยเพียงใด มีปัญหำอุปสรรคใดบ้ำงที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป งำนขั้นนี้จึงเป็นงำนที่ส ำคัญและ    
จ ำเป็น กระบวนกำรประเมินผลของทุกองค์กรจะมีข้ันตอนพ้ืนฐำนที่เหมือนกันดังนี้ 
 1.6.1  ด ำเนินกำรโดยบุคคลภำยนอกหรือภำยใน 
 1.6.2  หำมำตรกำรในกำรวัดผล  
 1.6.3  รวบรวมข้อมูลเพ่ือกำรประเมินผล ข้อมูลเพ่ือกำรประเมินผลนี้อำจรวบรวมได้หลำยวิธี  เช่น  
กำรสังเกต กำรใช้แบบสอบถำม รำยงำนประจ ำเดือน กำรสัมภำษณ์หรือวิธีอ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
 1.6.4  กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 1.6.5  กำรรำยงำนผลหรือข้อสรุปที่ได้มำพร้อมข้อเสนอแนะ แล้วด ำเนินกำรเผยแพร่ให้ทรำบทั่วกัน 
 ตรวจสอบข่ำวที่เสนอในสื่อมวลชน (ประเด็น เนื้อหำ รูปแบบ) 
 ประเมินผลจำกกำรสอบถำมผู้รับสำร  
 ประเมินผลเชิงกลยุทธ์ (บรรลุจุดประสงค์ของกำรสื่อสำรที่ก ำหนดไว้สอดคล้องกับ
แผนกำรสื่อสำร) 
 น ำผลกำรประเมินไปพัฒนำปรับปรุงต่อไป  
 การบริหารจัดการสื่อมวลชนด้วยบัญญัติ  10  ประการ   
 (๑) ต้องมีกำรตั้งกฎไว้ก่อนในกำรพบกับสื่อฯ ท่ำนจะต้องพูดให้ชัดเจนว่ำจะท ำอะไรอย่ำปล่อยให้มี   
กำรตีควำมในค ำพูดของท่ำนหรือตีควำมตำมสถำนกำรณ์ สื่อฯทุกคนต้องเข้ำใจเรื่องนี้ กติกำก็คือเรำต้องเป็น     
ผู้ควบคุมสื่อและควบคุมกติกำไม่ให้เบี่ยงเบนไปจำกที่เรำเป็นผู้ก ำหนดไม่ว่ำจะถูกยั่วยุอย่ำงไรก็ตำม 
 (2) หำกมีสื่อถำมค ำถำมท่ำนและท่ำนไม่ต้องกำรตอบก็อย่ำตอบไม่ต้องอธิบำยใดๆ ทั้ งสิ้น             
อำจมีสื่อบำงคนไม่พอใจ ยกตัวอย่ำงเช่น ประธำนำธิบดีสหรัฐฯ  เมื่อไม่ต้องกำรตอบค ำถำมก็จะหันไปทำงคน
อ่ืนทันที  แต่จ ำไว้ว่ำ กำรไม่พอใจหรือกำรโกรธของสื่อไม่ใช่เรื่องของเรำ (สื่อจะถำมค ำถำมที่ต้องกำรถำมเรำ    
มีหน้ำที่ตอบ  ดังนั้น หำกไม่ต้องกำรตอบก็ไม่จ ำเป็นต้องตอบ) 
 (3) หำกคิดจะตอบค ำถำมก็ตอบเฉพำะค ำถำมที่ถำมเท่ำนั้น อย่ำไปเพ่ิมเติมหรืออธิบำยต่อเพรำะ       
นี่คือค ำแนะน ำจำกนักกฎหมำย ตอบค ำถำมเฉพำะที่ถำมเท่ำนั้น ถ้ำใครถำมดิฉัน ชื่อ ชินภัทร ใช่ หรือไม่ ดิฉัน    
จะตอบว่ำใช่เท่ำนั้น จะไม่ขยำยควำมในรำยละเอียด 
 (4) ในเรื่องกำรพบสื่อฯ ขอให้จัดขึ้นเฉพำะเวลำที่มีอะไรสมควรจะพูดหรือสื่อสำรเท่ำนั้น ถ้ำไม่มีอะไร   
ที่จะพูดหรือสื่อสำรก็อย่ำจัดให้ที่มีกำรพบสื่อฯขึ้น พยำยำมละเว้นกำรจัดรำยกำรพบสื่อฯอย่ำงเด็ดขำด       
หำกไม่มีอะไรจะพูด เพรำะท่ำนจะกลำยเป็นจ ำเลย 



- 171 -
๑๗๑ 

 

เหมำะสมกับโอกำสและสถำนกำรณ์ได้ง่ำยแต่มีข้อจ ำกัดคือ ผู้รับมีจ ำนวนจ ำกัดเฉพำะกลุ่มที่ร่วมกิจกรรม    
นั้นๆ เท่ำนั้น 

1.6  การติดตาม/ประเมินผล 
 เป็นกำรวัดผลว่ำกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ที่ได้ท ำมำได้ผลตำมวัตถุประสงค์ที่วำงแผนไว้หรือไม่ 
มำกน้อยเพียงใด มีปัญหำอุปสรรคใดบ้ำงที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป งำนขั้นนี้จึงเป็นงำนที่ส ำคัญและ    
จ ำเป็น กระบวนกำรประเมินผลของทุกองค์กรจะมีข้ันตอนพ้ืนฐำนที่เหมือนกันดังนี้ 
 1.6.1  ด ำเนินกำรโดยบุคคลภำยนอกหรือภำยใน 
 1.6.2  หำมำตรกำรในกำรวัดผล  
 1.6.3  รวบรวมข้อมูลเพ่ือกำรประเมินผล ข้อมูลเพ่ือกำรประเมินผลนี้อำจรวบรวมได้หลำยวิธี  เช่น  
กำรสังเกต กำรใช้แบบสอบถำม รำยงำนประจ ำเดือน กำรสัมภำษณ์หรือวิธีอ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
 1.6.4  กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 1.6.5  กำรรำยงำนผลหรือข้อสรุปที่ได้มำพร้อมข้อเสนอแนะ แล้วด ำเนินกำรเผยแพร่ให้ทรำบทั่วกัน 
 ตรวจสอบข่ำวที่เสนอในสื่อมวลชน (ประเด็น เนื้อหำ รูปแบบ) 
 ประเมินผลจำกกำรสอบถำมผู้รับสำร  
 ประเมินผลเชิงกลยุทธ์ (บรรลุจุดประสงค์ของกำรสื่อสำรที่ก ำหนดไว้สอดคล้องกับ
แผนกำรสื่อสำร) 
 น ำผลกำรประเมินไปพัฒนำปรับปรุงต่อไป  
 การบริหารจัดการสื่อมวลชนด้วยบัญญัติ  10  ประการ   
 (๑) ต้องมีกำรตั้งกฎไว้ก่อนในกำรพบกับสื่อฯ ท่ำนจะต้องพูดให้ชัดเจนว่ำจะท ำอะไรอย่ำปล่อยให้มี   
กำรตีควำมในค ำพูดของท่ำนหรือตีควำมตำมสถำนกำรณ์ สื่อฯทุกคนต้องเข้ำใจเรื่องนี้ กติกำก็คือเรำต้องเป็น     
ผู้ควบคุมสื่อและควบคุมกติกำไม่ให้เบี่ยงเบนไปจำกที่เรำเป็นผู้ก ำหนดไม่ว่ำจะถูกยั่วยุอย่ำงไรก็ตำม 
 (2) หำกมีสื่อถำมค ำถำมท่ำนและท่ำนไม่ต้องกำรตอบก็อย่ำตอบไม่ต้องอธิบำยใดๆ ทั้ ง ส้ิน             
อำจมีสื่อบำงคนไม่พอใจ ยกตัวอย่ำงเช่น ประธำนำธิบดีสหรัฐฯ  เมื่อไม่ต้องกำรตอบค ำถำมก็จะหันไปทำงคน
อ่ืนทันที  แต่จ ำไว้ว่ำ กำรไม่พอใจหรือกำรโกรธของสื่อไม่ใช่เรื่องของเรำ (สื่อจะถำมค ำถำมที่ต้องกำรถำมเรำ    
มีหน้ำที่ตอบ  ดังนั้น หำกไม่ต้องกำรตอบก็ไม่จ ำเป็นต้องตอบ) 
 (3) หำกคิดจะตอบค ำถำมก็ตอบเฉพำะค ำถำมที่ถำมเท่ำนั้น อย่ำไปเพ่ิมเติมหรืออธิบำยต่อเพรำะ       
นี่คือค ำแนะน ำจำกนักกฎหมำย ตอบค ำถำมเฉพำะที่ถำมเท่ำนั้น ถ้ำใครถำมดิฉัน ชื่อ ชินภัทร ใช่ หรือไม่ ดิฉัน    
จะตอบว่ำใช่เท่ำนั้น จะไม่ขยำยควำมในรำยละเอียด 
 (4) ในเรื่องกำรพบสื่อฯ ขอให้จัดขึ้นเฉพำะเวลำที่มีอะไรสมควรจะพูดหรือสื่อสำรเท่ำนั้น ถ้ำไม่มีอะไร   
ที่จะพูดหรือสื่อสำรก็อย่ำจัดให้ที่มีกำรพบสื่อฯขึ้น พยำยำมละเว้นกำรจัดรำยกำรพบสื่อฯอย่ำงเด็ดขำด       
หำกไม่มีอะไรจะพูด เพรำะท่ำนจะกลำยเป็นจ ำเลย 
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 (5) อย่ำไปเผชิญหน้ำกับสื่อฯโดยเด็ดขำด  สื่อฯชอบมำกที่สุดในกำรโต้เถียงกับสื่อฯ  เพรำะ            
สื่อจะพยำยำมยั่วยุท่ำน ท่ำนจะศูนย์เสียกำรควบคุมสถำนกำรณ์ทันที ระวังอย่ำให้มีกำรโต้เถียงกัน            
ท่ำนต้องใจเย็น สุขุม นุ่มลึก ตรงไปตรงมำกล่ำวสั้นเฉพำะที่เก่ียวกับค ำถำมอย่ำออกนอกเรื่อง 
 (6) ท่ำนต้องตั้งสมมติฐำนไว้ก่อนเสมอว่ำ ไม่ว่ำท่ำนจะอยู่สถำนกำรณ์ใดๆ ก็ตำมจะมีกล้องต่ำงๆ     
เปิดอยู่ตลอดเวลำ ไมโครโฟนก็จะเปิดตลอดเวลำเช่นกัน  หรือเทปบันทึกเสียงก็จะซ้อนไว้เช่นกัน  แม้จะมีคน   
มำบอกว่ำขนำดนี้ไม่ได้เปิดอยู่ก็ตำม ทุกวันนี้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภำพสูงมำกและสื่อก็ชอบใช้อุปกรณ์
เหล่ำนี้ในกำรล่อหลอกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐโดยกำรแอบถำมค ำถำมบำงอย่ำงและไม่บอกว่ำเปิดกล้องหรือ         
เปิดไมโครโฟนขอให้ทุกท่ำนค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรพูดกับสื่อฯไว้เสมอ 
 (7) ไม่มีอะไร OFF RECORD  สื่อฯอำจถำมค ำถำมท่ำนในเรื่องเหตุกำรณ์อะไรบำงอย่ำงพร้อมกับ
ยืนยันว่ำเป็นกำรพูดส่วนตัวเท่ำนั้นรู้กัน 2  คนเป็นกำรเฉพำะและเก็บไว้เป็นฐำนข้อมูลข่ำว จะไม่มีกำรเขียน
รำยงำนขอบอกว่ำเรื่องในลักษณะเช่นนี้ไม่มีในโลกของสื่อฯ สื่อฯพวกนี้ร้ำยกำจมำกพวกเขำคิดกฎของเขำ      
เองและคิดเสมอว่ำมีเสรีภำพในกำรท ำอะไรก็ได้ 
 (8) ขอให้ท่ำนดูข้อมูลทั้งหลำยและตรวจสอบให้ดีก่อนที่ท่ำนจะพูดกับสื่อฯ ท่ำนต้องทรำบก่อนว่ำ    
สื่อฯ คนไหนไว้ใจได้ และคนไหนไว้ใจไม่ได้หรือสื่อคนไหนรำยงำนข่ำวอย่ ำงที่ท่ำนต้องกำรและสื่อฯ             
คนไหนชอบบิดเบือนกำรรำยงำนข่ำวของท่ำนหำกท่ำนต้องกำรสื่อสำรต่อสังคมหรือสำธำรณะในบำงครั้ง     
ท่ำนต้องระบุผู้สื่อข่ำวที่ท่ำนไว้ใจมำเท่ำนั้น 
 (9) อย่ำไว้ใจใครทั้งสิ้นในหมู่ผู้สื่อข่ำว สื่อฯไม่ใช่เพ่ือนของท่ำน ในสหรัฐฯ รัฐบำลกับสื่อฯเป็นปรปักษ์
ต่อกันโดยธรรมชำติท่ำนอำจเห็นว่ำในแวดวงสื่อฯ อำจมีคนที่ไว้ใจได้และสำมำรถเป็นพันธมิตรกับท่ำนหรือ
หน่วยงำนของท่ำน ท่ำนจะพบว่ำมีสื่อฯบำงฉบับสนับสนุนท่ำนอยู่ซึ่งท่ำนจะสำมำรถเห็นได้ว่ำใครเป็นใคร  
อย่ำงไร   
 (10) สิ่งที่ส ำคัญที่สุดอย่ำให้ข่ำวหรือให้ข้อควำมที่เป็นเท็จต่อสื่อฯ ถึงแม้ว่ำท่ำนอยำกจะท ำในบำงครั้ง
ก็ตำม เพรำะในวันข้ำงหน้ำท่ำนจะถูกจ ำได้อย่ำงแน่นอน หำกไม่อยำกตอบค ำถำมต่อสื่อฯ  ก็อย่ำตอบ          
อย่ำโกหก แม้ว่ำสื่อฯจะใช้ลีลำ ลวดลำยหรือใช้วิธีกำรต่ำงๆ กดดันท่ำนหรือบีบบังคับให้ท่ำนพูดอะไร    
บำงอย่ำงที่ไม่อยำกพูดก็จงอย่ำพูดโดยเด็ดขำด 
 
2.  ทิศทางการประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ต ารวจ 
 2.1  การประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ต ารวจแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 การประชาสัมพันธ์ในภาวะปกติ   (เชิงรับ) (Public Relation : PR) 
 การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ  (เชิงรุก) (Information Operation : IO)   

การประชาสัมพันธ์งานในภาวะปกติ หมำยถึง กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมเข้ำใจอันดี
ระหว่ำงข้ำรำชกำรต ำรวจและประชำชนที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีกำรอันมีแผนกำรและกำรกระท ำอย่ำงต่อเนื่อง    
เพ่ือให้ประชำชนได้รับรู้ผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติได้อย่ำงถูกต้องตรงกัน ธ ำรงไว้          
ซึ่งภำพพจน์ที่ดี ให้ประชำชนเกิดควำมเชื่อมั่น เชื่อถือและศรัทธำยินดีให้ควำมร่วมมือกับข้ำรำชกำรต ำรวจ    
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และหน่วยงำนของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ อันจะก่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและให้กำรสนับสนุนร่วมมือ     
ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กำรและประเทศชำติต่อไป 
 การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงไม่ว่ำจะเกิดอย่ำงกะทันหัน           
หรือไม่ก็ตำม ที่มีผลท ำให้เกิดปัญหำเร่งด่วนที่สำมำรถท ำให้เกิดผลเสียหำยอย่ำงรวดเร็วและรุนแรง             
ต่อชื่อเสียงของหน่วยงำนและสังคมโดยรวมที่ต้องได้รับกำรแก้ไขอย่ำงทันท่วงที 
 2.2  แนวคิดทฤษฎี 

 พระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในเรื่อง เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ 
 บทบำทหน้ำที่หลักของต ำรวจในกำรเยียวยำสังคม 

  - กำรอ ำนวยกำร (Enabling Force) 
                     - กำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม ที่เกี่ยวข้องกับคนร้ำย (Crime Fighter) 

      - กำรแก้ไขส่วนที่สึกหรอของสังคม (วิศวกรทำงสังคม : Social Engineers)   ภำยใต้ทฤษฎี 
ควำมเชื่อ ควำมกลัวและควำมอบอุ่น 

2.3  การสร้างทีมงานบริหารประชาสัมพันธ์ (เชิงรับ)  
- แต่งตั้งคณะท ำงำนในกำรด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน ก ำหนดหน้ำที่รับผิดชอบ 
- แสวงหำ คัดกรอง ข้อมูลข่ำวสำร ข้อเท็จจริง และน ำเสนอข้อมูลในเชิงบวก 
- ด ำเนินกำรประสำนงำนเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ 

           - จัดหำข้อมูลรำยละเอียดของสื่อต่ำงๆที่สำมำรถติดต่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ได้ตลอดเวลำ
และครบถ้วน 
           - ต้องรู้ธรรมชำติของสื่อต่ำงๆ โดยจะต้องประสำนควำมสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง 
  - อบรมเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจทุกนำยให้สำมำรถท ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ได้ โดยมอบข้อมูล       
ให้กับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจทุกนำยเพ่ือประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบในทิศทำงเดียวกัน 

- ประเมินผลสะท้อนกลับของกำรประชำสัมพันธ์ หำกไม่คุ้มค่ำอย่ำท ำ 
 2.4  ข่าวสารที่ให้แก่สื่อมวลชนประเภทต่างๆ มีดังนี ้

    2.4.1  ข่าวแจก (News Release) ที่จัดส่งไปนั้น ผู้รับคือบรรณำธิกำร นักข่ำว นักวิจำรณ์ 
ผู้เขียนคอลัมน์ประจ ำสถำนีวิทยุ และสถำนีโทรทัศน์ ซึ่งส่วนใหญ่ยังต้องอำศัยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงธุรกิจ 
องค์กำร หรือหน่วยงำนนั้น ๆ กับผู้สื่อข่ำวที่ได้รับข่ำวด้วย 
 ในการส่งข่าวให้ผู้สื่อข่าวมีหลักการ  ดังนี้  
 ใช้กระดำษหัวจดหมำยที่ระบุชื่อหน่วยงำนของผู้ออกข่ำว รวมทั้งหมำยเลขโทรศัพท์เพ่ือให้ผู้รับข่ำว 
ติดต่อสอบถำมกลับมำได้  
 เ พ่ือสะดวกในกรณีที่ผู้ สื่อข่ำวต้องกำรรำยละเอียดเพ่ิมขึ้น หรือไม่ เข้ำใจข้อควำมของข่ำว             
ควรมีวันที่ที่ส่งข่ำว และจุดประสงค์ของกำรออกข่ำว 
 ข่ำวที่เขียนส่งไปต้องสั้น แต่มีเนื้อหำสมบูรณ์ เชื่อถือได้ เข้ำใจง่ำย ส่งตรงเวลำ ไม่เป็นข่ำวที่ล่ำช้ำ      
มีรำยละเอียดที่จ ำเป็นและที่ส ำคัญต้องเป็นข่ำวที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ไม่ใช่ข่ำวส่วนตัว 
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และหน่วยงำนของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ อันจะก่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและให้กำรสนับสนุนร่วมมือ     
ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กำรและประเทศชำติต่อไป 
 การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงไม่ว่ำจะเกิดอย่ำงกะทันหัน           
หรือไม่ก็ตำม ที่มีผลท ำให้เกิดปัญหำเร่งด่วนที่สำมำรถท ำให้เกิดผลเสียหำยอย่ำงรวดเร็วและรุนแรง             
ต่อชื่อเสียงของหน่วยงำนและสังคมโดยรวมที่ต้องได้รับกำรแก้ไขอย่ำงทันท่วงที 
 2.2  แนวคิดทฤษฎี 

 พระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในเรื่อง เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ 
 บทบำทหน้ำที่หลักของต ำรวจในกำรเยียวยำสังคม 

  - กำรอ ำนวยกำร (Enabling Force) 
                     - กำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม ที่เกี่ยวข้องกับคนร้ำย (Crime Fighter) 

      - กำรแก้ไขส่วนที่สึกหรอของสังคม (วิศวกรทำงสังคม : Social Engineers)   ภำยใต้ทฤษฎี 
ควำมเชื่อ ควำมกลัวและควำมอบอุ่น 

2.3  การสร้างทีมงานบริหารประชาสัมพันธ์ (เชิงรับ)  
- แต่งตั้งคณะท ำงำนในกำรด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน ก ำหนดหน้ำที่รับผิดชอบ 
- แสวงหำ คัดกรอง ข้อมูลข่ำวสำร ข้อเท็จจริง และน ำเสนอข้อมูลในเชิงบวก 
- ด ำเนินกำรประสำนงำนเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ 

           - จัดหำข้อมูลรำยละเอียดของสื่อต่ำงๆที่สำมำรถติดต่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ได้ตลอดเวลำ
และครบถ้วน 
           - ต้องรู้ธรรมชำติของสื่อต่ำงๆ โดยจะต้องประสำนควำมสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง 
  - อบรมเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจทุกนำยให้สำมำรถท ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ได้ โดยมอบข้อมูล       
ให้กับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจทุกนำยเพ่ือประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบในทิศทำงเดียวกัน 

- ประเมินผลสะท้อนกลับของกำรประชำสัมพันธ์ หำกไม่คุ้มค่ำอย่ำท ำ 
 2.4  ข่าวสารที่ให้แก่สื่อมวลชนประเภทต่างๆ มีดังนี ้

    2.4.1  ข่าวแจก (News Release) ที่จัดส่งไปนั้น ผู้รับคือบรรณำธิกำร นักข่ำว นักวิจำรณ์ 
ผู้เขียนคอลัมน์ประจ ำสถำนีวิทยุ และสถำนีโทรทัศน์ ซึ่งส่วนใหญ่ยังต้องอำศัยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงธุรกิจ 
องค์กำร หรือหน่วยงำนนั้น ๆ กับผู้สื่อข่ำวที่ได้รับข่ำวด้วย 
 ในการส่งข่าวให้ผู้สื่อข่าวมีหลักการ  ดังนี้  
 ใช้กระดำษหัวจดหมำยที่ระบุชื่อหน่วยงำนของผู้ออกข่ำว รวมทั้งหมำยเลขโทรศัพท์เพ่ือให้ผู้รับข่ำว 
ติดต่อสอบถำมกลับมำได้  
 เ พ่ือสะดวกในกรณีที่ผู้ สื่อข่ำวต้องกำรรำยละเอียดเพ่ิมขึ้น หรือไม่ เข้ำใจข้อควำมของข่ำว             
ควรมีวันที่ที่ส่งข่ำว และจุดประสงค์ของกำรออกข่ำว 
 ข่ำวที่เขียนส่งไปต้องสั้น แต่มีเนื้อหำสมบูรณ์ เชื่อถือได้ เข้ำใจง่ำย ส่งตรงเวลำ ไม่เป็นข่ำวที่ล่ำช้ำ      
มีรำยละเอียดที่จ ำเป็นและที่ส ำคัญต้องเป็นข่ำวที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ไม่ใช่ข่ำวส่วนตัว 
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 ถือหลักกำรเขียนข่ำว “ควรท ำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่ำงไร และท ำไม” ในกำรเขียนข่ำวเสมอ        
ข่ำวที่จัดส่งต้องพิมพ์ดีดอย่ำงเรียบร้อยสวยงำม และมีระเบียบ จะท ำให้เกิดควำมน่ำเชื่อถือมำกขึ้นด้วย 
 กำรจัดส่งข่ำว (Release) จะจัดส่งอย่ำงมีประสิทธิภำพ คือ ต้องมีรำยชื่อ นำมสกุล ที่ถูกต้อง  
ของผู้สื่อข่ำว รวมทั้งรำยละเอียดเรื่องท่ีอยู่สถำนที่ท ำงำน ต ำแหน่งของผู้สื่อข่ำวฝ่ำยต่ำง ๆ  
 กำรจ่ำหน้ำซอง ต้องดูตัวสะกดให้ถูกต้อง และควรจัดส่งให้ทันก่ อนเวลำปิดข่ำว รวมทั้ ง           
จะต้องใส่ชื่อ ผู้ประสำนงำนในองค์กรเผื่อเวลำที่ผู้สื่อข่ำวต้องกำรทรำบข้อมูลเพ่ิมเติมและต้องกำรติดต่อกลับ
โดยให้เขียนไว้ที่มุมด้ำนซ้ำยมือ 
 กำรส่งข่ำวยังอำจใช้วิธีกำรส่งข่ำวทำงโทรศัพท์ น ำไปให้ด้วยตนเองหรือส่งทำงไปรษณีย์ หรือ        
ทำง   E-Mail ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของข่ำวว่ำมีควำมส ำคัญมำกน้อยเพียงไร รวมถึงควำมสัมพันธ์             
ของผู้ท ำประชำสัมพันธ์กับผู้สื่อข่ำวมีมำกน้อยแค่ไหน 
  2.4.2.  ภาพข่าว (News Photographs)  ภำพประกอบข่ำวแจก ควรมีค ำอธิบำย 
(Caption) ซึ่งมีรำยละเอียดว่ำเป็นใคร ท ำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่ำงไร และท ำไมโดยพิมพ์ด้วยกระดำษ     
ต่ำงหำก และติดไว้ที่ใต้ภำพ ไม่ควรใช้วิธีกำรเขียนด้วยปำกกำหรือดินสอที่หลังภำพเป็นอันขำด  ภำพข่ำว     
ควรเป็นภำพที่มีเนื้อหำ มีชีวิตชีวำ ชัดเจน และสำมำรถบอกเรื่องรำว (The picture tells story) ให้ผู้ดูรู้เรื่อง
และเข้ำใจได้ชัดเจน   

  2.4.3.  บทความและสารคดี  (Features)  
  กำรจัดท ำบทควำมและสำรคดีส่งให้แก่หนังสือพิมพ์ต้องค ำนึงถึงควำมสนใจของคนท่ัวไป   
  ควำมสนใจของบรรณำธิกำร หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ  
  แนวนโยบำยของหนังสือพิมพ์นั้น ๆ ว่ำนิยมบทควำมและสำรคดีประเภทไหนกำรจัดท ำ
บทควำมและสำรคดีส่งให้แก่หนังสือพิมพ์ต้องค ำนึงถึง 
  แต่ละเรื่องควรมีควำมยำวเท่ำใดภำพประกอบกี่ภำพ 
  ส ำนวนลีลำกำรเขียนแบบใด จึงเป็นที่นิยมของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นๆ  
  เขียนส่งให้หนังสือพิมพ์เรื่องละฉบับเดียว ไม่แจกให้หนังสือพิมพ์อ่ืนๆเหมือนข่ำวแจก 
  2.4.4.  การจัดท าแฟ้มคู่มือส าหรับแจกให้แก่หนังสือพิมพ์ (Press Kits)  เพ่ือกำรอ้ำงอิง
ขององค์กรไปใช้ประกอบในกำรเสนอข่ำวได้  เนื่องจำกภำยในแฟ้มคู่มือนี้ จะประกอบด้วย เอกสำร ข่ำวแจก 
ภำพถ่ำย รำยละเอียด เรื่องรำวควำมเป็นมำขององค์กร ซึ่งจัดท ำขึ้นโดยฝ่ำยประชำสัมพันธ์ขององค์กร และ    
ใช้ส ำหรับแจกจ่ำยให้แก่  หนังสือพิมพ์เนื่องในงำนเหตุกำรณ์พิเศษ  หรือวำระส ำคัญต่ำงๆ เช่น  กำรจัดประชุม
แถลงข่ำว หรือให้สัมภำษณ์แก่สื่อมวลชน  กำรเปิดบริษัทฯ หรือโรงงำนใหม่ หรือในกรณีท่ีหนังสือพิมพ์ขอมำ 
  2.4.5.  การจัดประชุมเพื่อแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน (Press Conference)  คือ กำรจัดให้
มีกำรประชุมพบปะกันระหว่ำงกลุ่มนักหนังสือพิมพ์ สื่อมวลชนต่ำงๆ กับบุคคลหรือคณะบุคคลขององค์กร      
ซึ่งมีข่ำวส ำคัญจะแถลงหรือให้สัมภำษณ์ชี้แจงตอบข้อซักถำมแก่บรรดำสื่อมวลชน ส ำหรับผู้ที่ท ำหน้ำที่เป็นผู้
แถลงข่ำวชี้แจงตอบข้อซักถำมแก่สื่อมวลชนนั้น อำจเป็นผู้บริหำรระดับสูง หรืออำจจะมีผู้เชี่ยวชำญที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ชี้แจงหรือให้สัมภำษณ์ โดยมีนักประชำสัมพันธ์ขององค์กรประจ ำอยู่ด้วย  
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 มีขั้นตอนและวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) กำรก ำหนดวันเวลำและสถำนที่ 
  (2) กำรจัดเตรียมสถำนที่และเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำงๆ 
  (3) กำรจัดเตรียมสิ่งพิมพ์เอกสำรสมุด แฟ้ม คู่มือต่ำงๆ 
  (4) กำรเชิญและนัดหมำยนักข่ำวสื่อมวลชน 
  (5) กำรแถลงข่ำวและกำรให้สัมภำษณ์ 
  (6)  กำรจัดให้มีรำยกำรปฐมทัศน์แก่หนังสือพิมพ์ (Press Previews)  
  (7) กำรจัดให้มีกำรร่วมรับประทำนอำหำรระหว่ำงฝ่ำยจัดกำรกับสื่อมวลชน (Press-
Management Luncheons)  
  (8)  กำรจัดพำสื่อมวลชนชมกิจกำร (Press Visits of Press Tours) 
 2.5  จังหวะเวลาที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์ (Public Relation : PR) (มิติการสื่อสาร) 
  ดูควำมต้องกำรรับรู้ของประชำชน 
  ดูว่ำมีข่ำวอ่ืนส ำคัญกว่ำหรือไม่ 
  ดูอำชญำกรรมท่ีเกิดข้ึนบ่อย 
  ดูตำมนโยบำยที่ก ำลังด ำเนินกำร 
 2.6  ศิลปะการให้ข่าวหรือการให้ข้อมูลกับประชาชน 
  ให้ข่ำวในสิ่งที่ประชำชนต้องกำรรู้และเป็นปัจจุบัน 
 2.7  การประสานงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
  จะต้องมีข้อมูลรำยละเอียดของสื่อต่ำงๆ ที่สำมำรถติดต่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์              
ได้ตลอดเวลำและครบถ้วน 
  ต้องรู้ธรรมชำติของสื่อต่ำงๆ โดยจะต้องประสำนควำมสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง 

3. การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ (Information Operation : IO)   
 3.1  สร้างทีมบริหารเหตุการณ์ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ฝ่ำยข่ำว 

ฝ่ำยวิเครำะห์ข่ำว 
ฝ่ำยท ำหน้ำที่ I.O. 

     3.1.1  การเตรียมข้อมูลเพื่อช้ีแจงสื่อ 
 ต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมโดยเฉพำะกำรสัมภำษณ์  ถ้ำไม่พร้อมอย่ำให้สัมภำษณ์เด็ดขำด
โดยเฉพำะสัมภำษณ์ออกอำกำศสดทั้งวิทยุ - โทรทัศน์ เพรำะจะท ำให้ถูกผู้ด ำเนินรำยกำรฆ่ำกลำงอำกำศ 
 ต้องวิเครำะห์ว่ำ ประเด็นที่ก ำลังตกเป็นข่ำวนั้นมีกี่ประเด็น ประเด็นอะไรเป็นประเด็นส ำคัญ
ที่สุด จัดเรียงล ำดับแล้วชี้แจงแต่ละประเด็นให้ชัด 
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๑๗๕ 

 

 มีขั้นตอนและวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) กำรก ำหนดวันเวลำและสถำนที่ 
  (2) กำรจัดเตรียมสถำนที่และเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำงๆ 
  (3) กำรจัดเตรียมสิ่งพิมพ์เอกสำรสมุด แฟ้ม คู่มือต่ำงๆ 
  (4) กำรเชิญและนัดหมำยนักข่ำวสื่อมวลชน 
  (5) กำรแถลงข่ำวและกำรให้สัมภำษณ์ 
  (6)  กำรจัดให้มีรำยกำรปฐมทัศน์แก่หนังสือพิมพ์ (Press Previews)  
  (7) กำรจัดให้มีกำรร่วมรับประทำนอำหำรระหว่ำงฝ่ำยจัดกำรกับสื่อมวลชน (Press-
Management Luncheons)  
  (8)  กำรจัดพำสื่อมวลชนชมกิจกำร (Press Visits of Press Tours) 
 2.5  จังหวะเวลาที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์ (Public Relation : PR) (มิติการสื่อสาร) 
  ดูควำมต้องกำรรับรู้ของประชำชน 
  ดูว่ำมีข่ำวอ่ืนส ำคัญกว่ำหรือไม่ 
  ดูอำชญำกรรมท่ีเกิดข้ึนบ่อย 
  ดูตำมนโยบำยที่ก ำลังด ำเนินกำร 
 2.6  ศิลปะการให้ข่าวหรือการให้ข้อมูลกับประชาชน 
  ให้ข่ำวในสิ่งที่ประชำชนต้องกำรรู้และเป็นปัจจุบัน 
 2.7  การประสานงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
  จะต้องมีข้อมูลรำยละเอียดของสื่อต่ำงๆ ที่สำมำรถติดต่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์              
ได้ตลอดเวลำและครบถ้วน 
  ต้องรู้ธรรมชำติของสื่อต่ำงๆ โดยจะต้องประสำนควำมสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่อง 

3. การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ (Information Operation : IO)   
 3.1  สร้างทีมบริหารเหตุการณ์ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ฝ่ำยข่ำว 

ฝ่ำยวิเครำะห์ข่ำว 
ฝ่ำยท ำหน้ำที่ I.O. 

     3.1.1  การเตรียมข้อมูลเพื่อช้ีแจงสื่อ 
 ต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมโดยเฉพำะกำรสัมภำษณ์  ถ้ำไม่พร้อมอย่ำให้สัมภำษณ์เด็ดขำด
โดยเฉพำะสัมภำษณ์ออกอำกำศสดทั้งวิทยุ - โทรทัศน์ เพรำะจะท ำให้ถูกผู้ด ำเนินรำยกำรฆ่ำกลำงอำกำศ 
 ต้องวิเครำะห์ว่ำ ประเด็นที่ก ำลังตกเป็นข่ำวนั้นมีกี่ประเด็น ประเด็นอะไรเป็นประเด็นส ำคัญ
ที่สุด จัดเรียงล ำดับแล้วชี้แจงแต่ละประเด็นให้ชัด 
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๑๗๖ 

 

 เรื่องที่ยำกหรือมีควำมซับซ้อน เรื่องเทคนิคควรมีเอกสำรประกอบค ำชี้แจงโดยท ำให้ง่ำยที่สุ ด 
มีศัพท์เทคนิคหรือภำษำอังกฤษที่คิดว่ำชำวบ้ำนรู้แต่ควำมจริงไม่รู้มีมำกมำยโดยเฉพำะศัพท์เทคนิค เช่น  ปรส .  
เอฟทีเอ 
 เมื่อเกิดภำวะวิกฤติองค์กรควรสื่อสำรกับสำธำรณะผ่ำนสื่อมวลชนอย่ำงไร? 
 สื่อสนใจจะถำมผู้บริหำรในประเด็นใดบ้ำง 
 ประเด็นที่เป็นหัวใจของปัญหำโดยเฉพำะที่กระทบกับองค์กรและสำธำรณะ 
 ประเด็นที่คนสนใจ (Human Interest)  เรื่องอ้ือฉำวต่ำงๆโดยพิจำรณำจำกองค์ประกอบข่ำว
ที่ส ำคัญ ควำมรวดเร็ว ควำมใกล้ชิด ควำมเด่น ควำมแปลก ควำมขัดแย้ง เงื่อนง ำ อำรมณ์สะเทือนใจ  ชื่นชอบ 
ผลกระทบต่อสำธำรณะ 
 3.1.2  แผนการสื่อสาร (Communication Plan) 
 แผนกำรรวบรวมข้อเท็จจริง 
 ก ำหนดผู้ที่จะท ำหน้ำที่เป็นผู้แถลงกำรณ์ 
 รำยชื่อ และโทรศัพท์ของบุคคลที่ควรติดต่อหลังจำกเกิดภำวะวิกฤติ 
 เบอร์โทรด่วน (hot line) 
 Email Address ของผู้บังคับบัญชำและเจ้ำพนักงำนทุกคน 
 ศูนย์รวมกำรสื่อสำรนอกส ำนักงำนที่มีโทรศัพท์  โทรศัพท์มือถือ  กำรเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต 
 3.1.3  แนวทางการร่างค าแถลง ค าชี้แจง  
  ตรงประเด็น ชัดเจน 
  ใช้ภำษำท่ีง่ำย 
  ไม่บิดเบือน 
 3.2  การระงับยับยั้งก่อนเป็นข่าว 
  เป็นกรณีที่ได้รับสัญญำณเตือนภัยว่ำจะเกิดภำวะวิกฤติที่อำจท ำให้เกิดควำมเสียหำย          
แก่หน่วยงำนหรือองค์กร  โดยจะต้องเข้ำไประงับยับยั้งก่อนที่จะเกิดภำวะวิกฤตินั้น  ซึ่งจะท ำให้กำรแก้ไข       
ง่ำยกว่ำปล่อยให้เกิดภำวะวิกฤติ 
 สัญญาณเตือนภัยท่ีอาจเกิดภาวะวิกฤติ 
  - กำรบริกำรที่ด้อยมำตรฐำน 
  - ข้อร้องเรียนจำกต ำรวจชั้นผู้น้อย 
  - ควำมไม่ต่อเนื่องทำงเทคโนโลยี 
  - กำรได้รับกำรร้องเรียนจำกประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง 
  - กำรต่อต้ำนของสำธำรณชนในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของต ำรวจ 
  - ข่ำวลือและข้อสงสัยที่คำใจ 
  - ข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชำและผู้มีเจตนำดี 
 

๑๗๗ 

 

เหตุผลที่สัญญาณเตือนภัยไม่ได้รับความสนใจ 
  - ควำมประมำทในปัญหำ 
  - ควำมหลงส ำคัญผิดในตัวเอง 
  - ควำมล้มเหลวของกำรวิเครำะห์ข่ำว 

แนวทางการแก้ไข 
  - ก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติให้ชัดเจน 
  - ก ำหนดให้มีผู้เฝ้ำฟังควำมเคลื่อนไหวข่ำวสำร 
  - สร้ำงทีมงำนวิเครำะห์ข่ำวสำรส ำหรับภำวะวิกฤติ 
  - รีบด ำเนินกำรแก้ไขก่อนที่จะเกิดภำวะวิกฤติ 

กลยุทธ์ในการโน้มน้าวใจ 
กลุ่มปรปักษ์ กลุ่มเฉื่อย กลุ่มสงสัย กลุ่มเชื่อโดยปราศจากเหตุผล 
- ท ำให้ควำมคิดไม ่
   กลมกลืน ไม่สมดุล 
- ให้คนที่ได้รับกำร 
   ยอมรับมำให้ข้อมูล 
- บอกวิธีกระท ำ 

- ดึงเรื่องให้ใกล้ตัว 
- อธิบำยผลกระทบ 
- บอกวิธีกระท ำ 

- ตอบข้อสงสัย 
- บอกเหตุผลที่ควร 
   กระท ำ 
- บอกวิธีกระท ำ 

- บอกวิธีกระท ำ 

 
 3.3  การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน แก้ไขข่าว 
 - ข่าวจริง  เสริมควำมน่ำเชื่อถือ  น ำเสนอข้อมูลรำยละเอียดที่ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น  เพ่ือสกัดกั้น        
กำรจะถูกบิดเบือน 
 - ข่าวเท็จ  ให้เร่งด ำเนินกำรแก้ไขข่ำว สกัดกั้นควำมเชื่อท่ีถูกบิดเบือนจำกควำมเป็นจริง  และให้ข้อมูล
ที่เป็นจริงแทน  ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ไม่เกิดควำมเสียหำยในด้ำนควำมมั่นคง 
 
4.  กฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พ.ศ. 2550   ว่ำด้วย สิทธิเสรีภำพส่วนบุคคล  
 มำตรำ 4 ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพ และ ควำมเสมอภำคของบุคคลย่อมได้รับ

ควำมคุ้มครอง 
 มำตรำ 35 กำรกล่ำวหรือไขข่ำวซึ่งข้อควำมหรือภำพไม่ว่ำด้วยวิธีใดไปยังสำธำรณะชน     

อันเป็นกำรละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิบุคคล เกียรติยศ ชื่อเสียง จะกระท ำมิได้ 
 ประมวลกฎหมำยอำญำ ว่ำด้วย ควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท  
 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ว่ำด้วย ควำมรับผิดเพื่อละเมิด 

     ะท   
(Action) 
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เหตุผลที่สัญญาณเตือนภัยไม่ได้รับความสนใจ 
  - ควำมประมำทในปัญหำ 
  - ควำมหลงส ำคัญผิดในตัวเอง 
  - ควำมล้มเหลวของกำรวิเครำะห์ข่ำว 

แนวทางการแก้ไข 
  - ก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติให้ชัดเจน 
  - ก ำหนดให้มีผู้เฝ้ำฟังควำมเคลื่อนไหวข่ำวสำร 
  - สร้ำงทีมงำนวิเครำะห์ข่ำวสำรส ำหรับภำวะวิกฤติ 
  - รีบด ำเนินกำรแก้ไขก่อนที่จะเกิดภำวะวิกฤติ 

กลยุทธ์ในการโน้มน้าวใจ 
กลุ่มปรปักษ์ กลุ่มเฉื่อย กลุ่มสงสัย กลุ่มเชื่อโดยปราศจากเหตุผล 
- ท ำให้ควำมคิดไม ่
   กลมกลืน ไม่สมดุล 
- ให้คนที่ได้รับกำร 
   ยอมรับมำให้ข้อมูล 
- บอกวิธีกระท ำ 

- ดึงเรื่องให้ใกล้ตัว 
- อธิบำยผลกระทบ 
- บอกวิธีกระท ำ 

- ตอบข้อสงสัย 
- บอกเหตุผลที่ควร 
   กระท ำ 
- บอกวิธีกระท ำ 

- บอกวิธีกระท ำ 

 
 3.3  การสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน แก้ไขข่าว 
 - ข่าวจริง  เสริมควำมน่ำเชื่อถือ  น ำเสนอข้อมูลรำยละเอียดที่ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น  เพ่ือสกัดกั้น        
กำรจะถูกบิดเบือน 
 - ข่าวเท็จ  ให้เร่งด ำเนินกำรแก้ไขข่ำว สกัดกั้นควำมเชื่อท่ีถูกบิดเบือนจำกควำมเป็นจริง  และให้ข้อมูล
ที่เป็นจริงแทน  ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ไม่เกิดควำมเสียหำยในด้ำนควำมมั่นคง 
 
4.  กฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พ.ศ. 2550   ว่ำด้วย สิทธิเสรีภำพส่วนบุคคล  
 มำตรำ 4 ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพ และ ควำมเสมอภำคของบุคคลย่อมได้รับ

ควำมคุ้มครอง 
 มำตรำ 35 กำรกล่ำวหรือไขข่ำวซึ่งข้อควำมหรือภำพไม่ว่ำด้วยวิธีใดไปยังสำธำรณะชน     

อันเป็นกำรละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิบุคคล เกียรติยศ ชื่อเสียง จะกระท ำมิได้ 
 ประมวลกฎหมำยอำญำ ว่ำด้วย ควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท  
 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ว่ำด้วย ควำมรับผิดเพื่อละเมิด 

     ะท   
(Action) 
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๑๗๘ 

 

 พระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว          
พ.ศ. 2553 ว่ำด้วย กำรสอบสวนคดีอำญำ 

 พระรำชบัญญัติ ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ว่ำด้วย ข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคล 
 พระรำชบัญญัติ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วย กำรให้ข่ำวและบริกำรข่ำวสำรทำงรำชกำร 
 ระเบียบกำรต ำรวจไม่เก่ียวกับคดี 

 ลักษณะที่ 29 ข้อรำชกำรอันพึงสงวนเป็นควำมลับ 
 ลักษณะที่ 30 กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้ข่ำว กำรแถลงข่ำว กำรให้สัมภำษณ์ กำรเผยแพร่

ภำพต่อสื่อมวลชนและกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ พ.ศ. 2556 
 

 ค ำสั่งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ที่ 855/2548 เรื่อง กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้ข่ำว กำรแถลงข่ำว 
               กำรให้สัมภำษณ์ กำรเผยแพร่ภำพต่อสื่อมวลชน และกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ 

 ค ำสั่งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ที่ 465/2550 เรื่อง กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้ข่ำว กำรแถลงข่ำว 
               กำรให้สัมภำษณ์ กำรเผยแพร่ภำพต่อสื่อมวลชน และกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ (แก้ไขเพ่ิมเติม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗๙ 

 

บรรณานุกรม 
 

คู่มือกำรบริหำรงำนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม, ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๖ 

คู่มือกำรฝึกยุทธวิธีประจ ำสถำนีต ำรวจ, ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.2556 

คู่มือกำรบริหำรงำนสำยตรวจ, ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.2556 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนของต ำรวจสำยตรวจ, ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.2553 

พจนำนุกรม, รำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2542 
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๑๗๙ 

 

บรรณานุกรม 
 

คู่มือกำรบริหำรงำนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม, ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๖ 

คู่มือกำรฝึกยุทธวิธีประจ ำสถำนีต ำรวจ, ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.2556 

คู่มือกำรบริหำรงำนสำยตรวจ, ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.2556 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนของต ำรวจสำยตรวจ, ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.2553 

พจนำนุกรม, รำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 181 -
๑๘๐ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
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ลําดับ ตําแหน่ง หน่วยงาน
1 พ.ต.อ.นครพัฒน์  พรหมพันธ์ุ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.๑
2 พ.ต.อ.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผกก.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ ภ.๑
3 พ.ต.ท.ธเนศ  สุขชัย  รอง ผกก.ป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ภ.๑
4 พ.ต.ท.พรชัย  จรวงษ ์ รอง ผกก.ป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี ภ.๑
5 พ.ต.อ.สงคราม เสงี่ยมพักตร์ ผกก.สภ.แหลมงอบ ภ.๒
6 พ.ต.อ.จิระวุฒิ ตัณทศรี ผกก.สภ.ปางสีดา ภ.๒
7 พ.ต.ท.เลิศศักด์ิ ภัทรพิศาล รอง ผกก.ปค.ศฝร.ภ.2 ภ.๒
8 พ.ต.ท.กิตติสัณห์ ชะนะ รอง ผกก.สส.ภ.จว.ตราด ภ.๒
9 พ.ต.อ.บุญเลิศ ว่องวัจนะ รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา ภ.๓

10 พ.ต.อ.วีระพงษ์ พงษ์พุ่ม ผกก.สภ.เมืองยโสธร ภ.๓
11 พ.ต.ท.วีระพล อินทอง รอง ผกก.ป.สภ.เมืองชัยภูมิ ภ.๓
12 พ.ต.ท.ชวดล   พลทะมัย รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยโสธร ภ.๓
13 พ.ต.ต.จุติศักด์ิ   มวลตะคุ สว.กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๓ ภ.๓
14 พ.ต.อ.เนติพงศ์ ธาตุทําเล รอง ผบก.สส.ภ.๔ ภ.๔
15 พ.ต.อ.เฉลิมศัก สุขสําราญ ผกก.สภ.เวียงเก่า  จว.ขอนแก่น ภ.๔
16 พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล ผกก.สภ.ธวัชบุรี  จว.ร้อยเอ็ด ภ.๔
17 พ.ต.ท.โสณกุญช์ ทรัพย์สมบัติ รอง ผกก.ป.สภ.คําม่วง จว.กาฬสินธ์ุ ภ.๔
18 พ.ต.ท.สิทธิชัย   ศรีโสภาเจริญรัตน์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองขอนแกน่ ภ.๔
19 พ.ต.อ.ไพรัช     คุ้มล้วนล้อม ผกก.สภ.พาน จว.เชียงราย ภ.๕
20 พ.ต.อ.อนุ    เนินหาด ผกก.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ ภ.๕
21 พ.ต.อ.จิตตพล  วงศ์วัน ผกก.สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ ภ.๕
22 พ.ต.อ.ธรรมนูญ ประยืนยง ผกก.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ ภ.๕
23 พ.ต.อ.เชิดศักด์ิ พูลเผ่าดํารงค์ ผกก.สภ.วัดโบสถ์ ภ.๖
24 พ.ต.ท.ปติพงศ์ คิสาลัง สวป.สภ.เมืองกําแพงเพชร ภ.๖
25 พ.ต.ท.ศิริโชติ ธเนศราภา รอง ผกก.สภ.วังเจ้า ภ.๖
26 พ.ต.ท.อภิชวน   แก้วรอด รอง ผกก.ป.สภ.พิชัย ภ.๖
27 พ.ต.ท.ศุภวัฒน ์ ศรีชัยชนะ รองผกก.ป.สภ.ท่าสองยาง ภ.๖
28 พ.ต.อ.ณรงค์เดชศ์ ศักด์ิสมบูรณ์ ผกก.สภ.ดําเนินสะดวก จว.ราชบุรี ภ.๗
29 พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์ ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี ภ.๗
30 พ.ต.ท.อํานาจ อ่อนฤทธ์ิ อาจารย์ (สบ ๓) ศฝร.ภ.๗ ภ.๗
31 พ.ต.ท.อํานาจ โฉมฉาย รอง ผกก.ป.สภ.โพธ์ิแก้ว จว.นครปฐม ภ.๗
32 พ.ต.อ.พีรยุทธ การะเจดีย์ รอง ผบก.ภ.จว.ภก. ภ.๘
33 พ.ต.อ.สมชาย สรรประเสรฐิ ผกก.สภ.โคกกลอย จว.พง. ภ.๘
34 พ.ต.ท.วิทย์ทวี ภริตานนท ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมือง สฎ. ภ.๘
35 พ.ต.ท.นิกร ชูทอง สวป.สภ.กะทู้ จว.ภก. ภ.๘
36 พ.ต.ท.พงศธร เกื้อเส้ง รอง ผกก.สส.ภ.จว.สฎ. ภ.๘
37 พ.ต.อ. โชติ ชัยชมภู รอง ผบก.ภ.จว.สตูล ภ.๙
38 พ.ต.อ.จิระวัฒน์ พยุงธรรม รอง ผบก.ภ.จว.สตูล ภ.๙
39 พ.ต.อ.อาชาน จันทร์ศิริ ผกก.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา ภ.๙
40 พ.ต.ท.เอกณรงค์ สวัสดิกานนท์ สวญ.สภ.สามบ่อ จว.สงขลา ภ.๙
41 พ.ต.อ.ฤชากร จรเจวุฒิ รอง ผบก.น.6 น.
42 พ.ต.อ.พัฒนา เพศยนาวิน รอง ผบก.น.2 น.
43 พ.ต.อ.อนุชา   อ่วมเจริญ รอง ผบก.น.9 น.
44 พ.ต.ท.ธวัชชัย ศรีสุรางค์ รอง ผกก.ป.สน.บางมด น.
45 พ.ต.ท.กําพล รัตนประทีป รอง ผกก.ป.สน.ดอนเมือง น.
46 พ.ต.อ.สหพัฒน์ หอมจันทร์ ผศ.(สบ ๔) คณะตํารวจศาสตร์ รร.นรต. รร.นรต.

รายช่ือผู้จัดทํา : บทที่ ๑ ความรู้งานในหน้าที่การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ยศ ช่ือ - นามสกุล
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ลําดับ ตําแหน่ง หน่วยงาน
1 พ.ต.อ.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ภ.๑
2 พ.ต.อ.ไตรรงค์ ผิวพรรณ    ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี ภ.๑
3 พ.ต.อ.พัลลภ แอร่มหล้า ผกก.สภ.เมืองสมุทรปราการ ภ.๑
4 พ.ต.ท.ธานินทร์ ฉัตรเจริญพร รอง ผกก.ป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ ภ.๑
5 พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ ดีพอ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนนทบุรี ภ.๑
6 พ.ต.อ.ศักดิ์รพี เพียวพนิช ผกก.สภ.แหลมฉบัง ภ.๒
7 พ.ต.ท.จิรโรจน์ โรจน์ภานุพัชร์ รอง ผกก.ป.สภ.แสนสุข ภ.๒
8 พ.ต.ท.วิชาญ จิตตยานันท์ สวป.สภ.อรัญประเทศ ภ.๒
9 พ.ต.ท.สุดเขต   สิมาธรรม สวป.สภ.แหลมฉบัง ภ.๒

10 พ.ต.ต.ชนทัต   รุ่งจิรพงษ์ สวป.สภ.แหลมฉบัง ภ.๒
11 พ.ต.ท.ธนะวุฒิ หัสวาที รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.3
12 พ.ต.ท.เสรี   คงยืนยง รอง ผกก.ป.สภ.โพธ์ิกลาง จว.นครราชสีมา ภ.3
13 พ.ต.ท.วิสา   โชติมูล รอง ผกก.ป.สภ.ลาดใหญ่ จว.ชัยภูมิ ภ.3
14 พ.ต.ท.รณชัย   พรมบุตร สวป.สภ.ทรายมูล จว.ยโสธร ภ.3
15 พ.ต.ท.ถวิล หลักหาร สวป.สภ.ป่าติ้ว จว.ยโสธร ภ.3
16 พ.ต.อ.คณิต   ดวงหัสดี รอง ผบก.อก.ภ.4 ภ.4
17 พ.ต.อ.พงศฤ์ทธ์ิ คงศิริสมบัติ   ผกก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4
18 พ.ต.ท.อภิรักษ์ ดวงใจ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด ภ.4
19 พ.ต.ท.ปิยบุตร ไพบูลย์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองหนองคาย ภ.4
20 พ.ต.ท.ชินวัฒน์   ศรีสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอุดรธานี ภ.4
21 พ.ต.อ.ไพศาล  นันตา ผกก.สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย ภ.๕
22 พ.ต.ท.ชลทฤษ  ชัชวาลย์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองแพร่ ภ.๕
23 พ.ต.ท.วชิระ  กาญจนวิภาดา รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.๕
24 พ.ต.ท.อนุพนธ์  สนิท รอง ผกก.สส.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย ภ.๕
25 พ.ต.ท.หทัยวัฒก์ จารุชัยนิวัฒน์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.๖
26 พ.ต.ท.ชูศักดิ์   วัฒนโยธิน รองผกก.ป.สภ.เมืองพิจิตร ภ.๖
27 พ.ต.ท.กฤษณฐั วงษ์กล้าหาญ รองผกก.ป.สภ.นครไทย ภ.๖
28 พ.ต.ท.ประเสริฐ ผลประสาร รองผกก.ป.สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.๖
29 พ.ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญ ผกก.สภ.ด่านช้าง จว.เพชรบุร ี ภ.๗
30 พ.ต.อ.ชลิต เกตุศรีเมฆ ผกก.สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร ภ.๗
31 พ.ต.ท.ธงชัย เนตรสขาวัฒน์ รอง ผกก.ป.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม ภ.๗
32 พ.ต.อ.ธรรมนูญ ไฝจู ผกก.สภ.ทุ่งสง จว.นศ. ภ.๘
33 พ.ต.อ.วิมล พิทักษ์บูรพา ผกก.สภ.เมือง ชพ. ภ.๘
34 พ.ต.อ.สมปอง บุญรัตน์ ผกก.สภ.ตะก่ัวทุ่ง จว.พง. ภ.๘
35 พ.ต.ท.มนัส ผลศรัทธา รอง ผกก.ป.สภ.ทับปุด จว.พง. ภ.๘
36 พ.ต.ท.ภัทรพล วรรณแสงทอง สว.กก.สส.ภ.จว.พง. ภ.๘
37 พ.ต.อ.ตานิตย์ รามดิษฐ์ รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง ภ.๙
38 พ.ต.อ.ชัยรัตน์ กาญจนเนตร ผกก.สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง ภ.๙
39 พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ โมรานนท์ ผกก.สส.๓ บก.สส.ภ.๙ ภ.๙
40 พ.ต.ท.ภูมิ บาลทิพย์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองตรัง จว.ตรงั ภ.๙
41 พ.ต.ต.โชค ศรีนวนจันทร์ สว.สส.สภ.กันตัง จว.ตรัง ภ.๙
42 พ.ต.อ.ชุมพร กาญจนรัตน์ รอง ผบก.น.7 น.
43 พ.ต.อ.พรเทพ สูติปัญญา ผกก.ศฝร.บช.น. น.
44 พ.ต.ท.ธนวัฒน์ พูลสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ร่มเกลา้ น.
45 พ.ต.ท.เทพวิสิทธ์ิ โพธิเก่งฤทธ์ิ       รอง ผกก.ป.สน.บางยี่เรอื น.
46 พ.ต.ท.ธีระวุฒิ   นิลเพ็ชร์ สวป.สน.แสมดาํ น.
47 พ.ต.อ.ธนกฤต  ชูสังข์ ผศ.(สบ ๔) คณะตํารวจศาสตร์ รร.นรต. รร.นรต.

ยศ ชื่อ - นามสกุล
รายชื่อผู้จัดทํา : บทท่ี ๒ การบริหารงานสายตรวจ ลําดับ ตําแหน่ง หน่วยงาน

1 พ.ต.อ.ณฐัพล ศุกระศร รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ภ.๑
2 พ.ต.อ.ศุภากร ผิวอ่อน ผกก.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี ภ.๑
3 พ.ต.ท.ธีรวัจน์ ขจรเกียรติภาส รอง ผกก.ป.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี ภ.๑
4 พ.ต.ท.กฤษฏาพร ปานโปร่ง รอง ผกก.ป.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี ภ.๑
5 พ.ต.ท.อุดมการณ์ คงจีระ รอง ผกก.ป.สภ.ธญับุรี จว.ปทุมธานี ภ.๑
6 พ.ต.ต.ศราวุฒิ ภู่ทอง สวป.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี ภ.๑
7 พ.ต.ท.สุรพงค์  ธรรมพิทักษ์ รอง ผกก.ป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ ภ.1
8 พ.ต.ท.กุลชาต กุลชัย รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.2 ภ.๒
9 พ.ต.ท.ธาวิน สุขพูล สว.กก.สส.1 บก.อก.ภ.2 ภ.๒

10 พ.ต.ท.มุฮัมหมาดหานาฝี นุ่งอาหลี สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.2 ภ.๒
11 พ.ต.ท.นิทัศน์ แหวนประดับ สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.2 ภ.๒
12 ร.ต.อ.อมร เจียรักสุวรรณ์ สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.2 ภ.๒
13 พ.ต.ท.คณาวุฒิ   ใบลี รอง ผกก.ป.สภ.สนม จว.สุรินทร์ ภ.3
14 พ.ต.ท.สินธุ ซันไพบูลย์ รอง ผกก.ป.สภ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ ภ.3
15 พ.ต.ท.ธีรพล ยมนา รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอํานาจเจริญ ภ.3
16 พ.ต.ท.วิศนุ   กรใหม่ รอง ผกก.ป.สภ.พนา จว.อํานาจเจริญ ภ.3
17 พ.ต.ท.คําพันธ์ ไชยโกฎิ สวป.สภ.สําโรง จว.อุบลราชธานี ภ.3
18 พ.ต.อ.ธนชาติ รอดคลองตัน รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี ภ.4
19 พ.ต.อ.ถนอมสิทธิ์   วงษ์วิจารณ์ ผกก.สภ.หนองเรือ  จว.ขอนแก่น ภ.4
20 พ.ต.อ.ฉกาจน์   เทียมวงศ์ ผกก.สภ.วังสามหมอ  จว.อุดรธานี ภ.4
21 พ.ต.ท.ธนภณ   เกษมแสง สวป.สภ.วาริชภูมิ จว.สกลนคร ภ.4
22 พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์   ไพคํานาม รอง  ผกก.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.4 ภ.4
23 พ.ต.อ.สิโรฒม์ ภาคพิชเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.ลําปาง ภ.๕
24 พ.ต.ท.ดนัย  ใจกลํ่า รอง ผกก.ป.สภ.เสริมงาม จว.ลําปาง ภ.๕
25 พ.ต.ท.อุทัย  คําแสน รอง ผกก.ป.สภ.งาว จว.ลําปาง ภ.๕
26 พ.ต.ท.ประทีป  ใจจิต สวป.สภ.เมืองลําปาง ภ.๕
27 พ.ต.ท.มานพ  ใจอุ่น สวป.สภ.เมืองแพร่ ภ.๕
28 พ.ต.ท.ชาญชัย วีระ สว.อก.สภ.แม่สอด จว.ตาก ภ.๖
29 พ.ต.ท.หญิง วาสุกาญจน์ เดชาโชคฐิติวัฒน์ สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.๖
30 พ.ต.ท.สุวิทย ์ นวนจร รองผกก.กก.สส.ภ.จว.กําแพงเพชร ภ.๖
31 พ.ต.ท.สุเมธ สุนะ สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.๖
32 พ.ต.ท.เข็มชาติ ประจง รองผกก.ป.สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.๖
33 พ.ต.ท.ไพบูลย์ กาศอุดม รองผกก.ป.สภ.เมืองสุโขทัย ภ.๖
34 พ.ต.ท.บุญญสิทธิ์ สุนทร รอง ผกก.ป.สภ.วชิรบารมี จว.พิจิตร ภ.6
35 พ.ต.อ.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี ภ.๗
36 พ.ต.อ.ทรงเกียรติ ไหลทวี พงส.ผทค.ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.๗
37 พ.ต.อ.ไชยา สงวนจีน พงส.ผทค.สภ.เมืองนครปฐม ภ.๗
38 พ.ต.ท.นุชิต จาละ รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.๗ ภ.๗
39 พ.ต.ท.สําราญ กล่ันมา รอง ผกก.สส.๑ บก.สส.ภ.๗ ภ.๗
40 พ.ต.ท.อุดมสิน ศรีเจริญ สว.ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๗ ภ.๗
41 พ.ต.ต.วัฒนพงศ์ พรหมจันทร์ อาจารย์ (สบ ๒) ศฝร.ภ.๗ ภ.๗
42 พ.ต.อ.ภูดิส นรสิงห ์ รอง ผบก.ภ.จว.นศ. ภ.๘
43 พ.ต.อ.ม.ล.พัฒนจักร จักรพันธ์ . ผกก.สภ.กมลา จว.ภก. ภ.๘
44 พ.ต.ท.วัชระ เผือกจันทร์ สวป.สภ.เมือง ชพ. ภ.๘
45 พ.ต.ท.เจษฎา จันทร์พุ่ม สว.จร.สภ.เมือง กบ. ภ.๘
46 พ.ต.ท.กิตติพงศ์ ทองทิพย์ รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 ภ.๘
47 พ.ต.อ.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบก.ภ.จว.ตรัง ภ.๙
48 พ.ต.อ.ภัสสิษฐ์ ณ โมรา ผกก.ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๙ ภ.๙
49 พ.ต.อ.อเนก ศรีคําอ้าย ผกก.สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา ภ.๙
50 พ.ต.ท.ภนภัค ภานุเดชากฤษ รรท. รอง ผกก.ป.สภ.ปาดังเบซาร์ ภ.๙
51 พ.ต.ท.วาทิน สงเคราะห์ สว.ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๙ ภ.๙
52 พ.ต.ท.สําเร็จ ใจเอื้อ สว.ปพ.บก.สส.ภ.๙ ภ.๙
53 พ.ต.อ.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง ผบก.สปพ. น.
54 พ.ต.อ.สรรค์พิสิฐ แย้มเกษร ผกก.กองกํากับการศูนย์รวมข่าว น.
55 พ.ต.ท.ชูชาติ               มีแสง                   สว.ชุดปฏิบัติการท่ี๔ น.
56 พ.ต.ต.มานะ จันทร์ลาด           สว.งานธุรการ น.
57 พ.ต.ท.ระวีโรจน์   เปล่งศรียศ     รอง ผกก.สายตรวจ๑๙๑ น.
58 พ.ต.อ.ดร.อมรฤทธิ์ คชกูล ผศ.(สบ ๔) คณะตํารวจศาสตร์ รร.นรต. รร.นรต.

รายชื่อผู้จัดทํา : บทท่ี ๓ ความรู้ท่ีสนับสนุนงานป้องกันและปราบปราม
ยศ ชื่อ - นามสกุล
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ลําดับ ตําแหน่ง หน่วยงาน

1 พ.ต.อ.ณฐัพล ศุกระศร รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ภ.๑
2 พ.ต.อ.ศุภากร ผิวอ่อน ผกก.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี ภ.๑
3 พ.ต.ท.ธีรวัจน์ ขจรเกียรติภาส รอง ผกก.ป.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี ภ.๑
4 พ.ต.ท.กฤษฏาพร ปานโปร่ง รอง ผกก.ป.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี ภ.๑
5 พ.ต.ท.อุดมการณ์ คงจีระ รอง ผกก.ป.สภ.ธญับุรี จว.ปทุมธานี ภ.๑
6 พ.ต.ต.ศราวุฒิ ภู่ทอง สวป.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี ภ.๑
7 พ.ต.ท.สุรพงค์  ธรรมพิทักษ์ รอง ผกก.ป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ ภ.1
8 พ.ต.ท.กุลชาต กุลชัย รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.2 ภ.๒
9 พ.ต.ท.ธาวิน สุขพูล สว.กก.สส.1 บก.อก.ภ.2 ภ.๒

10 พ.ต.ท.มุฮัมหมาดหานาฝี นุ่งอาหลี สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.2 ภ.๒
11 พ.ต.ท.นิทัศน์ แหวนประดับ สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.2 ภ.๒
12 ร.ต.อ.อมร เจียรักสุวรรณ์ สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.2 ภ.๒
13 พ.ต.ท.คณาวุฒิ   ใบลี รอง ผกก.ป.สภ.สนม จว.สุรินทร์ ภ.3
14 พ.ต.ท.สินธุ ซันไพบูลย์ รอง ผกก.ป.สภ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ ภ.3
15 พ.ต.ท.ธีรพล ยมนา รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอํานาจเจริญ ภ.3
16 พ.ต.ท.วิศนุ   กรใหม่ รอง ผกก.ป.สภ.พนา จว.อํานาจเจริญ ภ.3
17 พ.ต.ท.คําพันธ์ ไชยโกฎิ สวป.สภ.สําโรง จว.อุบลราชธานี ภ.3
18 พ.ต.อ.ธนชาติ รอดคลองตัน รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี ภ.4
19 พ.ต.อ.ถนอมสิทธิ์   วงษ์วิจารณ์ ผกก.สภ.หนองเรือ  จว.ขอนแก่น ภ.4
20 พ.ต.อ.ฉกาจน์   เทียมวงศ์ ผกก.สภ.วังสามหมอ  จว.อุดรธานี ภ.4
21 พ.ต.ท.ธนภณ   เกษมแสง สวป.สภ.วาริชภูมิ จว.สกลนคร ภ.4
22 พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์   ไพคํานาม รอง  ผกก.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.4 ภ.4
23 พ.ต.อ.สิโรฒม์ ภาคพิชเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.ลําปาง ภ.๕
24 พ.ต.ท.ดนัย  ใจกลํ่า รอง ผกก.ป.สภ.เสริมงาม จว.ลําปาง ภ.๕
25 พ.ต.ท.อุทัย  คําแสน รอง ผกก.ป.สภ.งาว จว.ลําปาง ภ.๕
26 พ.ต.ท.ประทีป  ใจจิต สวป.สภ.เมืองลําปาง ภ.๕
27 พ.ต.ท.มานพ  ใจอุ่น สวป.สภ.เมืองแพร่ ภ.๕
28 พ.ต.ท.ชาญชัย วีระ สว.อก.สภ.แม่สอด จว.ตาก ภ.๖
29 พ.ต.ท.หญิง วาสุกาญจน์ เดชาโชคฐิติวัฒน์ สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.๖
30 พ.ต.ท.สุวิทย ์ นวนจร รองผกก.กก.สส.ภ.จว.กําแพงเพชร ภ.๖
31 พ.ต.ท.สุเมธ สุนะ สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.๖
32 พ.ต.ท.เข็มชาติ ประจง รองผกก.ป.สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.๖
33 พ.ต.ท.ไพบูลย์ กาศอุดม รองผกก.ป.สภ.เมืองสุโขทัย ภ.๖
34 พ.ต.ท.บุญญสิทธิ์ สุนทร รอง ผกก.ป.สภ.วชิรบารมี จว.พิจิตร ภ.6
35 พ.ต.อ.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี ภ.๗
36 พ.ต.อ.ทรงเกียรติ ไหลทวี พงส.ผทค.ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.๗
37 พ.ต.อ.ไชยา สงวนจีน พงส.ผทค.สภ.เมืองนครปฐม ภ.๗
38 พ.ต.ท.นุชิต จาละ รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.๗ ภ.๗
39 พ.ต.ท.สําราญ กล่ันมา รอง ผกก.สส.๑ บก.สส.ภ.๗ ภ.๗
40 พ.ต.ท.อุดมสิน ศรีเจริญ สว.ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๗ ภ.๗
41 พ.ต.ต.วัฒนพงศ์ พรหมจันทร์ อาจารย์ (สบ ๒) ศฝร.ภ.๗ ภ.๗
42 พ.ต.อ.ภูดิส นรสิงห ์ รอง ผบก.ภ.จว.นศ. ภ.๘
43 พ.ต.อ.ม.ล.พัฒนจักร จักรพันธ์ . ผกก.สภ.กมลา จว.ภก. ภ.๘
44 พ.ต.ท.วัชระ เผือกจันทร์ สวป.สภ.เมือง ชพ. ภ.๘
45 พ.ต.ท.เจษฎา จันทร์พุ่ม สว.จร.สภ.เมือง กบ. ภ.๘
46 พ.ต.ท.กิตติพงศ์ ทองทิพย์ รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 ภ.๘
47 พ.ต.อ.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบก.ภ.จว.ตรัง ภ.๙
48 พ.ต.อ.ภัสสิษฐ์ ณ โมรา ผกก.ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๙ ภ.๙
49 พ.ต.อ.อเนก ศรีคําอ้าย ผกก.สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา ภ.๙
50 พ.ต.ท.ภนภัค ภานุเดชากฤษ รรท. รอง ผกก.ป.สภ.ปาดังเบซาร์ ภ.๙
51 พ.ต.ท.วาทิน สงเคราะห์ สว.ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๙ ภ.๙
52 พ.ต.ท.สําเร็จ ใจเอื้อ สว.ปพ.บก.สส.ภ.๙ ภ.๙
53 พ.ต.อ.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง ผบก.สปพ. น.
54 พ.ต.อ.สรรค์พิสิฐ แย้มเกษร ผกก.กองกํากับการศูนย์รวมข่าว น.
55 พ.ต.ท.ชูชาติ               มีแสง                   สว.ชุดปฏิบัติการท่ี๔ น.
56 พ.ต.ต.มานะ จันทร์ลาด           สว.งานธุรการ น.
57 พ.ต.ท.ระวีโรจน์   เปล่งศรียศ     รอง ผกก.สายตรวจ๑๙๑ น.
58 พ.ต.อ.ดร.อมรฤทธิ์ คชกูล ผศ.(สบ ๔) คณะตํารวจศาสตร์ รร.นรต. รร.นรต.

รายชื่อผู้จัดทํา : บทท่ี ๓ ความรู้ท่ีสนับสนุนงานป้องกันและปราบปราม
ยศ ชื่อ - นามสกุล
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ลําดับ ตําแหน่ง หน่วยงาน

1 พ.ต.อ.นฤนาท พุทไธสง  ผกก.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี ภ.๑
2 พ.ต.ท.จักรพันธ์ ธูปะเตมีย ์ พงส.ผนก.สภ.พระนครศรีอยุธยา ภ.๑
3 พ.ต.ต.อนวัช คงคะสินธุ์   ผบ.ร้อย สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ ภ.๑
4 พ.ต.ต.วิญญู แจ่มใส   สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1   ภ.๑
5 พ.ต.อ.วรากร อยู่อย่างไท ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.2 ภ.๒
6 พ.ต.ท.โสฬส เอี่ยมสะอาด รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.2 ภ.๒
7 พ.ต.ท.สุริยะ โพธิ์ทองนาค สว.ปพ.บก.สส.ภ.2 ภ.๒
8 พ.ต.ท.นฤพนธ์   กรุณา สว.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว ภ.๒
9 พ.ต.ท. ธนพันธ์   จันทร์เทพ สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี ภ.๒

10 พ.ต.ท.เดชวุฒ ิ คงสิม รอง ผกก.ป.สภ.เขื่องใน จว.อุบลราชธานี ภ.3
11 พ.ต.ท.ชยากร เทศะบํารุง รอง ผกก.ป.สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.3
12 พ.ต.ท.กิตติชนม์ จันยะรมน์ สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี ภ.3
13 พ.ต.ต.วีระจักร์   จรรยากรณ์ สวป.เมืองศรีสะเกษ ภ.3
14 พ.ต.ท.ชัชนันต์   พรบุตร สวป.สภ.ปลาค้าว จว.อํานาจเจริญ ภ.3
15 พ.ต.ต.รวีพันธ์   ปุยะติ สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ ปรก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.3
16 พ.ต.อ.ภาสกร สถิตยุทธการ รอง ผบก.ศฝร.ภ.4 ภ.4
17 พ.ต.อ.จํารัส ไชยศักด์ิ ผกก.สภ.เปือยน้อย จว.ขอนแกน่ ภ.4
18 พ.ต.อ.อรรคพงศ์   พิมลศิริ ผกก.สภ.บ้านผือ  จว.อุดรธานี ภ.4
19 พ.ต.อ.พยุงศักด์ิ นามวรรณ ผกก.กก.ปพ.บก.สส.ภ.4 ภ.4
20 พ.ต.ท.จิรวิทย์ ปานยิ้ม รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสกลนคร ภ.4
21 พ.ต.ท.อนุศักด์ิ ศักดาวัชรานนท์ รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.4 ภ.4
22 พ.ต.อ.อัยยรัช  กมลรัตนา ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.5 ภ.๕
23 พ.ต.ท.พิศิษฐ์  หอมสินธ์ รอง ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.5 ภ.๕
24 พ.ต.ท.ประชุม  ผู้ผ่อง ผบ.ร้อย (สบ 2) ฝ.ปค.และการฝึก ศฝร.ภ.5 ภ.๕
25 พ.ต.ต.สุวิทย์  ท่ังกลํ่า ผบ.ร้อย (สบ 2) ฝ.ปค.และการฝึก ศฝร.ภ.5 ภ.๕
26 ร.ต.อ.อาคม   แดงสน่ัน รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 ภ.๕
27 ร.ต.ท.ประเสริฐ มีมานะ ผบ.มว.ฝ่ายปกครองฯ ภ.๕
28 ร.ต.อ.ดร.จํารัส ปานฟัก อาจารย ์(สบ ๑ ) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๖ ภ.๖
29 พ.ต.ท.วุฒิชัย   ทองงามขํา รองผกก.ป.สภ.แม่เปิน ภ.๖
30 พ.ต.ต.บัณฑิต   ทาเกตุ สวป.สภ.วัดโบสถ์ ภ.๖
31 พ.ต.ท.ศุภวัฒน์   ศรีชัยชนะ รองผกก.ป.สภ.ท่าสองยาง ภ.๖
32 พ.ต.ท.ปพน   แสวงวิทย์ สวป.สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.๖
33 พ.ต.ท.หญิง สมศรี องค์สุริยานนท์ อาจารย์ ( สบ ๓ ) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๖ ภ.๖
34 พ.ต.อ.ภัทรชัย กอสนาน ผกก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.๗
35 พ.ต.ท.ศุภมิตร สุขเจริญ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.๗
36 พ.ต.ท.โชคชัย เนียลเซ็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี ภ.๗
37 พ.ต.ท.เดชศักดา แต้มรุ่งเรือง สวป.สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม ภ.๗
38 พ.ต.ท.ไชยศ มุกดาหาญ รอง ผกก.ป.สภ.นครชัยศรี  จว.นครปฐม ภ.๗
39 พ.ต.ท.กรกฎ  โปชยะวณิช รอง ผกก.ป.สภ.บางเลน จว.นครปฐม ภ.๗
40 พล.ต.ต.สุทัศน์ ชาญสวัสด์ิ ผบก.ศฝร.ภ.8 ภ.๘
41 พ.ต.อ.เสริมศักดิ พ่วงพิศ ผกก.สส.ภ.จว.ชพ. ภ.๘
42 พ.ต.อ.สุริยา รัตนกาญจนพันธ์ ผกก.สภ.คีรีรัฐนิคม ภ.๘
43 ร.ต.อ.นัฐวุฒ ิ หนูทอง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชพ. ภ.๘
44 ร.ต.อ.จเร ชูแก้ว รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชพ. ภ.๘
45 พ.ต.อ.อดิพัฒน์ กรึงไกร ผกก.สภ.ท่าแพ จว.สตูล ภ.๙
46 พ.ต.อ.อนุรุธ อิ่มอาบ ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.๙ ภ.๙
47 พ.ต.ท.กุศล มณีรัตน์ สว.สส.สภ.ตะโหมด ภ.๙
48 พ.ต.ท.ขันติ สังสะนา สว.สส.ภ.จว.พัทลุง ภ.๙
49 พ.ต.ท.นาถพล บุญสนิท รอง ผกก.สส.ภ.จว.พัทลุง ภ.๙
50 พ.ต.ท.พรชัย เกื้อเม่ง สว.สส.สภ.ควนโดน จว.สตูล ภ.๙
51 ร.ต.อ.นภดล ดิเรกวัฒนสาร สวป.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา ภ.๙
52 พ.ต.อ.สมนึก น้อยคง รอง ผบก.น.5 น.
53 พ.ต.ท.สรายุทธ   อรุณฉาย สว.งานแผน/สนับสนุน อคฝ. น.
54 พ.ต.ท.ธนเดช ธีนาคา สวป.สน.ท่าช้าง น.
55 พ.ต.ต.นฤพล ทิพย์ชิต ผบ.ร้อย ปจ.ท่ี2 น.
56 พ.ต.ต.จตุพร   พลภักดี สวป.สน.พญาไท น.
57 พ.ต.อ.ก้องปิติ อ่อนมาก ผศ.(สบ ๔) คณะตํารวจศาสตร์ รร.นรต. รร.นรต.

ยศ ชื่อ - นามสกุล
รายชื่อผู้จัดทํา :  บทท่ี ๔ ยุทธวิธีตํารวจในการป้องกันและปราบปราม

ลําดับ ยศ ช่ือ นามสกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน
1 พ.ต.อ.สังวาล ฤกษ์ศรีลักษณ์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.1 ภ.๑
2 พ.ต.อ.สง่า ธีรศรัณยานนท์  ผกก.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ ภ.๑
3 พ.ต.ท.ประเสริฐ บัวขาว รอง ผกก.ป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ ภ.๑
4 พ.ต.ท.รัชเดช มูลมานัส สวป.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ ภ.๑
5 พ.ต.ท.อนุชา แสงดี สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ภ.๑
6 พ.ต.อ.นิพนธ์ พานิชเจริญ ผกก.แสนภูดาษ ภ.๒
7 พ.ต.ท.สมยา ด้วงเล็ก รอง ผกก.ป.สภ.บ่อไร่ ภ.๒
8 พ.ต.ท.จิรวัสส์ เช้ือจันทร์อัตถ์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.๒
9 พ.ต.ต.ชวริน วงศ์ชิตะภา สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 ภ.๒

10 พ.ต.ท.ปรีชา อรัญญิก รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.3
11 พ.ต.ท.พัฒนกุล บุญหลาย รอง ผกก.ป.สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา ภ.3
12 พ.ต.ท.คํานวณ บ่ายกระโทก รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.3
13 พ.ต.ท.เข็มชาติ กระจ่างจันทร์ สวป.สภ.กันทรลักษณ์ จว.ศรีสะเกษ ภ.3
14 พ.ต.อ.สุภากร คําสิงห์นอก รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4
15 พ.ต.อ.สรรธาน อินทรจักร์ ผกก.สภ.ประจักษ์ศิลปาคม จว.อุดรธานี ภ.4
16 พ.ต.ท.บุญธรรม หงษาวงษ์ รอง ผกก.ป.สภ.พรเจริญ จว.บึงกาฬ ภ.4
17 พ.ต.ท.ทวีศักด์ิ   รักษาศีลป์ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านดุง จว.อุดรธานี ภ.4
18 พ.ต.อ.ชัชวรินทร์  บุนนาค ผกก.สภ.แม่ทะ จว.ลําปาง ภ.๕
19 พ.ต.อ.พิศุปกรณ์  น้อยปักษา ผกก.สภ.เกาะคา จว.ลําปาง ภ.๕
20 พ.ต.ท.จํารัส  โพธิยอด รอง ผกก.ป.สภ.บ้านเสด็จ จว.ลําปาง ภ.๕
21 พ.ต.ท.สันติ  แก้วอินต๊ะ รอง ผกก.ป.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ภ.๕
22 พ.ต.ท.อรรณพ  เลิศสุวรรณ รอง ผกก.ป.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ภ.๕
23 พ.ต.ท.ปติพงศ์ คิสาลัง สวป.สภ.เมืองกําแพงเพชร ภ.๖
24 พ.ต.ท.หญิง วีณา มโนหม่ันศรัทธา อาจารย์ (สบ ๒) ศฝร.ภ.๖ ภ.๖
25 พ.ต.อ.ธนู ฮวบประเสริฐ ผกก.สภ.บ่อพลอย จว.กาญจนบุรี ภ.๗
26 พ.ต.อ.สุรศักด์ิ ปิ่นทอง ผกก.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม ภ.๗
27 พ.ต.ท.เทอดเกียรติ วงศาโรจน ์ สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี ภ.๗
28 พ.ต.อ.อดิษร ตันเพชรทองกุล รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 ภ.๘
29 พ.ต.อ.ประสิทธ์ิ เผ่าชู ผกก.สภ.ชะอวด จว.นศ. ภ.๘
30 พ.ต.อ.ชัยสิทธ์ิ สิทธิชัย ผกก.สภ.นาสัก จว.ชพ. ภ.๘
31 พ.ต.ท.สุนทร จิระโร สวป.สภ.เมือง ชพ. ภ.๘
32 พ.ต.ท.ชัยสิทธ์ิ ตรีโชติ สวป.สภ.คลองท่อม จว.กบ. ภ.๘
33 พ.ต.อ.เธียร บาลทิพย์ ผกก.สภ.ควนโดน จว.สตูล ภ.๙
34 พ.ต.อ.อรุณ กุลสิรวิชย์ ผกก.สภ.ระโนด จว.สงขลา ภ.๙
35 พ.ต.อ.เอกกฤต วิริยะภาพ ผกก.สภ.สะท้อน จว.สงขลา ภ.๙
36 พ.ต.อ.ภาดล ประภานนท์ รอง ผบก.น.๙ น.
37 พ.ต.อ.ทรงพล วัธนะชัย รอง ผบก.น.๑ น.
38 พ.ต.อ.เชวงศักด์ิ สินสูงสุด ผกก.สน.สายไหม น.
39 พ.ต.ท.สําเริง ส่งเสียง รอง ผกก.ดส. น.
40 พ.ต.ท.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ สว.สส.สน.วังทองหลาง น.
41 พ.ต.ท.ทัชชกร  ภูวดิษยคุณ ผศ.(สบ ๓) คณะตํารวจศาสตร์ รร.นรต. รร.นรต.

รายช่ือผู้จัดทํา : บทที่ ๕ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปราม



- 187 -

ลําดับ ยศ ช่ือ นามสกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน
1 พ.ต.อ.สังวาล ฤกษ์ศรีลักษณ์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.1 ภ.๑
2 พ.ต.อ.สง่า ธีรศรัณยานนท์  ผกก.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ ภ.๑
3 พ.ต.ท.ประเสริฐ บัวขาว รอง ผกก.ป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ ภ.๑
4 พ.ต.ท.รัชเดช มูลมานัส สวป.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ ภ.๑
5 พ.ต.ท.อนุชา แสงดี สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ภ.๑
6 พ.ต.อ.นิพนธ์ พานิชเจริญ ผกก.แสนภูดาษ ภ.๒
7 พ.ต.ท.สมยา ด้วงเล็ก รอง ผกก.ป.สภ.บ่อไร่ ภ.๒
8 พ.ต.ท.จิรวัสส์ เช้ือจันทร์อัตถ์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.๒
9 พ.ต.ต.ชวริน วงศ์ชิตะภา สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 ภ.๒

10 พ.ต.ท.ปรีชา อรัญญิก รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.3
11 พ.ต.ท.พัฒนกุล บุญหลาย รอง ผกก.ป.สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา ภ.3
12 พ.ต.ท.คํานวณ บ่ายกระโทก รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.3
13 พ.ต.ท.เข็มชาติ กระจ่างจันทร์ สวป.สภ.กันทรลักษณ์ จว.ศรีสะเกษ ภ.3
14 พ.ต.อ.สุภากร คําสิงห์นอก รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4
15 พ.ต.อ.สรรธาน อินทรจักร์ ผกก.สภ.ประจักษ์ศิลปาคม จว.อุดรธานี ภ.4
16 พ.ต.ท.บุญธรรม หงษาวงษ์ รอง ผกก.ป.สภ.พรเจริญ จว.บึงกาฬ ภ.4
17 พ.ต.ท.ทวีศักด์ิ   รักษาศีลป์ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านดุง จว.อุดรธานี ภ.4
18 พ.ต.อ.ชัชวรินทร์  บุนนาค ผกก.สภ.แม่ทะ จว.ลําปาง ภ.๕
19 พ.ต.อ.พิศุปกรณ์  น้อยปักษา ผกก.สภ.เกาะคา จว.ลําปาง ภ.๕
20 พ.ต.ท.จํารัส  โพธิยอด รอง ผกก.ป.สภ.บ้านเสด็จ จว.ลําปาง ภ.๕
21 พ.ต.ท.สันติ  แก้วอินต๊ะ รอง ผกก.ป.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ภ.๕
22 พ.ต.ท.อรรณพ  เลิศสุวรรณ รอง ผกก.ป.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ภ.๕
23 พ.ต.ท.ปติพงศ์ คิสาลัง สวป.สภ.เมืองกําแพงเพชร ภ.๖
24 พ.ต.ท.หญิง วีณา มโนหม่ันศรัทธา อาจารย์ (สบ ๒) ศฝร.ภ.๖ ภ.๖
25 พ.ต.อ.ธนู ฮวบประเสริฐ ผกก.สภ.บ่อพลอย จว.กาญจนบุรี ภ.๗
26 พ.ต.อ.สุรศักด์ิ ปิ่นทอง ผกก.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม ภ.๗
27 พ.ต.ท.เทอดเกียรติ วงศาโรจน ์ สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี ภ.๗
28 พ.ต.อ.อดิษร ตันเพชรทองกุล รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 ภ.๘
29 พ.ต.อ.ประสิทธ์ิ เผ่าชู ผกก.สภ.ชะอวด จว.นศ. ภ.๘
30 พ.ต.อ.ชัยสิทธ์ิ สิทธิชัย ผกก.สภ.นาสัก จว.ชพ. ภ.๘
31 พ.ต.ท.สุนทร จิระโร สวป.สภ.เมือง ชพ. ภ.๘
32 พ.ต.ท.ชัยสิทธ์ิ ตรีโชติ สวป.สภ.คลองท่อม จว.กบ. ภ.๘
33 พ.ต.อ.เธียร บาลทิพย์ ผกก.สภ.ควนโดน จว.สตูล ภ.๙
34 พ.ต.อ.อรุณ กุลสิรวิชย์ ผกก.สภ.ระโนด จว.สงขลา ภ.๙
35 พ.ต.อ.เอกกฤต วิริยะภาพ ผกก.สภ.สะท้อน จว.สงขลา ภ.๙
36 พ.ต.อ.ภาดล ประภานนท์ รอง ผบก.น.๙ น.
37 พ.ต.อ.ทรงพล วัธนะชัย รอง ผบก.น.๑ น.
38 พ.ต.อ.เชวงศักด์ิ สินสูงสุด ผกก.สน.สายไหม น.
39 พ.ต.ท.สําเริง ส่งเสียง รอง ผกก.ดส. น.
40 พ.ต.ท.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ สว.สส.สน.วังทองหลาง น.
41 พ.ต.ท.ทัชชกร  ภูวดิษยคุณ ผศ.(สบ ๓) คณะตํารวจศาสตร์ รร.นรต. รร.นรต.

รายช่ือผู้จัดทํา : บทที่ ๕ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปราม



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้ร�ชก�ร

ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก 

รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น

คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน 

เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง

ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น

ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 ๑) มีภ�วะผู้นำ�

 ๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น

 ๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น

 ๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�

 ๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ

 ๖) ต้องรู้จักชม

 ๗) ต้องเสียสละ

 ๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี

 ๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน

๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น

๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน

๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�

๑๓) ก�รประส�นง�น

๑๔) ก�รบริห�รเวล�

๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.

๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT

๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง

๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ
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