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ZI rJl U ~y;~i1ll VI'rl:hJ ~'fJ rll~ Ln (11LVI Vl~ lUU ~ 1...1[;111(I ~'El:n';'jVlll~:::V11Y'liJ~u

4. ' U'rl:.:1i'El'lJ~Yl'El'l~u1uu1L'1ru~1U&JI71'll'ElU ~.:)

fll"j'j rn,' tI~IU1;llltI~"o ~l~lJ~U fl'111 iJ':)l U~1VI'L.h 'llltJ l'I1')9 ~~ 'fJ ",.hl1'1U'El'i,'11~1V11iltl~n'UU'.i'1UU n J.J

~'1V1U1.:)"1ulJ 'El-lnu un uu l1JJ II f{:':1X 1V1Ul'.?l.C1111vh1'191i1'El1u

5 U"',,,iJ'l,Jmrui;'i1'U'Jlu l'Jili m,nUU m"~UUu

~'1Jll9Jjtl 11"l-U1tJ ~lUUntl,J'n'\ llWllnl'JVI'J'19 1,~tJVilV'l1~~d-!V1'V'1ntI1:::r.hril,)':llttli1'j,)9 L~i1

9t'1UU vln~ 1:1 l?)nl1ru'?i1A'rw Y\1tl~'l~ A'"l'JUUVln 11l1l'J'19Zl'uU 1U1:':Vl11'l'El'ElnVl111Ol lUU~U €' ;
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n11{~~1a~11~lnau~

1Ul'lm\llih'.i1~URnn~I'lm\lIii1'.i'1.~lJfi'.i<i1l!1'ilLjj'il~

LL~~~milIii111~lJfil'11U1~1my
~ltJ!il1'J9jCltJtWl dJtA~lUVlj,)9~iJfl'Jl}.J'i\hflrylnni1Vlih~r:;~ulVlVlllfl:;tLntfrIJvnvh~1

~Lii~~u1uL;j'tl~;;ULL~"A1U~~nlnJ~u1i~'tl~~18~J1~~1" 11 \i,j~U1i~l~LL~1Jn1J~Jl~

1. Flru;m=:ttu::"ll'El'l~1tlt9l'i,)~'int.l'lJ~

1.1 ~18~11~1n8u~1';; 1'tl" ~1,j. dJuqmu~~ (18n~1 "1X1"nh~18m1~ Vl1'tl

~'fltJl'JJ 20"

1. 3 ~ltll1l'j''J'"I'HliJUvl9:;tilll-1iJ1Yl'rJ flldn1[]~V1~'r)1Jl(;Jfl'fJl71l'1fll

1.4 1':'iJ~:~wl1JuYin'lJ1J~1'EltlV1120 U'j':;r.i'l1n~ltJVl1,)9Ylnfl'W L~re)1JuYimVlVlnlHJ

"'1-.11~lnVl;ul 'U1:;Vl~1-.ltl5u"i"n!I~Llf{:;Fl'11UuVinL Vllilnljnf~lf1C\J~lRVI;u1uVl,[)-.1~.jh"jlA~,JJi''1EJ

1.5 L~'tll'iLVI~Lii~~U~18~Jl~1n81J;1~L';;'l1J~";;'tl"~1~11n1,jn~uL l-1~1JiViu

LL~"e111,jli"~Lii~Ll-1~1~8L11~~~
2. nl'i4'U1'i.'ht:JVl'.l1~LLfl::nT·itJli~

2.1 1un1[i1~~mil,h11~1~l'i 1'tl" ~1,j. 4 U181';;",~ 1'tl" ~1,j.3 1J'18LU1JVl1",,'h
~1tJVl1,)91uL'lJlwI{J.J"ilU lVCl:::~''EJ-.1~'1tl. ~n 1 UltJ 1~dJulT(n''1U1'i''lltJlYl1'19vil1Jfl1VltJFl'11~r.nj'"nn

",1~L,j~81JVI'11.1L~8un1.11,j

2.2 hn1Oj~~nli1~'111~1~i1 "'" ~1,j. 3 U'18 1,;;qu~iluUC\!'lI1ii~lHll'1",~
lil~-.1r.nn~~U}.Jl'i"lUU'l'l\fl..lli1fl';j'U 11 Ultl VllnhHJrh~"j 1'rl--l ~')tl. :lJl\;'1.Uu~ti'..Ih1f111J 4 'L.\1U 1if~Vl
'i'l'l1J l'lh.J.~'1V11.~1\;'1.1tlWl'j''1~1 UL"lJM"JlJ.J"l1uJl'ltl

2.3 11Jmru~~miJ';"1~'l~~1'tl" ~1,j. hJ,ii8""''tl~9"",~Luu1Xlm:i'1~'18m19

~1tl1'E)r.WJJ 201,;;' 'i'l'1u. ~~l~'nnA(rJl~'FJn m.l'l. Vl1'E) '"1.'i'l,[i).tlll1~ ~nfl'11d-mUn~"'mLillL'")nuu

vl'JVnJT£"llEJl:'ITJ'''j ~~}rtlhlE.wJ:j' LO vl'wii'lJ!

Llt1~

30 U1V1 l~'E)hi·liiLn('\'1i'E:J-.1r)l~J::;'v1r)'I-.1

2.4 n"",~~18m19Jnm,j~LU 1 ~e" (8
f1"ltl[>l'S'J'"Hih~ ··lluL'IllwlJ.J.J"l1U l J'tlU

3. nl'iFl'1UA:lJn'"l'jtllju~

3.l 1X'1V1Ulf11'iJl'l1'l9V11'[]1m ..wn 20

"1t1"1 lyj1Jl!lJ''l9A'11lJl1'iJU~'tHJ

08.00 U

3,3 ,x':lVlUl1l1tJl'l1'19V11tlftlWrl1 20 ~.1I11\J~'jJn 00,01-

~1,j. J118Lu 09.00 l! LUU,j1"9'1'1n:Jl!www.wutthi.com



m5<\'~~lVIil51~LL,,"m5tJij1J&i
1.1 nlS'qv1l'lhl'JT1~9~t:J~Vl~~ 2<1 -5''J1J.J-1 ~~:lJ~-lll~l')fll 08.00 U.

1.2 1unHi1~mi1,,h,091~i1 ~ol1. lL~i1,~" ~ol1. Li'i"" 1 U1" Hi ~ol1. LiilL1>
~n9ihu LL""1.11nhJi1~1t1. l-\1ili1lL~1~~ll.n,n11liu~l-\i.h~1<1;1iiL~iln ~.~. l-\j'~ 9.~.~.
~i1m11~ Ll""i1AOllJLl-\~l"~~ 1 U1U LiilL1HUU"1l-\th~lUm19>nUULii 1~u1iiLiilLO'
II1JLtI~m.lnUml~"" 24 ioh"

1.3 lwnHuYi~tl1Ul'ilS''j91V1ij H}-.1~'JtJ. 2 Ult.J 1~9vH'iill'):n.J~Vlfl~ 24 .n')1J.J,J

fU~V1"D'tJUl'11,)9~;J·lW'lJVl1J.J"IlUllfl:;U'Dn'lpJ"llU (vilUflvh'l1)

1.4 1unHu~~n1i1,,h,091~i1 ,~" ~OU. 3 U1V 1ii9~ ,~, ~lU. 2 U1"
vilt-nXl~dJui1')VrUl~ltJ[P1'i')"H'lJVl"llJ-JlIU 9Vl\-llI\,):l(;,J~(1liil:; 24 .n')13-J-1 fin 1 W18 lvrlth...ll~Tvnll
?II tJ(f]J'"J9vhu'tl 1m tJA{U~91 J f14l f.J~VI\tJ~ El'W'vlJ-!'U \~uunu 1 tJ il'lc1 rU~')vnll~IEJl?lJ,)9"J! J.J'lJu"'l:::m 'tJ'l

Vlj"J9~LlVl..J'V~rll~fhrv~ll(:.J~V1·~'Ehl?1'HJ(011,)9'HHJUt'1 Yi'~Vl1u 'll'W. 'i'lJl.'Euihl'l ll'&'l~ 'i'lJl.'El."lI1..•nl?lhH~

(8 i1hN) ,,"""i.iil"~"'~"" 1 'illJ
1.5 nl'jVl:r'191'Wl"lllWQ~'Il'U Ufi:;u'tJm'lJVI"J!~J"lIU (lPl1U'if'lVll-11) Ml1JiJ'fJ 1.2 LVi'!:; 1.3

l\.ml'ifl::;1ul~,,:j,)V1l.hfl1EJl?l1,)9V11ilr'EltJl')'j 20 Vln9~llV1.,'JVJn1u lUl'1'i'lln'rll.,'J1u 1 'f'f)U n'rll-Jfiu 1

'ffJU dJum.h-JUfltJ ~lVlfUl,)~l~~Vl~1Jl,xfl'fln{1n3-JVhu~ lV1tJ1V19{1l'villl[;J'Lml'fVlr,)"lV\~Lhuu~::

~llJ~~~1l.J1m~,o91Ji\ ULL~"""U"~ULO"UnU111L~il1l.J1iin1,m09'lh.;;~u
2. nl~F1'".11JF1~nl~u.o1Jm

t.~ mt'i~9iunTj'n"l1 ,A'l1'1Vll!1t'il tJf'1j',)"lVl1il1'[HJ~'1'f 2 0 j''1U'f'1lJ Wtl::i'1 ~tleJJ.'ln1:1

tl:ou~'ll il.,'J~l EJVl'J19'1 n"llU(?) 1 ur-J~ Ci)J1.,\1:11 t.F!l'Ul1'1 ur~~jU.,'JAUU r~rnlVllJ--Ji1vlui\..I'V1nuy!nf;lfJ 1 u YlU Vi
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~
nl'i4'., I'Il£1"W'1'i~ 4'n'i£ll'U £It! iii

rlill; n '1!fru~~'l ~1 EIW1"i')~'in -.rn'itl1'W!J tJ til

1.1 i\l1f.I!7IJ'J'"l'j'()9n'j'tnUmAMr.l,[)~ll~~lfl~'El--1LllI1.11!Vlnln ~Wll;'ilt11.J.n"'~Vl (1<lltJllti1-J)

ll'i'l::':fl'lJJVlJJ'JnU1 ntJl1mntJ

1.2 "1~m199"iffl"n~tlnH\nUn11fl1lnm~9 "nu 1l1'(uU\! n1"~\!u\!cil1fl"
'lClJlL9n" m"Ufl" h~~1~ Lt"nwJ" mjC"n LLUUn11nC"'U lLW\!n1'm~9 ~~~ ~nmc
ci1j,1fu~,,"1~~tJnm[ii"n~1~1«l ii;:i~l

1.3 ~1cm~99n,cou~uiil~""n~'~9~niiu ii",i1~Vl~U~"~'1lJ"n~~~lJ1ii

1.4 ~~'[lV1nUL'I-1l1l ~ltJm,)'"ldr:1'~njtJ'l'UfJtH,j~Ll5LWll-nll~'Elr,j1.Ul"llfil~1Uc:JV1"1l'[)tJV[1'E.l

'lI\1 tJIi1J'19nl~n'j'tJl\H.nlM~UD U{;hn:rl~1) ~1nfl~VllnVllVl~9::':111il-:]~111(1\lVlV! l ~ tJ v11LU unl11. 'U

,1J""if,,rilJu1Ji1emf1
1 ,5 I;'iltJVlJ,)9~1'lJ;:Jlil"il'tlUL'll[?j9~~'El-Jtl5u~£PmJfi'1~>11 UnlJ~VlfW1JJyttlTWVl1'tln'1'j'n9

~'U 1~l~tYJ~'fhlnUl'h'j''191Ul'lJVl~futjC'l"ll'fJU

1.6 r[lr.jnJtnUtJUm"llil-1~ltJmJ,)9 ;-1lth.!"ll,[)-1VI1-.11'[<nnrl'j'9:-;~'tl-1nrhu-11'1JJVlUlmVl

'll~nLnil{l4iiJ'W":h "OCl1tJIW.i''1'Oj I;'iU. ".{1il 'lin.

2. nl'ir.rfil~lE1Ii1'i1r,m~:-:nl'i'l15'lJ'11

2.1 nlJ~Vl'rl'ltlm'j',}9'j'rl~mtll'Wtl1..l[;l1'U 1 1U ~V1 3 t-J~Vl1 fl:::: 8 -n'1L:W-l (00.01-

08.00'W ,08.00-16_00 'W. lVZ;l~16.00-24.00 'Il.)

2. 2 nl'j'~l?lll'l tl[;l'j',)'"l'j'rll.ln1tJ1U tJUM f1'1'J~Vl1~L 1A:Wl::::'b'l:WnU"IJ'U1(11"IJ'i)-:JYi'u~llmfl~

'Illrnul'iTS'1'"l LVI tJ9l?lU u-.1vfu ~~ UUl '1[;1[;11191 ih "vDJ1::::'b'l3J ~-1tfJl'i)-1~9'11ru191nF1'11:w"vnnu tl U"lJ'tl-.J

rul~" l1'il 1,1OU, 111" m' COU"U'1 Llfl ~rh5-:J ~1 j'rJ9':11 jj ~ 'tlvl1 'tlhi~'}1:.1

'2.J llJI111vlT'J9"lI'rN'Cl'lfllJ'1'lrj"fTrl9n'lfl'lUfl'lmvlrl l ,n'"l1J.1'1 l.'irl.ifl'1fnluwl'1lY1J,)"~

(STOP WALK AND TALK) 30 U'Iv]

tI-u 1'\~r1T\tl[i;jflJll~lL'1I'1,K'UJJ L1AC'jn"l'HU lHlTW'~ llfl:::;l'1fnhl"tJm::;~IJlj'r)"Wnllf'l'lljJLmn::;?l~J lUi::;

20 Llt1::::

2.' luv,n 4 -iI,1lJ~~l"e,f1'lm~im
:;:'IWi/1'rifltJ·'r,mf.LJ1~fliltJl"lJIl1[;1j''1'''l1,j·;;njwh9:::;AJ1J 8 'tl'1hI1

H·~. " c·, .·"'''-",~,,r''",,'_L'''';o..•.~"'"-- --------------. __ ._-
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nl~~li1~-.l~(lf1l-.llllunl~ril"vIUVlbLtJunlmfl~f1,)Uf!JJ'll1t1{?]~,)9j(l~nn.nutJUMLlfl:::~1£J{?]J'19

':iTlfJUvl1 ~(;l~'19'f.l£h,,'JiJJ":;1IlJ ~11Jl~[j~9:;i:J't},,'JnUl~fl:::1J'j'lUUnJJi:l1"l!f]Jlnn~J'f.l ~jl~jjU~:';;~Ylfinl'W
..l_ .t:."'

1. ~ClllJ'VlmmUl"lmLLm,;j

W(lnnlr~911rul~li1~-J~llli1-J 1M''W91HU191ni:l-JMUr:::ni:lU vl-Jl1
.1.,1< •••• ""

1.1 V1'V1JJflli1LnV1~~

1.2 U1U~AA~\'hACli

1.3 Yi1JJlIU

1.ll l~U'V1'N19r

1.5 ~bU~tJ'1

1.6 tllU.y;~n'flIMtJ~~fIl..l'f.l~MUlll UU
1.7 '('lr:llU~~~'f.lLl"v1"UJ~ilnlnnli1mVJnlrnf~liJU'EJU{?]'j'ltJ~'E):n1li1lLfl:::Yl1V.ltn~U l-rlU

~lnihlll" 1"I"w·, dJuiiu- ""2. nl~lPlVlm,;jmllvn

2.1 llliitl:::l'llV1Vl'J'J9 1~~li1t#\lWlUli1\lV111J'('lrnUnljru'1Jtl\lll~fl::::yh.l.y;Ufl::::A'111J

\,l-\JJ1:::~~J'l1'f.l\l~(llU~~91lllu 1 1...1 nlrA'1U~JJtlll1 ~lnrjlJ vt\lih ,xfhi1-J~\l11li1fl,)lJJ'('l11Jljr:l1 unlr

U5u~ll~:::ri1~';)lJiT\in:rl~ lu,l'f.lth\lU'f.ltJ~'f.l\l~li1vt,,'J 12 ~ ~'El"rct\ll'lJvWI1'19

2.2 nl'J~li1vf\l~llli1\l f1')j~vH#-.l11At1tJU1'EltJ~\;'l'1tJ\l11J llfl:::\;'l::::li1'1nlunl'Jl1lr'19

2.3 ~llli1-Jv1'i')\l~i1tJufhrJl ","!V1{i1',j'"J~~ 1'lJ{i1li1'i1"~ ~1.l. V1~'fl

~il .'LUJ1m'i'{'lJ'lVl',j~yn1...

2.4 lUHlU 3 l~,(]U

'(]')11 t1jl nn:Wl-\ 1- tl vn 1Jf)'11 JJ\Vi:l--ll ::::?tJJ

3 m'i~m;1u,,",,~~..,1u~"~""LliH
31 ~tl::; 2 l~lJ

31 cJu lU'JUllAIlJ 1)

3.2

lIll.lltl'lVl\l 2 tnt!

mnl~

4. V1l.h~~1t1[Ol~'d~"lIn.l~lrl'j1'"ll?1LLlrl'J

4.1 1~'LJU5:\;'lUl V11'11JJcJ1n5ru1VlS':t-lcJ1'1I?1UYl1'11~\;'lltJV1'j'19vill uunl1um"lJl U

l~'LJl'4'l191n'j'n9ll11'J9"'tltl nf'1J'19mtl1 U

,j.2 [11'('1'11'J('15'19hJ'4'llJJ1Hl1 U{i1119~llfl-J 1~ l'11J,J'),11f)U11'f),1nl1{i1'J':]''l n'J 1'111111:::;-3'11

~ .,I q ••• '"'

"1fl"1 'Mfl,191nY1l~191l1rn9lbfl'1

.,,; .
lUtl,:jl'lUUfl1

l1-1ntl,nUvl'1'\,jUl?llrJVll,)9M~tlr'Elm1J 20 wnu

4,3 lM?lltJlIlr19JI;l9mtllUt.n..lv1f.J~[i)~L'ih~11 00.01-013,00 U.

10

www.wutthi.com



_~lLVl~~lV1fU~:l~Vl~LlV1~~dhJJn 1 ,x~~~~u1 LX ~')",,\'h'i'11tlVlJ,)9v{1~¥~tll'1J 20 f,J5V1~ril'~'1L~ll ')J

l~~1il119ll~~,hl~U~ ~~tl.
4.4 nlJ{J\J'1ri'i'1'ElUfI'11~JlJnlfl'El'l1tlld'El'lmU"lJ'f)'1~~~V1~llVl'llullmfl~~J,ilV11t-1~Ul'1'j'

l~l""t.h~Ut:;~I~tn~ l~lV1til~fUU~'1l1AVJ""j1ll'~IV1ih~uJ:;lOh~rl1i1vht,)9 1tlC-J5lil 00,01-

DB.DDU. luu~'d1"~11'~~U1ii"11-1\r1~1"1il109\-irfl"~m11201u~Ii'~,fu 1n~U~"'!1l1l~U~ ~otl.
1Ull~~~.JU
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~lt.JVln'"l{ihufl

~1U~5~tlU ~nII~"LU1.1n1Hih ~,JtJ 5"~1~1.1
1 J11in'"l1Jil'l~lEHJli'J~[~hU~

1.1 ~18m~9~lU~~n~18 ii~,0nLL5lJ~~~0n~18m~91u~u~j'U~~~flU "nn
iiu~1~ hijj~0n~18~,~91 "",n1 U~fllU~~L"'lJl"~lJ1U"'~U1UJ U1i1 ll~"1';;,~vilii~l;i~Vi~J~uVi

{i]J19'1nVl~LhuLlfl :;DuVint:.Jfl

,OlJvi,HiuuVinm,u,"~lJ
LLfl:;Wlrl~'i'J-Jl1cI11MI nTU'tl.JllUU1'lUtl';f'I~JjJU'J~~Vlfin'11"l~'l~''Uil·l ~L~JJA'11JJ~·~'tl.Jn~:r

cu ~",n~18~,~9Ju 1 iI~8
l.2 1~'ll"It.Jl'I~,)9mlu,(H'1'J,)9~n1u

1'Ufl:; 3 "j~LhU Vl~Lhufl:; 1 Vj~-JAllhl'U Ufl:;A')JrJJ,)911XA:rU~nVl~th'U1Ul"lJl'I1UW"1'Il'L}U

nltJlu 7 1t! l~'EllMYi\..!vimm1nlJru

1.3 H~18m09~lue~n~18~~~nu5uOi",,11~

(i]~')r.;H:;11:WA'11MmJl:;'l1~

2. nli~[PI~lVlJli'J'"lvil1J~

2.1 1M~lvifl:;'l1rrli1m1'J'199"J'l11 tJl'II191UW~'llilUAlilUA~:Wy'!nvi1Ufll'i'JU'U'Eln

2,2 n119"J91U') 'U~1tJl'Il,)9'11'EH'l11tJl?l'.i''19l?ilU'ZiL~fl:::r.hU'1u!J'ilU1'1~ltv\fl::;'Cllt.J~'i'J.J

1UWVl'ri'i'JU1ii~'u'El~ nu ri1~.J ml1,)9 LLvifl:::~r11Ul1i1119 llfl :::'nr11Un1'.i'ru"ll 'El.JLt vifl:::~U ~ L~viL ~'El

u'J:::~Y1fin1~1 unl';fllt}':lIl\Jllfl::: 1iiVluvlm VlVjnl'.i'ru l~fl')~l iifur:J"J'n'i'JUlnUn'Jl'l11tJfl::: 2 l'ilU'Zi

2.3 'l11tJl'I';f'19mllJfl~:Wril~.J 3 Ult! 1ii1Jt.i~'0'n l UltJ 'tltlnl'l'.i'19 2 UltJ 'l'11tJ

l'l119r,hufl~:wrh~-J~,mvi 4 U1tJ~u1tJ 1ii'i'J~~'0'n 2 Ult! "'uml1.fu1ii'rl'Elnl'lJ')r.HilVl11J~~'El~~'0'n

"'I"~j,~9'1"il",1,i'>t1LL 9,1L VI~ll":;u1In,lh:'~'I~UlrPlI'Jm'rJ.JlI.vl;)lfl1'El>lLLuu1 ~thIU1'EliJ

3. nl'ifl'JUfl~nliuiiu'1i

3.l ~1V1Ull;"1ltJl'lJ19f'hUfl m'El>l'El'Bnl'l119vln1'wl'Cl,::uuVin Wflnl1l'l';f191;n l.H'i~rPl

l'l';f1'''1 lVltJfl'-)Jl'I'J'191iifllu~nl'ilUi'1Jl,)tJl11 7 111

llfl:::

"'JU "",1,, <'lOUm~"L"""\U "iinhL~U'B ,fl" "nn,(u,)
Ll'i'l:::1J1T\.-1l:h'i'1rnu~1';j''19V)nU ';',"L!'iI0',n8nii'1Hl1nU~1L;:'unml"~ l,u

3,3 ilM1'U~r1'lul'il';j''19~WM,)'vn'hdJu 'o'l1. 1iilX1V1Ull;"1ltJl'ln9l'ilufl"'~'iJvl'1Vll'h

f11t1l'1n9VI~1l1'E1tH1~ 20 ';j''1uJ'):l-.lfi.Jl~ l;"11. "e:"jj'B~1Li:iurn".<'1i'~IJ""'Jl';;tllii'"~p,riI;ln~l
111ul1~vTn'i'11tJl'I11r.nf11'l

3,d cilvlfu'Cirnul'ilJ')9~1 t-111.dJu 'S'Ehl01').

'\,1U,f1n.tJ1.
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3.5 11\"i1ml'~18~~1~r>i,U~ijml1~~1U~ljmnJBtwi~~~~18~~1~r>ilU~11~lUU
1tJ~,,l.lll~\Jn,,~~~~~rh1Atj~Hll~~Hll9,l~~n1HU~ln~:j\Jlli~18~~~~r>ilu~V1"u~~l~i,1li~~
vi ,m"Lon!1,~;i"n~18~~~~ll~~L1~~~n~~o~1u~~u7 <j1,l~1!~~~tJ.'hu~\J 1 'Il~ll~~~~H
J~~~1~li"n~18m~~~1\J~\J1 'Il~

3.6 i'l3J(1\UlS''1r''l'lJfl-.1~lfllWi''Jr.whu~ 1""~ltlLJ1~'')r.;whuflCi'Utl{;l~'J hI llfl:-;9:;~'El-.11 ViriTII'W
(fhm.i':l1u ll~"tJ~~'lll·'llmOl.JLLil~hiti~8n~1 3 AU i~l.l",~~lu~'i~~~19a;~8 ""~1unHil~
qu, flUU'\l '111~~"ui UII'\I'\I1Um1tJmo~l ~~V1~l18n~18m~~ r>i'U"l.J·n18"U"~ LL~"
~,~18ij~~~mo~1u~'i~m~~'1n~f,

13
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fll'i:n?l~f'1'S

'ill ~·l 11niI'l?ll '(1~JA 1U ''iJ,1 nu il tJ ~1 tJY'J'fllj'f] U

~1Um1'1lJ~ Uth",,",hU ~ ,iJ U~1Um1'~9~i1U' ~ ~IUun1' 1V1u"1n1mrith"~1~ u1<11

'El ~l-:j~hh:::~V1B nl vm'il:,J n?iil ~~,nnt-:j~u 'j"UJi'1nl 'J'l111,Jfl'11 ~J'ElU ~ U 19 1UA'11 J,nJfl 'tl1?1 nI'J1U;11 VI

LL~"l'1'1'<tJ~u 1~UL<l 1'<1"n1, LL~"'''" e 11lJ 10 lJ~~" ntJ '"~1~ U1Un1,iJ~, nu tJ11utJ 11lJ
m~'l!ln"lJhj~'u~

111'in"'i"l.l '8-3'&11 tI (PI'i')~"ll2J"lIt.ltl'j~ooil rRl1Jft

1.1 ~1~m~91l-J~utJ'~~1,hu~ii~'~llnm~9~u~m~1ul~~1l-J~U LL~~' 1A1ll
1lf1tJ9f/1l91m~h~r;il'S,)9 2 tilt] 'tl'Elntl5ul~hn'hV;i,)J-JrlUntlDHn~1~JTI"1'J2-5 tJ1U

1.2 1V1li'~1AU1~""U~1'~9"r~li'11Au1'"\liJ~,nutJ11utJ11lJ 9~1V1i1n1,tJ'"~l-J
1'1lJ nuS':::t-I'Jl-J1 '~hvrWl~vil'J'191U'llU 'Jltl{]'J'Ell'l11'l1JJfl'J U~:;~1J-:jPlUUry"Dll.y\j'tJ'1'l~tl'l1C11'WnlJ"ru

tJ",i1u"mmtJjjllii LL~"tJ'UtJ,":;,,"U1LLU1Vll'1un1,tJjjllii1 V1~tJ,"~vlfi1l11'<lJ1nt,i1u ~~'"
9lUJ'ElUt.1:lJltlnl'Jn91 ~tlD~

1.3 Vl1l1y1"llil-J'('jltJcrl1191!JJ'llUur:::91vhufl 9::;1i1U-:jluJll'Wrn1~1') nl'J1~wn:lJ

~ '1tjl Vlfl'EllL'il::: 1,xU1nl 'Jun U1:::'l!1"llU nl1'l111-J fl'Jl;).J'l1:lJ 'Y'lU fi'[)'WVl 'J::;"'~1'1191"''W1V1vnJ'19 nu

ur::;'Dl"Ilu1 u~u~ ltfl:;UZi'1.JVllfl'11JJ1rnJi:J'El1 unlJU'EnnUunUUn:lJ'Ell"llryl nn2J

1.4 1~n'JVnrll:'irnUml'r'1'"li'1:lJnutX'1"'U1.,Jl1..dJ'U'II-'lutl:nutJ:n~J cilr19~U~~
fl1r9Vl?lltJVlr,)9"ll:W"llUur::::r.h~lU'll lVltJY191rn.nli'l PI'11 :W~V1:Wl:::?l:w nU?lrJ1Ufl1'1"l'Ell"ll [U1nrr:w

?lf11Y'lWW1-K'E)~1~,)l:WL UU1l~LLfI:::A1'1:wi'):wi'j'tlVl'E)U?lU'U'l'lJ'E)'ltJl::::"ll1"llul U ~u~Ju 1 LL-K'1~'l9VlVh

,,~Un1>m')' ri11AU"'~~m~, """e1 11"n1>tJjjllii~ ~,~1 U~>1'1lJ~ \ltJ>"91,i1U~Ol' lIu1tJ~llJ
,,~unl>m'191Ar~ 1~ l~u1"U1" U11'11"n1,tJ5llii~~'~1~m191n9n>u<luUU"lJl1 ii1"ml'i hlJ

l.S 1~i1'1V11i1?lrnuvhr19 '!-11'Dvl'JI,nrl'llUU'D'lnUunuunJ.J f1VlL~!lnV~l'vl'W1~

fiil1'1"'lI:;~U 'j''E)'l ?l'1_ V11'tl VI.f']. Vi1'E:l 9.'ll.!?L 'fn11'i'l ~iJA,)l:1.Ju,nn::;?l~J 1 U"l8 LUUMcn,nJ1?l'ltJ

Vl'S19"QJJ'l1UtJ'j'::::91~lUfl LLfl:::'S:::~U (:Ju.V1~~~nUrl'1 ~n 1 UltJ

rilnUl:Jllf1'lJrJ'l~C1V1U'lrntJf'lJ'19V11'E)1'tltJl')J 20

16 hh~1V1li1?lrJ1ihilJ'19V11,[)~,)V1Ul,:nulJ'tl'lnuunutln:w AVH~'r]nn'Jj!Jj

?l:Wl:nm::n'll1'(1JJA'Jvil'l,)91hu V111J

Ll'l1::;ij A 11JJ'll J.JA'SL9 9VllUU~ ('1'(1'1 tJVl'l')9:flJJnU

14

www.wutthi.com



~18 ,1~19L~ULVi" uuvf U:J1U~!}:mU~18m19_ ~"fU91liJU9~tii!H9~~18~~19
l~hHYhhJb.H"lI(Jl·lpJ"IiU L-nU Ul~~'-1VliJ-3l~ll'1~1.iErnl1fll "1fli ll'1W~'lluu1~iJnl1i"lUUn:ll'1~£J
'\,:iA1LLu~U1LLriU~"~1~U1UL1fl"~1"1 fuvlT1uii'1ll;J~~11~1~IlU1~11~;;~\-l1flii'1lL~U'1lLlU~~9"
LUUU~"1m\r~",nliu1i~"l U~",",hi19

nl'i4'(;l~ltlCil'i,)'"Il~h.ILvII

1. ~18~~19l~ULVil1 ~18 Ui"nflUlh8 L!.i'\-li.h~~18~i192 U18 1~8Vi91nu19~
1U"Ih-3l,)fll\V11Jl::~UJ

2. 1,:iril\-lU~L~Mm191UU1l1~!~lU~~~U\-lU1lLUU u1L1ru~mU~1\-lU"l;h1uhiii"
Vl1'(lvfu~~jJnl'j'~n9'j'f\1J~-3 tlluJiu

3. ,x1\-li.h ~U.I~J1. \-l;",,x1\1i.h"lUihHfiuUilUunwuuiiri'\-lU~llmmli~i19
\.1'1 E.JrhVl1lC'1 U 1l ') ru rfu~1i~\~1..1~'j''19 rhVlu!'l~~1111'1'"1 It rl::'j';;;£J::Yll-3Vl1'El yf~ ~ [ill;lJ fl'111J l Vl3-J1 ;;;'(UJ

II o.J-,1'ClCnU1l1'\f1l'rJl"Iirylnn1J

4. ~IN'j';;;t1;;;l,)Rl"lltl-3lLr;\fl;;;~5ln ill~rnu[ph'j''1qJU:IJri15'1'Wfl:W'lnV'lil 1~~V\tJ~V\fl;;; 8

-n'1L:W-3 l-riUl~t1'Jf11J~ltlUl'j''19'Lh;;;LIlVl~'W 1 vnnri15,:rwfl hi Y'i'EllLfl;;; 1J1nn'l'j'~vwlhvrih~~u~nl'(l11J
n1iu1iu~A1r9M";i'~." 2-J -t111.J"1A8~",umn~1,:;,x1m:.h~1~~i19\-l;'1lrfl~m 20 lUUq
A1U~~rilfiu~1l.n1rU1i~

LL't.l,)'Vll~n1'itJ[ju~

1':hl1ll111vmmnJ1iu"~"'"~l ~m1"~9mm Ucu,hn 1.Jil ~~ fl"1."

15
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~l'j,.1fu~D1U ~lJ,)9~n~U ~~nLLJ.hi1~1flrl 'Ehl Llrl:::rf u~~~l'1 n 1J'1l1 tJYl:::~fl~Jm111 lJ.]cb
Ll~~lJJ~1l-J,mH~18~r19,iilutVi'\11fl~18m19~u~~ulli 1"""\1\;' ~U.lM. ",1"'''1\1ii,,,U

u""nu unuunl-J ri'\1U~ Ll"Unlr ~r19Llft:' ~~~r19u;, 1m ~u~~jjmrAl-JU'Al-Jvn~J, ,i'i",

~r19mliJ""nuUnUUnl-J""~'l!,nnl-J l~ul ",U ul um1~~ml"<~U~Llft:A11l-Jl\1m"~,,,'il,
~[nWflTW'Ell'1lrylnn:lJ

n1~4'~mw'I~19vn1'~'"

~ U. /~n. 1~ 9 :9~~18~r19vn",1,"!i9 ~lJ1~1l-JA1"J91'U U~,",~U ~Llft:
A'11:lJ1U~Vl"ll'tlU

D .", d' ,_ _" ••••• _ .•..
2. 91'W')U 'Z'il tI !1I1'19"l1 'El..J'Z'iltJ [P]1'19V11..J l1'EJ "lIU'El ~nUVl'1'j,.1Ul'i'ltll U V1J'ElVl'1V1Ul..J1U

U"', nu un uun~, Uu0i191 ron m~ M1l"<Ll1~ii,"~LlO"m1JJ91' UU~" ,""JBuGi

3. ~ltl!1l1'19Yll..Jlhm[J]fl:::l.'lltl V11nI.'l1:lJ1Hl~t>lliJ1J&J~11l1J1fl'11~t>l[:.J~Vlfl::: 8 i'1L:n
<1. Lllilfl~'('1'ltJl1~jj~('I'.n,h~',H;'f-.1lL~\ 2 flu~·uhJ 'i~tJ~·U'El~11U'lJU'1(;)'lJtl..JfJlu'Y'{1l-n.!:::

~1-n11l1'19 ufl:::l~'El~nlt11riinl1A'1U~:l-Jrhnur:Jufl"ll'f.l..J1Tr:rVI"WlI.'l1t1(;)1'19 V11'Elr'Elm'11' 20

5. L.-!llVlUl~l'h1,)91.'l1t1Vl1,)9Yll..Jl1'f.l ~VhVlU1~q-UU~ 9:::m'El-J1AfU'm~ry'lVlluCi'ElvhtJ

U1J,)'Vll,m1-·i1..llj~

1ih.h\l1J1vn..Jnl1tlD,fii"ll1J,Jl.'lltJm1,)9H1HltJutil~.J11-D1VltJ'El'41fl:lJ

16
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~1U~r~q,,;'mmu ,uu ~'1U~,~q~A~,ri11-lU~1,xtlj'jui,mu1vtluyfu~vtl,;, 1-ll-l1~"rin1,1i'
Zl.ltlVlj''19'Smrurn lL~:;'S(1'~n'HJltH1u~LL~iHf'W~~vl'1)'l'1)'rJ nVl'J'1"'llJi nn~\~~ltJ Vl'i'')''il ~Ul Vl'l9::n'S::v11I

tv\'

n1'i,,;'~~l~~'i~~~n'im\J

1. ~tl.lM. lAq~~A~1U~,~q~mm\Jii\,x~Alii\1A@~lu~~u~iJq~,,",x~1-lu1~mii
1-l1",x~1-l\h:nutl,,"nutl"utl"", LAW';'ii"~"A01l"1-ll'l"~"'''~"A ~1l'~" uu~ ,,">1'u~

2. l~1'1,.nr'l~"''ltlmj'19 1 tilt] ~tlJn~nHJ'l'U~'El'l;'f) 1 ~U

3. ~lU~,~q~mmU 1 ~lU l,x";'A';A"ri,,," ,f",,~2 U1U/AU~ult1 ,,~~l,x,"~mu
1111nltf)'1Ufp.Jrhn1J~ll'i'l "U'fl'l~'1V1U'l"'ltJ[i\'S'1"'l Y,jfl1'e.H.lL'11 20

A. nl",~"nlU'l(AtlDuiil"~n,,m,~l';'1-ll-l1"~lJI'iun1>'iiu~4'mmu ,~l'~"n1'
,·hlt1~'~91u~muv\U1"""" ,'Jiu ~mU~,,;'A."U A~l~tiA ~~U~1fi1H\!~~"A~,tlfu,tI~UUn1'
I' "nlt1'lJ1}~l91""U'l~"'ltlVl1,)99nHJ'IUl-J"''1)Vlfl~'tl-.1nlJlln'lY1ll(W1~mJll'i'l::;",nl'V'ml'Itl51Wl'l1'U L'l1U

~Vlnv'll LlL'i9::!K'il'l~(Yll-XLwl'ln1tll",iJ'Ut!nuv.}n'W'ltl u~~i1'tltln1cJlA~'tl'lihllf\~'tl'llivir.ilLUU1un'll'

UjjUiil1-ltl'lvtl,xA'Uc1~U
Ll \J1'V11·.ml~t1ihJ;
111'th" u~m"n"ujj Uiil~,""~lUA'o"n~m m" U''''In 1~'1AU'"t!Lm.j

17
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mU1\ll1~11 i11~,(60 Ul;;) ril"u.1,r~uaUI1i"u~lum1,Uaul1iii,ii
1. rilVlUln11Xnnl1~1'19 30 U1Yi

2. lM{~0'nnl ~,Hnl'1nl'j'OrVl1J..l~lLl11-1 'MVl1'19vll-1 1 Llfl:::1u'MnU~~~1F1ClJl(;]'1J1tX

~tl.~~tl'1I1U~mUmY1m~'l!lnn~ r1~~'l~Ul1UU"VJ.~unUUr"~1~Ul~tln1r"'~11 ll~"
~;:"~1,~lilJ"ufi"u~nuUr"~1~u1u~'u~ m~~1l~l"~1"~~ 30 Ul;; ~"""tl'T1U"U
l"v1~nl'Jnrll~~~n1t1~~V1~V1'3-1lnV1nl'j'ru'11X-J'1V1Ul~ltlV1'j',)9V1j'tlf'El'1Jl')1 20 LLfl::; ~utJ";)'Vll:JVlnU

m,o" ~~tl~lr 1.u1,xihmr'~Clil,;lr1,,,rtl i1"U"'UUtl,nUUnuur,~ri,,,u.r"U" nlr
n tJ,ntiL VI V! nl'i' rullrl:::~(11 u~~~mh')111U Ur.-Jun1 'l11rj''1'-l'!J'fFI'i'Hil i1vil'i'19J 'W
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'l'inlUM1'j''1'''l~iJfiUlfll'j' 11UYlt:l'l "'~t:l'tl()'1U~~ih~'U'\.U-J'UlrjtJUr.llU'1Ulnnluvfu~

1U~~~"U 91lUuiK"'lih.nffl10111Un111n1:nR01'JU",,~iimUUVllA1:t;:;'l1l1'1Xomh~mil>i11o~

1,1'1mh,1-U1'l1UU"'liiuU11UUnlJ>i1lilu01nfimnu011ffl10~fiU1R11 f1UYl"'l i1'lU

1. iR(;\~'l~llVl'l'tr) ill n'W'lfl'l'j' t'l'UVI'S'l u~:::~n'lU~~ijl~U\-U{\.H'r)tJU91U'1U:i-!'ln lL~~

l,xl'~'lVlti""V:~ltJl'l'j''1'''l'S'8nl'l'j'')''Wlnvll"Iiu l~t1'1nutKllVl'lVll;wiJnm
." .., ." d ." ..,.J'''

2. 'I1~1HW1~~~1tJffl10~l'l1lJlffllJ~'lU

2.1 9!Y1l'l'j'[111'1"'ll~1;wnlnJ5~'b~l,)~lvhnl'j''ll'E)'lnU'lfl'l'j' jTUVlt:l'l V{1't1"'Hnu~~

ih':iu Vl~tilf) t1ti ••hU'lU~l n lVl tJl"n\..rlV1U 1'~ ~ltlVll')"'l9n91 ll'l1:::L9'lVl-Jl~~ In'l'J:i-!l-UD ~"v1,rl~

2.2 9Vl'flltJVl'J'l'"lU'tlnLfli'tl'llllJiJ 111ltll'L-h9Tl,nrl~t11tJ~U'fl'1'U 'tl'ElnVl'J'1"'HrI'iJ

luun1 Hvi'Jn111n1:nR01lJU","~fitJ1~jJu1"~Yliim'l1lJ1n~'lifu

2.3 1",'"tilluovm1 un11ffl'O~""~ffl'09~U~'llJ1UBuffi~@t!1"lJ
3. 'll'1lfl'11~i'1~Jij'ElnlJ~iJj:-:n11lJnl'j' VI1't1tJ1UWVl"Il'ElU~Ll~nUlfll1 tlUVl'El'lll'l1:::'tlnlU~

Y;iJ L~U1-1~~ULf)tJ'W91U '1U~l n'l 'IX~-:J l'flf1J nl'i'rii Vll..rlV1tl'1~fm~n fI'11:i-!-Ufl'1lVlnlm '(1::nl1 ~Vl~'ll VIn'11"1\1
"'l91Uffl
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1. 11.;'"'"1.1un.1.U n.'1. hr;:jn"m19~~umnJaulii11.Jn11'~~LL""A1U~l-l~'Um19~'1l"
'Clrtlil~ln91ui~nl1l 3 l~'tlU \ii'El 1 A#~ ll~')ntJ"jlU1,x U"ll.IJl. V1'i1U lV1tlll'~'\IrK,)I'J~1?lmUv1TJ,)9

1~UDuiii1o\'~no\''1l,LL""~cnil"h'191~ii";:j,rVUlmi'iJ"1urnnJauiil
2. h.!1~,"u U~.In. hmn"m19~'iJUn11UaUiil1un11'~~"""A1U~'J~,Um19~'iJ,

?lJl, 'El.t..w 1]\1 ?In. 'El."lI1...l1V11 'vIrY ?lCl1Ul'il',)9~i1Ury'v11tll'1lrylnrn.JlnVl,rU~-l U~::;'llCllilv11r19~iJ,ytl

un~i'1l"1un11UauOim~~lvrrunu"u91n Unln.91. L1JUU'"911'in6 Liil'iJU
3. 1iX 1J"lI./Il. r'1u'j'')~.J(:..J'(lnl'nltJ\ll1.ml1[i1'j',)9'i.'l'iJUnl1tl{)UlJ1''lJ'C.N un.'W./Jl."Vl. 'j")JJ

vi,n, ,ml'~VU n11o.1Bu'i'ufH UV n. L~muu,r'1lJ;i"1um,'iLm,"l.I,,""U'"Li1U""n11o.1auiil
l"11JJ~ij'tln'"1nlDu~lun'U9V1ll~:; fl'"JU rpJ?lltJV1119 t1J:;~Y1finTV~"lIfJ\lWl:rtl[jum"jl u l~u11 UJJ"lI'El-.l

'Clrn UJlll"ltll"ll'1Jlnn:l-Jl uU'tlth-l11 LLfl::l ~'tlnl'j'V1'J,)9'(l'tlu,y'fJunY'li'tl'l~\IV11 n1"lum ,x5\1nl'j'1u!W1JJ

';,U19mr,~ ",hnu,"u1,x ~1. VlnULuunu 110.1

20
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~i1'[}n1nJDu~ltAn11~~lt~"~1U~lJ~1"~1~9~ m. 1>1~~vh'\ft!L~miluuu'lVmLL~"
lnmm,l,x",;o",h, 1 1>1i1~tJLLuum,tJDU~~ieL~tHiJu1"UUL~mnuviotl1"LI1~ LL""
~U~;1UUClJ'lIlmlJi1 ~ui U~1j.J11n9"~~~11J"'09~ '[}u n11tJD~1>1'[},h,LiJu :tJfimJ

n';lru~ 1 ~cn\j9il'i'J~1~\J'Cl'lJ'tlLLn''1I

1. hr~mil,h1~9~tlDU~L~U'[}~mtl~"t!LLtJ~, Ldmi1uHl.i~1l-J11ntlDui>i1>1
lt~>1~J~~h1i1n1111~~'[}Un11tJDui>i91,ltihltlf~~Jl~u,[}Un./I1.9~. ii91HU1

2. Ld'[}1>1fum,f'[},~'[}111'un./ 11.9'). ~,1tJm'~9M)Un11tJDui>i91JilnAff,
ui~l,rL~uil U'll.ii91HU1tnmi1U'11~~1i1n1"tJ~"ulttJ~Jltn"l~

3. L~'[}1mum1;:il,~il1l1'm. ~"1t1"'19~ilUn1,tl5uOi~1,iln~ff, LLIf~~Jl~u,[}
",. "1mi1u"1~1,i1n1"tJ~"ULLtJ~,ur1h

4. ljj1)lmunl'r1tl~'ll'El1lX Vl~. 9£'1l91"vnh~fl..,11JlPlJ'J9'lt'tlUnljUDuMr.;11-.lifjnr1*'"

LlX'1L'ltU'ElFl'11J.Jli1u1,x VlT. ~91nUl

5. ,nn ~>. Li1t!~1mr1hLtJ~"ULLtJ~Jn9"1>1i,n1,~,"1tJ
n'iruvl2 1..Jn./1l ..••1. \l~'fI1J'lI. Lw'U'Url1'mm'lJfijllJL"'6Jnl'WJLtI'UAf1l'l'il1

1 Ljj'ElihVj~yjlPll~nnV1~'Wlu~u~~fU~V1"ll'tlU W~~ un.lfl.9'), 1>17fl U"ll. l~U

~lJ~1'~9"tiiil,tJfuLtJ~"Un1,tJ5ui>iLiJt!n1"'il"1"~~Jl1~1 m!XL~U,[}~,. ii~1H\J1
2. L~,"~,. ii",ru1LLi~n~"~,n1,lto\"lii1m1uLL""1iiltJ5u~~'[}1tJ

n,n"" 3 Ldile'. i1t!1"U1mL""L"~"~m1j.J91LiJt!L~il1,rLn~tJ'"~l1fim,,lun1nJ5uOi
'1u1.~t,:fit! n~"LtJ~"t!LLtI",ltr11~It""lt,~1!X'1nm. 1.n'[}tl5uOi~'[}1tJ

21
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1. ~~1'tl1J~'1n~~nm1lll'i~~~~tlJunl1ttU~t~m'tl~~~~ln1il~mll'i~~o111J~l~mh"u~'\,x

'j''El1J'U'()nL'lhlfl~~lnV1~U~-1 l 'V'ln~n~U~~zumu-JV11~'wln ll~~~I'W'lU'l~1tlU~,)-.1~Utl~n1JL 'lJ~
~ "" ,d. 1 •••..1. ,.... ",..•
1Ut:.JV1'I!tliJ"lI'EI-:lllMf'l:::llCllWVll'S'l9'l'UJnVllUfl l'IlU d-I 5 Vl1U~ nlJ'1-J1'i)U 5 '1'1

2. '\ ,rm1~illlYlU1.h~lI1Y1ll~~c;lU~U~~~lii~~ul~~1A~nt~~~il~l~

l'l1UA~ "Jh - ~lL(11'l

Vhjltl~1'lW1EJ - ill1A~'tl~

U~U - il1.h~U

:n~Yli'YHr - zhiitJ'lLLn
~~ll~Ylfl1tl - ill~m!l'tlU
i'nHltlUvI - ~v11

inHlQnnJl\HJUv1 - ~lVn

inVl'fV'ltf~u 1 - ~t!1l'11'tl

3 A~lii~~U'\uo111J~'\~ c;lU~U~A~ A~Ul~lI1Y111AUlii~~Ul~~1'\~i\,\,xunmj~il~

n1V1\,Uflfnlu"li'tl"]L,)fl1.yjd1Vl,rulu')..]'j''ElU~ril"v1UV1+HnW(klLJfllV\ LVltI'ltUIVi 1 'fJ'U LLYlU91'W'1ti 1 f1~

4. f1~VlU~~LJ'1~ltill1Al"ll~'lJl,)Ll~J-J~Vl~VI'El'UJ'U l~'ElLVriV1~r)'1~LJ~~ltilLL-K')

5. U1wnom~C\Jlnln.J;f I'hl~\lh'1uml~l~ll~UU\l.Jiiunl11n~~\l~A~ Ji.JJUA~U

nft1JY\ 5 Ju 1~91l1lw~'El..]umnJVILlfl:;1h::';LnVlfl~~9::.;n'1V1Uffll'11:w.nt) 2 llvlflZ',H11Uvi1'i''19

nr;Vl'WV1l~:IJ;fUVEl..]l~V11'8'El19LltlmJ;::LnVl"lltl"]f1~vrfl::LiltlVl'iV'IltJ~n L"IlU f\~~nYl1V'm··hJ.p\1..HJn11f11

Aifi~nYl~~til UlAVI:;'£llrrrU. "1'tl"1 [WU-JlL~tJ'j':;lf1Y1f1'y)~~~~dl~,;f'W U'1JtJ ll'tl::llnlWlJ'1J,Ill~'tl~vfU~

00.01-08.00 08.00-16.00 16.00-24.00

1:::t1:; 3 1\..1

'Jl'l:lY11

J~tJ::.: 3 -1U
"Ii'l~Y; '2

r::::'i.J:-; 3 'JU
• -I

~ilJ"JYl 3

__ ~l

t,J'tllilYl 1
_ d

t-.lR~Yl 1

r.J'tTi?1V; 1

t:-1~iF1~ '2

t:-1~iF1Y;'2

c.J~iF1~ '2

r.J~(11Yi 3
_ d

r.Jfl i!1'VI 3

r.J~1f1Y13

CJ~i!1~ '2
_ d

r,Jfli?1Yl '2

t.Jili?1~ '2

_ d

CJfHnYl 3

c.Jili?1~ 3

Wil&l~ 3

_ d

WfllYlYl 1

Wfl(i)¢ll

Wil(i1~ 1
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wiliF1~3
_ d

Wfl(i)Yl 3

~,illYl~ 3

_ d

WflV1Yl 1
_ d

Wflt>1V1 1

f.,lillilY1 )

willi),vl 2
_ d

f.,1f1i?1Y1 '2
_ d

f.,lfH'lV1 '2

0n 16 "Il3J.

~n 16 ~Jl~J.

~n 16 "Il:lJ.

-ri'l"J~ 2 1tHl1n

CJilli'l 2,3 ~n B "Il:lJ

t-J'lli!1 1 0n 32 "Il~J

"Ii'1"J~ 3 1UU1n

W~V1 3,1 YTn 8 "Il1.1.

t:-Jf1M '2 Yin 32 "n:lJ

i. 'J • ~,;,;.""""",I"~U'.::,;;'; •• ,;~

4 &$Jl44;;::'Qw:;M,x':':~.:';&';I~:"':!-! ;:,:::,:",;:~!,::,~,,·,;;(,J:.::·i(,;'l::;'
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,ii11'tl!b~

(~1J.~1l'tl.'~'tl~,,~, ~1l~1Jl.1,,'1i)

.hk«ltJihw1tJtI>luthl>J~mil';1>1~" .~
VI.. "./"

L~'f)~ U~ t.Inl'i(Pli''J~ U'Cl::01 'iU iju'1l"lJ'el..:l "''J'VltTl~l tJ {;I 'i'J'"l

,Yi~1" nlrtl1Jui>hn.h~~~',"ln~ nl'';1'1~ ~tl1Ju;;hn.rl~"1Ju~,,'i1Jtlnutl'l >J
m~,\!lnn>J~il,~mil';"1'" ."""",iJulumi1,ijtl'"~Vlfimw ',nl"u.l" r~, ~1U.
~mii';"1'" "" "ij"th~,"iil~<u1Ju~ Iii"i~hJt1

1. 'J'!)~ ~')tJ. ~tlDumvnrl~f1'lU~:l.J'iI\ltJ~I'J9nHJ'Wv1 l1tJnr)1 "~,)1AU1'i1\ltJVlJ'Jr.v" • ..1'

u1Ju'hn.hvh1.!l~.~>J'tlU1.CnlClu 1 <JtJ9'. 3 ~<1. 1 ~" B ill>J' Iii<t1
~ d ..:.::. ,

- ~'iH'l'Vl 1 l1J.JVI'lLll'H'l'C11 01,00-08.00 t1.
~.,j "",' ~ ,

- t.J'Cl"lYl 2 l1}J(iJ'lUI'll''Jr!1 08.00-16.00 tI.
~.d .,::: ,

- tJflV1'Vl 3 L1:J.JVI'lllUH'1fll 16.00-24.00 U.

2. LUnI1f1ilnVl'J'J91lXw.r-1 1.4, 1.1 hr~tltf';)'Vl~'VlnuYlnvi\,l.n'Jtwl

3. riflu fI tl ntJDU~VlUl~vl'tl'l ~1tJn llCl ') V11':J991t1'JUll fl:; A'JI}J l1tJU1iltJ'U 'rJ'l1:11 tJVl1'J'"l

vlt'l 1 ~11,)"lrfftnj.J vil1'J"'lr.n:w,1'1 (phd19fm~nnlJru "1fl"1 V1flflVl9'W'iI\~tJ'iI\rnUnlHJ~dliYl::u1u

UI'101::L 'tIV1V111"'lUfl::J.J'El1JV1:J.J1 tJlll1n911-hJDu~nilWL 'Jfll'tlilnAj',)9tlr.J1-.lUilti 30 t)W1Vl

L1. ltl 1 tJ~t'1 tl~:;EJ1~~(i1l'h~ 1 y!n~t'1 t.J~t'1fi:;'r:lthnr'EJl'J

1 1'r:lU

5.

t:O'r:lnll1J

rr'Jl'J

6.

lUl:::U~ll?1'L.!'r:li<l'TU.'-1nl[Jh.Jl'J'~l 09,00 u. tth.Jlh:::91y!n1'u t1~'r:l'01911rln~,m'lJ

5~OJ

rj),l ~nn(u) ""<l
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,;li""Uih, nuun UU,llJ,qno jj ';1,1 ~
.,j
VI ••..........••••• / ••.•

L~~~ Lu:J'Wnl'iGl'i')~U~:::nl'iU.D1J~1Jil~~')VlUl~1a!M'i'l~

,;; fll,xm1UaU~mrl~~'Wllln~ nl1,"1'"9 ~UaUOi>lU'~"W'l fl,nU tlnUlh'lJ
'"l~rylmw ~fl'~mU~1119 ,..'iJu1t1m.i'"~U1"~Vlfim1"J9,ril>1U~1,x 1fl' ~1t1

,U ,U,"1119 , .., ,~>lUl~9"vlfl"tlaU~ ;i',oifl1t1if
1. 1ih1 ~')U."1 ~1JB,j~v"ll~f1'"lU~~~ltJlil1'l9HltJ'Uvl l1tJn+i "lX'1",-Wl~IEJfil1')r.fJ

tlaUOi>lUlmU"~1lJ'nU ".","""19 tlaUOi>lUl~"ii~." 2J i'LlN
2. 1tml1tltlnf'1j''J''l11XU9~ fUl, '1,1 l1X~\.Hr1Vlf{YlJlUYlnl11wt')13-J~

3. ri ttl U 1) tl n U D iJ(;i", 1.1'-1 ~ vi''iH L1tJ n U rI '1Vl11 "'l'"i1 U ') 'U LL~::; fl 11 ~ ~~tJ U f tl tl'lJ 'El-1~1 tJ fil1'19

lP11»1 !?ilj''19~tJl~-J v111'J"HJ1:W'1trl rri11,)9fm~nnlJnf "1W1 Vl~tlVl9'W~pJ~rnunlJnf~Lll~:fulu
"oie",~~~119ll."lJ flU>llJ1Wll1n91,xtlau~

.1. lu 1 tJfl(iJ l1Xfil1,)9~u(ij-:jYln~ ~tJl:W'Vln~ LL~::;tJ1:W~"'l'h-3 1 VJn'1'" L'1fnmn.]r)u 1

1'e)U, mn'lAU 1 l'E:lU lL'0I:;L'1i'l1~Li-l~illtX'[)'E)nI111')'"lvilU'tl

5. Li1tli'JL"'Ir.!l-\1tl1!KfuIL9.:Jl V1~1Vlltln,J~ln(ij l 'vlV)1 ,Xl1,)~"t'"
lA"nu"RR.~1lJl~m.,fl""h1t11u~nl\j~ln~m~ ,~u U18,x'lJlih iiryrylruhl

~.., ~ d '-'
6 V1'Jl-l'W1Z11t1l'l1rl'~WfHllVH'lI1L'1'j'

9n'HJltHJU(?l~l·U1L'11t.J~L'l 00,01 - 08.00 'W. ll"'m'091"mn,tliiuOi]~;1~1"~109lL'l1:::t.hlZ1Utl t:l()Li."1

(M1fl ?l'1,?lnl'l.) nlu1w'lfll 09.00 U. dluLi1:::'~lVJllrl'W

"v'I.P1,.
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,11~!h~
...(~\J.~n.~.l;:;~'"•• ~n.~\Jl.1",'li)

,;li"l\JiJ~.nlJtI,lutl,,~~ miloi,,", ...
.J
~.. . ./ .

l~~' ll~\Jn1~.~1'"~.n1~t1iiU~~~.~l~.~1'~n{n~m\JmJ~

lvi j)1t1'nl,t1Bu~""r, ~~j)"-llln~m,oi,,", ~t1Bu~""r,~mJuj)' fiutlnutlnJ.J
m'llC\!lnnlJ~j)".mi1,h'1'.. . lllu1t1j)ci,,;:;t1,~~Vlfim"9"ri')'\lJ.1l1'.,~m,o"n
9mmu8u", i1",ul~,",rj)"tlBu," tii'''ll1t1t1

1, 'Cl'ltJ1YI11"l'J'rl9nnnUtltl&1 LLU'm'lj'!i\1'19l1.hl 3 t.J~Vl 11'l::: 8 -n'113J'l v1~if
~..I d ~ ,

- tJflV1Vl 1 lllJl1'hHlfiWJfl') 00.01-08.00 'W
•...d d:; ,

- l:,Jt:lt"lYl 2 L'nJVI~LblYlL'1fll 08.00-16,00 '\..I.
_ d •••' ~ ,

- t.JfH'lYl 3 Lr:W!'l~UML')'Cll 06.00-24.00 U.

2. ri'El'W'EI'[)nV11'J9vlthl3Jlr1Jnl1tJ~'El [JlLC1'"J lY1'E1f11'1r.H'1nl'l"IA'11:h1W~mJ1 wn'lJtl!Ju~
vnrl~nl1lLvi,mltJ Y'lfm.J~unnu L-nU 1Jl1fiutJ, nJ:;~U~'l1'E1'l, ~'YWOV:W'tl, nj:;U'El~, l~'llltJ

(1uL'1fl1Mn~f1tl), ';jYlE!~il'(llj "1fi"1 V11'1r.H"l,)1:WY'lrm.J'lI'EI ..n.ntJynV1'W:;~9:;'El'ElmJDLt~hnrl~

3. 1un'n","~j)"~1~m,,,n,mmU8U"''1n 1 -tOll" h\1'11l0.,1unl1mo,t1'"J.Jl(jj
30 'U1Vi VlqVl'0'nJrJllf.l:;i~lnOlnl'nlilYll3J~llVl.J ufl:;~t'1(ih.J 1 (Plfl'El!il"lUl~'W'V'lUtJ::;~!n~tJnuth:;"Jll'IlU

iin 30 'W1Vl
d. 1UnlJmj'19v1'El'lf'1J,)9~tl!?1-.1'V!n~'lJ'El-1lL~rl~l'lJl?l~rU~jjj'Il'ElU t:lth ..:nI'EltJ 2 1'ElU

~fJ 1 C-lflVl "vl"h) .1 .n'11:W>1 v]'E) 1 'j''E)1J 1'1%uuVintJf1n11l'l';j''19lU,'l::;f1>irl'lEJjj'U~'U~'1EJM1Hfl>1~>1 2 'W1'1J

LL'~'JLV-l~~tnU;~'~UlJ{)"'l(wi-l '1,.1, '1.1) 'Vln 1 30 U'IV1 'ltX~uil1VH.plnu
5. ~ltJl?l119~LoDll1Jt'1rn 00,01-08.00 u. i1"Uli1lfiu~il'WI~ll~".lO::1.h,l~lJ1",Jllh,"

5 U'IVl
7.

8 lun:n-uYih.h~Jul"v1liJ\-lr'tl~V1l?l'lJ-)f1U11U "v1J'El~[]IJn9'~llUU'~u1V1 ~>11lj?llJn1n11J

M~>191 nl ?119 ~ Ulll rn9U r11

~~ eu r)UVl" ..

il\WI'I'l'V"llYl
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i~1,lEh~

",i~~,"m~~'~'lJ~~[l.~.'~~~ ,,~" ~n.'1J,"l,,'\i

,;,i~n1JiJ~~n1J,j~,lJlh,~~mil';"0' ...
VI...... ../ .

,~~~""1Jm~m~~'''~"m~,jBlJ1i,~~i~mr.~,"m~~'~,lJ~

,vi~'1,xnlnJjju~mr,yh ~"",n~ nl1';ln. ~,jjju~>I\h~""1JUmnutlnlJ1.ln~
'il1~'l!lmn"il"~mi1';11~'.... ......"J1J'1t1~ci"i1t11"~V1fim","nl>1Um'1,x1~, ~~t1.
~nlUm1~9... ...... i1mh~9"Ol~~t1jjU~",,;,,'1t1;l

1. 1'tl-J ~'1tl."1~tlDu~"nrlV:f1'11Jf!~~lElm1,)9~lUC1L1tJn+l "~'1V1til~ltJVlr'1"'l!?hu~"

2. '1,xA1lJA~nlnlJMftnl1t1jjU~WJ,~''''~1"m11'';llJft '1UOl,Unl1U",nU
tl nUUn:lJ LLfl~i'i1J~'l U~U rp.j f\ 'W;ltJ r'1~.J~-.lnl'j'1.Ju1rn 1tl1:;'Ol'n'U~'JJ'm ror-.ll),l v.l1,xL u'W 1tJ un ~Jr11i-.l

'lJ'El"l~U~r1UJf!.!"lI1

3. 1.vl''C\ltJrrll'1'"llii'lUflVl1'19v:ln1U'f.lL]'1-.lU'DtJ1U'll:::... . .... t,)--I1Jfl lv1l:J~:lJmr'1'"1'1Jth-1

U'EltJl;1rnJflfl:::... . .... "vi~U1U ufl::;qVlvhi·m.;lflfl1rn'hn.,lV;ltlM1'19'Elth'lU'Eltl1Ufl::: 3 mj'l1'lu

Vl~U1"wfl::; 1 V1~>lfllC1,[)'W Ufl::;f1'JjVl'j''1911Xrl:j'1JYJnVl~U'l"wlUl'lJVl11JtjVl'l!'DUIllfJl'W 7 rlU L~'Ul1X~u

,;m>l~nlmr
4. ~',mm11""'~1" m11.iil'lJft'1,x~,"m'09 ';llJe 11,,~m"0'11.1ue"," Ol""'1,xrhi! U

~lVlrYU1'W l~fl::;tl1::;"Il1"llU1rUJ~Ld'')hju'E)tJn~1 3 flU i,):Wfl-J~'EllUj;\lj~VI(11'j''19v1()tJ

',;'l-ltI[i11'1"'Hri"llJfllLfl::::·jJm~'Clf1frn1'tJ'WlJ:'l'W'tJliX 'Cl1tl.~1 Y1nu

6. '1,xnu
l'n'W lhtJ,xI~-H'jJl5C1drylru1~L:n~nnu
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~1'f1th~
• ~ '"'. ..Im~~~1~~,1~m1U~M. ~lJ 1

"li~nlJih,nlJtln1Jlhl~~mjj"h'1~ ...
~.. ../

l~'fI~ utJ'Unl'il'l'j1~ll~::::nl'jtJDtJll"ll'fl~Wlt1lil'i1~~ltJ'Cl

l~~1,xnl1t11iu,hnll~~~,';hn~mr';1,19 v\tl1iUi']l,l,ylv\~lUU'l'nutlnutlnlJ
m~rylnalJ~fl'~~ljj';lr19... . ,1Iu1t1flcil,i1t1r~~Vlfi11l11~,rhmj~ 1,x~1~~r19';lu~
~Qli'1';ln9 i'1",trlv\9~;\''l,tl1iui;i"'~,;~1t1;:1

1. ~IEJIWj'')''whu~rl';'JV1th~''HJVlj',)9lrEJnl1 "';'J\.nrl'~ltJVlj,)"'I'Lh:::r.hv111J~"

2. nl1'tl tl n Vlj,)9'l u yfu~rll~Wll tl1J Vll d-.J'VI~Ul U~1-l 1~'tl-1Vlj,)9 iHI1.n!'tl tJ

t)u~::;.. . mju1u 1VltJ'VI~tH~EJul~1-J.J"1n'U9uf15"UVlnVl~u1w JlltJ'lU .'11.A

'l.;~.:J'ut!'Vi nnlJVlj,)9 l~fl::;~-l~'tllll U~~I1lVlj')r.wJnf1f-l Vl'l'1tlVl9\ ..wl'tl-19v"lVhojj'tl~fll"11')~1'iltJ 'tlt.h-l

U'tltJVl~U1Ufl::: 1 "v1fl-lAl~1'ElU

3. ~""",19''l'~18",19';lU" 1,x~1~m19';lue1i'li;i""'11t1"~~9";\''l,1,xrilUU
cJlV1'liU1UlLfl:::Ur:;'ll1'llU j'J].J~\'~')hjuiltJn11 3 AU i11Jfl-l~'illu'i'a-lI1lVlj,)9vl')tJ

4

Vlj"l9'1Jil-l'l'lltJVlJ'19~lUflUfl:;.jj'il3;1'i"lA';:'Jl1ilU l'l'ltAil'l-J fl'JU."1 V1:r1U

5. l~ !l1~r1Jll9-l\' V1~L-IXrU l~wyn-l1 U iJ-l~\'nVlLVlVl'ltXl1'1~~Vl lL~'1nEJ-llU 'l,x ~tJ U~'Vl~

Yl11UlflUVi lL'i"l::;fm:nl.'irntJ~dlI1lL l-ll'l11l iXnUlJAA'i"lvthil~tJ').jj''tl·1l.jj'111J1U~(l1U~LnV"lL"v1VlLlfl::;1-ntlUnJ'rlr

l°riU {hmX1W'lll iryry1ru1Y'l ·L~!ln~tJ~b11U~dlVlLV1~1r)9unrjl~U-1f1UUry'llI~L~tJ')·U'El'-lllJ[i.,'J fjlj

n j ru~A'11lJ91l 1:1'LA~ li1!l-11'l1rh ~ -1~ UJ.Ir\ 'i ')l,1
"ljtl~nn"l'li1 LL~l'WrilV1U~1-1

l1Xtl1iui;ilt1~llm,,\.l
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II 'UtJ'ilEl'll'\JL:J'~ nl'iUD~-n'\J'lJ'El'l1l1EJ cPl'i'1'1

~miJl'i1'1~....

LVI!J! nl'inJ 'i~V1rjl..:J nl'iU i)~ ",ulvl
Dun~
D~1.I1'l""rio n:n:=r1JlVl~ 0 n1'H~nV\9U

,. 'li'~';!mh'lu
1.1 1U~.... .....~~'ElU.. ...Y'{,~.. . L'1tll U.

Dll "11.101.1..
Dll'l""ri 1).

2).

Dll'l""ri 1) ..
2).

1.2 lVlVj'vhnV1..

1.3 1IlCll"W~lnl1ll~V1 ....

" >"U"L1~1n1>~5{W],j'''''''Oe1 ....... "'" .
ilEla~l'ilU1'\lm.l'1mJAU'ilEl

2.1 ~1.I'lU D'l>Jll
2.2 U11.1Wl"1.I"D'l>Jll

.,t.!. 0'1 ...

..flU

. 11 .

3. n1'ilfl'i'1'1A'Uo tl1UV'l'IVl'U.;;;:

3,1 1UVl.. .l~'tlU ...

3.2 tlltiVI/lVl'W::: U'J":::lnV1..o 'l,Jwu~"~"n!l"~lU
Dwu'lIiIL,ri1).

33 1.lAf\fl 9'lWJU

oo wu 1""ri 1 ) •.

4. m'itlijtJWiJ'illm'Urn'iru~\J"1
D'l,ill
Dllhl"ri

D"ee~
... W.~ ...

....... 2) ...

....'lu'llii'"ri

...... 2).

D'CifllU~

. ..... Vlfl1... .....u. n-l ..

.....~u. "V1:::Lihrw iL

. .... 3) .

1).

2)

3) ...

..J) ..

.....u.

(

(l'i1lL"U") ..
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~1'i1rll~

LLtJtJ~l"<1lJni~~1tJ ~lJnl~t11itlm~llJ~'iI~~1"~~1~ ~'iI~'mil ,h~1~ ..

oU'fllJ'i'li'l111Gl'i1"'l

1. r.ilU'lUl"llGlltl'l"".l"'l.... . _.L1JV1

2 ollU')U~tn~... . , , ~

J r.i'11..l1W~ll~-3... . ~
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1.28 li'1Jlih'1~1\'l l'n"t\i\'l;f U~"m~1 IU1JL9'1tn}\~

11J~~Jri1nunl1 2 nil-lYI:::lUmA nfJ-.JUr!d'lllnl1iPh1fY"ltl1JU'l'l'Jumn-J

2. 1,r~ru~vh"11JWlill1Jlll~"~lil~~UU~lUlil~1~ ihhlJ1~,nh~<i1~if

2.\ j'h1\rl~iililnn U1UU\" i1~lmnlh,n'A!UUUUnl'9A~lUlil1~9 n1'UDUiii

''tl"~lUm19 11l!1\'l1"nl1A1U'lJ.J Il~"1l11U1"d'hm~~lUml~ lA89lilyhlu1!l'tln~1,,,1'[l~~'tl

n11UDU""1 \l li'i'tl'l",~ III i1i>i11191\l\l"n An'tl"U'l!~11l11i>il11~\lArU1~ nlHU 'l!~'1n1r~111~

~'tlU~~\ln~1"1l~"i>ilr191JfirJl1A 1-9 1i'tlUDu1il1Jn1,u'tl"n1!UnuUnJ.Jm~'l!lnmJ

2.2 ~tilUl'"ll 1Jnl1ll9-ll:n ryl91'v11rl~~h1,)9~\~EJ'1-lltl-JJ-Jl~lL9"j'V1Til'l1X{~V1~"j

lfJn'li11~'mJfi·tiXM1~J~l~UtlJJf'')J Vl1fll~rvth:;"llJ-J 1U~'1U~l~tJ,)~'1J"jnunI19f1lJ~UU~ltJV11,)9

2.3 ri'i.lltn91 UW11vf-lflOJ:::1J1in11:1--In'IJ}111)r! CU:::Vh-J1U U1il:;~'lnl'j'l '1Xn'tl>1

ury'lllnl5'ml'j',)9'Wfl1Ulfl n1J""U'1J"!llnl1vilJ,)9'Cl'f)U~,)1!!'1fll.J ll'tl~rril1rJ91Jfi'j'nlf1 1-9 'tl1Jni"il~'1

..•f'lI"I[lJ~vh-Jl'W?lfllj:;UU'ClI£.lV1j'19 'J'fl'lrU llAJ:::~1Jntl'l,jry'J11nTj'

2.d iJ'til1J19C'1'j',)9'Cl1JULlfl:;ml?lVilJJ llfl:;lJ.r:;d~nUJflnl'j'tlDU~"lJ'El-1VJ'thtJ!Pll~"j

L~ illlrni 'J"~11I'1'11EJl'l'J''1'''liJtl n:0i Vlfi llTI"j U'n~ (0111-1')l'l'Jth:::~-l Av1rilVJ1JV1'lr)

2.5 ii'filtn911!m,i'hl1(\J1"~111,uDU1i<1l!"lUn119~~lUlil109~'tl"~(\li1,h10:'

nl'Hwi'lol~
t tJn tJltlllfl~v11l UUnlS"V11,:j";JUtJ

2.6 nEJ,:nw.JftnlnJDU~tlft:::Lfry'vn,u'tl·ilV1·Url-J 1';nnlf'il1'1r~VlnUVJn'j':::tJ:::

~.., ru 1U~13 rp,IJlrl~'\l£ rut 25.10

l'J""l'l'll'tln 'lj(c, \j/.v,-). __lLlJI\

(lh~;'n'lV'D"LUl1Jflll)

'U:au~nj']JI~'lS"J9
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rhk1n~mll~1"
.,j

VI 477/2540
d r. 0 •.•• IV •.•• 0

t ~'1l11iI1fHlJ~Vll1111~IilIlll m~"IiI~~UU\'l1!J1iI~1"'II'1l1n'1l1U'l!'Il1m~1iI1~1"\JR~U1'1l

LL'Il~';1~1"lJfi~mR 1-9

• ~ <v .~. d _d <v ••

Vn"l11mro.J1-nnlJ"'lVl'j'~Uu'rntl[i]'j''1'"1 lIllJ..JA1'Cj'-1nnJW1'.f'19 VI 200/2540 fl-:J'1UVl 13 ~JJJl1Y'JUfj YU"l.

2540 V191J[lnnl~UV1llfl:::l~U'1)'lJtlrUf"1,]1:.Jl~U"J1'tJUrTu l'~t:l1vrnl'j'9r;HY11'Jl'1J'19'lJ'1)~~H11Uvhr,)9 •

vt,)l.!J:-:LVlf'1LtlU'.f:;U1JrJ~tiu uUljjjiJ'111l! lnVlUJ:-;~Vlfi JllY'l1unlrlJ'1Nrl'tnl:nuuJ'lJJ't11-nrylmUJ 9-.1
~-1 fI ru:::::Vh-Jl U Yr roJU'1 n1'J9V\ J~UUilll t1VlJ'19 5'::; ~ 1.1II 1:1';l'lJ ry'J1'l nl'Sohr'19Ufl'JUlfl Llfl::; vii 'J")'"l1]fi'l' Jl')fl

d' d ~ • "'" <v D. ,:. oJ
1-9 "lll.!l'Y'l1l5''El-.1j'UAru::;VlI~lU'V'l91'HUlnl:i'r.W1J:::UUflliJ[i]d'19.'lJil~nj'J·IC'11j''19 V111Jf11'chl'Vl 2QO/25JO

~'<)1!~ 13 I'L~. 2540 \h"n~Uvl1U

1. fl ru:::'Vh"l'Uyj'"ll';jnl1nl'i{Vl'i:::UtJ~lE.l !i1'i,)~"lJ'el'lnil'1tT'1!"lllnl'i~l'i,)~'l.IA'i'Ul~

1.1 ~Uf]d'lllmJvhj''19UI"l'j'Ulfl LUUiT'1V11hflru:::vhnu

1 ,'2 Hll~'J'lI'~1rm,hj'191!fI!U'1~ llhJHJ:J\;;>J1J1UlflfH::vh-.11l!

~ ~U r1CII'.Il'EllJ -11 U tJ 'En Ilu Unuu )'11 j

1, 3 ~U,lA'lJnl:i'(oil'j'I)'''l'Wf11Uifl

14

1, 5 ]'rt:I~tXU-.1l"l\Jnl'j'l'il1'J"rUfIJuclfl

~ru r1111'!1tlU -1'1U iJ 'E:hl!l\~U~"I U lJrl j,J

l.6 'Jrhl~'UnTj'ljltJU-ltJllf1:::::tLCJU-11U

lUW1[U::'Vi'i-.111!

lfJUA[U:;vh~lU

lUllA[u:::::rhnll

n 'EI-J1J-:]rllJ n '-I~'iirlu ') tI Wli' n f).:J U [V'n! ril'j' !~li')'"l U fl 'j'Ui fl

2 F1ru::::'Yh~l1.J'Vl'"ll~rulnl~'~\71'a::::UU?ll~J(9\j'J"'l·lJ'C)--H,h'J'1r.LQfi'JfllFl 1-9

2,1 dJtnl')VI1Yr1fICll:::::vl'l,nH

2.2

2.5

56

V11'rJ Ltlt! 1fl,lV1']V11Y-lfl ru:::vi'l;n1.l

~ ru tJ li1'n (li U -1'1 l! 1I'El ,1n'tJ Jnu U ;)'1 j J

lUUfl[U:::::'VI-lJ-l1l

LUHfICU;;'Vh·lIU

lUllAll!:::::Vl'i,nlj
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2.6 ~lhl1Jn1~ 3 n'tl1U"11Jn1~<il\J~~n1~ph~~9J,]n1ll1A LlI\!l~~1'1il1r

3. 1,"l"Iru~\'h'l1'W~'OOnJ1nl'i{~'j':;:;1JtJ~111(ij'j1" "1I'l.l-311'fh'lifr~'ll"ln1'jfpil'j'J~'UA'j'Ul,"

o ",".'" ""' ••.• ..f
LL,""m'i~"lJJfi'imR 1-9 lJ:;n\l1'n\\J1V1 ~~\j

3.1 rhr'iu~LL~ il1\9~~1~m~9~~'~il1iJei"~911lunAHl,1\rLi'It/lumWlll~l'l1'

il1\9 ~~1~m~9~~' Am~vi",\JIi'~j\Jl nl \'~Ar~u U~l ~m~9~ ~,nw phn9

3.2 ~r19~~U ~A~ll.J"~ LL~~Ur"lihw~il1r'~~~1~m09~~'~il1iJei"191lA

UnAr~, L~~ 1,xL1i~ur"~Y1fim~'llAn"Lf~,r'i\Junuun'Jm~'1Jlnrw

3.3 ~91rnJlflV1 L1i'Eln~rlli1(ih1'l9~n11119 V1'i'l'ltJVl~~,)"'l~ L~1.J l~'EliJ1~nlf'1
"" ••• •••• <f d.

ln~\~~nj~lJl'll~ 1l~~l'i91rn!1U1l"'\J9AOllJ'll~U ~lWl\JOymY1nl"'\J~

3.4 'J''ltFl1UC.J'i'llll'i'vi'lL UUlllr1 tXflru::;vh"jlt1~VJJUlnlr9 (fj'J:::UU'i"ll tJff1J'19'll'EJ-:jnr~~

rril~''19YlnUYlm':::tJ:::

~~eiw19L~n J (f" v/A/'- ycLJI'

(U,"~')~nnl\j~n)

'ElfiUmn1J-Jvll1'J9
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r11;~n,l-l~1,1~
d
VI 571/2540

L1<J~.f~~ru~Vh~lUilill1Jlm'i~I'I'~Umlltll'l'1~

lf11wphi~n,;nlviTJlf.ij ~ 200/2540 fl~t)UVl13 25LlO ~'lf\fI!:::;:Vh-JluvTrollnnTj'

'~lilJ::::UU'rntJl'l:i',)9 l~tl.w'"l1'J'nnriT\)ltll'lltJLlUUnIJ~(ll'i'lltJVlI'J9 n1'j'tJ5U~"tI'El'lJ.'!lltJlf1'j''19 llU'1Yll-J

nl1 fVJU fl JJ IL1'1:::1.h::: dJ lHJfl ~ '1tll'l1'19 l ~ ilvT lflJ U'1 U fl:::::U1'UU'\ 'I nl Jr~!II 'j':::;:UU~1 tJl?l'J'J9VJn tJ 1:::::LnVl'lJ 'll-l

z;l[]lUliil1'1'"l 1l-nJ~tJLlUUn'1'j'tJDUm~'nl'lL'"l\! lUl!J:::;:'lJUl~I'J')nU~')U'j':::;:lVlfi LLfl:::lUUlUfij'TJJLnm

U," ~VlIiJnwl \!111,,'if,, n\J1J n UUn'Jm~ [~1nnlJ ~1111'11~"9~'"UU '"li1WJ~n1 ,uiju1i1iil91"
L;j'tl~91nm':l-I!i'h1'Y"l1v1i1f"i1-i~ ~ .111/25<10 ll01::::: t112/25LlO fl~1'1'j~20 UIHltJU 25.10

n'im!/fli n't1ru::;:nu lLf.l::::Jj'tl1Jfl1'W19V11h'vn ,xJ'[J'Itlfiu~n'J-JJliilJ,)9, ~}d(mt:l1hJ~n'j'J.1viTJ''1'''l lJ{jlJi
rl'Il nTj'lL Ylu'tlfi1J~n'j'JJvilJ,)9 l~l"ri'",,!~l,xi1~'d'l1J ihtlt1'El'lnulJ·nut.!'nJI'fl'l"OCUlnnJ IL~J J

d'
'ill1

liI'I1Tw Yitl1 ~nlT ~hLUu-.'Jl U"~ tl':JAru:; vilYI U 0 l?lJl.ll III 'J"~WI'j':'; uurn tI lP1T'1',iith:::~V1fi Jll1"l

~'l~U ~-.'Jl\XtlnLi1nflll!:::vi1'lltA-WWnA1nlS'~11I'j':;UU~ltl[1j'j''19 (ijldl~1~-.'Jn'j'w,h'j''l9 ~ 200/25110

'~-1 13 rpJrn-wufi 2540 U,f1::;Ltvl-.'Jvf,jACU:::vh'llU0l'lnJ1n1:rql1l'J·:::ull'cntlf'l'j',)9~'u1~lj Ur:::n'tIUli'l'1t1

fl ru~rh·nu vrOOJ til nl 'i4'cPI'J:::'LJ'lJ ~1 t'.I (PI'il~

1.1 'J''EI:JtlfiUrnn:nH•.i1'j'(J'1

(~:hm}ElJll1.llL'il:-:1Jr Illl.lnJ I'i.Jl "0rU1rl'lTJ J)

1.2 iJ'ri'JI'J'tl~U(,ln'j':Iji;h:i'(J"~

(rhtl{hl'll1l.!LLfl:-;tlJ'1111.h'1jJ'E],I"OCY'ln~j'~rJl l)

1,3 rX-ri-Jtltlf;'lJii1n'JJJlk-I'J"Y;l

(rlII'JUtl,111WL'tl:~lhlU1J'J"IJJ'-i:n'nUnn'j'J'J I 2)

1,.1 rJ'riTu,tlfilIAr:'nwh'J''J"i
(~}1tJU'rlHl'Ull'ij::-;'LhTulJnj 1'tJ'I'OlU'ln'rill 0))

l,5

lthJf1ru:;vhYllj'l

(t'hiJ1'l(j''I1l\HL'il::-:lhl'l.nJi'Ul'tJ'I'nlU'II'i'J''Jll d)

I ,6 tJ~ci'Jtltlfiu~mlWh:i'1'1 lUUfU:lI::;vh llU"l

(~hr.JlJfl:lIlWlfl::-;l.h"ltJlh' IJI'(j' I"n[~-III'J'nl J)

1,7 ~rUC!d"InnTJi~1'j''J9UA'j'Ul'~ lUUfIW:::vilY1U'1

rn"',h'Ocil!AjU'I'l ~fuiiwd~U n1!j'J~ 1I11JUnulJjll1
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I,

I

~
1.8 ~lJ'1!'n'ln'W~ln9iJfiUn~ 1 d'JUAOJ"vi"'U'1

,.ifm'tl,~U'1!·n1rm,ilr~9JjfirmA 1 ~'U~A'n'tlU"U{hw'il!oJnUUn"

1,9 ~~=~~~
2 ~fUWA~'tlU'1\Jtr'tl,nl!oJnulJnJJ

1.10 d'J1JAnJ"vi'~l!'1

J ~fU~A'n'oU"1!tr'tl"l1!oJnUoJn"

1,11 dJ1!Anl"vi"1\J1

d ~fUWA~'tlU"1!tr'tl"nUoJnuunJi

112 ~U'1!~lnlr~lr~9iJfirmA 5 l1J1!AOJ"vi'1"1J1

5 ~fU~A"n'tlU"UU'[Hnl!UnUoJnJI

1.13 LLh!ArU:.::vh.J1U'1

"l,m"~'U~J"' nlrvi'lrl"IJlir InA 6 ~1U~('l'1l1)u.:nuuil,JrllA unU'lJ:l"iJ ..1
1.1 d rJury"lllnlJl'ilJ"J'''l,ljll1nlf1 7 lLhjfl[\J::;·vh.:jlU~l

VI1't1j'thl~1~h1J'lllnl'j'vhJrJ91Jfi)'Jllfl7 ~fU~V1'Il'U1J-JllA{/'ll,Jn1AU:i"IlIUJ1J-J

1.15 vLhUltlJ:::vh,nl.l"1

M1{IJ'Cl>l~ur:u'nlnl'il!'h'j''1I''UJUJll1rl 8 ~1utJwntlU,nlAlhl,JnlJl)J1UUnJJ

1.16 ~U[~!,lnnTJlYiTJ,)"'lIJfijnlfl 9 dJW"lru~yh,:nU~l

'"'0 Hl "J'U'li",n':rvi,n'UJ'irJl'l A 9 Yif'J~A'n'tlU"utr'tlll'iuunuoJn"
1.1 7 ~.'ur!.r!l1n'lJ~rl,Tn,Jl1Hlt-ItJ;j'l1J

Ll'('1:::.:J'UU1:::JJ1W

1,18

1 .19 ";-u~h'j',)"iVEJn ~J::; LlI"JI"1-I1t1

rfl"~1:r"ri'unlHi'llI11"rm vl-l'J"J91Jm'nlf1 3

'i''tl,'j~'tr,1I'~urrrHilU'HJIY1'j' l'hF.l'''l,IJfi'.i'fl'If''1 7

12l 'WtJlih'.i''19i,'tJIl[,ClnrIJ lUHV'1l1J:::;viT1T1Hlfl::;tX·d"HJl.fl'lJ'11~nl'l

~li'lrl'UJYlji'l[nl1rkl j"J'''lIJri'j' ~l'ILflflrQVI'fJ'1 '~~16(iI~l~1nHlJ1

1,22 'Y'IUlfII1'J9Ltlll 'IVJ~r;1 ·1l1[1dl'j·~'E lUUfl[U~;vhYll,!ll'i:'1:;tJ'"d'Jfll'(J'lnl~nr1J

r.,Tri-1I1wn'J' '2 ntl,llH·J1JYI1J 'I Ji'11Tn:n1JlUJ1.!ntHlW';-'JU1Jr:;lnw

l,2'3 ~'IH.iriT'J(·11vl ~1'Y'lf1 lllh":n'J ltJ'lJi'lm~;'Vhrl'tjLl'l1:::.:rX'd')rJl'i)'llll~lrI5'

J'fln,Tliln\Jrln 1 n'e:Jl1Jlfi"un iJ'El'I'W,irJlITj' fih'J"j("lJ,]uJ'.rnfl 3

2 '1~flnl::;-'~1'llU'~"lJ1J'lll'fl::;-9£P1';j::;-UUl11tJ61';j'J9 i:hh'tn"'lVllj'~lyj,,:r..:ji1
L,l ]J}nr-l~v'T"llln U1U11~,1 ~'''llj'nnli'll~1-H'IIljlllJUn·n·'~lYli'iltJm~r'-Jr.;1 rni'U[).ul!1

1[1Cil'j"'j"j lll.l' J'Vlel111"1"]'1'1'j U f~;ll ll'ii-:.:rl'I'l'tJ~' ;;;lii lJrJ'c1?l-1 [lvl')-' )"1 'l ~I tJ'~(iIY1'I\ U1Jlflll'ii'lj"j.11 tl~ li 'tJ

Wl~iUBu~-lTLl f1flllJf\j'D1WllIJl'I;'1'"l

?!'t:JU'Cl'1lJnfll,l llfl:::vh'j"l'"lJ,)i'i'j'rnA 1-9 nfJu5u~l\Jrn:nJ'thlll'i.ll.brlU'J'j"lll-r:J1"llCldlnnJJ
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2.2 i1'<i,\!191Un11u..';-11~C\!~h~lih1~9~1~~~'li~1l.Jl~1I91H~~ 1,x'~m~1
l t:.ln'rllj·UiJJJ~ 1V;vnJ-l~'o'iJJf1')j "i1tlL~ rytJj~1J-llU~')'W~l~tJ'J,y1l~nUrl1j9V1j~UU~ltJl'lj(Y'l

2.3

U'lJ'n-lnl'j'vh~'rJ9'WAjUl'il fl'El'llJlll'n'lnl1ml'J''J9'Cl'uU'i'1':lumn-l llfl::;MTJ'()9.lJfi'in'if1 1-9 iJ'ElnAli~

~1AOJ~vi'mU9m,"UU~1~m~9 1tnfu 1u1~",un~1uC\!~,n11
2.4 i1thU19m~9~~ULL~"~AmJj LL~~th"'lJ""~n1nJ5u~~~1mh"~,11

IYl~1,xn119m~,"m1~9i1th~~Vliim~ m:r~linJJ1A'Qti:r~~"riiirilmIA'I-J
2.5

IYlm ~u~nn loi11'J9LU,,'li'ilJJ~1i,h~n'ilUn11V191mntht m'i9A~1JI~~uti1"~,il n1"'~1~11 tin,],"
U'(1:;trlllUUnlnrn-l1tTtJ

2.6 n"""""n1,ti5u;;U""u'll"niiAoU'il1

~flM1J'lr"lliH1

(1.1'""01 ynml1l'iln)
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.hi~i1trn~llJlJhn~ll vi~"lIl~
d
'1'11015/2542

\~'11~ .I'~Rru~l'h~llJ I.H'1JlJ~~~iJ '11nl~tJ iju111lJnW'l IJILL!I~R1U 'llJ i'lll'1lJ1~1~

lim J~~11.Jn;jl1whJ'Jr.'Hl~-J"InM iJ u1 fJUl tJiiWJtJl\11U ~1 tlfil1'J9'Uih'l'i'H11uvh1'J91,tiJzuu uu

n1HJ~UM~i~,9" dJu,"uul~mllUU~" lil~U,"~Vlfin1l'Jl"nl,U'[nn'J'il1~ 'l!' nnil 1~tl9~l'h

li~I",ilM''''l,I'i'l' 'I ,~,[},h"fuH
lthm\j'lm"lun1,u~uM ,T"

l~'[)1 }{nlr9~J~UlJ'l'l1tJfilJ,)9iJ IIu,)Yll~nlJtJDuM~L 'I:1]'Jl:::'rlJJnlJ'rlIll~ll,)filcl"'ilJjll'o'1~

'?j[l'IUnl'i'ol't 1Ju'"I'·nJ1.l lltl:::~n"l1JJ:::~Ylfi1l1'V'jllAnlrU'tl..JnlJil1'l1 fkjln1'JJJ'Eltl1\1ll YJ.11\1 ~'l1-Jn,nU

~h~'rJ'"lLlvi'l"In~ ~;J1 "tvl-ll"1 tlJ:;vh:n utJfutlt'l ~ j'j 'EIrrl"J"uD u~n1Jnl1~l!'lll tl::::A'JU f"~lJ'i'll fJlilJ')'"l~'U

u,"n'ilUlil"~
1. l'JeM'It",lVl\i'll''''l! I.hl"'l!\i'l! lU"I1'1l,n!1enl"vll"'1J

(rh~U'il"n\Jll~"UnUUnlJ'[Jl~'l!lmW 3)

2. ~'tl{ihj',)9filr n1"jJ'ntJ "Cl~f\ufi lUUflru:;vh\llU

tJBU~:n'jJn'I'j'vhJ')('IJJfirnlfl 3

.1, 'Y'lfHrl'1j,)9filr \;'lJ-111n 1.1iil'J'ri'l\li'iv1

J'f):J~11[L!'n"lrn'fol'lJ'J'1JJfiJ[]-lfl 6

5 'Y'j'Clf'hr'J9l'i¥ l'tl~~).-~rl~ ~rrI1nj'~
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lUllflcu:::vhnlJ
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Lrhjfl[u~yhJ1lA

r.iI'lV11'fIl~'V1~'l

18. '0rlWh1'J91 Yl In'HflM Urmn'l

(tIBii;;n1fll~111utJl"lUtJ'''1lJ )
'Cltl'l f1l'il 1'J9Uf11Ul 'Ci1! 1,1 l ~.J

1 'I. ~-1.l{illj'')r''ll Vl nJ~"J1i1l U'i'WnT1lv1

(tJBu;;n'llu'u,r1utJnllLi'n, I)

9-JHt)"I~UrJ'J'1"llfilU
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คู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำารวจ

ที่ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปราม

ในสถานีตำารวจ

พ.ศ.๒๕๕๗



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



พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ



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 

บทที่ 3 ความรู้ที่สนับสนุนงานป้องกันและปราบปราม     64 
การเขียนรายงานในหน้าที่ต ารวจ       64 

ลักษณะการเขียนรายงานที่ดี      64 
การเขียนรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานภายในหน่วยงาน   64 
การเขียนบันทึกจับกุม       64 
การเขียนบันทึกตรวจค้น       64 
ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกต่างๆ      65 

การรักษาสถานที่เกิดเหตุในหน้าที่ของสายตรวจ     ๙2 
ความรู้ทั่วไปในการรักษาสถานที่เกิดเหตุของสายตรวจ   ๙2 
รูปแบบการรักษาสถานที่เกิดเหตุ      9๕ 

 
 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 
เทคโนโลยีกับงานสายตรวจ       98 

เทคโนโลยีส าหรับการสืบค้นข้อมูล      98 
เทคโนโลยีส าหรับก ากับดูแลสายตรวจ     ๑๐1 
เทคโนโลยีส าหรับการสื่อสารข้อมูล      ๑๐2 
เทคโนโลยีส าหรับการประชุม      ๑๐3 
เทคโนโลยีส าหรับการถ่ายภาพและเก็บประวัติบุคคล    ๑๐3 
เทคโนโลยีส าหรับการน าทาง      ๑๐4 

วินัย และการลงทัณฑ์        106 
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง      107 
ตารางอ านาจและอัตราการลงโทษข้าราชการต ารวจที่ ก.ตร.ก าหนด  110 
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ  ๑๑2 

ระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191       1๑5 
ความส าคัญของระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน     115 
การจัดระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ของประเทศไทย   116 
การจัดระบบแจ้งเหตุของสถานีต ารวจ     119 

บทที่ 4 ยุทธวิธีต ารวจงานป้องกันปราบปราม      1๒1 
คุณสมบัติของต ารวจสายตรวจมืออาชีพ 10 ประการ    1๒1 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง        1๒2 

 ยุทธวิธีการรอดพ้นภยันตรายของเจ้าหน้าที่       1๒2 
 ยุทธวิธีการตั้งจุดตรวจ จุด ว.43 หรือจุดสกัด     1๒3 
 การใช้ยุทธวิธีในการเผชิญเหตุตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันอาชญากรรม  1๓4 
 การยิงปืนพกข้ันพ้ืนฐาน        134 

บทที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  146 
วิวัฒนาการของประเทศไทยในเรื่องของการป้องกันปราบปรามโจรผู้ร้าย 
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน        146 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ 147 

 รูปแบบและลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระเบียบ กตช.ฯ   148 
 แนวทาง (เทคนิค) การปฏิบัติในการชักน าให้ประชาชนมีส่วนร่วม   155 
 การพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม และโครงการตัวอย่าง 

ที่ประสบความส าเร็จ        156 
 

๕๒



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 

บทที่ 3 ความรู้ที่สนับสนุนงานป้องกันและปราบปราม     64 
การเขียนรายงานในหน้าที่ต ารวจ       64 

ลักษณะการเขียนรายงานที่ดี      64 
การเขียนรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานภายในหน่วยงาน   64 
การเขียนบันทึกจับกุม       64 
การเขียนบันทึกตรวจค้น       64 
ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกต่างๆ      65 

การรักษาสถานที่เกิดเหตุในหน้าที่ของสายตรวจ     ๙2 
ความรู้ทั่วไปในการรักษาสถานที่เกิดเหตุของสายตรวจ   ๙2 
รูปแบบการรักษาสถานที่เกิดเหตุ      9๕ 

 
 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 
เทคโนโลยีกับงานสายตรวจ       98 

เทคโนโลยีส าหรับการสืบค้นข้อมูล      98 
เทคโนโลยีส าหรับก ากับดูแลสายตรวจ     ๑๐1 
เทคโนโลยีส าหรับการสื่อสารข้อมูล      ๑๐2 
เทคโนโลยีส าหรับการประชุม      ๑๐3 
เทคโนโลยีส าหรับการถ่ายภาพและเก็บประวัติบุคคล    ๑๐3 
เทคโนโลยีส าหรับการน าทาง      ๑๐4 

วินัย และการลงทัณฑ์        106 
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง      107 
ตารางอ านาจและอัตราการลงโทษข้าราชการต ารวจที่ ก.ตร.ก าหนด  110 
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ  ๑๑2 

ระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191       1๑5 
ความส าคัญของระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน     115 
การจัดระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ของประเทศไทย   116 
การจัดระบบแจ้งเหตุของสถานีต ารวจ     119 

บทที่ 4 ยุทธวิธีต ารวจงานป้องกันปราบปราม      1๒1 
คุณสมบัติของต ารวจสายตรวจมืออาชีพ 10 ประการ    1๒1 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง        1๒2 

 ยุทธวิธีการรอดพ้นภยันตรายของเจ้าหน้าที่       1๒2 
 ยุทธวิธีการตั้งจุดตรวจ จุด ว.43 หรือจุดสกัด     1๒3 
 การใช้ยุทธวิธีในการเผชิญเหตุตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันอาชญากรรม  1๓4 
 การยิงปืนพกข้ันพ้ืนฐาน        134 

บทที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  146 
วิวัฒนาการของประเทศไทยในเรื่องของการป้องกันปราบปรามโจรผู้ร้าย 
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน        146 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ 147 

 รูปแบบและลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระเบียบ กตช.ฯ   148 
 แนวทาง (เทคนิค) การปฏิบัติในการชักน าให้ประชาชนมีส่วนร่วม   155 
 การพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม และโครงการตัวอย่าง 

ที่ประสบความส าเร็จ        156 
 



 

สารบัญ (ต่อ) 
        

 การประชาสัมพันธ์ในหน้าที่ของต ารวจ      168 
  หลักการประชาสัมพันธ์       168 
  ทิศทางการประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ต ารวจ    1๗2 
  การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต      175 
  กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง     177 

บรรณานุกรม          ๑๗9 

ภาคผนวก          180 

 นโยบายผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ       
ค าสั่ง ส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ 624/2556       
โครงการสัมมนาวิทยากรและจัดท าคู่มือส าหรับฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ 
สายงานป้องกันปราบปราม        
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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 
 
 
 
 



- 3 -
๓ 

 

 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 
 



- 17 -
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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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 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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๒๐ 

 

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 
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   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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   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 

 



- 28 -
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 
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 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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 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 



- 30 -
๓๐ 

 

   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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  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 
 
 

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  
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  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 
 
 
 

๓๕ 

 

  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 
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 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 

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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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 

 



- 50 -
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”  



- 53 -
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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๕๔ 

 

  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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 ข้อควรปฏิบัติในการจับกุม 
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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 
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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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  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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  พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 64 -
๖๔ 

 

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  

 
 
 
 
 



- 66 -
๖๖ 

 

  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 

 

๖๙ 
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๗๑ 
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- 72 -
๗๒ 

 

 

๗๓ 
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๗๕ 
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๗๗ 
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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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             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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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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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 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 



- 84 -
๘๔ 

 

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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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/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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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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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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๙๘ 

 

 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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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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 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
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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
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 
 3. กรณีที่ต้องกำรตรวจสอบยืนยัน (Cross Check) ให้สำยตรวจถ่ำยภำพด้วยโทรศัพท์เครื่องนั้นๆ ไว้ 
ซึ่งภำพถ่ำยจะระบุพิกัด วันเวลำที่ถ่ำยภำพไว้เช่นกัน 
 
 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 

๑๐๓ 

 

 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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 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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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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 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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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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 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 
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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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    - ไม่หยำบคำย ดูหมิ่น เหยียดหยำม ประชำชน 
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    - 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
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  1.7 เป็นผู้บังคับบัญชำ ต้อง  
    - เป็นผู้น ำ แบบอย่ำงที่ดี เป็นที่ปรึกษำ ที่พ่ึงของผู้ใต้บังคับบัญชำ 
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    - มีหลักกำร เหตุผล ถูกต้องตำมท ำนองคลองธรรม รับฟังควำมคิดเห็น ไม่ผลัก  ควำม
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    - ปกครองปรำศจำกควำมล ำเอียง 
  1.8 ผู้ใต้บังคับบัญชำและเพ่ือนร่วมงำน ต้อง  
    - ปฏิบัติตำมค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย 
    - มีวินัยและสำมัคคีในหมู่คณะ 
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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 
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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 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
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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 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 
 

๑๑๙ 

 

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 
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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  (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 
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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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  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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒๕ 

 

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 
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  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
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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 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 



- 143 -
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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   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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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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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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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 
 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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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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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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 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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 162 -
๑๖๒ 

 

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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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. 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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๑๖๖ 

 

 
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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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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๑๖๘ 

 

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

จัดได้ว่ำเป็นสื่อที่มีประสิทธิภำพสูงในกำรประชำสัมพันธ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรโน้มน้ำวจิตใจ เนื่องจำกติดต่อ    
กับผู้รับสำรโดยตรง ส่วนใหญ่อำศัยกำรพูดในลักษณะต่ำงๆ เช่น กำรสนทนำพบปะพูดคุย กำรประชุม กำรสอน 
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   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 

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 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 
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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 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  

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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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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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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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 
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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
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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.
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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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คำแนะนำ 
ในการใชคูมือการฝกยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ 

_______________________________ 
 

  สำนักงานตำรวจแหงชาติ ไดกำหนดนโยบายใหขาราชการตำรวจทุกคนไดรับการฝก 
ยุทธวิธีตำรวจที่เปนมาตรฐานเพ่ือยกระดับสูความเปนตำรวจมืออาชีพ คณะผูจัดทำซ่ึงไดรับการฝก
อบรมและคำแนะนำจากวิทยากรของหนวยงานฝายยาเสพติด และการบังคับใชกฎหมายระหวาง
ประเทศ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย หรือ Bureau of International 
Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) จึงไดรวบรวมการฝกยุทธวิธีตำรวจและความรู 
ในหัวขอที่สำคัญและจำเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี จำนวน 6 หัวขอ ไดแก 
 
  1)  การอยูรอดของเจาหนาที่และยุทธวิธี (Officer Survival and Tactics / O.S.T.) 
 
  2)  การเขาตรวจคนและปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry & Close Quarter  
   Battle / C.Q.B.) 
 
  3)  การหยุดยานพาหนะและการควบคุมผูขับขี่/ผู โดยสาร (Vehicle Stop and  
   Occupants Control / V.S.O.C.) 
 
  4)  การฝกยิงปนพกขั้นพื้นฐาน (Basic Firearms Course / B/F) 
 
  5)  การปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty Care / TCCC) 
 
  6)  บทบาทหนาที่ของผูประสบเหตุคนแรก (First Responder / F/R) 
 
  ซึ่งลวนแตเปนพื้นฐานทักษะความรูในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล พรอมภาพถาย
ประกอบ เพื่อใชเปนคูมือในการฝกอบรม อีกทั้งไดฝกอบรม “ครูแมไก” ทางดานยุทธวิธีตำรวจ  
ใหกับหนวยตางๆ (รายละเอียดตามรายชื่อ) และจัดทำ CD ประกอบการฝกอีกสวนหนึ่ง โดยในแตละ
หัวขอการฝกจะมีการจัดทำคำบรรยาย, ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนกรณีศึกษาตางๆ ไวอยางครบถวน 
   คณะผูจัดทำ หวังเปนอยางยิ่งวา “คูมือการฝกยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ” จะเปนประโยชน 
ตอขาราชการตำรวจทุกคน ใหปฏิบัติหนาที่ดวยความปลอดภัย และสามารถนำความรูที่ไดรับ 
ไปปรับใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หากมีขอสงสัยหรือคำแนะนำกรุณาติดตอ ศูนยฝกยุทธวิธี
ตำรวจ กองบังคับการฝกอบรมตำรวจกลาง หรือศูนยฝกยุทธวิธีตำรวจกลาง (หนองสาหราย)  
โทรสาร 0-2431–3205 หรือ E-mail : sornkrit@police.go.th 

เอกสารนี้ “เปนลิขสิทธิ์ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ”  
หามมิใหผูใดเผยแพร คัดลอก ถอดความ หรือแปลสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดของเอกสารน้ี  

โดยไมไดรับอนุญาตจากสำนักงานตำรวจแหงชาติ 
 



รายชื่อคณะผูจัดทำคูมือการฝกยุทธวิธีตำรวจประจำสถานีตำรวจ 
OFFICER SURVIVAL AND TACTICS  (O.S.T.) 
 1. พล.ต.ต.ศรกฤษณ     แกวผลึก 2. พ.ต.ท.ณรงค ฤ าวิชา 3. พ.ต.ท.ธีระยุทธ นันตา  
 4. ร.ต.อ.สมควร   กริ่มกราย 5. ร.ต.ท.วุฒิเลิศ   เมืองหนู 6. ร.ต.ท.จตุพร   หัวนา 
 7. ร.ต.ต.ลักษณะ  เภรีมาศ 8. ด.ต.สังวรณ  เขียวสะอาด 9. ด.ต.ประสาท   ลาภศึก  
 10. จ.ส.ต.พงษพันธ   บูฮวดใช 11. จ.ส.ต.ภัทร   รักศิริ 12. ส.ต.ท.วรากรณ   เถื่อนประทุม 
 13. ส.ต.ท.หญิง บีลาวรรณ   นุนสงค  
BUILDING ENTRY & CLOSE QUARTER BATTLE (C.Q.B.) 
 1. พ.ต.อ.กฤศ โบสุวรรณ 2. พ.ต.ท.ลือชัย รักเหลือ 3. ร.ต.ต.กฤษดา ชวนโพธิ์  
 4. ด.ต.รณชิต   ชัยเกตุ 5. จ.ส.ต.สุเนตร   ภิญโญยาง    6. จ.ส.ต.สิริวิชญ   ตรรกชูวงศสุข  
 7. ส.ต.อ.ปรวัฒน   บุตรวงษ 8. ส.ต.อ.ชัชวาลย   หนอคำ 9. ส.ต.อ.นิติพงษ   ใจยอด  
 10. ส.ต.ท.อรรณพ   บุตรราช    11. ส.ต.ท.หญิง รักษณาลี    ปาณะวร    
VEHICLE STOP AND OCCUPANTS CONTROL (V.S.O.C.) 
 1. พ.ต.อ.มนัส อนันตสิทธิ์ 2. พ.ต.ท.ภาณุภณ ชัยสนิท 3. พ.ต.ท.พิศฐศักดิ์    มนตลักษณ 
 4. ร.ต.ท.ทองยอย  ตะพัง 5. ร.ต.ต.วิรัตน จิตรชอบคา 6. ร.ต.ต.สุประวีณ    ศรีอุทิศ 
 7. ร.ต.ต.ปราสาทชัย   แกหลง 8. ด.ต.ธานินทร   แกวคีรี 9. ด.ต.ดรงคกรณ   จะวงคแล  
 10. ด.ต.พึ่ง            ประทีปเกรียงไกร   11. ด.ต.ยุกต   เทอดไทย 12. ส.ต.ท.หญิง รุงรัชนี   บุตรศรี  
 13. ส.ต.ท.หญิง ผฤณทิพย   บัวขำ 
BASIC FIREARMS COURSE (B/F) 

 1. พ.ต.อ.สุเมธ     สัทธาธรรมรักษ 2. พ.ต.อ.สุวิชชา จินดาคำ 3. พ.ต.ท.อมรวิทย มั่นทอง  
 4. พ.ต.ท.หญิง พรพิมล   คงยา 5. พ.ต.ท.สุริยา   มากแกว   6. พ.ต.ท.ธีระวิทย   ทองเหลือง   
 7. พ.ต.ท.ปรีชา   จินรัตน   8. ร.ต.อ.ภารดร   พรศิริกาญจน  9. ร.ต.ต.จำรูญ   ไชยศรี    

 10. ด.ต.สุชาติ   จิตอารี    11. ส.ต.ท.หญิง อัมรา   สิ่วไธสง 12. ส.ต.ต.นเรศ   จำปาจูม    
TACTICAL COMBAT AND CASUALTY CARE (TCCC) 

 1. พ.ต.อ.รุงศักดิ์ สิริขจร 2. พ.ต.ท.หญิง ศิริพร   ลบล้ำเลิศ 3. พ.ต.ท.หญิง ภัคดิษย  กะรัต  
 4. พ.ต.ต.หญิง ศศิญา   ธรรมกถิกานนท 5. พ.ต.ต.หญิง อมรรัตน จันทรเกตุ 6. พ.ต.ต.หญิง กนกวรรณ   สมวงศ  
 7. ร.ต.อ.โสภา   วิสัยวัน   8. ร.ต.อ.ฉลอง   ทรงดวงทุม   9. ร.ต.ท.หญิง ประจักษ  หาญแรง      
 10. ร.ต.ท.หญิง ผุสดี   ศรีจันทร 11. ด.ต.วินัย   ราญไพร 12. ด.ต.วิโรจน   สุขวงศ    

 13. ด.ต.ปญญา   เหมือนทัด   14. ส.ต.ท.หญิง อนงคพร  สุวรรณกิจ 
FIRST RESPONDER (F/R) 
 1. พล.ต.ต.ศรกฤษณ     แกวผลึก 2. พ.ต.อ.หญิง วรณัฐ วรชาติเดชา 3. พ.ต.ท.หญิง ศิริพร   ลบล้ำเลิศ  
 4. พ.ต.ท.หญิง พรพิมล   คงยา 5. พ.ต.ท.วัชรพงษ  พนิตธำรง 6. พ.ต.ต.สิทธิพัฒน  เฉลิมยศ 
 7. พ.ต.ต.หญิง ศศิญา  ธรรมกถิกานนท 8. ส.ต.ท.หญิง อนงคพร  สุวรรณกิจ 

เจาหนาที่ 
 1. ร.ต.อ.หญิง ชนัญชิดา   กอนทองคำ 2. ร.ต.อ.หญิง อุทัยทิพย  ชะโนวรรณ 3. ร.ต.ท.หญิง สุนีรักษ นันทะวงศ 
 4. ด.ต.รณชิต    ชัยเกตุ 5. ส.ต.ท.คมสันต    นิลสมบูรณ 6. ส.ต.ต.หญิง ลลิดา   แสงจันทรานันท 

****************  



รายชื่อผูสำเร็จการฝกอบรม หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝก  
ประจำป 2556 (ทีมวิทยากรครูแมไก)  

สังกัด บช.ศ. 
 1. ร.ต.ท.ทองยอย ตะพัง ผบ.มว.(สบ 1) ฝายปกครองฯ บก.ฝรก. 
 2. ร.ต.ท.หญิง ประจักษ หาญแรง ผบ.มว.(สบ 1) ฝายปกครองฯ บก.ฝรก. 
 3. ร.ต.ท.หญิง สุนัดดา บุนนาค  ผบ.มว.(สบ 1)  ฝายปกครองฯ บก.ฝรก. 
 4. ร.ต.ต.วนัปติ์ หะยีเจะแว  รอง สว.ศูนยฝกยุทธวิธีฯ บก.ฝรก. 
 5. ร.ต.ต.สุพจน วรสิทธิ์ รอง สว.ศูนยฝกยุทธวิธีฯ บก.ฝรก. 
 6. ร.ต.ต.อิศเรศ อินทรลักษณ อจ.(สบ 1) (ทนท.ครูฝกพลศึกษา)ฝายปกครองฯ  
 7. ด.ต.สมยศ กำบัง ผบ.หมู ศูนยฝกยุทธวิธีฯ บก.ฝรก. 
 8. ส.ต.อ.ดำรงชัย ไชยชอฟา ผบ.หมู ฝายบริการการฝกอบรมฯ 
สังกัด บช.น. 
 1. ร.ต.ท.จักรวุฒิ  พรมแดง  ผบ.หมวด รอย ปพ.ที่ 2 
 2. ร.ต.ต.รอสลี   นางา ผบ.หมวด รอย ปพ.ที่ 2 
 3. ส.ต.ท.นิคม   พุทธาทาป ผบ.หมู รอย ปพ.ที่ 1 
 4. ส.ต.ท.ปรีชา  หมอยา ผบ.หมู รอย ปพ.ที่ 2 
 5. ส.ต.ท.กฤษฎา   ยารังษี ผบ.หมู รอย ปพ.ที่ 2 
 6. ส.ต.ท.ณัฐพล  ทาแกน  ผบ.หมู รอย ปพ.ที่ 2 
 7. ส.ต.ท.ยุทธภูมิ  เมฆขลา  ผบ.หมู รอย ปพ.ที่ 2 
สังกดั ภ.1 
 1. ร.ต.ท.พูน ทัศนะ ผบ.มว. (สบ 1) ปค.ศฝร.ภ.1 
 2. ร.ต.ท.นิติวุธ เลียบมา รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.1 
 3. ด.ต.วันชัย สิการ  ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.1 
 4. จ.ส.ต.กาญจนวัฒน สังขวุฒิ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.1 
 5. จ.ส.ต.ไพโรจน แกวศีร ผบ.หมู อก.ศฝร.ภ.1 

 6. จ.ส.ต.ไสว ดวงอำไพ ผบ.หมู อก.ศฝร.ภ.1 
 7. ส.ต.อ.ธนภัทร พึ่งพรหม ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.1 
สังกัด ภ.2 
 1. พ.ต.ท.พิศฐศักดิ์ มนตลักษณ สวป.สภ.บานกร่ำ จว.ระยอง 
 2. ร.ต.อ.โสภา วิลัยวัน  รอง สวป.สภ.บานนา จว.นครนายก 

 3. ด.ต.พิษณุ แสงมงคล  ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปราจีนบุรี จว.ปราจีนบุรี 
 4. ด.ต.พงษภูชิสส ศุภรัชตพงษ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ชลบุร ี

 5. ด.ต.วิโรจน สุขวงศ  ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี 
 6. ส.ต.อ.คชา นรศาสตร ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สระแกว 
 7. ส.ต.ท.สนั่น ชินวงศ ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองบอน จว.ตราด 



สังกัด ภ.3 
 1. พ.ต.ท.ศุภกร ปะนิทานัง สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี 
 2. ร.ต.ต.เสนห เทียนงูเหลือม ผบ.มว.ฝายปกครองและการฝก ศฝร.ภ.3 
 3. ด.ต.อนุชิต เพศสุข ผบ.หมู (ป.) สภ.ลืออำนาจ จว.อำนาจเจริญ 
 4. ด.ต.อนันต บุญรอด ผบ.หมู (ป.) สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา 
 5. ด.ต.อดุลย เติมพันธ  ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองชัยภูมิ 
 6. ด.ต.วราวุธ เคนคุณ  ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสุรินทร 
 7. ด.ต.สุนทร วงษาสนธ์ิ  ผบ.หมู (ป.) สภ.สตึก จว.บุรีรัมย 
สังกัด ภ.4 
 1. ร.ต.ท.อานนท คงประเสริฐ  รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุดรธานี 
 2. ร.ต.ต.บุญสง เปรมสุทธาวรันต รอง สว.(อก.) ฝายปกครองและการฝก ศฝร.ภ.4 
 3. ด.ต.รุงโรจน กองแพง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสกลนคร 
 4. ด.ต.ศักดิ์กังวาน เมาะราษี ผบ.หมู กก.สืบสวน ภ.จว.รอยเอ็ด 
 5. จ.ส.ต.จิรศักดิ์ ทรัพยพงษ  ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองกาฬสินธุ 
 6. ด.ต.พิพัฒน ประทะโก ผบ.หมู กก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแกน 
 7. ด.ต.สวาท บุรมศรี  ผบ.หมู กก.สืบสวน ภ.จว.ขอนแกน 
สังกัด ภ.5 

 1. ร.ต.ต.จตุพร หวันา  ผบ.มว.ฝปค.ศฝร.ภ.5 
 2. ร.ต.ต.สุประวีณ ศรีอุทิศ  รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 
 3. ด.ต.ดรงคกรณ ยะวงคแล ผบ.หมู ฝอ.ศฝรก.ภ.5 
 4. จ.ส.ต.เกียรติศักดิ์ เตชะนา ผบ.หมู ฝปค.ศฝร.ภ.5 
 5. ด.ต.ปกรณ กันใหม ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 

 6. ด.ต.ณรงคธร อุตมะ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 
 7. ส.ต.ท.ประสิทธิ์ สีมา ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 

สังกัด ภ.6 
 1. ร.ต.ท.ชัยรพ ไชยมา  รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 
 2. ร.ต.ท.สมโชค ภูศรีเทศ  รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 

 3. ด.ต.บุญญรัตน รุมรวย  ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 
 4. ด.ต.ปรีชา พิลึก  ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 

 5. จ.ส.ต.วิสูตร มั่นคง  ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 
 6. ส.ต.ท.กิตติชัย บุนเสา  ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 

 7. ส.ต.ท.ณัฐสิทธิ์ ศิริประเสริฐ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 
สังกัด ภ.7 
 1. ร.ต.อ.พรเทพ รักขิตเลขา รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 
 2. ร.ต.อ.ฉลอง ทรงดวงทุม รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 
 3. ด.ต.ปญญา เหมือนทัด  ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 
 4. ด.ต.สมบัติ มณีรัตน ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 



 5. จ.ส.ต.อดุลย เกลี้ยงทองคำ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 
 6. ส.ต.อ.นุกูล โมกเกษม ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 
 7. ส.ต.อ.ชนินทร สุดยอด ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 
สังกัด ภ.8 
 1. ร.ต.ท.วุฒิเลิศ  เมอืงหนู ผบ.มว.(สบ 1) ฝปค.ศฝร.ภ.8 
 2. ร.ต.ท.เดนชัย   แกวเกิดเถื่อน ผบ.มว.(สบ 1) ฝปค.ศฝร.ภ.8 
 3. ด.ต.จารึก  พรหมทองรักษ ผบ.หมู (รักษาการณ) ฝอ.ศฝร.ภ.8 
 4. ด.ต.สมควร   จำปาบุญ ผบ.หมู (รักษาการณ) ฝอ.ศฝร.ภ.8 
 5. ด.ต.ปฏิพัทธ  สีไหม  ผบ.หมู (รักษาการณ) ฝอ.ศฝร.ภ.8 
 6. ด.ต.อิทธิพันธ   เม็ดฝาย ผบ.หมู (รักษาการณ) ฝอ.ศฝร.ภ.8 
 7. จ.ส.ต.เฉลิมเกียรติ  ไทรยอย  ผบ.หมู ฝปค.ศฝร.ภ.8 
สังกัด ภ.9 
 1. ร.ต.อ.พนอ  กรอบรรัมย รอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง  จว.พัทลุง 
 2. ร.ต.ท.ธเนศ  คงประดิษฐ รอง สวป.สภ.เมืองสงขลา   จว.สงขลา 
 3. ด.ต.อิศรา  ธนะรัตน ผบ.หมู (นปพ.) สภ.เทพา  จว.สงขลา 
 4. ด.ต.หูเส็น นาฮับผล ผบ.หมู (ป.) สภ.ควนโดน  จว.สตูล 
 5. ด.ต.วินิจ  จิตตะกาล  ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง 
 6. ด.ต.กิตติพงศ เกตุมาก ผบ.หมู (ป.) สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง 
สังกัด ศชต. 
 1. ร.ต.อ.อรรถพล กุลวงษมาณะโส  ผบ.รอย (สบ 2) ฝปค.ศฝร.ศชต. 
 2. ร.ต.อ.ศุกรีย เลิศวงหัด ผบ.รอย (สบ 2) ฝปค.ศฝร.ศชต. 
 3. ด.ต.ณรินทร นวลปาน ผบ.หมู (นปพ.) กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 
 4. ส.ต.อ.จักรินทร สุวรรณจันทร  ผบ.หมู (ป.) สภ.โกตาบารู  จว.ยะลา 
 5. ส.ต.อ.พงศกร สุวรรณ ผบ.หมู (นปพ.) ฯ ชวยราชการฯ 
 6. ส.ต.ท.อลงกต ประกิตสันธนะ  ผบ.หมู กก.ซักถาม 1 ฯ ปฏิบัติหนาที่ฯ 
 7. ส.ต.ท.ภูษิต อุประ ผบ.หมู (นปพ.) สภ.ราตาปนยัง จว.ปตตานี 
สังกัด รร.นรต. 
 1. พ.ต.อ.สุเมธ สัทธาธรรมรักษ ผกก.กยต.ศฝต.รร.นรต. 
 2. ร.ต.ต.ปราสาทชัย แกหลง รอง สว.กยต.ศฝต.รร.นรต. 
 3. ด.ต.ธานินทร แกวคีรี ผบ.หมู กยต.ศฝต.รร.นรต. 
 4. ด.ต.สุพรต งิ้วทอง  ผบ.หมู กยต.ศฝต.รร.นรต. 
สังกัด บช.ตชด. 
 1. ร.ต.อ.ณัฐธัญ สระทองโฉม  ผบ.มว.(สบ 1) กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
 2. ร.ต.ต.วสันต เอกอุน ผบ.มว.(สบ 1) กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 
 3. ด.ต.เปรม พินิจกุล ผบ.หมู กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 
 4. จ.ส.ต.สุทธิพล ศรีแสง  ผบ.หมู กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 
 5. ส.ต.อ.ฉลอง เจิมจันทร  ผบ.หมู กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 
 6. ส.ต.อ.อาดัม ซูลรอหมัด ผบ.หมู รอย 2 กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 
 7. ส.ต.อ.วันเลิศ โฉมยงค ผบ.หมู รอย 4 กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 

*************** 
 
 



สารบัญ 
หนา 

• คูมือการฝกหลักสูตรการอยูรอดของเจาหนาที่และยุทธวิธี 1 
 (Officer Survival and Tactics / O.S.T.) 
  1.  การเตรียมรางกาย และจิตใจ พรอมปฏิบัติหนาที่ 2 
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คูมือการฝกหลักสูตรการอยูรอดของเจาหนาที่และยุทธวิธี 
Officer  Survival and Tactics (O.S.T.) 

 
 คูมือนี้ไดรับการออกแบบเพื่อจูงใจและเสริมสรางหลักการอยูรอดพนอันตรายของเจาหนาที่  
 
เปาหมาย 
 เพื่อใหคำแนะนำพื้นฐานกับเจาหนาที่ตำรวจดานความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่ของตำรวจ เพื่อความปลอดภัยของตำรวจ จะมีการประเมินผลการปฏิบัติของผูรับการ
อบรมตอสถานการณจริงที่มีความเส่ียงสูง การอยูรอดเปนปจจัยสำคัญในสถานการณซึ่งความ
ปลอดภัยของเจาหนาที่เปนหลักการใหญ 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหสามารถแสดงหลักเกณฑทางรางกายและจิตใจตามแนวคิดเร่ืองความอยูรอดของ
เจาหนาที่ 
 2. เพื่อใหสามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงของรางกายท่ีเกิดขึ้นจากความเครียดในการอยูรอด 
 3. เพื่อใหสามารถแสดงใหเห็นถึงความเปนผูนำและพรอมปฏิบัติงาน 
 4. เพื่อใหสามารถแสดงคำสั่งดวยวาจา และการปฏิบัติกับผูถูกควบคุมตัว 
 5. เพื่อใหสามารถแสดงความสามารถในการควบคุมในสถานการณที่มีความเสี่ยงสูง 
 6. เพื่อใหสามารถแสดงความสามารถในการปฏิบัติตามขั้นตอนทางยุทธวิธี 
 7. เพื่อใหสามารถแสดงยุทธวิธีโตตอบที่เหมาะสมโดยเนนความปลอดภัยของเจาหนาที่ 
 8. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการไดอยางปลอดภัยโดยใชยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพในเหตุการณ
ที่คนรายมีอาวุธปนตอสูและขัดขืน 
 9. เพื่อใหสามารถใชยุทธวิธีการควบคุมที่เหมาะสมตามรูปแบบการใชกำลัง 
 10. สามารถรูภาพรวมของทักษะการอยูรอด /ยุทธวิธีการควบคุมตัวและการจับกุม 
 
 
อุปกรณที่ใชในการฝก 
 1. Power Point / ไวทบอรด / คลิปวีดีโอ 
 2. Red Gun / มีดยาง / กระบองยาง 
 3. เข็มขัด/ ซองปน/ กระบองยืดขยาย/ ไฟฉาย/ กุญแจมือ/ วิทยุสื่อสาร/ สเปรย 
พริกไทย/ แมกกาซีนสำรอง 
 4. ชุด Red Man 
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หมายเหตุ   
 1. อุปกรณการฝก Red Gun เปนปนยางสีแดง เหมาะสำหรับการใชฝก เนื่องจากมี 
น้ำหนักใกลเคียงกับอาวุธปนจริง และไมเสียหายงายเมื่อตกกระแทก ถาหนวยฝกใดไมมีอุปกรณ 
ดังกลาวอาจใชปนพลาสติกแทนก็ได          
 2. อุปกรณการฝก Red Man เปนอุปกรณปองกันตัวทำจากยางทาดวยสีแดง มีชุดปองกัน
ศีรษะ ลำตัว แขนและขา ชวยใหผูเขารับการฝกไมไดรับบาดเจ็บในการตอสู ถาหนวยฝกใดไมมีอุปกรณ
ดังกลาว ในการฝกจะตองใชความระมัดระวังเพื่อมิใหเกิดการบาดเจ็บในระหวางฝกปฏิบัติ  
      
หัวขอการฝกอบรม 
 1. การเตรียมรางกาย และจิตใจ พรอมปฏิบัติหนาที่ 
 2. ระดับการใชกำลัง 
 3. อุปกรณของเจาหนาที่ตำรวจในการปฏิบัติหนาที่ 
 4. การยืนเผชิญเหตุ และการเผชิญหนา-คุมกัน (Contact - Cover) 
 5. การตรวจคนบุคคล และการใสกุญแจมือ 
 6. ยุทธวิธีในการจับกุมคนราย 
 7. การปองกันตัวดวยอาวุธที่ไมถึงตาย 
 8. การปองกันเมื่อถูกคนรายจี้ดวยอาวุธปน 
 9. การปองกันกรณีคนรายแยงอาวุธปนจากซองพกท่ีเอว 
 10. การปองกันกรณีคนรายใชอาวุธมีด 
 

หัวขอที่ 1 การเตรียมรางกาย และจิตใจ พรอมปฏิบัติหนาที่ 
1. รายละเอียดของการฝก 
 องคประกอบการรอดพนอันตรายของเจาหนาที่ 
 1. ความสมบูรณของรางกาย (Physical  Fitness) 
  - พละกำลัง และความเขมแข็ง (ไมตองการออกซิเจน/Anaerobic) 
  - ความทนทาน (ตองการออกซิเจน / Aerobic) 
 2. ยุทธวิธี (Tactics) 
  - ตองฝกทักษะตาง ๆ ทางกายภาพ (Skill) 
  - การทำงานประสานกัน (Team) 
  - ฝกแกไขสถานการณตาง ๆ (Scenario) 
 3. อุปกรณ (Equipment) 
  - มีการฝกการใชอุปกรณที่นำไปใชในการปฏิบัติหนาที่ 
  - อุปกรณที่ใชตองพรอมในการใชงาน 
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  - มีความคุนเคยกับอุปกรณนั้น ๆ 
  - จะตองดูแลบำรุงรักษาและใชงานไดเปนอยางดี 
 4. ทักษะในการใชอาวุธปน (Firearm Skills) 
  - ยึดหลักกฎแหงความปลอดภัยทุกครั้งเมื่อใชอาวุธปน 
  - ศึกษาระบบปฏิบัติการ และแกไขเหตุขัดของของปนที่ใช 
  - ฝกฝนใหเกิดความคุนเคย และเกิดความแมนยำในการยิงอยูเสมอ 
  - ฝกทักษะในการยิงปนแบบตาง ๆ 
 5. การปรับสภาพจิตใจ (Mental  Conditioning) 
  - เตรียมความพรอม ตระหนักรูวาการถูกทำรายในขณะปฏิบัติหนาที่นั้น สามารถเกิดได
กับเจาหนาที่ทุกคนรวมทั้งตัวเราดวย ควรตระหนักรูระมัดระวังไมวาคนรายจะเปนใคร 
  - สรางมโนภาพถึงสถานการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับเรา หมายถึง การคิดเหตุการณลวงหนา
ไวกอน และวิธีการแกไขเม่ือเกิดเหตุการณนั้นข้ึน เชน ถาพบเห็นเหตุการณคนทำรายรางกายซ่ึงกัน
และกัน ตำรวจจะเขาไประงับเหตุอยางไร 
  - ความเชื่อที่มีผลตอพฤติกรรมแบบ “ชนะ” และ “อยูรอด” จะตองนึกอยูเสมอวาในการ
ออกไปปฏิบัติหนาที่ทุกครั้งจะตองอยูรอดและกลับบานอยางปลอดภัย 
 
ความผิดพลาด 10 ประการที่มีผลถึงชีวิตของเจาหนาที่ตำรวจ 
 เหตุการณที่เจาหนาท่ีตำรวจเสียชีวิตในการปฏิบัติหนาที่หลายเหตุการณเปนอุทาหรณและ
กระตุนใหทุกฝายที่เกี่ยวของตองหันมาพิจารณาทบทวนถึงการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตำรวจ จึงขอ
นำเอาสาเหตุการเสียชีวิตและบาดเจ็บของเจาหนาท่ีตำรวจ ที่ไดจากการรวบรวมของสำนักงาน
สอบสวนกลาง ประเทศสหรัฐอเมริกา (เอฟ.บี.ไอ.) มาประยุกตเพื่อใหอัตราการบาดเจ็บและสูญเสีย
ชีวิตของเจาหนาที่ตำรวจลดนอยลง 
 ความผิดพลาด 10 ประการที่เปนตนเหตุที่ทำใหเจาหนาที่ตำรวจตองเสียชีวิต  ดังนี้ 
 1. จิตใจที่เปนกังวล 
 ในการออกปฏิบัติหนาที่ทุกครั้ง ควรตองตัดความกังวลออกไปจากจิตใจใหหมดไมวาจะเปน
ปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาทางครอบครัว และปญหาอื่น ๆ ถาอยากมีชีวิตอยูตองละทิ้งปญหาไว 
ที่บานอยาพกมันใสสมองออกไปปฏิบัติหนาท่ีดวยเด็ดขาด เนื่องจากความวิตกกังวลหรือความหมกมุน
ครุนคิดแตปญหาจะบ่ันทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี และสัญชาตญาณในการระวังภัยให 
ลดลง ไมมีการตื่นตัว หรือสงผลใหการเตรียมพรอมลดลง 
 2. เกิดความเบื่อหนายในการปฏิบัติหนาที่ 
 จากสถิติพบวา กวา 70 เปอรเซ็นตที่เจาหนาที่ออกปฏิบัติหนาที่ในสภาวะปกติ แลวพบ
เหตุการณที่ไมคาดคิดเกิดขึ้น ซึ่งทำใหเจาหนาที่ตำรวจตองใชอาวุธปนในการตอสูกับคนราย เจาหนาที่
ไมไดมีการเตรียมตัวมากอน ดังนั้นความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีจะชวยใหมีการเตรียม 
ความพรอม และตื่นตัวอยูตลอดเวลา 
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 นอกจากน้ีผลจากการสำรวจยังพบอีกดวยวา เจาหนาที่ตำรวจท่ีมาใหม ๆ เร่ิมทำงานในป
แรก ๆ แมจะยังไมมีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีดีเพียงพอ แตมักจะไดรับความปลอดภัยมากกวา 
เจาหนาท่ีตำรวจท่ีคร่ำหวอดมานาน โดยเฉพาะเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติหนาท่ีมานานกวา 5 ปขึ้นไป เปน
ชวงระยะเวลาท่ีมีโอกาสไดรับอันตราย อันเปนผลมาจากความเบ่ือหนาย ขาดการฝกอบรมเทคนิค
ใหมๆ และไมมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่นั่นเอง 
 3. พักผอนไมเพียงพอ 
 ในการออกปฏิบัติหนาที่ตองยึดบัญญัติ 3 ขอ คือ อยูในท่ีอบอุน, ไมเปยกช้ืน และอยาให
ทองวาง (Stay Warm, Stay Dry and Stay Fed ) บัญญัติทั้งสามขอนี้จะชวยใหประสาทและรางกาย
ตื่นตัว อยูตลอดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ใหสูงขึ้น 
 ความออนเพลียจากการทำงานหนักหรือพักผอนไมเพียงพอ มีผลตอรางกายและอารมณ  
สรางความกดดันใหแกเจาหนาที่จนกระทั่งละเลยตอกฎเกณฑที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ดังนั้นเมื่อรูสึก
เหนื่อยลาจงหยุดพัก จะชวยใหรูสึกดีขึ้น เมื่อรูสึกหิวก็หาอาหารรับประทาน แตตองไมอิ่มจนเกินไป 
เพราะนั่นจะทำใหเกิดอาการงวงนอนติดตามมา หากปฏิบัติไดดังนี้เมื่อเผชิญกับปญหาก็สามารถรับมือ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จงจำไววา.... การเปน “มืออาชีพ” ตองรูขีดความสามารถของตัวเองและ
ตองสามารถปรับตัวเองใหเขากับสถานการณไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 4. การเลือกใชที่กำบัง 
 จากสถิติพบวา ในการยิงตอสูกับคนรายของเจาหนาที่ตำรวจถึง 63 เปอรเซ็นต ไมนิยมใช    
ที่กำบังอาจจะดูกลาหาญดีแตถือวาเปนการปฏิบัติที่ไมฉลาดเอาเสียเลย  เมื่อมีการยิงกันเกิดข้ึนอยาอยู
ในท่ีเปดโลงและอยาอยูรวมกลุมกัน โดยเฉพาะประตูหรือทางเดิน อยาหันหลังใหผูตองสงสัย อยาโผล
ขึ้นดูคนรายจากดานบนของท่ีกำบัง แตจงมองดูจากดานขางแทน ในการเคล่ือนตัวเขาหาคนรายจะ
ตองเขาทางดานไมถนัดของคนราย จะชวยใหเรามีเวลาในการตอบโตเนื่องจากคนรายจะตองใชเวลา
มากขึ้นในการเอี้ยวตัวมายิงในดานท่ีตนเองไมถนัด ในการเขาจับกุมจะตองมองดูที่มือและอาวุธของ
คนรายตลอดเวลา ตองเขาทางดานหลัง หากเปนการดักซุมจะตองปลอยใหคนรายเดินผานไปเสียกอน 
จึงจูโจมเขาทางดานหลัง 
 5. ความกลาแบบโง ๆ  
 ถาคุณมีความกระหายอยากที่จะเขาจูโจมจับคนรายอยางแรงกลาเพื่อสรางวีรกรรม            
ใหเปนเกียรติแกวงศตระกูล แตยังไมอยากตองคลุมดวยธงชาติก็จงระงับความกระหายนั้นเอาไวกอน 
หยุดดู ฟง ทบทวน ใหรอบคอบ จะชวยใหมีลมหายใจตอไปไดยืนยาวขึ้น 
 จริงอยูการเสียสละและความกลาหาญถือเปนคุณสมบัติสำคัญของเจาหนาที่ตำรวจทุกนาย 
แตตองเปนความกลาหาญท่ีสมเหตุสมผลและผานการไตรตรองอยางรอบคอบแลว  
 6. ขาดสัญชาตญาณการรับรูอันตราย 
 จากสถิติของ เอฟ.บี.ไอ. พบวาเจาหนาที่ตำรวจที่เสียชีวิตกวา 60 เปอรเซ็นตถูกคนรายยิง
โดยที่ไมมีโอกาสชักปนออกจากซอง  เปนการถูกยิงโดยไมรูตัวหรือกวาจะรูตัวก็สายเกินไป อันเปนผล
มาจากการขาดสัญชาตญาณรับรูอันตราย 
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 ในสถานการณที่ดูเหมือนเงียบสงบน้ัน อาจเปนอันตรายซอนเรนอยู เพื่อความปลอดภัย
จำเปนตองเรียนรูถึงการใชประสาทสัมผัสท่ีหกหรือลางสังหรณตลอดไปจนถึงไหวพริบ การสังเกต 
สิ่งแวดลอมรอบตัว พฤติกรรมท่ีผิดไปจากปกติก็เปนสิ่งท่ีตองสังเกต เชน ชายเส้ือที่ดึงลงมาปดเอว 
ขางใดขางหน่ึงหรือปลอยชายลงมาคลุมอยางมิดชิด การใสเสื้อคลุมทั้งท่ีอากาศรอน การเอามือแตะ
บริเวณเอว ตลอดจนถึงการจองมองอยางผิดปกติ 
 7. การละเลยในการสังเกตดูมือของคนราย 
 หากมองไมเห็นมือของคนรายไดอยางชัดเจนทั้งสองขาง ขอใหสันนิษฐานไวกอนวาคนรายมี
อาวุธอยูในมือ ตองปฏิบัติเชนเดียวกับคนรายท่ีมีอาวุธ ดวยการสั่งใหเอามือออกจากที่ซอนชา ๆ กรณี
ที่อยูในระยะประชิดใหจองมองตาของคนรายเอาไว แววตาจะบงบอกส่ิงผิดปกติไดเปนอยางดี  
ขณะเดียวกันก็ตองระวังดวยวาคนรายอาจจะมีอาวุธที่สามารถจะใชสังหารคุณไดทันที 
 8. ลดความระมัดระวังเร็วเกินไป 
  อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำใหเจาหนาที่ตำรวจเสียชีวิต คือ ความชะลาใจลดความระมัดระวังเร็วเกินไป 
เปดชองวางใหคนรายจูโจมไดโดยไมอาจจะปองกันตัวเองหรือตอบโตไดทันในการตอสู แมวาจะยิง
คนรายลมลงไปแลวก็จงอยาประมาท หรือขาดความระมัดระวังในการเคลื่อนที่เขาหา มีไมนอยที่ 
เจาหนาที่ตองเสียชีวิต เพราะถูกคนรายที่ตนยิงจนลมลงฉวยโอกาสในตอนที่เจาหนาท่ีเคล่ือนที่เขาหา
ยิงสวนออกมา 
 ตองเตือนสติตัวเองอยูเสมอวาคนรายที่แมจะถูกยิงลมลงไปแลวอาจจะตอบโตไดเสมอ                
ในขณะเดียวกัน ก็อยายอมใหคนรายพูดหรือเคล่ือนไหวรางกายสวนใดสวนหน่ึง จะส่ังคนรายให 
หันหนาไปทางอ่ืนในทิศทางตรงขามกับท่ีเราเคล่ือนที่ จงอยาเชื่อใจคนรายท่ียอมจำนนและวางอาวุธ
ปน เพราะคนรายอาจทำใหตายใจและฉวยโอกาส ในขณะท่ีเราลดความระมัดระวังลง ใชอาวุธสำรองที่
ซุกซอนไวมาทำราย นอกจากน้ี ยังมีคนรายระดับมีสมองเปนจำนวนไมนอยมักมีการวาง “ผูชวย”  
เอาไว หากเจาหนาที่ตำรวจชะลาใจ ก็จะเปนเปาถูกซุมยิงเสียชีวิตไดโดยงาย 
 9. การตรวจคนและใชกุญแจมือไมถูกตอง 
 ในการจับกุมตรวจคนผูตองสงสัยของเจาหนาท่ี จำเปนตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ 
อยาชะลาใจวาเมื่อเปนเจาหนาท่ีแลวคนรายจะยอมจำนนงาย ๆ อันจะนำไปสูความผิดพลาดท่ีกอให
เกิดการสูญเสียขึ้น  ซึ่งมีตัวอยางใหเห็นเปนอุทาหรณเกิดข้ึนอยูเสมอ 
 เม่ือทำใหผูตองสงสัยหรือคนรายยอมจำนนแลว จงรีบใสกุญแจมือทันทีแลวจึงทำการ 
ตรวจคนตัวอยางละเอียด ซึ่งเปนกฎเหล็กที่ตองปฏิบัติอยางเขมงวดและเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในระหวางการปฏิบัติหนาที่ตามลำพัง ไมมีเพื่อนรวมทีม สิ่งที่ปฏิบัติและจดจำใหขึ้นใจ คอื ระหวางเขา
ประชิดตัว คนรายหรือผูตองสงสัยตองถือปนเอาไวแนบชิดลำตัว เพื่อปองกันการถูกคนรายฮึดสูเขา
แยงอาวุธปนมาทำราย ตองยึดมั่นและดำเนินการตรวจคนตามระเบียบปฏิบัติอยางเครงครัดทุก 
ขั้นตอนจนเปนนิสัย เพื่อลดอัตราการเสี่ยงใหนอยที่สุด 
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 การตรวจคนอาวุธตองตรวจทุกจุดที่อาจมีการซุกซอนเอาไว ไมวาจะเปนท่ีเอวทั้งดานหนา 
ดานหลัง ดานขาง โคนขา ขอเทา ในรองเทาบูท ในกระเปาเส้ือ ในชุดชั้นในและกระเปาถือสำหรับ
คนรายหรือผูตองสงสัยที่เปนสตรี 
 ขอพึงระวังอีกประการคือ อยาตายใจลดความระมัดระวัง กรณีที่คนรายหรือผูตองสงสัย
แสดงอาการยอมจำนนใหตรวจคนแตโดยดี เพราะคนรายบางคนอาจหลอกลอใหเกิดความตายใจ  
ลดความระมัดระวังลง เพื่อรอจังหวะและโอกาสที่จะตอสูขัดขืน คนรายบางคนจะพยายามหาคำพูด
มากลาวอางเบี่ยงเบนไมใหถูกตรวจคนในจุดที่ตนเองซุกซอนอาวุธเอาไว เชน กลาวอางวา เจาหนาที่
พยายามลวงเกินทางเพศ เพื่อใหเจาหนาท่ีเกิดความอับอายและละเลยไมทำการตรวจคนจุดท่ี 
เรนลับ เชน ที่โคนขา ไมวาจะเกิดอะไรขึ้นจะตองตรวจคนอยางละเอียด อยาละเลยเด็ดขาด อยางไร
ก็ตาม หากตรวจคนพบอาวุธชิ้นแรกแลว อยาดวนสรุปวาคนรายมีอาวุธเพียงแคน้ันจงตรวจคนตอไป
ทุกจุดที่คาดวาจะมีอาวุธ เพราะคนรายจำนวนไมนอยที่มักจะมีอาวุธซุกซอนสำรองเอาไวอีก 
 10. ไมมีการดูแลเอาใจใสบำรุงรักษาอาวุธปนประจำกาย 
 มีเจาหนาที่ตำรวจไมนอยที่ลืมบรรจุกระสุนเตรียมพรอมเอาไวในตัวปน ใชกระสุนปนที่เสื่อม
คุณภาพเนื่องจากเก็บรักษาไวไมถูกตองและเกาเก็บ ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในลักษณะเชนนี้  
มีเจาหนาที่ตำรวจตองเสียชีวิตสูงถึง 15 เปอรเซ็นต เจาหนาท่ีตำรวจซึ่งตองเส่ียงชีวิตอยูตลอดเวลา 
ไมรูวาจะตองเผชิญหนากับเหตุรายเมื่อไหร เพื่อความปลอดภัยของตนเอง จึงจำเปนตองดูแลเอาใจใส
ในอาวุธประจำกาย เครื่องกระสุนและอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพที่สมบูรณพรอมใชงานไดตลอดเวลา  
 ความผิดพลาดทั้ง 10 ประการ อันเปนสาเหตุใหเจาหนาที่ตำรวจตองเสียชีวิตนี้อาจจะไมใช
เรื่องใหมอะไร แตบางทีเจาหนาที่หลายนายอาจจะหลงลืมหรือละเลยไมเครงครัด ซึ่งเปนความเจ็บปวด
และเปนเรื่องเศราเสียใจเปนอยางย่ิงทุกคร้ังที่ไดยินขาวท่ีเจาหนาที่ตำรวจท่ีตองพลีชีพในการตอสูกับ
คนรายที่เกิดขึ้นครั้งแลวครั้งเลา 
 
2. อุปกรณของการฝก 
     ใช Power point บรรยาย 
3. วิธีการนำเสนอการฝก  
 - ครูฝกใหคำแนะนำ ยกตัวอยางประสบการณ หรือกรณีศึกษา เกี่ยวกับการไมพรอม
ปฏิบัติงานของตำรวจ 
 - ครูฝกสรางกิจกรรมการมีสวนรวมในหองเรียน เชน เราจะทำอยางไรใหพรอมในการ
ปฏิบัติงาน หรือผลเสียที่เกิดจากการไมพรอมในการปฏิบัติหนาที่มีอยางไรบาง เปนตน 
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4. ชั่วโมง/การฝก : จำนวน 2 ชั่วโมง 
5. การประเมิน : ตอบคำถามและสังเกตระหวางการเรียนการสอน 
6. ขอแนะนำ : 
      ควรใหผูเขารับการฝกอบรมหมั่นออกกำลังกายเพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน 
 

หัวขอที่ 2 ระดับการใชกำลัง 
1. รายละเอียดของการฝก 
 เจาหนาท่ีตำรวจในฐานะผูบังคับใชกฎหมาย ซึ่งสามารถใชกำลังและอาวุธในการเขาระงับ
เหตุหรือคลี่คลายสถานการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนใหยุติลงโดยเร็ว แตก็ไมใชวาจะใชไดตามอำเภอใจ  
จะตองรูตัวเองวาจะใชไดเมื่อใด มีความจำเปน และอยูภายใตกรอบของกฎหมายหรือไม ดังนั้น 
เพื่อใหการใชกำลังของเจาหนาที่ตำรวจอยูภายใตกรอบของกฎหมายและหลักมนุษยธรรม จึงตอง 
มีแนวทางเปนหลักในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อเรียงลำดับขั้นตอนความคิดใหถ่ีถวนกอนตัดสินใจ 
ใชกำลัง กอนจะพลาดพล้ังถูกดำเนินคดีอาญาหรือสอบสวนทางวินัย ซึ่งแนวทางการใชกำลังท่ีวานั้น 
จะตองงายแกการเขาใจ เปนไปตามหลักเหตุผล เมื่อฝกปฏิบัติจนเคยชินก็จะชวยใหการปฏิบัติเปนไป
โดยสัญชาตญาณ เพราะแนวทางการปฏิบัติดังกลาวไดถูกเขียนข้ึนจากสามัญสำนึกของมนุษย 
เมื่อเผชิญเหตุการณคับขัน เพ่ือบังคับการตัดสินใจ “คิดกอนทำ” เน่ืองจากเก่ียวกับความเปน 
ความตาย และสามารถขยายผลใหเหตุการณนั้นรุนแรงข้ึนได 
 
ความหมาย         
          ระดับการใชกำลัง หมายถึง แนวความคิดหรือกรอบปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการใชกำลัง
และอาวุธของเจาหนาที่ตำรวจ เพื่อใชเปนแนวทางในการริเริ่มใชกำลังหรืออาวุธใหมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ กรอบของกฎหมาย และผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมเหตุการณ 
 ระดับการใชกำลังมีลักษณะเปนหลักเกณฑการปฏิบัติที่มีความยืดหยุนและปรับเปลี่ยนไปได
ตามสถานการณ 
  
ความสำคัญ 
 1. เจาหนาท่ีตำรวจมีความจำเปนในการใชกำลังหรืออาวุธใหพอสมควรแกเหตุ ภายใต
กรอบของกฎหมายไมใหรุนแรงเกินกวาเหตุ เพราะอาจถูกดำเนินคดีทั้งทางแพง อาญา และวินัย 
ตลอดจนทำใหเสียภาพพจนเกิดเปนเงื่อนไขใหประชาชนเกลียดชังตำรวจ 

Instructor Note  
- ใช Power point หมายเลข 1 ในการบรรยาย 
- เมื่อครูฝกบรรยายจบแลวเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามหรือครูตั้งคำถามใหนักเรียนตอบ 
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 2. การใชกำลังของเจาหนาท่ีตำรวจ หากไมถูกตองตามแนวคิดในการแกไขปญหา  
อาจทำใหเกิดเหตุการณรุนแรง ทำใหเจาหนาที่ตำรวจ เหย่ือหรือประชาชนเสียชีวิต บาดเจ็บโดยไมจำเปน  
 3. การเขาจัดการกับเหตุการณคับขันตาง ๆ เชน คนรายจี้ตัวประกันเพื่อหลบหนีนั้น หาก
เจาหนาที่ตำรวจริเริ่มใชกำลังรุนแรงทันที เชน ใชอาวุธปนยิงทันทีอาจทำใหการแกปญหายากขึ้น  
 
หลักพื้นฐาน 
 เจาหนาท่ีตำรวจตองแสดงตนกอนการใชอาวุธ และตองแจงเตือนใหทราบลวงหนาวา จะมี
การใชอาวุธ เวนแต การดำเนินการดังกลาวอาจทำใหเจาหนาที่ตำรวจหรือบุคคลอื่นเสี่ยงที่จะไดรับ
อันตรายแกชีวิตหรือแกรางกายหรือเปนที่ชัดเจนวาไมมีความเหมาะสมหรือจำเปนที่ตองดำเนินการ 
ดังกลาวในสถานการณเชนนั้น 
 
ระดับการใชกำลังของเจาหนาที่ตำรวจ 
 การใชกำลังหรืออาวุธของเจาหนาท่ีตำรวจใหเปนไปตามสถานการณและพฤติการณของ
คนราย และสภาพแวดลอมจากเบาไปหาหนัก ซึ่งสามารถแบงข้ันตอนการตัดสินใจไวในการใชกำลัง 
เปน 6 ระดับ ดังนี้  
 ระดับที่ 1 การปรากฏตัวของตำรวจ เม่ือตำรวจไปถึงท่ีเกิดเหตุผูที่จะกระทำผิดบางราย  
ก็อาจจะลมเลิกการทำผิด หรืออาจใหความรวมมือดวยดีโดยไมตองออกคำสั่ง เชน การจอดรถในที่
หามจอด การลักลอบเรี่ยไร การทะเลาะวิวาท ถาคนรายยังไมหยุด ใหตำรวจใชกำลังระดับตอไป 
 ระดับที่ 2 การใชคำสั่งดวยวาจา ตำรวจใชคำพูดส่ังคนรายใหยอมเลิกการกระทำท่ีเปน 
ความผิด หรือการทำราย หากยอมปฏิบัติตามคำสั่งตองไมใชกำลัง ถาไมยอมปฏิบัติตามคำสั่ง ใหใช
กำลังในระดับเหมาะสม 
 ระดับที่ 3 การใชเทคนิคการควบคุมดวยกายภาพ เมื่อคนรายไมปฏิบัติตามคำสั่งดวย
วาจาแตแรก ตำรวจอาจใชเทคนิคการควบคุมตัวดวยมือเปลา หรือการกดจุด  ถาหากขัดขืนไมยินยอม
ใหใชกำลังในระดับท่ีเหมาะสมตอไป 
 ระดับที่ 4 การใชเทคนิคตอบโตอยางรุนแรง คนรายไมปฏิบัติตามคำสั่งและเขาโจมตี
ทำรายตำรวจแตไมใชอาวุธ ใหปองกันตนเองไดโดยไมใชอาวุธ เชนกัน คือ การชก การเตะ การทุม 
การทำใหหมดสติ หรือการใชสารทำใหเกิดอาการระคายเคือง 
 ระดับที่ 5 การใชอาวุธที่ไมถึงตาย คนรายใชอาวุธและอาจทำอันตรายขั้นบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต และไมหยุดการกระทำหลังจากถูกแจงเตือน ใหเจาหนาที่ตำรวจพิจารณาตอบโตไดทั้งไมใช
อาวุธและใชอาวุธที่ไมถึงตาย ไดแก การใชกระบอง เครื่องช็อตไฟฟา กระสุนยาง ปนยิงตาขาย หาก
พิจารณาแลวเห็นวาไมสามารถหยุดหรือควบคุมคนรายไดใหใชกำลังขั้นตอไป  
 ระดับที่ 6 การใชกำลังข้ันเด็ดขาดหรือการใชอาวุธปน คนรายใชอาวุธทำอันตราย 
เจาหนาท่ีตำรวจหรือบุคคลอ่ืนท่ีเสี่ยงตอการไดรับอันตรายแกรางกายหรือเสียชีวิต และไมหยุด 
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การกระทำหลังจากถูกแจงเตือน เจาหนาท่ีตำรวจไมสามารถแกไขไดดวยวิธีอื่นเพ่ือหยุดยั้งภยันตรายท่ี
กำลังจะเกิดข้ึนภายในเวลาอันจำกัด ใหใชอาวุธปนยิงเพื่อหยุดยั้งการกระทำของคนราย  
 สิ่งจำเปนท่ีควรคำนึงถึงวา ระดับการใชกำลังของเจาหนาท่ีตำรวจน้ัน ยึดหลักกฎหมาย              
เรื่องการปองกัน เปนเหตุผลในการตัดสินใจ เนื่องจากเปนการปองกันตัวเจาหนาท่ีผูปฏิบัติเอง หรือ 
ผูอื่นใหพนจากภยันตรายซ่ึงเกิดจากการกระทำท่ีฝาฝนกฎหมาย และภยันตรายน้ันใกลจะถึง และได
กระทำไปพอสมควรแกเหตุ ซึ่งในการตัดสินใจจะตองพิจารณาถึง ความรุนแรงของอาวุธ, ปฏิกิริยา 
และจำนวนคนราย และส่ิงที่สำคัญคำนึงถึงอาวุธของเจาหนาท่ีตำรวจท่ีมีใชอยูในขณะน้ันดวย  
เปนเคร่ืองบงชี้ชัดวาจะใชกำลังในระดับใด และตองไมเกินกวาเหตุดวย โดยมิตองเร่ิมตนในระดับท่ี 1 
เสมอไป อาจจะเริ่มที่ระดับใดก็ได แลวแตในสถานการณที่กลาวมาขางตน คือ อาวุธ ปฏิกิริยา จำนวน
คนราย และอาวุธของเจาหนาที่ที่มีใชอยูในขณะนั้น และในทางกลับกันระดับการใชกำลังอาจลดลง
ตามลักษณะของความรุนแรงของคนรายในเร่ืองอาวุธ ปฏิกิริยา จำนวนคนราย และอาวุธของ 
เจาหนาที่  
 
2. อุปกรณของการฝก 
      ใช Power point บรรยาย 
3. วิธกีารนำเสนอการฝก  
 1. ใหครูฝกอธิบายยกตัวอยางแตละหัวขอใหนักเรียนเขาใจ  
 2. ใหครูฝกตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ และใหนักเรียนตอบคำถาม เชน ถาเจาหนาที่
พบคนรายเมายาบา และถืออาวุธมีดจะเขาทำรายผูอื่น ผูเขารับการฝกจะแกปญหาน้ีอยางไร และ 
เมื่อเจาหนาท่ีออกคำส่ังใหวางมีดแลว แตคนรายไมยอมวาง และถือมีดจะเขามาแทงตำรวจ จะทำ
อยางไร 
 
 
 
 
4. ชั่วโมง/การฝก : จำนวน 2 ชั่วโมง 
5. การประเมิน :  ตอบคำถามและสังเกตระหวางการเรียนการสอน 
6. ขอแนะนำ : 
      ใหนักเรียนจดจำระดับการใชกำลังและพึงระลึกเสมอในการปฏิบัติหนาที่  
 

Instructor Note  
-  ใช Power point หมายเลข 2 ในการบรรยาย 
-  เมื่อครูฝกบรรยายจบแลวเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามหรือครูตั้งคำถามใหนักเรียนตอบ 
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หัวขอที่ 3 อุปกรณของเจาหนาที่ตำรวจในการปฏิบัติหนาที่ 
1. รายละเอียดการฝก 
     1.  เข็มขัดยุทธวิธี ประกอบอุปกรณดังตอไปนี้  
       - ทางดานมือถนัดของเจาหนาที่ ไดแก กุญแจมือ, ซองปนและอาวุธปน 
       - ทางดานซายมือของเจาหนาท่ี ไดแก ไฟฉาย, ซองแม็กกาซีน, ซองกระบองและ
กระบองยืดขยาย, วิทยุ, สเปรยพริกไทย รายละเอียดตามรูปที่ 3.1 – 3.5 
 
 
 
    
 
 
 
 
   รูป 3.1 รูป 3.2 
  
 
 
 
 
 
 
 รูป 3.3 รูป 3.4 รูป 3.5 
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วิธีการฝก 
      - ยืนในทาเตรียมพรอม มือทั้งสองขางอยูทางดานหนาในลักษณะพรอมใชอุปกรณ สายตา
มองตรงไปดานหนา หรือมองผูตองสงสัย 
 - ใหนักเรียนจดจำอุปกรณตาง ๆ ที่อยูบริเวณเอวของนักเรียน  
 - ใหครูฝกออกคำสั่งใหนักเรียนหยิบอุปกรณออกมา เชน ครูฝก ออกคำสั่งวา “ปน” 
นักเรียนเมื่อไดยินคำสั่งแลว ใหหยิบปนออกมาจากซองปนในทาเตรียมใชอาวุธ นักเรียนตองชักอาวุธ
ปนออกมาใหรวดเร็ว ตอมา ครูฝกออกคำสั่ง “เก็บเขาที่” ใหนักเรียนเก็บอาวุธปนเขาซองปนใหรวดเร็ว 
จากน้ันครูฝก ก็ออกคำส่ังในอุปกรณตอไป นักเรียนก็ปฏิบัติเชนเดียวกับการหยิบอาวุธปน แลวเก็บ
อุปกรณเขาที่อยางรวดเร็วเชนเดียวกัน ขอสำคัญ สายตาของนักเรียนตองมองผูตองสงสัยตลอดเวลา 
หามละสายตามามองท่ีอุปกรณเด็ดขาด  
 
2.  อุปกรณการฝก 
     เข็มขัดยุทธวิธี พรอมอุปกรณตามขอ 1. 
3.  วิธีการนำเสนอการฝก 
     - ครูฝกสาธิตใหนักเรียนดูกอน  
     - ใหนักเรียนฝกการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
4. ชั่วโมง/การฝก : จำนวน 1 ชั่วโมง 
5. การประเมิน : 
     สังเกตนักเรียนระหวางการฝกปฏิบัติและตอบคำถาม 
6.  ขอแนะนำ : 
     - อุปกรณตาง ๆ ที่อยูบนเข็มขัดยุทธวิธี สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหนงไดตามความเหมาะสม
แลวแตความถนัดของแตละบุคคล แตใหสามารถรูวาอุปกรณอยูตรงบริเวณไหน 
     - ใหสามารถจดจำตำแหนงอุปกรณตาง ๆ แลวสามารถหยิบใชไดโดยอัตโนมัติ โดยไมตอง
ละสายตามาดูที่อุปกรณ  
 - ขอควรระวัง ดานหลังของเข็มขัดยุทธวิธี ไมควรใสอุปกรณใด ๆ ไว เนื่องจากบริเวณ 
ดานหลังของคนเราจะตรงกับกระดูกสันหลัง ถาใสอุปกรณไวดานหลังเม่ือเกิดอุบัติเหตุลมลงอาจทำให
กระดูกสันหลังไดรับบาดเจ็บได 
 

Instructor Note  
- ใช Power point หมายเลข 3 ในการบรรยาย 
- ครูฝกตองสังเกตนักเรียน ไมใหสายตาของนักเรียนจับจองที่อุปกรณ 
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หัวขอท่ี 4 การยืนเผชิญเหตุ และการเผชิญหนา-คุมกัน (CONTACT - COVER) 
 
1. รายละเอียดการฝก 
 การยืนเผชิญเหตุ (Ready Stance) ตองยืนในลักษณะทาเตรียมพรอม เมื่อตำรวจตอง 
เผชิญหนาอยูกับบุคคลตองสงสัยในสถานการณตาง ๆ ในเบื้องตนเรายังไมทราบวาบุคคลตองสงสัย 
ดังกลาวนั้น เปนคนดีหรือคนราย ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยตำรวจจะตองเตรียมพรอมรับมือกับ
เหตุการณที่จะเกิดขึ้น และไมประมาทโดยเด็ดขาด เพราะบุคคลตองสงสัยอาจจะกลายเปนคนราย 
ตอสูขัดขวางการปฏิบัติหนาที่หรือว่ิงหลบหนี เราจึงตองพรอมท่ีจะตอสูปองกันตัวหรือว่ิงไลติดตาม
จับกุมคนราย การยืนทาเตรียมพรอม จึงเปนทาพื้นฐานท่ีสำคัญของทาตาง ๆ ในยุทธวิธีการตรวจคน
จับกุม และในยุทธวิธีการตอสูปองกันตัวดวย โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้ 
 1. ยืนในลักษณะลำตัวตรง เทาทั้งสองขางหางกันประมาณ 1 ชวงไหล ยอเขาทั้งสองขาง
เล็กนอย เพื่อเตรียมพรอมในการเคลื่อนไหวตัวอยางคลองแคลว  
 2. มือท้ังสองขางอยูดานหนาวางไวที่บริเวณแนวเข็มขัด มือทั้งสองขางจะประสานกัน 
หรือไมก็ได ทั้งนี้ เพื่อสำหรับการใชมือและแขนไดอยางรวดเร็ว ในการตอสูปองกันตัว การจับกุม  
หรือการใชอาวุธปนที่พกอยูบริเวณเอว หรือการหยิบใชอุปกรณตาง ๆ ตามความเหมาะสมและจำเปน 
 3. ยืนหันหนาเขาหาบุคคลตองสงสัย ในระยะหางประมาณสองชวงแขน เพื่อใหมีระยะหาง
เพียงพอท่ีจะหลบหลีกปองกันตัวจากการจูโจมของบุคคลตองสงสัย หรือเขาทำการจับกุมเม่ือบุคคล
ตองสงสัยพยายามหลบหนี 
 4. สายตาจับจอง อยูที่บุคคลตองสงสัยตลอดเวลาเพื่อสังเกตมือของผูตองสงสัย สีหนา 
แววตา อากัปกิริยา ทาที และการโตตอบวาจะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอคำสั่ง และการปฏิบัติหนาที่ของ
ตำรวจอยางไร ทั้งนี้เพื่อจะไดเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณนั้น อยางเหมาะสม  
รายละเอียดการปฏิบัติ ตามรูป 4.1 - 4.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป 4.1 รูป 4.2 รูป 4.3 รูป 4.4 รูป 4.5 รูป 4.6 
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 การเผชิญหนา – คุมกัน (Contact - Cover) หมายถึง หลักการทางยุทธวิธีตำรวจ 
ที่กำหนดบทบาท และหนาที่ของตำรวจ 2 ฝายหรือ 2 คน ที่เปนคูตรวจ ในการเขาเผชิญหนากับ
คนราย โดยแยกหนาที่ไดดังตอไปน้ี  
 ก. ตำรวจผูเผชิญหนา (Contact Officer) คือ ตำรวจผูที่รับผิดชอบในการเขาไป 
เผชิญหนากับคนรายเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ เชน การสอบถาม การตรวจคนจับกุม และเปนผูออก 
คำสั่งบังคับหรือสั่งใหคนรายทำตาม 
 ข. ตำรวจผูคุมกัน (Cover Officer) คือ ตำรวจผูซึ่งรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย
ใหแกตำรวจผูเผชิญหนา โดยจะคอยเฝาดูอาการกิริยาของคนรายหรือผูตองสงสัยตลอดเวลา เฝาฟง
วิทยุ การพูดวิทยุ เฝาดูเกี่ยวกับพยานวัตถุตาง ๆ ในตัวผูตองสงสัย และมีหนาที่ในการปองกันยับยั้ง
การหลบหนีหรือการโจมตีของคนราย และการสังเกตพื้นที่โดยรอบตนเองในระยะ 360 องศา 
 
ความสำคัญ  
 เปนหลักการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของเจาหนาที่ตำรวจ ในขณะเขาเผชิญหนากับผูตอง
สงสัยหรือคนรายในรูปแบบตาง ๆ โดยสวนมากใชกับตำรวจที่เปนคูตรวจ จำนวน 2 คน 
 
หลักการพื้นฐาน 
 1. เม่ือตำรวจจะเขาเผชิญหนากับคนรายหรือผูตองสงสัย ใหตำรวจเร่ิมตกลงกันวาใครจะ
เปนผูเผชิญหนา และใครจะเปนผูคุมกัน (รูป 4.7) 
 2. ในการเขาเผชิญหนากับผูตองสงสัย ใหตำรวจผูเผชิญหนาเปนผูออกคำสั่ง ใหผูตอง
สงสัยหยุดและเริ่มปฏิบัติตามภารกิจ เชน การสอบถาม โดยตำรวจผูเผชิญเหตุตองยืนอยูหางจากผูตอง
สงสัยประมาณ 2 ชวงแขน โดยยืนเยื้องกับผูตองสงสัยทางดานซายหรือดานขวาเล็กนอย และการยืน
ตองยืนแบบเผชิญเหตุ  
 3. ตำรวจผูคุมกันตองยืนระยะหางเพียงพอที่ผูตองสงสัยจะไมสามารถเขาแยงปนได โดย
ระยะหางแบบหลักการระยะปลอดภัย และยืนทำมุมในลักษณะตัววี แตไมเกินตัวแอล (หามยืนใน
ลักษณะตัวไอเด็ดขาด) กับตำรวจผูเผชิญหนา หากเปนคนรายสำคัญตำรวจผูคุมกันอาจตองยกปนขึ้น
เล็งไปทางคนราย สวนตำรวจผูเผชิญหนาไมตองชักอาวุธปนออกจากซองแตอยางใด สวนการเขาหา
คนรายนั้นใหเดินเยื้องกับคนราย โดยอยาหันดานที่พกอาวุธปนเขาใกลคนราย (รูป 4.8) 
 4. ในกรณีที่คนรายหรือผูตองสงสัยขัดขืนตอสู ตำรวจผูเผชิญหนาจะตองถอยหลังหรือโดด
ใหหางจากตัวผูตองสงสัยหรือคนรายทันที โดยถอยหลังมาตามทิศทางท่ีเขาไป เพื่อจะไดไมขวางแนว
วิถีกระสุน หรือขัดขวางการใชอาวุธปนของตำรวจผูคุมกัน (รูป 4.9) 
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 รูป 4.7 รูป 4.8 รูป 4.9 
 
หมายเหตุ  
 - เมื่อตำรวจผูเผชิญหนาเขาไปปฏิบัติหนาที่และเปล่ียนมุมไป เชน เขาคนทางขวาแลว
เปลี่ยนมาคนทางซายใหผูคุมกันยืนหาตำแหนงใหมที่เหมาะสมตามหลักแนวการยิงเพื่อมิใหอยูในแนว
วิถีกระสุน 
 - สำหรับตำแหนงตำรวจผูเผชิญหนา และผูคุมกัน สามารถสับเปล่ียนตำแหนงระหวางกัน
ไดตามความเหมาะสม เชน ตำรวจผูทำหนาที่ผูเผชิญหนา มาทำหนาที่ผูคุมกัน สวนตำรวจที่ทำหนาที่ 
ผูคุมกัน มาทำหนาที่ผูเผชิญหนาก็ได ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและสถานการณที่เกิดข้ึน 
 
2. อุปกรณการฝก  
     1. กระดานไวทบอรด 
     2. เข็มขัดยุทธวิธีพรอมอุปกรณ 
3. วิธีการนำเสนอการฝก 
 1. ครูฝกเขียนบนกระดานไวทบอรด อธิบายเกี่ยวกับการยืนของตำรวจคูตรวจ เปนรูปตัววี  
ตัวแอล และในลักษณะตัวไอ และอธิบายใหนักเรียนเขาใจถึงการปฏิบัติ 
 2. ใหครูฝกสาธิตการปฏิบัติใหนักเรียนดู 
 3. ใหนักเรียนฝกปฏิบัติโดยที่ครูฝกเปนคนรายแลวเดินเขามาหานักเรียนใหเปนรูปตัวไอ 
แลวใหนักเรียนปรับเปล่ียนทิศทางการยืนเปนรูปตัววี หรือตัวแอล 
 4. เมื่อนักเรียนสามารถเขาใจการปฏิบัติไดแลว ใหครูฝกเพิ่มสถานการณ โดยใหนักเรียน
ยืนหันหลังเปนรูปตัวไอ หางกันประมาณ 4 เมตร ครูฝกจะถืออาวุธมีด หรือปนพก หรืออาจไมไดถือ
อาวุธ แลวเดินเขาหานักเรียน จากน้ันก็บอกใหนักเรียนหันหลังกลับมา ถานักเรียนคนใดคนหนึ่งเห็น 
ครูฝกพกอาวุธ ใหตะโกนใหคูตรวจอีกคนทราบดวยเสียงดังฟงชัด แลวปรับเปลี่ยนทิศทางการยืน 
มาเปนรูปตัววี หรือตัวแอล  

Instructor Note  
- ใช Power point หมายเลข 4 ในการบรรยาย 
- ปลูกจิตสำนึกใหนักเรียนระวังเรื่องการยืนไมใหเปนรูปตัวไอหรืออยูในแนวปนที่จะยิงกันเองโดย
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4. ชั่วโมง/การฝก : จำนวน 2 ชั่วโมง 
5. การประเมิน : 
     ครูฝกสังเกต การปฏิบัติของนักเรียนวา นักเรียนสามารถปฏิบัติไดถูกตองหรือไม 
6. ขอแนะนำ 
      - ระวังอยาใหคูตรวจยืนอยูในลักษณะตัวไอ เนื่องจากอยูในระยะแนววิถีกระสุนซ่ึงกันและ
กันได 
     - เมื่อคูตรวจพบเห็นคนรายพกอาวุธปน หรืออาวุธอื่นๆ ใหตะโกนบอกใหคูตรวจทราบดวย
เสียงดังฟงชัด เพื่อใหคูตรวจรูวามีเหตุการณอะไรเกิดข้ึน  
 

หัวขอที่ 5 การตรวจคนบุคคล และการใสกุญแจมือ 
 
1. รายละเอียดของการฝก 
 การตรวจคนบุคคล 
 ทาที่ 1 การตรวจคนบุคคลในทายืน 
  ขั้นตอนที่ 1 ใหตำรวจผูทำหนาที่ผูเผชิญหนาเปนผูตรวจคน สวนตำรวจผูคุมกัน
ยืนอยูเฉียงไปทางดานหลัง ทำมุมเปนรูปตัววีแตไมเกินตัวแอล กับตำรวจผูเผชิญหนา จากน้ันตำรวจ 
ผูเผชิญหนาออกคำสั่งใหผูตองสงสัยหยุดแลวชูมือทั้งสองขางไวเหนือศีรษะ หมุนตัวหันไปดานหลัง
อยางชา ๆ (รูป 5.1) 
  ขั้นตอนที่ 2 ใหนำมือประสานกันไวเหนือศีรษะหันฝามือหงายขึ้นดานบน แลว
เอาหลังมือวางไวบนศีรษะ กางขาออกกวาง ๆ เจาหนาที่ตำรวจผูเผชิญหนาเดินเขาหาผูตองสงสัยทาง
ดานหลัง กรณีตำรวจผูเผชิญหนาอยูเยื้องไปทางดานขวาของผูตองสงสัย ใหเดินเขาทางดานขวาของ 
ผูตองสงสัย ใชเทาซายเกี่ยวเทาขวาของผูตองสงสัยไว แลวใชมือซายจับมือทั้งสองขางของผูตองสงสัยไว 
แขนเหยียดตรง จากน้ันใชมือขวาคนตัวตั้งแตระดับเอวถึงศีรษะ เมื่อจะคนชวงลางออกคำส่ังให 
ผูตองสงสัยยอตัวลง แลวใชมือขวาคนตั้งแตเอวลงไปจนถึงปลายเทาของผูตองสงสัย (รูป 5.2) 
  ขั้นตอนที่ 3 กรณีตองการคนอีกดานของผูตองสงสัย ใหผูตรวจคนทำสลับขาง
มือและเทากับอีกดานหนึ่ง สวนตำรวจผูคุมกันก็เปล่ียนตำแหนงไปยืนคุมกันอีกดานหนึ่งโดยทำมุมเปน
รูปตัววีแตไมเกินตัวแอล เชนกัน (รูป 5.3) 

    

 

 

 

 

 
 รูป 5.1 รูป 5.2 รูป 5.3 
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หมายเหตุ  
 ในการตรวจคนบุคคลในทายืนนั้น ไมควรใหผูตองสงสัยยืนหันหนายันกำแพงในลักษณะท่ี 
ไมเสียการทรงตัว เพราะทำใหผูตองสงสัยมีหลัก และอาจหันกลับมาใชศอกทำรายผูตรวจคนได  
 
 ทาที่ 2  การตรวจคนบุคคลในทาคุกเขามือประสานที่ศีรษะ 
  ขั้นตอนที่ 1 ใหตำรวจผูทำหนาที่ผูเผชิญหนาเปนผูตรวจคน สวนตำรวจผูคุมกัน
ยืนอยูเฉียงไปทางดานหลัง ทำมุมเปนรูปตัววีแตไมเกินตัวแอล กับตำรวจผูเผชิญหนา ตำรวจผูเผชิญหนา
ออกคำส่ังใหผูตองสงสัย ชูมือทั้งสองขางขึ้นเหนือศีรษะ หมุนตัวหันไปดานหลังชา ๆ แลวนั่งคุกเขาลง 
นำมือทั้งสองขางประสานกันไว หันฝามือหงายข้ึนดานบน นำหลังมือมาวางไวบนศีรษะ จากนั้นสั่งให
นำเทาไขวทับกันไว (รูป 5.4)  
  ขั้นตอนที่ 2 เจาหนาท่ีตำรวจผูเผชิญหนา เดินเขาหาผูตองสงสัยทางดานหลัง 
กรณีตำรวจผูเผชิญหนาอยูเยื้องไปทางดานขวาของผูตองสงสัย ใหเดินเขาทางดานขวาของผูตองสงสัย 
ใชมือซายจับมือทั้งสองขางของผูตองสงสัยไว แขนเหยียดตรง จากน้ันใชมือขวาคนบริเวณลำตัวต้ังแต
ระดับเอวถึงศีรษะ และจากเอวไปถึงปลายเทา (รูป 5.5) 
  ขั้นตอนที่ 3 กรณีตองการคนอีกดานของผูตองสงสัย ใหผูตรวจคนเปล่ียนมือ
สลับขางกัน สวนตำรวจผูคุมกันก็เปล่ียนตำแหนงไปยืนคุมกันอีกดานหน่ึง โดยทำมุมเปนรูปตัววี 
แตไมเกินตัวแอลเชนกัน (รูป 5.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป 5.4 รูป 5.5 รูป 5.6 
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 ทาที่ 3 การตรวจคนบุคคลในทานอนคว่ำหนา 
   ขั้นตอนที่ 1 ใหตำรวจผูทำหนาท่ีเผชิญหนาเปนผูตรวจคน สวนตำรวจผูคุมกัน
ยืนอยูเฉียงไปทางดานหลัง ทำมุมเปนรูปตัววีแตไมเกินตัวแอล กับตำรวจผูเผชิญหนา  จากนั้นตำรวจ 
ผูเผชิญหนาออกคำสั่งใหผูตองสงสัยนอนคว่ำหนาลงกับพื้น กางแขน กางเทาออกใหกวาง นำมือ 
ทั้งสองขางเหยียดตรงไปดานบนเหนือศีรษะแลวเอามือประสานกันหันฝามือออกไปดานหนา (รูป 5.7)  
  ขั้นตอนที่ 2 เจาหนาท่ีตำรวจผูเผชิญหนา เดินเขาหาผูตองสงสัยทางดานหลัง 
กรณีตำรวจผูเผชิญหนา อยูเยื้องไปทางดานขวาของผูตองสงสัย ออกคำส่ังใหผูตองสงสัยพลิกตัว 
ดานซาย เจาหนาท่ีผูตรวจคนยอตัวลงโดยใหเขาวางทับที่บริเวณเอวของผูตองสงสัย ใชมือขวากด
บริเวณไหลไว แลวใชมือซายตรวจคนบริเวณลำตัวครึ่งซีกบนโดยเริ่มตั้งแตเอวถึงศีรษะ สวนการตรวจคน
ขาชวงลางและรองเทา สั่งใหผูตองสงสัยคอย ๆ งอเขาพับมาดานหลังแลวทำการคน แทนการกมลงไป
ใกลเทาของผูตองสงสัยเพื่อความปลอดภัย (รูป 5.8)  
  เมื่อจะตรวจคนลำตัวอีกดานหน่ึงใหผูตรวจคนเดินออมทางปลายเทา และปฏิบัติ
ในลักษณะเดียวกันแตสลับขางกัน ตำรวจผูคุมกัน ก็เปลี่ยนตำแหนงไปยืนคุมกันอีกดานหนึ่ง (รูป 5.9) 
 
 
 
 
 
 
 รปู 5.7 รูป 5.8 รูป 5.9 
 
การใสกุญแจมือบุคคลตองสงสัย 
 การจับกุญแจมือ 
 - กรณีถือกุญแจมือดวยมือขวา ใหโซหรือบานพับกุญแจมืออยูบริเวณฝามือขวาใหหนาเดี่ยว
ของกุญแจมือ ทั้งดานบนและดานลางหันออกนอกตัว สวนหนาคูของกุญแจมือหันเขาหาตัว (รูป 5.10) 
 - กรณีถือกุญแจมือดวยมือซาย ใหโซหรือบานพับกุญแจมืออยูบริเวณฝามือซายใหหนาเด่ียว
ของกุญแจมือ ทั้งดานบนและดานลางหันออกนอกตัว สวนหนาคูของกุญแจมือหันเขาหาตัว (รูป 5.11) 
  
 
 
 
 
 รูป 5.10 รูป 5.11 
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 แบบที่ 1 หันหลังมือชนกัน 
 ขั้นตอนท่ี 1  ตำรวจผูตรวจคนถือกุญแจมือดวยมือขวา ออกคำส่ังใหผูตองสงสัยนำมือ 
ทั้งสองขางมาไวดานหลัง โดยใหหันหลังมือชนกัน นิ้วหัวแมมือตั้งขึ้นดานบน (รูป 5.12) 
 ขั้นตอนท่ี 2  ตำรวจผูตรวจคนเคลื่อนที่เขาไปหา ใชมือซายกำรวบนิ้วหัวแมมือทั้งสองขาง
ของผูตองสงสัย (รูป 5.13) 
 ขั้นตอนท่ี 3  ใชกุญแจมือท่ีถือดวยมือขวา ใสเขาที่บริเวณขอมือซายและขวาของผูตอง
สงสัยพรอมกัน (รูป 5.14)  
 ขั้นตอนที่ 4  ตรวจสอบการล็อกของกุญแจมือ วากระชับแนนพอดีกับขอมือของผูตอง
สงสัยและอยูในสภาพเรียบรอยปลอดภัยดีหรือไม และกดดับเบิ้ลล็อกที่กุญแจดวย เพ่ือปองกันไมให
กุญแจเลื่อนเขาออกได (รูป 5.15) 
 
  
 
 
 
 
 
 รูป 5.12 รูป 5.13 รูป 5.14 รูป 5.15 
  
 แบบที่ 2 หันหนามือเขาหากัน 
 ขั้นตอนท่ี 1  ตำรวจผูตรวจคนถือกุญแจมือดวยมือขวา ออกคำส่ังใหผูตองสงสัยนำมือ 
ทั้งสองขางมาไวดานหลัง มือเหยียดตรงหันฝามือเขาหากัน หางกันประมาณหน่ึงชวงไหลของ 
ผูตองสงสัย ใหนิ้วหัวแมมือชี้ลงพื้น (รูป 5.16) 
 ขั้นตอนท่ี 2  ตำรวจผูตรวจคนเคลื่อนที่เขาหา ใชมือซายจับที่ฝามือขวาของผูตองสงสัย 
พรอมกับนำกุญแจมือท่ีถือดวยมือขวา สับใสที่ขอมือขวาของผูตองสงสัยดวยกุญแจมือที่อยูดานบน 
โดยใชนิ้วชี้มือซายชวยประคองใหหนาเด่ียวของกุญแจมือเขาล็อกใหเรียบรอย ใชมือขวาจับกุญแจมือ
บิดงัดขึ้นดานบน เปนการล็อกมือของผูตองสงสัยไปในตัวอีกสวนหนึ่งดวย (รปู 5.17) 
 ขั้นตอนท่ี 3  ใชมือซายจับมือซายผูตองสงสัย แลวสับใสกุญแจมืออีกขางหน่ึงบริเวณ 
ขอมือซายของผูตองสงสัย โดยใชนิ้วชี้มือซายชวยประคองใหหนาเด่ียวของกุญแจมือเขาล็อกให
เรียบรอย (รูป 5.18) 
 กรณีจะเขาใสกุญแจมือทางดานซาย ใหตำรวจผูตรวจคนถือกุญแจมือดวยมือซาย แลวทำ
สลับขางกันเชนเดียวกับการใสกุญแจมือดวยมือขวา  
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 รูป 5.16 รูป 5.17 รูป 5.18 
หมายเหตุ 
 ถาตำรวจผูตรวจคนถนัดซาย ก็ใหถือกุญแจมือดวยมือซาย แลวทำตามข้ันตอนดังกลาวขางตน  
 
 
 
 
 
4.  ชั่วโมง/การฝก : จำนวน 2 ชั่วโมง 
5.  การประเมิน : 
     ครูฝกสังเกต การปฏิบัติของนักเรียนวา นักเรียนสามารถปฏิบัติไดถูกตองหรือไม 
6.  ขอแนะนำ 
     - อุปกรณกุญแจมือจะตองใสน้ำมันมิใหฝด เพื่อสะดวกในการใชงาน 
 - เมื่อใสกุญแจมือผูตองหาหรือผูตองสงสัยแลว ในการควบคุมตัวตองระมัดระวัง อยาเผลอ 
เพราะผูที่ถูกควบคุมอาจหาโอกาสหลบหนี โดยอาจทำรายเจาหนาที่ หรือวิ่งหนีขามถนนซึ่งอาจถูก
รถยนตเฉี่ยวชนไดรับอันตรายหรือเสียชีวิตได 
 

หัวขอที่ 6 ยุทธวิธีในการจับกุมคนราย 
 การจับ หมายถึง การท่ีเจาหนาที่ฝายปกครองหรือตำรวจ หรือราษฎร ใชอำนาจตาม
กฎหมายจับผูกระทำผิด หรือสงสัยวากระทำผิดทางอาญา หรือจับตามหมายจับ เพ่ือนำตัวผูถูกจับไป
จัดการตามกฎหมาย 
  
หลักพื้นฐานของการจับ  
 1. เปนการปองกันมิใหผูกระทำความผิดหลบหนี หรือตอสูขัดขวางการจับกุมของตำรวจ 
 2. เปนมาตรการหน่ึงในการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของ
ประชาชนทั่วไป 

Instructor Note  
-  ใช Power point หมายเลข 5 ในการบรรยาย 
-  เนนเรื่องการปฏิบัติ ใหนักเรียนสามารถทำไดถูกตอง 
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 3. เจาหนาที่ตำรวจผูจับกุมตองรูขอมูลพื้นฐาน และพฤติกรรมของคนรายที่กระทำความผิด
ใหมากที่สุด 
 4. ในการดำเนินการจับกุม เจาพนักงานตำรวจจะตองแจงแกผูที่จะถูกจับนั้นใหทราบวา
เขาจะตองถูกจับ และสั่งใหผูถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ถูกจับพรอมดวย 
ผูจับ เวนแตสามารถนำไปท่ีทำการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบไดในขณะนั้น 
 
1. ยุทธวิธใีนการจับกุม 
 ทาที่ 1 ทาหักขอมือหรือฝามือหงายกลับ 
  ขั้นตอนที่ 1 เขาประชิดตัวผูถูกจับทางดานหนาหรือดานขวาของผูถูกจับ แลว
มือขวาจับมือขวาของผูถูกจับ โดยใหนิ้วหัวแมมือทาบหลังนิ้วชี้ผูถูกจับ ใหเทาขวาอยูขางหนา (รูป 6.1) 
  ขั้นตอนที่ 2 กาวเทาซายประชิดตัวผูถูกจับ หมุนตัวไปทางขวาพรอมบิดฝามือ
ของผูถูกจับหงายไปทางดานหลัง ใชแขนซายหรือฝามือซายกดบริเวณแขนขวาทอนบนของผูถูกจับ 
(รูป 6.2) 
  ขั้นตอนที่ 3 ออกแรงบังคับใหผูถูกจับนอนคว่ำหนาลงบนพ้ืน ถาไมสามารถนำ 
ผูถูกจับลงกับพื้นได ใหใชวิธีการหมุนตัวมาทางขวาเพ่ือใหผูถูกจับเสียหลักแลวกดลงพ้ืน ใหแขนของ 
ผูถูกจับอยูระหวางเขาท้ังสองขางของผูจับ โดยใชเขาขวากดท่ีไหลหรือตนคอของผูถูกจับ เขาซายกด 
ท่ีหลังของผูถูกจับ บังคับแขนของผูถูกจับใหตึงและตั้งฉากขึ้นพรอมบิดขอมือของผูถูกจับไปทางศีรษะ 
(รูป 6.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป 6.1 รูป 6.2 รูป 6.3 
หมายเหตุ  ในขั้นตอนที่ 3 ถากดผูถูกจับลงพ้ืนไดแลว ใหแขนของผูถูกจับอยูระหวางเขาทั้งสองขาง 
ของผูจับ โดยใชเขาขวากดบริเวณไหลหรือตนคอของผูถูกจับ เขาซายต้ังฉากกับพื้นชิดกับรักแรของ 
ผูถูกจับ บังคับแขนของผูถูกจับใหตึงและตั้งฉากขึ้น พรอมบิดขอมือของผูถูกจับไปทางศีรษะ เพื่อบังคับ
ไมใหผูถูกจับดิ้นหรือขัดขืน จากนั้นทำการใสกุญแจมือโดยใหใสที่มือขวากอน แลวจึงใสมือซาย พลิกให
ผูถูกจับหงายข้ึนแลวนั่งและชวยพยุงใหลุกขึ้นยืน ควบคุมตัวไปอยางใกลชิดและระมัดระวัง 
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 ทาที่ 2 ทาหักขอมือหงาย 
  ขั้นตอนที่ 1 ใชมือซายจับที่มือขวาของผูถูกจับ เทาซายอยูขางหนา โดยใช 
นิ้วหัวแมมือกดระหวางนิ้วนางกับน้ิวกอยของผูถูกจับ หมุนฝามือผูถูกจับไปทางซาย (รูป 6.4) 
  ขั้นตอนที่ 2 ใชมือขวาชวยกดที่หลังมือผูถูกจับ กดในลักษณะหมุนตัวชวยไป
ทางซาย กาวเทาซายไปดานหลัง จากนั้นออกแรงกดท่ีหลังมือของผูถูกจับเพ่ือบังคับใหผูถูกจับลมลง
นอนหงายลงพื้น (รูป 6.5) 
  ขั้นตอนที่ 3 เดินออมไปทางศีรษะผูถูกจับเพ่ือบังคับใหผูถูกจับคว่ำหนาลง  
โดยจับมือขวาของผูถูกจับอยูและดึงแขนของผูถูกจับใหตึง ใชเขาท้ังสองขางกดหลังของผูถูกจับไว  
สวนแขนขวาของผูถูกจับบังคับใหตึงแลวตั้งฉากขึ้นพรอมบิดขอมือของผูถูกจับ (รูป 6.6 และ 6.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป 6.4 รูป 6.5 รูป 6.6 
หมายเหตุ  
 - การจับในทาหักขอมือหงาย ใหพลิกมือในวงแคบ 
เพื่อใหคนรายเจ็บและบังคับลงไดโดยงาย ซึ่งหากยกข้ึนสูงผูถูก
จับอาจหมุนตัวลอดใตแขน แลวใชมืออีกขางหน่ึงตอบโต ทำให
ไมสามารถบังคับผูถูกจับลงพื้นได 
 - ระหวางการเดินออมศีรษะเพ่ือบังคับใหผูถูกจับ
คว่ำหนาลงพ้ืน ผูถูกจับกุมอาจขัดขืนและพยายามจะลุกข้ึน ให 
ผูจับกุมใชมือซายกดบังคับที่หลังมือขวา และนำมือขวามาจับท่ี
ศอกของผูถูกจับแลวกดใหแขนเหยียดตรง (รูป 6.6)       
 ทาที่ 3 ทาสอดคลองแขน 
  ขั้นตอนที่ 1 เจาหนาท่ีผูจับกุม ใชมือซายจับที่มือขวาของผูถูกจับ โดยบิดให
ฝามือหันไปทางดานหลัง นิ้วหัวแมมือของผูจับกุมกดท่ีโคนน้ิวหัวแมมือของผูถูกจับ เทาซายอยู 
ขางหนา (รูป 6.8) 
  ขั้นตอนที่ 2 กาวเทาขวาไปขางหนาพรอมกับสอดแขนขวาเขารักแรขวาของ 
ผูถูกจับ หมุนตัวไปทางขวาพลิกขอมือขวาล็อกที่หัวไหลขวาของผูถูกจับ (รูป 6.9)  
  ขั้นตอนที่ 3 ออกแรงกดบังคับผูถูกจับกมหนาลงท่ีพื้น พับแขนไวบนหลัง (รูป 6.10) 

รูป 6.7 
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 รูป 6.8 รูป 6.9 รูป 6.10 
หมายเหตุ  
 1. ในทานี้สามารถท่ีใชจับล็อกและควบคุมผูถูกจับไปยังที่ตาง ๆ ได ถาหากผูถูกจับขัดขืน 
ผูจับใชวิธีหมุนตัวไปทางขวาออกแรงกดผูถูกจับลงกับพื้น 
 2. ในสวนการฝกทานี้ไมแนะนำใหกดลงบนพ้ืน เพราะอาจทำใหไดรับบาดเจ็บได  
 ทาที่ 4 ทาหักขอมือควำ่ 
  ขั้นตอนที่ 1 เจาหนาที่ผูจับกุมใชมือขวาจับที่ขอมือขวาของผูถูกจับจากทาง 
ดานหลัง ดึงมาทางดานขวา ใหเทาขวาอยูขางหนา (รูป 6.11) 
  ขั้นตอนที่ 2 กาวเทาซายไปอยูแนวเดียวกับเทาขวาของผูถูกจับ พรอมกับสอด
แขนซายเขาที่รักแรขวาของผูถูกจับ กดศอกชิดขางลำตัว ใชมือขวากดขอมือขวาของผูถูกจับใหคว่ำลง 
(รูป 6.12) 
  ขั้นตอนที่ 3 นำมือซายไปชวยกดบังคับที่หลังมือขวาของผูถูกจับ โดยใหขอศอก
ขวาของผูถูกจับแนบชิดติดลำตัวของผูจับกุม โดยใหทอนแขนของผูถูกจับตั้งขึ้น ออกแรงกดที่หลังมือ
แลวพาผูถูกจับเคลื่อนที่ไปตามท่ีตองการ (รูป 6.13)      
 
 
           
 
       
 
 
 
 
 รูป 6.11 รูป 6.12 รูป 6.13 
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ขอแนะนำ  
 - ถามีเจาหนาที่ตำรวจ 2 นาย อาจเขาจับกุมผูถูกจับทั้งมือซายและขวาก็ได เพื่อความ
สะดวกและความปลอดภัยในการพาเคลื่อนที่ไป 
 - กรณีที่มีผูประทวงหรือนั่งกีดขวางการจราจร สั่งใหลุกไมยอมลุก เจาหนาที่ตำรวจ
สามารถใชการจับทาหักขอมือคว่ำพาออกจากพื้นที่ดังกลาวได 
 ทาที่ 5 ทาล็อกแขนกับลำตัว 
  ขั้นตอนที่ 1 ผูจับกุมเดินเขาทางดานหลังเยื้องทางขวาของผูถูกจับ ใหเทาขวา
อยูขางหนา แลวใชมือขวาจับขอมือขวาของผูถูกจับบิดใหฝามือหันไปขางหลัง (รูป 6.14) 
  ขั้นตอนที่ 2 กาวเทาซายไปอยูแนวเดียวกับเทาขวาของผูถูกจับ ดึงแขนขวาของ
ผูถูกจับใหตึง และใหขอศอกของผูถูกจับอยูบริเวณหนาอกของผูจับกุม หักขอมือของผูถูกจับเขาหาตัว 
ผูจับกุม พรอมกับใชแขนซายสอดเขาไปใตรักแรของผูถูกจับ แลวล็อกหัวไหลใหแนน บังคับพาผูถูกจับ
ใหเดินไปตามที่ตองการ (รูป 6.15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป 6.14 รูป 6.15 
หมายเหตุ  
 1. ถาผูถูกจับขัดขืน ใหผูจับกุม หมุนตัวไปทางขวาแลวท้ิงน้ำหนักตัวลงเพ่ือบังคับใหผูถูก
จับลงบนพื้น 
 2. ถากรณีมีเจาหนาท่ีตำรวจ 2 นาย อาจเขาจับล็อกแขนอีกขางหน่ึงของผูถูกจับก็ได  
แลวชวยกันบังคับพาไป  
 3. ในการฝกควรฝกปฏิบัติเขาจับกุมทั้งทางดานขวาและทางดานซาย   
 
2. อุปกรณการฝก  -  
3. วิธีนำเสนอการฝก 
 1. ครูฝกบรรยาย  
 2. สาธิตใหนักเรียนดู 
 3. ใหนักเรียนฝกปฏิบัติ โดยจับคูกัน ผลัดกันเปนผูจับ และผูถูกจับ 
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4. ชั่วโมง/การฝก : จำนวน 2 ชั่วโมง 
5. การประเมิน : 
 ครูฝกสังเกต การปฏิบัติของนักเรียนวา นักเรียนสามารถปฏิบัติไดถูกตองหรือไม 
6. ขอแนะนำ : 
 หลังจากท่ีฝกในช่ัวโมงการฝกแลว ใหนักเรียนกลับไปฝกหัดปฏิบัติกันเอง เพื่อเกิด 
ความชำนาญ   

 
หัวขอที่ 7 การปองกันตัวดวยอาวุธที่ไมถึงตาย 

1. รายละเอียดของการฝก 
          การใชกระบอง 
          1. ประเภทของกระบอง 
  1.1 กระบองยาว 24 นิ้ว ทำจากไมเนื้อแข็ง ลักษณะเปนทอนกลมตลอดดามจรดปลาย 
  1.2 กระบองยืดขยาย ผลิตจากเหล็กท่ีมีคุณภาพสูงความยาวระหวาง 6 – 10 นิ้ว  
น้ำหนักอยูที่ประมาณ 4 – 16 ออนซ แตเมื่อขยายจนสุดแลวจะวัดได 16 – 24 นิ้ว ตามขนาด 
ความยาวของกระบอง 
           2. การใชกระบองตอสูปองกันตัว ควรใชกระบองในลักษณะการปองกันมากกวาการตี
ทำรายเพื่อภาพพจนที่ดีของตำรวจ  
           3. หากจำเปนตองใชกระบองตีคนราย ควรมุงจุดตีที่อวัยวะสวนของรางกายเฉพาะที่ใชใน
การตอสูขัดขวางการจับกุมเทานั้น เชน มือ แขน ขา เปนตน โดยหลีกเล่ียงที่จะตีอวัยวะสวนของ
รางกายท่ีแตกมีบาดแผลและเลือดออกไดงาย เชน ศีรษะ ใบหนา ลำคอ กระดูกสันหลัง ซึ่งจะเปน
เหมือนกับการทำรายคน 
           4. หากจำเปนตองตีปองกันตัว ควรตีเพื่อใหหยุดการเคลื่อนไหวท่ีบริเวณขา ทำใหคนราย
ทรุดตัวลง หรือตีที่ทอนแขนทำรายกลามเน้ือท่ีจะใชตอสู หรือบริเวณมือหรือขอมือ ซึ่งคนราย 
ไมสามารถใชมือในการตอสูได  
 5. วิธีการฝก 
  5.1 ทาเตรียมพรอม ใหผูปฏิบัติยืนในทาเผชิญเหตุ (Ready Stance) ใชมือถนัดจับ
กระบองนำออกมาถือไวในระดับไหล ปลายกระบองชี้ไปทางดานหลัง สวนมือขางที่ไมไดถือกระบอง 
ใหยกขึ้นในลักษณะตั้งการด และใหตำรวจออกคำสั่งดวยวาจา “อยาเขามา จะใชกระบอง”  
(รูป 7.1 – 7.2) 

Instructor Note  
-  เนนใหนักเรียนสามารถทำไดถูกตองในการเขาจับกุมทั้งทางดานขวาและดานซาย 
-  แนะนำประโยชนในการใชทาจับกุมในลักษณะตาง ๆ เพื่อใหผูรับการฝกไดนำไปปรับใชได  



25

 
 
 
 
 
 
 
 
 รปู 7.1 รูป 7.2 
   5.2 การตีมี 2 ลักษณะ คือ การตีบน และตีลาง  
 - การตีบน  เปนการตีในลักษณะเฉียงลงจากบนลงลาง 45 องศา ทั้งดานซายและขวา         
(รูป 7.3 – 7.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป 7.3 รูป 7.4 รูป 7.5 
 - การตีลาง เปนการตีในลักษณะเชนเดียวกันกับการตีบน แตเนนไปที่ทอนขาของคนราย 
(รูป 7.6 – 7.7)           
 
 
 
      
 
 
 
 
 รปู 7.6 รูป 7.7                                                                                                                 
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การใชสเปรยพริกไทย 
 1. สถานการณหรือขอบเขตการใช 
  ระดับการใชกำลังของตำรวจในการจับกุมคนราย หรือควบคุมสถานการณน้ัน ตำรวจ
ตองใชเพื่อการควบคุมเหตุการณ หรือเพื่อการจับกุมคนรายเทาที่จำเปน มิใชใชเพื่อการลงโทษ ทำโทษ 
แกแคน หรือทำรายคนหรือประชาชน โดยไมมีเหตุอันสมควร 
 2. ขั้นตอนการใช 
  ขั้นตอนที่ 1 ตำรวจที่แตงเครื่องแบบ ใหพกซองพรอมใสกระปองบรรจุสเปรย 
พริกไทย ไวในเข็มขัดขางเอวดานมือที่ไมถนัด  
  ขั้นตอนที่ 2 เมื่อพบเหตุจะใช  ใหตำรวจตะโกนใหคำสั่งบอกกอน หรือ บอกวา ถาไม
หยุด จะใชสเปรยพริกไทย “หยุด ถาไมหยุดจะใชสเปรยพริกไทย” พรอมกับชูกระปองสเปรยพริกไทย
ไปที่คนราย เพื่อบอกคนรายและประชาชนขางเคียงใหทราบ 
  ขั้นตอนที่ 3 ใหตำรวจผูฉีด ใชมือขางท่ีไมถนัดถือสเปรยพริกไทย หางจากคนราย
ประมาณ 3 - 5 ฟุต เหน่ียวไกกระปองสเปรยพริกไทยใหสุดเพ่ือฉีดประมาณครึ่งวินาที หรือจนกวา
คนรายจะยอมจำนน (ควรฉีดโดยเหนี่ยวไก แลวฉีดครั้งท่ี 2 หรือ 3 ในทันที ครั้งละคร่ึงวินาที) โดยฉีด
ไปที่ตา ถาคนรายสวมแวน ใหฉีดที่หนาผาก 
  ขั้นตอนที่ 4 เมื่อผูถูกฉีดยอมแลว หรือลมลง หรือหยุดวิวาททำราย หามฉีดใสซ้ำ  
ใหรีบจับกุม และปฐมพยาบาลตอไป  
 3.  การปฐมพยาบาล หรือการปฏิบัติหลังการใช 
  เมื่อคนรายยอมใหจับ ใหนำตัวคนรายมายังที่โลง เพื่อใหอากาศพัดผานใหสเปรย 
พริกไทยบรรเทาอาการแสบรอนแกคนราย แลวใหคนรายใชน้ำเย็นลางหนา ตา จมูกทันที และเรียก
หนวยปฐมพยาบาล หรือนำสงโรงพยาบาล                 
2. อุปกรณการฝก 
 - ชุด Red Man 
 - กระบองยาง 
 - สเปรยพริกไทย 
3. วิธีนำเสนอการฝก 
 1. ในการฝกทาตีกระบอง ครูฝกบรรยาย และสาธิตใหนักเรียนดู และใหนักเรียนฝกปฏิบัติ 
โดยจับคูกัน ผลัดกันเปนตำรวจ และคนราย 
 2. ครูฝกอธิบายการใชสเปรยพริกไทยใหนักเรียนเขาใจ 
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4. ชั่วโมง/การฝก : จำนวน 2 ชั่วโมง 
5. การประเมิน : 
 1. ในการฝกทาตีกระบองครูฝกสังเกตการณปฏิบัติของนักเรียนวา นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ไดถูกตองหรือไม 
 2. นักเรียนรูวิธีการใชสเปรยพริกไทย และสามารถนำไปใชไดอยางถูกตอง 
6. ขอแนะนำ : 
 - ในการใชกระบองยืดขยาย นักเรียนตองตรวจดูอุปกรณวายังอยูในสภาพที่ใชงานไดหรือไม  
 - ในการใชสเปรยพริกไทยควรใชในที่โลงแจง ไมสงผลกระทบตอประชาชนทั่วไป ผูฉีด
ตองดูทิศทางลมดวย ควรฉีดอยูเหนือลม 
 - หามฉีดสเปรยพริกไทยใสไฟ หลอดไฟฟา หรือตะเกียง เพราะบางรุนอาจติดไฟไดถาฉีด
เขาไฟโดยตรง  
 - ใหถือวา สเปรยพริกไทย เสมือนอาวุธปน ตองเก็บใหพนมือเด็ก ไมนำออกมาขู จี้ หรือ
ฉีดโดยไมมีเหตุอันสมควร 
 

หัวขอที่ 8 การปองกันเมื่อถูกคนรายจี้ดวยอาวุธปน 
 
1. รายละเอียดของการฝก 
 1. ความหมาย 
         การแกปญหาเม่ือถูกคนรายจ้ีดวยอาวุธปน คือ วิธีการท่ีเจาหนาท่ีตำรวจใชในการปองกัน
ตนเอง เมื่อถูกคนรายจี้ หรือจะยิงดวยอาวุธปน ทั้งในระยะใกลและระยะไกล 
 2. หลักพื้นฐานการแกปญหาเมื่อถูกคนรายจี้ดวยอาวุธปน 
   2.1 วิธีการแกปญหาเมื่อถูกคนรายจี้ดวยอาวุธปนน้ีใหใชเฉพาะสถานการณท่ีจำเปน
เทานั้น เชน เมื่อถูกคนรายจี้ หรือ จะยิง ทั้งในระยะใกลและระยะไกลและสถานการณขณะนั้น บงชี้วา 
ในทันทีทันใดน้ัน คนรายจะยิงเจาหนาท่ีที่ถูกจี้อยางแนนอน จึงใหใชยุทธวิธีนี้ แตถาหากสามารถ 
ตอรอง หรือ ยืดระยะเวลา หรือ มีวิธีการแกไขปญหาวิธีอื่น ก็ใหใชวิธีการเจรจาตอรองนั้นกอน 
  2.2 กอนท่ีใชยุทธวิธีนี้ ควรพูดจาตอรอง หรือ ถามคำถามเพื่อใหคนรายไดใชความคิด
และเปนการทำลายสมาธิของคนรายในขณะท่ีจะล่ันไกปน ซึ่งจะทำใหการตอบสนองตอเหตุการณของ
คนรายชาลง และมีผลใหตัดสินใจลั่นไกปนชาลงตามไปดวย 
  2.3 ในการฝกปฏิบัติ หากมีการใชอาวุธปนจริง กอนฝกใหตรวจอาวุธปนเชนเดียวกับ
การฝกปองกันคนรายแยงอาวุธปน 

Instructor Note  
เนนการปฏิบัติใหนักเรียนสามารถทำไดถูกตอง 
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 3. ยุทธวิธีตำรวจในการแกปญหาเมื่อถูกคนรายจี้ดวยอาวุธปน 
  ทาที่ 1 คนรายใชอาวุธปนจี้ดานหนาในระยะประชิดตัวในระดับเอวหรือหนาอก 
   ขั้นตอนที่ 1 เมื่อถูกคนรายจี้ดวยอาวุธปนทางดานหนา ไมวาจะอยูในระดับ
เอวหรือหนาอก โดยใชมือเดียวหรือสองมือก็ตาม ใหตำรวจยกมือข้ึนในลักษณะยอมแพอยูระดับท่ี 
ใกลเคียงกับแนวปน  ยืนแยกเทาหางกันในระยะหัวไหล ยอเขาเล็กนอย (รูป 8.1) 
   ขั้นตอนที่ 2 ใชมือซายตบจับที่โครงปนดานบน ดันปากกระบอกปนเฉียงออก
แนวลำตัว พรอมกับถอยเทาขวามาดานหลัง เพื่อใหพนวิถีกระสุน แขนเหยียดตึงกดใหแนวลำกลองปน
ลงพ้ืน (8.2) 
   ขั้นตอนที่ 3 ใชมือขวาตบจับใตลำกลองปน บิดใหลำกลองปนเขาหาคนราย 
(8.3) 
   ขั้นตอนที่ 4 บังคับลำกลองปนใหผานตัวคนรายมาทางดานซายของตำรวจ 
กาวเทาซายถอยมาดานหลัง แลวปลดปนจากมือคนราย พรอมกับถอยหลังออกใหหางจากคนราย  
ชักอาวุธปนประจำกายออกมาจากซอง ออกคำสั่งใหคนรายนอนคว่ำหนาลงพ้ืน (รูป 8.4)  
 
 
 
 
 
 
 
 รูป 8.1 รูป 8.2 รูป 8.3 
 
หมายเหตุ  
 สายตาของตำรวจตองจับจองท่ีคนราย หามจับ
จองที่อาวุธปน 
 
 

 

  

  ทาที่ 2 คนรายใชอาวุธปนจี้ดานหนาในระยะประชิดตัวในระดับศีรษะ 
      ขั้นตอนที่ 1 เมื่อถูกคนรายจ้ีดวยอาวุธปนทางดานหนา ในระดับศีรษะ โดยใช
มือเดียวหรือสองมือก็ตามใหตำรวจยกมือขึ้นในลักษณะยอมแพอยูในระดับใกลเคียงกับแนวปน   
ยืนแยกเทาหางกันในระยะหัวไหลยอเขาเล็กนอย (รูป 8.5) 

      รูป 8.4 
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   ขั้นตอนที่ 2 ยอตัวลง พรอมกับใชมือท้ังสองขางจับที่ตัวปน โดยใหมือซายจับ
ที่ทายปนเพ่ือมิใหคนรายดึงปนถอยกลับไปได หงายมือขวาจับใตแนวลำกลองปน ดันปากกระบอกปน
ชี้ไปทางดานบนแลวบิดใหลำกลองหันไปทางขวา แขนเหยียดตึง (รูป 8.6) 
                
 
 
 
    
 
 รูป 8.5 รูป 8.6 รูป 8.7 
 
   ขั้นตอนที่ 3 ใชมือซายกดสวนทาย
ของปนลง มือขวาผลักลำกลองปนผานหนาคนราย กาวเทา
ซายถอยมาดานหลัง แลวปลดปนออกจากมือคนราย พรอมกับ
ถอยหลังออกใหหางจากคนราย ชักอาวุธปนประจำกายออกมา
จากซอง ออกคำส่ังใหคนรายนอนคว่ำหนาลงพื้น  (รูป 8.7 – 8.8)  
        
     
  ทาที่ 3 คนรายใชอาวุธปนจี้ทางดานหลังในระดับเอว หนาอก หรือศีรษะ   
   ขั้นตอนที่ 1 พยายามตรวจสอบวา คนรายใชปนจี้อยูในระดับใด อาจจะสังเกต
จากกระจกเงาท่ีสะทอนภาพมา(ถามี) หรือพยายามถอยหลังไปใหรูวากระบอกปนสัมผัสอยูที่ใด หรือ
การชำเลืองดูดานหลัง เมื่อถูกคนรายจ้ีดวยอาวุธปนทางดานหลัง ดวยมือเดียวหรือสองมือ ใหตำรวจ
ยกมือขึ้นในลักษณะยอมแพ และใหอยูในระดับใกลเคียงกับแนวปน ยืนแยกเทาหางกันในระยะหัวไหล 
ยอเขาเล็กนอย (รูป 8.9) 
   ขั้นตอนที่ 2 ใชเทาขวาเปนหลักและจุดหมุน  เบี่ยงตัวหันกลับหลังโดยการสืบ
เทาซายเขาหาตัวคนรายพรอมกับใชทอนแขนขวาปดทอนแขนของคนราย เพื่อใหพนจากแนววิถี
กระสุน ใชมือซายจับท่ีโครงปนดานบนใหแนน แขนเหยียดตึง หงายมือขวาจับโครงปนดานลาง  
ใหลำกลองปนชี้ลงพื้น (รูป 8.10) 
   ขั้นตอนที่ 3 กาวเทาซายถอยมาดานหลัง พรอมบังคับลำกลองปนใหผาน 
ตัวคนรายมาทางดานซายของตำรวจ แลวปลดปนออกจากมือคนราย พรอมกับถอยหลังออกใหหาง
จากคนราย ชักอาวุธปนประจำกายออกมาจากซอง ออกคำสั่งใหคนรายนอนคว่ำหนาลงพื้น (รูป 8.11)          
         
 

รูป 8.8 
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 รูป 8.9 รูป 8.10 รูป 8.11 
2. อุปกรณการฝก 
 1. Red Gun  
 2. ซองปน 
3.  วิธีนำเสนอการฝก 
 1. ครูฝกบรรยาย และสาธิตใหนักเรียนดู 
 2. ใหนักเรียนฝกปฏิบัติ โดยจับคูกัน ผลัดกันเปนตำรวจ และคนราย 
 
 
 
4. ชั่วโมง/การฝก : จำนวน 2 ชั่วโมง 
5. การประเมิน :  
 ครูฝกสังเกต การปฏิบัติของนักเรียนวา นักเรียนสามารถปฏิบัติไดถูกตองหรือไม 
6. ขอแนะนำ : 
 การฝกหามนักเรียนเอาน้ิวเขาโกงไกปนเปนอันขาด เพราะอาจไดรับบาดเจ็บนิ้วหักไดในการ
ฝกปฏิบัติ 
 

หัวขอที่ 9 การปองกันกรณีคนรายแยงอาวุธปนจากซองพกที่เอว 
 
1. รายละเอียดการฝก 
 เจาหนาท่ีตำรวจจำเปนตองพกอาวุธปนประจำกายอยูตลอดเวลาท่ีปฏิบัติหนาที่ โดยตำรวจ
ในเคร่ืองแบบ จะพกอาวุธปนไวในซองติดไวกับเข็มขัดท่ีบริเวณเอวดานขวา เนื่องจากถนัดขวาเปน 
สวนใหญ ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตำรวจไมวาจะเปนการตรวจคนผูตองสงสัย การจูโจมเขาจับ
คนราย หรือแมกระทั่งการเดินตรวจตรา ทามกลางประชาชน ในสถานการณตาง ๆ เหลานี้เจาหนาที่
ตำรวจมีโอกาสท่ีจะเผลอ หรือไมทันระวังตัวและอาจถูกแยงปนออกจากซองปนได ซึ่งเปนอันตราย
อยางยิ่งหากคนรายไดนำปนนั้นกลับมาทำราย หรือฆาตำรวจ หรือนำปนไปกอเหตุรายแรงอื่น ๆ  
คนรายสามารถเขาแยงปนจากซองท่ีพกอยูที่เอวของเจาหนาที่ตำรวจ ทั้งจากดานหนา ดานหลัง และ
ดานขาง ซึ่งมียุทธวิธีในการปองกันการแยงปนจากดานตาง ๆ ดังนี้ 

Instructor Note  
เนนการปฏิบัติใหนักเรียนทำไดถูกตอง  
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 ทาที่ 1 เมื่อคนรายแยงอาวุธปนจากดานหนาหรือดานขาง 
   ขั้นตอนที่ 1 ทันทีที่รูตัว ตำรวจตองรีบใชมือทั้งสองกดทับลงไปบนมือของคนราย
อยางเร็วทันที เพื่อมิใหคนราย ดึงดามปนออกไปจากซองได พรอมกับยอเขาทั้งสองลงโดยยืนปกหลัก
ใหเต็มฝาเทาทั้งสองขาง เพื่อใหยืนไดมั่นคง และทำใหแขนและศอกของคนรายตึง (รูป 9.1) 
   ขั้นตอนที่ 2 ใชเทาซายเปนหลักใหม่ัน พรอมดึงเทาขวามาดานหลัง ใหแขนของ
คนรายตึง ใชศอกซายตีเขาไปที่แขนของคนราย แลวสะบัดสะโพกหมุนไปทางดานหลังอยางแรง 
และเร็ว โดยสะบัดหมุนไปใหมากที่สุดเทาที่จะทำได (รูป 9.2) 
   ขั้นตอนที่ 3 กาวเทาขวาไปขางหนา พรอมสะบัดสะโพกหมุนไปทางซายอยาง
แรงและเร็ว เพื่อใหคนรายปลอยอาวุธปนจากมือ (รูป 9.3) 
 
 
 
 
 
 
 รูป 9.1 รูป 9.2 รูป 9.3 
 ทาที่ 2 เมื่อคนรายแยงอาวุธปนจากดานหลัง 
             ขั้นตอนที่ 1 เมื่อคนรายเขาแยงปนจากดานหลัง ตำรวจใชมือท้ังสองขางกดทับ
ลงไปบนมือของคนรายอยางเร็วทันที เพื่อมิใหคนรายดึงดามปนออกไปจากซองได พรอมกับยอเขาทั้ง
สองลงโดยยืนปกหลักใหเต็มฝาเทาทั้งสองขาง เพื่อใหยืนไดมั่นคง (รูป 9.4) 
   ขั้นตอนที่ 2 กาวเทาขวาไปขางหนาแลวสะบัดสะโพกหมุนไปทางดานหนา 
อยางแรงและเร็ว โดยสะบัดหมุนไปใหมากที่สุดเทาที่จะทำได เพื่อใหคนรายเสียหลัก (รูป 9.5) 
   ขั้นตอนที่ 3 กาวเทาซายไปดานหนา สะบัดสะโพกหมุนตัวไปทางขวาอยางแรง
และเร็ว โดยใชศอกขวาตีไปท่ีแขนขวาของคนราย เพื่อใหคนรายปลอยมือจากอาวุธปน (รูป 9.6) 
 
 
 
 
 
 
 รูป 9.4 รูป 9.5 รูป 9.6 
 ยุทธวิธีการปองกันคนรายแยงอาวุธปนจากซอง ดังกลาวมาแลวขางตน เปนการปองกันตัว
ของเจาหนาท่ีในระยะประชิด เพื่อไมใหเกิดเหตุการณรายแรงขึ้น เมื่อเจาหนาท่ีตำรวจปองกันการ 
ถูกแยงอาวุธปนจากซองไดแลว อาจจะใชอาวุธปนหรืออาวุธอื่นที่เหมาะสมกับสถานการณและ 
ความรุนแรงที่เกิดขึ้น สั่งบังคับคนรายก็ได 
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2. อุปกรณการฝก  ปนยาง และซองปน 
3. วิธีนำเสนอการฝก 
 1. ครูฝกบรรยาย และสาธิตใหนักเรียนดู 
 2. ใหนักเรียนฝกปฏิบัติ โดยจับคูกัน ผลัดกันเปนตำรวจ และคนราย 
 
 
 
4.  ชั่วโมง/การฝก : จำนวน 1 ชั่วโมง 
5.  การประเมิน  : ครูฝกสังเกต การปฏิบัติของนักเรียนวา นักเรียนสามารถปฏิบัติไดถูกตองหรือไม 
6.  ขอแนะนำ : ระมัดระวังในการฝกซอม ถาทำรุนแรงอาจไดรับบาดเจ็บได 
 

หัวขอที่ 10 การปองกันกรณีคนรายใชอาวุธมีด 
 
1. รายละเอียดการฝก 
 เมื่อเจาหนาท่ีตำรวจตกอยูในสถานการณท่ีคนรายมีอาวุธมีดเปนอาวุธ มุงหวังที่จะทำราย
ตำรวจ หรือเพ่ือใหหลุดพนจากการจับกุม ในสถานการณเชนนี้มีความเส่ียงอันตรายและหาก 
พลาดพลั้งถูกอาวุธมีดของคนรายในที่สำคัญของรางกาย ก็อาจมีอันตรายถึงแกชีวิตได ตำรวจตอง 
เรียนรูและใชยุทธวิธีในการปองกันตัวจากคนรายใชอาวุธมีด ดังตอไปนี้ 
 1. กรณีคนรายใชมือขวาถือมีดฟนเฉียงจากบนขวาลงมาลางซาย 
  ขั้นตอนที่ 1 กาวเทาซายประชิดคนราย ใชแขนซายทอนลางรับแรงปะทะกับแขนซาย
ทอนลางของคนราย   (รูป 10.1) 
  ขั้นตอนที่ 2 ใชแขนขวาทอนลางสอดใตแขนขวาทอนบนของคนราย แลวผลักแขน
คนรายไปทางดานขวา (รูป 10.2) 
  ขั้นตอนที่ 3 ใชมือซายจับที่หัวไหล มือขวาจับที่แขนขวาทอนลางของคนราย กาวเทา
ขวามาดานหนา พรอมออกแรงผลักคนรายอยางแรง (รูป 10.3)      
                
  
 
 
 
 
 
 
 รูป 10.1 รูป 10.2 รูป 10.3 

Instructor Note  
เนนการปฏิบัติใหนักเรียนสามารถทำไดถูกตองและรวดเร็ว  
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 2. กรณีคนรายใชมือขวาถือมีดฟนเฉียง จากบนซายลงมาลางขวา 
  ขั้นตอนที่ 1 กาวเทาขวาประชิดคนรายพรอมกับใชแขนขวาทอนลางยกขึ้นรับแรงปะทะ
แขนทอนลางขวาของคนรายไว (รูป 10.4) 
  ขั้นตอนที่ 2 กดแขนขวาทอนลางของคนรายใหต่ำลง พรอมกับใชมือซายจับบริเวณ
หัวไหลขวาของคนราย (รูป 10.5) 
  ขั้นตอนที่ 3 กาวเทาซายไปดานหนาออกแรงผลักคนรายอยางแรง (รูป 10.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป 10.4 รูป 10.5 รูป 10.6 
 3. กรณีคนรายใชมือขวาถือมีด ฟนระดับเอว จากดานขวาไปซาย 
  ขั้นตอนที่ 1 กาวเทาซายพรอมกับใชแขนซายทอนลางรับแรงปะทะท่ีแขนขวา 
ทอนลางของคนราย (รูป 10.7)   
  ขั้นตอนที่ 2 ใชสนมือขวากระแทกท่ีปลายคางของคนราย (รูป 10.8)  
  ขั้นตอนที่ 3 กาวเทาขวาไปดานหนาออกแรงผลักคนรายอยางแรง (รูป 10.9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป 10.7 รูป 10.8 รูป 10.9 
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 4. กรณีคนรายใชมือขวาถือมีด ฟนระดับเอว จากดานซายไปขวา 
  ขั้นตอนที่ 1 กาวเทาขวาประชิดคนราย พรอมกับใชแขนขวาทอนลางรับแรงปะทะ 
ที่แขนขวาทอนลางของคนราย (รูป 10.10) 
  ขั้นตอนที่ 2 ใชมือซาย ผลักดันคนรายตรงหัวไหลขวา (รูป 10.11) 
  ขั้นตอนที่ 3 กาวเทาซายไปดานหนาพรอมออกแรงผลักคนรายอยางแรง (รูป 10.12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป 10.10 รูป 10.11 รูป 10.12 
 5. กรณีคนรายใชมือขวาถือมีดแทงตรงท่ีลำตัวดานหนา 
  ขั้นตอนที่ 1 ชักเทาขวาวาดมาทางดานหลังเพื่อเบี่ยงตัวใหพน พรอมกับใชแขนซาย
ทอนลางปดแขนของคนรายออกมาทางดานขวา (รูป 10.13)   
  ขั้นตอนที่ 2 ใชมือทั้งสองขางผลักที่หัวไหลของคนราย (รูป 10.14) 
  ขั้นตอนที่ 3 กาวเทาซายไปขางหนาออกแรงผลักคนรายอยางแรง (รูป 10.15)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป 10.13 รูป 10.14 รูป 10.15 
 6. กรณีคนรายใชมือขวากำมีดจวงแทงจากบนลงลาง 
  ขั้นตอนที่ 1 กาวเทาซายเขาหาคนรายพรอมกับยกแขนท้ังสองขางไขวข้ึนรับแรง
ปะทะแขนลางขวาของคนรายไว พรอมกับยอตัวลง (รูป 10.16) 
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  ขั้นตอนที่ 2 ใชแขนขวาทอนลางปดแขนของคนรายออกมาทางดานขางขวาของ 
เจาหนาที่แลวใชมือซายจับท่ีหัวไหลของคนราย (รูป 10.17) 
  ขั้นตอนที่ 3 กาวเทาซายมาดานหนาพรอมออกแรงผลักคนรายอยางแรง (รูป 10.18)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูป 10.16 รูป 10.17 รูป 10.18 
  ยุทธวิธีการปองกันตัวกรณีคนรายใชอาวุธมีดดังกลาวมาแลวขางตน เปนการปองกันตัว
ในระยะประชิด ในลักษณะจวนตัวเทานั้น ไมมีวัตถุประสงคในการตอสูเพื่อแยงมีดจากคนราย เพราะ
ในทางปฏิบัติแลวเจาหนาที่ตำรวจไมมีความจำเปนที่จะตองเขาไปเสี่ยง หากปองกันการจูโจมจาก
คนรายไดแลว ตำรวจหลบหนีออกหาง ก็ปลอดภัยแลว หรืออาจจะหาอาวุธอื่น เชน กระบอง ทอนไม 
ทอนเหล็ก หรือสิ่งของอ่ืนคลายกัน ตีปองกันตัวไดโดยงาย หรืออาจจะใชอาวุธปนขูบังคับคนรายก็ได 
ตามแตสถานการณและความรุนแรงที่เกิดขึ้น      
2. อุปกรณการฝก มีดยาง 
3. วิธีนำเสนอการฝก 
 1. ครูฝกบรรยาย และสาธิตใหนักเรียนดู 
 2. ใหนักเรียนฝกปฏิบัติ โดยจับคูกัน ผลัดกันเปนผูตรวจคนและใสกุญแจมือซึ่งกันและกัน 
 
 
 
4. ชั่วโมง/การฝก :  จำนวน 2 ชั่วโมง 
5. การประเมิน :  
 ครูฝกสังเกต การปฏิบัติของนักเรียนวา นักเรียนสามารถปฏิบัติไดถูกตองหรือไม 
6. ขอแนะนำ : 
 นักเรียนควรฝกฝนอยูเปนประจำอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหเกิดความชำนาญและเกิด
สัญชาตญาณในการปองกันตัว เมื่อถึงสถานการณคับขันสามารถนำมาใชไดอยางอัตโนมัติ โดยท่ีสมอง
ไมตองสั่งใหกระทำ 

Instructor Note  
เนนการปฏิบัติใหสามารถทำไดถูกตอง และรวดเร็ว  



36

คูมือการฝกหลักสูตรการเขาตรวจคนและการปฏิบัติการในอาคาร  
Building Entry & Close Quarter Battle (C.Q.B.) 

 
 คูมือน้ีไดรับการออกแบบเพ่ือจูงใจและเสริมสรางหลักยุทธวิธีของการปฏิบัติการในอาคาร  
ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง 
 
เปาหมาย 
 หลักสูตรน้ีไดรับการออกแบบเพื่อจูงใจและเสริมสรางทักษะ การเขาตรวจคนหอง ทางเดิน 
(ภายในอาคาร) ไดอยางปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยใชเทคนิคตาง ๆ ทางยุทธวิธีเพื่อให 
เจาหนาที่ปลอดภัย และภารกิจสำเร็จตามวัตถุประสงค 
 
วัตถุประสงค 
 1. แสดงใหเห็นถึงความเปนผูนำและการยืนหยัดในจุดยืนของตน 
 2. แสดงความสามารถในการควบคุมสถานการณที่มีความเสี่ยงสูง 
 3. เขาใจและสามารถสาธิตการใชอาวุธปนในการปฏิบัติการในอาคารไดอยางถูกตอง และ
ปลอดภัย 
 4. อธิบายและสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติ ของการแบงพ้ืนที่เปนสวน ๆ (slice the pie) 
และการแอบดูโดยเร็ว (quick peak) และเผยตัวใหฝายตรงขามเห็นไดนอยที่สุด (limited exposure) 
 5. อธิบายและสาธิตวิธีการตาง ๆ ในการเคลื่อนที่ผานประตูเพื่อเขาตรวจการ และควบคุม
พื้นที่ 
 6. อธิบายและสาธิตวิธีการตาง ๆ ในการเขาตรวจการและควบคุมพื้นที่ในหอง (room 
clearing) แบบใชเจาหนาที่ 2 นาย  
 7. อธิบายและสาธิตวิธีการตาง ๆ ในการเขาตรวจการและควบคุมพื้นที่ในหอง (room 
clearing) แบบใชเจาหนาที่มากกวา 2 นาย 
 8. อธิบายและสาธิตวิธีการประกอบกำลังของผูปฏิบัติในการเคล่ือนที่เขาสูที่เกิดเหตุ  
รวมทั้งการเขาควบคุมพื้นที่และการตรวจคน ภายในอาคาร 
 9. อธิบายและสาธิตวิธีการใชโลกันกระสุนประกอบการปฏิบัติ 
 10. อธิบายและสาธิตวิธีการเคล่ือนท่ีของเจาหนาท่ีดวยรูปแบบ heavy head เขาสูพื้นที่
ปฏิบัติการทั้ง 2 ลักษณะ ไดแก แบบคนรายที่มีอาวุธปนและเจาหนาที่ยังไมทราบตำแหนงที่อยูของ
คนรายอยางชัดเจน (passive shooter) และแบบคนรายที่มีอาวุธปนและเจาหนาที่ทราบตำแหนง 
ที่อยูของคนรายอยางชัดเจน (active shooter) 

Instructor Note :  
- ใหครูฝกสอบถามนักเรียนทุกคนตอความเขาใจเปาหมาย วัตถุประสงค 



37

อุปกรณที่ใชในการสอน 
 1. Power Point  ไวทบอรด  คลิปวีดีโอ 
 2. ปนสำหรับใชฝก (Red gun, ปนพลาสติก) มีดยาง กระบองยาง 
 3. เข็มขัด ซองปน กระบองยืดขยาย ไฟฉาย กุญแจมือ วิทยุสื่อสาร สเปรยพริกไทย 
แม็กกาซีนสำรอง 
 4. โลกันกระสุน อุปกรณทำลายประตู 
 
หัวขอการฝกอบรม 
 1. การใชอาวุธปนทางยุทธวิธี  
 2. การเปดมุมมองโดยการแบงพ้ืนที่เปนสวน ๆ (slice the pie) การแอบดูเร็ว (quick 
peak) 
 3. การเขาตรวจคนโดยใชเจาหนาที่ 2 นาย แบบไขว (cross) แบบตะขอ (bottom hook) 
และแบบผสม (mix) และการเขาตรวจคนโดยใชเจาหนาที่ มากกวา 2 นาย 
  3.1 เทคนิคการเคลียรหองโดยใชเจาหนาที่ 2 นาย 
  3.2 เทคนิคการเคลียรหองโดยใชเจาหนาที่ มากกวา 2 นาย 
  3.3 เทคนิคการ ขึ้น-ลง บันได ลิฟต 
 4. การตรวจคน จับกุม ตามหมาย ในเคหสถาน 
 5. เทคนิคการใชโล  
 6. การเคลื่อนท่ีเขาตรวจคนแบบ heavy head 
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หัวขอที่ 1 
การใชอาวุธปนทางยุทธวิธี 

 
 เปนรูปแบบการฝกเพื่อใชในการตรวจคนภายในอาคารโดยเฉพาะ เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
กับเจาหนาที่ในชุดปฏิบัติการ เมื่อมีการเคลื่อนที่ในทิศทางตาง ๆ 
 1. ทาเตรียมใชปน เปนการถือปนพรอมใชโดยถือปนดานหนาสองมือ ระดับเข็มขัด  
ปากกระบอกเฉียงลงพื้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทาเตรียมใชปน ทาเตรียมใชปน 
 2. ทาพักปน เปนการจับปนดวยมือถนัด ดึงปนไวชิดลำตัวที่ระดับหนาอก ขอศอกชิดลำตัว
ทั้งสองขาง หักขอมือที่ถือปนลง โดยแบนปนวางไวหลังมือที่ไมถนัด ปากกระบอกเฉียงลงพ้ืนดานขาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 ทาพักปน ทาพักปน 
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 3. ทาใชปน เปนทาตรวจการณและควบคุมพื้นที่โดย พุงปนไปดานหนา ปากกระบอกปน 
ชี้ไปที่เปาหมาย ศูนยปนอยูระดับคางและมองดวยตาทั้งสองขาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทาใชปน ทาใชปน 
 
 
 
 4. การถือปน จับปนสองมือ ดึงปนชิดลำตัวระดับหนาอก ศอกแนบลำตัวท้ังสองขาง  
โดยปนชี้ไปยังเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทาดึงปนชิดตัว ทาดึงปนชิดตัว 
 

Instructor Note : 
- อธิบายวาทำไมขอศอกตองแนบลำตัว และทำไมตองใชทาพักปน 

Instructor Note : 
-  อธิบายหลักการและเหตุผลของการตรวจการณและควบคุมพื้นที่ 
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รายละเอียดการฝกปฏิบัต ิ
 1. ใหนักเรียนจัดแถวสำหรับการฝกระยะหางประมาณสองชวงแขน ฝกทาเตรียมใชปน 
พักปน ใชปน ดึงปนอยูกับท่ี 
 2. ใหนักเรียนอยูในทาใชปน แลวใหครูฝกเดินผาน เพื่อใหนักเรียนฝกการพักปนและใชปน
โดยอัตโนมัติ 
 3. ฝกการใชปนประกอบการเคลื่อนที่เดินหนา (ใชการเดินลงดวยสนเทา) ถอยหลัง (ใชการ
เดินลงดวยปลายเทา) รวมทั้งเปลี่ยนทิศทางการเดิน ทางขวา ทางซาย ทั้งไปหนาและถอยหลัง 
 
 
 
 
 
 4.  ฝกการพักปน ใชปน ใหเปนอัตโนมัติ เชน ดวยการเคล่ือนท่ีผานแบบสลับฟนปลา  
โดยใหนักเรียนเขาแถวตอนระยะหางประมาณหน่ึงชวงแขน แลวใหหัวแถวเดินไปทางทายแถวเม่ือเดิน
ผานเพื่อนใหพักปน และใชปนเมื่อพนเพื่อน หรือใชรูปแบบการฝกอื่น ๆ เพิ่มเติม 
 
 
 
 

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกอธิบายและสาธิตการใชปนประกอบการเคลื่อนที่ และใหนักเรียนฝกปฏิบัติ 
-  ถามนักเรียนวาทำไมตองเดินลงดวยสนเทาเมื่อเดินหนา หรือ ลงดวยปลายเทาเมื่อถอยหลัง 
(เพื่อการเคลื่อนท่ีจะราบรื่น ลดเสียง ลดการสั่นไหวของปน) 

Instructor Note : 
- ใหครูฝกสอบถามนักเรียนถึงเหตุผลท่ีตองดึงปนเขาชิดตัว (พื้นที่แคบ, ปองกันการโดนแยง,  
เพื่อความคลองตัว) 

Instructor Note : 
- ใหครูฝกตรวจสอบ ไมใหมีอาวุธปนจริง กอนเริ่มการฝกปฏิบัติ 
- ใหครูฝกอธิบายกับนักเรียนตองปฏิบัติตอปนสำหรับฝก (Red gun) เสมือนอาวุธปนจริง 

Instructor Note : 
- ใหครูฝกประเมินผลการฝกทุกขั้นตอนโดยเนนความปลอดภัยของแนวปนกอนขึ้นหัวขอตอไป 
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Instructor Note : 
-  ถามนักเรียน  พื้นที่เสี่ยงอันตรายยาวแคไหน  ตอบ ไกลเทาระยะท่ีกระสุนจะวิ่งไปได 

พื้นที่ 
เสี่ยงอันตราย 

หัวขอที่ 2 
การเปดมุมมองโดยการแบงพื้นที่เปนสวน ๆ (slice the pie) การแอบดูเร็ว (quick peak) 

 
พื้นท่ีเส่ียงอันตราย  
 พื้นที่เสี่ยงอันตรายคือ พื้นที่ที่เสี่ยงตอการถูกยิง เชน 
  ที่เปดโลง 
  ประตูทางเขา 
  ทางเดินภายในอาคาร 
  หนาตาง (ชองบนกำแพงหรือประตู) 
  ปลองบันได 
 
 ขอควรปฏิบัติ 
  หลีกเลี่ยงการ หยุดชะงัก หรือ รีรอ ในพ้ืนที่เสี่ยงอันตราย 
  เคลื่อนที่ผานพื้นที่เสี่ยงอันตรายอยางรวดเร็วแตราบรื่น 
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การแบงพื้นที่เปนสวน ๆ (Slice the Pie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงการทำ Slice the pie 
 
 - การตรวจคนตามมุม 
 -  หากชักอาวุธออกมาแลว ใหเล็งไปที่ภัยคุกคาม 
 -  สถานการณจะเปนตัวกำหนดความเร็วในการตรวจคน 
 - ขยายระยะหางจากจุดปลายสุดหรือมุมใหมากที่สุด 
 - ควรใชสายตาตรวจดูจากบนลงลาง จากใกลไปหาไกล 
 
 
 
 
 ขอพิจารณาทางยุทธวิธี 
 ❍ อยาใชศูนยเล็งของปน การหลับตาลงหน่ึงขางจะลดทัศนวิสัยลง 50% 
 ❍ เบ่ียงตัวและอาวุธของทาน เพื่อใหตัวทานกลายเปนเปาเล็ก ๆ 
 ❍ แทนที่จะถือปนไวในระดับตา ซึ่งจะทำใหบังพื้นที่ตรวจการณ ใหถือปนอยูในระดับคาง  
เพื่อเปดทัศนวิสัยการตรวจการใหกวางไว 
 ❍ นำการตรวจคนดวยปากกระบอกปนและสายตา 
 ❍ สายตา มองไปในทิศทางใด ก็ใหเล็งปากกระบอกปนไปในทิศทางนั้นเสมอ 
 ❍ หลีกเลี่ยงการทำตัวเองใหเปนที่สนใจ ใหใชอาวุธนำหนาเสมอ 
 ❍ มองหาสิ่งบงชี้ถึงเปาหมาย 
 ❍ เสียง  กลิ่น และเงา 
 ❍ รองเทา หรือ อวัยวะใด ๆ 

Instructor Note : 
- ถามนักเรียน ทานจะเริ่มใชเทคนิค slice the pie เมื่อใด (เมื่อจะผานมุมอันตรายจะตอง 
ตรวจสอบกอนเสมอ) 
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การแอบดูโดยเร็ว (Quick Peek) 
 การแอบดูโดยเร็ว (Quick Peek) คือ การตรวจสอบโดยการเขาตรวจการณดวย 
ความรวดเร็ว โดยท่ีคนรายไมรูตัว หรือไมไดตั้งตัว เพื่อใหทราบถึงภัยคุกคามที่อยูในมุมที่เปนปญหา 
 ❍ ใชสำหรับการระบุภัยคุกคามตาง ๆ และในการเคลียรมุมที่เปนปญหา  
 ❍ การตรวจดูอยางรวดเร็วดวยสายตา (เปรียบเทียบกับการถายภาพอยางรวดเร็ว)  
ไมใชการตรวจดูอยางละเอียด (เปรียบเทียบกับภาพยนตร) 
 ❍ จำกัดเวลาที่จะตองอยูในกรวยแหงความตาย  
 ❍ ตองระวัง อยาเผยตัวมากเกินไป 
 ❍ ความตอเนื่อง รวดเร็ว และราบรื่น 
 ❍ การลงมือกอน มักมีชัยเหนือการโตตอบรับมือเสมอ  
 ❍ บุคคลที่ไมผานการฝกฝน สามารถยกปนที่อยูขางลำตัวขึ้นยิงไดภายใน 0.43 วินาที 
 ❍ เวลาในการตอบโต (อยางนอยที่สุด)-- 0.5 ถึง 1.5 วินาที 

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกถามนักเรียน เมื่อใดท่ีทานจะหยุดการแบงพ้ืนที่เปนสวน ๆ (ตอบ กอนท่ีจะเขาสูพื้นที่
เสี่ยงอันตราย) 
-  การแบงพื้นที่เปนสวน ๆ นั้น ใชสำหรับทำอะไร?—การตรวจคน 
-  เรามองหาอะไร?—อะไรก็ไดที่เราตองการจะหา 
-  มีคำถามเกี่ยวกับการแบงพื้นที่เปนสวน ๆ หรือไม? 
-  ทีนี้ควรจะทำอะไรตอจากการ slice the pie?—การแอบดูโดยเร็ว (Quick Peek) 

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกฉาย Power point  วีดีโอ เรื่องการ (slice the pie) ใหนักเรียนดูประกอบ 
-  สถานที่ฝก อาจปรับจาก อาคาร หรือพื้นทั่วไป 
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Instructor Note : 
-  ใหครูฝกอธิบายขอดีขอเสีย 
 ขอดี : 
  ทำใหทานสามารถระบุผูที่เปนภัย ซึ่งอาจมีปนที่มีอำนาจทำลายลางสูงกวาของทานได  
  เชน ปนไรเฟล ปนกลเบา เปนตน  
  ทำใหทานสามารถลาถอยตามยุทธวิธี เพื่อกลับเขาที่กำบังได 
 ขอเสีย : 
  หากทำชาเกินไป จะเปนการยืดเวลาท่ีจะตองอยูในพ้ืนที่อันตราย ใหนานขึ้นอีก 
  หากทำไมถูกวิธี ผูที่เปนภัยดังกลาวอาจมองเห็นทาน กอนที่ทานจะสามารถมองเห็นผูที่
เปนภัยนั้น ๆ 
  ทานจะสูญเสียความไดเปรียบในเชิงยุทธวิธีในการซอนตัว 

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกสาธิตการ การแบงพื้นที่เปนสวน ๆ (Slice the Pie) การแอบดูโดยเร็ว (Quick Peek) 
ใหนักเรียนดู 

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกฉาย Power point วีดีโอ ใหนักเรียนดูประกอบ 
-  ความเร็วในการปฏิบัติ ควรเร็วกวา 0.43 วินาที หมายเหตุ อางอิงจากสถิติ จากคูมือ OST&
VSOC Thailand February, 2012  
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การเผยตัวอยางจำกัด (ใหนอยที่สุด)(Limited Exposure) 
 ❍ การใชที่กำบังอยางเหมาะสม Proper use of cover 
 ❍ ยิงจากรอบ ๆ ที่กำบัง ไมใชจากเหนือที่กำบัง 
 ❍ อยูนอกที่กำบัง อยาถูกดูดเขาไปในที่กำบัง 
 ❍ อยาสละที่กำบัง เพื่อใหยิงไดถนัด 
หลักการวาดวยการลดขนาดและการขยายขนาด 
   การลดขนาด การเผยรางกายของทานตอผูที่เปนภัยคุกคามใหนอยท่ีสุด โดยใช 
ที่กำบัง หรือ การยอตัว ลดเปาหมาย 
   การขยายขนาด รักษาระยะหางจากภัยคุกคามใหอยูในระยะปลอดภัย 
 

Instructor Note : 
ทบทวน การ slice the pie และ quick peek 
 - เทคนิค slice the pie และ quick peek นั้น ใชสำหรับทำอะไร? 
   การตรวจคนและการระบุภัยคุกคาม 
 - เมื่อทานทำการตรวจคนและระบุภัยแลวมองเห็นภัยที่คุกคาม ทานตองทำอยางไร ?  
   เมื่อทราบตำแหนงของภัยที่คุกคามไดแลว ควบคุมพื้นที่และภัยที่คุกคามนั้น ๆ ไว  
   การละทิ้งพื้นท่ี จะทำใหภัยที่คุกคามดังกลาวสามารถที่จะเปลี่ยนตำแหนงหรือรุดหนา 
ตอไปได 
   อยาเผยตัวมากเกินไป หรือถูกดูดเขาไปในพื้นที่อันตราย 
 - ควรใหผูกระทำผิดมองเห็นเจาหนาที่ไดมากนอยเพียงใด? 
   ปากกระบอกปนและตาของเจาหนาที่ 
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แสดงตัววาเปนเจาหนาที่ตำรวจ! 
 ควบคุมผูตองหา โดยใชการออกคำสั่งท่ีชัดเจนและกระชับ 
 หลีกเลี่ยงการใชคำวา ขวา  ซาย  แรง ๆ  หรือ คอย ๆ เชน คอย ๆ หมอบลง แตใหระบุให
ชัดเจน เชน คุกเขาลง หมอบลง กางแขนออก แยกขาออก หงายฝามือขึ้น ฯลฯ 
 ❍ ออกคำส่ังใหเจาหนาที่มองเห็นมือทั้งสองขาง 
 ❍ ออกคำส่ังให “ขยับ/เดินออกมาในพ้ืนที่ ที่สามารถมองเห็น” 
คอยเฝาระวัง/ควบคุมมือทั้งสองขางของผูตองหาไวเสมอ! 
การควบคุมตัวผูตองหา 
 เคลื่อนยายผูตองหาไปในบริเวณที่ทานสามารถคงการมองเห็นไวได 
 ยิ่งภัยคุกคามมีสูงเทาใด ยิ่งตองใหผูตองหาอยูต่ำลงไปมากเทานั้น ทำใหภัยที่คุกคามนั้น 
 ราบลงไปกับพื้น 
 
 
 
 สภาพแวดลอมจะเปนตัวกำหนดวาทานควรจะเคลื่อนยายผูตองหาไปที่ใด 
 ทานตองเคลื่อนยายผูตองหา อยาปลอยใหผูตองหาเปนฝายเคลื่อนยายทาน 

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกสาธิตการ การเผยตัวอยางจำกัด (ใหนอยที่สุด) ใหนักเรียนดู 
-  ศึกษาตัวอยางเพิ่มเติมจาก วีดีโอคลิป 

Instructor Note : 
-  ใหฝกจำลองสถานการณ ไลติดตามคนรายท่ีมีมีด แลวว่ิงหนีเขามุมอับ โดยเทคนิค แบงพื้นที่
เปนสวน ๆ (Slice the Pie) การแอบดูโดยเร็ว (Quick Peek) 

Instructor Note : 
-  ใหฝก แบงพื้นที่เปนสวน ๆ (Slice the Pie) ฝกการแอบดูโดยเร็ว (Quick Peek) โดยสมมุติ
นักเรียนคนหน่ึงเปนคนราย แอบอยูมุมอับ 

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกแยกนักเรียนเปนกลุม แลว ฝกการแบงพ้ืนที่เปนสวน ๆ การแอบดูโดยเร็วทีละคน 
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หัวขอที่ 3 
การเขาตรวจคนอาคารของเจาหนาที่ 2 นายและมากกวา 2 นาย 

 
 
 
 
3.1 หลักการพิจารณาประตูทางเขา 
 1.  ประตูกำลังเปดอยู 
 2. ประตูปด  
  

ประตูเปดอยู ประตูปด 

อันตรายมากกวา (หากไมมองไมรูเมื่อมีคนออก
มา, จะไมมีเสียง) 

อันตรายนอยกวา (รูเมื่อมีคนออกมา, จะมีเสียง
เมื่อเปดประตู) 

เขาเคลียรกอน เขาเคลียรที่หลัง 

เคลื่อนที่ผานตองมีการตรวจการณ 
(slice the pie) 

เคลื่อนที่ผานตองควบคุมไวตลอดเวลา (เอาปน
จอ), ระวังสังเกตเรื่องอื่น ๆ ดวย (เสียง แสง เงา 
ฯลฯ) 

 
กรณีประตูเปด 
 การเขาประตูมี 3 แบบดังนี้ 
 1. แบบไขว crisscross  

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกถามนักเรียนวา ทำไมตองเขาหอง 2 นาย (เราจะไมเขาประตูคนเดียว ซึ่งมีอันตราย  
ไมสามารถปองกันไดทั้ง 360 องศา) 
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  2. แบบตะขอ bottom hook 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. แบบผสม mix   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกอธิบายความหมายของวิธีการ crisscross, bottom hook และ mix  
- crisscross, bottom hook และ mix เปนเพียงช่ือรูปแบบของการเขาหอง ควรจะคำนึงถึง 
คนหนาไปดานไหนคนตอไปตองไปฝงตรงขาม เพื่อระวังปองกันซึ่งกันและกัน 



49

3.2 หลักการเขาหอง 
กรณีประตูปด วิธีเปดประต ู
 1. ประตูเปดเขา 
  - เจาหนาที่อยูใกลลูกบิดเปนผูเปด 
  - Slice the pie เพื่อตรวจสอบ (จะทำหรือไมก็ได แลวแตสถานการณ หรือ หัวหนาชุด) 
 2. ประตูเปดออก 
  - ประตูเปดออกดานไหน ใหเจาหนาที่ดานนั้นเปนผูเปด 
  - Slice the pie เพื่อตรวจสอบ (จะทำหรือไมก็ได แลวแตสถานการณ หรือ หัวหนาชุด) 
การเคลื่อนที่แบบสองคน 
  ❍  การสื่อสารคือหัวใจ 
  ❍  ดวยคำพูด หรือดวยทาทาง หรือสัญญาณ (ที่ไมใชคำพูด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ❍ เนนการใชอาวุธปน โดยแนวปนใหปลอดภัย 
 ❍ ไวใจในคูหูของทาน 
 ❍ จำกฎของแสงเลเซอร (laser rule) ไว 
  จินตนาการวา.... 
   - มีลำแสงเลเซอรออกจากปากกระบอกปนของทานอยูตลอดเวลา 
   - เลเซอรจะทำลายทุกส่ิงท่ีลำแสงสัมผัส 
   - เลเซอรจากกระบอกปนของทานกำลังเล็งไปที่ไหน? 
 ❍ ยังสามารถใชทั้งสามเทคนิคในการเคล่ือนที่ของทีมไดอยู  
 ❍ การเคลื่อนแบบพลวัติ (ไมหยุดนิ่ง) 

Instructor Note : 
- ครูฝกเนนย้ำและสาธิตใหนักเรียนดู ไมควรมองคูหู เพราะปนอาจชี้ไปหาคูหู และ อาจพลาดงาน
ของตัวเองทำใหเปนอันตรายทั้งสองคน 
- ใหครูฝกสาธิตการคุยกับคูหู โดยไมละสายตาจากเปาหมาย 

Instructor Note : 
-  ครูฝกเนนย้ำนักเรียน วาอะไรท่ีไมควรทำ เชน ผลัก กระแทก ตี เพราะจะไมปลอดภัย ควรใช
การสื่อสารที่ชัดเจน (ใหใชการบีบไหลแทน) 
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 ❍ ใชเทคนิคการทำ Slice the pie การทำ Quick peak การเผยตัวอยางจำกัด (Limited 
Exposure) เปนอีกทางเลือกที่จะชวยใหเจาหนาที่ปลอดภัยขึ้น กอนเขาตรวจคนภายในหอง 
  
    
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 1 รูปที่ 2 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
                            
 รูปท่ี 3 รูปที่ 4 
 

 เจาหนาที่หมายเลขหนึ่งนำหนา 
 เจาหนาที่หมายเลขสองไปยังทิศทางตรงขามโดยตอเนื่องกัน 
 เจาหนาที่แตละนายเฝาระวังพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง 

1 2 

1 

2 

1 

1 2 

2 
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 ❍ เคลียรพื้นที่รับผิดชอบสวนของทานแมวาเพื่อนของทานจะเผชิญกับภัยที่คุกคามก็ตาม 
 ❍ ตองทำใหผูตองหาอยูในสถานะที่ “ไมมีทางชนะ”  
 ❍ ไมปลอยใหผูตองหามีเวลาไดคิดหรือโตตอบ  
 ❍ ใหใชหลักการลงมือกับการโตตอบ ใหเปนประโยชนกับตัวทานเอง   
 ❍ เขาไปใหลึกเพียงเทาที่จำเปนสำหรับการเคลียรหองเทานั้น  
 ❍ ที่จำเปนอยางท่ีสุด คือ เจาหนาท่ีตองเขาสูหองพรอม ๆ กันจริง ๆ โดยไมมีชองวาง 
ระหวางตัวเจาหนาที่ทั้งสอง หรือมีนอยที่สุด 
 ❍ ทำใหเจาหนาที่สามารถคอยคุมกัน สวนของรางกายของคูหูที่หันไปทางพื้นที่อันตรายได 
 
 
 
 
 
สิ่งสำคัญท่ีควรตระหนัก 
 ❍ การสื่อสารทางวาจาของเจาหนาที่  
 ❍ เทคนิคการเขาสูหอง 
 ❍ กอนเขาประตู คนแรกยืนหางจากขอบประตูประมาณ 1 ฟุต คนตอไปเรียงเปนแถวตอน 
 ❍ ไวใจคูหูของทาน 
 ❍ วินัยในการใชอาวุธ (นิ้วไมเขาโกรงไกปน, แนวปนไมหันหาเพื่อน) 
 ❍ เจาหนาที่หมายเลขสองจะตองตามติดคูหูเขาไปในหอง (แทบจะข่ีหลังเขาไป) 
 
 ระหวางท่ีตรวจคนภายในหอง เจาหนาท่ีทั้งสองนายจะคงอยูในตำแหนงท่ีคูขนานกัน 
โดยตลอด โดยใหระวังการยิงใสกันเองไวเสมอ 
 มองกวาดสายตาภายในหองอยางรวดเร็ว แลวรีบตรวจคนมุมหอง (hard corner) ที่ตัวเอง
รับผิดชอบ ที่ยังมองไมเห็นแลวจึงตรวจคนภายในหองไปจนสุดหอง 

Instructor Note : 
-  ใหครูฝก 2 คนอธิบายและสาธิตใหนักเรียนดู 
-  ใหครูฝกเนนย้ำถาเขาไมตอเนื่อง จะมีผลเสียอยางไร (เจาหนาที่คนแรกจะเปนอันตราย) 
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รูปแสดงการตรวจคนหองแบบเจาหนาที่ 2 นาย 
 

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกจับคูนักเรียน ฝกปฏิบัติเขาหองที่มีสิ่งของ (มีที่กำบัง)  และประเมินผล 

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกจับคูนักเรียน ฝกปฏิบัติเขาหองโลง (ปราศจากที่กำบัง) และประเมินผล 

Instructor Note : 
- หลังจากประเมินผลหองวาง และหองมีเฟอรนิเจอรแลว ใหครูฝกจับคูนักเรียน ฝกปฏิบัติ
สถานการณจำลอง (Scenario) เขาหองที่มีคนราย และประเมินผล 

Instructor Note : 
-  ถาไมเห็นผนังทั้ง 6 ดาน (ผนังทั้ง สี่ดาน บนเพดาน พื้นหอง) แสดงวายังไมเคลียร 
-  เรียงลำดับจุดสำคัญ 
-  จุดอับที่มองไมเห็น 
-  ตรวจที่ ๆ คิดวาคนรายจะไปอยูไดที่มองเห็นไดงาย เชน ใตเตียง, ใตโตะ, หลังตู 
-  ตรวจที่ ๆ คิดวาคนจะไปอยูไดที่มองเห็นไดยาก เชน ในตู, ในกลอง 
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ขอคิดเตือนใจ 
 การเขาตรวจคนอาคารโดยใชเจาหนาที่ 2 นาย ไมไดมีรูปแบบที่ตายตัว ขึ้นอยูกับสภาพของ
สิ่งปลูกสราง แตการเขาตรวจคนแตละคร้ังจะตองมีความระมัดระวังอยางสูงอยูตลอดเวลา ที่สำคัญคือ
ไมประมาท คิดในส่ิงที่มันจะเกิดขึ้นจะตองเลวรายที่สุดไวกอน เพื่อจะไดมีการระวังปองกันที่ดีที่สุด 
อยูเสมอ  
 
3.3 เทคนิคการเคลียรลิฟต 
 ❍ เจาหนาที่ไมควรยืนตรงหนาประตูลิฟต  ควรยืนดานขางใดขางหนึ่ง 
 ❍ ถาลิฟตเปดดานเดียวจากดานขาง ประตูลิฟตเปดไปทางดานไหนใหไปเตรียมพรอม 
ทางดานนั้น 
 ❍ ถาประตูลิฟตเปดจากตรงกลาง ใหไปเตรียมพรอมทางดานขางใดขางหนึ่ง (ปองกัน 
การยิงกันเอง cross fire) 
 ❍ เมื่อลิฟตเปดควรมีการ Slice the pie กอนเขาลิฟต 
 ❍ เมื่อเขาลิฟตแลวอยาลืมดูดานบนเพดานของลิฟต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปการตรวจคนลิฟต 
 
3.4 เทคนิคการขึ้นลงบันได 
 3.4.1 การขึ้นลงบันไดโดยเจาหนาที่ 2 นาย 
   การปฏิบัติการโดยใชเจาหนาที่ 2 นาย ใหสลับกันทำ Slice the pie เปดมุมแลว
หยุดควบคุมพื้นที่เปนระยะ ขึ้นลง จนกวาจะถึงพ้ืนที่เปาหมาย 
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 3.4.2 การขึ้นลงบันไดโดยเจาหนาที่ มากกวา 2 นาย 
   การปฏิบัติการโดยใชเจาหนาท่ีมากกวา 2 นาย ใหทำ Slice the pie เปดมุมทีละคน 
แลวหยุดควบคุมพื้นที่เปนระยะ เชนเดียวกับแบบใชเจาหนาที่ 2 นาย แตลำดับการเปดมุมเปนดังนี้ 
   เมื่อคนแรกทำ Slice the pie แลวหยุดควบคุมพื้นที่ ใหคนท่ีอยูตำแหนงสุดทาย
ของชุดปฏิบัติการ ทำ Slice the pie ตอเนื่องจากคนแรกแลววนไปเรื่อย ๆ จนกวาจะถึงพ้ืนที่ 
เปาหมาย ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 1 รูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 รูปท่ี 3 รูปที่ 4  
 
Instructor Note : 
- ใหครูฝกสาธิต และใหนักเรียนจับคูปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติ  
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3.5 การเดินผานทางเดินในอาคาร 
 ใหเจาหนาท่ีเคลื่อนท่ีไปพรอมกัน โดยเดินไหลชิดกันไปดานหนาและเจาหนาท่ีคนหน่ึง      
หันหนากลับไปตรวจการณดานหลังเปนครั้งคราว  
 หากทางเดินคับแคบ ใหเดินลักษณะซอนกัน 
 กรณีที่ตองเคลื่อนท่ีผานพื้นที่อันตรายใหเจาหนาที่ดานนั้นเปนผูระวังปองกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 1 คูตรวจปกติ  รูปที่ 2 คูตรวจระวังดานขวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 3 กรณีทางเดินคับแคบ รูปที่ 4 กรณีระวังดานหลัง 
 

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกบรรยาย สาธิต และใหนักเรียนจับคูปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติ  
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หัวขอที่ 4 
การตรวจคน จับกุมตามหมายในเคหสถาน 

 
 นำวิธีการปฏิบัติจากการเขาอาคารมากกวาสองนายมาใช เปนลักษณะของการจัดชุดปฏิบัติ
การเขาตรวจคนหองหรืออาคารที่เปนเปาหมายชัดเจน ที่สามารถเขาตรวจคนไดตามกฎหมาย ซึ่งการ
จัดชุดปฏิบัติการมีจำนวนไมแนนอนไมตายตัวโดยอาจจะมี ตั้งแต 4 นายขึ้นไป จนถึง 8 นาย  ถาหาก
มากกวานี้ควรจะจัดกำลังเปน 2 ชุด เพื่องายแกการสั่งการ และการแบงหนาที่  
 
 ตัวอยางที่ 1  ชุดปฏิบัติการ A  มีเจาหนาที่ 4 นาย  สามารถแบงหนาที่ตามลำดับ ตามภาพ
ประกอบดังนี้ 
              
 
      
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 1 การเขาตรวจคนอาคาร 4 นาย 
 
การระบุลำดับกอนเขาอาคาร 
 ลำดับ 1 มีหนาที่ เช็คประตูวา ล็อกหรือไม เปดประตูถาเปดได ชี้ปนระวังปองกัน 
ตลอดเวลา หามหันหนาไปทางอ่ืนเด็ดขาด ระวังปนล่ันใสมือตัวเองขณะเปดประตู ถาประตูล็อก  
ใหแจงหัวหนาชุด 
 ลำดับ 2 คนสองเคาะประตูแจงขอหา หรือ เรียก 
 ลำดับ 3 หัวหนาชุด 
 ลำดับ 4 เปดประตู ทำลายประตู 
 
ขอควรปฏิบัติ 
 เม่ือเคลื่อนเขาอาคารเปาหมายแลว จะไมยึดติดกับตำแหนงตนเอง กลาวคือ ทุกคนมีหนาที่
เหมือนกัน คือ ตรวจคน จับกุม ชวยเหลือ ปฏิบัติหนาที่ทดแทนกันไดตลอดเวลา โดยคอยรับคำสั่งการ
จากหัวหนาชุดปฏิบัติการ   

หมายเหตุ   

 แดง หมายถึง พื้นที่อันตราย 

 เขียว หมายถึง พื้นที่เคลียรแลว 
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 รูปท่ี 2 การเขาตรวจคนอาคาร 4 นาย 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 รูปท่ี 3 การเขาตรวจคนอาคาร 4 นาย 
 
 
 
   
 
 
 
 
                   
 รูปท่ี 4 การเขาตรวจคนอาคาร 4 นาย 

หมายเหตุ   

 แดง หมายถึง พื้นที่อันตราย 

 เขียว หมายถึง พื้นที่เคลียรแลว 
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 รูปที่ 5 การเขาตรวจคนอาคาร 4 นาย 
 
 

         

 

 

 

 
 
 
 รูปที่ 6 การเขาตรวจคนอาคาร 4 นาย 

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกบรรยาย สาธิต และใหนักเรียนจัดชุดปฏิบัติการ ฝกเขาตรวจคนอาคาร และประเมินผล
การปฏิบัติ  
-  ถามีคลิปวีดีโอ เรื่องการเขาตรวจคนอาคาร สามารถเปดใหผูเขารับการฝกดู เพื่อเพิ่มความเขาใจ
ใหกับผูฝก 
-  ครูฝก เนน ระวังการเคลื่อนท่ีผานกรวยมรณะ ดวยความปลอดภัย โดยใชการมองแบงพ้ืนที่เปน
สวน ๆ 

หมายเหตุ   

 แดง หมายถึง พื้นที่อันตราย 

 เขียว หมายถึง พื้นที่เคลียรแลว 



59

ตัวอยางที่ 2  ชุดปฏิบัติการ B มีเจาหนาที่ 8 นาย สามารถแบงหนาที่ตามลำดับ ตามภาพประกอบ
ดังน้ี  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
                     
                                

รูปท่ี 1 การเขาตรวจคนอาคาร 8 นาย 
 
การระบุลำดับกอนเขาอาคาร 
 ลำดับ 1 มีหนาที่เช็คประตูวา ล็อกหรือไม เปดประตูถาเปดได ชี้ปนระวังปองกัน 
ตลอดเวลา หามหันหนาไปทางอ่ืนเด็ดขาด ระวังปนล่ันใสมือตัวเองขณะเปดประตู ถาประตูล็อก  
ใหแจงหัวหนาชุด 
 ลำดับ 2  คนสองเคาะประตูแจงขอหา หรือ เรียก 
 ลำดับ 3-6 ตรวจคน  ปฐมพยาบาล สื่อสาร  ตามคำสั่งหัวหนาชุด ฯลฯ 
 ลำดับ 7 หัวหนาชุด 
 ลำดับ 8  เปดประตู ทำลายประตู  
 การเขาตรวจคน สามารถเขาตรวจคนอยางปลอดภัย ไดหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการใช 
เจาหนาที่เขาตรวจคนมากกวา 2 นาย มาใช ยกตัวอยางตามภาพ 
 
ขอควรปฏิบัติ 
 เมื่อเคลื่อนเขาอาคารเปาหมายแลว จะไมยึดติดกับตำแหนงตนเอง กลาวคือ ทุกคนมีหนาที่
เหมือนกัน คือ ตรวจคน จับกุม ชวยเหลือ ปฏิบัติหนาที่ทดแทนกันไดตลอดเวลา โดยคอยรับคำสั่งการ
จากหัวหนาชุดปฏิบัติการ เชนเดียวกับการเขาตรวจคนแบบ 4 นาย 

1 2 3 4 5 6 7 8 



60

 

 

 

 
         
         
 
 
 

รูปท่ี 2 การเขาตรวจคนอาคาร 8 นาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 การเขาตรวจคนอาคาร 8 นาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 การเขาตรวจคนอาคาร 8 นาย 
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รูปท่ี 5 การเขาตรวจคนอาคาร 8 นาย 
 
 
 

      
 
 

 

 

 

 
รูปท่ี 6 การเขาตรวจคนอาคาร 8 นาย 

 
 
 
 
 

Instructor Note : 
-  ครูฝกสาธิต พรอมจัดนักเรียนเปนชุดปฏิบัติการฝกการทำงานเปนทีมเวิรค เพื่อทำการตรวจคน 
-  ครูฝก เนน ระวังการเคลื่อนที่ผานกรวยมรณะ ดวยความปลอดภัย โดยใชการมองแบงพ้ืนที่เปน
สวน ๆ 
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หัวขอที่ 5  
เทคนิคการใชโลกันกระสุน 

 
โลกันกระสุน 
 ใหนักเรียนทำความคุนเคยกับโลฯ  
ดานหนา  ดานหลัง  ชองมอง มือจับ  สวิทชปด-เปด battery pack 
 ศักยภาพของโล 
ระดับ IIIA- จะหยุดยั้งกระสุนปนพกไดถึงขนาด 44 magnum semi-jacketed hollow point  
(240 G) ได 
 ไม สามารถหยุดยั้งกระสุนของ ปนลูกซองได 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 ทาเตรียมพรอม ทาตอสู/ประจัญบาน ทาตอสูประชิดตัว 
 

ขอดีของโลกันกระสุน 
 ใหที่กำบัง 
 ปกปองรางกายสวนที่สำคัญ ๆ 
 ปกปองจากการไดรับบาดเจ็บจากของไมมีคม ไมเจาะทะลุ การถูกกระทบกระแทก/ 
แผลฟกช้ำ 
 อาจใชในการผลักดันผูตองหาออกจากทางเขา 
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ขอเสียของโลกันกระสุน น้ำหนัก (22 ปอนด) 
 ลดความสามารถในการมองเห็น 
 อาจดูไมคลองแคลวเทาที่ควร เมื่อใชรวมกับปนพก 
 

การเคล่ือนที่พรอมโลกันกระสุน 
 ยอเขาทั้งสองขางลงเล็กนอย 
 ตั้งโลขึ้น ถือใหแนบกับศีรษะ 
 ชักอาวุธออกมา โดยใหอยูในระดับเดียวกับสายตา 
 หลีกเลี่ยงการลากหรือการเลื่อนไถลเทาทั้งสองขาง ใหเดินตามปกติ 
 
 
 
 
 การทำ Quick Peek โดยใชโลกันกระสุน 
  เอียงตัวเขาหาประตู/ทางเขา 
  มองผานขอบของชองสำหรับมอง 
  ใหเทาและขาทั้งสองขางอยูหลังกรอบประตู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำแหนงของโลกันกระสุน แอบดูโดยเร็ว 

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกสาธิต การถือโล พรอมอธิบายการปฏิบัติ 
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โลกันกระสุน กับการแกปญหาปนขัดลำกลอง 
 ❍ ใหกระแทกแมกกาซีนเบา ๆ กับขอบของโล 
 ❍ อัดสไลดของปนเขาไปกับกรอบของโล (โดยใชศูนยหลังหรือชองคัดปลอกกระสุน) 
 ❍ บรรจุกระสุนใหม 
 
 
  
 
การเคลื่อนท่ีเมื่อถือโลกันกระสุน เมื่อ ขึ้น และ ลงบันได 
 ❍ กาวทีละขั้น (ใหเทาทั้งสองขางเหยียบที่ขั้นบันไดแตละข้ัน) 
 ❍ อยากมมองเทา 
 ❍ ตั้งโลใหสูง เพื่อปกปองศีรษะ 
 ❍ รวบรวมสมาธิอยูที่ภัยที่คุกคาม/บริเวณที่มีภัย 
 ❍ ทีมคอยระวังคุมกันใหทั้ง 360 องศา 
 ❍ วางตำแหนงเจาหนาที่คุมกันไวหนึ่งนาย 
 
การเคลื่อนท่ีของทีม 
 ทีมตั้งแถวพรอมโลกันกระสุน 
  - การปกปองแถวจากกระสุนปน 
  - ตองคงรูปแถวไวใหดี  
  - ความสามารถในการเคลื่อนที่โดยเร็ว  
  
 ❍ ในกรณีมีโล ใหคนหนาสุดเปนคนถือโล 
 ❍ หากมีภัยคุกคามใหคนถือโลเขาหาภัยคุกคามเปนแรกสุด 
 
 
 
  

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกสาธิต พรอมอธิบายการปฏิบัติ 

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกสาธิต การถือโล พรอมอธิบายการปฏิบัติ 
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Instructor Note : 
-  ใหครูฝกจัดทีมสาธิต การถือโลประกอบทีม พรอมอธิบายการปฏิบัติ 
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หัวขอที่ 6  
การเขาเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยคุกคามข้ันสูง 

 
 ในการเขาเผชิญเหตุจะใชการประกอบกำลังเปนชุด 4 ถึง 6 นาย โดยเรียกการเคลื่อนที่ 
แบบนี้วา Heavy Head  
 
 
 
 
ความเปนมา 
 เน่ืองจากเหตุการณในชวงระยะ 20 ปที่ผานมามีเหตุการณเกิดขึ้นในทำนองเดียวกันหลาย
เหตุการณคือ มีคนรายไลกราดยิงผูบริสุทธิ์ เสียชีวิตเปนจำนวนมาก ตัวอยางเชน 
 
ร.ร. โคลัมบายน มลรัฐโคโลราโด 23 เม.ย. 2542 (1999) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
แบล็คสเบิรก รัฐเวอรจิเนีย 16 เม.ย. 2550 (2007) 
 
 
 
 
 
 

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกอธิบายถึงความเปนมาของ Heavy Head  

ดีแลน คลีโบลด กับ อีริค แฮรริส 

ตาย 15 คน บาดเจ็บ 23 คน 

ยิงกราดในโรงเรียนนาน 55 นาที  

กอนที่จะยิงตัวเองตาย 

เซิง  ฮุย  โช  

ตาย  33 คน  

ระยะเวลารวม 2 ชั่วโมง 30 นาที  

นับจากที่เร่ิมยิงคร้ังแรกจนถึงเวลาที่

คนรายยิงตัวเองตาย 
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ฟอรทฮูด รัฐเท็กซัส  5 พ.ย. 2552 (2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนประถม Sandy HookNEW TOWN 14 ธันวาคม 2555 (2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Heavy Head เปนรูปแบบท่ีเกิดข้ึนมาเพ่ือเขาระงับเหตุการณดังที่กลาวตอนตนหรือใน
เหตุการณที่คลายคลึงกัน โดยในสถานการณที่คนรายกำลังกอเหตุใชอาวุธปนยิงประชาชน เจาหนาที่
จำเปนท่ีจะตองเขาระงับเหตุใหทันทวงที ซึ่งถาหากไมเขาระงับเหตุ หรือเขาระงับเหตุชา จะทำใหเกิด
ความสูญเสียมากขึ้นเรื่อย ๆ  
 การจัดกำลังเจาหนาที่แบบ Heavy Head สามารถทำไดอยางรวดเร็วใชเจาหนาท่ีนอยและ
จะชวยใหเจาหนาที่ทำงานไดอยางปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและสามารถเขาระงับเหตุไดอยางมีประสิทธภิาพ 
 
 

นิดาล  มาริค ฮาซาน 

ตาย 13 คน บาดเจ็บ 29 คน 

กราดยิงนาน 10 นาที 

ผูกระทำผิดถูกตำรวจทองที่ยิง 4 นัด 

Adam Lanza อายุ 20 ป 

กราดยิงนักเรียนประถมอายุ 6-7 ป   

เสียชีวิต 20 คนและผูใหญอีก 7 คน 

คนรายยิงตัวเองตาย 
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สภาวะของมือปน (Shooter) 
 ❍ มือปนที่กำลังยิงปนในขณะน้ัน Active shooter (ไดยินเสียงปน) 
   รักษารูปแบบของขบวนไว แลวเคลื่อนที่เขาหาจุดวิกฤติ  
   การปรับเปล่ียนเปนการจัดขบวนแบบคุมกันภัย  
 ❍ มือปนไมไดยิงในขณะนั้น Passive shooter (ไมรูตำแหนงมือปน) 
   คงรูปขบวนไวตลอด ขณะที่เคลื่อนที่ 
   ตรวจคนหองตาง ๆ และพ้ืนที่อันตราย 
HEAVY HEAD ทีมสี่คน 
 การวางตำแหนงเจาหนาที่ในรูปแบบตาง ๆ  
 การคุมกันแบบ ครอบคลุม 360 องศา ของทีม 
   ทำใหสามารถเคลื่อนที่ไดอยางรวดเร็ว  
   สามารถปรับเปล่ียนไดคลองตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปการประกอบกำลังในการเคลื่อนที่  
 
 
 
 

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกอธิบายลักษณะของ Active shooter, Passive shooter 
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รูปการเขาปะทะกับผูจูโจม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนาที่ของแตละตำแหนงขณะทีมเคลื่อนที่ตามทางเดินในอาคาร 
 คูหนา ใหระวังดานหนาและดานขาง  
 คนที่สาม ระวังซายและขวา 
 คนสุดทายระวังดานหลัง 
กรณีเคล่ือนผานพื้นที่อันตราย (ประตู หนาตาง ฯลฯ) ทางดานซาย 
 ใหทีมเพ่ิมความระมัดระวังทางซายมากข้ึน โดยใหตำแหนงหนาซายกับกลางชวยคุมกันเพ่ิม
จนกวาจะเคลื่อนท่ีผาน (cover) 

Instructor Note : 
-  ครูฝกอธิบายใหนักเรียนทราบถึงหนาที่และความสำคัญของเจาหนาที่ในทีมแตละตำแหนง 

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกถามนักเรียนวา ทำไมตองคูหนา สองคน (เพ่ิมความสามารถในการระวังปองกัน  
เพิ่มอำนาจการยิง) 

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกเตือนวาคนเฝาประตู ปนอยาโผลออกนอกประตู เพราะทีมอ่ืนอาจเขาใจผิดวาเปน 
คนราย 
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กรณีเคลื่อนผานพื้นที่อันตราย (ประตู หนาตาง ฯลฯ) ทางดานขวา 
 ใหทีมเพิ่มความระมัดระวังทางขวามากขึ้น โดยใหตำแหนงหนาขวากับกลางชวยคุมกันเพ่ิม
จนกวาจะเคลื่อนท่ีผาน (cover) 
 
กรณีเคลื่อนผานพื้นที่อันตราย (ประตู หนาตาง ฯลฯ) ทางซายและขวาพรอมกัน 
 ใหทีมเพ่ิมความระมัดระวังท้ังซายและขวามากข้ึน โดยใหตำแหนงหนาขวาชวยคุมกันทาง
ดานขวาและตำแหนงหนาซายคุมกันทางดานซายและใหคนกลางข้ึนมาระวังดานหนา จนกวาจะ
เคลื่อนที่ผาน (cover) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปการเคลื่อนที่ผานพื้นที่อันตรายภายในอาคาร (Hall way) 
 
กรณีเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนที่ (เสียง เหตุตองสงสัย เปาหมายเปลี่ยน หรือมีภัยคุกคาม) 
 ขณะรูปขบวนเคลื่อนที่ เมื่อมีภัยคุกคามเกิดข้ึนในทิศทางอื่น ใหเจาหนาท่ีคนที่อยูใกลภัย
คุกคามนั้นมากที่สุดสองนาย หันหนาเขาหาภัยคุกคาม แลวทำหนาที่คูหนาทันที สวนคนที่เหลือให
จัดตำแหนงตัวเองเขาสูรูปขบวน Heavy Head โดยเร็วกรณีมีการปะทะ ใหมีการปรับแนวใหอยู
ระนาบเดียวกัน และแบงพื้นที่การยิง (ระวังยิงโดนกันเอง) 
 

Instructor Note : 
- ครูฝกอธิบายวิธีการระวังปองกันเม่ือผานพ้ืนที่อันตราย (เทาเคล่ือนที่ไปดานหนาโดยบิดลำตัว
เขาหาพื้นที่อันตราย) 
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การชวยเหลือเจาหนาที่หรือผูไดรับบาดเจ็บ (จากพื้นที่อันตราย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แบบท่ี 1 การชวยเหลือผูบาดเจ็บกรณีชวยตัวเองไดบาง แบบที่ 2 การชวยเหลือผูบาดเจ็บกรณีชวยตัวเองไมได 
  
ทีมชวยเหลือประกอบดวยสมาชิก 4 นาย จัดรูปขบวนแบบ  heavy head 
 แบบท่ี 1 เจาหนาที่คนที่ 1 คุมกันระยะไกล 
    เจาหนาที่คนที่ 2  คุมกันระยะไกล 
    เจาหนาที่คนที่ 3 ผูใหการชวยเหลือ 
    เจาหนาที่คนที่ 4 ผูระวังภัยจากขางหลัง 
 แบบท่ี 2 เจาหนาที่คนที่ 1 คุมกันระยะไกล 
    เจาหนาที่คนที่ 2  คอยนำทางและใหการชวยเหลือ 
    เจาหนาที่คนที่ 3 ผูใหการชวยเหลือ 
    เจาหนาที่คนที่ 4 ผูใหการชวยเหลือ 
 ทีมตองคอยรักษาความปลอดภัยแบบ 360 องศาไวโดยตลอด 
 เคลื่อนที่ ในลักษณะยอตัวใหอยูในระดับต่ำ และเคลื่อนที่แบบเกาะกลุมใกลชิด 
 เปาหมายคือ การชวยเหลือและเคลื่อนยาย เจาหนาที่หรือผูไดรับบาดเจ็บจากพื้นที่อันตราย 
  ผูไดรับบาดเจ็บอาจไดรับการยกขึ้น และนำตัวออกจากพื้นที่ 
  ผูไดรับบาดเจ็บอาจถูกลากตัวออกจากพื้นที่ 
  ผูไดรับบาดเจ็บอาจถูกลากตัวเขาไปในหอง 
   หาหองที่ปลอดภัยใหไดกอนที่จะลากตัวผูไดรับบาดเจ็บเขามา  
   ควรทำเครื่องหมายใหชัดเจน รวมทั้งส่ือสารใหทีมชวยเหลือ/กูชีพทราบถึง 
   ตำแหนงของผูไดรับบาดเจ็บดวย 
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บทสรุป 
 
 เทคนิคตาง ๆ นั้นควรมีการปรับใหเหมาะสม และนำไปฝกฝน 
 ยุทธวิธีทั้งหลายน้ัน เปนสีเทา ไมมีวิธีใดท่ีเปนสีขาวหรือสีดำเสียทีเดียว หรือถูกตองโดย
ทั้งหมด 
 จำไววา ทุก ๆ สถานการณนั้น ลวนแตกตางกันออกไป 
 เทคนิคทั้งหลายนั้น สามารถปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพแวดลอม จำนวนของผูที่เปนภัย
คุกคาม หรือกำลังตำรวจในที่เกิดเหตุ ซึ่งลวนแตกตางกันออกไปได 
 ยุทธวิธีนั้นไมตายตัว และไมไดแกะสลักบันทึกไวบนแทงศิลา! 
 ทานตอสูใหเหมือนกับเมื่อตอนที่ทานฝกฝน! 
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คูมือการฝกหลักสูตรการหยุดยานพาหนะ และการควบคุมผูขับขี่ ผูโดยสาร 
Vehicle Stop and Occupants Control (V.S.O.C) 

 
เปาหมาย 
  เพื่อใหผูรับการอบรมเขาใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับการหยุดยานพาหนะ และการควบคุม 
ผูขับขี่ ผูโดยสาร ในรูปแบบตางๆ เชน  การหยุดยานพาหนะในกรณีท่ัวไป การหยุดยานพาหนะท่ีมี
ความเสี่ยง การหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยงสูง หรือเกี่ยวของกับการกระทำความผิดอุกฉกรรจ 
การนำตัวผูขับขี่และผูโดยสารออกจากยานพาหนะ การจับกุม การคนตัวผูตองสงสัย และการคน 
ยานพาหนะ  
 
จุดประสงค 
  1. อธิบายและสาธิตข้ันตอนปฏิบัติการหยุดยานพาหนะกรณีท่ัวไป  หรือกระทำผิด
กฎหมายจราจร 
  2. อธิบายและสาธิตขั้นตอนปฏิบัติการหยุดยานพาหนะท่ีมีความเสี่ยง 
  3. อธิบายและสาธิตขั้นตอนปฏิบัติการหยุดยานพาหนะท่ีมีความเสี่ยงสูง 
  4. อธิบายและปฏิบัติไดอยางปลอดภัยโดยใชขั้นตอนทางยุทธวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการนำ
ตัวผูขับขี่ และผูโดยสารออกมาจากยานพาหนะ  
  5. อธิบายและปฏิบัติขั้นตอนการจับกุมผูตองสงสัยไดอยางปลอดภัย 
  6. อธิบายและสาธิตขั้นตอนปฏิบัติการอยางมีระบบในการตรวจคนภายในยานพาหนะ 
  7. อธิบายและปฏิบัติไดอยางปลอดภัย โดยใชขั้นตอนทางยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพในกรณี
การหยุดยานพาหนะและการควบคุมผูขับข่ี ผูโดยสาร 
 
อุปกรณที่ใชในการฝก 
            1. รถยนตสายตรวจ 2. รถยนตทั่วไป 
  3. รถจักรยานยนต 4. เข็มขัดเสนที่ 2  
  5. กรวยยาง 6. แผงก้ันเหล็กแบบมีลอ 
  7. อุปกรณการหยุดรถ 8. ปายหยุดตรวจพรอมหลอดไฟ 
 
หัวขอการฝก มี  5 หัวขอ  
  1. หลักการเบื้องตน 
  2. การหยุดยานพาหนะกรณีทั่วไป เชน รถท่ีฝาฝนกฎหมายจราจร 
  3. ยานพาหนะที่มีความเสี่ยง เชน รถตู,รถที่ยกสูง,รถที่ติดฟลมทึบ,รถบรรทุก,รถยนต
โดยสาร,รถพวง 
  4. ยานพาหนะท่ีมีความเสี่ยงสูง 
  5. การตั้งจุดตรวจ - จุดสกัด 
 



74

วิธีการนำเสนอการสอน 
 -  บรรยาย Power Point 
 -  ดู VDO 
 -  Demo (การสาธิตอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติใหเขาใจ) 
 -  Dry Run (ผูรับการอบรมฝกหัดปฏิบัติ) 
 -  Scenario (การสรางสถานการณจำลอง ใหผูรับการอบรมฝกแกปญหา) 
 -  ประเมินผล/ครูฝก Check List ขั้นตอนที่ผูรับการอบรมปฏิบัติวาถูกตองหรือไม หากมีขอ 
   ผิดพลาดใหดำเนินการแกไขใหถูกตอง 
 
 
 
 
 

หัวขอที่ 1 หลักการเบื้องตน 
1. รายละเอียดของการฝก 
  1.1 ผูรับการอบรมจะตองมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการตรวจคนตัวบุคคล การจับกุม การใส
กุญแจมือ การเผชิญหนา และคุมกัน หากผูรับการอบรมยังไมไดรับการฝกมาใหครูฝกแนะนำวิธีการ
ปฏิบัติเสียกอนท่ีจะเริ่มเรียนหัวขอการหยุดยานพาหนะและควบคุมผูขับขี่ และผูโดยสาร 
 
 
 
 
 
 
 

Instructor note   
- กอนท่ีจะเขาสูเนื้อหาการสอน ครูฝกตองแนะนำใหผูรับการอบรม เขาใจในวัตถุประสงคของ 
การฝกทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 

Instructor note   
- ครูฝกตองสอบถามผูรับการอบรมวา ไดมีการฝก O.S.T.  มากอนหรือไม ถายังไมมีการฝก  
ใหครูฝกสาธิตพรอมอธิบายใหนักเรียนมีความรูเบื้องตนกอนที่จะฝกหลักสูตรน้ีตอไป  
- ครูฝกตองแนะนำหลักการตรวจสอบรถเบื้องตน เชน สังเกตจากปายทะเบียนรถ ปายแสดง 
การเสียภาษี 
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  1.2 การจอดรถยนตสายตรวจของเจาหนาที่ตำรวจมี 3 แบบ 
    1.2.1 การจอดรถแบบบังคร่ึงคัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - เปนการปฏิบัติที่เจาหนาที่ตำรวจนิยมนำมาใชมากที่สุด 
 - เมื่อเจาหนาที่จอดรถยนตสายตรวจเรียบรอยแลวโดยการใหก่ึงกลางหนารถของรถยนต 
สายตรวจ อยูตรงไฟทายขวาของรถผูตองสงสัยและใหหักลอหนาไปทางขวามือเพื่อเปนแนวปองกัน
ระยะปะทะหรือเมื่อมีอุบัติเหตุกรณีรถยนตสายตรวจถูกชนทายจากรถสัญจรท่ัวไป รถก็จะพุงไปทาง
ทางขวา ไมเขาไปในพื้นที่การปฏิบัติของเจาหนาที่ตำรวจ และทำใหเกิดความปลอดภัย 
 - ควรจอดรถยนตสายตรวจใหหางจากรถยนตตองสงสัยระยะหางประมาณ 3 – 5 เมตร 
 - ในเวลากลางคืนใหรถยนตสายตรวจใชไฟสองสวางสองไปท่ีรถตองสงสัยเพื่อใหเจาหนาที่
ตำรวจมองเห็นผูตองสงสัยตลอดจนความเคลื่อนไหวในรถ 
 - เหมาะกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตำรวจทุกสภาพถนน 
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    1.2.2  การจอดรถแบบบังเต็มคัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 - เมื่อเจาหนาที่จอดรถยนตสายตรวจเรียบรอยแลวใหไฟหนาฝงซายมือของรถยนตสายตรวจ
ตรงกับไฟทายฝงขวามือของรถตองสงสัย และใหหักลอหนาไปทางขวามือเพื่อเปนแนวปองกันเวลา
ปะทะหรือเม่ือมีอุบัติเหตุรถยนตสายตรวจถูกชนทาย รถก็จะพุงไปทางทางขวา ไมเขาไปในพ้ืนที่การ
ปฏิบัติของเจาหนาที่ตำรวจ และทำใหเกิดความปลอดภัย 
 - ควรจอดรถยนตสายตรวจใหหางจากรถยนตตองสงสัยระยะหางประมาณ 3 – 5 เมตร 
 - ในเวลากลางคืนใหรถยนตสายตรวจใชไฟสองสวางสองไปท่ีรถตองสงสัยเพื่อใหเจาหนาที่
ตำรวจมองเห็นผูตองสงสัยตลอดจนความเคลื่อนไหวในรถ 
 - เหมาะกับถนนมีพื้นที่กวาง พื้นที่ปฏิบัติงานมาก 
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    1.2.3  การจอดรถแบบเฉียงคัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - เปนการปฏิบัติที่นิยมใชกับรถตองสงสัยท่ีมีขนาดใหญ เชนรถบรรทุก,รถพวง,รถยกสูง, 
รถตูโดยสาร ฯลฯ หรือกรณีที่มีความเสี่ยง 
 - เวลาจอดเฉียงใหจอดรถเฉียงพอประมาณ เพื่อเพิ่มมุมมองในการมองเห็นรถตองสงสัยได
มากขึ้น 
 - ควรจอดรถยนตสายตรวจใหหางจากรถยนตตองสงสัยระยะหางประมาณ 4–8 เมตร 
 - ในเวลากลางคืนใหรถยนตสายตรวจใชไฟสองสวางสองไปท่ีรถตองสงสัยเพื่อใหเจาหนาที่
ตำรวจมองเห็นผูตองสงสัยตลอดจนความเคลื่อนไหวในรถ 
 - เหมาะกับถนนมีพื้นที่กวาง พื้นที่ปฏิบัติงานมาก 
 - ขอเสียในเวลากลางคืนไฟสองสวางของรถยนตสายตรวจ จะไปรบกวนรถยนตคันอื่น 
ที่สวนมาอีกเสนทางหนึ่ง 

Instructor note   
- ครูฝกเขียนรูปแบบของการจอดรถยนตประกอบการบรรยายบนคลิปบอรดใหผูรับการอบรมดู  
เพื่อความเขาใจ  
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  1.3 จุดที่ตองตรวจสอบของรถยนตตองสงสัยอยู 3 จุด  
    จุดที่ 1  กระโปรงทายรถยนต หรือกระบะทายรถยนตวาบรรทุกอะไร 
    จุดที่ 2  บริเวณที่นั่งดานหลังวามีบุคคล หรือสิ่งของอยูหรือไม 
    จุดที่ 3 บริเวณหลังประตูคนขับ การดำเนินการกับผูขับขี่รถยนต สังเกตลักษณะ
ทาทาง พฤติกรรมมีพิรุธหรือไม 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
      จุดที่ 1  กระโปรงทายรถยนต 
    •  ฝากระโปรงทายปดไมสนิท ไมตรงเปนแนวเดียวกัน หรือตัวล็อกชำรุด 
    •  ฝากระโปรงทายเปดแงมอยู 
    •  ใชประสาทสัมผัส ตรวจสอบสิ่งผิดปกติ 
    •  ลองตบ/แตะฝากระโปรงทายดูถึงส่ิงผิดปกติ 
    •  ใชมือกดที่ฝากระโปรงหรือสวนทายของรถ เพื่อพิมพลายนิ้วมือของเจาหนาที่ติดไปกับรถ 

Instructor note     
- ครูฝกตองอธิบายใหผูรับการอบรมวา เหตุใดตองพิมพลายน้ิวมือของเจาหนาท่ีตำรวจไวที่
กระโปรงทายรถ และมีความสำคัญอยางไร 
- กรณีที่จะตองพิมพลายน้ิวมือของเจาหนาท่ีตำรวจไวที่กระโปรงทายรถของผูตองสงสัยน้ัน 
เนื่องจาก ในการตรวจสอบยานพาหนะท่ีตองสงสัยทั่วไปน้ัน เจาหนาที่ไมทราบดวยวา เปนรถของ
คนรายหรือไม  ผูขับข่ีมีประวัติการกระทำผิดมาหรือไม  หากมีกรณีที่คนรายหรือผูขับขี่ไดทำราย 
เจาหนาที่ หรือใชอาวุธปนยิงเจาหนาที่  และหลบหนีไป ในการติดตามหารถยนตตองสงสัย จะไดมี
ลายพิมพนิ้วมือของเจาหนาที่เปนรองรอยหลักฐานติดไปกับตัวรถ 
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    จุดที่ 2 บริเวณที่นั่งดานหลัง 
    • คนโดยสาร 
    •  อาวุธ 
    •  ยาเสพติด 
    •  สิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ.... ที่มีการซุกซอนไว 
    จุดที่ 3 การดำเนินการบริเวณดานหลังของผูขับขี่  
    •  ระหวางที่เขาหาคนขับ  ใหคอยสังเกตที่มือทั้งสองขางของคนขับไวตลอดเวลา 
    •  มองเขาไปภายในรถยนตตองสงสัย ใหสังเกตภายในรถยนต เชน พื้นรถ เบาะนั่ง  
ตูลำโพง  คอนโซลหนารถ วามีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งผิดปกติหรือไม   
    •  จุดที่ตองตรวจสอบ ใหพึงระลึกเสมอวา มีความเสี่ยง หรือมีอันตราย 
 
 
 
 
หมายเหตุ    จุดท่ีตองตรวจสอบของรถตองสงสัย บางครั้งเจาหนาที่ตำรวจอาจไมไดพบรถยนตเกง
เสมอไป อาจพบรถยนตกระบะ หรือรถยนตตู ก็ได ดังนั้นจุดท่ีตองตรวจสอบขอใหแบงรถยนตออกเปน 
3 สวน  ทำในลักษณะคลายกับการตรวจสอบรถยนตเกง เชน การตรวจสอบจุดของรถยนตลักษณะ
ตางๆ ซึ่งเจาหนาที่ตำรวจจะตองประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพรถของแตละคัน แตละประเภทดวย  
 
  ภาพประกอบรถกระบะที่ไมมี Cab 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จุดที่ 1 บริเวณกระบะทายรถ  
  จุดที่ 2 บริเวณกระบะตอนหนาของรถ 
  จุดที่ 3 บริเวณหลังประตูคนขับรถ 

Instructor note   
- ครูฝกอธิบายและสาธิตการตรวจรถยนต จุดท่ี 1, 2 และจุดท่ี 3  ใหผูรับการอบรมไดดู  



80

  ภาพประกอบรถกระบะ 2 ตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จุดที่ 1  บริเวณกระบะทายรถ 
  จุดที่ 2  บริเวณที่นั่งดานหลัง 
  จุดที่ 3  บริเวณหลังประตูคนขับรถ 
 
  ภาพประกอบรถตู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จุดที่ 1  บริเวณทายรถตู 
  จุดที่ 2  บริเวณที่นั่งผูโดยสารตอนกลาง 
  จุดที่ 3  บริเวณหลังประตูคนขับรถ 
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  1.4 กรณีการใชรถยนตไลติดตามคนราย 
              การไลติดตามจะเกิดข้ึนเมื่อเจาหนาที่ประจำรถวิทยุสายตรวจ พบรถที่ตองสงสัยวา
กระทำความผิดแลวหลบหนีมาหรือสงสัยวาจะมีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซอนมาในรถหรือเปนกรณีที่ 
เจาหนาท่ีประจำรถวิทยุสายตรวจไดรับแจงจากศูนยวิทยุ หรือหนวยใกลเคียงใหทำการติดตาม หรือ
สกัดจับผูที่กระทำความผิดแลวหลบหนีมา  
   เนื่องจากการไลติดตามเปนเรื่องที่ตองปฏิบัติโดยฉับพลัน ดังนั้นเจาหนาที่ผูปฏิบัติจึง
ตองเตรียมความพรอม อยางนอย 3 ประการ คือ 
   1) รถวิทยุสายตรวจ ตองมีอุปกรณประจำรถครบถวนและใชการไดดี 
   2) กำลังเจาหนาที่ที่จะออกปฏิบัติหนาที่ตองไมนอยกวา 2 นาย 
   3) ตองหาขอมูลของคนรายใหชัดเจน หรือมากที่สุดเทาที่ทำได เชน ขอมูลยานพาหนะ
ที่คนรายใช  เปนตน 
  
โดยสามารถจัดลำดับขั้นการปฏิบัติได ดังนี ้
   1) เมื่อไดรับแจงเหตุแลวเจาหนาที่ผูปฏิบัตินำรถวิทยุจอดบริเวณท่ีเหมาะสม  
หันหนารถใหพรอมที่จะไลติดตามไดทั้งสองเสนทาง 
   2) สอบถามศูนยวิทยุกรณีไดรับแจงใหสกัดจับเพ่ือขอรับการยืนยัน ถึงการกระทำผิด
และความรายแรงของการกระทำผิด เชน จำนวนคนราย อาวุธของคนราย และพฤติกรรมในการ
กระทำความผิด 
   3) เมื่อตรวจสอบพบรถที่ตองสงสัย หรือรถที่ไดรับแจงใหสกัดจับ ใหนำรถออกติดตาม 
พรอมแจงศูนยวิทยุใหทราบถึงลักษณะของรถ สี ยี่หอ หมายเลขทะเบียน และลักษณะที่สังเกตไดอยาง
ชัดเจน จำนวนคนในรถ จำนวนที่นั่ง ตำหนิรูปพรรณ จุดที่ตรวจพบ และเสนทางท่ีกำลังมุงหนา 
หลบหนีไป 
   4) ระหวางไลติดตามตองรายงานใหศูนยวิทยุทราบทุกระยะ เพ่ือศูนยวิทยุจะได
รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ และประสานกำลังสวนรวมในการปฏิบัติ 
   5) กำหนดพื้นที่ที่จะตองปฏิบัติในข้ันตอนการเรียกหยุดเพื่อตรวจคน และจับกุม 

Instructor note   
- ครูฝกตองแนะนำขอสำคัญในการไลติดตามคนราย หามแซงขึ้นดานหนา หรือตีคูกับรถยนตตอง
สงสัย เพราะอาจถูกคนรายยิง  ไมควรยิงยางรถยนต เพราะกระสุนอาจแฉลบไปถูกทรัพยสิน  
หรือประชาชนที่ไมเกี่ยวของได 
- สอบถามผูรับการอบรมวา เหตุใดทำไมเจาหนาที่ตำรวจจึงไมยิงยางรถยนต ใหผูรับการอบรม
แสดงความคิดเห็น  และครูฝกอธิบายเหตุผลใหฟง  
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2. อุปกรณในการฝก 

  2.1 โปรแกรม Power point  

  2.2 คลิปบอรด 

3. วิธีการนำเสนอการฝก 

  3.1 ใชการบรรยาย อาจนำเสนอในรูปแบบ Power point  หรือ เขียนรูปบนคลิปบอรด ก็ได 
  3.2 ครูฝกตองอธิบายและสาธิตการปฏิบัติใหผูรับการอบรมไดดูเปนตัวอยาง 

4. ชั่วโมง/การฝก 

  ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 

5. ขอแนะนำ 

  ครูฝกอยาลืมแนะนำขอความใน Instructor note   

 

หัวขอที่ 2 การหยุดยานพาหนะกรณีทั่วไป  
1. รายละเอียดของการฝก 

  1.1 ความหมายของการหยุดยานพาหนะกรณีทั่วไป  

   การหยุดยานพาหนะกรณีทั่วไป  หมายถึง หยุดยานพาหนะท่ีไมทราบความเปนมาของ

ผูขับขี่ และผูโดยสาร – การควบคุมผูขับขี่ และผูโดยสารไวชั่วคราว เพื่อการสั่งหยุดรถ เร่ิมตนโดย 

เจาหนาที่ตำรวจโดยอาศัยหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งเจาหนาที่ตำรวจนั้นไมมีขอมูล หรือสิ่งบงชี้ได

ชัดเจน(จากการกระทำของผูขับข่ี และผูโดยสาร)วากำลังเผชิญหนากับสถานการณอันตราย เชน กรณี

ที่เจาหนาที่ตำรวจตรวจพบรถยนตกระทำความผิดกฎจราจร เชน นำรถท่ีมีสภาพไมมั่นคงแข็งแรงมาใช

ในทาง เปนตน ซึ่งเราไมอาจทราบไดวาผูขับขี่เปนผูใด มีประวัติการกระทำความผิดมาหรือไม 
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  1.2 วิธีการปฏิบัติในการหยุดรถยนต 

 

   ภาพท่ี 1 (แสดงขั้นตอน 1.2.1 – 1.2.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   1.2.1 ใหใชเคร่ืองขยายเสียงประจำรถยนตสายตรวจ แจงใหรถยนตตองสงสัยปฏิบัติ
ตามคำสั่งของเจาหนาที่ตำรวจดวยถอยคำที่สุภาพ  
   1.2.2 โดยแจงผูขับข่ีจอดรถยนตชิดขอบทางดานซาย 
   1.2.3 จอดรถยนตสายตรวจตามรูปแบบการจอดรถโดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่ เชน  
บังคร่ึงคัน, บังเต็มคัน หรือบังเฉียงคัน แลวแตกรณี 
   1.2.4  เจาหนาที่ตำรวจตองปฏิบัติตามขั้นตอน  ตอไปนี้ 
    1.2.4.1 สั่งใหผูขับขี่ลดกระจกทุกบาน ดับเคร่ืองยนต และเอามือไวที่ 
พวงมาลัยทั้งสองขาง 
    1.2.4.2 เจาหนาที่ตำรวจตองใหความสนใจกับรถยนตตองสงสัยเปนหลัก 
    1.2.4.3 เฝาดูพฤติกรรมของคนขับขี่ และผูโดยสาร รวมทั้งจำนวนคนในรถ 
    1.2.4.4 ตรวจดูสภาพการจราจรของรถท่ีแลนตามมา เมื่อเห็นวาปลอดภัยแลว 
จึงลงจากรถอยางรวดเร็ว 
    1.2.4.5 มองดูรถตองสงสัยกอนที่เจาหนาที่จะเขาไปที่ตัวรถ และฟงเสียงสิ่งผิด
ปกติที่อาจเกิดขึ้น เชน เสียงลากลำเลื่อนอาวุธปน เนื่องจากเราตองระลึกเสมอวา อาจมีอันตราย 
เกิดขึ้นกับเราได 
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   1.2.5 การปฏิบัติของเจาหนาท่ีตำรวจ 2 นาย เขาหารถยนตตองสงสัย 
 
  ภาพที่ 2 (แสดงขั้นตอน 1.2.5.1 – 1.2.5.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.2.5.1 ในการลงจากรถยนตสายตรวจของเจาหนาที่นั้น เจาหนาที่ผูคุมกัน (B) 
ลงจากรถกอน แลวไปอยูในตำแหนงแนวไฟทายดานซายของรถตองสงสัย แลวเดินเขาหารถตองสงสัย  
    1.2.5.2  เจาหนาท่ีผูคุมกันจะเขาตรวจสอบทางฝงของผูโดยสาร โดยเริ่ม 
ตรวจสอบจุดตางๆ ของรถ ตั้งแตจุดที่ 1 - 2 - 3 ตามลำดับ แลวกลับมายืนในตำแหนงท่ี 1 แลวแจง
ขอมูลสิ่งที่พบในรถใหกับตำรวจผูปฏิบัติทราบ แลวทำหนาที่คุมกันใหกับตำรวจผูปฏิบัติ  หากเห็นวา
ปลอดภัยแลวใหสัญญาณแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติใหลงมาท่ีรถตองสงสัย 
  
   ภาพท่ี 3 (แสดงขั้นตอน 1.2.5.3 – 1.2.5.4) 



85

     1.2.5.3  เมื่อไดรับสัญญาณจากตำรวจผูคุมกันแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติลงจาก
รถ โดยเดินผานไปทางดานหนารถยนตสายตรวจหรือจะเดินออมไปทางดานหลังของรถยนตสายตรวจ
ก็ได แลวเคลื่อนที่เขาหารถตองสงสัยใหอยูในแนวไฟทายดานขวาของรถตองสงสัย  เจาหนาที่ผูปฏิบัติ 
ตองตรวจสอบรถยนตตองสงสัยทางดานผูขับขี่ โดยเริ่มตรวจสอบตามจุด 1 - 2 - 3 เมื่อไมพบสิ่งผิด
ปกติเจาหนาที่ผูปฏิบัติจะยืนอยูที่บริเวณ จุดที่ 3 ของรถตองสงสัยบริเวณหลังคนขับ เพ่ือปองกันมิให 
ผูขับขี่เปดประตูมาถูกเจาหนาที่ตำรวจ  
    1.2.5.4 เจาหนาที่ตำรวจตองใชกิริยาวาจาที่สุภาพในการพูดคุยกับผูขับขี่ เชน 
การขออนุญาตดูใบขับข่ี เปนตน 
 
 
  
 
 
หมายเหตุ 
 - การปฏิบัติของเจาหนาท่ีตองปฏิบัติตามยุทธวิธีตามขั้นตอนอยางเครงครัด เชน ยืนหลัง
ประตู ใหผูตองสงสัยยื่นเอกสารออกนอกตัวรถ ไมยื่นมือเขาไปในตัวรถ และอยาออกนอกพ้ืนที่
ปลอดภัย สื่อสารกับผูตองสงสัยโดยใชวาจาท่ีสุภาพเสมอ ยืนอยูในทาเตรียมพรอม คอยสังเกตมือของ 
ผูขับขี่ ผูโดยสาร และภายในรถอยูตลอดเวลา ระวังอาวุธปนของเจาหนาที่ เมื่อไดรับเอกสารแลว
ตองการตรวจสอบโดยยกข้ึนและมองผานทะลุเพื่อใหสามารถเห็นการเคล่ือนไหวของผูขับขี่และ 
ผูโดยสารไดตลอดเวลา กรณีมีผูโดยสารอยูดานหลังดวยใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติยืนอยูหลังจุดที่ 2 สั่งให
คนขับสงเอกสารผานมาทางดานหลังโดยใหผูโดยสารเปนคนหยิบและสงใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่ยืน
ประจำอยูที่จุด 2  หรือยืนอยูในจุดที่ปลอดภัย ในกรณีที่หากตองการออกใบสั่งใหกลับมาดำเนินการที่
รถของเจาหนาที่ตำรวจ   
 - ในเวลากลางคืน สิ่งที่ไมควรทำคือ ในขณะที่เดินเขาหารถตองสงสัย เวลาปดประตูไมควรปด
เสียงดัง  ไมควรเดินตัดแสงไฟหนารถของเจาหนาที่ เพื่อมิใหผูตองสงสัยสังเกตไดวาเจาหนาที่กำลัง
เขาไป 

Instructor note   
- ครูฝกตองเนนใหผูรับการอบรม ในขณะตรวจสอบรถยนตตองสงสัย ใหอยูในลักษณะ Contact 
and Cover  

Instructor note   
- ครูฝกตองอธิบายใหผูรับการอบรมเขาใจถึงขั้นตอนการเขาหารถยนตของเจาหนาที่ตำรวจ และ
ตองเนนเสมอวา กอนที่จะเขาไปท่ีรถยนตตองสงสัย อยาลืมตรวจสอบจุด 1, 2 และ 3  และเมื่อจะ
กลับมาท่ีรถยนตสายตรวจ ก็อยาลืมตรวจสอบจุด 3, 2 และ 1  ในทุกคร้ังที่มีการเขาหา และออก
จากรถยนตตองสงสัย 
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   1.2.6 การกลับไปท่ีรถยนตสายตรวจของเจาหนาที่ตำรวจ 
 
   ภาพท่ี 4 (แสดงขั้นตอน 1.2.6.1 – 1.2.6.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.2.6.1 หากไมพบสิ่งผิดปกติใด ใหตำรวจผูปฏิบัติและผูคุมกัน เดินกลับมาที่
รถสายตรวจ โดยตรวจสอบ จุด 3 – 2 – 1 แลวเดินกลับมา โดยใหตำรวจผูปฏิบัติเดินกลับมากอน 
แลวใหสัญญาณใหตำรวจผูคุมกันเพื่อกลับมาที่รถยนตสายตรวจดวย  ในระหวางเดินกลับใหหันกลับไป
สังเกตพฤติกรรมที่รถตองสงสัยเปนระยะๆ ประมาณทุก 3 กาว  
    1.2.6.2  ใหระวังยานพาหนะ บุคคลที่ผานไป-มา 
          1.2.6.3  การกลับไปหารถยนตสายตรวจของเจาหนาท่ีตำรวจนั้น  ใหพึงระลึก
เสมอวายังมีอันตรายอยู เพื่อที่จะไดเตือนตนเองวาอยาประมาท  
  ถาในขณะท่ีเดินกลับมาที่ตัวรถ  และรถตองสงสัยเปนรถสูง มองไมเห็นตำรวจผูคุมกัน ใหสง
สัญญาณใหผูคุมกันทราบ เพื่อใหกลับมาที่รถยนตสายตรวจ 
  หมายเหตุ การถอยกลับและอยาลืมตรวจสอบจุดที่  3, 2, 1 และคอยสังเกตคนขับเปน
ระยะๆ เจาหนาที่คุมกันใหถอนตัวกลับหลังจากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติกลับถึงรถเรียบรอยแลว และอยาลืม 
ตรวจสอบจุด  3, 2, 1 
 
 
 
 
 



87

  1.3 วิธีการหยุดยานพาหนะรถจักรยานยนต  
 
   ภาพแสดงการเขาหารถจักรยานยนตของตำรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. ใหคนขับข่ีจอดรถจักรยานยนตชิดขอบทางดานซาย 
  2. ดับเครื่องยนต ถอดหมวกกันน็อกวางไวที่ตะกราหนารถจักรยานยนต มือทั้ง 2 ขางจับ
คันบังคับรถจักรยานยนตไว 
  3. หามไมใหนำขาตั้งลง ใหผูขับขี่นั่งครอมอยูบนรถจักรยานยนตไวตลอดเวลาที่ตรวจสอบ 
  4. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติตองยืนอยูเฉียงไปทางดานหลังของผูขับขี่ตลอดเวลาที่ตรวจสอบ   
ขณะเดียวกันเจาหนาที่ผูคุมกันตองยืนหางออกไปดานหลังเปนรูปตัว V หรือ L (Contact and Cover) 
  5. การตรวจสอบเอกสารใหเจาหนาท่ีตำรวจ ยกข้ึนและมองผานเอกสารเพ่ือตรวจสอบ
พฤติกรรมของผูขับข่ีตลอดเวลา โดยใชมือที่ไมถนัดจับถือเอกสาร 
  6. หากไมพบส่ิงผิดกฎหมาย หรือการกระทำผิดของผูขับข่ี ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติกลาวคำ
ขอบคุณอยางสุภาพ และกลับมาท่ีรถยนตสายตรวจ โดยยังคอยสังเกตพฤติการณของผูขับขี่ทุกระยะ  
3 กาว ตลอดจนเจาหนาที่ผูปฏิบัติถึงรถยนตแลว เจาหนาที่ผูคุมกันจึงถอนตัวตามมาที่รถยนต 
2. อุปกรณในการฝก 
  2.1  โปรแกรม Power point  
            2.2  คลิปบอรด 
            2.3  รถยนต จำนวน 1 คัน  
            2.4 รถยนตสายตรวจ จำนวน 1 คัน  
            2.5 รถจักรยานยนต จำนวน 1 คัน  
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3. วิธีนำเสนอการฝก 
            3.1 ใชการบรรยาย อาจนำเสนอในรูปแบบ Power point  หรือ เขียนรูปบนคลิปบอรด ก็ได 
            3.2  ครูฝกตองอธิบายยกตัวอยางและสาธิตการปฏิบัติ 
  3.3 ใหผูรับการอบรม ฝกปฏิบัติ และครูฝกตองคอยแนะนำแกไขขอบกพรอง อยาละเลย 
เนื่องจากผูรับการอบรมจะจดจำในสิ่งที่ผิด 
4. ชั่วโมง/การฝก 
  ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 
5. ขอแนะนำ 
  ครูฝกอยาลืมแนะนำขอความใน Instructor note และเนนใหผูรับการอบรมฝกปฏิบัติ 
ใหมาก เพื่อไดเกิดความชำนาญ 
 

หัวขอที่ 3 ยานพาหนะที่มีความเสี่ยง 
1. รายละเอียดของการฝก 
  1.1  ความหมายของการหยุดยานพาหนะท่ีมีความเสี่ยงจะมีดวยกัน 2 รูปแบบ 
   รูปแบบท่ี 1 การหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยง คือ การควบคุมตัวผูขับขี่ ผูโดยสาร
ไวชั่วคราว อาจเปนดวยสาเหตุที่รุนแรงกวาการฝาฝนกฎจราจรหรืออาจดวยสิ่งบงชี้ที่ชัดเจนอื่นๆ ที่เริ่ม
ขึ้นโดยเจาหนาที่ตำรวจสายตรวจ ซึ่งเจาหนาท่ีตำรวจทราบถึงส่ิงบงชี้ท่ีอาจเปนการกระทำความผิด
ทางอาญา หรือรูปแบบ และวิธีการทำงานของยานพาหนะนั้นๆ ทำใหตองมีการปฏิบัติทางยุทธวิธี 
ที่เหมาะสม เพื่อที่จะทำใหสามารถดำเนินการหยุดรถยนตไดอยางปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
   รูปแบบท่ี 2  การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเส่ียง เนื่องจากสภาพของรถ  เชน  
รถบรรทุก รถตู รถยกสูง เปนตน  
  1.2  วิธีการปฏิบัติในการหยุดรถรูปแบบที่ 1 
   1. ในกรณีที่รถเคล่ือนท่ีใหเปดสัญญาณไฟวับวาบ และใหใชเคร่ืองขยายเสียงประจำ
รถยนตสายตรวจ แจงใหรถยนตตองสงสัยจอดรถชิดขอบทางดานซาย ดวยถอยคำที่สุภาพ 
   2. จอดรถยนตสายตรวจตามรูปแบบการจอดรถโดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่ เชน  
บังคร่ึงคัน, บังเต็มคัน หรือบังเฉียงคันตามความเหมาะสม 
   3. สั่งใหผูขับขี่ลดกระจกทุกบาน และดับเคร่ืองยนตถอดกุญแจรถวางไวบนแผง 
หนาปดรถใหเจาหนาท่ีตำรวจมองเห็นอยางชัดเจน และเอามือทั้งสองขางวางไวที่พวงมาลัย สำหรับ 
ผูโดยสารใหวางมือทั้งสองขางวางไวในที่ที่เห็นเดนชัด 
   4.  เฝาสังเกตการกระทำของผูขับขี่ และผูโดยสารในรถ 
   5.  ตรวจดูสภาพการจราจรของรถท่ีแลนตามมา เม่ือเห็นวาปลอดภัยแลว จึงลงจากรถ
อยางรวดเร็ว 
   6. การปฏิบัติกรณีเจาหนาที่ 2 นายเขาหารถยนตตองสงสัย ใหปฏิบัติเหมือนกับ 
ขั้นตอนการเขาหารถตองสงสัยการหยุดยานพาหนะกรณีท่ัวไป ในการเขาหารถตองสงสัยนั้นควรใช
ความระมัดระวังใหมากขึ้น 
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   7. ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีการหยุดยานพาหนะท่ีมีความเสี่ยง 
 
  ภาพแสดงข้ันตอนที่ 7.1 -  7.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    7.1  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติอยูที่จุด 1 ดานผูขับขี่ สวนเจาหนาที่ผูคุมกันจะยืนอยูหลัง
จุดที่ 1 ของอีกดานหน่ึงของรถยนตตองสงสัย และออกคำส่ังใหผูขับขี่ยื่นมอืออกนอกตัวรถท้ัง 2 ขาง
ใหเห็นเดนชัด / ดานผูโดยสารใหเจาหนาที่ผูคุมกันเปนคนสั่ง 
    7.2  เจาหนาที่ผูปฏิบัติสั่งใหคนขับรถตองสงสัยเอามือขวาเปดประตูรถจากดานนอก 
 
  ภาพแสดงข้ันตอนที่ 7.3 
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    7.3  คนขับรถตองสงสัยลงกอน สังเกตดวยสายตาวาปลอดภัย เอาไปไวในจุดที่
ปลอดภัยแลวควบคุมไว  ถามีผูโดยสารอยูในรถใหเจาหนาที่ผูคุมกันออกคำสั่งใหผูโดยสารลงมาจากรถ 
โดยปฏิบัติเชนเดียวกับผูขับรถตองสงสัย แลวนำตัวมาควบคุมไวในท่ีปลอดภัย อาจเปนดานหลัง หรือ
ดานขางของรถตองสงสยัก็ได ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในขณะนั้น  
 
  ภาพแสดงขั้นตอนที่ 7.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    7.4  เจาหนาที่ตำรวจควบคุมผูตองสงสัย อยูหางจากกัน (กรณีมีหลายคน)  
เพื่อไมใหผูตองสงสัยสื่อสารกันได และเมื่อตองการตรวจคนตัวบุคคลใหทำแบบ COVER CONTACT  
เปนตัว V หรือ L เทานั้น หามทำเปนตัว I เพื่อปองกันแนววิถกีระสุนยิงใสพวกเดียวกันในการตรวจคน
ตัวผูตองสงสัยใหทำการตรวจคนทีละ 1 คน ถาเจาหนาท่ีคนหนึ่งทำหนาท่ีตรวจคนเจาหนาท่ี 
คนหน่ึงจะทำหนาที่คุมกัน ซึ่งสามารถสลับหนาที่กันได 
 
  ภาพแสดงขั้นตอนที่ 7.5 - 7.6 
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    7.5  การตรวจคนภายในรถยนตใหนำตัวผูตองสงสัยไปยืนอยูฝงตรงขามของ 
เจาหนาท่ีที่ทำการตรวจคน โดยใหอยูในตำแหนงที่สามารถมองเห็นการปฏิบัติหนาที่ไดอยางชัดเจน 
โดยใหเจาหนาที่ตำรวจที่เหลือทำหนาที่ควบคุมและคุมกัน 
    7.6  หากพบสิ่งผิดกฎหมายใหสงสัญญาณใหเจาหนาที่ตำรวจท่ีทำหนาท่ีควบคุม 
ใสเคร่ืองพันธนาการผูตองหาทันที หากมีผูตองสงสัยจำนวนมาก ใหขอความชวยเหลือจากหนวย 
ขางเคียง และใหคุมเชิงดูไวจนกวาผูใหการสนับสนุนจะเดินทางมาสมทบเปนที่เรียบรอย จึงปฏิบัติการ 
  หมายเหตุ เจาหนาท่ีตำรวจตองมองดูกิริยาทาทางของผูขับขี่ และผูโดยสารอยูตลอดเวลา 
โดยใหสงัเกตมือทั้ง 2 ขางของผูขับข่ี และผูโดยสาร เพราะอาจใชหยิบอาวุธทำรายเจาหนาที่ตำรวจได 
  1.3  วิธีการปฏิบัติในการหยุดรถรูปแบบที่ 2 
            การหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยง เนื่องจากสภาพของรถ  เชน รถบรรทุก รถตู  
รถยกสูง นั้น วิธีการปฏิบัติจะเหมือนกับการหยุดยานพาหนะกรณีทั่วไป เพียงแตในการขอดูใบอนุญาต
ขับขี่หรือเอกสารเกี่ยวกับตัวรถ ใหผูขับขี่ลงมาจากรถ แทนการยื่นใหจากในตัวรถ เนื่องจากวา  
เจาหนาที่ตำรวจมองไมเห็นสภาพภายในรถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อุปกรณในการฝก 
  2.1  โปรแกรม Power point  
            2.2  คลิปบอรด 
            2.3 รถยนตสายตรวจ จำนวน 1 คัน  
            2.4 รถยนตทั่วไป  จำนวน 1 คัน  
            2.5 กุญแจมือ 
            2.6 อาวุธปนสำหรับใชในการฝก อาจเปน ปนยาง(Red Gun) เปนตน  
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3. วิธีนำเสนอการฝก 
  3.1 ใชการบรรยาย อาจนำเสนอในรูปแบบ Power point  หรือ เขียนรูปบนคลิปบอรด 
ก็ได 
            3.2 ครูฝกตองอธิบายยกตัวอยางและสาธิตการปฏิบัติ 
  3.3 ใหผูรับการอบรม ฝกปฏิบัติ และครูฝกตองคอยแนะนำแกไขขอบกพรอง อยาละเลย 
เนื่องจากผูรับการอบรมจะจดจำในสิ่งที่ผิด 
4. ชั่วโมง/การฝก 
  ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 
5. ขอแนะนำ 
  ครูฝกเนนใหผูรับการอบรมฝกปฏิบัติใหมาก เพื่อไดเกิดความชำนาญ 
 

หัวขอที่ 4 ยานพาหนะที่มีความเสี่ยงสูง 
1. รายละเอียดของการฝก 
  1.1  ความหมายการหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยงสูง 
   การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเส่ียงสูง คือยานพาหนะคนรายท่ีกระทำผิดอุกฉกรรจ 
หรือไดกอเหตุ และสถานการณท่ีรายแรง แลวหลบหนี โดยเจาหนาที่ตำรวจรับแจงเหตุ หรือประสาน
ขอความชวยเหลือจากหนวยตำรวจที่มีเขตติดตอกัน โดยการกระทำผิดรายแรงซ่ึงเปนอันตรายกับตัว
เจาหนาที่หรือผูอื่น 
  1.2 วิธีการปฏิบัติในการหยุดรถโดยใชรถยนตสายตรวจ 2 คัน กรณีที่ 1 คนรายไมขัดขืน 
คำสั่งเจาหนาที่ตำรวจ 
   1.2.1 ใหใชเครื่องขยายเสียงประจำรถยนตสายตรวจ แจงใหรถยนตคนรายปฏิบัติตาม
คำสั่งของเจาหนาที่ตำรวจ 
   1.2.2 แจงผูขับข่ีจอดรถยนตชิดขอบทางดานซายลดกระจกทุกบาน ดับเครื่องยนต  
นำกุญแจรถยนตวางบนหลังคารถยนต และสั่งใหผูขับขี่และผูโดยสาร ยื่นมือทั้ง 2 ขางใหเห็นเดนชัด 
ออกมานอกตัวรถยนต 
   1.2.3 ในกรณีการตรวจคนท่ีมีความเสี่ยงสูงนี้ ตองใชรถยนตสายตรวจ จำนวน 2 คัน 
คันแรก จอดดานหลังตรงกับรถยนตของคนรายหางจากรถยนตของคนรายประมาณ 4 – 8 เมตร สวน
รถยนตคันที่ 2 จอดขนานทางดานขวาของรถยนตคันที่ 1 โดยใหหนารถยนตเฉียงเขาหาคนราย 
พอสมควร ตามรูปภาพดานลาง และใหรถสายตรวจทั้ง 2 คันหักลอหนาไปทางดานขวา 
   1.2.4 เจาหนาที่ตำรวจประจำรถยนตทั้ง 2 คัน เปดประตูรถยนต 2 ขาง เพื่อใชเปนที่
กำบัง โดยท่ีเจาหนาท่ีตำรวจหยอนขาออกนอกรถ 1 ขางโดยไมตองลงมาจากรถ  และใชอาวุธปนเล็ง
ไปยังรถยนตตองสงสัย 
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  ภาพประกอบขั้นตอน 1.2.1 - 1.2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.2.5 เจาหนาท่ีตำรวจตองสำรวจดูภายในรถวามีคนรายอยูกี่คนแลวประเมิน
สถานการณวามีความเสี่ยงมากนอยเพียงใด 
   1.2.6 สั่งใหผูขับข่ีลงจากรถยนตกอน โดยใหยกมือประสานไวบนศีรษะ หมุนตัวแลว
เดินถอยหลังชาๆ มายังจุดที่เจาหนาที่ตำรวจกำหนดวาเปนจุดควบคุมตัว เมื่อมาถึงใหเจาหนาที่ตำรวจ 
2 และ  3 เปนผูใสเครื่องพันธนาการ และตรวจคนตัว เมื่อปลอดภัยแลว ใหควบคุมตัวไวในรถยนต 
สายตรวจ สวนผูโดยสารใหดำเนินการเชนเดียวกับผูขับขี่ 
 
  ภาพแสดงข้ันตอนที่ 1.2.5 - 1.2.6 
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   1.2.7 เจาหนาท่ีตำรวจ 2 และ 3 ดำเนินการตรวจคนรถยนตของคนรายในลำดับ 
ตอไป ในการเขาหารถใหใชวิธีการปฏิบัติเชนเดียวกับการปฏิบัติในกรณีหยุดรถที่มีความเสี่ยง และควร
ใชความระมัดระวังใหมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
  1.3 กรณีรถยนตสายตรวจมี 1 คัน และคนรายไมขัดขืนคำสั่งเจาหนาที่ตำรวจ 
   
  ภาพแสดงขั้นตอนที่ 1.3.1 – 1.3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.3.1 เมื่อรถของคนรายหยุดรถตามคำสั่งของเจาหนาที่ตำรวจแลว ใหจอดรถแบบ 
บังเต็มคัน หรือแบบบังครึ่งคัน หางจากรถของคนราย ประมาณ 4 – 8 เมตร 
   1.3.2 เจาหนาที่ตำรวจเปดประตูรถยนตทั้ง 2 ขาง เพื่อใชเปนที่กำบัง โดยที่ไมตองลง
จากรถ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติใชหยอนขาขวาออกมาจากรถ วางท่ีพื้นถนนหลังลอหนาขวา เทาซายอยูใน
ตัวรถ สวนตำรวจผูคุมกันวางเทาซายออกมานอกรถ วางที่พื้นถนน เทาขวายังอยูในรถ เล็งปนไปยัง
คนราย 
   1.3.3 เจาหนาที่ผูปฏิบัติสั่งใหคนขับลงมาจากรถกอน โดยใหคนขับยื่นมือออกมานอก
รถทั้ง 2 ขาง แลวเปดประตูจากที่เปดดานนอก คนขับรถลงจากรถชาๆ ชูมือทั้งสองขางขึ้นเหนือศีรษะ 
หมุนตัวไปรอบๆ เพื่อดูวามีการพกอาวุธหรือไม จากนั้นใหเอามือประสานไวที่ทายทอย เดินถอยหลัง
มาทางทายรถของคนราย มือยังประสานอยูที่ทายทอย ใหหยุดเฉียงไปทางซายของรถยนตสายตรวจ
แลวใหนั่งคุกเขาลงกับพื้น หรือจะใหคนรายยืนกางแขน กางขาก็ได จากนั้นเจาหนาที่ผูปฏิบัติสั่งให
คนรายท่ีเปนผูโดยสารลงมาจากรถ โดยปฏิบัติเหมือนกับคนขับ แลวเดินถอยหลังมาทางทายรถของ
คนราย ใหหยุดอยูทางดานซายของคนขับ โดยยืนเยื้องมาทางดานหลัง ทิ้งระยะหางกันพอประมาณ 
หากยังมีคนรายเหลืออยูก็ใหปฏิบัติเชนเดียวกันจนลงมาจากรถหมดทุกคน 

Instructor note   
- ครูฝกตองแนะนำใหผูรับการอบรมพึงระลึกเสมอวา  เจาหนาท่ีตำรวจไมควรปฏิบัติโดยลำพัง  
ควรมีผูรวมปฏิบัติ และมีกำลังสนับสนุนตลอดระยะเวลาการปฏิบัติการ 
- ในการตรวจคนรถท่ีมีความเส่ียงสูงถาตองเปดฝากระโปรงทายรถ ใหเจาหนาท่ีตำรวจนำพา 
ผูตองหาเปนผูเปดฝากระโปรงรถ เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับเจาหนาที่ 
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   1.3.4 เจาหนาที่ผูปฏิบัติและผูคุมกันลงมาจากรถ โดยที่เจาหนาที่คุมกันไปใสกุญแจมือ
คนรายที่อยูดานซายของตำรวจพรอมทั้งคนตัวคนราย สวนเจาหนาที่ผูปฏิบัติจะทำหนาที่คุมกัน 
 
  ภาพประกอบขั้นตอน 1.3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.3.5  เมื่อตรวจคนตัวคนรายคนแรกเรียบรอยแลว จะตรวจตัวคนรายคนตอไป สั่งให
คนรายทางดานขวาถอยหลังลงมาอยูในตำแหนงเยื้องมาทางดานหลังแลวใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติเปนผูใส
กุญแจมือ แลวตรวจคนตัวคนราย สวนเจาหนาที่ผูคุมกันทำหนาที่คุมกัน 
 
  ภาพประกอบขั้นตอน 1.3.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.3.6 เจาหนาที่ตำรวจผูปฏิบัติเปนผูตรวจคนรถยนต สวนเจาหนาที่ผูคุมกันทำหนาที่
ควบคุมคนรายไว 
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  1.4 การจัดชุดควบคุมคนรายลงจากรถยนต กรณีที่คนรายไมปฏิบัติตามคำสั่งของเจาหนาที่
ตำรวจ 
  ภาพแสดงขั้นตอนที่ 1.4.1 - 1.4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.4.1 เปนกรณีท่ีคนรายไมยอมปฏิบัติตามคำสั่งของเจาหนาที่ตำรวจ เชน ไมยอมลง
จากรถยนต จำเปนที่เจาหนาที่ตำรวจจะตองจัดชุดเขาไปจับกุม  
   1.4.2  ใหเจาหนาที่ตำรวจจอดรถยนตสายตรวจ จำนวน 2 คนั คันแรก จอดดานหลัง
ตรงกับรถยนตของคนรายหางจากรถยนตของคนรายประมาณ 4–8 เมตร สวนรถยนตคันท่ี 2 จอด
ขนานทางดานขวาของรถยนตคันที่ 1 โดยใหหนารถยนตเฉียงเขาหารถยนตของคนราย และให 
รถสายตรวจทั้ง 2 คันหักลอหนาไปทางดานขวา 
   1.4.3 เจาหนาที่ตำรวจ 1, 2, 3 และ 4 ลงจากตัวรถยนตสายตรวจโดยใชประตูรถเปน
ที่กำบัง 
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  ภาพถายแสดงขั้นตอนที่ 1.4.4 - 1.4.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.4.4 เจาหนาที่ตำรวจ 1 เปนคุมกัน และ 2 เปนผูปฏิบัติ ประกอบกำลังเปนชุดจับกุม 
ชุดที่ 1 
   1.4.5 เจาหนาท่ีตำรวจ 3 เปนผูปฏิบัติ และ 4 เปนผูคุมกันประกอบกำลังเปนชุด
จับกุม ชุดที่ 2 
   1.4.6 กอนเขาจูโจมรถยนตของคนราย ใหเจาหนาตำรวจจัดทีมประจำในตำแหนง 
ที่ปลอดภัยหลังรถยนตของคนราย จากนั้นแยกชุดเขาเปน 2 ทิศทาง สรางเสียงดังครึกโครมเพื่อ
เปนการขมขวัญใหคนรายเกิดความตกใจกลัว และเขาหาคนรายอยางรวดเร็ว 
 



98

  ภาพถายแสดงขั้นตอน 1.4.7 - 1.4.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.4.7 ใหเจาหนาที่ตำรวจ 1 ใชสายตาตรวจจุด 1 2 3 อยางรวดเร็ว เขาประจำบริเวณ
ลอหนาดานขวาของรถคนราย พรอมกับเล็งปนไปยังคนขับ  สวนเจาหนาที่ตำรวจ 2 เขาประจำจุด
บริเวณหลังประตูรถยนตดานคนขับ เล็งปนไปยังคนขับ  เจาหนาที่ตำรวจท่ี 4 ใชสายตาตรวจจุด 1 2 3 
อยางรวดเร็ว เขาประจำจุดบริเวณลอหนาดานซายของรถคนราย พรอมกับเล็งปนไปยังผูโดยสาร 
ตำรวจที่ 3 เขาประจำจุดบริเวณหลังประตูรถยนตดานผูโดยสาร เล็งปนไปยังผูโดยสาร โดยใหยืนหาง
จากรถคนรายพอสมควรในระยะที่ปลอดภัย 
   1.4.8 กอนท่ีเจาหนาท่ีตำรวจที่ 2 และที่ 3 จะเขาจับกุมคนรายใหเก็บอาวุธปนไวใน
ซองใหเรียบรอย เจาหนาที่ตำรวจ 2 และที่ 3 เปดประตูรถ และบังคับคนรายลงจากรถ ใสเครื่อง
พันธนาการ โดยมีเจาหนาที่ตำรวจที่ 1 และที่ 4 ทำหนาที่คุมกัน  เมื่อควบคุมคนรายเรียบรอยแลว ให
ตรวจคนรถยนตพาหนะของคนรายในทันทีเพื่อใหหมดภัยคุกคาม และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
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  1.5 กรณีที่เจาหนาท่ีตำรวจมีรถยนตสายตรวจ 1 คัน และคนรายไมปฏิบัติตามคำส่ังของ 
เจาหนาที่ตำรวจ 
 
  ภาพประกอบ 1.5.1 – 1.5. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.5.1 เจาหนาท่ีตำรวจจอดรถแบบบังเต็มคันหรือบังคร่ึงคัน ระยะหางประมาณ  
4 – 8 เมตร  
   1.5.2 เจาหนาที่ตำรวจผูปฏิบัติการตองมีอยางนอย 4 นาย โดยตำรวจท่ี 1 เปนคนขับ 
ตำรวจที่ 2 อยูที่นั่งดานหลังคนขับประกอบกำลังเปนชุดจับกุมที่ 1  ตำรวจท่ี 3 นั่งอยูดานขางคนขับ  
ตำรวจที่ 4 นั่งอยูดานหลังตำรวจที่ 3 ประกอบกำลังเปนชุดจับกุมที่ 2   
   1.5.3 การปฏิบัติในการเขาจับกุมคนรายเหมือนกับข้ันตอนการปฏิบัติตามขอ 1.4  
ทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพถายเจาหนาที่ตำรวจประกอบกำลัง 2 ชุดจับกุม        ภาพถายแสดงขณะเจาหนาที่ตำรวจเขาหารถคนราย 
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ภาพถายแสดงตำแหนงของเจาหนาที่ตำรวจกอนเขาจับกุมคนราย 
  
 
 
 
 
 
 
 

ในการนำผูขับข่ีลงมาจากรถ เจาหนาที่ตำรวจ 2 
เก็บปนไว ในซองจะใชมือซายเปดประตูรถแลว
เปดออกใหกวาง 

ตำรวจใชมือขวาจับขอมือขวาของคนขับ มือซาย
จับกดที่ขอศอกแลวออกแรงดึงลงบนพื้น 

นำคนรายลงบนพื้นแลวหักขอมือของคนราย 
คว่ำลง ตำรวจใชเขาขวากดที่ตนคอและเขาซาย
กดท่ีลำตัว โดยใหแขนของคนรายอยูระหวางเขา
ของตำรวจ 

การนำคนร ายซึ่ ง เปนผู โดยสารลงจากรถ 
เจาหนาท่ีตำรวจ 4 เก็บอาวุธปนเอาไวในซองให
เรียบรอย ใชมือซายเปดประตูรถออกใหกวาง 
โดยที่มือขวายังจับปนอยูพรอมท่ีจะใชอาวุธได
ตลอด 
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2. อุปกรณในการฝก 
  2.1  โปรแกรม Power point  
            2.2  คลิปบอรด 
            2.3 รถยนตสายตรวจ จำนวน 2 คัน  
            2.4 รถยนตทั่วไป  จำนวน 1 คัน  
            2.5 กุญแจมือ 
            2.6 อาวุธปนสำหรับใชในการฝก อาจเปน ปนยาง (Red Gun) เปนตน  
3. วิธีนำเสนอการฝก 
            3.1  ใชการบรรยาย อาจนำเสนอในรูปแบบ Power point  หรือ เขียนรูปบนคลิปบอรดก็ได 
            3.2  ครูฝกตองอธิบายยกตัวอยางและสาธิตการปฏิบัติ 
  3.3 ใหผูรับการอบรมฝกปฏิบัติ และครูฝกตองคอยแนะนำแกไขขอบกพรอง อยาละเลย 
เนื่องจากผูรับการอบรมจะจดจำในสิ่งที่ผิด 
4. ชั่วโมง/การฝก 
            ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 
5. ขอแนะนำ 
  ครูฝกอยาลืมแนะนำขอความใน Instructor note และเนนใหผูรับการอบรมฝกปฏิบัติ 
ใหมาก เพื่อไดเกิดความชำนาญ 
 
 
 
 
 

นำคนรายลงมาบนพื้นโดยที่ตำรวจยังจับแขนของ
คนรายอยูแลวใชเขาขวากดลงบนหลังของคนราย
เพื่อปองกันการตอสูขัดขืน 

ตำรวจใชมือซายจับขอมือซายของผูโดยสาร 
มือขวาจับที่ขอศอกแลวออกแรงดึงลงมาบนพื้น 
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หัวขอที่ 5 การตั้งจุดตรวจ หรือจุดสกัด 
1. รายละเอียดการฝก 
  1.1  ความหมายของจุดตรวจ  จุดสกัด 
   - จุดตรวจ หมายถึง สถานที่ที่เจาหนาที่ตำรวจออกปฏิบัติหนาที่ตรวจคนเพ่ือจับกุม 
ผูกระทำผิดในเขตทางเดินรถ หรือทางหลวงในกรณีปกติเปนการชั่วคราว โดยมีกำหนดระยะเวลาเทาที่
มีความจำเปนอยางยิ่งในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว แตตองไมเกิน 24 ชั่วโมง และเม่ือเสร็จส้ินภารกิจ
แลวตองยุบเลิกจุดตรวจดังกลาวทันที 
   -  จุดสกัด หมายถึง สถานท่ีที่เจาหนาท่ีตำรวจออกปฏิบัติหนาท่ีตรวจคนจับกุม 
ผูกระทำผิดในเขตทางเดินรถ หรือทางหลวง ในกรณีที่มีเหตุการณฉุกเฉินหรือจำเปนเรงดวนเกิดขึ้น
เปนการช่ัวคราว และจะตองยุบเลิกเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจดังกลาว 
  1.2 ความสำคัญของการตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด 
   - เพื่อตรวจคนบุคคลหรือยานพาหนะที่ผานเขาออกพื้นที่ 
   - เพื่อเปนการบีบบังคับไมใหคนรายมีโอกาสหลบหนีออกนอกพื้นที่ที่ปดลอม 
   - เพื่อตรวจคนอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใชในการกระทำผิด 
   - เพื่อคนหาสิ่งของผิดกฎหมายในยานพาหนะตองสงสัย 
   - เพื่อเปนการปองกันและปราบปรามการกระทำผิด และตัดชองโอกาสในการ
ประกอบอาชญากรรมของคนราย 
  1.3  หลักพื้นฐานในการตั้งจุดตรวจ หรือจุดสกัด 
   - ใชเมื่อมีกรณีเหตุจำเปนหรือเหตุฉุกเฉินเรงดวน 
   - ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง โดยเครงครัด 
   - ไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา 
   - มีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเปนหัวหนาควบคุม 
   - แตงเครื่องแบบตำรวจในการปฏิบัติหนาที่ 
   - มีแผงก้ันแสดงเคร่ืองหมายคำวา “หยุดตรวจ” และจัดใหมีสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณ
อื่นใดเปนที่สังเกตไดงายจากระยะไกล เชน กรวยยางคาดแถบสะทอนแสง เพื่อชวยลดอุบัติเหตุท่ีอาจ
เกิดขึ้น 
   - ในเวลากลางคืนตองมีไฟสองสวางใหมองเห็นไดชัดเจนในระยะไมนอยกวา 150 
เมตร กอนถึงจุดตรวจ 
   - กำหนด “เขตพื้นท่ีปลอดภัย” ไวสำหรับตรวจคน เพื่อใหเกิดความปลอดภัย 
แกผูปฏิบัติงาน 
   - ควรวางกำลังสวนหน่ึงไวบริเวณทางแยกหรือจุดกลับรถกอนถึงจุดตรวจ จุดสกัด  
เพื่อทำหนาที่สกัดกั้นหรือไลติดตามผูที่หลบหนีการตรวจคน 
   - พึงใชความระมัดระวัง ไมประมาทในขณะปฏิบัติหนาที่ตรวจคน 
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   - พึงเปนผูมีมารยาทดีงาม และแสดงกิริยาวาจาท่ีสุภาพขณะปฏิบัติหนาที่ประจำ 
จุดตรวจ จุดสกัด 
   - ใชความสังเกต หรือสนใจเปนพิเศษกับยานพาหนะที่มีลักษณะพิรุธ เชน 
รถจักรยานยนตไมติดแผนปายทะเบียน หรือปดบังอำพรางหมายเลขทะเบียน 
   - ในการปฏิบัติงานใหคำนึงถึงความปลอดภัยของเจาหนาท่ีตำรวจ และประชาชน 
และไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนโดยรวม 
  1.4 ยุทธวิธีในการตั้งจุดตรวจ 
   1.4.1 การตั้งจุดตรวจในทางที่มีทิศทางไปในทางเดียวกัน (ONE WAY) 
     - กำหนดเลือกบริเวณพ้ืนท่ีที่จะทำการตั้งจุดตรวจ โดยคำนึงถึงผูปฏิบัติงาน 
และประชาชนผูถูกตรวจคนเปนสำคัญ เชน ไมตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดในบริเวณทางโคง เชิงสะพาน  
ที่ลาดชัน จุดอับสายตา 
     - ติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณท่ีแสดงขอความวา “หยุดตรวจ” ไวบนผิวการ
จราจรในชองทางดานซายใหผูขับข่ีสามารถมองเห็นไดในระยะไกล และควรมีกรวยยางคาดแถบ
สะทอนแสงวางเปนแนวเฉียงออกไปทางดานหนาแผงสัญญาณเปนระยะพอสมควรเพื่อเตือนและ
บังคับรถที่แลนเขามาใหเบี่ยงออกไมพุงชนแผงปายสัญญาณ 
     - หลังแผงปายสัญญาณเคร่ืองหมาย “หยุดตรวจ” หางออกไปเล็กนอยให 
นำรถยนตสายตรวจจอดทำมุม 45 องศา กับแนวขอบถนน หันหนาไปตามทิศทางกระแสจราจร  
เพื่อใชเปนที่กำบังสำหรับบริเวณ “เขตพื้นที่ปลอดภัย” และเปดสัญญาณไฟวับวาบไวเพื่อเพิ่มจุดสังเกต 
ตรงสวนบริเวณ “เขตพื้นท่ีปลอดภัย” ดานนอก ควรวางกรวยยางเปนแนวเพ่ือกำหนดพ้ืนที่ตรวจคน 
เพื่อปองกันอุบัติเหตุจากรถที่อาจหกัเลี้ยวเขามาในบริเวณ “เขตพื้นที่ปลอดภัย” อยางกะทันหัน 
     - ทายจุดตรวจมีรถยนตสายตรวจ 1 คัน และรถจักรยานยนตสายตรวจ  
1 คัน พรอมพลขับและคูตรวจ จอดอยูในลักษณะเตรียมพรอมในกรณีตองไลติดตามรถท่ีหลบหนี 
     - สำหรับรถจักรยานยนตสายตรวจที่มารวมตรวจคน อาจใหจอดชิดขอบทาง
ดานซายเพ่ือปองกัน “เขตพ้ืนที่ปลอดภัย” โดยหันหนาไปทางทิศทางจราจร และพรอมในการ
สนับสนุนการไลติดตามรถที่หลบหนี 
     - การวางกำลังเจาหนาที่ตำรวจชั้นประทวน  
      ชั้นประทวน ใชเปนกำลังเรียกรถ และทำหนาท่ีตรวจคนในบริเวณ  
“เขตพื้นที่ปลอดภัย” การตรวจคนควรทำเปนคู เขาคนทีละดานของยานพาหนะ โดยแบงหนาที่กันให
ชัดเจน วา ใครเปนผูตรวจคน และใครเปนผูคุมกัน 
      นายตำรวจสัญญาบัตร ทำหนาท่ีเปนหัวหนาจุดตรวจ ควบคุมดูแลและ 
รับผิดชอบการตรวจคนของผูใตบังคับบัญชาอยูในบริเวณ “เขตพื้นที่ปลอดภัย”   
      หากมีกำลังเจาหนาท่ีตำรวจนอยใหลดกำลังผูปฏิบัติลงได แตยังคงใหถือ
ปฏิบัติตามยุทธวิธีดังกลาวขางตน โดยอนุโลม 
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  ภาพแสดงการตั้งจุดตรวจคน พื้นที่ถนนท่ีมี 3 ชองทางเดินรถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแบงพื้นที่ของจุดตรวจ แบงเปน 5 สวน ดังน้ี                 
  พื้นที่สวนแรก เปนพื้นท่ีเฝาสังเกตรถตองสงสัยและบุคคลท่ีอยูภายในรถที่จะวิ่งผานเขามา
ในบริเวณพื้นที่ตั้งจุดตรวจ มีเจาหนาท่ีตำรวจฝายปองกันชุดนอกเคร่ืองแบบ (ชุดจูโจม) อยูปฏิบัติ  
2 นาย โดยอยูกอนถึงพื้นที่ตั้งจุดตรวจหางประมาณ  20  เมตร   
  พื้นที่สวนที่สอง เปนพื้นที่ที่พิจารณาคัดเลือกรถตองสงสัยเพื่อโบกรถเขามาสูพื้นที่ตรวจคน 
มีเจาหนาที่ตำรวจฝายปองกัน 1 นาย ฝายจราจร 1 นาย และเจาหนาที่ตำรวจท่ีทำหนาที่เปนหัวหนา
สายตรวจ 1 นาย รวมเจาหนาที่จำนวน 3 นาย 
  พื้นที่สวนที่สาม เปนพื้นท่ีตรวจคน มีเจาหนาท่ีตำรวจฝายปองกันทำหนาที่ตรวจคนรถและ
บุคคลตองสงสัยที่นั่งมา 3 ชุดปฏิบัติ (1 ชุดปฏิบัติมี 3 – 4 นาย รถท่ีเขาทำการตรวจคนควรมีไมเกิน  
3 คัน ในแตละชวงท่ีทำการตรวจคนและการตรวจคนใชเจาหนาท่ีตำรวจ 3 – 4 นายตอรถทำการ
ตรวจคน 1 คัน โดยคน 2 นาย คุมกัน 1 - 2 นาย) มีเจาหนาที่ตำรวจฝายปองกันอีก 1 นาย ทำหนาที่
บันทึกภาพขณะตรวจคนไวเปนหลักฐาน และมีเจาหนาที่ตำรวจฝายจราจรอีก 1 นาย ทำหนาที่
ควบคุมการปลอยรถออกจากพ้ืนที่ตรวจคนเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ  รวมเจาหนาท่ีตำรวจท่ีอยูในพ้ืนที่นี้  
11 - 14  คน   
  พื้นที่สวนที่สี่ เปนพื้นที่คอยสกัดรถ หากรถตองสงสัยที่เขามาในพื้นที่ตั้งจุดตรวจไมยอม 
หยุดรถใหทำการตรวจคน เจาหนาท่ีตำรวจฝายปองกันท่ีอยูปฏิบัติหนาที่ทายพ้ืนที่จุดตรวจน้ีจะทำ
หนาที่นำรถตำรวจท่ีจอดอยูทายจุดตรวจเขาสกัดขวางกันไมใหผานหรือไลติดตามหากหลบหนี  
ในสวนนี้จะมีเจาหนาที่ตำรวจทำหนาท่ีประจำรถยนตสายตรวจ  1 คัน 1 นาย และเจาหนาที่ตำรวจ
ประจำรถสายตรวจจักรยานยนต 1 คัน 2 นาย รวมเจาหนาที่จำนวน 3 นาย 
  พื้นที่สวนท่ีหา เปนพื้นที่ควบคุมผูกระทำความผิด มีเจาหนาท่ีตำรวจฝายปองกันอยูปฏิบัติ
อยางนอย 1 คน  
 



105

  ภาพแสดงการต้ังจุดตรวจคน พื้นที่ถนนท่ีมี 2 ชองทางเดินรถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.4.2 การตั้งจุดตรวจบนทางที่มีการจราจรไปในทิศทางสวนกัน (TWO WAYS) 
    - การวางกำลัง และมาตรการรักษาความปลอดภัยใหใชในทำนองเดียวกัน
กับการตั้งจุดตรวจบนทางที่มีการจราจรไปในทิศทางเดียวกัน (ONE WAY) โดยอนุโลม 
    -  การเรียกตรวจคนยานพาหนะ ควรเลือกตรวจคนพาหนะที่มาจาก 
ทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพียงดานเดียว ไมควรเรียกตรวจยานพาหนะพรอมๆ กันทั้ง 2 ทิศทาง เพราะจะ
ทำใหเกิดจุดออนในการระวังรักษาความปลอดภัยแกผูตองสงสัยที่ถูกตรวจคน และเจาหนาท่ีตำรวจ 
ที่เขาทำการตรวจคน รวมทั้งยังกอใหเกิดปญหาการจราจรอีก 
 
  ภาพแสดงการต้ังจุดตรวจแบบ TWO WAY 
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การตรวจผูโดยสารบนรถโดยสารประจำทาง (รถบัส)  ณ จุดตรวจ 
  รูปแบบท่ี 1   ในกรณีที่เปนการตรวจในสถานการณปกติทั่วไป 
  รูปแบบการปฏิบัติเจาหนาที่ผูปฏิบัติ จำนวน  2 นาย 
  1. แจงใหคนขับรถเปดไฟสองสวางในรถเพ่ือความปลอดภัยของเจาหนาที่ และสามารถ
สังเกตผูโดยสารไดชัดเจน  
  2. เจาหนาท่ีคนท่ี 1  ขึ้นไปบนรถทางประตูดานหนา แลวยืนอยูดานหนาสุดของหอง
โดยสาร หรือบริเวณที่สามารถมองเห็นผูโดยสารในรถไดทั้งหมดจากทางดานหนาแลวแจงใหผูโดยสาร
เตรียมพรอมในการตรวจ เชน บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ เปนตน แจงใหเจาหนาที่คนที่ 
2 ขึ้นมาทำหนาที่ตรวจสอบ โดยเจาหนาที่คนที่ 1  ทำหนาที่คุมกัน ในขณะทำการตรวจ ใหยืนสังเกต 
ผูโดยสารอยูกับท่ี หากพบเหตุตองสงสัยใหรีบแจงเจาหนาที่คนที่ 2 ทราบแลวรีบเขาตรวจสอบ 
  3. เจาหนาท่ีคนท่ี 2 ทำหนาที่ตรวจสอบผูโดยสารโดยเร่ิมจากทางดานหนาสุดตามลำดับ
จนถึงคนสุดทาย เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจแลวใหลงจากรถเปนคนแรก ซึ่งหากเปนรถแบบมีประตูหลัง
หรือประตูกลางใหลงจากรถโดยใชประตูดังกลาว แตหากไมมีใหใชประตูเดิมโดยให เจาหนาท่ีคนที่  
1 ลงจากรถในลำดับสุดทาย  
 
  รูปแบบท่ี 2  ในกรณีที่เปนการตรวจในสถานการณที่ตองใชความระมัดระวังเพิ่มขึ้น 
  รูปแบบการปฏิบัติเจาหนาที่ผูปฏิบัติ จำนวน 3 นาย 
  1. แจงใหคนขับรถเปดไฟสองสวางในรถเพ่ือความปลอดภัยของเจาหนาที่ และสามารถ
สังเกตผูโดยสารไดชัดเจน  
  2. เจาหนาท่ีคนท่ี 1  ขึ้นไปบนรถทางประตูดานหนา แลวยืนอยูดานหนาสุดของหอง
โดยสารหรือบริเวณที่สามารถมองเห็นผูโดยสารในรถไดทั้งหมดจากทางดานหนา แลวแจงใหผูโดยสาร
เตรียมพรอมในการตรวจ เชน บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ เปนตน แจงใหเจาหนาที่คนที่ 
2 และ 3 ขึ้นมาทำหนาที่ในการตรวจสอบ โดยเจาหนาที่คนที่ 1 ทำหนาที่คุมกันในขณะทำการตรวจ  
โดยยืนสังเกตผูโดยสารอยูกับท่ี หากพบเหตุตองสงสัยใหรีบแจงเจาหนาที่คนที่ 2 และ 3 ทราบแลวรีบ 
เขารวมในการตรวจสอบ 
  3. เจาหนาท่ีคนท่ี 2 และ 3  ทำหนาที่ตรวจผูโดยสารโดยยืนในลักษณะหันขางท่ีมีอาวุธ
ปนชิดกันหันหนาเขาหาผูโดยสารคนละขาง แลวทำการตรวจผูโดยสารดานที่ตนหันหนาเขาหาเริ่มจาก
ทางดานหนาสุดตามลำดับจนถึงคนสุดทาย เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจแลวใหเจาหนาที่คนที่ 2 และ 3  
ลงจากรถกอน ซึ่งหากเปนรถแบบมีประตูหลังหรือประตูกลางใหลงจากรถโดยใชประตูดังกลาว  
แตหากไมมีใหใชประตูเดิมโดยให เจาหนาที่คนที่ 1 ลงจากรถในลำดับสุดทาย  
 
  รูปแบบท่ี 3 ในกรณีที่มีการแจงเตือนวามีสิ่งผิดกฎหมายมากับรถโดยสารประจำทาง (รถบัส) 
  รูปแบบการปฏิบัติเจาหนาที่ผูปฏิบัติจำนวน 4 นาย 
  1. แจงใหคนขับรถเปดไฟสองสวางในรถเพ่ือความปลอดภัยของเจาหนาที่ และสามารถ
สังเกตผูโดยสารไดชัดเจน  
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  2. เจาหนาท่ีคนท่ี 1  ขึ้นไปบนรถทางประตูดานหนา แลวยืนอยูดานหนาสุดของหอง
โดยสาร หรือบริเวณท่ีสามารถมองเห็นผูโดยสารในรถไดทั้งหมดจากทางดานหนา แลวแจงใหผูโดยสาร
เตรียมพรอมในการตรวจ เชน บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่น  เปนตน  แจงใหเจาหนาที่คนที่ 
2, 3 และ 4 ขึ้นมาทำหนาที่โดยเจาหนาที่คนที่ 1 และ 2 แยกกันทำหนาท่ีคุมกันอยูในแถวเบาะนั่ง
โดยสารดานหนาคนละดาน โดยใหคำนึงถึงจุดท่ีสามารถมองเห็นผูโดยสารและทำหนาท่ีคุมกันใหกับ
เจาหนาที่คนท่ี 3 และ 4 ในขณะทำการตรวจ หากพบเหตุตองสงสัยใหรีบแจงเจาหนาที่คนที่ 3 และ 4  
ทราบ แลวรีบเขาตรวจสอบ 
  3. เจาหนาท่ีคนท่ี 3 และ 4  ทำหนาที่ตรวจผูโดยสารโดยยืนในลักษณะหันขางท่ีมีอาวุธ
ปนเขาหากัน หันหนาเขาหาผูโดยสารคนละดาน แลวทำการตรวจผูโดยสารดานท่ีตนหันหนาเขาหา 
เริ่มจากทางดานหนาสุดตามลำดับจนถึงคนสุดทาย เมื่อเสร็จส้ินการตรวจแลวใหเจาหนาที่คนที่ 3 และ 
4 ลงจากรถกอน ซึ่งหากเปนรถแบบมีประตูหลังหรือประตูกลางใหลงจากรถโดยใชประตูดังกลาว  
แตหากไมมีใหใชประตูเดิม สวนเจาหนาที่คนที่ 2 และ 1 ใหลงรถจากประตูดานหนา โดยใหเจาหนาที่
คนที่ 1 ลงจากรถในลำดับสุดทาย  
 
  รูปแบบที่ 4 ในกรณีที่เปนรถโดยสารประจำทาง (รถบัส) แบบสองช้ัน และมีการแจงเตือน
วามีสิ่งผิดกฎหมายมากับรถ 
  รูปแบบการปฏิบัติเจาหนาที่ผูปฏิบัติ จำนวน  5 นาย 
  1. แจงใหคนขับรถเปดไฟสองสวางในรถเพ่ือความปลอดภัยของเจาหนาที่ และสามารถ
สังเกตผูโดยสารไดชัดเจน  
  2. เจาหนาที่คนที่ 1  ขึ้นไปบนรถทางประตูดานหนา แลวยืนอยูดานหนาสุดของหองโดยสาร 
หรือบริเวณที่สามารถมองเห็นผูโดยสารในรถไดทั้งหมดจากทางดานหนา แลวแจงใหผูโดยสารเตรียมพรอม
ในการตรวจ เชน บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวของ เปนตน แจงใหเจาหนาที่คนที่ 2, 3 
และ 4  ขึ้นมาโดยเจาหนาที่คนที่ 1 และ 2 แยกกันทำหนาที่คุมกันอยูในแถวเบาะนั่งโดยสารดานหนา
คนละดาน โดยใหคำนึงถึงจุดท่ีสามารถมองเห็นผูโดยสารและทำหนาท่ีคุมกันใหกับเจาหนาที่คนท่ี 3 
และ 4  ในขณะทำการตรวจ หากพบเหตุตองสงสัยใหรีบแจงเจาหนาที่คนที่ 3 และ 4  ทราบ แลวรีบ
เขาตรวจสอบ 
  3. เจาหนาที่คนที่ 5 ยืนสังเกตผูโดยสารท่ีนั่งอยูในหองโดยสารชั้นลางของรถ 
  4. เจาหนาท่ีคนท่ี 3 และ 4  ทำหนาที่ตรวจผูโดยสารโดยยืนในลักษณะหันขางท่ีมีอาวุธ
ปนเขาหากัน หันหนาเขาหาผูโดยสารคนละดาน แลวทำการตรวจผูโดยสารดานที่ตนหันหนาเขาหาเร่ิม
จากทางดานหนาสุดตามลำดับจนถึงคนสุดทายในชั้นบนของรถแลวจึงลงมาทำการตรวจในช้ันลาง  
เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจแลวใหลงจากรถกอน ซึ่งหากเปนรถแบบมีประตูหลังหรือประตูกลางใหลงจากรถ
โดยใชประตูดังกลาว สวนเจาหนาที่คนที่ 2 และ 5 ลงจากรถในลำดับตอมา โดยใหคนที่ 1 และ 2 ลง
รถจากประตูดานหนา ซึ่งเจาหนาที่คนที่ 1 จะลงจากรถในลำดับสุดทาย  
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  ภาพประกอบการตรวจรถบัส 

ลักษณะการยืนเตรียมพรอมของเจาหนาที่ตำรวจ 
กอนขึ้นตรวจรถบัส 

ลักษณะการยืนของเจาหนาที่ตำรวจผูทำหนาที่
คุมกันจะยืนอยูบริเวณตอนหนารถบัส 

ลักษณะการปฏิบัติหนาที่ของตำรวจท่ีทำหนาท่ี
ตรวจ  

ลักษณะการปฏิบัติหนาที่ กรณีมี เจาหนาที่
ตำรวจ 4 นาย ตรวจรถบัสจะใชเจาหนาท่ี
ตำรวจ 2 นาย ในการตรวจ และเจาหนาท่ี
ตำรวจ 2 นาย ในการคุมกัน  
 

Instructor  note 
- เจาหนาที่คนที่ 1 ควรใชวาจาสุภาพในการแจงผูโดยสาร และควรยืนอยูในทาพรอมใชอาวุธ และ 
เจาหนาที่ผูทำหนาท่ีตรวจควรใชมือท่ีไมถนัดรับส่ิงของจากผูโดยสาร สวนมือขางที่ถนัดใชลงปองกัน
อาวุธปน และพรอมใชอาวุธปนไดถาพบผูตองสงสัย ควรนำมาตรวจคนดานลางของรถ 
โดยมีเจาหนาท่ี 2 นาย  เปนผูควบคุมมา การปฏิบัติหนาที่ทุกรูปแบบควรใชหลักเผชิญหนาคุมกัน
และกอนลงจากรถใหเจาหนาที่คนที่ 1 กลาวขอบคุณผูโดยสาร 
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   1.4.3 การตั้งจุดตรวจคนยอย หรือจุดสกัด 
    1.4.3.1 การตั้งจุดตรวจคนยอย หรือจุดสกัดเปนการปฏิบัติการในสภาพถนน
สายเล็กท่ีมีการจราจรไมหนาแนน คับคั่ง หรือตรอกซอกซอยในเหตุการณฉุกเฉินหรือกรณีเรงดวน  
ซึ่งอาจไมมีเจาหนาท่ีตำรวจและอุปกรณพอท่ีจะวางกำลังตามยุทธวิธีขางตนได จึงจำเปนตองใชกำลัง
เจาหนาที่ตำรวจและยานพาหนะเทาท่ีมีอยูอยางจำกัดในขณะนั้น ดำเนินการสกัดจับและปฏิบัติการ
ตรวจคน 
    1.4.3.2 การวางกำลัง และมาตรการรักษาความปลอดภัยใหใชยุทธวิธีเดียวกัน
กับการตั้งจุดตรวจโดยอนุโลม และควรตองมีรถยนตเตรียมพรอมไวกอนถึงจุดสกัด เพื่อไวทำหนาที่
สกัดกั้นหรือกีดขวางถนนหรือไลติดตามในกรณีที่คนรายหรือผูตองสงสัยกลับรถยอนหลบหนีการตรวจคน 
    1.4.3.3  ในการตั้งจุดสกัดนั้น จะตองแบงหนาที่กันใหชัดเจนตามสถานการณ
ดังน้ี 
  มีกำลังเพียง 2 นาย ใหแบงหนาที่ ดังนี้ 
  - ตำรวจคนที่ 1 ทำหนาที่ตรวจคน 
  - ตำรวจคนที่ 2 ทำหนาที่คุมกัน 
  มีกำลัง 3 นาย ใหแบงหนาที่ดังนี้ 
  - ตำรวจคนที่ 1 ทำหนาที่ตรวจคน 
  - ตำรวจคนที่ 2 ทำหนาที่ชวยเหลือตำรวจคนที่ 1 ในการตรวจคนหรือควบคุมคนราย 
  - ตำรวจคนที่ 3 ทำหนาที่คุมกัน 
  มีกำลัง 4 นาย ใหแบงหนาที่ดังนี้ 
  -  สวนที่ 1 ทำหนาที่ตรวจคน 
  -  สวนที่ 2 ทำหนาที่คุมกัน 
  มีกำลังตั้งแต 4 นายขึ้นไป และมีภารกิจตอเนื่องเปนเวลานาน ใหแบงกำลังออกเปน 3 สวน 
ดังน้ี 
  -  สวนที่ 1 ทำหนาที่ตรวจคน 
  - สวนที่ ทำหนาที่คุมกัน 
  - สวนท่ี 3 ทำหนาที่สนับสนุนหรือกำลังสำรองพักรอผลัดเปลี่ยน สวนที่ 1 และสวนที่ 2 
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    1.4.3.4 เมื่อมีรถยนตสายตรวจหรือรถยนตบรรทุกอยางนอย 2 คัน อาจใช
รถยนตเปนที่กำบังเพ่ือทำพื้นที่ปลอดภัยแลวใชเปนจุดหยุดรถยนตเพ่ือทำการตรวจคนบนถนนหรือ
ตรอกซอยซึ่งโดยปกติจะไมมีการจราจรคับคั่งหรือรถวิ่งอยางรวดเร็ว 
 
  ผังการตั้งจุดสกัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.4.3.5 ในบริเวณถนนในถิ่นทุรกันดาร หรือตรอกซอกซอยที่มีการขุดถนน 
เพื่อการซอมแซมตางๆ อาจใชหลุมบนถนนเปนเครื่องกีดขวางชวยในการตั้งจุดสกัด 
 
  ผังการจัดตั้งจุดสกัดตามรูป 
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    1.4.3.6 ในเขตพ้ืนที่อันตรายท่ีอาจมีการกอการรายหรือการใชความรุนแรงใน
การตอสูกับเจาหนาท่ีตำรวจ อาจใชรถยนตสายตรวจ หรือดัดแปลงสิ่งอุปกรณในพื้นที่ใชเปนเครื่อง
กีดขวางในการตั้งจุดสกัดได เชน ใชทอซีเมนต ใชงาแซง หรือวัตถุอยางอื่นไปวางตั้งบนเสนทางท่ีมีการ
จราจรไมคับคั่ง ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอควรระวัง 
  1. ไมควรตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด ในบริเวณทางโคง เชิงสะพาน ที่ลาดชัน และบริเวณที่
เปนจุดอับสายตา เพื่อปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการมองไมเห็นของผูขับขี่ หรือการหยุดรถ
ไมทันในระยะกระชั้นชิด 
  2. ในเวลากลางคืน ตองมีแสงสวางอยางพอเพียง ใหผูขับขี่เห็นไดในระยะไกล อุปกรณ 
และหลอดไฟตองหมั่นตรวจสอบ และตองปรับปรุงใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
  3. ในการเรียกรถใหหยุด ไมวากรณีใดๆ อยาเอาตัวหรือสวนของรางกาย เชน แขน ขา 
เขาไปขวางหรือสกัดกั้นใหรถหยุด เพราะอาจถูกชนจากรถท่ีหยุดไมทัน ระหวางการตรวจคนใน 
“เขตพ้ืนที่ปลอดภัย” อยายืนขวางหนารถที่กำลังตรวจคนเพราะอาจจะถูกรถชนไดในกรณีผูตองสงสัย
พยายามขับรถหลบหนีการตรวจคน 
  4. ในกรณีที่ผูขับขี่พยายามขับขี่รถฝาจุดตรวจเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจคน เจาหนาที่ตำรวจ
ประจำจุดตรวจไมควรสรางสิ่งกีดขวางขึ้นอยางกะทันหัน เชน ขับรถเขาขวาง หรือเข็นแผงปาย
สัญญาณขวางทางเพ่ือพยายามหยุดรถ เพราะอาจจะทำใหผูขับขี่หยุดรถไมทันแลวหักหลบส่ิงกีดขวาง
จนเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนประชาชนหรือเจาหนาที่ตำรวจท่ีปฏิบัติหนาที่บริเวณจุดตรวจได 
  5. ในกรณีท่ีสงสัยวาคนรายอาจมีอาวุธอยูในรถ เจาหนาท่ีตำรวจท้ังชุดตรวจคนและ 
ชุดคุมกันควรหาท่ีกำบังในขณะท่ีรถเขามาในบริเวณจุดสกัด และอาจใชเคร่ืองขยายเสียงจากรถยนต
สายตรวจบังคับใหหยุดรถเพื่อตรวจคน 
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2. อุปกรณในการฝก 
  2.1  โปรแกรม Power point  
            2.2  คลิปบอรด 
            2.3 รถยนตสายตรวจ จำนวน 2 คัน  
            2.4 รถยนตทั่วไป  จำนวน 1 คัน  
            2.5 รถควบคุมผูตองหา จำนวน 1 คัน  
            2.6 กรวยยาง  
            2.7 ปายแจงเตือน  หยุดตรวจ จำนวน 1 อัน  
            2.8 ปายแสดงขอความ ขออภัยในความไมสะดวก จำนวน 1 ปาย  
  2.9 อุปกรณในการหยุดรถ เชน ซิ่งสั่งลา เปนตน 
3. วิธีนำเสนอการฝก 
            3.1 ใชการบรรยาย อาจนำเสนอในรูปแบบ Power point  หรือ เขียนรูปบนคลิปบอรด 
ก็ได 
            3.2 ครูฝกตองอธิบายยกตัวอยางและสาธิตรูปแบบการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด  
  3.3 ใหผูรับการอบรม ฝกปฏิบัติการต้ังจุดตรวจสกัดในรูปแบบตาง ๆ และครูฝกตองคอย
แนะนำแกไขขอบกพรอง อยาละเลย เนื่องจากผูรับการอบรมจะจดจำในส่ิงที่ผิด 
4. ชั่วโมง/การฝก 
            ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 
5. ขอแนะนำ 
  ครูฝกตองเนนย้ำใหผูรับการอบรม เขาใจในรูปแบบของการต้ังจุดตรวจ จุดสกัด และให
สามารถนำไปประยุกตใชในสภาพถนนในการปฏิบัติหนาที่ตอไป  
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คูมือการฝกหลักสูตรการฝกยิงปนพกขั้นพื้นฐาน 
(Basic Firearms Course) 

 
 ในสภาพสังคมปจจุบันท่ีผูกระทำความผิดมักใชอาวุธปนในการกระทำผิดและตอสูเจาหนาท่ี
ตำรวจ แมจะเปนคดีเล็กนอยก็ตาม  
 การใชอาวุธปนพกซึ่งเปนอาวุธประจำกายของเจาหนาท่ีตำรวจเปนเรื่องสำคัญอยางยิ่ง  
โดยเฉพาะเมื่ออยูในสถานการณที่จำเปนตองใชอาวุธปนพก กลาวคือเมื่อตัดสินใจในการใชอาวุธปนพก
แลว การยิงปนพกตองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อธิบายใหเขาใจไดงายๆ ก็คือตองถูกเปาหมาย 
ที่ตองการจะยิง(ไมวาจำเปนตองถึงแกชีวิตหรือตองการเพียงใหไดรับบาดเจ็บก็ตาม) กระสุนปนที่ยิง
ออกไปจะตองไมไปถูกประชาชนผูบริสุทธิ์ เจาหนาท่ีตำรวจ เจาพนักงานของรัฐ หรือผูชวยเหลือ 
เจาพนักงาน ซึ่งเปนฝายเดียวกันเอง อันจะกอใหเกิดความเสียหายอยางมาก  
 ดังนั้นจึงจำเปนที่เจาหนาที่ตำรวจตองฝกปฏิบัติการใชอาวุธปน การยิงปนใหถูกตองมี
ประสิทธิภาพ ตัดสินใจใชอาวุธปนภายใตเง่ือนไขตามกฎหมายไดอยางมั่นใจ และตองฝกทบทวนอยาง
สม่ำเสมอเพ่ือใหเกิดความชำนาญ อันจะสงผลใหปฏิบัติหนาท่ีผูพิทักษสันติราษฎรไดอยางไมมี 
จุดบกพรอง 
 
เปาหมาย 
 เพื่อใหเจาหนาที่ตำรวจ มีความรูความสามารถในการใชอาวธุปนในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ใหมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อใหเจาหนาที่ตำรวจสามารถใชอาวุธปนพกได อยางชำนาญ แมนยำ และปลอดภัย 
 
อุปกรณที่ใชฝก 
 1. อาวุธปนพกลูกโม หรืออาวุธปนพกกึ่งอัตโนมัติ พรอมซองบรรจุกระสุนปน จำนวน 2 ซอง 
 2. ซองปนพกคาดเข็มขัด 
 3. เข็มขัดสนาม 
 4. อุปกรณปองกันเสียง 
 5. แวนกันสะเก็ด 
 6. กระสุนสำหรับซอมบรรจุ (Dummy Ammunition) 
 7. เสื้อกันกระสุน 
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หัวขอการฝกอบรม 
 หัวขอที่ 1 กฎการใชอาวุธปน 4 ขอ 
 หัวขอที่ 2 อาวุธศึกษา 
 หัวขอที่ 3 การตรวจอาวุธ 
 หัวขอที่ 4 การบรรจุและการเลิกบรรจุกระสุนปน 
 หัวขอที่ 5 การลดนกปน 
 หัวขอที่ 6 หลักพื้นฐานของการยิงปน 
 หัวขอที่ 7 ทาพรอมใชอาวุธ 
 หัวขอที่ 8 การตรวจการณ 
 หัวขอที่ 9 การชักอาวุธปนออกจากซองปน 
 หัวขอที่ 10 เทคนิคการใชอาวุธปนประจำกาย 
 หัวขอที่ 11 ทักษะการใชอาวุธปนทางยุทธวิธี 
 หัวขอที่ 12 การแกไขอาวุธปนพกกึ่งอัตโนมัติติดขัด 
 หัวขอที่ 13 ทักษะการใชอาวุธปนในสภาวะแสงต่ำหรือกลางคืน 
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หัวขอที่ 1 กฎการใชอาวุธปน 4 ขอ 
 
 กฎการใชอาวุธปนเปนกฎท่ีผูฝกยิงปนจะตองปฏิบัติเพื่อวัตถุประสงคใหผูที่มีอาวุธอยูในมือ 
หรือในครอบครอง ไดใชอาวุธอยางปลอดภัยแกตนเองและผูอื่น ฉะนั้นกอนทำการฝกตองเรียนรู 
กฎการใชอาวุธ 4 ขอ เพื่อความปลอดภัยระหวางการฝก 
 
กฎการใชอาวุธปน 4 ขอ 
 1. พึงระลึกวาอาวุธปนทุกกระบอกมีกระสุนปนบรรจุอยูเสมอและตรวจอาวุธปนทุกคร้ัง 
ที่จับเพื่อตรวจสอบวามีกระสุนปนบรรจุอยูหรือมีวัตถุอื่นใดติดคางอยูในลำกลองปนหรือไม 
 2. ไมควรเล็งอาวุธปนไปในทิศทางที่ไมตั้งใจจะยิงหรือทำลาย 
 3. นิ้วตองอยูนอกโกรงไกปนเสมอจนกวาจะตัดสินใจ จะยิง 
 4. ตรวจสอบเบ้ืองหนา เบื้องหลังเปาหมายเสมอ และอยายิงปนไปทางวัตถุอื่นใด ที่อาจ
ทำใหหัวกระสุนปนสะทอนกลับหรือแฉลบไปได เชน วัสดุที่มีผิวแบนแข็ง ผิวน้ำ ฯลฯ 
 
Instructor Note 
- ยกตัวอยางขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นหากไมปฏิบัติตามกฎการใชอาวุธปน 4 ขอ 
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หัวขอที่ 2 อาวุธศึกษา 
 
 การจะใชอาวุธปนพกใหมีประสิทธิภาพจำเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับอาวุธปนพกท้ังสวน
ประกอบ การทำงานของอาวุธปนพกและกระสุนปน เพื่อใหผูเรียนรูจักชิ้นสวนของอาวุธปนพก 
สามารถตรวจสอบไดวาชิ้นสวนของอาวุธปนพกอยูในสภาพปกติพรอมใชงานหรือไม รูจักกระสุนปนที่
ใชสำหรับอาวุธปนพก อันจะทำใหเจาหนาที่ตำรวจปฏิบัติงานโดยใชอาวุธปนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ชิ้นสวนหลักของปนพกลูกโม (Nomenclature of Revolver) 

Barrel   ลำกลอง Front Sight ศูนยหนา 

Frame โครงปน 

Trigger Guard 

Trigger 
Grip 

โกรงไก 
ไกปน 

ดามปน 

1 2 

3 

4 

5 

6 

Extractor star 
ตัวคัดปลอกรูปดาว 

11 

7 

15 

14 

13 
12 

10 

9 
8 Rear Sight 

Hammer 

Cylinder 
release 

Forcing Cone  โคนลำกลอง 

Ejector rod 

Cylinder โมบรรจุ 
Rachet   ติ่งล็อกโม 

Chamber รังเพลิง 

กานคัดปลอก 

ศูนยหลัง 
นกสับ 

คันปลดโม 
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  ชิ้นสวนหลักของปนพกกึ่งอัตโนมัติ (Nomenclature of Semi-Automatic) 

4 
5 

9 

 13 

11 
10 

12 
8 

7 6 

2 
3 

1 

สปริงรีคอยล แกนสปริง 

Recoil Spring Recoil Guide Rod 

แงหนวงรังเพลิง 

ทางลาดปอนกระสุน 

ครอบรังเพลิง ตัวสไลด 

รองบากคางสไลด 

คันลดนก 

ศูนยหลัง ชองคัดปลอก Front Sight ศูนยหนา 

แหวนรัดลำกลอง (บูช) 

ปากลำกลอง 
Barrel Crown 

Bushing 

Extractor ขอรั้งปลอก 
Ejection Port 

Slide Stop Notch 

Slide 

Rear Sight 

Decocker Safety 

Barrel Hood 

Feed Ramp 
Locking Block 

23 

24 

25 

26 
21 

20 
19 

18 
17 

16 
15 

14 

27 

22 

ลิ้นซองกระสุน 

ตัวซองฯ 

สปริงดัน 
ลิ้นซองฯ 

กนซองฯ 

แบบยุโรป 
ปุมปลดซอง 

ดามจับ 

Hammer นกสับ 
หมุดคันคางสไลด 

ขารั้งปลอก 

โครงปน 

Trigger  ไกปน 

Trigger Guard โกรงไก 

ปุมปลดซองกระสุน 

คันปลดสไลด 
Slide Stop Lever 

Magazine Release 

Frame 

Slide Stop Pin 
Ejector Follower 

Magazine 
Tube 

Grip 

European 
Style 
Magazine 
Release 

Floor Plate 

Magazine 
Spring 
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 ชิ้นสวนหลักของอาวุธปนกล็อค 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลไกการปฏิบัติการของปนพกกึ่งอัตโนมัติ (Mechanical Operation) 
 ปนพกก่ึงอัตโนมัติ เปนปนพกท่ีใชแรงผลักของแรงดันระเบิดของกระสุนปนในรังเพลิง              
มาขับเคล่ือนกลไกใหมีการเคล่ือนท่ีเพื่อคัดเอาปลอกกระสุนปนเกาในรังเพลิงออกมาและบรรจุกระสุนปน
นัดใหมเขาสูรังเพลิง แตตองพึ่งพาการเหนี่ยวไกปน ในแตละนัดเพื่อใหกลไกครบวงจรในการทำงาน 
 

วงจรการปฏิบัติการของอาวุธปนพกก่ึงอัตโนมัติ (Cycle of Operation) 
 1. บรรจุ Loading 
 2. กระสุนปนเขารังเพลิง Chambering 
 3. ลำเลื่อนปนเขาที่ Locking 
 4. ยิง Firing 
 5. ปลดล็อกลำเลื่อนปนเดินถอยหลัง Unlocking 
 6. ดึงปลอกออกจากรังเพลิง Extracting 
 7. คัดปลอกออกจากตัวปน Ejecting 
 8. ขึ้นนกใหมพรอมยิง Cocking 
 

สไลดลำเลื่อน 
ลำกลอง 

โครงปน 

ชุดแกนสปริงรีคอยล 

ซองกระสุน 

ปนกลอค 

ชิ้นสวนหลักของ 

Slide 

Barrel 

Recoil Assy. 

Receiver 

Magazine 

Field 

Stripped 

Glock 
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กระสุนปน Ammunition 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บารับหัวกระสุน 
Crimp 

Extractor 
Groove 

รองจานทาย 

ชองปะทุ 
Flash Hole 

จอกกระทบแตก 
Primer 

ดินขับ 
Propellant 

ปลอกกระสุน 
Cartridge 
Case 

หัวกระสุน 
Bullet 

ขอบกระสุน 
Rim 

ปลอกกระสุน 
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การเลือกใชกระสุนปนจะตองตรวจดูกระสุนปนทุกชนิดกอนใชงาน เพื่อดูสิ่งตอไปนี้ 
           1. ขนาดถูกตอง Proper caliber 
         2. แบบถูกตอง Proper type 
        3. จอกกระทบแตก Primer 
           4. สภาพกระสุนปน Bullet condition 
           5. ปลอกกระสุนปน Casing 
           6. ขอบจานทายกระสุนปน Rim of  bullet 
 
 
 
 

Instructor Note 
- เนนย้ำใหนักเรียนจดจำชิ้นสวนหลัก ๆ ของอาวุธปนพกใหได 
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หัวขอที่ 3 การตรวจอาวุธ 
 
 เปนการปฏิบัติที่จำเปนสำหรับผูที่จับอาวุธปน และจะตองกระทำในลำดับแรกเมื่อจับอาวุธปน 
จะตองปฏิบัติทั้งกอนการยิง หลังการยิง หรือขณะทำการยิงเม่ือมีขอสงสัย  ฉะนั้นจึงไมควรละเลย 
เปนอันขาด 
 วัตถุประสงคของการตรวจอาวุธปน มีดังนี้ 
 1. เพื่อใหทราบวาอาวุธปนมีกระสุนปนบรรจุอยูหรือไม 
 2. เพื่อใหทราบวาอาวุธปนมีสภาพพรอมที่จะใชยิง หรือชำรุด หรือไม 
 3. เพื่อใหทราบวาในลำกลองปนมีวัตถุอื่นใดอยูในลำกลองปนหรือไม 
 ขั้นตอนการตรวจอาวุธปนพกลูกโม 
 เม่ือไดรับคำสั่ง “ตรวจอาวุธ” จากผูฝกใหผูเขารับการฝกปฏิบัติดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.  ตรวจอาวุธปนตามวัตถุประสงค 3 ประการ 
  3.1 ตรวจภายในลูกโมปนวามีกระสุนปนบรรจุอยูหรือไม 
  3.2 ตรวจดูอุปกรณชิ้นสวนอื่น ๆ ของอาวุธปน วามีสภาพพรอมที่จะใชยิง หรือชำรุด 
หรือไม โดยเฉพาะสลักยึดโครงปนตาง ๆ 
  3.3 ตรวจดูภายในลำกลองปนวามีหัวกระสุนปนหรือวัตถุอื่นใดติดคางอยูในลำกลองปน
หรือไม 
 4. หลังจากตรวจอาวุธปนเรียบรอยแลวใหรอฟงคำสั่งจากผูฝก 

1. กึ่งขวาหัน กาวเทาขวาไปดานหลัง ยืนทำมุม
ประมาณ 45 องศากับแนวเปา 

2.  นำอาวุธปนวางไวบนมือซาย เปดลูกโมปน 
แนวปนชี้เขาหาแนวเปา 
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ขั้นตอนการตรวจอาวุธปนพกกึ่งอัตโนมัติ 
 เมื่อไดรับคำสั่ง “ตรวจอาวุธ” จากผูฝกใหผูเขารับการฝกปฏิบัติดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 5. ตรวจสอบอาวุธปน 3 จุด ดังนี้ 
  5.1 ตรวจรังเพลิงปนจากทางลาดปอนกระสุนปนทายลำกลองปนใหแนใจวาไมมี
กระสุนปน ปลอกกระสุนปนหรือวัตถุอื่นใดคางอยู 
  5.2 ตรวจบอบรรจุซองกระสุนปนอีกครั้งวาซองกระสุนออกจากตัวปนแลวหรือไม 
  5.3 ตรวจสอบขอรั้งปลอกกระสุนปน, กานเตะปลอกกระสุนปน และเข็มแทงชนวน
ใหแนใจวาไมมีกระสุนปน ปลอกกระสุนปนหรือวัตถุอื่นใดคางอยู หรือชำรุดหรือไม  
  5.4 ใชนิ้วกอยหรือน้ิวช้ีของมือซาย สัมผัสเขาไปในชองรังเพลิงเพ่ือตรวจสอบ 3 จุด        
ตามขอ 5.1 - 5.3 อีกครั้ง  

1. ถอยเทาขวาไปดานหลังพรอมใชมือที่ถนัดจับ 
ดามปนลดตัวลงในลักษณะทาน่ังคุกเขาสูง 

2. ชักปนออกจากซองปน ปากกระบอกปนช้ีไปทาง
แนวเปา พลิกใหฝามือหันเขาหาตัว 

3. ปลดซองกระสุนปนออกจากตัวปน เก็บไวในซอง
บรรจุซองกระสุนปน หรือถาหากไมมีซองบรรจุซอง
กระสุนปน ใหเหน็บไวบริเวณแนวเข็มขัดดานซายมือ 
 

4. ดึงลำเล่ือนปนอยางนอย 3 – 4 ครั้ง เพื่อตรวจสอบ
วามีกระสุนปนติดคางอยูในตัวปนหรือไม โดยใหปาก
กระบอกปนช้ีไปทางแนวเปา อาวุธปนอยูระดับ
สายตา แลวคางลำเลื่อนปน 
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หมายเหตุ - สำหรับการฝกท่ีมีผูเขารับการฝกจำนวนมาก จำเปนจะตองฝกรูปแบบการตรวจอาวุธ 
  ใหเปนรูปแบบเดียวกัน เพื่องายสำหรับการตรวจสอบใหเกิดความปลอดภัย  
 - ผูเขารับการฝกท่ีถนัดมือซาย ใหปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจอาวุธปนเชนเดียวกับ 
  ผูที่ถนัดมือขวา 

6. พลิกอาวุธปนใหปากลำกลองปนหันเขาหาสายตา 
ใชสายตาตรวจสอบในลำกลองปนใหแนใจวาไมมีหัว
กระสุนปน หรือวัตถุอื่นใดคางอยู 

7. ใชมือขวานำอาวุธปนในลักษณะคางลำเล่ือนปน 
สวนมือซายนำซองบรรจุกระสุนปนมาอยู เหนือ
บริเวณบาดานขวามือ โดยปากลำกลองปนชี้เฉียง
ลงพื้นประมาณ 45 องศา  

8. เมื่อผูฝกเห็นวาการตรวจอาวุธปนเรียบรอยแลว
และมีความปลอดภัย ใหผูฝกสั่งใหผูรับการฝกเก็บ
ซองบรรจุกระสุนปน 

9. ลุกขึ้นยืน พรอมจับปนในทายิงสองมือ แนวปาก
ลำกลองปนช้ีไปทางแนวเปา ปลดคันคางลำเล่ือน 
ทำการเล็งและลั่นไกปน หลังจากตรวจอาวุธปน
เรียบรอยแลวใหรอฟงคำสั่งจากผูฝก 

Instructor Note 
- ใช Power point หมายเลขภาพที่ 16 – 23 
- กำชับการปฏิบัติใหผูเขารับการฝก  ปฏิบัติจนเปนนิสัยทุกครั้งที่จับปน 
- ยกตัวอยางการละเลยที่ผูเขารับการฝก  ไมปฏิบัติหรือละเลยไมตรวจอาวุธ 
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หัวขอที่ 4 การบรรจุและการเลิกบรรจุกระสุนปน 
 
การบรรจุกระสุนปนพกลูกโม 
 เมื่อไดรับคำสั่ง “บรรจุ” จากผูฝกใหผูเขารับการฝกปฏิบัติดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 3. ใชมือขวาบรรจุกระสุนปน ใชนิ้วหัวแมมือซายเปนตัวหมุนลูกโมปน เพื่อจะไดบรรจุกระสุนปน

ไดสะดวก 

         เหตุที่ตองใชมือซายจับปนในการบรรจุและเลิกบรรจุกระสุนปน เนื่องจากผูผลิตอาวุธปน
สวนใหญผลิตอาวุธปนใหปุมปลดสลักลูกโมปนอยูทางดานซายของโครงปนและใหลูกโมปนเปดออก
ทางดานซายของโครงปนเทานั้น แมวาผูยิงบางคนจะใชมือซายยิงก็ตองจับปนดวยมือซายและบรรจุ
กระสุนปนดวยมือขวาทุกคร้ัง ยกเวน มือขวาเกิดการบาดเจ็บก็ใหใชมือซายทำการบรรจุกระสุนปนแทน 
และควรมีการฝกหัดเพื่อใชในเหตุฉุกเฉิน 

1. จากทาเตรียมพรอม กึ่งขวาหัน กาวเทาขวาไป
ดานหลัง ยืนทำมุมประมาณ 45 องศากับแนวเปา 

2. นำอาวุธปนวางไวบนมือซาย เปดลูกโมปน แนว
ปนชี้เขาหาแนวเปา เฉียงลงพื้นประมาณ 45 องศา 
ใชนิ้วหัวแมมือขางขวาดันสลักปลดลูกโมปนไปดาน
หนา ขณะเดียวกันใชนิ้วกลางและนิ้วนางมือซายดัน
ลูกโมปนใหหลุดออกมาทางดานซายของโครงปน 
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การเลิกบรรจุกระสุนปนพกลูกโม 
 เม่ือไดรับคำสั่ง “เลิกบรรจุ” จากผูฝกใหผูเขารับการฝกปฏิบัติดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. เมื่อลูกโมปนอยูในลักษณะเปดออกดานขาง พลิกอาวุธปนใหลำกลองข้ึนดานบน ใชนิ้วหัวแมมือ

ขางซายกดปลายสลักแกนลูกโมปน เพื่อดันเอาปลอกกระสุนปน ออกจากลูกโมปน 

  
 ขั้นตอนการบรรจุ และการบรรจุซ้ำของปนพกก่ึงอัตโนมัติ (loading and reloading 
procedures) 
 การบรรจุกระสุนปนขั้นตน -  การบรรจุกระสุนปนครั้งแรกเพ่ือใชงานอาวุธปน 
 การบรรจุซ้ำ - บรรจุซองกระสุนปนอันใหมเพื่อทดแทนท่ีหมดไป หรือเพื่อใหตัวปนสามารถ
ใชงานตอไปได 
 

1. จากทาเตรียมพรอม กึ่งขวาหัน กาวเทาขวาไป
ดานหลัง ยืนทำมุมประมาณ 45 องศากับแนวเปา 

2. นำอาวุธปนวางไวบนมือซาย เปดลูกโมปน แนว
ปนชี้เขาหาแนวเปา เฉียงลงพื้นประมาณ 45 องศา  
ใชนิ้วหัวแมมือขางขวาดันสลักปลดลูกโมปนไป 
ดานหนา ขณะเดียวกันใชนิ้วกลางและน้ิวนางมือซาย
ดันลูกโมปนใหหลุดออกมาทางดานซายของโครงปน 
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การบรรจุกระสุนปนพกกึ่งอัตโนมัติขั้นตน 
 เมื่อไดรับคำส่ัง “บรรจุ” จากผูฝกใหผูเขารับการฝกปฏิบัติดังนี้ (กอนการบรรจุกระสุนปน 
ใหทำการตรวจอาวุธปนทุกครั้ง) 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
การบรรจุซองกระสุนปนอันใหมเพ่ือทดแทนที่หมดไป หรือเพื่อใหตัวปนสามารถใชงาน ตอไปได 
 1. การบรรจุกระสุนปนใหมเมื่อลำเลื่อนไมคาง (Speed Reload)  
 2. การบรรจุกระสุนปนใหมเมื่อลำเลื่อนคาง (Slide-lock Reload) 
 3. การบรรจุกระสุนปนทางยุทธวิธี (Tactical Reload) 
 
การบรรจุกระสุนปนใหมเมื่อลำเล่ือนไมคาง (Speed Reload)  
 เมื่อกระสุนปนนัดสุดทายปอนเขาไปในรังเพลิง ผูยิงควรปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1. นำอาวุธปนอยูในระดับสายตา พลิกปนใหบอ
บรรจุซองกระสุนปนอยูแนวกลางลำตัว มือไมถนัด
จับซองกระสุนปนโดยจัดน้ิวชี้ของมือขางที่ไมถนัดให
วางขนานไปกับผิวดานหนาซองกระสุนปน โดยปลาย
นิ้วชี้อยูใตกระสุนปนนัดแรกที่ปากซองบรรจุกระสุน
ปน บรรจุซองกระสุนปนใสตัวปน ใชสนมือหรือฝามือ
ของขางไมถนัดตบกนซองกระสุนปนใหแนน 

2. ดึงลำเลื่อนปนมาทางดานหลังใหสุด แลวปลอย
ใหลำเล่ือนปนพากระสุนปนจากปากซองกระสุนปน
เขารังเพลิงโดยหันปากกระบอกปนช้ีไปยังแนวเปา
หรือแนวท่ีปลอดภัยตรวจสอบอีกคร้ังวาลำเล่ือน 
ดันกลับสนิทแนนหนาดี 

1. นำอาวุธปนขึ้นมาในระดับสายตา (สายตายังคง
มองจับจองไปท่ีเปาหมาย) หันบอบรรจุซองกระสุน
ปนเขาหาแนวกลางลำตัวโดยชวงเวลาเดียวกัน มือ
ขางท่ีไมถนัดจับซองกระสุนปนใหมจากซองบรรจุ
ซองกระสุนสำรอง 

2. ใชนิ้วหัวแมมือของมือขางท่ีถนัด (มือขางยิง) กด
ปุมปลดซองบรรจุกระสุนปน เพื่อนำซองกระสุนปน
เกาออกจากตัวปน เมื่อนำซองบรรจุกระสุนปนเปลา
ออกจากตัวปนแลว และชวงเวลาเดียวกัน เมื่อนำ
ซองบรรจุกระสุนปนชุดใหมออกจากซองบรรจุซอง
กระสุนสำรองแลว จัดนิ้วชี้ของมือขางที่ไมถนัดใหวาง
ขนานไปกับผิวดานหนาซองกระสุนปน โดยปลายน้ิว
ชี้อยูใตกระสุนปนนัดแรกที่ปากซองบรรจุกระสุนปน 



127

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
            
หมายเหตุ ผูที่ถนัดมือซายอาจใชวิธีการ 1 ใน 2 วิธีนี้ในการปลดซองบรรจุกระสุนปน 
 1. ผูยิงใชนิ้วชี้ของมือขางถนัดเพื่อปลดซองบรรจุกระสุนปน 
 2. ผูยิงใชนิ้วชี้ของมือขางไมถนัดเพื่อปลดซองบรรจุกระสุนปน 
 
การบรรจุกระสุนปนใหมเมื่อลำเล่ือนคาง (Slide-lock Reload) 
 เม่ืออาวุธปนลำเล่ือนคาง กระสุนนัดสุดทายไดทำการยิงออกไปแลว และลำเล่ือนไดล็อกตัว
กับบาคันล็อกลำเลื่อนเพื่อรอบรรจุซองกระสุนปนชุดตอไป ผูยิงควรปฏิบัติดังตอไปนี้ 

3. บรรจุซองกระสุนปนใหมเขาสูตัวปน และใชสน
มือหรือฝามือของขางไมถนัดตบกนซองกระสุนปน 
ใหแนน 

4. หลังจากนั้นจึงปลดคันคางลำเลื่อนดวยนิ้วหัวแม
มือขางถนัด สายตายังคงจับจองไปยังท่ีเปาหมาย 
จัดทาทางการจับปนของมือทั้งสองขางในการยิงใหม 
เหยียดแขนออกไป จัดศูนยใหพอดี เล็งเปาหมายใหดี 
และเตรียมพรอมเขาสูการยิงนัดตอไป 
 

1. นำอาวุธปนขึ้นมาในระดับสายตา (สายตายังคง
มองจับจองไปที่เปาหมาย)หันบอบรรจุซองกระสุน
ปนเขาหาแนวกลางลำตัวโดยชวงเวลาเดียวกัน มือ
ขางที่ไมถนัดจับซองกระสุนปนใหมจากซองบรรจุ
ซองกระสุนสำรอง 

2. ใชนิ้วหัวแมมือของมือขางท่ีถนัด (มือขางยิง) กด
ปุมปลดซองบรรจุกระสุนปน เพ่ือนำซองกระสุนปน
เกาออกจากตัวปน เมื่อนำซองบรรจุกระสุนปนเปลา
ออกจากตัวปนแลว และชวงเวลาเดียวกัน เมื่อนำ
ซองบรรจุกระสุนปนชุดใหมออกจากซองบรรจุซอง
กระสุนสำรองแลว จัดนิ้วชี้ของมือขางที่ไมถนัดใหวาง
ขนานไปกับผิวดานหนาซองกระสุนปน โดยปลายนิ้ว
ชี้อยูใตกระสุนปนนัดแรกที่ปากซองบรรจุกระสุนปน 
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การบรรจุกระสุนปนทางยุทธวิธี (Tactical Reload) 
 ในสถานการณทางยุทธวิธี หากจำนวนกระสุนปนมีการใชงาน และลดนอยลงไปจากการยิง
เมื่อสถานการณเอ้ืออำนวย ใหผูยิงทำการบรรจุซองกระสุนปนชุดใหมทันทีเพื่อใหอาวุธปนนั้นมีความ
พรอมใชงานดวยกระสุนปนเต็มอัตรา ตลอดเวลา โดยใหผูยิงปฏิบัติดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. ใชนิ้วหัวแมมือของมือขางที่ถนัดกดปุมปลดซองกระสุนปน และใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วช้ีขางที่
ไมถนัดรับซองบรรจุกระสุนปนเดิมออกและนำออกจากตัวปน เมื่อซองกระสุนปนเดิมออกจากอาวุธปนแลว 
ใหพลิกมือขางไมถนัดจนปากซองกระสุนปนใหม มารออยูหนาปากบอบรรจุซองกระสุนปนและดันซอง
กระสุนปนใหมเขาไปดวยสนมือหรือฝามือที่มือขางไมถนัดนั้นประคองอยู ดันทายใหสุดจนล็อกแนนสนิท
ดีแลว จึงนำซองบรรจุกระสุนปน ที่ใชแลวไปเก็บ เพื่อสำรองไว 

3. บรรจุซองกระสุนปนใหมเขาสูตัวปน และใชสน
มือหรือฝามือของขางไมถนัดตบกนซองกระสุนปน 
ใหแนน 

4. หลังจากนั้นจึงปลดคันคางลำเลื่อนดวยนิ้วหัวแม
มือขางถนัด สายตายังคงจับจองไปยังที่เปาหมายจัด
ทา ทางการจับปนของมือทั้งสองขางในการยิงใหม 
เหยียดแขนออกไป จัดศูนยใหพอดี เล็งเปาหมายใหดี 
และเตรียมพรอมเขาสูการยิงนัดตอไป 

1. นำอาวุธปนขึ้นมาในระดับสายตา (สายตายังคง
มองจับจองไปที่เปาหมาย) หันบอบรรจุซองกระสุน
ปนเขาหาแนวกลางลำตัวโดยชวงเวลาเดียวกัน  
มือขางที่ไมถนัดจับซองกระสุนปนใหมจากซองบรรจุ
ซองกระสุนสำรอง 

2. ใชมือขางท่ีไมถนัด จับซองกระสุนปนใหมออกมา 
จัดใหซองบรรจุกระสุนใหมอยูระหวางนิ้วกลางและ
นิ้วชี้ของมือขางที่ ไมถนัด โดยกนของซองบรรจุ
กระสุนปนใหมวางตัวอยูในฝามือ เคลื่อนมือขางท่ีไม
ถนัดพรอมซองกระสุนปนใหมไปใหใกลกับท่ีบรรจุ
ซองกระสุนปนของอาวุธปน 
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การเลิกบรรจุกระสุนปนพกกึ่งออโตเมติก 
 เม่ือไดรับคำสั่ง “เลิกบรรจุ” จากผูฝกใหผูเขารับการฝกปฏิบัติดังนี้ 

1. ปลดซองกระสุนปนออกจากปน โดยกดสลักปลด
ซองกระสุนปน 

2. ดึงลำเลื่อนปนไปทางดานหลัง  แลวปลอยให 
ลำเลื่อนปนทำงานอยางอิสระ โดยทำ 3-4 ครั้ง เพื่อ
ใหขอรั้งปลอกกระสุนปนพากระสุนปนหรือปลอก
กระสุนปนออกจากรังเพลิง แลวใชนิ้วหัวแมมือดันปุม
คางลำเลื่อนขึ้นไปดานบนเพ่ือใหลำเลื่อนปนคาง 

3. ตรวจอาวุธปน เพื่อดูวามีกระสุนปนหรือวัตถุอื่น
ใดติดคางอยูในรังเพลิงหรือลำกลองปนหรือไม 
 

4. จับปนในทายิงสองมือ แนวปากลำกลองปนชี้ไป
ทางแนวเปา ปลดคันคางลำเล่ือนทำการเล็งและ
ลั่นไกปน เรียบรอยแลวใหรอฟงคำสั่งจากผูฝก 

Instructor Note 
- เปนเทคนิคของเจาหนาท่ีที่จะตองฝกฝน จนเกิดความรวดเร็วและชำนาญ เพื่อเอาตัวรอด
ระหวางการเผชิญเหตุ 
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หัวขอที่ 5 การลดนกปน 
 
 บางคร้ังเมื่อไดปฏิบัติเตรียมตัวในการยิงไปแลว ตอมาหมดความจำเปนท่ีตองยิง ก็มีขั้นตอน
การปฏิบัติในการลดนกปนเพื่อเลิกยิง ดังนี้ 
 วิธีการลดนกปนพกลูกโม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วิธีการลดนกปนพกกึ่งออโตเมติก 
 

Instructor Note 
- ใหผูเขารับการฝก ฝกการปฏิบัติตามขั้นตอน 
- แนะนำผูเขารับการฝก กรณีปนพกที่มีระบบลดนกแบบนิรภัย ใหใช ระบบนิรภัย 

1. ใชนิ้วหัวแมมือขางที่ไมถนัดสอดขวางระหวาง     
นกปนที่งางอยูกับโครงปน 
 
 

2. ใชนิ้วหัวแมมือขางที่ถนัดกดพยุงนกปนไวพรอม
กับเหนี่ยวไกชา ๆ ใหนกปนลดลงไปท่ีนิ้วหัวแมมือที่
ขวางไวแลวคอย ๆ ดึงนิ้วออก 
 

1. ใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ของมือที่ไมถนัดจับนกปน 
ใหแนน 

2. ในขณะที่ใชนิ้วเหนี่ยวไกปนใหคอย ๆ ปลอยนก
ปนไปชา ๆ ในขณะท่ีนิ้วท้ังสองจับนกปน จนนกปน
ลดลงสุด 
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หัวขอที่ 6 หลักพื้นฐานของการยิงปน 
 

หลักพื้นฐาน 8 ประการ (8 Fundamentals) 
 หลักพื้นฐานของการยิงปนถือเปนหัวใจของการยิงปนพก ที่จะตองเรียนรูและปฏิบัติใหครบ
ทุกขั้นตอน หากตองการใหการยิงปนไดผลดีมีความแมนยำ ถือเปนคัมภีรที่ตองทองใหข้ึนใจ ทั้ง  
8 ประการ คือ 
 1. ทายืน Stance 
 2. การจับปน Grip 
 3. การจัดศูนยปน Sight alignment  
 4. การเล็งเปาหมาย Sight picture 
 5. การควบคุมลมหายใจ Breath control 
 6. การลั่นไก Trigger manipulation 
 7. การเล็งตาม Follow-through 
 8. การคืนรอบ Recovery 
 

1.  ทายืน  Stance 
 การจัดทายืน คือการจัดทาใหมีความสัมพันธระหวางรางกายทอนบนและรางกายทอนลาง
หรือสวนเทา ทายืนที่ถูกตอง ผูยิงควรที่จะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. วางเทาใหขนานกับแนวหัวไหล 
 2. ตำแหนงของเทาขางท่ีไมถนัดควรอยูเหนือเทาขางถนัดพอประมาณ และชี้ไปในทิศทางการยิง 
 3. วางเทาขางถนัด (ขางเดียวกับมือขางท่ีจับปน) ใหแนนอนเพื่อสรางสมดุล 
 4. ใชเทาขางถนัดเปนเทานำในการเดินหนา หรือเคลื่อนที่โดยฉับพลันเสมอ 
 5. งอเขาเล็กนอย และโนมลำตัวทอนบนไปขางหนาเล็กนอย ทิ้งน้ำหนักตัวไปดานหนา 
60-70% เพื่อชวยในการซับแรงสะทอนของอาวุธปน 
 6. ยกมือทั้งสองขางขึ้นระดับหนาอก ล็อกขอศอกเขาหาลำตัว ยืนใหมั่นคง ไหลและศีรษะ
ทำมุมขนานกับเปาหมาย ศีรษะตั้งตรง ไมกมหนา 
หมายเหตุ ทายืนตองสบายไมฝนธรรมชาติ 
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2.  การจับปน Grip 
 การจับปน คือการจัดทาทางการจับถืออาวุธปนดวยมือ ทาจับปนท่ีถูกตอง ผูยิงควรที่จะ
ปฏิบัติตามหลักการดังนี้ 
 1. ผูยิงจับปนดวยมือท่ีถนัด โดยใหดามปนอยูระหวางงามมือและใหงามมืออัดแนนอยูที่
ดามปน จับสูงถึงขอบสันดานบนของตัวปน สามนิ้วที่เหลือใหกำดามปนโดยเพ่ิมน้ำหนักบีบลงไป 
ดานหนาและดานหลังของดาม ใชแรงบีบประมาณ 6 สวน จาก 10 สวน มือและแขนท่ีจับปนดันปนไป
ดานหนาใหมีความรูสึกตึง 
 2. จัดตำแหนงของนิ้วหัวแมมือใหเหมาะสมกับอาวุธปนแตละชนิด 
 3. จัดวางนิ้วชี้ที่ใชเหนี่ยวไกใหเหมาะสมเพื่อผลการควบคุมสูงสุด 
 4. ใชมือขางที่ไมถนัด ประคองมือขางที่กำดามปนไวใหดีและใหม่ันคง โดยใหใชมือขางที่ 
ไมถนัดบีบมือขางท่ีถนัด โดยออกแรงเต็มที่ ใหรองน้ิวของมือท้ังสองวางซอนกัน ไมใหนิ้วมือแตก 
ออกจากกัน  มือที่ใชจับปนออกแรงดันไปขางหนา สวนมือที่ประคองปนออกแรงดึงมาดานหลัง  
 การวางนิ้วหัวแมมือ สามารถวางได 2 แบบ ซึ่งนิยมใชกันอยูในปจจุบัน คือ 
 แบบที่ 1 การวางนิ้วหัวแมมือทาบไปดานหนา 
 
 
 
 
 
 นิ้วหัวแมมือที่จับปนวางบนนิ้วหัวแมมือที่ใชประคองปนหรือมือที่ไมถนัด โดยใหหัวแมมือที่
ประคองปนเหยียดขนานกับตัวปนและใหนิ้วหัวแมมือที่จับปนวางลงบนมือที่ประคองปน 
        แบบที่ 2 การวางนิ้วหัวแมมือนอกทับใน หรือในทับนอก 
 
 
 
 
 
 นิ้วหัวแมมือที่จับปนวางทับบนนิ้วหัวแมมือที่ประคองปนพรอมกับเพ่ิมน้ำหนักในการบีบปนลงไป  

         

 

 
 
 

การวางน้ิวหัวแมมือในลักษณะยิงแบบงางนกปน       การวางนิ้วหัวแมมือในลักษณะยิงแบบไมงางนก 
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3.  การจัดศูนยปน Sight alignment 
 การจัดศูนยปน คือ ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อจัดศูนยปนของอาวุธปนใหถูกตอง การจัดศูนยปน
ที่ถูกตอง ผูยิงตองปฏิบัติดังนี้ 
 1. จัดใบศูนยหนาใหอยูตรงกลางรองบากของศูนยหลัง 
 2. ตรวจสอบใหแนใจวายอดศูนยหนานั้นเสมอกันกับแนวศูนยหลัง และอยูในระยะ 
แนวขนานกับสายตา 
 
 
 
 
  
 
 
 

4.  การเล็งเปาหมาย Sight picture 
 การเล็งเปาหมายเปนขั้นตอนที่สัมพันธกันระหวาง ศูนยหนา ศูนยหลัง และเปาหมายซึ่งเห็น
โดยผูยิง เพื่อใหการเล็งเปาหมายที่ถูกตอง ผูยิงควรที่จะตองรูหลักการและปฏิบัติดังนี้ 
 1. ในการมองภาพที่ระยะเวลาเดียวกัน โฟกัสของสายตา ไมสามารถมองเห็นวัตถุที่ตาง
ระยะกัน ไดชัดเจนเทากัน สายตาของมนุษยก็มีความสามารถจำกัดที่จะมองใหเห็นภาพไดชัดไดเพียง
ชั่วระยะหน่ึงเทาน้ัน หมายความวาถาเรามองออกไปในระยะไกล เราจะเลือกมองใหภาพชัดทีละระยะ
เทานั้น จะมองใหเห็นชัดทุกระยะไมได เชน ถาเรามองสองคนท่ียืนอยูตางระยะกันเราจะมองใหเห็น
หนาใหชัดไดทีละคนเทานั้น ถาเรามองคนหนึ่งเหน็หนาชัดอีกคนหนึ่งก็จะเห็นเบลอๆ ถาเปลี่ยนไปมอง
คนที่เห็นเบลอใหชัด คนที่เห็นชัดคนแรกก็จะเบลอเหมือนกัน นั่นหมายความวา เมื่อของสองสิ่งอยูตาง
ระยะกันสายตาจะไมสามารถมองเห็นไดชัดไดทั้งสองภาพ ภาพหนึ่งจะชัด อีกภาพหน่ึงจะเบลอ  
เมื่อเราเล็งปน ก็จะตองใชสายตามองศูนยปน ซึ่งหางจากตัวเราไปประมาณ 1 ชวงแขน หรือประมาณ 
2 ฟุต แตเปาจะอยูหางออกไป อาจจะเปน 25 หลา 50 หลา 60 หลา ถาเราตองการที่จะมองใหเห็น
ศูนยปนชัด เปาก็จะไมชัด ถาเรามองเปาชัดศูนยก็จะไมชัด ฉะนั้นการเล็งที่ถูกตอง จะตองเล็งใหศูนย
ชัดเสมอ สวนเปาจะเบลอตลอดเวลา จึงจะเปนการเล็งท่ีถูกตอง 
 2.  ในการเล็ง โฟกัสของสายตาจะตองจับอยูที่ภาพศูนยปนตลอดเวลา 
  
  
 
 
 
 
 

➡➡ ➡➡

Equal Space On Hoth Sides of the Front Sight 
จัดใหมีชองวางเทากันและระหวางศูนยหนาและศูนย จัดใหมีชองวางเทากันและระหวางศูนยหนาและศูนย 

อยาใชจุดอางอิง! 
DO NOT USE THE DOTS! 

                Level Across 
the Top of the 

Front & Rear Sights 
ยอดศูนยหนาแยอดศูนยหนาและยอดศูนยหลังเสมอกัน ละยอดศูนยหลังเสมอกัน 
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5.  การควบคุมลมหายใจ Breath control 
 การควบคุมลมหายใจ ถือเปนปจจัยสำคัญในขั้นตอนการเล็ง หากผูยิงหายใจขณะทำการเล็งยิง 
หนาอกกระบังลมจะขยายตัวและยุบตัว ทำใหมีการขยับของปนในแนวต้ัง ผูยิงตองทำการกำหนด
จังหวะหายใจระหวางการเล็ง และกลั้นลมหายใจเล็กนอย การควบคุมลมหายใจผูยิงควรปฏิบัติดังนี้ 
 1. หายใจเขา หายใจออกปกติ และหยุดอยางเปนธรรมชาติ วงจรการหายใจ จะอยูที่ 4-5 
วินาที การหายใจเขาและหายใจออกนั้น จะหนวงเพียง 2 วินาที ฉะนั้นระหวางวงจรการหายใจ 
แตละครั้ง จะมีชวงอั้นอยูประมาณ 2-3 วินาที ซึ่งสามารถชวยใหเรากลั้นหายใจไดอยางเปนธรรมชาติ
โดยไมฝนไดราว ๆ 12-15 วินาที อยางไรก็ดี การกลั้นลมหายใจสูงสุดนั้นไมควรเกิน 8 - 10 วินาที 
 2. ควรทำการลั่นไกขณะกลั้นหายใจระหวางหวงการหายใจ หรือเมื่อเร่ิมตนกระบวนการ
ใหมอีกคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวะการควบคุมลมหายใจ ตอการยิง 1 เปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
  

จังหวะการควบคุมลมหายใจ ตอการยิงเปามากกวาหนึ่งเปาหมาย 
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6.  การล่ันไก Trigger manipulation 
 การล่ันไก คือการเดินไกโดยใชปลายนิ้วลั่นไกและกดลงไปยังไกปนเพื่อยิง ผูยิงจะตองปฏิบัติ
ดังน้ี 
 1. เพิ่มแรงกดไปยังหนาไกปนอยางราบเรียบโดยไมกระชาก ขณะชี้ปนไปยังเปาหมาย 
 2. เล็งไปยังเปาหมาย 
 3. ดำเนินการไลไกปนอยางราบเรียบจนกระทั่งกระสุนปนนั้นลั่นออกไป 
 4. การควบคุม ความน่ิง และความล่ืนไหลในการบีบหนาไกปนจะชวยยืนยันความถูกตอง
ของการจัดภาพศูนยปน 
 

7.  การเล็งตาม Follow-through 
 การเล็งตาม คือการคงไวซึ่งสติรับรูและการคงไวซึ่งทุกหลักการพ้ืนฐานกอนหนานี้  
เพื่อทำการปฏิบัติซ้ำในการยิงนัดตอ ๆ ไป 
 ผูยิงควรคงไวซึ่งหลักการปฏิบัติทุกประการ โดยคงสมาธิไวที่การจัดศูนยแมหลังการยิงไปแลว 
 คงไวซึ่งสติรับรู รวมถึงปจจัยการควบคุมอาวุธปนทั้งหมด ตลอดจนการยิงนัดถัด ๆ ไปตอง
มั่นคง และไมละสายตาการจัดภาพศูนยปน 
 

8.  การคืนรอบ Recovery 
 การคืนรอบ เปนขั้นตอนการปฏิบัติในการนำอาวุธเขาสูตำแหนงเดิมในการเล็งและรักษาไว
ซึ่งจุดเล็งเดิม 
 ผูยิงควรคืนตำแหนงอาวุธปนใหเร็วที่สุดเทาที่สามารถกระทำได โดยสามารถปฏิบัติไดดังนี้ 
 1. ใหแรงสะทอนปนซับมาโดยตรงมายังหัวไหล 
 2. กลับเขาสูสภาวะพรอมยิงตามหลักการปฏิบัติทันทีเพื่อเตรียมยิงอาวุธปนในนัดถัดไป 

 
 Instructor Note 

- ฝก ฝก ฝก และฝก เทานั้น 



136

หัวขอที่ 7 ทาพรอมใชอาวุธ 
 การฝกทาพรอมใชอาวุธ ผูยิงจะตองระลึกถึงหลักการพ้ืนฐาน 8 ประการ อยูตลอดเวลา 
เพราะการที่ผูยิงจะเลือกใชทาพรอมใชอาวุธนั้น จะตองมีความพรอมสำหรับการใชอาวุธปนจริง ๆ 
 ทาพรอมต่ำ (Low Ready) 
 
 
 
 
 
  
 เปนทาพักปนเตรียมพรอมตอสูในระยะประชิดซ่ึงผานขั้นตอนการตอสูหรือขั้นตอนการชักปน
ออกจากซองปน (Drawing Pistol From Holster) 
 ทาพรอมสูง (High compressed ready position) 
 

 

 
 
 
 
 เปนทาพักปนพรอมตอสูในระยะประชิดซ่ึงใชในการตรวจคนอาคาร 

ทา Position Sul 
 Position Sul เปนภาษาโปรตุเกสแปลวา “ทิศใต” เปนทาเตรียมพรอมในการใชอาวุธปน 
ที่นิยมมากทาหนึ่งในชวงหลายปที่ผานมาผูที่คิดคนทานี้คือ นาย Alan Brosnan แหง TEES (Tactical 
energetic entry system, เปนสถาบันเอกชนแหงหนึ่งที่สอนใหกับเจาหนาที่ของรัฐบาลสหรัฐ เชน 
หนวย SWAT และ หนวยปฏิบัติการพิเศษ) และ นาย Max F. Joseph แหง TFTT (Tactical 
firearms training team, เปนสถาบันเอกชนอีกแหงหนึ่งท่ีสอนใหกับเจาหนาที่ของรัฐบาลสหรัฐ เชน 
หนวย SWAT และ หนวยปฏิบัติการพิเศษ เชนกัน) เปนทาพักปนท่ีนิยมใชในการประกอบทีมของ
หนวยปฏิบัติการพิเศษ 
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หัวขอที่ 8 การตรวจการณ (Scanning) 
 เมื่อยิงเสร็จ “อยาเพ่ิงลดปนลงทันที” ใหตรวจการณดูเปาหมายกอนวายังคงเปนภัยคุกคาม
อยูหรือไม ในการยิงตอสูเราตองตรวจดูใหแนใจวาสามารถหยุดยั้งภัยคุกคามเบื้องหนาไดแลวและยัง
ตองระวังวาอาจมีภัยคุกคามใหม การตรวจการณกระทำเพ่ือเตรียมความพรอมจะตอสูกับภัยคุกคาม
อยางตอเน่ือง จึงตองตรวจสอบโดยใชสายตา 3 สวนดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 1. ตรวจเปาหมาย - ละสายตาจากภาพศูนยปน ไปที่เปาหมาย ตรวจสอบภัยคุกคามเบื้องหนา 
        
 
 
 
 
 
 
 2. ตรวจปน - ใชสายตาตรวจดูอาวุธปน วาอยูในสภาพที่พรอมใชงานหรือไม เกิดปญหา
ติดขัด หรือกระสุนปนหมดหรือไม หากตรวจพบใหทำการแกไข หรือบรรจุกระสุนปนใหมโดยทันที 
        
 
 
 
 
 
 
 3. ตรวจพื้นที่ - ดูพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัย 

Instructor Note 
- การตรวจการณเปนการตรวจสอบภัยคุกคาม และความพรอมของอาวุธของเจาหนาท่ี จึงตอง
กำชับผูเขารับการฝกใหปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน 
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หัวขอที่ 9 การชักอาวุธปนออกจากซองปน (Drawing Pistol From Holster) 
 การชักอาวุธปนออกจากซองเปนเทคนิคท่ีตองอาศัยการฝกฝนใหเกิดความชำนาญและ
รวดเร็ว แบงกระบวนการปฏิบัติเปน 4 ขั้นตอน (Four step process) ดังนี้ 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
            
                 
 
                 
 
 
 
 
 
  
 

ตำแหนงที่ 1 (Position 1) ใชมือขางที่ถนัดเปด
ซองพก ปลดล็อกซองปน พรอมจับดามปนให
กระชับ ยกอาวุธปนออกจากซองปน พรอมยกมือ
ขางที่ไมถนัดซึ่งใชสำหรับประคองปนใหอยูระดับ
หนาอก 

ตำแหนงที่ 2 (Position 2) ยกอาวุธปนขึ้นมา
แบบต้ังตรงจนพนจากซองปน อยาสะบัดลำตัว
หรื อส า ยหั ว ไหล แขนควร เป นส วน เดี ย วที่
เคลื่อนไหว 

ตำแหนงที่ 3 (Position 3) เคลื่อนอาวุธปนมา
จนกระทั่งปากกระบอกปน ชี้ไปยังเปาหมาย ใช
มือขางที่ไมถนัดประคองมือขางที่ถือปนไวบริเวณ
กึ่งกลางหนาอก โดยใหอาวุธปนอยูใกลกับสายตา
ใหมากที่สุด จับปนใหถูกตองดวยมือทั้งสองขาง 

ตำแหนงที่ 4 (Position 4) เหยียดแขนและดัน
อาวุธปนออกไปขางหนา สายตาจับไปที่ศูนยปน 
 

Instructor Note 
- ในการฝกชักอาวุธปนออกจากซอง ใหผูรับการฝกปฏิบัติอยางชา ๆ แตตอเน่ือง เพ่ือให 
กลามเน้ือจดจำการปฏิบัติ โดยเนนในเรื่องของหลักการยิงปนพื้นฐาน 8 ประการ 
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หัวขอที่ 10 เทคนิคการใชอาวุธปนประจำกาย (Marksmanship Techniques) 
การยิงทีละนัด (Single Shot) 

 เล็งเปาหมาย Sight picture 
 เหนี่ยวไก Trigger press 
 เล็งเปาหมาย Sight picture 

การเล็งยิงตอเนื่อง (Controlled Pair) 
 เล็งเปาหมาย Sight picture 
 เหนี่ยวไก Trigger press 
 เล็งเปาหมาย Sight picture 
 เหนี่ยวไก Trigger press 
 เล็งเปาหมาย Sight picture 
 

การยิงซอน (Double Tap) 
 การยิงซอนเปนการยิงซ้ำสองนัดในหวงติดตอกันทันที เพ่ิมขีดความสามารถในการยับยั้ง 
เปาหมายคุกคาม 
 1. ผูยิงตองปฏิบัติตามหลกัพื้นฐานทั้ง 8 ประการ แตการยิงนัดท่ีสองซ้ำในทันทีตองใชเวลา
ในการจัดศูนยยิงในชั่วพริบตาเทานั้น และคงไวซึ่งการคืนตำแหนงและการตามเปาหมายเชนเดิม 
 2. การเล็งยิงตอเนื่องสองนัด (Controlled Pair) ของผูยิงคนหนึ่ง อาจเปนการยิงซอน 
(Double Tap) ของผูยิงอีกผูหนึ่งก็ได 
 

การยิงยับยั้ง (Failure Drill) 
 การยิงยับยั้งจะกระทำก็ตอเมื่อภัยคุกคามน้ันสวมเกราะกันกระสุน หรือเปนการยิงซอน  
3 นัด เมื่อเปาหมายถูกยิงดวยการยิงตอเนื่อง 2 นัด เขาที่ลำตัวแลว แตการคุกคามยังไมหยุดยั้ง  
จึงทำการยิงนัดที่ 3 เขาที่ตำแหนงที่สามารถหยุดยั้งภัยคุกคามได เชน กระดูกเชิงกราน, ศีรษะ 
 

การลำดับเปาหมาย (Target Indexing) 
 เมื่อตองทำการยิงเปาหมายมากกวาหนึ่ง ผูยิงควรรูจักการเรียงลำดับเปาหมาย จากเปาหมาย
หนึ่งไปสูอีกเปาหมายหนึ่ง 
 การลำดับ คือ การเคลื่อนอาวุธปนจากเปาหมายหนึ่งไปสูอีกเปาหมายหนึ่ง 
 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการลำดับเปาหมาย ผูยิงควรใชแรงสะทอนในการชวย
เคลื่อนที่จากเปาหมายหนึ่งสูอีกเปาหมายหนึ่ง 
 หลีกเลี่ยงการยึดติดกับเปาหมายเดิม (การจองเปาหมายเพื่อดูปฏิกิริยา) 
 ยิงซอนไปท่ีเปาหมาย และเคลื่อนไปยังเปาหมายตอไปโดยไมลังเล 
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หัวขอที่ 11 ทักษะการใชอาวุธปนทางยุทธวิธี 
การหันยิง (Static Turn) 
 บางสถานการณภัยคุกคามไมไดอยูตรงหนา แตอาจจะอยูดานซาย ขวา ดานหลังทางซาย 
หรือดานหลังทางขวา การยับยั้งภัยคุกคามก็ตองกระทำไดอยางมีประสิทธิภาพเชนกัน การปฏิบัติใน
การฝกตองปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การยิงระหวางเคลื่อนที่ (Move) 
 บางสถานการณเจาหนาที่ตำรวจจะตองตอสูและติดตามคนรายอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถ
จับกุมคนรายใหได หรือบางครั้งจำเปนตองถอนตัวจากสถานการณนั้น ๆ การเคลื่อนที่ติดตาม  
หรือถอนตัวจึงจำเปนตองปลอดภัยดวยเชนกัน ฉะนั้นการฝกยิงปนระหวางการเคลื่อนที่ที่ถูกตอง
แมนยำ จึงมีความจำเปน เพราะขณะเคล่ือนท่ีความสามารถในการยิงจะต่ำกวาปกติ และตัวผูยิง 
จะเปนเปาใหฝายตรงขามเห็นไดชัด การยิงระหวางการเคลื่อนที่ มีรูปแบบและหลักการ ดังนี้ 
 1. การยิงระหวางการเคล่ือนท่ีไปขางหนา–ผูยิงปฏิบัติตามหลักการยิงปนพ้ืนฐานท้ัง  
8 ประการ จัดรางกายทอนบนใหไดสมดุลและน่ิงใหมากท่ีสุด รางกายทอนลางใหมีความยืดหยุน  
ในระหวางการเคลื่อนที่ ในการกาวเดินเพื่อเคล่ือนที่ใหใชสนเทาสัมผัสพ้ืนกอน  
 2. การยิงระหวางการเคล่ือนท่ีถอยกลับขางหลัง–ปฏิบัติโดยใชหลักการเดียวกับการ
เคลื่อนที่ไปขางหนา โดยในการกาวเดินเพื่อเคล่ือนที่ใหใชปลายเทาสัมผัสพ้ืนกอน 
 3. การยิงดานขางระหวางการเคลื่อนที่ – ใหผูยิงนึกภาพของการเคลื่อนไหวของรถถัง  
โดยแยกรางกายทอนบนและทอนลาง รางกายทอนบนเปรียบเสมือนปอมปนสามารถเคลื่อนไหวได 
ทุกทิศทาง รางกายทอนลางเปรียบเสมือนตัวรถถังท่ีกำลังเคลื่อนที่ 

1. หันใบหนาไปมอง (face) 2. หันรางกายไปทางภัยคุกคาม 

(body) ในการหันใหใชสนเทา

ของเทาดานที่จะหันเปนจุดหมุน 

3. ชักปนยิง (gun) 
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การลดเปาหมาย 
 การตอสูกับคนรายบางครั้งเจาหนาที่ตำรวจจะตองมีเทคนิคในการพรางหรือลวงใหคนราย
เขาใจผิด ซึ่งเปาหมายของตัวเจาหนาที่ ซึ่งจะทำใหเจาหนาท่ีรอดพนจากภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึนได  
เชน การหาท่ีกำบัง การลดเปาหมาย การยายที่อยู เปนตน ฉะน้ัน การฝกยิงปนที่ตอสูกับคนรายแลว
ลดเปาหมาย จึงเปนเทคนิคอยางหนึ่งที่จำเปน 
 
ทานั่งคุกเขายิง (Kneeling Position) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
การยิงหลังที่กำบัง 
 ที่กำบังจะตองเปนส่ิงที่ปองกันจากอาวุธปนของคนราย เม่ือทำการยิงจากท่ีกำบังน้ันตำรวจ
ผูยิงจะตองตัดสินใจกอนวาจะใชทาทางยิงใดใหเหมาะสมกับกำบังที่มีอยู แลวจึงจัดทาทางการยิง 
พยายามใหสวนศีรษะหรือรางกายที่ใชในการยิง ใหออกนอกพนที่กำบังเทาที่จำเปนเทานั้น 
 

Step back คือการน่ังคุกเขายิงดวยการกาวเทา
ขางที่ถนัดหรือไมถนัด เทาใดเทาหน่ึงไปดานหลัง 
โดยนั่งคุกเขาสูง แลวทำการยิง 

Step forward คือการน่ังคุกเขายิงดวยการกาว
เทาขางที่ถนัดหรือไมถนัด เทาใดเทาหน่ึงไปขาง
หนา โดยนั่งคุกเขาสูง แลวทำการยิง 

Instructor Note 
- กำชับใหผูเขารับการฝกอบรมทำซ้ำหลายๆ ครั้งจนเกิดความเคยชิน 
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หัวขอที่ 12 การแกไขอาวุธปนพกกึ่งอัตโนมัติ ติดขัด 
การแกไขอาวุธปนติดขัด (Weapons Malfunction) 
 - กระสุนเขารังเพลิงไมเรียบรอย (Failure to Battery) กระสุนปอนในรังเพลิงไมสนิท, 
สปริงรีคอยลลา, กระสุนปนไมไดมาตรฐาน 
 - กระสุนดาน/ไมเขารังเพลิง (Failure to Fire/Feed) ไมมีกระสุนปนในรังเพลิง, 
กระสุนเกา-ดาน, เข็มแทงชนวนหัก 
 - ปลอกกระสุนปนติดคาชองคัดปลอก (Stove pipe) อาวุธปนขาดการหลอล่ืน หรือ
สกปรก หรืออาจเกิดขึ้นจากกระสุนปนที่ลั่นไปมีแรงดันในรังเพลิงไมพอจะผลักลูกเลื่อน-สไลดไปไดสุด
ทาง, จับปนไมดี, ขาจับหรือขาเตะปลอกเสียหาย 
 - กระสุนปอนซอนกัน (Double Feed) ดึงลำเลื่อนผิดวิธี, รังเพลิงสกปรก, กระสุนปนไม
ไดมาตรฐาน, การคัดปลอกเสียหาย หรือซองกระสุนปนชำรุด 
หลักการแกไข 

มองที่อาวุธปนการมองจะทำใหผูยิงรูวาอาวุธปนเกิด
ปญหาติดขัดในลักษณะใด 

การตบท่ีสนของซองกระสุนปน (TAP) เพื่อใหซอง
กระสุนปนเขาสูตำแหนงท่ีถูกตอง 

การดึงลำเล่ือน (RACK) เพื่อใหลำเล่ือนทำหนาที่ดึงกระสุนปนหรือปลอกกระสุนปนออกจากรังเพลิง
หรือดันกระสุนปนเขารังเพลิง 

การยิง (BANG) 
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กระสุนเขารังเพลิงไมเรียบรอย (Failure to Battery) 
 ลักษณะ - ลำเลื่อนปดไมสนิท 
 สาเหตุ - กระสุนปอนในรังเพลิงไมสนิท, สปริงรีคอยลลา, กระสุนปนไมไดมาตรฐาน 
การแกไข 1. สายตายังคงจับจองไปท่ีภัยคุกคาม 
 2. ใชสนมือตบไปท่ีดานทายของลำเล่ือน เพื่อใหลำเลื่อนปดสนิท หรือ ตบที่สนซองกระสุน
ปน (TAP) จากนั้นดึงลำเลื่อน (RACK) แลวทำการยิง (BANG) 
ไมสามารถปอนกระสุนปนได (Failure to Fire) 
 
 
 
 
 
 ลักษณะ -  เข็มแทงชนวนพุงกระแทกแตปนไมลั่น 
 สาเหตุ  -  เพราะวา ซองกระสุนปนบรรจุไมดี ซองกระสุนปนลน มีเศษหรือวัตถุผิดปกติอยู
ในซองกระสุนปน 
 
 
 
 
อาวุธปนไมสามารถยิงได (Failure to Fire) 
 ลักษณะ - เข็มแทงชนวนพุงกระแทกแตปนไมลั่น 
 สาเหตุ - ไมมีกระสุนปนในรังเพลิง, กระสุนเกา-ดาน, เข็มแทงชนวนหัก 
 
การแกไข 1. สายตายังคงจับจองไปท่ีภัยคุกคาม 
 2. ใชสนมือตบไปท่ีดานทายของลำเล่ือน เพื่อใหลำเล่ือนปดสนิท หรือตบท่ีสนซองกระสุน
ปน (TAP) จากนั้นดึงลำเลื่อน (RACK) แลวทำการยิง (BANG) 
ปลอกกระสุนปนติดคาชองคัดปลอก (Stove pipe) 
 
 
 
 
 
 ลักษณะ - ปลอกกระสุนปนเปลาติดคากับชองคัดปลอก ทำใหสไลดไมสามารถเดินหนา 
เพื่อเขาสูวงจรปฏิบัติการของอาวุธปนตอไปได 
 สาเหตุ - อาวุธปนขาดการหลอลื่น หรือสกปรก หรืออาจเกิดข้ึนจากกระสุนปนที่ลั่นไปมี 
แรงดันในรังเพลิงไมพอจะผลักลูกเลื่อน-สไลดไปไดสุดทาง, จับปนไมดี, ขาจับหรือขาเตะปลอกเสียหาย 
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การแกไข 1. สายตายังคงจับจองไปท่ีภัยคุกคาม 
 2. ใชสนมือตบไปท่ีดานทายของลำเล่ือน เพื่อใหลำเล่ือนปดสนิท หรือตบท่ีสนซองกระสุน
ปน (TAP) จากนั้นดึงลำเลื่อน (RACK) แลวทำการยิง (BANG) 
 3. อีกวิธีหนึ่งในการแกไขอาการคัดปลอกคาลำเล่ือน คือ กวาดมือดึงปลอกกระสุนปนที่ 
ติดคาปลอกออกซ่ึงเปนวิธีที่ไดผลเสมอและงายท่ีจะทำการฝก อีกทั้งยังเปนวิธีที่รวดเร็ว ตอเน่ืองและ 
เรียบงาย 
 
 
 
 
 
 
กระสุนปอนซอนกัน (Double Feed) 
 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะ - ลำเล่ือนปนว่ิงกลับไปไมสุด เม่ือตรวจสอบพบวาอาวุธปนปอนกระสุนปนซอนใน 
ขณะที่มีกระสุนปนอยูในรังเพลิงอยูแลว ทำใหหัวกระสุนปนนัดหนึ่งไปจออยูที่จานทายกระสุนปนในรังเพลิง 
 สาเหตุ - ดึงลำเลื่อนผิดวิธี, รังเพลิงสกปรก, กระสุนปนไมไดมาตรฐาน, การคัดปลอกเสีย
หาย หรือซองกระสุนปนชำรุด 
การแกไข 1. สายตายังคงจับจองไปท่ีภัยคุกคาม 
 2. ใชสนมือตบไปที่ดานทายของลำเลื่อนปน เพ่ือใหลำเล่ือนปดสนิท หรือ ตบที่สนซอง
กระสุนปน (TAP) จากนั้นดึงลำเลื่อน (RACK) แลวทำการยิง (BANG) ถาหากอาวุธปนยังคงยิงตอไมได 
ใหหาที่กำบัง 
 3. คางลำเลื่อนปน จากนั้นกดปุมปลดซองกระสุนปน ทิ้งซองกระสุนปนตกลงพ้ืน 
 4. ใชมือท้ังสองขางดึงลำเลื่อนแรง ๆ เคลียรรังเพลิง กระทำตามสมควร (อยาลืมใหแนใจ
วาปนตั้งอยูในแนวดิ่ง) 
 5. บรรจุซองกระสุนปนใหมเขาไป 
 6. ดึงลำเลื่อนปน (RACK) แลวทำการยิง (BANG) 
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หัวขอที่ 13 ทักษะการใชอาวุธปนในสภาวะแสงต่ำหรือกลางคืน  
(Low Light / Night Marksmanship) 

 คนตาบอดยิงปน เปนตัวอยางซ่ึงยกข้ึนบอยในโรงเรียนกฎหมาย เกี่ยวกับความสะเพราของ
ผูใชอาวุธปนหรือความประมาทในการใชอาวุธปน ในชวงมืดมิดยามค่ำคืนถึงแมบุคคลใดจะมีสายตา
ปกติทุกอยาง หากใชอาวุธปนยิงในภาวะดังกลาวมีความเส่ียงสูงท่ีจะยิงไปถูกผูบริสุทธิ์ และเปนคดีขึ้น
ศาลตัดสินลงโทษมาแลวจำนวนมากทุกป นี้จึงเปนเหตุผลวาทำไมจึงเริ่มมีการใชอุปกรณสองสวาง
ประกอบการยิงปนในภาวะแสงต่ำตั้งแตชวงคริสตศตวรรษที่ 19  
 1. การยิงปนในภาวะแสงต่ำน้ันท่ีสำคัญที่สุด คือ การแยกแยะเปาหมาย ใหไดกอนวาเปน
ภยัคุกคามหรือไม 
 2. ไมควรเปดไฟฉายไวนานโดยไมจำเปนซึ่งเปนการเปดเผยตัวเราเองเปนการเสี่ยง
อันตรายอยางมาก การเคล่ือนท่ีควรอาศัยความมืดเปนฉากกำบัง ดังนั้นเม่ือเปดไฟฉายเพ่ือแยกแยะ 
ภัยคุกคามเบ้ืองหนาแลวควรรีบปดไฟและเปล่ียนตำแหนงตัวเอง ในขณะเคลื่อนที่ควรปดไฟเพ่ือไมให
ภัยคุกคามมองเห็นตำแหนงของเราได 
 3. แสงสีขาว (White light) = สามารถทำใหแยกแยะเปาหมายไดดีกวาแสงสีอื่น  
 
การใชไฟฉายสองสวางแสงสีขาว ทำใหมีขอไดเปรียบหลายประการ 
 - อุปกรณดังกลาวมีขายท่ัวไป หาไดไมยาก ราคาไมแพง และดูแลรักษางาย 
 - ชวยยืนยันผูตองสงสัย หรือภัยคุกคาม 
 - ชวยเพิ่มความระมัดระวังในสถานการณ 
 - แสงสวางสีขาวชวยใหผูตองสงสัยตาพราชั่วขณะได 
 - ชวยใหมองศูนยเล็งของอาวุธปนไดงายขึ้น 
ขอเสียของการใชไฟฉายแสงสีขาว 
 - แสงสองสวางอาจเผยตำแหนงของเรากับฝายตรงขามได ฝายตรงขามอาจใชแสงเปนจุด
อางอิงในการยิงเขาใส 
 - การใชแสงสองสวางผิดที่หรือโดยไมตั้งใจ อาจทำใหถูกตรวจพบไดทันทีและทำใหปฏิบัติการ
ทั้งหมดลมเหลว 
 - บางครั้งลักษณะของไฟฉายที่ใช อาจทำใหการจับปนนั้นไมมั่นคงเหมือนการยิงปนในชวง
เวลากลางวัน ทำใหสงผลตอความแมนยำ 



146

Harries technique หรือ Crossed wrist technique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เปนรูปแบบท่ีนิยมใชกันมากและมีประสิทธิภาพสูง ทำโดยถือปนดวยมือขางถนัด  
สวนไฟฉายถือดวยมือขางไมถนัด กำดามไฟฉายเอาดานทายกระบอกไฟฉายอยูดานหัวแมมือ ไขวมือ 
ทั้งสองขางเอาหลังมือชนกัน ควบคุมเปด-ปดไฟฉายดวยนิ้วหัวแมมือของมอืขางที่ถือไฟฉาย 

 
F.B.I. modified technique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มือขางท่ีถือไฟฉายกำดามไฟฉายควบคุมปุมเปด-ปดดวยนิ้วหัวแมมือ ยื่นมือที่ถือไฟฉายออก
หางตัวออกไปโดยใหยื่นไปขางหนาเล็กนอย เพื่อแสงไฟจะไดไมฉายถูกตัวผูถือไฟฉายเอง ตำแหนง
ไฟฉายอาจยายท่ีไปไดหลายตำแหนงทั้งบน ลาง ขวาหรือซาย 
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คูมือการฝกหลักสูตรการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี 
(Tactical Combat & Casualty Care : TCCC) 

 
  ในการปฏิบัติงานทางยุทธวิธีนั้น  นอกจากจะตองมีความรูความสามารถในการปองกัน
ตนเอง  และทักษะการตอสูปองกันตัวแลว การมีความรูในดานการปฐมพยาบาลก็เปนอีกทักษะหน่ึง 
ที่มีความสำคัญ และจำเปนในการปฏิบัติหนาท่ี  เพราะเจาหนาท่ีไมอาจรูไดวาในแตละภารกิจจะตอง
เผชิญเหตุในลักษณะใดบาง  ถึงแมไดพยายามตอสูปองกันอยางเต็มท่ีแลว  หากเกิดการบาดเจ็บขึ้น
ขณะปฏิบัติหนาท่ี การท่ีเจาหนาท่ีมีความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลจะสามารถชวยเหลือตนเองและ 
ผูอื่นได อยางไรก็ตามในสถานการณที่เปนอันตรายตอผูชวยเหลือและผูบาดเจ็บ อัตราการรอดชีวิตของ 
ผูบาดเจ็บขึ้นอยูกับวิธีการปฐมพยาบาลท่ีตองปฏิบัติอยางรวดเร็ว ถูกวิธีและปลอดภัย การปฐม
พยาบาลอยางไมถูกวิธีจะสงผลใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงมากข้ึน 
  ดังนั้น  การมีความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลที่ถูกวิธี จะชวยใหผูบาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิต
สูงขึ้น  ลดโอกาสเกิดความพิการ หรือสูญเสียกำลังพลได 
 
เปาหมายการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธ ี
  1.  เพื่อชวยเหลอืผูบาดเจ็บไดอยางรวดเร็ว ถูกวิธี และปลอดภัย 
  2.  เพื่อเปนการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บบรรเทาความเจ็บปวดทรมาน ชวยตอชีวิต
ใหผูที่ไดรับบาดเจ็บระหวางปฏิบัติหนาที่ 
  3.  เพื่อปองกันความพิการที่จะเกิดข้ึนตามมาภายหลัง 
 
หลักการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธ ี
  1.  การดูแลระหวางรบปะทะ 
   1.1 พยายามปองกันไมใหบาดเจ็บเพิ่ม   (ยิงโตตอบ, หาที่กำบัง, ปฐมพยาบาลตนเอง, 
เจาหนาที่ผูรวมปฏิบัติการเขาชวยเหลือ) 
   1.2  ปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บ 
    -   หามเลือด 
    -   ตรวจสัญญาณชีพ 
    -   เคลื่อนยายออกจากพื้นที่โดยเร็ว 
  2.  การดูแลในพื้นที่การปะทะ (พื้นที่ปลอดภัยในระดับหนึ่ง อาจจะยังมีภัยคุกคามเกิดขึ้นได) 
   2.1  ตรวจสอบสายรัดหามเลือด   
   2.2  สำรวจและประเมินอาการผูบาดเจ็บ  (ใชเทคนิค MABCs) 
   2.3  ปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บ 
    -   จัดทาเปดทางเดินหายใจ 
    -   จัดการบาดแผล 
    -   ตรวจสอบสัญญาณชีพ 
    -   เคลื่อนยายเพื่อสงรักษาตอ 
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  3.  การเคลื่อนยาย 
   3.1  เคลื่อนยายสูพื้นที่ปลอดภัย 
   3.2  ตรวจสอบและประเมินผูปวย 
    -  ตรวจสอบสายรัดหามเลือด 
    -  ตรวจสอบบาดแผลอื่น และทำแผล 
    -  เขาเฝอก 
   3.3  เคลื่อนยายเพื่อสงรักษาตอ 
- ขั้นตอนในการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี  
  1.  จัดการภาวะเลือดออกมากโดยทำการหามเลือดในบาดแผลที่ทำใหผูบาดเจ็บตอง 
เสียเลือดมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 แสดงวิธีการหามเลือด 
(อางถึง www.medicalantiques.com) 

 
  2. ประเมินระดับความรูสึกตัวโดยการเรียกชื่อ  สอบถามอาการ  หรือเขยาตัวผูบาดเจ็บ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 2 แสดงวิธีการประเมินระดับความรูสึก 
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  3.  ตรวจการหายใจ ตรวจชีพจร (ตาดู หูฟง มือจับ) พรอมประเมินสัญญาณชีพอื่นๆ  
(ความดันโลหิต  อุณหภูมิรางกาย) 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 3 แสดงวิธีการตรวจการหายใจและชีพจร 

(หากอยูระหวางปะทะใหเคลื่อนยายสูพื้นที่ปลอดภัยหรือที่กำบังทำซ้ำข้ันตอนที่  1 – 3) 
 

  4. ตรวจหาบาดแผลอ่ืนตามรางกาย โดยเริ่มตรวจจากศีรษะ  รางกายสวนบนดานหนา  
แขน ขา แลวพลกิตัวผูบาดเจ็บเพื่อตรวจหาแผลดานหลัง (หากผูบาดเจ็บอาการไมสาหัสมากและอยูใน
พื้นที่ปลอดภัยใหผูชวยเหลือทำแผลโดยเริ่มทำจากแผลที่ตรวจพบกอนหรือแผลที่เห็นวานาจะเปน
อันตรายสาหัสของผูบาดเจ็บ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

  5.  ตรวจสัญญาณชีพพรอมบันทึก  โดยสัญญาณชีพเริ่มตรวจจาก  การหายใจ  ชีพจร  
ความดันโลหิต  อุณหภูมิกาย ลักษณะสีผิว ระดับความรูสึกตัว  
  6.  รักษาความอบอุนรางกายโดยการหมผาใหผูบาดเจ็บ  หรือถาเปนไปไดใหอยูในพ้ืนที่ที่มี
อุณหภูมิเหมาะสม  ไมรอนเกินไป  ไมเย็นเกินไป 
  7.  เคลื่อนยายเพื่อสงตอ  โดยจะทำการเคลื่อนยายเพื่อนำผูบาดเจ็บไปอยูพื้นท่ีปลอดภัย  
หรือเคล่ือนยายเพื่อสงผูบาดเจ็บใหกับหนวยงานหรือบุคลากรทางการแพทยตอไป 
  จากเปาหมาย  หลักการ  และขั้นตอนในการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธีนั้น  จะเห็นไดวาหาก 
ผูชวยเหลือสามารถปฏิบัติไดจริง  จะชวยใหรักษาชีวิตผูบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย  
โดยในแตละข้ันตอนน้ันจะมีเทคนิคและรายละเอียดในการปฏิบัติแตกตาง กันไป  ซึ่งจะไดอธิบาย 
ในหัวขอตอๆ ไป 

1 

2 

3 

ภาพประกอบที่ 4 แสดงวิธีการตรวจหาบาดแผลตามรางกาย 
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1. กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน 
  การที่เจาหนาท่ีจะสามารถทำการปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บเพื่อใหมีความปลอดภัยมากย่ิงขึ้น  
และเพื่อรักษาชีวิตของผูบาดเจ็บนั้น  จำเปนอยางยิ่งที่เจาหนาที่จะตองมีความรูเกี่ยวกับ อวัยวะสวน
ประกอบและภาวะปกติของระบบรางกาย  ซึ่งจะไดอธิบายพอสังเขปดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 5 แสดงอวัยวะสวนประกอบของรางกายมนุษย 
(อางถึง www.e-learningsisaket.com) 

 
รางกายของมนุษยประกอบดวยระบบตางๆ 10 ระบบ  ดังนี้  
  1.  ระบบผิวหนังหรือระบบหอหุมรางกาย (Integumentary system) 
  2.  ระบบกระดูก (Skeletal system)  
  3.   ระบบกลามเนื้อ (Muscular system)   
  4.   ระบบยอยอาหาร (Digestive system)  
  5.   ระบบขับถายปสสาวะ (Urinary system)  
  6.  ระบบหายใจ (Respiratory system)  
  7.  ระบบไหลเวียนโลหิต (Vascular system)  
  8.    ระบบประสาท (Nervous system)  
  9.    ระบบสืบพันธุ (Reproductive system)  
  10.  ระบบตอมไรทอ (Endocrine system)  
  ทุกระบบจะทำงานประสานเชื่อมโยงกันทำใหมนุษยสามารถดำรงชีวิตอยูไดตามปกติ   
แตหากมีระบบใดระบบหนึ่งสูญเสียการทำงาน  จะสงผลใหรางกายของมนุษยไมสามารถดำรงชีวิต 
อยูไดตามปกติ  และจะแสดงอาการผิดปกติหรืออาการเจ็บปวยซึ่งเจาหนาที่จะตองประเมินอาการของ 
ผูบาดเจ็บกอนที่จะทำการปฐมพยาบาล 
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2. สัญญาณชีพ (Vital sign) 
  สัญญาณชีพ  เปนสิ่งที่บงบอกถึงความมีชีวิตของบุคคล ซึ่งประกอบดวยอุณหภูมิ ชีพจร 
(อัตราการเตนของหัวใจ) การหายใจและความดันโลหิต ทำใหสามารถประเมินอาการผิดปกติ 
ของรางกาย ความรุนแรงของการบาดเจ็บ  และความเรงดวนในการรักษา เพ่ือวางแผนและตัดสินใจ
ทำการปฐมพยาบาลตอไป 
  2.1 อุณหภูมิ (temperature) 
   อุณหภูมิของรางกายเปนความสมดุลระหวางความรอนท่ีรางกายสรางข้ึนกับความรอน
ที่สูญเสียไปจากรางกาย (การควบคุมอุณหภูมิ - Thermoregulation)  อุณหภูมิรางกายปกติ  
ระหวาง  36.5 -  37.5  องศาเซลเซียส 
    2.1.1 ภาวะผิดปกติของอุณหภูมิรางกาย 
     -  อุณหภูมิรางกายสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียส หรือที่เรียกวา  เปนไขโดย
แสดงอาการตัวรอน  หนาแดง  ตัวแดง  เหงื่อออก  ชีพจรเตนเร็ว  กระสับกระสาย   
     -  อุณหภูมิรางกายต่ำกวา 36.5  องศาเซลเซียส หรือที่เรียกวา  ภาวะ
อุณหภูมิรางกายต่ำกวาปกติ (Hypothermia)  ผูบาดเจ็บจะมีอาการหนาวส่ันผิวหนังซีดและเย็น 
ความดันโลหิตต่ำ ปสสาวะออกนอย สับสนมึนงง งวงซึม  
   2.1.2   วิธีการวัดอุณหภูมิรางกาย 
     -   ใชปรอท ที่เปนแทงแกว วัดทางปาก รักแร  ทางทวารหนัก 
     -   สำหรับการปฏิบัติงานทางยุทธวิธี  จะวัดอุณหภูมิโดยใชการสัมผัสตัว 
ผูบาดเจ็บ  เพื่อประเมินอุณหภูมิกายเบื้องตน  วามีความผิดปกติของอุณหภูมิกาย อยางไร  
  2.2 ชพีจรหรืออัตราการเตนของหัวใจ (Pulse) 
   เปนการหดและขยายตัวของหลอดเลือดแดงเปนจังหวะ  ในการสูบฉีดเลือดไป 
หลอเลี้ยงรางกายสงผลใหสามารถจับชีพจรไดตลอดเวลา 
   2.2.1  อัตราการเตนของชีพจรปกติ  ดังนี้ 
     -   ทารกแรกเกิด ถึง 1 เดือน อัตราการเตนของชีพจรประมาณ  120 - 160  ครั้ง/นาที 
     -   เด็กอายุ  1 - 12 ป อัตราการเตนของชีพจรประมาณ  80 – 120  ครั้ง/นาที 
     -   วัยรุน-วัยผูใหญ อัตราการเตนของชีพจรประมาณ  60 – 100  ครั้ง/นาที 
   2.2.2   ตำแหนงการจับชีพจร 
     -  ดานขางของคอ คลำไดชัดเจนจุดบริเวณมุมขากรรไกรลาง 
     -  ดานในของตนแขน 
     -  ขอมือดานในบริเวณกระดูกปลายแขนดานนอกหรือดานหัวแมมือ เปน
ตำแหนงที่นิยมจับชีพจรมากที่สุด เพราะเปนที่ที่จับไดงายและไมรบกวนผูปวย   
     -  บริเวณขาหนีบ 
     -  บริเวณหลังปุมกระดูกขอเทาดานในและบริเวณหลังเทาใหดูตามแนวกลาง
ตั้งแตหัวเขาลงไป ชีพจรที่จับไดจะอยูกลางหลังเทาระหวางนิ้วหัวแมเทากับนิ้วชี้   
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   2.2.3   วิธีปฏิบัติในการจับชีพจร 
     วางนิ้วชี้ และนิ้วกลาง วางลงบนตำแหนงตามขอ 2.2.2 โดยนับจำนวนครั้ง
ของการเตนใน 1 นาที เพื่อประเมินอาการของผูบาดเจ็บ 
  
 
 
 
 
       ตำแหนงชีพจรท่ีคอ         ตำแหนงชีพจรที่ทองแขนดานใน        ตำแหนงชีพจรที่ขอมือ                                       
 
 
 
 
 
   ตำแหนงชีพจรที่ขาหนีบ               ตำแหนงชีพจรที่หลังเทา   ตำแหนงชีพจรที่ขอเทาดานใน 

ภาพประกอบที่ 6 แสดงตำแหนงการจับชีพจร 
 

หมายเหตุ 
  -  หามใชนิ้วหัวแมมือในการจับชีพจร เนื่องจากนิ้วหัวแมมือมีหลอดเลือดฝอย  ซึ่งอาจ
ทำใหเจาหนาที่สับสนระหวางชีพจรของเจาหนาที่กับชีพจรของผูบาดเจ็บ 
 
  2.3  การหายใจ (Respiration)  
   เปนการนำเอาออกซิเจนเขาสูรางกายและนำคารบอนไดออกไซดออกจากรางกาย  
     สิ่งที่ตองสังเกตในการหายใจ  มีดังนี้ 
     -  อัตราการหายใจมีหนวยเปนครั้ง/นาที  โดยการหายใจเขาและออกนับเปน 
1 ครั้ง อัตราการหายใจปกติ มีดังนี้ 
     -   ทารกแรกเกิด อัตราการหายใจประมาณ  35 - 40  ครั้ง/นาที 
     -   เด็ก อัตราการหายใจประมาณ  20 - 30  ครั้ง/นาที 
     -   ผูใหญ อัตราการหายใจประมาณ  16 - 20  ครั้ง/นาที 
     - ลักษณะของการหายใจ สามารถสังเกตไดจากการเคล่ือนไหวของหนาอก  
หนาทอง โดยปกติลักษณะการหายใจจะมีจังหวะการหายใจเขาและหายใจออกสม่ำเสมอไมตองใชแรง
ไมมีเสียง และไมเจ็บปวด หากผูบาดเจ็บมีลักษณะการหายใจที่ตางไปจากนี้แสดงวามีความผิดปกติ 
  2.4 ความดันโลหิต (Blood pressure/ BP)  
   เปนแรงดันเลือดขณะท่ีหัวใจบีบตัว และคลายตัว ซึ่งมี 2 คาคือ 
   (1) คาความดันสูงสุด (Systolic pressure) เปนแรงดันเลือดขณะท่ีหัวใจบีบตัว   
ซึ่งมีคาปกติประมาณ 90 - 140 มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg.)   
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   (2) คาความดันต่ำสุด (Diastolic pressure) เปนแรงดันเลือดขณะท่ีหัวใจคลายตัว  
ซึ่งมีคาปกติประมาณ 60 – 90 มิลลิเมตรปรอท (mm.Hg.)   
   2.4.1  ภาวะความดันโลหิตผิดปกติ 
     -  ความดันโลหิตสูง (Hypertension) ความดันสูงกวาปกติวัดได 140/90 
mm.Hg.  
  อาการ ปวดศีรษะ บริเวณทายทอย ตาพรา หรือมองไมเห็น คล่ืนไส อาเจียน ชักและ 
หมดสติในที่สุด 
     -  ความดันโลหิตต่ำ (Hypotension) ความดันลดต่ำลงกวาปกติวัดได 
นอยกวา 90/60 mm.Hg 
  อาการ ออนเพลีย ไมมีแรง เหนื่อยงายกวาปกติ หนาซีด เหงื่อออก ตัวเย็น เปนลมหมดสติ 
 
 
 
 
    
 
 
ภาพประกอบที่ 7 แสดงการวัดความดันโลหิตโดยใชอุปกรณและการวัดความดันโลหิตโดยไมมีอุปกรณ 
 
   2.4.2  การวัดความดันโลหิตในสถานการณที่ไมมีเคร่ืองวัดความดันโลหิตจะสามารถ
ประเมินความดันโลหิตของผูบาดเจ็บจากการจับชีพจร  โดยมีคาประมาณ  ดังนี้ 
     - หากจับชีพจรพบที่หลังเทาหรือขอเทาดานใน  แสดงวา ผูบาดเจ็บมีความ
ดันโลหิตมากกวา 90 mm.Hg. 
     - หากจับชีพจรพบที่ขอมือ  แสดงวา ผูบาดเจ็บมีความดันโลหิตมากกวา 80 
mm.Hg. แตนอยกวา 90 mm.Hg.   
     - หากจับชีพจรพบตนแขนดานในหรือที่ขาหนีบ  แสดงวา ผูบาดเจ็บมีความ
ดันโลหิตมากกวา 70 mm.Hg. แตนอยกวา 80 mm.Hg. 
     - หากจับชีพจรพบที่ตนคอ  แสดงวา ผูบาดเจ็บมีความดันโลหิตมากกวา 60 
mm.Hg. แตนอยกวา 70 mm.Hg. 
 
หมายเหตุ 
  หากผูบาดเจ็บมีความดันโลหิตนอยกวา 60 mm.Hg. (จับชีพจรพบท่ีตนคอเทานั้น)   
แสดงวาเริ่มเขาสูภาวะช็อกซึ่งจะทำใหมีโอกาสเสียชีวิตมากยิ่งขึ้น  ผูชวยเหลือตองใหการปฐมพยาบาล
และรีบนำสงบุคลากรทางการแพทยโดยเร็วที่สุด  ระหวางนำสงตองประเมินสัญญาณชีพทุก 5 นาที  
รักษาความอบอุนรางกายของผูบาดเจ็บ  และชวยลดการเสียเลือดออกจากรางกายของผูบาดเจ็บใหได 
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3. วิธีปฐมพยาบาลเม่ือมีบาดแผลและการหามเลือด 
  สิ่งสำคัญลำดับแรกท่ีควรคำนึงถึงเม่ือมีการบาดเจ็บเกิดข้ึน คือ บาดแผล และการเสียเลือด
ดังนั้น  จึงตองทำการปฐมพยาบาลบาดแผลเกิดขึ้นและหามเลือดกอนสงตอผูบาดเจ็บไปยังบุคลากร
ทางการแพทย 
  3.1  ลักษณะของบาดแผลและวิธีการปฐมพยาบาล 
   1)  บาดแผลฟกช้ำหอเลือด วิธีการปฐมพยาบาลใหประคบดวยความเย็นทันทีภายใน 
24 ชั่วโมงแรกและใหประคบดวยความรอนภายใน 24 ชั่วโมงหลัง 
   2)  บาดแผลถลอก วิธีการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดบาดแผลถลอกสิ่งที่จะตามมาก็คือ  
มีเลือดออกซิบๆ ดังนั้นใหรีบทำการลางแผลทันที เพื่อปองกันการติดเชื้อและอักเสบของแผล 
   3)  บาดแผลฉีกขาด วิธีการปฐมพยาบาลลางบาดแผลและรอบบาดแผลดวย 
น้ำสะอาดและสบู ทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอมที่อยูในบาดแผลออก กดบาดแผล หามเลือดดวย 
ผาสะอาด ประมาณ 3-5 นาที ทำความสะอาดบาดแผลดวยน้ำยาฆาเชื้อและปดแผล ดวยผาปดแผล
สวนการดูแลบาดแผลฉีกขาดขนาดใหญควรรีบทำการหามเลือดและรีบนำสงโรงพยาบาล 
   4)  บาดแผลถูกแทง วิธีการปฐมพยาบาลใหทำการหามเลือดและรีบนำสง 
โรงพยาบาล ถามีวัตถุปกคาอยูหามดึงออก ใหใชผาสะอาดกดรอบแผลและใชผาพันไวกอน รีบนำตัวสง
โรงพยาบาลทันที 
   5)  บาดแผลอวัยวะถูกตัดขาด วิธีการปฐมพยาบาลใหทำการหามเลือดที่บาดแผล
และรีบนำสงโรงพยาบาล สวนอวัยวะท่ีถูกตัดขาดใหใสถุงพลาสติกที่สะอาดปดปากถุงใหแนนไมใหน้ำ
เขาแลวแชในถังน้ำแข็งแลวนำสงโรงพยาบาลพรอมผูปวย 
   6)  บาดแผลถูกยิง วิธีการปฐมพยาบาลใหทำการหามเลือดและรีบนำสงโรงพยาบาล
โดยทันที เนื่องจากมีการเสียเลือดคอนขางมาก 
   7)  บาดแผลถูกความรอน วิธีการปฐมพยาบาลใหรีบถอดหรือตัดเสื้อผาบริเวณท่ีถูก
ความรอนออก และรีบถอดเคร่ืองประดับเปดน้ำเย็นใหไหลผานบริเวณบาดแผล ใหทายาสำหรับแผล
ไฟไหมแลวปดดวยผาปดแผลสะอาด ถาแผลกวางและลึก หรือถูกอวัยวะสำคัญใหรีบนำสงโรงพยาบาล 
  3.2  การหามเลือด 
   การหามเลือดโดยท่ัวไปมี 2 วิธี คือ การใชมือกดหรือการใชผากดเพ่ือพันแผล  และ 
การใชสายรัดหามเลือด  ซึ่งแตละวิธีจะมีเทคนิควิธีการที่คอนขางเฉพาะจุด 
   1) การใชมือกดหรือการใชผากดเพื่อหามเลือด 
    การใชมือหรือนิ้วกดที่บาดแผลโดยตรงหรือสามารถกดที่เสนเลือดแดงใหญเหนือ
บาดแผลเพื่อทำใหหลอดเลือดที่ฉีกขาดถูกบีบใหตีบแคบ  ทำใหเลือดหยุดไหลหรือไหลนอยลง  
นอกจากน้ียังสามารถใชมือหรือนิ้วบีบปากแผลเขาหากันเพื่อทำใหเลือดหยุดไหล 
  หรือยกอวัยวะท่ีมีเลือดออกใหสูงกวาระดับหัวใจ และไมควรกดหรือพันแนนจนเกินไป
เพราะจะทำใหอวัยวะสวยปลายขาดเลือดได (ยกเวนกรณีที่หามเลือดโดยวิธีกดเสนเลือดแดงใหญ)  
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ในกรณีที่เลือดไมหยุดไหล  หามนำผาปดแผลท่ีพันไวเดิมออก โดยใหนำผาอีกช้ินมาปดแลวพันทับบน
ผาชิ้นแรกจนกวาเลือดจะหยุดไหล 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 8 แสดงการใชมือกดหรือการใชผากดเพ่ือหามเลือดและการกดเสนเลือดแดง 
(อางอิง cybersea.pattaya.go.th) 

 
   2) การใชสายรัดหามเลือด (Tourniquets : ทูนิเก) 
    การใชสายรัดหามเลือด (Tourniquet) มักใชในบาดแผลขนาดใหญ  เชน แขน – 
ขาขาด เสนเลือดแดงบริเวณแขน – ขาฉีกขาด  เมื่อทำการหามเลือดดวยวิธีใชมือกดหรือการใชผากด
ไมไดผล    
  ตำแหนงที่ควรรัดสายรัดหามเลือด  มี 2 ตำแหนงคือ 
  -   รัดไวเหนือบาดแผลประมาณ 1 ฝามือหรือ 5 ซม. เพราะตองการใหสวนที่ไมไดเสียหาย
นั้น มีเลือดไปเล้ียงไดปกติและตำแหนงของสายรัดหามเลือดไมควรอยูใกลกับขอตอกระดูกเขา หรือ
ศอกเพราะหากรัดตำแหนงดังกลาวจะไมสามารถสรางแรงกดเพียงพอที่จะหยุดเลือดได 
  -   รัดสายรัดหามเลือดใหสูงท่ีสุด เชน บริเวณตนแขนแตต่ำกวารักแร บริเวณตนขา 
แตต่ำกวาขาหนีบ วิธีนี้ใชเมื่อไมสามารถตรวจหาตำแหนงแผลท่ีถูกตองไดหรือเลือดไหลมากและไม
ตองการเสียเวลาสำรวจหาบาดแผล  
  เมื่อรัดสายรัดหามเลือดแลว ตองลงเวลาที่ใชสายรัดไวบนตัวผูบาดเจ็บดวยโดยใชสัญลักษณ
ตัว “T” เปนอักษรมาตรฐานสากล หมายถึง การหามเลือดดวยสายรัดหามเลือด โดยเขียนไวบน 
หนาผากของผูปวยและบันทึกเวลาท่ีทำการใชสายรัดหามเลือดดวย   ไมควรปดปกคลุมสายรัดหาม
เลือดดวยผาคลุมหรือผาหมจนมองไมเห็นเพราะบุคลากรทางการแพทยจะไดดูแลผูปวยไดอยางถูกตอง
และหามคลายสายรัดหามเลือดออกจนกวาจะไดรับการรักษาจากบุคลากรทางการแพทยเทานั้น 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 9 แสดงการใชสายรัดหามเลือด  
(อางอิง www.medical-dictionary.thefreedictionary.com) 
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4. การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ 
  ในการปฐมพยาบาลตองมีการประเมินอาการบาดเจ็บและตองใหการปฐมพยาบาลกอน
ทำการเคล่ือนยายผูบาดเจ็บ แตในสถานการณที่เสี่ยงอันตรายตอชีวิตทั้งของเจาหนาท่ีผูเขาชวยเหลือ
และผูบาดเจ็บตองทำการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บไปยังพื้นที่ปลอดภัยกอนทำการปฐมพยาบาล   
การเคล่ือนยายผูบาดเจ็บตองคำนึงถงึปจจัยที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
  (1) ลักษณะการบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นกับผูบาดเจ็บ 
  (2) ความแข็งแรงและความอดทนของผูที่ทำการแบกหรืออุม 
  (3) น้ำหนักของผูบาดเจ็บ 
  (4)  อุปสรรค หรือ สิ่งกีดขวางระหวางการลำเลียงผูบาดเจ็บ 
  (5) ลักษณะของภูมิประเทศ 
 
  การเคล่ือนยายผูบาดเจ็บตองไดรับการฝกฝนอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหเกิดความชำนาญและ 
มีความคลองตัวในการเคลื่อนยายไดถูกตองตามหลักวิธีการจะสามารถชวยชีวิตและปองกันความ 
พิการได 
 
  การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บดวยมือเปลามีดังน้ี  
  1.  การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บโดยผูชวยเหลือ 1 คนหรือทาอุมเดี่ยว (One-man 
Carries) : เปนการลำเลียงผูบาดเจ็บโดยใชผูชวยเหลือ 1 คน โดยแบงตามลักษณะทาอุมได ดังนี้ 
   1.1 ทาอุมแบกหรือทาอุมแบกแบบนักดับเพลิง (Fireman’s carry) เปนทาอุมที่
กระทำไดงายในการท่ีคนๆ หนึ่งจะเขาไปอุมหรือแบกคนอ่ืนทานี้เหมาะสำหรับผูบาดเจ็บที่หมดสติ 
หรือมีสติแตเดินไมได แตตองมีน้ำหนักนอยและไมมีการบาดเจ็บกระดูกสันหลัง สามารถอุมผูบาดเจ็บ
ไปไดในระยะไกลๆ 
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  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 10 แสดงการเคล่ือนยายผูบาดเจ็บดวยทาอุมแบก 

1. สอดแขนเขาใตรักแรของผูบาดเจ็บ 2. ดันตัวผูบาดเจ็บข้ึนนั่ง และพักหลังที่หนาขา
ของเจาหนาที่ 
 

3. พยุงตัวผูบาดเจ็บให
อยูในทายืน 

4. เจาหนาท่ีเคล่ือนตัว
มาดานหนาผูบาดเจ็บ 

5. พาดตัวผูบาดเจ็บขึ้น
บนไล 
 

6. เจาหนาที่ยกตัวผูบาดเจ็บข้ึน 
 

7. เจาหนาที่สามารถใชอาวุธคณะเคลื่อนที ่
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  1.2 ทาอุมพยุง (Supporting carry)  การใชทาน้ีผูบาดเจ็บรูสึกตัว จะตองเดินได หรือ
อยางนอยตองสามารถใชขาขางใดขางหนึ่งได โดยผูชวยเปรียบเสมือนไมค้ำยันให ทาอุมพยุงนี้สามารถ
ชวยเคลื่อนยายผูบาดเจ็บไปไดระยะไกล ๆ  
  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  ผูชวยเหลือเขายืนชิดผูบาดเจ็บ โดยเขาทางดานท่ีบาดเจ็บเสมอ   เชน  ผูบาดเจ็บไดรับ 
บาดเจ็บที่ขาขวา  ใหผูชวยเหลือเขาดานขวา  เอามือขวาของผูชวยเหลือจับขอมือขวาของผูบาดเจ็บ 
แลวดึงแขนมาพาดบาของผูชวยเหลือ สวนแขนซายผูชวยเหลือใหโอบรอบเอวผูบาดเจ็บ แลวใชมือดึง
ขอบกางเกง หรือเข็มขัดของผูบาดเจ็บ  เพ่ือพยุงเดินหรือ คอยๆ กระโดดขาเดียวไปเร่ือยๆ โดยการ
กาวเดินตองกาวเทาขางที่บาดเจ็บกอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 11 แสดงการเคล่ือนยายผูบาดเจ็บดวยทาอุมพยุง                                                                                       
 
  1.3  ทาอุมกอดหนา (Arms carry) การใชทานี้ผูบาดเจ็บรูสึกตัวหรือไมรูสึกตัวก็ได  แตไม
สามารถยืนและ/หรือขาสองขางไมสามารถใชได แตหามใชทานี้กับผูบาดเจ็บที่สงสัยวามีกระดูกสันหลังหัก 
กระดูกขาหัก และ/หรือกระดูกเชิงกรานหัก ทานี้มีประโยชนมากในการเคล่ือนยายผูบาดเจ็บในระยะ
ใกลๆ (ระยะทางไมเกิน 50 เมตร)    
  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  1)  ผูชวยเหลือสอดแขนขางหน่ึงไวบริเวณใตเขาของผูบาดเจ็บ สวนแขนอีกขางหนึ่งโอบ
แผนหลังของผูบาดเจ็บ  
  2)  ผูชวยเหลือยกผูบาดเจ็บใหอยูในระดับอก และถายเทน้ำหนักบนทอนแขนดานบน 
ของผูชวยเหลือ เพื่อจะทำใหลดความลาลงได 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 12 แสดงการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บดวยทาอุมกอดหนา 
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  1.4 ทาอุมกอดหลัง (Saddleback carry) ทานี้ใชกับผูบาดเจ็บที่รูสึกตัวเทานั้นเพราะ 
ผูบาดเจ็บตองสามารถกอดคอของผูชวยเหลือได 
  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  1)  ผูชวยเหลือยกผูบาดเจ็บข้ึนมาใหอยูในทายืน  
  2)  ผูชวยเหลือคอยๆ เคลื่อนตัวมาบริเวณดานขางตัวผูบาดเจ็บ กาวเทาไปขางหนา โดย 
หันหลังใหผูบาดเจ็บ ดึงแขนของผูบาดเจ็บมาพาดบาของผูชวยเหลือ  แลวผูชวยเหลือเคลื่อนตัวมาอยู
ดานหนาของผูบาดเจ็บ ผูชวยเหลือกมตัวไปดานหนาพรอมกับยกตัวผูบาดเจ็บใหข้ึนมาอยูบนหลัง  
แขนทั้งสองขางของผูชวยเหลือสอดใตเขาแตละขางของผูบาดเจ็บ  และใหแขนของผูบาดเจ็บโอบไว
รอบคอของผูชวยเหลือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 13 แสดงการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บดวยทาอุมกอดหลัง 
 
  1.5  อุมทาบหลัง (Pack-strap carry)  ทาอุมทาบหลังน้ีน้ำหนักของผูบาดเจ็บเกือบ
ทั้งหมดจะมาอยูที่บริเวณหลังของผูชวยเหลือ เหมาะสำหรับการเคล่ือนยายผูบาดเจ็บในระยะทาง 
ปานกลาง (50 – 300 เมตร) แตก็มีขอจำกัดในผูบาดเจ็บที่มีการบาดเจ็บบริเวณแขน เพราะทานี้  
ผูชวยเหลือจะตองจับแขนของผูบาดเจ็บไวตลอด  และหามใชทานี้กับผูบาดเจ็บที่สงสัยวามีกระดูกแขน 
ขา กระดูกสันหลัง หรือกระดูกเชิงกรานหัก 
  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  1) ผูชวยเหลือยกผูบาดเจ็บจากพื้นใหอยูในทายืน แลวใชแขนพยุงตัวผูบาดเจ็บใหอยู 
ดานขางตัวผูชวยเหลือ จากนั้นยกแขนทั้งสองขางของผูบาดเจ็บใหอยูเหนือศีรษะ และใหแขนพาดลง
บนบาของผูชวยเหลือ 
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  2) ผูชวยเหลือเลื่อนตัวมาท่ีดานหนาของผูบาดเจ็บ ในเวลาเดียวกันพยุงตัวผูบาดเจ็บไว 
โดยใหน้ำหนักตัวของผูบาดเจ็บอยูบริเวณหลังของผูชวยเหลือ จากนั้นผูชวยเหลือจับขอมือของผูบาด
เจ็บโดยใหแขนทั้งสองขางของผูบาดเจ็บอยูในตำแหนงท่ีพาดบาของผูชวยเหลือ 
  3) ผูชวยเหลือกมตัวไปดานหนา พรอมกับยกผูบาดเจ็บใหสูงขึ้นมา โดยใหน้ำหนักตัว 
ของผูบาดเจ็บมาพักอยูที่บริเวณหลังของผูชวยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 14 แสดงการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บดวยทาอุมทาบหลัง 

 
  2.  ทาอุมคู (Two – Man Carries) : จะใชการเคล่ือนยายผูบาดเจ็บดวยวิธีนี้ ตอเมื่อมี
ความเปนไปได เพราะจะทำใหผูบาดเจ็บรูสึกสบาย และจะชวยใหอาการบาดเจ็บไมรุนแรงเพ่ิมขึ้นกวา
เดิม อีกทั้งลดความเหนื่อยหลาของผูชวยเหลือดวย ทาอุมแบงตามลักษณะ ดังนี้ 
   2.1 ทาอุมคูพยุง (Two – Man Supporting Carry) ทาอุมคูพยุงนี้สามารถเคลื่อนยาย
ผูบาดเจ็บไดท้ังผูที่รูสึกตัวดี และผูบาดเจ็บท่ีหมดสติ ถาผูบาดเจ็บมีความสูงกวาผูชวยเหลือผูชวยเหลือ
อาจจะตองยกขาท้ังสองขางของผูบาดเจ็บ แลวใหผูบาดเจ็บพักอยูบนแขนของผูชวยเหลือทั้งสอง 
  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
    1) ผูชวยเหลือท้ังสองชวยเหลือใหผูบาดเจ็บยืนขึ้นโดยเอาแขนผูบาดเจ็บมาพาด
บาของผูชวยเหลือคนละขางและจับใหมั่นคง  อีกมือหนึ่งของผูชวยเหลือใหโอบพยุงรอบเอวโดยจับที่
ขอบกางเกง หรือเข็มขัดของผูบาดเจ็บ  
    2) ในการกาวเดินผูชวยเหลือ 1 คน จะตองมีผูออกคำส่ัง เพื่อใหเกิดความ 
พรอมเพรียงในการเดิน 
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ภาพประกอบที่ 16 แสดงการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บดวยทาอุมคูกอดหนา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 15 แสดงการเคล่ือนยายผูบาดเจ็บดวยทาอุมคูพยุง 
 

  2.2  ทาอุมคูกอดหนา (Two – Man Arms Carry) ทานี้เหมาะสำหรับการเคลื่อนยาย 
ผูบาดเจ็บท่ีตองใชระยะทางปานกลาง (50 – 300 เมตร) เพื่อที่จะนำผูบาดเจ็บเคล่ือนยายดวยเปล 
ตอไป ทาอุมคูกอดหนาเปนทาที่ปลอดภัยในการใชเคล่ือนยายผูบาดเจ็บที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหลัง
ได สิ่งที่สามารถทำไดก็คือ ผูชวยเหลือทั้งสองคนจะตองระมัดระวังบริเวณศีรษะและขาของผูบาดเจ็บ
ใหอยูในแนวเสนตรงไว 
  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  1)  จัดทาผูปวยใหอยูในทานอนหงาย โดยใหผูชวยเหลือทั้ง 2 คน มาอยูดานขางของ 
ผูบาดเจ็บ  โดยใหผูชวยเหลือทั้ง 2 คน  นั่งบนสนเทาและชันเขาขางเดียวกัน  
  2)  ผูชวยเหลือคนท่ี 1 ใหสอดแขนเขาไปใตตัวผูบาดเจ็บใหอยูในตำแหนงตนคอ และหลัง
ของผูบาดเจ็บ  ในสวนของผูชวยเหลือคนท่ี 2 ใหสอดแขนเขาไปใตตัวผูบาดเจ็บในตำแหนงสะโพก 
และใตเขา จากน้ันยกตัวผูบาดเจ็บขึ้นมาวางพักไวบนเขาของผูชวยเหลือทั้งสอง  โดยใหผูชวยเหลือ  
1 คน เปนผูออกคำสั่งเพื่อความพรอมเพรียงกัน  
  3)  พลิกตัวผูบาดเจ็บเขาหาตัวผูชวยเหลือ  จากน้ันยกผูบาดเจ็บขึ้นโดยใหผูชวยเหลือ  
1 คน เปนผูออกคำสั่งเพื่อความพรอมเพรียงกัน  



162

  2.3 ทาอุมคูกอดหลัง (Two – Man Fore And Aft Carry)  เปนทาอุมคูที่เหมาะสำหรับ
การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บไปในระยะทางไกล ๆ (มากกวา 300 เมตร) ผูชวยเหลือที่มีความสูงมากกวา
ใหอยูทางดานศีรษะของผูบาดเจ็บ  
  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  1)   จัดผูบาดเจ็บใหอยูในทานอนหงาย  แยกขาของผูบาดเจ็บออกจากกัน  ผูชวยเหลือที่มี
ความสูงนอยกวาใหอยูระหวางขาของผูบาดเจ็บ โดยหันหนาไปทางปลายเทาของผูบาดเจ็บ  
ผูชวยเหลือท่ีมีความสูงมากกวานั่งลงบนสนเทาและชันเขาอยูดานศีรษะโดยหันหนาไปทางปลายเทา
ของผูบาดเจ็บเชนกัน   
  2)  ใหผูชวยเหลือที่อยูระหวางขาของผูบาดเจ็บสอดแขนทั้งสองขางเขาไปใตเขาของ 
ผูบาดเจ็บ สวนผูชวยเหลือท่ีอยูทางดานศีรษะของผูบาดเจ็บ สอดแขนเขาไปใตรักแรของผูบาดเจ็บ 
แลวประสานมือทั้งสองขางใหแนน โดยแขนจะอยูในตำแหนงหนาอกของผูบาดเจ็บ 
  3)   ผูชวยเหลือท้ังสองคนยกผูบาดเจ็บขึ้นพรอมๆ กัน แลวเคล่ือนยายผูบาดเจ็บไปขางหนา 
โดยใหผูชวยเหลือที่อยูดานศีรษะเปนผูออกคำสั่งในการเคลื่อนยาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 17 แสดงการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บดวยทาอุมคูกอดหลัง 
 
  2.4  ทาอุมคูประสานแคร (Four – Hand – Seat Carry) เปนทาอุมที่ใชกับผูปวยที่รูสึกตัว  
เพราะผูบาดเจ็บจะตองชวยพยุงตัวเอง โดยใชแขนโอบไวรอบๆ บาของผูชวยเหลือทั้งสองคน 
การเคลื่อนยายดวยทานี้เหมาะสำหรับใชกับผูบาดเจ็บที่มีการบาดเจ็บที่ศีรษะ หรือที่เทา เปนการ
เคลื่อนยายในระยะทางปานกลาง (50 - 300 เมตร)  
  ขั้นตอนการปฏิบตัิ 
  1)   ผูชวยเหลือทั้ง 2 คน จับขอมือประสานกันเปนแคร และน่ังลงบนสนเทาและชันเขา 
  2)   ใหผูบาดเจ็บนั่งลงมือที่ประสานไว โดยผูบาดเจ็บใชแขนท้ังสองขางโอบไหลของ 
ผูชวยเหลือทั้งสองเพื่อไวชวยพยุง   
  3)  ผูชวยเหลือทั้ง 2 คน ยกผูบาดเจ็บขึ้น แลวทำการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บตอไป  โดยให 
ผูชวยเหลือ 1 คน เปนผูออกคำสั่งในการเคลื่อนยายผูปวย 
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ภาพประกอบที่ 18 แสดงการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บดวยทาอุมคูประสานแคร 
 
  2.5 ทาอุมคูจับมือ (Two – Hand – Seat carry) ทานี้เหมาะสำหรับการเคล่ือนยาย 
ผูบาดเจ็บในระยะทางใกล ๆ   โดยใหผูบาดเจ็บอยูในทานอนหงาย  
  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  ผูชวยเหลือนั่งลงบนสนเทาและชันเขาอยูดานขางของผูบาดเจ็บ   โดยใหอยูขางละ 1 คน 
โดยอยูในระดับสะโพกของผูบาดเจ็บผูชวยเหลือทั้ง 2 คน สอดแขนขางท่ีอยูดานปลายเทาของ 
ผูบาดเจ็บเขาใตเขาของผูบาดเจ็บ  และแขนที่อยูดานศีรษะของผูบาดเจ็บสอดใตแผนหลังของ 
ผูบาดเจ็บแลวผูชวยเหลือจับขอมือของกันและกัน จากน้ันยกผูบาดเจ็บขึ้นพรอมกัน แลวเคล่ือนยาย 
ผูบาดเจ็บตอไป  

ภาพประกอบที่ 19 แสดงการเคล่ือนยายผูบาดเจ็บดวยทาอุมคูจับมือ 
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5. ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation : CPR) 
  ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR) หมายถึง ปฏิบัติการเพื่อชวยชีวิตผูที่หัวใจหยุดเตนและ
หยุดหายใจกะทันหัน  โดยไมตองใชเครื่องมือทางการแพทย เพียงแตใชมือกดที่หนาอกและเปาลม
หายใจเขาทางปากผูที่มีภาวะหัวใจหยดุเตน 
  ประโยชนของปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR) :  สามารถชวยชีวิตผูที่มีภาวะหัวใจ 
หยุดเตน  เชน  ผูปวยโรคหัวใจ  ผูที่จมน้ำ  ผูถูกไฟฟาดูด  ผูขาดอากาศหายใจ หรือไดรับยาเกินขนาด  
เปนตน  ซึ่งเปนการตอเวลาของผูที่มีภาวะหัวใจหยุดเตนและหยุดหายใจ เพื่อรอใหไดรับการชวยเหลือ
อยางเต็มที่ตอไป 
  เมื่อพบผูที่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตน  ควรรีบปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR) 
ทันที  ภายในเวลา 4 นาทีแรกหลังจากหยุดหายใจ  แตถาเสียชีวิตมานานแลวก็ไมตองทำ  เพราะ
สมองขาดออกซิเจนทำใหเซลลสมองบางสวนตาย 
 
  ขั้นตอนการทำปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (CPR) 
  1.  ตรวจดูวาผูปวยหมดสติจริงหรือไม  เมื่อผูปฏิบัติการชวยชีวิตพิจารณาสถานการณ 
และพื้นที่โดยรอบปลอดภัยแลว ใหเขาไปตบที่หัวไหลและเขยาตัวผูหมดสติพรอมกับเรียกใหรูสึกตัว 
  2.  ขอความชวยเหลือจากผูอื่น  ถาผูบาดเจ็บยังไมรูสึกตัว  ใหขอความชวยเหลือจากผูอื่น 
ที่อยูใกลเคียง   
  3.  จัดทาใหผูปวยนอนหงาย   ถาผูบาดเจ็บนอนคว่ำหนาอยู  ใหพลิกตัวขึ้นเปนนอนหงาย
ราบบนพื้นแข็ง  
  4.  คลำชีพจร โดยคลำชีพจรที่คอ เพื่อตรวจดูวาหัวใจยังเตนอยูหรือไม    
  5.  ถาไมมีชีพจร  ใหหาตำแหนงวางมือเพื่อกดหนาอกโดยใชมือคลำขอบกระดูกชายโครง
ลางสุด  เลื่อนเขามาบริเวณกระดูกลิ้นป  ใชนิ้วชี้และน้ิวกลางวางจากปลายกระดูกลิ้นปขึ้นมา แลววาง
ฝามืออีกขางใหชิดกับนิ้วและยกนิ้วนั้นออก  แลววางทับหลังมือพรอมกับงอนิ้วมือ ใหสอดคลอง
ประสานงามนิ้วมือลางพอดี (วิธีหาจุดวางมือที่งายที่สุดและรวดเร็วคือ ใหวางสนมือลงกึ่งกลางระหวาง
หัวนมทั้งสองขางของผูบาดเจ็บ) 
  6.  เริ่มกดหนาอก ลึกประมาณ 2 นิ้ว หรือประมาณ 5 ซม. จำนวน 30 ครั้ง อยางตอเนื่อง 
(อยางนอย 100 ครั้ง/นาที)  โดยนับเปนจังหวะ 1..2..3 …..30  ขณะกดแขนท้ังสองขางของผูชวยเหลือ
ตองเหยียดใหตรง  โนมตัวใหตั้งฉากกับหนาอกผูบาดเจ็บ ทิ้งน้ำหนักลงบนแขนโดยตองไมเลื่อนมือออก
จากตำแหนงที่กำหนด   หากมีการเล่ือนตำแหนงของมือตองหาตำแหนงวางมือใหมทุกครั้ง  เมื่อกด
แลวใหหนาอกผูบาดเจ็บท่ียุบไปกลับท่ีเดิม  เมื่อกดหนาอกครบ 30 ครั้ง ถือเปน 1 รอบ   ถาทำครบ 
5 รอบ ใหผูชวยเหลือคลำชีพจรท่ีคอพรอมฟงเสียงลมหายใจอีกคร้ัง ไมเกิน 10 วินาที  ถายังไมมี
ชีพจรใหทำการชวยเหลือตอไป   
  7.  เปดทางเดินหายใจ โดยดันหนาผากและยกคาง (Head Tilt - Chin Lift) ใหใบหนา
แหงนขึ้น   ถาผูชวยเหลือเห็นวามีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจ  เชน เศษอาหาร หรือ สิ่งแปลกปลอมอยูใน
ปาก  ใหใชมือลวงออกเพื่อเปดทางเดินหายใจใหโลง  และตรวจดูวาผูปวยหายใจหรือไม  โดยกมลง
เอียงแกมใหหูอยูใกลปากและจมูกของผูบาดเจ็บ  ฟงเสียงลมหายใจตามองดูหนาอกวาขยับขึ้นลงหรือ
ไม  และแกมจะสัมผัสลมหายใจออก 
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  - ถาผูบาดเจ็บหายใจดี และไมมีการบาดเจ็บของกระดูกคอและกระดูกสันหลัง ใหจัดทา
นอนตะแคงกึ่งคว่ำ  เพื่อเปดทางเดินหายใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 20 แสดงขั้นตอนการจัดทาพักฟนผูบาดเจ็บ (ทาตะแคงก่ึงคว่ำ) 
 

  - ถาผูบาดเจ็บไมหายใจ หรือหายใจเฮือกๆ  ใหชวยหายใจ  โดยผูชวยเหลือสูดหายใจเขา
ใหเต็มที่ แลวประกบปากกับผูปวยใหแนนเปาลมเขาปากผูปวยชาๆ สม่ำเสมอ 2 คร้ัง โดยการเปา
แตละครั้งใหหางกันประมาณ 5 วินาที (นับ 1 - 5) โดยผูชวยเหลือใชมือหนึ่งบีบจมูกใหแนน และอีก
มือหน่ึงเชยคางของผูบาดเจ็บข้ึน  
 
  หมายเหตุ 
  ในกรณีปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ ที่มีผูชวยเหลือ 2 คน ผูชวยเหลือคนท่ี 1 เริ่มนวดหัวใจ  
30 ครั้ง ตอดวยผูชวยเหลือคนท่ี 2 เปดทางเดินหายใจโดยการเปาปาก 2 ครั้ง ไมวาอยางไรก็ตาม  
ผูชวยเหลือ 1 คน หรือมากกวา 1 คน การเริ่มตนกูชีพควรเริ่มทำการนวดหัวใจกดหนาอกใหเร็วที่สุด 
และควรใชระยะเวลาชวยหายใจนอยที่สุด 
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ตรวจสอบระดับความรูสึกตัวโดยการปลุกเรียก ตรวจสอบการตอบสนองตอความเจ็บปวด 

จับชีพจร 

หาตำแหนงสำหรับกดหนาอก 
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การกดหนาอก 

เปดทางเดินหายใจ 
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การเปาปาก 

 
ภาพประกอบที่ 21 แสดงปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ 

ขอควรจำ “กดลึก - ปลอยสุด - อยาหยุด - กดบอย” 
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ภาคผนวก 
การเตรียมวัสดุ-อุปกรณ  สำหรับสอนผูรับการฝกอบรม จำนวน 40 คน 

 
  อุปกรณสำหรับการสอนปฏิบัติหัวขอการหามเลือด 
  1.  ผาพันแผล     จำนวน  20  มวน 
  2.  ผายืดสำหรับพันแผล    จำนวน 20  มวน 
  3.  สายรัดหามเลือดแบบมาตรฐาน    จำนวน 10  อัน 
  4.  ผาสามเหลี่ยม    จำนวน  20  ผืน 
  5.  แทงไม ขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด 1 ซม. ยาว 20 ซม.  จำนวน 20  อัน 
 
  อุปกรณสำหรับการสอนปฏิบัติหัวขอปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ 
   -   หุนสำหรับฝกกดหนาอก  (หากไมมีใหใชคนจริงโดยสมมติการกดหนาอก) 
 
  อุปกรณสำหรับการสอนฝกปฏิบัติในสถานการณสมมติ 
  1.  ผาพันแผล     จำนวน  20  มวน 
  2.  ผายืดสำหรับพันแผล    จำนวน 20  มวน 
  3.  สายรัดหามเลือดแบบมาตรฐาน    จำนวน 10  อัน 
  4.  ผาสามเหลี่ยม    จำนวน  20  ผืน 
  5.  แทงไม ขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด 1 ซม. ยาว 20 ซม.  จำนวน 20  อัน 
  6.   สีผสมอาหาร (สีแดง) สำหรับทำเลือดเทียม 
  7.   แปงขาวโพดสำหรับทำเลือดเทียม 
  8.   พลาสเตอรเหนียวชนิดผา  สำหรับตกแตงบาดแผลปลอม 
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บทบาทหนาที่ของผูประสบเหตุคนแรก (FIRST RESPONDER) 
 
นิยาม 
  วิกฤตการณ หมายถึง เหตุการณซึ่งมีความยากลำบาก ที่มีการเส่ียงภัยและอันตรายเปนภัย
คุกคามอันมีผลกระทบตอสังคมโดยรวมและมีผลตอการทำงานของเจาหนาที่รัฐในการให 
ความคุมครอง ความสงบสุขของประชาชน (สำนักงานชวยเหลือการตอตานการกอการราย กระทรวง
การตางประเทศสหรัฐอเมริกา, 2544 : 28) จากนิยามดังกลาว จะเห็นไดวา วิกฤตการณนั้นเปนภัย
คุกคามที่มีแนวโนมอันจะกอใหเกิดภยันตรายรายแรงตอเนื่องและยากตอการควบคุม มีความเสี่ยงภัย
ในการปฏิบัติงาน เปนภยันตรายท่ีมีแนวโนมในอันท่ีจะลวงละเมิดกฎหมายอยางรายแรง กระทบ 
ตอความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชน และยังรวมถึงภัยพิบัติขนาดใหญท่ีมีความรุนแรง 
อันทำใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเปนไปดวยความยากลำบาก จะตองมีการประสานงานกับ 
หนวยงานหลายฝาย 
  นอกจากความหมายท่ีกลาวมาแลวขางตน ในกฎหมายของประเทศไทยยังไดกำหนดนิยาม
ความหมายของคำที่กลาวถึงภัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอสาธารณชนไว ดังนี้ 
  -  พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
   “สถานการณฉุกเฉิน” หมายความวา สถานการณอันกระทบหรืออาจกระทบตอ 
ความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือเปนภัยตอความม่ันคงของรัฐหรืออาจทำใหประเทศหรือสวนใด
สวนหน่ึงของประเทศตกอยูในภาวะคับขันหรือมีการกระทำความผิดเก่ียวกับการกอการรายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซึ่งจำเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพ่ือรักษาไวซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต ผลประโยชนของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความ
ปลอดภัยของประชาชน การดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุมครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบ
เรียบรอยหรือประโยชนสวนรวมหรือการปองปดหรือแกไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะ
อันมีมาอยางฉุกเฉินและรายแรง 
  -  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
  มาตรา 4 ซึ่งนิยามของคำที่เกี่ยวของกับภัยตางๆ ดังนี้ 
  “สาธารณภัย” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย  
โรคระบาดในสัตว โรคระบาดสัตวน้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบตอ
สาธารณชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผูทำใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตราย 
แกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ และให
หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย 
  “ภัยทางอากาศ” หมายความวา ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 
  “การกอวินาศกรรม” หมายความวา การกระทำใดๆ อันเปนการมุงทำลายทรัพยสินของ
ประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเปนสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหนวงเหน่ียวระบบ 
การปฏิบัติงานใดๆ ตลอดจนการประทุษรายตอบุคคลอันเปนการกอใหเกิดความปนปวนทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติโดยมุงหมายที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของรัฐ 
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1.  เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  เกิดจากการกระทำของมนุษยโดยเจตนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  เกิดจากการกระทำของมนุษยโดยไมเจตนาหรืออุบัติเหตุ 
 
 
 
 
 
 

สรุป   
- วิกฤตการณ หรือ เหตุการณวิกฤต คือ เหตุการณที่เกิดข้ึน แลวมีความรุนแรงหรือมีแนวโนมที่จะ
มีความรุนแรง ซึ่งอาจเกิดอันตรายกับประชาชน หรือสงผลกระทบตอประชาชน ซึ่งลวนแตเปน
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตำรวจที่ตองเขาไปรับผิดชอบแกไข โดยควบคุมเหตุการณใหอยูใน
วงจำกัด และพยายามคลี่คลายสถานการณใหกลับสูภาวะปกติโดยเร็ว อยางมีประสทิธิภาพ ที่มุงเนน
ไมใชความรุนแรง พยายามใหเกิดความปลอดภัยกับผูเกี่ยวของทั้งหมด 
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แหลงที่มาของเหตุวิกฤต ภัยพิบัติที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคม 

1. เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ -  แผนดินไหวท่ีมีแรงสั่นสะเทือนสูง กอใหเกิด
อาคารถลม เปนเหตุใหเกิดความสูญเสียอยางมาก 
-  พายุหมุนขนาดใหญท่ีทำลายอาคารบริเวณกวาง 
กอใหเกิดความเสียหายตอที่อยูอาศัย สาธารณูปโภค
โดยรวม 
-  คลื่นยักษสึนามิที่ทำลายชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนจำนวนมาก 
-  น้ำทวมท่ีมีระยะเวลานานและมีอาณาบริเวณ
กวาง ทำใหเกิดความเดือดรอนตอที่อยูอาศัย อาหาร
การกิน สาธารณูปโภค และปญหาโรคระบาดท่ีมา
กับน้ำ 
-  ไฟปาท่ีมีอาณาบริเวณกวางและเปนระยะเวลา
นาน กอใหเกิดมลพิษทางอากาศและทำลาย 
บานเรือนประชาชน 

2. เกิดจากการกระทำของมนุษยโดยเจตนา  -  การจับตัวประกัน, การจับยึดสถานที่, การจับยึด
ยานพาหนะ 
-  การกอวินาศกรรมดวยวิธีตางๆ เชน ระเบิด,  
เผาทำลาย 
-  การใชอาวุธที่มีการทำลายลางสูงเขาโจมตีคูตอสู 
เชน อาวุธเคมี, อาวุธนิวเคลียร, อาวุธชีวภาพ 
-  การใสสารพิษลงในแหลงน้ำสาธารณะเพื่อใหเกิด
อันตรายแกชีวิตของผูบริโภค 
-  การจลาจลท่ีใชอาวุธที่มีการทำลายลางสูง ,  
วางเพลิงเผาทรัพย กอใหเกิดความเสียหายดาน
เศรษฐกิจเปนอยางมาก 
- การกอการรายตางๆ รวมถึงการกอการรายสากล 

3. เกิดจากการกระทำของมนุษย โดยไมเจตนาหรือ
อุบัติเหตุ 

-  อุบัติเหตุจากยานพาหนะท่ีมีความสูญเสียจำนวน
มาก เชน เครื่องบินตก 
-  อุบัติเหตุจากระบบการทำงานของเคร่ืองจักรกล 
เปนเหตุใหโรงงานอุตสาหกรรมระเบิด, ไฟไหม 
-  อุบัติเหตุจากรถบรรทุกสารเคมีรายแรงพลิกคว่ำ 
เปนเหตุใหสารเคมีรั่ วไหลออกสูภายนอกและ 
ลงสูลำน้ำสาธารณะ 
-  การรั่วไหลของสารเคมีอันตรายจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 
-  การร่ัวไหลของกัมมันตภาพรังสี จากโรงงาน
นิวเคลียร 

ประเภทของวิกฤตการณ 
Crisis Typology 
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ขั้นตอนของวิกฤตการณ 
  กอนที่จะเกิดวิกฤตการณน้ัน โดยปกติจะมีขอมูลบางประการที่จะบงชี้ใหเห็นวาจะเกิด
วิกฤตการณขึ้น ดังนั้น เจาหนาท่ีที่เกี่ยวของอาจนำประโยชนจากขอบงชี้ดังกลาวไปใชในการวางแผน
ปองกันมิใหเกิดเหตุวิกฤตหรือบรรเทามิใหเกิดความรุนแรงได ในการท่ีจะเกิดวิกฤตการณน้ัน  
จะมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
  1)  สภาพแวดลอมกอนเกิดเหตุ จะเปนสาเหตุเริ่มตนที่กอใหเกิดปญหา 
  2)  ชวงเตือนภัยจะเปนชวงที่บงบอกวาจะเกิดเหตุการณวิกฤต 
  3)  ชวงเกิดเหตุวิกฤตการณเปนชวงที่วิกฤตเกิดแลว และดำเนินอยู ซึ่งในระหวางนั้น  
อาจจะมีเหตุการณตอเนื่อง 
  4)  ชวงเช่ือมตอเปนชวงท่ีวิกฤตการณแรกเร่ิมผอนคลายลง เจาหนาที่ เขาควบคุม
สถานการณไดแลวแตเกิดมีวิกฤตใหมตอเนื่องเขามา 
  5)  ชวงหลังวิกฤตการณเปนชวงท่ีเหตุการณวิกฤตน้ันผานพนไปแลว (สำนักงานชวยเหลือ
การตอตานการกอการราย กระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา, 2544 : 34) 
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ตัวอยางขั้นตอนวิกฤตการณ 
 

ลำดับขั้นตอนของ
วิกฤตการณ 

การชุมนุมประทวง  
จากสาเหตุเศรษฐกิจ 

การชุมนุมประทวง  
จากสาเหตุทางการเมือง 

การเกิดภัยธรรมชาติ 

1. สภาพแวดล อม 
กอนเกิดเหตุ 

เศรษฐกิจตกต่ำ มีแนวโนมท่ี
บ ริ ษั ท จ ะ ต อ ง ล ด จ ำ น ว น 
พนักงาน สรางความไมพอใจ
ใหกับพนักงาน  

ประชาชนไมพอใจตอนโยบาย
และการปฏิบัติงานของผูนำ, 
สื่อมวลชนออกขาว โจมตี 
การปฏิบัติงานของผูนำ 

กรมอุตุนิยมพยากรณวาจะ
มีฝนตกและปริมาณน้ำฝน 
จะมากกวาปกติ  

2.  ชวงเตือนภัย  ลูกจางที่ถูกเลิกจาง จับกลุม
แสดงความไมพอใจ นายจางมี
ปายประกาศและกลาวโจมตี
นายจาง พรอมนัดวันเวลาใน
การชุมนุม  
 
 

ประชาชนเร่ิมจับกลุม มีผูนำ
กลุมกลาวหาโจมตีการทำงาน
ของผูนำ ออกประกาศ 
ใบปลิวโจมตี การบริหารงาน
ของผูนำ ตลอดจนปลุกระดม
ใหประชาชนออกมาชุมนุม
ประทวง  

มีฝนหนัก ปริมาณน้ำฝน
มาก และฝนตกอยางตอ
เนื่อง ดินอุมน้ำมาก ระดับ
น้ำในแมน้ำลำคลองสูงอยาง
ตอเนื่อง  

3.  ชวงเกิดวิกฤต ลูกจางท่ีถูกเลิกจาง นัดหยุด
งานจำนวนมาก และทำการ
ชุมนุมประทวง ควบคุมตัว
นายจางไมใหออกจากบริเวณ
โรงงาน  

มีประชาชนจำนวนมากออก
ม า ชุ ม นุ ม ป ร ะ ท ว ง ใ น ที่
สาธารณะ ปดกั้นการจราจร 
เขายึดสถานท่ีราชการและปด
ล อมไม ให บุ คคลออกจาก
สถานที่นั้น 

เกิดน้ำทวมอยาง รุนแรง
ทำลายชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน เกิดโคลน
ถลมในบริเวณใกลภูเขา 

4.  ชวงเชื่อมตอ เจาหนาท่ีรัฐไดเขาเจรจาท้ัง
ฝายนายจางและลูกจางแลว 
ทั้ งสองฝ ายยินยอมตามขอ
ตกลง แตเกิดกรณีลูกจางที่
ชุมนุมถูกยิง จึงทำใหเกิดการ
ลุกฮือของลูกจางอีกครั้ง 

ผูชุมนุมประทวงไดย่ืนขอเรียก
รองตอตัวแทนผูนำแลวไดเปด
การจราจรและถอนตัวออก
จากสถานที่นั้น แตขณะเดิน
ทางกลับไดเกิดเหตุระเบิดข้ึน 
มีการเสียชีวิตและบาดเจ็บ จึง
เกิดเหตุวิกฤตขึ้นมาใหม 

เน่ืองจากไดเกิดน้ำทวมเปน
ระยะเวลานาน ทำใหเกิด
โรคระบาดรายแรงที่ เกิด
ตามมาหลังจากน้ำลด 

5.  ชวงหลังวิกฤต เมื่อควบคุมสถานการณจนสงบ
เรียบรอยแลว จะตองดำเนิน
การตามกฎหมายกับผูกระทำ
ผิด และทำความเขาใจกับ
ลูกจางที่เขาทำงานหาแนวทาง
ปองกันเหตุ 

เมื่อควบคุมสถานการณเขาสู
ความสงบเรียบรอยแลว จะ
ตองดำเนินคดีกับผูลวงละเมิด
ตามกฎหมาย ทำการ
ประชาสัมพันธในเร่ืองการ
ปฏิบั ติ ง านของ เจ าหน า ท่ี  
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่และวางแผนปองกัน 
เหตุซ้ำซอน 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของจัด
ท ำ แ ผ น ง า น ร ว ม กั บ 
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และ
หาแนวทางการปฏิบัติงาน
รวมกัน 
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สิ่งที่ผูประสบเหตุคนแรก (FIRST RESPONDER) จะตองปฏิบัติ 
 

- เม่ือถึงสถานการณท่ีเกิดเหตุจะตองตรวจสอบเหตุการณวาเกิดข้ึนจริง แลวแจงผูบังคับบัญชา  
โดยยืนยันสถานการณที่เกิดขึ้น และรายงานถึงสภาพแวดลอมในที่เกิดเหตุโดยทันที 

- จำกัดสถานการณไมใหขยายออกไป พยายามจำกัดใหเหตุการณอยูในพ้ืนที่จุดใดจุดหน่ึงไมให
เคลื่อนยายไปยังท่ีอื่น เพราะอาจกอใหเกิดอันตรายแกประชาชนและยากตอการปฏิบัติงานของ 
เจาหนาที่ ดังนั้น เจาพนักงานตำรวจผูประสบเหตุคนแรก จึงควรจัดทำวงลอมสถานที่เกิดเหตุและกัน
คนออกจากสถานที่เกิดเหตุ โดยแสดงเขตพื้นที่วงใน (Inner Perimeter) และพื้นที่วงนอก (Outer 
Perimeter) 

- จัดการเคลื่อนยายหรืออพยพบุคคลออกจากพ้ืนท่ีวงในและพื้นที่วงนอก โดยคำนึงถึง 
ความปลอดภัยของประชาชน พรอมทั้งแจงเตือนประชาชนที่อยูใกลเคียงใหทราบถึงอันตราย 
อันอาจจะเกิดขึ้นได ทั้งนี้ตองระมัดระวังมิใหประชาชนเกิดความตื่นตระหนกตอเหตุการณ 

- ปดกั้นการจราจรบริเวณที่เกิดเหตุ เพื่อปองกันมิใหเกิดอันตรายแกผูสัญจรไปมาบริเวณที่เกิดเหตุ 
และขณะเดียวกันจะตองประสานกับเจาหนาที่จราจร ใหจัดการจราจร โดยใหผูสัญจรเลี่ยงไป 
ใชเสนทางอื่นๆ และเปดเสนทางสำหรับผูปฏิบัติงานเขาไปแกไขเหตุวิกฤต 

- เก็บรวบรวมขอมูล จากพยานหลักฐานในสถานท่ีเกิดเหตุ และช่ือหัวหนาหนวยรักษาความ
ปลอดภัย แสวงหาขอมูลเบ้ืองตนจากพยานบุคคลท่ีอยูในสถานที่เกิดเหตุและบริเวณใกลเคียง เชน 
จำนวนคนราย อาวุธที่คนรายใช จำนวนตัวประกัน จำนวนของผูชุมนุม กลุมของผูชุมนุม ชื่อของ 
แกนนำและผูชุมนุม เปนตน 

- แสวงหาพ้ืนท่ีซึ่งจะใชเปนพื้นที่รวมพล (Staging Area) สำหรับบุคลากรท่ีจะเขาปฏิบัติงาน 
ในการแกไขปญหาวิกฤตการณ 

- โดยสมมุติฐานของเหตุการณที่เกิดขึ้น มักจะมีแนวโนมสูความรุนแรง (WORSE CASE) จึงเปนสิ่ง
สำคัญที่ผูประสบเหตุคนแรกตองทำการประเมินสถานการณและเลือกตัดสินใจเขาดำเนินการในสิ่ง 
ที่มี “ความสำคัญและเรงดวนที่สุด” เปนประการแรก เชน การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ, ผูเสี่ยงภัย
ออกนอกบริเวณท่ีเกิดเหตุกอนท่ีจะปดก้ันการจราจร เปนตน จึงเปนการใชวิจารณญาณท่ีสำคัญ 
อยางยิ่งของเจาหนาที่ตำรวจที่จะตองไดรับการฝกฝน จนเกิดเปนทักษะและสามารถเขาปฏิบัติหนาที่อยาง
เปนอัตโนมัติ โดยอาจไมจำเปนจะตองรอคำสั่งจากผูบังคับบัญชา ที่ยังเดินทางมาไมถึงท่ีเกิดเหตุ 
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ขอมูลท่ีผูประสบเหตุคนแรกจะตองบรรยายสรุป 
  1)  ขอมูลเบ้ืองตนท่ีไดสอบถามจากพยานบุคคลในบริเวณที่เกิดเหตุและบริเวณใกลเคียง 
เชน 
   -   ชื่อคนราย, จำนวนคนราย, พฤติกรรมของคนราย, ตำหนิรูปพรรณคนราย, อาวุธ
ของคนราย, ขอเรียกรองของคนราย, สาเหตุการกระทำความผิด 
   -   เสนทางและยานพาหนะที่คนรายใชกระทำผิดหรือหลบหนี 
   -   ชื่อผูเสียหาย ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ขอมูลเบื้องตน และสาเหตุที่จะฆาตัวตาย 
   -   ตัวประกันเปนใคร เกี่ยวของกับคนรายหรือไม, จำนวนเทาใด, สภาพของตัว
ประกันเปนอยางไร, สภาพของสถานที่, เสนทางเขาออกของอาคารที่ตัวประกันถูกควบคุม 
   -   กลุมของผูชุมนุมเปนกลุมใด, จำนวนผูชุมนุม, ขอเรียกรองและแกนนำกลุม 
   -   สภาพของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น, ความเสียหายท่ีประชาชนไดรับ, จำนวนผูบาดเจ็บ,  
ผูสูญหาย, ศพ 
  2)  กิจกรรมที่ไดดำเนินการแลว เชน 
   -   การปดกั้นสถานที่เกิดเหตุ การจัดทำพ้ืนที่วงใน พื้นที่วงนอก 
   -   การปดกั้นการจราจร มิใหมีผูสัญจรเขา – ออก บริเวณที่เกิดเหตุ 
   -   การประสานงานเบื้องตนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ดับเพลิง สถานพยาบาล 
   -   การอพยพผูบาดเจ็บและประชาชนไปยังท่ีปลอดภัย (ที่ใด และใครเปนผูรบัผิดชอบ
ดำเนินการนำไป) 
  3)  เสนอแนะสถานท่ีที่เห็นวามีความเหมาะสมที่จะเปนพื้นที่ปฏิบัติการหรือจุดรวมพล 
  4)  สงมอบรายช่ือของบุคคลท่ีไดเขาไปสอบถามรายละเอียดของเหตุการณ เพื่อฝาย
สืบสวนหรือพนักงานสอบสวนจะไดนำไปดำเนินการตอ ในกรณีที่มีวัตถุพยาน หรือภาพถายเกี่ยวกับ
เหตุที่เกิด สภาพผูบาดเจ็บหรือยานพาหนะ ภาพถายกลุมชุมนุม ใหสงมอบแกผูบัญชาการเหตุการณ 
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การปดกั้นพื้นท่ี 
  พื้นที่วงใน (Inner Perimeter) 
  พื้นที่วงใน เปนพ้ืนที่ลอมรอบสถานท่ีเกิดเหตุ เปนบริเวณท่ีมีอันตรายสูงสุด จำเปนจะตอง
อพยพบุคคล ประชาชน หรือเจาหนาท่ีที่มิไดเกี่ยวของกับเหตุวิกฤตโดยตรง ออกจากบริเวณดังกลาว 
บุคคลที่จะอยูในพื้นที่วงในไดนั้น จะตองเปนเจาหนาที่ที่อยูภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชาทาง
ยุทธวิธีเทานั้น พื้นที่วงในจะมีอาณาเขตมากนอยเพียงใดใหพิจารณาจากรัศมีเขตอันตรายของ
เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นได 
  การควบคุมพื้นท่ีวงในอาจใชกำลังเจาหนาที่ปดลอมเปนวงทั่วบริเวณสถานที่เกิดเหตุมี 
จุดสกัดท่ีขอบพ้ืนที่ ตองมีการตรวจเฝาเพ่ือปองกันไมใหบุคคลเขาและออกจากพ้ืนที่นั้น กำหนดจุดท่ี
เปนทางเขาออกใหนอยที่สุด เพื่อประหยัดกำลังคน และหากมีกำลังคนนอยไมอาจปดลอมพื้นที่ได  
อาจใชการปดลอมดวยเสนกั้นแบงที่เกิดเหตุ (Police Line) หรือแผงก้ัน แลวใหเจาหนาที่เดินตรวจ
หรือขับรถตรวจตระเวนรอบพ้ืนท่ี การกำหนดจุดสกัดวามีจำนวนมากนอยเพียงใด ควรทำหลังจากได
ตรวจดูรอบบริเวณสถานที่วามีขนาดพื้นที่เทาใดและสภาพภูมิประเทศอยางไร 
  เจาหนาที่ปดลอมพ้ืนที่วงใน ควรแตงเคร่ืองแบบหรือแตงกายท่ีสัญญาณบอกฝายท่ีชัดเจน 
เชน ผาผูกคอ, แถบริบบ้ิน ที่ทำใหรูไดทันทีวาเปนเจาหนาที่รับผิดชอบพื้นที่นั้น 
 
  พื้นที่วงนอก (Outer Perimeter) 
  พื้นท่ีวงนอก เปนพ้ืนท่ีที่อยูตอเนื่องจากพ้ืนที่วงใน เปนพื้นที่ซึ่งกั้นไวไมใหบุคคลหรือ
ประชาชนเขามา เพราะพ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่สำหรับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี พื้นที่วงนอกมี
อาณาเขตมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับระดับภัยคุกคามที่จะเกิดข้ึน และสภาพภูมิประเทศ 
  การควบคุมและความรับผิดชอบพื้นที่วงนอก โดยจะอยูในความรับผิดชอบของตำรวจทองที่ 
ซึ่งสวนใหญมักเปนเจาหนาท่ีสายตรวจ หรือเจาหนาท่ีจราจร ในบริเวณพ้ืนที่วงนอกก็จะตองกำหนด 
จุดสกัดไวเชนเดียวกับพื้นที่วงใน เพื่อกำหนดใหเฉพาะผูที่มีหนาท่ีเกี่ยวของกับการแกไขปญหา
วิกฤตการณเทานั้น เขาออกได ดังนั้น บริเวณจุดสกัดจึงตองจัดเจาหนาที่ทำการตรวจสอบการเขาออก
ของบุคคลดวยและเพ่ือปองกันความปลอดภัยแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีอยูภายในกองบัญชาการ
เหตุการณ ควรมีระบบติดตอส่ือสารระหวางศูนยบัญชาการเหตุการณ และเจาหนาท่ีจุดสกัดในบริเวณ
พื้นที่ที่อยูใกลเคียงที่เกิดเหตุ 
 
การบริหารเหตุการณวิกฤต (Crisis Management) 
  ในกระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวของกับสถานการณวิกฤต ควรจะตองเตรียมความพรอม 
ใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดวยเพ่ือวา หากเหตุวิกฤตแลว เจาหนาท่ีเหลาน้ันสามารถดำเนินการไดทัน
ทวงที ดังนั้น จึงกลาวถึงการดำเนินการในแตละชวง ซึ่งเปนการดำเนินการหลังจากผูประสบเหตุ 
เขาตอบรับเหตุการณเบ้ืองตน ตอจากชวงที่ 2 – 3 ดังนี้ 
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  ชวงกอนเกิดเหตุการณ ชวงที่ 1 
  ชวงน้ีจะเนนเรื่องของการเตรียมความพรอม กอนที่จะเกิดวิกฤต จึงเนนเร่ืองของการให
ความรู และจัดทำแผนลวงหนาเพื่อเตรียมความพรอมและซักซอมตามแผน เชน 
  - ใหความรู และทำการฝกการทำงานของแตละทีม 
  - ทำการฝกทั้งที่เปนสถานการณสมมุติ และการฝกซอมตามแผนบนโตะ และภาคสนาม 
  - จัดทำแผนลวงหนา โดยการสำรวจขอมูล งานขาวกรอง แลวนำมาประเมินระดับ 
ความพรอม 
  - ประสานลวงหนากับหนวยงานภายนอกที่จะตองปฏิบัติงานรวมกันเมื่อเกิดภัย  
เพื่อมาจัดทำแผนและซักซอมรวมกัน 
  - จัดทำระเบียบปฏิบัติประจำ (SOP) สำหรับการปฏิบัติงานในแตละสถานการณ  
ตามแตละหนาท่ีแลวแจกจายใหผูรวมงานไดเขาใจในหนาท่ีของแตละฝาย เพ่ือจะไดไมทำงานซ้ำซอนกัน 
 
  ชวงขณะเกิดเหตุ ชวงที่ 2 – 3 
  ชวงขณะเกิดเหตุจะแยกเปน 3 ระยะ กลาวคือ 
  1)  ชวงระยะเร่ิมตนเหตุการณ ซึ่งเปนชวงท่ีจะตองเขาคอยรับเหตุการณอยางระมัดระวัง 
จะตองตรวจสอบและวิเคราะหประเมินความถูกตองของขอมูลที่ไดรับ ขณะเดียวกันจะตองปองกัน 
มิใหเหตุการณลุกลามจนไมอาจควบคุมได 
  2)  การวางแผนงาน ซึ่งเปนชวงที่เหตุการณวิกฤตไดดำเนินการไปแลว และไดจัดฝาย
บริหารวิกฤตการณข้ึนแลว มีผูบัญชาการเหตุการณและฝายบริหารวิกฤตการณตางๆ มารวมกัน
วางแผนคลี่คลายเหตุวิกฤต ซึ่งในการวางแผนนั้นจะตองคำนึงถึง 
  -   การวิเคราะหขาวกรอง และประเมินความเสี่ยง 
  -   ประเมินทางเลือก เพื่อใหผูบังคับบัญชาเหตุการณไดตัดสินใจท่ีจะใชยุทธศาสตรใด 
ในการเขาตอบรับเหตุวิกฤต 
  3)  ชวงลงมือปฏิบัติการหรือตอบโต ตามยุทธวิธี ท่ีเหมาะสม ผูปฏิบัติงานท่ีมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เลือกใชโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลท่ีเกี่ยวของและบุคลากรผูปฏิบัติงาน 
เปนสำคัญ 
 
  ชวงยุติเหตุการณ ชวงที่ 4 
  เปนชวงที่เหตุวิกฤตไดผานพนไปแลว แตเนื่องจากจะตองมีการจัดการพ้ืนที่เกิดเหตุให
เรียบรอยหรือจะตองทำการตรวจสอบหลักฐาน เพื่อใชดำเนินคดีกับผูกระทำผิดในวิกฤตการณท่ีมี 
ตัวประกัน เมื่อเหตุการณยุติลง จะตองทำการอพยพคนท่ีอยูในที่เกิดเหตุออกมายังพ้ืนท่ีที่กำหนด 
เพื่อแยกแยะผูบริสุทธิ์กับผูตองสงสัย จากน้ันผูบัญชาการเหตุการณจะรับฟงรายงานการปฏิบัติงาน
ของแตละฝาย ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ จัดทำรายงานหลังการปฏิบัติ และสรุปผลการปฏิบัติงานชี้ขอดี
ขอเสีย เพื่อนำไปปรับปรุงแผนปฏบิัติการณ 
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  เทคนิคในการเจรจาตอรองบุคคลในภาวะวิกฤตเบ้ืองตน 
  ในการเจรจาตอรองในภาวะวิกฤตน้ัน ผูเจรจาตอรองจะตองคำนึงถึงเทคนิคในการตอรอง 
ดังตอไปนี้ 
  - เมื่อผู เจรจาเขาเผชิญเหตุ ผู เจรจาตองสามารถควบคุมอารมณของตนเองไดดี  
ไมตื่นตกใจ มีสติ ไมหวั่นไหว ควบคุมลักษณะทาทาง ตลอดจนการแสดงออก ทั้งทางอากัปกิริยา และ
วาจา สิ่งสำคัญคือ ผูเจรจาตองพยายามควบคุมอารมณและเหตุการณที่เกิดข้ึน 
  - ผูเจรจาตองทำใหสถานการณผอนคลาย ลดความตึงเครียด รวมทั้งเจรจาใหคนรายรูสึก
ผอนคลาย ระดับความเครียดลดลง 
  - เนนที่กระบวนการเจรจา กลาวคือ ตองรับฟงสิ่งที่คนรายพูด รับทราบในสิ่งที่เขาพูด 
แตมิไดหมายความวาจะตองเห็นดวย อาจมีความเห็นพองไดในส่ิงท่ีเปนไปได แตมิใชยอมตามคนราย 
พยายามสรางบรรยากาศของความเปนมิตร อยาโตเถียงหรือตอบโต ผลสุดทายของการเจรจาจะตอง
เกิดความพอใจทั้งสองฝาย ไมไดเนนผลของการแพชนะ 
  - ในการเจรจาตอรอง จะตองพูดใหคนรายตระหนักถึงเรื่องความมั่นคงทางรางกาย 
อารมณ ใหเขาเกิดความรูสึกวาเขามีสิทธ์ิ มีศักดิ์ศรี ยอมรับวาความเห็นของเขามีคนเขาใจ เรามาให
ความชวยเหลือ และอาจยอมตามขอเรียกรองบางบางประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอพึงระวังตอขอเรียกรองของคนราย 
- ผู เจรจาจะตองเปดใจกวางและมีความยืดหยุนในการจัดการกับขอเรียกรองของคนราย  
ปลอยใหคนรายเปนผูตั้งขอเสนอกอน และพยายามตอรองใหไดสิ่งตอบแทนกลับมา หากจำเปน 
จะตองใหอะไรเขาตองพิจารณาความเหมาะสม อยาใหมากเกินไปหรือเร็วเกินไป 
- ในกรณีท่ีจัดหาในขอเรียกรองท่ีคนรายขอไมได ก็หลีกเลี่ยงคำพูดวา “ไมได” ออกมาตรงๆ  
แตอาจใชคำวา “กำลังนำเสนออยู” แตหากคนรายไมเสนอขอเรียกรอง ผูเจรจาอยาถามหา 
ขอเรียกรอง หรือถามหาขอเรียกรองอื่นๆ ที่คนรายไมไดเสนอมา 
- ผูเจรจาตองเตรียมตัวใหพรอมท่ีจะเสนอทางเลือกอ่ืนๆ อยาปฏิเสธขอเรียกรองโดยเห็นวาขอเรียก
รองขอใดขอหนึ่งยังไมมีความสำคัญ 
- ในการเจรจาตอรอง ผูเจรจาตองพยายามชักชวน โนมนาว คนรายไมใหกำหนดเสนตาย  
ขณะเดียวกันผูเจรจาอยากำหนดเสนตายใหตนเอง เชน “ผมจะนำอาหารมาใหคุณภายใน 5 นาที” 
แตถาคนรายกำหนดเสนตายแลว ใหผูเจรจาพูดเรื่องเล็กๆ นอยๆ ในขณะถึงเสนตายกับคนราย 
จนกระทั่งเสนตายผานไป 
- ขอตกลงดำเนินการท้ังหมด ตองไดรับการตัดสินใจจากผูบัญชาการเหตุการณกอนนำไปปฏิบัติ 
ผูเจรจาตอรองมีหนาท่ีสื่อสารทำความเขาใจผลการตัดสินใจของผูบัญชาการเหตุการณไปยังคนราย 
ที่เราเจรจาดวย 
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอเรียกรองของคนราย 
  1)  สิ่งที่ผูเจรจายอมใหได หากคนรายรองขอ 
   -   อาหาร/น้ำ, ของใชสวนตัว, สิ่งอำนวยความสะดวก 
   -   การทำใหสาธารณูปโภคใชการไดอีก 
   -   การเปลี่ยนแปลงวิธีการติดตอสื่อสาร 
   -   การเคลื่อนยายเจาพนักงานตำรวจออกจากพื้นที่ที่คนรายมองเห็น 
   -   ความชวยเหลือทางการแพทย สามารถยอมไดแตตองมีขอแลกเปลี่ยน 
   -   เงิน สามารถยอมได แตจะตองพูดถวงเวลา และไมนำออกไปนอกสถานที่เกิดเหตุ 
  2)  สิ่งที่ไมสามารถยอมใหไดในการเจรจาตอรอง 
   -   อาวุธ, ยาเสพติด, เครื่องดื่มแอลกอฮอล 
   -   โทรศัพทเคลื่อนที่ 
   -   การปลอยตัวนักโทษ, การแลกเปลี่ยนตัวประกัน, การหลบหนี, การสงตัวประกัน
กลับไปยังที่เกิดเหตุ 
   -   รถยนตหรือยานพาหนะ เพราะจะทำใหยากตอการควบคุม เวนแต ผูบัญชาการ
เหตุการณจะอนุญาต เพราะไดเตรียมแผนยุทธวิธีแลว นอกจากนี้ หามนำยานพาหนะมาใหคนรายเห็น 
เพราะอาจจะเปนเหตใุหคนรายเพิ่มขอเรียกรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



181

ตัวอยางคำพูดในการเจรจาตอรอง 
 

คำพูด/ความตองการของ

คนราย 

คำตอบของผูเจรจาท่ี “เหมาะสม”  คำตอบของผูเจรจาท่ี  

“ไมเหมาะสม” 

1. ใหพวกตำรวจที่มีอาวุธ  

ที่ลอมอยูออกไป  

- คุณตองเขาใจวาท่ีคุณเห็นคน

เหลานี้ก็เพราะคำขูของคุณ รวมท้ัง

อาวุธที่คุณมี ผมรักษาคำพูดวา 

พวกเราจะไมใชกำลัง นอกจากเรา

จะตองปองกันตัวเองและคนท่ีอยู

กับคุณ 

-   ใครละท่ีคุณเห็น 

-   คุณจะใหพวกเราไปไหน 

- เ ร า จ ะ ไ ม ยิ น ยอมต ามข อ 

เรียกรอง 

 

2. ต อ ง ก า ร พู ด กั บ ค น อื่ น 

พูดกับคุณเปลาประโยชน 

 

- เราอาจมีความสับสนอยูบาง แต

จะเปนการเสียเวลา ถาเปลี่ยนคน

เจรจา เพราะเขาจะตองพยายาม

ทำความเขาใจกับคุณใหม 

- บางทีคนอื่นๆ สามารถทำสิ่งท่ี

คุณตองการได 

3.  ขอพดูกับนายคุณ - เรื่องนี้สำคัญมาก ทานจึง 

มอบหมายใหผมมาเจรจากับคุณเพ่ือ

รวมกันแกไขเหตุการณที่เกิดขึ้น 

- บอกผมมาเถอะ วาคุณอยาก

บอกหรือพูดถึงอะไรบาง ผมจะ

รายงานตอไปใหทันที 

- ผมได รั บมอบหมายใหทำ

หนาที่เจรจากับคุณ 

- นายไมตองการพูดกับคุณ 

 

4.  อาหารอยูไหน - ผมกำลังดำเนินการเรื่องการ 

จัดสงถาคุณประกันความปลอดภัย  

ผมถึงจะเสนอวาเราจะจัดสงใหโดย

วิธีใด ดีที่สุด 

- ผมคิดวาคุณไดอาหารแลว 

- ผมบอกนายแลว ยังคงอยู

ระหวางการจัดสง 

 

5.  ตองการโทรศัพท - เปนความคิดที่ดี เราสามารถพูด

คุยกันสวนตัว ผมจะจัดการใหแลว

จะแจงถึงวิธีการจัดสงอีกครั้ง 

- ผมขอใหเขาใจวาเปนเรื่องที่ตอง

ใชการตัดสินใจ ขอใหรอหนอย 

- คุณจะใหอะไรผมตอบแทน  

ถาผมใหโทรศัพทคุณ 
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คำตอบของผูเจรจาท่ี “เหมาะสม”  คำตอบของผูเจรจาท่ี  

“ไมเหมาะสม” 

6.  ชวยสงหมอเขามาที่นี่ - วิธีที่ดีที่สุด สำหรับการรักษาคือ 

ปล อย ให คน เ จ็ บออกมา รั กษา 

ขางนอก 

- ตอนน้ีเรายังไมมีหมอเลย เรามี

แตชุดปฐมพยาบาล 

- เขาจะสงหมอไปใหทันที 

- ผมคิดวาหมอกำลังเดินทางมา 

คงจะถึงท่ีนี่เร็วๆ นี้ 

 

7.  ตองการเหลา - ผมไมแนใจ ผมจะลองดูวาจะทำ

อยางไรไดบาง คุณตองเขาใจวาไมใช

เรื่องงายๆ 

- เหลาอะไร แมโขง หรือ 

แสงโสมเดี๋ยวผมจะไปหามาให 

 

8. ตองการเคร่ืองบิน/ยาน

พาหนะ 

- มันจะยุงยากมาก ลองคิดดูเก่ียว

กับปญหาตางๆ เชน เจาหนาท่ี

ประจำเคร่ือง , น้ำมันเชื้อเพลิง , 

แผนการบิน , ขอมูลเสนทาง 

เปาหมาย, การอนุญาตใหเคร่ือง 

ขึ้น – ลง 

- ตองใชเวลาในการจัดหายาน

พาหนะ ขอใหเห็นใจดวย 

- เคร่ืองบิน/ยานพาหนะ ชนิด

ใดที่คุณตองการ 

- ผมจะผานเร่ืองตอไปใหนาย

ทราบ 

- ผมจะรีบจัดหามาใหทันที 

 

9. จะใชความรุนแรงถาไมมี

อะไรคืบหนา 

- คุณตอง เข า ใจว าการ พูด คุย 

ของเราเปนไปดวยดีแลว ถาคุณใช

ความรุนแรงตอนน้ีอาจมีผลตอความ

ตองการของคุณตอไป 

- ถาคุณใชกำลังคุณจะสูญเสียสิ่งท่ี

คุณไดกระทำไว 

- คิดใหดีถึงสิ่งที่คุณไดรับจากเรา

กอนหนาน้ี 

- เราตองการใหทุกอยางจบลง

อยางสันติ คุณก็เชนกัน ดังนั้น  

คุณตองแสดงออกอยางสันติวิธี 

- ตกลงผมจะบอกนายวาคุณจะ

ฆาตัวประกันใน 10 นาที ถาคุณ

ไมไดในสิ่งท่ีคุณขอ 

- ผมไมคิดวาคุณจะทำอยางนั้น

จริงๆ 
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10. อีก 10 นาที ถึงกำหนด 

 เสนตาย 

 

- เราพยายามทำดีท่ีสุดแลว ผม

ขอบอกวา มันเปนไปไมไดเลยกับ

เวลาที่คุณกำหนดมา 

- ผมเขาใจในความจำเปนท่ีคุณ

พูดถึง แตเราก็พยายามอยูแลวใน

ตอนนี้ มีบางอยางที่ผมจะคุยดวย 

- คุณวาคุณจะทำอะไร ถาเรา 

ไมสามารถดำเนินการใหได 

- มันเปนกำหนดเสนตายของ

คุณ นายผมยังไมตัดสินใจ คุณจะ

ไดรับสิ่งท่ีตองการ เมื่อนายผมสั่ง 

 

11. จะฆาตัวประกันคนหนึ่ง

แลวจะฆาตอไปทุก 10 นาที 

- ผมไดพูดกับคุณแลววา การฆา 

ผูบริสุทธิ์จะไมเกิดประโยชนกับคุณ 

จนถึงบัดนี้ผมขอย้ำ คุณตองไมใชวิธี

การรุนแรงอีก เพราะผมจะไม

สามารถเสนอขอเรียกรองของคุณ 

ถาคุณไมรับประกันวาจะไมทำราย

ใครอีก ยังคงมีเวลาสำหรับเราท่ีจะ

รวมกันแกปญหา 

- ผมจะบอกนายผม 

- ผมไมคิดวาคุณจะทำเรื่องนั้น

จริง 

 

12. ไดฆาตัวประกันไปแลว  

1 คน และจะฆาตอไปอีก  

- ถาคนที่คุณทำรายยังไมตาย ขอ

ใหสงออกมา เราจะไดนำสง 

โรงพยาบาลไดทัน 

- คุณชวยบอกไดไหมวาคนที่คุณ

ฆาเปนใคร 

- ผมจะบอกนายผม 

13. จะปลอยผูหญิงและเด็ก 

ถาคุณสงหัวหนาคุณมาแทน 

 

- ทำไมไมสงผูหญิงและเด็กมา
ใหเลยละ คุณคงไมตองการพวก
เขาหรอก พวกเขาลวนแตเปน
ภ า ร ะ ข อ ง คุณ แ ล ะ เ ป น ก า ร
แสดงออก ท่ีดี ถึ งความจ ริง ใจ 
ของคุณ 
-  หัวหนาผมเปนผูที่กำลังชวย
แกไขปญหากันอยู เขาไมสามารถ
ทำอะไรไดเลยถาไปอยูที่นั้น 

- ผมขอรับตัวประกันท้ังหมด
แลกกับเจาพนักงานตำรวจ 
- หัวหนาผมกำลังเดินมารอ
สักครูก็แลวกัน 
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14. ผมคือตัวประกัน พวกเขา

ใหผมพูดกับคุณ 
- คุณชื่ออะไร ตอนนี้ เปน
อยางไร แลวคนอื่นๆ เปนอยางไร
บาง 
- เรากำลังพยายามชวยเหลือ
พวกคุณเพื่อความปลอดภัยของ
ทุกคน 

- คุณกำลังเปนตัวแทนใหเขา
หรือ 
- พวกเขาไดยินคุณหรือเปลา 
เขามีอาวุธปนกี่กระบอก 
 

15. ชวยสองไฟใหดวย - เราคิดวาคุณจะรำคาญ ถา
สองไฟไปท่ีคุณ 

- คุณจะใหสองไฟไปที่ไหน 

16. เอาไฟพวกน้ีออกไป - ไฟเหลาน้ีทำใหคุณรู ไดวามี
อะไรเกิดขึ้น 

- ไฟอะไรหรือ 
- ผมไมรูวาไฟไปอยูที่นั้นได
อยางไร 
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บรรณานุกรม 

• คูมือการฝกหลักสูตรการอยูรอดของเจาหนาที่และยุทธวิธี (Officer Survival and Tactics / O.S.T.) 
สำนักงานตำรวจแหงชาติ. คูมือการฝกหลักสูตรยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐาน สำนักงานตำรวจแหงชาติ. สำนักพิมพ 
  สูตรไพศาล. กรุงเทพฯ, 2554. 
ฝายกิจการอาชญากรรมขามชาติ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย. เอกสารประกอบ 
  การฝกอบรมหลักสูตรการอยูรอดของเจาหนาที่และยุทธวิธี. กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 2555.  

• คูมือการฝกหลักสูตรการเขาตรวจคนและปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry & Close Quarter Battle / C.Q.B.) 

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแหงชาติ. คูมือตำรวจหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ เลม 8.  
  โรงพิมพตำรวจ. กรุงเทพฯ, 2555. 
ฝายกิจการอาชญากรรมขามชาติ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย. เอกสารประกอบการ 
  ฝกอบรมหลักสูตรการอยูรอดของเจาหนาที่และยุทธวิธี การหยุดยานพาหนะและการควบคุมผูครอบครอง. 
  กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 2555.  

• คูมือการฝกหลักสูตรการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผูขับขี่/ผูโดยสาร  
 (Vehicle Stop and Occupants Control / V.S.O.C.) 
สำนักงานตำรวจแหงชาติ. คูมือการฝกหลักสูตรยุทธวิธีตำรวจขั้นพื้นฐาน สำนักงานตำรวจแหงชาติ. สำนักพิมพ 
  สูตรไพศาล. กรุงเทพฯ, 2554. 
ฝายกิจการอาชญากรรมขามชาติ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย. เอกสารประกอบการ 
  ฝกอบรมหลักสูตรการอยูรอดของเจาหนาท่ีและยุทธวิธี การหยุดยานพาหนะและการควบคุม 
  ผูครอบครอง. กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 2555.  

• คูมือการฝกหลักสูตรการฝกยิงปนพกขั้นพื้นฐาน (Basic Firearms Course / B/F)            
หนวยเฉพาะกิจดานทิศตะวันตก. คูมือหลักสูตรการยิงปนพกขั้นพื้นฐาน (การฝกเบเกอรทอรช 13-4). 
   กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 2556.  
กรมตำรวจ. คูมือการฝกยิงปนพกสำหรับตำรวจ. โรงพิมพตำรวจ. กรุงเทพฯ, 2539. 
พล.ต.ท.จารักษ  แสงทวีป. วิธีการยิงปนพกแบบตำรวจดวยตนเอง. เนติกุลการพิมพ. กรุงเทพฯ, 2533. 

• คูมือการฝกหลักสูตรการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty Care / TCCC) 
คณะกรรมการมาตรฐานการชวยชีวิต. หนังสือคูมือการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน.บริษัทพิมพสวย จำกัด.กรุงเทพฯ, 2554. 
นงนุช ตันติธรรม (บรรณาธิการ). คูมือการปฐมพยาบาล. กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทยดานอุบัติเหตุและ 
  สาธารณภัย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, 2542. 
นายแพทยวิเชียร ดิลกสัมพันธ และนายแพทยชูศักดิ์ เวชแพศย.สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เลมท่ี 8. 
  กรุงเทพฯ, 2526. 

185



แพทยหญิง รพีพร โรจนแสงเรือง และ นายแพทยพงศศิษฏ สิงหทัศน. เวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี. มหาวิทยาลัยมหิดล.กรุงเทพฯ, 2554. 
สถาบันการแพทยดานอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย. ปฏิบัติการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการปฐม 
  พยาบาล. โรงพิมพกระทรวงสาธารณสุข.นนทบุรี, 2545. 
หนวยเฉพาะกิจดานทิศตะวันตก.คูมือหลักสูตรการปฐมพยาบาลข้ันสูง (การฝกเบเกอรทอรช 13-4).กรุงเทพฯ 
  ประเทศไทย, 2556.  
www.safehouse.co.th/blog/2010/10/13/tourniquets-and-their-use/. Tourniquets (ทูนิเก)  
  กับการหามเลือดอยางถูกวิธี. 

• บทบาทหนาที่ของผูประสบเหตุคนแรก (First Responder / F/R)                       
พล.ต.ท.ประยูร  อำมฤต. บทบาทตำรวจในการบริหารวิกฤตการณ เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรของ 
  สำนักงานตำรวจแหงชาติ. กรุงเทพฯ, 2556. 
พ.ต.อ.หญิง วรณัฐ  วรชาติเดชา. การบริหารวิกฤตการณ และกฎหมายที่เกี่ยวของ เอกสารประกอบ 
  การฝกอบรมการบริหารวิกฤตการณของสำนักงานตำรวจแหงชาติ. กรุงเทพฯ, 2555. 
โรงเรียนนายรอยตำรวจ. คูมือเจรจาตอรอง แกไขเหตุวกิฤต. โรงพิมพตำรวจ. กรุงเทพฯ, 2545. 
 
 



คู่มือสถานีต ารวจชุมชน
สถานีต ารวจชุมชน หมายถึง หน่วยบริการประชาชน ซึ่งยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนทุกคนมีส่วนรับผิดชอบตามหลักการท่ีว่า 
ประชาชน คือ ต ารวจคนแรก โดยน าแนวคิดการต ารวจชุมชน (Community Policing) และระบบ
หน่วยต ารวจขนาดเล็ก (Police Box System) ซึ่งได้ริเริ่มในประเทศญ่ีปุ่น โดยรู้จักกันในชื่อว่า โคบัง 
(Koban) เป็นแนวทางในการด าเนินการ โดยยึดหลัก  (1) การเป็นหุ้นส่วนระหว่างต ารวจกับประชาชน 
ร่วมมือร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกันในฐานะเจ้าของพื้นท่ี (2) การสร้างกลุ่มสนับสนุน ได้แก่ ประชาชน
ในพื้นท่ี ชุมชน อาสาสมัคร องค์กรเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) การปฏิบัติงานแบบ
เกาะติดพื้นท่ีควบคู่กับการกระจายการบริการของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ โดยจัดเจ้าหน้าท่ีต ารวจเข้าประจ า
พื้นท่ีเพื่อรับผิดผิดชอบในพื้นท่ี และ  (4) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องถือเป็นนโยบายส าคัญที่ต้องปฏิบัติ 
โดยเฉพาะหัวหน้าสถานีต ารวจ เพื่อขยายการบริการของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ กระจายลงไปในพื้นท่ีหรือ
ชุมชนให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะพื้นท่ีห่างไกล หรือพื้นท่ีท่ีมีความหนาแน่นของประชากรอยู่ในระดับสูง หรือ
พื้นท่ีท่ีมีปัญหาอาชญากรรมสูง โดยจะปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม การ
รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 



๑. สถานที่ตั้งหรือพืน้ที่เหมาะสมในการจัดตั้งสถานีต ารวจ
ชุมชน  มหีลกัเกณฑ์ในการพจิารณา  ดงันี้

1.1 เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ล่อแหลมต่อการเกิดปัญหา
อาชญากรรม อยู่ใจกลาง ชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า  ตลาดสด  สถานีขนส่ง 
ธนาคาร ร้านค้า ฯลฯ

1.2 เป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และมีประชาชนมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก

1.3  เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอาชญากรรมสูง

1.๔  เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น



สถานทีต่ั้งสถานีต ารวจชุมชน

ควรมเีขตพืน้ทีรั่บผดิชอบ ไม่เกนิ  2  ตร.กม. และสามารถเดนิตรวจได้อย่างทัว่ถึง

บริษทั ร้านทอง ตลาด ย่านทีพ่กัอาศัย

โรงพยาบาล

ตลาดสด

สถานีขนส่ง

ร้านค้า

ย่านทีพ่กัอาศัย

ห้างสรรพสินค้า

ชุมชน

ร้านทอง

โรงเรียน

ธนาคาร

ร้านค้า

สถานีต ารวจชุมชน



2. การจัดระเบียบอาคารที่ท าการสถานีต ารวจชุมชน  ส าหรับระเบียบภายในอาคาร ที่ท าการควรมีลักษณะ
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ดังนั้นจึง ควรจัดให้มีสิ่งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อาวุธ  ดังนี้ 

2.1   อาคารที่ท าการ หลังคาทาสีแดงเลือดหมู ตัวอาคารทาสีควันบุหรี่ และทาสีแดงเลือดหมู
บริเวณที่ติดกับพื้นดินเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดโดยให้ส่วนที่ทาสีควันบุหรี่เป็นพื้นที่ส่วน
ใหญ่ของตัวอาคารให้ชัดเจน

- มีป้ายบอกทิศทางไปสถานีต ารวจชุมชน ท่ีชัดเจน 

- ป้ายชื่อท่ีท าการแสดงให้เห็นว่าเป็นที่ต้ังสถานีต ารวจชุมชน โดยมีข้อความว่า 
(สถานีต ารวจชุมชน......) อักษรสีขาว พื้นสีแดงเลือดหมู ขนาด  40 ซม. หรือขนาดตามความเหมาะสม 
ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และมีความโดดเด่น พร้อมมีสัญลักษณ์ ตราแผ่นดิน สื่อความหมาย และมี
ข้อความภาษาอังกฤษด้านล่าง

- มีประตูเข้า-ออกอยู่ด้านหน้า

- มีการติดต้ังกล้องวงจรปิดท้ังภายในอาคารและภายนอกอาคาร

- มีห้องท างานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 

- มีห้องประชุมขนาดไม่เกิน 10 คน

- มีห้องพักผ่อนส าหรับเจ้าหน้าท่ี    

- มีห้องเก็บของและห้องน้ า



สถานีต ารวจชุมชนตลาดนัดจตุจักร
CHATUCHAK COMMUNITY POLICE STATION

ช่ือ สถานีต ารวจ
ชุมชน

ใชอ้กัษรสีขาว

สถานีต ารวจชุมชนตลาดนัดจตุจักร
CHATUCHAK COMMUNITY POLICEING STATION

พื้นสีแดงเลือดหมูช่ือ ภาษาองักฤษ  สีขาวสญัลกัษณ์ ตราแผน่ดิน

ช่ือ ภาษาองักฤษ
POLICE สีขาว พื้นสีด า

หลงัคา

ทาสีแดงเลือดหมู

ทาสีแดงเลือดหมู

จนถึงพ้ืน
ทาสีควนับุหร่ี

แบบสีอาคารสถานีต ารวจชุมชน

แบบป้ายอาคารสถานีต ารวจชุมชน



2.2 ภายในอาคารที่ท าการ  จะต้องจัดท า

- นาฬิกาอาชญากรรม  2 เรือน เปรียบเทียบสถิติคดีอาชญากรรม

ในพื้นท่ีรับผิดชอบของตู้ยามระหว่างเดือนปัจจุบัน กับเดือนที่ผ่านมา

- แผนผังสถิติการเกิดและจับกุมกลุ่มคดี  ตามท่ี ตร.ก าหนด และเปรียบเทียบเป็นราย
เดือนระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา ( เฉพาะคดีท่ีเกิดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีต ารวจ
ชุมชน )

- แผนท่ีสังเขป แสดงเขตพื้นท่ีรับผิดชอบและแสดงสถานท่ีต้ังส าคัญ เช่น สถานท่ี
ราชการ ห้างสรรพสินค้า วัด โรงเรียน ธนาคาร ร้านทอง เป็นต้น

- แผนผังชุมชน แสดงให้เห็นถึงสภาพพื้นท่ีของชุมชน เส้นทาง เข้า-ออก สถานท่ีส าคัญ   
จุดท่ีล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

- แผนผังเครือญาติ  แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของประชาชนท่ีอยู่ในชุมชน ซึ่งอาจมี
รายละเอียดของอาชีพ หรือประวัติของบุคคลที่น่าสนใจ



2.3 วัสดุ   ครุภัณฑ์

- โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์ 

- วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร

- กล้องถ่ายภาพ/กล้องบันทึกภาพ

- แผงกั้น กรวยยางสีส้ม ไฟฉาย กระบองไฟสัญญาณ 

- เครื่องมือดับเพลิง เครื่องมือปฐมพยาบาล 

- ตู้เก็บเอกสาร โคมสัญญาณไฟฉุกเฉิน 

- รถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยานสองล้อ 

- อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ

- อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น โล่ กระบองสั้น กระบองยาว       
และไม้ค้ ายันยาว 1.50 เมตรส่วนปลายมีเหล็กรูปตัวยูหรือตัววี เป็นต้น 



3. ก าลังพล
3.1  การจัดก าลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ประจ าสถานีต ารวจชุมชน ให้จัดเป็น 3

ผลัด แต่ละผลัดมีก าลังพล อย่างน้อย 3 นาย ปฏิบัติหน้าที่ผลัดละ 8
ชั่วโมง หมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่

3.2 การปฏิบัติหน้าที่ ของสถานีต ารวจชุมชน ให้ อยู่ประจ าสถานี  1  นาย       
อีก 2 นายให้ออกตรวจ  ผู้ที่อยู่ประจ าสถานีให้มีหน้าท่ีรับแจ้งเหตุ  และ
บริการประชาชนโดยต้องแต่งเครื่องแบบให้เรียบร้อย

3.3   จัดให้มีการปล่อยแถวทุกครั้งก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ประจ าที่ท าการ ซึ่ง
ต้องมีการทบทวน  ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  และถูกต้องตามหลักยุทธวิธีต ารวจ



3.4   ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจออกตรวจทุกวันและจัดท าข้อมูลทอ้งถิ่นที่
เกี่ยวข้องกบับคุคล  สถานที่  ครัวเรือน  ตลอดจนข้อมูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดให้โทษ ใหช้ัดเจนข้อมูลต้องทนัสมัย
และน่าเชื่อถือ  และควรตรวจใหค้รบทกุหมู่บา้นในเขตพืน้ทีร่ับผิดชอบ

3.5   ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ออกปฏิบตัหิน้าที่ตรวจเยี่ยมชุมชนและบันทกึผล
การตรวจไว้ในสมุดตรวจที่ทางสถานีต ารวจจัดไว้ทีบ่า้น คณะกรรมการ
สถานีต ารวจชุมชน  ถ้าต้องการให้งานมีประสิทธิภาพก็ให้เพิม่ความถี่ของ
การตรวจตามความเหมาะสม



4. การจัดและมอบภารกิจของสถานีต ารวจชุมชน

4.1 ให้ใช้สถานีต ารวจชุมชนเปน็สถานทีท่ าการ
4.2 อบรมชี้แจงเจ้าหน้าทีต่ ารวจใหท้ราบถึงแนวคิด ปรัชญา        

แนวทางการปฏิบตังิานของต ารวจชุมชนเพือ่น าไปปฏิบตัิ



5. หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจขณะปฏบิตังิานอยู่ ณ ที่ท างาน

5.1 ตรวจดูแลสถานท่ีท าการและทรัพย์สินให้อยู่ในความเรียบร้อย
5.2 ยืนอยู่หน้าอาคารที่ท าการเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะเมื่อมีประชาชนสัญจรผ่านไปมาเป็น

จ านวนมาก
5.3 จัดท่ีท าการสถานีต ารวจชุมชนให้เป็นท่ีรับแจ้งเหตุ  รับร้องทุกข์หรือให้บริการ

ประชาชน
5.4 จัดให้มีสถานท่ีเก็บเอกสาร ค าสั่ง และแฟ้มข้อมูลไว้โดยเฉพาะ  ภายในส่วนน้ีจะต้อง

ประกอบไปด้วยค าสั่งต่าง ๆ ของ สน./สภ. ท่ีสั่งการ ข้อมูลบุคคลทุกหลังคาเรือน  
ข้อมูลท้องถิ่นซ่ึงประกอบด้วยแผนท่ี เส้นทาง ท่ีต้ัง  บ้านเรือน อาณาเขต  สถานภาพ
อาชญากรรม สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน  น้ัน ๆ  อย่างละเอียดตรวจสอบได้

5.5 น าข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์โดยเฉพาะสถานภาพอาชญากรรม  ซึ่งหากชุมชนดังกล่าว
อาชญากรรมพ้ืนฐาน ( คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินเกิดขึ้นมาก  ก็
จ าเป็นต้องจัดท านาฬิกาอาชญากรรมโดยแบ่งช่วงในการวิเคราะห์และสรุปสถานภาพ
อาชญากรรมเป็นห้วง ๆ ไปเช่นรอบ 1 เดือน รอบ 3 เดือน เป็นต้น

5.6 วางแผนการตรวจเยี่ยมชุมชน  โดยน าข้อมูลจากข้อ 5.3 และ 5.4  มาวางแผนการ
ตรวจ  เพื่อพบปะประชาชน การปรากฏกายในสถานท่ีเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ
ป้องกันอาชญากรรมพ้ืนฐาน  และหากเป็นอาชญากรรมพิเศษก็สามารถวางแผนการ
ตรวจได้อย่างเหมาะสมในด้านการป้องกันและปราบปราม



5.7 ในกรณีที่ได้รับแจ้งเหตุ  ให้รีบเดินทางไประงับเหตุเบ้ืองต้นทันที  โดยให้จัดก าลังตามความ
เหมาะสมกับเหตุการณ์แต่ให้มีเจ้าหน้าที่ หรือราษฎรอาสาอยูร่ักษาการณ์ประจ าที่ท าการ
อย่างน้อย 1 นาย

5.8 การระงับเหตุให้ใช้ยุทธวิธีต ารวจ  โดยให้มีผู้ปฏิบัติและผู้คุ้มกันทุกคร้ังไป ( Cover and 
Contact )  และต้องแจ้งให้ทาง สน./สภ. ทราบเพ่ือติดต่อฝ่ายอื่นร่วมปฏิบัติการหากไม่

สามารถจัดการได้ตามล าพัง
5.9 การจับกุม ตรวจค้น หรือต่อสู้กับคนร้ายให้ใช้ยุทธวิธีต ารวจพื้นฐานที่ได้รับการฝึกฝนมา

ทุกคร้ัง  โดยยึดถือกฎหมายเป็นหลัก  และให้ค านึงถึงล าดับความส าคัญจ าเป็นของ
สถานการณ์ควบคู่กันไป

5.10 ประสานหรือสนธิก าลังกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ ทั้งในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นที่อยู่ใน
ชุมชนน้ัน ๆ  และคณะกรรมการประจ าสถานีต ารวจชุมชน เพ่ือร่วมปฏิบัติงานในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของชุมชน



6. หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจขณะออกตรวจพื้นที่

6.1 จัดท าแผนการออกตรวจพื้นท่ีรับผิดชอบทุก 10 หรือ 15 วัน ตามความเหมาะสม

6.2 จัดท าข้อมูลท้องถิ่น ซึ่งต้องมีแบบฟอร์มการจัดเก็บที่ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหา 
และต้องท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

6.3 ประชาสัมพันธ์ให้ค าปรึกษา แนะน า บริการ และแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น  ให้กับ
ประชาชน  และเป็นแกนน าชุมชนน้ัน ๆ

6.4 ตรวจตรารักษาความปลอดภัย  ความสงบเรียบร้อยตลอดจน  แสวงหาข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ รวมท้ังความผิดปกติต่าง ๆ ในพื้นท่ี

6.5 แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ 
โดยการเข้าถึง สร้างความเข้าใจ สร้างศรัทธาและสร้างการมีส่วนร่วม



6.6 ขณะออกตรวจเยี่ยมให้ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจสื่อสารที่ประจ าท่ีท าการและ สน./สภ.
ไว้โดยตลอด  ให้มีการแจ้งวิทยุ ออก ว.4 , ว.10 ทุกครั้ง

6.7 ให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีออกตรวจบันทึกผลการตรวจไว้ในสมุดตรวจท่ีทางสถานีต ารวจจัดไว้ท่ี
คณะกรรมการประจ าสถานีต ารวจชุมชน  หรือจุดอื่น ๆ  และจะต้องน ามาให้ หัวหน้างาน
ป้องกันปราบปราม  ตรวจทุก 15 วัน  โดยขณะท่ีน ามาตรวจให้ใช้สมุดตรวจอีกชุดสลับ
ผลัดเปลี่ยนไปเช่นน้ีทุก ๆ 15 วัน

6.8 เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีออกตรวจท้องท่ีให้เอาใจใส่สอบถามประชาชนใน เรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
กับชีวิตความเป็นอยู่ด้วยและรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ต่าง ๆ รวมท้ังให้ค าปรึกษาและร่วม
แก้ไขปัญหาด้วยหากไม่เกินความสามารถ  หากเกินความสามารถให้น าเรื่องเข้าสู่     
คณะกรรมการประจ าสถานีต ารวจชุมชน และรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบ

6.9 เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ท่ีรับผิดชอบชุมชน  ต้องสร้างศรัทธาและความเชื่อเถือรวมท้ังต้องเป็นที่พึ่ง
แก่ประชาชน  ตลอดจนเป็นแกนน าราษฎรในชุมชนน้ันให้ได้  และต้องมีส่วนร่วมกับ      
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนท่ีรับผิดชอบนั้นด้วย



7. ข้อพึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าสถานีต ารวจชุมชน

7.1 ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น
7.2 ท าตนให้เป็นที่รู้จักของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตน  และ

สามารถติดต่อได้ทันท่วงที  เม่ือมีเหตุจ าเป็นต้องร้องขอความช่วยเหลือ
7.3  ต้องใช้กิริยา วาจา สุภาพ มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

7.4 ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วย เป็นต้นว่า ช่วยให้ได้รับการพยาบาลเบ้ืองต้น

พอให้พ้นเขตอันตรายในระยะแรก  หรือช่วยจัดส่งผู้เจ็บป่วยให้ถึงหมอ

7.5 ช่วยจัดการระงับหรือป้องกันเหตุการณ์ที่เห็นว่า  ถ้าปล่อยละเลยอาจเป็นชนวนให้เกิด   

เป็นความผิดทางอาญาขึ้นได้โดยง่าย

7.6 ช่วยให้ค าแนะน า  หรือช่วยเหลือประการอื่นใดในสิ่งที่สามารถจะช่วยได้  เม่ือการช่วย

น้ันไม่เป็นการขัดต่อระเบียบแบบแผน   หรือราชการในหน้าที่ของต ารวจ



7.7  การช่วยเหลือตามนัยที่กล่าวมานี้   ข้าราชการต ารวจทุกคนต้องถือว่า
เป็นสาระส าคัญส่วนหนึ่งที่ควรกระท าและกระท าด้วยความเต็มใจแต่กรณีใดที่กระท า
แล้วอาจเป็นเหตุให้ถูกมองไปในทางเสื่อมเสียก็ควรใช้ความระมัดระวัง  เป็นต้นว่า  
ในเรื่องที่ช่วยเหลือแล้วจะมีทางให้ฝ่ายหนึ่งได้เปรียบ  แต่อีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเช่นนี้   
ก็ต้องกระท าด้วยความเที่ยงธรรมและระมัดระวังให้สมกับท่ีเขามอบความไว้วางใจให้
ช่วยเหลือยิ่งขึ้น

7.8  การที่ต ารวจจะเป็นที่นิยมเชื่อถือของประชาชนได้มากเพียงใดหรือไม่นั้น  
ข้อส าคัญในเบ้ืองแรกได้แก่การวางตน  กล่าวคือ ต้องวางตนอยู่ในศีลธรรม  อย่าง
น้อยก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในความซ่ือสัตย์สุจริต  ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเข้มแข็ง
เด็ดขาดเที่ยงธรรมตรงไปตรงมา  ปราศจากความล าเอียง  และเมื่อมีงานที่ต้องปฏิบัติ
ตามหน้าที่เกิดขึ้น  ก็รีบจัดท าด้วยความเร่งรีบไม่ชักช้า  ทั้งกระท าไปในลักษณะที่ไม่
ขาดความเมตตากรุณาต่อประชาชน



7.9  ต ารวจทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่า  ตนเป็นผู้ป้องกันและระงับทุกข์
บ ารุงสุขเพ่ือประชาชนทั้งประเทศหรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ  เป็นผู้รักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ  ซึ่งตรงกับสมญานามว่า “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ดังนั้น
ต้องวางตนและปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมกับท่ีได้รับหน้าที่อันมีเกียรตินี้  ถ้าต ารวจ
ไปกระท าในสิ่งที่ไม่ตรงกับหน้าท่ีของต ารวจแล้ว  ความหวังที่จะให้มีความสงบ
เรียบร้อยเกิดขึ้นแก่ประชาชนก็กลายเป็นความหวังที่ปราศจากผล ความ
ระส่ าระสายในบ้านเมืองแทบ  ทุกด้านก็จะเข้ามาแทนที่ได้โดยง่าย

7.10 ต้องท าความรู้จักผูกมิตรกับประชาชน ( รวมทั้งเยาวชนใน
สถานศึกษา ) ในพื้นที่   อย่างน้อยต้องรู้จักสมาชิกคนส าคัญของแต่ละครัวเรือน
รวมทั้งเข้าไปพบปะพูดคุยอย่างสม่ าเสมอ ( Stop-walk-talk & Teach 
Children )  หรือท างานในลักษณะชุมชนสัมพันธ์เอง



7.11   ตรวจตรารักษาความปลอดภัย  ความสงบเรียบร้อยตลอดจน  
แสวงหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งความผิดปกติต่าง ๆ ในพื้นที่

7.12   บังคับใช้กฎหมาย  เผชิญเหตุ  ระงับเหตุและดูแลสถานที่เกิดเหตุ      
( ดูรายละเอียดในระบบการเผชิญเหตุ  ระบบรักษาสถานท่ีเกิดเหตุของสายตรวจ )

7.13   แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน  หรือจัดตั้งองค์กรประชาชน
เป็นราษฎรอาสาสมัครร่วมปฏิบัติหน้าที่หรือมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปราม

7.14   ส่งเสริมให้ชุมชนแก้ไขปัญหาด้วยตนเองและเป็นชุมชนเข้มแข็ง

7.15   งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรมอบหมาย



8. การตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าสถานีต ารวจชุมชน
คณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ าสถานีต ารวจชุมชน ประกอบด้วยประชาชนในชุมชนนั้น ๆ ไม่น้อย

กว่า 10 คน โดยมีหน้าท่ีให้ค าแนะน าในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ และแสวงหาความร่วมมือ
จากประชาชนในชุมชนและสร้างเครือข่ายประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกัน
อาชญากรรมในชุมชน โดยประชาชนท่ีเป็นคณะกรรมการประจ าสถานีต ารวจชุมชน ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้

8.1 เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

8.2 มีภูมิล าเนา หรือถิ่นท่ีอยู่ในชุมชนน้ัน ๆ

8.3 มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าพัวพัน
เกี่ยวข้องกับการท าผิดกฎหมาย หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สังคมส่วนรวม

8.4 สมัครใจและมีจิตอาสาที่จะเข้ามาช่วยเหลือชุมชน

คณะกรรมการประจ าสถานีต ารวจชุมชนควรมีการประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจประจ าหน่วย อย่าง
น้อย เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ค าปรึกษาและก าหนดแนวทางด าเนินการของสถานีต ารวจชุมชน



9. การควบคุมการปฏบิัติ

การควบคุมการปฏิบตังิานของสถานีต ารวจชมุชน ให้หัวหน้า
สถานีต ารวจควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีต่ ารวจประจ าสถานี
ต ารวจชุมชน อย่างใกล้ชิด โดยใหร้องผู้ก ากบัการปอ้งกันปราบปราม 
และสารวัตรปอ้งกันปราบปราม ท าหน้าที่เปน็พี่เลี้ยงในการปฏบิตัหิน้าที่
ของเจ้าหน้าทีต่ ารวจประจ าสถานีต ารวจชมุชน 



10. การประเมินผล
ควรจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ต ารวจ

ประจ าสถานีต ารวจชุมชน อาสาสมัครต ารวจ  และคณะกรรมการประจ าสถานี
ต ารวจชุมชน  อย่างน้อยเดือนละ  1 ครั้ง  เพ่ือท าการประเมินผลการปฏิบัติ และ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ เน้นการลดจ านวนของอาชญากรรมลง      
ลดความหวาดกลัวของประชาชนต่อภัยอาชญากรรม การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการ
แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน  ภายในขอบเขตพื้นที่ของชุมชน



คู่มือการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘





 

บทน า 

 

 ดยทีไปัจจุบันสภาพการมือง ศรษฐกิจ สังคม฿นประทศ ละสังคมลกเดຌปลีไยนปลงอยางรวดรใว 
กอ฿หຌกิดความขัดยຌงระหวางคน฿นสังคม สงผล฿หຌมีการชุมนุมพืไอรียกรຌอง สนับสนุน คัดคຌานหรือสดงความ
คิดหใน฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไงของประชาชนหรือกลุมบุคคลตางโ ดยการชุมนุมรียกรຌองดยสงบละปราศจาก
อาวุธถือวาป็นสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทยทีไประชาชนทุกคนสามารถกระท าเดຌละรัฐจะ
จ ากัดสรีภาพ฿นการชุมนุมเดຌกใดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติหงกฎหมายภาย฿ตຌสังคมประชาธิปเตย พืไอดูล
การชุมนุม฿หຌป็นเปดຌวยความสงบรียบรຌอย เมกระทบกระทือนตอความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือความสะดวกของ
ประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ ละเมกระทบกระทือนตอสิทธิละสรีภาพละศักด์ิศรีความป็นมนุษย์ของผูຌอืไน 
สอดคลຌองกับกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิพลมืองละสิทธิทางการมือง  ิInternational Covenant on 
Civil and Political Rights: ICCPR) ซึไงประทศเทยเดຌขຌาป็นภาคีละ฿หຌสัตยาบันทีไจะยอมรับความผูกพัน
ดังกลาวมาตัๅงตปีพุทธศักราช ๎๑๏๕ ป็นตຌนมา   
 การสงสริมละคุຌมครองการ฿ชຌสิทธิละสรีภาพของประชาชน฿นการชุมนุมสาธารณะ฿หຌป็นเปดຌวย
ความสงบรียบรຌอย ดยการ฿ชຌสิทธิสรีภาพจะตຌองอยู฿นขอบขตหงกฎหมายทีไจะเมละมิดสิทธิละสรีภาพ
ของประชาชนจนกินสัดสวน ละยังคงรักษาสิทธิละสรีภาพของประชาชนอืไน฿นการจะ฿ชຌทีไสาธารณะเดຌตาม
ความหมาะสมกิดผลกระทบนຌอยทีไสุด ละจຌาหนຌาทีไมีกรอบการปฏิบัติหนຌาทีไเวຌชัดจน฿นการปฏิบัติอันป็นเป
ตามหลักการสากล สามารถกຌเขปัญหา บริหารจัดการการชุมนุมเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนชวยหลื อ
ยียวยาประชาชน฿หຌสามารถ฿ชຌชีวิตเดຌตามปกติ 
 คูมือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ฉบับนีๅ จะท า฿หຌการบริหาร
จัดการดูลการชุมนุมสาธารณะสามารถ฿หຌความคุຌมครองทัๅงกประชาชน ผูຌทีไประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ 
ตลอดจนสาธารณชนทัไวเป ละยังสามารถก าหนดนวทาง฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองสามารถปฏิบัติงานเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถตรียมความพรຌอม กຌเขสถานการณ์ ตลอดจนการฟื้นฟูการชุมนุมสาธารณะเดຌป็นอยางดี
ตอเป ดยคูมือฉบับนีๅประกอบดຌวย สาระส าคัญพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ การจຌงการ
ชุมนุมสาธารณะ การคุຌมครองความสะดวกของประชาชน ละการดูลการชุมนุมสาธารณะ การบริหารจัดการ
การชุมนุมสาธารณะ การสอบสวนด านินคดี ละขຌอสนอนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

หนຌา 

 

บทน า 
 

สวนที่ ํ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๘ แผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ 

 และกฎหมายล าดับรอง ํ 

 ํ.ํ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ๎ 

 ํ.๎ ผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ิตามมติคณะรัฐมนตรี วันทีไ ๎๑ สิงหาคม ๎๑๑๔ี ํ๎ 

 ํ.๏ ประกาศส านักงานต ารวจหงชาติ รืไอง ก าหนดระดับสียงของครืไองขยายสียง 
 ทีไ฿ชຌ฿นการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ๏๕ 

 ํ.๐ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี รืไอง ก าหนดวิธีการจຌงการชุมนุมสาธารณะ ๐์ 
 ํ.๑ หนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะ ๐๏ 

 ํ.๒ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี รืไอง ครืไองมือควบคุมฝูงชน฿นการชุมนุมสาธารณะ ๐๑ 

 

สวนที่ ๎ คูมือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๘ ๐๓ 

บทที่ ํ  สาระส าคัญพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ๐๔ 

บทที่ ๎ การจຌงการชุมนุมสาธารณะ ๑๎ 

 ๎.ํ ผูຌจຌง ผูຌรับจຌงการชุมนุมสาธารณะ ๑๎ 

 ๎.๎ การจຌงการชุมนุมสาธารณะ ๑๎ 

 ๎.๏ หนຌาทีไของผูຌรับจຌง ๑๐ 
 ๎.๐ การขอผอนผันการจຌงการชุมนุมสาธารณะ ๑๑ 
 ๎.๑ การจຌงการดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุม ๑๑ 
 แผนภูมิ การจຌงการชุมนุมสาธารณะ ๑๓ 
บทที่ ๏ การคุຌมครองความสะดวกของประชาชน ละการดูลการชุมนุมสาธารณะ ๑๔ 

 ๏.ํ  จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ๑๔ 

 ๏.๎  อ านาจหนຌาทีไของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ๑๔ 

 ๏.๏  การประชาสัมพันธ์ ๒์ 

 ๏.๐ การชุมนุมสาธารณะทีไละมิดกฎหมาย ๒์ 

 ๏.๑  การประกาศพืๅนทีไควบคุม ๒๎ 

 ๏.๒ การด านินการ฿หຌลิกการชุมนุมสาธารณะ ๒๏ 
 ๏.๓ การชุมนุมสาธารณะทีไมีลักษณะรุนรงละกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง ๒๏ 
 แผนภูมิ การดูลการชุมนุมสาธารณะทีไละมิดกฎหมาย ๒๒ 
 แผนภูมิ การดูลการชุมนุมสาธารณะทีไมีลักษณะรุนรงละกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง ๒๓ 

บทที่ ๐ การบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ ๒๔ 
 ๐.ํ การบริหารจดัการ฿นการจຌงการชุมนุมสาธารณะ ๒๔ 
 ๐.๎ การบริหารจัดการ฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ ๒๕ 



 

สารบัญ ิตอี 
หนຌา 

บทที่ ๑ การสอบสวนด านินคดี ๓ํ
 ๑.ํ การสืบสวนหาขาวละการประมินสถานการณ์ ๓ํ 

 ๑.๎ การตงตัๅงพนักงานสอบสวน ๓๎
 ๑.๏ สถานทีไส าหรับ฿ชຌ฿นการสอบสวนดยฉพาะ ๓๎
 ๑.๐ การรวบรวมพยานหลักฐานตาง โ ๓๏ 

 ๑.๑ การสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลทีไตຌองสงสัยหรือผูຌตຌองหาตามหมายจับของศาล ๓๐ 

 ๑.๒ การจับกุมละควบคุมตัว ๓๐ 

 ๑.๓ สถานทีไควบคุมตัวกรณีป็นการควบคุมตัวผูຌถูกจับหรือผูຌตຌองหา 

  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๓๑ 

 ๑.๔ การสรุปส านวนการสอบสวนละการท าความหในทางคดี ๓๒ 

 ๑.๕ การคุຌมครองพยานละการสืบพยานเวຌลวงหนຌา ๓๒ 

 ๑.ํ์ การติดตามความคืบหนຌาคดี ๓๓ 

 ๑.ํํ ตาราง บทก าหนดทษส าหรับผูຌฝ่าฝืนบทบัญญัติ 
   ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ๓๔ 

บทที่ ๒ หลักการส าคัญ฿นการชุมนุมสาธารณะ ๔์ 

 ๒.ํ หลักการวาดຌวยการชุมนุมสาธารณะ ๔์ 

 ๒.๎ หลักการ฿ชຌก าลัง ๔ํ 

 ๒.๏ นวค าพิพากษาศาล ๔๎ 

 ๒.๐ ถอดบทรียน ๔๏ 

ตัวอยางแบบหนังสือ ประกาศ ค าสั่ง ๔๓ 

ภาคผนวก   ํ์์ 

นวทางปฏิบัติละขຌอสัไงการส านักงานต ารวจหงชาติ 
คณะท างานตรียมความพรຌอม฿นการบังคับ฿ชຌวาดຌวยการชุมนุมสาธารณะของจຌาหนຌาทีไต ารวจ  

คณะอนุกรรมการจัดตรียมขຌอมูลละชีๅจงราง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... 
นวทางการปฏิบัติการชุมนุมสาธารณะตามค าสัไงหัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติทีไ ๏/๎๑๑๔ 
ดยอนุมัติรองนายกรัฐมนตรี  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนทีไ ํ 
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ 

ผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ 

ละกฎหมายล าดับรอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๎ 

 

 

 

พระราชบัญญัติ 
การชุมนุมสาธารณะ 

พ.ศ. ๎๑๑๔*
 

    

ภูมิพลอดุลยดช ป.ร. 
฿หຌเวຌ ณ วันทีไ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๎๑๑๔ 

ป็นปทีไ ๓์ ฿นรัชกาลปัจจุบัน 

 

 พระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช มีพระบรมราชองการปรดกลຌาฯ    

฿หຌประกาศวา 
 ดยทีไป็นการสมควรมีกฎหมายวาดຌวยการชุมนุมสาธารณะ 

 จึงทรงพระกรุณาปรดกลຌาฯ ฿หຌตราพระราชบัญญัติขึๅนเวຌดยค านะน าละยินยอม    
ของสภานิติบัญญัติหงชาติ ดังตอเปนีๅ 
 มาตรา ํ พระราชบัญญัตินีๅรียกวา พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

 มาตรา ๎ พระราชบัญญัตินีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับมืไอพຌนก าหนดสามสิบวันนับตวันประกาศ 

฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป 

 มาตรา ๏ พระราชบัญญัตินีๅเม฿ชຌบังคับกการชุมนุมสาธารณะ ดังตอเปนีๅ 
 (ํ) การชุมนุมนืไอง฿นงานพระราชพิธีละงานรัฐพิธี 

 (๎) การชุมนุมพืไอประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประพณีหรือ          
ตามวัฒนธรรมหงทຌองถิไน 

 (๏) การชุมนุมพืไอจัดสดงมหรสพ กีฬา สงสริมการทองทีไยว หรือกิจกรรมอืไน             
พืไอประยชน์ทางการคຌาปกติของผูຌจัดการชุมนุมนัๅน 

 (๐) การชุมนุมภาย฿นสถานศึกษา 
 (๑) การชุมนุมหรือการประชุมตามบทบัญญัติหงกฎหมาย หรือการประชุมสัมมนา      
ทางวิชาการของสถานศึกษาหรือหนวยงานทีไมีวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 

                                                             

*
 ราชกิจจานุบกษา ลม ํ๏๎ ตอนทีไ ๒๏ ก ิํ๐ กรกฎาคม ๎๑๑๔ีหนຌา ํ๕-๎๕. 



๏ 

 

 

 (๒) การชุมนุมสาธารณะ฿นระหวางวลาทีไมีประกาศสถานการณ์ฉุกฉินหรือประกาศ฿ชຌ    
กฎอัยการศึกละการชุมนุมสาธารณะทีไจัดขึๅนพืไอประยชน์฿นการหาสียงลือกตัๅง฿นชวงวลาทีไมี      
การลือกตัๅง ตตຌองปฏิบัติตามกฎหมายวาดຌวยการนัๅน 
 มาตรา ๐ ฿นพระราชบัญญัตินีๅ 
 การชุมนุมสาธารณะ หมายความวา การชุมนุมของบุคคล฿นทีไสาธารณะพืไอรียกรຌอง 
สนับสนุนคัดคຌาน หรือสดงความคิดหใน฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไงดยสดงออกตอประชาชนทัไวเป ละ
บุคคลอืไนสามารถรวมการชุมนุมนัๅนเดຌ เมวาการชุมนุมนัๅนจะมีการดินขบวนหรือคลืไอนยຌายดຌวยหรือเม
 ทีไสาธารณะ หมายความวา ทีไดินหรือสิไงปลูกสรຌางอันป็นทรัพย์สินของผนดินทีไ฿ชຌ   
พืไอสาธารณะประยชน์หรือสงวนเวຌพืไอประยชน์รวมกันหรือทีไหนวยงานของรัฐมิเดຌป็นจຌาของตป็น    
ผูຌครอบครองหรือ฿ชຌประยชน์ บรรดาซึไงประชาชนมีความชอบธรรมทีไจะขຌาเปเดຌ รวมตลอดทัๅง       
ทางหลวงละทางสาธารณะ 
 ทางหลวง หมายความวา ทางหลวงตามกฎหมายวาดຌวยทางหลวง 
 ทางสาธารณะ หมายความวา ทางบกหรือทางนๅ าส าหรับประชาชน฿ชຌ฿นการจราจร ละ
฿หຌหมายความรวมถึงทางรถระบบรางทีไมีรถดินส าหรับประชาชนดยสารดຌวย 
 ผูຌจัดการชุมนุม หมายความวา ผูຌจัด฿หຌมีการชุมนุมสาธารณะ ละ฿หຌหมายความรวมถึง 
ผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ละผูຌซึไงชิญชวนหรือนัด฿หຌผูຌอืไนมารวมการชุมนุมสาธารณะ     
ดยสดงออกหรือมีพฤติการณ์ท า฿หຌผูຌอืไนขຌา฿จวาตนป็นผูຌจัดหรือรวมจัด฿หຌมีการชุมนุมนัๅน 
 ผูຌชุมนุม หมายความรวมถึง ผูຌจัดการชุมนุม ละผูຌขຌารวมการชุมนุมสาธารณะเมวาจะ
ขຌารวมการชุมนุมสาธารณะนัๅนตามค าชิญชวนหรือการนัดของผูຌจัดการชุมนุมหรือเม 
 หนวยงานของรัฐ หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐบาล องค์การ
มหาชนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ละหนวยงานอืไนของรัฐ 
 ผูຌรับจຌง หมายความวา หัวหนຌาสถานีต ารวจหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะหรือ
บุคคลอืไน ทัๅงนีๅ ตามทีไ รัฐมนตรีประกาศก าหนด฿หຌป็นผูຌมีหนຌาทีไ รับจຌงการชุมนุมสาธารณะ             
ตามพระราชบัญญัตินีๅ 
 รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูຌรักษาการตามพระราชบัญญัตินีๅ 
 มาตรา ๑ ฿หຌนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินีๅ ละ฿หຌมีอ านาจออกประกาศ 
พืไอปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินีๅ 
 ประกาศนัๅน มืไอเดຌประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาลຌว฿หຌ฿ชຌบังคับเดຌ 
 

หมวด ํ 

บททัไวเป 
  

 

 มาตรา ๒ การชุมนุมสาธารณะตຌองป็นเปดยสงบละปราศจากอาวุธ 
 การ฿ชຌสิทธิละสรีภาพของผูຌชุมนุม฿นระหวางการชุมนุมสาธารณะตຌองอยูภาย฿ตຌขอบขต
การ฿ชຌสิทธิละสรีภาพตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญละกฎหมาย 



๐ 

 

 

 มาตรา ๓ การจัดการชุมนุมสาธารณะ฿นรัศมีหนึไงรຌอยหຌาสิบมตรจากพระบรมมหาราชวัง
พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ์ตัๅงตสมดใจจຌาฟງาขึๅนเป  พระราชนิวศน์      
พระต าหนักหรือจากทีไซึไงพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตัๅงตสมดใจจຌาฟງา  
ขึๅนเป หรือผูຌส ารใจราชการทนพระองค์ ประทับหรือพ านัก หรือสถานทีไพ านักของพระราชอาคันตุกะ        
จะกระท ามิเดຌ 
 การจัดการชุมนุมสาธารณะภาย฿นพืๅนทีไของรัฐสภา ท านียบรัฐบาล ละศาลจะกระท ามิเดຌ 
วຌนตมีการจัด฿หຌมีสถานทีไพืไอ฿ชຌส าหรับการชุมนุมสาธารณะภาย฿นพืๅนทีไนัๅน 
 ศาลตามวรรคสองหมายความถึง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร
ละศาลอืไนตามกฎหมายวาดຌวยการจัดตัๅงศาล 
 ฿นกรณีจ าป็นพืไอประยชน์หงการรักษาความปลอดภัยสาธารณะละความสงบ
รียบรຌอยของประชาชน ผูຌบัญชาการต ารวจหงชาติหรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมายมีอ านาจประกาศหຌามชุมนุม
฿นรัศมีเมกินหຌาสิบมตรรอบสถานทีไตามวรรคสอง ทัๅงนีๅ ฿หຌค านึงถึงจ านวนของผูຌขຌารวมชุมนุมละ
พฤติการณ์฿นการชุมนุมดຌวย 
 มาตรา ๔ การชุมนุมสาธารณะตຌองเมกีดขวางทางขຌาออก หรือรบกวนการปฏิบัติงาน หรือ
การ฿ชຌบริการสถานทีไ ดังตอเปนีๅ 
 (ํ) สถานทีไท าการหนวยงานของรัฐ 
 (๎) ทาอากาศยาน ทารือ สถานีรถเฟ หรือสถานีขนสงสาธารณะ 
 (๏) รงพยาบาล สถานศึกษา ละศาสนสถาน 
 (๐) สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐตางประทศ หรือสถานทีไท าการองค์การระหวาง
ประทศ 
 (๑) สถานทีไอืไนตามทีไรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 มาตรา ๕ หนวยงานของรัฐอาจจัด฿หຌมีสถานทีไพืไอ฿ชຌส าหรับการชุมนุมสาธารณะกใเดຌ 
 การจัด฿หຌมีสถานทีไ พืไ อการชุมนุมสาธารณะตามมาตรานีๅ เมกระทบตอสรีภาพ            
ของประชาชนทีไจะจัดการชุมนุมสาธารณะ฿นทีไสาธารณะอืไน 
 มิ฿หຌน าความ฿นหมวด ๎ การจຌงการชุมนุมสาธารณะ มา฿ชຌบังคับกการชุมนุมสาธารณะ 
ทีไจัดขึๅนภาย฿นสถานทีไตามวรรคหนึไง 
 

หมวด ๎ 

การจຌงการชุมนุมสาธารณะ 
    

 

 มาตรา ํ์ ผูຌ฿ดประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌจຌงการชุมนุมตอผูຌรับจຌงกอนริไม
การชุมนุมเมนຌอยกวายีไสิบสีไชัไวมง 
 ฿หຌถือวาผูຌชิญชวนหรือนัด฿หຌผูຌอืไนมารวมชุมนุม฿นวัน วลา ละสถานทีไทีไก าหนดเมวาจะ
ดຌวยวิธีการ฿ด โ รวมทัๅงผูຌขออนุญาต฿ชຌสถานทีไหรือครืไองขยายสียงหรือขอ฿หຌทางราชการอ านวย  
ความสะดวก฿นการชุมนุมป็นผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึไง 



๑ 

 

 

 การจຌงการชุมนุมสาธารณะตຌองระบุวัตถุประสงค์ ละวัน ระยะวลา ละสถานทีไชุมนุม
สาธารณะตามวิธีการทีไรัฐมนตรีประกาศก าหนดซึไงตຌองป็นวิธีทีไสะดวกกผูຌจຌง  ละตຌอง฿หຌจຌง      
ผานระบบทคนลยีสารสนทศเดຌดຌวย 
 มาตรา ํํ มืไอเดຌรับจຌงลຌว ฿หຌผูຌรับจຌงสงสรุปสาระส าคัญ฿นการชุมนุมสาธารณะ    
ตามพระราชบัญญัตินีๅ฿หຌผูຌจຌงทราบภาย฿นยีไสิบสีไชัไวมงนับตวลาทีไเดຌรับจຌง 
 ฿นกรณีทีไผูຌรับจຌงหในวาการชุมนุมสาธารณะทีไเดຌรับจຌงนัๅนอาจขัดตอมาตรา  ๓ หรือ
มาตรา ๔ ฿หຌผูຌรับจຌงมีค าสัไง฿หຌผูຌจຌงกຌเขภาย฿นวลาทีไก าหนด 
 หากผูຌจຌงการชุมนุมเมปฏิบัติตามค าสัไงตามวรรคสอง  ฿หຌผูຌรับจຌงมีค าสัไงหຌามชุมนุม      
ดยจຌงค าสัไงป็นหนังสือเปยังผูຌจຌง 
 กรณีผูຌจຌงการชุมนุมเมหในชอบดຌวยกับค าสัไงตามวรรคสาม฿หຌยืไนอุทธรณ์ป็นหนังสือตอ
ผูຌบังคับบัญชาชัๅนหนือผูຌรับจຌงขึๅนเปหนึไงชัๅน ละ฿หຌผูຌรับอุทธรณ์วินิจฉัยละจຌงค าวินิจฉัยอุทธรณ์
ภาย฿นวลายีไสิบสีไชัไวมงค าวินิจฉัยอุทธรณ์นัๅน฿หຌป็นทีไสุด 
 ฿นระหวางมีค าสัไงหຌามชุมนุม การอุทธรณ์ละพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ฿หຌงดการชุมนุม
สาธารณะ 
 มาตรา ํ๎ ฿หຌผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะซึไงเมสามารถจຌงการชุมนุมเดຌภาย฿น
ก าหนดวลาตามมาตรา ํ์ จຌงการชุมนุมพรຌอมค าขอผอนผันก าหนดวลาดังกลาวตอผูຌบังคับการ
ต ารวจผูຌรับผิดชอบพืๅนทีไ฿นกรุงทพมหานคร หรือผูຌบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด฿นจังหวัดอืไนลຌวตกรณี 
กอนริไมการชุมนุม 
 ฿หຌน าความ฿นมาตรา ํ์ วรรคสาม มา฿ชຌบังคับกการจຌงตามวรรคหนึไงดยอนุลม 
 ฿หຌผูຌรับค าขอผอนผันตามวรรคหนึไงมีหนังสือจຌงค าสัไงพรຌอมดຌวยหตุผล฿หຌผูຌยืไนค าขอทราบ
ภาย฿นวลายีไสิบสีไชัไวมงนับตวลาทีไเดຌรับค าขอ 
 มาตรา ํ๏ ฿หຌผูຌรับจຌงตามมาตรา ํํ ละผูຌรับค าขอผอนผันตามมาตรา ํ๎ ป็น      
จຌาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา ํ๐ การชุมนุมสาธารณะทีไเมป็นเปตามมาตรา ๒ หรือเมจຌงการชุมนุมตามมาตรา
ํ์ หรือทีไผูຌจຌงเมปฏิบัติตามค าสัไงของผูຌรับจຌงหรือทีไผูຌรับจຌงมีค าสัไงหຌามการชุมนุมตามมาตรา  ํํ 
หรือทีไจัดขึๅนหลังจากทีไผูຌยืไนค าขอเดຌรับหนังสือจຌงวาเมมีหตุผลอันสมควรทีไจะผอนผันก าหนดวลา   
ตามมาตรา ํ๎ ฿หຌถือวาป็นการชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบดຌวยกฎหมาย 
 

หมวด ๏ 

หนຌาทีไของผูຌจัดการชุมนุมละผูຌชุมนุม 
 

    

 

 มาตรา ํ๑ ผูຌจัดการชุมนุมมีหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ 
 (ํ) ดูลละรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะ฿หຌป็นเปดยสงบละปราศจากอาวุธภาย฿ตຌ
ขอบขตการ฿ชຌสิทธิละสรีภาพตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญ 



๒ 

 

 

 (๎) ดูลละรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะเม฿หຌกิดการขัดขวางกินสมควรตอประชาชน
ทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ ตลอดจนดูลละรับผิดชอบ฿หຌผูຌชุมนุมปฏิบัติตามมาตรา ํ๒ 
 (๏) จຌง฿หຌผูຌชุมนุมทราบถึงหนຌาทีไของผูຌชุมนุมตามมาตรา ํ๒ ละงืไอนเขหรือค าสัไงของ
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 
 (๐) ฿หຌความรวมมือกจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ฿นการดูลการชุมนุม
สาธารณะ฿หຌป็นเปตาม (ํ) ละ (๎) 
 (๑) เมยุยงสงสริมหรือชักจูงผูຌชุมนุมพืไอ฿หຌผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามมาตรา ํ๒ 
 (๒) เมปราศรัยหรือจัดกิจกรรม฿นการชุมนุมดย฿ชຌครืไองขยายสียง฿นระหวางวลา 
๎๐.์์ นาฬิกาถึงวลา ์๒.์์ นาฬิกาของวันรุงขึๅน 
 (๓) เม฿ชຌครืไองขยายสียงดຌวยก าลังเฟฟງาทีไมีขนาดหรือระดับสียงตามทีไผูຌบัญชาการต ารวจ
หงชาติประกาศก าหนด 
 มาตรา ํ๒ ผูຌชุมนุมมีหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ 
 (ํ) เมกอ฿หຌกิดความเมสะดวกกประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะอันป็นทีไชุมนุมหรือท า฿หຌ
ผูຌอืไนเดຌรับความดือดรຌอนกินทีไพึงคาดหมายเดຌวาป็นเปตามหตุอันควร 
 (๎) เมปຂดบังหรืออ าพรางตนดยจง฿จมิ฿หຌมีการระบุตัวบุคคลเดຌถูกตຌอง วຌนตป็น      
การตงกายตามปกติประพณี 
 (๏) เมพาอาวุธ ดอกเมຌพลิง สิไงทียมอาวุธปน หรือสิไงทีไอาจน ามา฿ชຌเดຌอยางอาวุธ ขຌาเป฿น
ทีไชุมนุมเมวาจะเดຌรับอนุญาต฿หຌมีสิไงนัๅนติดตัวหรือเม 
 (๐) เมบุกรุกหรือท า฿หຌสียหาย ท าลาย หรือท าดຌวยประการ฿ด โ ฿หຌ฿ชຌการเมเดຌตามปกติ
ซึไงทรัพย์สินของผูຌอืไน 
 (๑) เมท า฿หຌผูຌอืไนกลัววาจะกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย ทรัพย์สิน หรือสรีภาพ 
 (๒) เม฿ชຌก าลังประทุษรຌายหรือขูขใญวาจะ฿ชຌก าลังประทุษรຌายผูຌขຌารวมชุมนุมหรือผูຌอืไน 
 (๓) เมขัดขวางหรือกระท าการ฿ด โ อันป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะ฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน฿นการ฿ชຌทีไสาธารณะ  ละการดูล
การชุมนุมสาธารณะนัๅน 
  (๔) เมดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุมระหวางวลา ํ๔.์์ นาฬิกา ถึงวลา ์๒.์์ 
นาฬิกาของวันรุงขึๅน วຌนตเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 
 (๕) ปฏิบัติตามงืไอนเขหรือค าสัไงของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 
 มาตรา ํ๓ ฿นกรณีทีไผูຌจัดการชุมนุมมิเดຌจຌงวาจะมีการดินขบวนหรือคลืไอนยຌายผูຌชุมนุม
จะดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุมเดຌตอมืไอเดຌจຌงลวงหนຌาตอหัวหนຌาสถานีต ารวจซึไงมีหนຌาทีไ
รับผิดชอบดูลการชุมนุมสาธารณะนัๅน 
  
 
 
  



๓ 

 

 

 มาตรา ํ๔ ผูຌชุมนุมตຌองลิกการชุมนุมสาธารณะภาย฿นระยะวลาทีไผูຌจัดการชุมนุมเดຌจຌง
เวຌตอผูຌรับจຌง 
 หากผูຌจัดการชุมนุมประสงค์จะจัด฿หຌมีการชุมนุมตอเป ฿หຌจຌงขอขยายระยะวลาการชุมนุม
ตอผูຌรับจຌงภาย฿นวลายีไสิบสีไชัไวมงกอนสิๅนสุดระยะวลาตามวรรคหนึไง 
 

หมวด ๐ 

การคุຌมครองความสะดวกของประชาชน 

ละการดูลการชุมนุมสาธารณะ 

    
 

 มาตรา ํ๕ ฿หຌหัวหนຌาสถานีต ารวจหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะ ป็นจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะ฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัตินีๅ ละ฿หຌจຌงพนักงานฝຆายปกครองหรือองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะหรือหนวยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐหรืออกชน
฿นทຌองทีไนัๅนพืไอทราบ 
 การชุมนุมสาธารณะทีไตอนืไองหลายพืๅนทีไ  ฿หຌผูຌ บังคับการหรือผูຌบัญชาการต ารวจ            
ซึไงรับผิดชอบพืๅนทีไการชุมนุม ลຌวตกรณี ป็นจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึไง 
 ฿นกรณีทีไหในสมควร ผูຌบัญชาการต ารวจหงชาติอาจตงตัๅงขຌาราชการต ารวจอืไน        
ป็นจຌาพนักงานพิไมหรือทนจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคหนึไงหรือวรรคสองกใเดຌ 
 พืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะละ
การรักษาความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 
มีอ านาจหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ 
 (ํ) อ านวยความสะดวกกประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะอันป็นสถานทีไชุมนุม 
 (๎) รักษาความปลอดภัย อ านวยความสะดวก หรือบรรทาหตุดือดรຌอนร าคาญกผูຌอืไน 
ซึไงอยู฿นบริวณ฿กลຌคียงกับสถานทีไชุมนุม 
 (๏) รักษาความปลอดภัยหรืออ านวยความสะดวกกผูຌชุมนุม฿นสถานทีไชุมนุม 
 (๐) อ านวยความสะดวก฿นการจราจรละการขนสงสาธารณะ฿นบริวณทีไมีการชุมนุมละ
บริวณ฿กลຌคียงพืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับผลกระทบจากการชุมนุมนຌอยทีไสุด 
 (๑) ก าหนดงืไอนเขหรือมีค าสัไง฿หຌผูຌจัดการชุมนุม ผูຌชุมนุม หรือผูຌอยูภาย฿นสถานทีไชุมนุม
ตຌองปฏิบัติตามพืไอประยชน์฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตาม (ํ) (๎) (๏) หรือ (๐) 
 ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามมาตรานีๅ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะอาจมีค าสัไง฿หຌปຂด
หรือปรับสຌนทางการจราจรป็นการชัไวคราวเดຌพืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน
หรือการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
 
 
 



๔ 

 

 

 ฿นกรณีทีไจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะรຌองขอ ฿หຌพนักงานฝຆายปกครองหรือองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน หรือจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿นทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะด านินการตามค ารຌองขอ
ภาย฿นขอบอ านาจหนຌาทีไของผูຌนัๅน 
 จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะละขຌาราชการต ารวจซึไงเดຌรับมอบหมาย฿หຌดูล   
การชุมนุมสาธารณะตຌองผานการฝຄกอบรม฿หຌมีทักษะ ความขຌา฿จ ละอดทนตอสถานการณ์การชุมนุม
สาธารณะละตຌองตงครืไองบบพืไอสดงตน ละอาจ฿ชຌครืไองมือควบคุมฝูงชนเดຌตามทีไรัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 
 มาตรา ๎์ กอน ระหวาง ละภายหลังการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌส านักงานต ารวจหงชาติ
ละหนวยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐจัดหรือประสาน฿หຌมีการประชาสัมพันธ์ป็นระยะพืไอ฿หຌประชาชน
ทราบถึงสถานทีไทีไ฿ชຌ฿นการชุมนุมละชวงวลาทีไมีการชุมนุม ตลอดจนค านะน ากีไยวกับสຌนทาง
การจราจรหรือระบบการขนสงสาธารณะพืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับผลกระทบจากการชุมนุมนຌอยทีไสุด 
 มาตรา ๎ํ ฿นกรณีมีการชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบดຌวยกฎหมายตามมาตรา  ํ๐ หรือ   
กรณีผูຌจัดการชุมนุมหรือผูຌชุมนุมฝຆาฝนมาตรา ๓ หรือเมปฏิบัติตามมาตรา ๔ มาตรา ํ๑ มาตรา ํ๒ 
มาตรา ํ๓ หรือมาตรา ํ๔ ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะด านินการ ดังตอเปนีๅ 
 (ํ) กรณีการชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบดຌวยกฎหมายตามมาตรา ํ๐ หรือเมลิกการชุมนุม
ภาย฿นระยะวลาทีไเดຌจຌงเวຌตอผูຌรับจຌงตามมาตรา ํ๔ ฿หຌประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมภาย฿น
ระยะวลาทีไก าหนด 
 (๎) กรณีผูຌจัดการชุมนุมหรือผูຌชุมนุมฝຆาฝนมาตรา ๓ หรือเมปฏิบัติตามมาตรา ๔ มาตรา 
ํ๑ มาตรา ํ๒ หรือมาตรา ํ๓ ฿หຌประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมกຌเขภาย฿นระยะวลาทีไก าหนด 
 หากผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามประกาศตามวรรคหนึไง ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
รຌองขอตอศาลพงหรือศาลจังหวัดทีไมีขตอ านาจหนือสถานทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะพืไอมีค าสัไง฿หຌ      
ผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมสาธารณะนัๅน ฿นระหวางรอค าสัไงศาล฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ     
มีอ านาจกระท าการทีไจ าป็นตามผนหรือนวทางการดูลการชุมนุมสาธารณะทีไคณะรัฐมนตรี         
฿หຌความหในชอบตามขຌอสนอนะของส านักงานต ารวจหงชาติ  ทัๅงนีๅ พืไอคุຌมครองความสะดวก          
ของประชาชนละคุຌมครองการชุมนุมสาธารณะ 
 ผนหรือนวทางการดูลการชุมนุมสาธารณะตามวรรคสอง ตຌองก าหนด฿หຌจຌาพนักงาน
หลีกลีไยงการ฿ชຌก าลัง ฿นกรณีทีไเมอาจหลีกลีไยงการ฿ชຌก าลังเดຌ ฿หຌ฿ชຌก าลังละครืไองมือควบคุมฝูงชน
พียงทาทีไจ าป็น 
 การด านินการของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรานีๅ เมตัดสิทธิของผูຌอืไน
ซึไงเดຌรับความดือดรຌอนหรือสียหายจากการชุมนุมสาธารณะนัๅนทีไจะรຌองขอตอศาลพงหรือศาลจังหวัด
ทีไมีขตอ านาจหนือสถานทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะพืไอมีค าสัไง฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุม 
 มาตรา ๎๎ มืไอเดຌรับค าขอ฿หຌมีค าสัไง฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา  ๎ํ  
฿หຌศาลพิจารณาค าขอนัๅนป็นการดวน 



๕ 

 

 

 ฿นการพิจารณา หากความปรากฏตอศาลวามีผูຌ ชุมนุมซึไงเมปฏิบัติตามประกาศของ       
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๎ํ ฿หຌศาลมีค าสัไงดยออกค าบังคับ฿หຌผูຌชุมนุมลิก   
การชุมนุมสาธารณะภาย฿นระยะวลาทีไศาลก าหนด 
 ค าสัไงศาลตามวรรคสอง ฿หຌอุทธรณ์ตอศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค ค าสัไงศาลอุทธรณ ์
หรือศาลอุทธรณ์ภาค฿หຌป็นทีไสุด 
 ฿หຌจຌาพนักงานบังคับคดีปຂดประกาศค าสัไงศาลตามมาตรานีๅเวຌ฿นทีไลหในเดຌงาย ณ บริวณ
ทีไมีการชุมนุมสาธารณะนัๅน ละประกาศดยวิธีการ฿ด โ พืไอ฿หຌผูຌชุมนุมละประชาชนทัไวเปเดຌรับทราบ 
ค าสัไงศาลดังกลาวดຌวย 
 มาตรา ๎๏ ฿นกรณีทีไผูຌชุมนุมเมลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสัไงศาลภาย฿นระยะวลาทีไ
ศาลก าหนด ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะรายงาน฿หຌศาลทราบกับประกาศก าหนด฿หຌพืๅนทีไ
บริวณทีไมีการชุมนุมสาธารณะนัๅนละปริมณฑลของพืๅนทีไนัๅนตามควรกกรณีป็นพืๅนทีไควบคุม  ละ
ประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุมภาย฿นระยะวลาทีไก าหนดละหຌามบุคคล฿ดขຌาเป฿นพืๅนทีไ
ควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ละ฿หຌรายงานรัฐมนตรีพืไอทราบ 
 มืไอมีการประกาศก าหนดพืๅนทีไควบคุมตามวรรคหนึไง  ฿หຌผูຌบัญชาการต ารวจนครบาล      
฿นกรุงทพมหานคร ผูຌวาราชการจังหวัด฿นจังหวัดอืไน หรือผูຌซึไงรัฐมนตรีมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบป็น         
ผูຌควบคุมสถานการณ์พืไอ฿หຌมีการลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสัไงศาล 
 ฿นกรณีทีไมีหตุจ าป็น รัฐมนตรีอาจมอบหมาย฿หຌผูຌอืไนรับผิดชอบป็นผูຌควบคุมสถานการณ์
พืไอ฿หຌมีการลิกการชุมนุมสาธารณะเดຌ 
 มาตรา ๎๐ มืไอพຌนระยะวลาทีไประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุม หากมีผูຌชุมนุม  
อยู฿นพืๅนทีไควบคุมหรือขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุม
สาธารณะ฿หຌถือวาผูຌนัๅนกระท าความผิดซึไงหนຌา ละ฿หຌผูຌควบคุมสถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจาก
ผูຌควบคุมสถานการณ์ด านินการ฿หຌมีการลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสัไงศาล  ดย฿หຌผูຌควบคุม
สถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์มีอ านาจ ดังตอเปนีๅ 
 (ํ) จับผูຌซึไงอยู฿นพืๅนทีไควบคุมหรือผูຌซึไงขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจาก      
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 
 (๎) คຌน ยึด อายัด หรือรืๅอถอนทรัพย์สินทีไ฿ชຌหรือมีเวຌพืไอ฿ชຌ฿นการชุมนุมสาธารณะนัๅน 
 (๏) กระท าการทีไจ าป็นตามผนหรือนวทางการดูลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๎ํ 
 (๐) มีค าสัไงหຌามมิ฿หຌกระท าการ฿ด โ พืไอประยชน์฿นการด านินการ฿หຌมีการลิกการชุมนุม 
 ฿หຌน าความ฿นมาตรา ํ๕ วรรคจใด มา฿ชຌบังคับกผูຌปฏิบัติหนຌาทีไตามวรรคหนึไงดยอนุลม 
 มาตรา ๎๑ ฿นกรณีทีไผูຌชุมนุมกระท าการ฿ด โ ทีไมีลักษณะรุนรงละอาจป็นอันตรายก
ชีวิต รางกาย จิต฿จ หรือทรัพย์สินของผูຌอืไนจนกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง ฿หຌจຌาพนักงานดูล    
การชุมนุมสาธารณะมีอ านาจสัไง฿หຌผูຌชุมนุมยุติการกระท านัๅน หากผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามค าสัไงดังกลาว    
 
 
 



ํ์ 

 

 

฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะละผูຌควบคุมสถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุม 
สถานการณ์มีอ านาจด านินการตามมาตรา ๎๏ ละมาตรา ๎๐ 
 ฿นกรณีทีไผูຌชุมนุมเมหในดຌวยกับค าสัไงตามวรรคหนึไง ฿หຌยืไนค ารຌองคัดคຌานตอศาลพงหรือ
ศาลจังหวัดทีไมีขตอ านาจหนือสถานทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะพืไอพิจารณาภาย฿นวลาสามสิบวันนับต 
วันทีไมีค าสัไง ค าสัไงของศาลตามมาตรานีๅ฿หຌอุทธรณ์ตอศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค ค าสัไงศาล
อุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค฿หຌป็นทีไสุด 
 มาตรา ๎๒ ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ผูຌควบคุมสถานการณ์ ผูຌซึไงเดຌรับ
มอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์ หรือผูຌซึไงปฏิบัติหนຌาทีไตามค าสัไงของบุคคลดังกลาวป็นจຌาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา ละป็นพนักงานฝຆายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 
 

หมวด ๑ 

บทก าหนดทษ 

   
 
 มาตรา ๎๓ ผูຌ฿ดฝຆาฝนมาตรา ๓ หรือมาตรา ๔ ตຌองระวางทษจ าคุกเมกินหกดือนหรือ
ปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 
 มาตรา ๎๔ ผูຌ฿ดฝຆาฝนมาตรา ํ์ มาตรา ํ๎ มาตรา ํ๓ หรือมาตรา ํ๔ ตຌองระวางทษ
ปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท 
 มาตรา ๎๕ ผูຌ฿ดฝຆาฝนค าสัไงหຌามชุมนุมหรือจัดการชุมนุมระหวางมีค าสัไงหຌามชุมนุมตาม
มาตรา ํํ ตຌองระวางทษจ าคุกเมกินหกดือน หรือปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 
 มาตรา ๏์ ผูຌจัดการชุมนุมผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามมาตรา ํ๑ (ํ) (๎) หรือ (๏) หรือผูຌชุมนุมผูຌ฿ด 
เมปฏิบัติตามมาตรา ํ๒ (ํ) หรือ (๎) ตຌองระวางทษปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท 
 มาตรา ๏ํ ผูຌจัดการชุมนุมผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามมาตรา ํ๑ (๐) (๑) (๒) หรือ (๓) หรือผูຌชุมนุม
ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามมาตรา ํ๒ (๏) (๐) (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ตຌองระวางทษจ าคุกเมกินหกดือนหรือ
ปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 
 ถຌาการกระท าตามวรรคหนึไงท า฿หຌระบบการขนสงสาธารณะ  ระบบการสืไอสารหรือ
ทรคมนาคมระบบผลิตหรือสงกระสเฟฟງาหรือประปา หรือระบบสาธารณูปภคอืไน฿ด฿ชຌการเมเดຌเมวา
จะป็นการชัไวคราวหรือถาวร ผูຌจัดการชุมนุมตຌองระวางทษจ าคุกเมกินสิบป หรือปรับเมกินสองสน
บาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 
 มาตรา ๏๎ ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามค าสัไงหรือประกาศของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
ตามมาตรา ํ๕ (๑) หรือมาตรา ๎๏ ถຌาผูຌนัๅนป็นผูຌจัดการชุมนุมหรือผูຌชุมนุม ตຌองระวางทษจ าคุกเมกิน
หนึไงปหรือปรับเมกินสองหมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ ตถຌาผูຌนัๅนป็นผูຌอยูภาย฿นสถานทีไชุมนุม       
ตຌองระวางทษปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท 
 ฿นกรณีทีไหในสมควร ศาลจะลงทษผูຌนัๅนนຌอยกวาทีไก าหนดหรือจะเมลงทษกใเดຌ 



ํํ 

 

 

 มาตรา ๏๏ ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามค าสัไงของผูຌควบคุมสถานการณ์หรือผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจาก 
ผูຌควบคุมสถานการณ์ตามมาตรา ๎๐ หรือมาตรา ๎๑ ตຌองระวางทษจ าคุกเมกินสามป หรือปรับเมกิน 
หกหมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 
 ฿นกรณีทีไหในสมควร ศาลจะลงทษผูຌนัๅนนຌอยกวาทีไก าหนดหรือจะเมลงทษกใเดຌ 
 มาตรา ๏๐ ผูຌ฿ดเมเดຌรับมอบหมายจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ หรือ          
ผูຌควบคุมสถานการณ์หรือผูຌซึไ งเดຌ รับมอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไตาม
พระราชบัญญัตินีๅ พาอาวุธขຌาเป฿นทีไชุมนุม เมวาจะเดຌรับอนุญาต฿หຌมีอาวุธนัๅนติดตัวหรือเม ตຌองระวาง
ทษจ าคุกเมกินสามปหรือปรับเมกินหกหมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 
 ถຌาอาวุธตามวรรคหนึไงป็นอาวุธปน วัตถุระบิด หรือวัตถุอืไน฿ดอันมีสภาพคลຌายคลึงกัน
ผูຌกระท าความผิดตຌองระวางทษจ าคุกเมกินหຌาป หรือปรับเมกินหนึไงสนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 
 มาตรา ๏๑ บรรดาทรัพย์สินทีไ฿ชຌหรือมีเวຌพืไอ฿ชຌ฿นการชุมนุมสาธารณะทีไยึดเดຌจาก       
การชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบดຌวยกฎหมายหรือทีไเมลิกการชุมนุมตามค าสัไงศาล  ฿หຌศาลมีอ านาจสัไงริบ
สียทัๅงสิๅน เมวาจะมีผูຌถูกลงทษตามค าพิพากษาหรือเม 
 
ผูຌรับสนองพระบรมราชองการ 
พลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา 
นายกรัฐมนตรี 
 

 
หมายหตุ :- หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌพระราชบัญญัติฉบับนีๅ คือ ดยทีไป็นการสมควรก าหนด
หลักกณฑ์การ฿ชຌสิทธิชุมนุมสาธารณะ฿หຌชัดจนละดยสอดคลຌองกับกติการะหวางประทศวาดຌวย   
สิทธิพลมืองละสิทธิทางการมืองทีไประทศเทยป็นภาคี ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌการชุมนุมสาธารณะป็นเปดຌวย
ความสงบรียบรຌอย เมกระทบกระทือนตอความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบ
รียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌ     
ทีไสาธารณะ ละเมกระทบกระทือนสิทธิละสรีภาพละศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ของผูຌอืไ น             
จึงจ าป็นตຌองตราพระราชบัญญัตินีๅ 
 
 

 

 

 

 

 

 



ํ๎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ 

ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ 

ิตามมติคณะรัฐมนตรี วันทีไ ๎๑ สิงหาคม ๎๑๑๔ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๏ 

 

 

กติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิพลมืองละสิทธิทางการมือง 

 

 ประทศเทยเดຌภาคยานุวัติ ิAccessionี ขຌารวมป็นภาคีกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิพลมือง
ละสิทธิทางการมือง ิInternational Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) มืไอวันทีไ ๎๕ 
ตุลาคม ๎๑๏๕ ละมีผลบังคับ฿ชຌวันทีไ ๎๕ มกราคม ๎๑๐์ ซึไงมีสาระของสิทธิ฿นสวนทีไป็นสิทธิพลมืองละ
สิทธิทางการมือง ดยมีการคุຌมครองสรีภาพทางความคิด สรีภาพ฿นการสดงความคิดหในละการสดงออก 
ิFreedom of Expression) ละสิทธิทีไจะชุมนุมอยางสันติ การรวมกันป็นสมาคม พลมืองทุกคนมีสิทธิทีไจะมี
สวน฿นกิจการสาธารณะ การรับรองวาบุคคลทัๅงปวงยอมสมอภาคกันตามกฎหมายละเดຌรับการคุຌมครองอยาง
ทาทียมกัน ดยกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิพลมืองละสิทธิทางการมือง ขຌอบททีไ ๎ํ เดຌกลาวถึง 
สิทธิ฿นการชุมนุมดยสงบ ิThe Right of Peaceful Assembly) ยอมเดຌรับการรับรอง การจ ากัดการ฿ชຌสิทธินีๅ
จะกระท ามิเดຌนอกจากจะก าหนดดยกฎหมายละพียงทาทีไจ าป็นส าหรับสังคมประชาธิปเตย พืไอประยชน์
หงความมัไงคงของชาติ ิNational Security) หรือความปลอดภัยสาธารณะ ิPublic Safety) ความสงบ
รียบรຌอย ิPublic Order) การสาธารณสุขหรือศีลธรรมของประชาชน ิProtection of Public Health or 
Morals) หรือการคุຌมครองสิทธิละสรีภาพของบุคคลอืไน ิProtection of the Rights and Freedoms of 
Others) ประทศเทยจึงถือตามกติการะหวางประทศดังกลาว ละ฿หຌความส าคัญกับการชุมนุมดยสงบ
ภาย฿ตຌกรอบของรัฐธรรมนูญละกฎหมายทีไจะตຌองมุงคุຌมครองทัๅงผูຌชุมนุมสาธารณะละสาธารณชนทัไวเป    
เปพรຌอม โ กัน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๐ 

 

 

รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย 

 

 ตามมาตรา ๐ หงรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย ิฉบับชัไวคราวี พุทธศักราช ๎๑๑๓  ภาย฿ตຌ
บังคับบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญนีๅ ศักด์ิศรีความป็นมนุษย์ สิทธิ สรีภาพละความสมอภาค  บรรดาทีไ      
ชนชาวเทยคยเดຌรับการคุຌมครองตามประพณีการปกครองประทศเทย฿นระบอบประชาธิปเตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุขละตามพันธกรณีระหวางประทศทีไประทศเทยมีอยูลຌว ยอมเดຌรับ          
การคุຌมครองตามรัฐธรรมนูญนีๅ 
 ดຌวยหตุทีไ สิทธิละสรีภาพ฿นการชุมนุมสาธารณะเดຌรับการรับรองเวຌอยางชัดจຌง ตัๅงต
รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๐์ ละฉบับพุทธศักราช ๎๑๑์  ภายหลังจากทีไประทศ
เทยเดຌขຌาป็นภาคีกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิพลมืองละสิทธิทางการมือง ิ International 
Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ตัๅงตป พ.ศ.๎๑๏๕ ป็นตຌนมา สิทธิละสรีภาพ       
฿นการชุมนุม ซึไงถือป็นสิทธิขัๅนพืๅนฐานของความป็นมนุษย์ จึงป็นสิทธิทีไเดຌรับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ  
หงราชอาณาจักรเทย ิฉบับชัไวคราวี พุทธศักราช ๎๑๑๓ นีๅดຌวย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๑ 

 

 

หลักการละหตุผลพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ 

 

 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ ป็นกฎหมายทีไก าหนดหลักกณฑ์การ฿ชຌสิทธิ
ชุมนุมสาธารณะ฿หຌชัดจนละสอดคลຌองกับกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิพลมืองละสิทธิทางการมืองทีไ
ประทศเทยป็นภาคี ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌการชุมนุมสาธารณะป็นเปดຌวยความสงบรียบรຌอย เมกระทบกระทือน   
ตอความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัย
ของประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ ละเมกระทบกระทือนสิทธิละสรีภาพ
ละศักด์ิศรีความป็นมนุษย์ของผูຌอืไน ดยทีไพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะเดຌก าหนดขอบขตของ      
การชุมนุมสาธารณะ สถานทีไหຌามการชุมนุม การจຌงละวิธีการจຌงการชุมนุม หนຌาทีไของผูຌจัดการชุมนุมละ   
ผูຌชุมนุม การดูลการชุมนุม ละบทก าหนดทษส าหรับผูຌทีไฝຆาฝน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ํ๒ 

 

 

บททีไ ํ  
หลักการดูลการชุมนุมสาธารณะ 

  
 ํ.ํ การชุมนุมสาธารณะ 

   สิทธิสรีภาพ฿นการสดงออกทางความคิด การรวมกลุมกันหรือสมาคมกัน ตลอดจนการชุมนุม
ดยสงบ ป็นสิทธิสรีภาพทีไพลมืองสามารถกระท าเดຌ ดยสิทธิ฿นการชุมนุมนัๅนหาเดຌ ป็นสิทธิดใดขาด 
ิAbsolute Right)  ทีไผูຌชุมนุมจะท าอะเรกใเดຌดังทีไผูຌชุมนุม฿นหลายกรณีมักยกขึๅนกลาวอຌางตอยาง฿ดเม ตสิทธิ
฿นการชุมนุมป็นสิทธิสัมพัทธ์ ิRelative Right) ทีไสามารถจ ากัดเดຌดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ          
หงกฎหมายพืไอประยชน์ตอการรักษาความมัไนคงของชาติ ิNational Security) ความปลอดภัยสาธารณะ 
ิPublic Safety) การรักษาความสงบรียบรຌอยของประชาชน ิPublic Order) การคุຌมครองสาธารณะสุขหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ิProtection of Public Health or Morals) หรือความสะดวกของประชาชน   
ทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ ตลอดจนคุຌมครองเม฿หຌกิดการละมิดสิทธิละสรีภาพของบุคคลอืไน ิProtection of the 
Rights and Freedoms of Others) ภาย฿ตຌสังคมประชาธิปเตย 
    ดังนัๅน การรักษาผลประยชน์หงรัฐ ละการคุຌมครองสิทธิสรีภาพดังกลาว จ าป็นตຌองก าหนด
วิธีการ หนຌาทีไ หลักกณฑ์ตาง โ พืไอบริหารจัดการการชุมนุม฿หຌป็นเปอยางสงบ กิดผลกระทบตอประชาชน
ทัๅงผูຌทีไจะด านินการชุมนุมสาธารณะ ละสาธารณชน฿หຌนຌอยทีไสุด จึงป็นทีไมาของการตราพระราชบัญญัติ  
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ 
   รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทยเดຌบัญญัติสิทธิละสรีภาพ฿นการชุมนุมเวຌ ตการชุมนุมนัๅน
จะตຌองป็นเปตามครรลองของระบอบประชาธิปเตย เมลวงลๅ าหรือละมิดสิทธิของคนอืไน การชุมนุมทีไชอบดຌวย
กฎหมายจะตຌองป็นการชุมนุมดยสงบละปราศจากอาวุธ ละเมกิดการขัดขวางกินสมควรตอประชาชน    
ทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ ซึไงมิเดຌมีสวนกีไยวขຌองกับการชุมนุม ิnon-participantี วຌนตกรณี พืไอรักษาความสงบ
รียบรຌอย฿นระหวางวลาทีไประทศอยู฿นภาวะสงคราม หรือ฿นระหวางวลาทีไมีประกาศสถานการณ์ฉุกฉิน 
หรือประกาศ฿ชຌกฎอัยการศึก สวนกรณีการชุมนุมทีไกินขอบขตสิทธิสรีภาพของการชุมนุมตามทีไบัญญัติเวຌ฿น
รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทยละกฎหมาย อันป็นการลวงละมิดสิทธิละสรีภาพหรือกิดการขัดขวาง
กินสมควรตอประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะป็นการชุมนุมทีไมิชอบดຌวยกฎหมาย 
 
 ํ.๎ กรอบนวคิด 

   กรอบการปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไ฿นการดูลรักษาความสงบรียบรຌอย฿นการชุมนุมสาธารณะดังทีไ
จะกลาวตอเป จะตัๅงอยู฿นพืๅนฐานทีไวา ประชาชนยอมมีสรีภาพ฿นการชุมนุมดยสงบละปราศจากอาวุธ 
จຌาหนຌาทีไมีหนຌาทีไ฿นการดูลความปลอดภัย อ านวยความสะดวก฿หຌกผูຌชุมนุม ละดูล ควบคุมการชุมนุม฿หຌ
ป็นเปดຌวยความสงบรียบรຌอย เมกระทบกระทือนตอความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความ
สงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไ
สาธารณะ ละเมกระทบกระทือนตอสิทธิละสรีภาพละศักด์ิศรีความป็นมนุษย์ของผูຌอืไน ผูຌจัดการชุมนุม  
ผูຌชุมนุม มีหนຌาทีไ฿นการบริหารความสีไยง ปฏิบัติตามค านะน า งืไอนเขหรือค าสัไงของจຌาหนຌาทีไพืไอปງองกัน 
การกิดหตุรຌาย ละมิ฿หຌกิดหตุการณ์รุนรงขึๅน ตลอดจนกิดผลกระทบกับประชาชนอืไนนຌอยทีไสุด ดังนัๅน 
จຌาหนຌาทีไจึงตຌองมีทัศนคติทีไดีตอการชุมนุม ละจຌาหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไ จักตຌองมีทักษะ 
ความขຌา฿จ ละอดทนตอสถานการณ์ พืไอเม฿หຌกิดการยัไวยุ อันจะป็นการสงผล฿หຌการชุมนุมมีนวนຌมเปสู



ํ๓ 

 

 

ความรุนรงเดຌ ดยมีกรอบนวคิด฿นการปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไของรัฐตอผูຌชุมนุมจะตຌองสอดคลຌองกับหลักนิติรัฐ
ละหลักนิติธรรมป็นเปตามหลักการตาง โ ดังนีๅ 
   ํ.๎.ํ หลักหงประสิทธิภาพละหลักความหมาะสม กลาวคือ องค์กรของรัฐฝຆายปกครอง
จะตຌอง฿ชຌวิจารณญาณลือกออกค าสัไงหรือมาตรการทางกฎหมายทีไสามารถจะด านินการรักษาความสงบ
รียบรຌอยของสังคมเดຌอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดละมีความหมาะสมกับสถานการณ์ 
   ํ.๎.๎ หลักหงความจ าป็น กลาวคือ องค์กรของรัฐจะตຌองพิจารณาวา฿นบรรดาค าสัไงหรือ
มาตรการหลาย โ ประการซึไงลຌวนลຌวตสามารถด านินการ฿หຌความมุงหมายของกฎหมายทีไ฿หຌอ านาจส ารใจ
ลุลวงเปเดຌทัๅงสิๅนนัๅน มีผลกระทบกระทือนตอสิทธิหรือสรีภาพของประชาชนนຌอยทีไสุด ตยังคงมี
ประสิทธิภาพ฿นการรักษาความสงบรียบรຌอยตามทีไกฎหมาย฿หຌอ านาจ 
   ํ.๎.๏ หลักหงความเดຌสัดสวน กลาวคือ องค์กรของรัฐตຌองพิจารณาความสมดุลระหวางความ
สียหายอันจะกิดขึๅนกับประชาชนกับประยชน์อันสังคมจะพึงเดຌรับจากการปฏิบัติ฿นการรักษาความสงบ
รียบรຌอย ดังนัๅน จຌาหนຌาทีไจะตຌองลือกด านินมาตรการทีไมืไอลงมือปฏิบัติการลຌว จะยัง฿หຌกิดประยชน์ก
มหาชนมากทีไสุดละกิดความสียหายกประชาชนนຌอยทีไสุด ตยังคงป็นมาตรการทีไมีประสิทธิภาพสูงสุด
ภาย฿ตຌสถานการณ์นัๅน ดยอาจ฿ชຌวิธีการหรือมาตรการทีไหมาะสมตกตางกันเป฿นตละสถานการณ์หงความ
รຌายรงหรือความจ าป็น฿นสถานการณ์นัๅน โ  
   ํ.๎.๐ หลักการหຌามลือกปฏิบัติดยอ าภอ฿จละเมป็นธรรม กลาวคือ ดຌวยหตุทีไสิทธิ฿น
ความสมอภาคป็นสิทธิขัๅนพืๅนฐาน สิทธิดังกลาวจึงผูกพันองค์กรของรัฐ จຌาหนຌาทีไของรัฐจึงตຌองปฏิบัติตอสิไงทีไ
มีสาระส าคัญหมือนกัน ดຌวยวิธีการทีไหมือนกัน จะปฏิบัติ฿หຌตกตางกันดยอ าภอ฿จมิเดຌ ละถຌามีสาระส าคัญ
ทีไตกตางกัน  จะพิจารณา฿หຌหมือนกันดยอ าภอ฿จมิเดຌชนดียวกัน  ดังนัๅน การก าหนดมาตรการ฿ด โ      
จึงจะตຌองพิจารณาหลักการหຌามลือกปฏิบัติทีไเมป็นธรรมอยางทาทียมกัน ดยเมค านึงความตกตางกันทาง
ชืๅอชาติ ศาสนา ผาพันธุ์ หรือความตกตางกันดຌานอืไน โ รวมถึงความคิดหในทางการมืองทีไตกตางกัน 
   
 ํ.๏ ขอบขต 

   การชุมนุมสาธารณะ คือ การชุมนุมของบุคคล฿นทีไสาธารณะพืไอรียกรຌอง สนับสนุน คัดคຌาน 
หรือสดงความคิดหใน฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไงดยสดงออกตอประชาชนทัไวเป ละบุคคลอืไนสามารถร วม      
การชุมนุมนัๅนเดຌ เมวาการชุมนุมนัๅนจะมีการดินขบวนหรือคลืไอนยຌายดຌวยหรือเม  วຌนต การชุมนุมนืไอง฿น
งานพระราชพิธีละ งานรัฐพิธี การชุมนุมพืไอประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประพณีหรือ  
ตามวัฒนธรรมหงทຌองถิไน การชุมนุมพืไอจัดสดงมหรสพ กีฬา สงสริมการทองทีไยว หรือกิจกรรมอืไน     
พืไอประยชน์ทางการคຌาปกติของผูຌจัดการชุมนุมนัๅน การชุมนุมภาย฿นสถานศึกษา การชุมนุมหรือการประชุม
ตามบทบัญญัติหงกฎหมาย หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการของสถานศึกษาหรือหนวยงานทีไมี
วัตถุประสงค์ทางวิชาการ การชุมนุมสาธารณะ฿นระหวางวลาทีไมีประกาศสถานการณ์ฉุกฉิน หรือประกาศ฿ชຌ
กฎอัยการศึก ละการชุมนุมสาธารณะทีไจัดขึๅนพืไอประยชน์฿นการหาสียงลือกตัๅง฿นชวงวลาทีไมีการลือกตัๅง
ซึไงตຌองปฏิบัติตามกฎหมายวาดຌวยการนัๅน ทัๅงนีๅ เมวาการชุมนุมนัๅนจะมีผูຌจัด฿หຌมีการชุมนุม หรือการชุมนุมทีไ  
เมมีผูຌจัดการชุมนุมตการรวมตัวชุมนุมนัๅนกิดขึๅนองดຌวย 
 

 

 



ํ๔ 

 

 

บททีไ ๎  
นยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ละปງาหมาย 

 
 ๎.ํ นยบาย 

   สงสริมละดูลการชุมนุมสาธารณะตามสิทธิ สรีภาพ ดยเมละมิดสิทธิสรีภาพของบุคคล
อืไนละสงผลกระทบตอประชาชนนຌอยทีไสุด ยังคงรักษาเวຌซึไงความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ 
ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนทีไจะ
฿ชຌทีไสาธารณะ ละสิทธิ สรีภาพ ศักด์ิศรีความป็นมนุษย์ของประชาชน ตลอดจนจຌาหนຌาทีไสามารถบังคับ฿ชຌ
กฎหมายเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
      
 ๎.๎ วิสัยทัศน์ 
   บริหารจัดการดูลการชุมนุมสาธารณะของประทศเดຌอยางป็นระบบ สอดคลຌองกับหลักนิติรัฐ   
นิติธรรม หลักประชาธิปเตย หลักการสากล สามารถบริหารจัดการละกຌเขสถานการณ์เดຌรอบคอบ 
หมาะสม หนวยงานทีไกีไยวขຌองมีสวนรวมละบูรณาการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ รักษาเวຌซึไงสิทธิสรีภาพ ละ
ศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ของประชาชน 
 
 ๎.๏ วัตถุประสงค ์

   ๎.๏.ํ พืไอป็นนวทางปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไ ละหนวยงานตาง โ ขຌา฿จหลักสิทธิละสรีภาพ   
ขัๅนพืๅนฐานของการชุมนุมสาธารณะ ตลอดจนขຌา฿จหลักกณฑ์วิธีการปฏิบัติทีไถูกตຌองตามกฎหมายบัญญัติ ละ
฿หຌทุกภาคสวนมีสวนรวม฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ ดยก าหนดบทบาท หนຌาทีไ ตลอดจนนวทางการ฿ชຌ
ก าลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือส าหรับจຌาหนຌาทีไ  พืไอดูลละรักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะ    
฿นการ฿ชຌก าลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือ฿หຌอยูภาย฿ตຌขอบขตของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ.๎๑๑๔ พืไอท า฿หຌการชุมนุมสาธารณะ อันป็นสิทธิทีไเดຌรับการรับรองตามกฎหมาย เดຌรับการดูลกีไยวกับ
ความสงบรียบรຌอย ฿หຌสอดคลຌองกับกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิทางการมืองทีไประทศเทยป็นภาคี    
เมกระทบกระทือนตอความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดี
ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ ละเมกระทบกระทือน
สิทธิละสรีภาพละศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ของผูຌอืไน 
   ๎.๏.๎ พืไอก าหนดนวทางปฏิบัติตัๅงต฿นภาวะปกติจนถึงสถานการณ์ทีไรุนรงจนกิดความ
วุนวายขึๅน฿นบຌานมือง ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌการ฿ชຌก าลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือของจຌาหนຌาทีไสามารถ฿ชຌตามทีไ
กฎหมายเดຌ฿หຌอ านาจเวຌ พืไอบรรลุภารกิจละป็นการประกันวาการ฿ชຌก าลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือ 
ดังกลาวเดຌมีการ฿ชຌอยางหมาะสม 
   ๎.๏.๏ พืไอ฿หຌ หนวยงาน ผูຌบังคับบัญชา จຌาหนຌาทีไทุกระดับ มีหนຌาทีไละความรับผิดชอบตอ
การ฿ชຌก าลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือของจຌาหนຌาทีไตามผนนีๅ฿หຌป็นเปตามหลักของความจ าป็น  
อยางสมหตุสมผลละอยูภาย฿ตຌกฎหมายทีไกีไยวขຌอง 
   ๎.๏.๐ พืไอ฿หຌ หนวยงาน ผูຌบังคับบัญชา จຌาหนຌาทีไทุกระดับ มีการอบรม฿หຌความรูຌความขຌา฿จ
฿นรืไองผนนีๅกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาของตน นอกจากนีๅก าลังพลทีไจะปฏิบัติหนຌาทีไ฿นภารกิจนีๅ ตຌองเดຌรับการฝຄกฝน



ํ๕ 

 

 

฿หຌมีขีดความสามารถพียงพอทีไจะ฿ชຌก าลัง มาตรการ ละอุปกรณ์หรือครืไองมือพืไอการรักษาความสงบ    
การชุมนุมสาธารณะ พืไอบรรลุภารกิจดังกลาว 
 
 ๎.๐ ปງาหมาย 

   ๎.๐.ํ ทุกภาคสวนมีสวนรวมละ฿หຌความรวมมือ฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ฿นทุกขัๅนตอน      
การปฏิบัติ 
   ๎.๐.๎ มีความพรຌอมดຌานทรัพยากร ซึไงประกอบดຌวยงบประมาณ บุคลากร ยานพาหนะ 
ครืไองมืออุปกรณ์ ละอาวุธ ทีไจ าป็นละหมาะสมกับการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
   ๎.๐.๏ ประชาชนมีจิตส านึกละมีความขຌา฿จ฿นสิทธิสรีภาพ฿นการชุมนุมสาธารณะ ละ
คุຌมครองสิทธิสรีภาพของบุคคลอืไน฿หຌกระทบนຌอยทีไสุด 
   ๎.๐.๐ จຌาหนຌาทีไทุกภาคสวนรับทราบบทบาท หนຌาทีไ฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ ผูຌชุมนุม
ละประชาชนเดຌรับความคุຌมครองตามกฎหมาย 
 
 ๎.๑ นิยามศัพท์ 
   ๎.๑.ํ การชุมนุมสาธารณะ หมายความวา การชุมนุมของบุคคล฿นทีไสาธารณะพืไอรียกรຌอง 
สนับสนุน คัดคຌาน หรือสดงความคิดหใน฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไงดยสดงออกตอประชาชนทัไวเป ละบุคคลอืไน
สามารถรวมการชุมนุมนัๅนเดຌ เมวาการชุมนุมนัๅนจะมีการดินขบวนหรือคลืไอนยຌายดຌวยหรือเม 
            ๎.๑.๎ ทีไสาธารณะ หมายความวา ทีไดินหรือสิไงปลูกสรຌางอันป็นทรัพย์สินของผนดินทีไ฿ชຌ   
พืไอสาธารณะประยชน์หรือสงวนเวຌพืไอประยชน์รวมกัน หรือทีไหนวยงานของรัฐมิเดຌป็นจຌาของ ตป็น     
ผูຌครอบครองหรือ฿ชຌประยชน์ บรรดาซึไงประชาชนมีความชอบธรรมทีไจะขຌาเปเดຌ รวมตลอดทัๅงทางหลวงละ
ทางสาธารณะ  
               ๎.๑.๏ ผูຌจัดการชุมนุม หมายความวา ผูຌจัด฿หຌมีการชุมนุมสาธารณะ ละ฿หຌหมายความรวมถึง 
ผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ชน ผูຌขออนุญาต฿ชຌสถานทีไหรือครืไองขยายสียงหรือขอ฿หຌทางราชการ
อ านวยความสะดวก฿นการชุมนุม ตลอดจนผูຌซึไงชิญชวนหรือนัดหมาย฿หຌผูຌอืไนมารวมการชุมนุมสาธารณะ     
ดยสดงออก หรือมีพฤติการณ์ท า฿หຌผูຌอืไนขຌา฿จวาตนป็นผูຌจัดหรือรวมจัด฿หຌมีการชุมนุมนัๅน 
   ๎.๑.๐ ผูຌชุมนุม หมายความรวมถึง ผูຌจัดการชุมนุม ละผูຌขຌารวมการชุมนุมสาธารณะเมวาจะ    
ขຌารวมการชุมนุมสาธารณะนัๅนตามค าชิญชวนหรือนัดหมายของผูຌจัดการชุมนุมหรือเม 
   ๎.๑.๑ ผูຌรับจຌง หมายความวา หัวหนຌาสถานีต ารวจหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะ หรือ
บุคคลอืไน ตามทีไรัฐมนตรีประกาศก าหนด฿หຌป็นผูຌมีหนຌาทีไรับจຌงการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติ   
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ 
   ๎.๑.๒ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ หมายถึง หัวหนຌาสถานีต ารวจหงทຌองทีไทีไมี    
การชุมนุมสาธารณะ 
   ๎.๑.๓ ผูຌควบคุมสถานการณ์ หมายถึง ผูຌบัญชาการต ารวจนครบาล฿นกรุงทพมหานคร ผูຌวา
ราชการจังหวัด฿นจังหวัดอืไน หรือผูຌซึไงรัฐมนตรีมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบป็นผูຌควบคุมสถานการณ์ พืไอ฿หຌมีการ
ลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสัไงศาล ตามตกรณี 



๎์ 

 

 

   ๎.๑.๔ พืๅนทีไควบคุม หมายถึง อาณาบริวณทีไ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะประกาศ
ก าหนดพืไอ฿หຌผูຌชุมนุมออกจากอาณาบริวณละหຌามบุคคล฿ดขຌาเป฿นอาณาบริวณดั งกลาวดยมิเดຌรับ
อนุญาตตามมาตรา ๎๏ หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ 
   ๎.๑.๕ ระบบบัญชาการหตุการณ์ ิIncident Command System: ICS)  หมายความถึง       
นวทางการจัดการหตุการณ์ทีไกีไยวกับภัย หรือการจัดงานขนาด฿หญทีไมีคนมารวมกันป็นจ านวนมาก       
ทุกประภท ชนการชุมนุมรียกรຌอง หรือการจัดสดงดนตรีหรือกีฬา  อยางมีมาตรฐาน฿นพืๅนทีไกิดหตุ ตัๅงต
หตุฉุกฉินขนาดลใก เปจนถึงหตุฉุกฉินทีไมีคว ามซับซຌอน ดยผูຌปฏิบัติงาน฿นบทบาทหนຌาทีไตาง โ           
จากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง สามารถด านินงานหรือกຌเขปัญหารวมกันเดຌภาย฿ตຌการบัญชาการรวมศูนย์      
ดยปกติมีการจัดครงสรຌางระบบพืไอการปฏิบัติงาน฿น ๑ สายงานหลัก คือ สวนบัญชาการ สวนปฏิบัติการ 
สวนผนงาน สวนสนับสนุน ละสวนธุรการ- การงิน ซึไงมีความยืดหยุน฿นการปรับลดหรือขยายสวนงาน     
ทีไอาจจ าป็น ตามลักษณะของหตุการณ์  
   ๎.๑.ํ์ ศูนย์ปฏิบัติการ ิศปก.ี หมายความถึง ทีไตัๅงขององค์กรหลัก฿นการจัดการดูล รักษา
ความสงบรียบรຌอย การกຌเขสถานการณ์หรือคลีไคลายสถานการณ์  ภัยคุกคาม หตุวิกฤติ  หรือปัญหาทีไผชิญ
อยู฿นพืๅนทีไการชุมนุมหรือพืๅนทีไทีไกีไยวขຌอง 
   ๎.๑.ํํ ศูนย์ปฏิบัติการสวนหนຌา ิศปก.สน.ี หมายความถึง  ศูนย์ปฏิบัติการทีไตัๅงอยู฿กลຌ
สถานทีไชุมนุม พืไอความสะดวก฿นการควบคุมสัไงการ หรือดูลความสงบรียบรຌอยการชุมนุม 
   ๎.๑.ํ๎ ครืไองมือควบคุมฝูงชน หมายความถึง อุปกรณ์ ครืไองมือ ทีไรัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด฿หຌ฿ชຌ฿นการดูลรักษาความสงบรียบรຌอย ความปลอดภัย การบังคับ฿ชຌกฎหมาย หรือการจัดระบียบ
การชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา ํ๕ วรรคจใด หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ 
   ๎.๑.ํ๏ การ฿ชຌก าลัง หมายความถึง การปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไ฿นการรักษาความสงบรียบรຌอย 
หรือการบังคับ฿ชຌกฎหมาย ฿นการดูลรักษาความสงบรียบรຌอยการชุมนุม ทัๅง฿นชิงการ฿ชຌก าลังทางกายภาพ 
ละหรือการปฏิบัติตามมาตรการตาง โ ทีไตຌอง฿ชຌครืไองมือควบคุมฝูงชนประกอบดຌวย 
   ๎.๑.ํ๐ หลักการ฿ชຌก าลัง หมายความถึง นวทางปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไ฿น การ฿ชຌก าลัง     
฿นการรักษาความสงบรียบรຌอย  หรือการบังคับ฿ชຌกฎหมาย ฿นการดูลรักษาความสงบรียบรຌอยการชุมนุม  
฿หຌถูกตຌองตามกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน พอสมควรกหตุ สังคมยอมรับเดຌ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๎ํ 

 

 

บททีไ ๏  
กรอบยุทธศาสตร์ ละมาตรการดูลการชุมนุมสาธารณะ 

  

 ๏.ํ ยุทธศาสตร์การดูลการชุมนุมสาธารณะ 

   การก าหนดยุทธศาสตร์พืไอการดูลการชุมนุมสาธารณะทีไสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงค์
ละปງาหมาย฿นอันทีไจะพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 
พืไอรักษาความสงบรียบรຌอยของบຌานมือง คุຌมครองสิทธิสรีภาพของประชาชน ดยก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนีๅ 
   ยุทธศาสตร์ทีไ ํ การปງองกันละลดผลกระทบ 
   ยุทธศาสตร์ทีไ ๎ การตรียมความพรຌอม 
   ยุทธศาสตร์ทีไ ๏ การผชิญหตุ 
   ยุทธศาสตร์ทีไ ๐  การบริหารจัดการละการคลีไคลายสถานการณ์ 
   ยุทธศาสตร์ทีไ ๑ การฟ้นฟู ยียวยา ภายหลังสถานการณ์ 
   ๏.ํ.ํ ยุทธศาสตร์ทีไ  ํ การปງองกันละลดผลกระทบ มีวัตถุประสงค์พืไอปรับระบบ         
การบริหารจัดการการชุมนุม฿หຌมีประสิทธิภาพ อันป็นการปງองกันละลดผลกระทบตอประชาชน฿หຌนຌอยทีไ สุด 
ตลอดจนหนวยงานตางโ มีสวนรวม฿นการตรียมการรองรับการชุมนุมสาธารณะ 
    ิํี ปງาประสงค์ 
     ิํ.ํี ปງองกันละลดผลกระทบจากการชุมนุมสาธารณะ 
     ิํ.๎ี ลดความสีไยงของประชาชนจากหตุการณ์รุนรง 
    ิ๎ี มาตรการ฿นการปງองกันละลดผลกระทบ 
     ิ๎.ํี การจัดท าผนการดูลการชุมนุมสาธารณะทุกระดับ ตัๅงตระดับประทศ
ถึงระดับทຌองถิไน 
     ิ๎.๎ี หนวยงานของรัฐจัดตรียมสถานทีไส าหรับรองรับการชุมนุมสาธารณะ 
     ิ๎.๏ี การฝຄกอบรม ประชุม ชีๅจง ประชาสัมพันธ์ บุคลากรละประชาชน      
฿หຌทราบถึงสิทธิละสรีภาพของการชุมนุมสาธารณะตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญละกฎหมาย 
     ิ๎.๐ี การตรียมบุคลากร฿หຌมีทักษะ ความขຌา฿จ ละอดทนตอสถานการณ์       
การชุมนุมสาธารณะ 
     ิ๎.๑ี การสริมสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จ฿นสิทธิละสรีภาพของการชุมนุม        
ตามครรลองประชาธิปเตย   
   ๏.ํ.๎ ยุทธศาสตร์ทีไ ๎ การตรียมความพรຌอม มีวัตถุประสงค์พืไอปรับระบบการบริหาร
จัดการการดูลการชุมนุมสาธารณะ฿หຌมีขีดความสามารถ฿นการผชิญหตุการณ์การ ชุมนุมสาธารณะเวຌ
ลวงหนຌากอนกิดหตุ ป็นการตรียมความพรຌอม ละนวทางการปฏิบัติ฿นการรับมือการชุมนุมสาธารณะทีไจะ
กิดขึๅน พืไอลดผลกระทบตอประชาชน ละลดความรุนรงทีไอาจกิดขึๅน฿นการชุมนุม 
     ิํี ปງาประสงค์ 
      สรຌางความพรຌอมพืไอบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ตามหลักการสากล 
     ิ๎ี มาตรการ฿นการตรียมความพรຌอม 



๎๎ 

 

 

      ิ๎.ํี การพัฒนาระบบการจຌงการชุมนุม฿หຌมีความครบถຌวน สมบูรณ์ละ
รวดรใว 
      ิ๎.๎ี การพัฒนาศักยภาพของระบบการสืไอสาร การประสานงานระหวาง
หนวยงาน 
      ิ๎.๏ี การฝຄกซຌอมผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
      ิ๎.๐ี การตรียมอุปกรณ์ ครืไองมือ อาวุธ ยุทธปกรณ์ ฿นการดูลการชุมนุม
สาธารณะ 
      ิ๎.๑ี การจัดระบบการประชาสัมพันธ์฿หຌมีความพรຌอม ทันตอสถานการณ์     
การชุมนุมสาธารณะ      
   ๏.ํ.๏ ยุทธศาสตร์ทีไ ๏ การผชิญหตุ มีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองมีระบบ  
การผชิญหตุเดຌอยางมีประสิทธิภาพ สอดรับกับหนวยงานตางโ ละบูรณาการบุคลากร อุปกรณ์ ครืไองมือ 
ยุทธปกรณ์ เดຌอยางตามผนการปฏิบัติ 
     ิํี ปງาประสงค์ 
      การบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะละการบังคับ฿ชຌกฎหมายป็นเปอยางมี
ระบบละมีประสิทธิภาพ หนวยงานตางโ รวมกันบริหารจัดการเดຌตามบทบาทละหนຌาทีไ 
     ิ๎ี มาตรการ฿นการผชิญหตุ 
      ิ๎.ํี การจัดตัๅงศูนย์บัญชาการหตุการณ์หรือศูนย์ปฏิบัติการ ิศปก.ี ทุกระดับ 
      ิ๎.๎ี การชืไอมยงระบบติดตอสืไอสารระหวางหนวยงาน 
      ิ๎.๏ี การสนธิก าลัง ละบูรณาการบุคลากร อุปกรณ์ ครืไองมือ ยุทธปกรณ์
ระหวางหนวยงาน 
      ิ๎.๐ี การประชาสัมพันธ์ดยมีการจัดตัๅงศูนย์ประชาสัมพันธ์  ละจัดท าขาว 
ชีๅจงขຌอทใจจริงตอสาธารณะชน      
   ๏.ํ.๐ ยุทธศาสตร์ทีไ ๐ การบริหารจัดการละการคลีไคลายสถานการณ์ มีวัตถุประสงค์
พืไอ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองมีการบริหารจัดการละคลีไคลายสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะทีไละมิดกฎหมาย 
เดຌอยาง มีประสิทธิภาพ สอดรับกับหนวยงานตาง โ ละบูรณาการบุคลากร อุปกรณ์ ครืไองมือ ยุทธปกรณ์  
เดຌอยางตามผนการปฏิบัติ ลดการปะทะ สูญสีย฿นการคลีไคลายการชุมนุมสาธารณะทีไละมิดกฎหมาย 
     ิํี ปງาประสงค์ 
      การบริหารจัดการละการคลีไคลายการชุมนุมสาธารณะทีไละมิดกฎหมายป็นเป
อยางมีระบบ ตลอดจนการบังคับ฿ชຌกฎหมายป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานตาง โ รวมกันบริหาร
จัดการเดຌตามบทบาทละหนຌาทีไ 
     ิ๎ี มาตรการ฿นการบริหารจัดการละการคลีไคลายสถานการณ์ 
      ิ๎.ํี การจัดตัๅงศูนย์ควบคุมสถานการณ์หรือศูนย์ปฏิบัติการสวนหนຌา ิศปก.สน.ี 
      ิ๎.๎ี การบูรณาการระหวางหนวยงาน฿นการบังคับ฿ชຌกฎหมาย  
      ิ๎.๏ี การปฏิบัติ฿นการคลีไคลายสถานการณ์ตามกฎหมาย ละ฿ชຌวิธีการทีไ
หลีกลีไยงการ฿ชຌก าลัง ฿นกรณีทีไเมอาจหลีกลีไยงการ฿ชຌก าลังเดຌ ฿หຌ฿ชຌก าลังละครืไองมือความคุมฝูงชนทาทีไ
จ าป็น 



๎๏ 

 

 

      ิ๎.๐ี การประชาสัมพันธ์ดยมีการจัดตัๅงศูนย์ประชาสัมพันธ์ ละจัดท าขาว 
ชีๅจงขຌอทใจจริงตอสาธารณะชน 
      ิ๎.๑ี การจัดตัๅงศูนย์รักษาพยาบาล ตลอดจนการชวยหลือยียวยาภายหลัง  
การคลีไคลายสถานการณ์      
   ๏.ํ.๑ ยุทธศาสตร์ทีไ ๑ การฟ้นฟู ยียวยา ภายหลังสถานการณ์ มีวัตถุประสงค์พืไอบรรทา
ทุกข์ขัๅนตຌน ตลอดจนรักษาพยาบาล ฟ้นฟู ยียวยาภายหลังการคลีไคลายสถานการณ์ เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
     ิํี ปງาประสงค์ 
      ิํ.ํี ผูຌเดຌรับผลกระทบเดຌรับการชวยหลือทางกายภาพละทางกฎหมาย      
เดຌอยางมีประสิทธิภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน 
      ิํ.๎ี มีการบังคับ฿ชຌกฎหมาย ตลอดจนการรวบรวมพยานหลักฐานเดຌอยาง
ครบถຌวน สมบูรณ์ 
      ิํ.๏ี ประชาชน หรือหนวยงานตาง โ สามารถ฿ชຌทีไสาธารณะเดຌตามปกติดยรใว 
     ิ๎ี มาตรการ฿นการฟ้นฟู ยียวยา ภายหลังสถานการณ์ 
      ิ๎.ํี การ฿หຌความชวยหลือผูຌเดຌรับบาดจใบ 
      ิ๎.๎ี การฟ้นฟูสถานทีไ ทรัพย์สินทีไเดຌรับความสียหายตัๅงตระดับประทศ 
จังหวัด ละทຌองถิไน 
      ิ๎.๏ี การรักษาสถานทีไกิดหตุ ตลอดจนการกใบรวบรวมพยานหลักฐานเดຌอยาง
ครบถຌวนสมบูรณ์ 
      ิ๎.๐ี การชีๅจง ประชาสัมพันธ์ การควบคุมสถานการณ์ละการคลีไคลาย
สถานการณ์ 
      ิ๎.๑ี การเดຌรับสินเหมทดทน คาสียหาย ตามกฎหมาย 
 
 ๏.๎ มาตรการดูลการชุมนุมสาธารณะ 

   พืไอ฿หຌการดูลการชุมนุมสาธารณะป็นเปดຌวยความรียบรຌอย จຌาหนຌาทีไอาจพิจารณา฿หຌมี
มาตรการ฿ดมาตรการหนึไง หรือหลายมาตรการประกอบกัน พืไอรักษาความปลอดภัยการชุมนุมสาธารณะ    
เดຌดังนีๅ 
   ๏.๎.ํ การประชาสัมพันธ์ นะน าการปฏิบัติ฿นการชุมนุมสาธารณะ 
   ๏.๎.๎ การตรวจคຌนบุคคล ยานพาหนะ 
   ๏.๎.๏ การจัดจຌาหนຌาทีไตรวจตราบริวณสถานทีไชุมนุมสาธารณะ 
   ๏.๎.๐ การบังคับ฿ชຌกฎหมายอยางขຌมขຌนบริวณรอบสถานทีไการชุมนุมสาธารณะ 
   ๏.๎.๑ การก าหนดงืไอนเขหรือค าสัไง  พืไออ านวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย           
การบรรทาหตุดือดรຌอนร าคาญ ตลอดจนการจัดการจราจรละการขนสง 
 
 
 
 
 



๎๐ 

 

 

บททีไ ๐  
บทบาท หนຌาทีไของหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการดูลการชุมนุมสาธารณะ 

 
 ฿หຌส านักงานต ารวจหงชาติป็นหนวยหลัก฿นการปฏิบัติภาย฿ตຌพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ.๎๑๑๔ ละสามารถรຌองขอหรือสัไงการตามตกรณี พืไอ฿หຌพนักงานฝຆายปกครอง หรือองค์กรปกครอง       
สวนทຌองถิไน หรือจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿นทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะ ด านินการตามภาย฿นขอบอ านาจหนຌาทีไ
ของบุคคลหรือหนวยงานนัๅน ดยก าหนดผูຌรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติ ดังนีๅ 
 
 ๐.ํ ฿นขตกรุงทพมหานคร ฿หຌกองบัญชาการต ารวจนครบาล ป็นหนวยหลัก 

   รับผิดชอบด านินการตามกฎหมายกีไยวกับการชุมนุมสาธารณะ วางผน ละตรียมการรักษา
ความสงบการชุมนุมสาธารณะ กຌเขปัญหา ลຌวรายงาน฿หຌส านักงานต ารวจหงชาติ  ิผานศูนย์ปฏิบัติการ 
ส านักงานต ารวจหงชาติ ิศปก.ตร.ีี ทันที ดยด านินการดຌวยการ฿ชຌระบบศูนย์ปฏิบัติการ ิศปก.ี ละระบบ
บัญชาการหตุการณ์ 
                      ๐.ํ.ํ หัวหนຌาสถานีต ารวจนครบาล ป็นจຌาพนักงานดูลการชุมนุม หากป็นการชุมนุม    
฿นพืๅนทีไสถานีต ารวจหงนัๅน  
                      ๐.ํ.๎ ผูຌบังคับการต ารวจนครบาลทຌองทีไ ป็นจຌาพนักงานดูลการชุมนุม มืไอป็น       
การชุมนุมสาธารณะตอนืไองระหวางสถานีต ารวจนครบาลทีไรับผิดชอบ  
                   ๐.ํ.๏ ผูຌบัญชาการต ารวจนครบาล ป็นจຌาพนักงานดูลการชุมนุม มืไอมีการชุมนุม฿นพืๅนทีไ
ระหวางกองบังคับการต ารวจนครบาลทีไรับผิดชอบ 
    จຌงสวนราชการทีไกีไยวขຌอง ชน กองอ านวยการปງองกันละบรรทาสาธารณะภัย
กรุงทพมหานคร  หนวยงานของรัฐดຌานสาธารณูปภค การขนสงมวลชน  ชน การประปานครหลวง        
การเฟฟງานครหลวง การขนสงมวลชน พืไอประสานการปฏิบัติ หรือตรียมการรຌองขอตามกฎหมาย            
฿หຌหนวยงานนัๅนด านินการหรือบังคับการด านินการตามกฎหมายทีไกีไยวกับการชุมนุมสาธารณะ 
   ติดตามสถานการณ์ละสัไงการ฿นการกຌเขปัญหาตอเป ดย฿ชຌก าลังต ารวจ฿นสังกัดป็นหลัก 
หากกินขีดความสามารถ฿หຌขอรับการสนับสนุนจากส านักงานต ารวจหงชาติตอเป 
   หนวยราชการ หรือหนวยงานของรัฐทีไกีไยวขຌอง คือ กรุงทพมหานคร กระทรวงมหาดเทย 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี กระทรวงทคนลยีละ    
การสืไอสาร กรมประชาสัมพันธ์ ตรียมการด านินการตามอ านาจหนຌาทีไมืไ อเดຌรับการรຌองขอ ดยบืๅองตຌน      
฿หຌประสานชองทางติดตอประสานงาน หรือการขอ฿หຌจัดจຌาหนຌาทีไติดตอมาประจ าทีไศูนย์ปฏิบัติการ       
พรຌอมรายการสิไงอุปกรณ์ หรือครืไองมือทีไพรຌอม฿หຌการสนับสนุนตามรຌองขอ 
 
 ๐.๎ นอกขตกรุงทพมหานคร฿หຌ ต ารวจภูธรจังหวัด ป็นหนวยหลัก฿นการปฏิบัติงานตามผน    
ดยมีผูຌวาราชการจังหวัด ป็นผูຌรับผิดชอบ 
   ฿หຌผูຌบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ป็นผูຌรับผิดชอบด านินการตามกฎหมายกีไยวกับการชุมนุม
สาธารณะ วางผน รักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะ กຌเขปัญหา ดยด านินการดຌวยการ฿ชຌระบบศูนย์
ปฏิบัติการ ิศปก.ี ละระบบบัญชาการหตุการณ์ ดยมีผูຌวาราชการจังหวัด ป็นผูຌรับผิดชอบ฿นราชการจังหวัด
ละอ าภอตามพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการผนดิน พ.ศ.๎๑๏๐  ละ฿นฐานะผูຌอ านวยการจังหวัด



๎๑ 

 

 

ตามพระราชบัญญัติปງองกันละบรรทาสาธารณภัย พ.ศ.๎๑๑์ ละป็นผูຌควบคุมสถานการณ์พืไอ฿หຌลิก  
การชุมนุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ พืไอ฿หຌการปฏิบัติป็นเปตามกฎหมายฉพาะ
ตละฉบับอยางสอดคลຌองกัน 
   ๐.๎.ํ. หัวหนຌาสถานีต ารวจภูธร ป็นจຌาพนักงานดูลการชุมนุม หากป็นการชุมนุม฿นพืๅนทีไ
สถานีต ารวจหงนัๅน 
   ๐.๎.๎ ผูຌบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ป็นจຌาพนักงานดูลการชุมนุม มืไอป็นการชุมนุม
สาธารณะตอนืไองระหวางสถานีต ารวจภูธรทีไรับผิดชอบ 
   ๐.๎.๏ ผูຌบัญชาการต ารวจพืๅนทีไ ป็นจຌาพนักงานดูลการชุมนุม มืไอป็นการชุมนุมสาธารณะ
ตอนืไองระหวางกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดทีไรับผิดชอบ      
   มืไอเดຌปรึกษากับผูຌวาราชการจังหวัดลຌว ฿หຌจຌงสวนราชการทีไกีไยวขຌอง ชน กองอ านวยการ
ปງองกันละบรรทาสาธารณะภัยจังหวัด หนวยงานของรั ฐดຌานสาธารณูปภค การขนสงมวลชน ชน         
การประปา การเฟฟງา การขนสงมวลชน พืไอประสานการปฏิบัติ หรือตรียมการรຌองขอตามกฎหมาย         
฿หຌหนวยงานนัๅนด านินการหรือบังคับการด านินการตามกฎหมายทีไกีไยวกับการชุมนุมสาธารณะ ดยบืๅองตຌน
฿หຌประสานชองทางติดตอประสานงาน หรือการขอ฿หຌจัดจຌาหนຌาทีไติดตอมาประจ าทีไศูนย์ปฏิบัติการ ิศปก .ี 
พรຌอมรายการละสมรรถนะสิไงอุปกรณ์ หรือครืไองมือทีไพรຌอม฿หຌการสนับสนุนตามรຌองขอ  
   ติดตามสถานการณ์ละสัไงการ฿นการกຌเขปัญหา ดย฿ชຌก าลังต ารวจ฿นสังกัดป็นหลัก หากกิน
ขีดความสามารถ฿หຌขอรับการสนับสนุนจากผูຌวาราชการจังหวัด ต ารวจภูธรภาคละส านักงานต ารวจหงชาติ
ตอเป 
   หนวยราชการ หรือหนวยงานของรัฐทีไกีไยวขຌอง คือ  กองอ านวยการปງองกันละบรรทา
สาธารณะจังหวัด ส านักงานจังหวัด ปกครองจังหวัด องค์การบริหารสวนจังหวัด ทศบาล หรือองค์การบริหาร
สวนต าบล฿นพืๅนทีไ หนวยงานของกระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงทคนลยีละการสืไอสาร กรมประชาสัมพันธ์ ฿นพืๅนทีไ ตรียมการด านินการตามอ านาจ
หนຌาทีไมืไอมีการรຌองขอ ดยบืๅองตຌน฿หຌประสานชองทางติดตอประสานงาน หรือการขอ฿หຌจัดจຌาหนຌาทีไติดตอ
มาประจ าทีไศูนย์ปฏิบัติการ ิศปก.ี พรຌอมรายการละสมรรถนะสิไงอุปกรณ์ หรือครืไองมือทีไพรຌอม฿หຌการ
สนับสนุนตามรຌองขอ 
   ต ารวจภูธรภาค ํ-๕ ละศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายดนภาค฿ตຌ ิภ.ํ - ๕ ละ ศชต.ี 
ป็นหนวยสนับสนุนการปฏิบัติของต ารวจภูธรจังหวัดหรือจังหวัด มืไอเดຌรับการรຌองขอ ดยพิจารณาสัไงการ   
฿นอ านาจหนຌาทีไ พรຌอมทัๅงรายงานผูຌบัญชาการต ารวจหงชาติผาน ศปก.ตร. พืไอรับทราบหรือพืไอพิจารณา   
สัไงการสนับสนุน ฿นการกຌเขปัญหาหรือตงตัๅงจຌาพนักงานดูลการชุมนุมพิไมหรือทนหัวหนຌาสถานีต ารวจ  
ผูຌบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด หรือผูຌบัญชาการต ารวจภูธรภาคตามกรณี 
 
 
 
 
 
 
 



๎๒ 

 

 

 ๐.๏ บทบาท หนຌาทีไ ละนวปฏิบัติรวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
 

หนวยงาน บทบาท หนຌาทีไ 
ิํี ส านักงานต ารวจหงชาติ 
 

 

ท าหนຌาทีไป็นหนวยงานหลัก฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ละป็นหนวยงานกลางของรัฐ฿นการด านินการประสาน    
รຌองขอ สัไงการ หนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอสนับสนุนภารกิจดูล
การชุมนุมสาธารณะตามตกรณี 
ิํ.ํี จัดท าผนหรือนวทางการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ิํ.๎ี นะน า฿หຌค าปรึกษา ละอบรมกีไยวกับการดูล       
การชุมนุมสาธารณะกหนวยงานของรัฐ ละภาคสวนตาง โ 
ิํ.๏ี ติดตาม ตรวจสอบ ประมินผล ทบทวนผนการปฏิบัติ     
฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ิํ.๐ี บังคับ฿ชຌกฎหมาย ปງองกันละปราบปรามการกระท า
ความผิดทางอาญา 

ิ๎ี ส านักนายกรัฐมนตรี 
 

 
 

ิ๎.ํี จัดหางบประมาณพืไอด านินการดูลการชุมนุม
สาธารณะ 
ิ๎.๎ี สนับสนุนดຌานการขาวกรองละ฿หຌค านะน าดຌานการ
รักษาความปลอดภัย 
ิ๎.๏ี บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ละการจัดการขาวสาร 
ตลอดจนตรียมการประกาศค าสัไงจຌาพนักงานทีไจ าป็นตามทีไ
กฎหมายนีๅบัญญัติเดຌตลอดวลา 
ิ๎.๐ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะ มืไอเดຌรับการรຌองขอ 

ิ๏ี กระทรวงมหาดเทย 
 

 
 

ิ๏.ํี สัไงการ ละประสานงาน฿หຌจังหวัดละองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนด านินการกีไยวกับการดูลการชุมนุมสาธารณะ฿น
ขตพืๅนทีไรับผิดชอบ ละพืๅนทีไขຌางคียงมืไอเดຌรับการรຌองขอ 
ิ๏.๎ี ประสานการปฏิบัติ฿หຌหนวยงานของรัฐจัด฿หຌมีสถานทีไพืไอ
การชุมนุมสาธารณะ 
ิ๏.๏ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะ มืไอเดຌรับการรຌองขอ 
 
 
 
 
 
 



๎๓ 

 

 

ิ๐ี กระทรวงกลาหม 
 

 

ิ๐.ํี สนับสนุนภารกิจของรัฐ฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ิ๐ .๎ ี พิจารณาสนับสนุนก า ลังพล อุปกรณ์  ครืไ องมื อ 
ยุทธปกรณ์ตามทีไ หในสมควร มืไอ เดຌรับการรຌองขอจาก
หนวยงานตางโ 
ิ๐.๏ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะ มืไอเดຌรับการรຌองขอ 

ิ๑ี กระทรวงการคลัง 
 

 
 

ิ๑.ํี ก าหนดมาตรการดຌานการงินละการคลังทีไสนับสนุน
ภารกิจการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ิ๑.๎ี ก าหนดขຌอกฎหมายระบียบทีไ฿ชຌ฿นการชวยหลือยียวยา
ฟ้นฟู การดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ิ๑.๏ี ก าหนดระบียบขຌอบังคับกีไยวกับระบียบงินทดรอง
ราชการิกรมบัญชีกลางี พืไอสนับสนุนภารกิจ 
ิ๑.๐ี จัดจຌ าหนຌาทีไ พืไอประสานละสนับสนุนการดูล       
การชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไการชุมนุมสาธารณะ     
มืไอเดຌรับการรຌองขอ 

ิ๒ี กระทรวงการตางประทศ 
 

 

ิ๒.ํี ประสานกับหนวยงานราชการของตางประทศ ละ
องค์การระหวางประทศ ฿นการด านินงานดูลการชุมนุม
สาธารณะ 
ิ๒.๎ี ชีๅจง ละ฿หຌขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการดูลการชุมนุม
สาธารณะกับหนวยงานต า งประ ทศ รวมทัๅ งสถาน ทูต
ตางประทศประจ าประทศเทย พืไอด านินการตามอ านาจ
หนຌาทีไ 
ิ๒.๏ี จัดจຌาหนຌาทีไ พืไอประสานละสนับสนุนการดูลการ
ชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไการชุมนุมสาธารณะ มืไอ
เดຌรับการรຌองขอ 

ิ๓ี กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา 
 

 
 

ิ๓.ํี ประชาสัมพันธ์ ผยพร ฿หຌความรูຌดຌานความปลอดภัย 
สຌนทางการดินทาง กนักทองทีไยวละผูຌประกอบกิจการ
ทองทีไยว 
ิ๓.๎ี ก าหนดผน มาตรการ ดูลสถานทีไทองทีไยวส าคัญ฿หຌมี
ความปลอดภัย  
ิ๓.๏ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะ มืไอเดຌรับการรຌองขอ 
 
 
 



๎๔ 

 

 

ิ๔ี  กระทรวงการพัฒนาสังคมละ   
ความมัไนคงของมนุษย์ 
 

 
 

ิ๔.ํี วางผนละฟ้นฟูดຌานสังคมละจิต฿จ฿หຌกผูຌเดຌรับ
ผลกระทบจากการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ิ๔.๎ี สนับสนุนกิจกรรมดຌานสังคมสงคราะห์ 
ิ๔.๏ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะ มืไอเดຌรับการรຌองขอ 

ิ๕ี กระทรวงคมนาคม 
 
 

 
 

ิ๕.ํี จัดท าผนปฏิบั ติการดูลการชุมนุมสาธารณะ฿หຌ
สอดคลຌองกับผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ิ๕.๎ี สนับสนุนขຌอมูล สຌนทางสัญจร สຌนทางลีไยง พืไอ
สนับสนุนภารกิจ 
ิ๕.๏ี ฿หຌการสนับสนุนงานดຌานการจราจร฿นพืๅนทีไการชุมนุม
สาธารณะ 
ิ๕.๐ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ      
การชุมนุมสาธารณะ มืไอเดຌรับการรຌองขอ 

ิํ์ี กระทรวงทคนลยีสารสนทศละ
การสืไอสาร 
 

 
 

ิํ์.ํี ด านินการกีไยวกับระบบสืไอสาร ละทรคมนาคม 
ตลอดจน฿หຌบริการฐานขຌอมูลดຌานสารสนทศการสืไอสาร พืไอ
สนับสนุนภารกิจ 
ิํ์.๎ี สนับสนุนอุปกรณ์ ครืไองมือครืไอง฿ชຌ฿นการสืไอสาร ละ
สนับสนุนก าลังพล พืไอบริการการติดตอสืไอสารเดຌอยางสะดวก
ละรวดรใว 
ิํ์.๏ี การด านินการตามกฎหมาย฿นการดูลการชุมนุม
สาธารณะทีไกีไยวขຌองกับทคนลยีสารสนทศ 
ิํ์.๐ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ 
 
 
 
 
 
 
 



๎๕ 

 

 

ิํํี กระทรวงยุติธรรม 

 

 
 
 
 

ิํํ.ํี จัดตรียมผนการปฏิบัติรองรับการชุมนุมสาธารณะ฿หຌ
สอดคลຌองกับผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ิํํ.๎ี สนับสนุนขຌอมูลทางกฎหมาย฿นการดูลการชุมนุม
สาธารณะ 
ิํํ.๏ี จัดท าผน ขัๅนตอน ระยะวลาการปฏิบัติกีไยวกับค าสัไง
ลิกการชุมนุมสาธารณะ 
ิํํ.๐ี ฿หຌค านะน า ชวยหลือ ละ฿หຌความรูຌความขຌา฿จ
กีไยวกับสิทธิสรีภาพ฿นการชุมนุมภาย฿ตຌกรอบกฎหมาย 
ตลอดจนการรียกรຌองละการคุຌมครองสิทธิตามกฎหมาย 
ิํํ.๑ี จัดจຌาหนຌาทีไ  พืไอประสานละสนับสนุนการดูล        
การชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไการชุมนุมสาธารณะ
มืไอเดຌรับการรຌองขอ 

ิํ๎ี กระทรวงสาธารณสุข 
 

 
 

ิํ๎.ํี จัดท าผนรองรับการปฏิบัติ การจัดตัๅงศูนย์พยาบาล฿น
พืๅนทีไการชุมนุมสาธารณะ 
ิํ๎.๎ี จัดตรียมบุคลากร อุปกรณ์ทางการพทย์ สนับสนุน
การปฏิบัติ 
ิํ๎.๏ี จัดตรียมการพทย์ฉุกฉิน การชวยหลือ ยียวยาผูຌ
เดຌรับผลกระทบจากการชุมนุมสาธารณะ 
ิํ๎.๐ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ 

ิํ๏ี กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 
 

 

 
 

ท าหนຌาทีได านินการกีไยวกับการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย
ของประทศ 
ิํ๏.ํี จัดท า ปรับปรุง ผนการปງองกันละบรรทาสาธารณ
ภัยหงชาติ฿หຌสอดคลຌองกับผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ฿น
สวนทีไกีไยวขຌอง 
ิํ๏.๎ี ประสานส านักงานต ารวจหงชาติ฿นการดูลการชุมนุม
สาธารณะพืไอ฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
ิํ๏.๏ี ประสานงานหนวยงานปງองกันละบรรทาสาธารณภัย
พืๅนทีไพืไอกຌเข ละฟ้นฟูการชุมนุมสาธารณะ 
ิํ๏.๐ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ 
 
 
 
 



๏์ 

 

 

ิํ๐ี สถาบันการพทย์ฉุกฉิน 

 

 
 

ิํ๐.ํี สนับสนุนงานดຌานการพทย์ฉุกฉินกประชาชนละ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
ิํ๐.๎ี สนับสนุนหนวยงาน฿นการจัดการขຌอมูล ผูຌบาดจใบ หรือ
สียชีวิต 
ิํ๐.๏ี สนับสนุน฿หຌมีระบบปฏิบัติการฉุกฉิน ละพัฒนา
ระบบสืไอสารละทคนลยีสารสนทศ พืไอประยชน์฿นการ
ปฏิบัติการฉุกฉิน 
ิํ๐.๑ี ประสานงาน ติดตาม ประมินผลการปฏิบัติการฉุกฉิน 
ิํ๐.๑ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ 

ิํ๑ี กรุงทพมหานคร 
 
 

 
 

ิํ๑.ํี พิจารณาจัดสถานทีไรองรับการชุมนุมสาธารณะ 
ิํ๑.๎ี สนับสนุนก าลังพล อุปกรณ์ ครืไองมือ ยานพาหนะ 
฿หຌกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอประยชน์฿นการดูลการชุมนุม
สาธารณะ 
ิํ๑.๏ี จัดการสาธารณูปภค สิไงอ านวยความสะดวกตามทีไ
หนวยงานตาง โ รຌองขอ 
ิํ๑.๐ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ 

ิํ๒ี กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน 
 
 
 

 
 
 

ิํ๒.ํี จัดท าผนหรือนวทาง พืไอรองรับการดูลการชุมนุม
สาธารณะ ฿หຌกับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ิํ๒.๎ี พิจารณา ประสานงาน สถานทีไพืไอสงสริมการชุมนุม
สาธารณะ 
ิํ๒.๏ี ประสานงาน ละสนับสนุนหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอ
ดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ิํ๒.๐ี พิจารณา สงสริม สนับสนุน จัดสรรงบประมาณพืไอ
รองรับการชุมนุมสาธารณะ 
ิํ๒.๑ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ 
 
 
 
 
 
 



๏ํ 

 

 

ิํ๓ี ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายสียงกิจการทรทัศน์ ละกิจการ
ทรคมนาคมหงชาติ 
 

 

ิํ๓.ํี ควบคุม ก ากับ ดูลการ฿ชຌคลืไนความถีไวิทยุกระจายสียง 
วิทยุทรทัศน์ พืไอสนับสนุนหรือปฏิบัติตามการดูลการชุมนุม
สาธารณะ มืไอเดຌรับการการรຌองขอ 
ิํ๓.๎ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุนการดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ 

ิํ๔ี จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ิํ๔.ํี พิจารณาจัดท าผนรองรับการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ิํ๔.๎ี สัไ งการ ละประสานงานหนวยงาน฿นบัง คับ฿หຌ
ด านินการกีไยวกับการดูลการชุมนุมสาธารณะ฿นขตพืๅนทีไ
รับผิดชอบ ละพืๅนทีไขຌางคียงมืไอเดຌรับการรຌองขอ 
ิํ๔.๏ี พิจารณาจัด฿หຌมีสถานทีไพืไอการชุมนุมสาธารณะตาม
ความหมาะสม 
ิํ๔.๐ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ 

ิํ๕ี องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ิํ๕.ํี พิจารณาจัดท าผนรองรับการดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ิํ๕.๎ี สัไ งการ ละประสานงานหนวยงาน฿นบัง คับ฿หຌ
ด านินการกีไยวกับการดูลการชุมนุมสาธารณะ฿นขตพืๅนทีไ
รับผิดชอบ ละพืๅนทีไขຌางคียงมืไอเดຌรับการรຌองขอ 
ิํ๕.๏ี พิจารณาจัด฿หຌมีสถานทีไพืไอการชุมนุมสาธารณะตาม
ความหมาะสม 
ิํ๕.๐ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ 

ิ๎์ี องค์กรอกชน มูลนิธิ ภาคอกชน 
ละภาคสวนอืไนโ 

ิ๎์.ํี สนับสนุนส านักงานต ารวจหงชาติ฿นพืๅนทีไตาง โ ตามทีไ
เดຌรับการรຌองขอ 
ิ๎์.๎ี สนับสนุนการจัดท าฐานขຌอมูลทรัพยากรทีไกีไยวขຌองกับ
การดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ิ๎์.๏ี จัดจຌาหนຌาทีไพรຌอมบัญชีอุปกรณ์ ครืไองมือ พืไอประสาน
ละสนับสนุน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ประจ า ศปก. พืๅนทีไ
การชุมนุมสาธารณะมืไอเดຌรับการรຌองขอ 

 
 

 



๏๎ 

 

 

บททีไ ๑  
ขัๅนตอนปฏิบัติการดูลการชุมนุมสาธารณะ 

 

 ขัๅนตอนปฏิบัติการดูลการชุมนุมสาธารณะ บงป็น ๐ ขัๅนตอน ดังนีๅ 
 
 ๑.ํ ขัๅนตอนทีไ ํ ขัๅนตรียมการ ิกอนการชุมนุมสาธารณะหรือมืไอรับทราบการรับจຌงการชุมนุมี      
การปฏิบัติ฿นขัๅนนีๅริไมปฏิบัติตัๅงตการยกระดับหรือปรับ ศูนย์ปฏิบัติการ ิ ศปก.ี  ทุกระดับ ฿หຌหมาะสม     
กับสถานการณ์ละ฿ชຌป็นหนวยขับคลืไอนผน  ดังนีๅ  
  ๑.ํ.ํ ด านินการดຌานการขาว วางผนรวบรวมขาวสาร  รวบรวมขาวสารพืๅนฐาน ละ   
ขยายขายงานขาว ประสานงานขาวกับหนวยงานขาวตาง โ  ดยป็นหนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไทุกระดับ ละ ศปก.
ทุกระดับ จะตຌองสืบสวนหาขาวกีไยวกับการรับจຌงการชุมนุมสาธารณะตามกฎหมาย หรือการจัดชุมนุม
สาธารณะทีไอาจยังเมเดຌมีการจຌงละรายงานขาว ฿นกรณีเดຌรับทราบขาวหรือมีบาะส สิไงบอกหตุ วาจะมี
การจัดการชุมนุมสาธารณะ หรือมีการประกาศวาจะมีการชุมนุมสาธารณะเวຌลวงหนຌา฿หຌ ศปก.  ทุกระดับ     
ป็นหนวยรับผิดชอบด านินการ 
  ๑.ํ.๎ สืบสวนหาขาวกีไยวกับกนน า ผูຌสนับสนุน ครือขาย  ผูຌจัดการชุมนุม ฿หຌทราบบบ 
การชุมนุมสาธารณะ จ านวนผูຌชุมนุมสาธารณะ สถานทีไจะดินขบวน พฤติการณ์ ผนประทุษกรรมทีไคยกิด 
นวนຌมสถานการณ์ 
  ๑.ํ.๏ จຌาพนักงานผูຌดูลการชุมนุมสาธารณะ ป็นผูຌรับผิดชอบ฿นการตรียมการดยจัดตัๅงละ
฿ชຌศูนย์ปฏิบัติการสวนหนຌา ิศปก.สน.ี พืไอตรียมการควบคุมอ านวยการรักษาความสงบรียบรຌอย฿นการ
ชุมนุมสาธารณะดังกลาว  ลຌวจຌงพนักงานฝຆายปกครอง หรือองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนหงทຌองทีไทีไจะมี   
การชุมนุมสาธารณะ หรือหนวยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐหรือของอกชน฿นทຌองทีไนัๅนพืไอด านินการ
ประชาสัมพันธ์จຌงตือนละตรียมการ฿นสวนกีไยวขຌองตามอ านาจหนຌาทีไของหนวย 
  ๑.ํ.๐ รายงานหตุการณ์บืๅองตຌน ฿หຌ  ศปก. ของหนวยหนือหรือหนวยบังคับบัญชา          
ลຌวรายงาน ส านักงานต ารวจหงชาติ ิผาน ศปก.ตร.ี ฿นฐานะหนวยปฏิบัติหลัก วาป็นกรณีทีไจะกิด      
การชุมนุมสาธารณะ ดຌวยงืไอนเขหรือขຌอรียกรຌอง฿ด จะชุมนุมสาธารณะมืไอ฿ด ลຌว฿หຌประสานงานกับ      
ศูนย์กຌเขปัญหาการชุมนุมสาธารณะของจังหวัดหรือหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับงืไอนเขการชุมนุมสาธารณะนัๅน 
  ๑.ํ.๑ จຌงตือนหนวยปฏิบัติ฿นความรับผิดขอบ ละจຌงประสานหนวยสนับสนุนการปฏิบัติ
หรือหนวยงานของรัฐทีไอาจตຌองรຌองขอ฿หຌสนับสนุน    
  ๑.ํ.๒ จຌง฿หຌหนวยงานประชาสัมพันธ์ของส านักงานต ารวจหงชาติ  ละหนวยงาน
ประชาสัมพันธ์ของรัฐ ฿หຌจัดหรือประสาน฿หຌมีการประชาสัมพันธ์ป็นระยะพืไอ฿หຌประชาชนทราบถึงสถานทีไ    
ทีไ฿ชຌ฿นการชุมนุมตละชวงวลาทีไมีการชุมนุม ตลอดจนค านะน ากีไยวกับสຌนทางการจราจรหรือระบบ     
การขนสงสาธารณะ พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับผลกระทบจากการชุมนุมนຌอยทีไสุด 
  ๑.ํ.๓ ติดตอประสาน จรจาตอรอง ละจัดจຌาหนຌาทีไประสานกับ ผูຌจຌงการชุมนุม กนน า
หรือผูຌจัดการชุมนุมสาธารณะ 
  ๑.ํ.๔ ประมินภัยคุกคาม จัดการวิคราะห์ความสีไยง ประชุมพืไอสวงขຌอตกลง฿จทางยุทธวิธี
บืๅองตຌน ลຌวจัดท าผนหรือค าสัไงปฏิบัติการดูลความสงบการชุมนุมสาธารณะ ดย฿หຌสอดคลຌองกับระบียบ 
ค าสัไง ละผนทีไกีไยวขຌองสง ศปก. หนวยหนือ 



๏๏ 

 

 

  ๑.ํ.๕ ตรียมการตามขัๅนตอนมาตรการทางกฎหมาย การ฿ชຌก าลัง  ชน การสืบสวน         
การรຌองขอตอศาล การปຂดหมายศาล การประกาศก าหนดพืๅนทีไควบคุม การประกาศค าสัไงของจຌาพนักงานดูล   
การชุมนุมสาธารณะ หรือของผูຌควบคุมสถานการณ์ การท าส านวนการสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน
กลุมทีไตรียมการจะกอหตุรຌาย฿นการชุมนุมสาธารณะ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๐๒ ป็นตຌน ละ
ด านินการพืไอ฿หຌสามารถขอออกหมายจับ พืไอสืบสวนจับกุมผูຌกระท าผิดกฎหมาย ชน ตรียมการสะสม     
สิไงกีดขวาง พืไอปຂดการจราจร หรือตรียมการวางพลิง หรือจะกอหตุวุนวาย หรือขัดขวาง฿นระหวาง       
การชุมนุมอืไน โ ป็นตຌน 
  ๑.ํ.ํ์ ตรียมสิไงอุปกรณ์สิไงกีดขวางหรืออ านวยความสะดวกกสาธารณชน ชน อุปกรณ์   
฿นการอ านวยความสะดวกการจราจร อุปกรณ์฿นการติดตอสืไอสารหรือการประชาสัมพันธ์฿นพืๅนทีไ ป็นตຌน 
รวมทัๅงจัดท าผนการจราจร จัดการสຌนทางจราจร สຌนทางส ารอง ประกาศจຌาพนักงานจราจร ท าปງาย
ประกาศ หรือประชาสัมพันธ์กสาธารณชนหลีกลีไยงสຌนทาง 
  ๑.ํ.ํํ ตรียมพืๅนทีไการชุมนุมสาธารณะ฿หຌปลอดภัยละหรือสะดวกตอการ฿ชຌพืๅนทีไของบุคคล
ทัไวเป รวมทัๅงศูนย์ปฏิบัติการสวนหนຌา ิศปก.สน.ี จุดรวมพล คายพัก จุดสงก าลังบ ารุง จุดบริการตาง โ 
  ๑.ํ.ํ๎ ประกาศมาตรการทางกฎหมาย ฿หຌกสาธารณชนละผูຌขຌารวมชุมนุมสาธารณะละ   
กนน าเดຌรับทราบ  
  ๑.ํ.ํ๏ จัดระบียบสืไอมวลชน ิรับลงทะบียน ออกครืไองหมายหรือบัตรสดงตัว             
กสืไอมวลชนี พืไอความปลอดภัยละการจัดระบียบ฿นการรายงานขาวของสืไอมวลชน฿นพืๅนทีไกีไยวขຌอง     
การชุมนุมสาธารณะ รวมทัๅงชีๅจงท าความขຌา฿จกีไยวกับการปฏิบัติ ดยฉพาะกีไยวกับความปลอดภัย       
ของสืไอมวลชน 
  ๑.ํ.ํ๐ ด านินการดຌานชุมชนละมวลชนสัมพันธ์ ทุกรูปบบ ละตรียมปฏิบัติการ         
ดຌานการประชาสัมพันธ์ ละการปฏิบัติการจิตวิทยา ปฏิบัติการขาวสาร ดยอาศัยสืไอประชาสัมพันธ์           
ทุกประภท ชน วิทยุ ทรทัศน์ สืไอสังคมออนเลน์ 
  ๑.ํ.ํ๑ จัดตัๅงศูนย์ปฏิบัติการสวนหนຌา ิศปก.สน.ี ฿นพืๅนทีไชุมนุมสาธารณะ พืไอควบคุม      
สัไงการ รวมทัๅงก าหนดตัวผูຌรับผิดชอบ฿นการควบคุม อ านวยการละสัไงการ฿นตละพืๅนทีไตละขัๅนตอน 
 
 ๑.๎ ขัๅนตอนทีไ ๎ ขัๅนการผชิญหตุ  ิขณะชุมนุมสาธารณะี มืไอมีสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะ
กิดขึๅน฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นระดับตาง โ ดูลการชุมนุมสาธารณะ฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัติ        
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ละปฏิบัติดังนีๅ   
  ๑.๎.ํ ฿หຌต ารวจทຌองทีไขຌารักษาความสงบรียบรຌอยบริวณทีไชุมนุมละบริวณ฿กลຌคียงดຌวย
การยกพืๅนทีไชุมนุมออกจากพืๅนทีไทัไวเป ตัๅงจุดตรวจจุดสกัดตรวจคຌนอาวุธ สิไงผิดกฎหมายรอบสถานทีไชุมนุม
สาธารณะ ตัๅงจุดตรวจการณ์จากจุดสูงขม 
  ๑.๎.๎ รักษาความปลอดภัยสถานทีไละบุคคลส าคัญ ดยฉพาะอยางยิไงปງาหมายทีไอยู฿กลຌ
สถานทีไชุมนุม พรຌอมทัๅงจัดการจราจรบริวณทีไชุมนุมละพืๅนทีไตอนืไองพืไอ฿หຌการชุมนุมสาธารณะทีไกิดขึๅน    
มีผลกระทบตอสาธารณชนนຌอยทีไสุด 
  ๑.๎.๏ ฿ชຌศูนย์ปฏิบัติการ ทุกระดับติดตาม ควบคุม ละสัไงการการรักษาความสงบ ละกຌเข
ปัญหาตามขัๅนตอน ดย฿หຌจัดตัๅงศูนย์ปฏิบัติการสวนหนຌา ิศปก.สน.ี ฿นพืๅนทีไชุมนุมหรือ฿กลຌคียง 



๏๐ 

 

 

  ๑.๎.๐ ชีๅจงท าความขຌา฿จตอผูຌจัดการชุมนุมละผูຌชุมนุมสาธารณะ฿หຌทราบถึงขอบขต      
ของการ฿ชຌสิทธิละสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ละตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔       
ดยการชุมนุมสาธารณะจะตຌองเมกระทบตอสิทธิละสรีภาพของบุคคลอืไนหรือละมิดตอกฎหมาย รวมทัๅงตຌอง
ด านินการตามขัๅนตอนของกฎหมาย฿นการชุมนุม 
  ๑.๎.๑ ฿หຌหนวยงานทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบดยตรงหรือหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับขຌอรียกรຌอง 
สนับสนุน คัดคຌาน หรือสดงความคิดหในของผูຌชุมนุม จัดผูຌทนมารับทราบขຌอทใจจริง จรจา เกลกลีไย หรือ
กຌเขปัญหาบืๅองตຌน ดยมีจຌาหนຌาทีไดูลการชุมนุมสาธารณะป็นผูຌสนับสนุนการปฏิบัติ ละ฿หຌรายงาน฿หຌผูຌวา
ราชการจังหวัดทราบ 
  ๑.๎.๒ ด ารงการจรจากับผูຌจัดการชุมนุม ผูຌชุมนุมหรือผูຌกีไยวขຌอง พืไอท าความขຌา฿จ ฿หຌปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย หรือพืไอคลีไคลายสถานการณ์ ตลอดวลา 
  ๑.๎.๓  รงด านินการสืบสวนหาขຌอทใจจริงละรวบรวมพยานหลักฐานพืไอบังคับ฿ชຌกฎหมาย     
ท าส านวนการสืบสวนสอบสวน ดยฉพาะความผิดกีไยวกับการตรียมการจะกอหตุรຌาย 
  ๑.๎.๔ ด านินการประชาสัมพันธ์ ละจຌงฝຆายปกครอง หนวยงานประชาสัมพันธ์ของ
หนวยงานของรัฐละอกชน ชวยท าการประชาสัมพันธ์ ละปฏิบัติการขาวสาร ละ฿ชຌมวลชนของฝຆายรา
สนับสนุนการขาวละการปງองกันละรักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะทุกรูปบบ 
  ๑.๎.๕ ด านินการปງองกันหตุทรกซຌอนหรือการกอหตุรຌาย฿นพืๅนทีไชุมนุมละพืๅนทีไ฿กลຌคียง 
ดย฿หຌหนวยต ารวจ฿นพืๅนทีไรับผิดชอบจัดก าลังขຌาปງองกัน ระงับยับยัๅง บังคับ฿ชຌกฎหมายตามอ านาจหนຌาทีไ       
ทีไก าหนดละภาย฿ตຌหลักการ฿ชຌก าลัง  
 
 ๑.๏ ขัๅนตอนทีไ ๏ ขัๅนการ฿ชຌก าลังขຌาคลีไคลายสถานการณ์ 

  ๑.๏.ํ การ฿ชຌก าลังขຌาคลีไคลายสถานการณ์ของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 
   จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ มีอ านาจหนຌาทีไ฿นการบริหารจัดการการชุมนุม
สาธารณะพืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะละการรักษา
ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ต฿นกรณีทีไผูຌชุมนุมกระท าการ฿ด โ ทีไมีลักษณะรุนรง
ละอาจป็นอันตรายกชีวิต รางกาย จิต฿จ หรือทรัพย์สินของผูຌอืไนจนกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง       
จຌาพนักงานผูຌดูลการชุมนุมสาธารณะมีอ านาจสัไง฿หຌผูຌชุมนุมยุติการกระท านัๅน ละด านินการดังนีๅ  
   ๑.๏.ํ.ํ มืไอมีความจ าป็นตຌอง฿ชຌก าลังชุดควบคุมฝูงชน หรือหนวยตาง โ ฿นตละ
ระดับ  ฿นการกຌเขสถานการณ์฿หຌรายงานส านักงานต ารวจหงชาติ  ิผาน ศปก.ตร.ี ทราบทันที ฿นกรณี    
การชุมนุมมีการกระท าผิดกฎหมาย หรือกระท าการ฿ดโ ทีไมีลักษณะรุนรงละอาจป็นอันตรายกชีวิต 
รางกาย จิต฿จ หรือทรัพย์สินของผูຌอืไน จนกิดความวุนวาย฿นบຌานมือง ฿หຌ จຌาพนักงานดูลการชุมนุม
ด านินการสัไง฿หຌผูຌชุมนุมยุติการกระท า  ดย฿หຌรายงาน ศปก.ตร. ทราบ ละ฿นจังหวัดอืไนนอกขต
กรุงทพมหานคร฿หຌรายงานผูຌวาราชการจังหวัดทราบดຌวย 
   ๑.๏.ํ.๎ หากผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตาม ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุม฿หຌด านินการ ดังนีๅ 
    ํี ประกาศก าหนด฿หຌพืๅนทีไบริวณทีไมีการชุมนุมละปริมณฑลป็นพืๅนทีไควบคุม 
    ๎ี ประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุมภาย฿นระยะวลาทีไก าหนด 
    ๏ี ประกาศหຌามบุคคล฿ดขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะ 



๏๑ 

 

 

   ๑.๏.ํ.๏ รายงานหตุการณ์฿หຌส านักงานต ารวจหงชาติ ิผาน ศปก.ตร.ี พีไอทราบ
ละรายงานรัฐมนตรีทีไรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ 
   ๑.๏.ํ.๐ มืไอพຌนระยะวลาทีไประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุมลຌว หากมี      
ผูຌชุมนุมอยู฿นพืๅนทีไควบคุม หรือขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยเมเดຌรับอนุญาต ถือวาผูຌนัๅนกระท าความผิดซึไงหนຌา  
฿หຌด านินการทางยุทธวิธีจากบาเปหาหนักพืไอ฿หຌลิกการชุมนุมนัๅนิถຌาท าเดຌี  ดยการท าความขຌา฿จ ดຌวยการ
ประกาศ สัไงดຌวยวาจา฿หຌปฏิบัติตาม จับ คຌน ยึด อายัด หรือรืๅอถอนทรัพย์สินทีไ฿ชຌหรือมีเวຌพืไอ฿ชຌ฿นการชุมนุม
สาธารณะตามความจ าป็น ฿หຌเดຌสัดสวนกับความรุนรงการกระท า พอสมควรกหตุนัๅน 
   ๑.๏.ํ.๑ หากจ าป็นพืไอ฿หຌลิกการชุมนุม หรือการจับกุม หรือปງองกันภยันตรายตอ
ชีวิต รางกาย ทรัพย์สิน  ฿หຌพิจารณา฿ชຌก าลังตามหลักการ฿ชຌก าลัง 
   ๑.๏.ํ.๒ กรณีผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามค าสัไงของผูຌดูลการชุมนุมสาธารณะ฿หຌลิก     
การชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา ๎ํ หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ละอยูระหวาง
รຌองขอตอศาลขอ฿หຌลิกการชุมนุม หากมีความจ าป็นตຌองคุຌมครองความสะดวกของประชาชน หรือคุຌมครอง
การชุมนุมสาธารณะ  ฿หຌผูຌดูลการชุมนุมสาธารณะ ด านินการดยจัด฿หຌมีการบันทึกภาพละรวบรวมบันทึก
พยานหลักฐานความจ าป็นรงดวนทีไตຌองด านินการทางยุทธวิธีหรือ฿ชຌก าลัง พืไอคุຌมครองปງองกันหตุพืไอความ
สะดวกของประชาชนละคุຌมครองความปลอดภัย฿นการชุมนุมสาธารณะ ด านินการทางยุทธวิธีจากบาเปหา
หนัก หรือตามความจ าป็นตามสถานการณ์ หรือ฿หຌป็นเปตามสัดสวนตามหลักการ฿ชຌก าลังทีไก าหนด 
  ๑.๏.๎ การ฿ชຌก าลังขຌาคลีไคลายสถานการณ์ของผูຌควบคุมสถานการณ์ 
   กรณีทีไศาลมีค าสัไง฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมสาธารณะ ละเดຌมีการปຂดค าสัไงศาล ละ
ประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมทราบลຌว ละจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะเดຌจຌง฿หຌศาลทราบละประกาศพืๅนทีไ
ควบคุม ตามนัยมาตรา ๎๎ ละมาตรา ๎๏ หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔           
ลຌว฿หຌด านินการดังนีๅ   
   ๑.๏.๎.ํ มืไอพຌนระยะวลาทีไประกาศก าหนด฿หຌผูຌ ชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุม        
฿หຌผูຌควบคุมสถานการณ์ด านินการพืไอลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสัไงศาล ดยด านินการทางยุทธวิธี        
ตามความจ าป็นละหลักการ฿ชຌก าลัง 
   ๑.๏.๎.๎ มืไอรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีเดຌ฿ชຌอ านาจประกาศบังคับ฿ชຌกฎหมาย     
ความมัไนคงฉพาะพืไอรักษาความสงบลຌว จຌาพนักงานผูຌดูลการชุมนุมสาธารณะหรือผูຌควบคุมสถานการณ์
ยังคงปฏิบัติหนຌาทีไตอเปตามทีไเดຌรับมอบหมายจากหนวยรับผิดชอบหลัก฿นการรักษาความสงบรียบรຌอย     
ตามกฎหมายความมัไนคงฉพาะนัๅนก าหนด ดยฉพาะอยางยิไง  การรักษาสถานทีไชุมนุมสาธารณะ การรักษา
สถานทีไกิดหตุ การรวบรวมพยานหลักฐาน พืไอการสอบสวน จับกุมผูຌกระท าผิด ด านินคดี วຌนตมีการ     
สัไงการมอบหมายป็นอยางอืไน  
  
 ๑.๐ ขัๅนตอนทีไ ๐ ขัๅนการฟ้นฟู ิหลังการชุมนุมสาธารณะี  
  มืไอสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะคลีไคลายคืนสูสภาวะปกติหรือยุติการชุมนุมลຌว            
฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะหรือผูຌควบคุมสถานการณ์ ด านินการ ดังนีๅ 
  ๑.๐.ํ จัดสงผูຌบาดจใบ ฟ้นฟู ยียวยา ละชวยหลือผูຌทีไเดຌรับผลกระทบจากการชุมนุม
สาธารณะตามหลักสิทธิมนุษยชนละตามกฎหมายคุຌมครองสิทธิหรือทีไกีไยวขຌอง 



๏๒ 

 

 

  ๑.๐.๎ สนับสนุนหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการบูรณะ ฟ้นฟูสถานทีไหรือทรัพย์สินทีไเดຌรับ          
ความสียหายจากการชุมนุมตามอ านาจหนຌาทีไ 
  ๑.๐.๏ บังคับ฿ชຌกฎหมาย รวบรวมพยานหลักฐาน สืบสวนสอบสวน จับกุมด านินคดี          
กับผูຌกระท าความผิดตามทีไกฎหมายก าหนด   
  ๑.๐.๐ รຌองขอ฿หຌหนวยงานรัฐหรืออกชนทีไรวมปฏิบัติการ สนับสนุน หรือด านินงาน        
ตามอ านาจหนຌาทีไของตน฿นหตุชุมนุมสาธารณะ ฿หຌสงขຌอมูล พยานหลักฐาน ชน ภาพจากกลຌองวงจรปຂด 
ภาพถาย พืไอป็นหลักฐานทางคดี หรือสรุปบทรียนตอเป 
  ๑.๐.๑ จัดประชุมหนวยงานทีไกีไยวขຌองสรุปผลการปฏิบัติพืไอการจัดท ารายงานภายหลัง      
การปฏิบัติ  สรุปบทรียนจากการปฏิบัติงาน รายงานส านักงานต ารวจหงชาติ ิผาน ศปก.ตร.ี ตลอดจน
ด านินการชีๅจงประชาสัมพันธ์ขຌอทใจจริงทีไกิดขึๅนกสาธารณชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๏๓ 

 

 

บททีไ ๒ 

การ฿ชຌก าลัง ครืไองมือ อุปกรณ์ ละอาวุธ 

 

 จຌาหนຌาทีไตຌองพยายาม฿ชຌการจรจาตอรองหรือปฏิบัติการ฿ด โ พืไอคลีไคลายสถานการณ์ หากเม  
ป็นผลละจຌาหนຌาทีไจ าป็นตຌองมีการ฿ชຌก าลังขຌากຌเขสถานการณ์ทีไเม฿ชการปງองกันภยันตรายทีไ฿กลຌจะถึง 
สามารถด านินการตามมาตรการตาง โ ฿หຌป็นเปตามสมควรกหตุ ละยุทธวิธีการ฿ชຌก าลัง ตามความจ าป็น
ของสถานการณ์ตามหลักสัดสวน ดยวิธีการ฿ดวิธีการหนึไง หรือหลายวิธีการพรຌอมกัน฿หຌสอดคลຌองหมาะสมกับ
สถานการณ์จຌาหนຌาทีไตຌองพยายามหลีกลีไยงการ฿ชຌก าลัง ครืไองมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธจนถึงทีไสุด หากเม
สามารถหลีกลีไยงเดຌ฿หຌ฿ชຌก าลังพียงทาทีไจ าป็นละหมาะสมกับสถานการณ์ 
 การ฿ชຌก าลัง ครืไองมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธ ตຌอง฿ชຌมืไอมีหตุจ าป็นละหมาะสมกับความรุนรง
ของสถานการณ์ ดย฿นบืๅองตຌน฿หຌ฿ชຌการจรจา ละหลีกลีไยงการ฿ชຌก าลังทาทีไจะสามารถกระท าเดຌ           
ตจะตຌองเมกระทบตอความปลอดภัยของสาธารณชนละจຌาหนຌาทีไซึไงปฏิบัติหนຌาทีไ฿นการดูลรักษาความสงบ
รียบรຌอย฿นการชุมนุม  
 การ฿ชຌอาวุธตຌอง฿ชຌพืไอปງองกันตนองหรือบุคคลอืไน฿หຌพຌนจากภยันตรายรຌายรงตอชีวิต หรือรางกาย 
หรือพืไอระงับยับยัๅงหตุความรุนรง฿หຌสงบ หรือพืไอจับกุมผูຌทีไกระท าผิดกฎหมายหรือ ผูຌตอสูຌขัดขวาง         
จຌาพนักงานหรือพืไอปງองกันมิ฿หຌบุคคลดังกลาวหลบหนี 
 การจะ฿ชຌก าลัง ครืไองมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธพืไอยุติการชุมนุมทีไเมชอบดຌวยกฎหมาย มืไอ฿ดนัๅน   
ยอมเมตัดสิทธิของจຌาหนຌาทีไ ฿นการปງองกันสิทธิของตนองหรือผูຌอืไนพืไอ฿หຌพຌนจากภยันตราย อันกิดจากการ
ประทุษรຌายอันละมิดตอกฎหมายทีไ฿กลຌจะถึง ดยเดຌกระท าพอสมควรกหตุ 
 
 ๒.ํ หลักการ฿ชຌก าลัง 
   การดูลการชุมนุมสาธารณะ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ผูຌควบคุมสถานการณ์ 
หรือจຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบ หรือผูຌมีหนຌาทีไกีไยวขຌอง฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะพิจารณา฿นการ฿ชຌก าลัง 
มาตรการ อุปกรณ์ หรือครืไองมือ฿นการรักษาความสงบ ฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนีๅ 
   ฿ชຌก าลังตามความจ าป็นของสถานการณ์ ดย฿หຌ฿ชຌก าลังนຌอยทีไสุดทาทีไจ าป็นพืไอบรรลุภารกิจ 
   กอนการ฿ชຌก าลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือ  ฿หຌ฿ชຌการจรจากับผูຌจัดการชุมนุมหรือ       
ผูຌชุมนุมละจຌงตือนกอน หากสามารถกระท าเดຌละเมกิดอันตรายตอจຌาหนຌาทีไหรือบุคคลอืไน ทัๅงนีๅ ฿หຌ฿ชຌ
วิธีการตือนตามความหมาะสมกับการ฿ชຌก าลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือ ตามสถานการณ์ 
   การ฿ชຌก าลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือพืไอบังคับ฿หຌผูຌชุมนุมหรือบุคคลอืไน โ ปฏิบัติตาม
ค าสัไงของจຌาหนຌาทีไ หรือการ฿ชຌก าลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือ฿นกรณีทีไมีการฝຆาฝนค าสัไง ชน การ฿ชຌ
ก าลัง มาตรการ อุปกรณ์หรือครืไองมือพืไอตรวจคຌน จับกุม ฿หຌ฿ชຌก าลังเดຌตามนวทางดังนีๅ 
   ตือนดຌวยวาจาวาการฝຆาฝนดังกลาวผิดกฎหมาย฿หຌหยุดการกระท า หากเมหยุด฿หຌสดงทาทาง
พรຌอม฿ชຌก าลัง มาตรการ อุปกรณ์ หรือครืไองมือ  
   หากยังคงฝຆาฝน฿หຌ฿ชຌก าลังพืไอกักตัวหรือท าการจับกุมเดຌ ตทัๅงนีๅระดับของก าลังทีไ฿ชຌตຌอง
หมาะสมกับสถานการณ์ทีไกิดขึๅน 
   การปฏิบั ติตอ ผูຌหญิง  ดใก ละคนชรา จะตຌองพิไมความระมัดระวังละปฏิบั ติ฿หຌมี           
ความหมาะสมกับสถานภาพ ดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชนทีไเมท า฿หຌสียภาพพจน์฿นการปฏิบัติการ 



๏๔ 

 

 

   การสัไง฿ชຌก าลังจຌาหนຌาทีไหลัก หรือจຌาหนຌาทีไทีไรวมปฏิบัติการ ขຌายุติการชุมนุม฿หຌอยู฿นอ านาจ
ของผูຌบังคับบัญชา฿นพืๅนทีไทีไเดຌรับค าสัไง฿หຌรับผิดชอบ฿นการรักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะคือจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะหรือผูຌควบคุมสถานการณ์  
   ฿นกรณีฉุกฉิน จ าป็น รงดวน ซึไงป็นหตุการณ์ฉพาะหนຌา การ฿ชຌก าลัง มาตรการ อุปกรณ์
หรือครืไองมือปງองกันตนองหรือทรัพย์สินของทางราชการ ปງองกันการกระท าความผิดซึไงหนຌา หรือปกปງองชีวิต
ผูຌอืไนจากภยันตรายทีไ฿กลຌจะถึงสามารถกระท าเดຌตามความจ าป็นตตຌองพอสมควรกหตุ 
 
 ๒.๎ การ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน 

   การ฿ชຌครืไองมือ หรืออุปกรณ์฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌถือปฏิบัติตามนวทางดังนีๅ 
   การ฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน ตຌอง฿ชຌตามความจ าป็นเดຌสัดสวนละหมาะสม           
กับสถานการณ์พืไอ฿หຌบรรลุภารกิจหรือปງองกันตนองหรือกลุมบุคคล หรือทรัพย์สิน 
   ตຌองตือนผูຌชุมนุมหรือกลุมบุคคลดังกลาวกอนวาจะ฿ชຌก าลังขຌายุติการชุมนุม 
   การ฿ชຌกระบอง ฿หຌ฿ชຌ฿นกรณีผลักดันกลุมคนออกจากพืๅนทีไดยมืไอจ าป็นตຌอง฿ชຌกระบอง          
ตຌองตือนกอน วຌนตสถานการณ์เมอืๅออ านวย ละ฿หຌ฿ชຌทาทีไจ าป็นพืไอการบรรลุภารกิจ หากจ าป็น฿หຌ    
ท าการตี ตตຌองเมตีทีไบริวณอวัยวะส าคัญซึไงอาจกอ฿หຌกิดอันตรายตอชีวิตหรือท า฿หຌพิการ 
   การยิงกระสุนยาง ฿หຌยิงตอปງาหมายทีไกระท าการหรือมีทาทีคุกคามตอชีวิตบุคคลอืไน รวมทัๅง
ตຌองก าหนดปງาหมายดยชัดจน เมยิงดยเมยกยะหรือเมลือกปງาหมาย เม฿ชຌการยิงอัตนมัติ จะตຌอง     
ลใงยิง฿หຌกระสุนยางกระทบสวนลางของรางกายของผูຌทีไป็นปງาหมาย 
   การ฿ชຌนๅ าฉีด ฿หຌ฿ชຌ฿นกรณีการขຌายุติการชุมนุม หรือระงับยับยัๅงปງองกันหตุ ดย฿ชຌรงดันนๅ า
ทาทีไจ าป็น฿นการสลายฝูงชน ละระมัดระวังอยาฉีดนๅ าเปยังบริวณอวัยวะทีไบอบบาง ชน ดวงตา  ป็นตຌน 
   การ฿ชຌสารควบคุมการจลาจล฿นการยุติการชุมนุม หรือระงับยับยัๅ งปງองกันหตุ สามารถ    
กระท าเดຌ ตตຌองมีการตือนกอนการ฿ชຌละ฿หຌ฿ชຌ฿นระดับความขຌมขຌนทีไหมาะสม  
   การ฿ชຌกຍสนๅ าตา฿หຌระมัดระวัง หลีกลีไยงการขวຌางเปดนตัวบุคคล฿ดบุคคลหนึไง  ระมัดระวัง
อันตรายทีไจะกิดกกลุมคนทีไอยู฿กลຌคียง ซึไงเมมีสวนกีไยวขຌองกับการชุมนุม หຌาม฿ชຌอาวุธหรืออุปกรณ์ทีไมี
อ านาจการท าลายสูง  ชน ครืไองยิงลูกระบิด อใม ๓๕ ฿นการยิงลูกระบิดสังหาร ระบิดพลิง อาวุธปนกล  
฿นภารกิจการรักษาความสงบการชุมนุมสาธารณะ 
 

 ๒.๏ การ฿ชຌอาวุธ 

   กรณีทีไมีหตุทรกซຌอน มีการน าหรือ฿ชຌอาวุธรຌายรง฿นสถานทีไชุมนุมสาธารณะ หรือมีการ
กระท าความผิดทีไป็นภยันตรายตอชีวิต รางกาย ทรัพย์สิน อันป็นการละมิดสิทธิสรีภาพอยางรຌายรง ซึไงมิ฿ช
การชุมนุมตามปกติ ฿หຌจຌาหนຌาทีไสามารถ฿ชຌมาตรการ อาวุธ พืไอระงับ ยับยัๅง ละปราบปรามการกระท า
ความผิดนัๅนเดຌ ภาย฿ตຌกรอบของกฎหมาย พอสมควรกับหตุรຌายทีไคาดวาจะกิดขึๅน นอกหนือจากการดูลการ
ชุมนุมสาธารณะตามทีไกฎหมายก าหนด 
 

 

 



๏๕ 

 

 

ประกาศส านักงานต ารวจหงชาติ 
รืไอง ก าหนดระดับสียงของครืไองขยายสียงทีไ฿ชຌ฿นการชุมนุมสาธารณะ 

พ.ศ. ๎๑๑๔* 
   

 
 ดยทีไป็นการสมควรก าหนดระดับสียงของครืไองขยายสียงทีไ฿ชຌ ฿นการชุมนุมสาธารณะ      
พืไอเม฿หຌป็นอันตรายตอสุขอนามัยของผูຌชุมนุมละเมป็นการรบกวนหรือกอความดือดรຌอนร าคาญ   
กผูຌอืไน 
 อาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา ํ๑ (๓) หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ 
ผูຌบัญชาการต ารวจหงชาติจึงออกประกาศเวຌ ดังตอเปนีๅ 
 ขຌอ ํ ฿นประกาศนีๅ 
  ระดับสียงทัไวเป หมายความวา ระดับสียงทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌครืไองขยายสียง฿นการชุมนุม
สาธารณะ 
 คาระดับสียงสูงสุด หมายความวา คาระดับสียงสูงสุดทีไกิดขึๅน฿นขณะหนึไง ระหวาง      
การตรวจวัดระดับสียงของครืไองขยายสียงทีไ฿ชຌ฿นการชุมนุมสาธารณะ ดยมีหนวยป็นดซิบลอ หรือ 
dB(A) 
 ขຌอ ๎ หຌามมิ฿หຌ฿ชຌครืไองขยายสียงกินก าหนดระดับสียงทัไวเปเวຌ ดังตอเปนีๅ 
 (ํ) คาระดับสียงสูงสุด เมกิน ํํ๑ ดซิบลอ 
 (๎) คาระดับสียงฉลีไย ๎๐ ชัไวมง เมกิน ๓์ ดซิบลอ 
 ขຌอ ๏ หຌามมิ฿หຌ฿ชຌครืไองขยายสียง฿นการชุมนุมสาธารณะอันป็นการรบกวนผูຌอืไน ดย฿หຌก าหนด
ระดับสียงรบกวนทากับ ํ์ ดซิบลอ 
 ขຌอ ๐ วิธีการตรวจวัดระดับสียงสูงสุด ระดับสียงฉลีไย ละระดับสียงรบกวนทีไกิดจากการ฿ชຌ
ครืไองขยายสียง฿นการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌป็นเปตามกฎหมายวาดຌวยการสงสริมละรักษาคุณภาพ
สิไงวดลຌอมหงชาติ 
 ขຌอ ๑ ประกาศนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจากวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป 
 
 

ประกาศ ณ วันทีไ ๎๏ กันยายน พ.ศ. ๎๑๑๔ 
พลต ารวจอก สมยศ พุมพันธ์ุมวง 

ผูຌบัญชาการต ารวจหงชาติ 

 

                                                             

*
 ราชกิจจานุบกษา ลม ํ๏๎ ตอนพิศษ ๎๏๒ ง ิ๎ ตุลาคม ๎๑๑๔ีหนຌา ๎๐. 



๐์ 

 

 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
รืไอง ก าหนดวิธีการจຌงการชุมนุมสาธารณะ* 

 

 ดยทีไการจัดการชุมนุมสาธารณะเมตຌองมีการขออนุญาต ตตຌองจຌงการชุมนุมสาธารณะนัๅน  
ตอผูຌรับจຌงตามกฎหมาย จึงสมควรก าหนดวิธีการจຌงการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌกิดความสะดวกกผูຌจຌง
ละป็นขຌอมูลกผูຌรับจຌง พืไอ฿หຌการชุมนุมสาธารณะป็นเปดຌวยความสงบรียบรຌอย เมกระทบตอ
ความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจน
สุขอนามัยของประชาชน หรือคุຌมครองความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ ละเมกระทบ
สิทธิละสรีภาพละศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ของผูຌอืไน 

 อาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา ๑ วรรคหนึไง มาตรา ํ์ วรรคสาม ละมาตรา ํ๎ วรรคสอง
หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศเวຌ ดังตอเปนีๅ 
 ขຌอ ํ ฿นประกาศนีๅ 
 การจຌง หมายความวา การจຌงความประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ 

 พนักงานจຌาหนຌาทีไ หมายความวา จຌาพนักงานซึไงผูຌรับจຌงตงตัๅงหรือมอบหมาย฿หຌ
รับผิดชอบ฿นการรับหรือสงหนังสือ หรือด านินการกีไยวกับการรับจຌงการชุมนุมสาธารณะของ
หนวยงาน 

 ขຌอ ๎ ผูຌ฿ดประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌจຌงป็นหนังสือตอผูຌรับจຌงซึไงป็นหัวหนຌา
สถานีต ารวจหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะตามบบทຌายประกาศนีๅ กอนริไมการชุมนุมเมนຌอยกวา
ยีไสิบสีไชัไวมง 
 กรณีประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ฿นทຌองทีไของสถานีต ารวจตาง โ กินกวาหนึไงทຌองทีไซึไงมี
ขตตอนืไองกัน ฿หຌจຌงการชุมนุมสาธารณะตอผูຌรับจຌง฿นทຌองทีไหนึไงทຌองทีไ฿ดกใเดຌ 
 ขຌอ ๏ ภาย฿ตຌบังคับของขຌอ ๎ การจຌง฿หຌด านินการดยวิธีหนึไงวิธี฿ด ดังตอเปนีๅ 
 ิํี จຌงดยตรงตอผูຌรับจຌง 
 ิ๎ี จຌงทางทรสาร 
 ิ๏ี จຌงทางจดหมายอิลใกทรอนิกส์ 
 ขຌอ ๐ การจຌงดยตรงตอผูຌรับจຌง ฿หຌผูຌจຌงยืไนหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะตอผูຌรับจຌงหรือ
พนักงานจຌาหนຌาทีไ ณ ทีไท าการของผูຌรับจຌง ทัๅงนีๅ ฿นการจຌงดยตรงตอพนักงานจຌาหนຌาทีไดังกลาว    
มืไอพนักงานจຌาหนຌาทีไเดຌรับอกสารครบถຌวนลຌว ฿หຌถือวาผูຌรับจຌงเดຌรับจຌงลຌว 

                                                             

*
 ราชกิจจานุบกษา ลม ํ๏๎ ตอนพิศษ ๎๓๕ ง ิ๏ พฤศจิกายน ๎๑๑๔ีหนຌา ๐-๑. 



๐ํ 

 

 

 ขຌอ ๑ การจຌงทางทรสาร ฿หຌสงหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะเปยังหมายลขทรสารของ    
ทีไท าการของผูຌรับจຌงตามทีไก าหนดเวຌ฿นประกาศของส านักงานต ารวจหงชาติ ลຌว฿หຌสงตຌนฉบับ     
ของหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะเปยังผูຌรับจຌงทางเปรษณีย์ลงทะบียนตอบรับดยพลัน 

 มืไอเดຌสงหนังสือทางทรสารลຌว ฿หຌผูຌจຌงทรศัพท์จຌงพนักงานจຌาหนຌาทีไตามหมายลข          

ทีไก าหนดเวຌ฿นประกาศของส านักงานต ารวจหงชาติดยรใว พืไอตรวจสอบความถูกตຌอง 
 การสงตามวรรคหนึไง฿หຌถือวาผูຌรับจຌงเดຌรับจຌงตอมืไอพนักงานจຌาหนຌาทีไหงทีไท าการของผูຌรับ
จຌงเดຌรับอกสารตามทรสารครบถຌวน 

 ขຌอ ๒ การจຌงทางจดหมายอิลใกทรอนิกส์ ฿หຌสงหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะเปยังทีไอยู
จดหมายอิลใกทรอนิกส์ของทีไท าการผูຌรับจຌงตามทีไก าหนดเวຌ฿นประกาศของส านักงานต ารวจหงชาติ 

การสงจดหมายอิลใกทรอนิกส์ จะตຌองอยู฿นรูปบบทีไหมาะสม ดยสามารถสดงหรืออຌางอิง
หรือขຌาถึงพืไอน ากลับมา฿ชຌ฿นภายหลังละยังคงความครบถຌวนของขຌอความ฿นรูปบบของขຌอมูล
อิลใกทรอนิกส์รวมทัๅงสามารถระบุตัวผูຌสงเดຌ 
 มืไอเดຌสงจดหมายอิลใกทรอนิกส์ลຌว ฿หຌผูຌจຌงทรศัพท์จຌงพนักงานจຌาหนຌาทีไตามหมายลข     
ทีไก าหนดเวຌ฿นประกาศของส านักงานต ารวจหงชาติดยรใว พืไอตรวจสอบความถูกตຌอง 

การจຌงตามวรรคหนึไง฿หຌถือวาผูຌรับจຌงเดຌรับจຌงตอมืไอพนักงานจຌาหนຌาทีไเดຌรับจดหมาย
อิลใกทรอนิกส์ดยครบถຌวนสมบูรณ์ลຌว 

 ฿นกรณีมีขຌอสงสัย ผูຌรับจຌงอาจสัไง฿หຌผูຌจຌงสงตຌนฉบับหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะภาย฿น
ระยะวลาทีไหในสมควร 
 ขຌอ ๓ มืไอพนักงานจຌาหนຌาทีไเดຌรับหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะลຌว ฿หຌรีบน าสนอผูຌรับจຌง
พืไอพิจารณาดยรใว ฿นกรณีทีไป็นการจຌงดยวิธีตามขຌอ ๏ ิ๎ี ละ ิ๏ี ละพนักงานจຌาหนຌาทีไ        
มีขຌอสงสัย ฿หຌพนักงานจຌาหนຌาทีไติดตอเปยังผูຌจຌง ตามขຌอมูลทีไระบุเวຌ฿นหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะ
พืไอตรวจสอบตัวผูຌจຌงละความถูกตຌองของหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะดຌวย 

 ขຌอ ๔ มืไอผูຌรับจຌงเดຌรับจຌงการชุมนุมสาธารณะลຌว ฿หຌตรวจสอบความถูกตຌองลຌวสงสรุป
สาระส าคัญ฿นการชุมนุมสาธารณะ฿หຌผูຌจຌงทราบภาย฿นยีไสิบสีไชัไวมงนับตวลาทีไเดຌรับจຌงละอาจมี
ค านะน าพิไมติมกีไยวกับการดูลการชุมนุมสาธารณะพืไอ฿หຌผูຌจຌงปฏิบัติหรือกຌเขภาย฿นวลาทีไ
ก าหนดดຌวยกใเดຌ 
 ขຌอ ๕ ฿นกรณีทีไผูຌจຌงเมสามารถจຌงการชุมนุมเดຌทันก าหนดวลาตามขຌอ ๎ ผูຌจຌงอาจขอ    
ผอนผันก าหนดวลาดังกลาวกอนริไมการชุมนุม ดยยืไนค าขอผอนผันพรຌอมบบจຌงการชุมนุมสาธารณะ
ทຌายประกาศนีๅดยตรง ฿นกรุงทพมหานคร฿หຌยืไนค าขอตอผูຌบังคับการต ารวจนครบาลผูຌรับผิดชอบพืๅนทีไ
฿นกรุงทพมหานคร ฿นจังหวัดอืไน฿หຌยืไนค าขอตอผูຌบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด 



๐๎ 

 

 

 ขຌอ ํ์ ฿หຌส านักงานต ารวจหงชาติวางระบียบหรือค าสัไงก าหนดหลักกณฑ์ละการปฏิบัติ 
ของจຌาหนຌาทีไต ารวจ พืไอ฿หຌป็นเปตามประกาศนีๅ 
 ขຌอ ํํ ประกาศนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจากวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป 

 

ประกาศ ณ วันทีไ ๏ พฤศจิกายน พ.ศ. ๎๑๑๔ 

พลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา 

นายกรัฐมนตรี 
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๐๑ 

 

 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
รืไอง ครืไองมือควบคุมฝูงชน฿นการชุมนุมสาธารณะ* 

   
 ดยทีไป็นการสมควรก าหนดครืไองมือควบคุมฝูงชน พืไอ฿หຌการชุมนุมสาธารณะป็นเปดຌวย
ความสงบรียบรຌอย เมกระทบตอความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบรียบรຌอยหรือ
ศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน หรือคุຌมครองความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌ         
ทีไสาธารณะ ละเมกระทบสิทธิละสรีภาพละศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ของผูຌอืไน 
 อาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา ๑ วรรคหนึไง มาตรา ํ๕ วรรคจใด ละมาตรา ๎๐ 
วรรคสอง หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศเวຌ 
ดังตอเปนีๅ 
 ขຌอ ํ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะละขຌาราชการต ารวจซึไงเดຌรับมอบหมาย 
ผูຌควบคุมสถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมาย อาจลือก฿ชຌครืไองมือควบคุมฝูงชนเดຌ ดังตอเปนีๅ 
 ิํี หมวกปราบจลาจล หรือหมวกกันกระสุนพรຌอมกระบังหนຌา 
 ิ๎ี ล฿ส หรือลกันกระสุน 
 ิ๏ี ชุดปງองกันสะกใด ตลอดจน สนับขຌง สนับขา สนับศอก อุปกรณ์ปງองกันสะกใด 
บริวณล าตัว ขนละขา 
 ิ๐ี กระบองยาง หรืออุปกรณ์฿ชຌตี ิBaton) 
 ิ๑ี สายรัดบังคับ ิสายลใอคขຌอมือี หรือกุญจมือ 
 ิ๒ี หนຌากากปງองกันกຍสพิษ พรຌอมหมຌอกรองกຍสพิษละเมครฟน 
 ิ๓ี กຍสนๅ าตาชนิดสปรย์ สกัดจากพืชธรรมชาติ 
 ิ๔ี สืๅอกราะออนปງองกันกระสุน 
 ิ๕ี ครืไองขยายสียงพรຌอมเมครฟน ขนาดลใก 
 ิํ์ี อุปกรณ์สงคลืไนสียงรบกวนพิศษระยะเกลชนิดพกพา 
 ิํํี ครืไองสียงละระบบปງองกันอันตรายรถสัไงการ 
 ิํ๎ี ครืไองยิงกຍสนๅ าตาชนิด฿ชຌลຌวทิๅง 
 ิํ๏ี ครืไองฉีดกຍสบบสะพาย 
 ิํ๐ี ชุดปนยิงกຍสนๅ าตาพรຌอมอุปกรณ์ 
 ิํ๑ี กຍสนๅ าตาชนิดผาเหมຌ 
 ิํ๒ี กຍสนๅ าตาส าหรับผสมนๅ า 
 ิํ๓ี ลูกขวຌางบบควัน 
 ิํ๔ี ลูกขวຌางบบสง - สียง 
 ิํ๕ี ลูกขวຌางกຍสนๅ าตา ชนิด OC 

                                                             

*
 ราชกิจจานุบกษา ลม ํ๏๎ ตอนพิศษ ๎๓๕ ง ิ๏ พฤศจิกายน ๎๑๑๔ีหนຌา ๒-๓. 



๐๒ 

 

 

 ิ๎์ี ลูกขวຌางกຍสนๅ าตา ชนิด CS 
  ิ๎ํี ถุงลมบอกทิศทาง 
 ิ๎๎ี ครืไองฉีดนๅ ารงดันสูง ละสีผสมนๅ า 
 ิ๎๏ี อาวุธปนลูกซอง ส าหรับยิงกระสุนยางหรือกຍสนๅ าตา 
 ิ๎๐ี อุปกรณ์ชใอตเฟฟງา ิTaser) 
 ิ๎๑ี ปนยิงตาขาย 
 ิ๎๒ี รถฉีดนๅ ารงดันสูง หรือรถดับพลิง 
 ิ๎๓ี ครืไองกีดขวางการผานของรถ 
 ิ๎๔ี อุปกรณ์ตรวจหาอาวุธบุคคล 
 ิ๎๕ี อุปกรณ์ตรวจหาอาวุธยานพาหนะ 
 ิ๏์ี ผงกัๅนหลใก 
 ิ๏ํี กรวยยาง 
 ิ๏๎ี ทนปูน หรืออุปกรณ์ส าหรับปງองกันสถานทีไ 
 ิ๏๏ี ลวดหีบพลงถบหนาม 
 ิ๏๐ี ถุงมือหนัง 
 ิ๏๑ี รถครนยกทนปูน 
 ิ๏๒ี ยานพาหนะส าหรับจຌาหนຌาทีไละการล าลียงครืไองมือ 
 ิ๏๓ี รถควบคุมฝูงชน ิRiot Truck) ขนาด ๒ ลຌอ 
 ิ๏๔ี รถควบคุมฝูงชน ิRiot Truck) ขนาด ํ์ ลຌอ 
 ิ๏๕ี รถทีไท าการทางยุทธวิธี 
 ิ๐์ี รถบรรทุกนๅ า 
 ิ๐ํี รถสองสวาง 
 ิ๐๎ี อุปกรณ์สงคลืไนสียงรบกวนพิศษระยะเกล ขนาดกลาง 
 ิ๐๏ี อุปกรณ์สงคลืไนสียงรบกวนพิศษระยะเกล ขนาด฿หญ 
 ิ๐๐ี ชุดครืไองสียงความดังสูง พรຌอมอุปกรณ์ก านิดพลังงาน 
 ิ๐๑ี คมเฟสองสวางฉุกฉิน 
 ิ๐๒ี อุปกรณ์ถายภาพทัๅงภาพนิไงละคลืไอนเหว 
 ิ๐๓ี ครืไองบันทึกสียง 
 ิ๐๔ี ครืไองมือวัดระดับสียง 
 ขຌอ ๎ ประกาศนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจากวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป 
 

ประกาศ ณ วันทีไ ๏ พฤศจิกายน พ.ศ. ๎๑๑๔ 
พลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา 

นายกรัฐมนตรี 
 



๐๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนทีไ ๎ 
คูมือการปฏิบัต ิ

ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๐๔ 

 

 

บททีไ ํ 

สาระส าคัญพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ 

 
 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ ป็นกฎหมายทีไก าหนดหลักกณฑ์การ฿ชຌสิทธิชุมนุม
สาธารณะ฿หຌชัดจนละสอดคลຌองกับกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิพลมืองละสิทธิทางการมือง           
ทีไประทศเทยป็นภาคี ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌการชุมนุมสาธารณะป็นเปดຌวยความสงบรียบรຌอย เมกระทบกระทือนตอ
ความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของ
ประชาชน หรือความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ ละเมกระทบกระทือนสิทธิละสรีภาพละ
ศักด์ิศรีความป็นมนุษย์ของผูຌอืไน ดยทีไพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ เดຌก าหนดขอบขต 
ของการชุมนุมสาธารณะ สถานทีไหຌามการชุมนุม การจຌงละวิธีการจຌงการชุมนุม หนຌาทีไ ของผูຌจัดการชุมนุม
ละผูຌชุมนุม การดูลการชุมนุม ละบทก าหนดทษส าหรับผูຌทีไฝຆาฝน ดยมีสาระส าคัญตาง โ ดังตอเปนีๅ 

ํ. ก าหนดการชุมนุมสาธารณะทีไเมอยูภาย฿ตຌพระราชบัญญัตินีๅ เดຌก การชุมนุมนืไอง฿นงานพระราชพิธี
ละงานรัฐพิธี การชุมนุมพืไอประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประพณีหรือตามวัฒนธรรมหง
ทຌองถิไน การชุมนุมพืไอจัดสดงมหรสพ กีฬา สงสริมการทองทีไยว หรือกิจกรรมอืไน พืไอประยชน์ทางการคຌา
ปกติของผูຌจัดการชุมนุมนัๅน การชุมนุมภาย฿นสถานศึกษา การชุมนุมหรือการประชุมตามบทบัญญัติหง
กฎหมาย หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการของสถานศึกษาหรือหนวยงานทีไมีวัตถุประสงค์ทางวิชาการ  ละ
การชุมนุมสาธารณะ฿นระหวางวลาทีไมีประกาศสถานการณ์ฉุกฉินหรือประกาศ฿ชຌกฎอัยการศึก ละการชุมนุม
สาธารณะทีไจัดขึๅนพืไอประยชน์฿นการหาสียงลือกตัๅง฿นชวงวลาทีไมีการลือกตัๅง ต ทัๅงนีๅ ตຌองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดຌวยการนัๅน ิมาตรา ๏ี 

๎. ก าหนดนิยามค าวา การชุมนุมสาธารณะ หมายถึงการชุมนุมของบุคคล฿นทีไสาธารณะ พืไอ
รียกรຌอง สนับสนุน คัดคຌาน หรือสดงความคิดหใน฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไงดยสดงออกตอประชาชนทัไวเป ละ
บุคคลอืไนสามารถรวมการชุมนุมนัๅนเดຌ เมวาการชุมนุมนัๅนจะมีการดินขบวน หรือคลืไอนยຌายดຌวยหรือเม 
ิมาตรา ๐ี 

๏. ก าหนดหลักทัไวเป฿นการชุมนุมสาธารณะ กลาวคือ การชุมนุมสาธารณะตຌองป็นดยสงบละ
ปราศจากอาวุธ การ฿ชຌสิทธิละสรีภาพของผูຌชุมนุม฿นระหวางการชุมนุมสาธารณะตຌองอยูภาย฿ตຌขอบขต   
การ฿ชຌสิทธิละสรีภาพตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญละกฎหมาย ิมาตรา ๒ี 

๐. ก าหนดสถานทีไตຌองหຌามมิ฿หຌจัดการชุมนุมสาธารณะ เดຌก ระยะรัศมี ํ๑์ มตรจากสถานทีไส าคัญ 
ิพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ์ตัๅงตสมดใจจຌาฟງาขึๅนเป พระราช
นิวศน์ พระต าหนัก หรือจากทีไซึไงพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตัๅงตสมดใจจຌาฟງา
ขึๅนเป หรือผูຌส ารใจราชการทนพระองค์ ประทับหรือพ านัก หรือสถานทีไพ านักของพระราชอาคันตุกะ ี        
จะกระท ามิเดຌ 
  ก าหนดสถานทีไหຌามจัดการชุมนุมภาย฿นพืๅนทีไของรัฐสภา ท านียบรัฐบาล ศาล ละ การชุมนุม
สาธารณะตຌองเมกีดขวางทางขຌาออก หรือรบกวนการปฏิบัติงาน หรือการ฿ชຌบริการสถานทีไ ชน สถานทีไ       
ท าการหนวยงานของรัฐ ทาอากาศยาน ทารือ สถานีรถเฟ หรือสถานีขนสงสาธารณะ  รงพยาบาล 
สถานศึกษา ละศาสนสถาน สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐตางประทศ หรือสถานทีไท าการองค์การระหวาง
ประทศ ป็นตຌน ิมาตรา ๓ ละมาตรา ๔ี 



๐๕ 

 

 

  อยางเรกใดี พืไอรักษาความปลอดภัยสาธารณะละความสงบรียบรຌอยของประชาชน จึงเดຌ฿หຌอ านาจ
ผูຌบัญชาการต ารวจหงชาติหรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมาย฿นการประกาศหຌามชุมนุม฿นรัศมีเมกิน ๑์ มตร        
จากรัฐสภา ท านียบรัฐบาลละศาลเดຌ ิป็นการประกาศชัไวคราวตามตกรณีี 

๑. ก าหนด฿หຌมีการสงสริมการ฿ชຌสิทธิสรีภาพ฿นการชุมนุม ดย฿หຌหนวยงานของรัฐอาจจัด฿หຌมีสถานทีไ
พืไอ฿ชຌส าหรับการชุมนุมสาธารณะกใเดຌ ดยมิ฿หຌน าความ฿นหมวด ๎ การจຌงการชุมนุมสาธารณะ มา฿ชຌบังคับ
กการชุมนุมสาธารณะทีไจัดขึๅนภาย฿นสถานทีไทีไหนวยงานของรัฐจัดเวຌดังกลาว ิมาตรา ๕ี 

๒. ก าหนด฿หຌผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะทุกกรณี ฿หຌจຌงการชุมนุมตอผูຌรับจຌงกอนริไม      
การชุมนุมเมนຌอยกวายีไสิบสีไชัไวมง ดย฿หຌผูຌจัดการชุมนุม ผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุม ละ฿หຌถือวาผูຌชิญชวน
หรือนัด฿หຌผูຌอืไนมารวมชุมนุม฿นวัน วลา ละสถานทีไทีไก าหนดเมวาจะดຌวยวิธีการ฿ด โ รวมทัๅงผูຌขออนุญาต฿ชຌ
สถานทีไหรือครืไองขยายสียงหรือขอ฿หຌทางราชการอ านวยความสะดวก฿นการชุมนุมป็นผูຌประสงค์จะจัดการ
ชุมนุมสาธารณะดຌวย 
  ดยการจຌงการชุมนุมสาธารณะตຌองระบุวัตถุประสงค์ ละวัน ระยะวลา ละสถานทีไชุมนุม
สาธารณะตามวิธีการทีไรัฐมนตรีประกาศก าหนดซึไงตຌองป็นวิธีทีไสะดวกกผูຌจຌง ละตຌอง฿หຌจຌงผานระบบ
ทคนลยีสารสนทศเดຌดຌวย ิมาตรา ํ์ี (จຌงดยตรง จຌงทางทรสาร หรือจຌงดยจดหมายอิลใกทรอนิกส์ี 
  มืไอเดຌรับจຌงลຌว ฿หຌผูຌรับจຌงสงสรุปสาระส าคัญ฿นการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัตินีๅ฿หຌ      
ผูຌจຌงทราบภาย฿นยีไสิบสีไชัไวมงนับตวลาทีไเดຌรับจຌง กรณีทีไผูຌรับจຌงหในวาการชุมนุมสาธารณะทีไเดຌรับจຌงนัๅน
อาจขัดตอมาตรา ๓ หรือมาตรา ๔ ฿หຌผูຌรับจຌงมีค าสัไง฿หຌผูຌจຌงกຌเขภาย฿นวลาทีไก าหนด หากผูຌจຌงการชุมนุม
เมปฏิบัติตามค าสัไง฿หຌผูຌรับจຌงมีค าสัไงหຌามชุมนุมดยจຌงค าสัไงป็นหนังสือเปยังผูຌจຌง 
  กรณีทีไผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะซึไงเมสามารถจຌงการชุมนุมเดຌภาย฿นก าหนดวลาตาม
มาตรา ํ์ จຌงการชุมนุมพรຌอมค าขอผอนผันก าหนดวลาดังกลาวตอผูຌบังคับการต ารวจผูຌรับผิดชอบพืๅนทีไ฿น
กรุงทพมหานคร หรือผูຌบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด฿นจังหวัดอืไนลຌวตกรณี กอนริไมการชุมนุม  ดย฿หຌ       
ผูຌรับค าขอผอนผันมีหนังสือจຌงค าสัไงพรຌอมดຌวยหตุผล฿หຌผูຌยืไนค าขอทราบภาย฿นวลายีไสิบสีไชัไวมงนับตวลาทีไ
เดຌรับค าขอ ิมาตรา ํ๎ี 

๓. ก าหนดหนຌาทีไของผูຌจัดการชุมนุม เดຌก ดูลละรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะ฿หຌป็นเปดยสงบ
ละปราศจากอาวุธภาย฿ตຌขอบขตการ฿ชຌสิทธิละสรีภาพตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญ ดูลละรับผิดชอบ
การชุมนุมสาธารณะเม฿หຌกิดการขัดขวางกินสมควรตอประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ ตลอดจนดูลละ
รับผิดชอบ฿หຌผูຌชุมนุมปฏิบัติตามมาตรา ํ๒ จຌง฿หຌผูຌชุมนุมทราบถึงหนຌาทีไของผูຌชุมนุมตามมาตรา ํ๒ ละ
งืไอนเขหรือค าสัไงของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌความรวมมือก จຌาพนักงานดูลการชุมนุม
สาธารณะ฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ฿หຌป็นเปตามกฎหมาย เมยุยงสงสริมหรือชักจูงผูຌชุมนุมพืไอ฿หຌ       
ผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามมาตรา ํ๒ เมปราศรัยหรือจัดกิจกรรม฿นการชุมนุมดย฿ชຌครืไองขยายสียง฿นระหวาง
วลา ๎๐.์์ นาฬิกา ถึงวลา ์๒.์์ นาฬิกาของวันรุงขึๅน เม฿ชຌครืไองขยายสียงดຌวยก าลังเฟฟງาทีไมีขนาดหรือ
ระดับสียงตามทีไผูຌบัญชาการต ารวจหงชาติประกาศก าหนด ิมาตรา ํ๑ี 
  ละก าหนดหนຌาทีไของผูຌชุมนุม ิซึไงหมายความรวมถึงผูຌจัดการชุมนุมดຌวย เดຌก เมกอ฿หຌกิดความ         
เมสะดวกกประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะอันป็นทีไชุมนุม หรือท า฿หຌผูຌอืไนเดຌรับความดือดรຌอนกินทีไพึง
คาดหมายเดຌวาป็นเปตามหตุอันควร เมปຂดบังหรืออ าพรางตนดยจง฿จมิ฿หຌมีการระบุตัวบุคคลเดຌถูกตຌอง    
วຌนตป็นการตงกายตามปกติประพณี เมพาอาวุธ ดอกเมຌพลิง สิไงทียมอาวุธปน หรือสิไงทีไอาจน ามา฿ชຌเดຌ
อยางอาวุธ ขຌาเป฿นทีไชุมนุม เมวาจะเดຌรับอนุญาต฿หຌมีสิไงนัๅนติดตัวหรือเม เมบุกรุกหรือท า฿หຌสียหาย ท าลาย 



๑์ 

 

 

หรือท าดຌวยประการ฿ด โ ฿หຌ฿ชຌการเมเดຌตามปกติซึไงทรัพย์สินของผูຌอืไน เมท า฿หຌผูຌอืไนกลัววาจะกิดอันตรายตอ
ชีวิต รางกาย ทรัพย์สิน หรือสรีภาพ เม฿ชຌก าลังประทุษรຌายหรือขูขใญวาจะ฿ชຌก าลังประทุษรຌายผูຌขຌารวมชุมนุม
หรือผูຌอืไน เมขัดขวางหรือกระท าการ฿ด โ อันป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาพนักงานดูลการชุมนุม
สาธารณะ฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน฿นการ฿ชຌทีไสาธารณะ ละการดูลการชุมนุมสาธารณะนัๅน 
เมดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุมระหวางวลา ํ๔.์์ นาฬิกา ถึงวลา ์๒.์์ นาฬิกาของวันรุงขึๅน วຌน
ตเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ละปฏิบัติตามงืไอนเขหรือค าสัไงของจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะ ิมาตรา ํ๒ี 

๔. ก าหนดการคุຌมครองความสะดวกของประชาชนละการดูลการชุมนุมสาธารณะ ชน ฿หຌหัวหนຌา
สถานีต ารวจหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะป็นจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะจຌงหรือรຌองขอ
พนักงานฝຆายปกครองหรือองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะหรือหนวยงาน
ประชาสัมพันธ์ของรัฐหรืออกชน฿นทຌองทีไนัๅนพืไอทราบ ละพืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของ
ประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ละการรักษาความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
ดยมีอ านาจหนຌาทีไ อ านวยความสะดวกกประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะอันป็นสถานทีไชุมนุม  รักษาความ
ปลอดภัย อ านวยความสะดวก หรือบรรทาหตุดือดรຌอนร าคาญกผูຌอืไนซึไงอยู฿นบริวณ฿กลຌคียงกับสถานทีไ
ชุมนุม รักษาความปลอดภัยหรืออ านวยความสะดวกกผูຌ ชุมนุม฿นสถานทีไชุมนุม อ านวยความสะดวก          
฿นการจราจรละการขนสงสาธารณะ฿นบริวณทีไมีการชุมนุมละบริวณ฿กลຌคียงพืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ
ผลกระทบจากการชุมนุมนຌอยทีไสุด ก าหนดงืไอนเขหรือมีค าสัไง฿หຌผูຌจัดการชุมนุม ผูຌชุมนุม หรือผูຌอยูภาย฿น
สถานทีไชุมนุมตຌองปฏิบัติตาม ละอาจมีค าสัไง฿หຌปຂดหรือปรับสຌนทางการจราจรป็นการชัไวคราวเดຌพืไอ
ประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชนหรือการดูลการชุมนุมสาธารณะ ิมาตรา ํ๕ี ดย฿หຌ
ส านักงานต ารวจหงชาติละหนวยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐจัดหรือประสาน฿หຌมีการประชาสัมพันธ์ป็นระยะ
พืไอ฿หຌประชาชนทราบถึงสถานทีไทีไ฿ชຌ฿นการชุมนุมละชวงวลาทีไมีการชุมนุม ตลอดจนค านะน ากีไยวกับ
สຌนทางการจราจรหรือระบบการขนสงสาธารณะ ิมาตรา ๎์ี 

๕. กรณีการชุมนุมทีไเมชอบดຌวยกฎหมาย ฿หຌจຌาพนักงานมีอ านาจสัไง฿หຌผูຌชุมนุมกຌเขหรือลิกการชุมนุม
ภาย฿นระยะวลาทีไก าหนดตามตกรณี หากผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามค าสัไงดังกลาว ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุม
สาธารณะรຌองขอตอศาลพงหรือศาลจังหวัดพืไอมีค าสัไง฿หຌลิกการชุมนุมสาธารณะ ดย฿นระหวางทีไรอค าสัไง
ศาลจຌาพนักงานมีอ านาจกระท าการทีไจ าป็นตามผนหรือนวทางตามกฎหมาย ิ มาตรา ๎ํี ละอาจ฿ชຌ
ครืไองมือควบคุมฝูงชนตามทีไก าหนดเวຌเดຌพียงทาทีไจ าป็น ทัๅงนีๅ การด านินการของจຌาพนักงานเมตัดสิทธิ์ของ
ผูຌอืไนซึไงเดຌ฿ชຌสิทธิทางศาล 
  มืไอเดຌรับค าขอ฿หຌมีค าสัไง฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๎ํ ฿หຌศาลพิจารณาค าขอนัๅน
ป็นการดวนหากความปรากฏตอศาลวามีผูຌชุมนุมซึไงเมปฏิบัติตามประกาศของจຌาพนักงานดูลการชุมนุม
สาธารณะตามมาตรา ๎ํ ฿หຌศาลมีค าสัไงดยออกค าบังคับ฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมสาธารณะภาย฿นระยะวลา
ทีไศาลก าหนด ดย฿หຌจຌาพนักงานบังคับคดีปຂดประกาศค าสัไงศาลตามมาตรานีๅเวຌ฿นทีไลหในเดຌงาย ณ บริวณทีไมี
การชุมนุมสาธารณะนัๅน ละประกาศดยวิธีการ฿ด โ พืไอ฿หຌผูຌชุมนุมละประชาชนทัไวเปเดຌรับทราบค าสัไงศาล
ดังกลาวดຌวย 
  ฿นกรณีทีไผูຌชุมนุมเมลิกการชุมนุมสาธารณะตามค า สัไงศาลภาย฿นระยะวลาทีไศาลก าหนด ฿หຌ       
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะรายงาน฿หຌศาลทราบกับประกาศก าหนด฿หຌพืๅนทีไบริวณทีไมีการชุมนุม
สาธารณะนัๅนละปริมณฑลของพืๅนทีไนัๅนตามควรกกรณีป็นพืๅนทีไควบคุม ละประกาศ฿หຌ ผูຌชุมนุมออกจาก



๑ํ 

 

 

พืๅนทีไควบคุมภาย฿นระยะวลาทีไก าหนดละหຌามบุคคล฿ดขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจาก        
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ละ฿หຌรายงานรัฐมนตรีพืไอทราบ 
  มืไอมีการประกาศก าหนดพืๅน ทีไควบคุมตามวรรคหนึไ ง  ฿หຌ ผูຌบัญชาการต ารวจนครบาล฿น
กรุงทพมหานคร ผูຌวาราชการจังหวัด฿นจังหวัดอืไน หรือผูຌซึไงรัฐมนตรีมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบป็นผูຌควบคุม
สถานการณ์พืไอ฿หຌมีการลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสัไงศาล ดยมืไอพຌนระยะวลาทีไประกาศ฿หຌผูຌชุมนุม ออก
จากพืๅนทีไควบคุม หากมีผูຌ ชุมนุมอยู฿นพืๅนทีไควบคุมหรือขຌาเป฿นพืๅ นทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจาก           
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌถือวาผูຌนัๅนกระท าความผิดซึไงหนຌา ละ฿หຌผูຌควบคุมสถานการณ์ละ   
ผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์ด านินการ฿หຌมีการลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสัไงศาล ดย฿หຌ
ผูຌควบคุมสถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์มีอ านาจ จับผูຌซึไงอยู฿นพืๅนทีไควบคุมหรือ
ผูຌซึไงขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ  คຌน ยึด อายัด หรือ    
รืๅอถอนทรัพย์สินทีไ฿ชຌหรือมีเวຌพืไอ฿ชຌ฿นการชุมนุมสาธารณะนัๅน กระท าการทีไจ าป็นตามผนหรือนวทางการ
ดูลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๎ํ มีค าสัไงหຌามมิ฿หຌกระท าการ฿ด โ พืไอประยชน์฿นการด านินการ฿หຌมี
การลิกการชุมนุม 
  กรณีทีไผูຌชุมนุมกระท าการ฿ด โ ทีไมีลักษณะรุนรงละอาจป็นอันตรายกชีวิต รางกาย จิต฿จ หรือ
ทรัพย์สินของผูຌอืไนจนกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะมีอ านาจสัไง฿หຌ     
ผูຌชุมนุมยุติการกระท านัๅน ละด านินการตามผนหรือนวทางทีไก าหนดเดຌทันที ิมาตรา ๎๑ี 

ํ์. ก าหนดทษกรณีตาง โ อาทิ ผูຌจัดการชุมนุมสาธารณะมิเดຌจຌงการชุมนุมสาธารณะ ิมาตรา ๎๔ี 
ผูຌจัดการชุมนุมหรือผูຌชุมนุมฝຆาฝนเมปฏิบัติตามหนຌาทีไ ิมาตรา ๏์ ละ ๏ํี ผูຌฝຆาฝนเมปฏิบัติตามค าสัไงหรือ
ประกาศของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ิมาตรา ๏๎ี ละบรรดาทรัพย์สินทีไ฿ชຌหรือมีเวຌพืไอ฿ชຌ฿นการ
ชุมนุมสาธารณะทีไยึดเดຌจากการชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบดຌวยกฎหมายหรือทีไ เมลิกการชุมนุมตามค าสัไงศาล  
฿หຌศาลมีอ านาจสัไงริบสียทัๅงสิๅน เมวาจะมีผูຌถูกลงทษตามค าพิพากษาหรือเม ิมาตรา ๏๑ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๎ 

 

 

บททีไ ๎ 

การจຌงการชุมนุมสาธารณะ 

 

๎.ํ ผูຌจຌง ผูຌรับจຌงการชุมนุมสาธารณะ 

  

 ๎.ํ.ํ ผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะ  
   ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ก าหนด฿หຌผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุม
สาธารณะ มีหนຌาทีไจຌงการชุมตอผูຌรับจຌงกอนริไมการชุมนุมเมนຌอยกวายีไสิบสีไชัไวมง ิมาตรา ํ์ี ดย฿หຌถือวา      
ผูຌชิญชวนหรือนัด฿หຌผูຌอืไนมารวมชุมนุม฿นวัน วลา ละสถานทีไทีไก าหนดเมวาจะดຌวยวิ ธีการ฿ด โ รวมทัๅงผูຌขอ
อนุญาต฿ชຌสถานทีไหรือครืไองขยายสียงหรือขอ฿หຌทางราชการอ านวยความสะดวก฿นการชุมนุมนัๅนดຌวย ิมาตรา 
ํ์ วรรคสองี ดยทีไผูຌจຌงจะป็นผูຌ฿ดผูຌหนึไงตามทีไกลาวมาลຌวขຌางตຌนป็นผูຌจຌงพียงผูຌดียว กใถือเดຌวา       
จຌงการชุมนุมสาธารณะนัๅนโ ลຌว ิพืไอเม฿หຌกิดภาระตอผูຌจຌง ละลดปัญหาการจຌงซๅ าซຌอนี 
 
  ๎.ํ.๎ ผูຌรับจຌงการชุมนุมสาธารณะ  
   ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ก าหนดผูຌรับจຌงการชุมนุมเวຌ ๎ ประภท 
คือ ํี หัวหนຌาสถานีต ารวจหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะ ๎ี บุคคลอืไนตามทีไรัฐมนตรีประกาศก าหนด฿หຌ
ป็นผูຌมีหนຌาทีไรับจຌงการชุมนุมสาธารณะ 
   ผูຌรับจຌงการชุมนุมสาธารณะ กฎหมายก าหนด฿หຌป็นหัวหนຌาสถานีต ารวจหงทຌองทีไนัๅน ซึไงป็น
การก าหนด฿หຌป็นอ านาจฉพาะตัว หัวหนຌาสถานีเมสามารถมอบหมาย฿หຌผูຌ฿ดกระท าการพิจารณา฿นรืไอง   
การรับจຌงทนเดຌ วຌนตต าหนงหัวหนຌาสถานีเมมีผูຌด ารงต าหนงหรือมีตเมสามารถปฏิบัติราชการเดຌ      
฿หຌผูຌรักษาราชการด านินการพิจารณาทน฿นฐานะต าหนงหัวหนຌาสถานีเดຌ 
  
๎.๎ การจຌงการชุมนุมสาธารณะ 

 

 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ มาตรา ํ์ ก าหนด฿หຌผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุม
สาธารณะตຌองจຌงการชุมนุมตอผูຌรับจຌง ดยผูຌรับจຌงตามพระราชบัญญัติดังกลาวนีๅหมายถึงหัวหนຌาสถานี
ต ารวจหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะ หรือบุคคลอืไน ตามทีไรัฐมนตรีประกาศก าหนด฿หຌป็นผูຌมีหนຌาทีไรับจຌง
การชุมนุมสาธารณะ ดังนัๅน ฿นบืๅองตຌนจึงป็นหนຌาทีไของหัวหนຌาสถานีต ารวจ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามกฎหมาย
฿นฐานะผูຌรับจຌง  
 วิธีการจຌงการชุนมุมสาธารณะป็นเปตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี รืไอง ก าหนดวิ ธีการจຌง      
การชุมนุมสาธารณะ ลงวันทีไ ๏ พฤศจิกายน ๎๑๑๔ ดยผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะตຌองจຌง
รายละอียดกีไยวกับการชุมนุม ชน ชืไอ ละรายละอียดผูຌจຌง วัตถุประสงค์ วัน ระยะวลา สถานทีไชุมนุม 
ลักษณะการชุมนุม รายชืไอผูຌประสานงาน ป็นตຌน ดยท าป็นหนังสือตอผูຌรับจຌงตามบบทຌายประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรีดังกลาว กอนริไมการชุมนุมเมนຌอยกวายีไสิบสีไชัไวมง กรณีประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ    
฿นทຌองทีไตาง โ กินกวาหนึไงทຌองทีไซึไงการชุมนุมนัๅนตอนืไองกัน ฿หຌจຌงการชุมนุมสาธารณะตอผูຌรับจຌง         
฿นทຌองทีไ฿ดทຌองทีไหนึไงกใเดຌ 
 



๑๏ 

 

 

 วิธีการจຌงการชุมนุมสาธารณะมี ๏ วิธี ดังตอเปนีๅ 
        (ํี จຌงดยตรงตอผูຌรับจຌง 
        (๎ี จຌงทางทรสาร 
        (๏ี จຌงทางจดหมายอิลใกทรอนิกส์ 
 
 ๎.๎.ํ การจຌงดยตรงตอผูຌรับจຌง 
   ผูຌจຌงสามารถยืไนหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะตามบบทຌายประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
รืไอง ก าหนดวิธีการจຌงการชุมนุมสาธารณะ ดยตรงตอหัวหนຌาสถานีต ารวจหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะ 
หรือจຌาหนຌาทีไต ารวจทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบ฿นการรับหรือสงหนังสือหรือด านินการรับจຌงการชุมนุม
สาธารณะของหนวยงานเดຌ ณ ทีไท าการของหัวหนຌาสถานีต ารวจหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะนัๅน 
 
 ๎.๎.๎ การจຌงทางทรสาร 
   ผูຌจຌงตຌองสงหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะตามบบทຌายประกาศส านักนายกรัฐมนตรี รืไอง 
ก าหนดวิธีการจຌงการชุมนุมสาธารณะ เปยังหมายลขทรสารของทีไท าการของผูຌรับจຌงตามทีไก าหนดเวຌ฿น
ประกาศของส านักงานต ารวจหงชาติ ละตຌองสงตຌนฉบับของหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะเปยังผูຌรับจຌง
ทางเปรษณีย์ลงทะบียนตอบรับดยพลัน พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไต ารวจตรวจสอบ 
   มืไอเดຌสงหนังสือทางทรสารลຌว ฿หຌผูຌจຌงทรศัพท์จຌงพนักงานจຌาหนຌาทีไตามหมายลข        
ทีไก าหนดเวຌ฿นประกาศของส านักงานต ารวจหงชาติดยรใว พืไอตรวจสอบความถูกตຌอง ทัๅงนีๅจะถือวาผูຌรับจຌง
เดຌรับจຌงตอมืไอพนักงานจຌาหนຌาทีไหงทีไท าการของผูຌรับจຌงเดຌรับอกสารตามทรสารครบถຌวน 
 
 ๎.๎.๏ การจຌงทางจดหมายอิลใกทรอนิกส์ 
   ผูຌจຌงตຌองสงหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะตามบบทຌายประกาศส านักนายกรัฐมนตรี รืไอง 
ก าหนดวิธีการจຌงการชุมนุมสาธารณะ เปยังทีไอยูจดหมายอิลใกทรอนิกส์ของทีไท าการผูຌรับจຌงตามทีไก าหนดเวຌ
฿นประกาศของส านักงานต ารวจหงชาติ ละมืไอเดຌสงจดหมายอิลใกทรอนิกส์ลຌว ฿หຌผูຌจຌงทรศัพท์จຌง
พนักงานจຌาหนຌาทีไตามหมายลขทีไก าหนดเวຌ฿นประกาศของส านักงานต ารวจหงชาติดยรใว พืไอตรวจสอบ
ความถูกตຌอง การจຌงการชุมนุมสาธารณะทางจดหมายอิลใกทรอนิกส์จะถือวาผูຌรับจຌงเดຌรับจຌงตอมืไอ
พนักงานจຌาหนຌาทีไเดຌรับจดหมายอิลใกทรอนิกส์ดยครบถຌวนสมบูรณ์ลຌว 
 
 ๎.๎.๐ การชุมนุมสาธารณะตอนืไองหลายพืๅนทีไ 
   กรณีทีไมีการชุมนุมตอนืไองหลายพืๅนทีไ ซึไงผูຌจຌงอาจจຌงการชุมนุมตอหัวหนຌาสถานีเดຌ฿นหลาย
ทຌองทีไ ผูຌจຌงอาจจຌงการชุมนุมตอหัวหนຌาสถานีทีไรับผิดชอบพืๅนทีไหนึไงพืๅนทีไ฿ดกใเดຌ มืไอเดຌจຌงการชุมนุมตอ
หัวหนຌาสถานีพืๅนทีไ฿ดพืๅนทีไหนึไงลຌว ฿หຌหัวหนຌาสถานีทีไเดຌรับการจຌงนัๅนประสานงานเปยังหัวหนຌาสถานี
รับผิดชอบพืๅนทีไอืไน โ ทีไมีพืๅนทีไตอนืไองกับการชุมนุมนัๅน พืไอรับทราบรายละอียดการชุมนุมสาธารณะนัๅน โ 
ละพิจารณาตามมาตรา ํํ ตลอดจน฿หຌผูຌรับจຌงรายงาน ผบก. หรือ ผบช. ลຌวตกรณีดยดวนดຌวย 
 
 
 



๑๐ 

 

 

 ๎.๎.๑ การรับจຌง 
   เมวาจะมีการจຌงการชุมนุมสาธารณะดຌวยวิธี฿ด ฿หຌ หน.สน./สภ. จัดจຌาหนຌาทีไท าหนຌาทีไป็น        
ผูຌตรวจสอบละรับอกสารทีไเดຌถูกสงมาตามวิธีตาง  โ ดยมืไอเดຌรับจຌงลຌว ฿หຌประทับตรารับหนังสือ 
ลงทะบียนรับหนังสือ฿นหนังสือรับ ตามระบียบงานสารบรรณ ลຌว฿หຌรีบด านินการสนอ หน.สน./สภ.     
ดยดวน พืไอ฿หຌ หน.สน./สภ. พิจารณา฿หຌลຌวสรใจภาย฿นยีไสิบสีไชัไวมง หากป็นการชุมนุมสาธารณะตอนืไอง
หลายพืๅนทีไ฿หຌ หน.สน./สภ. ประสาน หน.สน./สภ.พืๅนทีไตอนืไอง ละรายงาน฿หຌ ผบก. หรือ ผบช. ทราบ 
ตามตกรณี 
 
๎.๏ หนຌาทีไของผูຌรับจຌง 
  

 ๎.๏.ํ การสรุปสาระส าคัญ฿นการชุมนุมสาธารณะ฿หຌกับผูຌจຌงการชุมนุม 

   มืไอผูຌรับจຌงเดຌรับจຌงการชุมนุมสาธารณะลຌว ตามมาตรา ํํ หงพระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ ก าหนด฿หຌผูຌรับจຌงสงสรุปสาระส าคัญ฿นการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัตินีๅ฿หຌ 
ผูຌจຌงทราบภาย฿นยีไสิบสีไชัไวมงนับตวลาทีไเดຌรับจຌง ดย฿นบืๅองตຌนสรุปสาระส าคัญควรมีนืๅอหาประกอบดຌวย 
๎ สวน เดຌก ํี รายละอียดกีไยวกับวัตถุประสงค์ วัน ระยะวลา ละสถานทีไชุมนุม ๎ี หนຌาทีไของผูຌจัดการ
ชุมนุมละผูຌชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา ํ๑ ละมาตรา ํ๒ หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.
๎๑๑๔  
   สาหตุทีไตຌองจຌงหนຌาทีไของผูຌจัดการชุมนุมละผูຌชุมนุมสาธารณะกผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะ 
นืไองจากพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะก าหนด฿หຌ ผูຌจัดการชุมนุม หมายความรวมถึงผูຌประสงค์จะ
จัดการชุมนุมสาธารณะ ละ ผูຌชุมนุม หมายความรวมถึง ผูຌจัดการชุมนุม มีหนຌาทีไของการป็นผูຌชุมนุมทีไดี
ดังนัๅน จึงป็นการสมควรทีไผูຌรับจຌงจะเดຌจຌง฿หຌผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมเดຌทราบถึงหนຌาทีไของตน฿นฐานะ
ผูຌจัดการชุมนุมละผูຌชุมนุม พืไอป็น การนะน าละตือนเม฿หຌมีการฝຆาฝนหรือละวຌนการปฏิบัติหนຌาทีไดังกลาว 
ิบบ ๎-ํี 
 
 ๎.๏.๎ การพิจารณาหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะ 

   กรณีทีไ ผูຌ รับจຌง หในวาการชุมนุมสาธารณะทีไ เ ดຌรับจຌงนัๅนอาจขัดตอมาตรา ๓ หง
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ ซึไงหຌามการชุมนุมสาธารณะ฿นรัศมี ํ๑์ มตรจากพระบรมมหาราชวัง 
พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ์ตัๅงตสมดใจจຌาฟງาขึๅนเป พระราชนิวศน์ พระต าหนัก 
หรือจากทีไซึไงพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตัๅงตสมดใจจຌาฟງาขึๅนเป หรือผูຌส ารใจ
ราชการทนพระองค์ ประทับหรือพ านัก หรือสถานทีไพ านักของพระราชอาคันตุกะ หน.สน./สภ. จึงควรจัดท า
ผนทีไทางภูมิศาสตร์ พืไอ฿หຌประชาชนเดຌตรวจสอบละทราบลวงหนຌาถึงรัศมีทีไกฎหมายก าหนดหຌามการชุมนุม
สาธารณะเวຌ ละพืไอ฿หຌกิดความนนอนชัดจน฿นการบังคับ฿ชຌกฎหมาย 
   หรือกรณีขัดตอมาตรา ๔ ซึไงหຌามการชุมนุมสาธารณะทีไป็นการกีดขวางทางขຌาออก หรือ
รบกวนการปฏิบัติงานหรือ การ฿ชຌบริการสถานทีไ ของสถานทีไท าการหนวยงานของรัฐ ทาอากาศยาน ทารือ 
สถานีรถเฟ หรือสถานีขนสงสาธารณะ รงพยาบาล สถานศึกษา ละศาสนสถาน สถานทูตหรือสถานกงสุล
ของรัฐตางประทศ หรือสถานทีไท าการองค์การระหวางประทศ หรือสถานทีไอืไนตามทีไรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
฿หຌผูຌรับจຌงมีค าสัไง฿หຌผูຌจຌงกຌเขภาย฿นวลาทีไก าหนด ิบบ ๎-๎ี 



๑๑ 

 

 

   หากผูຌจຌงการชุมนุมเมปฏิบัติตามค าสัไงดังกลาวขຌางตຌน ฿หຌผูຌรับจຌงมีค าสัไงหຌามชุมนุมดยจຌง
ค าสัไงป็นหนังสือเปยังผูຌจຌง ทัๅงนีๅ ค าสัไง฿หຌกຌเขการชุมนุมสาธารณะละค าสัไงหຌามชุนมุมสาธารณะป็นค าสัไง
ทางปกครองตามมาตรา ๑ หงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๎๑๏๕ ผูຌรับจຌงจึงตຌองจຌง
สิทธิ฿นการอุทธรณ์ค าสัไงตอผูຌบังคับบัญชาชัๅนหนือตามค านะน าของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองทีไ ํ/๎๑๐์ ตามนัยของมาตรา ๐์ หงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๎๑๏๕ 
ทัๅงนีๅ ฿นระหวางมีค าสัไงหຌามชุมนุม การอุทธรณ์ละพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ผูຌจຌงการชุมนุมตຌองงดการชุมนุม
สาธารณะ ิบบ ๎-๏ี 
 

๎.๐ การขอผอนผันการจຌงการชุมนุมสาธารณะ 

     
 ผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะซึไงเมสามารถจຌงการชุมนุมกอนริไมการชุมนุมสาธารณะเมนຌอยกวา 
๎๐ ชัไวมงเดຌตามมาตรา ํ์ หากประสงค์จะจัดการชุมนุมอันป็นการรงดวนกใสามารถขอผอนผันก าหนด
ระยะวลาดังกลาวเดຌดยการจຌงการชุมนุมตามบบจຌงการชุมนุมสาธารณะทຌายประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
รืไอง ก าหนดวิธีการจຌงการชุมนุมสาธารณะ พรຌอมกับมีค าขอผอนผันก าห นดวลาตามมาตรา ํ๎             
ตอผูຌบังคับการต ารวจนครบาลผูຌรับผิดชอบพืๅนทีไ฿นกรุงทพมหานคร หรือผูຌบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด        
฿นจังหวัดอืไน ลຌวตกรณีกอนริไมการชุมนุม ทัๅงนีๅ การขอผอนผันจะตຌองจຌงหนังสือดยตรงตอผูຌมีอ านาจ
พิจารณาทานัๅน ิผูຌบังคับการต ารวจทีไรับผิดชอบพืๅนทีไี ผูຌขอผอนผันเมสามารถยืไนขอผอนผันทางทรสารหรือ
จดหมายอิลใกทรอนิกส์เดຌ ดย฿หຌยืไนหนังสือจຌงการชุมนุมพรຌอมค าขอผอนผันตอผูຌรับค าขอผอนผันหรือ
พนักงานจຌาหนຌาทีไ ณ ทีไท าการของผูຌรับค าขอผอนผัน 
 มืไอผูຌรับค าขอผอนผันเดຌรับหนังสือขอผอนผันระยะวลาจากผูຌจຌงลຌว ฿หຌพิจารณาวาสมควรผอนผัน
หรือเม ดยมีค าสัไงอนุญาตหรือเมอนุญาต฿หຌผอนผันป็นหนังสือ พรຌอมดຌวยหตุผล฿หຌผูຌยืไนค าขอทราบภาย฿น
วลายีไสิบสีไชัไวมงนับตวลาทีไเดຌรับค าขอ ิบบ ๎-๐ี 
 การอุทธรณ์ค าสัไงผูຌรับค าขอผอนผันสามารถอุทธรณ์เดຌตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กใคือ 
ผูຌบังคับบัญชาหนือขึๅนเปหนึไงชัๅน ิผูຌบัญชาการทีไรับผิดชอบพืๅนทีไการชุมนุมสาธารณะี 
 
๎.๑ การจຌงการดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุม 

 
 ๎.๑.ํ กรณีจຌงการดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุม 

   กรณีทีไมีการจຌงการดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุม฿นหนังสือจຌงการชุมนุมลຌว          
฿หຌหัวหนຌาสถานทีต ารวจทีไเดຌรับการจຌง ตรวจสอบละพิจารณาด านินการวาขัดกับกฎหมาย฿ดหรือเม 
ตลอดจนก าหนดงืไอนเขหรือมีค าสัไง฿หຌผูຌจัดการชุมนุม ผูຌชุมนุม หรือผูຌอยูภาย฿นสถานทีไชุมนุมตຌองปฏิบัติตามเดຌ 
ิดูตัวอยางการก าหนดงืไอนเขหรือมีค าสัไงตาม บบ ๏-ํี 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 

 ๎.๑.๎ กรณีทีไผูຌจัดการชุมนุมมิเดຌจຌงวาจะมีการดินขบวนหรือคลืไอนยຌาย 
   กรณีทีไมิเดຌจຌงวาจะมีการดินขบวนหรือคลืไอนยຌาย ผูຌชุมนุมจะดินขบวนหรือคลืไอนยຌาย     
การชุมนุมเดຌตอมืไอเดຌจຌงลวงหนຌาตอหัวหนຌาสถานีต ารวจซึไงมีหนຌาทีไรับผิดชอบดูลการชุมนุมสาธารณะนัๅน 
   ตทัๅงนีๅ เมวาจะมีการจຌงการดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุมหรือเม  หຌามมิ฿หຌผูຌชุมนุม
ดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุมระหวางวลา ํ๔.์์ นาฬิกา ถึงวลา ์๒.์์ นาฬิกาของวันรุงขึๅน วຌนต
จะเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        งดการชุมนุมสาธารณะ 

ผนภูมิ 
การจຌงการชุมนุมสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูຌประสงคจ์ัดการชุมนุม 

จຌงลวงหนຌา 

เมนຌอยกวา ๎๐ ชม.ิม.ํ์ี 
จຌงเมทัน ๎๐ ชม.  
ขอผอนผันิม.ํ๎ี 

หน.สน.ิม.ํํี 
สรุปสาระส าคัญ฿น ๎๐ ชม. ผบก.น/ภ.จว. 

พิจารณา 
ขัดมาตรา ๓ หรือ ๔ หรือเม 

พิจารณา/จຌงค าสัไง 
ภาย฿น ๎๐ ชม. 

เมขัดมาตรา ๓ หรือ ๔ 
ขัดมาตรา ๓ หรือ ๔ 

จຌง฿หຌกຌเขภาย฿นก าหนด 

ชุมนุมปกติ กຌเข
ภาย฿น
ก าหนด 

เมกຌเข
ภาย฿น
ก าหนด 

มีค าสัไงหຌามชุมนุมดยจຌง
ป็นหนังสอืเปยังผูຌจຌง 

ผูຌจຌง อุทธรณ์ตอ ผบก. 
พิจารณาภาย฿น ๎๐ ชม. 

ผอนผัน 

 

มีค าสัไง
หຌาม 

ชุมนุมปกติ 

อุทธรณ์ตอ
ผูຌบังคับบัญชา 

 



๑๔ 

 

 

บททีไ ๏ 

การคุຌมครองความสะดวกของประชาชน 

ละการดูลการชุมนมุสาธารณะ 

 

๏.ํ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

 

 จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ หมายถึง หน.สน./สภ. หงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะ กรณี
การชุมนุมสาธารณะตอนืไองหลายพืๅนทีไ ฿หຌ ผบก. หรือ ผบช. ตามพืๅนทีไรับผิดชอบลຌวตกรณี ป็นจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะ 

 ค าวาการชุมนุมสาธารณะตอนืไองหลายพืๅนทีไ คือ การชุมนุมสาธารณะ ณ ทีไตัๅงหลายทຌองทีไติดตอกัน 
หรือการชุมนุมสาธารณะทีไจຌงวามีการดินขบวน หรือคลืไอนยຌายการชุมนุมตอนืไองหลายพืๅนทีไ  ดังนัๅน       
การดินขบวนหรือคลืไอนยຌาย พืไอผานหรือเปยังหลายทຌองทีไตอนืไองกัน จึงป็นอ านาจของ ผบก. หรือ ผบช. 
฿นฐานะจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะลຌวตกรณี 

 การจຌงการชุมนุมสาธารณะจึงจຌงตอ หน.สน./สภ. ทຌองทีไ฿ดทຌองทีไหนึไงป็นผูຌรับจຌงเดຌ มืไอผูຌรับจຌง
เดຌรับการจຌงพิจารณาลຌวเมขัดตอมาตรา ๓ หรือมาตรา ๔ จักตຌองพิจารณาดຌวยวาป็นการชุมนุมตอนืไอง
หลายพืๅนทีไหรือเม หากป็นการชุมนุมสาธารณะตอนืไองหลายพืๅนทีไ หรือมีการดินขบวน หรือคลืไอนยຌาย   
หลายพืๅนทีไ ผูຌรับจຌงอาจจຌงหรือประสาน หน.สน./สภ. พืๅนทีไตอนืไอง ผบก.  ผบช. หรือ ผบ.ตร. ตามตกรณี 
พืไอ฿หຌรับทราบถึงการชุมนุมสาธารณะละปฏิบัติหนຌาทีไจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ตามกรณีตาง โ  
ทีไกฎหมายก าหนดเวຌ 
 

๏.๎ อ านาจหนຌาทีไจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

 

 ๏.๎.ํ จຌงหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
   ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะจຌงพนักงานฝຆายปกครองหรือองค์กรปกครอง         
สวนทຌองถิไนหงทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะหรือหนวยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐหรืออกชน฿นทຌองทีไนัๅน   
พืไอทราบ ดยประสานงาน฿นรายละอียดการชุมนุมสาธารณะ ภารกิจทีไอาจเดຌรับมอบหมาย ก าลังพล อุปกรณ์ 
ครืไองมือตาง โ ทีไอยู฿นความครอบครองของหนวยงานตาง โ นัๅน  
 

 ๏.๎.๎ การอ านวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย บรรทาหตุ การชุมนุมสาธารณะ 

   จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ มีอ านาจหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ 
   ิํี อ านวยความสะดวกกประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะอันป็นสถานทีไชุมนุม 



๑๕ 

 

 

   ิ๎ี รักษาความปลอดภัย อ านวยความสะดวก หรือบรรทาหตุดือดรຌอนร าคาญกผูຌอืไนซึไงอยู
฿นบริวณ฿กลຌคียงกับสถานทีไชุมนุม  

   ิ๏ี รักษาความปลอดภัยหรืออ านวยความสะดวกกผูຌชุมนุม฿นสถานทีไชุมนุม 

   ิ๐ี อ านวยความสะดวก฿นการจราจรละการขนสงสาธารณะ฿นบริวณทีไมี 
การชุมนุมละบริวณ฿กลຌคียงพืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับผลกระทบจากการชุมนุมนຌอยทีไสุด  
   ิ๑ี ก าหนดงืไอนเขหรือมีค าสัไง฿หຌผูຌจัดการชุมนุม ผูຌชุมนุม หรือผูຌอยูภาย฿นสถานทีไชุมนุมตຌอง
ปฏิบัติตามพืไอประยชน์฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตาม ิํี ิ๎ี ิ๏ี หรือ ิ๐ี  
   กฎหมาย฿หຌอ านาจจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ก าหนดงืไอนเขหรือค าสัไง พืไอ฿หຌการ
ปฏิบัติหนຌาทีไตาม ิํี-ิ๐ี พืไอประยชน์ตอการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุมนุม
สาธารณะ การรักษาความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ยกตัวอยางการก าหนดงืไอนเขหรือ
ค าสัไงตาง โ ิผนวก ๏-ํี 
 

 ๏.๎.๏ การสัไงปิดหรือปรับสຌนทางการจราจร 
   การปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะอาจมีค าสัไง฿หຌปຂดหรือปรับสຌนทาง
การจราจรป็นการชัไวคราวเดຌพืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชนหรือการดูลการชุมนุม
สาธารณะ 

   ดยปกติลຌวอ านาจ฿นการปຂดหรือปรับสຌนทางการจราจรจะ ป็นอ านาจของจຌาพนักงาน
จราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๎๑๎๎ ตกฎหมายฉบับนีๅ฿หຌอ านาจฉพาะกับจຌาพนักงานดูล
การชุมนุมสาธารณะ฿นการบริหารจัดการจราจร฿หຌป็นเปดຌวยความรียบรຌอย ยกตัวอยางชน กลุมผูຌชุมนุมมี
จ านวนมากสงผล฿หຌชองทางการจราจรเมสามารถดินรถเดຌหนึไงชองทาง จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 
อาจมีค าสัไง฿หຌปรับการจราจรป็นการดินรถทางดียว หรือ ปຂดสຌนทางการจราจรลຌวบังคับ฿หຌเป฿ชຌสຌนทาง
หลีกลีไยงอืไนเดຌ ิผนวก ๏-๎ี 
 

 ๏.๎.๐ การรຌองขอจຌาพนักงานอืไน 

   ฿นกรณีทีไจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะรຌองขอ ฿หຌพนักงานฝຆายปกครอง หรือองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน หรือจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿นทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะด านินการตามค ารຌองขอภาย฿น
ขอบอ านาจหนຌาทีไของผูຌนัๅน ป็นอ านาจของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะทีไสามารถรຌองขอพนักงาน 
ฝຆายปกครอง หรือองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือจຌาหนຌาทีไของรัฐ ฿นทຌองทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะ ดยมิเดຌ
ป็นการรຌองขอ฿หຌจຌาพนักงานดังกลาวนัๅน กระท าการนอกหนือจากอ านาจหนຌาทีไ ตป็นการรຌองขอภาย฿น
ขอบอ านาจหนຌาทีไของพนักงานนัๅน โ ซึไงตามปกติจຌาหนຌาทีไดังกลาวยอมตຌองปฏิบัติตามอ านาจหนຌาทีไละ
กระท าการตามกฎหมายอยูลຌว ตกฎหมายบัญญัติ฿หຌอ านาจพืไอ฿หຌกิดความชัดจน฿นการปฏิบัติวาหากป็น      
การกระท าภาย฿ตຌอ านาจหนຌาทีไจຌาพนักงานดังกลาวนัๅน ตຌองกระท าพืไอ฿หຌการรักษาความสงบรียบรຌอย     



๒์ 

 

 

การคุຌมครองความสะดวกของประชาชนป็นเปดຌวยความรียบรຌอย ทุกภาคสวนมีความรวมมือ฿นการบริหาร
จัดการการชุมนุมสาธารณะ 

    

 ๏.๎.๑ คุณสมบัติของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะละขຌาราชการต ารวจซึไงเดຌรับ
มอบหมาย 

  กฎหมายก าหนด฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะละขຌาราชการต ารวจซึไงเดຌรับ
มอบหมาย฿หຌดูลการชุมนุมสาธารณะตຌองผานการฝຄกอบรม฿หຌมีทักษะ ความขຌา฿จ ละอดทนตอสถานการณ์
การชุมนุมสาธารณะ ละตຌองตงครืไองบบพืไอสดงตน พืไอ฿หຌจຌาพนักงานดังกลาว เมกระท าการ฿ด โ     
อันป็นการยัไวยุ หรืออาจกอ฿หຌกิดการกระทบกระทัไงระหวางจຌาหนຌาทีไกับผูຌชุมนุม ดยจຌาพนักงานทีไจะตຌอง
ผานการฝຄกอบรม หมายถึง จຌาพนักงานทีไปฏิบัติหนຌาทีไ฿กลຌชิดกับผูຌ ชุมนุมดยตรง พราะจตนารมณ์ของ
กฎหมายตຌองการปງองกันการกระทบกระทัไงระหวางจຌาหนຌาทีไกับกลุมผูຌชุมนุม฿นพืๅนทีไการชุมนุมสาธารณะ ทัๅงนีๅ 
หลักสูตรการฝຄกอบรมอาจป็นเปตามทีไ ตร. ก าหนด 

  การ฿ชຌครืไองมือควบคุมฝูงชนตามทีไรัฐมนตรีประกาศก าหนด ปัจจุบัน ิ๎๑๑๔ี มีการก าหนดเวຌ
จ านวนทัๅงสิๅน ๐๔ ชนิดครืไองมือ ยกตัวอยางชน หมวกปราบจลาจล ล฿ส กระบองยาง กຍสนๅ าตาชนิดสปรย์
สกัดจากพืชธรรมชาติ ป็นตຌน 

 

๏.๏ การประชาสัมพันธ์ 
 

 มืไอเดຌรับการจຌงการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌผูຌรับจຌง หรือจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 
ประสานกองสารนิทศ ิตร.ี ละหนวยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ จัดหรือประสาน฿หຌมีการประชาสัมพันธ์ทัๅง 
กอน ระหวาง ละภายหลังการชุมนุมสาธารณะ ดย฿หຌนบรายละอียดทีไกีไยวขຌอง฿นการชุมนุมสาธารณะนัๅน
฿หຌหนวยงานดังกลาวทราบดຌวย พืไอประยชน์฿นการจัดการประชาสัมพันธ์ ิมาตรา ๎์ี 
 ฿หຌกองสารนิทศด านินการประชาสัมพันธ์ทุกชองทางการสืไอสาร ละ฿หຌประสานหนวยงาน
ประชาสัมพันธ์ของรัฐ หรือสืไอมวลชนตางโ พืไอ฿หຌประชาชนทราบถึงรายละอียดสถานทีไทีไ฿ชຌ฿นการชุมนุมละ
ชวงวลาทีไมีการชุมนุม ตลอดจนค านะน ากีไยวกับสຌนทางการจราจรหรือระบบการขนสงสาธารณะ ตลอดจน
ชองทางการรຌองรียน การจຌงความด านินคดีตาง โ ดຌวย 

 

๏.๐ การชุมนุมสาธารณะทีไละมิดกฎหมาย 

 

 กรณีการชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบดຌวยกฎหมายตามมาตรา ํ๐ หรือกรณีผูຌจัดการชุมนุมหรือ        
ผูຌชุมนุมฝຆาฝนมาตรา ๓ หรือเมปฏิบัติตามมาตรา ๔ มาตรา ํ๑ มาตรา ํ๒ มาตรา ํ๓ หรือมาตรา ํ๔ ฿หຌ 
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะด านินการ ดังตอเปนีๅ 



๒ํ 

 

 

 ๏.๐.ํ กรณีการชุมนุมเมชอบดຌวยกฎหมาย 

  กรณีการชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบดຌวยกฎหมายตามมาตรา ํ๐ หรือเมลิกการชุมนุมภาย฿น
ระยะวลาทีไเดຌจຌงเวຌตอผูຌรับจຌงตามมาตรา ํ๔ ฿หຌประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมภาย฿นระยะวลาทีไ
ก าหนด การประกาศ฿หຌลิกการชุมนุม ดຌวยวิธี฿ด โ ดังนีๅ 
  ํี ประกาศลิกการชุมนุมดຌวยวาจา หรืออาจ฿ชຌครืไองขยายสียงทีไมีระดับสียงตามความ
หมาะสม ดยอาจ฿ชຌถຌอยค าเดຌความหมาะสม ยกตัวอยางชน  
   ตามทีไนาย ... ผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะ ิถຌามีี ดยจัดการชุมนุมสาธารณะ บริวณ ... นัๅน 
ปรากฏวามีผูຌชุมนุมเดຌมีพฤติการณ์ .... อันป็นการฝຆาฝนมาตรา .... หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ.๎๑๑๔ ละ ... ิกฎหมายอืไน โ ถຌามีี กระผม ิยศ-ชืไอ-สกุล-ต าหนงี ฿นฐานะจຌาพนักงานดูลการชุมนุม
สาธารณะ จึงขอประกาศ฿หຌผูຌ ชุมนุมลิกการชุมนุม ภาย฿นวลา ํ๔.์์ น. ของวันทีไ ... หากฝຆาฝนหรือ         
เมปฏิบัติตาม จะด านินการตามกฎหมายตอเป 

   ฿นกรณีทีไผูຌรับค าสัไงนัๅนรຌองขอละการรຌองขอเดຌกระท าดยมีหตุผลอันสมควรภาย฿นจใดวัน
นับตวันทีไมีค าสัไงดังกลาว จຌาหนຌาทีไผูຌออกค าสัไงตຌองยืนยันค าสัไงนัๅนป็นหนังสือ 

  ๎ี ประกาศลิกการชุมนุมดยมีหนังสือปຂดเวຌ฿นทีไลหในเดຌงาย ณ บริวณสถานทีไ หรือกรณี
จ าป็นอาจปຂดเวຌบริวณปริมณฑลการชุมนุมสาธารณะนัๅนเดຌ ิผนวก ๏-๏ี 
  ๏ี ปງายประกาศลิกการชุมนุม ขนาดตามความหมาะสม 

  

 ๏.๐.๎ กรณีการชุมนุมฝຆาฝนกฎหมาย 

  กรณีผูຌจัดการชุมนุมหรือผูຌชุมนุมฝຆาฝนมาตรา ๓ หรือเมปฏิบัติตามมาตรา ๔ มาตรา ํ๑ มาตรา 
ํ๒ หรือมาตรา ํ๓ ฿หຌประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมกຌเขภาย฿นระยะวลาทีไก าหนด 

  กรณีป็นการชุมนุมสาธารณะทีไชอบดຌวยกฎหมายมาตตຌน ตอมาภายหลังมีการฝຆาฝนตาม
มาตรา ๎ํ ิ๎ี จึงสมควรทีไจะประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมกຌเขการฝຆาฝนกฎหมายดังกลาวกอน ดย฿หຌประกาศ ดຌวยวิธี
฿ด โ ดังนีๅ 
  ํี ประกาศกຌเขการชุมนุมดຌวยวาจา หรืออาจ฿ชຌครืไองขยายสียงทีไมีระดับสียงตามความ
หมาะสม ดยอาจ฿ชຌถຌอยค าเดຌความหมาะสม ดังนีๅ 
   ตามทีไนาย ... ผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะ ิถຌามีี ดยจัดการชุมนุมสาธารณะ บริวณ ... นัๅน 
ปรากฏวามีผูຌชุมนุมเดຌมีพฤติการณ์ .... อันป็นการฝຆาฝนมาตรา .... หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ.๎๑๑๔ ละ ... ิกฎหมายอืไน โ ถຌามีี กระผม ิยศ-ชืไอ-สกุล-ต าหนงี ฿นฐานะจຌาพนักงานดูลการชุมนุม
สาธารณะ จึงขอประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมกຌเขการชุมนุม ดังนีๅ 
   - ฿หຌผูຌชุมนุมทีไอยู฿นระยะรัศมี ํ๑์ มตรจากพระบรมหาราชวัง ออกจากบริวณดังกลาว ดย
ถือปฏิบัติตามค านะน าของจຌาหนຌาทีไ 



๒๎ 

 

 

   - ฿หຌผูຌ ชุมนุมทีไกีดขวางถนนดยรอบสนามหลวง ยຌายมาชุมนุมบริ วณสถานทีไดຌาน฿น
สนามหลวง 
   ทัๅงนีๅ ฿หຌกຌเขการชุมนุมสาธารณะทีไผิดกฎหมายภาย฿นวลา ํ๔.์์ น. ของวันทีไ ... หาก    
ฝຆาฝนหรือเมปฏิบัติตามจะด านินการตามกฎหมายตอเป 

   ฿นกรณีทีไผูຌรับค าสัไงนัๅนรຌองขอละการรຌองขอเดຌกระท าดยมีหตุผลอันสมควรภาย฿นจใดวัน
นับตวันทีไมีค าสัไงดังกลาว จຌาหนຌาทีไผูຌออกค าสัไงตຌองยืนยันค าสัไงนัๅนป็นหนังสือ    

  ๎ี ประกาศกຌเขการชุมนุมดยมีหนังสือปຂดเวຌ฿นทีไลหในเดຌงาย ณ บริวณสถานทีไหรือกรณี
จ าป็นอาจปຂดเวຌบริวณปริมณฑลการชุมนุมสาธารณะนัๅนเดຌ ิผนวก ๏-๐ี 
  ๏ี ปງายประกาศกຌเขการชุมนุม ขนาดตามความหมาะสม 

  

 ๏.๐.๏ การรຌองขอตอศาล 

  มืไอพຌนระยะวลา฿หຌลิกการชุมนุม หรือ ระยะวลาการกຌเขการชุมนุมทีไฝຆาฝนกฎหมายลຌว 
หากผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตาม฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะรຌองขอตอศาลพงหรือศาลจังหวัดทีไมีขต
อ านาจหนือสถานทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะ พืไอมีค าสัไง฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมสาธารณะ ดย฿หຌจัดตรียม
อกสารตางโ ดังนีๅ 
  ํี ค ารຌองขอ ิตามบบทีไศาลก าหนดี ิผนวก ๏-๑ี 
  ๎ี อกสาร หลักฐาน ทีไปรากฏการฝຆาฝนมาตรา ํ๐ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ํ๑ มาตรา 
ํ๒ มาตรา ํ๓ หรือมาตรา ํ๔ ลຌวตกรณี 

  ๏ี อกสาร หลักฐานการประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมลิกหรือกຌเขการชุมนุมสาธารณะ 

  ๐ี อกสาร หลักฐานทีไสดงวาผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามประกาศ฿นขຌอ ๏ี 
 

 ๏.๐.๐ การกระท าทีไจ าป็นตามผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ 

  ฿นระหวางรอค าสัไงศาลตาม ๏.๐.๏ ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ พิจารณา
ด านินการตามผนการดูลการชุมนุมสาธารณะเดຌความจ าป็น หมาะสมกับสถานการณ์ ทัๅงนีๅ พืไอคุຌมครอง
ความสะดวกของประชาชนละคุຌมครองการชุมนุมสาธารณะ 

  ผนหรือนวทางการดูลการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌจຌาพนักงานหลีกลีไยงการ฿ชຌก าลัง ฿นกรณีทีไ
เมอาจหลีกลีไยงการ฿ชຌก าลังเดຌ ฿หຌ฿ชຌก าลังละครืไองมือควบคุมฝูงชนพียงทาทีไจ าป็น 

 

๏.๑ การประกาศพืๅนทีไควบคุม 

 

 ฿นกรณีทีไ ผูຌ ชุมนุมเม ลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสัไงศาลภาย฿นระยะวลาทีไศาลก าหนด            
฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะรายงาน฿หຌศาลทราบกับประกาศก าหนด฿หຌพืๅนทีไบริวณทีไมีการชุมนุม



๒๏ 

 

 

สาธารณะนัๅนละปริมณฑลของพืๅนทีไนัๅนตามควรกกรณีป็นพืๅนทีไควบคุม ิผนวก ๏-๒ี ละประกาศ฿หຌ       
ผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุมภาย฿นระยะวลาทีไก าหนดละหຌามบุคคล฿ดขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌ        
รับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ละ฿หຌรายงานรัฐมนตรีพืไอทราบ ิมาตรา ๎๏ี 
 มืไอจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะเดຌประกาศก าหนดพืๅนทีไควบคุมลຌว฿หຌบุคคลดังตอเปนีๅ 
ป็นผูຌควบคุมสถานการณ์พืไอ฿หຌมีการลิกการชุมนุมตามค าสัไงศาล 

 ํี ผูຌบัญชาการต ารวจนครบาล กรณี฿นขตกรุงทพมหานคร  
 ๎ี ผูຌวาราชการจังหวัด กรณี฿นจังหวัดอืไน  
 ๏ี ผูຌซึไงรัฐมนตรีมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบ 

 

๏.๒ การด านินการ฿หຌลิกการชุมนุมสาธารณะ 

 

 มืไอพຌนระยะวลาทีไประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุม หากมีผูຌชุมนุมอยู฿นพืๅนทีไควบคุมหรือ  
ขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ “฿หຌถือวาผูຌนัๅนกระท า
ความผิดซึไงหนຌา ละ฿หຌผูຌควบคุมสถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์ด านินการ฿หຌ
มีการลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสัไงศาล ดย฿หຌผูຌควบคุมสถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุม
สถานการณ์มีอ านาจ ดังตอเปนีๅ 
  ิํี จับผูຌซึไงอยู฿นพืๅนทีไควบคุมหรือผูຌซึไงขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะ  
  ิ๎ี คຌน ยึด อายัด หรือรืๅอถอนทรัพย์สินทีไ฿ชຌหรือมีเวຌพืไอ฿ชຌ฿นการชุมนุมสาธารณะนัๅน  
  ิ๏ี กระท าการทีไจ าป็นตามผนหรือนวทางการดูลการชุมนุมสาธารณะ 

ตามมาตรา ๎ํ 

  ิ๐ี มีค าสัไงหຌามมิ฿หຌกระท าการ฿ด โ พืไอประยชน์฿นการด านินการ฿หຌมีการลิก 

การชุมนุม ยกตัวอยางชน การหຌาม฿ชຌครืไองขยายสียง หຌามฆษณา ผยพร ชักชวนผูຌชุมนุม หຌามบรรทุกอาวุธ
หรือวัตถุอันตรายตาง โ ป็นตຌน ิผนวก ๏-๓ี 
 

๏.๓ การชุมนุมสาธารณะทีไมีลักษณะรุนรงละกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง 
 

 ฿นกรณีการชุมนุมสาธารณะทีไมีลักษณะรุนรงละอาจป็นอันตรายกชีวิต รางกาย จิต฿จ หรือ
ทรัพย์สินของผูຌอืไนจนกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง ป็นกรณีทีไรงดวนจึงจ าป็นทีไจะตຌอง฿หຌจຌาหนຌาทีไ
ด านินการยุติการชุมนุมนัๅนเดຌ ดยเมตຌองรຌองขอตอศาล พืไอรักษาประยชน์สาธารณะเวຌ ละปกปງองคุຌมครอง
สิทธิสรีภาพละศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ของประชาชน จึงก าหนด฿หຌจຌาหนຌาทีไมีอ านาจ฿นการสัไงยุติการชุมนุม
ละด านินการตาง โ พืไอ฿หຌมีการลิกการชุมนุมสาธารณะ ดยปฏิบัติดังนีๅ 



๒๐ 

 

 

 ๏.๓.ํ การสัไง฿หຌยุติการกระท า  
   ฿นกรณีทีไผูຌชุมนุมกระท าการ฿ด โ ทีไมีลักษณะรุนรงละอาจป็นอันตรายกชีวิต รางกาย 
จิต฿จ หรือทรัพย์สินของผูຌอืไนจนกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ         
มีอ านาจสัไง฿หຌผูຌชุมนุมยุติการกระท านัๅน ดยการประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมยุติการกระท าดังกลาว การประกาศ     
อาจด านินการเดຌดังนีๅ 
  ํี ประกาศยุติการชุมนุมดຌวยวาจา หรืออาจ฿ชຌครืไองขยายสียงทีไมีระดับสียงตามความ
หมาะสม ดยอาจ฿ชຌถຌอยค าเดຌความหมาะสม ยกตัวอยางชน  
   ตามทีไนาย ... ผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะ ิถຌามีี ดยจัดการชุมนุมสาธารณะ บริวณ . .. นัๅน 
ปรากฏวามีผูຌชุมนุมเดຌมีพฤติการณ์ .... อันป็นการฝຆาฝนมาตรา .... หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ.๎๑๑๔ ละ ... ิกฎหมายอืไน โ ถຌามีี อันมีลักษณะรุนรงละอาจป็นอันตรายกชีวิต รางกาย จิต฿จ 
หรือทรัพย์สินของผูຌอืไน กระผม ิยศ-ชืไอ-สกุล-ต าหนงี ฿นฐานะจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ จึงขอ
ประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมยุติการชุมนุม บริวณ .... ภาย฿นวลา ํ๔.์์ น. ของวันทีไ . .. หากผูຌ฿ดฝຆาฝนหรือ           
เมปฏิบัติตาม จะด านินการตามกฎหมายขัๅนดใดขาดตอเป 

   กรณีนีๅกฎหมายก าหนดผูຌชุมนุมทีไเมหในดຌวยกับค าสัไงยืไนค ารຌองคัดคຌานตอศาลพงหรือ     
ศาลจังหวัดทีไมีขตอ านาจหนือสถานทีไทีไมีการชุมนุมสาธารณะนัๅนดยฉพาะ 

  ๎ี ประกาศยุติการชุมนุมดยมีหนังสือปຂดเวຌ฿นทีไลหในเดຌงาย ณ บริวณสถานทีไชุมนุมหรือ
กรณีจ าป็นอาจปຂดเวຌบริวณปริมณฑลการชุมนุมสาธารณะนัๅนเดຌ ิผนวก ๏-๔ี 
  ๏ี ปງายประกาศยุติการชุมนุม ขนาดตามความหมาะสม 

 

 ๏.๓.๎ การประกาศพืๅนทีไควบคุม  
   หากผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามค าสัไงดังกลาวขຌางตຌน ฿หຌจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ
ประกาศก าหนด฿หຌพืๅนทีไบริวณทีไมีการชุมนุมสาธารณะนัๅนละปริมณฑลของพืๅนทีไนัๅนตามควรกกรณีป็นพืๅนทีไ
ควบคุม ละประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุมภาย฿นระยะวลาทีไก าหนดละหຌามบุคคล฿ดขຌาเป฿น
พืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ละ฿หຌรายงานรัฐมนตรีพืไอทราบ 

   ละ฿หຌผูຌบัญชาการต ารวจนครบาล฿นกรุงทพมหานคร ผูຌวาราชการจังหวัด฿นจังหวัดอืไน หรือ
ผูຌซึไงรัฐมนตรีมอบหมาย฿หຌรับผิดชอบป็นผูຌควบคุมสถานการณ์พืไอ฿หຌมีการลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสัไง 
รายละอียดตามขຌอ ๏.๑ ิมาตรา ๎๏ี 
 

 ๏.๓.๏ การด านินการพืไอ฿หຌลิกการชุมนุมสาธารณะ 

   มืไอพຌนระยะวลาทีไประกาศ฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุม หากมีผูຌชุมนุมอยู฿นพืๅนทีไควบคุม
หรือขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ฿หຌถือวาผูຌนัๅนกระท า
ความผิดซึไงหนຌา ละ฿หຌผูຌควบคุมสถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์ด านินการ฿หຌมี



๒๑ 

 

 

การลิกการชุมนุมสาธารณะตามค าสัไงศาล ดย฿หຌผูຌควบคุมสถานการณ์ละผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุม
สถานการณ์ ด านินการตามขຌอ ๏.๒ ิมาตรา ๎๐ี 
 

 ทัๅงนีๅ ฿นทุก โ ขัๅนตอนการปฏิบัติ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองกใบรวบรวมพยานหลักฐานทีไกีไยวขຌอง฿หຌมี
ประสิทธิภาพ พืไอสามารถน าเป฿ชຌ ป็นขຌอมูล฿นทางสืบสวน สอบสวน การด านินการทางคดี ละ
พยานหลักฐาน฿นชัๅนการพิจารณาของศาลเดຌ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด านินการทีไจ าป็น 

ตามผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ  
ตามมติ ครม. ๎๑ ส.ค.๑๔ 

ผนภูมิ 
การดูลการชุมนุมสาธารณะทีไละมิดกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีการชุมนุมสาธารณะ
ทีไละมิดกฎหมาย 

ฝຆาฝนตัๅงตตຌน 

ม.๎ํ ิํี 
ฝຆาฝนภายหลัง 

ม.๎ํ ิ๎ี 

ประกาศ฿หຌลิกการชุมนุม ประกาศ฿หຌกຌเข 

เมลิก    
การชุมนุม 

รຌองขอตอศาลพงหรือศาลจังหวัด 

ลิกการชุมนุม 

ผูຌชุมนุมเมลิกการชุมนุมตามค าสัไงศาล 

รายงาน฿หຌศาลทราบ 

ประกาศก าหนดพืๅนทีไควบคุม  
฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไ/หຌามบุคคล฿ดขຌา 

รายงาน รมต.พืไอทราบ 

กຌเข 

 

เมกຌเข 

 

ชุมนุมปกติ 

ศาลพิจารณาค าขอป็นการดวน 

ศาลมีค าสัไงดยออกค าบังคับ 

จຌาพนักงานบังคับคดีปิดประกาศค าสัไง 
 

ผบช.น./ผจว. ป็นผูຌควบคุมสถานการณ์ 

ด านินการตามอ านาจหนຌาทีไ 
พืไอ฿หຌมีการลิกการชุมนุม 



๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด านินการทีไจ าป็น 

ตามผนการดูลการชุมนุมสาธารณะ  
ตามมติ ครม. ๎๑ ส.ค.๑๔ 

ผนภูมิ 
การดูลการชุมนุมสาธารณะทีไมีลักษณะรนุรงละกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การชุมนุมสาธารณะ      
ทีไมีลักษณะรุนรงละ

อาจปน็อันตรายกชีวิต 
รางกาย จิต฿จหรือ

ทรัพย์สินของผูຌอืไนจนกิด
ความวุนวายขึๅน          

฿นบຌานมือง 

ผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามค าสัไง 
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

ประกาศก าหนดพืๅนทีไควบคุม  
฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไ/หຌามบุคคล฿ดขຌา 

รายงาน รมต.พืไอทราบ 

จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

สัไง฿หຌผูຌชุมนุมยุติการกระท านัๅน 

 

ผบช.น./ผจว. ป็นผูຌควบคุมสถานการณ์ 

ด านินการตามอ านาจหนຌาทีไ 
พืไอ฿หຌมีการลิกการชุมนุม 



๒๔ 

 

 

บททีไ ๐ 

การบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ 

  

 พืไอ฿หຌการปฏิบัติหนຌาทีไตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ป็นเปดຌวยความ
รียบรຌอย สามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌอยางครบถຌวน ละรวดรใว จึงก าหนดการบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ 
ดังนีๅ 
 

๐.ํ การบริหารจัดการ฿นการจຌงการชุมนุมสาธารณะ 

 

 ๐.ํ.ํ ฿หຌทุก สน./สภ. บก. หรือ บช. จัดระบบการรับจຌงการชุมนุมสาธารณะสามารถตรวจสอบ
ละรับจຌงเดຌตลอด ๎๐ ชัไวมง ดยจัดจຌาหนຌาทีไรับ-สง ประสานงานการจຌงการชุมนุมสาธารณะ ละ
ประทับตรารับหนังสือ ลงทะบียนรับหนังสือ฿นหนังสือรับตามระบียบงานสารบรรณ ลຌว฿หຌรีบด านินการ
สนอ หน.สน./สภ. ดยดวน พืไอ฿หຌ หน.สน./สภ. พิจารณา฿หຌลຌวสรใจภาย฿นยีไสิบสีไชัไวมง หากป็นการชุมนุม
สาธารณะตอนืไองหลายพืๅนทีไ฿หຌ หน.สน./สภ. รายงาน฿หຌ ผบก. หรือ ผบช. ทราบตามตกรณี 

 ๐.ํ.๎ ฿หຌทุก สน./สภ. จัดท าผนทีไสถานทีไหຌามการชุมนุม฿นระยะ ํ๑์ ตามมาตรา ๓ หง พ.ร.บ.
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ละอาจประกาศเวຌ฿นบริวณทีไลหในเดຌงายของ สน./สภ. พรຌอมผนทีไ
ดยสังขป ดยอาจประสานงานจຌาหนຌาทีไยธา฿นพืๅนทีไรวมกันท าการวัดระยะตามภูมิศาสตร์฿หຌชัดจนเดຌ 
 ๐.ํ.๏ มืไอผูຌรับจຌง ิหน.สน./สภ.ี เดຌรับจຌงการชุมนุมสาธารณะ฿หຌพิจารณาด านินการเปตาม
อ านาจหนຌาทีไ จัดตัๅงศูนย์ปฏิบัติการสวนหนຌา ิศปก.สน.ี ลຌวรายงานการรับจຌงการชุมนุมสาธารณะ        
ผาน ศปก.ทุกระดับ ดย฿หຌ ศปก.ตร. ติดตาม ควบคุม สัไงการการรักษาความสงบละกຌเขปัญหาตามขัๅนตอน 
กรณี฿ดทีไกฎหมายก าหนด฿หຌป็นอ านาจของ ผบ.ตร. ฿นการประกาศ หรือตงตัๅงจຌาพนักงานอืไนพิไมหรือทน 
฿หຌหนวยสงรืไองผาน ศปก.ตร. พืไอสนอผูຌบังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติตามขัๅนตอนตอเป 

 ๐.ํ.๐ กรณีการชุมนุมสาธารณะ฿ดทีไอาจฝຆาฝนค าสัไ ง หน.คสช.ทีไ ๏/๎๑๑๔ ลง ํ ม.ย.๑๔          
฿หຌ หน.สน./สภ. ละผูຌบังคับบัญชาประสาน กกล.ทหาร ฿นพืๅนทีไอยาง฿กลຌชิด พืไอรวมกันประชาสัมพันธ์ ชีๅจง 
ท าความขຌา฿จ พืไอกຌเขสถานการณ์การชุมนุม฿หຌป็นเปตามจตนารมณ์ของกฎหมายตละฉบับ 

 ๐.ํ.๑ ประสานหนวยงานทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบดยตรงหรือหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับขຌอรียกรຌอง 
สนับสนุน คัดคຌาน หรือสดงความคิดหในของผูຌชุมนุม จัดผูຌทนมารับทราบขຌอทใจจริง จรจา เกลกลีไย หรือ
กຌเขปัญหาบืๅองตຌน ดยมีจຌาหนຌาทีไดูลการชุมนุมสาธารณะป็นผูຌสนับสนุนการปฏิบัติ ละ ฿นตางจังหวัด    
฿หຌรายงาน฿หຌผูຌวาราชการจังหวัดทราบ พืไอขຌามากຌเข ยียวยา รับขຌอรียกรຌองตาง โ ตลอดจนประสาน     
การปฏิบัติหนวยงานตาง โ พืไอรองรับการชุมนุมสาธารณะ อาทิชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน กระทรวง
สาธารณสุข กรมปງองกันละบรรทาสาธารณะภัย กระทรวงคมนาคม สถาบันการพทย์ฉุกฉิน 
กรุงทพมหานคร จังหวัด อ าภอ ต าบล ตามตกรณี ดยอาจพิจารณา฿หຌจัดจຌาหนຌาทีไ พรຌอมบัญชีอุปกรณ์ 



๒๕ 

 

 

ครืไองมือ ประจ า ศปก.สน. พืไอประสานงานละสนับสนุนการปฏิบัติเดຌตามความหมาะสม ละตรียมความ
พรຌอม฿นการออกค าสัไง บรรจุ ตงตัๅงจຌาพนักงาน฿นการชวยหลือจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ เมวา
จะป็น฿นสวนของ ตร. หรือจຌาหนຌาทีไสนับสนุนจากหนวยงานอืไน โ 

 ๐.ํ.๒ ประสานงานหนวยงานประชาสัมพันธ์฿นพืๅนทีไ หรือหนวยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ        
กรมประชาสัมพันธ์ ละกองสารนิทศ ตร. พืไอจัด฿หຌมีการประชาสัมพันธ์การชุมนุมสาธารณะ นะน า      
การปฏิบัติตางโ ตลอดจนสຌนทางการจราจร สຌนทางหลีกลีไยงหรือสຌนทางนะน า ป็นตຌน  
 ๐.ํ.๓ ฿หຌทุกหนวยตรวจสอบละตรียมความพรຌอมของก าลังพล อาวุธ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ฿หຌ
ป็นปัจจุบัน สามารถ฿ชຌการเดຌ ละขຌากຌเขสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะตาง โ เดຌ มืไอเดຌรับการสัไงการ 
ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติการตาง โ ฿หຌมีความสอดคลຌองกับบทบัญญัติของ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ.๎๑๑๔ ดຌวย 

 ๐.ํ.๔ ฿หຌทุกหนวยกใบรวบรวมขຌอมูล สถิติการจຌงการชุมนุมสาธารณะ ตลอดจนอกสารหลักฐานทีไ
กีไยวขຌองทางกฎหมายละคดี พืไอประกอบการพิจารณา฿นสวนทีไกีไยวขຌองตอเป 

 ๐.ํ.๕ รายละอียดการบริหารจัดการ ขัๅนตอนการด านินการตาง โ ฿หຌป็นเปตาม บททีไ ๑ ขัๅนตอน
ปฏิบัติการดูลการชุมนุมสาธารณะ ิขัๅนตอนทีไ ํ ขัๅนตรียมการี ตามผนการดูลการชุมนุมสาธารณะตาม
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ิ ตามมติ ครม. มืไอ ๎๑ ส.ค.๑๔ี 
 

๐.๎ การบริหารจัดการ฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ 

 

 ๐.๎.ํ ฿หຌ ศปก.สน. รายงานรายละอียดของการชุมนุมสาธารณะ สถานการณ์ดຌานการขาว ละ  
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ฿หຌ ศปก.ตร. ทราบ ิผาน ศปก.ทุกระดับี ดังนีๅ 
   ํี หน.สน./สภ. กรณี การชุมนุมภาย฿นพืๅนทีไสถานีต ารวจทีไรับผิดชอบ 

   ๎ี ผบก. กรณี การชุมนุมตอนืไองหลายพืๅนทีไสถานีต ารวจ฿นพืๅนทีไรับผิดชอบ 

   ๏ี ผบช. กรณีการชุมนุมตอนืไองหลายพืๅนทีไกองบังคับการ฿นพืๅนทีไรับผิดชอบ 

   ๐ี ขຌาราชการต ารวจอืไน ฿นกรณีทีไ ผบ.ตร. ตงตัๅง ฿หຌป็นจຌาพนักงานดูลการชุมนุม
สาธารณะ 

   ตามนัยมาตรา ํ๕ หง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ฿หຌจຌาพนักงานดูล       
การชุมนุมสาธารณะพิจารณาบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ อ านวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย 
บรรทาหตุดือดรຌอนร าคาญตามอ านาจหนຌาทีไ พืไอ฿หຌการชุมนุมสาธารณะป็นเปดຌวยความสงบรียบรຌอย กรณี
ทีไจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะขຌางตຌน มีการก าหนดงืไอนเข หรือค าสัไง หรือปຂด/ปรับสຌนทาง
การจราจร฿ดโ ฿หຌ ศปก.สน. รายงาน ศปก.ตร. ิผาน ศปก.  ทุกระดับี ทราบละประสาน฿หຌมีการ
ประชาสัมพันธ์ สถานทีไจัดการชุมนุมสาธารณะ ตลอดจนสຌนทางการจราจร พืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับผลกระทบ
นຌอยทีไสุด 



๓์ 

 

 

 ๐.๎.๎ ประสานงานหนวยงานประชาสัมพันธ์฿นพืๅนทีไ หรือหนวยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ        
กรมประชาสัมพันธ์ ละกองสารนิทศ ตร. พืไอจัด฿หຌมีการประชาสัมพันธ์การชุมนุมสาธารณะ นะน า       
การปฏิบัติตาง โ สຌนทางการจราจร สຌนทางหลีกลีไยงหรือสຌนทางนะน า ป็นตຌน 

 ๐.๎.๏ พิจารณาประสานหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการจัดตัๅงศูนย์รักษาพยาบาล พืไอชวยหลือ     
ปฐมพยาบาล ผูຌชุมนุม ประชาชน หรือจຌาหนຌาทีไ 
 ๐.๎.๐ ตรียมความพรຌอมของครืไองมือควบคุมฝูงชน การบิกจาย การบิกยืม พืไอรองรับการปฏิบัติ
฿นขัๅนตอนตาง โ ตอเป 

 ๐.๎.๑ จัดตรียมพนักงานสอบสวน การกใบรวบรวมพยานหลักฐานจากหนวยงานตาง  โ           
ดยประสานการปฏิบัติตาง โ เวຌบืๅองตຌน พืไอ฿หຌกิดความพรຌอม฿นการปฏิบัติ ตลอดจนการชืไอมตอสัญญาณ
ภาพ สียง หรืออืไน โ พืไอประกอบส านวนคดี 

 ๐.๎.๒ หากมีความจ าป็นตຌองมีการ฿ชຌก าลังนอกหนือจากก าลังพลของ สน./สภ. ฿หຌพิจารณาขอ
สนับสนุนก าลังจาก บก. บช. หรือ ตร. ตามล าดับ ดยประสานการปฏิบัติผาน ศปก. ตละระดับ 

 ๐.๎.๓ รายละอียดการบริหารจัดการ ขัๅนตอนการด านินการตาง โ ฿หຌป็นเปตาม บททีไ ๑ ขัๅนตอน
ปฏิบติัการดูลการชุมนุมสาธารณะ ิขัๅนตอนทีไ ๎ ขัๅนการผชิญหตุ ขัๅนตอนทีไ ๏ ขัๅนการ฿ชຌก าลังขຌาคลีไคลาย
สถานการณ์ ละขัๅนตอนทีไ ๐ ขัๅนการฟ้นฟูี ตามผนการดูลการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติ       
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ิ ตามมติ ครม. มืไอ ๎๑ ส.ค.๑๔ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ํ 

 

 

บททีไ ๑ 

การสอบสวนด านินคดี 

 

 ฿นสวนของนืๅอหา฿นบทนีๅ จะป็นการกลาวถึงนวทางการปฏิบัติละขัๅนตอนตาง โ ฿นการสืบสวน
สอบสวนคดีทีไกีไยวกับการชุมนุมสาธารณะ ทัๅงนีๅดยมีวัตถุประสงค์พืไอท าความขຌา฿จกับจຌาหนຌาทีไต ารวจละ
พนักงานสอบสวน มืไอกิดกรณีมีการชุมนุมสาธารณะกิดขึๅนวาจຌาหนຌาทีไต ารวจละพนักงานสอบสวนควรทีไจะ
ด านินการอยางเร พืไอ฿หຌการท างานของจຌาหนຌาทีไผูຌกีไยวขຌองป็นเปดยถูกตຌองตามกฎหมาย ดยขัๅนตอนละ
กระบวนการตาง โ นัๅน ป็นเปตามกฎหมายภาย฿นของประทศหลักสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลวาดຌวย
สิทธิมนุษยชน ละดยฉพาะอยางยิไงกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิพลมืองละสิทธิทางการมือง          
ทีไประทศเทยเดຌขຌาป็นภาคี ซึไงสอดรับกับหลักการละหตุผลของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ      
พ.ศ.๎๑๑๔ 
 ดยนืๅอหารายละอียดจะบงตามหัวขຌอตาง โ ํํ หัวขຌอ ดยจะริไมตัๅงตการสืบสวน การตงตัๅง
พนักงานสอบสวน การสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน การจับกุม การควบคุมตัวการ  สรุปส านวน     
การสอบสวน การท าความหในทางคดี รวมทัๅงการคุຌมครองพยานละการสืบพยานลวงหนຌา การติดตาม     
ความคืบหนຌาทางคดี ละตาราง บทก าหนดทษส าหรับผูຌฝຆาฝนบทบัญญัติตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ.๎๑๑๔ 
 
๑.ํ การสืบสวนหาขาวละการประมินสถานการณ์ 

 

 การขาวป็นหัว฿จส าคัญตอการปฏิบัติการทางยุทธการ฿นรืไองตาง โ ดยฉพาะการขาวของสันติบาล 
จะตຌองหาขาว ขຌอมูลตาง โ จากหลงขาวทีไชืไอถือเดຌมาสรุป ประมินละท าการวิคราะห์สถานการณ์ของกลุม
ชุมนุม฿หຌหในภาพของ การชุมนุมสาธารณะ ดย฿หຌทราบถึง ผูຌจัดการชุมนุม ขนาดละประมาณจ านวน
ของ ผูຌชุมนุม ผูຌชุมนุมมาจากทีไ฿ดบຌาง มาตรการละวิธีการทีไผูຌชุมนุมจะน ามา฿ชຌ฿นการกดดันละการ
คลืไอนเหวมีอะเรบຌาง จะริไม฿ชຌมืไอ฿ด ทีไ฿ด ละยุทธศาสตร์ส าคัญของผูຌชุมนุมมีอะเรบຌาง ระยะวลาของการ
ชุมนุม การสนับสนุน฿นรืไองอาหาร อุปกรณ์ครืไอง฿ชຌมาจากทีไ฿ด ดยวิธี฿ด มีการจัดระบบอยางเร ผูຌอยู
บืๅองหลัง฿นการสนับสนุนงินคา฿ชຌจายตาง โ การตอบรับของประชาชนละนวรวมทีไจะขຌาชุมนุม ตลอดจน
ครือขายตาง โ ของกลุมผูຌรวมชุมนุม ละสถานการณ์ความรุนรงทีไคาดวาอาจกิดขึๅน ขຌอมูลหลานีๅจะ฿ชຌป็น
ปัจจัย฿นการตัดสิน฿จ การวางผน การปรับยุทธศาสตร์ตาง โ ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไท า฿หຌผูຌบังคับบัญชาสามารถ
ทีไจะสัไงการหนวยปฏิบัติ฿หຌตรียมพรຌอม฿นการทีไจะรับสถานการณ์ดังกลาวเ ดຌถูกตຌองละสามารถทีไจะ
ก าหนดการ฿ชຌมาตรการตาง โ ฿นการรับมือกับสถานการณ์ทีไอาจจะกิดขึๅนหากงานการขาวละการประมิน
สถานการณ์จากขຌอมูลตาง โ ทีไเดຌรับจากขาวคลาดคลืไอนหรือผิดพลาด ยอมสงผลกระทบตอมาตรการละ
ยุทธวิธีตางโ ทีไจะน าผนมาปรับ฿ชຌกับผูຌชุมนุมพืไอ฿หຌเดຌผล อาจท า฿หຌภารกิจเมสามารถบรรลุปງาหมายเดຌ ตถຌา
ขຌอมูลฝຆายขาวครบถຌวนถูกตຌองมนย ากใถือป็นกลเกส าคัญ฿นการปฏิบัติภารกิจพืไอน ามาปรับ฿ชຌด านินคดีกับ    
ผูຌชุมนุมกใสามารถน ากฎหมาย ทีไกีไยวขຌองมาปรับ฿ชຌ฿หຌถูกตຌองกับสถานการณ์นัๅนเดຌอยางหมาะสมชนกัน 
 
 



๓๎ 

 

 

๑.๎ การตงตัๅงพนักงานสอบสวน 

 

 ผูຌบังคับบัญชาจะตຌองพิจารณา฿นบืๅองตຌนวาหตุการณ์ทีไกิดขึๅนพนักงานสอบสวน฿นทຌองทีไสามารถ
ด านินการสอบสวนเดຌอยางมีประสิทธิภาพหรือเม หากหในวากินก าลังละขีดความสามารถทีไพนักงาน
สอบสวนทຌองทีไจะด านินการเดຌอง กใ฿หຌรีบด านินการตงตัๅงพนักงานสอบสวนระดับกองบังคับการ 
กองบัญชาการ หรือส านักงานต ารวจหงชาติ ลຌวตกรณี ป็นพนักงานสอบสวนผูຌรับผิดชอบการสอบสวนด านินคดี 
 ฿นกรณีทีไมีการตงตัๅงพนักงานสืบสวนสอบสวนขึๅนรับผิดชอบคดีดังกลาว ฿หຌหัวหนຌาพนักงาน
สอบสวนรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวกับคดีบืๅองตຌน รียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน รวมถึงพนักงาน
สอบสวนทຌองทีไกิดหตุ ชุดสืบสวน จຌาหนຌาทีไฝຆายวิทยาการ ละจຌาหนຌาทีไฝຆายอืไน  โ ทีไกีไยวขຌอง พืไอก าหนด
นวทางสืบสวนสอบสวนก าหนดประดในการสอบสวน ขຌอกลาวหา บงกลุมพยานหลักฐาน ก าหนดวิธีการ
ติดตามพยานมาสอบปากค า การประสานงานหนวยทีไกีไยวขຌอง บงมอบภารกิจ฿หຌพนักงานสอบสวนปฏิบัติ 
ก าหนดระยะวลาการปฏิบัติ สงของกลางเปตรวจพิสูจน์ละติดตามผลมาประกอบส านวน จัดท าผนผังคดี
ประกอบดຌวยพฤติการณ์หงคดี วันวลาสถานทีไกิดหตุ ผูຌสียหาย ผูຌตຌองหาหรือผูຌตຌองสงสัย วัตถุพยานหรือ
ของกลาง ความชืไอมยงของคดีหรือหตุอืไน  โ ทีไ กีไยวขຌอง จัดท าผนผังสถานทีไกิดหตุ ภาพถาย            
ของหตุการณ์ทีไส าคัญ สถานทีไกีไยวนืไอง พรຌอมทัๅงมอบหมายพนักงานสอบสวนซึไงป็นผูຌรับผิดชอบถือส านวน
การสอบสวนละกใบรวบรวมพยานหลักฐานขຌาสูส านวน นอกจากนีๅควรทีไจะก าหนดตัวบุคคลทีไมีความรอบรูຌ
ละหมาะสม ท าหนຌาทีไสมือนป็นลขา฿นคดีนัๅน ละป็นผูຌทีไรูຌขຌอมูลรายละอียดทัๅงหมด฿นคดี พืไอ฿หຌขຌอมูล
ตอคณะท างาน฿นรืไองตางโ เดຌอยางครบถຌวนสมบูรณ์ พืไอ฿หຌกิดความคลองตัว฿นการท าคดีดังกลาวดຌวย ละ
ควรมีการยกพยานหลักฐานออกป็นกลุม ชน กลุมพยานบุคคล ภาพถาย ผลการตรวจ อกสารอืไน โ ป็นตຌน 
 
๑.๏ สถานทีไส าหรับ฿ชຌ฿นการสอบสวนดยฉพาะ 

 

 สถานทีไส าหรับ฿ชຌ฿นการสอบสวนคดีทีไส าคัญหรือมีการสอบสวนบุคคลจ านวนมากควรทีไจะหาสถานทีไ
เวຌดยฉพาะ ชน หຌองประชุมของ กองบังคับการ. หรือ กองบัญชาการ. ป็นทีไบัญชาการ฿นการสอบสวนคดี 
หรือหัวหนຌาพนักงานสืบสวนสอบสวนอาจก าหนดสถานทีไ฿ดสถานทีไหนึไงพืไอความหมาะสม฿นการสอบสวน 
ทัๅงนีๅพืไอปງองกันมิ฿หຌบุคคลอืไนทีไเมกีไยวขຌองขຌาเป฿นบริวณทีไมีการสอบสวนคดีดังกลาวพืไอความสะดวก฿นการ
สอบสวนปากค าพยาน ผูຌกีไยวขຌองตลอดจนบุคคล ละจะตຌองเม฿หຌผูຌทีไเมมีหนຌาทีไกีไยวขຌองขຌาเป ดยดใดขาด 
ดยฉพาะนักขาวทีไจะเปหาขຌอมูล฿นทางคดีมาสนอขาวอันป็นการปຂดผยรายละอียดของคดี ละควรก าชับ
พนักงานสอบสวนสอบสวนเม฿หຌขาวดยดใดขาดการ฿หຌขาว฿หຌป็นหนຌาทีไของหัวหนຌาพนักงานสืบสวนสอบสวน
ทานัๅน ดังนัๅนหนຌาประตูจึงควรปຂดขຌอความ ลับฉพาะ ละตຌองเม฿หຌคนภายนอกหในความคลืไอนเหวจาก
ประตูดຌานหนຌาจึงควรปຂดทึบเวຌ นอกจากนีๅ  ควรมีการจัดท ารูปถาย หรือภาพถายของกนน าส าคัญ โ            
ทีไกีไยวขຌอง฿นการด านินคดี฿หຌปรากฏ พืไอความสะดวก฿นการสอบสวนปากค าพยานบุคคลมืไอมีการอຌางถึงหรือ
พูดถึงบุคคลดังกลาว พืไอ฿หຌพนักงานสอบสวนรวมสอบสวนเดຌนึกภาพถึงบุคคลทีไถูกกลาวถึงละ฿หຌพยานดูวา
ป็นคนดียวกันกับทีไ฿หຌการถึงเวຌหรือเม อยางเร พืไอ฿หຌกิดความชัดจน฿นการสอบสวน พรຌอมทัๅงจัดตรียม
อุปกรณ์ครืไองมือตาง โ ทีไจ าป็น ชน ครืไองถายอกสาร ครืไองปริๅนตอร์ ทีไมีความรใว กระดาษถายอกสาร 
ละอุปกรณ์฿นการท างานทุกอยางเวຌ฿หຌพรຌอม฿นการท างาน 
 



๓๏ 

 

 

๑.๐ การรวบรวมพยานหลักฐานตาง โ 

 

 นวทางปฏิบัติทีไผานมามีขัๅนตอนตาง โ ดังนีๅ 
             ๑.๐.ํ ฿นขตพืๅนทีไทีไมี การชุมนุมสาธารณะ กิดขึๅนจะตຌองตรียมพรຌอม฿นรืไองการบันทึกทป  
ค าปราศรัย มีการจัดท าภาพนิไง ภาพคลืไอนเหวของการชุมนุมสาธารณะตาง โ ละ฿หຌจัดตัๅงงบประมาณจัดซืๅอ
อุปกรณ์ละครืไองมือทีไกีไยวขຌองเวຌดยฉพาะ฿นผนการจายงบประมาณดຌวย พืไอ฿หຌสามารถปฏิบัติภารกิจเดຌ
พียงพอ ละควรมีการส ารวจครืไองมือละอุปกรณ์เวຌ฿หຌพรຌอมส ารับภารกิจดังกลาว  พรຌอมทัๅง฿หຌจัดจຌาหนຌาทีไ
ผูຌมีความรูຌความช านาญ฿นการจัดกใบ รวบรวม ขຌอมูลบันทึกทป ค าปราศรัย ภาพนิไง ภาพคลืไอนเหวของการ
ชุมนุมสาธารณะเวຌป็นหลักฐานทุกครัๅง ฿นกรณีทีไมีการชุมนุมฝຆาฝน พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.
๎๑๑๔ ตจຌาหนຌาทีไต ารวจเมอาจด านินการจับกุม฿นขณะทีไกระท าความผิดซึไงหนຌาเดຌ พราะอาจกิดความ
วุนวายหรือการจลาจรขึๅนนัๅน ฿หຌจัดจຌาหนຌาทีไผูຌมีทักษะ ความช านาญ฿นการบันทึกทปค าปราศรัยละถายภาพ
ดังกลาวเวຌพืไอป็นหลักฐานประกอบการด านินคดี ละเมควรปลีไยนหนຌาทีไต฿หຌมอบหมายภารกิจป็นการ
ฉพาะตัว มืไอมีการบันทึกทปค าปราศรัยเวຌลຌว หาก฿นภายหลังปรากฏวาค าปราศรัยของกนน าผูຌชุมนุมมีการ
กระท าทีไขຌาองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฿หຌน าขຌอมูลดังกลาวนัๅนมาป็นพยานหลักฐาน฿น
การสอบสวนด านินคดีกับบุคคลนัๅน 
 ๑.๐.๎ ขอหลักฐานภาพถายหตุการณ์ส าคัญการชุมนุมสาธารณะหรือหตุการณ์การกระท าผิดของ  
ผูຌชุมนุมตลอดถึงบุคคลอืไนทีไรวมกระท าความผิด฿นหตุการณ์ตาง โ ทีไกิดขึๅนจากสืไอมวลชนตาง โ ทีไพรภาพ
มาป็นหลักฐานพืไอ฿หຌทราบวากนน าละผูຌทีไรวมกระท าผิดป็นผูຌ฿ดบຌาง พืไอ฿ชຌป็นพยานหลักฐาน฿นการรຌอง
ขอตอศาลพืไอออกหมายจับละติดตามจับกุมตัวผูຌกระท าความผิดมาด านินคดีดยรใว 
 ๑.๐.๏ จัดชุดท างานพืไอถอดทปค าปราศรัยของผูຌชุมนุม฿หຌเดຌผลค าปราศรัยดยรใ วลຌวสงผลการ
ถอดทป฿หຌชุดวิคราะห์ค าปราศรัยทีไตงตัๅงขึๅนดยผูຌทีไมีความรูຌความสามารถ฿นทางกฎหมาย รวมกันวิคราะห์
วาค าปราศรัยดังกลาวขຌาขายป็นความผิดฐาน฿ด ตามกฎหมาย฿ด พืไอน าเปสูการรวบรวมพยานหลักฐาน฿น
การด านินคดีกับบุคคลดังกลาวตามฐานความผิดทีไกระท าความผิดตอเป ฿นสวนของ กองบัญชาการ/ภาค อาจ
ตຌองตัๅงคณะท างานส าหรับถอดทปค าปราศรัยของกลุมผูຌชุมนุมขึๅน พืไอถอดทปค าปราศรัยดังกลาว฿หຌสรใจสิๅน
ดยรใวพราะ฿นทางปฏิบัติทีไผานมาบุคคลทีไถูกพาดพิงถึง มักตຌองการหลักฐานค าปราศรัยจากการถอดทป
ดังกลาว จึงขอ฿หຌระมัดระวัง฿นกรณีทีไมีการปราศรัยของผูຌชุมนุมทีไพาดพิงถึงบุคคลส าคัญหรือผูຌบังคับบัญชา
ระดับตาง฿นส านักงานต ารวจหงชาติ หากมีการชุมนุมสาธารณะอยางตอนืไองติดตอกันหลายวัน ฿หຌจัดชุด
จຌาหนຌาทีไถอดทปค าปราศรัยดยผลัดปลีไยนกันท าหนຌาทีไ ฿นจ านวนทีไพียงพอ ละ฿หຌจัดระบบ฿หຌชัดจนวา
จຌาหนຌาทีไคน฿ดถอดทป฿นชวงวลา฿ด วันทีไ ทาเร นืไองจากจຌาหนຌาทีไผูຌถอดทปค าปราศรัยจะตຌองถูก
สอบปากค าป็นพยานประกอบคดี฿นคดีนัๅน นอกจากนีๅ฿หຌฝຆายสืบสวนเปท าการตรวจสอบ ิควรมีการตรวจสอบ
ทางทะบียนราษฎร์ดຌวยี ชืไอ นามสกุล ละจัดหารูปถายทัๅงปัจจุบัน ละตามบัตรประจ าตัวประชาชนของกน
น าผูຌชุมนุม หรือผูຌทีไปราศรัยมาจัดท าเวຌทีไบอร์ดพืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไชุดถอดทปค าปราศรัยเดຌทราบวาชืไอ นามสกุล 
ละผูຌทีไปราศรัยคือผูຌ฿ด ชืไอนามสกุล฿ด 
 ิ฿นกรณีการถอดทปค าปราศรัยของผูຌชุมนุมนีๅ คยมีกรณีศึกษาทีไพนักงานอัยการเดຌขอ฿หຌท าการ
สอบสวนพิไมติม ดย฿หຌท าการถอดทปค าปราศรัยของผูຌชุมนุม฿นหตุการณ์ชุมนุมตละวัน พืไอน าเป
ประกอบการสัไงคดีี 



๓๐ 

 

 

 ๑.๐.๐ มืไอเดຌจัดท าบันทึกทปค าปราศรัยละภาพนิไง ภาพคลืไอนเหวของการชุมนุมสาธารณะเวຌ
ป็นหลักฐานพรຌอมทัๅงท าบันทึกถอดทปค าปราศรัยลຌว ฿หຌพิจารณาวาการกระท าดังกลาวของผูຌชุมนุม
สาธารณะขຌาขายป็นความผิดอาญาฐาน฿ด ลຌว฿หຌหนวยด านินการเปตามอ านาจหนຌาทีไ ลຌวส านาหลักฐาน
การถอดทปค าปราศรัยของผูຌชุมนุมดังกลาวสงเปยังส านักงานต ารวจหงชาติ. ิผาน ส านักงานกฎหมายละ
คดีี ภาย฿น ๓ วัน พืไอ฿หຌคณะท างานของส านักงานกฎหมายละคดี. พิจารณาศึกษาละสนอความหในตอ
ผูຌบงัคับบัญชาอีกสวนหนึไง 
 ๑.๐.๑ กรณีทีไผูຌควบคุมก าลังน าก าลังจຌาหนຌาทีไต ารวจเปท าการผลัดปลีไยนก าลังพลชุดดิมทีไปฏิบัติ
หนຌาทีไอยู฿นพืๅนทีไทีไมีการชุมนุม ต฿นระหวางทีไดินทางน าก าลังเปสับปลีไยนเดຌถูกผูຌชุมนุมขຌาขัดขวาง หรือ      
฿ชຌรถยนต์จอดขวางสຌนทางการเปปฏิบัติหนຌาทีไตามกฎหมายของจຌาหนຌาทีไต ารวจ หากจຌาหนຌาทีไต ารวจมีก าลัง
พียงพอละสามารถผลักดัน฿หຌผูຌชุมนุมยอมถอยละอยู฿นวิสัยทีไสามารถจับกุมผูຌทีไขัดขวางการปฏิบัติหนຌาทีไตาม
กฎหมายของจຌาหนຌาทีไต ารวจเดຌ ฿หຌจับกุมด านินคดีทันที วຌนตกรณีอยู฿นวิสัยทีไเมอาจตຌานการขัดขวางหรือ
กรงวาหากขຌาจับกุมลຌวจะกิดความวุนวายหรือการจลาจลขึๅนเดຌ หลังหตุการณ์ผานพຌนเป฿หຌถือป็นหลัก
ปฏิบัติวาผูຌทีไควบคุมก าลังจะตຌองเปจຌงความรຌองทุกข์฿หຌด านินคดีกับผูຌกระท าความผิดทุกราย  มิ฿หຌปลอย฿หຌ
หตุการณ์กระท าความผิดดังกลาวผานพຌนเปดยทีไจຌาหนຌาทีไต ารวจมิเดຌด านินการ฿หຌป็นเปตามกฎหมายทัๅงทีไ
พบการกระท าความผิด 
 

๑.๑ การสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลทีไตຌองสงสัยหรือผูຌตຌองหาตามหมายจับของศาล 

 

 มืไอมีการตงตัๅงพนักงานสืบสวน฿นคดีส าคัญ฿นระดับส านักงานต ารวจหงชาติ กองบัญชาการ/ภาค 
ดยระดมจຌาหนຌาทีไต ารวจฝຆายสืบสวนทีไมีขีดความสามารถ ทักษะละความช านาญดยฉพาะ฿นดຌานการ
สืบสวน หาขาว การติดตามหลงทีไพักพิงของผูຌกระท าความผิดดยการประสานงาน฿นดຌานการขาวกับหนวยทีไ
กีไยวขຌอง พืไอติดตามจับกุมบุคคลทีไตຌองสงสัยหรือผูຌตຌองหาตามหมายจับของศาล฿นตละคดีมาด านินคดี฿หຌเดຌ
ดยรใว ดยกระท า฿นลักษณะชิงรุกอยางจริงจังละตอนืไองควบคูเปกับการประมินสถานการณ์ บรรยากาศ
ความตึงครียดฝຆายผูຌชุมนุมพรຌอมกับมีการประชาสัมพันธ์ผลการจับกุม฿หຌทราบทางสืไอตาง โ หรือผานทาง
ฆษกส านักงานต ารวจหงชาติ พืไอถลงผลการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไต ารวจ฿หຌทราบทุกระยะ อยางป็น
รูปธรรม 
 
๑.๒ การจับกุมละควบคุมตัว 

 

 มืไอปรากฏจากการสอบสวนวาผูຌ฿ดป็นผูຌกระท าความผิดอาญา ละป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา พนักงานสอบสวนด านินการຌองขอตอศาลออกหมายจับละด านินการจับกุมตัวมาด านินคดี
หรือรับมอบตัวผูຌตຌองหา฿นกรณีผูຌตຌองหาขຌามอบตัว ฿นขัๅนตอนนีๅจะตຌองมีการวางผนประสานหนวยก าลัง    
พืไอจัดก าลังจຌาหนຌาทีไต ารวจควบคุมผูຌตຌองหา ยานพาหนะ ขบวนคุຌมกัน฿นการน าตัวผูຌตຌองหาดินทางเปสถานทีไ
ควบคุมหรือเปศาล พราะอาจกิดหตุชิงตัวผูຌตຌองหา หรือหตุรຌายอืไนขึๅนเดຌ ส าหรับสถานทีไควบคุมตຌองพิจารณา
ตามความหมาะสมกับสถานการณ์ดยกรณีดังกลาวมีก าหนดเวຌตามประมวลต ารวจกีไยวกับคดี ลักษณะ ๒  
บททีไ ๎ ขຌอ ํ๏๕ วาการควบคุมผูຌจับเวຌทีไสถานีต ารวจนัๅน ตามปกติ฿หຌควบคุมเวຌ฿นหຌองควบคุม หากผูຌตຌองถูก



๓๑ 

 

 

ควบคุมมีมากเมสามารถจะน าตัวขຌาควบคุม฿นหຌองควบคุมเดຌทัๅงหมด หรือมีหตุจ าป็นอยางอืไน ชน ผูຌตຌองหา
หญิง ละเมมีหຌองควบคุมทีไจัดเวຌดยฉพาะ ป็นตຌน ฿หຌนายต ารวจผูຌป็นหัวหนຌาผูຌรับผิดชอบ 
 ฿นสถานีต ารวจหงนัๅน จัดสถานทีไควบคุมขึๅนป็นพิศษฉพาะคราวเดຌ ฉะนัๅน฿นกรณีมีการจับกุม
ผูຌกระท าผิดกีไยวกับสถานการณ์ความเมสงบ หากหในวาจะควบคุมตัวผูຌนัๅนเวຌทีไสถานีต ารวจป็นการ            
เมปลอดภัยกใสามารถน าเปควบคุม฿นสถานทีไอืไนทีไหในวามีความปลอดภัยเดຌ ดย฿หຌป็นดุลยพินิจของหัวหนຌา
พนักงานสอบสวน 
 
๑.๓ สถานทีไควบคุมตัวกรณีป็นการควบคุมตัวผูຌถูกจับหรือผูຌตຌองหา  
      ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

 ๑.๓.ํ การควบคุมตัวผูຌถูกจับ มีก าหนดเวຌตามประมวลระบียบต ารวจกีไยวกับคดี ลักษณะ ๒     
การควบคุมตัว บททีไ ๎ การควบคุมตัวผูຌถูกจับเวຌทีไสถานีต ารวจ ขຌอ ํ๏๕ วรรครก ก าหนดวา การควบคุมตัว 
ผูຌถูกจับเวຌทีไสถานีต ารวจนัๅน ตามปกติ฿หຌควบคุมเวຌ฿นหຌองควบคุม ละวรรคสอง ก าหนดวา หากผูຌตຌองถูกควบคุมมีมาก
เมสามารถจะน าตัวขຌาควบคุม฿นหຌองควบคุมเดຌทัๅงหมด หรือมีหตุจ าป็นอยางอืไน ชน ผูຌตຌองหาป็นหญิง ละ
เมมีหຌองควบคุมซึไงจัดเวຌดยฉพาะป็นตຌน ฿หຌนายต ารวจทีไป็นหัวหนຌาผูຌรับผิดชอบ฿นสถานีต า รวจหงนัๅน     
จัดสถานทีไควบคุมขึๅนป็นพิศษป็นการฉพาะคราวเดຌ หในวาการควบคุมผูຌถูกจับ฿นอ านาจของพนักงาน
สอบสวนกอนน าตัวผูຌตຌองหาเปผัดฟງองฝากขังตอศาล ตามระบียบก าหนด฿หຌควบคุมเวຌ฿นหຌองควบคุมสถานี
ต ารวจ ตหากมีความจ าป็นเมสามารถน าตัวขຌาควบคุม฿นหຌองควบคุมเดຌ กใ฿หຌนายต ารวจทีไป็นหัวหนຌา
ผูຌรับผิดชอบจัดสถานทีไควบคุมขึๅนป็นพิศษป็นการฉพาะคราวเดຌ ชน ส านักงานต ารวจหงชาติ อาจ
ก าหนด฿หຌ กองบังคับการต ารวจตระวนชายดน ภาค ํ ป็นทีไควบคุมผูຌถูกจับ฿นกรณีการชุมนุมทางการมือง
ของกลุมผูຌชุมนุม ซึไงสามารถด านินการเดຌ ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับหตุผลละความจ าป็นตลอดจนสถานการณ์ทีไกิดขึๅน
ดຌวย 
 ๑.๓.๎ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๕/ํ วรรครก บัญญัติว า     
฿นกรณีทีไมีหตุจ าป็นระหวางสอบสวนหรือพิจารณา มืไอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ผูຌบัญชาการ
รือนจ า หรือจຌาพนักงานผูຌมีหนຌาทีไจัดการตามหมายขังรຌองขอ หรือมืไอศาลหในสมควรศาลจะสัไง฿หຌขังผูຌตຌองหา
หรือจ าลยเวຌ฿นสถานทีไอืไนตามทีไบุคคลดังกลาวรຌองขอ หรือตามทีไศาลหในควรนอกจากรือจ ากใเดຌ ดย฿หຌอยู฿น
ความควบคุมของผูຌรຌองขอ หรือจຌาพนักงานทีไศาลก าหนด ฿นการนีๅศาลจะก าหนดระยะวลาทีไศาลหในสมควรกใเดຌ ละ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเดຌออกกฎกระทรวง ก าหนดสถานทีไอืไนทีไ฿ชຌ฿นการขัง จ าคุก หรือควบคุมตัว
ผูຌตຌองหา จ าลย หรือผูຌซึไงตຌองจ าคุกตามค าพิพากษาถึงทีไสุด พ.ศ.๎๑๑๎ ดยก าหนด฿หຌป็นอ านาจของ
ปลัดกระทรวงยุติธรรมทีไจะก าหนด฿หຌสถานทีไ฿ด ป็นสถานทีไขัง ซึไงจะตຌองประสานงานกับจຌาหนຌาทีไ            
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ดຌวย ฿นกรณีทีไ จะขอ฿หຌก าหนดสถานทีไขังตามกฎกระทรวงขຌางตຌน            
จะตຌองมีหนังสือถึงปลัดกระทรวงยุติธรรมพืไอขอ฿หຌประกาศสถานทีไขัง ดยจะตຌองมีรายละอียดประกอบการพิจารณา 
เดຌก ผนทีไสดงอาณาขตสถานทีไขัง ละบัญชีรายชืไอจຌาหนຌาทีไต ารวจทีไปฏิบัติหนຌาทีไป็นผูຌควบคุมพิศษ    
พืไอปฏิบัติหนຌาทีไควบคุมผูຌตຌองหา ซึไงอาจจะก าหนด฿หຌ กองบังคับการต ารวจตระวนชายดน ภาค ํ            
ป็นสถานทีไขัง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๕/ํ กใเดຌ ดย฿หຌ กองบังคับการต ารวจ
ตระวนชายดน ภาค ํ จัดท าผนทีไสดงอาณาขตสถานทีไขัง พรຌอมจัดท าบัญชีรายชืไอขຌาราชการต ารวจ      



๓๒ 

 

 

ทีไจะปฏิบัติหนຌาทีไป็นผูຌควบคุมพิศษ สนอมายังส านักงานต ารวจหงชาติ พืไอส านักงานต ารวจหงชาติ            
จะเดຌประมวลรืไองจຌง฿หຌกระทรวงยุติธรรมพิจารณาประกาศป็นสถานทีไขัง ตอเป 
 ๑.๓.๏ กรณีผูຌตຌองหาเม฿ชผูຌถูกจับละยังเมเดຌมีการออกหมายจับ มืไอเดຌมีการจຌงขຌอหาลຌว         
ตพนักงานสอบสวนหในวามีหตุทีไจะออกหมายขังผูຌนัๅนเดຌตามมาตรา ๓ํ หงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พนักงานสอบสวนมีอ านาจสัไง฿หຌผูຌตຌองหาเปศาลพืไอขอออกหมายขังดยทันที ตถຌาขณะนัๅนป็น
วลาทีไศาลปຂดหรือ฿กลຌจะปຂดท าการ฿หຌพนักงานสอบสวนสัไง฿หຌผูຌตຌองหาเปศาล฿นอกาสรกทีไศาลปຂดท าการ 
กรณีชนวานีๅ฿หຌน ามาตรา ๔๓ หงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มา฿ชຌบังคับกการพิจารณาออก
หมายขังดยอนุลม หากผูຌตຌองหาเมปฏิบัติตามค าสัไงของพนักงานสอบสวนดังกลาว ฿หຌพนักงานสอบสวนมี
อ านาจจับผูຌตຌองหานัๅนเดຌ ดยถือวาป็นกรณีจ าป็นรงดวนทีไจะจับผูຌตຌองหาเดຌดยเมมีหมายจับ ละมีอ านาจ
ปลอยชัไวคราวหรือควบคุมตัวผูຌตຌองหานัๅนเวຌ 
   
๑.๔ การสรุปส านวนการสอบสวนละการท าความหในทางคดี 

 

 นืไองจากคดีทีไกีไยวขຌองกับการชุมนุมทางการมืองถือป็นคดีนยบายส าคัญประภทหนึไง ซึไงทาง
ฝຆายรัฐบาล฿หຌความสน฿จละรงรัดติดตามผลคดีอยางตอนืไอง ดังนัๅนผูຌบังคับบัญชา฿นตละระดับชัๅนของ
พนักงานสอบสวน ควรทีไจะจัดท าบัญชีคดีดังกลาวเวຌพืไอตรวจสอบ ควบคุมละรงรัดติดตามผลการสอบสวน
ด านินคดีดังกลาวอยางตอนืไองป็นกรณีพิศษ เมควรปลอย฿หຌคดีดังกลาวนิไนนานหรือลาชຌาดย฿ชหตุ ดังนัๅน
จะตຌองรีบรงรัดสอบสวนคดีดังกลาว฿หຌสรใจสิๅนเปดยรใว คดีหลานีๅมืไอมีการรับค ารຌองทุกข์เวຌท าการสอบสวน
เปเดຌระยะหนึไงลຌว ส านักงานต ารวจหงชาติจะตຌองขอทราบผลการสอบสวนด านินคดีจากหนวย               
ทีไมีคดีกิดขึๅนของตละ กองบัญชาการ/ภาค ดยคดี฿ดหในวาการสอบสวนสรใจสิๅนลຌว หัวหนຌาพนักงาน
สอบสวนด านินการประชุมสรุปผลการสอบสวนมีความหในทางคดีละจัดท ารายงานการสอบสวน ส าหรับคดี
ความผิดกีไยวกับความมัไนคงของรัฐ การสัไงคดีอยู฿นอ านาจผูຌบัญชาการต ารวจหงชาติ ตามขຌอบังคับ
กระทรวงมหาดเทยวาดຌวยระบียบการด านินคดีอาญา พ.ศ. ๎๑๎๏ ละทีไกຌเขพิไมติม ขຌอ ๕ ละประมวล
ระบียบการต ารวจกีไยวกับคดี ลักษณะ ๔ บททีไ  ๎ขຌอ ๎ ๓๔ 
 
๑.๕ การคุຌมครองพยานละการสืบพยานเวຌลวงหนຌา 

 

 การของการคุຌมครองพยานนัๅน ป็นกรณีทีไมีความส าคัญป็นอยางยิไงนืไองจากมีความกีไยวพันกับการ
พิสูจน์ขຌอทใจจริง฿นทางคดี จึงป็นหนຌาทีไของพนักงานสอบสวนละจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองทีไจะตຌอง฿หຌ ความ
คุຌมครองพยาน ทัๅงนีๅ฿นสวนทีไกีไยวกับการคุຌมครองพยานนัๅน฿หຌปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
คุຌมครองพยาน฿นคดีอาญา พ.ศ.๎๑๐๒ 
 นอกจากนีๅ ฿นสวนของการสืบพยานลวงหนຌาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานัๅน มีกรณีทีไ
กีไยวขຌองกับพนักงานสอบสวนอยู ๐ กรณี คือ 
 ๑.๕.ํ การสืบพยานลวงหนຌากอนฟງองคดีตอศาลตาม มาตรา ๎๏๓ ทวิ ซึไงป็นกรณีทีไมีหตุ     
อันควรชืไอเดຌวาพยานบุคคลจะดินทางออกเปนอกราชอาณาจักร เมมีทีไอยูป็นหลักหลง หรือป็นบุคคลมีถิไน
ทีไอยูหางเกลจากศาลทีไพิจารณาคดี หรือมีหตุอันควรชืไอวาจะมีการยุ งหยิงกับพยานเมวาดยทางตรงหรือ



๓๓ 

 

 

ทางอຌอม หรือมีหตุจ าป็นอืไนอันป็นการยกกการน าพยานนัๅนมาสืบ฿นภายหนຌา พนักงานสอบสวนอาจรຌองขอ
ตอพนักงานอัยการ ฿หຌยืไนค ารຌองตอศาลพืไอสืบพยานลวงหนຌากอนฟງองคดีกใเดຌ 
 ๑.๕.๎ การสืบพยานลวงหนຌาหลังฟງองคดีตอศาล ตกอนถึงก าหนดวันนัดสืบพยาน ตามมาตรา 
ํ๓๏/๎ วรรคสอง฿นกรณีจ าป็นพืไอประยชน์หงความยุติธรรม มืไอศาลหในสมควรหรือคูความฝຆายหนึไงฝຆาย
฿ดรຌองขอ ศาลจะมีค าสัไง฿หຌสืบพยานหลักฐานทีไกีไยวกับประดในส าคัญ฿นคดีเวຌลวงหนຌากอนถึงก าหนดวันนัด
สืบพยานกใเดຌ 
 ๑.๕.๏ การสืบพยานลวงหนຌาหลังฟງองคดี ตกอนถึงก าหนดวันสืบพยาน ตาม มาตรา ๑๑/ํ ฿นคดี
ทีไพนักงานอัยการป็นจทก์ ถຌาศาลมีค าสัไง฿หຌออกหมายรียกพยานจทก์ ดยมิเดຌก าหนดวิธีการสงเวຌ           
฿หຌพนักงานอัยการมีหนຌาทีได านินการ฿หຌหัวหนຌาพนักงานสอบสวนหงทຌองทีไทีไป็นผูຌจัดสงหมายรียกกพยาน
ละติดตามพยานจทก์มาศาลตามก าหนดนัดลຌวจຌงผลการสงหมายรียกเปยังศาลละพนักงานอัยการดยรใว
หากปรากฏวา  พยานจทก์มีหตุขัดขຌองเมอาจมาศาลเดຌหรือกรงวาจะป็นการยากทีไจะน าพยานนัๅนมาสืบ
ตามทีไศาลนัดเวຌ กใ฿หຌพนักงานอัยการขอ฿หຌศาลสืบพยานนัๅนเวຌลวงหนຌาตามมาตรา ํ๓๏/๎ วรรคสอง 
 ๑.๕.๐ การสืบพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ลวงหนຌากอนฟງองคดี มาตรา ๎๐๐/ํ วรรคสาม     
฿นกรณีทีไพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์฿หຌหในถึงขຌอทใจจริงทีไอาจท า฿หຌศาลวินิจฉัยชีๅขาดคดีเดຌ 
ดยเมตຌองสืบพยานหลักฐานอืไนอีก หรือมีหตุอันควรชืไอเดຌ วาหากมีการนินชຌากวาจะน าพยานหลักฐาน        
ทางวิทยาศาสตร์อันส าคัญมาสืบ฿นภายหนຌา พยานหลักฐานนัๅนจะสูญสียเปหรือยากกการตรวจพิสูจน์           
มืไอคูความฝຆาย฿ดฝຆายหนึไงรຌองขอหรือมืไอศาลหในสมควร ศาลอาจสัไง฿หຌท าการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
ตามความ฿นวรรคหนึไ งละวรรคสองเดຌ ทันทีดยเมจ าตຌองรอ฿หຌถึ งก าหนดวัน สืบพยานตามปกติ                 
ทัๅงนีๅ ฿หຌน าบทบัญญัติ฿นมาตรา ๎๏๓ ทวิ มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 
 ซึไงตามบทบัญญัติดังกลาวป็นชองทางทีไปຂดกวຌางมากขึๅน฿นการน าตัวพยานเปบิกความตอศาล
ประกอบการด านินคดี 
 
๑.ํ์ การติดตามความคืบหนຌาคดี 

 

 มืไอสงส านวน฿หຌพนักงานอัยการลຌว พนักงานสอบสวนมีหนຌาทีไประสานงานกับพนักงานอัยการ    
พืไอติดตามผลการสัไงคดีชัๅนพนักงานอัยการ กรณีทีไพนักงานอัยการมีค าสัไงฟງองกใตຌองติดตามผลการพิจารณาคดี
฿นชัๅนศาล พืไอทราบวันนัดสืบพยานละติดตามพยานเปบิกความตอศาล หากมีปัญหาขຌอขัดขຌอง฿นการ
ด านินคดี฿หຌรายงานผูຌบังคับบัญชาพืไอกຌเข฿หຌการด านินคดีป็นเปดຌวยความรียบรຌอย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

 

๑.ํํ ตาราง บทก าหนดทษส าหรับผูຌฝຆาฝนบทบัญญัติตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ 
 

ล าดับ ผูຌกระท าความผิดละลักษณะความผิด อัตราทษ หมายหตุ 

ํ. จัดการชุมนุมสาธารณะ฿นสถานทีไหຌามตามมาตรา ๓ 
 

จ าคุกเมกินหกดือน หรือ ปรับเม
กินหนึไ งหมืไนบาท หรือ ทัๅ งจ า    
ทัๅงปรับ ิมาตรา ๎๓ี 

 

๎. การชุมนุมสาธารณะทีไ กีดขวางทางขຌาออก หรือ
รบกวนการปฏิบัติงาน หรือการ฿ชຌบริการ สถานทีไ
ตามมาตรา ๔ 

จ าคุกเมกินหกดือน หรือ ปรับเม
กินหนึไ งหมืไนบาท หรือ ทัๅ งจ า    
ทัๅงปรับ ิมาตรา ๎๓ี 

 

๏. 
 

ผูຌ฿ดประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ฿หຌจຌงการ
ชุมนุมตอผูຌรับจຌงกอนริไมการชุมนุมเมนຌอยกวา
ยีไสิบสีไชัไวมง ิมาตรา ํ์ วรรคหนึไงี 

ป รั บ เ ม  กิ น ห นึไ ง ห มืไ น บ า ท   
ิมาตรา ๎๔ี 
 

 

๐. ฿หຌ ผูຌประสง ค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ซึไ งเม
สามารถจຌงการชุมนุมเดຌภาย฿นก าหนดวลาตาม
มาตราํ์จຌงการชุมนุมพรຌอมค าขอผอนผัน
ก าหนด  วลา ดัง กล า วต อ ผูຌ บั ง คับการต า ร ว จ
ผูຌรับผิดชอบพืๅนทีไ฿นกรุงทพมหานครหรือผูຌบังคับ
การต ารวจภูธรจังหวัด฿นจังหวัดอืไนลຌวตกรณี กอน
ริไมการชุมนุม ิมาตรา ํ๎ วรรคหนึไงี 

ปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท 
ิมาตรา ๎๔ี 

฿หຌ น า คว าม ฿น
ม า ต ร า  ํ ์ 
วรรคสาม มา฿ชຌ
กั บการจຌ ง ฿น
ก ร ณี นีๅ  ด ย
อนุลม 

๑. ฿นกรณี ทีไ ผูຌ จัดการ ชุมนุม มิ เดຌจຌ งว าจะมี การ
ดินขบวนหรือคลืไอนยຌายผูຌชุมนุมจะดินขบวนหรือ
คลืไอนยຌายการชุมนุมเดຌตอมืไอเดຌจຌงลวงหนຌาตอ
หัวหนຌาสถานีต ารวจซึไงมีหนຌาทีไรับผิดชอบดูลการ
ชุมนุมสาธารณะนัๅนิมาตรา ํ๓ี 

ปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท 
ิมาตรา ๎๔ี 

 
 

๒. ผูຌ ชุมนุมตຌอ ง  ลิกการ ชุมนุมสาธารณะ ภาย฿น
ระยะวลาทีไผูຌจัดการชุมนุมเดຌจຌงเวຌตอผูຌรับจຌง 
ิมาตรา ํ๔ วรรคหนึไงี 

ปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท 
ิมาตรา ๎๔ี 

 

๓. ผูຌ฿ดฝຆาฝนค าสัไงหຌามชุมนุม หรือจัดการชุมนุมระหวาง
มีค าสัไงหຌามชุมนุมตาม มาตราํํ          

จ าคุกเมกินหกดือน หรือปรับเม
กินหนึไงหมืไนบาทหรือทัๅงจ า ทัๅง
ปรับ ิมาตรา ๎๕ี 

฿ น ร ะ ห ว า ง มี
ค าสัไงหຌามชุมนุม
ก า ร อุ ท ธ ร ณ์ 
 ละ พิ จ า ร ณ า
วินิจฉัยอุทธรณ์
฿หຌงดการชุมนุม 

สาธารณะ 
๔. 
 

ผูຌจัดการชุมนุมผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามมาตรา ํ๑ ิํี ิ๎ี
หรือ ิ๏ี หรือผูຌชุมนุมผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามมาตรา ํ๒ 
ิํี หรือ ิ๎ี ิมาตรา ๏์ี 

ป รั บ เ ม  กิ น ห นึไ ง ห มืไ น บ า ท   
ิมาตรา ๏์ี 

มาตรา นีๅ อาผิด
กับผูຌจัดการชุมนุม
ละผูຌชุมนุม 



๓๕ 

 

 

ล าดับ ผูຌกระท าความผิดละลักษณะความผิด อัตราทษ หมายหตุ 

๕. ผูຌจัดการชุมนุมผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามมาตรา ํ๑ ิ๐ี ิ๑ี 
ิ๒ี หรือ ิ๓ี หรือผูຌชุมนุมผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามมาตรา 
ํ๒ ิ๏ี ิ๐ี ิ๑ี ิ๒ี ิ๓ี หรือ ิ๔ีิมาตรา ๏ํ วรรค
หนึไงี 
การกระท าตามวรรคหนึไงท า฿หຌระบบการขนสง
สาธารณะระบบการสืไอสารหรือทรคมนาคม ระบบ
ผลิตหรือสงกระสเฟฟງาหรือประปาหรือระบบ
สาธารณูปภคอืไน฿ด฿ชຌการเมเดຌเมวาจะป็นการ
ชัไวคราว หรือถาวรผูຌ จัดการชุมนุม ิมาตรา ๏ํ   
วรรคสองี 

จ าคุกเมกินหกดือนหรือปรับเม
กินหนึไงหมืไนบาทหรือทัๅงจ า ทัๅง
ปรับ ิมาตรา ๏ํ วรรคหนึไงี 
 
จ าคุกเมกินสิบปหรือปรับเมกิน
สองสนบาทหรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 
ิมาตรา ๏ํ วรรคสองี 
 

มาตรานีๅ อาผิด
กั บ ผูຌ จั ด         
การ ชุมนุมละ       
ผูຌชุมนุม 

ํ์. ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามค าสัไงหรือประกาศของจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ํ๕ (๑ี หรือ
มาตรา ๎๏ ถຌาผูຌนัๅนป็นผูຌจัดการชุมนุมหรือผูຌชุมนุม 

 
ตถຌาผูຌนัๅนป็นผูຌอยูภาย฿นสถานทีไชุมนุมิมาตรา 
๏๎ี 
 
 

จ าคุกเมกินหนึไงปหรือปรับเมกิน
สองหมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 
 
 
ปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท 

ม า ต ร า นีๅ  ย ก
ป ร ะ  ภ ท ข อ ง
บุ ค ค ล  ป็ น  ๏ 
ก ร ณี  คื อ         
ํ.ผูຌจัดการชุมนุม 
๎.ผูຌชุมนุม 
๏.ผูຌอยู฿นสถานทีไ
ชุมนุม 

ํํ. ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามค าสัไงของผูຌควบคุมสถานการณ์หรือ
ผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์    ตาม
มาตรา ๎๐ หรือมาตรา ๎๑ ิมาตรา ๏๏ี 

จ าคุกเมกินสามป หรือปรับเม
กิ นหกหมืไ น บาท  หรื อ ทัๅ ง จ า      
ทัๅงปรับ  

 

ํ๎. ผูຌ฿ดเมเดຌรับมอบหมายจากจຌาพนักงานดูลการ
ชุมนุมสาธารณะหรือผูຌควบคุมสถานการณ์หรือผูຌซึไง
เดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุมสถานการณ์฿หຌปฏิบัติ
หนຌาทีไตามพระราชบัญญัตินีๅพาอาวุธขຌาเป฿นทีไชุมนุม 
เมวาจะเดຌรับอนุญาต฿หຌมีอาวุธนัๅนติดตัวหรือเม 
 
ถຌาอาวุธตามวรรคหนึไงป็นอาวุธปน วัตถุระบิดหรือ
วัตถุอืไน฿ดอันมีสภาพคลຌายคลึงกันิมาตรา ๏๐ี 

จ าคุกเมกินสามปหรือปรับเมกิน
หกหมืไนบาทหรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 
 
 
 
 
ทษจ าคุกเมกินหຌาป หรือปรับเม
กินหนึไ งสนบาท  หรื อ ทัๅ งจ า    
ทัๅงปรับ 

 

ํ๏. บรรดาทรัพย์สินทีไ฿ชຌหรือมีเวຌพืไอ฿ชຌ฿นการชุมนุม
สาธารณะทีไยึดเดຌจากการชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบ
ดຌวยกฎหมายหรือเมลิกการชุมนุมตามค าสัไงศาล 

฿หຌศาลมีอ านาจสัไง ริบสียทัๅงสิๅน  
เ ม ว า จ ะ มี ผูຌ ถู ก ล ง  ท ษ ต า ม         
ค าพิพากษาหรือเม ิมาตรา ๏๑ี 

 

 

 



๔์ 

 

 

บททีไ ๒ 

หลักการส าคัญ฿นการชุมนุมสาธารณะ 

 

๒.ํ หลักการวาดຌวยการชุมนุมสาธารณะ 

 

 ๒.ํ.ํ ความป็นมา 

    กฎหมายวาดຌวยการชุมนุมสาธารณะ มีการสนอตอรัฐบาลป็นระยะวลายาวนาน นับตัๅงต
ครัๅงมืไอคราว ครม. เดຌประชุมปรึกษามืไอวันทีไ ๓ ธ.ค.๎๐๕๔ ลงมติหในควรมีกฎหมายวาดຌวยการชุมนุม
สาธารณะ ดย฿หຌ สคก. รับเปพิจารณายกรางกฎหมาย฿นรืไองนีๅรวมกับกรมต ารวจ ิ฿นสมัยนัๅนี ดย฿หຌถือตาม
หลักการตามกฎหมายอังกฤษ ละเดຌมีการสนอรางกฎหมายดังกลาวรืไอยมา จนกระทัไงกิดความชัดจน฿นป 
๎๑๑๐ ิสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ วชชาชีวะี ดย ตร. เดຌมีการสนอกฎหมายดังกลาวเปถึงชัๅนการพิจารณาของ
วุฒิสภาตนืไองจากมีการยุบสภากิดขึๅนสียกอน รางกฎหมายวาดຌวยการชุมนุมสาธารณะดังกลาวจึงตกเป 

    ตอมา ตร. เดຌสนอราง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ตอ ครม. ิสมัยรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์อชาี ละเดຌลงมติมืไอวันทีไ ํ๔ พ.ย.๑๓ อนุมัติหลักการรางกฎหมาย ละ฿หຌสง สคก. ตรวจ
พิจารณาป็นรืไองดวน ดย สนช. เดຌลงมติ฿นคราวการประชุมครัๅงทีไ ๎๏/๎๑๑๔ วันศุกร์ทีไ ํ พ.ค.๑๔ 
หในสมควร฿หຌราง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ประกาศ฿ชຌป็นกฎหมาย ดยประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา  
ตอนทีไ ํ๎๏ ลม ๒๏ ก วันทีไ ํ๐ ก.ค.๑๔ พืไอบังคับ฿ชຌกฎหมายตอเป ิมีผลบังคับ฿ชຌวันทีไ ํ๏ ส.ค.๑๔ี 
 

 ๒.ํ.๎ กติการะหวางประทศ 

    ประทศเทยเดຌภาคยานุวัติ ิAccession) ขຌารวมป็นภาคีกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิ
พลมืองละสิทธิทางการมือง ิInternational Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) มืไอวันทีไ 
๎๕ ตุลาคม ๎๑๏๕ ละมีผลบังคับ฿ชຌวันทีไ ๎๕ มกราคม ๎๑๐์ ซึไงมีสาระของสิทธิ฿นสวนทีไป็นสิทธิพลมือง
ละสิทธิทางการมือง ดยมีการคุຌมครองสรีภาพทางความคิด สรีภาพ฿นการสดงความคิดหในละการ
สดงออก ิFreedom of Expression) ละสิทธิทีไจะชุมนุมอยางสันติ การรวมกันป็นสมาคม พลมืองทุกคนมี
สิทธิทีไจะมีสวน฿นกิจการสาธารณะ การรับรองวาบุคคลทัๅงปวงยอมสมอภาคกันตามกฎหมายละเดຌรับการ
คุຌมครองอยางทาทียมกัน ดยกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิพลมืองละสิทธิทางการมือง ขຌอบททีไ ๎ํ 
เดຌกลาวถึง สิทธิ฿นการชุมนุมดยสงบ ิThe Right of Peaceful Assembly) ยอมเดຌรับการรับรอง การจ ากัด
การ฿ชຌสิทธินีๅจะกระท ามิเดຌนอกจากจะก าหนดดยกฎหมายละพียงทาทีไจ าป็นส าหรับสังคมประชาธิปเตย 
พืไอประยชน์หงความมัไงคงของชาติ ิNational Security) หรือความปลอดภัยสาธารณะ ิPublic Safety) 

ความสงบรียบรຌอย ิPublic Order) การสาธารณสุขหรือศีลธรรมของประชาชน ิProtection of Public 

Health or Morals) หรือ การคุຌมครองสิทธิละสรีภาพของบุคคลอืไน ิProtection of the Rights and 

Freedoms of Others) ประทศเทย จึงถือตามกติการะหวางประทศดังกลาว ละ฿หຌความส าคัญกับ       



๔ํ 

 

 

การชุมนุมดยสงบภาย฿ตຌกรอบของรัฐธรรมนูญละกฎหมายทีไจะตຌองมุงคุຌมครองทัๅงผูຌชุมนุมสาธารณะละ
สาธารณชนทัไวเปเปพรຌอม โ กัน 

 

 ๒.ํ.๏ รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย 

    การชุมนุมสาธารณะเดຌมีพัฒนาการมาตัๅงตอดีตจะหในเดຌจาก รั ฐธรรมนูญหง
ราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๐๓๑ บัญญัติเวຌ฿นมาตรา ํ๐ วา ภาย฿นบังคับหงบทกฎหมายบุคคลยอมมี
สรีภาพบริบูรณ์฿นรางกาย คหสถาน ทรัพย์สิน การพูด การขียน การฆษณา การศึกษาอบรม การประชุม
ดยปิดผย การตัๅงสมาคม การอาชีพ ละฉบับพุทธศักราช ๎๐๔๕ มาตรา ํ๐ บุคคลยอมมีสรีภาพบริบูรณ์
฿นรางกาย คหะสถาน ทรัพย์สิน การพูด การขียน การพิมพ์ การฆษณา การศึ กษาอบรม การชุมนุม
สาธารณะ การตัๅงสมาคมฯ ละฉบับพุทธศักราช ๎๐๕๎ มาตรา ๏๓ บุคคลยอมมีสรีภาพบริบูรณ์฿นการชุมนุม
ดยสงบละปราศจากอาวุธ การจ ากัดสรีภาพชนวานีๅ จะกระท าเดຌกใตดยบทบัญญัติหงกฎหมายฉะพาะ
฿นกรณีการชุมนุมสาธารณะ ละพืไอคุຌมครองความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะ หรือพืไอรักษา
ความสงบรียบรຌอย฿นระหวางทีไประทศอยู฿นภาวะการรบหรือการสงคราม ฿นระหวางทีไมีพระบรมราชองการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกฉิน หรือ฿นระหวางวลาทีไมีประกาศ฿ชຌกฎอัยยการศึก ละเดຌรับรองการชุมนุม
สาธารณะ เวຌอยางตอนืไอง ความชัดจนจะหในเดຌจากรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๐์ 
ละ ฉบับพุทธศักราช ๎๑๑์  ภายหลังจากทีไประทศเทยเดຌขຌาป็นภาคีกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิ
พลมืองละสิทธิทางการมือง ิInternational Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ตัๅงตป 
พ.ศ.๎๑๏๕ ป็นตຌนมา สิทธิละสรีภาพ฿นการชุมนุม ซึไงถือป็นสิทธิขัๅนพืๅนฐานของความป็นมนุษย์ ละหาก
พิจารณาตามมาตรา ๐ หงรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย ิฉบับชัไวคราวี พุทธศักราช ๎๑๑๓  ภาย฿ตຌ
บังคับบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญนีๅ ศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ สิทธิ สรีภาพละความสมอภาค บรรดาทีไชนชาว
เทยคยเดຌรับการคุຌมครองตามประพณีการปกครองประทศเทย฿นระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงป็นประมุขละตามพันธกรณีระหวางประทศทีไประทศเทยมีอยูลຌว ยอมเดຌรับการคุຌมครองตาม
รัฐธรรมนูญนีๅ จะหในเดຌวาสิทธิละสรีภาพ฿นการชุมนุมสาธารณะยังคงเดຌรับการรับรองเวຌอยางชัดจຌง฿น
รัฐธรรมนูญของประทศเทยมาตัๅงตอดีตจนกระทัไงปัจจุบัน 

 

๒.๎ หลักการ฿ชຌก าลัง 
 

 จຌาหนຌาทีไตຌองพยายาม฿ชຌการจรจาตอรองหรือปฏิบัติการ฿ด โ พืไอคลีไคลายสถานการณ์ หากเมป็น
ผลละจຌาหนຌาทีไจ าป็นตຌองมีการ฿ชຌก าลังขຌากຌเขสถานการณ์ทีไ เม฿ชการปງองกันภยันตรายทีไ฿กลຌจะถึง 
สามารถด านินการตามมาตรการตาง โ ฿หຌป็นเปตามสมควรกหตุ ละยุทธวิธีการ฿ชຌก าลัง ตามความจ าป็น
ของสถานการณ์ตามหลักสัดสวน ดยวิธีการ฿ดวิธีการหนึไง หรือหลายวิธีพรຌอมกัน฿หຌสอดคลຌองหมาะสมกับ



๔๎ 

 

 

สถานการณ์จຌาหนຌาทีไตຌองพยายามหลีกลีไยงการ฿ชຌก าลัง ครืไองมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธจนถึงทีไสุด หากเม
สามารถหลีกลีไยงเดຌ฿หຌ฿ชຌก าลังพียงทาทีไจ าป็นละหมาะสมกับสถานการณ์ 

 การ฿ชຌก าลัง ครืไองมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธ ตຌอง฿ชຌมืไอมีหตุจ าป็นละหมาะสมกับความรุนรง
ของสถานการณ์ ดย฿นบืๅองตຌน฿หຌ฿ชຌการจรจา ละหลีกลีไยงการ฿ชຌก าลังทาทีไจะสามารถกระท าเดຌ ตจะตຌอง
เมกระทบตอความปลอดภัยของสาธารณชนละจຌาหนຌาทีไซึไงปฏิบัติหนຌาทีไ฿นการดูลรักษาความสงบรียบรຌอย
฿นการชุมนุม  
 การ฿ชຌอาวุธตຌอง฿ชຌพืไอปງองกันตนองหรือบุคคลอืไน฿หຌพຌนจากภยันตรายรຌายรงตอชีวิต หรือรางกาย 
หรือพืไอระงับยับยัๅงหตุความรุนรง฿หຌสงบ หรือพืไอจับกุมผูຌทีไกระท าผิดกฎหมายหรือผูຌตอสูຌขัดขวาง           
จຌาพนักงานหรือพืไอปງองกันมิ฿หຌบุคคลดังกลาวหลบหนี 
 การจะ฿ชຌก าลัง ครืไองมือควบคุมฝูงชนหรืออาวุธพืไอยุติการชุมนุมทีไเมชอบดຌวยกฎหมาย มืไอ฿ดนัๅน   
ยอมเมตัดสิทธิของจຌาหนຌาทีไ ฿นการปງองกันสิทธิของตนองหรือผูຌอืไนพืไอ฿หຌพຌนจากภยันตราย อันกิดจากการ
ประทุษรຌายอันละมิดตอกฎหมายทีไ฿กลຌจะถึง ดยเดຌกระท าพอสมควรกหตุ 

 

๒.๏ นวค าพิพากษาศาล 

 

 ๒.๏.ํ การชุมนุมทีไชอบดຌวยกฎหมาย 

   การชุมนุมทีไชอบดຌวยกฎหมายจะตຌองป็นการชุมนุมดยสงบละปราศจากอาวุธ ภาย฿ตຌ
ขอบขตการ฿ชຌสิทธิละสรีภาพตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญละกฎหมาย ดยทีไการ฿ชຌสิทธิของบุคคลตຌอง
กระท าดยสุจริต เมขัดตอความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดี ละจะอຌางศักด์ิศรีความป็นมนุษย์หรือ฿ชຌสิทธิ
สรีภาพของตนเดຌ ทาทีไเมละมิดสิทธิละสรีภาพของบุคคลอืไน การ฿ชຌสิทธิซึไงมีตจะ฿หຌกิดสียหายกบุคคล
อืไนนัๅนทานวาป็นการอันมิชอบดຌวยกฎหมาย 

   พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ จึงป็นกฎหมายทีไวางนวทาง หลักกณฑ์
การ฿ชຌสิทธิการชุมนุมสาธารณะ฿หຌชัดจนละสอดคลຌองกับกติการะหวางประทศ ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌการชุมนุม
สาธารณะป็นเปดຌวยความสงบรียบรຌอย เมกระทบกระทือนตอความมัไนคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ 
ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนทีไจะ฿ชຌ
ทีไสาธารณะ ละเมกระทบกระทือนสิทธิ สรีภาพละศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ของผูຌอืไน 

 

 ๒.๏.๎ การชุมนุมทีไเมชอบดຌวยกฎหมาย 

   การชุมนุมทีไเมชอบดຌวยกฎหมาย กลาวคือ ป็นการชุมนุมทีไกินขอบขตสรีภาพของ      
การชุมนุมตามทีไบัญญัติเวຌ฿นรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย หรือกฎหมาย อันป็นการลวงละมิดสิทธิละ
สรีภาพ ศักด์ิศรีความป็นมนุษย์ของประชาชน กระทบกระทือนการทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะกินสมควร หรือ    
การชุมนุมทีไฝຆาฝนพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ 



๔๏ 

 

 

   การชุมนุมสาธารณะทีไมีลักษณะรุนรงละอาจป็นอันตรายกชีวิต รางกาย จิต฿จ หรือ
ทรัพย์สินของผูຌอืไนจนกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง ยกตัวอยางชน การชุมนุมทีไปຂดลຌอมทางขຌา ออก สถานทีไ
ราชการ มีการ฿ชຌรัๅวลวดหนาม ยางรถยนต์ราดนๅ ามันชืๅอพลิง กีดขวางถนน อันมีลักษณะท า฿หຌผูຌอืไนกลัววาจะ
กิดอันตรายตอชีวิต รางกาย สรีภาพ หรือการชุมนุมทีไมีการปຂดกัๅนถนน ทางหลวง ทางสาธารณะ ป็นตຌน 

 

๒.๐ ถอดบทรียน 

 

 จากการชุมนุมสาธารณะทีไผานมา มีบทรียนจากการชุมนุมตาง โ มากมาย สามารถสรุปนวทาง
ปฏิบัติ฿นการกຌเขปัญหาการดูลการชุมนุมสาธารณะละสามารถน าเปปรับ฿ชຌตามความหมาะสมเดຌ ดังนีๅ 
 

 ๒.๐.ํ ระบบการขาว 

   ํี หนวยงานดຌานการขาว จะตຌองหาขาว฿นชิงลึก หรือขาวทีไมีคุณภาพพียงพอส าหรับ฿ชຌ
วางผนชิงรุก หากตขาวสารดังกลาวมักจะป็นทีไรับรูຌฉพาะ฿นสวนของงานการขาว ละผูຌบังคับบัญชา
ระดับสูงทานัๅน เมมีการกระจายขาวสารลงมา฿หຌสามารถ฿ชຌประยชน์ส าหรับการวางผน หรือบริหาร
หตุการณ์ลย  
   ๎ี ขาวสารจากหตุการณ์ทีไกิดขึๅนลຌว ละนวนຌมของสถานการณ์ทีไอาจจะกิดขึๅน ยังคง
ป็นพืๅนฐานดຌานการขาวทีไมีความจ าป็นส าหรับการวางผน ละการตกลง฿จของผูຌบังคับบัญชา มຌ฿นหลาย โ 
กรณีอาจจะตรงกับขาวปຂดจากสืไอสารมวลชน ตกใป็นการตอกยๅ ารับรองคาความนาชืไอถือของขาวเดຌ 
   ๏ี ขาว฿นชิงลึก มຌจะมีขຌอจ ากัด฿นดຌานการรักษาความลับ ตกในาจะน ามากระจาย฿หຌมาก
กวาดิม ดยจ ากัดระดับผูຌขຌาถึงขาวตามความหมาะสม ตทัๅงนีๅควรจะ฿หຌผูຌท าหนຌาทีไ฿นการวางผน หรือจัดท า
ขຌอพิจารณาส าหรับการตกลง฿จของผูຌบังคับบัญชาเดຌรับรูຌขาวชิงลิกนัๅนดຌวย 

   ๐ี การด านินการดຌานการขาว฿หຌด านินการตัๅงตภาวะปกติละป็นเปอยางตอนืไอง     
ดย฿หຌมีการจัดการประชุม วิคราะห์สถานการณ์ทีไอาจกิดขึๅนเดຌ 
   ๑ี การด านินการดຌานการขาวควรมีการรายงาน฿หຌ ศปก.ตร. ทราบป็นระยะอยางตอนืไอง
ครบถຌวนละชัดจน พืไอรองรับการปฏิบัติ฿นทุก โ ขัๅนตอน 

 

 ๒.๐.๎ ศูนย์ปฏิบัติการส านักงานต ารวจหงชาติ ิศปก.ตร.ี 
   ํี จะตຌองป็นครืไองมือของผูຌบังคับบัญชา฿นการบริหารจัดการงานส าคัญตาง  โ ชน     
งานการประชุมระดับนานาชาติ งานกีฬาระดับนานาชาติ งานพระราชพิธีส าคัญ ละงาน฿นภาวะวิกฤตตาง โ 
ชน งานชวยหลือผูຌประสบภัย งานวินาศภัย การกอความเมสงบ การกอการรຌายสากล ละงานการควบคุมฝูง
ชน ขนาด฿หญ ลักษณะงานส าคัญหรืองาน฿นภาวะวิกฤตจะป็นงานทีไเมกิดขึๅนป็นประจ า มีสภาพความส าคัญ 
ละความจ าป็นรงดวน฿นการกຌเขปัญหา งานดังกลาวเมมีหนวยงาน฿ดมีหนຌาทีไรับผิดชอบดยตรง หรือ   



๔๐ 

 

 

งานนัๅนมีความส าคัญ ละปัญหากินขีดความสามารถทีไหนวยปกติจะรับผิดชอบเดຌ ละงานนัๅนจ าป็นตຌอง     
บูรณาการ หรือสนธิก าลังจากหลาย โ หนวยงานขຌารวมปฏิบัติ 

   ๎ี จัดตัๅงคณะท างานบริหารหตุการณ์฿นภาวะวิกฤตของ ตร. ดยคณะท างานชุดนีๅตຌองจัด
ลักษณะป็นหนวยฉพาะกิจ มีการมอบหมาย฿หຌผูຌบังคับบัญชาระดับ ตร. ป็นหัวหนຌาคณะท างาน ประกอบดຌวย 
บุคลากรทีไมีความรูຌความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ จากการปฏิบัติงาน฿นภาวะวิกฤตจากหนวยงานตาง โ 
ดยเมจ าป็นตຌอง฿ชຌบุคลากรทีไมีต าหนงหนຌาทีไ ดยตรง ฿นงานนัๅน โ กใเดຌ ดยมีหนຌาทีไหลัก฿นการสนับสนุน   
การปฏิบั ติก  ศปก.ตร. ทัๅ ง ฿นดຌานการวิ คราะห์ขຌอมูล การพิจารณาหนทางปฏิบั ติ  การวางผน                
การประสานงาน ละการบริหารหตุการณ์อืไน โ คณะท างานชุดนีๅจะปรียบสมือน ฝຆายอ านวยการ      
ของ ผบ.ตร. ฿นการบริหารหตุวิกฤต 

 

 ๒.๐.๏ การฝຄกควบคุมฝูงชน 

   ํี รูปบบการฝຄก฿นระดับพืๅนฐาน ยังคง฿ชຌรูปบบการฝຄกทีไ ตร. ก าหนด 

   ๎ี การฝຄกทบทวน หรือการฝຄกตามผนผชิญหตุ ควรจ านกก าลังพลขຌารับการฝຄกป็น    
๎ สวน คือ 

   สวนรก ท าการฝຄกจากประสบการณ์การ฿ชຌก าลัง฿นการควบคุมฝูงชนจริง ซึไงสวน฿หญ
ภารกิจของ ตร. คือ การรักษาความปลอดภัยสถานทีไ การตัๅงจุดตรวจจุดสกัด การรักษาความปลอดภัย฿นพืๅนทีไ
การชุมนุม การอ านวยความสะดวกดຌานการจราจรดยรอบพืๅนทีไการชุมนุม การก าหนดสຌนทางการคลืไอนเหว 
การ฿ชຌทคนิคการจรจาตอรอง การ฿ชຌอุปกรณ์ประจ ากาย การปຂดลຌอมพืๅนทีไ ป็นตຌน 

   สวนทีไสอง ท าการฝຄกก าลังส าหรับภารกิจทีไอาจกระทบกระทัไงกับผูຌชุมนุม ชน การปฏิบัติ
ขຌากดดัน ปะทะหรือยุติการชุมนุม ควรป็นก าลังอีกสวนหนึไง ทีไเดຌรับการฝຄกพืไอปฏิบัติ฿นกรณีป็นการฉพาะ 

   ๏ี ควรจัด฿หຌมีวงรอบ฿นการฝຄกทบทวน ฿นภาวะปกติอยางป็นระบบ ละทีไส าคัญทุกครัๅง  
ทีไจะตຌองออกปฏิบัติภารกิจ฿นสถานการณ์จริง ก าลังทุกสวนจะตຌองเดຌรับ การฝຄกรงดวน ตามภารกิจทีไเดຌรับ
มอบหมาย ดยฉพาะการขຌายุติการชุมนุม การ฿ชຌอุปกรณ์พิศษหรืออาวุธ 

 

 ๒.๐.๐ การบริหารจัดการก าลังพล 

   ํี การรักษายอดก าลังพล การจัดท าบัญชีรายชืไอก าลังพลทุกนายทีไขຌารวม฿นการปฏิบัติ
ภารกิจ มาตรการ฿นการควบคุม ก ากับ ดูลก าลังพล฿หຌอยูปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมาย 

   ๎ี การขึๅนควบคุมทางยุทธการ ป็นการจัดระบบของการบังคับบัญชารูปบบหนึไงทีไหมาะ
ส าหรับน ามา฿ชຌกับก าลังพลขนาด฿หญ ตตຌองท าความขຌา฿จบทบาทหนຌาทีไตาง โ ฿หຌชัดจน มีการจัดครงสรຌาง
การจัดฉพาะกิจ พรຌอมทัๅงก าหนดสายการบังคับบัญชา การก าหนดชองทางการสืไอสาร฿นหลาย  โ ชองทาง 
หนวยขึๅนควบคุมทางยุทธการ ชุดนายต ารวจติดตอ หรือประสานงาน การประชุม หรือชีๅจงท าความขຌา฿จ 
ซักซຌอมนวทางการปฏิบัติรวมกัน 



๔๑ 

 

 

   ๏ี การบงมอบภารกิจ ควร฿ชຌการบงมอบป็นพืๅนทีไ ละการบงมอบป็นภารกิจควบคู  
กันเป   

   ๐ี การสงก าลังบ ารุง เมควรผลักภาระทัๅงหมด฿หຌหนวยควบคุมฯ ป็นผูຌรับผิดชอบ การ฿ด
หนวยขึๅนควบคุมฯ สามารถด านินการอันป็นการลดภาระหนวยควบคุมฯ เดຌ กใควรจะด านินการอง ฿นการ
บริหารจัดการปริมาณก าลังพลขนาด฿หญ ตร. ควรขຌาเปสนับสนุน พืไอลดภาระหนวยปฏิบัติ ละจัด฿หຌอยู฿น
ต าบลทีไตัๅงมิดชิดจากสายตาบุคคลภายนอกพอสมควร มีทีไส าหรับพักผอน฿นลักษณะทีไป็นระบียบรียบรຌอย 
ละจัด฿หຌมีนายต ารวจประสานงานดຌานการสงก าลังบ ารุงป็นการฉพาะ 

   ๑ี การปรับปรุงยุทธปกรณ์฿นการควบคุมฝูงชน ดยพิจารณาปรับปรุงดຌานคุณภาพ      
ของอุปกรณ์฿นการปງองกันตัว การพิไมประสิทธิภาพอุปกรณ์สริมการปฏิบัติ อุปกรณ์พิศษ ละอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกตาง โ ป็นตຌน 

   ๒ี การปฏิบัติการดຌานประชาสัมพันธ์ พบวาการคลืไอนเหวของฝูงชนมีการ฿ชຌสืไอสารมวลชน
ป็นชองทาง฿นการประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการทางจิตวิทยา การฆษณาชวนชืไอ ละการปลุกระดมความคิด
อยางเดຌผล นวทาง฿นการปฏิบัติงานดຌานประชาสัมพันธ์฿นภารกิจควบคุมฝูงชนควรด านินการ ดังนีๅ จ านก
การประชาสัมพันธ์ออกป็นสองระดับ คือ ฿นระดับภาพรวม ละ ระดับพืๅนทีไ ดยทัๅงสองระดับควรจะมี
คณะท างานป็นการฉพาะพืไอการวางผนดຌานการ฿ชຌสืไอ ละการด านินมาตรการ฿นการประชาสัมพันธ์ หัวขຌอ
฿นการประชาสัมพันธ์ระดับภาพรวม ละระดับพืๅนทีไควรป็นเป฿นทิศทางดียวกัน อาจจะตกตางกันบຌาง฿น
กรณี นืไองจากกลุมปງาหมายทีไตกตางกัน  ละควรจัด฿หຌมีการฝຄกกีไยวกับการปฏิบัติงานดຌานการ
ประชาสัมพันธ์฿นภาวะวิกฤตของ ตร. 
   ๓ี การปฏิบัติการดຌานกฎหมาย หนຌาทีไหลักของฝຆายกฎหมายนอกจากจะท าหนຌาทีไป็นทีไ
ปรึกษาของผูຌบังคับบัญชา฿นงตัวบทกฎหมายลຌว ควรวางมาตรการกีไยวกับการกใบรวบรวมพยานหลักฐาน 
ละพฤติกรรมตาง โ ส าหรับการด านินคดี ละตຌองชีๅจง สรຌางความมัไน฿จกับ ผบ.หตุการณ์ ละก าลังพล
ตามอ านาจหนຌาทีไทีไกฎหมายก าหนดเวຌ 
   ๔ี การด านินการดຌานขวัญละก าลัง฿จ จะตຌองมีการด านินการทัๅง฿นระดับผูຌบังคับบัญชา 
ตຌนสังกัด ละผูຌบังคับบัญชาระดับสูง฿นพืๅนทีไ 
   ๕ี การจัดตัๅงกองก าลังส าหรับภารกิจควบคุมฝูงชน ดยมืไอมีหตุการณ์กิดขึๅนจะเม฿ชຌ    
การระดมก าลังต ารวจประจ าทຌองทีไปกติมาประกอบก าลังป็นชุดควบคุมฝูงชน ท า฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไยังเดຌรับ
การดูล รักษาความปลอดภัย฿นชีวิต รางกาย หรือทรัพย์สินตามปกติ ละยิไงเปกวานัๅนการจัดตัๅงกองก าลัง
ขึๅนมาป็นการฉพาะจะท า฿หຌสามารถฝຄก ละตรียมระบบของกองก าลังทีไจัดขึๅนมาเดຌอยางตใมทีไ ละมีลักษณะ
ป็น มืออาชีพ มากกวาทีไผานมา 
 

 

 



๔๒ 

 

 

 ๒.๐.๑ ขຌอสนอนะอืไน โ 

   ํี การปฏิบัติงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ควร฿ชຌ ผูຌบัญชาการหตุการณ์ พียงคนดียว 
ตอนืไองจนกวาหตุการณ์จะยุติลง ระบบการสัไงการบังคับบัญชาจะตຌองป็นเปตามระบบ ขัๅนตอน ละวิธีการทีไ
ถูกตຌองหมาะสมตามหลักการละสถานการณ์ทีไกิดขึๅน พืไอมิ฿หຌก าลังพล฿นสวนตาง โ กิดความสับสน฿น
นวทางปฏิบัติหรือขຌอสัไงการตาง โ 

   ๎ี ควรมีการฝຄกอบรม นักจรจาตอรอง ฿นสถานการณ์ควบคุมฝูงชนดยฉพาะ 

   ๏ี จ าป็นจะตຌองมีการทบทวนระบียบ กฎหมาย กีไยวกับความรับผิดชอบตอหตุการณ์ 
ระหวางจຌาพนักงานต ารวจ ฝຆายปกครอง หนวยงานของรัฐอืไน โ 

   ๐ี จ าป็นจะตຌองมีการทบทวน พืไอสรຌางความชัดจนกีไยวกับขຌอกฎหมายรองรับการปฏิบัติ
หนຌาทีไของจຌาพนักงานต ารวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

 

 

บบ ๎–ํ 

 

 
 
 
 
ทีไ...........................              สถานีต ารวจ ...................... 
 

ิวัน  ดือน  ปี 
 
รืไอง สรุปสาระส าคัญการชุมนุมสาธารณะ 
รียน  ิชืไอ – นามสกุล ของผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะี 
อຌางถึง หนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะ ลงวันทีไ .......................................................... 
สิไงทีไสงมาดຌวย หนຌาทีไของผูຌจัดการชุมนุมละผูຌชุมนุมสาธารณะ 
 
 ตามหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะของทานจຌงความประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ    
ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ ..................... รายละอียดจຌงลຌวนัๅน  
            ผูຌรับจຌงจึงเดຌสรุปสาระส าคัญตามมาตรา ํํ วรรคหนึไง หงพระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ ดังนีๅ               
               ํ. รายละอียดกีไยวกับผูຌจຌง  
 ๎. วัน ระยะวลา สถานทีไชุมนุมสาธารณะ  
 ๏. วัตถุประสงค์ของการชุมนุมสาธารณะ ิตามขຌอมูลตามทีไเดຌรับจຌงี 
 ๐. การดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุมสาธารณะ 
              ทัๅงนีๅ ผูຌประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะถือป็นผูຌจัดการชุมนุมละผูຌชุมนุมมีหนຌาทีไตามมาตรา 
ํ๑ ละมาตรา ํ๒ หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ ดยมีรายละอียดตามสิไงทีไสง     
มาดຌวย 
 ค านะน าพิไมติม ิถຌามีี  
                 จึงรียนมาพืไอทราบ  
 
                ขอสดงความนับถือ 
 
                        พันต ารวจอก  ........................................ 
                              ิพิมพ์ชืไอตใมี 
                 ิต าหนงี/ผูຌรับจຌง 
สถานีต ารวจ .................... 
ิชืไอนายต ารวจผูຌประสานงานี 
ทร.  ............................. 



๔๔ 

 

 

หนຌาทีไของผูຌจัดการชุมนุมละผูຌชุมนุม 

ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ 

 
มาตรา ํ๑ ผูຌจัดการชุมนุมมีหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ 

ิํี ดูลละรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะ฿หຌป็นเปดยสงบละปราศจากอาวุธภาย฿ตຌขอบขตการ
฿ชຌสิทธิละสรีภาพตามบทบัญญัติหงรัฐธรรมนูญ 

ิ๎ี ดูลละรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะเม฿หຌกิดการขัดขวางกินสมควรตอประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไ
สาธารณะ ตลอดจนดูลละรับผิดชอบ฿หຌผูຌชุมนุมปฏิบัติตามมาตรา ํ๒ 

ิ๏ี จຌง฿หຌผูຌชุมนุมทราบถึงหนຌาทีไของผูຌชุมนุมตามมาตรา ํ๒ ละงืไอนเขหรือค าสัไงของจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะ 

ิ๐ี ฿หຌความรวมมือกจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ฿นการดูลการชุมนุมสาธารณะ฿หຌป็นเป
ตาม ิํี ละ ิ๎ี 

ิ๑ี เมยุยงสงสริมหรือชักจูงผูຌชุมนุมพืไอ฿หຌผูຌชุมนุมเมปฏิบัติตามมาตรา ํ๒ 
ิ๒ี เมปราศรัยหรือจัดกิจกรรม฿นการชุมนุมดย฿ชຌครืไองขยายสียง฿นระหวางวลา ๎๐.์์ นาฬิกา 

ถึงวลา ์๒.์์ นาฬิกาของวันรุงขึๅน 
ิ๓ี เม฿ชຌครืไองขยายสียงดຌวยก าลังเฟฟງาทีไมีขนาดหรือระดับสียงตามทีไผูຌบัญชาการต ารวจหงชาติ

ประกาศก าหนด ิคาระดับสียงสูงสุดเมกิน ํํ๑ ดซิบลอ ละคาระดับสียงฉลีไย ๎๐ ชัไวมง เมกิน ๓์ 
ดซิบลอี 
มาตรา ํ๒  ผูຌชุมนุมมีหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ 

ิํี เมกอ฿หຌกิดความเมสะดวกกประชาชนทีไจะ฿ชຌทีไสาธารณะอันป็นทีไชุมนุมหรือท า฿หຌผูຌอืไนเดຌรับ
ความดือดรຌอนกินทีไพึงคาดหมายเดຌวาป็นเปตามหตุอันควร 

ิ๎ี เมปຂดบังหรืออ าพรางตนดยจง฿จมิ฿หຌมีการระบุตัวบุคคลเดຌถูกตຌอง วຌนตป็นการตงกาย
ตามปกติประพณี 

ิ๏ี เมพาอาวุธ ดอกเมຌพลิง สิไงทียมอาวุธปน หรือสิไงทีไอาจน ามา฿ชຌเดຌอยางอาวุธ ขຌาเป฿นทีไชุมนุม   
เมวาจะเดຌรับอนุญาต฿หຌมีสิไงนัๅนติดตัวหรือเม 

ิ๐ี เมบุกรุกหรือท า฿หຌสียหาย ท าลาย หรือท าดຌวยประการ฿ด โ ฿หຌ฿ชຌการเมเดຌตามปกติซึไงทรัพย์สิน
ของผูຌอืไน 

ิ๑ี เมท า฿หຌผูຌอืไนกลัววาจะกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย ทรัพย์สิน หรือสรีภาพ 
ิ๒ี เม฿ชຌก าลังประทุษรຌายหรือขูขใญวาจะ฿ชຌก าลังประทุษรຌายผูຌขຌารวมชุมนุมหรือผูຌอืไน 
ิ๓ี เมขัดขวางหรือกระท าการ฿ด โ อันป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติหนຌาทีไของจຌาพนักงานดูลการ

ชุมนุมสาธารณะ฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน฿นการ฿ชຌทีไสาธารณะ ละการดูลการชุมนุม
สาธารณะนัๅน 

ิ๔ี เมดินขบวนหรือคลืไอนยຌายการชุมนุมระหวางวลา ํ๔.์์ นาฬิกา ถึงวลา ์๒.์์ นาฬิกา 
ของวันรุงขึๅน วຌนตเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

ิ๕ี ปฏิบัติตามงืไอนเขหรือค าสัไงของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 
หมายหตุ – ผูຌชุมนุม หมายความรวมถึง ผูຌจัดการชุมนุม ละผูຌขຌารวมการชุมนุมสาธารณะนัๅน 

สิไงทีไสงมาดຌวย ทຌายบบ ๎–ํ 



๔๕ 

 

 

บบ ๎-๎ 

 
    
 
 
 

ค าสัไง฿หຌกຌเขการชมุนุมสาธารณะตามมาตรา ํํ วรรคสอง 
 
ลขทีไ ............./..............                                                    สถานีต ารวจ.............................. 

วันทีไ ............... ดือน......................พ.ศ. .................. 
 

 จຌ งความมายั ง . . . . . . . ิ ชืไ อ -นามสกุ ล  ผูຌ  จຌ ง กา ร ชุมนุม ี . . . . . . . . . . . . . . . อยู บຌ าน ลข ทีไ
.............................................ตรอก/ซอย......................................................ถนน..........................................    
หมูทีไ............................................ต าบล/ขวง..................................อ าภอ/ขต...................... ................       
จังหวัด..................................................... 
 ตามหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะ ลงวันทีไ................ดือน................พ.ศ. ...........................
ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ.......................................................................................................................................... 
ซึไงผูຌรับจຌงเดຌรับจຌงเวຌตาม ลขรับทีไ.............../..................วันทีไ........ดือน.............พ.ศ.... นัๅน ปรากฏวา 

(ํ) ป็นการชุมนุมทีไอาจขัดตอมาตรา ๓ 
(๎) ป็นการชุมนุมทีไอาจขัดตอมาตรา ๔ 

  
อาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา ํํ วรรคสอง หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔  

฿ หຌ ท า น จั ด ก า ร  กຌ เ ข ก า ร ชุ ม นุ ม ส า ธ า ร ณะ ฿หຌ ถู ก ตຌ อ ง  ด ย . . . . . . . . . . . ิ ร ะ บุ ร า ย ละ  อี ย ด ทีไ ฿ หຌ
กຌเขี......................................ภาย฿นก าหนด................ วัน/ชัไวมง นับตวลาทีไทานเดຌรับค าสัไงนีๅ หากพຌน
ก าหนดนีๅลຌว ผูຌรับจຌงมีอ านาจสัไงหຌามการชุมนุมสาธารณะเดຌ 
              
            ิลงชืไอี ...............................  
                 ิพิมพ์ชืไอตใมี 
             ิต าหนงี/ผูຌรับจຌง 
 

 

หมายหตุ 

ผูຌจຌงการชุมนุมเมหในชอบดຌวยกับค าสัไง฿หຌกຌเขการชุมนุมของผูຌรับจຌง มีสิทธิอุทธรณ์ค าสัไงตอผูຌรับ
จຌงภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไเดຌรับจຌงค าสัไง฿หຌกຌเขการชุมนุมตามมาตรา ๐๐ หงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.๎๑๏๕ 

 

 



๕์ 

 

 

บบ ๎-๏ 

 
    
 
 
 

ค าสัไงหຌามชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ํํ วรรคสาม 
 
ลขทีไ ............./..............                                                                  สถานีต ารวจ........................... 

วันทีไ ............... ดือน......................พ.ศ. .................. 
 

 จຌงความมายัง.......ิชืไอ-นามสกุล ผูຌจຌงการชุมนุมี...............อยูบຌานลขทีไ................................... 
ตรอก/ซอย................................................ถนน................................................หมูทีไ............................................ 
ต าบล/ขวง..................................อ าภอ/ขต......................................จังหวัด..................................................... 
 ตามค าสัไง฿หຌกຌเขการชุมนุมสาธารณะ สถานีต ารวจ..... .. .. . .. .. . .. .. ลงวันทีไ .. .. . .. .. . .. .. . .           
ดือน......................พ.ศ. .............. ปรากฏวาทานเมปฏิบัติตามค าสัไงดังกลาว   

 อาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา ํํ วรรคสาม หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ    
พ.ศ. ๎๑๑๔ จึงหຌามการชุมนุมสาธารณะ฿นกรณีดังกลาว 

 
 ทัๅงนีๅตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป 

              
            ิลงชืไอี ...............................  
                 ิพิมพ์ชืไอตใมี 
             ิต าหนงี/ผูຌรับจຌง 
 
 
 
 
หมายหตุ 

ํ. ผูຌรับค าสัไงผูຌ฿ดเมหในชอบดຌวยกับค าสัไงหຌามการชุมนุมของผูຌรับจຌง มีสิทธิอุทธรณ์ค าสัไงตอผูຌบังคับ
การต ารวจนครบาล/ภูธรจังหวัด ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไเดຌรับจຌงค าสัไงหຌามการชุมนุมตามทีไก าหนดเวຌ฿น
มาตรา ํํ วรรคสีไ หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ ประกอบกับมาตรา ๐๐           
หงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๎๑๏๕ 

๎. ผูຌ฿ดฝຆาฝนค าสัไงหຌามชุมนุมป็นความผิดตามมาตรา ํํ ตຌองระวางทษตามมาตรา ๎๕ จ าคุก       
เมกินหกดือน หรือปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 
 

 



๕ํ 

 

 

บบ ๎-๐ 

 
    
 
 
 

ค าสัไงรืไองการขอผอนผันการจຌงการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ํ๎ วรรคสาม 
 
ลขทีไ ............./..............                            กองบังคับการต ารวจนครบาล/ภูธรจังหวัด.............................. 
 

วันทีไ ............... ดือน......................พ.ศ. .................. 
 
 จຌงความมายัง.......ิชืไอ-นามสกุล ผูຌจຌงการชุมนุมี...............อยูบຌานลขทีไ................................... 
ตรอก/ซอย......................................................ถนน................................................หมูทีไ....................................... 
ต าบล/ขวง..................................อ าภอ/ขต............................................จังหวัด............................................. 
 ตามหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะพรຌอมกับขอผอนผันการจຌงการชุมนุมสาธารณะ          
ลงวันทีไ........ ดือน..................... พ.ศ. .......... พืไอจัดการชุมนุมสาธารณะ฿นวันทีไ .... ดือน ............... พ.ศ. ...... 
วลา ............น. ซึไงป็นระยะวลากอนริไมการชุมนุมสาธารณะเมถึง ๎๐ ชัไวมง นัๅน  
           อาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา ํ๎ วรรคสาม หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ     
พ.ศ. ๎๑๑๔ จึงมีค าสัไง 

อนุญาต 
                   เมอนุญาต นืไองจาก ........................................................................................................ 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
  
              
            ิลงชืไอี ...............................  
               ิพิมพ์ชืไอตใมี 
                                                                ิต าหนงี 
หมายหตุ 

ผูຌรับค าสัไงซึไงเมพอ฿จค าสัไงขຌางตຌน มีสิทธิอุทธรณ์ค าสัไงตอผูຌบัญชาการต ารวจนครบาล/ต ารวจภูธร    
ภาค ...  ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไเดຌรับค าสัไงตามทีไก าหนดเวຌ฿นมาตรา ๐๐ หงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๎๑๏๕ 

 



๕๎ 

 

 

 
 

ค าสัไง จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

สถานีต ารวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ... 
ทีไ           /๎๑๑๔ 

รืไอง ก าหนดงืไอนเขการชุมนุมสาธารณะ 
 
 

 ตามหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันทีไ ... ดยมีนาย ... ป็นผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะละ
จัดการชุมนุมบริวณพืๅนทีไ ... นัๅน 

พืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ละการรักษา
ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาศัยอ านาจตามมาตรา ํ๕ ิ๑ี หงพระราชบัญญัติ     
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ จึงก าหนดงืไอนเขการชุมนุมสาธารณะ ดังตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ. ... ิชน หຌามน าวัตถุอันตราย สารคมี หรือสิไงปฏิกูล฿ดโ ทีไอาจกอ฿หຌกิดอันตรายตอชีวิต หรือ
รางกาย ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน ขຌาเป฿นสถานทีไชุมนุมี 

ขຌอ ๎. ... ิชน หຌามการ฿ชຌอากาศยานเรຌคนขับ ิดรนี ฿นพืๅนทีไการชุมนุมสาธารณะ วຌนตเดຌรับอนุญาต
จากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะี 

ขຌอ ๏. .... 
 

ทัๅงนีๅ  ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป 

 

               ประกาศ ณ วันทีไ            ...  พ.ศ. ๎๑๑๔ 
 

                                           ิลงชืไอี 
                                                     ิ................................ี 
                                           ผูຌก ากับการ.../ผูຌบังคับการ.../ผูຌบัญชาการ... 
                    จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

หมายหตุ 

 ํ. ผูຌ฿ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงนีๅ฿หຌยืไนอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงดังกลาวตอผูຌก ากับการ/ 
ผูຌบังคับการ/ผูຌบัญชาการ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไรับทราบค าสัไง    
ดยการอุทธรณ์หรือตຌยຌงดังกลาวเมป็นหตุ฿หຌทุลาการบังคับตามค าสัไงนีๅ 
 ๎. ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามค าสัไงหรือประกาศของจຌาพนักงาน ดูลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา      
ํ๕ ิ๑ี หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ถຌาผูຌนัๅนป็นผูຌจัดการชุมนุมหรือผูຌชุมนุม        
ตຌองระวางทษจ าคุกเมกินหนึไงป หรือปรับเมกินสองหมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ ตถຌาผูຌนัๅนป็นผูຌอยูภาย฿น
สถานทีไชุมนุม ตຌองระวางทษปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท 

บบ ๏-ํ 



๕๏ 

 

 

 
 

ค าสัไง จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

สถานีต ารวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ... 
ทีไ           /๎๑๑๔ 

รืไอง ปຂดละปรับสຌนทางการจราจร 
 
 

 ตามหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันทีไ ... ดยมีนาย ... ป็นผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะละ
จัดการชุมนุมบริวณพืๅนทีไ ... นัๅน 
 พืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ละการรักษา
ความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาศัยอ านาจตามมาตรา ํ๕ ิ๑ี หงพระราชบัญญัติ    
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ จึงปຂดสຌนทางการจราจร ละปรับสຌนทางการจราจร ดังตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ. ... ิชน ปຂดสຌนทางการจราจรถนนพิษณุลก ตัๅงยกวังดง ถึงยกนางลิๅงี 
ขຌอ ๎. ... ิชน ปรับสຌนทางการจราจรตัๅงตยกวังดงจนถึงยกวิสุทธิกษัตริย์฿หຌดินรถทางดียว   

ิดินรถขาออกทางดียวีี 
ขຌอ ๏. .... 
 
ทัๅงนีๅ  ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป 
           
               ประกาศ ณ วันทีไ              ...  พ.ศ. ๎๑๑๔ 
 
                                    ิลงชืไอี 
                                                     ิ................................ี 
                                           ผูຌก ากับการ.../ผูຌบังคับการ.../ผูຌบัญชาการ... 
                    จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 
 
 

หมายหตุ 

 ผูຌ฿ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงนีๅ฿หຌยืไนอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงดังกลาวตอ ผูຌก ากับการ/  
ผูຌบังคับการ/ผูຌบัญชาการ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไรับทราบค าสัไง    
ดยการอุทธรณ์หรือตຌยຌงดังกลาวเมป็นหตุ฿หຌทุลาการบังคับตามค าสัไงนีๅ 

 

บบ ๏-๎ 



๕๐ 

 

 

 
 

ประกาศ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

สถานีต ารวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ... 
ทีไ           /๎๑๑๔ 

รืไอง ฿หຌลิกการชุมนุมสาธารณะ 
 
 

 ตามหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันทีไ ... ดยมีนาย ... ป็นผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะละ
จัดการชุมนุมบริวณพืๅนทีไ ... นัๅน 

 ปรากฏวามีการชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบดຌวยกฎหมายกลาวคือ ... ิบรรยายพฤติการณ์ีอันป็นการ
ชุมนุมสาธารณะทีไเมชอบดຌวยกฎหมาย อันป็นความผิดตาม มาตรา ํ๐/เมลิกการชุมนุมภาย฿นระยะวลาทีไเดຌ
จຌงเวຌตอผูຌรับจຌงตามมาตรา ํ๔ ิวลา ... วันทีไ ...ี/  

 ดังนัๅน พืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ละ
การรักษาความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาศัยอ านาจตามมาตรา ๎ํ ิํ ี                  
หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ จึง฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมภาย฿นวลา ... ของวันทีไ ... 

 
 ทัๅงนีๅ  ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป 
           
               ประกาศ ณ วันทีไ              ...  พ.ศ. ๎๑๑๔ 
 
                                    ิลงชืไอี 
                                                     ิ................................ี 
                                           ผูຌก ากับการ.../ผูຌบังคับการ.../ผูຌบัญชาการ... 
                    จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 
 

หมายหตุ 

 ผูຌ฿ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงนีๅ฿หຌยืไนอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงดังกลาวตอ ผูຌก ากับการ/  
ผูຌบังคับการ/ผูຌบัญชาการ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไรับทราบค าสัไง    
ดยการอุทธรณ์หรือตຌยຌงดังกลาวเมป็นหตุ฿หຌทุลาการบังคับตามค าสัไงนีๅ 

 
 
 

บบ ๏-๏ 



๕๑ 

 

 

 
 

ประกาศ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

สถานีต ารวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ... 
ทีไ           /๎๑๑๔ 

รืไอง ฿หຌกຌเขการชุมนุมสาธารณะ 
 
 

 ตามหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันทีไ ... ดยมีนาย ... ป็นผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะดย
จัดการชุมนุมบริวณพืๅนทีไ ... นัๅน 

ปรากฏวามีการชุมนุมสาธารณะทีไฝຆาฝนกฎหมาย กลาวคือ ... อันป็นการชุมนุมสาธารณะทีไฝຆาฝน
กฎหมายตามมาตรา .... ิมาตรา ๓/มาตรา ๔/มาตรา ํ๑/มาตรา ํ๒/มาตรา ํ๓ี 

ดังนัๅน พืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ละ   
การรักษาความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อ าศัยอ านาจตามมาตรา ๎ํ ิ๎ ี                 
หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ จึง฿หຌผูຌชุมนุมกຌเขการชุมนุม ดังนีๅ 

ํ. ... ิชน ฿หຌผูຌชุมนุมทีไอยู฿นระยะรัศมี ํ๑์ มตรจากพระบรมหาราชวัง ออกจากบริวณดังกลาวี 
๎. ... ิชน ฿หຌผูຌ ชุมนุมทีไกีดขวางถนนดยรอบสนามหลวง ยຌายมาชุมนุมบริวณสถานทีไดຌาน฿น

สนามหลวงี 
ดย฿หຌผูຌชุมนุมถือปฏิบัติตามค านะน าของจຌาหนຌาทีไดยครงครัด ละกຌเขการชุมนุมสาธารณะ       

ทีไฝຆาฝนกฎหมาย฿หຌสรใจสิๅนภาย฿นวลา ... ของวันทีไ ...  
 
ทัๅงนีๅ  ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป 
           
               ประกาศ ณ วันทีไ              ...  พ.ศ. ๎๑๑๔ 
 
                                    ิลงชืไอี 
                                                     ิ................................ี 
                                            ผูຌก ากับการ.../ผูຌบังคับการ.../ผูຌบัญชาการ... 
                     จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

หมายหตุ 

 ผูຌ฿ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงนีๅ฿หຌยืไนอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงดังกลาวตอ ผูຌก ากับการ/  
ผูຌบังคับการ/ผูຌบัญชาการ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไรับทราบค าสัไง    
ดยการอุทธรณ์หรือตຌยຌงดังกลาวเมป็นหตุ฿หຌทุลาการบังคับตามค าสัไงนีๅ 

บบ ๏-๐ 



๕๒ 

 

 

ิ๓ี                                
ค ารຌอง฿หຌลิกการชุมนุมสาธารณะ 

 

 

 

   
คดีหมายลขด าทีไ                    /๎๑     .                 
คดีหมายลขดงทีไ                  /๎๑     .   

ศาล ิพงหรือศาลจังหวัดี    . 
วันทีไ            ดือน                      พุทธศักราช  ๎๑         

. 
                  ความ         

 

     จทก์ 
ระหวาง  

........ิลงชืไอผูຌรຌองี................................................................................................................
 

        ผูຌรຌอง 

   จ าลย 
 

ขຌาพจຌา                                
.                                                                                    
ชืๅอชาติ                  สัญชาติ                   อาชีพ                        กิดวันทีไ                    
.  
ดือน                    พ.ศ.              อายุ          ป  อยูบຌานลขทีไ                  หมูทีไ         .            
ถนน               ตรอก/ซอย                  ฿กลຌคียง                 ต าบล/ขวง          
.              
อ าภอ/ขต                              จังหวัด                              ทรศัพท์             .                     
ขอยืไนค ารຌองมีขຌอความตามทีไจะกลาวตอเปนีๅ   
 

 ขຌอ ํ. ิบรรยายความป็นมาของการชุมนุมสาธารณะละสถานะของผูຌรຌอง฿นฐานะ        
จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะี     
 ขຌอ ๎.  ิบรรยายหตุหงการยืไนค ารຌอง วัน วลา สถานทีไ พฤติการณ์ทีไกระท าความผิด ละ
การฝຆาฝนประกาศของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา ๎ํ วรรคสอง หงพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ พรຌอมดຌวยพยานหลักฐานทีไสดง฿หຌศาลหในวาผูຌชุมนุมกระท าความผิดละ 
ฝຆาฝนประกาศี   
 ขຌอ ๏.  ิค าขอ฿หຌศาลสัไง฿หຌผูຌชุมนุมลิกการชุมนุมสาธารณะละออกค าบังคับ฿หຌกระท าหรือ
งดวຌนการกระท า฿ด โ ภาย฿นก าหนดระยะวลาี   

ควรมิควรลຌวตจะปรด 
 

ลงชืไอ    ผูຌรຌอง 

บบ ๏-๑ 



๕๓ 

 

 

 
 

ประกาศ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

สถานีต ารวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ... 
ทีไ           /๎๑๑๔ 

รืไอง ก าหนดพืๅนทีไควบคุม 
 
 

 ตามค าสัไงศาล ... ลขค ารຌองทีไ ... วันทีไ .... มีค าบังคับ฿หຌผูຌ ชุมนุมบริวณ ... ลิกการชุมนุม
สาธารณะภาย฿นระยะวลา ... นัๅน 

ปรากฏวายั งมี ผูຌ ชุมนุมฝຆ าฝนค าสัไ งศาลดังกลาว อันป็นการกระท าความผิ ดตามมาตรา . . .               
หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ ละ ... ิกฎหมายอืไน โ ถຌามีี 

ดังนัๅน พืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ละ    
การรักษาความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาศัยอ านาจตามมาตรา ๎๏ หงพระราชบัญญัติ  
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ จึงประกาศ฿หຌพืๅนทีไดังตอเปนีๅ ป็นพืๅนทีไควบคุม  

ํ. ... ิชน ท านียบรัฐบาล ละถนนดยรอบท านียบรัฐบาลี 
๎. ... ิชน ถนนราชด านินนอก ตัๅงตยกลานพระรูปทรงมຌา ถึงยกสะพานผานฟງาลีลาศี 
฿หຌผูຌชุมนุมออกจากพืๅนทีไควบคุมขຌางตຌนภาย฿นวลา ... ิํ๔.์์ นาฬิกาี ของวันทีไ ... ละหຌามบุคคล฿ด

ขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุมดยมิเดຌรับอนุญาตจากจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ดย฿หຌถือ ปฏิบัติตาม
ค านะน าของจຌาหนຌาทีไดยครงครัด  

ทัๅงนีๅ  ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป 
              ประกาศ ณ วันทีไ              ...  พ.ศ. ๎๑๑๔ 
 

                                    ิลงชืไอี 
                                                     ิ................................ี 
                                            ผูຌก ากับการ.../ผูຌบังคับการ.../ผูຌบัญชาการ... 
                    จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

หมายหตุ 

 ํ. ผูຌ฿ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงนีๅ฿หຌยืไนอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงดังกลาวตอผูຌก ากับการ/ 
ผูຌบังคับการ/ผูຌบัญชาการ จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไรับทราบค าสัไง    
ดยการอุทธรณ์หรือตຌยຌงดังกลาวเมป็นหตุ฿หຌทุลาการบังคับตามค าสัไงนีๅ   
 ๎. ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามค าสัไงหรือประกาศของจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา ๎๏ 
ถຌาผูຌนัๅนป็นผูຌจัดการชุมนุมหรือผูຌชุมนุม ตຌองระวางทษจ าคุกเมกินหนึไงป หรือปรับเมกินสองหมืไนบาท หรือ 
ทัๅงจ าทัๅงปรับ ตถຌาผูຌนัๅนป็นผูຌอยูภาย฿นสถานทีไชุมนุม ตຌองระวางทษปรับเมกินหนึไงหมืไนบาท 

บบ ๏-๒ 



๕๔ 

 

 

 
ค าสัไง ผูຌควบคุมสถานการณ์ 

ผูຌบัญชาการต ารวจนครบาล/ผูຌวาราชการจังหวัด.. 
ทีไ           /๎๑๑๔ 

รืไอง หຌามน าสิไงของขຌาพืๅนทีไควบคุม 
 
 

 ตามค าสัไงศาล ... ลขค ารຌองทีไ ... วันทีไ .... มีค าบังคับ฿หຌผูຌชุมนุมบริวณ ... ลิกการชุมนุมสาธารณะ
ภาย฿นระยะวลา ... ละประกาศจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ สถานีต ารวจ .../กองบังคับการ .../
กองบัญชาการ ... ทีไ .../๎๑๑๔ ลงวันทีไ ... รืไอง พืๅนทีไควบคุม นัๅน 
 ปรากฏวายังมีผูຌชุมนุมฝຆาฝนค าสัไงศาลละประกาศจຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะดังกลาว     
อันป็นการกระท าความผิดตามมาตรา ... หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๎๑๑๔ ละ ... 
ิกฎหมายอืไนโี ตลอดจนมีการฝຆาฝน ดยน าครืไองมือ อุปกรณ์ตางโ มา฿ชຌละสนับสนุนการกระท าความผิด 
 ดังนัๅน พืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ละ   
การรักษาความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาศัยอ านาจตามมาตรา ๎๐ ิ๐ ี               
หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ จึงประกาศหຌามน าสิไงของตางโ ขຌาเป฿นพืๅนทีไควบคุม 
ดังตอเปนีๅ 

ํ. ... ิชน ทราย ปูนซีมนต์ กระสอบ ยางรถยนต์ ป็นตຌนี 
๎. ... 
 

ทัๅงนีๅ  ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป 
               สัไง ณ วันทีไ              ...  พ.ศ. ๎๑๑๔ 
 

                               ิลงชืไอี 
                                                     ิ................................ี 
                                    ผูຌบัญชาการต ารวจนครบาล/ผูຌวาราชการจังหวัด... 
                             ผูຌควบคุมสถานการณ์ 
 

หมายหตุ 

 ํ. ผูຌ฿ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงนีๅ฿หຌยืไนอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงดังกลาวตอ ผูຌบัญชาการ
ต ารวจนครบาล/ผูຌวาราชการจังหวัด ... ผูຌควบคุมสถานการณ์ ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไรับทราบค าสัไง      
ดยการอุทธรณ์หรือตຌยຌงดังกลาวเมป็นหตุ฿หຌทุลาการบังคับตามค าสัไงนีๅ 
 ๎. ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามค าสัไงของผูຌควบคุมสถานการณ์หรือผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุม
สถานการณ์ตามมาตรา ๎๐ หรือมาตรา ๎๑ ตຌองระวางทษจ าคุกเมกินสามป หรือปรับเมกินหกหมืไนบาท 
หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 

บบ ๏-๓ 



๕๕ 

 

 

 
 

ค าสัไง จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

สถานีต ารวจ.../กองบังคับการ.../กองบัญชาการ... 
ทีไ           /๎๑๑๔ 

รืไอง ฿หຌยุติการชุมนุมสาธารณะ 
 
 

 ตามหนังสือจຌงการชุมนุมสาธารณะฉบับลงวันทีไ ... ดยมีนาย ... ป็นผูຌจຌงการชุมนุมสาธารณะ      
ดยจัดการชุมนุมบริวณพืๅนทีไ ... นัๅน 

ปรากฏวามีการชุมนุมสาธารณะทีไมีการกระท าลักษณะรุนรงละอาจป็นอันตรายกชีวิต รางกาย 
จิต฿จ หรือทรัพย์สินของผูຌอืไนจนกิดความวุนวายขึๅน฿นบຌานมือง กลาวคือ .... ิบรรยายพฤติการณ์ี อันป็นการ
ชุมนุมสาธารณะทีไละมิดตอกฎหมาย อันป็นความผิดตาม มาตรา .... หงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 
พ.ศ.๎๑๑๔ ละ .... ิกฎหมายอืไน โ ถຌามีี 

ดังนัๅน พืไอประยชน์฿นการคุຌมครองความสะดวกของประชาชน การดูลการชุมนุมสาธารณะ ละ   
การรักษาความสงบรียบรຌอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาศัยอ านาจตามมาตรา ๎๑ หงพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๎๑๑๔ จึง฿หຌผูຌชุมนุมยุติการชุมนุมบริวณ .... ภาย฿นวลา ... ของวันทีไ ... หากฝຆาฝน
หรือเมปฏิบัติตาม จຌาหนຌาทีไมีความจ าป็นตຌองด านินการตามกฎหมายขัๅนดใดขาด 
 

ทัๅงนีๅ  ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป 
 

               สัไง ณ วันทีไ              ...  พ.ศ. ๎๑๑๔ 
 
 
 
 

                                    ิลงชืไอี 
                                                     ิ................................ี 
                                           ผูຌก ากับการ.../ผูຌบังคับการ.../ผูຌบัญชาการ... 
                   จຌาพนักงานดูลการชุมนุมสาธารณะ 

 
 
หมายหตุ 

 ํ. ผูຌ฿ดประสงค์จะอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงนีๅ฿หຌยืไนอุทธรณ์หรือตຌยຌงค าสัไงดังกลาวตอจຌาพนักงาน
ดูลการชุมนุมสาธารณะ หรือผูຌบังคับบัญชาชัๅนหนือขึๅนเปหนึไงชัๅน ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไรับทราบค าสัไง 
ดยการอุทธรณ์หรือตຌยຌงดังกลาวเมป็นหตุ฿หຌทุลาการบังคับตามค าสัไงนีๅ 
 ๎. ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามค าสัไงของผูຌควบคุมสถานการณ์หรือผูຌซึไงเดຌรับมอบหมายจากผูຌควบคุม
สถานการณ์ตามมาตรา ๎๑ ตຌองระวางทษจ าคุกเมกินสามป หรือปรับเมกินหกหมืไนบาท หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ 

บบ ๏-๔ 



ํ์์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 





























กลุ่มงานความมั่นคง กองแผนงานกิจการพิเศษ
ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

โทร ๐ ๒๒๐๕ ๓๒๘๒ โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๔๒๔๐  



บทที่ 1 

อ ำนำจหน้ำที่ของต ำรวจสำยตรวจ 

อ ำนำจหน้ำที่ของต ำรวจสำยตรวจ 

ตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ก าหนดให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ 

รักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์  

พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ  ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด 

ทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร และ

ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของต ารวจ 

กล่าวโดยสรุป สามารถให้ค านิยามได้ ดังนี้ 

ต ารวจ หมายถึง “เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปราม

ผู้กระท าผิดกฎหมาย” 

 ต ารวจสายตรวจ หมายถึง “ข้าราชการต ารวจที่ได้รับค าสั่งจากทางราชการ ให้ท าหน้าที่ออกตรวจตรา 

เพ่ือป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชน” 

 การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจสายตรวจ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือการบังคับใช้กฎหมาย  

โดยหลักต ารวจจะกระท าการอันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่ได้ เว้นแต่ว่าจะมีกฎหมาย

บัญญัติ และต ารวจจะต้องกระท าการไปตามเงื่อนไขตามกฎหมายที่ก าหนด ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ 

สายตรวจ มีความเก่ียวพันกับงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

สำยตรวจกับกำรสืบสวน 

 การสืบสวน หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ

ได้ปฏิบัติไปตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพ่ือทราบรายละเอียด  

แห่งความผิด (ป.วิอาญา มาตรา 2(10)) 

 ต ารวจสายตรวจ มีอ านาจในการสืบสวนทั่วราชอาณาจักร โดยเฉพาะในขณะปฏิบัติหน้าที่ออก

ตรวจตราป้องกันเหตุในพ้ืนที่เขตตรวจที่ได้รับมอบหมาย สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ส าหรับ 

การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในส่วนนี้เรียกว่าการสืบสวนก่อนเกิดเหตุ ในขณะเดียวกันเมื่อมีเหตุ

เกิดขึ้น สายตรวจจะต้องรีบเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุ เพ่ือหารายละเอียดของเหตุที่เกิด ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน เพ่ือทราบรายละเอียดแห่งการกระท าผิด ในส่วนนี้เรียกว่าการสืบสวนหลังเกิดเหตุ 

  



2 
 

 สำยตรวจกับกำรสอบสวน 

 การสอบสวน หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติ

แห่งประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ท าไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือ

พิสูจน์ความผิด และเพ่ือจะเอาตัวผู้กระท าผิดมาฟ้องลงโทษ (ป.วิ อาญา ม.2(11)) 

 หน้าที่ของสายตรวจ มีความเกี่ยวข้องกับการสอบสวนอย่างยิ่ง คือ เมื่อสายตรวจได้รับแจ้งเหตุ

แล้วสายตรวจจะต้องรีบไปยังสถานที่เกิดเหตุ และหารายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งรักษาสถานที่

เกิดเหตุ ติดตามหาพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ เก็บรักษาวัตถุพยานในที่เกิดเหตุเพ่ือส่งมอบให้กั บพนักงาน

สอบสวน และต้องท าหน้าที่ติดตามพยาน ส่งหมายเรียกพยาน ให้ความคุ้มครองพยาน และร่วมกับเจ้าหน้าที่  

ในการตรวจค้นหาพยานหลักฐาน และหรือจับกุมผู้กระท าผิด 

 สำยตรวจกับกำรป้องกันอำชญำกรรม  

 หลักการของการป้องกัน คือ 

 1.  ป้องกันมิให้มีอาชญากรรมเกิดขึ้นในท้องที่ที่รับผิดชอบ โดยมีวิธีการป้องกัน เช่น การแสดงตัว 

การปรากฏตัว การตรวจค้น การแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน การสร้างแหล่งข้อมูล การน าข้อมูลมาใช้ 

การวางแผน เป็นต้น 

 2.  หากมีเหตุเกิดขึ้น จะต้องรีบไปที่เกิดเหตุ ใช้ยุทธวิธี ระงับยับยั้งไม่ให้เหตุมีความรุนแรง  

เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนน้อยที่สุด และให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ที่สุด 

 สำยตรวจกับกำรปรำบปรำม 

 เมื่อมีอาชญากรรมหรือมีเหตุเกิดขึ้น ต ารวจสายตรวจจะต้องรีบเดินทางไปที่เกิดเหตุ ใช้อ านาจ

หน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการค้นตัวบุคคล ยานพาหนะ การจับกุม  

การควบคุมตัวผู้ถูกจับและส่งไปยังที่ท าการของพนักงานสอบสวน การยึดไว้ซึ่งทรัพย์ที่มี ไว้ ได้ใช้หรือได้มาจาก

การกระท าผิดหรือสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ การรับแจ้งเหตุ การรับค าร้องทุกข์ 
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เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ จะต้องไปที่เกิดเหตุในทันทีที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุเกิด 

 สำยตรวจกับกำรให้บริกำร  

 การให้บริการกับประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความสงบเรียบร้อย สายตรวจจึงมีหน้าที่  

ในการให้บริการประชาชนด้วย แต่การให้บริการกับประชาชนนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่รักษา

ความสงบเรียบร้อยอันเป็นภารกิจหลัก  

 
การให้บริการประชาชน เป็นหัวใจส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ต ารวจที่ดใีห้กับประชาชน 

 สำยตรวจกับศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้จัดให้มีโทรศัพท์หมายเลข 191 เป็นหมายเลขส าหรับการรับแจ้งเหตุ

ฉุกเฉินจากประชาชน หมายเลขเดียวกันทั่วทั้งประเทศ ซึ่งหลังจากที่ศูนย์ 191 ได้รับแจ้งแล้ว จะประสาน 

สั่งการไปยังสายตรวจที่อยู่ใกล้ หรือรับผิดชอบพ้ืนที่ที่เกิดเหตุ สายตรวจจึงมีหน้าที่ไประงับเหตุตามที่ได้รับแจ้ง

จากศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 
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ศูนย์วิทยุเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ระดับสถานีต ารวจ 

 
การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุ 

กำรก ำหนดหน้ำที่ของต ำแหน่งในงำนป้องกันปรำบปรำมสถำนีต ำรวจ 

 ตามค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ 537/2555 ลง 27 กันยายน 2555 ได้ก าหนดหน้าที่ของต าแหน่ง

ในงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสถานีต ารวจ เฉพาะในส่วนของผู้ปฏิบัติงานสายตรวจ ดังนี้ 

1. หน้ำที่กำรงำนของรองสำรวัตรป้องกันปรำบปรำม 

1.1 ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานป้องกันปราบปราม หรือสารวัตรป้องกันปราบปราบมอบหมาย 

1.2 ปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ในหน้าที่การงานของหัวหน้างานป้องกันปราบปรามและของสารวัตร

ป้องกันปราบปราม ได้แก่ 

 1) งานการข่าว 

 2) งานจัดท าแผนที่ ระบบข้อมูลอาชญากรรม รวมทั้งการจัดระบบข้อมูลเป้าหมายที่อาจ

เกิดอาชญากรรม และระบบข้อมูลทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน ระงับปราบปรามอาชญากรรม 

 3) งานควบคุมผู้ต้องหาและผู้ถูกกักขัง 

 4) งานควบคุมศูนย์วิทยุหรือการรับ-ส่งวิทยุของสถานีต ารวจ 
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 5) งานจัดตั้งจุดรับแจ้งเหตุ จุดตรวจ จุดสกัด และก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกัน

และปราบปรามมิให้อาชญากรรมเกิดขึ้น 

 6) งานจัดสายตรวจทุกประเภท 

 7) งานควบคุมแหล่งอบายมุขและการจัดระเบียบสังคม 

 8) งานปราบปรามการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติ

ต่าง ๆ ที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ 

 9) งานปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง 

 10) งานพิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี 

 11) งานปราบปรามผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับบ่อนการพนัน สถานบริการ และแหล่งอบายมุข 

 12) งานปราบปรามผู้มีอิทธิพลในการฮ้ัวประมูลและขัดขวางการเสนอแข่งขันราคาใน  

การประมูล 

 13) งานที่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 14) งานตามกฎหมายว่าด้วยการจ าหน่ายสุรา สถานบริการ โรงแรม ภาพยนตร์ โรงรับ

จ าน า อาวุธปืน การพนัน ค้าของเก่า การเรี่ยไร รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้ 

 15) การฝึกอบรมประชาชน อาสาสมัคร เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงาน

รักษาความปลอดภัย ลูกเสือชาวบ้าน สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม

และรักษาความปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือกิจการต ารวจ 

 16) งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ (กต.ตร.) ระดับสถานี

ต ารวจ 

 17) งานประชาสัมพันธ์ชุมชนสัมพันธ์ เพ่ือแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน ประชาชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนและทุกภาคส่วนของสังคมในเขต

พ้ืนที่ของสถานีต ารวจ 

 18) งานพัฒนาก าลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี เพ่ือใช้ในการป้องกัน

ปราบปรามอาชญากรรม 

 19) งานระบบงบประมาณที่เก่ียวกบังานป้องกันปราบปราม 

 20) ตรวจสอบและประเมินผลวิจัย และพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร์ แผนงาน

และโครงการต่าง ๆ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 

 21) กรณีการกระท าความผิดให้พิจารณาสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม 

ด าเนินการจับกุมหรือด าเนินการจับกุมด้วยตนเอง 
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 22) งานการจัดก าลังร่วมในการถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 

และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีต ารวจ 

 23) การควบคุมความสงบเรียบร้อยกรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี 

การชุมนุมประชุม และอ่ืน ๆ 

1.3 กรณีมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นให้ด าเนินการจับกุม โดยพิจารณาใช้ก าลังตาม 

ความเหมาะสม แล้วรายงานหัวหน้างานป้องกันปราบปราม หรือสารวัตรป้องกันปราบปรามทราบ 

1.4 ปฏิบัติหน้าที่นายร้อยต ารวจเวร 

1.5 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายตรวจ 

1.6 ขณะปฏิบัติหน้าที่นายร้อยต ารวจเวร และหัวหน้าสายตรวจในคราวเดียวกัน ให้ปฏิบัติหน้าที่

ในด้านการป้องกันเป็นหลัก ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ในด้านระงับปราบปราม ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือ

ตามความเหมาะสม 

1.7 ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน  

ความประพฤติและระเบียบวินัย 

1.8 การปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ให้มีอ านาจมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ

หน้าที่อื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าที่ 

1.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานป้องกันปราบปราม 

1.10 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2. หน้ำที่กำรงำนของรองสำรวัตร (ต ำแหน่งควบผู้บังคับหมู่ถึงรองสำรวัตร) ป้องกันปรำบปรำม 

2.1 ปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งระดับผู้บังคับหมู่ที่ปฏิบัติอยู่ เดิม  

โดยปฏิบัติหน้าที่ในสายงานป้องกันปราบปรามภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไป และอาจได้รับมอบหมาย

ให้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจจ านวนหนึ่ง 

2.2 ตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ แก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว 

2.3 ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรบริการบนสถานีต ารวจ หัวหน้าสายตรวจ หัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์ 

หัวหน้าชุดปฏิบัติการชายแดน หัวหน้าชุดข่าว หัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น 

2.4 ปฏิบัติงานด้วยตนเองในลักษณะของผู้มีประสบการณ์ในงานด้านป้องกันปราบปรามของ

หน่วยงานนั้น ๆ เป็นต้น 

2.5 ช่วยเหลืองานของข้าราชการต ารวจระดับต าแหน่งสารวัตรหรือเทียบเท่า 

2.6 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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3. หน้ำที่กำรงำนของผู้บังคับหมู่ป้องกันปรำบปรำม  เฉพาะผู้ที่ท าหน้าที่ปฏิบัติการป้องกัน

ปราบปราม มีหน้าที่ดังนี้ 

 3.1 เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

และสั่งการเกี่ยวกับคดีอาญาทุกประเภท และคดีตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ โดยให้

เก็บและรายงานตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด 

3.2 ป้องกันเหตุ โดยการตรวจตราทั่วไป หากต้องใช้ก าลังต ารวจไปท าการระงับ ปราบปราม  

เมื่อพบเหตุที่ต้องระงับ ปราบปราม ต้องด าเนินการด้วยตนเอง หรือแจ้งสั่งให้ใช้ก าลังต ารวจตามความเหมาะสม 

หรือตามแผนที่ก าหนดไว้ 

3.3 การปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

3.4 ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ 

ที่เสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นที่ของสถานีต ารวจ 

3.5 ควบคุมความสงบเรียบร้อยกรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุม

ประท้วง และอ่ืน ๆ 

3.6 ปฏิบัติหน้าที่สิบเวรประจ าสถานีต ารวจ ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของยามสถานีต ารวจ 

ประชาสัมพันธ์ ควบคุมผู้ต้องหา พิมพ์ลายนิ้วมือ 

3.7 ปฏิบัติหน้าที่ยามสถานีต ารวจ รักษาการณ์ รักษาความสงบเรียบร้อย ความสะอาด พัสดุ 

ของหลวง สิ่งของที่ยึดมาประกอบคดี ตลอดจนช่วยเหลือควบคุมดูแลผู้ต้องหาและผู้ต้องขัง 

3.8 ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ เพ่ือแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน 

ตลอดจนสร้างเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนและทุกภาคส่วนของสังคมในเขตพ้ืนที่ของสถานีต ารวจ 

3.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม 

3.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณลักษณะของต ำรวจสำยตรวจที่ดี ได้แก่  

1.  มีอายุระหว่าง 18 - 45 ปี  

2.  มีสมรรถภาพทางร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี 

3.  มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตอาสา 

4.  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับประชาชนในท้องที่ได้  

5.  ต้องเป็นผู้มีความรู้ในตัวบทกฎหมายและยุทธวิธีต ารวจส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ 

6.  ต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัย และมีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

7.  ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่สายตรวจ  
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8.  มีคุณสมบัติครบตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งสายตรวจที่ ก.ตร. ก าหนดไว้  

9.  เป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์  

10.  มีทักษะในการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี 

11.  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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บทที่ 2 

กำรควบคุมและกำรปฏิบัติงำนสำยตรวจ 

1. สำยตรวจในสถำนีต ำรวจนครบำล และ สำยตรวจเขตเทศบำลหลักในสถำนีต ำรวจภูธร 

1.1 กำรเตรียมกำรก่อนออกตรวจ (INPUT) 

 ก่อนออกตรวจ หัวหน้างานป้องกันปราบปราบ, สวป., และ รอง สวป. (ที่ท าหน้าที่หัวหน้า  

สายตรวจ) และตัวสายตรวจ จะต้องเตรียมการ และด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

 1.1.1 จัดเตรียมอาวุธและอุปกรณ์ ยานพาหนะ ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่สายตรวจ ได้แก่ 

  1) อุปกรณ์ประจ าตัวสายตรวจ เช่น อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วิทยุสื่อสารประจ าตัว 

กุญแจมือ ไฟฉาย แบบรายงาน สมุดพกประจ าตัว หมวกติดกล้อง CCTV เป็นต้น 

  2) อุปกรณ์ประจ ารถสายตรวจ เช่น วิทยุสื่อสารประจ ารถ สมุดบันทึกของร้อยเวร 20  

สายพ่วงแบตเตอรี่ สายลากจูง เป็นต้น 

  3) รถสายตรวจที่มีความสะอาด เรียบร้อย สภาพพร้อมใช้งาน 

  4) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจต้องแต่งเครื่องแบบกากี ติดสายนกหวีด (สีแดง) 

 1.1.2 หัวหน้าสายตรวจ เรียกสายตรวจประชุมตรวจความพร้อม ชี้แจงภารกิจก่อนออกปฏิบัติ

หน้าที่อย่างน้อย 15 นาที โดยปฏิบัติได้ใน 2 ลักษณะ คือ 

  1) การเรียกแถวประชุมนอกห้องปฏิบัติการสายตรวจ โดยเน้นในเรื่อง 

   (1) การฝึกความมีระเบียบวินัย การเข้าแถว 

   (2) การตรวจสอบจ านวนต ารวจสายตรวจที่มีหน้าที่ปฏิบัติในผลัดนั้น ๆ และลงชื่อใน

สมุดควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจ 

   (3) การตรวจสอบเครื่องแต่งกาย อาวุธ อุปกรณ์ และเอกสารต่าง ๆ ทั้งแบบประจ าตัว

และประจ ารถ 

   (4) การตรวจสอบความพร้อมของรถสายตรวจ 

   (5) การฝึกทบทวนยุทธวิธี เช่น การใช้อาวุธปืน การป้องกันตัว การเข้าจับกุมคนร้าย 

   (6) การชี้แจงแผนการตรวจ และข้อราชการต่าง ๆ 

  2) การประชุมในห้องปฏิบัติการสายตรวจ โดยเน้นในเรื่อง 

   (1) การตรวจสอบจ านวนต ารวจสายตรวจที่มีหน้าที่ปฏิบัติในผลัดนั้น ๆ และลงชื่อใน

สมุดควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจ 
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   (2) การชี้แจงแผนการตรวจ สถานภาพอาชญากรรม และข้อราชการที่มีรายละเอียด 

ที่ควรใช้เอกสาร หรือแผนภูมิประกอบ 

   (3) การหารือแก้ไขปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่สายตรวจได้พบมา 

   (4) การฝึกอบรมทบทวน เพ่ิมเติม ความรู้ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้อง 

   (5) การฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี เช่น เทคนิคการถ่ายภาพ การใช้ QR Code 

  เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม หัวหน้าสายตรวจ, สวป., หรือ หัวหน้างานป้องกันปราบปราม ผู้ที่

ประชุมปล่อยแถวสายตรวจ จะต้องบันทึกข้อราชการที่ชี้แจงในสมุดปล่อยแถวสายตรวจด้วยลายมือของตนเอง 

1.2 กำรปฏิบัติหน้ำที่ขณะออกตรวจ (PROCESS) 

 1.2.1 การปฏิบัติหน้าที่ขณะออกตรวจของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจรถยนต์ และสายตรวจ

รถจักรยานยนต์ มีดังต่อไปนี้ 

  1) การออกตรวจ สายตรวจรถยนต์ต้องประกอบก าลังอย่างน้อย 2 นาย สายตรวจ

รถจักรยานยนต์ต้องประกอบก าลัง 2 นาย และไม่ออกตรวจเพียงล าพัง  

  2) ตรวจตามแผนปฏิบัติ และแผนการตรวจของสายตรวจ เพ่ือป้องกันมิให้มีอาชญากรรม

เกดิขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

   (1) การตรวจตู้แดง 

    - การลงชื่อในสมุดตู้แดงของสายตรวจต้องเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้ง 2 นาย 

    - ในทุก 4 ชั่วโมง สายตรวจรถจักรยานยนต์ จะต้องตรวจดูตู้แดงทุกตู้ในเขตตรวจที่

รับผิดชอบ 

    - กรณีสายตรวจติดภารกิจ ไม่สามารถตรวจตู้แดงตามจ านวนที่ก าหนดได้ เช่น  

ไประงับเหตุ ตั้งจุดตรวจ ให้แจ้งหัวหน้าสายตรวจทราบ และให้ศูนย์วิทยุของ สน./สภ. จดบันทึกไว้  

    - ให้สายตรวจรถจักรยานยนต์ ผลัดที่เข้าเวร 00.01-08.00 น. เป็นผู้เก็บและวาง

สมุดตู้แดง ส าหรับสมุดตู้แดงท่ีเก็บมาให้ส่งมอบให้หัวหน้าสายตรวจ หรือ ร้อยเวร 20 ผลัดที่ก าลังเข้าเวรตรวจ 

    - กรณีที่ สน./สภ.ใด น าเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ มาใช้ในการควบคุมสายตรวจ เช่น 

การใช้ QR Code หรือการสแกนนิ้วมือ ให้สามารถใช้แทนการจัดท าและการลงชื่อในสมุดตู้แดงแบบปกติได้ 

   (2) ตรวจสัมพันธ์กับสายตรวจอื่น ๆ และหัวหน้าสายตรวจ 

   (3) หยุดรถสังเกตการณ์ (ว.10) ป้องกันเหตุตามจุดล่อแหลม จุดเสี่ยง หรือจุดหลบฝน 

ที่ก าหนด (อย่างน้อย 3 จุดต่อผลัด) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ ว.10 ก่อนออกเวร  

  3) ตรวจเยี่ยมเยียนประชาชน และบันทึกตามแบบรายงาน 2 บ้านต่อผลัด 

  4) ตั้งจุดตรวจค้น หรือตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ ที่ต้องสงสัย 
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  5) สืบสวนหาข่าวอาชญากรรม รับค าร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ และรายงานหัวหน้าสายตรวจ

เพ่ือน าเสนอสารวัตรป้องกันปราบปราม หัวหน้างานป้องกันปราบปราม และหัวหน้าสถานีต ารวจต่อไป 

  6) ระงับเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191, ศูนย์วิทยุ สน./สภ. หรือ 

รับแจ้ง หรือพบเหตุด้วยตนเอง และจับกุมผู้กระท าผิดตามอ านาจหน้าที่ โดยการไปถึงที่เกิดเหตุควรใช้เวลาไม่

เกิน 5 นาที 

   กรณีมีเหตุซ้ าซ้อน หรือติดภารกิจ ให้แจ้งศูนย์วิทยุ สน./สภ. เพ่ือแจ้งให้หัวหน้า 

สายตรวจสั่งการให้ผู้อื่นไปปฏิบัติหน้าที่แทน 

   กรณเีป็นเหตุที่ต้องให้พนักงานสอบสวนตรวจที่เกิดเหตุ ให้รักษาสถานที่เกิดเหตุไว้ 

  7) สกัดจับกุมคนร้าย ตามแผนก้าวสกัดจับ 

  8) บริการประชาชน 

 1.2.2 การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าสายตรวจ (ร้อยเวร 20) ขณะออกตรวจมีดังนี้ 

  1) การออกตรวจ สายตรวจรถยนต์ต้องประกอบก าลังอย่างน้อย 2 นาย และไม่ออกตรวจ

เพียงล าพัง  

  2) ตรวจสอบการปฏิบัติของสายตรวจต่าง ๆ ให้ตรวจตามแผนที่ก าหนด 

  3) ตรวจสัมพันธ์กับสายตรวจต่าง ๆ 

  4) ตรวจจุดตรวจตู้แดง โดยใน 1 ผลัด (8 ชั่วโมง) สายตรวจรถยนต์ ให้ตรวจตู้แดง ตู้ยาม 

และสายตรวจต่าง ๆ ในเขตชุมชนอย่างน้อย 1 รอบ 

  5) สั่งการควบคุมการปฏิบัติกรณีมีเหตุฉุกเฉิน และแก้ไขปัญหากรณีสายตรวจที่รับผิดชอบ

ติดภารกิจ จนกว่าผู้บังคับบัญชาระดับเหนือชั้นไปท่ีจะเข้ามาควบคุมการด าเนินการแทน 

  6) ระงับเหตุ รักษาสถานที่เกิดเหตุ สืบสวนและจับกุมผู้กระท าผิด  

  7) ตรวจสอบการเข้าประจ าจุดสกัดของสายตรวจต่าง ๆ 

  8) ควบคุมการตั้งจุดตรวจ 

  9) เยี่ยมเยียนประชาชน และบันทึกตามแบบรายงาน 2 บ้านต่อผลัด 

  10) ให้ความช่วยเหลือประชาชนเรื่องต่าง ๆ เช่น รถเสีย น้ าท่วม ฯลฯ 

1.3 กำรปฏิบัติหน้ำที่หลังเสร็จสิ้นกำรตรวจ(OUTPUT) 

 1.3.1 การปฏิบัติของต ารวจสายตรวจหลังออกตรวจ มีดังนี้ 

  1) กลับมาพร้อมที่สถานีต ารวจหรือห้องปฏิบัติการสายตรวจเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติ

หน้าที่ และลงชื่อในสมุดควบคุมการปฏิบัติหน้าที่สายตรวจ 

  2) จัดท าและส่งรายงานต่าง ๆ ให้เรียบร้อย 
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  3) ตรวจสอบ และส่งมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนรวม เช่น อาวุธปืนของทางราชการ  

วิทยุสื่อสาร ยานพาหนะ ฯลฯ ให้เรียบร้อย 

  4) รายงานปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ต่อหัวหน้าสายตรวจ 

  5) ตรวจสอบภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องปฏิบัติในช่วงเวลาต่อไป หรือภารกิจพิเศษตามค าสั่ง

ของผู้บังคับบัญชา เช่น การรับเสด็จฯ การถูกระดมไปช่วยสถานีต ารวจอื่น ๆ เป็นต้น 

 1.3.2 การปฏิบัติของหัวหน้าสายตรวจ (ร้อยเวร 20) หลังออกตรวจ มีดังนี้ 

  1) กลับมาที่สถานีต ารวจหรือห้องปฏิบัติการสายตรวจ เพ่ือตรวจสอบยอดก าลังพล 

สายตรวจ ตรวจสอบสายตรวจในการส่งมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ของทางราชการ 

  2) หัวหน้าสายตรวจ ซึ่งเข้าเวรผลัด 00.01 – 08.00 น. ให้ตรวจสมุดตู้แดงที่เก็บมาแล้ว

เสนอ สวป. ภายใน 09.00 น. เป็นประจ าทุกวัน 

  3) รวบรวมรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานสายตรวจ เช่น ผลการจับกุม ผลการตรวจ

สัมพันธ์ ผลการเยี่ยมเยียนประชาชน ฯลฯ เสนอ สวป.ตรวจตามวงรอบ 

  4) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ 

ของต ารวจสายตรวจในผลัดนั้น ๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุงในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

2. สำยตรวจต ำบล 

2.1 สำยตรวจต ำบลแต่ละแห่ง 

 2.1.1 สายตรวจต าบลต้องพักแรมอยู่ที่พักสายตรวจในพ้ืนที่รับผิดชอบ หากพ้ืนที่ใดไม่มีที่พัก 

สายตรวจให้พักในสถานที่ที่เหมาะสมในต าบลนั้น 

 2.1.2 สายตรวจต าบลควรมีก าลังพลอย่างน้อย 3 นาย และต้องจัดเวรการปฏิบัติหน้าที่โดยให้มี

ก าลังพลประจ าที่พักสายตรวจและออกตรวจท้องที่ และจัดให้มีราษฎรอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่ร่วมก็ได้ 

 2.1.3 สายตรวจต าบลต้องจัดท าข้อมูลท้องถิ่นไว้ ณ ที่พักสายตรวจนั้น ๆ และให้ส่งเก็บรวบรวม

ที่ห้องปฏิบัติการสายตรวจด้วย 

 2.1.4 สายตรวจต าบลต้องออกตรวจทุกวัน และจัดท าข้อมูลครัวเรือนที่ไปตรวจอย่างน้อยวันละ 

3 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 หลังคาเรือน และควรตรวจให้ครบทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ ภายใน 15 วัน  

เพ่ือประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรม หากสายตรวจต าบลใดมีก าลังพลน้อยกว่า 3 นาย สามารถลด 

การตรวจและการจัดท าข้อมูลครัวเรือนได้ตามส่วน (3 นาย/3 หลังคาเรือนต่อวันเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์) 

 2.1.5 สายตรวจต าบลทุกสายที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ต้องบันทึกผลการตรวจเยี่ยมชุมชน/ประชาชน 

ไว้ในสมุดตรวจและ/หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของสายตรวจต าบลที่ทางสถานีต ารวจจัดท าไว้ 
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 2.1.6 ผู้อยู่ที่พักสายตรวจให้มีหน้าที่รับแจ้งเหตุและบริการประชาชน โดยต้องแต่งเครื่องแบบ  

ให้เรียบร้อย 

 2.1.7 สืบสวนหาข่าวอาชญากรรม รับค าร้องเรียน  

 2.1.8 ระงับเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191, ศูนย์วิทยุ สน./สภ. หรือ 

รับแจ้ง หรือพบเหตุด้วยตนเอง และจับกุมผู้กระท าผิดตามอ านาจหน้าที่  โดยการไปถึงที่เกิดเหตุควรใช้เวลา 

ไม่เกิน 12 นาที 

  กรณีมีเหตุซ้ าซ้อน หรือติดภารกิจ ให้แจ้งศูนย์วิทยุ สน./สภ. เพ่ือแจ้งให้หัวหน้าสายตรวจ

สั่งการให้ผู้อื่นไปปฏิบัติหน้าที่แทน 

  กรณีเป็นเหตุที่ต้องให้พนักงานสอบสวนตรวจที่เกิดเหตุ ให้รักษาสถานที่เกิดเหตุไว้ 

 2.1.9 สกัดจับกุมคนร้าย ตามแผนก้าวสกัดจับ 

 2.1.10  บริการประชาชน 

 2.1.11 ให้หัวหน้าสายตรวจต าบล รวบรวมสมุดบันทึก และแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ แฟ้มข้อมูล

ครัวเรือน สมุดบันทึกผลการตรวจเยี่ยมชุมชน/ประชาชน สมุดรับแจ้งเหตุ สมุดบันทึกการตรวจเยี่ยม  

ของผู้บังคับบัญชา แฟ้มการจัดเวรปฏิบัติหน้าที่ เสนอ สวป., หัวหน้างานป้องกันปราบปราม และ หน.สภ. 

ตรวจทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน 

2.2 ผู้ควบคุม หรือหัวหน้ำของสำยตรวจต ำบล 

 ในกรณีที่ สภ.ใด มีการจัด รอง สวป. ท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุม หรือเป็นหัวหน้าของสายตรวจต าบล 

ให้ปฏิบัติดังนี้ 

 2.2.1 ผู้ควบคุมสายตรวจต าบล ต้องออกตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจต าบลทุกวัน และ

บันทึกผลการตรวจไว้ในสมุดตรวจ โดยควรตรวจให้ครอบคลุมทุกต าบลภายใน 7 วัน และหมุนเวียนสุ่มตรวจ

หมู่บ้านให้มากท่ีสุด 

 2.2.2 ให้ผู้ควบคุมสายตรวจต าบล หรือหัวหน้าสายตรวจ หรือ ร้อยเวร 20 กรณีที่ไม่มีผู้ควบคุม

สายตรวจต าบล รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลครัวเรือนของสายตรวจต าบล และเอกสารอื่น ๆ 

ส่งให้ สวป., หัวหน้างานป้องกันปราบปราม และ หัวหน้าสถานีต ารวจ ตรวจตามข้อ 2.1.11 

3. สำยตรวจชุมชนประจ ำต ำบล 

3.1 สายตรวจชุมชนประจ าต าบล เป็นสายตรวจที่จัดขึ้นเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์ของประชาชนในพ้ืนที่ที่เป็นชุมชนของแต่ละต าบล โดยหัวหน้าสถานีต ารวจ หรือ หัวหน้างานป้องกัน

ปราบปรามอาชญากรรม พิจารณาก าหนดเขตตรวจ และคัดเลือกข้าราชการต ารวจที่มีความเหมาะสม  
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อย่างน้อย 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่เป็นสายตรวจชุมชนประจ าต าบล และจัดให้มีราษฎรอาสาสมัครส าหรับปฏิบัติ

หน้าที่ร่วมกัน 

3.2 สายตรวจชุมชนประจ าต าบล ต้องออกตรวจท้องที่ภายในเขตชุมชนประจ าต าบลที่รับผิดชอบ 

ร่วมกับราษฎรอาสาสมัคร 2-5 นาย โดยเน้นงานด้านการข่าว การให้ความช่วยเหลือและบริการแก่ประชาชน 

การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับประชาชนในพ้ืนที่ และแสวงหาความร่วมมือใน  

การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 

3.3 การจัดท าแผนการตรวจ การปฏิบัติ และการรายงานผลการปฏิบัติของสายตรวจชุมชนประจ า

ต าบล ให้น าแนวทางการปฏิบัติของสายตรวจรถจักรยานยนต์มาใช้โดยอนุโลม 

3.4 สายตรวจชุมชนประจ าต าบลใดที่มีที่ท าการลักษณะเดียวกับสายตรวจต าบล ต้องจัดท าข้อมูล

ท้องถิ่นไว้ ณ ที่พักสายตรวจชุมชนประจ าต าบลนั้น ๆ และให้ส่งเก็บรวบรวมที่ห้องปฏิบัติการสายตรวจ 

เช่นเดียวกับสายตรวจต าบลด้วย 

4. สำยตรวจเดินเท้ำ 

4.1 สายตรวจเดินเท้ามีความส าคัญในการป้องกันอาชญากรรม  โดยมุ่งเน้นการป้องกันเหตุ ในพ้ืนที่

ชุมชนหนาแน่น ที่ไม่เหมาะแก่การน ายานพาหนะเข้าไป เช่น ศูนย์การค้า ตลาด แหล่งท่องเที่ยวที่มีประชาชน

พลุกพล่าน 

4.2 หัวหน้าสถานีต ารวจ หรือหัวหน้างานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ก าหนดพ้ืนที่เขตตรวจ 

ของสายตรวจเดินเท้า และจัดก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่เป็นสายตรวจเดินเท้า โดยสายตรวจเดินเท้า  

1 สาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจอย่างน้อย 2 นาย 

4.3 การจัดท าแผนการตรวจ การปฏิบัติ และการรายงานผลการปฏิบัติของสายตรวจเดินเท้า ให้น า

แนวทางการปฏิบัติของสายตรวจรถจักรยานยนต์มาใช้โดยอนุโลม 

5. สำยตรวจทำงเรือ 

5.1 สายตรวจทางเรือ เป็นสายตรวจที่จัดขึ้นเพ่ือป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่ที่เป็นแม่น้ า 

ล าคลอง อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ หรือทะเล โดยหัวหน้าสถานีต ารวจ หรือ หัวหน้างานป้องกันปราบปราม

อาชญากรรม จัดก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างน้อย 2 นาย ใช้เรือขนาดที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ทางน้ าในเขต

รับผิดชอบเป็นยานพาหนะ 

5.2 การตรวจของสายตรวจทางเรือ เน้นทั้งด้านการป้องกันเหตุ สร้างความอบอุ่นใจให้กับประชาชน 

ที่อยู่บนเรือ แพ หรือมีที่พักอาศัยอยู่ริมน้ า และด้านการปราบปรามผู้กระท าผิดที่ก่อเหตุบนเรือ แพ หรือใช้เรือ 

แพ เป็นพาหนะในการกระท าผิด 
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5.3 การแต่งกายของสายตรวจทางเรือ อาจปรับให้เข้ากับสภาพการปฏิบัติงาน แต่ต้องมีสัญลักษณ์ที่

แสดงถึงความเป็นต ารวจ แต่งกายให้เหมือนกันทุกนาย และมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้ครบถ้วน 

5.4 การจัดท าแผนการตรวจ การปฏิบัติ และการรายงานผลการปฏิบัติของสายตรวจทางเรือ ให้น า

แนวทางการปฏิบัติของสายตรวจรถจักรยานยนต์มาใช้โดยอนุโลม 

6. สำยตรวจจักรยำนสองล้อ 

6.1 สายตรวจรถจักรยานสองล้อ เป็นสายตรวจที่จัดขึ้นเพ่ือเน้นการป้องกันอาชญากรรม ในพ้ืนที่ที่ไม่

เหมาะแก่การใช้สายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แต่มีพ้ืนที่ที่ต้องออกตรวจมากกว่าที่สายตรวจเดินเท้า 

จะกระท าได้  

6.2 หัวหน้าสถานีต ารวจ หรือ หัวหน้างานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ก าหนดพ้ืนที่เป็นเขตตรวจ

ของสายตรวจจักรยานสองล้อ และจัดก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ 1 นาย ต่อรถจักรยานสองล้อ 1 คัน   

โดยสายตรวจจักรยานสองล้อ 1 สาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจอย่างน้อย 2นาย/2 คัน ขึ้นไป 

6.3 การแต่งกายของสายตรวจจักรยานสองล้อ อาจปรับให้เข้ากับสภาพการปฏิบัติงาน แต่ต้องมี

สัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็นต ารวจ แต่งกายให้เหมือนกันทุกนาย และมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นใน

การปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วน 

6.4 การจัดท าแผนการตรวจ การปฏิบัติ และการรายงานผลการปฏิบัติของสายตรวจจักรยานสองล้อ 

ให้น าแนวทางการปฏิบัติของสายตรวจรถจักรยานยนต์มาใช้โดยอนุโลม 

7. สำยตรวจประเภทอ่ืน ๆ 

การจัดสายตรวจประเภทอ่ืน ๆ เช่น สายตรวจม้า สายตรวจสุนัข สายตรวจทางอากาศ เป็นไปตาม 

ความเหมาะสม และศักยภาพของแต่ละสถานีต ารวจ โดยเมื่อมีการจัด จะต้องมีแผนการตรวจ มีรายละเอียด

ของการปฏิบัติ และการรายงานผลการปฏิบัติด้วย 
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บทที่ 3 

กำรเผชิญเหตุ 

1. มำตรฐำนกำรปฏิบัติส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจผู้เผชิญเหตุคนแรก  

เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ได้รับแจ้ง หรือพบเห็นเหตุการณ์ จะต้องรีบเดินทางไปที่เกิดเหตุ 

เข้าระงับเหตุ และจัดการกับเหตุนั้น ๆ ทันที เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาจะสั่งการมอบหมายภารกิจนั้น ๆ ให้กับ

หน่วยอื่นปฏิบัติแทน โดยการด าเนินการให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน และพิจารณาตาม

ความเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ และการบังคับใช้กฎหมาย 

2. ข้ันตอนกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจผู้เผชิญเหตุคนแรก 

2.1 ก่อนเข้ำเผชิญเหตุ 

 2.1.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ โดยวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นตามหลัก ได้แก่ ใคร ท าอะไร ที่ไหน 

เมื่อไร ท าไม และอย่างไร  

 2.1.2 รายงานศูนย์วิทยุ หรือผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นการยืนยันสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และ

รายงานถึงสภาพแวดล้อมในท่ีเกิดเหตุในทันที 

 2.1.3 ขอก าลังสนับสนุน การขอก าลังสนับสนุน หรือขอความช่วยเหลือในกรณีจ าเป็น เช่น 

คนร้ายมีจ านวนมากกว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บจ านวนมากอยู่บริเวณท่ีเกิดเหตุ เป็นต้น 

2.2 ขณะเข้ำเผชิญเหตุ 

 2.2.1 ให้ประเมินสถานการณ์และความเสี่ยง โดยประเมินจากบริเวณที่เกิดเหตุในมุมมองของ

สถานการณ์ขณะนั้น และเตรียมแผนส ารอง หากเหตุการณ์ยกระดับความรุนแรง  

 

 
อย่ารีบเร่งเข้าสถานที่เกิดเหตุหรือแสดงตัวทันทีเมื่อถึงที่เกิดเหตุซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ 
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 2.2.2 ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ โดยให้การช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกคน

ในบริเวณท่ีเกิดเหต ุ

 2.2.3 ปฏิบัติการตามยุทธวิธี กรณีจ าเป็นเร่งด่วน ให้เข้าระงับเหตุตามล าดับการใช้ก าลัง โดย

พิจารณาความเหมาะสมตามสัดส่วน ตามสถานการณ์และพฤติการณ์ของคนร้าย และสภาพแวดล้อม 

 
ตัวอย่างการใช้ไม้ง่ามในการควบคุมคนร้าย 

 2.2.4 ปิดกั้นพ้ืนที่ และรักษาสถานที่เกิดเหตุ พิจารณาอพยพบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจาก 

ที่เกิดเหตุ การป้องกันไม่ให้บุคคลเข้าและออกจากพ้ืนที่นั้น ตลอดจนการรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิมไว้

ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพ่ือป้องกันมิให้พยานหลักฐานต่าง ๆ สูญหาย หรือถูกท าลาย การปิดกั้นที่เกิดเหตุ

อาจด าเนินการโดยบุคคล เชือก แผงกั้น เครื่องหมายหรือแผ่นป้ายแสดงการห้ามเข้าบริเวณท่ีเกิดเหตุ 

2.3 หลังเข้ำเผชิญเหตุ 

 2.3.1 สรุปข้อมูลเบื้องต้น 

  การรายงานสรุปข้อมูลเบื้องต้น การจัดท ารายงานหรือเอกสารที่ เกี่ยวข้องเสนอ

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

   ตัวอย่างข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้เผชิญเหตุคนแรกต้องสรุปข้อมูลเบื้องต้น ให้ได้มาก

ที่สุดเท่าที่จะรายงานได้ในเบื้องต้น ได้แก่ 

   1) ข้อมูลเบื้องต้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด ท าไม) 

     (1) ชื่อคนร้าย จ านวนคนร้าย พฤติกรรมของคนร้าย ต าหนิรูปพรรณของคนร้าย 

อาวุธของคนร้าย ข้อเรียกร้องของคนร้าย สาเหตุการกระท าความผิด 

    (2) เส้นทางและยานพาหนะที่คนร้ายใช้กระท าผิดหรือหลบหนี 

    (3) ชื่อผู้เสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้น ข้อมูลเบื้องต้น หรือสาเหตุที่จะฆ่าตัวตาย 

    (4) ตัวประกันเป็นใคร เกี่ยวข้องกับคนร้ายหรือไม่ จ านวนเท่าใด สภาพของ 

ตัวประกันเป็นอย่างไร สภาพของสถานที่ เส้นทางเข้าออกของอาคารที่ตัวประกันถูกควบคุม 
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    (5) กลุ่มผู้ชุมนุมเป็นกลุ่มใด จ านวนผู้ชุมนุม ข้อเรียกร้องและแกนน ากลุ่ม 

    (6) สภาพของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ความเสียหายที่ประชาชนได้รับ จ านวนผู้บาดเจ็บ 

ผู้สูญหาย ศพ 

   2) กิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว เช่น 

    (1) การปิดก้ันสถานที่เกิดเหตุ การจัดท าพ้ืนที่วงใน พ้ืนที่วงนอก 

     (2) การปิดก้ันการจราจร มิให้มีผู้สัญจรเข้าออก บริเวณท่ีเกิดเหตุ 

     (3) การประสานงานเบื้ องต้นกั บหน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้อ ง  เช่น  ดับ เพลิ ง 

สถานพยาบาล เป็นต้น 

     (4) การอพยพผู้บาดเจ็บและประชาชนไปยังที่ปลอดภัย (ที่ใด และใครเป็น

ผู้รับผิดชอบด าเนินการน าไป) 

    3) เสนอแนะสถานที่ที่เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติการหรือจุดรวมพล 

    4) ส่งมอบรายงานสรุป พร้อมรายชื่อของบุคคลที่ได้เข้าไปสอบถามรายละเอียด 

ของเหตุการณ์ เพ่ือฝ่ายสืบสวนหรือพนักงานสอบสวนจะได้น าไปด าเนินการต่อ ในกรณีที่มีวัตถุพยานหรือ

ภาพถ่ายเกี่ยวกับเหตุที่เกิด สภาพผู้บาดเจ็บหรือยานพาหนะ ภาพถ่ายกลุ่มผู้ชุมนุม ให้ส่งมอบแก่ผู้บัญชาการ

เหตุการณ์โดยเร็ว 

  2.3.2 เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ต้องกลับสู่สถานะ มีความตื่นตัวและเตรียมความพร้อมส าหรับ  

การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความช่วยเหลือในกรณีต่อไปโดยทันที  

3. อำวุธและอุปกรณ์เครื่องมือทำงยุทธวิธีส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจผู้เผชิญเหตุคนแรก  

3.1 อาวุธประจ าตัว ได้แก่ 

 3.1.1 ปืนพกพร้อมกระสุนปืนและซองปืน 

 3.1.2 แม็กกาซีนพร้อมซอง 

 3.1.3 กระบอง/ดิ้วพร้อมซอง  

3.2 อุปกรณ์ประจ าตัว ได้แก่  

 3.2.1 สเปรย์พริกไทยพร้อมซอง 

 3.2.2 เข็มขัดสนาม 

 3.2.3 กุญแจมือพร้อมซอง 

 3.2.4 ไฟฉายก าลังไฟแรงสูง 

 3.2.5 วิทยุสื่อสารพร้อมซอง 

 3.2.6 เสื้อเกราะกันกระสุน 
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 3.2.7 หมวกสายตรวจ 

 3.2.8 สมุดบันทึกประจ าตัว 

 3.2.9 นกหวีด 

 3.2.10 ถุงมือยาง 

 3.2.11 เสื้อสะท้อนแสง 

3.3 อุปกรณ์ประจ ารถจักรยานยนต์สายตรวจ ได้แก่ 

 3.3.1 กล้องติดตัวเจ้าหน้าที่ (Body Camera) 

 3.3.2 สีสเปรย์ฉีดพ่นเวลารถชนกัน 

 3.3.3 เสื้อกันฝนสีแสด 

 3.3.4 มีดพับพร้อมซอง 

 3.3.5 ตลับเมตร 

 3.3.6 สายรัดข้อมือ 

3.4 อุปกรณ์ประจ ารถยนต์สายตรวจ ได้แก่ 

 3.4.1 วิทยุสื่อสาร 

 3.4.2 คอมพิวเตอร์ (Note Book) 

 3.4.3 เทปก้ันสถานที่เกิดเหตุ (Police Line) 

 3.4.4 ชุดปฐมพยาบาล 

 3.4.5 กล้องติดรถยนต์ (Dashboard Camera) 

 3.4.6 เครื่องมือการเก็บรักษาวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 

 3.4.7 เครื่องขยายเสียงแบบมือถือ 

 3.4.8 ไฟฉายสปอตไลท์/กระบอกไฟเรืองแสง 

  3.4.9 ปืนยิงแห/ตาข่ายพร้อมอุปกรณ์ 

 3.4.10 เครื่องดับเพลิง 

 3.4.11 สายพ่วงแบตเตอรี่ 

 3.4.12 สายพานส าหรับลากรถ (ชนิดแบน) 

 3.4.13 รองเท้ายางกันน้ า 

 3.4.14 กล้องส่องทางไกล สามารถใช้งานกลางคืนได้ 

 3.4.15 เข็มทิศ 

 3.4.16 แผงไฟหยุดตรวจชนิดพกพา 
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  3.4.17 ไม้ง่าม 

3.5 อุปกรณ์ประจ าหน่วย  

 3.5.1 เชือกพร้อมขอลาก 

 3.5.2 เครื่องตรวจโลหะแบบมือถือ 

 3.5.3 ไม้ง่าม ขอเกี่ยว 

 3.5.4 กรวยยางสะท้อนแสง 

 3.5.5 แผงไฟหยุดตรวจ 

 3.5.6 ป้ายหยุดตรวจและป้ายขออภัยในความไม่สะดวก 

 3.5.7 ชะแลง และขวานหงอน 

3.6 อาวุธประจ าหน่วย 

 3.6.1 ปืนยิงกระสุนยาง (ปืนยาว) พร้อมกระสุนยาง 

 3.6.2 ปืนยาว ปลย.11 ปชด.02 

3.7 อาวุธและอุปกรณ์ส าหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ประกอบด้วย  

  3.7.1 ปืนยิงกระสุนยาง (ปืนพกสั้น) พร้อมกระสุนยาง 

 3.7.2 โล่กันกระสุน/หมวกกันกระสุน 

 3.7.3 ตัวสกัดรถยนต์ความเร็วสูง (ขวาก)/อุปกรณ์หยุดรถ ประเภทขวากหนามตะปูชนิด

เคลื่อนย้ายได้สะดวก 

 3.7.4 แว่นตาเซฟตี้/กันสะเก็ดต่างๆ 

 3.7.5 เครื่องมือหยุดรถฉุกเฉิน 

 3.7.6 เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพสูง 

 3.7.7 เครื่องโดรน (Drone) บังคับ พร้อมติดกล้อง 

 3.7.8 ชุดป้องกันตัว (สนับศอก, สนับเข่า) 

 3.7.9 ปืนช๊อตไฟฟ้าพร้อมซอง* 

      ฯลฯ 

หมำยเหตุ 

1. อาวุธ/อุปกรณ์ทุกชนิด ต้องก าหนดคุณสมบัติเฉพาะให้เหมาะสมและเป็นมาตรฐานสากล 

2. สเปรย์พริกไทย ผลิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ฉีดพ่นเพ่ือยับยั้งบุคคลหรือสัตว์ร้ายมิให้เข้าใกล้

หรือท าอันตรายผู้อ่ืน ผู้ที่ถูกฉีดพ่นสารในกระป๋องสเปรย์ใส่ จะมีอาการส าลัก จาม ระคายเคืองหรือแสบตา 

หลังจากนั้นไม่นานก็สามารถหายเป็นปกติได้ เห็นได้ว่า การผลิตสเปรย์พริกไทยดังกล่าวมิได้ผลิตขึ้นเพ่ือท าร้าย
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ผู้ใด จึงไม่เป็นอาวุธโดยสภาพ ทั้งไม่อาจใช้ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ สเปรย์พริกไทยจึง

ไม่เป็นอาวุธตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (5) ตามค าพิพากษาศาลฎีกา ที่ 2031/2554 

3. ปืนช็อตไฟฟ้าเป็นทางเลือกในการใช้เครื่องมือทางยุทธวิธีในการตอบโต้ส าหรับบุคคลที่ก่อเหตุ 

ความรุนแรง อาจมีลักษณะต้องการท าร้ายตนเองหรือผู้อ่ืน โดยปืนช็อตไฟฟ้าจะท าให้เกิดการชะงักหมดแรง  

ในการตอบโต้ ล้มลง และยินยอมให้ควบคุมตัว โดยไม่มีแรงในการต่อสู้ ขัดขืน ผู้ปฏิบัติจะต้องได้รับการฝึก 

ให้เกิดทักษะ แต่ในบางครั้งอาจท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยด้านระบบหัวใจ จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้

ปืนช็อตไฟฟ้า โดยให้ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างรอบคอบเป็นกรณีพิเศษ 

4. กำรปฏิบัติในขณะเผชิญเหตุลักษณะต่ำง ๆ 

4.1 เหตุลักทรัพย ์

 4.1.1 รีบไปที่เกิดเหตุ และรายงานเหตุให้พนักงานสอบสวน และหัวหน้าสายตรวจทราบโดยเร็ว 

 4.1.2 ประเมินสถานการณ์ พิจารณาแก้ไขปัญหา ขอรับการสนับสนุน หรือประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุและรายงานเหตุการณ์เบื้องต้น หากมีคนร้ายอยู่ในที่เกิดเหตุ 

ให้พิจารณาว่าอาจเกิดอันตรายในการจับกุมหรือไม่ หากมีก็ขอให้ก าลังสนับสนุน จัดก าลังปิดล้อม แล้วเข้าท า

การจับกุม หรือหากมีคนร้ายหลบหนี ให้รีบแจ้งสกัดจับทันที 

 4.1.3 เมื่อถึงที่เกิดเหตุ แนะน าให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกไปจากที่เกิดเหตุ รวมทั้งปิดกั้นและ

รักษาสถานที่เกิดเหตุ ไม่แตะต้องและเคลื่อนย้ายวัตถุพยานโดยเด็ดขาด ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุ  

และอย่าให้ผู้ใดแตะต้องวัตถุที่มีผิวเรียบ โลหะ แก้ว กระจก เฟอร์นิเจอร์ ในห้องที่เกิดเหตุอย่างเด็ดขาด หากพบ

วัตถุพยานให้แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ หากพบผู้บาดเจ็บต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ตามความเหมาะสมและด าเนินการเพ่ือน าส่งสถานพยาบาล หรือพบผู้เสียชีวิต ห้ามผู้ไม่เก่ียวข้องเข้าไปแตะต้อง

และเคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาด 

 4.1.4 ช่วยเหลือพนักงานสอบสวน โดยสอบถามหาเจ้าของทรัพย์ ที่อยู่ ที่ท างาน เบอร์โทรศัพท์ 

แล้วโทรศัพท์แจ้งให้ผู้เสียหายทราบ พร้อมทั้งสอบถามหาพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ เกี่ยวกับรายละเอียด ต าหนิ

รูปพรรณ จ านวนคนร้าย อาวุธ ยานพาหนะ เส้นทางหลบหนี มีผู้ได้รับอันตรายอย่างไรหรือไม่ สภาพพ้ืนที่

โดยรอบที่เกิดเหตุ และทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไป จดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของพยานไว้ให้พนักงานสอบสวน 

 4.1.5 แจ้งรายละเอียด ข้อมูลของคนร้ายให้ศูนย์วิทยุทราบ เพ่ือแจ้งสกัดจับคนร้าย 

 4.1.6 เตรียมเส้นทางเข้าออกส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชา 

 4.1.7 เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือพนักงานสอบสวนมาถึงให้รายงานเหตุการณ์ให้ทราบ 
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 4.1.8 จดจ าวิธีการของคนร้าย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนตรวจตรา ป้องกัน และให้

ค าแนะน าประชาสัมพันธ์โดยใช้เครื่องขยายเสียงหรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือขอความร่วมมือให้ประชาชนที่พักอาศัย

หรืออยู่บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุได้รับรู้สถานการณ์ ให้ใช้ความระมัดระวัง และช่วยสังเกตการณ์และแจ้งเบาะแส 

4.2 เหตุชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์  

 4.2.1 รีบไปที่เกิดเหตุ และรายงานเหตุให้พนักงานสอบสวนและหัวหน้าสายตรวจทราบโดยเร็ว 

 4.2.2 ตรวจสอบดูว่าคนร้ายยังอยู่ในบริเวณบ้านที่เกิดเหตุหรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจให้ใช้ความ

ระมัดระวังเป็นพิเศษ แล้วแจ้งขอก าลังสนับสนุน หรือแน่ใจว่าคนร้ายไม่อยู่ในบ้านที่เกิดเหตุให้รีบสอบถาม

พยานใกล้เคียงหรือผู้เห็นเหตุการณ์ เพ่ือให้ข้อมูลกับผู้บังคับบัญชา หรือหากมีคนร้ายหลบหนี ให้รีบแจ้งสกัดจับ

ทันท ี

 4.2.3 ตรวจสอบว่าผู้ เสียหายถูกท าร้ายหรือไม่ ถ้าถูกท าร้ายและได้รับบาดเจ็บให้ท าการ  

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามความเหมาะสม แล้วรีบน าส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด ถ้าเสียชีวิตแล้ว  

ห้ามมิให้เคลื่อนย้ายศพเป็นอันขาด พร้อมทั้งกันประชาชนผู้ไม่เก่ียวข้องไม่ให้เข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุ 

 4.2.4 ประเมินสถานการณ์ พิจารณาแก้ไขปัญหา ขอรับการสนับสนุนหรือประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุและรายงานเหตุการณ์เบื้องต้น  

 4.2.5 แนะน าให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกไปจากท่ีเกิดเหตุ รวมทั้งปิดกั้นและรักษาสถานที่เกิดเหตุ 

ไม่แตะต้องและเคลื่อนย้ายวัตถุพยานโดยเด็ดขาด ห้ามผู้ไม่เก่ียวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุ และอย่าให้ผู้ใดแตะต้อง

วัตถุที่มีผิวเรียบ โลหะ แก้ว กระจก เฟอร์นิเจอร์ ในห้องที่เกิดเหตุอย่างเด็ดขาด หากพบวัตถุพยานให้แจ้ง

เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ  

 4.2.6 ช่วยเหลือพนักงานสอบสวน โดยสอบถามหาเจ้าของทรัพย์ ที่อยู่ ที่ท างาน เบอร์โทรศัพท์ 

แล้วโทรศัพท์แจ้งให้ผู้เสียหายทราบ พร้อมทั้งสอบถามหาพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์ เกี่ยวกับรายละเอียด ต าหนิ

รูปพรรณ จ านวนคนร้าย อาวุธ ยานพาหนะ เส้นทางหลบหนี มีผู้ได้รับอันตรายอย่างไรหรือไม่ สภาพพ้ืนที่

โดยรอบที่เกิดเหตุ และทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไป จดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของพยานไว้ให้พนักงานสอบสวน 

 4.2.7 โทรศัพท์แจ้งรายละเอียด ข้อมูลของคนร้ายให้ศูนย์วิทยุทราบ เพ่ือแจ้งสกัดจับคนร้าย และ

แจ้งสถานที่เกิดเหตุ เส้นทางท่ีสะดวกให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 4.2.8 เตรียมเส้นทางเข้าออกส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชา 

 4.2.9 เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือพนักงานสอบสวนมาถึงให้รายงานเหตุการณ์ให้ทราบ 

 4.2.10 จดจ าวิธีการของคนร้าย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนตรวจตรา ป้องกัน และให้

ค าแนะน าประชาสัมพันธ์โดยใช้เครื่องขยายเสียงหรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือขอความร่วมมือให้ประชาชนที่พักอาศัย

หรืออยู่บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุได้รับรู้สถานการณ์ ให้ใช้ความระมัดระวัง และช่วยสังเกตการณ์และแจ้งเบาะแส 
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4.3 เหตุประทุษร้ำยต่อชีวิตร่ำงกำย/นักเรียนก่อเหตุทะเลำะวิวำท 

 4.3.1 รีบไปที่เกิดเหตุ และรายงานเหตุให้พนักงานสอบสวนและหัวหน้าสายตรวจทราบโดยเร็ว 

 4.3.2 ประเมินสถานการณ์ หากผู้ก่อเหตุมีจ านวนมาก ให้แจ้งหัวหน้าสายตรวจเพ่ือจัดก าลัง

สนับสนุน  

 4.3.3 เมื่อถึงที่เกิดเหตุ ให้เข้าระงับตามหลักสมควรแก่เหตุ เช่น ใช้กระบอง หรือสเปรย์พริกไทย 

หรืออุปกรณ์อ่ืนที่เหมาะสมแก่สถานการณ์ 

 4.3.4 ตรวจสอบว่าผู้ถูกท าร้ายเสียชีวิตหรือไม่ หากยังไม่เสียชีวิตให้รีบน าส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว 

ถ้าเสียชีวิตแล้วให้กันประชาชนผู้ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากที่เกิดเหตุ ถ้าเป็นที่พักอาศัย เช่น ห้องเช่า แฟลต 

อพาร์ทเม้นท์ ให้ปิดประตูและเฝ้าหน้าประตูไว้ 

 4.3.5 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายศพออกจากที่เกิดเหตุเป็นอันขาด จนกว่าจะได้รับค าสั่งจาก

พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีนั้น และดูแลรักษาทรัพย์สินที่อยู่กับศพอย่าให้ผู้ใดหยิบฉวยลักไปได้ 

 3.3.6 ดูแลรักษาวัตถุพยาน อาวุธ ที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ อย่าให้ผู้ใดแตะต้องโดยเด็ดขาด เพราะ

อาจมีร่องรอยลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายติดอยู่ 

 4.3.7 สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับรายละเอียด ต าหนิรูปพรรณ และจ านวนคนร้าย อาวุธ 

ยานพาหนะท่ีใช้ เส้นทางหลบหนี และทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไป เพ่ือแจ้งให้ศูนย์วิทยุประกาศสกัดจับ และแจ้งให้

พนักงานสอบสวนทราบ 

 4.3.8 จดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของพยานไว้ให้พนักงานสอบสวน 

 3.3.9 รักษาสถานที่เกิดเหตุจนกว่าผู้ช านาญการด้านพิสูจน์หลักฐานจะตรวจและรวบรวม

พยานหลักฐานเรียบร้อย หรือจนกว่าทนาย พนักงานอัยการ แพทย์ และผู้เกี่ยวข้องจะร่วมกันชันสูตรพลิกศพ 

และพนักงานสอบสวนจะได้สั่งการให้เลิกรักษาสถานที่เกิดเหตุนั้น ๆ 

4.4 เหตุอุบัติเหตุจรำจร 

 4.4.1 รีบไปที่เกิดเหตุ และรายงานเหตุให้พนักงานสอบสวนทราบโดยเร็ว 

 4.4.2 เจ้าหน้าที่ 1 นาย รีบจัดการจราจรที่ติดขัดให้เกิดความคล่องตัว 

 4.4.3 เจ้าหน้าที่อีก 1 นาย รีบตรวจสอบคู่กรณี หรือถ้ามีผู้บาดเจ็บให้รีบท าการปฐมพยาบาล

เบื้องต้นตามความเหมาะสม แล้วรีบน าส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็ว 

 4.4.4 ถ้ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุให้ด าเนินการรักษาศพไว้ ห้ามมิให้ผู้ใดท าการเคลื่อนย้ายหรือ

แตะต้องทรัพย์สินของศพ จนกว่าจะได้รับค าสั่งจากพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีนั้น  ๆ ทั้งนี้ให้จัดหาวัสดุ 

ที่เหมาะสมมาปกปิดศพไว้ชั่วคราว 
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 4.4.5 น าคู่กรณีไปตกลงพูดคุยกันบนทางเท้า อย่ายืนคุยกันบนถนนบริเวณจุดที่เกิดเหตุ เพราะ

อาจเป็นอันตรายจากรถคันอ่ืนที่แล่นไปมาก่อนออกจากจุดเกิดเหตุ ถ้าแยกรถออกไม่ได้ให้ท าเครื่องหมาย

สัญญาณเท่าที่จะท าให้ผู้ขับขี่รถคันอ่ืนมองเห็นได้ในระยะไกล เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ าซ้อน ถ้าเป็นกรณี

แยกคู่กรณีได้ ก็ให้จัดท าเครื่องหมายต าแหน่งของรถคู่กรณีไว้ให้ชัดเจน แล้วจัดท าแผนที่สังเขปไว้ 

 4.4.6 ถ้าเป็นกรณีรถชนแล้วหลบหนี ให้สอบถามพยานบริเวณที่เกิดเหตุ จดชื่อ ที่อยู่พยานไว้ให้

พนักงานสอบสวน แล้วโทรศัพท์แจ้งข้อมูลรายละเอียดรถที่หลบหนีให้ศูนย์วิทยุทราบเพ่ือสกัดจับโดยเร็ว 

 4.4.7 ถ้ารถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้ ให้โทรศัพท์แจ้งศูนย์วิทยุเพ่ือ

แจ้งรถยกให้รีบมาด าเนินการ 

 4.4.8 ถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บให้ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามความเหมาะสม แล้วรีบน าส่ง

โรงพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด 

 4.4.9 ช่วยอ านวยการจราจรตามความเหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้การจราจรติดขัด 

 4.4.10 ติดต่อพนักงานสอบสวนให้มาตรวจสถานที่เกิดเหตุและรับคู่กรณีไปด าเนินการต่อไป 

4.5 เหตุเพลิงไหม้  

 4.5.1 รีบไปที่เกิดเหตุ และรายงานเหตุให้พนักงานสอบสวน และหัวหน้าสายตรวจทราบโดยเร็ว 

 4.5.2 ขณะที่ใกล้ที่เกิดเหตุ ให้ใช้การสังเกตกลุ่มควันคาดคะเนท่าทีความรุนแรงของเพลิงไหม้ 

ไปด้วย หากมีเหตุจริง ให้แจ้งศูนย์วิทยุทราบพร้อมขอก าลังสนับสนุน รวมถึงแจ้งรถดับเพลิงให้มายังที่เกิดเหตุ  

และให้พยายามตรวจสอบเส้นทางที่จะเข้าไปยังที่เกิดเหตุนั้นว่าเส้นทางใดสะดวกแก่การดับเพลิง และการ

เดินทางไปยังที่เกิดเหตุของผู้บังคับบัญชา จากนั้นแจ้งให้ศูนย์วิทยุทราบเพ่ือเป็นการประสานงานและความ

สะดวกรวดเร็วของการดับเพลิง 

 4.5.3 ตรวจสอบ สอบถามว่ามีผู้ติดอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้างหรือไม่ เพ่ือจะได้รีบ

หาทางช่วยเหลือออกมาได้โดยปลอดภัย และตรวจสอบสถานที่ท่ีถูกเพลิงไหม้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เช่น เป็น

อาคารสูงกี่ชั้น เพลิงไหม้ชั้นไหน มีผู้ติดอยู่ในที่เกิดเหตุหรือไม่ รวมถึงมีความจ าเป็นต้องให้การไฟฟ้า  

ตัดกระแสไฟฟ้าหรือไม ่

 4.5.4 ประเมินสถานการณ์ว่าเพลิงไหม้มีท่าทีจะลุกลามหรือไม่ พิจารณาแก้ไขปัญหา แจ้งให้ศูนย์

วิทยุทราบเป็นระยะ เพ่ือประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้ามายังที่เกิดเหตุ บันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุและรายงาน

เหตุการณ์เบื้องต้น  

 4.5.5 สอบถามหาเจ้าของบ้าน หรือผู้ดูแลบ้านต้นเพลิง รวมทั้งพยานในบ้านต้นเพลิงหรือพยานที่

เห็นจุดเพลิงไหม้เบื้องต้น จดชื่อ ที่อยู่ ขอบัตรประจ าตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และน าตัวไปมอบ

พนักงานสอบสวน 
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 4.5.6 ปิดกั้นและรักษาสถานที่เกิดเหตุ เบื้องต้น ไม่แตะต้องและเคลื่อนย้ายวัตถุพยานโดย

เด็ดขาด รวมทั้งห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งเตรียมเชือกกั้นบริเวณที่เกิดเหตุ และบริเวณที่

ประชาชนเอาทรัพย์สินมากองรวมกันเพ่ือมิให้สูญหาย และห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุ 

หากพบวัตถุพยานให้แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องทราบ 

 4.5.7 ใช้เครื่องขยายเสียงประกาศเตือนประชาชนผู้ไม่เกี่ยวข้องให้ออกไปจากที่เกิดเหตุ  

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 4.5.8 แนะน าประชาชน เจ้าของ หรือผู้ดูแลบ้านในการช่วยกันดับเพลิง เช่น การตัดกระแสไฟฟ้า 

การทุบกระจก เปิดหน้าต่างประตู หรือเพ่ือระบายอากาศให้สามารถเข้าไปยังจุดต้นเพลิงและสะดวกในการค้น

ทรัพย์สิน 

 4.5.9 จัดการจราจรอ านวยความสะดวกและชี้เส้นทางให้รถดับเพลิงเข้าไปยังที่เกิดเหตุได้สะดวก

รวดเร็วที่สุด 

 4.5.10 ช่วยเหลือประชาชนบางกรณีท่ีจ าเป็น เช่น ผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้พลัดหลง เป็นต้น 

 4.5.11 หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บให้ท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามความเหมาะสม แล้วรีบน าส่ง

โรงพยาบาลทันที แต่ถ้ามีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุให้ช่วยกันประชาชนและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้าไปในบริเวณท่ี

เกิดเหต ุ

 4.5.12 ช่วยดูแลทรัพย์สินของประชาชน เพ่ือป้องกันมิให้ผู้อ่ืนหยิบฉวยไป 

 4.5.13 เมื่อเพลิงสงบให้อ านวยความสะดวกแก่รถดับเพลิง ที่จะถอนก าลังออกจากที่เกิดเหตุ 

 4.5.14 ท าหน้าที่รักษาสถานที่เกิดเหตุมิให้มีผู้ใดเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินในที่เกิดเหตุจนกว่า

ผู้ช านาญการด้านพิสูจน์หลักฐาน หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือพนักงานสอบสวนเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเสร็จสิ้น

เรียบร้อย จึงอนุญาตให้ประชาชนเข้าไปได้ 

4.6 เหตุพบวัตถุต้องสงสัยหรือวัตถุระเบิด  

 4.6.1 รีบไปที่เกิดเหตุ และรายงานเหตุให้พนักงานสอบสวนและหัวหน้าสายตรวจทราบโดยเร็ว 

 4.6.2 กันประชาชนให้ออกห่างจากวัตถุระเบิด หรือวัตถุต้องสงสัยให้มากที่สุด อย่าแตะต้องวัตถุ

ระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัย และห้ามเคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาด 

 4.6.3 อย่าใช้วิทยุรับส่ง ใกล้วัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัยเพราะวัตถุระเบิดบางชนิดจุดระเบิด

ด้วยคลื่นไฟฟ้า 

 4.6.4 จัดหายางรถยนต์มาวางครอบไว้รอบวัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัย 3-4 ชั้น เพ่ือเป็นการ

ลดความรุนแรงเมื่อระเบิด 
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 4.6.5 ถ้าอยู่ในที่อับ เช่น ในบ้านหรืออาคาร ให้เปิดประตู หน้าต่าง เพ่ือลดความรุนแรงหากมีการ

ระเบิด 

 4.6.6 จัดเตรียมเชือกกั้นบริเวณโดยรอบที่พบวัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัย เพ่ือป้องกันผู้ไม่

เกี่ยวข้องเข้าไปยุ่งหรือเข้าใกล้วัตถุดังกล่าว หากพบวัตถุพยานให้ท าเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ไว้ และแจ้งให้

พนักงานสอบสวนทราบ 

 4.6.7 ประเมินสถานการณ์ พิจารณาแก้ไขปัญหา ขอรับการสนับสนุนหรือประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุและรายงานเหตุการณ์เบื้องต้น 

 4.6.8 สอบถามหาเจ้าของวัตถุต้องสงสัย หากไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของ ให้สันนิษฐานไว้ก่อน

ว่าวัตถุต้องสงสัยนั้น อาจเป็นวัตถุระเบิด 

 4.6.9 สอบถามพยานในที่เกิดเหตุ หรือผู้เห็นเหตุการณ์ พร้อมจดชื่อ-สกุลหมายเลขโทรศัพท์ 

 4.6.10 แจ้งศูนย์วิทยุให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมขอก าลังสนับสนุน และให้ศูนย์วิทยุ

ประสานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) มายังที่เกิดเหตุโดยแจ้งรายละเอียดของวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวให้ทราบ

ด้วย เช่นขนาดรูปร่าง หรือมีเสียงการท างานของนาฬิกา หรือมีสายไฟฟ้า ฯลฯ  

 4.6.11 เตรียมเส้นทางเข้าออกส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชา 

 4.6.12 แจ้งเตือนให้ผู้อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุเพ่ิมความระมัดระวังอันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะ

เกิดข้ึนในแต่ละเหตุการณ์ 

 4.6.13 รายงานเหตุการณ์โดยสังเขปให้ผู้บังคับบัญชาหรือพนักงานสอบสวนที่มาถึงที่เกิดเหตุ

ทราบ 

4.7 เหตุระเบิด 

 4.7.1 รีบไปที่เกิดเหตุ และรายงานเหตุให้พนักงานสอบสวน และหัวหน้าสายตรวจทราบโดยเร็ว  

 4.7.2 ขณะเดินทางไปที่เกิดเหตุ ให้สังเกตยานพาหนะบุคคลต้องสงสัยที่มุ่งออกมาจากที่เกิดเหตุ 

เพราะอาจเป็นคนร้ายที่จะหลบหนี 

 4.7.3 เตรียมเชือกก้ันประชาชนและผู้ไม่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้าไปยังที่เกิดเหตุ 

 4.7.4 รักษาสภาพที่เกิดเหตุโดยรอบ ทั้งในทางดิ่งและทางราบ 

 4.7.5 อย่าแตะต้องเคลื่อนย้ายวัตถุใด ๆ เช่น ศพ ทรัพย์สิน เศษโลหะ เศษกระจกที่ตกอยู่ในที่

เกิดเหตุ รวมทั้งห้ามมิให้ผู้ไม่ใช่พนักงานสอบสวนเข้าไปแตะต้องวัตถุดังกล่าว 

 4.7.6 จัดพื้นที่ให้นักข่าว สื่อมวลชน ช่างภาพ อยู่ในบริเวณท่ีปลอดภัย 

 4.7.7 สดับรับฟังข่าวสารจากประชาชนที่มาดูเหตุการณ์ 

 4.7.8 แจ้งศูนย์วิทยุให้แจ้งผู้ช านาญการวัตถุระเบิดมาท าการตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยเร็ว 
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 4.7.9 กรณีสถานที่เกิดเหตุระเบิดเป็นสถานที่ส าคัญ หรือบ้านบุคคลส าคัญ และการระเบิดมิได้

เป็นอันตรายต่อบุคคลส าคัญ ให้รีบเข้าท าการอารักขาบุคคลส าคัญ โดยขอก าลังสนับสนุนจากหัวหน้าสายตรวจ

โดยเร็ว 

 4.7.10 หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บให้ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามความเหมาะสม แล้วรีบน าส่ง

โรงพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด 

4.8  เหตุพยำยำมฆ่ำตัวตำย 

 4.8.1 รีบไปยังสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วและรีบรายงานเหตุให้หัวหน้าสายตรวจทราบโดยเร็ว 

 4.8.2 ระหว่างรอผู้บังคับบัญชาให้พยายามประวิงเวลาผู้ที่จะฆ่าตัวตายโดยสอบถามข้อมูล

เบื้องต้นและสาเหตุที่จะฆ่าตัวตายเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบ ห้ามใช้กิริยาวาจาอันเป็นการยั่วยุให้รีบตัดสินใจ

ฆ่าตัวตาย 

 4.8.3 ซักถาม หาข้อมูลบุคคลที่ผู้ที่จะฆ่าตัวตายให้ความเคารพ ไว้วางใจ หรืออยากพบ และแจ้ง

ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือหาทางติดต่อให้บุคคลนั้น ๆ มาช่วยในการเจรจา 

 4.8.4 ไม่ควรเข้าช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตายโดยพลการเด็ดขาด 

 4.8.5 กรณีที่ผู้พยายามฆ่าตัวตายก าลังลงมือท าร้ายตนเอง ให้พิจารณาว่าเข้าช่วยแล้วไม่เป็น

อันตรายก็ให้เข้าขัดขวาง แต่หากพิจารณาแล้วว่ามีอันตรายต่อต ารวจและผู้ที่จะฆ่าตัวตายด้วยก็ให้ปิดล้อมที่เกิด

เหตุ กันคนเข้า-ออก แล้วขอก าลังสนับสนุน 

4.9 เหตุจับตัวประกัน  

 4.9.1 รีบไปยังที่เกิดเหตุแล้วหาข้อมูลเบื้องต้นจากพยานในที่เกิดเหตุว่าตัวประกันเป็นใคร 

จ านวนเท่าใด อยู่ในสภาพอย่างไร คนร้ายเป็นใคร จ านวนเท่าใด ความต้องการ อาวุธที่ใช้ สถานที่เกิดเหตุเป็น

อย่างไรพร้อมจด ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ สอบถามรายละเอียดข้อมูลของคนร้ายในเบื้องต้นเพ่ือเป็นข้อมูล

ให้ชุดเจรจาต่อรอง ข้อเรียกร้องของคนร้าย ประเมินอาการและสภาพจิตใจของคนร้าย 

 4.9.2 ประเมินสถานการณ์ พิจารณาแก้ไขปัญหา รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและขอก าลัง

สนับสนุนการปฏิบัติ หรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุและรายงาน

เหตุการณ์เบื้องต้น 

 4.9.3 ปิดกั้นและรักษาสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้น ไม่แตะต้องและเคลื่อนย้าย วัตถุพยานโดย

เด็ดขาด รวมทั้งห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุ หากพบวัตถุพยานให้แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือผู้มีหน้าที่

เกี่ยวข้องทราบ 

 4.9.4 ห้ามใช้กิริยาวาจาอันเป็นการยั่วยุคนร้าย 
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 4.9.5  ไม่ควรตัดสินใจเข้าช่วยตัวประกันด้วยตนเอง เว้นแต่เห็นว่าภยันตรายนั้นใกล้จะถึงตัว

ประกัน ผู้อื่น หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 4.9.6  ระหว่างที่รอผู้บังคับบัญชาให้เจรจาพูดคุยกับคนร้าย และพยายามให้คนร้ายและตัว

ประกันอยู่ในพ้ืนที่จ ากัดและห้ามเคลื่อนที ่

 4.9.7 กรณีคนร้ายยื่นข้อเรียกร้อง ห้ามให้อาวุธปืนและยานพาหนะโดยเด็ดขาดและอย่าตกลง

รับเงื่อนไขของคนร้ายโดยพลการ 

 4.9.8 ประชาสัมพันธ์โดยใช้เครื่องขยายเสียงหรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือขอความร่วมมือให้

ประชาชนที่พักอาศัยหรืออยู่บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุได้รับรู้สถานการณ์ และใช้ความระมัดระวัง 

 4.9.9 เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือพนักงานสอบสวนมาถึงให้รายงานเหตุการณ์ให้ทราบ 

4.10 เหตุชุมนุมประท้วง  

 4.10.1 รีบไปที่เกิดเหตุ และรายงานเหตุให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

 4.10.2 หาข่าว ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วง เพ่ือให้ทราบว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมาจาก 

ที่ใด จ านวนเท่าใด ใครเป็นแกนน า มีข้อเรียกร้องอะไร 

 4.10.3 อ านวยความสะดวกการจราจรเบื้องต้น และจัดให้ผู้ชุมนุมอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม ไม่

สร้างปัญหาด้านการจราจร และความเดือดร้อนต่อผู้อื่น 

 4.10.4  ประสานผู้ดูแลหรือเจ้าของสถานที่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ชุมนุมให้ดูแลสถานที่

ของตนเอง 

 4.10.5  ควบคุมสถานการณ์จนกว่าผู้บังคับบัญชาจะเข้ามาสั่งการแทน 

4.11 เหตุบุกรุก/คนร้ำยเข้ำบ้ำน 

 4.11.1  รีบไปที่เกิดเหตุ และรายงานให้พนักงานสอบสวนและหัวหน้าสายตรวจทราบโดยเร็ว 

 4.11.2 ตรวจสอบดูว่าคนร้ายยังอยู่ในบริเวณบ้านที่เกิดเหตุหรือไม่ ถ้าเชื่อว่าคนร้ายยังอยู่ในที่

เกิดเหตุ ให้รายงานหัวหน้าสายตรวจเพ่ือจัดก าลังสนับสนุนในการปิดล้อมบ้านที่เกิดเหตุ หาข้อมูลเกี่ยวกับ

ต าหนิรูปพรรณ จ านวนคนร้าย อาวุธ และด าเนินการจับกุม หากคนร้ายหลบหนี ให้สอบถามรายละเอียด

เกี่ยวกับต าหนิรูปพรรณ จ านวนคนร้าย อาวุธ ยานพาหนะ เส้นทางหลบหนี และแจ้งสกัดจับทันที 

 4.11.3  ตรวจสอบว่าผู้เสียหายถูกท าร้ายหรือไม่ ถ้าถูกท าร้ายและได้รับบาดเจ็บให้ท าการ 

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามความเหมาะสม แล้วรีบน าส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด ถ้ามีผู้เสียชีวิตแล้ว

ห้ามมิให้เคลื่อนย้ายศพเป็นอันขาด พร้อมทั้งกันประชาชนผู้ไม่เก่ียวข้องไม่ให้เข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุ 

4.12 เหตุเมำสุรำ/เมำยำเสพติด/บุคคลวิกลจริต 

 4.12.1 รีบไปที่เกิดเหตุ และรายงานเหตุให้หัวหน้าสายตรวจทราบโดยเร็ว 
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 4.12.2 ตรวจสอบดูว่าผู้เมาสุรา/เมายาเสพติด/บุคคลวิกลจริต อยู่ในสภาวะที่สามารถควบคุม

ตนเองได้หรือไม่ สามารถพูดคุยสื่อสารกันได้หรือไม่ มีพฤติกรรมที่รุนแรง และมีการใช้อาวุธหรือไม่ ถ้าอยู่ใน

สภาวะที่ไม่สามารถควบคุมได้ ให้ใช้ความระมัดระวัง แล้วแจ้งขอก าลังสนับสนุน  

 4.12.3 ตรวจสอบว่ามีผู้ ใดถูกท าร้ายหรือไม่ ถ้าถูกท าร้ายและได้รับบาดเจ็บให้ท าการ 

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามความเหมาะสม แล้วรีบน าส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด ถ้ามีผู้เสียชีวิตแล้ว

ห้ามมิให้เคลื่อนย้ายศพเป็นอันขาด และแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบ 

 4.12.4 กรณีผู้เมาสุรา/บุคคลวิกลจริต ไม่ได้ท าร้ายผู้ใด และเห็นว่าอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ให้

ญาติน าตัวไปสงบสติอารมณ์ พร้อมทั้งแนะน าให้ญาติน าตัวบุคคลวิกลจริตไปตรวจรักษา 

 4.12.5 กรณีผู้เมาสุรา/บุคคลวิกลจริต มีพฤติกรรมที่จะก่อเหตุรุนแรง ให้น าตัวมาในที่ปลอดภัย 

ส าหรับบุคคลวิกลจริต ให้แจ้งพนักงานสอบสวนน าตัวส่งเข้ารับการบ าบัด ณ โรงพยาบาลที่มีหน้าที่ในการตรวจ

รักษาต่อไป 

 4.12.6 กรณีผู้เมายาเสพติด ให้น าตัวไปตรวจสารเสพติด และด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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บทที่ 4 

กฎหมำยที่เกีย่วข้อง 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้จัดองค์กร โดยแบ่งออกเป็นหน่วยงานประเภทต่าง ๆ หลายหน่วยงาน  

มีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันไป แต่ไม่ว่าจะเป็นต ารวจอยู่ในหน่วยงานใดอ านาจหน้าที่ของต ารวจที่ไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงได้ คือ หน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนภายในราชอาณาจักรและหน้าที่ป้องกันมิให้มี  

ผู้ละเมิดกฎหมายมหาชน และถ้ามีผู้ใดละเมิดก็มีอ านาจหน้าที่สืบสวนจับกุมตรวจค้นปราบปรามน าตัวผู้กระท า

ผิดมาด าเนินคดีตามสมควรแก่ความผิด  

ความผิดทางอาญานั้น ได้แก่ บรรดาความผิดที่กระท าต่อรัฐ หรือเป็นการเสียหายแก่ประชาชน  

ซึ่งกฎหมายส่วนอาญาได้บัญญัติโทษไว้อาจหนักบ้างเบาบ้าง แล้วแต่ลักษณะของความผิดที่ส าคัญและไม่ส าคัญ 

คดีชนิดนี้แม้ยังไม่มีผู้ใดร้องทุกข์หากต ารวจทราบเหตุ ก็เป็นหน้าที่โดยตรงของต ารวจที่จะท าการสืบสวนจับกุม

ตามหน้าที่โดยทันที นอกจากกฎหมายได้แยกความผิดในทางอาญาออกเป็นความผิดต่อส่วนตัว ซึ่งความผิด

ชนิดนี้เจ้าพนักงานต ารวจจะมีอ านาจจับกุมได้ก็ต่อเมื่อเจ้าทุกข์หรือผู้เสียหายได้มาร้องขอให้จับกุม ฉะนั้น 

ก่อนที่ต ารวจจะเข้าจัดการกับผู้กระท าความผิดในเรื่องใด จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องทราบเสียก่อน ความผิดที่

เกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดอาญาหรือแพ่ง เฉพาะความผิดอาญานั้นต้องทราบให้ละเอียดด้วยว่าเป็นความผิด  

อันเป็นอาญาแผ่นดินหรือเป็นความผิดส่วนตัว แล้วต้องจัดการให้ถูกต้องกับรูปเรื่องนั้น ๆ  

หน้าที่อันถือว่าเป็นหลักส าคัญในราชการต ารวจในเวลาปกติในส่วนที่เกี่ยวกับคดีนั้น คือการรักษา 

ความสงบเรียบร้อยของประชาชนและป้องกันมิให้มีผู้ละเมิดกฎหมายมหาชนส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

จึงก าหนดอ านาจหนา้ที่ของต ารวจในส่วนที่เกี่ยวกับกรณีอาญาไว้ดังต่อไปนี้  

1) ต ารวจได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา และตามกฎหมายอ่ืนอันเกี่ยวกับความผิดในกรณีคดีอาญาในเขตพ้ืนที่ตามที่ก าหนดไว้ให้แล้ว ให้

ปฏิบัติงานตามอ านาจและหน้าที่ของตนโดยเคร่งครัด  

2) ต ารวจโดยทั่ว ๆ ไป แม้ตามปกติจะไม่มีเขตอ านาจหรือเขตพ้ืนที่ต้องรับผิดชอบในการระงับ

ปราบปรามผู้กระท าผิดคดีอาญาโดยตรง หรือเป็นการปฏิบัติงานนอกเขตอ านาจหรือเขตพ้ืนที่ซึ่งตนรับผิดชอบ

โดยตรงก็ตาม หากมีเหตุเกิดขึ้นซึ่งอยู่ในลักษณะที่จะต้องรีบระงับปราบปรามก็ต้องปฏิบัติตามความจ าเป็นแก่

กรณี เช่น รีบระงับหรือป้องกันมิให้เหตุนั้นลุกลามร้ายแรงขึ้น หรือเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นซึ่งหน้าก็ต้องรีบติดตามตัว

ผู้กระท าผิดเพ่ือจับกุมโดยกระชั้นชิดเป็นต้น ต ารวจทุกคนต้องรีบด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ ตามอ านาจและ

หนา้ที่โดยทันที จะละเว้นเสียหายได้ไม่  
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อ านาจหน้าที่ในเรื่องดังกล่าว เป็นภารกิจส่วนหนึ่งของต ารวจสายตรวจในฐานะเป็นบุคคลที่ได้รับ

มอบหมายให้ท าหน้าที่ด้านป้องกันอาชญากรรม แต่การปฏิบัติจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใดนั้น 

ขึ้นอยู่กับความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจับกุมและการตรวจค้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่กฎหมาย

ให้อ านาจไว้ รวมทั้งการรู้จักน าเอาเครื่องมือดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพราะ

การปฏิบัตินอกจากจะเป็นการกระท าเพ่ือให้บรรลุผลในด้านการป้องกันแล้ว ยังต้องเป็นการกระท าในลักษณะ 

ที่มิให้บังเกิดผลร้ายเกิดข้ึนกับตัวผู้ปฏิบัติในภายหลังอีกด้วย  

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุเป้าหมาย ต ารวจสายตรวจทุกนายควรจะต้องทราบหลักกฎหมายที่

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ดังจะกล่าวต่อไปนี้  

1. กำรจับ  

1.1 เจ้าพนักงานต ารวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับ หรือค าสั่งของศาลไม่ได้เว้นแต่  

1.1.1 เมื่อบุคคลนั้นได้กระท าความผิดซึ่งหน้าตาม ป.วิอาญามาตรา 80  

(1) ความผิดซึ่งหน้านั้นได้แก่ ความผิดซึ่งหน้าก าลังกระท าหรือพบในอาการ

ซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระท าผิดมาแล้วสด ๆ  

(2) แต่ยังมีกรณีที่กฎหมายให้ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าได้เช่นกันหากเป็น

ความผิดอาญาที่ระบุไว้ตามบัญชีท้าย ป.วิอาญา กล่าวคือ  

- เมื่อพบบุคคลหนึ่งถูกไล่จับดั่งผู้กระท าโดยมีเสียงร้องเอะอะ  

- เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใด หลังจากกระท าผิดในถิ่น

แถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้นและมีสิ่งที่ได้มาจากการกระท าผิดหรือมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอ่ืนอัน

สันนิษฐานได้ว่าได้ใช้ในการกระท าผิด หรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้น  

1.1.2 เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิด ภัย

อันตรายแก่บุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน โดยมีเครื่องมืออาวุธ หรือวัตถุอย่างอ่ืน อันสามารถใช้ในการกระท า

ผิด  

1.1.3 เมื่อมีเหตุจะออกหมายจับบุคคลนั้น ตาม ป.วิอาญา มาตรา 66 (2) แต่มีความ

จ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ (เหตุที่จะออกหมายจับ ตาม ป.วิอาญา มาตรา 66 

(2) นั้น เป็นกรณีเมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่า บุคคลใดน่าจะได้กระท าความผิดอาญาและมีเหตุอันควร

เชื่อว่าจะหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอ่ืน) เจ้าพนักงานต ารวจจะจับ

ได้นั้น จะต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะกระท าความผิดอาญาหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะ

หลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานบุคคลนั้นได้ทัน ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติใน ป. วิอาญา มาตรา 78 (3)  

ที่มุ่งประสงค์จะให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพแก่บุคคลโดยก าหนดให้เจ้าพนักงานตามกฎหมาย จะจับกุมบุคคล
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ใดนั้นจะต้องปรากฏหลักฐานตามสมควรก่อนจึงจะจับได้ ดังนั้นในกรณีท่ีมีผู้เสียหายชี้ให้จับ หากเป็นกรณีที่ได้มี

การสืบสวนสอบสวนจนปรากฏหลักฐานตามสมควรว่าผู้ที่จะถูกจับน่าจะได้ท าความผิดอาญา และมีเหตุอันควร

เชื่อว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอ่ืน ทั้งเป็นกรณีจ าเป็น

เร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับได้ทันที พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจก็มีอ านาจจับกุมได้ทันที โดย

ไม่ต้องมีหมายจับหรือค าสั่งของศาล แต่ถ้าเป็นกรณีที่ยังไม่ได้เริ่มท าการสืบสวนสอบสวน เจ้าพนักงานต ารวจ

จะต้องตรวจสอบข้อมูลหรือหลักฐานจากผู้เสียหายก่อน หากปรากฏหลักฐานที่เชื่อถือได้ตามสมควรว่าผู้ที่จะถูก

จับนั้นน่าจะได้กระท าความผิดทางอาญาและก าลังจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุ

อันตรายประการอ่ืน และไม่มีโอกาสที่จะขอให้ศาลออกหมายจับได้ทัน เจ้าพนักงานต ารวจก็มีอ านาจจับกุม

บุคคลนั้นได้ โดยไม่ต้องมีหมายจับ  

1.1.4 เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หนี หรือจะหลบหนีไประหว่างถูกปล่อย

ชั่วคราว ตาม ป.วิอาญา มาตรา 117 (เหตุตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 117 นั้น เป็นกรณีเมื่อผู้ต้องหาหรือจ าเลยหนี

หรือจะหลบหนี กฎหมายให้อ านาจเจ้าพนักงานต ารวจที่พบการกระท าดังกล่าวมีอ านาจจับผู้ต้องหาหรือจ าเลย

นั้นได้ แต่ในกรณีที่บุคคลซึ่งท าสัญญาประกันหรือเป็นหลักประกันเป็นผู้พบเห็นการกระท าดังกล่าว อาจขอให้

เจ้าพนักงานต ารวจที่ใกล้ที่สุดจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้เอง ถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงาน

ต ารวจได้ทันท่วงที ก็ให้มีอ านาจจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้เองแล้วส่งไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่

ใกล้ที่สุด และให้เจ้าพนักงานนั้นรีบจัดส่งผู้ต้องหาหรือจ าเลยไปยังเจ้าพนักงานหรือศาล โดยคิดค่าพาหนะจาก

บุคคลซึ่งท าสัญญาประกันหรือหลักประกันนั้น)  

1.2 การจับนั้น เจ้าพนักงานต ารวจหรือราษฎรซึ่งท าการจับต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับนั้นว่าเขา

ต้องถูกจับ แล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ท าการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับทันที เว้นแต่

สามารถน าไปที่ท าการพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะนั้น ให้น าไปที่ท าการของพนักงานสอบสวน

ผู้รับผิดชอบนั้น แต่ถ้าจ าเป็นก็ให้จับตัวได้ 

1.3 ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับและแจ้งด้วยว่า ผู้

ถูกจับมีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ หากให้การถ้อยค านั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ 

และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความได้  

โดยให้เจ้าพนักงานต ารวจพูดข้อความในลักษณะต่อไปนี้  

ก. กรณีเป็นการจับโดยไม่มีหมายจับ  

“ คุณ (ท่าน) ถูกจับแล้วในข้อหา.............................................................................................  

คุณ (ท่าน) มีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ถา้คุณ (ท่าน) ให้การถ้อยค านั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการ

พิจารณาคดีได้และคุณ (ท่าน) มีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความได้  
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ข. กรณีเป็นการจับโดยมีหมายจับหรือค าสั่งของศาล  

“คุณ (ท่าน) ถูกจับตามหมายจับของศาล............ ที่ ............/25 วันที่ ............ ในข้อหา

............คุณ (ท่าน) มีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ถ้าคุณ (ท่าน) ให้การถ้อยค านั้นอาจใช้เป็น

พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และคุณ (ท่าน) มีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ

ได”้  

นอกจากนี้ ให้เจ้าพนักงานผู้จับบันทึกเกี่ยวกับการแจ้งสิทธิดังกล่าวข้างต้นไว้ในบันทึกการจับด้วย โดย

ให้ปรากฏข้อความว่า” ผู้จับได้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบแล้วว่า ท่านต้องถูกจับในข้อหาดังกล่าวและมีสิทธิที่จะให้

การหรือไม่ได้ให้การก็ได้ ถ้าให้การถ้อยค าอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และคุณ (ท่าน) มีสิทธิ

ที่จะพบและปรึกษาทนายหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความได้” จากนั้นบันทึกค าให้การของผู้ต้องหาลงในบันทึกการ

จับ  

1.4 ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับ หากเป็นการ

สะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับหรือท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลใดให้เจ้า

พนักงานอนุญาตให้ผู้ถูกจับด าเนินการได้ตามสมควรแก่กรณี  

1.5 ให้เจ้าพนักงานต ารวจผู้จับบันทึกการจับไว้ (ตามตัวอยา่งบันทึกการจับทา้ยนี้)  

1.6 หากบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือ หลบหนี หรือพยายามจะ

หลบหนี ผู้ท าการจับมีอ านาจใช้วิธีหรือการป้องกันที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น  

1.7 เมื่อเจ้าพนักงานต ารวจผู้จับ หรือราษฎรท าการจับเอาผู้ถูกจับไปถึงที่ท าการของพนักงาน

สอบสวน ตาม ป.วิอาญา มาตรา 83 (เจ้าพนักงานสอบสวนท้องที่ที่ถูกจับหรือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

แล้วแต่กรณี) แล้วส่งผู้ถูกจับแก่เจ้าพนักงานต ารวจของที่ท าการของพนักงานสอบสวนดังกล่าวเพ่ือด าเนินการ

ต่อไป 

1.7.1 กรณีเจ้าพนักงานเป็นผู้จับให้เจ้าพนักงานต ารวจผู้จับด าเนินการแจ้งข้อ

กล่าวหา และรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบ ถ้ามีหมายจับให้แจ้งผู้ถูกจับทราบ และอ่าน

ให้ฟัง โดยบันทึกไว้ในรายงานประจ าวันเกี่ยวกับคดีข้อรับตัวผู้ถูกจับไว้ ควบคุมโดยให้ถูกจับลงลายมือชื่อ

รับทราบไว้ และมอบส าเนาบันทึกการจับแก่ผู้ถูกจับนั้น โดยให้ผู้ถูกจับลงลายมือชื่อรับส าเนาไว้ในบันทึกการจับ  

1.7.2 กรณีราษฎรเป็นผู้จับ ให้เจ้าพนักงานต ารวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับจากราษฎร

บันทึก ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ของผู้จับ และข้อความและพฤติการณ์แห่งการจับนั้น รวมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาและ

รายละเอียดแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบและแจ้งให้ผู้ถูกจับทราบด้วยว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิจะไม่ให้การหรือให้การก็

ได้ และถ้อยค าของผู้ถูกจับอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ โดยบันทึกไว้ในรายงานประจ าวัน

เกี่ยวกับคดีข้อรับตัวผู้ถูกจับไว้ควบคุม และผู้ให้ถูกจับลงลายมือชื่อรับทราบไว้  
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ข้อยกเว้น ไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่มีหมายจับ ห้ามมิให้จับดังนี้  

1. ห้ามมิให้จับในที่รโหฐาน เว้นแต่จะได้ท าตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา อันว่าด้วยการค้นในที่รโหฐาน 

2. ห้ามมิให้จับในพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือพระบรมวงศ์

ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป พระราชนิเวศน์ พระต าหนัก หรือในที่ซึ่งพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท 

พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป หรือ ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ประทับหรือพ านัก เว้นแต่  

(1) นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอนุญาตให้จับและได้แจ้ง

เลขาธิการพระราชวัง หรือสมุหราชองครักษ์รับทราบแล้ว 

(2) เจ้าพนักงานผู้ถวายหรือให้ความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัช

ทายาทพระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป หรือ ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นผู้จับตามกฎหมายว่าด้วย

ราชองครักษ์ หรือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการให้ความปลอดภัย 

2. กำรจับกุม เด็กหรือเยำวชน  

2.1 ห้ามมิให้จับกุมเด็กซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิด เว้นแต่เด็กนั้นได้กระท าความผิดซึ่งหน้า 

หรือมีหมายจับหรือค าสั่งของศาล 

การจับกุมเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิดให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา 

2.2 ห้ามมิให้ควบคุม คุมขัง กักขัง หรือใช้มาตรการอ่ืนใดอันมีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิ

เสรีภาพของเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิด เว้นแต่มีหมายหรือค าสั่งของศาล หรือเป็นกรณี 

การคุมตัวเท่าที่จ าเป็นเพ่ือด าเนินการน าตัวเด็กหรือเยาวชนส่งไปยังที่ท าการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ 

ในระหว่างการสอบสวนและการน าตัวเด็กหรือเยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุม 

2.3 ในการจับกุมเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิด ให้เจ้าพนักงานผู้จับแจ้งแก่เด็ก

หรือเยาวชนนั้นว่าเขาต้องถูกจับและแจ้งข้อกล่าวหา รวมทั้งแจ้งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา มาตรา 83 วรรคสอง ให้ทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับและท าการบันทึกการจับกุมแล้ว

น าตัวผู้ถูกจับพร้อมบันทึกการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชนถูกจับทันที 

ก่อนส่งตัวเด็กและเยาวชนผู้ถูกจับให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับ ให้เจ้าพนักงานผู้จับ

ท าบันทึกการจับกุม โดยแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์จับให้ ผู้ถูกจับทราบและบันทึก

รายละเอียดดังกล่าวลงในบันทึกการจับกุม ทั้งนี้ห้ามมิให้ผู้จับถามและบันทึกค าให้การผู้ถูกจับ (รวมทั้งค ารับ

สารภาพหรือค าปฏิเสธเป็นอันขาด) ยกเว้นการสอบถามเพ่ือตรวจสอบว่าเป็นบุคคลตามหมายจับหรือไม่ และ

ถ้าขณะท าบันทึกการจับกุมมีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลหรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่
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ด้วย อยู่ด้วยในขณะนั้น ต้องท าบันทึกจับกุมต่อหน้าบุคคลดังกล่าวและจะให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อเป็น

พยานด้วยก็ได้ 

เมื่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ท่ีจับกุมเด็กหรือเยาวชนได้รับตัวผู้ถูกจับและบันทึกการจับกุม

แล้ว ให้ส่งตัวผู้ถูกจับพร้อมบันทึกการจับกุมไปยังที่ท าการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบโดยเร็วและให้ลง

บันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน 

บันทึกการจับกุมควรมีสาระส าคัญตามตัวอยา่งแนบทา้ยนี้ 

2.4 ถ้าขณะจับกุมมีบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชน

อาศัยอยู่ด้วย อยู่ด้วยในขณะนั้น ให้เจ้าพนักงานผู้จับแจ้งเหตุแห่งการจับให้บุคคลดังกล่าวทราบและในกรณี

ความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายก าหนดให้จ าคุกไม่เกินห้าปี เจ้าพนักงานผู้จับจะสั่งให้

บุคคลดังกล่าวเป็นผู้น าตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปยังที่ท าการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่เด็กและเยาวชน

ถูกจับก็ได้ แต่ถ้าในขณะจับกุมไม่มีบุคคลดังกล่าวอยู่กับผู้ถูกจับให้เจ้าพนักงานผู้จับแจ้งให้บุคคลดังกล่าวนั้นคน

ใดคนหนึ่งทราบถึงการจับกุมในโอกาสแรกเทา่ทีส่ามารถกระท าได้และหากผู้ถูกจับประสงค์จะติดต่อสื่อสารหรือ

ปรึกษาหารือกับบุคคลเหล่านั้นซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการจับกุมและอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการได้ ให้เจ้าพนักงาน

ผู้จับด าเนินการให้ตามควรแก่กรณีโดยไม่ชักช้า 

ในการพิจารณามอบให้บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นผู้น าตัวเด็กหรือเยาวชนผู้ถูกจับไปยังที่ท าการ

ของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับ ให้ผู้จับค านึงถึงภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น รวมถึงผู้ถูก

จับจะหลบหนีหรือไม่ ทั้งนี้ให้บันทึกการส่งมอบตัวผู้ถูกจับให้ผู้รับมอบลงชื่อเป็นหลักฐานไว้ในบันทึกการจับกุม

ด้วย 

2.5 ในการจับกุมและควบคุมเด็กหรือเยาวชนต้องกระท าโดยละมุนละม่อมโดยค านึงศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ไม่เป็นการประจานเด็กหรือเยาวชน และห้ามมิให้ใช้วิธีการควบคุมเกินกว่าที่จ าเป็นเพ่ือป้องกัน

การหลบหนีหรือเพ่ือความปลอดภัยของเด็กหรือเยาวชนผู้ถูกจับหรือบุคคลอ่ืน รวมทั้งมิให้ใช้เครื่องพันธนาการ

แก่เด็กไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพ่ือป้องกันการหลบหนีหรือเพ่ือความ

ปลอดภัยของเด็กผู้ถูกจับหรือบุคคลอื่น 

ห้ามมิให้เจ้าพนักงานผู้จับ พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับ หรือพนักงานสอบสวน

ผู้รับผิดชอบ จัดให้มีหรืออนุญาตให้มีหรือยินยอมให้มีการถ่ายภาพหรือบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่า

กระท าผิด เว้นแต่เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน  
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3. กำรค้น 

กฎหมายให้อ านาจเจ้าพนักงานต ารวจท าการตรวจค้นเพ่ือพบและยึดสิ่งของซึ่งอาจจะใช้เป็น

พยานหลักฐานได้ หรือเพ่ือพบและช่วยบุคคลที่ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังโดยมิชอบ หรือเพ่ือพบบุคคลที่มีหมายให้

จับได้ทั่วไป การค้นแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ การค้นตัวบุคคล และการค้นสถานที่  

(1) กำรค้นตัวบุคคล แยกออกได้เป็น 3 กรณี คือ 

ก. การค้นตัวบุคคลในสาธารณสถาน เป็นการค้นตัวบุคคลที่ยังมิได้ถูกจับซึ่งจะมีเหตุผลอย่าง

หนึ่งอยา่งใดดังต่อไปนี้  

- มีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพ่ือจะใช้ในการกระท า

ผิด หรือ 

- มีเหตุอันควรสงสัยว่า สิ่งของที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลนั้นได้มาโดยการ

กระท าผิด หรือ 

- มีเหตุอันควรสงสัยว่า สิ่งของที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลนั้นมีไว้เป็น

ความผิด  

การค้นตัวบุคคลในสาธารณสถาน มีใช้ในทางปฏิบัติมากเนื่องจากปัจจุบัน ทุกเวลาและสถานที่อาจมี

อาชญากรรมประเภทต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ และเป้าหมายของคนร้ายก็ไม่จ ากัดว่า จะเป็นบุคคลหรือทรัพย์สิน

ประเภทใด การตรวจท้องที่ของต ารวจสายตรวจจึงมิใช่การกระท า เพียงแต่การตรวจผ่านไปตามสถานที่ต่าง ๆ 

เพียงอยา่งเดียว เมื่อประสบเหตุจึงเข้าระงับเหตุ หรือท าการปราบปรามจับกุม ซึ่งเป็นลักษณะของการปฏิบัติใน

เชิงรับเท่านั้น การป้องกันอาชญากรรมที่จะกระท าให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง จะต้องด าเนิน

มาตรการในเชิงรุกด้วย ซึ่งได้แก่การตรวจค้นในลักษณะต่าง ๆ นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่สัญจรด้วยเท้าหรือ

ยานพาหนะ หากมีเหตุอันควรสงสัยดังกล่าว เจ้าพนักงานต ารวจสายตรวจควรเข้าท าการตรวจค้นทันที ซึ่งมี

บ่อยครั้งที่สายตรวจสามารถจับกุมผู้กระท าผิดได้โดยเริ่มต้นจากการตรวจค้น และถึงแม้ว่าการตรวจค้นจะไม่

พบสิ่งใด การปฏิบัติทั่วไปที่ประชาชนพบเห็น ย่อมก่อให้เกิดความอุ่นใจแก่สุจริตชนและเป็นการปรามทุจริตชน

ไปในเวลาเดียวกัน 

ข. การค้นตัวบุคคลในที่รโหฐาน ในขณะที่ท าการตรวจค้นในที่รโหฐาน ถ้ามีเหตุอันควรสงสัย

ว่าบุคคลซึ่งอยู่ในที่ซึ่งค้นหรือจะถูกค้น ได้เอาสิ่งของที่ต้องการพบซุกซ่อนในร่างกาย เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอ านาจ

ค้นตัวผู้นั้นได ้

ค. การค้นตัวผู้ถูกจับ เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้จับกุมไว้ มีอ านาจค้นตัวผู้ต้องหาและยึด

สิ่งของตา่ง ๆ ที่อาจจะเป็นหลักฐานได ้
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การค้นตัวบุคคลนั้นจะต้องถือหลักว่า จักต้องท าโดยสุภาพ และถ้าค้นผู้หญิงต้องให้ผู้หญิงอ่ืน

เป็นผู้ค้น และสถานที่ที่ค้นให้สถานที่ที่มิดชิดพอสมควรแก่สภาพแห่งท้องที่ เพ่ือป้องกันอย่าให้ผู้ถูกตรวจค้น

ได้รับความอับอาย 

(2) กำรค้นสถำนที ่แยกออกได้เป็น การค้นในที่รโหฐาน และการค้นในสาธารณสถาน  

(ก) การค้นในที่รโหฐาน  

1. เจ้าพนักงานต ารวจจะค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายหรือค าสั่งของศาลไม่ได้ เว้นแต่  

1.1 เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐานหรือมีเสียง หรือพฤติการณ์อ่ืนใดอัน

แสดงว่าได้มีเหตุร้ายเกิดข้ึนในที่รโหฐานนั้น 

1.2 เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก าลังกระท าลงในที่รโหฐาน 

1.3 เมื่อบุคคลที่ได้กระท าความผิดซึ่งหน้าถูกไล่จับและหนีเข้าไปหรือมีเหตุอัน

แน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เขา้ไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น 

1.4 เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการ

กระท าความผิด หรือได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือจะใช้ในการกระท าความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การ

กระท าความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากรอหมายค้นสิ่งของนั้นจะถูก

โยกยา้ยหรือท าลายเสียก่อน  

การใช้อ านาจตรวจค้นตามข้อ 1.4 นี้ให้ผู้ตรวจค้นจัดท าบันทึกการตรวจค้นโดยแสดงเหตุผลที่

ท าให้สามารถเข้าค้นได้ แล้วมอบบันทึกการตรวจค้นและบัญชีทรัพย์ที่ได้จากการค้น (ตามตัวอย่างแนบท้ายนี้) 

ให้ไว้แก่ผู้ครอบครองสถานที่ที่ถูกตรวจค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้ส่งมอบบันทึกดังกล่าวแก่

บุคคลเช่นว่านั้นในทันทีที่กระท าได้ และรีบรายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา

เหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง 

1.5 เมื่อที่รโหฐานนั้น ผู้ที่จะต้องถูกจับเป็นเจ้าของบ้านและการจับนั้นมีหมายจับหรือ

เป็นการจับตาม ป.วิอาญา มาตรา 78  

2. การค้นในที่รโหฐานต้องกระท าระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก มีข้อยกเว้น ดังนี้  

2.1 เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถา้ยังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได ้

2.2 ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษจะท าการ

ค้นในเวลากลางคืนก็ได้ 

กรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หมายความรวมถึง กรณีเข้าเหตุที่เจ้าพนักงานต ารวจสามารถ

ตรวจค้นที่รโหฐานโดยไม่ต้องมีหมายค้นหรือค าสั่งของศาล ตาม ป.วิ.อาญา (มาตรา 92) (ข้อ 1) หรือกรณีมี
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กฎหมายอ่ืนบัญญัติให้ตรวจค้นได้เป็นพิเศษ เช่น การตรวจค้นตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ. 2519 มาตรา 14 (1) หรือ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 39 (3) 

2.3 การค้นเพ่ือจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายส าคัญจะท าในเวลากลางคืนก็ได้แต่ต้องได้รับ

อนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา (หัวหน้าในการ

จัดการตามหมายค้น หากเป็นเจ้าพนักงานต ารวจต้องมียศตั้งแต่ร้อยต ารวจเอกข้ึนไป)  

3. กรณีการค้นที่มีหมายค้น หรือค าสั่งของศาลนั้น ผู้มีอ านาจเป็นหัวหน้าในการจัดการตาม

หมายนั้น คือ เจ้าพนักงานผู้มีชื่อในหมายค้นหรือผู้รักษาการแทนซึ่งจะต้องเป็นเจ้าพนักงานต ารวจที่มียศตั้งแต่

ชั้นนายร้อยต ารวจตรีขึ้นไปเท่านั้น 

4. การค้นในที่รโหฐานนั้น จะค้นได้เฉพาะเพ่ือหาตัวคน หรือ สิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้น 

ยกเว้น ดังนี้  

4.1 ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จ ากัดสิ่ง เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอ านาจยึดสิ่งของใด ๆ 

ซึ่งนา่จะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อประโยชน์ หรือยันผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

4.2 เจ้าพนักงานซึ่งท าการค้นมีอ านาจจับกุมบุคคลหรือสิ่งของอ่ืนในที่ค้นนั้นได้ เมื่อมี

หมายอีกตา่งหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหน้า  

5. การตรวจค้นในที่รโหฐานให้เจ้าพนักงานต ารวจปฏิบัติดังนี้  

5.1 เจ้าพนักงานต ารวจที่จะท าการตรวจค้นต้องแต่งเครื่องแบบ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น

หรือเป็นเจ้าพนักงานต ารวจที่มีต าแหน่งตั้งแต่ผู้ก ากับการขึ้นไปจะไม่แต่งเครื่องแบบก็ได้ แต่ต้องแจ้ง ยศ ชื่อ 

ต าแหน่ง พร้อมทั้งแสดงบัตรประจ าตัวให้เจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นทราบ 

5.2 ก่อนลงมือตรวจค้นให้เจ้าพนักงานต ารวจที่จะท าหน้าที่ในการตรวจค้นแสดง

ความบริสุทธิ์ เช่น การแสดงสิ่งของที่มีอยู่ในตัว หรือให้ตรวจดูเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจค้น เป็นต้น จน

เป็นที่พอใจกับเจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น แล้วจึงลงมือตรวจค้นต่อหน้าเจ้าบ้านหรือผู้ครอบครอง

สถานที่นั้น หรือถา้หาบุคคลเช่นว่านั้นไม่ได้ หรือสถานที่นั้นไม่มีผู้ใดก็ให้ตรวจค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อยสอง

คนที่เจา้พนักงานต ารวจได้ขอร้องมาเป็นพยาน 

5.3 หากเป็นกรณีตรวจค้นที่อยู่หรือส านักงานของผู้ต้องหาหรือจ าเลย ซึ่งถูกควบคุม

หรือขังอยู่ให้ท าต่อหน้าบุคคลนั้น ถ้าบุคคลนั้นไม่ติดใจหรือไม่สามารถมาก ากับจะตั้งผู้แทนหรือพยานมาก ากับก็

ได้ ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มี ให้ตรวจค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อยสองคนที่เจ้า

พนักงานต ารวจได้ขอร้องมาเป็นพยาน 

5.4 ในการค้นที่รโหฐาน ให้เจ้าพนักงานต ารวจสั่งเจ้าของหรือคนที่อยู่ในนั้น หรือ

ผู้รักษาสถานที่ซึ่งจะตรวจค้นยอมให้เข้าไปโดยมิหวงห้าม อีกทั้งให้ความสะดวกตามสมควรทุกประการในอันที่



39 
 

จะจัดการตรวจค้นนั้น ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ยอมให้เข้าไป ให้เจ้าพนักงานต ารวจชี้แจงเหตุความจ าเป็นก่อน ถ้า

ยังไม่ยินยอมอีก เจ้าพนักงานต ารวจมีอ านาจใช้ก าลังเข้าไป ในกรณีจ าเป็นจะต้องเปิดหรือท าล ายประตูบ้าน 

ประตูเรือน หน้าต่าง รั้ว หรือสิ่งกีดขวางอย่างอ่ืน ๆ ให้ท าได้แต่จะท าให้เสียหายเกินกว่าความจ าเป็นไม่ได้ 

5.5 ในการตรวจค้นต้องพยายามมิให้เกิดความเสียหายและกระจัดกระจายเท่าที่ท า

ได ้

5.6 สิ่งของใดที่ยึดได้ ต้องให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่บุคคลในครอบครัว

ผู้ต้องหา จ าเลย ผู้แทน หรือพยาน แล้วแต่กรณี ดูเพ่ือให้รับรองว่าถูกต้อง ถ้าบุคคลเช่นนั้นรับรองหรือไม่

ยินยอมรับรองอย่างใดให้มีรายละเอียดปรากฏไว้ในบันทึกการตรวจค้น 

5.7 เมื่อเจ้าพนักงานต ารวจตรวจค้นเสร็จสิ้นแล้วต้องบันทึกการตรวจค้น ณ สถานที่

ตรวจค้น โดยให้ปรากฏรายละเอียดแห่งการตรวจค้นและสิ่งของที่ตรวจค้น โดยสิ่งของที่ตรวจค้นให้ห่อหรือ

บรรจุหีบห่อ ตีตราไว้ หรือให้ท าเครื่องหมายไว้เป็นส าคัญ 

5.8 บันทึกการตรวจค้นนั้น ให้อ่านให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ บุคคล ใน

ครอบครัวผู้ต้องหา จ าเลย ผู้แทน หรือพยาน แล้วแต่กรณีฟัง แล้วให้บุคคลเช่นนั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้ หาก

ไม่ยินยอมให้บันทึกเหตุผลไว้  

(ข) การค้นในสาธารณสถาน กฎหมายมิได้จ ากัดว่าต้องมีหมายค้นหรือจ ากัดเวลาให้ท าการ

ตรวจค้น ดังนั้นให้พึงเข้าใจว่าเจ้าพนักงานต ารวจมีอ านาจตรวจค้นในสาธารณสถานได้ แต่จะท าการตรวจค้นได้

ในเมื่อมีเหตุอันสมควรเท่านั้น เมื่อกฎหมายเปิดโอกาสในการค้นสาธารณสถานไว้กว้างขวาง ในฐานะเจ้า

พนักงานต ารวจจะท าการตรวจค้น จึงจ าเป็นที่จะต้องอยู่ในขอบเขตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชน 

ลักษณะและวิธีการที่จะปฏิบัติในการตรวจค้น ให้เจ้าพนักงานต ารวจพยายามปฏิบัติในท านองเดียวกันกับการ

ค้นในที่รโหฐานเท่าที่สามารถปฏิบัติได้ตามความจ าเป็นที่จะต้องท าการตรวจค้นตัวบุคคลหรือสิ่งของที่จะ

ประกอบคด ี

ไม่ว่าจะเป็นการค้นในที่รโหฐาน และการค้นในสาธารณสถาน ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคล

ซึ่งอยู่ในที่ที่ท าการค้น หรือจะถูกค้นจะขัดขวางถึงกับท าให้การค้นไร้ผล เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอ านาจเอาตัวผู้นั้น

ควบคุมไว้ หรืออยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานในขณะที่ท าการค้นเท่าที่จ าเป็น เพ่ือมิให้ขัดขวางถึงกับท าให้

การค้นนั้นไร้ผล และในการค้นนั้นเจ้าพนักงานต้องพยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจายเท่าที่จะท าได้  

วิธีปฏิบัติในการค้น ว่าจะต้องท าอย่างไรดังที่กล่าวมา นับว่าเป็นสิ่งส าคัญการละเลยต่อ

ข้อก าหนดดังกล่าว เจ้าพนักงานผู้ค้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหากความเสียหายเกิดขึ้นเป็นผลสืบ

เนื่องมาจากการค้น 

ข้อยกเว้น ไม่ว่าจะมีหมายค้นหรือไม่มีหมายค้น ห้ามมิให้ค้นดังนี้ 
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ห้ามมิให้ค้นในพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือพระบรมวงศ์ตั้งแต่

สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป พระราชนิเวศน์ พระต าหนัก หรือในที่ซึ่งพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระ

บรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป หรือ ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ประทับหรือพ านัก เว้นแต่  

(1) นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอนุญาตให้ค้นและได้แจ้ง

เลขาธิการพระราชวัง หรือสมุหราชองครักษ์รับทราบแล้ว 

(2) เจ้าพนักงานผู้ถวายหรือให้ความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัช

ทายาทพระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป หรือ ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นผู้ค้นตามกฎหมายว่าด้วย

ราชองครักษ์ หรือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการให้ความปลอดภัย (ตามประมวล ป.วิ.อาญา 

มาตรา 91 ) 

4. การส่งหมาย กรณีส่งหมายนี้เป็นเรื่องของหมายเรียกการที่จะให้บุคคลใดมาที่พนักงานสอบสวน 

หรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ หรือศาลเนื่องในการสอบสวน หรือการอ่ืนตามบทบัญญัติ

แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จักต้องมีหมายเรียกแล้วแต่กรณี หรือแม้แต่กรณีที่พนักงาน

สอบสวนต้องการสิ่งของ ซึ่งอาจจะใช้เป็นพยานหลักฐานได้ พนักงานสอบสวนก็มีอ านาจออกหมายเรียกบุคคล

ซึ่งครอบครองสิ่งของดังกล่าว ให้จัดส่งสิ่งของตามหมาย โดยบุคคลที่ถูกหมายเรียกไม่จ าเป็นต้องมาเอง การส่ง

หมายเรียกจึงอาจเป็นได้ทั้งคดีอาญาและในคดีแพ่ง  

(ก) กำรส่งหมำยเรียกในคดีอำญำ กฎหมายก าหนดไว้เฉพาะการส่งหมายเรียกแก่ผู้ต้องหาซึ่ง

มีข้อจ ากัดว่านอกจากตัวผู้ต้องหาแล้ว จะส่งหมายเรียกบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่สามีภริยา ญาติ หรือผู้ปกครองของ

ผู้รับหมายเรียกแทนนั้นไม่ได้ ส่วนการส่งหมายเรียกให้แก่จ าเลยนั้นกฎหมายมิได้วางหลักเอาไว้ แต่ก็น่าจะถือ

ตามหลักกฎหมายที่ได้กล่าวมาแล้ว ส าหรับการส่งหมายเรียกให้แก่พยานหรือบุคคลอ่ืนในคดีอาญา กฎหมาย

มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์เอาไว้เช่นกัน ฉะนั้นต้องน าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 70-79 มา

ประกอบการพิจารณา โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ซึ่งบัญญัติว่า วิธีพิจารณา

ข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะบังคับได้ เช่น การส่งหมายเรียกให้แก่พยาน อาจส่งโดยอาศัยมาตรา 79 แห่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งบัญญัติหลักเกณฑ์ไว้ว่า 

“เมื่อเจ้าพนักงานศาลไม่พบคู่ความหรือบุคคลที่จะส่งค าคู่ความหรือเอกสาร ณ ภูมิล าเนา 

หรือส านักท าการงานของบุคคลนั้น ๆ ถา้ได้ส่งค าคู่ความหรือเอกสารให้แก่บุคคลใด ๆ ที่มีอายุเกินยี่สิบปี ซึ่งอยู่

หรือท างานในบ้านเรือน หรือที่ส านักท าการงานที่ปรากฏว่าเป็นของคู่ความหรือบุคคลนั้น หรือได้ส่งส าเนา

คู่ความหรือเอกสารนั้นตามข้อความในค าสั่งศาล ให้ถือว่าเป็นการเพียงพอที่จะฟังได้มีการส่งส าเนาคู่ความหรือ

เอกสารถูกต้องตามกฎหมายแล้ว”  
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ดังนั้นการน าหลักเกณฑ์ของกฎหมายดังกล่าวมาใช้ ก็หมายความว่าการส่งหมายเรียกให้แก่

พยานหลักฐานหรือบุคคลอ่ืนในคดีอาญา ถ้าไม่พบตัวบุคคลที่มีชื่อตามหมายก็สามารถส่งให้แก่บุคคลใด ๆ ที่มี

อายุเกินยี่สิบปี ซึ่งอยู่หรือท างานในบ้านเรือน หรือที่ส านักท าการงานปรากฏว่าเป็นของบุคคลผู้มีชื่อตามหมาย 

ย่อมเป็นการเพียงพอที่จะฟังได้ว่ามีการส่งหมายเรียกถูกต้องแล้ว  

(ข) การส่งหมายเรียกในคดีแพ่ง หมายเรียกและหมายอ่ืน ๆ ในคดีแพ่งกฎหมายก าหนดให้

พนักงานศาลเป็นผู้ส่งให้แก่คู่ความหรือบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง แต่ว่าหมายเรียกพยาน ให้คู่ความฝ่ายที่พยาน

นั้นเป็นผู้ส่งโดยตรง เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอ่ืนหรือพยานปฏิเสธไม่ยอมรับหมาย ในกรณีเช่นนี้ให้เจ้า

พนักงานศาลเป็นผู้ส่ง นอกจากนีห้มายเรียกและหมายอื่น ๆ ที่ได้ออกตามค าขอของคู่ความฝ่ายใด ให้เป็นหน้าที่

ของคู่ความฝ่ายนั้นจัดการน าส่ง 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เจ้าพนักงานต ารวจไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องแต่อย่างใด 

แต่อาจมีกรณีที่เจ้าพนักงานต ารวจถูกขอให้ร่วมไปกับเจ้าพนักงานของศาลเพ่ือเป็นพยาน เนื่องจากคู่ความหรือ

บุคคลที่ระบุไว้ในค าคู่ความหรือเอกสารปฏิเสธไม่ยอมรับค าคู่ความหรือเอกสารนั้นจากเจ้าพนักงานศาล โดย

ปราศจากเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย กรณีเช่นว่านี้จึงเป็นหน้าที่ของต ารวจต้องจัดการตามค าร้องขอในการเป็น

พยานนั้น 

ข้อสังเกตหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวมา ในเรื่องของการขอให้เจ้าพนักงานต ารวจไปด้วยเพ่ือเป็นพยาน 

กฎหมายกล่าวถึงเฉพาะเจ้าพนักงานศาลเท่านั้น มิได้กล่าวถึงคู่ความที่อ้างพยาน หรือคู่ความฝ่ายที่ขอให้ศาล

ออกหมายเรียกหรือหมายอ่ืน ๆ กรณีเช่นนี้หากมีการร้องขอเจ้าพนักงานต ารวจก็ควรไปเพ่ือเป็นพยาน เพราะ

นอกจากจะเป็นการให้บริการแก่ประชาชนแล้วยังเป็นการป้องกันมิให้มีกรณีโต้เถียงเกิดขึ้นระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ

ได้ อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวมักไม่มีการร้องขอ เนื่องจากผู้ส่งไม่ต้องการให้เกิดผลลบทางด้านจิตใจผู้รับ อันมี

สาเหตุเนื่องมาจากการน าเจ้าพนักงานต ารวจเข้ามาร่วม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบไปถึงกระบวนการพิจารณาใน

ชั้นศาล และท าให้รูปคดีเกิดความเสียหายได ้

วิธีปฏิบัติในการส่งหมายเรียก มีหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานต ารวจส่งหมายจะต้องถือเป็น

แนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

- ให้ส่งในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก 

- ให้ส่งแก่บุคคลซึ่งระบุไว้ในหมายเรียก ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของบุคคลนั้น เมื่อ

ไม่พบจึงส่งแก่บุคคลตามที่กล่าวมาข้างต้น การส่งหมายอาจส่งในที่อ่ืนนอกจากภูมิล าเนาหรือส านักท าการงาน

ของผู้มีชื่อตามหมายได้ ในเมื่อผู้มีชื่อในหมายยินยอมรับหมาย 
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- ให้เจ้าพนักงานผู้ส่งหมาย ส่งใบรับหมายที่มีลายมือชื่อผู้รับหมายและผู้ส่งหมาย หรือถ้าส่ง

หมายไม่ได้เพราะเหตุใด ๆ ก็ให้ท ารายงานลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานผู้ส่งหมาย เพ่ือด าเนินการส่งต่อศาล หรือ

ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกหมาย หรือพนักงานอัยการแล้วแต่กรณี  

การด าเนินการบังคับคดี เป็นมาตรการที่กฎหมายก าหนดไว้เฉพาะคดีแพ่ง โดยเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา

เป็นผู้ยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อศาลเพ่ือให้ศาลออกหมายบังคับคดี แล้วให้มีการส่งส าเนาหมายให้ลูกหนี้ตามค า

พิพากษา เมื่อศาลได้มีค าสั่งให้เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาเป็นผู้จัดการส่ง แต่ถ้ามิได้มีการส่งหมายดังกล่าว ให้เจ้า

พนักงานบังคับคดีมีหน้าที่ต้องแสดงหมายนั้น 

ในการที่จะด าเนินการบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีอ านาจเทา่ที่มีความจ าเป็นเพ่ือที่จะค้นสถานที่ใด 

ๆ อันเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือลูกหนี้ตามค าพิพากษาได้ปกครองอยู่ เช่น บ้าน ที่อยู่ คลังสินค้า โรงงาน 

และร้านค้าขาย ทั้งมีอาจที่จะยึดและตรวจสมุดบัญชี หรือแผ่นกระดาษ และกระท าการใด ๆ ตามสมควรเพ่ือ

เปิดสถานที่หรือบ้านที่อยู่หรือโรงเรือนดังกล่าว รวมทั้งตู้นิรภัย ตู้ หรือที่เก็บของอ่ืน ๆ และหากมีผู้ขัดขวางเจ้า

พนักงานบังคับคดีชอบท่ีจะร้องขอความช่วยเหลือจากเจา้พนักงานต ารวจเพื่อด าเนินการบังคับคดีจนได้ 

จะเห็นได้ว่าเรื่องการบังคับคดีมีกรณีที่เจ้าพนักงานต ารวจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เมื่อได้รับการ

ต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งเมื่อพิจารณาจากถ้อยค าของกฎหมายแล้ว การเข้าไป

เกี่ยวข้องของเจ้าพนักงานต ารวจมิใช่เป็นเพียงเข้าไปร่วมรู้เห็นเป็นพยานเหมือนกับการส่งหมายเรียก แต่จะต้อง

เป็นการเข้าไปช่วยเหลือในลักษณะที่เป็นการช่วยกระท าโดยอยู่ภายในกรอบที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ กรณี

เช่นนี้เจ้าพนักงานต ารวจปฏิเสธการขอความช่วยเหลือมิได้เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานศาลขอให้เจ้าพนักงาน

ต ารวจเพ่ือเป็นพยานในการส่งหมายหรือแม้แต่เป็นกรณีที่บุคคลอ่ืนร้องขอ เจ้าพนักงานต ารวจก็ไม่ควรปฏิเสธ

เช่นเดียวกัน เพราะเหตุการณ์เช่นนี้อาจจะน าไปสู่การร้องเรียนถึงการปฏิบัติงานของเจ้าที่ต ารวจได้ 

ส าหรับการปฏิบัติในการเป็นพยานกรณีส่งหมาย หรือการเข้าช่วยเหลือเจ้าพนักงานบังคับคดี ผู้ปฏิบัติ

พึงระลึกอยู่เสมอว่าได้เข้าไปร่วมการปฏิบัติในฐานะใด และจ าต้องใช้สามัญส านึกรวมทั้งดุลยพินิจให้มากในการ

พิจารณาว่าการกระท าสิ่งใดควรหรือไม่ควร เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแต่ตนเองและส านักงานต ารวจ

แห่งชาติในภายหลัง  

5. กำรท ำบันทึกต่ำง ๆ การท าบันทึกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ไม่ว่างานนั้นจะส าเร็จลุล่วง

ตามเปา้หมายหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นงานที่เกี่ยวพันกับบุคคลอ่ืนถือได้ว่าการกระท าที่รอบคอบ เป็น

ผู้ที่ยึดมั่นในอุดมคติต ารวจอย่างแท้จริงดังข้อความในตอนท้ายของอุดมคติต ารวจที่ว่า “รักษาความไม่ประมาท

เสมอชีวิตฯ เพราะบันทึกต่าง ๆ ดังกล่าวจะเป็นพยานเอกสารยืนยันให้เป็นถึงความตั้งใจ ความบริสุทธิ์ใจ ความ

ยุติธรรมของผู้ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี การท าบันทึกจึงอาจมีได้ในกรณีตา่ง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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(1) บันทึกจับกุม เมื่อเจ้าพนักงานต ารวจท าการจับกุมบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีหมายจับ

หรือไม่มีหมายจับ ผู้จับกุมจะต้องจัดท าบันทึกการจับกุม สาระส าคัญที่จะต้องมีในบันทึกการจับกุม ก็คือ 

สถานที่เกิดเหตุ, วันเดือน ปี , นามและต าแหน่งผู้จับ, ชื่อผู้ถูกจับ, ของกลาง, สถานที่เกิดเหตุ, ค าให้การของ 

ผู้ถูกจับ (รับสารภาพหรือปฏิเสธ ) แจ้งสิทธิ์ตามกฎหมาย , แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าที่กล่าวหากระท า

ผิด แล้วจึงแจ้งข้อหาฐานความผิด และข้อความในต้นท้ายของบันทึกจะต้องระบุว่าเจ้าพนักงานผู้จับมิได้มีการ

ท ารา้ยร่างกายและท าให้ทรัพย์สินของผู้ถูกจับสูญหายหรือเสียหายแต่อย่างใด รวมทั้งข้อความที่ว่า “อ่านให้ฟัง

แล้วรับรองว่าถูกต้อง” ส าหรับการลงชื่อนั้น ผู้ถูกจับจะลงลายมือชื่อหรือไม่ก็ได้ หากผู้ถูกจับไม่ยอมลงลายมือ

ชื่อให้หมายเหตุไว้ส่วนผู้จับที่มีชื่อในบันทึกการจับกุมจะต้องลงลายมือชื่อทุกคน (ตามตัวอยา่งแนบทา้ยนี้) 

(2) บันทึกการตรวจค้น เมื่อเจ้าพนักงานต ารวจท าการตรวจค้นบุคคลหรือสถานที่ไม่ว่าจะเป็น

กรณีที่มีหมายค้นหรือไม่มีหมายค้น ผู้ตรวจค้นจะต้องท าบันทึกการตรวจค้น ส าระส าคัญที่จะต้องมีในบันทึก

การตรวจค้นก็คือ สถานที่บันทึก, วัน เดือน ปี , นามและต าแหน่งผู้ตรวจค้น , ชื่อหรือสถานที่ของผู้ถูกตรวจค้น 

,ชื่อพยานอยา่งน้อย 2 คน (กรณีที่ต้องตรวจค้นต่อหน้าพยาน),เหตุที่ต้องท าการตรวจค้น,ชื่อบุคคลหรือรายการ

สิ่งของที่ตรวจค้นได้, เวลาที่เริ่มและสิ้นสุดการค้น และข้อความตอนท้ายเช่นเดียวกับบันทึกการจับกุมส าหรับ

การลงชื่อหากผู้น าการตรวจค้นไม่ยอมลงลายมือชื่อก็ให้หมายเหตุไว้ ส่วนผู้ตรวจค้นที่มีชื่อในบันทึกการตรวจ

ค้นจะต้องลงลายมือชื่อทุกคน (ตามตัวอยา่งแนบทา้ยนี้) 

(3) เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อความในหมายจับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและ

ถ้าเขาร้องขอที่จะดูหมาย ก็ให้ส่งหมายให้เขา้ตรวจดูด้วย การแจ้งข้อความในหมายก็ดี การส่งหมายให้เขาตรวจ

ก็ดี ให้บันทึกไว้ในหมายนั้น พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี ที่แจ้งและส่งให้เขาตรวจ 

(4) เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับ เมื่อได้จัดการตามหมายจับแล้ว ให้บันทึกรายละเอียด

ในการจัดการตามหมายนั้นไว้ ถ้าจัดการตามหมายจับไม่ได้เพราะเหตุใด บันทึกพฤติการณ์ที่จัดการไม่ได้แล้วส่ง

บันทึกนั้นไปยังศาลผู้ออกหมายโดยเร็ว 

(5) ถ้าราษฎร เป็นผู้จับ ให้เจ้าพนักงานบันทึกชื่อ อาชีพ ที่อยู่ของผู้จับ อีกทั้งข้อความ

พฤติการณ์การจับนั้นไว้ แล้วให้ผู้จับลงลายมือชื่อก ากับไว้เป็นส าคัญ กรณีนี้หากการถามเป็นลักษณะถามให้การ

ไว้ก็จะเป็นประโยชน์ในการสอบสวนด าเนินคดีต่อไป 

(6) การท าบันทึกเหตุผลที่ชี้แจงให้ผู้ครอบครองสถานที่หรือผู้แทนให้เข้าใจในกรณีที่ท าการ

ตรวจค้นที่รโหฐาน และจ าเป็นต้องใช้ก าลังเพ่ือเข้าไป หรือจ าเป็นต้องเปิดหรือท าลาย ประตูบ้าน ประตูเรือน 

หนา้ต่าง รั้ว หรือสิ่งกีดขวางอย่างอ่ืน 

(7) เจ้าพนักงานผู้ท าการตรวจค้น ต้องแจ้งข้อความในหมายแก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ ถ้าค้นโดยไม่

มีหมายให้แสดงนามและต าแหน่งให้ทราบ แล้วบันทึกหมายไว้ หรือบันทึกข้อความที่แจ้งเป็นหลักฐานไว้ 
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(8) เจ้าพนักงานผู้ท าการตรวจค้นต้องบันทึกรายละเอียดแห่งการตรวจค้น และสิ่งที่ค้นได้นั้น

ต้องท าบัญชีไว้ด้วย บันทึกการค้น และบัญชีสิ่งของนั้น ให้อ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่บุคคลในครอบครัว

ผู้ต้องหา จ าเลย ผู้แทน หรือพยานฟังแล้วแต่กรณี แล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้ 

(9) การค้นเพ่ือจับกุมการกระท าความผิดซึ่งหน้าในวังของพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อม

เจ้าขึ้นไป เมื่อท าการค้นแล้วต้องท าบันทึกรายงานการปฏิบัติเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติทราบทุกครั้ง ไม่ว่าการตรวจค้นนั้นจะได้ผลเพียงไรหรือไม่ 

(10) เมื่อเจ้าพนักงานผู้จัดการส่งหมายเรียก ถ้าจัดการส่งหมายเรียกไม่ได้เพราะเหตุใด  

ให้บันทึกพฤติการณ์ที่จัดการไม่ได้แล้วส่งบันทึกพร้อมหมายเรียกคืนไปยังเจ้าพนักงานผู้ออกหมายโดยเร็ว 

(11) เจ้าพนักงานที่ค้นโดยมีหมาย ต้องรีบส่งบันทึกและบัญชีดังกล่าวในข้อ (8) พร้อมด้วย

สิ่งของที่ยึดมาถ้าพอจะส่งได้ไปยังผู้ออกหมายหรือเจ้าพนักงานอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดไว้ในหมาย ในกรณีที่

ค้นโดยมีหมายโดยเจ้าพนักงานอ่ืนซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนให้ส่งบันทึกบัญชีและสิ่งของไปยังพนักงานสอบสวน

หรือเจ้าหนา้ที่ใดซ่ึงต้องการสิ่งเหล่านั้น 
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ตัวอย่างค าพิพากษาฎีกา การจับและการค้น (ม.78 ,92)  
ฎีกาที่ 2849/2548 สิบต ารวจโท ส. แอบซุ่มดูอยู่ห่างจากห้องที่เกิดเหตุประมาณ 8 เมตร เห็นจ าเลย

ส่งมอบเมทฯให้สายลับ เมื่อเข้าตรวจภายในห้องเกิดเหตุก็พบเมทฯอีกจ านวนหนึ่ง การกระท าความผิดของ
จ าเลยกับการเข้าตรวจค้นจับกุมของเจ้าพนักงานกับพวกเป็นการกระท าตามหน้าที่ต่อเนื่องกัน เมื่อพบเห็น
จ าเลยก าลังกระท าความผิดฐานจ าหน่ายและมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย  
อันเป็นความผิดซึ่งหน้าตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 80 จึงมีอ านาจค้นและจับจ าเลยโดยไม่ต้องมีหมายค้นและ
หมายจับตาม มาตรา 78(1) และมาตรา 92(2) 

ฎีกาที่ 6397/2541 ความผิดที่จ าเลยกระท าเป็นความผิดซึ่งหน้า แม้จ าเลยจะได้กระท าในที่รโหฐาน 
เจ้าพนักงานต ารวจซึ่งมีอ านาจสืบสวนและจับกุมผู้กระท าผิดต่อกฎหมายย่อมมีอ านาจจับจ าเลยได้โดยไม่ต้องมี
หมายจับหรือหมายค้น ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 78 

ฎีกาที่ 3743/2529 การที่เจ้าพนักงานค้นพบของกลางที่บริเวณบ้านจ าเลยและรับว่าเป็นของตน ไม่ใช่
ความผิดซึ่งเจ้าพนักงานเห็นจ าเลยก าลังกระท าหรือพบในอาการซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าจ าเลยกระท า
ผิดมาแล้วสดๆ จึงไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้า  

ฎีกาที่ 4243/2542 จ าเลยเป็นเจ้าพนักงานต ารวจเข้าจับกุมผู้เสียหายซึ่งได้ก่อการทะเลาะวิวาท 
ก่อนหน้านั้น แต่เหตุแห่งการทะเลาะวิวาทได้ยุติลงแล้ว ไม่ใช่การกระท าความผิดซึ่งหน้า  

ฎีกาที่ 468/2553 แม้ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 84 วรรคท้าย จะบัญญัติมิให้น าค ารับสารภาพชั้นจับกุม
เป็นพยานหลักฐานก็ตาม แต่ข้อความอ่ืนซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฎในค าให้การรับสารภาพนั้นกฎหมายมิได้
ห้ามน ามารับฟังเสียทีเดียว มิฉะนั้นแล้วคงไม่ต้องท าบันทึกการจับกุมและสอบถามค าให้การของผู้ถูกจับไว้  
ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 84 วรรคสาม  

ฎีกาที่ 1194/2517 เจ้าพนักงานต ารวจเดินทางไปจับกุมผู้ต้องหาหลบหนีคดีตามหมายจับ พบผู้ต้องหา
โดยกะทันหัน ก่อนจะได้ไปขอความร่วมมือจากเจ้าพนักงานต ารวจท้องที่ ผู้ต้องหาหนีเข้าบ้าน เจ้าพนักงาน
ต ารวจจึงเข้าไปจับกุมได้ในทันใดนั้น แม้จะไม่มีหมายค้นก็ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
157,364 เพราะเป็นการเข้าไปโดยมีเหตุอันควรและผู้ที่เข้าไปช่วยจับกุมตามที่เจ้าพนักงานต ารวจให้ช่วยเหลือ 
ก็ไม่มีความผิดเช่นกัน  

กำรค้น  
ฎีกาที่ 6403/2545 เจ้าพนักงานมีทั้งหมายจับและหมายค้นไปจับ ส. ที่บ้าน เมื่อแสดงตนว่าเป็น 

เจ้าพนักงานต ารวจและแสดงหมายค้น ส. ซึ่งยืนอยู่ด้านในรั้วบ้านได้ปิดล็อคกุญแจรั้วหน้าบ้านแล้ววิ่งหนีเข้า

บ้านไปปิดล็อคกุญแจบ้านด้านในอีกชั้นหนึ่งและไม่ยอมเปิดประตูโดยอ้างว่าจะไปมอบตัวในวันหลัง แสดงว่า ส.

ไปยอมให้เจ้าพนักงานต ารวจเข้าไปจับกุม การที่เจ้าพนักงานต ารวจเข้าไปใช้ไม้กระแทกประตูบ้านที่ปิดล็อค

กุญแจด้านในไว้จนเปิดออกแล้วเข้าไปจับ ส. จึงเป็นกรณีจ าเป็นซึ่งเจ้าพนักงานต ารวจผู้จัดการตามหมายค้น 

มีอ านาจท าได้ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 94วรรคสอง 
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ฎีกาที่ 6942/2551 บ้านที่เจ้าพนักงานค้นเป็นบ้านจ าเลยซึ่งไม่มีเลขที่ ปลูกติดกับบ้านของบิดาซึ่งเป็น

บ้านเลขที่ในหมายค้น ย่อมเข้าใจว่าเป็นบ้านเลขที่เดียวกัน การตรวจค้นของเจ้าพนักงานจึงชอบด้วยกฎหมาย

แล้ว  

ฎีกาที่ 1496/2543 เจ้าพนักงานผู้จับกุมได้พบตัวจ าเลยขณะขับรถโดยสารประจ าทาง จึงติดตามไปท า
การจับกุมและตรวจค้นในทันทีทันใดที่จ าเลยขับรถเข้าไปจอดในอู่รถโดยสารประจ าทาง มิฉะนั้นจ าเลยย่อม
หลบหนีหรือเคลื่อนย้ายยาเสพติดให้โทษของกลางไปได้เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานผู้จับกุมสามารถค้นได้โดยไม่ต้อง
มีหมายค้นตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 92(4)  

ฎีกาที่ 1455/2544 ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 97 และมาตรา 102 วรรคหนึ่ง การค้นโดยมีหมายค้น

จะต้องด าเนินการโดยเจ้าพนักงานต ารวจผู้ถูกระบุชื่อในหมายค้นและท าการค้นต่อหน้าเจ้าของหรือบุคคล 

ในครอบครัวของเจ้าของสถานที่ที่จะค้นหรือมิฉะนั้นก็ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนสองคนที่ขอมาเป็นพยานก็ได้  

ร้อยต ารวจเอก พ. ผู้ถูกระบุชื่อในหมายค้นเป็นหัวหน้าในการตรวจค้นและท าการตรวจค้นต่อหน้าจ าเลยซึ่งเป็น

บุตรของเจ้าของบ้าน จึงถือว่าเป็นบุคคลในครอบครัวตามที่ระบุในมาตรา 102 วรรคหนึ่ง แม้จ าเลยจะยังไม่

บรรลุนิติภาวะแต่ก็เป็นผู้เข้าใจในสาระของการกระท าและมีความรู้สึกผิดชอบเพียงพอที่จะให้ความยินยอม 

โดยชอบแล้ว ดังนั้นการค้นจึงชอบด้วยกฎหมาย 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3454/2543 

 โจทก์บรรยายข้อเท็จจริงไว้ในค าฟ้องข้อ 1 ค. ว่าหลังจากจ าเลยขับรถด้วยความประมาทแล้ว 

ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าพนักงานจราจรและได้รับแจ้งเหตุให้สกัดจับจ าเลยได้ออกมายืนสกัดอยู่กลางถนนและให้

สัญญาณมือให้จ าเลยหยุดรถเพ่ือจับกุมด าเนินคดี อันเป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่ แต่จ าเลยขับรถพุ่งเข้าชน

ผู้เสียหายโดยเจตนาฆ่าเพ่ือขัดขวางการจับกุม ซึ่งเป็นความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการ

ตามหน้าที่ตามประมวลฎหมายอาญา มาตรา 138 วรรคสอง แต่โจทก์มิได้อ้างบทมาตราดังกล่าว ซึ่งโจทก์ถือว่า

เป็นความผิดและขอให้ลงโทษจ าเลยมาให้ค าขอท้ายฟ้อง คงอ้างเฉพาะมาตรา 289 , 80 เห็นได้ว่าโจทก์

ประสงค์ให้ลงโทษจ าเลยเฉพาะแต่ในความผิดฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน ซึ่งการกระท าตามหน้าที่มิได้

ประสงค์จะให้ลงโทษจ าเลยในความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ด้วย จึงไม่อาจ

ลงโทษจ าเลยในความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคสี่ 

 ก่อนที่ผู้เสียหายทั้งสองจะไปยืนขวางถนน ขณะจ าเลยขับรถย้อนกลับมา ผู้เสียหายที่ 1 ได้ออกไปยืน

ขวางถนนด้านตรงข้ามเพ่ือไม่ให้จ าเลยขับรถหลบหนีไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่จ าเลยก็ขับรถหนีผู้เสียหายที่ 1 ไป 

ไม่ได้พุ่งเข้าชน เมื่อจ่าสิบต ารวจ ว. ขับรถจักรยานยนต์แซงไปจอดขวางถนน จ าเลยก็เลี้ยวรถกลับไม่ได้ขับรถฝ่า

ไป หลังจากผ่านผู้เสียหายทั้งสองไปแล้ว จ าเลยก็ยังขับรถหลบหลีกเจ้าพนักงานต ารวจอ่ืนซึ่งยืนสกัดขัดขวาง 
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อยู่อีกหลายคน ถึงขนาดขับรถข้ามเกาะกลางถนนเข้าไปในช่องเดินรถสวน แสดงว่าจ าเลยเพียงแต่พยายามขับ

รถหนีไม่ให้ถูกจับกุม หากจ าเลยจะกระท าโดยวิธีขับรถพุ่งเข้าชนผู้ที่ขวางทางอยู่ก็คงจะไม่เว้นแม้กระทั่ง  

เจ้าพนักงานต ารวจอ่ืนที่สกัดอยู่ ส าหรับบาดแผลที่ข้อมือของผู้เสียหายทั้งสองมีขนาดเล็กเพียง 1 คูณ  

2 เซนติเมตร ไม่ระบุลักษณะ และโจทก์ไม่ได้น าสืบให้เห็นว่าเป็นบาดแผลที่เกิดจากของไม่มีคม จึงอาจเกิดจาก

การถูกกระจกรถจ าเลยซึ่งแตกเสียหายบาดในขณะเข้าไปจับจ าเลยออกมาจากรถก็เป็นได้ พยานหลักฐานโจทก์

ไม่พอฟังลงโทษจ าเลยในความผิดฐานพยายามฆ่าได้ 
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ฎีกำตัดสินเกี่ยวกับปัญหำข้อกฎหมำย 

 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 699/2502   นายวิรัช วัลลภาชัย   โจทก ์

      นายถาวร สุปันดี กับพวก   จ าเลย 

ปอ. มาตรา 358, 359(3), 59 

ป.วิ.อ. มาตรา 83 

 จ าเลยเป็นพนักงานป่าไม้ บอกให้รถยนต์ซึ่งบรรทุกไม้ผิดกฎหมายหยุด รถไม่หยุด จ าเลยจึงยิงยางที่ล้อ

รถเพ่ือให้รถหยุด จะได้จับคนและไม้ผิดกฎหมายตามอ านาจโดยใช้วิธีเท่าที่เหมาะแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการ

จับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 แล้ว การกระท าของจ าเลยไม่ผิดเป็นฐานท าให้เสีย

ทรัพย์ 

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

 โจทก์ฟ้องว่า จ าเลยสมคบกันยิงยางรถยนต์ของโจทก์ 5 เส้น ราคา 7,500 บาท ซึ่งใช้กับรถยนต์บรรทุก

เสียหาย ใช้การไม่ได้ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358, 359(3), 83 

 จ าเลยปฏิเสธ 

 ศาลชั้นต้นฟังว่า จ าเลยยิงยางรถยนต์เพ่ือท าการจับกุมผู้ท าผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ เพราะเรียกให้รถ

หยุดก็ไม่หยุดให้ตรวจตามหน้าที่ของจ าเลยที่มีอยู่ จ าเลยจึงยิงยางรถโดยมิได้เจตนาที่จะแกล้งยิงให้โจทก์

เสียหาย พิพากษายกฟ้อง 

 โจทก์อุทธรณ์ 

 ศาลอุทธรณ์เห็นว่า การที่จ าเลยยิงยางล้อหน้า 2 ล้อ ของโจทก์อีก เป็นการใช้อ านาจเกินสมควร 

แก่พฤติการณ์ เพ่ือป้องกันมิให้ผู้กระท าผิดหลบหนี เพราะเพียงแต่ยิงยางหลังแตก 3 เส้น ก็ไม่มีทางไป น่าเชื่อ

ว่าจ าเลยได้กระท าไปเพราะความโกรธที่รถยนต์ของโจทก์ไม่ยอมหยุดให้จับโดยดี กลับหักเข้าทางล้อจะชน

จ าเลยที่ 1 เสียอีก จ าเลยต้องติดตามมาด้วยความล าบากยากแค้น จึงแกล้งยิงยางล้อหน้าเสียอีก การกระท า

ของจ าเลยตอนนี้เป็นความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ให้ลงโทษปรับ

จ าเลยคนละ 200 บาท ไม่ช าระค่าปรับจัดการตาม มาตรา 29 

 จ าเลยทั้งสองฎีกา 

 ศาลฎีกาเห็นว่า การที่จ าเลยซึ่งเป็นพนักงานป่าไม้ ยิงยางรถยนต์โจทก์ก็เพ่ือไม่ให้หนีและเพ่ือจับไม้

เถื่อนของกลางนั้น เป็นวิธีการที่เหมาะแก่พฤติการณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 

ยังไม่มีความผิดทางอาญา 

 พิพากษากลับศาลอุทธรณ์ โดยยืนตามศาลชั้นต้น 
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ฎีกำตัดสินเกี่ยวกับปัญหำข้อกฎหมำย 

 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2991/2536 พนักงานอัยการ ประจ าศาลจังหวัด หล่มสัก  โจทก ์

      พลต ารวจ นพดล มายรรยงค ์  จ าเลย 

ป.อ. มาตรา 59, 288 

 จ าเลยอยู่บนรถกระบะที่ก าลังขับไล่ติดตามรถจักรยานยนต์ที่ผู้เสียหายขับไปตามถนนซึ่งเป็นทางลูกรัง

แคบและขรุขระ ใช้อาวุธปืนเล็กกล (เอ็ม.16) ยิงไปที่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายหลายนัด แม้จ าเลยมีเจตนา

ยิงยางรถจักรยานยนต์เพ่ือให้รถจักรยานยนต์ล้ม แต่จ าเลยย่อมเล็งเห็นได้ว่ากระสุนปืนอาจถูกผู้เสียหายได้  

การที่จ าเลยใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงไปในลักษณะเช่นนั้น จ าเลยย่อมเล็งเห็นผลได้ว่ากระสุนปืนอาจถูกผู้เสียหาย

ที่บริเวณอวัยวะส าคัญท าให้ผู้เสียหายทั้งสองถึงแก่ความตายได้ จึงเป็นการกระท าโดยเจตนาฆ่า 

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

 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจ าเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 และคืนของกลางทั้งหมด

ให้กรมต ารวจเจ้าของ 

 จ าเลยให้การปฏิเสธ 

 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วย 

มาตรา 80 ให้จ าคุก 12 ปี ทางน าสืบของจ าเลยเป็นประโยขน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ 1 

ใน 3 ตามมาตรา 78 คงจ าคุก 8 ปี คืนของกลางทั้งหมดให้กรมต ารวจเจ้าของ 

 จ าเลยอุทธรณ์ 

 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน 

 จ าเลยฎีกา 

 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า “พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้เป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2532 

เวลาประมาณ 22 นาฬิกา สิบต ารวจเอกทองม้วน ตันยงค์ สิบต ารวจโทประดิษฐ์ เพาะบุญ สิบต ารวจตรีระยะ 

กลิ่นบุปผา พลต ารวจแสลง แก้วเบี้ย และจ าเลย ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานต ารวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองก ากับ

การต ารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ ขับรถยนต์กระบะติดตามรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งผู้เสียหายที่ 2 

เป็นคนขับ โดยมีผู้เสียหายที่ 1 นั่งซ้อนท้ายเพราะสงสัยว่าผู้เสียหายทั้งสองมีสิ่งของผิดกฎหมาย แล้วจ าเลยใช้

อาวุธปืนเล็กกล (เอ็ม.16) ยิงไปที่รถจักรยานยนต์นั้นหลายนัด กระสุนปืนถูกผู้เสียหายที่ 1 ที่หลังระดับเอว  

ข้างซ้าย ที่เทา้ขวานิ้วหัวแม่เท้าขาด กระดูกฝ่าเท้าหัก ผิวหนังและเนื้อบริเวณข้อเท้าหลุด และท่ีเท้าซ้ายผิวหนัง

และเนื้อบริเวณข้อเท้าหลุดเป็นแผลใหญ่ กระดูกเท้าบางส่วนหลุดหาย กับถูกผู้เสียหายที่ 2 ที่ส้นเท้าขวา 

เป็นแผลลึกถึงกระดูก เป็นเหตุให้ผู้เสียหายทั้งสองได้รับอันตรายสาหัส คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกา 
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ของจ าเลยเป็นข้อแรกว่า จ าเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายทั้งสองหรือไม่ ในปัญหานี้ได้ความจากค าเบิกความของ  

สิบต ารวจตรีระยะ กลิ่นบุปผา และพลต ารวจแสลง แก้วเบี้ย พยานโจทก์ว่าขณะที่จ าเลยใช้อาวุธเล็กกล  

(เอ็ม.16) ยิงไปที่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่ 2 นั้นทางขรุขระ ขวดน้ า ขวดกาแฟ และแก้วที่เก็บไว้ใน

รถยนต์กระบะร่วงหล่น ซึ่งจ าเลยเองก็เบิกความรับว่าขณะที่จ าเลยใช้อาวุธปืนยิงไปเช่นนั้น ถนนที่รถยนต์

กระบะแล่นไปเป็นทางลูกรังแคบขรุขระ การที่จ าเลยซึ่งอยู่บนรถยนต์กระบะที่ก าลั งขับไล่ติดตาม

รถจักรยานยนต์ที่มีผู้เสียหายที่ 2 เป็นผู้ขับและผู้เสียหายที่ 1 นั่งซ้อนท้ายไปตามถนนซึ่งเป็นทางลูกรังแคบและ

ขรุขระใช้อาวุธปืนเล็กกล (เอ็ม.16) ยิงไปที่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายทั้งสองหลายนัดนั้น แม้จ าเลยเจตนายิง

ยางรถจักรยานยนต์เพ่ือให้รถจักรยานยนต์ล้ม แต่จ าเลยก็ย่อมเล็งเห็นได้ว่ากระสุนปืนที่จ าเลยยิงไปนั้นอาจถูก

ผู้เสียหายทั้งสองได้ อาวุธปืนเล็กกล (เอ็ม.16) เป็นอาวุธร้ายแรง การที่จ าเลยใช้อาวุธปืนเล็กกล (เอ็ม.16) ยิงไป

ในลักษณะเช่นนั้น จ าเลยจึงย่อมเล็งเห็นผลได้ว่ากระสุนปืนที่จ าเลยยิงไปอาจถูกผู้เสียหายทั้งสองที่บริเวณ

อวัยวะส าคัญ ท าให้ผู้เสียหายทั้งสองถึงแก่ความตายได้ จึงเป็นการกระท าโดยเจตนาฆ่าผู้เสียหายทั้งสอง  

ฎีกาของจ าเลยข้อนี้ฟังไม่ข้ึน” 

 พิพากษายืน 
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ลักษณะท่ี 25 

เวรยำม สำยตรวจ กองรักษำกำรณ ์

 

บทที่ 12 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของสำยตรวจ 

 

 ข้อ 1 หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าสายตรวจ 

  1.1 ควบคุมตรวจสอบการเตรียมการก่อนออกปฏิบัติของต ารวจสายตรวจเป็นประจ าทุกวัน

และทุกผลัดของการสายตรวจ 

  1.2 ควบคุมตรวจตราและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจในผลัดนั้น ๆ  

  1.3 รวบรวมผลการปฏิบัติงานของสายตรวจในผลัดนั้น ๆ เพื่อส่งต่อให้ผลัดใหม่ที่จะมาปฏิบัติ

หน้าที่แทน และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 

 ข้อ 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของสายตรวจ 

  2.1 การปฏิบัติก่อนการออกตรวจ 

   2.1.1 ร่วมประชุมปล่อยแถวสายตรวจทุกครั้ง เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่หัวหน้า

สถานีต ารวจหรือหัวหน้างานสายตรวจจะแจ้งให้ทราบ รวมทั้งรับทราบภารกิจท าความเข้าใจกับภารกิจที่ได้รับ

มอบหมาย 

   2.1.2 ตรวจสอบอุปกรณ์ประจ ากาย เครื่องมือ และยานพาหนะที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจ แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบ  

และต้องมีสมุดส าหรับบันทึกเหตุการณ์และข้อมูลที่ตรวจพบ 

  2.2 สายตรวจต้องปฏิบัติในการตรวจ ดังนี้  

   2.2.1 ตรวจภายในเขตตรวจตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น สอดส่องตรวจตรา 

เก็บข้อมูลท้องถิ่นเกี่ยวกับร้านรับซื้อและจ าหน่ายของเก่า (สายตรวจกลางวัน) ร้านอาหารที่จ าหน่ายสุรา  

(สายตรวจกลางคืน) 

   2.2.2 สายตรวจโดยเฉพาะในซอย ถ้าพบกลุ่มประชาชนต้องหยุดเข้าไปทักทาย

ประชาชนแสดงตนว่าเป็นสายตรวจ สอบถามเหตุการณ์โจรผู้ร้าย ความเดือดร้อน และความต้องการของ

ประชาชน 

   2.2.3 สร้างความสัมพันธ์กับประชาชน แสวงหาความร่วมมือ เพ่ือให้เป็นผู้ให้ข่าวเป็น

แหล่งข่าวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่ที่กระท าผิดกฎหมาย บุคคลกลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง  
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ผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้าง ผู้ขับขี่รถยนต์โดยสาร พนักงานรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน อาคารชุด อพาร์ทเม้นท์ 

โรงงาน ผู้จ าหน่ายสินค้าอาหารขนาดเล็กในซอย 

   2.2.4 ถ้าพบบุคคลหรือรถต้องสงสัยต้องด าเนินการตรวจค้นให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ถ้าพิจารณาเห็นว่าเกินขีดความสามารถต้องแจ้งหัวหน้าสถานีต ารวจ หัวหน้างานสายตรวจ สายตรวจที่อยู่

ใกล้เคียงมาร่วมด าเนินการ 

   2.2.5 จดจ าตัวคน ยานพาหนะ ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดในประเภท

ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ให้ได้ เช่น บุคคล ยานพานะที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เกี่ยวข้องกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน 

ถ้าพบในระหว่างตรวจต้องติดตามตรวจค้น 

   2.2.6 สังเกตบุคคลที่อยู่ในวัย ลักษณะท่าทางที่จะเป็นผู้กระท าผิดได้ ถ้าเห็นว่ามี

ท่าทางพิรุธต้องให้ความสนใจทันที เช่น เดินเข้าไปหาแล้วขอตรวจค้น ระหว่างที่เดินเข้าไปหาบุคคลที่มีท่าทาง

พิรุธอาจจะโยนของผิดกฎหมายทิ้งได้ 

   2.2.7 ระหว่างตรวจหรือหยุดพบประชาชน ถ้าเห็นผู้ขับขี่ยานพาหนะมุ่งหน้าเข้ามา

ทางสายตรวจ แต่พอเห็นสายตรวจผู้ขับข่ีเลี้ยวรถกลับไปทางเดิมทันที ให้พึงสงสัยว่าอาจจะเป็นผู้กระท าผิดหรือ

มีของผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง สายตรวจต้องปฏิบัติตาม 2.2.4 

   2.2.8 เมื่อพบบุคคล กลุ่มบุคคล หรือยานพาหนะอยู่ในสถานที่เปลี่ยว สถานที่ไม่ควร

อยู่ รวมทั้งเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมด้วย สายตรวจต้องพึงสงสัยไว้ก่อนและใช้ความระมัดระวังในการเข้า

ตรวจสอบ 

   2.2.9 สังเกตและแยกให้ได้ว่าเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นเสียงที่เกิดจากอะไร เช่น  

เสียงเกิดจากการจุดประทัด จากการยิงปืน ยางรถยนต์ระเบิด ถ้าเชื่อว่าเป็นเสียงจากการยิงปืนต้องเข้าไป

ตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง 

   2.2.10 เมื่อพบการน าทรัพย์สินหรือสัตว์เคลื่อนที่ในเส้นทาง หรือเวลาที่บุคคล

โดยทั่วไปไม่พึงกระท า เช่น บุคคลแบกโทรทัศน์เดินมาในเวลาค่ าคืน จูงสัตว์เดินในเส้นทางที่มิใช่ทางเดินในเวลา

ค่ าคืน ให้สงสัยไว้ก่อน แล้วใช้ความระมัดระวังเข้าตรวจสอบ 

   2.2.11 ในการออกตรวจถ้ามีอาสาสมัครมาร่วมตรวจ ต ารวจต้องเป็นผู้น าในการ

ปฏิบัติ อาสาสมัครเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานคอยสนับสนุน 

   2.2.12 การปฏิบัติถ้าได้ข้อมูลใด เหตุการณ์ใด หรือข่าวสารใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

การสืบสวนสอบสวนคดีหรือป้องกันปราบปราม ต้องบันทึกลงในสมุดบันทึกประจ าตัวของสายตรวจทันทีเพ่ือท า

รายงานผลการตรวจ 



54 
 

   2.2.13 เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจต้องส่งรถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้จัดท า

รายงานผลการปฏิบัติส่งหัวหน้างานสายตรวจ 

  2.3 การปฏิบัติเมื่อได้รับแจ้งเหตุต่าง ๆ ให้สายตรวจด าเนินการ ดังนี้ 

   2.3.1 การประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ก่อนที่พนักงานสอบสวนเวรหรือหัวหน้าสายตรวจไปถึงที่เกิดเหตุ ดังนี้ 

    2.3.1.1 รีบไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุดและแจ้งศูนย์วิทยุ ขณะเดินทางไปยัง

ที่เกิดเหตุให้สังเกตยานพาหนะ บุคคลต้องสงสัยที่มุ่งออกมาจากที่เกิดเหตุ เพราะอาจเป็นคนร้ายที่จะหลบหนี 

ถ้าพบให้รีบแจ้งศูนย์วิทยุทราบ 

    2.3.1.2 เมื่อถึงที่เกิดเหตุให้ตรวจสอบว่าคนร้ายยังอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ

หรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจก็ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้าคนร้ายอยู่ในเหตุให้แจ้งศูนย์วิทยุขอก าลังพลสนับสนุน

ปิดล้อม แล้วจับกุมคนร้ายต่อไป 

    2.3.1.3 ถ้าคนร้ายไม่อยู่ในที่เกิดเหตุให้ตรวจสอบว่าผู้เสียหายถูกท าร้าย

หรือไม่ ถ้าถูกท าร้ายและได้รับบาดเจ็บให้ท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามความเหมาะสม แล้วรีบน าส่ง

โรงพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด ถ้าเสียชีวิตห้ามเคลื่อนย้ายศพ ดูแลรักษาทรัพย์สินที่อยู่กับศพอย่าให้ใครเอา

ไป แนะน าประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกไปจากที่เกิดเหตุ แล้วใช้วัสดุอุปกรณ์กั้นท่ีเกิดเหตุไว้ ปิดประตูห้อง

หรือปิดประตูรั้วอย่าให้ผู้ใดแตะต้องเคลื่อนย้ายวัตถุ อาวุธ ทรัพย์สินอ่ืนใดรวมทั้งวัตถุที่มีผิวเรียบ โลหะ แก้ว 

กระจก เฟอร์นิเจอร์ในที่เกิดเหตุ 

    2.3.1.4 รักษาสถานที่เกิดเหตุจนกว่าพนักงานสอบสวนเวรสั่งการให้ยกเลิก

การรักษาสถานที่เกิดเหตุ 

    2.3.1.5 ถ้าเจ้าของบ้านไม่อยู่ในบ้านที่เกิดเหตุ ให้ช่วยเหลือพนักงาน

สอบสวนเวรโดยสอบถามบ้านข้างเคียงขอทราบชื่อตัว ชื่อสกุล ที่ท างาน หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของบ้าน 

แล้วโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าของบ้านทราบ 

    2.3.1.6 สอบถามหาผู้รู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับคนร้าย เช่น ต าหนิ รูปพรรณ 

อาวุธที่ใช้ จ านวนคนร้าย ยานพาหนะ เส้นทางหลบหนี และทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไป จดชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ 

หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รู้เห็นเหตุการณ์ไว้ให้พนักงานสอบสวนเวร 

    2.3.1.7 แจ้งรายละเอียดข้อมูลของคนร้ายให้ศูนย์วิทยุทราบเพ่ือแจ้งสกัดจับ

คนร้าย พร้อมทั้งแจ้งสถานที่เกิดเหตุ เส้นทางท่ีสะดวก ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ    

    2.3.1.8 จดบันทึกวิธีการของคนร้ายเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสืบสวน จับกุม 

วางแผน ตรวจตรา ป้องกัน และให้ค าแนะน าประชาชนเพื่อให้ระมัดระวังป้องกันตนเอง   
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   2.3.2 อุบัติเหตุรถชนกันให้ปฏิบัติตาม 2.3.1 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติเพ่ิมเติม 

ดังนี้  

    2.3.2.1 สายตรวจ 1 คน รีบจัดการจราจรที่ติดขัดให้เกิดความคล่องตัว 

    2.3.2.2 น าคู่กรณีไปตกลงพูดคุยกันบนทางเท้าก่อนออกจากจุดเกิดเหตุ  

ถ้าแยกรถออกไม่ได้ให้ท าเครื่องหมายสัญญาณเท่าที่จะท าได้ เพ่ือให้ผู้ขับขี่รถคันอ่ืนมองเห็นได้ในระยะไกล  

ถ้าเป็นกรณีแยกคู่กรณีได้ให้จัดท าเครื่องหมายต าแหน่งของรถคู่กรณีและวัตถุพยานไว้ให้ชัดเจน จัดท า แผนที่

โดยสังเขปไว้ ถ้ามีกล้องให้ถ่ายรูปไว้ 

    2.3.2.3 ถ้าเป็นกรณีชนแล้วหลบหนีให้สอบถามพยานบริเวณที่เกิดเหตุ  

จดชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของพยานไว้ให้พนักงานสอบสวน แล้วแจ้งข้อมูลรายละเอียดรถที่

หลบหนีให้ศูนย์วิทยุเพ่ือสกัดจับโดยเร็ว 

    2.3.2.4 ถ้ารถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้  

ให้แจ้งศูนย์วิทยุเพ่ือแจ้งรถยกให้รีบมาด าเนินการ 

   2.3.3 เหตุเพลิงไหม้ให้ปฏิบัติตาม 2.3.1 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้  

    2.3.3.1 สังเกตกลุ่มควัน คาดคะเนความรุนแรงของเพลิ งไหม้ตรวจสอบ

เส้นทางที่จะเข้าไปยังที่เกิดเหตุว่าเส้นทางใดที่สะดวกแก่การดับเพลิง ปิดการจราจรเพ่ือให้รถดับเพลิงเข้าไปได้

สะดวก และแจ้งให้ศูนย์วิทยุทราบเพ่ือประสานหน่วยงานดับเพลิง 

    2.3.3.2 ตรวจสอบว่ามีผู้ติดอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้างหรือไม่  

เพ่ือจะได้รีบหาทางช่วยเหลือออกมาได้โดยปลอดภัย 

    2.3.3.3 สอบถามหาเจ้าของบ้าน หรือผู้ดูแลบ้านต้นเพลิง รวมทั้งพยานใน

บ้านต้นเพลิงหรือพยานที่เห็นต้นเพลิงเบื้องต้น จดชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ไว้และน าตัวไปมอบ

ให้พนักงานสอบสวน 

    2.3.3.4 แนะน าประชาชน เจ้าของ หรือผู้ดูแลบ้านในการช่วยกันดับเพลิง 

    2.3.3.5 จัดการจราจรอ านวยความสะดวก 

    2.3.3.6 ช่วยดูแลทรัพย์สินของประชาชนเพื่อป้องกันมิให้ผู้อ่ืนลักไป 

    2.3.3.7 เมื่อเพลิงสงบให้อ านวยความสะดวกแก่รถดับเพลิง กรณีที่จะถอน

ก าลังออกจากที่เกิดเหตุ 

   2.3.4 พบวัตถุต้องสงสัยหรือวัตถุระเบิดให้ปฏิบัติตาม 2.3.1 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ

ปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้  
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    2.3.4.1 แจ้งศูนย์วิทยุเพ่ือให้แจ้งผู้ช านาญเรื่องการเก็บกู้วัตถุระเบิดมา

ด าเนินการโดยเร็ว ทั้งนี้ ควรแจ้งข้อมูลที่ส าคัญ เช่น ชนิดของระเบิด เวลาที่คาดว่าน่าจะระเบิ ด ความรุนแรง 

ที่คาดว่าจะเกิด ส่วนประกอบของวัตถุระเบิด หรือวัตถุต้องสงสัยที่เห็นได้จากภายนอก 

    2.3.4.2 อย่าใช้เครื่องมือสื่อสารใกล้วัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัย เพราะ

วัตถุระเบิดบางชนิดจุดระเบิดด้วยคลื่นไฟฟ้า 

    2.3.4.3 ถ้าอยู่ในที่อับ เช่น ในบ้านหรืออาคาร ให้เปิดประตูหน้าต่างเพ่ือลด

ความรุนแรงหากมีการระเบิด 

    2.3.4.4 อย่าแตะต้องวัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัย และห้ามเคลื่อนย้าย 

โดยเด็ดขาด 

    2.3.4.5 จัดหายางรถยนต์มาวางครอบไว้รอบวัตถุระเบิด หรือวัตถุต้องสงสัย 

3 – 4 ชั้น เพ่ือเป็นการลดความรุนแรงเมื่อระเบิด 

    2.3.4.6 กันประชาชนให้ออกห่างจากวัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัยให้มาก

ที่สุด 

   2.3.5 เหตุระเบิดให้ปฏิบัติตาม 2.3.1 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้  

    2.3.5.1 จัดพื้นที่ให้นักข่าว สื่อมวลชน ช่างภาพอยู่ในบริเวณท่ีปลอดภัย 

    2.3.5.2 สดับตรับฟังข่าวสารจากประชาชนที่มาดูเหตุการณ์ว่าผู้ใดรู้เห็น

เหตุการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนจับกุม ก็ให้จดชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ไว้ส่งให้

พนักงานสอบสวนเวร 

    2.3.5.3 กรณีสถานที่เกิดเหตุระเบิดเป็นสถานที่ส าคัญหรือบ้านบุคคลส าคัญ 

และการระเบิดมิได้เป็นอันตรายต่อบุคคลส าคัญ ให้รีบเข้าท าการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ โดยขอก าลัง

สนับสนุนจากหัวหน้าสายตรวจโดยเร็ว 

   2.3.6 เหตุพยายามฆ่าตัวตายให้ปฏิบัติตาม 2.3.1 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติ

เพ่ิมเติม ดังนี้  

    2.3.6.1 ระหว่างรอผู้บังคับบัญชาให้พยายามประวิงเวลาผู้ที่จะฆ่าตัวตาย 

หาข้อมูลเบื้องต้นและสาเหตุที่จะฆ่าตัวตายเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบ ห้ามใช้กิริยาวาจาอันเป็นการยั่วยุให้

รีบตัดสินใจฆ่าตัวตาย 

    2.3.6.2 ไม่ควรเข้าช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตายโดยพลการอย่างเด็ดขาด 
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    2.3.6.3 กรณีท่ีผู้พยายามฆ่าตัวตายก าลังลงมือท าร้ายตัวเอง ให้พิจารณาเข้า

ช่วยเหลือหรือขัดขวาง แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีอันตรายต่อต ารวจและผู้ที่จะฆ่าตัวตายด้วย ก็ให้รอ

ผู้บังคับบัญชา 

   2.3.7 เหตุจับตัวประกันให้ปฏิบัติตาม 2.3.1 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติเพ่ิมเติม 

ดังนี้  

    2.3.7.1 หาข้อมูลเบื้องต้นจากพยานในที่เกิดเหตุว่าตัวประกันเป็นใคร 

จ านวนเท่าใด อยู่ในสภาพอย่างไร คนร้ายเป็นใคร จ านวนเท่าใด ความต้องการ อาวุธที่ใช้ สถานที่เกิดเหตุเป็น

อย่างไร 

    2.3.7.2 ห้ามใช้กิริยาวาจาอันเป็นการยั่วยุคนร้าย 

    2.3.7.3 ไม่ควรตัดสินใจเข้าช่วยตัวประกันด้วยตนเอง เว้นแต่เห็นว่า

ภยันตรายนั้นใกล้จะถึงตัวประกันผู้อ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

    2.3.7.4 ระหว่างที่รอผู้บังคับบัญชาให้เจรจาพูดคุยกับคนร้ายและพยายาม

ให้คนร้ายและตัวประกันอยู่ในพื้นท่ีจ ากัดและห้ามเคลื่อนที่ 

    2.3.7.5 กรณีคนร้ายยื่นข้อเสนอเรียกร้องขออาวุธและยานพาหนะ  

ห้ามสนับสนุนโดยเด็ดขาด 

    2.3.7.6 ควบคุมสถานการณ์จนกว่าผู้บังคับบัญชาจะเข้ามาสั่งการแทน 

    2.3.7.7 กรณีคนร้ายน าตัวประกันเคลื่อนที่ไป ให้ติดตามสังเกตการณ์และ

รายงานศูนย์วิทยุทราบเป็นระยะ 

   2.3.8 เหตุชุมนุมประท้วงให้ปฏิบัติตาม 2.3.1 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตาม

เพ่ิมเติม ดังนี้ 

    2.3.8.1 ขอให้ผู้ชุมนุมอยู่ ในบริ เวณที่ เหมาะสม ไม่ สร้างปัญหาด้าน

การจราจร และความเดือดร้อนต่อผู้อื่น  

    2.3.8.2 หากผู้ชุมนุมมีจ านวนมากหรือมีแนวโน้มจะก่อความวุ่นวาย  

ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขอก าลังสนับสนุน 

    2.3.8.3 ประสานผู้ดูแลหรือเจ้าของสถานที่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่

ชุมนุมให้ดูแลสถานที่ของตนเอง 

    2.3.8.4 ควบคุมสถานการณ์จนกว่าผู้บังคับบัญชาจะเข้ามาสั่งการแทน 
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สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 

หมายถึง สิทธิที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด โดยมีความเป็นสากลและมีการรองรับไว้ใน

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หรือกติกา อนุสัญญา ข้อตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ  

สิทธิมนุษยชน ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมายถึง ศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์  สิทธิ  เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ ได้รับการรับรองหรือคุ้มครอง 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทยหรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณี 

ที่จะต้องปฏิบัติตาม 

ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน 

1. ต ารวจต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยู่ตลอดเวลาเพ่ือปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรีแห่ง  

ความเป็นมนุษย ์

2. ต้องคุ้มครอง รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ภายใต้ข้อจ ากัด 

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

3. ไม่เลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย  

4. ต้องให้ความส าคัญกับสิทธิของพยาน เหยื่อ หรือผู้ต้องสงสัย การปฏิบัติต้องชอบด้วยกฎหมาย

อย่างมีเมตตา ปราศจากอคติ 

5. เมื่อมีการจับกุมต้องแจ้งสิทธิให้ทราบทันทีและจะต้องแจ้งให้ครอบครัวผู้ต้องหาทราบโดยทันที 

6. ใช้อาวุธปืน และก าลังได้เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คับขันสุดขีดเท่านั้น และต้องใช้เพ่ือปกป้อง

ตนเองหรือผู้อื่นเมื่อภัยก าลังจะมาถึง และต้องแสดงตัวให้ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ แล้วให้ค าสั่งที่ชัดเจน 

7. เมื่อมีการชุมนุมหรือการประท้วง ให้ใช้ความอดกลั้นต่อการชุมนุม ให้มีการเจรจาต่ อรองกับ

ตัวแทนผู้ชุมนุม หากจ าเป็นต้องสลายการชุมนุมให้เริ่มจากมาตรการเบาไปหาหนัก 

8. การจับกุม 

 8.1 จับกุมโดยไม่มีหมายจับ ท าได้โดย 

  1) ตาม ป.วิ.อาญา ม.80 กระท าผิดซึ่งหน้า 

  2) เมื่อพบบุคคลมีพฤติกรรมอันควรสงสัยว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุร้าย 

  3) มีเหตุออกหมายจับบุคคลเร่งด่วน ตาม ป.วิ.อาญา ม. 66 (2) คือน่าจะกระท าความผิด

อาญา เชื่อว่าจะหลบหนี เข้ากรณีจ าเป็นเร่งด่วน 

  4) จับผู้ต้องหาหรือจ าเลยหนีประกันในระหว่างถูกปล่อยตัวชั่วคราวโดยจะจับได้ต่อเมื่อจะ

หลบหนี ในกรณีมีบุคคลประกัน (นายประกัน) ขอให้ท าการจับกุมตัวไว้ 
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  5) ราษฎรจับได้โดยไม่มีหมาย ได้แก่ เจ้าพนักงานขอให้ช่วย หรือจับเมื่อกระท าความผิด

ซึ่งหน้าที่ระบุไว้ตาม ป.วิ.อาญา 

 8.2 จับแล้วต้องแจ้งให้เขาทราบว่า เขาต้องถูกจับ ถ้ามีหมายให้หมายดู แจ้งข้อหาให้ทราบ  

แจ้งสิทธิ จากนั้นจัดท าบันทึกการจับกุมแล้วมอบส าเนาบันทึกการจับกุมให้ผู้ต้องหา (หากไม่มอบผิด ม.157) 

 8.3 การจับกุมพระ/เณร 

   1) จับได้เม่ือผิดทางอาญา 

   2) จับได้เมื่อละเมิดพระพุทธบัญญัติประถมปาราชิก แล้วส่งไปมอบให้กรมการศาสนา/

ไปส่งให้เจ้าคณะท้องถิ่น เมื่อปรากฏความผิด 9 ประการ คือ เที่ยวเตร่ไม่มีหลักแหล่ง ฉันยาหรือสุราเมรั ย  

ดูการละเล่นปะปนกับประชาชนไปในที่อโคจร ฉันนมสดในเวลาวิกาล ฉันน้ ามะพร้าวหลังเที่ยงวัน ขอเงิน

ชาวบ้าน ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  

 8.4 การจับกุมเด็กหรือเยาวชน 

  1) แจ้งข้อหา แจ้งสิทธิ แจ้งหมายจับ (หากมี) 

  2) แจ้งให้ผู้ปกครองทราบในโอกาสแรก 

  3) ห้ามควบคุมเด็กหรือเยาวชนเกินกว่าเท่าที่จ าเป็น 

9. การค้น 

 9.1 โดยไม่มีหมายค้น เป็นไปตาม ป.วิ.อาญา ม.92 

 9.2 ค้นโดยมีหมายค้น ตาม ป.วิ.อาญา ม.92 

 9.3 การค้นแบ่งตามสถานที่ได้ 2 ประเภท  

  1) ค้นในที่สาธารณะ ค้นได้ตาม ป.วิ.อาญา ม.93 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัย คือ บุคคลนั้นมี

สิ่งของไว้เพ่ือใช้ในการกระท าความผิด/เชื่อว่าได้สิ่งของมาโดยการกระท าความผิด มีสิ่งของไว้เป็นความผิด  

  2) ค้นในที่รโหฐานหรือค้นบ้านหรือตาม ป.วิ.อาญา ม.92 ที่ให้ท าการตรวจค้นได้ คือมี

เสียงร้องให้ช่วย หรือมีเสียงที่เชื่อว่ามีเหตุร้าย/การกระท าผิดซึ่งหน้าในที่รโหฐานนั้น  (ต ารวจต้องเห็นด้วยตา

ตนเอง) 

  3) ค้นตัวบุคคล กระท าได้ 3 กรณีคือ  ในพ้ืนที่สาธารณะ ในพ้ืนที่รโหฐาน และค้นตัว

ผู้ต้องหา 

10. การใช้เครื่องมือพันธนาการ 

 10.1 ใช้ได้เท่าท่ีจ าเป็น และตามความผิดหรือพฤติการณ์ 

 10.2 ห้ามใช้กับเด็กไม่ว่ากรณีใด ๆ 

11. การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
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 11.1 ใช้เมื่อมีเหตุกรณีจ าเป็น หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน 

 11.2 ต้องมีนายต ารวจสัญญาบัตรเป็นหัวหน้าควบคุม 

 11.3 ต้องแต่งเครื่องแบบ 

 11.4 ต้องประสานกับหน่วยใกล้เคียง 

 11.5 ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง 

 11.6 มีแผงก้ันแสดงเครื่องหมาย “จุดตรวจ” 

 11.7 ต้องมีไฟส่องสว่างให้เห็นชัดเจนไม่น้อยกว่า 15 เมตร ก่อนถึง 

 11.8 ก าหนดเขตพ้ืนที่ปลอดภัยไว้ส าหรับตรวจค้น 

 11.9 ควรจัดก าลังส่วนหนึ่งไว้ก่อนถึงจุดกลับรถก่อนถึงจุดตรวจเพื่อสกัดก้ันหรือไล่ตาม 

 11.10 ให้มีขั้นตอนการปฏิบัติการควบคุมและการตรวจสอบการปฏิบัติ เช่น การปล่อยแถว 

อบรมชี้แจง ก าหนดตัวผู้ปฏิบัติประจ าจุด การรายงาน การขยายผล เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์

อักษรให้มีระดับ สว. ขึ้นไปหมุนเวียนควบคุมการปฏิบัติ 
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ตัวอย่ำงแบบรำยงำนต่ำง ๆ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานสายตรวจมีรูปแบบที่สามารถจะควบคุมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติ  

งานให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน มีก าหนดให้มีแบบการรายงานดังนี้ 

1. แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติของสายตรวจ 

2. แบบรายงานผลการปฏิบัติของสายตรวจ 

3. แบบบันทึกข้อมูลการตรวจเยี่ยมชุมชน 

4. แผนการตรวจประจ าวันของสายตรวจ 

5. แผนการตรวจของสายตรวจ 

6. แผนการตั้งจุดตรวจ 

7. แบบสมุดพกประจ าตัวของสายตรวจ 

8. แบบสมุดบันทึกประจ ารถสายตรวจ 

9. แบบสมุดตรวจตู้แดง 

10. แบบบันทึกการตรวจตู้แดง 

11. แบบบันทึกการปฏิบัติของสายตรวจต าบล 
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แบบสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติของสำยตรวจ 

สน./สภ. .............................. 

วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 25....... 

เรียน รอง ผกก.ป. / สวป. สน./สภ. ................ 

กระผมได้ออกปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างเวลา ........................... น. ถึงเวลา .......................................... น.  

ของวันที่ (.....................................) ขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติของสายตรวจ เพ่ือโปรดทราบ ดังนี้  

1. สายตรวจปกติ นายต ารวจ ................... นาย ชั้นประทวน ......................... นาย  

จัดเป็นสายตรวจรถยนต์ ...................... สาย สายตรวจรถจักรยานยนต์ ........................... สาย  

2. สายตรวจเสริม ระหว่างเวลา ................... น. ถึงเวลา ................... น. จ านวน ...................... นาย  

จัดเป็นสายตรวจรถจักรยานยนต์ ................................ .. สาย 

3. อาสาสมัคร ................. จ านวน ............... นาย ตั้งแต่เวลา ................ น. ถึงเวลา .................... น.  

4. จัดสายตรวจประจ าเขตตรวจ ดังนี้ 

4.1 รถจักรยานยนต์ ........................................ ประจ าเขตตรวจที่ ................................................. 

4.2 รถจักรยานยนต์ ........................................ ประจ าเขตตรวจที่ .................................................  

4.3 รถจักรยานยนต์ ........................................ ประจ าเขตตรวจที่ .............. ................................... 

4.4 รถจักรยานยนต์ ........................................ ประจ าเขตตรวจที่ .................................................  

4.5 รถจักรยานยนต์ ........................................ ประจ าเขตตรวจที่ ............................ ..................... 

5. รักษาความปลอดภัย 

5.1 ขบวน .................................................................................. เวลา ................................ ...... น. 

5.2 ขบวน .................................................................................. เวลา ...................................... น. 

5.3 ขบวน .................................................................................. เวลา ................................ ...... น. 

6. รักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุม 

6.1 กลุ่ม .......................................... ณ บริเวณ .................................. เวลา ........................... . น. 

6.2 กลุ่ม .......................................... ณ บริเวณ ............................ ...... เวลา ............................ น. 

6.3 กลุ่ม .......................................... ณ บริเวณ .................................. เวลา ........................... . น. 
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7. เยี่ยมเยียนประชาชน 

ล าดับ ผู้รับการเยี่ยมเยียน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลที่ได้รับ 

1.     

2.     

3.     

     

8. การตรวจสัมพันธ์ มีดังนี้ 

ล าดับ ตรวจสัมพันธ์กับผู้ใด สถานที่ เวลา ลงชื่อผู้ที่ได้รับการตรวจสัมพันธ์ 

1.     

2.     

3.     

9. การระงับเหตุ-จับกุม 

ล าดับ ข้อหา สถานที่เกิดเหตุ ผลการปฏิบัติ 

1.    

2.    

3.    

10. ตั้งจุดตรวจค้น ดังนี้ 

ล าดับ ก าลังพล/ว.43 เวลา/สถานที่ ผลการปฏิบัติ 

1.    

2.    

3. 5 นาย/เคลื่อนที่ 10.00-10.30 ซอยราชวิถี 16  

ขอรับรองว่าเป็นความจริง 

(ลงชื่อ) ร.ต.ต. 

(...................................................)  

รอง สวป.สภ. ............... / หัวหน้าสายตรวจ 
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แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติของสำยตรวจ 

สน./สภ. ......................................... 

วันที่ ................... เดือน .................... พ.ศ. 25......... 

เรียน สวป.สภ. ......................................... (ผ่าน หน.ชุดสายตรวจ)  

กระผมผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้ได้ร่วมกันออกตรวจท้องที่ ในเขตตรวจที่ ………..ระหว่างเวลา ........... น.

ถึงเวลา ............... น. ของวันนี้ (................) ตามค าสั่งแล้ว  ขอรายงานผลการปฏิบัติเพื่อโปรดทราบ ดังนี้ 

1. การรับแจ้งเหตุ-จับกุม 

ล าดับ ข้อหา สถานที่เกิดเหตุ ผลการปฏิบัติ 

1.    

2.    

2. การประชาสัมพันธ์ พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ดังนี้ 

ล าดับ ผู้รับการเยี่ยมเยียน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลที่ได้รับ 

1.     

2.     

3. การตรวจค้นบุคคล และยานพาหนะต้องสงสัย ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อผู้ถูกตรวจค้น ที่อยู่/หมายเลขทะเบียน จุดที่ตรวจค้น ผลการตรวจค้น 

1.     

2.     

4. การตรวจสัมพันธ์กับสายตรวจอื่น ดังนี้ 

ล าดับ ตรวจสัมพันธ์กับผู้ใด สถานที่ เวลา ลงชื่อผู้ที่ได้รับการตรวจ 

1.     

2.     

5. ข้อมูลที่ควรทราบ 

ล าดับ รายละเอียด หมายเหตุ 

1.   

2.   



65 
 

ขอรับรองว่าเป็นความจริง 

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.                                                              (ลงชื่อ) ส.ต.ท.                                                            

                    (............................................)                                      (........................................ ....)        

     ผบ.หมู่ (ปป) สภ. ...................                                     ผบ.หมู่ (ปป) สภ. ................... 

สายตรวจ นามเรียกขาน ....................... 
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แบบบันทึกข้อมูลกำรตรวจเยี่ยมชุมชน 

ชุมชน/หมู่บ้ำน .................................................................................. สน./สภ.  .............................................. 

1. ชื่อผู้ตรวจเยี่ยม ยศ-ชื่อ - ชื่อสกุล ............................................... ต าแหน่ง ....................... ................... 

2. สถานที่ตรวจเยี่ยม เลขที่ ............. หมู่ที่ .............. ตรอก/ซอย ...................... ถนน ........................... . 

ต าบล ................... อ าเภอ ........................ จังหวัด ................................... โทร. .... ............................. 

ชุมชนจดทะเบียน        ยังไม่ได้จดทะเบียน          มีกรรมการชุมชน           ยังไม่มีกรรมการชุมชน 

3. ข้อมูลผู้รับการตรวจเยี่ยม 

3.1 พบ     เจ้าของบ้าน      บุคคลในครอบครัว      ผู้ดูแลชื่อ ........................................................... 

     อายุ .............. ปี อาชีพ ......................... สถานที่ท างาน .................................... โทร. ............... ... 

3.2 ผู้อาศัยอยู่ในบริเวณบ้าน จ านวน ............ คน เป็นชาย ............... คน เปน็หญิง ..................... คน 

เกี่ยวข้องเป็น    บิดา     มารดา     ปู่     ย่า     ตา     ยาย 

    ลุง       ป้า          น้า    อา     บุตร.............คน 

    หลาน............คน      ผู้อาศัย................คน        คนรับใช้. ..............คน 

    พนักงาน..............คน      อ่ืน ๆ....................คน 

4. พ้ืนที่ชุมชนเป็น       พื้นที่พักอาศัย                    พ้ืนที่เกษตรกรรม             พื้นที่เขตอุตสาหกรรม 

                         กึ่งที่พัก/เกษตรกรรม            พื้นที่เขตย่านการค้า          ศูนย์ราชการ 

                         อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................  

5. ประเภทของยาเสพติดที่แพร่ระบาดในชุมชน     ไม่มียาเสพติด        มียาเสพติด 

                         ยาบ้า        เฮโรอีน        ยาอี        กัญชา        อื่น ๆ (ระบุ) ......................... 

6. ระดับความรุนแรงของปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 

                         รุนแรง      ปานกลาง      เบาบาง      ไม่มี 

7. หน่วยงานส าคัญท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ี     โรงเรียน ......................... แห่ง        วัด .............................. แห่ง  

                                          คริสตจักร ....................... แห่ง        สุเหร่า ......................... แห่ง 

                                          หน่วยราชการ ................ แห่ง         รัฐวิสาหกิจ ................. แห่ง 

8. การประชุมรับฟังความคิดเห็น/การแก้ปัญหาชุมชนในปีปัจจุบัน            มีการประชุม ............... ครั้ง 

                                                                            ไม่มีการประชุม  

9. ระดับความพึงพอใจการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน

ชุมชน 
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    มาก                      ปานกลาง                         น้อย                           ไม่พอใจ          

10. ท่านเคยร่วมกิจกรรมกับสถานีต ารวจหรือไม่ 

ไม่เคย      เคย ................ ครั้ง               อบรมสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม ............................ ครั้ง 

                                                    อบรมต ารวจบ้าน ...................................................... ครั้ง  

                                                    อบรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ...... ครั้ง 

                                                    อบรมโครงการ 3 ประสานต้านภัยอาชญากรรม ....... ครั้ง 

                                                    เป็น กต.ตร. ของสถานีต ารวจ ................................... ครั้ง 

                                                    อบรมอ่ืน ๆ (ระบุ) ...................................................... ครั้ง 

11. สถานีต ารวจเคยรายงานหรือแจ้งผลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแต่ละเดือนให้ชุมชนทราบ หรือไม ่

ไม่เคย      เคย ................ ครั้ง               โดยการติดประกาศในชุมชน 

                                                    แจกแผ่นปลิว – แผ่นผับ 

                                                    แจ้งในที่ประชุมประจ าเดือน ของส านักงานเขต 

                                                    อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................... ครั้ง  

12. ในการไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ต ารวจ ได้แจกเอกสารเกี่ยวกับ 

ไม่ได้แจก     แจก                              ค าแนะน าในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 

                                                    ค าแนะน าในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด 

                                                    ค าแนะน าในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชญากรรม 

                                                                 อาชญากรรม       อบายมุข           ยาเสพติด 

                                                                 ผู้มีอิทธิพล          เด็ก-เยาวชนกระท าผิด 

                                                                 ค าแนะน าในการติดต่อราชการ 

                                                                 อ่ืน ๆ (ระบุ)           ......................................... 

13. ระดับความพึงพอใจการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 

มาก                             ปานกลาง                           น้อย                             ไม่พอใจ 

14. ประเภทของอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าในชุมชน    ประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ลัก วิ่ง ชิง ปล้น) 

ทะเลาะวิวาท                   ก่อความเดือดร้อนร าคาญ        ท าร้ายร่างกาย                อื่น ๆ (ระบุ)  

15. ปัญหาส าคัญของชุมชนที่ต้องการให้ต ารวจด าเนินการ........................................................................  

16. ข้อเสนอแนะ ...................................................................................................................................... 

ข้อมูล ณ วันที่ ............... เดือน ............................ พ.ศ. 25............  

(ลงชื่อ) ........................................................ ผู้รบัการตรวจเยี่ยม 
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แผนกำรตรวจประจ ำวันของสำยตรวจ สน./สภ. ........................... 

ผลัดตรวจที ่.................... ระหวา่งเวลา ....................... ของวันท่ี .......................................................... 

ประเภทของสำยตรวจ ............................... นามเรยีกขาน .................................. /เขตตรวจท่ี .......... 

กำรปฏิบัติ สถำนที ่ เวลำ หมำยเหตุ 

ว.10 1............................................................................ 

2............................................................................ 

3............................................................................ 

4............................................................................ 

 

  

ว.43 1............................................................................ 

2............................................................................ 

 

  

การตรวจสัมพันธ์ 

กับ..................... 

กับ..................... 

กับ..................... 

 

1............................................................................ 

2............................................................................ 

3............................................................................ 

 

  

จุดก้าวสกัด    

 

        (ลงชื่อ) พ.ต.ท. 

                                                               (...................................................)  

                                                                 สวป.สภ. ........................................ 
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แผนกำรตรวจของสำยตรวจ สน./สภ. ................................... 

ผลัดตรวจที ่1 เวลา 00.01-08.00 น. ระหว่างวันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. 25 ...............  
 

สายตรวจ การประกอบก าลัง ช่วงเวลา การปฏิบัติ หมายเหตุ 

20 

ตรวจทั่วไป 

 23.30-24.00 

 

00.01-01.20 

 

03.00-04.00 

04.01-05.00 

05.01-08.00 

08.00-08.30 

ตรวจอุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย ยานพาหนะ 

อบรม ปล่อยแถวสายตรวจและบันทึก

ต่างๆ 

ตรวจสอบห้องควบคุม/เจ้าหน้าที่บน สภ.

ยามตู้และจุดรับแจ้ง 

ว.4 ตรวจสอบสถานบริการ 

ตั้งจุด ว.43 

ว.10 ป้องกันเหตุ ตามความเหมาะสม 

ว.4 สุ่มตรวจสอบและร่วมปฏิบัติกับสาย

ตรวจเก็บรวบรวมผลการตรวจและบันทึก

ในสมุดอาชญากรรม 

 

จยย. 

เขตรวจที่ 1 

2 นาย 00.01-01.20 

01.20-01.30 

01.40-02.30 

03.00-04.00 

04.45-04.55 

06.50-07.00 

07.45-08.15 

เปลี่ยนสมุดตู้แดงในเขต 

ว.10 จุดตรวจ 02 น.1 

ว.4 สถานบริการ 

ตั้งจุด ว.43 ถนน ................................. 

ว.10 ปั๊มน้ ามัน ปตท. ถนน ................. 

ว.10 ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ถนน ......... 

ว.10 หน้าตลาด 

 

จยย. 

เขตตรวจที่ 2 

    

จยย. 

เขตตรวจที่ 3 
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                                                        ตรวจแล้วถูกต้อง 

                                  พ.ต.ท. 

                                           (...................................) 

                                     รอง ผกก.ป.สภ. .................... 

                                   ......... เดือน .............. พ.ศ. 25....... 
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ตัวอย่ำง 

แผนกำรตรวจของสำยตรวจ สน./สภ. ................. 

วันที่ ............ เดือน ............. พ.ศ.2557 

ประเภทสำยตรวจ ................. 

เขตตรวจที่ ...................... ผลัดท่ี ................... เวลำ .................... น. ถงึเวลำ ...................... น. 

ป ร ะ เ ภ ท ส ำ ย

ตรวจ 

ก ำ ร ป ร ะ ก อ บ

ก ำลัง 

ช่วงเวลำ เส้นทำงหรือท่ีตั้งจุดตรวจ หมำยเหตุ 

    

(ลงชื่อ)........................ 

สภ. ........................... 

........../.........../........... 

 

 

สิ่งที่ควรปฏิบัติในการก าหนดแผนตรวจ 

1. เปลี่ยนแผนการตรวจทุก 7 วัน ให้ตรงกับสภาพของอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในท้องที่ 

2. ต้องก าหนดให้สายตรวจทุกคันปฏิบัติดังนี้ 

1) ใน 1 ผลัด ต้องก าหนดให้สายตรวจแต่ละคัน ว.10 ในจุดมีก าหนดไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 

ๆ ละ 20-30 นาที แสดงให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นจุดตรวจค้นการตรวจสอบ  

ของผู้บังคบับัญชา 

2) ให้ก าหนดจุดก้าวสกัดไว้ในแผนการตรวจของสายตรวจแต่ละคันหาข่าวด้วย เพ่ือให้

ทราบว่า เมื่อมีค าสั่งก้าวสกัดจับ 

3) ให้ก าหนดถนนที่ให้สายตรวจแต่ละคันหาข่าว เพ่ือให้ทราบว่า ในผลัดที่ออกตรวจนั้น

มีหน้าที่ต้องหาข่าวอาชญากรรม และเยี่ยมเยียนประชาชนในถนนใดบ้าง เพ่ือน าผลไปลงไว้ในรายงานผล 

การตรวจหลักฐานเสร็จสิ้นการตรวจในผลัดนั้นแล้ว (ควรก าหนดถนนที่หาข่าวเยี่ยมเยียนเรียงตามล าดับ

ความส าคัญแล้วก าหนดให้สายตรวจปฏิบัติเรียงกันไปจนครบทุกถนนจะท าให้ได้ข้อมูลทั่วท้องที่อย่างต่อเนื่อง) 

4) ให้ก าหนดจุดที่จะให้สายตรวจแต่ละสาย ว.10 ในกรณีฝนตกหรือเหตุอ่ืนที่ไม่อาจ

ตรวจตราตามปกติได้ ไว้ในแผนการตรวจด้วย 

5) แผนการตรวจให้จัดท าเป็น 4 ชุด ชุดที่ 1 เข้าแฟ้มวางไว้กับแฟ้มภารกิจหัวหน้า 

สายตรวจ/ชุดที่ 2 มอบให้หัวหน้าสายตรวจเพ่ือน าติดตัวไว้เป็นเครื่องมือตรวจสอบ/ชุดที่ 3 มอบให้สายตรวจ  

ถือไว้เพ่ือทราบภารกิจของตน ชุดที่ 4 เก็บไว้สมุดตรวจนายต ารวจชั้นผู้ใหญ่ที่ สภ. เพื่อใช้ตรวจสอบ 
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ตัวอย่ำง 

แผนกำรตั้งจุดตรวจ 

ของสำยตรวจ สน./สภ ................... 

วันที่ ............ เดือน ............. พ.ศ.2561 

เขตตรวจที่ .................... ผลัดที่ .................... เวลำ ..................... น. ถึงเวลำ ....................... น. 

วัน เดือน ปี เวลำ สถำนที ่ ก ำลังที่ใช/้สัญญำณเรียก ผู้ควบคุม 

    

พ.ต.ท. ........................ 

สวป.สภ. ...................... 

....../............... 

 

 

สิ่งที่ควรปฏิบัติในการก าหนดแผนตั้งจุดตรวจค้น 

1. ควรยึดหลักในการก าหนดแผน ดังนี้ 

(1) ให้ก าหนดแผนครั้งละ 10-15 วันติดต่อกัน 

(2) สถานที่-เวลา ตั้งจุดตรวจค้นแต่ละวันไม่ซ้ ากัน 

(3) ช่วงเวลา-สถานที่ ตามข้อ(2) ต้องเล็งเห็นอย่างถ่องแท้แล้วว่าเป็นผลต่อการป้องกัน

ปราบปรามอาชญากรรมและไม่จ าเป็นต้องเป็นถนนใหญ่เสมอไป 

(4) การตั้งจุดตรวจค้น ไม่ควรใช้เวลาเกิน 1 ชั่วโมง 

2. แผนการตั้งจุดตรวจค้น ให้ท าเป็น 4 ชุด 

(1) ชุดที่ 1 ให้ใส่รวมไว้ในแฟ้มแผนการตรวจประจ าวันของสายตรวจ 

(2) ชุดที่ 2 ให้หัวหน้าสายตรวจถือไว้เพ่ือทราบภารกิจ 

(3) ชุดที่ 3 มอบให้สายตรวจที่มีหน้าที่ตั้งจุดตรวจค้นเพื่อทราบภารกิจ 

(4) ชุดที่ 4 เก็บไว้ในสมุดตรวจนายต ารวจชั้นผู้ใหญ่ที่ สภ. 

3. พิจารณาใช้ก าลังให้เหมาะกับลักษณะของสถานที่ 

4.  ควรก าหนดถนนที่ตั้งจุดตรวจค้นไว้เรียงตามล าดับ ความส าคัญของถนนแล้วเวียนตั้งจุดตรวจค้นให้

ทั่วทุกถนน เพ่ือให้ปฏิบัติทั่วท้องที่ เว้นการก าหนดแผนตั้งจุดตรวจค้นเฉพาะกิจ เพ่ือป้องกันเหตุเฉพาะเรื่องใน

ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
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ตัวอย่ำง 

สมุดพกประจ ำตัวสำยตรวจ 

(ขนาด 8.5X10.5 ซม.) 

 

(ปกหน้า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รายละเอียดด้านใน) 

  

 

สมุดพกประจ าตัวสายตรวจ 

สถานีต ารวจ..................... 

ต ารวจภูธรจังหวัด............. 

ยศ ช่ือ นามสกุล.................................... 

รหัสวิทยุ................................................ 

วัน เดือน ป ี รายงานการปฏิบัติ,ขอ้มูล หมายเหตุ 

   

   

   

   

   

   

   

 

วัน เดือน ป ี รายงานการปฏิบัติ,ขอ้มูล หมายเหตุ 
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ตัวอย่ำง 

สมุดบันทึกประจ ำรถสำยตรวจ 

(ขนาด30X21 ซม./A4) 

 

(ปกหน้า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รายละเอียดด้านใน) 

วัน เดือน ปี 

เวลา 

เ ห ตุ ที่ เ กิ ด /

สถานการณ์ 

ผ ล ก า ร

ปฏิบัติ 

หมายเหตุ วัน เดือน ปี 

เวลา 

เหตุที่ เกิด/

สถานการณ์ 

ผ ล ก า ร

ปฏิบัติ 

หมายเหตุ 

        

        

        

        

        

        

        

 

สมุดประจ ารถสายตรวจ คัน................. 

สถานีต ารวจ..................... 

ต ารวจภูธรจังหวัด............. 

รหัส................................... 
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ตัวอย่ำง 

สมุดบันทึกประจ ำรถสำยตรวจ 

(ปกหลังด้านใน) 

 

  

 

ค ำอธิบำย 

1. ให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ ารถสายตรวจเป็นผู้บันทึกข้อมูลของเหตุที่เกิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่

ทุกผลัด 

2. ให้บันทึกทุกรายละเอียดของเหตุที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่รับผิดชอบและพ้ืนที่รับผิดชอบและพ้ืนที่

ข้างเคียงที่ส าคัญ รวมทั้งข้อมูลที่ได้รับทราบจากบุคคลหรือเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท 

3. ช่องหมายเหตุ 

 (1) ส าหรับบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผลัดต่อไปควรทราบ 

 (2) ส าหรับผู้บังคับบัญชาบันทึกข้อสั่งการต่าง ๆ 

4. ให้มีการส่งมอบสมุดบันทึกประจ ารถสายตรวจทุกครั้งที่เปลี่ยนผลัด และหากพบความ

เสียหายให้บันทึกและรายงานผู้บังคับบัญชาทันที 

********************************* 
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ตัวอย่ำง 

(ปกสมุดตรวจตู้แดง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

1. ขนาดสมุดตรวจตู้แดงให้ใช้ขนาด “7X5 1/2” 

  2. ปกของสมุดตรวจตู้แดงให้ใช้สีน้ าตาล ตัวหนังสือด า 

  3. สมุดตรวจตู้แดง 1 เล่ม ให้มีจ านวน 100 หน้า (50แผ่น) 

  4. ใบบันทึกการตรวจให้พิมพ์ด้วยกระดาษขาว ตัวหนังสือและเส้นสีด า 

 

  

เลขที่...... 

 

จุดตรวจที่ ............................. 

เขตตรวจที่ ........................... 

สถานีต ารวจ ......................... 

กองบังคับการ ....................... 

                                      เหตุด่วนเหตุร้าย 

                                        โทร...................... 
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ตัวอย่ำง 

(ปกหลังสมุดตรวจตู้แดง) 

 

  

ค ำอธิบำย 

1. เหตุด่วน – เหตุร้าย โทร ............. ให้ระบุโทรศัพท์ของศูนย์วิทยุประจ า สน/สภ. ที่สามารถติดต่อได้ 

อย่างรวดเร็วและมีเจ้าหน้าที่เวรรับโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง 

2. ชื่อผู้ตรวจให้เขียน ยศ ชื่อ สกุล ในช่องผู้ตรวจด้วยตัวบรรจงและต้องเขียนด้วยลายมือชื่อของตนเอง

ทุกครั้ง 

3. “ช่องหมายเหตุ”  

 3.1 ส าหรับแจ้งเหตุขัดข้องที่สายตรวจไม่สามารถไปตรวจตู้แดงได้ตามวงรอบของการตรวจ 

 3.2 ส าหรับผู้บังคับบัญชาที่ตรวจพบเหตุพิเศษหรือข้อบกพร่อง 

4. “ช่องรหัส” ให้ใส่นามเรียกขานทางวิทยุหรือรหัสประจ าตัวรถสายตรวจ 

5. เมื่อเริ่มผลัดใหม่ให้เขียนเวลาของผลัดใหม่นั้นไว้กลางหน้ากระดาษทุกครั้ง 

6. การบันทึกให้เรียงล าดับจาก 1 และเม่ือเริ่มผลัดใหม่ให้เริ่มล าดับที่ 1 ใหม่ทุกผลัด 

7. ห้ามเขียนเว้นบรรทัดโดยเด็ดขาด 
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ตัวอย่ำง 

บันทึกกำรตรวจตู้แดง 

ล าดับ วัน เดือน ปี/เวลา ยศ ชื่อ สกุล 

ผู้ตรวจ 

ลายมือชื่อ รหัส หมายเหตุ 
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ตัวอย่ำง 

สมุดบันทึกกำรปฏิบัติของสำยตรวจต ำบล 

(ขนำดสมุดเบอร์ 2 (สีน้ ำเงิน)) 

(ปกหน้ำ) 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. ขนาดสมุดเบอร์ 2 (สีน้ าเงิน) 

  2. ปกให้ใช้กระดาษแข็ง สีน้ าตาล ตัวหนังสือและเส้นสีด า 

  3. สมุด 1 เล่ม มีจ านวน 160 หน้า (80แผ่น) 

ปกหลังด้านใน 

สมุดบันทึกการปฏิบัติของสายตรวจต าบล 

ค ำแนะน ำ 

1. การบันทึกให้เริ่มเลขล าดับที่ 1 ตั้งแต่ 00.01 น. ของแต่ละวัน และเมื่อขึ้นวันใหม่ให้เริ่มเลขล าดับที่ 

1 ใหม ่

2. ให้เขียน ยศ ชื่อ สกุล ด้วยตัวบรรจงชัดเจน 

3. ห้ามเขียนเว้นบรรทัด 

ค ำอธิบำย 

(1) เจ้าหน้าที่สายตรวจต าบลในผลัดที่ร่วมตรวจด้วยทุกนาย 

(2) เหตุการณ์ที่พบหรือรายละเอียดโดยสังเขปเกี่ยวกับการประชุมในหมู่บ้าน/ต าบลที่ไปตรวจ หากไม่

มีเหตุการณ์พิเศษให้ใส “ปกต”ิ 

เลขที่............. 

สมุดบันทึกการปฏิบัติของสายตรวจต าบล 

สถานที่ ....................................................... 

เล่มที่ .......................................................... 

ตั้งแต่วันที่ ............. เดือน ............. พ.ศ. ...... 

ถึงวันที่ ................. เดือน ............. พ.ศ. ...... 
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(3) ลายมือชื่อผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านที่ไปตรวจ 

(4) ลายมือชื่อก านันในต าบลที่ไปตรวจ 

(5) ลายมือชื่อลูกบ้านในหมู่บ้านหรือต าบลนั้น ๆ หากมีต าแหน่งอื่นให้ระบุให้ชัดเจนด้วย 

(6) ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่สายตรวจต าบลในผลัดที่ร่วมตรวจทุกนาย 
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ตัวอย่ำง 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

บันทึกกำรปฏิบัติของสำยตรวจต ำบล 

สภ. ....................................... ภ.จว. ..................................................... ภ.2 

เลข 

ล าดับ 

วัน เดือน ปี 

เวลา 

การปฏิบัติ หมายเหตุ 

  ข้าฯ ............................ ต าแหน่ง.....................   

  สังกัด ......................... พร้อมด้วย .................   

  .......................................................................  

  .......................................................................  

  ได้มาตรวจที่ .............. หมู่ ........... ต าบล ........  

  อ าเภอ ......................... จังหวดั ......................  

  พบเหตุการณ์ ..................................................   

  ........................................................................  

  ........................................................................  

  จึงได้ร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  

  ลงชื่อ ........... ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ .......................   

  ลงชื่อ ............ ก านัน ต าบล ........................  

  ลงชื่อ ..................... สายตรวจต าบล/บันทึก  

  .............................................สายตรวจต าบล  

  .............................................สายตรวจต าบล  
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