
แนวทางส าหรับผู้บังคบับัญชา
ในการประชุมช้ีแจงให้กบัข้าราชการต ารวจ

เพือ่ปรับทศันคติที่ดใีนการให้บริการต่อประชาชน 
และการปฏิบัตกิารข่าวสาร

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ



คํานํา 

 

 ด้วย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการศึกษา รวบรวมผลการวิจัย     
ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตํารวจ และมอบหมายให้ พลตํารวจตรี ยิ่งยศ  เทพจํานงค์      
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับกองสารนิเทศ ในการจัดทํา Information Operation : 
การปฏิบัติการข่าวสาร เพื่อจัดทําแนวทางสําหรับผู้บังคับบัญชาในการประชุมชี้แจงให้กับข้าราชการตํารวจ
เพื่อปรับทัศนคติท่ีดีในการให้บริการต่อประชาชน และการปฏิบัติการข่าวสาร ซ่ึงกองบัญชาการศึกษา   
ได้รวบรวมทั้งสองส่วนเป็นแนวทางสําหรับผู้บังคับบัญชาในการประชุมช้ีแจงให้กับข้าราชการตํารวจ     
เพื่อปรับทัศนคติที่ดีในการให้บริการต่อประชาชน และการปฏิบัติการข่าวสาร กอรปกับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
ได้มีบันทึก ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ท้ายหนังสือ สํานักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (บร 24)     
ท่ี 0001(บร 24)/50 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2558 ให้ทุกหน่วยนําไปใช้เป็นข้อมูลในการประชุมช้ีแจง
ผู้ใต้บังคับบัญชาและให้จเรตํารวจแห่งชาติไปสุ่มตัวอย่างตรวจสอบว่าข้อมูลการปรับทัศนคติ                
ได้มีการประชุมช้ีแจงให้ข้าราชการตํารวจทราบหรือไม่ 
 

 กองบัญชาการศึกษา ขอขอบคุณคณะผู้จัดทําผลการวิจัยทุกเรื่องท่ีกองบัญชาการศึกษา        
ได้ยกมาเป็นแนวทาง ขอบคุณผู้บังคับบัญชา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เก่ียวข้องทุกท่าน ที่ร่วมกันระดมความคิด
ให้คําปรึกษา ข้อแนะนํา รวมถึงองค์ความรู้ ท่ี เป็นประโยชน์ จนทําให้การจัดทําแนวทางสําหรับ
ผู้บังคับบัญชาในการประชุมช้ีแจงให้กับข้าราชการตํารวจเพื่อปรับทัศนคติท่ีดีในการให้บริการต่อประชาชน 
และการปฏิบัติการข่าวสาร สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
ผู้บังคับบัญชานี้ คงเป็นประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาในการประชุมชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ท่ีดีในการปฏิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความศรัทธาต่อสํานักงานตํารวจแห่งชาติ        
ได้อย่างแท้จริง 
 
          

กองบัญชาการศึกษา 
 

 

 

 



สารบัญ 

 
  เร่ือง 
 

1.  บันทึกสั่งการ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ท้ายหนังสือ สํานักงาน
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (บร 24) ที่ 0001(บร 24)/50 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 

 
2.  แนวทางสําหรับผู้บังคับบัญชาในการประชุมช้ีแจงให้กับข้าราชการตํารวจเพื่อปรับทัศนคติท่ีดีในการ

ให้บริการต่อประชาชน  
 
3.  Information Operation :   การปฏิบัติการข่าวสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางสําหรับผู้บังคับบัญชาในการประชุมช้ีแจง 
ให้กับข้าราชการตํารวจเพ่ือปรับทัศนคติที่ดี 

ในการให้บริการต่อประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แนวทางสําหรับผู้บังคับบัญชาในการประชุมช้ีแจงให้กับข้าราชการตํารวจ 

เพ่ือปรับทัศนคติท่ีดีในการให้บริการต่อประชาชน 
 ตํารวจ คือ ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน การปฏิบัติงานของตํารวจจะต้องสัมผัสกับประชาชนไม่ว่าจะเป็น  
งานด้านอํานวยการ หรืองานด้านปฏิบัติการ ทําให้ตํารวจอยู่ในสายตาของประชาชนตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง จึงจําเป็นท่ี
ตํารวจจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีเชื่อม่ันและศรัทธาของประชาชน รวมท้ังเป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ใน
สายตาของประชาชน ในกรณีดังกล่าวได้รวบรวมแนวทางการดําเนินการท่ีได้มาจากการสัมมนาและผลการวิจัย ดังนี้ 

๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คุณลักษณะของตํารวจท่ีพึงประสงค์ในสายตาของประชาชน” 
โดย กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๒ ครั้ง 
     ครั้งท่ี ๑  เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญกลุ่มหลากหลายในสังคม เช่น กลุ่มนักวิชาการ     
กลุ่มเอกชน กลุ่มข้าราชการตํารวจ กลุ่มนิสิตนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชน กลุ่มสื่อสารมวลชน       
กลุ่มนักการเมืองท้องถ่ิน จํานวนท้ังสิ้น ๗๙ คน (เม่ือวันท่ี ๓ ก.ย.๒๕๔๘) 
      ครั้งท่ี ๒ เป็นการวิพากษ์ผลการศึกษา โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท้ังอาจารย์มหาวิทยาลัยจากภาครัฐ  
และเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ัวไปร่วมวิพากษ์ผลการศึกษา จํานวนท้ังสิ้น ๗๘ คน (เม่ือวันท่ี ๑๔ ก.ย.๒๕๔๘)    

ลําดับ คุณลักษณะของตํารวจท่ีพึงประสงค์ แนวทางการดําเนินการ 
๑ มีความเห็นใจ รู้ความรู้ สึกของคน 

(Heart) มีจิตสํานึกในการเป็นตํารวจ
มืออาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม    
มีความสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลท่ัวไป 
มี ค ว า ม เ ต็ ม ใ จ ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ประชาชนด้วยจิตใจอย่างแท้จริง ดังคํา
ขวัญท่ีว่า “ตํารวจอยู่ไหนประชาชนอุ่น
ใจท่ัวกัน” 

ให้ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยให้ความสําคัญ โดยการ
อบรมปลูกจิตสํานึกด้วยตนเองร่วมกับผู้บังคับบัญชาในแต่ละ
ระดับทุกๆวันก่อนไปปฏิบัติหน้าท่ี โดยให้ข้าราชการตํารวจทุกคน
ให้บริการประชาชนด้วยจิตใจ (Service Mind) 

๒ มีความรู้ ความสามารถ  (Head)      
มีวิสั ย ทัศน์  มีความคิดสร้ างสรร ค์     
ใฝ่ รู้ ใฝ่ เ รี ยน เรียนรู้ อย่าง ต่อเนื่ อง    
และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา 

เนื่องจากตํารวจยังขาดความรอบรู้เก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย จึงควรสนับสนุนและส่งเสริมให้
ข้าราชการตํารวจได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในด้านการใช้
อํานาจตามกฎหมาย ตามแนวทางองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) ได้แก่ เรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
(Action Learning) มีมาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) 
มีการสอนงาน (Coaching) มีการเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
และมีแฟ้มสะสมงานหรือพัฒนางาน (Portfolio) เพ่ือตรวจสอบ
ความก้าวหน้า มีการประเมินผลการปฏิบัติรายบุคคล 

๓ 
 

มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการ
ปรับตัวเข้ากับสังคมด้วยดี (Health)  
มีมนุษย์สัมพันธ์และมีจิตวิทยาในการ
สื่อสารกับประชาชน 

ควรส่งเสริมให้มีการออกกําลังกาย เพ่ือให้มีสุขภาพร่างกาย     
ท่ีแข็งแรง อีกท้ังมีการฝึกอบรมทางด้านจิตเพ่ือให้มีสุขภาพจิต  
ท่ีดีพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีรับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยอาจ
นิมนต์พระภิกษุและนักจิตวิทยามาเป็นผู้ให้การอบรม 

 

 



๒ 

 

ลําดับ ลักษณะท่ีพึงประสงค์ของตํารวจ แนวทางการดําเนินการ 
๔ 
 

มี ทั ก ษ ะ  ( Hand)  สํ า ห รั บ ก า ร
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของตํารวจด้วย
สติปัญญา อย่างมีวิจารณญาณ และไม่
เลือกปฏิบัติ 

ผู้บังคับบัญชาควรให้ความสําคัญและจัดให้มีการฝึกทบทวน   
ในทุก ๆ ลักษณะงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านยุทธวิธี
ตํารวจ ให้ทันต่อสถานการณ์และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

๕ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต  (Honesty)   
ไม่ใช้อํานาจโดยทุจริต มีความยุติธรรม 
มี ค ว า ม เ ป็ น ก ล า ง  รั ก ษ า ค ว า ม          
ไ ม่ ป ร ะม าท ในกา รปฏิ บั ติ หน้ า ท่ี      
และการดํารงชีวิต  

ให้ผู้บังคับบัญชากวดขันระเบียบ วินัย ของข้าราชการตํารวจ
อย่างเข้มงวด มีการให้รางวัลผู้ท่ีประพฤติดี ประพฤติชอบ มีการ
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการตํารวจท่ีกระทําความดี 
ประจําทุกเดือน โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูล   
การปฏิบัติของข้าราชการตํารวจทุกคน มายังหัวหน้าสถานี 

๖ 
 

มีมนุษยธรรม (Humanity) มีธรรม
แห่งความเป็นมนุษย์ มีพรหมวิหาร ๔ 
คือ มีจิตใจเมตตา กรุณา เป็นพ้ืนฐาน 
ตามด้วยมุทิตา และอุเบกขา 

ควรจัดให้มีการอบรมข้าราชการตํารวจในเรื่องหลักสัปปุริสธรรม 
๗ ประการ และหลักพรหมวิหาร ๔ ธรรมแห่งความเป็นมนุษย์ 
ธรรมของผู้ใหญ่ รวมถึงหลักอิทธิบาท ๔ ธรรมท่ีทําให้ประสบ
ความสําเร็จ (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา) 

๗ 
 

มีอารมณ์ ขัน  (Humour)  มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ และมีความสามารถ
ในการคิดเชิงบวก 

กําชับการให้บริการของตํารวจต่อประชาชน จะต้องปฏิบัติด้วย
ท่าทางท่ีเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส 

๘ 
 

มีความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humility) 
เป็นมิตรกับประชาชน มีความสามัคคี
ในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน 

ให้การอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปรับปรุงบุคลิกภาพท่ีมีความ 
อ่อนน้ อมถ่อมตน ให้การต้อนรับและบริการประชาชน      
เสมือนญาติ เหมือนคนในครอบครัว 

๙ มีเกียรติ (Honour) เชื่อถือได้ มีความ
รับผิดชอบในหน้าท่ี มีจิตสํานึกและ
ศักด์ิศรีของความเป็นตํารวจ มีศรัทธา 
มีความรักและความภาคภู มิ ใจใน
วิชาชีพตํารวจ มีการมองตนเอง มี
แรงจูงใจ มีความอดทน มีบุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ค่านิยมท่ีดีต่อวิชาชีพตํารวจ 

ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นตัวอย่างท่ีดี เสริมสร้างภาวะผู้นําให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

๒. สรุปผลการวิจัยความเช่ือม่ันของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตํารวจ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา และคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ 
เสนอต่อ กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตร์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
๑. ด้านการให้บริการบนสถานีตํารวจ (Front Office) จําแนกเป็น ๓ ด้าน  

    ๑.๑ ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก ๑. ควรปรับปรุงอาคารท่ีทําการ ให้สะอาดและทันสมัย 
๒. ควรจัดให้มีท่ีจอดรถให้เพียงพอเพ่ือความสะดวกสบายในการมาติดต่อ  
    ราชการ 
๓. ควรทําความสะอาดห้องน้ําให้สะอาด น่าใช้ 
๔. ควรปรับปรุงห้องขังให้สะอาดมากข้ึน เพราะสกปรกมาก 
๕. ควรสร้างโรงพักให้เสร็จเพ่ือประชาชนมาติดต่อจะได้รับความสะดวกสบายข้ึน 

    ๑.๒ ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ๑. ควรพูดจาหรือแสดงกิริยา ท่าทางด้วยความสุภาพ 
๒. ควรให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัยเป็นกันเองมากข้ึน 
๓. ควรมีมารยาทในการให้บริการ 

    ๑.๓ ด้านกระบวนการการ 
          ให้บริการ 

๑. เม่ือประชาชนขอความช่วยเหลือ ควรให้ความช่วยเหลือและให้คําแนะนํา 
๒. ควรให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 
๓. ควรแจ้งข้ันตอนในการดําเนินงานของตํารวจให้กับประชาชนทราบ 
๔. ควรให้คําปรึกษาเรื่องกฎหมายแก่ประชาชน 
๕. ควรให้บริการรวดเร็ว กระตือรือร้นเพ่ือทําให้ประชาชนเกิดความประทับใจ 
๖. ควรห่วงใยและใส่ใจต่อประชาชนผู้มารับบริการ 
๗. ควรเพ่ิมช่องทางในการแจ้งความท่ัวไป เช่น การแจ้งเอกสารหาย เป็นต้น 
๘. ควรมีบัตรคิวเหมือนตามสถานท่ีบริการท่ีเป็นระบบอัตโนมัติ แจ้งให้ไปตาม 
    หมายเลขห้อง 
๙. ควรมีมาตรการเตือนก่อนท่ีจะมีการเปรียบเทียบปรับสําหรับความผิดเล็ก ๆ    
    น้อย ๆ เช่น ความผิดเก่ียวกับกฎหมายจราจร เป็นต้น 

๒. ด้านการอํานวยความยุติธรรม
ของพนักงานสอบสวน 

๑. ควรนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
๒. ควรปฏิบัติงานอย่างจริงจังมากข้ึน 
๓. ควรดําเนินการสอบสวนให้เร็วข้ึน ไม่ควรเก็บเรื่องเงียบไว้ 

๓. ความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกับ ด้านการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตํารวจ 
    ๓.๑ ด้านความรู้ความสามารถใน 
          วิชาชีพตํารวจ 

- เจ้าหน้าท่ีตํารวจควรหม่ันศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพราะอาชญากรรม
สมัยใหม่ มีรูปแบบท่ีต่างจากเดิม 

    ๓.๒ ด้านความประพฤติและ 
          อุดมการณ์ 

 

๑. เจ้าหน้าท่ีตํารวจควรให้ความช่วยเหลือประชาชนมากข้ึน 
๒. เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ควรปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

วางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายใด  ฝ่ายหนึ่ง 
๓. ควรพูดจาสุภาพ มีจิตอาสา รักษาอุดมการณ์ตัวเอง 
๔. ควรยึดหลักตํารวจ คือผู้รับใช้ประชาชน ไม่ใช่รับใช้นักการเมือง 

 



๔ 
 

 ๕. ไม่ควรด่ืมเหล้าขณะปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ทําผิดกฎหมายเสียเอง 
๖. ไม่ควรใช้กําลังรุนแรงเกินกว่าเหตุในการปฏิบัติหน้าท่ี 

    ๓.๓ ด้านการมีคุณธรรม 
          และจริยธรรม 

๑. ควรยึดม่ันในวิชาชีพและมีจิตสํานึกในความเป็นตํารวจ 
๒. ควรมีความรับผิดชอบและต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
๓. ควรมีจริยธรรมมากข้ึน 
๔. ควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
๕. ควรมีความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนประชาชน 
๖. ควรมีความจริงใจกับประชาชน ไม่ข่มขู่ประชาชนหรือใช้อํานาจไม่เหมาะสม 

 
 
๓. สรุปผลการวิจัยความเช่ือม่ันของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตํารวจ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย รศ.นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ และคณะ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาบริหารศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอต่อ กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตร์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพ่ือใช้ประกอบ  
การปรับทัศนคติท่ีดีในการให้บริการต่อประชาชน 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจให้เป็นท่ีพึงพอใจของประชาชน  

๑. ความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรม 

 

๑. เจ้าหน้าท่ีตํารวจควรออกตรวจตราอย่างสมํ่าเสมอท้ังในหมู่บ้าน ชุมชน และพ้ืนท่ีท่ี
มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม รวมท้ังสถานท่ีเปลี่ยวในเวลากลางคืน โดย
ร่วมกับอาสาสมัครตํารวจชุมชน 

๒. เจ้าหน้าท่ีตํารวจควรเข้าถึงประชาชน โดยการเข้ามาพูดคุยหรือจัดการฝึกอบรมให้
ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น  การป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
การดําเนินชีวิตประจําวัน 

๓. เจ้าหน้าท่ีตํารวจควรดูแลและเป็นท่ีพ่ึงประชาชน ดังคํากล่าวท่ีว่า “โรงพักเพ่ือ
ประชาชน” โดยการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี จริงจัง มาถึงท่ีเกิดเหตุรวดเร็วและระงับ
เหตุได้ทันที 

๔. เจ้าหน้าท่ีตํารวจควรดําเนินการปราบปรามแหล่งอบายมุขต่าง ๆ อย่างเด็ดขาดและ
ควรพยายามติดตามจับกุมผู้กระทําผิดมาลงโทษได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

๒. ด้านการให้บริการบนสถานีตํารวจ (Front Office)  
    ๒.๑ ด้านส่ิงอํานวยความ 
          สะดวก 

๑. ควรเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร การแจ้งเบาะแสคนร้าย การกระทําผิดกฎหมาย 
    การรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ระหว่างเจ้าหน้าท่ีตํารวจกับ 
    ประชาชนในลักษณะของสายด่วนผู้กํากับการ หรือสาย ตรงผู้บังคับบัญชา รวมท้ัง 
    การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Fecebook, Line เป็นต้น        
๒. ควรจัดสถานท่ีจอดรถสําหรับประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการอย่างเพียงพอ  
    โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีสถานีตํารวจนครบาลและสถานีตํารวจภูธรเมือง ซ่ึงอาจ   
    จัดเป็นช่องจอดรถชั่วคราว เฉพาะประชาชนท่ีมาขอรับบริการหรือจัดหาสถานท่ี  
    ต้ังสถานีตํารวจแห่งใหม่ท่ีมีพ้ืนท่ีเพียงพอ 
     



๕ 

 

 ๓. ควรจัดอาคารสถานท่ีให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะห้องน้ํา      
    ซ่ึงอาจมีการจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดําเนินการและควรเพ่ิมเก้าอ้ีท่ีนั่งรอใน 
    บริเวณโดยรอบ ๆ อาคารด้วย   
๔. ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ สําหรับประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
    ระหว่างการนั่งรอเจ้าหน้าท่ีตํารวจ เช่น น้ําด่ืม กาแฟ หนังสือพิมพ์ หนังสือ 
    เก่ียวกับกฎหมาย วารสาร โทรทัศน์ พัดลม หรือห้องปรับอากาศ 

     ๒.๒ ด้านเจ้าหน้าท่ี/       
           บุคลากร 
            

๑. เจ้าหน้าท่ีตํารวจควรพูดจาสุภาพกับประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ ไม่ควรดุ   
    ขู่หรือตะคอกด้วยน้ําเสียงท่ีดัง ซ่ึงควรใช้คําพูด ๓ คํานี้ให้เป็นนิสัย คือ        
    “สวัสดีครับ”   “ขอโทษครับ”   “ขอบคุณครับ” 
๒. เจ้าหน้าท่ีตํารวจควรให้บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม  
    และเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคนซ่ึงอาจ ทําเป็นบัตรคิว หรือหมายเลข โดยเฉพาะ 
    สถานีตํารวจท่ีมีประชาชนมาใช้บริการมาก 

 ๓. เจ้าหน้าท่ีตํารวจควรมีความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่เรียกผลประโยชน์ใด ๆ จากประชาชน 
    ผู้มาติดต่อขอรับบริการ ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของ 
๔. เจ้าหน้าท่ีตํารวจควรมีความรู้ความสามารถแนะนําหรือตอบคําถามข้อสงสัยใน 
    เรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการได้ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 
    ควรได้รับการฝึกอบรมและการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึน 

     ๒.๓ ด้านกระบวนการ/ 
     ข้ันตอนการให้บริการ 
            
 

๑. ควรมีการจัดแผนผังอธิบายหรือแนะนําข้ันตอนการให้บริการท่ีชัดเจนและเข้าใจ   
ได้ง่าย รวมท้ังลดข้ันตอนการให้บริการเพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 

๒. ควรมีการจัดเจ้าหน้าท่ีตํารวจหญิงคอยให้ความช่วยเหลือ แนะนําข้ันตอนการให้ 
    บริการต่าง ๆ สําหรับประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการท่ีจุดประชาสัมพันธ์    

     ๒.๔ การอํานวยความ 
     ยุติธรรมและความเช่ือม่ัน 
     ของผู้เสียหายต่อพนักงาน 
     สอบสวน 

๑. พนักงานสอบสวนควรแจ้งข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับข้ันตอนและข้อมูลทางคดี        
    ให้ผู้เสียหายได้ทราบเป็นระยะ 
๒. พนักงานสอบสวนควรทําการสอบสวนให้รวดเร็วตามกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมาย  
    กําหนดรวมท้ังการออกหมายจับ และการส่งฟ้องศาล  
๓. พนักงานสอบสวนควรดําเนินการสอบสวนและปกปิดข้อมูลของผู้เสียหายและ 
    พยานอย่างเป็นความลับ 
๔. พนักงานสอบสวนควรนําเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐาน     
    ในการสอบสวน รวมถึงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ 
๕. พนักงานสอบสวนควรมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

โดยเฉพาะอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ และสามารถให้คําแนะนําข้อกฎหมายให้
ผู้เสียหายได้ 

๖. พนักงานสอบสวนควรพูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยท่ีดี และให้ความเป็นกันเองกับ  
    ประชาชนท่ีอยู่ในฐานะผู้เสียหาย 
๗. พนักงานสอบสวนควรปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่เรียกรับเงินหรือ  
    ผลประโยชน์อ่ืนใด โดยต้องมีความ เป็นธรรมและเป็นกลางทางการดําเนินคดี 

 



๖ 
 

๒.๕ การมีคุณธรรม   

จริยธรรมของข้าราชการ 

ตํารวจ 

 

๑. ตํารวจควรมีความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตําแหน่ง อํานาจและหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์
หรือเรียกรับเงิน 

๒. ตํารวจควรให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว เสียสละ โปร่งใส เป็นธรรม โดย 
ไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศหรือฐานะ หรือละเว้นการปฏิบัติต่อพรรคพวกและญาติพ่ีน้อง 

๓. ตํารวจควรพูดจาสุภาพ มีท่าทีเป็นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ไม่ใช้อํานาจข่มขู่
ประชาชน 

๔. ตํารวจควรปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากจําเป็นต้องใช้อาวุธ กําลัง
หรือความรุนแรง จะต้องใช้วิจารณญาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ 

๕. ตํารวจควรดําเนินการกับแหล่งอบายมุขต่าง ๆ เช่น สถานบันเทิงหรือผับท่ีเปิดเกิน
เวลา บ่อนการพนัน ตู้ม้า โต๊ะบอล เป็นต้น โดยไม่มีการรับผลประโยชน์ใดๆ 

๔. สรุปผลการวิจัยความเช่ือม่ันของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตํารวจ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย รศ.พ.ต.อ. ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา , ผศ.พ.ต.ต.ดร.เสกสัน  เครือคํา, ดร.ภาณุ  ลิมมานนท์  
และ นายสิทธิพันธ์  สกุลสุขเจริญ เสนอต่อ กองวิจัย สํานักงานยุทธศาสตร์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
 
๑. ด้านการให้บริการบนสถานีตํารวจ (Front Office) จําแนกเป็น ๓ ด้าน  

    ๑.๑ ด้านส่ิงอํานวยความ 
          สะดวก 

๑. ควรจัดให้มีท่ีจอดรถให้เพียงพอเพ่ือความสะดวกสบายในการมาติดต่อราชการ 
๒. ควรปรับปรุงอาคารท่ีทําการ ให้สะอาดและทันสมัย 
๓. ควรทําความสะอาดห้องน้ําให้สะอาด และน่าใช้งาน 
๔. ควรปรับปรุงป้ายบอกเส้นทางมาสถานีตํารวจให้ชัดเจนและเห็นได้ง่าย 
๕. ควรปรับปรุงท่ีนั่งรอรับบริการให้ดีข้ึนและมีจํานวนเพียงพอ 
๖. ควรจัดให้มีการบริการพัดลม หรือเครื่องปรับอากาศต่อผู้มารับบริการบนสถานี 
    ตํารวจ หรือทําให้อากาศถ่ายเทท่ีสะดวกบนสถานีตํารวจ 

    ๑.๒ ด้านเจ้าหน้าท่ี/ 
          บุคลากร 

๑. ควรปรับปรุงกิริยา มารยาท การพูดจากับประชาชน มีการให้เกียรติและเป็นมิตร 
    กับประชาชนมากข้ึน  
๒. เจ้าหน้าท่ีตํารวจควรแต่งกายชุดเครื่องแบบหรือแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยระหว่าง 
    ปฏิบัติหน้าท่ี  
๓. ควรให้บริการประชาชนด่ังญาติพ่ีน้องหรือบุคคลในครอบครัว 
๔. เจ้าหน้าท่ีตํารวจควรมีการควบคุมอารมณ์ให้ดีข้ึน เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีบางคนมัก 
    ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ในขณะให้บริการ 
๖. ควรใส่ใจในการบริการมากข้ึน บางครั้งมีเจ้าหน้าท่ีตํารวจบางบคนนั่งเล่นโทรศัพท์ 

มือถือหรือมาทํางานสายในขณะท่ีประชาชนนั่งรอรับบริการจํานวนมาก 

    ๑.๓ ด้านกระบวนการการ 
          ให้บริการ 

๑. ควรมีมาตรการในการควบคุมการแทรกคิวระหว่างมารับบริการบนสถานีตํารวจ  
๒. ควรนําระบบคิวเข้ามาใช้ในการบริการบนสถานีตํารวจ 
๓. ควรเพ่ิมจํานวนเจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้สามารถให้บริการได้รวดเร็วข้ึน 
๔. ควรให้คําแนะนําหรือแจ้งข้ึนตอนในการดําเนินงานของตํารวจให้กับประชาชนผู้มา   
    รับบริการมากข้ึน  



๗ 
 

๒. ด้านการอํานวยความ
ยุติธรรมของ 

    พนักงานสอบสวน 

๑. ควรอธิบายข้ึนตอนหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้เสียหายทราบ 
๒. ควรรักษาความยุติธรรมและเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าท่ี 
๓. ควรปรับปรุงระบบการสอบสวนให้รวดเร็วข้ึน มีเจ้าหน้าท่ีช่วยพิมพ์คําร้องหรือ

สํานวน 
๔. ควรปฏิบัติงานให้รัดกุมมากข้ึน ตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับผู้ต้องสงสัยอย่างรอบคอบ 

และไกล่เกลี่ยปัญหาระหว่างคู่กรณีให้พึงพอใจท้ังสองฝ่าย 
๕. ควรเพ่ิมจํานวนพนักงานสอบสวนให้มีจํานวนเพียงพอ 
๖. ควรแจ้งความคืบหน้าทางคดีให้ผู้เสียหายทราบเป็นระยะ 
๗. พนักงานสอบสวนควรเดินทางไปถึงท่ีเกิดเหตุให้เร็วข้ึน 
 ๘. ควรพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนให้มากข้ึน เช่น การใช้ 
     คอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีนํามาใช้ในการสอบสวนคดี 

๓. ความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกับ ด้านการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตํารวจ 

    ๓.๑ ด้านมาตรฐานคุณธรรม 
          ของตํารวจ 

๑. เจ้าหน้าท่ีตํารวจควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
๒. เจ้าหน้าท่ีตํารวจควรปฏิบติังานอย่างซ่ือสัตย์ สุจริต และโปร่งใส 

    ๓.๒ ด้านอุดมคติของตํารวจ  
 

๑. เจ้าหน้าท่ีตํารวจควรมีมนุษยธรรมต่อประชาชน ให้ความช่วยเหลือประชาชนมาก
ข้ึน 

๒. เจ้าหน้าท่ีตํารวจควรเลิกรีดไถ ข่มขู่ รังแกประชาชน หรือยัดข้อหาให้กับประชาชน 

    ๓.๓ ด้านมาตรฐาน 
          จริยธรรมของตํารวจ 

๑. เจ้าหน้าท่ีตํารวจมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและประชาชน  
๒. ควรพัฒนาและปลูกฝังระบบคุณธรรมและจริยธรรมของตํารวจอย่างเป็น 
    รูปธรรม 
๓. เจ้าหน้าท่ีตํารวจไม่ควรเล่นพรรคเล่นพวก ซ่ึงทําให้ขาดความยุติธรรมในการ 
    ปฏิบัติหน้าท่ี 

    ๓.๔ ด้านจรรยาบรรณของ 
          ตํารวจ 

๑. เจ้าหน้าท่ีตํารวจควรมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยปฏิบัติหน้าท่ี 
    อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
๒. เจ้าหน้าท่ีตํารวจไม่ควรใช้กําลังรุนแรงเกินกว่าเหตุในการปฏิบัติหน้าท่ี 

    ๓.๕ ด้านการไม่ทุจริต 
          คอร์รับช่ันของตํารวจ 
           

๑. ควรหามาตรการขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือเรียกร้องรบัผลประโยชน ์  ของ
ตํารวจอย่างจริงจัง 

๒. ควรเพ่ิมเงินเดือนของตํารวจให้มากข้ึนเพ่ือลดปัญหาทุจริตคอร์รับชั่นหรือ    
    รับสินบนของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 
๓. สํานักงานตํารวจแห่งชาติควรมีการลงโทษต่อตํารวจท่ีกระทําความผิดอย่าง 
    จริงจังและเป็นรูปธรรม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information Operations : การปฏิบัติการข่าวสาร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Information Operations : การปฏิบัติการข่าวสาร 

 วันนี้  หลาย ๆ คนเริ่มคุ้นเคยกับสไตล์การทำงาน การบังคับบัญชาแบบทางไกล หรือที่เรียกเป็นภาษา
ทางการว่าการ “ประชุมทางไกล” (Video Conference) ศัพท์แสงต่าง ๆ  ที่แต่เดิมดูไม่คุ้นหู เริ่มนำมาพูดกัน
ทุกวันจนคุ้นชิน ซึ่งแน่นอนว่าส่วนมากเป็นศัพท์แสงทางการทหารที่บางคนอาจจะเคยร่ำเรียนมาจากโรงเรียน
เสนาธิการทหารของเหล่าทัพต่าง ๆ ก็คงจะมีความคุ้นเคยอยู่บ้าง 
  

แต่ผมก็ยังมั่นใจว่าหลายๆ คนใช้มันทุกวัน พูดมันจนติดปาก โดยยังไม่รู้ความหมายที่แท้จริงว่า “มันคืออะไรกัน
แน่…” ? ...ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งทำท่าที “แอ๊ค” ใช้คำศัพท์เท่ห์ ๆ  นั่นกะเค้าบ้างเหมือนกัน หนึ่งในคำศัพท์
เจ้าปัญหาที่ว่านั้นก็คือคำว่า IO (ไอโอ) หรือคำเต็ม ๆ ว่า Information Operations แปลเป็นภาษาไทยตรง ๆ 
ว่า การปฏิบัติการข่าวสาร 

 แล้วเจ้า IO นั้นมันคืออะไรกันแน่ สำคัญแค่ไหน แล้วในส่วนของ ตำรวจไทย จะเอาเจ้า IO นี้ไปใช้ใน
การทำงานให้เกิดประโยชน์จริง ๆ ได้อย่างไร….ลองตามมาสำรวจความคิดของผมกันนะครับ 
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 ว่ากันว่าการปฏิบัติการข่าวสาร หรือว่าไอ้เจ้า IO นี้เร่ิมเข้ามามีบทบาทสำคัญจริง ๆ  หลังสงครามเย็น
สิ้นสุด แล้วโลกทั้งโลก ไ ม่ว่าโลกทางธุรกิจหรือจะโลกทางการทหาร เริ่มเปลี่ยน เริ่มปรับตัวมาสู่ยุคข้อมูล
ข่าวสาร ที่เมื่อซักเกือบ ๆ  20 ปีที่ผ่านมามีผู้กล่าวกันว่าข้อมูลข่าวสารคืออำนาจ นั่นหมายความว่า ใครมีข้อมูล
ในมือคนนั้นก็จะมีอำนาจเหนือคน 

 กล่าวโดยรวบรัดก็คือ การปฏิบัติการข่าวสารก็คือการชิงความได้เปรียบเรื่องข้อมูลข่าวสารนั่นเอง โดย
มีสมมติฐานเบื้องต้นว่า ข่าวสารที่แม่นตรงถูกต้องจะทำให้การสั่งการของผู้บังคับบัญชาถูกต้อง เกิด
ประสิทธิภาพไปด้วย และในทางกลับกันข่าวสารที่บิดเบี้ยวไม่ถูกต้องแม่นตรงก็จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามสั่งการผิด 
ทำงานผิด ผลก็คือความพ่ายแพ้ในสนามรบนั่นเอง 

 ที่ผมกล่าวไว้ข้างต้น เป็นการกล่าวสรุปรวบรัดแบบลูกทุ่งนะครับ แต่ถ้าอยากรู้ข้อมูลเชิงวิชาการแบบ
ขนานแท้ ผมก็ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วครับ สามารถเข้าไปอ่านบทความเรื่องนี้โดยตรง จากจุลสารความมั่นคง
ศึกษา ซึ่งมีปรมาจารย์การยุทธสมัยใหม่ที่ชื่อ “สุรชาติ บำรุงสุข” เป็นบรรณาธิการ ครับ 

 หลังจากที่ผม ได้พากเพียรอ่านสารพัดตำรา ของท่านอาจารย์สุรชาติ ฯ รวมทั้งของท่านอื่น ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างด้าว ก็สรุปความได้ว่า การ “ไอโอ” ในบริบทของความเป็น “ตำรวจไทย” มีความ
หมาย และการปฏิบัติที่ค่อนข้างจะแตกต่างไปจากความหมายดั้งเดิม จะเป็นด้วยภารกิจ จะเป็นด้วย
ประวัติศาสตร์ หรือแม้กระทั่งประเพณีนิยมของตำรวจไทย 

 และต่อไปนี้เป็นสรุปความหมายของคำว่า “ไอโอ”, IO, Information Operations, หรือ การปฏิบัติ
การข่าวสาร ใ นบริบทของการเป็น “ตำรวจไทย” หากเมื่อไหร่ก็ตาม ท่านผู้อ่านได้รับคำสั่งให้ไปทำ “ไอโอ” 
….มันหมายความว่าท่านต้องทำสิ่งต่อไปนี้ 

 1. สำรวจความเคลื่อนไหวของข่าวเปิดจากสื่อ ซึ่งรวมถึงทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ทุก
ชนิด ซึ่ง ณ ปัจจุบัน (พ.ศ.2556) สื่อใหม่ที่ชื่อว่า Social Media มีบทบาทในสังคมโลก “สูงมาก” สูงจนบาง
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    ...การทำการปฏิบัติ
การข่าวสาร เป็นเรื่อง
ของ กระบวนการ ดังนั้น
เมื่อเป็นกระบวนการ 
แน่นอนว่าต้องมี ผู้ร่วม
กระบวนการ ไม่สามารถ
ทำงานอย่างโดดเดี่ยว 
เดียวดายได้... 

“

”



ครั้งมีบทบาทนำสื่อกระแสหลัก อย่างหนังสือพิมพ์ ทีวี วิทยุ เสียด้วยซ้ำ สังเกตุได้จากข่าวซุบซิบ หรือข่าวคลิป
หลุด ภาพหลุด …อะไรต่าง ๆ  เหล่านี้ มักมีจุดเริ่มต้นจากสื่อที่ชื่อว่า Social Media แล้วถูกส่งต่อกันไปในสื่อผู้
น้องของ Social Media นั่นก็คือ Social Network ยี่ห้อ Facebook, Twitter หรือสื่อน้องใหม่ไฟแรงที่ชื่อ 
Line นั่นเอง…โดยคนที่ทำหน้าที่ IO จะต้องเข้าไปดูประเด็นข่าวในเรื่องที่จะทำ แล้วสรุปให้ได้ว่าประเด็นที่
กำลังเผยแพร่ในสื่อดังกล่าวในสังคม มีประเด็นใดบวก มีประเด็นใดลบกับเราบ้าง แล้วจง “หาข้อสรุปกับสิ่ง
นั้น” 

 2. ประเด็นข่าวด้านใดเป็นบวก…ทำให้คงอยู่ให้ยาวนานที่สุด  ประเด็นข่าวด้านใดเป็นด้านลบ…ทำให้
ลบออกไปจากกระแสสังคมให้เร็วที่สุด…เรื่องนี้นี่แหละ ที่เป็นหัวใจสำคัญ เป็นเรื่องที่เราต้องใช้ทักษะในเรื่อง 
“สื่อมวลชนสัมพันธ์” (Media Relations) ซึ่งจะว่าไปแล้วไม่ใช่ว่าจะสร้างในวันสองวัน มันต้องมี 
“กระบวนการ” และกระบวนการดั่งว่า เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาใช้ศิลปะ รวมทั้งต้องใช้ทุนทรัพย์บ้างพอประมาณ  
เนื่องด้วยสื่อมวลชน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบอกกล่าวข่าวเชิงบวกกับสาธารณะชน ในขณะเดียวกัน ก็จะ
คอยปิดปากไม่พูดข่าวลบ แต่วันนี้เรามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Social Network มาเป็นตัวช่วยที่ดีมาก มี
ประสิทธิภาพมาก Social Network จะเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้สื่อสารกับสื่อสารมวลชนทุกแขนง รวมทั้ง
สาธารณะชน ในการชี้แจงเรื่องทุกเรื่อง รวมทั้งในการสร้างภาพความทรงจำที่ดี 

 แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะประสบผลสำเร็จกับการสื่อสารด้วยสื่อที่เรียกว่า Social Network เสมอไป การใช้ 
Social Network จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ครับ อาทิเช่น ต้องมีความเป็นกันเอง ไม่เป็นทางการจ๋า ต้องรู้จักกลยุทธ์
การใช้ถ้อยคำโปรยห้ว หรือ Headline มาสร้างความน่าสนใจ แล้วที่สำคัญ ต้องมีกลยุทธ์ในเรื่องเวลา ไม่ใช่ว่า
อยากจะโพสต์อะไร เวลาไหนก็ใส่เข้าไปแบบไม่รู้จักกาละเทศะ ….กลยุทธ์การเลือกรูป การ “สร้างรูป” การ 
“สร้างคลิป” ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องมีการวางแผนไม่ใช่ว่า “อะไรก็ได้” ประโคมเข้าไป บางทีนอกจากไม่เกิด
ประโยชน์แล้ว ยังเป็นขยะที่ในระยะเวลาหนึ่ง ก็ทำให้คนเบื่อหน่าย ไม่อยากจะเข้ามาดู มาเกี่ยวขัองด้วย 

 3. มีทักษะการนำเสนอที่ดี น่าเชื่อถือ เป็นมืออาชีพ….เรื่องนี้ถือเป็นทักษะของการประชาสัมพันธ์ และ
การประชาสัมพันธ์นี่เอง เป็นเวทีของการ “ปล่อยของ” หลังจากที่ทีมไอโอ ได้ทำการระดมสมองวิเคราะห์ การ
เลือกใช้สื่อ การปรากฏตัวต่อสื่อ การทำเอกสารข่าวแจก หรือแม้กระทั่งก้าวหน้าไปกว่านั้น ก็คือการทำ Video 
Clip ข่าวแจก และส่งต่อไปตามสื่อทุกแขนง ถือเป็นการใช้ทุกช่องทางในการสื่อสารกับประชาชน นอกจากนั้น 
ส่ิงสำคัญก็คือประเด็นที่จะสื่อออกไป ต้องไม่ “เยิ่นเย้อ” ต้อง “ตรงประเด็น” และสื่อที่ข้อจริง ข้อเท็จอย่าได้
นำมาสื่อโดยเด็ดขาด เพราะหากสื่อหรือสังคม “จับได้” ว่าส่ิงที่ท่านสื่อออกไปเป็นเท็จ ท่านจะเสียคน เสีย
ความน่าเชื่อถือ แบบไม่ต้องผุดต้องเกิดโดยทันที 

ทีมไอโอและการปฏิบัติการ 
 การทำ io (Information Operation) หรือการทำการปฏิบัติการข่าวสาร เป็นเรื่องของ 
“กระบวนการ” ดังนั้นเมื่อเป็นกระบวนการ แน่นอนว่าต้องมี “ผู้ร่วมกระบวนการ” ไ ม่สามารถทำงานอย่าง
โดดเดี่ยวเดียวดายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานใหญ่ๆ อย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยแล้ว กระบวนการ
การทำทีมไอโอ ยิ่งต้องได้รับการรับรอง รับรู้ ของผู้บริหารองค์กรในทุกระดับ เริ่มตั้งแต่ระดับสถานีตำรวจ 
จนถึงระดับสูงสุดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากหากเผลอผิดพลาดพลั้งไป มันหมายความถึงความ 
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“พ่ายแพ้” ในเชิงสังคม ยกตัวอย่างง่ายๆ หากวันนี้มีตำรวจไทยหัวใจไอโอคนหนึ่ง ปล่อยภาพตำรวจจูงคุณยาย
สูงวัยข้ามถนน แต่ภาพที่ถ่าย ไม่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองมา เนื่องจากมุมที่ถ่าย ทำให้อาจถูกตีความไปได้
ว่า “คุณยายสูงวัยน้ำใจงาม จูงตำรวจหนุ่มข้ามถนน” 
 

  

กระบวนการ I.O. สำหรับตำรวจ 
เริ่มต้นด้วยการทำ “ทีมไอโอ” 

ทีมไอโอ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการ
ทำไอโอ เป็นจุดเริ่มต้น เป็นแหล่ง
สร้างชื่อ และในขณะเดียวกันก็อาจ
เป็นแหล่ง “หมดอนาคต” ของใคร
หลายคน ดังนั้น การสร้างทีมไอโอ 
จำเป็นต้องใช้ความพิถีพิถัน คัดเลือก
คนเข้ามาร่วมงาน ซึ่งไม่ว่าจะหน่วย
งานในระดับย่อยเช่นกองกำกับ ระดับ
บริหารเช่นกองบ ั งค ับการ กอง
บัญชาการ หรือว่าที่สำนักงานตำรวจ

แห่งชาติเองก็ตาม จะต้องมีการ “คัดเลือก” ตัวกันสักหน่อย ไม่ใช่ว่าเอาใครก็ได้มาร่วมทีม หรือสักแต่ว่าเอาคน
ที่ชอบนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือเป็นพวกมนุษย์ไอที มาเป็นทีม พึงระลึกไว้เสมอว่า คนที่อยู่ในทีมไอโอ ไ ม่
จำเป็นต้องเป็น “มนุษย์คอมพิวเตอร์” (แต่ถ้าเป็นด้วย ก็จะเกิดประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีก) เมื่อคัดคน
ได้แล้ว ทีนี้ก็ต้องมาเข้ากระบวนการ กำหนดบทบาทให้คนเหล่านั้นรู้ว่า “จะมาทำอะไร” ไ ม่ใช่เอามาเป็นทีม
โฆษณาชวนเชื่อ แต่เป็นทีมที่จะเอาของดีที่หน่วยของตนเองมีอยู่มาบอกกล่าวกับสังคม แน่นอนว่าก่อนจะทำ
อย่างนั้นได้ต้องผ่านการอบรม ซึ่งการอบรมนี้ก็จะเป็นการอบรมทั้งเรื่องหลักการการทำไอโอ จะถ่ายรูปอย่างไร 
จะเอารูปไปเผยแพร่อย่างไร เขียนโปรยหัวอย่างไรให้ดึงดูด ถ่ายคลิปอย่างไรให้มีคนเข้ามาดู ฯลฯ 

ถึงเวลา “ผลิตงาน” 
หลังจากที่ทีมไอโอเข้าใจบทบาทและหน้าที่แล้ว ก็มาถึงการเริ่มต้นทำงาน นั่นคือการ “ผลิตงาน” ซึ่งแน่นอน 
ก่อนออกไปผลิตงาน จะต้องผ่านการ “วิเคราะห์ แยกแยะ” ใ ห้ดีก่อนว่า จะผลิตงานออกมาในแนวไหน เช่น
หากวิเคราะห์มาแล้วว่า ช่วงนี้ประชาชนในพื้นที่รถจักรยานยนต์หายกันเยอะ จะทำไอโออย่างไรเพื่อให้
ประชาชนรู้วิธีการในการโจรกรรมรถ หรือ จะทำอย่างไรให้ประชาชนอุ่นใจว่าตำรวจได้ทำอย่างเต็มที่ ทำดีที่สุด
แล้วในการระวังป้องกันรถหาย ซึ่งหากโจทก์ออกมาเป็นอย่างนี้ บทความในการไอโอ ภาพ หรือคลิปที่จะปล่อย
ออกไป ก็จะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ 

 เวลานี้ที่แม้ว่าการทำไอโอของตำรวจไทย เริ่มจะมีปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมพอสมควร แต่ก็ยังไม่ถึงกับ 
“โดน” แบบจัง ๆ เนื่องจากว่า เราผลิตแบบไม่ได้ผ่านกระบวนการ “คิดก่อนทำ” พวกเรายังทำตามอารมณ์ วัน
นี้อยากจะเสนอเรื่องอะไร ภาพอะไร ซึ่งไม่ได้ดูอารมณ์ของตลาด อารมณ์ของลูกค้าว่าต้องการอะไร หรือว่า 
ต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าอะไรกำลังเป็น “จุดอ่อน” ของเราอยู่ ก็ต้องหาหนทาง “กำจัดจุดอ่อน” นั้นโดยเร่งด่วน 
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ซึ่งหลักการข้อสำคัญข้อหนึ่งเลยก็คือ “เรื่องดีต้องทอดเวลาให้อยู่ในกระแสให้นาน ส่วนเรื่องไม่ดีให้หลุดไปจาก
กระแสเร็วที่สุด” 
 

ได้เวลา “ปล่อยของ” 
การเผยแพร่หรือการแชร์ โดยเฉพาะในยุคของ “ใครๆ ก็เป็นสื่อมวลชน” ได้ ในวันที่แทบจะทุกหัวระแหง ไม่ว่า
จะยากดีมีจนต่างมีสมาร์ทโฟน เป็นของตัวเอง การ“ปล่อยของ”จึงถือเป็นเรื่องปกติของคนยุคปัจจุบัน ดังนั้นที่
ผมพูดว่าการไอโอ มันไม่ใช่เรื่องจำกัดวงเฉพาะคนไอทีอีกต่อไปแล้ว มันจึงไม่น่าจะเกินเลย การไอโอเป็นเรื่องที่ 
“ใคร ๆ  ก็ทำได้” แต่การที่จะแชร์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าเข้าประเด็นนี่ซิ มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใคร ๆก็
ทำได้ 
 การรู้ช่องทาง และประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ที่เหมาะสมกับ “ของที่จะปล่อย” ถือเป็นหัวใจ
สำคัญในการปล่อยของให้ตรงเป้า ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ที่อยากจะแนะนำให้ใช้ จนถึงขนาดว่า “ต้องใช้” มีด้วย
กันหลายตัว ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของคนปล่อยของ เช่น ถ้าต้องการเผยแพร่คลิปวิดีโอ แน่นอนว่า Youtube 
เป็นสื่อหลักในเรื่องนี้ หรือหากต้องการแชร์ภาพสวย ๆ วันนี้ Facebook หรือ Line ก็ยังเป็นแหล่งที่ยังคงอยู่ใน
กระแส แต่หากจะอวดรูปสวยๆ แล้วให้คนมาติดตามกัน instagram ก็เป็นสื่อที่มองข้ามไม่ได้ ถ้าอยากกระจาย
ข่าวให้นักข่าวส่วนใหญ่รู้ Twitter ก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่นักข่าวในประเทศ หรือทั่วโลกเค้านิยมใช้กัน ถ้าอยาก
จะเขียนบทความหรือมีเว็ปไซต์ ที่เป็นลักษณะ Blog เป็นลักษณะสื่อ Social Media แล้วละก็ นาทีนี้ต้องเป็น
เจ้าตัวนี้เลย WordPress 
 อย่างไรก็ตาม สื่อทุกยี่ห้อที่ผมว่าไว้ข้างต้น มันสามารถเชื่อมโยงกันได้….น่าอัศจรรย์มาก สำหรับความ
เก่งของสื่อสังคมออนไลน์ในยุคสมัยนี้ เช่นว่า เราเอาคลิปวิดีโอไปแปะไว้ใน Youtube มันจะสามารถเชื่อมโยง
ไปทุกสื่อ ที่ผมสาธยายไว้ข้างต้น เรียกว่าทำงานครั้งเดียวครอบคลุมไปทุกสื่อ หรือถ้าเราเขียนบทความแสดงใน 
Blog WordPress มันก็จะสามารถเชื่อมโยงไปเผยแพร่ใน Facebook ใน Line ได้ด้วย โดยที่เราไม่ต้องไปทำ
อะไรใหม่ 
 ผมคงไม่พูดถึงเรื่องการปล่อยของในสื่อแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ เนื่องจากว่า สื่อ
เหล่านั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และที่สำคัญ มันเป็นความไม่แน่นอนว่า สื่อเหล่านั้นจะสามารถไปถึงกลุ่มเป้า
หมายของเราได้มากน้อยแค่ไหน ถึงเวลาถ้าปล่อยของไปแล้ว มันอาจจะลอยวูบเดียวหายไปในอากาศ โดยที่เรา
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ไม่สามารถย้อนไปดูย้อนไปฟังได้อีก ผมจึงอยากจะเน้นย้ำเฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งใช้ได้ดี ใ ช้ได้ฟรี 
และที่สำคัญมีประสิทธิภาพกับกลุ่มเป้าหมาย 

วิเคราะห์ของที่ปล่อย 
ปล่อยของเสร็จแล้ว ก็อย่าลืมกลับมาดู กลับมาวิเคราะห์กันด้วยนะครับว่า เสียงตอบรับบวกลบเช่นไร ถ้าเสียง
ตอบรับดี …แน่นอน ตอกย้ำมันเข้าไป แต่ถ้าเสียงตอบรับเป็นลบ ก็แน่นอนอีกเช่นกัน ต้องรีบ “เอามันออกไป
จากกระแส” โดยเร่งด่วน 

ว่าด้วยภาพและคลิป 
 ในบรรดาของที่เอามาปล่อยไอโอ ภาพถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เนื่องจากหากพิจารณาในมุมของผู้รับ
สารแล้ว มันเป็นเรื่องง่ายที่จะรับ และหากพิจารณาในมุมของผู้ส่งสาร มันก็เป็นเรื่องง่ายที่จะส่งเช่นกัน แต่
ความง่ายมันไม่ได้อยู่ที่การรับ หรือการส่ง แต่มันอยู่ที่ภาพและการตีความภาพต่างหาก ซึ่งตรงนี้แหละ ที่ถือ
เป็นเรื่องยาก 

 การทำไอโอ สำหรับตำรวจด้วยการส่งภาพจึงถือเป็นหัวใจสำคัญในภาคปฏิบัติ ที่จะต้องทำความเข้าใจ
กันพอสมควร มิเช่นนั้นแล้ว ภาพที่ส่งจะถูกตีความผิด แทนที่จะเป็นคุณกับคนส่ง กลับกลายเป็นส่ิงที่จะมาทิ่ม
แทงคนส่งเสียเอง ซึ่งผมมีหลักการง่าย ๆ  แบบคิดเอาเอง บวกประสบการณ์ที่ไปแอบฟังเค้าพูดกันมาบ้าง รวม
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ทั้งประสบการณ์ที่เกิดจากการทำงาน ผิดบ้างถูกบ้าง เอามาประมวลให้เพื่อนพ้องน้องพี่ได้พิจารณา หากเป็น
ประโยชน์ ก็ลองเอาไปใช้กันดูครับ 

1.ถ่ายรูปตำรวจ ต้องให้รู้ว่าเป็นตำรวจ...แน่นอนครับ ก็กำลังจะสร้างภาพบวกให้ตำรวจ แล้วไม่รู้ว่าเป็น
ตำรวจ แล้วจะไปถ่ายทำไมครับ การบ่งบอกความเป็นตำรวจ บางสถานการณ์ไม่จำเป็นต้องบอกด้วยเครื่อง
แบบเสมอไป บางครั้งบอกด้วยเสื้อของหน่วย แล้วมีข้อความแสดงสัญลักษณ์ความเป็นตำรวจก็ถือว่าใช้ได้แล้ว
ครับ 

ใช้การได้ รู้ว่าเป็นตำรวจ 

 

ใช้การไม่ได้ เป็นใครก็ไม่รู้ 
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2.ถ่ายรูปหน่วยไหน ต้องให้รู้ว่าเป็นหน่วยไหน….การบอกด้วยเครื่องแบบของหน่วยที่ชัดเจนก็ดี เช่น
ตำรวจตชด. มีเครื่องแบบชัดเจนว่าเป็นตชด. ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ก็มีเครื่องแบบชัดเจน แต่ถ้า
เป็นหน่วยที่เป็นเครื่องแบบทั่วไป การถ่ายรูปที่เห็นป้าย หรือเครื่องหมายหน่วย ถ้าเป็นไปได้ก็จะเป็นเรื่องดีครับ 
ดังนั้น การจัดองค์ประกอบของภาพให้เห็นป้ายชื่อหน่วย หรือสัญลักษณ์ของหน่วย จึงเป็นสิ่งที่ห้ามมองข้าม
เด็ดขาด เพราะหากไม่มีปรากฏว่าเป็นหน่วยไหนแล้ว ก็ถือว่าภาพนั้นหากปล่อยออกไปก็จะ “เสียของ” แต่
หากรูปถ่ายที่เป็นในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็ถือว่าไม่ต้องเห็นชื่อหน่วยก็ได้ครับ แค่รู้ว่าเป็นรูป
ของตำรวจ ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว 

               

              

   ใช้การได้ รู้สังกัดชัดเจน 

 

รู้ว่าเป็นตำรวจ แต่สังกัดไหนไม่รู้ 
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3.ถ่ายรูปอย่าตั้งใจ ต้องให้เห็นเป็นธรรมชาติ…..ถ่ายรูปเพื่อไอโอ โ ปรดอย่าตั้งใจครับ ใ ห้ทำเสมือนมีคน
มาแอบถ่ายตอนเผลอ เพราะถ้าตั้งใจมันจะเป็นการ “สร้างภาพ” เสียมากกว่า ซึ่งทำให้ไม่เกิดความน่าเชื่อถือ 

          

ภาพแอบถ่าย 

                         

 

ภาพแบบตั้งใจถ่าย 

4.ถ่ายรูปต้องให้เห็นสภาพแวดล้อมของรูป…อันนี้ การจัดองค์ประกอบของภาพ เป็นเรื่องสำคัญอีก
ประการหนึ่งครับ เช่นถ้าถ่ายรูปผู้บังคับบัญชาตำรวจ กำลังยืนพูดอยู่บนเวที โ ดยไม่เห็นเลยว่ากำลังพูดอยู่กับ
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ใคร พูดในงานอะไร มีคนฟังมากน้อยแค่ไหน เป็นบ้ารึเปล่ายืนพูดอยู่คนเดียว ฯลฯ เรื่องต่าง ๆ  เหล่านี้ ล้วน
เป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับการไอโอด้วยภาพ เพราะฉะนั้น การเห็นสภาพแวดล้อม ประกอบกับจุดที่จะ
โฟกัส ถือเป็นเรื่องสำคัญของช่างภาพไอโอเช่นกัน 

มีองค์ประกอบสภาพแวดล้อมภาพชัดเจน 
 

สภาพแวดล้อมคลุมเคลือ ไม่ชัดเจน 
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5.ถ่ายรูปเด็ก คนชรา อย่ายืนค้ำหัว….เรื่องนี้ถือเป็นการสร้างอารมณ์ และความรู้สึกของภาพ ที่ต้องการ
ให้ภาพที่ออกมาดูอบอุ่น เป็นมิตร ดีงาม….ฯลฯ ถ่ายรูปคู่กับเด็ก แทนที่จะยืนค้ำหัวเด็ก ลดตัวนั่งยอง ๆ  ใ ห้
เสมอกับเด็กนิดนึง ลูบหัวจับไหล่ยิ้มแย้มแจ่มใส เราก็จะได้ภาพพจน์คุณลุงตำรวจใจดี ถ่ายรูปคู่กับคนชรา หาก
ยืนค้ำหัวคนแก่ ก็จะกลายเป็นไม่ให้ความเคารพ ซึ่งดูจะขัดสายตากับคนไทย เพราะฉะนั้น ก็ควรที่จะอยู่ในมุม
ที่ “ต่ำกว่า” คนชรานั้น เป็นต้น 

ใช้การได้ นั่งเสมอคนแก่ 
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ใช้การไม่ได้ ยืนค้ำหัวคนแก่ 

 สำหรับการถ่ายคลิปวิดีโอหลักการก็จะคล้าย ๆ  กับการถ่ายรูปทั่วๆไป แต่มีสิ่งที่จะเพิ่มเติมอีก 2 เรื่อง
ครับ ได้แก่ 

1.อย่าตัดต่อคลิปแบบมืออาชีพ ให้เอาแบบดิบ ๆ บ้าน ๆ มันดูจะเป็น “พวกเดียว” กับคนดูมากกว่า 

2.อย่ายาว อย่าเยอะ เพราะจะเสียเวลาการดาวน์โหลด แล้วยิ่งคนสมัยนี้ ใช้อุปกรณ์พกพาในการดูคลิปด้วย
แล้ว การใช้เวลาดาวน์โหลดเยอะ มันหมายถึงการที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายตามมาด้วย ทางที่ดี คลิปสั้น ๆ สักไม่เกิน 
1 นาที หรือ 1 นาทีครึ่ง ก็ถือว่าเยอะเอาการแล้วครับ
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