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คู่มือ ยุทธวิธีตํารวจ 

หัวข้อ ความปลอดภัยและการรอดพ้นอันตรายของเจ้าหน้าท่ี 

(Officer  Safety and Survival (O.S.S.)) 
เป้าหมาย 

 เพ่ือให้คําแนะนําพ้ืนฐานกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจด้านความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี

ของตํารวจ เพ่ือความปลอดภัยของตํารวจ จะมีการประเมินผลการปฏิบัติของผู้รับการอบรมต่อสถานการณ์จริง     

ท่ีมีความเส่ียงสูง การอยู่รอดเป็นปัจจัยสําคัญในสถานการณ์ซ่ึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีเป็นหลักการใหญ่ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียน รู้และสามารถตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น และอธิบาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ บอกจุดอ่อน เสนอแนะวิธีการแก้ไขเหตุการณ์ได้ 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะและสามารถอธิบายเก่ียวกับ ยุทธวิธีการรอดพ้นอันตรายของเจ้าหน้าท่ี สามารถ

ปฏิบัติภายใต้คําส่ังของครูฝึกได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย  

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถอธิบายเก่ียวกับการใช้อาวุธทางยุทธวิธี ยุทธวิธีการป้องกันตัว และ

การแก้ปัญหาของเจ้าหน้าท่ีสามารถนําไปพัฒนาและปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย 

     Instructor Note: 

     - ให้ครูฝึกสอบถามนักเรียนทุกคนต่อความเข้าใจเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน 

1. คู่มือตํารวจ 

2. ชาร์ต 

3. power point 

4. เข็มขัดยุทธวิธี พร้อมอุปกรณ์ 

5. กระบองยืดขยาย 

6. มีดยาง ปืนยาง 

7. ผู้แสดง (ครู หรือนักเรียน) 

หมายเหตุ 

อุปกรณ์การฝึก Red Gun เป็นปืนยางสีแดง เหมาะสําหรับการใช้ฝึก เน่ืองจากมีนํ้าหนักใกล้เคียงกับอาวุธ

ปืนจริง และไม่เสียหายง่ายเม่ือตกกระแทก ถ้าหน่วยฝึกใดไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวอาจใช้ปืนพลาสติกแทนก็ได้
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หัวข้อการฝึกอบรม 

1. จุดมุ่งหมาย ความหมาย หลักพื้นฐาน ความจําเป็น 

2. การเตรียมร่างกาย จิตใจ และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี 

3. ระดับการใช้กําลังของเจ้าหน้าท่ีและอุปกรณ์ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

4. การยืนเผชิญเหตุและการเผชิญหน้า - คุ้มกัน 

5. การตรวจค้นตัวบุคคล 

6. การใช้เครื่องพันธนาการ 

7. ยุทธวิธีในการจับกุมคนร้าย 

8. การป้องกันตัวด้วยอาวุธท่ีไม่ถึงตาย 

9. การป้องกันคนร้ายใช้อาวุธมีด 

10. การป้องกันคนร้ายแย่งปืนพกจากซองพกท่ีเอว 

11. การป้องกันตัวเม่ือคนร้ายจ้ีด้วยอาวุธปืน 
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หัวข้อท่ี 1 จุดมุ่งหมาย ความหมาย หลักพ้ืนฐาน ความจําเป็น 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 1. องค์ประกอบการรอดพ้นอันตรายของเจ้าหน้าท่ี  

  1.1 ความสมบูรณ์ของร่างกาย (Physical  Fitness)  

   - พละกําลัง และความเข้มแข็ง (ไม่ต้องการออกซิเจน/Anaerobic)  

   - ความทนทาน (ต้องการออกซิเจน/Aerobic)  

  1.2 ยุทธวิธี (Tactics)  

   - ต้องฝึกทักษะต่าง ๆ ทางกายภาพ (Skill)  

   - การทํางานประสานกัน (Team)  

   - ฝึกแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ (Scenario)  

  1.3 อุปกรณ์ (Equipment)  

   - มีการฝึกการใช้อุปกรณ์ท่ีนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี  

   - อุปกรณ์ท่ีใช้ต้องพร้อมในการใช้งาน  

   - มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์น้ัน ๆ  

   - จะต้องดูแลบํารุงรักษาและใช้งานได้เป็นอย่างดี  

  1.4 ทักษะในการใช้อาวุธปืน (Firearm Skills)  

   - ยึดหลักกฎแห่งความปลอดภัยทุกครั้งเมื่อใช้อาวุธปืน  

   - ศึกษาระบบปฏิบัติการ และแก้ไขเหตุขัดข้องของปืนท่ีใช้  

   - ฝึกฝนให้เกิดความคุ้นเคย และเกิดความแม่นยําในการยิงอยู่เสมอ  

   - ฝึกทักษะในการยิงปืนแบบต่าง ๆ  

  1.5 การปรับสภาพจิตใจ (Mental Conditioning)  

   - จะต้องเตรียมความพร้อม ตระหนักรู้ว่าการถูกทําร้ายในขณะปฏิบัติหน้าท่ีน้ัน สามารถเกิดได้กับ

เจ้าหน้าท่ีทุกคนรวมท้ังตัวเราด้วย ควรตระหนักรู้และระมัดระวังอยู่เสมอไม่ว่าคนร้ายจะเป็นใคร  

   - สร้างมโนภาพถึงสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับเรา หมายถึง การคิดเหตุการณ์ล่วงหน้าไว้ก่อน และ

วิธีการแก้ไขเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ันข้ึน เช่น ถ้าพบเห็นเหตุการณ์คนทําร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน ตํารวจจะเข้าไป

ระงับเหตุอย่างไร  

   - ความเช่ือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมแบบ “ชนะ” และ “อยู่รอด” จะต้องนึกอยู่เสมอว่าในการออกไป

ปฏิบัติหน้าท่ีทุกครั้งจะต้องอยู่รอดและกลับบ้านอย่างปลอดภัย  
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 2. ความผิดพลาด 10 ประการที่มีผลถึงชีวิตของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ  

  เหตุการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีตํารวจเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าท่ีหลายเหตุการณ์เป็นอุทาหรณ์และกระตุ้นให้ทุกฝ่าย

ท่ีเก่ียวข้องต้องหันมาพิจารณาทบทวนถึงการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ จึงขอนําเอาสาเหตุการเสียชีวิตและ

บาดเจ็บของเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีได้จากการรวบรวมของสํานักงานสอบสวนกลาง ประเทศสหรัฐอเมริกา (เอฟ.บี.ไอ.) 

มาประยุกต์เพ่ือให้อัตราการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของเจ้าหน้าท่ีตํารวจลดน้อยลง   

ความผิดพลาด 10 ประการท่ีเป็นต้นเหตุท่ีทําให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจต้องเสียชีวิต ดังน้ี   

 2.1 จิตใจที่เป็นกังวล  

   ในการออกปฏิบัติหน้าท่ีทุกครั้ง ควรต้องตัดความกังวลออกไปจากจิตใจให้หมด ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

ทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางครอบครัว และปัญหาอ่ืน ๆ ถ้าอยากมีชีวิตอยู่ต้องละท้ิงปัญหาไว้ท่ีบ้าน อย่าพกมันใส่

สมองออกไปปฏิบัติหน้าท่ีด้วยเด็ดขาด เน่ืองจากความวิตกกังวลหรือความหมกมุ่นครุ่นคิดแต่ปัญหา จะบ่ันทอน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี และสัญชาตญาณในการระวังภัยให้ลดลง ไม่มีการต่ืนตัว หรือส่งผลให้            

การเตรียมพร้อมลดลง  

  2.2 เกิดความเบ่ือหน่ายในการปฏิบัติหน้าที่  

   จากสถิติพบว่า กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ท่ีเจ้าหน้าท่ีออกปฏิบัติหน้าท่ีในสภาวะปกติ แล้วพบเหตุการณ์     

ท่ีไม่คาดคิดเกิดข้ึน ซึ่งทําให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจต้องใช้อาวุธปืนในการต่อสู้กับคนร้าย เจ้าหน้าท่ีไม่ได้มีการเตรียมตัว      

มาก่อน ดังน้ัน ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าท่ีจะช่วยให้มีการเตรียมความพร้อมและต่ืนตัวอยู่ตลอดเวลา 

   นอกจากน้ีผลจากการสํารวจยังพบอีกด้วยว่า เจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีมาใหม่ ๆ เริ่มทํางานในปีแรก ๆ     

แม้จะยังไม่มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีดีเพียงพอ แต่มักจะได้รับความปลอดภัยมากกว่าเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีคร่ําหวอด

มานาน โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีมานานกว่า 5 ปีข้ึนไป เป็นช่วงระยะเวลาท่ีมีโอกาสได้รับอันตราย      

อันเป็นผลมาจากความเบ่ือหน่าย ขาดการฝึกอบรมเทคนิคใหม่ๆ และไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าท่ี

น่ันเอง 

  2.3 พักผ่อนไม่เพียงพอ  

   ในการออกปฏิบัติหน้าท่ีต้องยึดบัญญัติ 3 ข้อ คือ อยู่ในท่ีอบอุ่น, ไม่เปียกช้ืน และอย่าให้ท้องว่าง 

(Stay Warm, Stay Dry and Stay Fed) บัญญัติท้ัง 3 ข้อน้ีจะช่วยให้ประสาทและร่างกายต่ืนตัวอยู่ตลอดเวลา 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีให้สูงข้ึน  

   ความอ่อนเพลียจากการทํางานหนักหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ มีผลต่อร่างกายและอารมณ์ สร้าง    

ความกดดันให้แก่เจ้าหน้าท่ีจนกระท่ังละเลยต่อกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย ดังน้ันเมื่อรู้สึกเหน่ือยล้า         
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จงหยุดพักจะช่วยให้รู้สึกดีข้ึน เมื่อรู้สึกหิวก็หาอาหารรับประทาน แต่ต้องไม่อ่ิมจนเกินไป เพราะน่ันจะทําให้เกิด

อาการง่วงนอนติดตามมา หากปฏิบัติได้ดังน้ีเมื่อเผชิญกับปัญหาก็สามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ จงจําไว้ว่า

การเป็น “มืออาชีพ” ต้องรู้ขีดความสามารถของตัวเองและต้องสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม  

  2.4 การเลือกใช้ท่ีกําบัง  

   จากสถิติพบว่า ในการยิงต่อสู้กับคนร้ายของเจ้าหน้าท่ีตํารวจถึง 63 เปอร์เซ็นต์ ไม่นิยมใช้ท่ีกําบัง

อาจจะดูกล้าหาญดีแต่ถือว่าเป็นการปฏิบัติท่ีไม่ฉลาดเอาเสียเลย เมื่อมีการยิงกันเกิดข้ึน อย่าอยู่ในท่ีเปิดโล่งและ  

อย่าอยู่รวมกลุ่มกัน โดยเฉพาะประตูหรือทางเดิน อย่าหันหลังให้ผู้ต้องสงสัย อย่าโผล่ข้ึนดูคนร้ายจากด้านบนของ   

ท่ีกําบัง แต่จงมองดูจากด้านข้างแทน ในการเคล่ือนตัวเข้าหาคนร้ายจะต้องเข้าทางด้านไม่ถนัดของคนร้าย จะช่วย

ให้เรามีเวลาในการตอบโต้เน่ืองจากคนร้ายจะต้องใช้เวลามากข้ึนในการเอ้ียวตัวมายิงในด้านท่ีตนเองไม่ถนัด         

ในการเข้าจับกุมจะต้องมองดูท่ีมือและอาวุธของคนร้ายตลอดเวลา ต้องเข้าทางด้านหลัง หากเป็นการดักซุ่มจะต้อง

ปล่อยให้คนร้ายเดินผ่านไปเสียก่อน จึงจู่โจมเข้าทางด้านหลัง  

  2.5 ความกล้าแบบโง่ๆ   

   ถ้าคุณมีความกระหายอยากท่ีจะเข้าจู่โจมจับคนร้ายอย่างแรงกล้าเพื่อสร้างวีรกรรมให้เป็นเกียรติ    

แก่วงศ์ตระกูล แต่ยังไม่อยากต้องคลุมด้วยธงชาติก็จงระงับความกระหายน้ันเอาไว้ก่อน หยุดดู ฟัง ทบทวน          

ให้รอบคอบ จะช่วยให้มีลมหายใจต่อไปได้ยืนยาวข้ึน จริงอยู่การเสียสละและความกล้าหาญถือเป็นคุณสมบัติสําคัญ

ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจทุกนาย แต่ต้องเป็นความกล้าหาญท่ีสมเหตุสมผลและผ่านการไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว   

  2.6 ขาดสัญชาตญาณการรับรู้อันตราย  

   จากสถิติของ เอฟ.บี.ไอ. พบว่าเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีเสียชีวิตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ถูกคนร้ายยิงโดยท่ีไม่มี

โอกาสชักปืนออกจากซอง เป็นการถูกยิงโดยไม่รู้ ตัวหรือกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไป อันเป็นผลมาจากการขาด

สัญชาตญาณรับรู้อันตราย  

   ในสถานการณ์ท่ีดูเหมือนเงียบสงบน้ัน อาจเป็นอันตรายซ่อนเร้นอยู่ เพื่อความปลอดภัยจําเป็น     

ต้องเรียนรู้ถึงการใช้ประสาทสัมผัสท่ีหกหรือลางสังหรณ์ ตลอดไปจนถึงไหวพริบ การสังเกตส่ิงแวดล้อมรอบตัว 

พฤติกรรมท่ีผิดไปจากปกติก็เป็นส่ิงท่ีต้องสังเกต เช่น ชายเส้ือท่ีดึงลงมาปิดเอวข้างใดข้างหน่ึงหรือปล่อยชายลงมา

คลุมอย่างมิดชิด การใส่เส้ือคลุมท้ังท่ีอากาศร้อน การเอามือแตะบริเวณเอว ตลอดจนถึงการจ้องมองอย่างผิดปกติ  
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  2.7 การละเลยในการสังเกตดูมือของคนร้าย  

   หากมองไม่เห็นมือของคนร้ายได้อย่างชัดเจนท้ังสองข้าง ขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคนร้ายมีอาวุธ    

อยู่ในมือ ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับคนร้ายท่ีมีอาวุธ ด้วยการส่ังให้เอามือออกจากท่ีซ่อนช้า ๆ กรณีท่ีอยู่ในระยะประชิด

ให้จ้องมองตาของคนร้ายเอาไว้ แววตาจะบ่งบอกส่ิงผิดปกติได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็ต้องระวังด้วยว่าคนร้าย

อาจจะมีอาวุธท่ีสามารถจะใช้สังหารคุณได้ทันที  

  2.8 ลดความระมัดระวังเร็วเกินไป  

   อีกสาเหตุหน่ึงท่ีทําให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจเสียชีวิต คือ ความชะล่าใจ ลดความระมัดระวังเร็วเกินไป    

เปิดช่องว่างให้คนร้ายจู่โจมได้โดยไม่อาจจะป้องกันตัวเองหรือตอบโต้ได้ทันในการต่อสู้ แม้ว่าจะยิงคนร้ายล้มลง     

ไปแล้ว ก็จงอย่าประมาท หรือขาดความระมัดระวังในการเคล่ือนท่ีเข้าหา มีไม่น้อยท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องเสียชีวิตเพราะ  

ถูกคนร้ายท่ีตนยิงจนล้มลงฉวยโอกาสในตอนท่ีเจ้าหน้าท่ีเคล่ือนท่ีเข้าหายิงสวนออกมา  

   ต้องเตือนสติตัวเองอยู่เสมอว่าคนร้ายท่ีแม้จะถูกยิงล้มลงไปแล้วอาจจะตอบโต้ได้เสมอในขณะเดียวกัน 

ก็อย่ายอมให้คนร้ายพูดหรือเคล่ือนไหวร่างกายส่วนใดส่วนหน่ึง จะส่ังคนร้ายให้หันหน้าไปทางอ่ืนในทิศทางตรงข้าม

กับท่ีเราเคล่ือนท่ี จงอย่าเช่ือใจคนร้ายท่ียอมจํานนและวางอาวุธปืน เพราะคนร้ายอาจทําให้ตายใจและฉวยโอกาส 

ในขณะท่ีเราลดความระมัดระวังลง ใช้อาวุธสํารองท่ีซุกซ่อนไว้มาทําร้าย นอกจากน้ี ยังมีคนร้ายระดับมีสมองเป็น

จํานวนไม่น้อยมักมีการวาง “ผู้ช่วย” เอาไว้ หากเจ้าหน้าท่ีตํารวจชะล่าใจ ก็จะเป็นเป้าถูกซุ่มยิงเสียชีวิตได้โดยง่าย 

  2.9 การตรวจค้นและใช้กุญแจมือไม่ถูกต้อง  

   ในการจับกุมตรวจค้นผู้ต้องสงสัยของเจ้าหน้าท่ี จําเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ อย่าชะล่าใจ

ว่าเม่ือเป็นเจ้าหน้าท่ีแล้วคนร้ายจะยอมจํานนง่าย ๆ อันจะนําไปสู่ความผิดพลาดท่ีก่อให้เกิดการสูญเสียข้ึน          

ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นเป็นอุทาหรณ์เกิดข้ึนอยู่เสมอ  

   เมื่อทําให้ผู้ต้องสงสัยหรือคนร้ายยอมจํานนแล้ว จงรีบใส่กุญแจมือทันที แล้วจึงทําการตรวจค้น

ตัวอย่างละเอียด ซึ่งเป็นกฎเหล็กท่ีต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระหว่างการปฏิบัติ

หน้าท่ีตามลําพัง ไม่มีเพื่อนร่วมทีม ส่ิงท่ีปฏิบัติและจดจําให้ข้ึนใจ คือ ระหว่างเข้าประชิดตัว คนร้ายหรือผู้ต้องสงสัย

ต้องถือปืนเอาไว้แนบชิดลําตัว เพื่อป้องกันการถูกคนร้ายฮึดสู้เข้าแย่งอาวุธปืนมาทําร้าย ต้องยึดมั่นและดําเนินการ

ตรวจค้นตามระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทุกข้ันตอนจนเป็นนิสัย เพ่ือลดอัตราการเส่ียงให้น้อยท่ีสุด  

   การตรวจค้นอาวุธต้องตรวจทุกจุดท่ีอาจมีการซุกซ่อนเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นท่ีเอวท้ังด้านหน้า ด้านหลัง 

ด้านข้าง โคนขา ข้อเท้า ในรองเท้าบู๊ท ในกระเป๋าเส้ือ ในชุดช้ันในและกระเป๋าถือสําหรับคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัย      

ท่ีเป็นสตรี  
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   ข้อพึงระวังอีกประการคือ อย่าตายใจลดความระมัดระวัง กรณีท่ีคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัยแสดงอาการ

ยอมจํานนให้ตรวจค้นแต่โดยดี เพราะคนร้ายบางคนอาจหลอกล่อให้เกิดความตายใจ ลดความระมัดระวังลง เพื่อรอ

จังหวะและโอกาสท่ีจะต่อสู้ขัดขืน คนร้ายบางคนจะพยายามหาคําพูดมากล่าวอ้างเบ่ียงเบนไม่ให้ถูกตรวจค้นในจุดท่ี

ตนเองซุกซ่อนอาวุธเอาไว้ เช่น กล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าท่ีพยายามล่วงเกินทางเพศ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเกิดความอับอาย

และอย่าละเลยไม่ทําการตรวจค้นจุดท่ีเร้นลับ เช่น ท่ีโคนขา ไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึนจะต้องตรวจค้นอย่างละเอียด    

อย่าละเลยเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม หากตรวจค้นพบอาวุธช้ินแรกแล้ว อย่าด่วนสรุปว่าคนร้ายมีอาวุธเพียงแค่น้ัน     

จงตรวจค้นต่อไปทุกจุดท่ีคาดว่าจะมีอาวุธ เพราะคนร้ายจํานวนไม่น้อยท่ีมักจะมีอาวุธซุกซ่อนสํารองเอาไว้อีก 

  2.10 ไม่มีการดูแลเอาใจใส่บํารุงรักษาอาวุธปืนประจํากาย  

   มีเจ้าหน้าท่ีตํารวจไม่น้อยท่ีลืมบรรจุกระสุนเตรียมพร้อมเอาไว้ในตัวปืน ใช้กระสุนปืนท่ีเส่ือมคุณภาพ

เน่ืองจากเก็บรักษาไว้ไม่ถูกต้องและเก่าเก็บ ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในลักษณะเช่นน้ี มีเจ้าหน้าท่ีตํารวจต้องเสียชีวิต

สูงถึง 15 เปอร์เซ็นต์ เจ้าหน้าท่ีตํารวจซึ่งต้องเส่ียงชีวิตอยู่ตลอดเวลา ไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับเหตุร้ายเมื่อไหร่ 

เพ่ือความปลอดภัยของตนเอง จึงจําเป็นต้องดูแลเอาใจใส่ในอาวุธประจํากาย เคร่ืองกระสุนและอุปกรณ์ต่าง ๆ     

ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

  ความผิดพลาดท้ัง 10 ประการ อันเป็นสาเหตุให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจต้องเสียชีวิตน้ีอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่

อะไร แต่บางทีเจ้าหน้าท่ีหลายนายอาจจะหลงลืมหรือละเลยไม่เคร่งครัด ซึ่งเป็นความเจ็บปวดและเป็นเรื่องเศร้า

เสียใจเป็นอย่างย่ิงทุกครั้งท่ีได้ยินข่าวท่ีเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีต้องพลีชีพในการต่อสู้กับคนร้ายท่ีเกิดข้ึนครั้งแล้วครั้งเล่า 

2. อุปกรณ์การฝึก 

2.1 คู่มือตํารวจ 

2.2 ชาร์ต 

2.3 power point 

3. วิธีการนําเสนอการฝึก  

3.1 แนะแนวการเรียนการสอนและการวัดผล บอกวัตถุประสงค์  

3.2 อธิบายและยกกรณีตัวอย่าง จุดมุ่งหมาย ความหมาย หลักพ้ืนฐาน ความจําเป็นของความปลอดภัยและ  

การรอดพ้นอันตรายของเจ้าหน้าท่ี 

3.3 ครูฝึกให้คําแนะนํา ยกตัวอย่างประสบการณ์ หรือกรณีศึกษา เก่ียวกับการไม่พร้อมปฏิบัติงานของตํารวจ 

3.4 ครูฝึกสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน เช่น เราจะทําอย่างไรให้พร้อมในการปฏิบัติงาน หรือผลเสีย

ท่ีเกิดจากการไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีมีอย่างไรบ้าง เป็นต้น 

3.5 สรุป ถามปัญหา อบรม - ปลูกฝัง 
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4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2  ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

5.2 ผู้เรียนสามารถซักถามและตอบคําถามได้ 

5.3 ทบทวนความเข้าใจและซักถามปัญหา 
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หัวข้อที่ 2 การเตรียมร่างกาย จิตใจ และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี 

1. รายละเอียดของการฝึก 

1. ข้ันตอนในการซักถามของเจ้าหน้าท่ี (8  STEP) 

1.1 GREETING เจ้าหน้าท่ีทักทาย 

1.2 IDENTIFY YOURSELF & DEPARTMENT เจ้าหน้าท่ีแสดงตัว (แนะนําตัว) 

1.3 REASON FOR THE STOP เจ้าหน้าท่ีบอกเหตุผลในการขอสอบถาม 

1.4 REASON FOR THE VIOLATION เจ้าหน้าท่ีพูดคุย (ระดับการใช้กําลัง) 

1.5 IS THERE ANY WEAPON IN THE CAR/BODY สอบถามอาวุธ ในรถ/ในร่างกาย 

1.6 IDENTIFICATION CARD (ID CARD) & OTHERS ขอดูบัตรประจําตัวประชาชน และเอกสารยืนยัน

ตัวตนอ่ืนๆ 

1.7 CHECK ดําเนินการตรวจสอบ 

1.8 DECISION AND CLOSE จบการซักถาม ขอบคุณ 

 2. OODA  Loop  –  แนวคิดพื้นฐาน สําหรับกลยุทธ์ในการตอบโต้เหตุการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OODA loop เป็นแบบจําลองการตัดสินใจ มีท่ีมาจากกระบวนการรบ งานธุรกิจ การบังคับใช้กฎหมาย 

และการต่อสู้ป้องกันตัว ถูกคิดค้นโดย นาวาอากาศเอก John Boyd นักบินขับไล่แห่งกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา

Decide 
การตัดสินใจ 

Orient 
การตีความ 

Observe 

การสังเกต 

Act 
การปฏิบัติ 



10 

เพื่อใช้ในการต่อสู้ทางอากาศ ซ่ึงเค้าสามารถเอาชนะข้าศึกได้ใน 40 วินาทีเสมอ โดยแบบจําลองน้ีถูกคิดค้นเพ่ือใช้  

ในการตัดสินใจในเวลาท่ีมีน้อยโดยมีรูปแบบตามลําดับของ OODA ดังน้ี 

การสังเกต (Observe: O) 

การสังเกต หรือการเก็บข้อมูล เป็นข้อมูลดิบท่ีมาจากผลการปฏิบัติในครั้งก่อน ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ 

ผลการปฏิบัติ ส่ิงแวดล้อม ผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ และข้อมูลภายนอกอ่ืน ๆ 

การตีความ (Orient: O) 

ข้อมูลดิบท่ีได้จากการสังเกตจะถูกกล่ันกรองต่อโดยใช้ปัจจัย ได้แก่ ความเช่ือ ประสบการณ์ ข้อมูล และ

วิธีการในการวิเคราะห์ เป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเป็นตัวกําหนดแนวทางให้มีความพร้อมในการตัดสินใจ

ในข้ันต่อไป 

การตัดสินใจ (Decide: D) 

โดยใช้การต้ังสมมติฐานล่วงหน้า และคิดวิธีการตอบสนองต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว หากนําไปใช้         

ในองค์กรใหญ่ ต้องมีแนวคิด ความเช่ือ หลักนิยม (Doctrine) อันเดียวกัน เพื่อการตัดสินใจท่ีสอดคล้อง และรวดเร็ว

ของส่วนรวม 

การปฏิบัติ (Act: A) 

เม่ือความคิดถูกส่งไปสู่การปฏิบัติ จะมีผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และส่ิงแวดล้อม

ในขณะน้ัน  

วิธีการคิดของ OODA loop ยกตัวอย่างเช่น มีคนร้ายชกใส่หน้าคุณ ทันทีท่ีเห็น น่ันแปลว่าคุณต้องเริ่ม 

OODA loop แล้ว ข้อสังเกตก็คือถ้าคนร้ายลงมือ (Act) แต่คุณเพิ่งจะเห็น (Observe) น่ันแปลว่าคุณตามหลัง

คนร้ายถึง 3 ข้ันตอน ซึ่งอาจจะแก้ปัญหาไม่ทัน และเราอาจโดนชกได้ โดยท่ัวไปแล้วจึงเป็นการยากมากท่ีจะตอบโต้

การลงมือของคนร้ายได้ทัน  

ข้ันตอนท่ีใช้เวลามากท่ีสุด คือข้ันตอนการตีความและข้ันตอนการตัดสินใจ ซ่ึงความสามารถในการตีความ 

(Orient) น้ัน มาจากการฝึกฝนและประสบการณ์ ย่ิงตีความบ่อยก็ย่ิงประมวลผลได้เร็ว เช่น นักมวยท่ีฝึกมา       

จนชํ่าชอง เห็นแค่การขยับไหล่ก็สามารถตีความได้ว่าอีกฝ่ายจะชกมาจากด้านไหน และเตรียมการป้องกัน            

ท่ีเหมาะสมได้รวดเร็วกว่าคนปกติ เป็นต้น ส่วนในข้ันตอนการตัดสินใจ (Decide) น้ันจะมีปัญหาอยู่ตรงท่ีว่าถ้าคุณ

เป็นนักศิลปะการต่อสู้ท่ีฝึกมาอย่างชํ่าชอง บางทีการท่ีคุณรู้เทคนิคเยอะ ๆ กลายเป็นการทําให้การตัดสินใจช้าลง 

เพราะมัวแต่เสียเวลาเลือกว่าจะใช้เทคนิคใดดี ทําให้ไม่ทันการและเสียเปรียบคนร้ายในการต่อสู้ 
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วิธีการทําให้ OODA loop ส้ันลงและใช้เวลาน้อยลงก็คือ ตัดข้ันตีความ (Orient) กับข้ันตัดสินใจ (Decide) 

ออกไป ให้เหลือแค่ข้ันมองเห็น (Observe) กับข้ันลงมือ (Act) กล่าวคือพอเห็นก็สามารถลงมือตอบโต้ได้ทันที โดย

สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเทคนิคการต่อสู้ท่ีสามารถใช้ป้องกันและตอบโต้ในยามคับขันได้ เริ่มจาก

เลือกเทคนิคการต่อสู้ออกมาก่อนโดยมีเง่ือนไขว่าเทคนิคน้ันจะต้อง 

2.1 เรียบง่ายไม่ซับซ้อน เพราะความซับซ้อนทําให้ใช้เวลามากและช้าเกินไปสําหรับสถานการณ์จริง 

2.2 ต้องไม่ดัดแปลงมาก เพราะถ้าต้องมาน่ังตัดสินใจว่าชกมาแบบน้ีต้องรับแบบไหน จะทําให้เสียเวลา    

ในการตีความ (Orient) และตัดสินใจ (Decide) ทําให้ช้าเกินไปในสถานการณ์จริง 

2.3 สามารถโจมตีต่อเน่ืองได้จากเทคนิคน้ัน เพราะการลงมือท่ีรวดเร็วและต่อเน่ืองจะทําให้อีกฝ่ายตกอยู่

ในข้ันตีความ (Orient) กับตัดสินใจ (Decide) ซํ้าไปซํ้ามา แต่ไม่ได้ลงมือ (Act) ทําให้เกิดอาการตัวแข็ง (Freeze) 

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคนร้ายมืออาชีพส่วนมากทํากับเหย่ือ ในทางตรงข้ามเราจึงควรนําจุดน้ีมาใช้ประโยชน์เช่นกัน 

 หลังจากเลือกมาได้แล้วก็นําเทคนิคน้ันมาฝึกซํ้า ๆ แบบใช้พลังและความเร็วเต็มท่ีจนเป็นสัญชาตญาณ 

จะทําให้สามารถ “ลัดข้ันตอน” ของ OODA loop และสามารถตอบโต้กลับได้อย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง 

 3. target discrimination การแยกแยะบุคคลเป้าหมาย 

3.1. ท้ังตัว เพื่อแยกแยะว่าเป็นใคร พรรคพวกหรือคนร้าย เขาสวมใส่เส้ือผ้าอะไร มีอะไรผิดปกติหรือไม่ 

เพ่ือมองหาส่ิงบ่งช้ีของตํารวจ 

3.2. มือท้ังสองข้าง ในมือถืออะไรอยู่ เป็นอาวุธหรือไม่ และจะเป็นอันตรายกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจหรือไม่ 

3.3. รอบเอว หากไม่ถืออาวุธอยู่อย่างชัดเจน จุดอ่ืนท่ีต้องมองหาอาวุธ คือ ท่ีรอบเอว (ด้านหน้า ด้านข้าง 

และด้านหลัง) นอกจากน้ียังเป็นจุดท่ีมองหาส่ิงบ่งช้ีท่ีเป็นไปได้ของตํารวจอีกด้วย 

3.4. บริเวณรอบตัว คือ ส่ิงท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวบุคคลท่ีรับรู้ได้ว่าเป็นอันตราย เช่น อาวุธท่ีใกล้ ๆ บนท่ีน่ัง      

บนพ้ืน บนโต๊ะ เป็นต้น 

3.5. อากัปกิริยา มีการเคล่ือนไหวอย่างลับ ๆ ล่อ ๆ ไปท่ีอาวุธ หรืออะไรก็ตามท่ีสามารถใช้เป็นอาวุธได้ 

เพ่ือทําร้ายเจ้าหน้าท่ีตํารวจ หรือคนอ่ืนหรือไม่ ในมือบุคคลน้ันซุกซ่อนอะไรอยู่ในเส้ือผ้า ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีจะต้อง

ตระหนักถึงพฤติกรรมอันหลากหลาย ท่ีแฝงไว้ด้วยความมุ่งร้าย และการรุกราน การแสดงสีหน้า การแสดงออกด้วย

ท่าทาง นํ้าเสียง การหายใจ  

 4. หลักการตัดสินใจใช้อาวุธ (immediate/impedance) 

4.1  Immediate ต้องทํา ณ ขณะน้ัน จําเป็นต้องทํา ไม่มีทางอ่ืนอีกแล้ว  

4.2  Impedance ยังไม่จําเป็นต้องทํา ณ ขณะน้ัน สามารถรอได้ยังมีทางเลือกอ่ืนให้เลือก 
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 5.  ข้อพิจารณาหลังจากการยิง 4 C 

5.1  Combat Breathing  การหายใจแบบ การต่อสู้/ ประจัญบาน 

5.2  Cover  การคุ้มกัน/การซ่อนตัว ระยะห่าง  การเคล่ือนไหว 

5.3  Condition  สภาพอาวุธของเรา และตัวของเรา ผู้ต้องหา และคู่หู  

5.4  Communication  การส่ือสาร 

 6. กฎ new hall กฎความปลอดภัยการเผชิญเหตุของตํารวจ 

 N - Never Approach Until All Perpetrators are in Plain Sight. อย่ารีบร้อนแสดงตัว 

 E - Evaluate the Nature of the Offense & Danger. ประเมินอันตราย 

 W - Wait for Backup. รอกําลังสนับสนุน 

 H - Have Plan for Dealing with Violent Response. มีแผนในใจเสมอ 

 A - Always Maintain the Advantage One – On One Confrontation. หลีกเล่ียงประจัญบานตัวต่อตัว 

 L - Look for the Unusual. หาส่ิงผิดปกติ 

 L – Leave the Scene safer More Advantage. ถ้าไม่คุ้มค่าอย่าเส่ียงดีกว่า 

 7.  การว่ิงไล่ตาม (Foot Pursuit) 

7.1 การถืออาวุธ - ควรให้อาวุธช้ีไปในทิศทางท่ีปลอดภัย  

7.2 เมื่อใดท่ีมีอาวุธอยู่ในมือ วินัยในการควบคุมปากกระบอกปืน และน้ิวท่ีใช้เหน่ียวไกปืนน้ันสําคัญอย่างย่ิง  

7.3 หากไม่สงสัยว่าผู้ต้องหาจะมีอาวุธ น่าจะเป็นการปลอดภัยกว่าสําหรับตํารวจท่ีจะว่ิงโดยเก็บอาวุธ   

ของตนไว้ในซองปืน  

7.4 เจ้าหน้าท่ีตํารวจไม่ควรท่ีจะว่ิงไล่ใคร ๆ โดยไม่รู้อะไรเลย โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือต้องว่ิงอ้อมมุมอาคาร

ต่าง ๆ  

 8. การใช้หลักกฎหมาย ประกอบการปฏิบัติหน้าท่ี 

8.1 ประมวลกฎหมายอาญา  

 มาตรา 67 ผู้ใดกระทําความผิด “ด้วยความจําเป็น”  

  (1) เพราะอยู่ในท่ีบังคับ หรือภายใต้อํานาจซึ่งไม่สามารถหลีกเล่ียงหรือขัดขืนได้ หรือ 

  (2) เพราะเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนพ้นจากภยันตรายท่ีใกล้จะถึงและไม่สามารถ

หลีกเล่ียงให้พ้น โดยวิธีอ่ืนใดได้ เม่ือภยันตรายน้ันตนมิได้ก่อให้เกิดข้ึนเพราะความผิดของตน 

  ถ้าการกระทําน้ันไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้น้ันไม่ต้องรับโทษ 
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  มาตรา 68 ผู้ใดจําต้องกระทําการใดเพ่ือป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อ่ืนให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจาก

การประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายท่ีใกล้จะถึง ถ้าได้กระทําพอสมควรแก่เหตุ การกระทําน้ัน

เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้น้ันไม่มีความผิด 

  มาตรา 69 ในกรณีท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 67 และมาตรา 68 น้ัน ถ้าผู้กระทําได้กระทําไป         

เกินสมควรแก่เหตุ หรือเกินกว่ากรณีแห่งความจําเป็น หรือเกินกว่ากรณีแห่งการจําต้องกระทําเพื่อป้องกัน ศาลจะ

ลงโทษน้อยกว่าท่ีกฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดน้ันเพียงใดก็ได้ แต่ถ้าการกระทําน้ันเกิดข้ึนจากความต่ืนเต้น 

ความตกใจ หรือความกลัว ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทําก็ได้  

 8.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   

 มาตรา 83 (วรรคท้าย) ถ้าบุคคลซ่ึงจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือ

พยายามจะหลบหนี ผู้ทําการจับมีอํานาจใช้วิธีหรือการป้องกันท้ังหลายเท่าท่ีเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเร่ือง      

ในการจับน้ัน 

2. อุปกรณ์การฝึก 

2.1 คู่มือตํารวจ 

2.2 ชาร์ต 

2.3 power point 

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐาน  

3.2 อธิบาย  

3.3 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

5.2 ผู้เรียนสามารถซักถามและตอบคําถามได้ 

5.3 ทบทวนความเข้าใจและซักถามปัญหา 
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หัวข้อท่ี 3 ระดับการใช้กําลังของเจ้าหน้าท่ีและอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการปฏิบัติหน้าที่ 

1. รายละเอียดของการฝึก 

เจ้าหน้าท่ีตํารวจในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย ซ่ึงสามารถใช้กําลังและอาวุธในการเข้าระงับเหตุหรือคล่ีคลาย

สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนให้ยุติลงโดยเร็ว แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ตามอําเภอใจ จะต้องรู้ตัวเองว่าจะใช้ได้เม่ือใด       

มีความจําเป็น และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายหรือไม่ ดังน้ันเพ่ือให้การใช้กําลังของเจ้าหน้าท่ีตํารวจอยู่ภายใต้

กรอบของกฎหมายและหลักมนุษยธรรม จึงต้องมีแนวทางเป็นหลักในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อเรียงลําดับข้ันตอน

ความคิดให้ถ่ีถ้วนก่อนตัดสินใจใช้กําลัง ก่อนจะพลาดพล้ังถูกดําเนินคดีอาญาหรือสอบสวนทางวินัย ซึ่งแนวทางการ

ใช้กําลังท่ีว่าน้ันจะต้องง่ายแก่การเข้าใจ เป็นไปตามหลักเหตุผล เมื่อฝึกปฏิบัติจนเคยชินก็จะช่วยให้การปฏิบัติ

เป็นไปโดยสัญชาตญาณ เพราะแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวได้ถูกเขียนข้ึนจากสามัญสํานึกของมนุษย์เม่ือเผชิญ

เหตุการณ์คับขัน เพ่ือบังคับการตัดสินใจ “คิดก่อนทํา” เน่ืองจากเก่ียวกับความเป็นความตาย และสามารถขยายผล

ให้เหตุการณ์น้ันรุนแรงข้ึนได้ 

 ความหมาย 

 ระดับการใช้กําลัง หมายถึง แนวความคิดหรือกรอบปฏิบัติเก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการใช้กําลังและอาวุธ

ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการริเริ่มใช้กําลังหรืออาวุธให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์       

กรอบของกฎหมาย และผลสัมฤทธ์ิในการควบคุมเหตุการณ์ 

 ระดับการใช้กําลังมี ลักษณะเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติท่ีมีความยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนไปได้ตาม

สถานการณ์ 

 ความสําคัญ 

1. เจ้าหน้าท่ีตํารวจมีความจําเป็นในการใช้กําลังหรืออาวุธให้พอสมควรแก่เหตุ ภายใต้กรอบของกฎหมาย

ไม่ให้รุนแรงเกินกว่าเหตุ เพราะอาจถูกดําเนินคดีท้ังทางแพ่ง อาญา และวินัย ตลอดจนทําให้เสียภาพพจน์เกิดเป็น

เง่ือนไขให้ประชาชนเกลียดชังตํารวจ 

2. การใช้กําลังของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ หากไม่ถูกต้องตามแนวคิดในการแก้ไขปัญหา อาจทําให้เกิดเหตุการณ์

รุนแรง ทําให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจ เหย่ือหรือประชาชนเสียชีวิต บาดเจ็บโดยไม่จําเป็น 

3. การเข้าจัดการกับเหตุการณ์คับขันต่าง ๆ เช่น คนร้ายจ้ีตัวประกันเพ่ือหลบหนีน้ัน หากเจ้าหน้าท่ีตํารวจ

ริเริ่มใช้กําลังรุนแรงทันที เช่น ใช้อาวุธปืนยิงทันทีอาจทําให้การแก้ปัญหายากข้ึน 
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 หลักพ้ืนฐาน 

 เจ้าหน้าท่ีตํารวจต้องแสดงตนก่อนการใช้อาวุธ และต้องแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าว่าจะมีการใช้อาวุธ   

เว้นแต่ การดําเนินการดังกล่าวอาจทําให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจหรือบุคคลอ่ืนเส่ียงท่ีจะได้รับอันตรายแก่ชีวิตหรือ         

แก่ร่างกาย หรือเป็นท่ีชัดเจนว่าไม่มีความเหมาะสมหรือจําเป็นท่ีต้องดําเนินการดังกล่าวในสถานการณ์เช่นน้ัน 

 ระดับการใช้กําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 

 การใช้กําลังหรืออาวุธของเจ้าหน้าท่ีตํารวจให้เป็นไปตามสถานการณ์และพฤติการณ์ของคนร้ายและ

สภาพแวดล้อมจากเบาไปหาหนัก ซ่ึงสามารถแบ่งข้ันตอนการตัดสินใจไว้ในการใช้กําลัง เป็น 6 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับท่ี 1 การปรากฏตัวของตํารวจ เมื่อตํารวจไปถึงท่ีเกิดเหตุผู้ท่ีจะกระทําผิดบางราย ก็อาจจะ

ล้มเลิกการทําผิด หรืออาจให้ความร่วมมือด้วยดีโดยไม่ต้องออกคําส่ัง เช่น การจอดรถในท่ีห้ามจอด การลักลอบ

เรี่ยไร การทะเลาะวิวาท ถ้าคนร้ายยังไม่หยุด ให้ตํารวจใช้กําลังระดับต่อไป 

 ระดับท่ี 2 การใช้คําส่ังด้วยวาจา ตํารวจใช้คําพูดส่ังคนร้ายให้ยอมเลิกการกระทําท่ีเป็นความผิด หรือ

การทําร้าย หากยอมปฏิบัติตามคําส่ังต้องไม่ใช้กําลัง ถ้าไม่ยอมปฏิบัติตามคําส่ัง ให้ใช้กําลังในระดับเหมาะสม 

 ระดับท่ี 3 การใช้เทคนิคการควบคุมด้วยกายภาพ เม่ือคนร้ายไม่ปฏิบัติตามคําส่ังด้วยวาจาแต่แรก 

ตํารวจอาจใช้เทคนิคการควบคุมตัวด้วยมือเปล่า หรือการกดจุด ถ้าหากขัดขืนไม่ยินยอมให้ใช้กําลังในระดับ          

ท่ีเหมาะสมต่อไป 

 ระดับท่ี 4 การใช้เทคนิคตอบโต้อย่างรุนแรง คนร้ายไม่ปฏิบัติตามคําส่ังและเข้าโจมตีทําร้ายตํารวจ   

แต่ไม่ใช้อาวุธ ให้ป้องกันตนเองได้โดยไม่ใช้อาวุธเช่นกัน คือ การชก การเตะ การทุ่ม การทําให้หมดสติ หรือการใช้

สารทําให้เกิดอาการระคายเคือง 

 ระดับท่ี 5 การใช้อาวุธท่ีไม่ถึงตาย คนร้ายใช้อาวุธและอาจทําอันตรายข้ันบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และ  

ไม่หยุดการกระทําหลังจากถูกแจ้งเตือน ให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจพิจารณาตอบโต้ได้ท้ังไม่ใช้อาวุธและใช้อาวุธท่ีไม่ถึงตาย 

ได้แก่ การใช้กระบอง เครื่องช็อตไฟฟ้า กระสุนยาง ปืนยิงตาข่าย ไม้ง่าม กระสุนยาง โล่กันกระสุน หากพิจารณา

แล้วเห็นว่าไม่สามารถหยุดหรือควบคุมคนร้ายได้ให้ใช้กําลังข้ันต่อไป 

 ระดับท่ี 6 การใช้กําลังข้ันเด็ดขาดหรือการใช้อาวุธปืน คนร้ายใช้อาวุธทําอันตรายเจ้าหน้าท่ีตํารวจ

หรือบุคคลอ่ืนท่ีเส่ียงต่อการได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือเสียชีวิต และไม่หยุดการกระทําหลังจากถูกแจ้งเตือน 

เจ้าหน้าท่ีตํารวจไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีอ่ืนเพ่ือหยุดย้ังภยันตรายท่ีกําลังจะเกิดข้ึนภายในเวลาอันจํากัด ให้ใช้

อาวุธปืนยิงเพ่ือหยุดย้ังการกระทําของคนร้าย 
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 ส่ิงจําเป็นท่ีควรคํานึงถึงว่าระดับการใช้กําลังของเจ้าหน้าท่ีตํารวจน้ัน ยึดหลักกฎหมายเรื่องการป้องกัน   

เป็นเหตุผลในการตัดสินใจ เน่ืองจากเป็นการป้องกันตัวเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติเอง หรือผู้อ่ืนให้พ้นจากภยันตราย         

ซึ่งเกิดจากการกระทําท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และภยันตรายน้ันใกล้จะถึง และได้กระทําไปพอสมควรแก่เหตุ ซึ่งใน      

การตัดสินใจจะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของอาวุธ ปฏิกิริยา และจํานวนคนร้าย และส่ิงท่ีสําคัญคํานึงถึงอาวุธ

ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีมีใช้อยู่ในขณะน้ันด้วย เป็นเครื่องบ่งช้ีชัดว่าจะใช้กําลังในระดับใด และต้องไม่เกินกว่าเหตุด้วย 

โดยมิต้องเร่ิมต้นในระดับท่ี 1 เสมอไป อาจจะเริ่มท่ีระดับใดก็ได้ แล้วแต่ในสถานการณ์ท่ีกล่าวมาข้างต้น คือ อาวุธ 

ปฏิกิริยา จํานวนคนร้าย และอาวุธของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีใช้อยู่ในขณะน้ัน และในทางกลับกันระดับการใช้กําลังอาจลดลง

ตามลักษณะของความรุนแรงของคนร้ายในเร่ืองอาวุธ ปฏิกิริยา จํานวนคนร้าย และอาวุธของเจ้าหน้าท่ี 

 อุปกรณ์ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจในการปฏิบัติหน้าที่  
 1. เข็มขัดยุทธวิธี ประกอบอุปกรณ์ดังต่อไปน้ี   

 - ทางด้านมือถนัดของเจ้าหน้าท่ี ได้แก่ กุญแจมือ, ซองปืนและอาวุธปืน  

 - ทางด้านซ้ายมือของเจ้าหน้าท่ี ได้แก่ ไฟฉาย, ซองแม็กกาซีน, ซองกระบองและกระบองยืดขยาย, 

วิทยุ, สเปรย์พริกไทย รายละเอียดตามรูปท่ี 3.1 - 3.5 

 

 

 

 

 

       

          รูป 3.1                                      รูป 3.2 

 

 

 

 

 

        รูป 3.3                                    รูป 3.4                                   รูป 3.5 
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 - อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีอยู่บนเข็มขัดยุทธวิธี สามารถเปล่ียนแปลงตําแหน่งได้ตามความเหมาะสม

แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคล แต่ให้สามารถรู้ว่าอุปกรณ์อยู่ตรงบริเวณไหน  

 - ให้จดจําตําแหน่งของอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่าอยู่ตรงไหน เพื่อสามารถหยิบใช้ได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้อง

ละสายตามาดูท่ีอุปกรณ์   

 ข้อควรระวัง ด้านหลังของเข็มขัดยุทธวิธี ไม่ควรใส่อุปกรณ์ใด ๆ ไว้ เน่ืองจากบริเวณด้านหลัง      

ของคนเราจะตรงกับกระดูกสันหลัง ถ้าใส่อุปกรณ์ไว้ด้านหลังเม่ือเกิดอุบัติเหตุล้มลงอาจทําให้กระดูกสันหลังได้รับ

บาดเจ็บได้  

 วิธีการฝึก 

 - ยืนในท่าเตรียมพร้อม มือท้ังสองข้างอยู่ทางด้านหน้าในลักษณะพร้อมใช้อุปกรณ์ สายตา    

มองตรงไปด้านหน้า หรือมองผู้ต้องสงสัย 

 - ให้นักเรียนจดจําอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีอยู่บริเวณเอวของนักเรียน 

 - ให้ครูฝึกออกคําส่ังให้นักเรียนหยิบอุปกรณ์ออกมา เช่น ครูฝึก ออกคําส่ังว่า “ปืน” นักเรียน

เมื่อได้ยินคําส่ังแล้ว ให้หยิบปืนออกมาจากซองปืนในท่าเตรียมใช้อาวุธ นักเรียนต้องชักอาวุธปืนออกมาให้รวดเร็ว 

ต่อมา ครูฝึกออกคําส่ัง “เก็บเข้าท่ี” ให้นักเรียนเก็บอาวุธปืนเข้าซองปืนให้รวดเร็ว จากน้ันครูฝึกก็ออกคําส่ัง        

ในอุปกรณ์ต่อไป นักเรียนก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับการหยิบอาวุธปืน แล้วเก็บอุปกรณ์เข้าท่ีอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน   

ข้อสําคัญ สายตาของนักเรียนต้องมองผู้ต้องสงสัยตลอดเวลา ห้ามละสายตามามองท่ีอุปกรณ์เด็ดขาด 

 2. อุปกรณ์ประจํารถ (ไม้ง่าม, กระสุนยาง, โล่กันกระสุน) 

2. อุปกรณ์การฝึก 

2.1 คู่มือตํารวจ 

2.2 ชาร์ต 

2.3 power point 

2.4 เข็มขัดยุทธวิธี พร้อมอุปกรณ์ 

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐาน  

3.2 ครูฝึกสาธิตให้นักเรียนดูก่อน 

3.3 ให้นักเรียนฝึกการปฏิบัติ 

3.4 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม - ปลูกฝัง 
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4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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หัวข้อท่ี 4 การยืนเผชิญเหตุและการเผชิญหน้า – คุ้มกัน 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 1. การยืนเผชิญเหตุ (Ready Stance) เป็นการยืนในลักษณะท่าเตรียมพร้อม เมื่อตํารวจต้องเผชิญหน้า     

อยู่กับบุคคลต้องสงสัยในสถานการณ์ต่าง ๆ ในเบ้ืองต้นเรายังไม่ทราบว่าบุคคลต้องสงสัยดังกล่าวน้ันเป็นคนดี     

หรือคนร้าย ดังน้ัน เพ่ือความปลอดภัยตํารวจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน และไม่ประมาท

โดยเด็ดขาด เพราะบุคคลต้องสงสัยอาจจะกลายเป็นคนร้าย ต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีหรือว่ิงหลบหนี เราจึง

ต้องพร้อมท่ีจะต่อสู้ป้องกันตัวหรือว่ิงไล่ติดตามจับกุมคนร้าย การยืนท่าเตรียมพร้อม จึงเป็น  ท่าพ้ืนฐานท่ีสําคัญของ

ท่าต่าง ๆ ในยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุม และในยุทธวิธีการต่อสู้ป้องกันตัวด้วย โดยมีหลักปฏิบัติดังน้ี  

  1.1. ยืนในลักษณะลําตัวตรง เท้าท้ังสองข้างห่างกันประมาณ 1 ช่วงไหล่ ย่อเข่าท้ังสองข้างเล็กน้อย      

เพ่ือเตรียมพร้อมในการเคล่ือนไหวตัวอย่างคล่องแคล่ว   

  1.2. มือท้ังสองข้างอยู่ด้านหน้าโดยวางไว้ท่ีบริเวณแนวเข็มขัด มือท้ังสองข้างจะประสานกันหรือไม่ก็ได้ 

ท้ังน้ี เพื่อสําหรับการใช้มือและแขนได้อย่างรวดเร็ว ในการต่อสู้ป้องกันตัว การจับกุม การใช้อาวุธปืนท่ีพกอยู่บริเวณ

เอว หรือการหยิบใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและจําเป็น  

  1.3. ยืนหันหน้าเข้าหาบุคคลต้องสงสัย ในระยะห่างประมาณ 2 ช่วงแขน เพ่ือให้มีระยะห่างเพียงพอท่ีจะ

หลบหลีกป้องกันตัวจากการจู่โจมของบุคคลต้องสงสัย หรือเข้าทําการจับกุมเมื่อบุคคลต้องสงสัยพยายามหลบหนี  

  1.4. สายตาจับจ้องอยู่ท่ีบุคคลต้องสงสัยตลอดเวลาเพ่ือสังเกตมือของผู้ต้องสงสัย สีหน้า แววตา 

อากัปกิริยา ท่าที และการโต้ตอบว่าจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อคําส่ัง และการปฏิบัติหน้าท่ีของตํารวจอย่างไร ท้ังน้ี 

เพ่ือจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ันอย่างเหมาะสมรายละเอียด 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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1.5. ท่ายืนมือระดับอก  (FI Stance ) ( Empty hand low-ready )  

 

 

 

 

 

 

 2. การเผชิญหน้า - คุ้มกัน (CONTACT - COVER) หมายถึง หลักการทางยุทธวิธีตํารวจท่ีกําหนดบทบาท 

และหน้าท่ีของตํารวจ 2 ฝ่าย หรือ 2 คน ท่ีเป็นคู่ตรวจ ในการเข้าเผชิญหน้ากับคนร้าย โดยแยกหน้าท่ีได้ดังต่อไปน้ี  

  ก. ตํารวจผู้เผชิญหน้า (CONTACT OFFICER) คือ ตํารวจผู้ท่ีรับผิดชอบในการเข้าไปเผชิญหน้ากับคนร้าย

เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ เช่น การสอบถาม การตรวจค้นจับกุม และเป็นผู้ออกคําส่ังบังคับหรือส่ังให้คนร้ายทําตาม  

  ข. ตํารวจผู้คุ้มกัน (COVER OFFICER) คือ ตํารวจผู้ซ่ึงรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ตํารวจ  

ผู้เผชิญหน้า โดยจะคอยเฝ้าดูอาการกิริยาของคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัยตลอดเวลา เฝ้าฟังวิทยุ การพูดวิทยุ เฝ้าดู

เก่ียวกับพยานวัตถุต่าง ๆ ในตัวผู้ต้องสงสัย และมีหน้าท่ีในการป้องกันยับย้ังการหลบหนีหรือการโจมตีของคนร้าย 

และการสังเกตพ้ืนท่ีโดยรอบตนเองในระยะ 360 องศา  

 3. ความสําคัญ   

  เป็นหลักการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ในขณะเข้าเผชิญหน้ากับผู้ต้องสงสัยหรือคนร้าย

ในรูปแบบต่าง ๆ โดยส่วนมากใช้กับตํารวจท่ีเป็นคู่ตรวจ จํานวน 2 คน  

4. หลักการพ้ืนฐาน  

  4.1. เม่ือตํารวจจะเข้าเผชิญหน้ากับคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัย ให้ตํารวจเริ่มตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้เผชิญหน้า 

และใครจะเป็นผู้คุ้มกัน   

  4.2. ในการเข้าเผชิญหน้ากับผู้ต้องสงสัย ให้ตํารวจผู้เผชิญหน้าเป็นผู้ออกคําส่ังให้ผู้ต้องสงสัยหยุดและ    

เร่ิมปฏิบัติตามภารกิจ เช่น การสอบถาม โดยตํารวจผู้เผชิญเหตุต้องยืนอยู่ห่างจากผู้ต้องสงสัยประมาณ 2 ช่วงแขน   

โดยยืนเย้ืองกับผู้ต้องสงสัยทางด้านซ้ายหรือด้านขวาเล็กน้อย (รูป 4.7)  

  4.3. ตํารวจผู้คุ้มกันต้องยืนระยะห่างเพียงพอท่ีผู้ต้องสงสัยจะไม่สามารถเข้าแย่งปืนได้ โดยระยะห่าง    

แบบหลักการระยะปลอดภัย และยืนทํามุมในลักษณะตัววี แต่ไม่เกินตัวแอล (ห้ามยืนในลักษณะตัวไอเด็ดขาด)     

กับตํารวจผู้เผชิญหน้า หากเป็นคนร้ายสําคัญตํารวจผู้คุ้มกันอาจต้องยกปืนข้ึนเล็งไปทางคนร้าย ส่วนตํารวจผู้เผชิญหน้า
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ไม่ต้องชักอาวุธปืนออกจากซองแต่อย่างใด ส่วนการเข้าหาคนร้ายน้ันให้เดินเย้ืองกับคนร้าย โดยอย่าหันด้านท่ีพก

อาวุธปืนเข้าใกล้คนร้าย (รูป 4.8) 

4.4 ในกรณีท่ีคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัยขัดขืนต่อสู้ ตํารวจผู้เผชิญหน้าจะต้องถอยหลังหรือเคล่ือนท่ีออก     

ให้ห่างจากตัวผู้ต้องสงสัยหรือคนร้ายทันที โดยถอยหลังมาตามทิศทางท่ีเข้าไปเพ่ือจะได้ไม่ขวางแนววิถีกระสุน หรือ

ขัดขวางการใช้อาวุธปืนของตํารวจผู้คุ้มกัน (รูป 4.9) 

 

 

 

 

 

         รูป 4.7                                      รูป 4.8                                      รูป 4.9 

 หมายเหตุ   

  - เม่ือตํารวจผู้เผชิญหน้าเข้าไปปฏิบัติหน้าท่ีและเปล่ียนมุมไป เช่น เข้าค้นทางขวาแล้วเปล่ียนมาค้น

ทางซ้ายให้ผู้คุ้มกันยืนหาตําแหน่งใหม่ท่ีเหมาะสมตามหลักแนวการยิงเพื่อมิให้อยู่ในแนววิถีกระสุน  

  - สําหรับตําแหน่งตํารวจผู้เผชิญหน้า และผู้คุ้มกัน สามารถสับเปล่ียนตําแหน่งระหว่างกันได้ตาม      

ความเหมาะสม เช่น ตํารวจผู้ทําหน้าท่ีผู้เผชิญหน้ามาทําหน้าท่ีผู้คุ้มกัน ส่วนตํารวจท่ีทําหน้าท่ีผู้คุ้มกันมาทําหน้าท่ี    

ผู้เผชิญหน้าก็ได้ ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

5. องค์ประกอบ วิธีการเข้าหาผู้ต้องสงสัย (เผชิญหน้า - คุ้มกัน) 

• ตําแหน่งท่ีได้เปรียบ (POA) 

• ตําแหน่งท่ีเสียเปรียบ (POD)  

• การส่ือสารระหว่าง เจ้าหน้าท่ี - บุคคลท่ีเข้าหา  

• การดูตําแหน่ง พ้ืนท่ี สถานท่ี ท่ีกําบัง  
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2. อุปกรณ์การฝึก 

2.1 คู่มือตํารวจ 

2.2 ชาร์ต 

2.3 power point 

2.4 เข็มขัดยุทธวิธี พร้อมอุปกรณ์ 

2.5 มีดยาง ปืนยาง 

2.6 ผู้แสดง (ครู หรือนักเรียน) 

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพ้ืนฐาน  

3.2 ครูฝึกเขียนบนกระดานไวท์บอร์ด อธิบายเก่ียวกับการยืนของตํารวจคู่ตรวจ เป็นรูปตัววี ตัวแอล และในลักษณะ

ตัวไอ และอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงการปฏิบัติ 

3.3 ให้ครูฝึกสาธิตการปฏิบัติให้นักเรียนดู 

3.4 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติโดยท่ีครูฝึกเป็นคนร้ายแล้วเดินเข้ามาหานักเรียนให้เป็นรูปตัวไอ แล้วให้นักเรียน

ปรับเปล่ียนทิศทางการยืนเป็นรูปตัววี หรือตัวแอล 

3.5 เม่ือนักเรียนสามารถเข้าใจการปฏิบัติได้แล้ว ให้ครูฝึกเพิ่มสถานการณ์ โดยให้นักเรียนยืนหันหลังเป็นรูป   

ตัวไอ ห่างกันประมาณ 4 เมตร ครูฝึกจะถืออาวุธมีด หรือปืนพก หรืออาจไม่ได้ถืออาวุธ แล้วเดินเข้าหานักเรียน 

จากน้ันก็บอกให้นักเรียน หันหลังกลับมา ถ้านักเรียนคนใดคนหน่ึงเห็นครูฝึกพกอาวุธ ให้ตะโกนให้คู่ตรวจอีกคน

ทราบด้วยเสียงดังฟังชัด แล้วปรับเปล่ียนทิศทางการยืนมาเป็นรูปตัววี หรือตัวแอล 

3.6 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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หัวข้อท่ี 5 การตรวจค้นตัวบุคคล 

1. รายละเอียดของการฝึก 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

 มาตรา 93 ห้ามมิให้ทําการค้นบุคคลใดในท่ีสาธารณสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจเป็น   

ผู้ค้นในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลน้ันมีส่ิงของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทําความผิด หรือซึ่งได้มา

โดยการกระทําความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด 

การตรวจค้นบุคคล 

 ท่าท่ี 1 การตรวจค้นบุคคลในท่ายืน  

  ข้ันตอนท่ี 1 ให้ตํารวจผู้ทําหน้าท่ีผู้เผชิญหน้าเป็นผู้ตรวจค้น ส่วนตํารวจผู้คุ้มกันยืนอยู่เฉียงไป  

ทางด้านหลัง ทํามุมเป็นรูปตัววีแต่ไม่เกินตัวแอล กับตํารวจผู้เผชิญหน้า จากน้ันตํารวจผู้เผชิญหน้าออกคําส่ังให้      

ผู้ต้องสงสัยหยุดแล้วชูมือท้ังสองข้างไว้เหนือศีรษะ หมุนตัวหันไปด้านหลังอย่างช้า ๆ แล้วนํามือประสานกันไว้    

เหนือศีรษะหันฝ่ามือหงายข้ึนด้านบน แล้วเอาหลังมือวางไว้บนศีรษะ กางขาออกกว้างๆ (รูป 5.1)  

  ข้ันตอนท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้เผชิญหน้า เดินเข้าหาผู้ต้องสงสัยทางด้านหลัง กรณีตํารวจ         

ผู้เผชิญหน้าอยู่เย้ืองไปทางด้านขวาของผู้ต้องสงสัย ให้เดินเข้าทางด้านขวาของผู้ต้องสงสัยใช้เท้าซ้ายเก่ียวเท้าขวา

ของผู้ต้องสงสัยไว้ แล้วใช้มือซ้ายจับมือท้ังสองข้างของผู้ต้องสงสัยไว้ แขนเหยียดตรง จากน้ันใช้มือขวาค้นตัวต้ังแต่

ระดับเอวถึงศีรษะ เมื่อจะค้นช่วงล่างออกคําส่ังให้ผู้ต้องสงสัยย่อตัวลง แล้วใช้มือขวาค้นต้ังแต่เอวลงไปจนถึง    

ปลายเท้าของผู้ต้องสงสัย (รูป 5.2)  

  ข้ันตอนท่ี 3 กรณีต้องการค้นอีกด้านของผู้ต้องสงสัย ให้ผู้ตรวจค้นทําสลับข้างมือและเท้ากับ    

อีกด้านหน่ึง ส่วนตํารวจผู้คุ้มกันก็เปล่ียนตําแหน่งไปยืนคุ้มกันอีกด้านหน่ึงโดยทํามุมเป็นรูปตัววีแต่ไม่เกินตัวแอล 

เช่นกัน (รูป 5.3) 
 

 
 

 

 

 

 รูป 5.1                                     รูป 5.2                                     รูป 5.3 
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 หมายเหตุ   

  - ในการตรวจค้นบุคคลในท่ายืนน้ัน ไม่ควรให้ผู้ต้องสงสัยยืนหันหน้ายันกําแพงในลักษณะท่ีไม่เสีย    

การทรงตัว เพราะทําให้ผู้ต้องสงสัยมีหลัก และอาจหันกลับมาใช้ศอกทําร้ายผู้ตรวจค้นได้  

 ท่าที่ 2 การตรวจค้นบุคคลในท่าคุกเข่ามือประสานท่ีศีรษะ  

   ข้ันตอนท่ี 1 ให้ตํารวจผู้ทําหน้าท่ีผู้เผชิญหน้าเป็นผู้ตรวจค้น ส่วนตํารวจผู้คุ้มกันยืนอยู่เฉียงไปทาง

ด้านหลัง ทํามุมเป็นรูปตัววีแต่ไม่เกินตัวแอล กับตํารวจผู้เผชิญหน้า ตํารวจผู้เผชิญหน้าออกคําส่ังให้ผู้ต้องสงสัยชูมือ

ท้ังสองข้างข้ึนเหนือศีรษะ หมุนตัวหันไปด้านหลังช้า ๆ แล้วน่ังคุกเข่าลง นํามือท้ังสองข้างประสานกันไว้ หันฝ่ามือ

หงายข้ึนด้านบน นําหลังมือมาวางไว้บนศีรษะ จากน้ันส่ังให้นําเท้าไขว้ทับกันไว้ (รูป 5.4)   

  ข้ันตอนท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้เผชิญหน้า เดินเข้าหาผู้ต้องสงสัยทางด้านหลัง กรณีตํารวจ         

ผู้เผชิญหน้าอยู่เย้ืองไปทางด้านขวาของผู้ต้องสงสัย ให้เดินเข้าทางด้านขวาของผู้ต้องสงสัย ใช้มือซ้ายจับมือท้ัง    

สองข้างของผู้ต้องสงสัยไว้ แขนเหยียดตรง จากน้ันใช้มือขวาค้นบริเวณลําตัวต้ังแต่ระดับเอวถึงศีรษะ และจากเอว  

ไปถึงปลายเท้า (รูป 5.5)  

  ข้ันตอนท่ี 3 กรณีต้องการค้นอีกด้านของผู้ต้องสงสัย ให้ผู้ตรวจค้นเปล่ียนมือสลับข้างกัน       

ส่วนตํารวจผู้คุ้มกันก็เปล่ียนตําแหน่งไปยืนคุ้มกันอีกด้านหน่ึง โดยทํามุมเป็นรูปตัววี แต่ไม่เกินตัวแอลเช่นกัน (รูป 5.6) 

 

 

 

 

 

รูป 5.4                                    รูป 5.5                                    รูป 5.6 

 ท่าที่ 3 การตรวจค้นบุคคลในท่านอนควํ่าหน้า  

   ข้ันตอนท่ี 1 ให้ตํารวจผู้ทําหน้าท่ีเผชิญหน้าเป็นผู้ตรวจค้น ส่วนตํารวจผู้คุ้มกันยืนอยู่เฉียงไป    

ทางด้านหลัง ทํามุมเป็นรูปตัววี แต่ไม่เกินตัวแอล กับตํารวจผู้เผชิญหน้า จากน้ันตํารวจผู้เผชิญหน้าออกคําส่ังให้     

ผู้ต้องสงสัยนอนควํ่าหน้าลงกับพื้น กางแขน กางเท้าออกให้กว้าง นํามือท้ังสองข้างเหยียดตรงไปด้านบนเหนือศีรษะ

แล้วเอามือประสานกันหันฝ่ามือออกไปด้านหน้า (รูป 5.7)        

  ข้ันตอนท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้เผชิญหน้า เดินเข้าหาผู้ต้องสงสัยทางด้านหลัง กรณีตํารวจ         

ผู้เผชิญหน้าอยู่เย้ืองไปทางด้านขวาของผู้ต้องสงสัย ออกคําส่ังให้ผู้ต้องสงสัยพลิกตัวด้านซ้าย เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจค้น  
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ย่อตัวลงโดยให้เข่าวางทับท่ีบริเวณเอวของผู้ต้องสงสัย ใช้มือขวากดบริเวณไหล่ไว้ แล้วใช้มือซ้ายตรวจค้นบริเวณ

ลําตัวครึ่งซีกบนโดยเร่ิมต้ังแต่เอวถึงศีรษะ ส่วนการตรวจค้นขาช่วงล่างและรองเท้า ส่ังให้ผู้ต้องสงสัยค่อย ๆ งอเข่า

พับมาด้านหลังแล้วทําการค้น แทนการก้มลงไปใกล้เท้าของผู้ต้องสงสัยเพ่ือความปลอดภัย (รูป 5.8)   

   เม่ือจะตรวจค้นลําตัวอีกด้านหน่ึงให้ผู้ตรวจค้นเดินอ้อมทางปลายเท้า และปฏิบัติในลักษณะ

เดียวกันแต่สลับข้างกัน ตํารวจผู้คุ้มกัน ก็เปล่ียนตําแหน่งไปยืนคุ้มกันอีกด้านหน่ึง (รูป 5.9) 

 

 

 

 

  

           รูป 5.7                                     รูป 5.8                              รูป 5.9 

ท่าท่ี 4 ท่าค้นบุคคลท่ัวไป   

 เป็นการปฏิบัติเพื่อลดภาพการปฏิบัติหน้าท่ี ในลักษณะผู้ท่ีถูกค้นยังไม่มีความผิด แต่ต้องสงสัย 

หรือ ตรวจผ่านตามสถานท่ีจัดงาน โดยใช้รูปแบบให้บุคคลท่ีเจ้าหน้าท่ีขอค้น กางแขนออกเล็กน้อย ยืนตามสบาย 

เจ้าหน้าท่ีมือจับข้อศอก ศอกสัมผัสไหล่ แล้วทําการตรวจค้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ในกรณีเจ้าหน้าท่ี 2 คนช่วยค้น เพราะอาจมีพฤติการณ์ท่ีอาจโต้ตอบเจ้าหน้าท่ี หรือเป็นการช่วยควบคุม   

ในการปฏิบัติ  
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 ข้อควรพิจารณา 

 1. ค้นก่อนจับ/จับก่อนค้น 

 2. เม่ือพบส่ิงผิดกฎหมาย ให้เจ้าหน้าท่ีสร้างระยะปลอดภัยและออกคําส่ังตอบโต้สถานการณ์ 

 3. การตรวจค้นบุคคลควรค้นหาอาวุธก่อนเป็นอันดับแรก 

 4. การตรวจค้นท่านอนเข่าไม่กดลงบนตัวผู้ท่ีเราทําการค้น (ผู้ต้องสงสัย) 

2. อุปกรณ์การฝึก 

2.1 คู่มือตํารวจ 

2.2 ชาร์ต 

2.3 power point 

2.4 เข็มขัดยุทธวิธี พร้อมอุปกรณ์ 

2.5 มีดยาง ปืนยาง 

2.6 ผู้แสดง (ครูหรือนักเรียน) 

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพ้ืนฐาน  

3.2 สาธิต/อธิบาย แบ่งข้ันตอนฝึก 

3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม - ปลูกฝัง 

4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2  ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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หัวข้อที่ 6 การใช้เคร่ืองพันธนาการ 

1. รายละเอียดของการฝึกการใส่กุญแจมือบุคคลต้องสงสัย  

 1. การจับกุญแจมือ  

 - กรณีถือกุญแจมือด้วยมือขวา ให้โซ่หรือบานพับกุญแจมืออยู่บริเวณฝ่ามือขวาให้หน้าเด่ียวของ

กุญแจมือท้ังด้านบนและด้านล่างหันออกนอกตัว ส่วนหน้าคู่ของกุญแจมือหันเข้าหาตัว (รูป 6.1)  

 - กรณีถือกุญแจมือด้วยมือซ้าย ให้โซ่หรือบานพับกุญแจมืออยู่บริเวณฝ่ามือซ้ายให้หน้าเด่ียวของ

กุญแจมือท้ังด้านบนและด้านล่างหันออกนอกตัว ส่วนหน้าคู่ของกุญแจมือหันเข้าหาตัว (รูป 6.2) 

  

 

 

 

 

   รูป 6.1                                                      รูป 6.2 

 2. การใส่กุญแจมือ  

 แบบที่ 1 หันหลังมือชนกัน  

   ข้ันตอนท่ี 1 ตํารวจผู้ตรวจค้นถือกุญแจมือด้วยมือขวา ออกคําส่ังให้ผู้ต้องสงสัยนํามือ      

ท้ังสองข้างมาไว้ด้านหลัง โดยให้หันหลังมือชนกัน น้ิวหัวแม่มือต้ังข้ึนด้านบน (รูป 6.3)     

   ข้ันตอนท่ี 2 ตํารวจผู้ตรวจค้นเคล่ือนท่ีเข้าไปหา ใช้มือซ้ายกํารวบน้ิวหัวแม่มือท้ังสองข้าง

ของผู้ต้องสงสัย (รูป 6.4)  

   ข้ันตอนท่ี 3 ใช้กุญแจมือท่ีถือด้วยมือขวา ใส่เข้าท่ีบริเวณข้อมือซ้ายและขวาของผู้ต้องสงสัย

พร้อมกัน (รูป 6.5)   

   ข้ันตอนท่ี 4 ตรวจสอบการล็อกของกุญแจมือ ว่ากระชับแน่นพอดีกับข้อมือของผู้ต้องสงสัย

และอยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัยดีหรือไม่ และกดดับเบ้ิลล็อกท่ีกุญแจด้วยเพ่ือป้องกันไม่ให้กุญแจเล่ือนเข้าออกได้ 

(รูป 6.6) 
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             รูป 6.3                         รูป 6.4                        รูป 6.5                      รูป 6.6 

 ข้อแนะนํา  

 - อุปกรณ์กุญแจมือจะต้องดูแลรักษาไม่ให้เกิดสนิม ไม่ฝืด เพ่ือสะดวกในการใช้งาน 

 - เมื่อใส่กุญแจมือผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยแล้ว ในการควบคุมตัวต้องระมัดระวัง อย่าเผลอ เพราะผู้ท่ี   

ถูกควบคุมอาจหาโอกาสหลบหนี โดยอาจทําร้ายเจ้าหน้าท่ี หรือว่ิงหนีข้ามถนนซึ่งอาจถูกรถยนต์เฉ่ียวชนได้รับ

อันตรายหรือเสียชีวิตได้ 

 แบบท่ี 2 หันหน้ามือเข้าหากัน  

  ข้ันตอนท่ี 1 ตํารวจผู้ตรวจค้นถือกุญแจมือด้วยมือขวา ออกคําส่ังให้ผู้ต้องสงสัยนํามือ      

ท้ังสองข้างมาไว้ด้านหลัง มือเหยียดตรงหันฝ่ามือเข้าหากัน ห่างกันประมาณหน่ึงช่วงไหล่ของผู้ต้องสงสัย ให้

น้ิวหัวแม่มือช้ีลงพ้ืน (รูป 6.7)  

  ข้ันตอนท่ี 2 ตํารวจผู้ตรวจค้นเคล่ือนท่ีเข้าหา ใช้มือซ้ายจับท่ีฝ่ามือขวาของผู้ต้องสงสัย 

พร้อมกับนํากุญแจมือท่ีถือด้วยมือขวา สับใส่ท่ีข้อมือขวาของผู้ต้องสงสัยด้วยกุญแจมือท่ีอยู่ด้านบน โดยใช้น้ิวช้ี     

มือซ้ายช่วยประคอง ให้หน้าเด่ียวของกุญแจมือเข้าล็อกให้เรียบร้อย ใช้มือขวาจับกุญแจมือบิดงัดข้ึนด้านบนเป็น

การล็อกมือของผู้ต้องสงสัยไปในตัวอีกส่วนหน่ึงด้วย (รูป 6.8)  

  ข้ันตอนท่ี 3 ใช้มือซ้ายจับมือซ้ายผู้ต้องสงสัย แล้วสับใส่กุญแจมืออีกข้างหน่ึงบริเวณข้อมือ

ซ้ายของผู้ต้องสงสัย โดยใช้น้ิวช้ีมือซ้ายช่วยประคองให้หน้าเด่ียวของกุญแจมือเข้าล็อกให้เรียบร้อย (รูป 6.9)  

  กรณีจะเข้าใส่กุญแจมือทางด้านซ้าย ให้ตํารวจผู้ตรวจค้นถือกุญแจมือด้วยมือซ้าย แล้วทํา

สลับข้างกันเช่นเดียวกับการใส่กุญแจมือด้วยมือขวา 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

   รูป 6.7                                  รูป 6.8             รูป 6.9 

 แบบที่ 3 การใส่กุญแจมือในท่าน่ัง 

 

 

 

 

 

 

แบบที่ 4 การใส่กุญแจมือในท่านอน 

 

 

 

 

 
 

 หมายเหตุ  

 ถ้าตํารวจผู้ตรวจค้นถนัดซ้าย ก็ให้ถือกุญแจมือด้วยมือซ้าย แล้วทําตามข้ันตอนดังกล่าวข้างต้น  
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2. อุปกรณ์การฝึก 

2.1 คู่มือตํารวจ 

2.2 ชาร์ต 

2.3 power point 

2.4 เข็มขัดยุทธวิธี พร้อมอุปกรณ์ 

2.5 ผู้แสดง (ครู หรือนักเรียน) 

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพ้ืนฐาน  

3.2 สาธิต/อธิบาย แบ่งข้ันตอนฝึก  

3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2  ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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หัวข้อที่ 7 ยุทธวิธีในการจับกุมคนร้าย 

1. รายละเอียดของการฝึก 

การจับ หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองหรือตํารวจ หรือราษฎร ใช้อํานาจตามกฎหมายจับผู้กระทําผิด 

หรือสงสัยว่ากระทําผิดทางอาญา หรือจับตามหมายจับ เพ่ือนําตัวผู้ถูกจับไปจัดการตามกฎหมาย 

หลักพ้ืนฐานของการจับ 

1. เป็นการป้องกันมิให้ผู้กระทําความผิดหลบหนี หรือต่อสู้ขัดขวางการจับกุมของตํารวจ 

2. เป็นมาตรการหน่ึงในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนท่ัวไป 

3. เจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้จับกุมต้องรู้ข้อมูลพื้นฐาน และพฤติกรรมของคนร้ายท่ีกระทําความผิดให้มากท่ีสุด 

4. ในการดําเนินการจับกุม เจ้าพนักงานตํารวจจะต้องแจ้งแก่ผู้ท่ีจะถูกจับน้ันให้ทราบว่าเขาจะต้องถูกจับ 

และส่ังให้ผู้ถูกจับไปยังท่ีทําการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องท่ีท่ีถูกจับพร้อมด้วยผู้จับ เว้นแต่สามารถนําไป        

ท่ีทําการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะน้ัน 

ยุทธวิธีในการจับกุม 

  ท่าท่ี 1  ท่าหักข้อมือหรือฝ่ามือหงายกลับ 

  ข้ันตอนท่ี 1 เข้าประชิดตัวผู้ถูกจับทางด้านหน้าหรือด้านขวาของผู้ถูกจับ แล้วมือขวาจับ     

มือขวาของผู้ถูกจับ โดยให้น้ิวหัวแม่มือทาบหลังน้ิวช้ีผู้ถูกจับ ให้เท้าขวาอยู่ข้างหน้า (รูป 7.1) 

  ข้ันตอนท่ี 2 ก้าวเท้าซ้ายประชิดตัวผู้ถูกจับ หมุนตัวไปทางขวาพร้อมบิดฝ่ามือของผู้ถูกจับ

หงายไปทางด้านหลัง ใช้แขนซ้ายหรือฝ่ามือซ้ายกดบริเวณแขนขวาท่อนบนของผู้ถูกจับ (รูป 7.2) 

  ข้ันตอนท่ี 3 ออกแรงบังคับให้ผู้ถูกจับนอนควํ่าหน้าลงบนพ้ืน ถ้าไม่สามารถนําผู้ถูกจับลง     

กับพ้ืนได้ ให้ใช้วิธีการหมุนตัวมาทางขวาเพ่ือให้ผู้ถูกจับเสียหลักแล้วกดลงพ้ืน ให้แขนของผู้ถูกจับอยู่ระหว่างเข่า    

ท้ังสองข้างของผู้จับ โดยใช้เข่าขวากดท่ีไหล่หรือต้นคอของผู้ถูกจับ เข่าซ้ายกดท่ีหลังของผู้ถูกจับ บังคับแขนของ     

ผู้ถูกจับให้ตึงและต้ังฉากข้ึนพร้อมบิดข้อมือของผู้ถูกจับไปทางศีรษะ (รูป 7.3) 

 

 

 

 

 

  รูป 7.1                            รูป 7.2                              รูป 7.3 
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 หมายเหตุ ในข้ันตอนท่ี 3 ถ้ากดผู้ถูกจับลงพื้นได้แล้ว ให้แขนของผู้ถูกจับอยู่ระหว่างเข่าท้ังสองข้างของ   

ผู้จับ โดยใช้เข่าขวากดบริเวณไหล่หรือต้นคอของผู้ถูกจับ เข่าซ้ายต้ังฉากกับพ้ืนชิดกับรักแร้ของผู้ถูกจับ บังคับแขน

ของผู้ถูกจับให้ตึงและต้ังฉากข้ึน พร้อมบิดข้อมือของผู้ถูกจับไปทางศีรษะ เพ่ือบังคับไม่ให้ผู้ถูกจับด้ินหรือขัดขืน 

จากน้ันทําการใส่กุญแจมือโดยให้ใส่ท่ีมือขวาก่อน แล้วจึงใส่มือซ้าย พลิกให้ผู้ถูกจับหงายข้ึนแล้วน่ังและช่วยพยุง    

ให้ลุกข้ึนยืน ควบคุมตัวไปอย่างใกล้ชิดและระมัดระวัง 

 ท่าที่ 2  ท่าหักข้อมือหงาย 

 ข้ันตอนท่ี 1 ใช้มือซ้ายจับท่ีมือขวาของผู้ถูกจับ เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้า โดยใช้น้ิวหัวแม่มือกด

ระหว่างน้ิวนางกับน้ิวก้อยของผู้ถูกจับ หมุนฝ่ามือผู้ถูกจับไปทางซ้าย (รูป 7.4) 

 ข้ันตอนท่ี 2 ใช้มือขวาช่วยกดท่ีหลังมือผู้ถูกจับ กดในลักษณะหมุนตัวช่วยไปทางซ้าย ก้าวเท้าซ้าย

ไปด้านหลัง จากน้ันออกแรงกดท่ีหลังมือของผู้ถูกจับเพื่อบังคับให้ผู้ถูกจับล้มลงนอนหงายลงพ้ืน (รูป 7.5) 

 ข้ันตอนท่ี 3 เดินอ้อมไปทางศีรษะผู้ถูกจับเพ่ือบังคับให้ผู้ถูกจับควํ่าหน้าลง โดยจับมือขวา   

ของผู้ถูกจับอยู่และดึงแขนของผู้ถูกจับให้ตึง ใช้เข่าท้ังสองข้างกดหลังของผู้ถูกจับไว้ ส่วนแขนขวาของผู้ถูกจับบังคับ

ให้ตึงแล้วต้ังฉากข้ึนพร้อมบิดข้อมือของผู้ถูกจับ (รูป 7.6 และ 7.7) 

 

 

 

 

 

 รูป 7.4 รูป 7.5 รูป 7.6 

หมายเหตุ 

- การจับในท่าหักข้อมือหงาย ให้พลิกมือในวงแคบ 

เพื่อให้คนร้ายเจ็บและบังคับลงได้โดยง่าย ซึ่งหากยกข้ึนสูง    

ผู้ถูกจับอาจหมุนตัวลอดใต้แขน แล้วใช้มืออีกข้างหน่ึงตอบโต้ 

ทําให้ไม่สามารถบังคับผู้ถูกจับลงพ้ืนได้ 

- ระหว่างการเดินอ้อมศีรษะเพ่ือบังคับให้ผู้ถูกจับ

ควํ่าหน้าลงพ้ืน ผู้ถูกจับกุมอาจขัดขืนและพยายามจะลุกข้ึน 

ให้ผู้จับกุมใช้มือซ้ายกดบังคับท่ีหลังมือขวา และนํามือขวา  

มาจับท่ีศอกของผู้ถูกจับแล้วกดให้แขนเหยียดตรง (รูป 7.6) 
รูป 7.7 
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2. อุปกรณ์การฝึก 

2.1 คู่มือตํารวจ 

2.2 ชาร์ต 

2.3 power point 

2.4 เข็มขัดยุทธวิธี พร้อมอุปกรณ์ 

2.5 ผู้แสดง (ครู หรือนักเรียน) 

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐาน  

3.2 สาธิต/อธิบาย แบ่งข้ันตอนฝึก  

3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2  ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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หัวข้อท่ี 8 ยุทธวิธีในการจับกุมคนร้าย (ต่อ) 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 ท่าที่ 3 ท่าสอดคล้องแขน 

  ข้ันตอนท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีผู้จับกุม ใช้มือซ้ายจับท่ีมือขวาของผู้ถูกจับ โดยบิดให้ฝ่ามือหันไป

ทางด้านหลัง น้ิวหัวแม่มือของผู้จับกุมกดท่ีโคนน้ิวหัวแม่มือของผู้ถูกจับ เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้า (รูป 8.1) 

  ข้ันตอนท่ี 2 ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมกับสอดแขนขวาเข้ารักแร้ขวาของผู้ถูกจับ หมุนตัว

ไปทางขวาพลิกข้อมือขวาล็อกท่ีหัวไหล่ขวาของผู้ถูกจับ (รูป 8.2) 

  ข้ันตอนท่ี 3 ออกแรงกดบังคับผู้ถูกจับก้มหน้าลงท่ีพื้น พับแขนไว้บนหลัง (รูป 8.3) 

 

 

 

 

 

 

                  

               รูป 8.1     รูป 8.2 รูป 8.3 

 หมายเหตุ 

1. ในท่าน้ีสามารถท่ีใช้จับล็อกและควบคุมผู้ถูกจับไปยังท่ีต่าง ๆ ได้ ถ้าหากผู้ถูกจับขัดขืน ผู้จับใช้วิธี

หมุนตัวไปทางขวาออกแรงกดผู้ถูกจับลงกับพ้ืน 

2. ในส่วนการฝึกท่าน้ีไม่แนะนําให้กดลงบนพ้ืน เพราะอาจทําให้ได้รับบาดเจ็บได้ 

 ท่าที่ 4  ท่าหักข้อมือควํ่า 

  ข้ันตอนท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีผู้จับกุมใช้มือขวาจับท่ีข้อมือขวาของผู้ถูกจับจากทางด้านหลัง ดึงมา

ทางด้านขวา ให้เท้าขวาอยู่ข้างหน้า (รูป 8.4) 

  ข้ันตอนท่ี 2 ก้าวเท้าซ้ายไปอยู่แนวเดียวกับเท้าขวาของผู้ถูกจับ พร้อมกับสอดแขนซ้ายเข้าท่ี

รักแร้ขวาของผู้ถูกจับ กดศอกชิดข้างลําตัว ใช้มือขวากดข้อมือขวาของผู้ถูกจับให้ควํ่าลง (รูป 8.5) 
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  ข้ันตอนท่ี 3 นํามือซ้ายไปช่วยกดบังคับท่ีหลังมือขวาของผู้ถูกจับ โดยให้ข้อศอกขวาของผู้ถูกจับ   

แนบชิดติดลําตัวของผู้จับกุม โดยให้ท่อนแขนของผู้ถูกจับต้ังข้ึน ออกแรงกดท่ีหลังมือแล้วพาผู้ถูกจับเคล่ือนท่ีไป        

ตามท่ีต้องการ (รูป 8.6) 

 

 

 

 

 

 

     รูป 8.4 รูป 8.5 รูป 8.6 

  ข้อแนะนํา 

  - ถ้ามีเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 2 นาย อาจเข้าจับกุมผู้ถูกจับท้ังมือซ้ายและขวาก็ได้ เพื่อความสะดวกและ

ความปลอดภัยในการพาเคล่ือนท่ีไป 

 

 

 

 

 

 

  - กรณีท่ีมีผู้ประท้วงหรือน่ังกีดขวางการจราจร ส่ังให้ลุกไม่ยอมลุก เจ้าหน้าท่ีตํารวจสามารถใช้การจับ

ท่าหักข้อมือควํ่าพาออกจากพื้นท่ีดังกล่าวได้ 

 ท่าท่ี 5 ท่าล็อกแขนกับลําตัว 

  ข้ันตอนท่ี 1 ผู้จับกุมเดินเข้าทางด้านหลังเย้ืองทางขวาของผู้ถูกจับ ให้เท้าขวาอยู่ข้างหน้า แล้ว

ใช้มือขวาจับข้อมือขวาของผู้ถูกจับบิดให้ฝ่ามือหันไปข้างหลัง (รูป 8.7) 

  ข้ันตอนท่ี 2 ก้าวเท้าซ้ายไปอยู่แนวเดียวกับเท้าขวาของผู้ถูกจับ ดึงแขนขวาของผู้ถูกจับให้ตึง 

และให้ข้อศอกของผู้ถูกจับอยู่บริเวณหน้าอกของผู้จับกุม หักข้อมือของผู้ถูกจับเข้าหาตัวผู้จับกุม พร้อมกับใช้แขนซ้าย

สอดเข้าไปใต้รักแร้ของผู้ถูกจับ แล้วล็อกหัวไหล่ให้แน่น บังคับพาผู้ถูกจับให้เดินไปตามท่ีต้องการ (รูป 8.8) 
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          รูป 8.7 รูป 8.8 

 หมายเหตุ 

1. ถ้าผู้ถูกจับขัดขืน ให้ผู้จับกุม หมุนตัวไปทางขวาแล้วท้ิงนํ้าหนักตัวลงเพ่ือบังคับให้ผู้ถูกจับลงบนพื้น 

 

 

 

 

 

 

 

 2. ถ้ากรณีมีเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 2 นาย อาจเข้าจับล็อกแขนอีกข้างหน่ึงของผู้ถูกจับก็ได้ แล้วช่วยกัน

บังคับพาไป 

 

 

 

 

 

 

 3. ในการฝึกควรฝึกปฏิบัติเข้าจับกุมท้ังทางด้านขวาและทางด้านซ้าย 
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2. อุปกรณ์การฝึก 

2.1 คู่มือตํารวจ 

2.2 ชาร์ต 

2.3 power point 

2.4 เข็มขัดยุทธวิธี พร้อมอุปกรณ์ 

2.5 ผู้แสดง (ครู หรือนักเรียน) 

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐาน  

3.2 สาธิต/อธิบาย แบ่งข้ันตอนฝึก  

3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2  ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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หัวข้อท่ี 9 การป้องกันตัวด้วยอาวุธที่ไม่ถึงตาย 
1. รายละเอียดของการฝึก 

การป้องกันตัวด้วยอาวุธที่ไม่ถึงตาย 
- อุปกรณ์ประจํากาย (กระบองยืดขยาย) 
- อุปกรณ์ประจํารถ (ไม้ง่าม, กระสุนยาง, ปืนลูกซอง) 

การใช้กระบอง 
1. ประเภทของกระบอง 

  1.1 กระบองยาว 24 น้ิว ทําจากไม้เน้ือแข็ง ลักษณะเป็นท่อนกลมตลอดด้ามจรดปลาย 
  1.2 กระบองยืดขยาย ผลิตจากเหล็กท่ีมีคุณภาพสูงความยาวระหว่าง 6 – 10 น้ิว นํ้าหนักอยู่ท่ี

ประมาณ 4 – 16 ออนซ์ แต่เม่ือขยายจนสุดแล้วจะวัดได้ 16 – 24 น้ิว ตามขนาดความยาวของกระบอง 

2. การใช้กระบองต่อสู้ป้องกันตัว ควรใช้กระบองในลักษณะการป้องกันมากกว่าการตีทําร้ายเพ่ือ

ภาพพจน์ท่ีดีของตํารวจ 
3. หากจําเป็นต้องใช้กระบองตีคนร้าย ควรมุ่งจุดตีท่ีอวัยวะส่วนของร่างกายเฉพาะท่ีใช้ในการต่อสู้

ขัดขวางการจับกุมเท่าน้ัน เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น โดยหลีกเล่ียงท่ีจะตีอวัยวะส่วนของร่างกายท่ีแตกมีบาดแผล

และเลือดออกได้ง่าย เช่น ศีรษะ ใบหน้า ลําคอ กระดูกสันหลัง ซึ่งจะเป็นเหมือนกับการทําร้ายคน 

4. หากจําเป็นต้องตีป้องกันตัว ควรตีเพ่ือให้หยุดการเคล่ือนไหวท่ีบริเวณขา ทําให้คนร้ายทรุดตัวลง หรือตี
ท่ีท่อนแขนทําร้ายกล้ามเน้ือท่ีจะใช้ต่อสู้ หรือบริเวณมือหรือข้อมือ ซึ่งคนร้ายไม่สามารถใช้มือในการต่อสู้ได้ 

5. วิธีการฝึก 

 5.1 ท่าเตรียมพร้อม ให้ ผู้ปฏิบั ติยืนในท่าเผชิญเหตุ (Ready Stance) ใช้ มือถนัดจับกระบอง          

นําออกมาถือไว้ในระดับไหล่ ปลายกระบองช้ีไปทางด้านหลัง ส่วนมือข้างท่ีไม่ได้ถือกระบองให้ยกข้ึนในลักษณะ    

ต้ังการ์ด และให้ตํารวจออกคําส่ังด้วยวาจา “อย่าเข้ามา จะใช้กระบอง” (รูป 9.1 – 9.2) 

 

 

 
 

 

 

 

 
              รูป 9.1                รูป 9.2 
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 5.2 การตีมี 2 ลักษณะ คือ การตีบน และตีล่าง 

   - การตีบน เป็นการตีในลักษณะเฉียงลงจากบนลงล่าง 45 องศา ท้ังด้านซ้ายและขวา (รูป      

9.3 – 9.5) 

 
 

 

 

 

 

 

 รูป 9.3 รูป 9.4 รูป 9.5 

 - การตีล่าง เป็นการตีในลักษณะเช่นเดียวกันกับการตีบน แต่เน้นไปท่ีท่อนขาของคนร้าย (รูป 

9.6 – 9.7) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 รูป 9.6 รูป 9.7 
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โซนการตี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โซนสีเขียว 

เป็นโซนท่ีสามารถตีเพ่ือป้องกันตัว ยับย้ัง หยุดย้ังได้ ท่ัวไป 

โซนสีเหลือง    

ตีเพื่อหยุดย้ัง ปลดอาวุธ เพื่อควบคุม จับกุม 

โซนสีแดง 

มีอาการบาดเจ็บรุนแรง เด่นชัด ถ้าถูกตีตรงจุดและรุนแรงอาจถึงชีวิตหรือพิการ ไม่สมควรท่ีจะตีเพื่อเป็น

การป้องกันตัว  

ท่ายืนเผชิญเหตุ (ในสภาวะมีความเส่ียง) 

FI Stand – High Risk  
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การเปิดประบองยืดขยาย 

Open to the Sky  

- ชักจากซองสะบัดเฉียงข้ึนด้านบนแล้วมาอยู่เตรียมพร้อม (Guard)  

 
 
 

 

 

 

 

 

Open to the Ground  

 - ชักจากซองสะบัดเฉียงลงด้านล่างแล้วมาอยู่เตรียมพร้อม (Guard)  

 

 
 
 
 

 

 

 

Snap Open  

 - ใช้ฝ่ามือกระแทกแล้วมาอยู่เตรียมพร้อม (Guard)  

 
 

 

 

 

 

 

 

Rapid Response Open 

 - หากมีการชักออกมาใช้งานแล้วยืดไม่สุด ไม่ล๊อค สามารถตีต่อได้เลย  
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การใช้สเปรย์พริกไทย 

1. สถานการณ์หรือขอบเขตการใช้ 

 ระดับการใช้กําลังของตํารวจในการจับกุมคนร้าย หรือควบคุมสถานการณ์น้ัน ตํารวจต้องใช้เพ่ือ    

การควบคุมเหตุการณ์ หรือเพ่ือการจับกุมคนร้ายเท่าท่ีจําเป็น มิใช่ใช้เพ่ือการลงโทษ ทําโทษ แก้แค้น หรือทําร้ายคน

หรือประชาชน โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

2. ข้ันตอนการใช้ 

  ข้ันตอนท่ี 1 ตํารวจท่ีแต่งเครื่องแบบ ให้พกซองพร้อมใส่กระป๋องบรรจุสเปรย์พริกไทย ไว้ในเข็มขัด  

ข้างเอวด้านมือท่ีไม่ถนัด 

  ข้ันตอนท่ี 2 เมื่อพบเหตุจะใช้  ให้ตํารวจตะโกนให้คําส่ังบอกก่อน หรือ บอกว่า ถ้าไม่หยุด จะใช้สเปรย์

พริกไทย “หยุด ถ้าไม่หยุดจะใช้สเปรย์พริกไทย” พร้อมกับชูกระป๋องสเปรย์พริกไทยไปท่ีคนร้าย เพ่ือบอกคนร้าย

และประชาชนข้างเคียงให้ทราบ 

  ข้ันตอนท่ี 3 ให้ตํารวจผู้ฉีด ใช้มือข้างท่ีไม่ถนัดถือสเปรย์พริกไทย ห่างจากคนร้ายประมาณ 3 - 5 ฟุต 

เหน่ียวไกกระป๋องสเปรย์พริกไทยให้สุดเพ่ือฉีดประมาณคร่ึงวินาที หรือจนกว่าคนร้ายจะยอมจํานน (ควรฉีดโดย

เหน่ียวไก แล้วฉีดครั้งท่ี 2 หรือ 3 ในทันที คร้ังละครึ่งวินาที) โดยฉีดไปท่ีตา ถ้าคนร้ายสวมแว่น ให้ฉีดท่ีหน้าผาก 

  ข้ันตอนท่ี 4 เม่ือผู้ถูกฉีดยอมแล้ว หรือล้มลง หรือหยุดวิวาททําร้าย ห้ามฉีดใส่ซ้ํา ให้รีบจับกุม และ  

ปฐมพยาบาลต่อไป 

3.  การปฐมพยาบาล หรือการปฏิบัติหลังการใช้ 

  เมื่อคนร้ายยอมให้จับ ให้นําตัวคนร้ายมายังท่ีโล่ง เพื่อให้อากาศพัดผ่านให้สเปรย์พริกไทยบรรเทา

อาการแสบร้อนแก่คนร้าย แล้วให้คนร้ายใช้นํ้าเย็นล้างหน้า ตา จมูกทันที และเรียกหน่วยปฐมพยาบาล หรือนําส่ง

โรงพยาบาล 

2. อุปกรณ์การฝึก 

2.1 คู่มือตํารวจ 

2.2 ชาร์ต 

2.3 power point 

2.4 เข็มขัดยุทธวิธี พร้อมอุปกรณ์ และกระบองยืดขยาย 

2.5 ผู้แสดง (ครู หรือนักเรียน) 
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3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐาน  

3.2 สาธิต/อธิบาย แบ่งข้ันตอนฝึก  

3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2  ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

5.2  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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หัวข้อท่ี 10 การป้องกันคนร้ายใช้อาวุธมีด 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 เมื่อเจ้าหน้าท่ีตํารวจตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีคนร้ายมีอาวุธมีดเป็นอาวุธ มุ่งหวังท่ีจะทําร้ายตํารวจ หรือ

เพ่ือให้หลุดพ้นจากการจับกุม ในสถานการณ์เช่นน้ีมีความเส่ียงอันตรายและหากพลาดพล้ังถูกอาวุธมีดของคนร้าย

ในท่ีสําคัญของร่างกาย ก็อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ตํารวจต้องเรียนรู้และใช้ยุทธวิธีในการป้องกันตัวจากคนร้าย  

ใช้อาวุธมีด ดังต่อไปน้ี 

1. กรณีคนร้ายใช้มือขวาถือมีดฟันเฉียงจากบนขวาลงมาล่างซ้าย 

ข้ันตอนท่ี 1 ก้าวเท้าซ้ายประชิดคนร้าย ใช้แขนซ้ายท่อนล่างรับแรงปะทะกับแขนซ้ายท่อนล่างของคนร้าย 

(รูป 10.1) 

ข้ันตอนท่ี 2 ใช้แขนขวาท่อนล่างสอดใต้แขนขวาท่อนบนของคนร้าย แล้วผลักแขนคนร้ายไปทางด้านขวา 

(รูป 10.2) 

ข้ันตอนท่ี 3 ใช้มือซ้ายจับท่ีหัวไหล่ มือขวาจับท่ีแขนขวาท่อนล่างของคนร้าย ก้าวเท้าขวามาด้านหน้า พร้อม

ออกแรงผลักคนร้ายอย่างแรง (รูป 10.3) 

 

 

 

 

 

 

 รูป 10.1 รูป 10.2 รูป 10.3 

2. กรณีคนร้ายใช้มือขวาถือมีดฟันเฉียง จากบนซ้ายลงมาล่างขวา 

ข้ันตอนท่ี 1 ก้าวเท้าขวาประชิดคนร้ายพร้อมกับใช้แขนขวาท่อนล่างยกข้ึนรับแรงปะทะแขนท่อนล่างขวา

ของคนร้ายไว้ (รูป 10.4) 

ข้ันตอนท่ี 2 กดแขนขวาท่อนล่างของคนร้ายให้ตํ่าลง พร้อมกับใช้มือซ้ายจับบริเวณหัวไหล่ขวาของคนร้าย 

(รูป 10.5) 

ข้ันตอนท่ี 3 ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าออกแรงผลักคนร้ายอย่างแรง (รูป 10.6) 
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 รูป 10.4 รูป 10.5 รูป 10.6 

3. กรณีคนร้ายใช้มือขวาถือมีด ฟันระดับเอว จากด้านขวาไปซ้าย 

ข้ันตอนท่ี 1 ก้าวเท้าซ้ายพร้อมกับใช้แขนซ้ายท่อนล่างรับแรงปะทะท่ีแขนขวาท่อนล่างของคนร้าย (รูป 

10.7) 

ข้ันตอนท่ี 2 ใช้ส้นมือขวากระแทกท่ีปลายคางของคนร้าย (รูป 10.8) 

ข้ันตอนท่ี 3 ก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าออกแรงผลักคนร้ายอย่างแรง (รูป 10.9) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 รูป 10.7 รูป 10.8 รูป 10.9 

4. กรณีคนร้ายใช้มือขวาถือมีด ฟันระดับเอว จากด้านซ้ายไปขวา 

ข้ันตอนท่ี 1 ก้าวเท้าขวาประชิดคนร้าย พร้อมกับใช้แขนขวาท่อนล่างรับแรงปะทะท่ีแขนขวาท่อนล่างของ

คนร้าย (รูป 10.10) 

ข้ันตอนท่ี 2 ใช้มือซ้าย ผลักดันคนร้ายตรงหัวไหล่ขวา (รูป 10.11) 

ข้ันตอนท่ี 3 ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าพร้อมออกแรงผลักคนร้ายอย่างแรง (รูป 10.12) 
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 รูป 10.10 รูป 10.11 รูป 10.12 

5. กรณีคนร้ายใช้มือขวาถือมีดแทงตรงที่ลําตัวด้านหน้า 

ข้ันตอนท่ี 1 ชักเท้าขวาวาดมาทางด้านหลังเพ่ือเบ่ียงตัวให้พ้น พร้อมกับใช้แขนซ้ายท่อนล่างปัดแขนของ

คนร้ายออกมาทางด้านขวา (รูป 10.13) 

ข้ันตอนท่ี 2 ใช้มือท้ังสองข้างผลักท่ีหัวไหล่ของคนร้าย (รูป 10.14) 

ข้ันตอนท่ี 3 ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าออกแรงผลักคนร้ายอย่างแรง (รูป 10.15) 

 

 

 

 รูป 10.13 รูป 10.14 รูป 10.15 

6. กรณีคนร้ายใช้มือขวากํามีดจ้วงแทงจากบนลงล่าง 

ข้ันตอนท่ี 1 ก้าวเท้าซ้ายเข้าหาคนร้ายพร้อมกับยกแขนท้ังสองข้างไขว้ข้ึนรับแรงปะทะแขนล่างขวาของ

คนร้ายไว้ พร้อมกับย่อตัวลง (รูป 10.16) 

ข้ันตอนท่ี 2 ใช้แขนขวาท่อนล่างปัดแขนของคนร้ายออกมาทางด้านข้างขวาของเจ้าหน้าท่ีแล้วใช้มือซ้ายจับ

ท่ีหัวไหล่ของคนร้าย (รูป 10.17) 

ข้ันตอนท่ี 3 ก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าพร้อมออกแรงผลักคนร้ายอย่างแรง (รูป 10.18) 

 



47 

 รูป 10.16 รูป 10.17 รูป 10.18 

ยุทธวิธีการป้องกันตัวกรณีคนร้ายใช้อาวุธมีดดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นการป้องกันตัวในระยะประชิด      

ในลักษณะจวนตัวเท่าน้ัน ไม่มีวัตถุประสงค์ในการต่อสู้เพ่ือแย่งมีดจากคนร้าย เพราะในทางปฏิบัติแล้วเจ้าหน้าท่ี

ตํารวจไม่มีความจําเป็นท่ีจะต้องเข้าไปเส่ียง หากป้องกันการจู่โจมจากคนร้ายได้แล้ว ตํารวจหลบหนีออกห่าง         

ก็ปลอดภัยแล้ว หรืออาจจะหาอาวุธอ่ืน เช่น กระบอง ท่อนไม้ ท่อนเหล็ก หรือส่ิงของอ่ืนคล้ายกัน ตีป้องกันตัวได้

โดยง่าย หรืออาจจะใช้อาวุธปืนขู่บังคับคนร้ายก็ได้ ตามแต่สถานการณ์และความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน 

2. อุปกรณ์การฝึก 

2.1 คู่มือตํารวจ 

2.2 ชาร์ต 

2.3 power point 

2.4 เข็มขัดยุทธวิธี พร้อมอุปกรณ์  

2.5 มีดยาง 

2.6 ผู้แสดง (ครู หรือนักเรียน) 

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐาน  

3.2 สาธิต/อธิบาย แบ่งข้ันตอนฝึก  

3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2  ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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หัวข้อท่ี 11 การป้องกันคนร้ายแย่งปืนพกจากซองพกที่เอว 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 เจ้าหน้าท่ีตํารวจจําเป็นต้องพกอาวุธปืนประจํากายอยู่ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติหน้าท่ี โดยตํารวจในเครื่องแบบ   

จะพกอาวุธปืนไว้ในซองติดไว้กับเข็มขัดท่ีบริเวณเอวด้านขวา เน่ืองจากถนัดขวาเป็นส่วนใหญ่ ในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ีตํารวจไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้นผู้ต้องสงสัย การจู่โจมเข้าจับคนร้าย หรือแม้กระท่ังการเดินตรวจตรา 

ท่ามกลางประชาชน ในสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ีเจ้าหน้าท่ีตํารวจมีโอกาสท่ีจะเผลอ หรือไม่ทันระวังตัวและอาจ  

ถูกแย่งปืนออกจากซองปืนได้ ซ่ึงเป็นอันตรายอย่างย่ิงหากคนร้ายได้นําปืนน้ันกลับมาทําร้าย หรือฆ่าตํารวจ หรือนํา

ปืนไปก่อเหตุร้ายแรงอ่ืน ๆ คนร้ายสามารถเข้าแย่งปืนจากซองท่ีพกอยู่ท่ีเอวของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ท้ังจากด้านหน้า 

ด้านหลัง และด้านข้าง ซึ่งมียุทธวิธีในการป้องกันการแย่งปืนจากด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

ท่าที่ 1 เม่ือคนร้ายแย่งอาวุธปืนจากด้านหน้าหรือด้านข้าง 

ข้ันตอนท่ี 1 ทันทีท่ีรู้ตัว ตํารวจต้องรีบใช้มือท้ังสองกดทับลงไปบนมือของคนร้ายอย่างเร็วทันที เพื่อมิให้

คนร้ายดึงด้ามปืนออกไปจากซองได้ พร้อมกับย่อเข่าท้ังสองลงโดยยืนปักหลักให้เต็มฝ่าเท้าท้ังสองข้าง เพ่ือให้ยืน    

ได้มั่นคง และทําให้แขนและศอกของคนร้ายตึง (รูป 11.1) 

ข้ันตอนท่ี 2 ใช้เท้าซ้ายเป็นหลักให้มั่น พร้อมดึงเท้าขวามาด้านหลัง ให้แขนของคนร้ายตึง ใช้ศอกซ้าย  

ตีเข้าไปท่ีแขนของคนร้าย แล้วสะบัดสะโพกหมุนไปทางด้านหลังอย่างแรงและเร็ว โดยสะบัดหมุนไปให้มากท่ีสุด

เท่าท่ีจะทําได้ (รูป 11.2) 

ข้ันตอนท่ี 3 ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า พร้อมสะบัดสะโพกหมุนไปทางซ้ายอย่างแรงและเร็ว เพื่อให้คนร้าย

ปล่อยอาวุธปืนจากมือ (รูป 11.3) 

 รูป 11.1 รูป 11.2 รูป 11.3 
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ท่าท่ี 2 เม่ือคนร้ายแย่งอาวุธปืนจากด้านหลัง 

ข้ันตอนท่ี 1 เมื่อคนร้ายเข้าแย่งปืนจากด้านหลัง ตํารวจใช้มือท้ังสองข้างกดทับลงไปบนมือของคนร้าย

อย่างเร็วทันที เพื่อมิให้คนร้ายดึงด้ามปืนออกไปจากซองได้ พร้อมกับย่อเข่าท้ังสองลงโดยยืนปักหลักให้เต็มฝ่าเท้า  

ท้ังสองข้าง เพื่อให้ยืนได้มั่นคง (รูป 11.4) 

ข้ันตอนท่ี 2 ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าแล้วสะบัดสะโพกหมุนไปทางด้านหน้าอย่างแรงและเร็ว โดยสะบัด

หมุนไปให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ เพื่อให้คนร้ายเสียหลัก (รูป 11.5) 

ข้ันตอนท่ี 3 ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้า สะบัดสะโพกหมุนตัวไปทางขวาอย่างแรงและเร็ว โดยใช้ศอกขวา  

ตีไปท่ีแขนขวาของคนร้าย เพ่ือให้คนร้ายปล่อยมือจากอาวุธปืน (รูป 11.6) 

 

 

 

 

 

 

 รูป 11.4 รูป 11.5 รูป 11.6 

 ยุทธวิธีการป้องกันคนร้ายแย่งอาวุธปืนจากซอง ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นการป้องกันตัวของเจ้าหน้าท่ี

ในระยะประชิด เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงข้ึน เม่ือเจ้าหน้าท่ีตํารวจป้องกันการถูกแย่งอาวุธปืนจากซองได้แล้ว 

อาจจะใช้อาวุธปืนหรืออาวุธอ่ืนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์และความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน ส่ังบังคับคนร้ายก็ได้ 

2. อุปกรณ์การฝึก 

2.1 คู่มือตํารวจ 

2.2 ชาร์ต 

2.3 power point 

2.4 เข็มขัดยุทธวิธี พร้อมอุปกรณ์  

2.5 ปืนยาง 

2.6 ผู้แสดง (ครู หรือนักเรียน) 
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3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพ้ืนฐาน  

3.2 สาธิต/อธิบาย แบ่งข้ันตอนฝึก  

3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2  ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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หัวข้อที่ 12 การป้องกันตัวเม่ือคนร้ายจ้ีด้วยอาวุธปืน 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 การแก้ปัญหาเม่ือถูกคนร้ายจ้ีด้วยอาวุธปืน คือ วิธีการท่ีเจ้าหน้าท่ีตํารวจใช้ในการป้องกันตนเอง เมื่อถูก

คนร้ายจ้ี หรือจะยิงด้วยอาวุธปืน ท้ังในระยะใกล้และระยะไกล 

หลักพ้ืนฐานการแก้ปัญหาเม่ือถูกคนร้ายจ้ีด้วยอาวุธปืน 

1. วิธีการแก้ปัญหาเมื่อถูกคนร้ายจ้ีด้วยอาวุธปืนน้ีให้ใช้เฉพาะสถานการณ์ท่ีจําเป็นเท่าน้ัน เช่น เม่ือถูก

คนร้ายจ้ี หรือจะยิง ท้ังในระยะใกล้และระยะไกลและสถานการณ์ขณะน้ัน บ่งช้ีว่าในทันทีทันใดน้ัน คนร้ายจะยิง

เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกจ้ีอย่างแน่นอน จึงให้ใช้ยุทธวิธีน้ี แต่ถ้าหากสามารถต่อรอง หรือยืดระยะเวลา หรือมีวิธีการแก้ไข

ปัญหาวิธีอ่ืน ก็ให้ใช้วิธีการเจรจาต่อรองน้ันก่อน 

2. ก่อนท่ีใช้ยุทธวิธีน้ี ควรพูดจาต่อรอง หรือถามคําถามเพ่ือให้คนร้ายได้ใช้ความคิดและเป็นการทําลาย

สมาธิของคนร้ายในขณะท่ีจะล่ันไกปืน ซึ่งจะทําให้การตอบสนองต่อเหตุการณ์ของคนร้ายช้าลง และมีผลให้ตัดสินใจ

ล่ันไกปืนช้าลงตามไปด้วย 

3. ในการฝึกปฏิบัติ หากมีการใช้อาวุธปืนจริง ก่อนฝึกให้ตรวจอาวุธปืนเช่นเดียวกับการฝึกป้องกันคนร้าย

แย่งอาวุธปืน 

ยุทธวิธีตํารวจในการแก้ปัญหาเม่ือถูกคนร้ายจ้ีด้วยอาวุธปืน 

ท่าที ่1 คนร้ายใช้อาวุธปืนจ้ีด้านหน้าในระยะประชิดตัวในระดับเอวหรือหน้าอก 

  ข้ันตอนท่ี 1 เมื่อถูกคนร้ายจ้ีด้วยอาวุธปืนทางด้านหน้า ไม่ว่าจะอยู่ในระดับเอวหรือหน้าอก โดยใช้

มือเดียวหรือสองมือก็ตาม ให้ตํารวจยกมือข้ึนในลักษณะยอมแพ้อยู่ระดับท่ีใกล้เคียงกับแนวปืน ยืนแยกเท้าห่างกัน

ในระยะหัวไหล่ ย่อเข่าเล็กน้อย (รูป 12.1) 

  ข้ันตอนท่ี 2 ใช้มือซ้ายตบจับท่ีโครงปืนด้านบน ดันปากกระบอกปืนเฉียงออกแนวลําตัว พร้อมกับ

ถอยเท้าขวามาด้านหลัง เพ่ือให้พ้นวิถีกระสุน แขนเหยียดตึงกดให้แนวลํากล้องปืนลงพื้น (12.2) 

  ข้ันตอนท่ี 3 ใช้มือขวาตบจับใต้ลํากล้องปืน บิดให้ลํากล้องปืนเข้าหาคนร้าย (12.3) 

  ข้ันตอนท่ี 4 บังคับลํากล้องปืนให้ผ่านตัวคนร้ายมาทางด้านซ้ายของตํารวจ ก้าวเท้าซ้ายถอยมา

ด้านหลัง แล้วปลดปืนจากมือคนร้าย พร้อมกับถอยหลังออกให้ห่างจากคนร้าย ชักอาวุธปืนประจํากายออกมาจาก

ซอง ออกคําส่ังให้คนร้ายนอนควํ่าหน้าลงพ้ืน (รูป 12.4) 
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 รูป 12.1     รูป 12.2        รูป 12.3 

หมายเหตุ 

สายตาของตํารวจต้องจับจ้องท่ีคนร้าย  

ห้ามจับจ้องท่ีอาวุธปืน  

 
 

 

 

ท่าท่ี 2 คนร้ายใช้อาวุธปืนจ้ีด้านหน้าในระยะประชิดตัวในระดับศีรษะ 

   ข้ันตอนท่ี 1 เมื่อถูกคนร้ายจ้ีด้วยอาวุธปืนทางด้านหน้า ในระดับศีรษะ โดยใช้มือเดียวหรือสองมือ

ก็ตาม ให้ตํารวจยกมือข้ึนในลักษณะยอมแพ้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับแนวปืน ยืนแยกเท้าห่างกันในระยะหัวไหล่    

ย่อเข่าเล็กน้อย (รูป 12.5) 

   ข้ันตอนท่ี 2 ย่อตัวลง พร้อมกับใช้มือท้ังสองข้างจับท่ีตัวปืน โดยให้มือซ้ายจับท่ีท้ายปืนเพื่อมิให้

คนร้ายดึงปืนถอยกลับไปได้ หงายมือขวาจับใต้แนวลํากล้องปืน ดันปากกระบอกปืนช้ีไปทางด้านบนแล้วบิดให้     

ลํากล้องหันไปทางขวา แขนเหยียดตึง (รูป 12.6) 

 รูป 12.5   รูป 12.6 รูป 12.7 

รูป 12.4 
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ข้ันตอนท่ี 3 ใช้มือซ้ายกดส่วนท้ายของปืนลง 

มือขวาผลักลํากล้องปืนผ่านหน้าคนร้าย ก้าวเท้าซ้าย  

ถอยมาด้านหลัง แ ล้วปลดปืนออกจาก มือคนร้าย     

พร้อมกับถอยหลังออกให้ห่างจากคนร้าย ชักอาวุธปืน

ประจํากายออกมาจากซอง ออกคําส่ังให้คนร้ายนอนควํ่า

หน้าลงพื้น (รูป 12.7 – 12.8) 
 

ท่าที ่3 คนร้ายใช้อาวุธปืนจ้ีทางด้านหลังในระดับเอว หน้าอก หรือศีรษะ 

ข้ันตอนท่ี 1 พยายามตรวจสอบว่าคนร้ายใช้ปืนจ้ีอยู่ในระดับใด อาจจะสังเกตจากกระจกเงา       

ท่ีสะท้อนภาพมา (ถ้ามี) หรือพยายามถอยหลังไปให้รู้ว่ากระบอกปืนสัมผัสอยู่ท่ีใด หรือการชําเลืองดูด้านหลังเมื่อถูก

คนร้ายจ้ีด้วยอาวุธปืนทางด้านหลัง ด้วยมือเดียวหรือสองมือ ให้ตํารวจยกมือข้ึนในลักษณะยอมแพ้ และให้อยู่ใน

ระดับใกล้เคียงกับแนวปืน ยืนแยกเท้าห่างกันในระยะหัวไหล่ ย่อเข่าเล็กน้อย (รูป 12.9) 

ข้ันตอนท่ี 2 ใช้เท้าขวาเป็นหลักและจุดหมุน เบ่ียงตัวหันกลับหลังโดยการสืบเท้าซ้ายเข้าหาตัว

คนร้าย พร้อมกับใช้ท่อนแขนขวาปัดท่อนแขนของคนร้าย เพ่ือให้พ้นจากแนววิถีกระสุน ใช้มือซ้ายจับท่ีโครงปืน

ด้านบนให้แน่น แขนเหยียดตึง หงายมือขวาจับโครงปืนด้านล่าง ให้ลํากล้องปืนช้ีลงพ้ืน (รูป 12.10) 

ข้ันตอนท่ี 3 ก้าวเท้าซ้ายถอยมาด้านหลัง พร้อมบังคับลํากล้องปืนให้ผ่านตัวคนร้ายมาทางด้านซ้าย

ของตํารวจ แล้วปลดปืนออกจากมือคนร้าย พร้อมกับถอยหลังออกให้ห่างจากคนร้าย ชักอาวุธปืนประจํากาย

ออกมาจากซอง ออกคําส่ังให้คนร้ายนอนควํ่าหน้าลงพื้น (รูป 12.11) 

 รูป 12.9 รูป 12.10 รูป 12.11 

 

 

 

รูป 12.8 
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2. อุปกรณ์การฝึก 

2.1 คู่มือตํารวจ 

2.2 ชาร์ต 

2.3 power point 

2.4 เข็มขัดยุทธวิธี พร้อมอุปกรณ์  

2.5 ปืนยาง 

2.6 ผู้แสดง (ครู หรือนักเรียน) 

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพ้ืนฐาน  

3.2 สาธิต/อธิบาย แบ่งข้ันตอนฝึก  

3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2  ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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รายช่ือคณะผู้จัดทําคู่มือยุทธวิธีตํารวจ 

หัวข้อ ความปลอดภัยและการรอดพ้นอันตรายของเจ้าหน้าที่ 

(Officer  Safety and Survival (O.S.S.)) 

 

3. พ.ต.ท.อุดม      อินทร์จันทร์ ผบ.ร้อย (สบ 2) ปค.ศฝร.ภ.2 

4. พ.ต.ท.จินตนาการ  บุตรโคตร ผบ.ร้อย (สบ 2) ปค.ศฝร.ภ.2 

5. พ.ต.ท.พันทัตพงศ์    เดชสิทธ์ินัจกร รอง ผกก.ปค.ศฝร.ภ.7 

6. พ.ต.ท.ชินณพัฒน์     โรจนะอุทัยกุล รอง ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.9 

7. พ.ต.ท.จําลอง         กํามะหย่ี ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 

8. ร.ต.อ.วุฒิเลิศ         เมืองหนู ผบ.มว. (สบ 1) ฝปค.ศฝร.ภ.8 

9. ร.ต.อ.ชัยธวัช          เพ็ชรรัตน์ รอง สว.กก.สส.1ฯ ปนท.ฝปค.ศฝร.ภ.9 

10. ร.ต.อ.สมคิด           สารโคกกรวด ผบ.มว. (สบ 1) กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 

11. ร.ต.ท.พิภพ            ญาติโพธ์ิ ผบ.มว. (สบ 1) กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 

12. ด.ต.พงษ์พันธ์         บู๊ฮวดใช้ ผบ.หมู่ ปค.ศฝร.ภ.7 

13. ด.ต.สุริยา              เพ็ญพันธ์นาค ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.8 

14. ด.ต.พยัคฆ์             เพ็ญพันธ์ุ ผบ.หมู่ กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. 

15. จ.ส.ต.พิเชษฐ์         ศรีสงวน ผบ.หมู่ ปค.บก.ฝรก. 

16. จ.ส.ต.นพรัตน์        รักมี ผบ.หมู่ ปค.ศฝร.ภ.3 

 

 

 

 

 

 

 

1. พ.ต.ท.ธีระยุทธ นันตา รอง ผกก.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร. 

2. พ.ต.ท.สุรัตน์    วันทะมาตร สวป.สภ.เมือง จว.ขอนแก่น 
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คู่มือ ยุทธวิธีตํารวจ 
หัวข้อ การเข้าตรวจค้นและการปฏิบัติการในอาคาร  

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

เพื่อจูงใจและเสริมสร้างทักษะ การเข้าตรวจค้นห้อง ทางเดิน (ภายในอาคาร) ได้อย่างปลอดภัย และ     

มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ทางยุทธวิธีเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีปลอดภัย และภารกิจสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้  จุดมุ่งหมาย หลักการพื้นฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวกับ

การตรวจค้น และการปฏิบัติในอาคาร 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ และเข้าใจการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี และการใช้ทัศนสัญญาณ 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้วิธีการเปิดมุมมอง การพิจารณาประตู และสามารถนําไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้และปฏิบัติตามข้ันตอนการเข้าตรวจค้นอาคารของเจ้าหน้าท่ี 2 นาย และมากกว่า  

2 นาย ได้ถูกต้อง  

 5. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้และปฏิบัติตามข้ันตอน การเข้าตรวจค้นลิฟต์และการข้ึนลงบันได 

6. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้วิธีการใช้โล่และการเคล่ือนท่ีแบบ Heavy Head  

7. เพ่ือให้ผู้เรียนนําหลักการปฏิบัติทางยุทธวิธีมาปรับใช้ในการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม 

8. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้และปฏิบัติตาม หลักการ วิธีการ การเข้าเผชิญเหตุเม่ือเกิดภัยคุกคามข้ันสูง Heavy Head 

ทีมส่ีคน ได้ถูกต้อง 

Instructor Note: 

- ให้ครูฝึกสอบถามนักเรียนทุกคนต่อความเข้าใจเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน 

1. Power Point/ไวท์บอร์ด 

2. อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี /เข็มขัดยุทธวิธี/Red Gun  

3. ห้องจําลอง 

4.  อาคารสูงท่ีมีลิฟต์และทางข้ึนลงบันได 

5.  โล่ 
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หมายเหตุ 

อุปกรณ์การฝึก Red Gun เป็นปืนยางสีแดง เหมาะสําหรับการใช้ฝึก เน่ืองจากมีนํ้าหนักใกล้เคียงกับอาวุธ

ปืนจริง และไม่เสียหายง่ายเมื่อตกกระแทก ถ้าหน่วยฝึกใดไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวอาจใช้ปืนพลาสติกแทนก็ได้ 

หัวข้อการฝึกอบรม 

1. ความหมาย หลักการพ้ืนฐาน หัวข้อท่ีจะต้องเรียนรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. การใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี และการใช้ทัศนสัญญาณ 

3. การเปิดมุมมอง และหลักการพิจารณาประตู 

4. การเข้าค้นห้องแบบเจ้าหน้าท่ี 2 นาย และมากกว่า 2 นาย 

5. เทคนิคการเคลียร์ลิฟต์และการข้ึนลงบันได 

6. เทคนิคการใช้โล่และการเคล่ือนท่ีแบบ Heavy Head 

7. การตรวจค้นจับกุมตามหมาย 

8. การเข้าเผชิญเหตุเม่ือเกิดภัยคุกคามข้ันสูง Heavy Head 
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หัวข้อท่ี 1 ความหมาย หลักการพ้ืนฐาน หัวข้อที่จะต้องเรียนรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 ความหมาย หลักการพ้ืนฐาน หัวข้อท่ีจะต้องเรียนรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. อุปกรณ์การฝึก 

 Power point/ไวท์บอร์ด  

3. วิธีการนําเสนอการฝึก  

 3.1 แนะแนวการเรียนการสอนและการวัดผล บอกวัตถุประสงค์  

 3.2 อธิบายและยกกรณีตัวอย่าง บอกจุดมุ่งหมาย ความหมาย หลักพื้นฐาน อํานาจหน้าท่ีกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเก่ียวข้อง 

 3.3 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

 5.2 ผู้เรียนสามารถซักถามและตอบคําถามได้ 

 5.3 ทบทวนความเข้าใจและซักถามปัญหา 
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หัวข้อท่ี 2 การใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี และการใช้ทัศนสัญญาณ 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 1. การใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี  

 เป็นรูปแบบการฝึกเพ่ือใช้ในการตรวจค้นภายในอาคารโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับเจ้าหน้าท่ี

ในชุดปฏิบัติการ เมื่อมีการเคล่ือนท่ีในทิศทางต่าง ๆ   

 1.1 ท่าเตรียมใช้ปืน เป็นการถือปืนพร้อมใช้โดยถือปืนด้านหน้าสองมือระดับเข็มขัด ปากกระบอกเฉียงลงพ้ืน 

 

 

 
 

 

 

 

                 ท่าเตรียมใช้ปืน                   ท่าเตรียมใช้ปืน 

 1.2 ท่าพักปืน เป็นการจับปืนด้วยมือถนัด ดึงปืนไว้ชิดลําตัวท่ีระดับหน้าอก ข้อศอกชิดลําตัวท้ังสองข้าง 

หักข้อมือท่ีถือปืนลง โดยแบนปืนวางไว้หลังมือท่ีไม่ถนัด ปากกระบอกเฉียงลงพ้ืนด้านข้าง 
 

 

 

 

 

 

 

                ท่าพักปืน                   ท่าพักปืน 

 1.3 ท่าใช้ปืน เป็นท่าตรวจการและควบคุมพื้นท่ีโดยพุ่งปืนไปด้านหน้า ปากกระบอกปืน ช้ีไปท่ีเป้าหมาย 

ศูนย์ปืนอยู่ระดับคางและมองด้วยตาท้ังสองข้าง 
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               ท่าใช้ปืน        ท่าใช้ปืน 

 1.4 ท่าดึงปืน เป็นการถือปืน จับปืนสองมือ ดึงปืนชิดลําตัวระดับหน้าอก ศอกแนบลําตัวท้ังสองข้าง โดยปืน

ช้ีไปยังเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

                                   ท่าดึงปืนชิดตัว                                ท่าดึงปืนชิดตัว                   

2. อุปกรณ์การฝึก 

 เข็มขัดยุทธวิธี/Red Gun/ไวท์บอร์ด 

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

 3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพ้ืนฐาน  

 3.2 ให้ชมกรณีสาธิต/อธิบาย การใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธีและการแสดงทัศนสัญญาณ  

 3.3 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

 5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 5.3 สอบถามความสําคัญของการใช้ทัศนสัญญาณและการใช้ปืนทางยุทธวิธี 
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หัวข้อท่ี 3 การเปิดมุมมอง และหลักการพิจารณาประตู 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 1. การเปิดมุมมองโดยการแบ่งพ้ืนที่เป็นส่วน ๆ (slice the pie) การแอบดูเร็ว (quick peek)  

 1.1 พ้ืนท่ีเส่ียงอันตราย  

   พื้นท่ีเส่ียงอันตราย คือ พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อการถูกยิง เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1) ท่ีเปิดโล่ง  

  (2) ประตูทางเข้า  

  (3) ทางเดินภายในอาคาร  

  (4) หน้าต่าง (ช่องบนกําแพงหรือประตู)  

  (5) ปล่องบันได  

 หลักปฏิบัติ  

  (1) หลีกเล่ียงการหยุดชะงักหรือรีรอในพ้ืนท่ีอันตราย  

  (2) เคล่ือนท่ีผ่านพ้ืนท่ีอันตรายอย่างรวดเร็วแต่ราบรื่น 

 

 

 

 

 

 

พื �นท ี�อ ันตราย 
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1.2 การแบ่งพ้ืนที่เป็นส่วน ๆ (Slice the Pie) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ภาพแสดงการทํา Slice the pie 

 (1) การตรวจค้นตามมุม  

 (2) หากชักอาวุธออกมาแล้ว ให้เล็งไปท่ีภัยคุกคาม  

 (3) สถานการณ์จะเป็นตัวกําหนดความเร็วในการตรวจค้น  

 (4) ขยายระยะห่างจากจุดปลายสุดหรือมุมให้มากท่ีสุด  

 (5) ควรใช้สายตาตรวจดูจากบนลงล่าง จากใกล้ไปหาไกล  

 ข้อพิจารณาทางยุทธวิธี  

 (1) อย่าใช้ศูนย์เล็งของปืน การหลับตาลงหน่ึงข้างจะลดทัศนวิสัยลง 50%     

 (2) เบ่ียงตัวและอาวุธของท่าน เพื่อให้ตัวท่านกลายเป็นเป้าเล็ก ๆ      

 (3) แทนท่ีจะถือปืนไว้ในระดับตา ซ่ึงจะทําให้บังพ้ืนท่ีตรวจการ ให้ถือปืนอยู่ในระดับคาง เพื่อเปิดทัศนวิสัยการ

ตรวจการให้กว้างไว้  

 (4) นําการตรวจค้นด้วยปากกระบอกปืนและสายตา  

 (5) สายตา มองไปในทิศทางใด ก็ให้เล็งปากกระบอกปืนไปในทิศทางน้ันเสมอ 

 (6) หลีกเล่ียงการทําตัวเองให้เป็นท่ีสนใจ ให้ใช้อาวุธนําหน้าเสมอ  

 (7) มองหาส่ิงบ่งช้ีถึงเป้าหมาย  

 (8) เสียง กล่ิน และเงา  

 (9) รองเท้า หรือ อวัยวะใด ๆ 

 



64 

 1.3 การแอบดูโดยเร็ว (Quick Peek)  

 การแอบดูโดยเร็ว (Quick Peek) คือ การตรวจสอบโดยการเข้าตรวจการณ์ด้วยความรวดเร็ว โดยท่ี

คนร้ายไม่รู้ตัว หรือไม่ได้ต้ังตัว เพ่ือให้ทราบถึงภัยคุกคามท่ีอยู่ในมุมท่ีเป็นปัญหา 

 (1) ใช้สําหรับการระบุภัยคุกคามต่างๆ และในการเคลียร์มุมท่ีเป็นปัญหา  

 (2) การตรวจดูอย่างรวดเร็วด้วยสายตา (เปรียบเทียบกับการถ่ายภาพอย่างรวดเร็ว) ไม่ใช่การตรวจดูอย่าง

ละเอียด (เปรียบเทียบกับภาพยนตร์)  

 (3) จํากัดเวลาท่ีจะต้องอยู่ในกรวยแห่งความตาย   

 (4) ต้องระวัง อย่าเผยตัวมากเกินไป  

 (5) ความต่อเน่ือง รวดเร็ว และราบรื่น  

 (6) การลงมือก่อน มักมีชัยเหนือการโต้ตอบรับมือเสมอ   

 (7) บุคคลท่ีไม่ผ่านการฝึกฝน สามารถยกปืนท่ีอยู่ข้างลําตัวข้ึนยิงได้ภายใน 0.43 วินาที 

 (8) เวลาในการตอบโต้ (อย่างน้อยท่ีสุด) -0.5 ถึง 1.5 วินาที  

 1.4 การเผยตัวอย่างจํากัด (ให้น้อยที่สุด) (Limited Exposure)  

 (1) การใช้ท่ีกําบังอย่างเหมาะสม Proper use of cover  

 (2) ยิงจากรอบ ๆ ท่ีกําบัง ไม่ใช่จากเหนือท่ีกําบัง  

 (3) อยู่นอกท่ีกําบัง อย่าถูกดูดเข้าไปในท่ีกําบัง  

 (4) อย่าสละท่ีกําบัง เพื่อให้ยิงได้ถนัด  

 1.5 หลักการว่าด้วยการลดขนาดและการขยายขนาด  

 (1) การลดขนาด การเผยร่างกายของท่านต่อผู้ท่ีเป็นภัยคุกคามให้น้อยท่ีสุด โดยใช้ท่ีกําบัง หรือ การย่อตัว  

ลดเป้าหมาย  

 (2) การขยายขนาด รักษาระยะห่างจากภัยคุกคามให้อยู่ในระยะปลอดภัย 
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1.6 แสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ  

  (1) ควบคุมผู้ต้องหา โดยใช้การออกคําส่ังท่ีชัดเจนและกระชับ 

  (2) หลีกเล่ียงการใช้คําว่า ขวา ซ้าย แรง ๆ หรือ ค่อย ๆ เช่น ค่อย ๆ หมอบลง แต่ให้ระบุ ให้ชัดเจน เช่น 

คุกเข่าลง หมอบลง กางแขนออก แยกขาออก หงายฝ่ามือข้ึน ฯลฯ 

 - ออกคําส่ังให้ เจ้าหน้าท่ีมองเห็นมือสองข้าง  

  - ออกคําส่ังให้ “ขยับ/เดินออกมาในพื้นท่ี ท่ีสามารถมองเห็น”  

คอยเฝ้าระวัง/ควบคุมมือทั้งสองข้างของผู้ต้องหาไว้เสมอ! 

 1.7 การควบคุมตัวผู้ต้องหา  

 (1) เคล่ือนย้ายผู้ต้องหาไปในบริเวณท่ีเจ้าหน้าท่ีสามารถคงการมองเห็นไว้ได้ 

 (2) ย่ิงภัยคุกคามมีสูงเท่าใด ย่ิงต้องให้ผู้ต้องหาอยู่ตํ่าลงไปมากเท่าน้ัน ทําให้ภัยท่ีคุกคามน้ัน ราบลงไปกับพ้ืน 

 (3) สภาพแวดล้อมจะเป็นตัวกําหนดว่าเจ้าหน้าท่ีควรจะเคล่ือนย้ายผู้ต้องหาไปท่ีใด   

 (4) เจ้าหน้าท่ีจะต้องเคล่ือนย้ายผู้ต้องหา อย่าปล่อยให้ผู้ต้องหาเป็นฝ่ายเคล่ือนย้ายเจ้าหน้าท่ี 

2. อุปกรณ์การฝึก 

 ห้องจําลอง/ไวท์บอร์ด/เข็มขัดยุทธวิธี/Red Gun 

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

 3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพ้ืนฐาน  

 3.2 สาธิต/อธิบาย แบ่งข้ันตอนฝึก การเปิดมุมมองโดยการแบ่งพื้นท่ีเป็นส่วน ๆ และการแอบดูเร็ว  

 3.3 การพิจารณาประตู 

 3.4 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

 5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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หัวข้อท่ี 4 การเข้าค้นห้องแบบเจ้าหน้าท่ี 2 นาย และมากกว่า 2 นาย 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 1. การเข้าตรวจค้นอาคารของเจ้าหน้าท่ี 2 นายและมากกว่า 2 นาย 

 1.1 หลักการพิจารณาประตูทางเข้า  

กรณีประตูเปิด ประตูปิด 

อันตรายมากกว่า (หากไม่มองไม่รู้เมื่อมีคนออกมา, 

จะไม่มีเสียง) 

อันตรายน้อยกว่า (รู้เมื่อมีคนออกมา, จะมีเสียงเมื่อเปิด

ประตู) 

เข้าเคลียร์ก่อน เข้าเคลียร์ท่ีหลัง 

เคล่ือนท่ีผ่านต้องมีการตรวจการ (slice the pie) เคล่ือนท่ีผ่านต้องควบคุมไว้ตลอดเวลา (เอาปืนจ่อ), ระวัง

สังเกตเรื่องอ่ืน ๆ ด้วย (เสียง แสง เงาฯลฯ) 

 

 (1) กรณีประตูเปิด 

  การเข้ามี 3 แบบดังน้ี  

  (1.1) แบบไขว้ crisscross  
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 (1.2) แบบตะขอ button hook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1.3) แบบผสม mix  
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 1.2 หลักการเข้าห้อง  

  (1) กรณีประตูปิด วิธีเปิดประตู  

  (1.1) ประตูเปิดเข้า  

  - เจ้าหน้าท่ีอยู่ใกล้ลูกบิดเป็นผู้เปิด  

   - Slice the pie เพื่อตรวจสอบ (จะทําหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่สถานการณ์ หรือ หัวหน้าชุด) 

  (1.2) ประตูเปิดออก  

  - ประตูเปิดออกด้านไหน ให้เจ้าหน้าท่ีด้านน้ันเป็นผู้เปิด  

  - Slice the pie เพื่อตรวจสอบ (จะทําหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่สถานการณ์ หรือ หัวหน้าชุด) 

  (2) การเคล่ือนท่ีแบบสองคน  

  (2.1) การส่ือสารคือหัวใจ  

  (2.2) ด้วยคําพูด หรือ ด้วยท่าทางหรือสัญญาณ (ท่ีไม่ใช่คําพูด)  

  (2.3) เน้นการใช้อาวุธปืน โดยแนวปืนให้ปลอดภัย  

  (2.4) ไว้ใจในคู่หูของท่าน  

  (2.5) จํากฎของแสงเลเซอร์ (laser rule) ไว้  

  จินตนาการว่า....  

   - มีลําแสงเลเซอร์ออกจากปากกระบอกปืนของท่านอยู่ตลอดเวลา  

   - เลเซอร์จะทําลายทุกส่ิงท่ีลําแสงสัมผัส  

   - เลเซอร์จากกระบอกปืนของท่านกําลังเล็งไปท่ีไหน 

  (2.6) ยังสามารถใช้ท้ังสามเทคนิคในการเคล่ือนท่ีของทีมได้อยู่   

  (2.7) การเคล่ือนแบบพลวัต (ไม่หยุดน่ิง)  

  (2.8) ใช้เทคนิคการทํา Slice the pie การทํา Quick peek การเผยตัวอย่างจํากัด (Limited 

Exposure) เป็นอีกทางเลือกท่ีจะช่วยให้เจ้าหน้าท่ีปลอดภัยข้ึน ก่อนเข้าตรวจค้นภายในห้อง 

 เจ้าหน้าที่หมายเลขหน่ึงนําหน้า 

 เจ้าหน้าที่หมายเลขสองไปยังทิศทางตรงข้ามโดยต่อเน่ืองกัน 

 เจ้าหน้าที่แต่ละนายเฝ้าระวังพ้ืนที่รับผิดชอบของตน 
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แบบหน้ากระดาน 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบมุมห้อง 

  (2.9) เคลียร์พ้ืนท่ีรับผิดชอบส่วนของท่านแม้ว่าเพ่ือนของท่านจะเผชิญกับภัยท่ีคุกคามก็ตาม ต้องทํา

ให้ผู้ต้องหาอยู่ในสถานะท่ี “ไม่มีทางชนะ”   

  (2.10) ไม่ปล่อยให้ผู้ต้องหามีเวลาได้คิดหรือโต้ตอบ   

  (2.11) ให้ใช้หลักการลงมือกับการโต้ตอบ ให้เป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง   

  (2.12) เข้าไปให้ลึกเพียงเท่าท่ีจําเป็นสําหรับการเคลียร์ห้องเท่าน้ัน   

  (2.13) ท่ีจําเป็นอย่างท่ีสุด คือ เจ้าหน้าท่ีต้องเข้าสู่ห้องพร้อม ๆ กันจริง ๆ โดยไม่มีช่องว่างระหว่างตัว

เจ้าหน้าท่ีท้ังสอง หรือมีน้อยท่ีสุด  

  (2.14) ทําให้เจ้าหน้าท่ีสามารถคอยคุ้มกัน ส่วนของร่างกายของคู่หูท่ีหันไปทางพื้นท่ีอันตรายได้ 

1 2 

1 2 
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  (3) ส่ิงสําคัญที่ควรตระหนัก  

  (3.1) การส่ือสารทางวาจาของเจ้าหน้าท่ี   

 (3.2) เทคนิคการเข้าสู่ห้อง  

 (3.3) ก่อนเข้าประตู คนแรกยืนห่างจากขอบประตูประมาณ 1 ฟุต คนต่อไปเรียงเป็นแถวตอน 

 (3.4) ไว้ใจคู่หูของท่าน  

 (3.5) วินัยในการใช้อาวุธ (น้ิวไม่เข้าโกร่งไกปืน, แนวปืนไม่หันหาเพ่ือน)  

 (3.6) เจ้าหน้าท่ีหมายเลขสองจะต้องตามติดคู่หูเข้าไปในห้อง (แทบจะข่ีหลังเข้าไป) 

 ระหว่างท่ีตรวจค้นภายในห้อง เจ้าหน้าท่ีท้ังสองนายจะคงอยู่ในตําแหน่งท่ีคู่ขนานกันโดยตลอด โดยให้

ระวังการยิงใส่กันเองไว้เสมอ  

 มองกวาดสายตาภายในห้องอย่างรวดเร็ว แล้วรีบตรวจค้นมุมห้อง (hard corner) ท่ีตัวเองรับผิดชอบ 

ท่ียังมองไม่เห็นแล้วจึงตรวจค้นภายในห้องไปจนสุดห้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงการตรวจค้นห้องแบบเจ้าหน้าท่ี 2 นาย 
 

ข้อคิดเตือนใจ  

 การเข้าตรวจค้นอาคารโดยใช้เจ้าหน้าท่ี 2 นาย ไม่ได้มีรูปแบบท่ีตายตัว ข้ึนอยู่กับสภาพของ      

ส่ิงปลูกสร้าง แต่การเข้าตรวจค้นแต่ละครั้งจะต้องมีความระมัดระวังอย่างสูงอยู่ตลอดเวลา ท่ีสําคัญคือไม่ประมาท 

คิดในส่ิงท่ีมันจะเกิดข้ึนจะต้องเลวร้ายท่ีสุดไว้ก่อน เพื่อจะได้มีการระวังป้องกันท่ีดีท่ีสุดอยู่เสมอ   

2. อุปกรณ์การฝึก 

 อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/ห้องจําลอง/Red Gun/เข็มขัดยุทธวิธี 
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3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

 3.1 บอกวัตถุประสงค์  

3.2 สาธิต/อธิบาย การเข้าห้องแบบประตูเปิด 

 3.3 สาธิต/อธิบาย การเข้าห้องแบบประตูปิด (การเข้าแบบตะขอไขว้ - ผสม) 

 3.4 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม - ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

 5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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หัวข้อที่ 5 เทคนิคการเคลียร์ลิฟต์และการข้ึนลงบันได 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 1. เทคนิคการเคลียร์ลิฟต์  

 1.1 เจ้าหน้าท่ีไม่ควรยืนตรงหน้าประตูลิฟต์ ควรยืนด้านข้างใดข้างหน่ึง  

 1.2 ถ้าลิฟต์เปิดด้านเดียวจากด้านข้าง ประตูลิฟต์เปิดไปทางด้านไหนให้ไปเตรียมพร้อมทางด้านน้ัน  

 1.3 ถ้าประตูลิฟต์เปิดจากตรงกลาง ให้ไปเตรียมพร้อมทางด้านข้างใดข้างหน่ึง (ป้องกันการยิงกันเอง cross fire) 

 1.4 เมื่อลิฟต์เปิดควรมีการ Slice the pie ก่อนเข้าลิฟต์  

 1.5 เมื่อเข้าลิฟต์แล้วอย่าลืมดูด้านบนเพดานของลิฟต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปการตรวจค้นลิฟต์ 

 2. เทคนิคการขึ้นลงบันได  

 2.1 การข้ึนลงบันไดโดยเจ้าหน้าท่ี 2 นาย  

 การปฏิบัติการโดยใช้เจ้าหน้าท่ี 2 นาย ให้สลับกันทํา Slice the pie เปิดมุมแล้วหยุดควบคุมพื้นท่ี

เป็นระยะข้ึนลง จนกว่าจะถึงพื้นท่ีเป้าหมาย  

  2.2 การข้ึนลงบันไดโดยเจ้าหน้าท่ี มากกว่า 2 นาย  

 การปฏิบัติการโดยใช้เจ้าหน้าท่ีมากกว่า 2 นาย ให้ทํา Slice the pie เปิดมุมทีละคน แล้วหยุด

ควบคุมพื้นท่ีเป็นระยะ เช่นเดียวกับแบบใช้เจ้าหน้าท่ี 2 นาย แต่ลําดับการเปิดมุมเป็นดังน้ี  

 เมื่อคนแรกทํา Slice the pie แล้วหยุดควบคุมพื้นท่ี ให้คนท่ีอยู่ตําแหน่งสุดท้ายของชุดปฏิบัติการ   

ทํา Slice the pie ต่อเน่ืองจากคนแรกแล้ววนไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงพ้ืนท่ีเป้าหมาย ดังแผนภาพ 
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 รูปท่ี 1   รูปท่ี 2 
 

 

 

 

 

 

 

  

  รูปท่ี 3   รูปท่ี 4  

 3. การเดินผ่านทางเดินในอาคาร  

 ให้เจ้าหน้าท่ีเคล่ือนท่ีไปพร้อมกัน โดยเดินไหล่ชิดกันไปด้านหน้าและเจ้าหน้าท่ีคนหน่ึงหันหน้ากลับไปตรวจ

การด้านหลังเป็นครั้งคราว   

 หากทางเดินคับแคบ ให้เดินลักษณะซ้อนกัน  

 กรณีท่ีต้องเคล่ือนท่ีผ่านพ้ืนท่ีอันตรายให้เจ้าหน้าท่ีด้านน้ันเป็นผู้ระวังป้องกัน 
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                                    รูปท่ี 1 คู่ตรวจปกติ                              รูปท่ี 2 คู่ตรวจระวังด้านขวา 

 

 

 

 

 

 

 

  รปูท่ี 3 กรณีทางเดินคับแคบ    รูปท่ี 4 กรณีระวังด้านหลัง 

2. อุปกรณ์การฝึก 

 อาคารสูงท่ีมีลิฟต์และทางข้ึนลงบันได/Red Gun/เข็มขัดยุทธวิธี 

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

 3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐาน  

3.2 สาธิต/อธิบาย การเข้าตรวจค้นลิฟต์ 

 3.3 สาธิต/อธิบาย การข้ึนลงบันได 

 3.4 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

 5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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หัวข้อท่ี 6 เทคนิคการใช้โล่และการเคล่ือนท่ีแบบ Heavy Head 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 1. เทคนิคการใช้โล่กันกระสุน  

 1.1 โล่กันกระสุน  

 (1) ให้นักเรียนทําความคุ้นเคยกับโล่ฯ   

  ด้านหน้า ด้านหลัง ช่องมอง มือจับ สวิทช์ปิด - เปิด battery pack  

 (2) ศักยภาพของโล่  

  ระดับ IIIA- จะหยุดย้ังกระสุนปืนพกได้ถึงขนาด 44 magnum semi-jacketed hollow point 

(240 G) ได้ 

 (3) ไม่สามารถหยุดย้ังกระสุนของปืนลูกซองได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ท่าเตรียมพร้อม              ท่าต่อสู้/ประจัญบาน              ท่าต่อสู้ประชิดตัว 

  1.2 ข้อดีของโล่กันกระสุน  

  (1) ให้ท่ีกําบัง  

  (2) ปกป้องร่างกายส่วนท่ีสําคัญๆ  

  (3) ปกป้องจากการได้รับบาดเจ็บจากของไม่มีคม ไม่เจาะทะลุ การถูกกระทบกระแทก/แผลฟกชํ้า   

  (4) อาจใช้ในการผลักดันผู้ต้องหาออกจากทางเข้า 

  1.3 ข้อเสียของโล่กันกระสุน นํ้าหนัก (22 ปอนด์)  

  (1) ลดความสามารถในการมองเห็น  

  (2) อาจดูไม่คล่องแคล่วเท่าท่ีควร เม่ือใช้ร่วมกับปืนพก 
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  1.4 การเคล่ือนท่ีพร้อมโล่กันกระสุน  

  (1) ย่อเข่าท้ังสองข้างลงเล็กน้อย  

  (2) ต้ังโล่ข้ึน ถือให้แนบกับศีรษะ  

  (3) ชักอาวุธออกมา โดยให้อยู่ในระดับเดียวกับสายตา  

  (4) หลีกเล่ียงการลากหรือการเล่ือนไถลเท้าท้ังสองข้าง ให้เดินตามปกติ  

  1.5 การทํา Quick Peek โดยใช้โล่กันกระสุน  

  (1) เอียงตัวเข้าหาประตู/ทางเข้า  

  (2) มองผ่านขอบของช่องสําหรับมอง  

 (3) ให้เท้าและขาท้ังสองข้างอยู่หลังกรอบประตู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ตําแหน่งของโล่กันกระสุน แอบดูโดยเร็ว 

  1.6 โล่กันกระสุน กับการแก้ปัญหาปืนขัดลํากล้อง  

  (1) ให้กระแทกแมกกาซีนเบา ๆ กับขอบของโล่  

  (2) อัดสไลด์ของปืนเข้าไปกับกรอบของโล่ (โดยใช้ศูนย์หลังหรือช่องคัดปลอกกระสุน)   

  (3) บรรจุกระสุนใหม่  
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  1.7 การเคล่ือนที่เม่ือถือโล่กันกระสุน เม่ือ ข้ึน และ ลงบันได  

   (1) ก้าวทีละข้ัน (ให้เท้าท้ังสองข้างเหยียบท่ีข้ันบันไดแต่ละข้ัน)  

  (2) อย่าก้มมองเท้า  

  (3) ต้ังโล่ให้สูง เพ่ือปกป้องศีรษะ  

  (4) รวบรวมสมาธิอยู่ท่ีภัยท่ีคุกคาม/บริเวณท่ีมีภัย  

  (5) ทีมคอยระวังคุ้มกันให้ท้ัง 360 องศา  

  (6) วางตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีคุ้มกันไว้หน่ึงนาย  

  1.8 การเคล่ือนที่ของทีมพร้อมโล่กันกระสุน  

  (1) ให้คนหน้าสุดเป็นคนถือโล่  

  (2) ใช้โล่ปกป้องแถวจากกระสุนปืน  

  (3) ความสามารถในการเคล่ือนท่ีต้องรวดเร็ว และคงรูปแถวให้ดี  

  (4) หากมีภัยคุกคาม ให้คนถือโล่เคล่ือนท่ีเข้าหาภัยคุกคามเป็นคนแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. อุปกรณ์การฝึก 

 โล่/Red Gun/เข็มขัดยุทธวิธี/ห้องจําลอง 

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

 3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพ้ืนฐาน  

3.2 อธิบาย/สาธิตการใช้โล่ทางยุทธวิธีและรูปแบบการเคล่ือนท่ีแบบ Heavy Head 

 3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม – ปลูกฝัง 
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4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

 5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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หัวข้อที่ 7 การตรวจค้นจับกุมตามหมาย 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 1. การตรวจค้น จับกุมตามหมายในเคหสถาน  

 นําวิธีการปฏิบัติ จากการเข้าอาคารมากกว่าสองนายมาใช้ เป็นลักษณะของการจัดชุดปฏิบัติการเข้าตรวจค้น

ห้องหรืออาคาร ท่ีเป็นเป้าหมายชัดเจน ท่ีสามารถเข้าตรวจค้นได้ตามกฎหมาย ซึ่งการจัดชุดปฏิบัติการมีจํานวน    

ไม่แน่นอนไม่ตายตัวโดยอาจจะมี ต้ังแต่ 4 นายข้ึนไป จนถึง 8 นาย ถ้าหากมากกว่าน้ีควรจะจัดกําลังเป็น 2 ชุด เพ่ือ

ง่ายแก่การส่ังการ และการแบ่งหน้าท่ี  

ตัวอย่างท่ี 1 ชุดปฏิบัติการ A มีเจ้าหน้าท่ี 4 นาย สามารถแบ่งหน้าท่ีตามลําดับ ตามภาพประกอบดังน้ี  

หมายเหตุ   

             แดง, สีเข้ม หมายถึง พ้ืนท่ีอันตราย    

             เขียว, สีอ่อน หมายถึง พ้ืนท่ีเคลียร์แล้ว 

  
 

             

รูปท่ี 1 การเข้าตรวจค้นอาคาร 4 นาย 

  การระบุลําดับก่อนเข้าอาคาร ชุดปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ 4 นาย  

 ลําดับ 1 มีหน้าท่ีเช็คประตูว่า ล็อกหรือไม่ เปิดประตูถ้าเปิดได้ ช้ีปืนระวังป้องกันตลอดเวลา ห้ามหันหน้า

ไปทางอ่ืนเด็ดขาด ระวังปืนล่ันใส่มือตัวเองขณะเปิดประตู ถ้าประตูล็อกให้แจ้งหัวหน้าชุด  

 ลําดับ 2 คนสองเคาะประตูแจ้งข้อหา หรือ เรียก  

 ลําดับ 3 หัวหน้าชุด  

 ลําดับ 4 เปิดประตู ทําลายประตู  

หลักการปฏิบัติคือ  

  เม่ือเคล่ือนเข้าอาคารเป้าหมายแล้ว จะไม่ยึดติดกับตําแหน่งตนเอง กล่าวคือ ทุกคนมีหน้าท่ีเหมือนกัน 

คือ ตรวจค้น จับกุม ช่วยเหลือ ปฏิบัติหน้าท่ีทดแทนกันได้ตลอดเวลา โดยคอยรับคําส่ังการจากหัวหน้าชุดปฏิบัติการ 
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หมายเหตุ  

       แดง, สีเข้ม หมายถึง พ้ืนท่ีอันตราย  

        เขียว, สีอ่อน หมายถึง พ้ืนท่ีเคลียร์แล้ว  

 

 

 

รูปท่ี 2 การเข้าตรวจค้นอาคาร 4 นาย 
 

 

 
 

 

 
 

    รูปท่ี 3 การเข้าตรวจค้นอาคาร 4 นาย 

 

 

  

 

 

 

     รูปท่ี 4 การเข้าตรวจค้นอาคาร 4 นาย 

 

หมายเหตุ   

              แดง, สีเข้ม หมายถึง พ้ืนท่ีอันตราย 

              เขียว, สีอ่อน หมายถึง พ้ืนท่ีเคลียร์แล้ว 
 

 
          

รูปท่ี 5 การเข้าตรวจค้นอาคาร 4 นาย 
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รูปท่ี 6 การเข้าตรวจค้นอาคาร 4 นาย 

ตัวอย่างที่ 2 ชุดปฏิบัติการ B มีเจ้าหน้าท่ี 8 นาย สามารถแบ่งหน้าท่ีตามลําดับ ตามภาพประกอบดังน้ี 

  

 

 

 

        

รูปท่ี 1 การเข้าตรวจค้นอาคาร 8 นาย 

 2. การระบุลําดับก่อนเข้าอาคาร ชุดปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ 8 นาย  

 ลําดับ 1  มีหน้าท่ีเช็คประตูว่าล็อกหรือไม่ เปิดประตูถ้าเปิดได้ ช้ีปืนระวังป้องกันตลอดเวลา ห้ามหันหน้า

ไปทางอ่ืนเด็ดขาด ระวังปืนล่ันใส่มือตัวเองขณะเปิดประตู ถ้าประตูล็อกให้แจ้งหัวหน้าชุด  

 ลําดับ 2  คนสองเคาะประตูแจ้งข้อหา หรือ เรียก  

 ลําดับ 3 - 6  ตรวจค้น ปฐมพยาบาล ส่ือสาร ตามคําส่ังหัวหน้าชุด ฯลฯ  

 ลําดับ 7  หัวหน้าชุด  

 ลําดับ 8  เปิดประตู ทําลายประตู   

 การเข้าตรวจค้น สามารถเข้าตรวจค้นอย่างปลอดภัยได้หลายรูปแบบ โดยยึดหลักการใช้เจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจค้น

มากกว่า 2 นาย มาใช้ ยกตัวอย่างตามภาพ  

หลักการปฏิบัติคือ  

 เม่ือเคล่ือนเข้าอาคารเป้าหมายแล้ว จะไม่ยึดติดกับตําแหน่งตนเอง กล่าวคือ ทุกคนมีหน้าท่ีเหมือนกัน คือ 

ตรวจค้น จับกุม ช่วยเหลือ ปฏิบัติหน้าท่ีทดแทนกันได้ตลอดเวลา โดยคอยรับคําส่ังการจากหัวหน้าชุดปฏิบัติการ 

เช่นเดียวกับการเข้าตรวจค้นแบบ 4 นาย 
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                                              รูปท่ี 2 การเข้าตรวจค้นอาคาร 8 นาย 

 

 

 

 

 
 

                                              รูปท่ี 3 การเข้าตรวจค้นอาคาร 8 นาย 

 

 

 
 

 

                                              รูปท่ี 4 การเข้าตรวจค้นอาคาร 8 นาย 

 

 

 

 
 

 

                                              รูปท่ี 5 การเข้าตรวจค้นอาคาร 8 นาย 
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                                           รูปท่ี 6 การเข้าตรวจค้นอาคาร 8 นาย 

2. อุปกรณ์การฝึก 

 อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/ห้องจําลอง 

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

 3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพ้ืนฐาน  

3.2 การจัดวางกําลังและมอบหมายหน้าท่ีตามสถานการณ์ 

 3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

 5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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หัวข้อท่ี 8 การเข้าเผชิญเหตุเม่ือเกิดภัยคุกคามขั้นสูง Heavy Head 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 1. การเข้าเผชิญเหตุเม่ือเกิดภัยคุกคามข้ันสูง 

 ในการเข้าเผชิญเหตุจะใช้การประกอบกําลังเป็นชุด 4 ถึง 6 นาย โดยเรียกการเคล่ือนท่ีแบบน้ีว่า Heavy Head  

 1.1 ความเป็นมา  

 เน่ืองจากเหตุการณ์ในช่วงระยะ 20 ปีท่ีผ่านมามีเหตุการณ์เกิดข้ึนในทํานองเดียวกันหลายเหตุการณ์คือ   

มีคนร้ายไล่กราดยิงผู้บริสุทธ์ิ เสียชีวิตเป็นจํานวนมาก ตัวอย่างเช่น  

 Heavy Head เป็นรูปแบบท่ีเกิดข้ึนมาเพ่ือเข้าระงับเหตุการณ์ดังท่ีกล่าวตอนต้นหรือในเหตุการณ์          

ท่ีคล้ายคลึงกัน โดยในสถานการณ์ท่ีคนร้ายกําลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงประชาชน เจ้าหน้าท่ีจําเป็นท่ีจะต้องเข้าระงับเหตุ

ให้ทันท่วงที ซ่ึงถ้าหากไม่เข้าระงับเหตุหรือเข้าระงับเหตุช้า จะทําให้เกิดความสูญเสียมากข้ึนเร่ือย ๆ   

 การจัดกําลังเจ้าหน้าท่ีแบบ Heavy Head สามารถทําได้อย่างรวดเร็วใช้เจ้าหน้าท่ีน้อย และจะช่วยให้

เจ้าหน้าท่ีทํางานได้อย่างปลอดภัยมากย่ิงข้ึนและสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 1.2 สภาวะของมือปืน (Shooter)  

 (1) มือปืนท่ีกําลังยิงปืนในขณะน้ัน Active shooter (ได้ยินเสียงปืน)  

  รักษารูปแบบของขบวนไว้ แล้วเคล่ือนท่ีเข้าหาจุดวิกฤติ   

  การปรับเปล่ียนเป็นการจัดขบวนแบบคุ้มกันภัย   

 (2) มือปืนไม่ได้ยิงในขณะน้ัน Passive shooter (ไม่รู้ตําแหน่งมือปืน)  

  คงรูปขบวนไว้ตลอด ขณะท่ีเคล่ือนท่ี  

  ตรวจค้นห้องต่าง ๆ และพื้นท่ีอันตราย  

 HEAVY HEAD ทีมส่ีคน  

 การวางตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีในรูปแบบต่าง ๆ   

 การคุ้มกันแบบ ครอบคลุม 360 องศา ของทีม  

  ทําให้สามารถเคล่ือนท่ีได้อย่างรวดเร็ว   

  สามารถปรับเปล่ียนได้คล่องตัว 
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รูปการประกอบกําลังในการเคล่ือนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปการเข้าปะทะกับผู้จู่โจม 

 1.3 หน้าที่ของแต่ละตําแหน่งขณะทีมเคล่ือนท่ีตามทางเดินในอาคาร  

  คู่หน้า ให้ระวังด้านหน้าและด้านข้าง  

  คนท่ีสาม ระวังซ้ายและขวา   

  คนสุดท้ายระวังด้านหลัง 

 1.4 กรณีเคล่ือนผ่านพ้ืนท่ีอันตราย (ประตู หน้าต่าง ฯลฯ) ทางด้านซ้าย  

  ให้ทีมเพ่ิมความระมัดระวังทางซ้ายมากข้ึน โดยให้ตําแหน่งหน้าซ้ายกับกลางช่วยคุ้มกันเพิ่มจนกว่าจะ

เคล่ือนท่ีผ่าน (cover)  
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 1.5 กรณีเคล่ือนผ่านพ้ืนที่อันตราย (ประตู หน้าต่าง ฯลฯ) ทางด้านขวา  

 ให้ทีมเพิ่มความระมัดระวังทางขวามากข้ึน โดยให้ตําแหน่งหน้าขวากับกลางช่วยคุ้มกันเพ่ิมจนกว่า       

จะเคล่ือนท่ีผ่าน (cover)  

 1.6 กรณีเคล่ือนผ่านพ้ืนที่อันตราย (ประตู หน้าต่าง ฯลฯ) ทางซ้ายและขวาพร้อมกัน  

 ให้ทีมเพ่ิมความระมัดระวังท้ังซ้ายและขวามากข้ึน โดยให้ตําแหน่งหน้าขวาช่วยคุ้มกันทางด้านขวาและ

ตําแหน่งหน้าซ้ายคุ้มกันทางด้านซ้ายและให้คนกลางข้ึนมาระวังด้านหน้า จนกว่าจะเคล่ือนท่ีผ่าน (cover) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปการเคล่ือนท่ีผ่านพ้ืนท่ีอันตรายภายในอาคาร (Hall way) 
 1.7 กรณีเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนท่ี (เสียง เหตุต้องสงสัย เป้าหมายเปล่ียน หรือมีภัยคุกคาม)   

   ขณะรูปขบวนเคล่ือนท่ี เมื่อมีภัยคุกคามเกิดข้ึนในทิศทางอ่ืน ให้เจ้าหน้าท่ีคนท่ีอยู่ใกล้ภัยคุกคามน้ัน

มากท่ีสุดสองนาย หันหน้าเข้าหาภัยคุกคาม แล้วทําหน้าท่ีคู่หน้าทันที ส่วนคนท่ีเหลือให้จัดตําแหน่งตัวเองเข้าสู่ 

รูปขบวน Heavy Head โดยเร็วกรณีมีการปะทะ ให้มีการปรับแนวให้อยู่ระนาบเดียวกัน และแบ่งพ้ืนท่ีการยิง 

(ระวังยิงโดนกันเอง) 

1.8 การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่/เหย่ือ (จากพ้ืนท่ีอันตราย) 

 

 
 

 

 

 

            รูปการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกรณีช่วยตัวเองไม่ได้       รูปการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกรณีช่วยตัวเองได้บ้าง 
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ทีมช่วยเหลือประกอบด้วยสมาชิก 4 นาย จัดรูปขบวนแบบ heavy head  

 สมาชิกคนท่ี 1  คุ้มกันระยะไกล  

 สมาชิกคนท่ี 2  ผู้ให้การช่วยเหลือ  

 สมาชิกคนท่ี 3  ผู้ให้การช่วยเหลือ  

 สมาชิกคนท่ี 4  ผู้ระวังภัยจากข้างหลัง  

 ทีมต้องคอยรักษาความปลอดภัยแบบ 360 องศาไว้โดยตลอด  

 เคล่ือนท่ีในลักษณะย่อตัวให้อยู่ในระดับตํ่า และเคล่ือนท่ีแบบเกาะกลุ่มใกล้ชิด  

 เป้าหมายคือ การช่วยเหลือและเคล่ือนย้ายเจ้าหน้าท่ี/เหย่ือจากพื้นท่ีอันตราย  

 เหย่ืออาจได้รับการยกข้ึน และนําตัวออกจากพ้ืนท่ี  

 เหย่ืออาจถูกลากตัวออกจากพ้ืนท่ี  

 เหย่ืออาจถูกลากตัวเข้าไปในห้อง  

 หาห้องท่ีปลอดภัยให้ได้ก่อนท่ีจะลากตัวเหย่ือเข้ามา  

 ควรทําเครื่องหมายให้ชัดเจน รวมท้ังส่ือสารให้ทีมช่วยเหลือ/กู้ชีพทราบถึง 

 ตําแหน่งของเหย่ือด้วย 

2. อุปกรณ์การฝึก 

 อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/ห้องจําลอง/Red Gun/เข็มขัดยุทธวิธี 

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

 3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพ้ืนฐาน  

3.2 สาธิต /อธิบาย กําหนดวิธีการ เข้าเผชิญเหตุเม่ือเกิดภัยคุกคามข้ันสูง Heavy Head 

 3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

 5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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แบบประเมินการเข้าตรวจค้นและการปฏิบัติการในอาคาร 

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

 

รุ่นท่ี................ วันท่ี.................. เดือน.................................. พ.ศ. ........................ 

ผู้ปฏิบัติ...................................................................ชุดท่ี......................... เลขท่ี........................................... 
 

ลําดับ หลักการปฏิบัติ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง คําแนะนํา 

1 ความพร้อมร่างกาย จิตใจ อุปกรณ์    

2 ทักษะการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี    

3 ทักษะการใช้ทัศนะสัญญาณ     

4 ใช้หลักการแบ่งพ้ืนท่ีเพ่ือค้นหาเป้าหมายได้อย่าง

เหมาะสม 

   

5 เลือกวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับประตูได้อย่างเหมาะสม    

6 นําทักษะพ้ืนฐานทางยุทธวิธีมาใช้ในการเข้าตรวจค้นห้อง

ได้อย่างเหมาะสม 

   

7 นําทักษะพ้ืนฐานทางยุทธวิธีมาใช้ในการเข้าตรวจค้นลิฟต์ 

และการข้ึนลงบันไดได้อย่างเหมาะสม 

   

8 ใช้โล่กําบังได้อย่างถูกต้อง    

9 ใช้รูปแบบการเคล่ือนท่ีเป็นทีมได้อย่างเหมาะสม    

10 นําทักษะพ้ืนฐานทางยุทธวิธีมาใช้ในการเข้าตรวจค้น

จับกุมบุคคลตามหมายได้อย่างเหมาะสม 

   

11 นําทักษะทางยุทธวิธีเข้าปฏิบัติต่อภัยคุกคามข้ันสูงได้อย่าง

เหมาะสม 

   

 

 

หมายเหตุ

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 
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รายช่ือคณะผู้จัดทําคู่มือยุทธวิธีตํารวจ 

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

1. พ.ต.อ.ไพฑูรย์      มณีอินทร์ รอง ผบก.ฝรก. 

2. พ.ต.ท.ภูภูมิ         มีมูล สวป.สภ.กุมภวาปี จว.อุดรธานี 

3. พ.ต.ท.ปฐวี        ก้อนวิมล สวป.สภ.เมือง จว.อุดรธานี 

4. ร.ต.อ.นิธิศ          รอดคลองตัน รอง สว.(สืบสวน) สภ.พังโคน จว.สกลนคร 

5. พ.ต.อ.มาโนช       รัตนโชติ ผกก.ปค.ศฝร.ภ.1 

6. พ.ต.ท.พงษ์สิทธ์ิ    ท่ัวจบ รอง ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8 

7. ร.ต.อ.ทวีศักด์ิ       อนันต์สลุง ผบ.มว. (สบ 1) ปค.ศฝร.ภ.1 

8. ร.ต.อ.กนก           ก่ิงก้าน ผบ.มว.(สบ 1) กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 

9. ร.ต.ท.อุดม          อุดมสิริวิวัฒน์ ผบ.มว.(สบ 1) กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 

10. ร.ต.ท.เทิด           เกล็ดกฤษ ผบ.มว.(สบ 1) กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 

11. ด.ต.จําลอง          แสงโพธ์ิ ผบ.หมู่ ปค.ศฝร.ภ.1 

12. ด.ต.อภิชาติ         นาเมืองรักษ์ ผบ.หมู่ ปค.ศฝร.ภ.2 

13. ด.ต.ธัชพล           สิงห์คง ผบ.หมู่ กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 

14. ด.ต.ธนารักษ์        จันทระ ผบ.หมู่ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 
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คู่มือ ยุทธวิธีตํารวจ 
หัวข้อ การหยุดยานพาหนะ และการควบคุมผู้ขับข่ี ผู้โดยสาร 

(Vehicle Stop and Occupants Control (V.S.O.C)) 
เป้าหมาย 
 เพื่อให้ผู้รับการอบรมเข้าใจในการปฏิบัติเก่ียวกับการหยุดยานพาหนะ และการควบคุมผู้ขับข่ี ผู้โดยสาร 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การหยุดยานพาหนะในกรณีท่ัวไป การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเส่ียง การหยุดยานพาหนะ  
ท่ีมีความเส่ียงสูง หรือเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดอุกฉกรรจ์ การนําตัวผู้ขับข่ีและผู้โดยสารออกจากยานพาหนะ 
การจับกุม การค้นตัวผู้ต้องสงสัย และการค้นยานพาหนะ  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้และสามารถอธิบาย จุดมุ่งหมาย หลักการพ้ืนฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย    
ท่ีเก่ียวข้องได้ถูกต้อง 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้และสามารถอธิบายถึงความผิดพลาดในการเข้าตรวจค้นยานพาหนะของเจ้าหน้าท่ี 
สามารถวิเคราะห์ จุดบกพร่อง และ นําไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างปลอดภัย 

 3. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติ การจอดรถยนต์สายตรวจ จุดท่ีต้องตรวจสอบของรถยนต์ต้องสงสัย 
3 จุด และ การใช้รถยนต์ไล่ติดตามคนร้าย ได้อย่างถูกต้อง 

 4. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติ การหยุดยานพาหนะกรณีท่ัวไปการปฏิบัติในการหยุดรถ การปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าท่ี 2 นาย วิธีการหยุดรถจักรยานยนต์ 

 5. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติ ในรูปแบบ วิธีการ การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเส่ียงการปฏิบัติ   
ในการหยุดรถรูปแบบท่ี 1/การปฏิบัติในการหยุดรถรูปแบบท่ี 2 (รถบรรทุก) ได้อย่างถูกต้อง 

 6. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติรูปแบบ วิธีการ การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเส่ียงสูง/การปฏิบัติ 
ในการหยุดรถใช้รถสายตรวจ 1 คัน กรณีคนร้ายไม่ขัดขืนได้อย่างถูกต้อง  

 7. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติรูปแบบ วิธีการ การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเส่ียงสูง การปฏิบัติใน
การหยุดรถใช้รถสายตรวจ 2 คัน กรณีคนร้ายไม่ขัดขืนได้อย่างถูกต้อง  

 8. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติ การต้ังจุดตรวจหรือจุดสกัด รู้ความหมาย ความสําคัญ หลักพ้ืนฐาน 
ข้อควรระวัง และใช้ ยุทธวิธีในการต้ังจุดตรวจ ได้อย่างถูกต้อง 

 9. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติ การตรวจผู้โดยสารบนรถประจําทาง (รถบัส) ณ จุดตรวจในกรณี

ปกติ และมีสถานการณ์และการต้ังจุดตรวจค้นย่อยหรือจุดสกัดได้อย่างถูกต้อง 

 10. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ การปฏิบัติ ในการใช้รถยนต์ไล่ติดตาม  การต้ังจุดสกัด และการตรวจค้น 
กรณีปกติ กรณีต้องสงสัย กรณีผู้ร้ายก่อเหตุร้ายแรงและมีอาวุธ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย 
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อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอน 

4. กระดาษ 

5. ปากกาไวท์บอร์ด 

6. Power point 

7. วิดีโอ 

8. อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/เข็มขัดยุทธวิธี 

9. ปืน (ฝึก)  

10. รถยนต์สายตรวจ 

11. แผงหยุดตรวจ 

12. กรวยยาง 

13. รถจักรยานยนต์ 

14. รถยนต์ 

15. วิทยุส่ือสาร 

16. อุปกรณ์สมมติ เช่น จอบ เสียม กระเป๋า 

17. กระบอง 
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หัวข้อการฝึกอบรม 

1. ความหมาย หลักการพื้นฐาน หัวข้อท่ีจะต้องเรียนรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. กรณีตัวอย่าง การหยุดยานพาหนะกรณีท่ัวไปยานพาหนะท่ีมีความเส่ียง/ยานพาหนะท่ีมีความเส่ียงสูง

และการต้ังจุดตรวจหรือจุดสกัด 

3. การจอดรถยนต์สายตรวจ จุดท่ีต้องตรวจสอบของรถยนต์ต้องสงสัย 3 จุด และ การใช้รถยนต์         

ไล่ติดตามคนร้าย 

4. การหยุดยานพาหนะกรณีท่ัวไป การปฏิบัติในการหยุดรถ การปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี 2 นาย วิธีการหยุด

รถจักรยานยนต์ 

5. การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเส่ียง/การปฏิบัติในการหยุดรถรูปแบบท่ี 1/การปฏิบัติในการหยุดรถ

รูปแบบท่ี 2 (รถบรรทุก) 

6. การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเส่ียงสูง (การปฏิบัติในการหยุดรถ - ใช้รถสายตรวจ 1 คัน) 

7. การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเส่ียงสูง (การปฏิบัติในการหยุดรถ - ใช้รถสายตรวจ 2 คัน) 

8. การต้ังจุดตรวจหรือจุดสกัด /ความหมาย ความสําคัญ หลักพ้ืนฐาน ข้อควรระวัง และยุทธวิธีในการต้ัง

จุดตรวจ   

9. การตรวจผู้โดยสารบนรถประจําทาง (รถบัส) ณ จุดตรวจในกรณีปกติ และมีสถานการณ์และการต้ังจุด

ตรวจค้นย่อยหรือจุดสกัด 

10. จําลองสถานการณ์ การใช้รถยนต์ไล่ติดตาม การต้ังจุดสกัด และการตรวจค้น กรณีปกติ กรณี     

ต้องสงสัย กรณีผู้ร้ายก่อเหตุร้ายแรงและมีอาวุธ 

 

หัวข้อท่ี 1 ความหมาย หลักการพ้ืนฐาน หัวข้อที่จะต้องเรียนรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 ความหมาย หลักการพ้ืนฐาน หัวข้อท่ีจะต้องเรียนรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. อุปกรณ์การฝึก 

   2.1 กระดาษ  

   2.2 ปากกาไวท์บอร์ด 

   2.3 Power point  

   2.4 คลิปวิดีโอ 
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3. วิธีการนําเสนอการฝึก  

 3.1 บอกวัตถุประสงค์ และหลักการเบ้ืองต้น  

 3.2 บอกจุดมุ่งหมาย ความหมาย หลักพ้ืนฐาน อํานาจหน้าท่ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเก่ียวข้อง 

 3.3 ดูตัวอย่างการปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีถูกต้องจากคลิปวิดีโอ 

 3.4 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง เรื่อง ความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตาย 
 

4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 
 

5. การประเมิน :  

 5.1 สังเกตพฤติกรรม 

 5.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายและตอบคําถามได้ 
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หัวข้อที่ 2 กรณีตัวอย่าง การหยุดยานพาหนะกรณีทั่วไปยานพาหนะท่ีมีความเส่ียง 

ยานพาหนะท่ีมีความเส่ียงสูง และการต้ังจุดตรวจหรือจุดสกัด 

1. รายละเอียดของการฝึก 

   กรณีตัวอย่าง การหยุดยานพาหนะกรณีท่ัวไปยานพาหนะท่ีมีความเส่ียง ยานพาหนะท่ีมีความเส่ียงสูง 

และการต้ังจุดตรวจหรือจุดสกัด 

2. อุปกรณ์การฝึก 

2.1 กระดาษ 

2.2 ปากกาไวท์บอร์ด 

2.3 คลิปวิดีโอ 
 

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

 3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการเบ้ืองต้น  

 3.2 ให้ดูกรณีตัวอย่างความผิดพลาดของเจ้าหน้าท่ี 3 – 5 ตัวอย่าง  

 3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา 

 3.4 อบรม–ปลูกฝัง เรื่อง การเจรจาเป็นการเริ่มต้นท่ีดี 
 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 
 

5. การประเมิน :  

 5.1 สังเกตพฤติกรรม 

 5.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง 

 5.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจกรณีตัวอย่าง ความผิดพลาดของเจ้าหน้าท่ี 3 – 5 ตัวอย่าง 

 5.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถตอบคําถามได้ 
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หัวข้อท่ี 3 การจอดรถยนต์สายตรวจ จุดที่ต้องตรวจสอบของรถยนต์ต้องสงสัย 3 จุด  

และ การใช้รถยนต์ไล่ติดตามคนร้าย 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 1. การจอดรถยนต์สายตรวจ การจอดรถของเจ้าหน้าท่ีตํารวจมี 3 แบบ ดังน้ี  

 1.1 การจอดรถแบบบังคร่ึงคัน  

 

 

 

 

 

 

    

   - เป็นการปฏิบัติท่ีเจ้าหน้าท่ีตํารวจนิยมนํามาใช้มากท่ีสุด   

   - เม่ือเจ้าหน้าท่ีจอดรถยนต์สายตรวจเรียบร้อยแล้วโดยการให้ก่ึงกลางหน้ารถของรถยนต์

สายตรวจ อยู่ตรงไฟท้ายขวาของรถผู้ต้องสงสัยและให้หักล้อหน้าไปทางขวามือเพ่ือเป็นแนวป้องกันระยะปะทะหรือ

เมื่อมีอุบัติเหตุกรณีรถยนต์สายตรวจถูกชนท้ายจากรถสัญจรท่ัวไป รถก็จะพุ่งไปทางทางขวา ไม่เข้าไปในพ้ืนท่ีการ

ปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ และทําให้เกิดความปลอดภัย 

   - ควรจอดรถยนต์สายตรวจให้ห่างจากรถยนต์ต้องสงสัยระยะห่างประมาณ 3 - 5 เมตร  

   - ในเวลากลางคืนให้รถยนต์สายตรวจใช้ไฟส่องสว่างส่องไปท่ีรถต้องสงสัยเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี

ตํารวจมองเห็นผู้ต้องสงสัยตลอดจนความเคล่ือนไหวในรถ  

   - เหมาะกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจทุกสภาพถนน  

 1.2 การจอดรถแบบบังเต็มคัน 
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  - เมื่อเจ้าหน้าท่ีจอดรถยนต์สายตรวจเรียบร้อยแล้วให้ไฟหน้าฝ่ังซ้ายมือของรถยนต์       

สายตรวจตรงกับไฟท้ายฝ่ังขวามือของรถต้องสงสัย และให้หักล้อหน้าไปทางขวามือเพ่ือเป็นแนวป้องกันเวลาปะทะ

หรือเม่ือมีอุบัติเหตุรถยนต์สายตรวจถูกชนท้าย รถก็จะพุ่งไปทางทางขวา ไม่เข้าไปในพ้ืนท่ีการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี

ตํารวจ และทําให้เกิดความปลอดภัย 

  - ควรจอดรถยนต์สายตรวจให้ห่างจากรถยนต์ต้องสงสัยระยะห่างประมาณ 3 - 5 เมตร 

  - ในเวลากลางคืนให้รถยนต์สายตรวจใช้ไฟส่องสว่างส่องไปท่ีรถต้องสงสัยเพื่อให้เจ้าหน้าท่ี

ตํารวจมองเห็นผู้ต้องสงสัยตลอดจนความเคล่ือนไหวในรถ 

  - เหมาะกับถนนมีพื้นท่ีกว้าง พื้นท่ีปฏิบัติงานมาก 

 1.3 การจอดรถแบบเฉียงคัน 

 

 

 

 

 

 

 

  - เป็นการปฏิบัติท่ีนิยมใช้กับรถต้องสงสัยท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก, รถพ่วง, รถยกสูง, 

รถตู้โดยสาร ฯลฯ หรือกรณีท่ีมีความเส่ียง  

  - เวลาจอดเฉียงให้จอดรถเฉียงพอประมาณ เพื่อให้เครื่องยนต์เป็นท่ีกําบังป้องกันกระสุนปืน

ของคนร้าย ในกรณีมีการยิงต่อสู้   

  - ควรจอดรถยนต์สายตรวจให้ห่างจากรถยนต์ต้องสงสัยระยะห่างประมาณ 4 - 8 เมตร  

  - ในเวลากลางคืนให้รถยนต์สายตรวจใช้ไฟส่องสว่างส่องไปท่ีรถต้องสงสัยเพื่อให้เจ้าหน้าท่ี

ตํารวจมองเห็นผู้ต้องสงสัยตลอดจนความเคล่ือนไหวในรถ  

  - เหมาะกับถนนมีพื้นท่ีกว้าง พื้นท่ีปฏิบัติงานมาก  

  - ข้อเสียในเวลากลางคืนไฟส่องสว่างของรถยนต์สายตรวจ จะไปรบกวนรถยนต์คันอ่ืน     

ท่ีสวนมาอีกเส้นทางหน่ึง 
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 2. จุดที่ต้องตรวจสอบของรถยนต์ต้องสงสัยอยู่ 3 จุด   

  จุดท่ี 1 กระโปรงท้ายรถยนต์ หรือกระบะท้ายรถยนต์ว่าบรรทุกอะไร  

  จุดท่ี 2 บริเวณท่ีน่ังด้านหลังว่ามีบุคคล หรือส่ิงของอยู่หรือไม่  

  จุดท่ี 3 บริเวณหลังประตูคนขับ การดําเนินการกับผู้ขับข่ีรถยนต์ สังเกตลักษณะท่าทาง พฤติกรรม

มีพิรุธหรือไม่ 

 
 

 

 

 

 

  

 จุดท่ี 1 กระโปรงท้ายรถยนต์  

   - ฝากระโปรงท้ายปิดไม่สนิท ไม่ตรงเป็นแนวเดียวกัน หรือตัวล็อกชํารุด  

   - ฝากระโปรงท้ายเปิดแง้มอยู่  

   - ใช้ประสาทสัมผัส ตรวจสอบส่ิงผิดปกติ  

   - ลองตบ/แตะฝากระโปรงท้ายดูถึงส่ิงผิดปกติ   

   - ใช้มือกดท่ีฝากระโปรงหรือส่วนท้ายของรถ เพื่อพิมพ์ลายน้ิวมือของเจ้าหน้าท่ี 

ติดไปกับรถ  

 จุดท่ี 2 บริเวณที่น่ังด้านหลัง  

   - คนโดยสาร  

   - อาวุธ  

   - ยาเสพติด  

   - ส่ิงผิดกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีมีการซุกซ่อนไว้  
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 จุดท่ี 3 การดําเนินการบริเวณด้านหลังของผู้ขับข่ี   

   - ระหว่างท่ีเข้าหาคนขับ  ให้คอยสังเกตท่ีมือท้ังสองข้างของคนขับไว้ตลอดเวลา 

   - มองเข้าไปภายในรถยนต์ต้องสงสัย ให้สังเกตภายในรถยนต์ เช่น พ้ืนรถ เบาะน่ัง 

ตู้ลําโพง คอนโซลหน้ารถ ว่ามีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงผิดปกติหรือไม่    

   - จุดท่ีต้องตรวจสอบ ให้พึงระลึกเสมอว่า มีความเส่ียง หรือมีอันตราย 

หมายเหตุ    

 จุดท่ีต้องตรวจสอบของรถต้องสงสัย บางครั้งเจ้าหน้าท่ีตํารวจอาจไม่ได้พบรถยนต์เก๋งเสมอไป อาจ

พบรถยนต์กระบะ หรือรถยนต์ตู้ ก็ได้ ดังน้ันจุดท่ีต้องตรวจสอบขอให้แบ่งรถยนต์ออกเป็น 3 ส่วน  ทําในลักษณะ

คล้ายกับการตรวจสอบรถยนต์เก๋ง เช่น การตรวจสอบจุดของรถยนต์ลักษณะต่าง ๆ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีตํารวจจะต้อง

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพรถของแต่ละคัน แต่ละประเภทด้วย    

 ภาพประกอบรถกระบะท่ีไม่มี Cab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 จุดท่ี 1  บริเวณกระบะท้ายรถ   

 จุดท่ี 2  บริเวณกระบะตอนหน้าของรถ  

 จุดท่ี 3  บริเวณหลังประตูคนขับรถ 
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ภาพประกอบรถกระบะท่ีมี Cab 

  

 

 

 

 

 

 

 

 จุดท่ี 1 บริเวณกระบะท้ายรถ  

 จุดท่ี 2 บริเวณท่ีน่ัง Cab  

 จุดท่ี 3 บริเวณหลังประตูคนขับรถ   

ภาพประกอบรถตู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จุดท่ี 1 บริเวณท้ายรถตู้  

 จุดท่ี 2 บริเวณท่ีน่ังผู้โดยสารตอนกลาง  

 จุดท่ี 3 บริเวณหลังประตูคนขับรถ  
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 3. กรณีการใช้รถยนต์ไล่ติดตามคนร้าย  

 การไล่ติดตามจะเกิดข้ึนเม่ือเจ้าหน้าท่ีประจํารถวิทยุสายตรวจ พบรถท่ีต้องสงสัยว่ากระทําความผิด

แล้วหลบหนีมาหรือสงสัยว่าจะมีส่ิงของผิดกฎหมายซุกซ่อนมาในรถหรือเป็นกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีประจํารถวิทยุ    

สายตรวจได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ หรือหน่วยใกล้เคียงให้ทําการติดตาม หรือสกัดจับผู้ท่ีกระทําความผิดแล้วหลบหนีมา 

 เน่ืองจากการไล่ติดตามเป็นเร่ืองท่ีต้องปฏิบัติโดยฉับพลัน ดังน้ันเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติจึงต้องเตรียม

ความพร้อมอย่างน้อย 3 ประการ คือ  

  (1) รถวิทยุสายตรวจ ต้องมีอุปกรณ์ประจํารถครบถ้วนและใช้การได้ดี  

  (2) กําลังเจ้าหน้าท่ีท่ีจะออกปฏิบัติหน้าท่ีต้องไม่น้อยกว่า 2 นาย  

  (3) ต้องหาข้อมูลของคนร้ายให้ชัดเจน หรือมากท่ีสุดเท่าท่ีทําได้ เช่น ข้อมูลยานพาหนะท่ีคนร้ายใช้ 

เป็นต้น โดยสามารถจัดลําดับข้ันการปฏิบัติได้ ดังน้ี  

 1) เม่ือได้รับแจ้งเหตุแล้วเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัตินํารถวิทยุจอดบริเวณท่ีเหมาะสม หันหน้ารถ       

ให้พร้อมท่ีจะไล่ติดตามได้ท้ังสองเส้นทาง  

 2) สอบถามศูนย์วิทยุกรณีได้รับแจ้งให้สกัดจับเพื่อขอรับการยืนยัน ถึงการกระทําผิดและ  

ความร้ายแรงของการกระทําผิด เช่น จํานวนคนร้าย อาวุธของคนร้าย และพฤติกรรมในการกระทําความผิด  

 3) เม่ือตรวจสอบพบรถท่ีต้องสงสัย หรือรถท่ีได้รับแจ้งให้สกัดจับ ให้นํารถออกติดตาม พร้อม

แจ้งศูนย์วิทยุให้ทราบถึงลักษณะของรถ สี ย่ีห้อ หมายเลขทะเบียน และลักษณะท่ีสังเกตได้อย่างชัดเจน จํานวนคน

ในรถ จํานวนท่ีน่ัง ตําหนิรูปพรรณ จุดท่ีตรวจพบ และเส้นทางท่ีกําลังมุ่งหน้าหลบหนีไป  

 (4)  ระหว่างไล่ติดตามต้องรายงานให้ศูนย์วิทยุทราบทุกระยะ เพื่อศูนย์วิทยุจะได้รายงานให้

ผู้บังคับบัญชาทราบ และประสานกําลังส่วนร่วมในการปฏิบัติ  

 (5)  กําหนดพื้นท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติในข้ันตอนการเรียกหยุดเพื่อตรวจค้น และจับกุม 

2. อุปกรณ์การฝึก 

2.1 Power point 

2.2 เข็มขัดยุทธวิธี 

2.3 ปืน (ฝึก)  

2.4 รถยนต์สายตรวจ 

2.5 รถยนต์ 

2.6 อุปกรณ์สมมุติในการฝึก เช่น จอบ เสียม กระเป๋า 
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3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

 3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการเบ้ืองต้น  

 3.2 สาธิต/อธิบาย การจอดรถยนต์สายตรวจ/จุดตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัย/การใช้รถยนต์ไล่ติดตาม

คนร้าย 

 3.3 รวมกลุ่ม/สรุป/ถาม 

 3.4 อบรม – ปลูกฝัง เรื่อง ตํารวจเป็นได้ทุกอย่างท่ีประชาชนต้องการ 
  

4.ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2  ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจอดรถยนต์สายตรวจได้ถูกต้องตามยุทธวิธี 

 5.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสามารถตรวจสอบจุดท่ีต้องตรวจสอบของรถยนต์ต้องสงสัย 3 จุด     

ได้อย่างถูกต้องตามหลักยุทธวิธี 

 5.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและอธิบายข้ันตอนการใช้รถยนต์ไล่ติดตามคนร้ายได้ 

Instructor Note: 

- ให้ครูฝึกวางอุปกรณ์การฝึกไว้ในรถ แล้วให้สอบถามนักเรียนว่าจดจําได้แค่ไหน  

- ครูฝึกต้องแนะนําข้อสําคัญในการไล่ล่าติดตามคนร้าย ห้ามแซงข้ึนด้านหน้า หรือตีคู่กับรถยนต์ต้องสงสัย 

เพราะอาจถูกคนร้ายยิง ไม่ควรยิงยางรถยนต์ เพราะกระสุนอาจแฉลบไปถูกทรัพย์สินหรือประชาชน        

ท่ีไม่เก่ียวข้องได้ 

- สอบถามผู้เข้ารับการอบรมว่า เหตุใดทําไมเจ้าหน้าท่ีตํารวจจึงไม่ยิงยางรถยนต์ ให้ผู้เข้ารับการอบรมแสดง

ความคิดเห็น และครูฝึกอธิบายเหตุผลให้ฟัง 
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หัวข้อที่ 4 การหยุดยานพาหนะกรณีท่ัวไป การปฏิบัติในการหยุดรถ  

การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 2 นาย วิธีการหยุดรถจักรยานยนต์ 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 1. การหยุดยานพาหนะกรณีท่ัวไป   

 การหยุดยานพาหนะกรณีท่ัวไป หมายถึง หยุดยานพาหนะท่ีไม่ทราบความเป็นมาของผู้ขับข่ีและ

ผู้โดยสาร - การควบคุมผู้ขับข่ี และผู้โดยสารไว้ช่ัวคราว เพ่ือการส่ังหยุดรถ เริ่มต้นโดยเจ้าหน้าท่ีตํารวจโดยอาศัย

หลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีตํารวจน้ันไม่มีข้อมูล หรือส่ิงบ่งช้ีได้ชัดเจน (จากการกระทําของผู้ขับข่ี และ

ผู้โดยสาร) ว่ากําลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์อันตราย เช่น กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตํารวจตรวจพบรถยนต์กระทําความผิด

กฎจราจร เช่น นํารถท่ีมีสภาพไม่ม่ันคงแข็งแรงมาใช้ในทาง เป็นต้น ซึ่งเราไม่อาจทราบได้ว่าผู้ขับข่ีเป็นผู้ใด มีประวัติ

การกระทําความผิดมาหรือไม่ 

 2. วิธีการปฏิบัติในการหยุดรถยนต์  

 ภาพท่ี 1 (แสดงข้ันตอนท่ี 1.2.1 – 1.2.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1 ให้ใช้เครื่องขยายเสียงประจํารถยนต์สายตรวจ แจ้งให้รถยนต์ต้องสงสัยปฏิบัติตามคําส่ังของ

เจ้าหน้าท่ีตํารวจด้วยถ้อยคําท่ีสุภาพ   

 2.2 โดยแจ้งผู้ขับข่ีจอดรถยนต์ชิดขอบทางด้านซ้าย  

 2.3 จอดรถยนต์สายตรวจตามรูปแบบการจอดรถโดยคํานึงถึงสภาพพื้นท่ี เช่น บังครึ่งคัน, บังเต็มคัน 

หรือบังเฉียงคัน แล้วแต่กรณี  
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 2.4 เจ้าหน้าท่ีตํารวจต้องปฏิบัติตามข้ันตอน  ต่อไปน้ี  

   (1) ส่ังให้ผู้ขับข่ีลดกระจก ดับเครื่องยนต์ และเอามือไว้ท่ีพวงมาลัยท้ังสองข้าง 

   (2) เจ้าหน้าท่ีตํารวจต้องให้ความสนใจกับรถยนต์ต้องสงสัยเป็นหลัก 

   (3) เฝ้าดูพฤติกรรมของคนขับข่ี และผู้โดยสาร รวมท้ังจํานวนคนในรถ 

   (4) ตรวจดูสภาพการจราจรของรถท่ีแล่นตามมา เม่ือเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงลงจากรถ  

อย่างรวดเร็ว 

   (5) มองดูรถต้องสงสัยก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีจะเข้าไปท่ีตัวรถ และฟังเสียงส่ิงผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน 

เช่น เสียงลากลําเล่ือนอาวุธปืน เน่ืองจากเราต้องระลึกเสมอว่า อาจมีอันตรายเกิดข้ึนกับเราได้  

 3. การปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 2 นาย เข้าหารถยนต์ต้องสงสัย  

 ภาพท่ี 2 (แสดงข้ันตอนท่ี 1.3.1 – 1.3.2) 

 

 

 

 

 

 

  3.1 ในการลงจากรถยนต์สายตรวจของเจ้าหน้าท่ีน้ัน เจ้าหน้าท่ีผู้คุ้มกัน (B) ลงจากรถก่อน แล้วไปอยู่

ในตําแหน่งแนวไฟท้ายด้านซ้ายของรถต้องสงสัย แล้วเดินเข้าหารถต้องสงสัย         

  3.2 เจ้าหน้าท่ีคุ้มกันจะเข้าตรวจสอบทางฝ่ังของผู้โดยสาร โดยเริ่มตรวจสอบจุดต่าง ๆ ของรถ 

ต้ังแต่จุดท่ี 1 - 2 - 3 ตามลําดับ แล้วกลับมายืนในตําแหน่งท่ี 1 แล้วแจ้งข้อมูลส่ิงท่ีพบในรถให้กับตํารวจผู้ปฏิบัติ

ทราบ แล้วทําหน้าท่ีคุ้มกันให้กับตํารวจผู้ปฏิบัติ หากเห็นว่าปลอดภัยแล้วให้สัญญาณแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติให้ลงมา  

ท่ีรถต้องสงสัย   
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  ภาพท่ี 3 (แสดงข้ันตอนท่ี 1.3.3 – 1.3.4) 

 

 

 

 

 

   

   

 3.3  เมื่อได้รับสัญญาณจากตํารวจผู้คุ้มกันแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติลงจากรถ โดยเดินผ่านไปทาง

ด้านหน้ารถยนต์สายตรวจหรือจะเดินอ้อมไปทางด้านหลังของรถยนต์สายตรวจก็ได้ แล้วเคล่ือนท่ีเข้าหารถต้องสงสัย

ให้อยู่ในแนวไฟท้ายด้านขวาของรถต้องสงสัย เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติต้องตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัยทางด้านผู้ขับข่ี โดย

เริ่มตรวจสอบตามจุด 1 - 2  - 3 เม่ือไม่พบส่ิงผิดปกติ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติจะยืนอยู่ท่ีบริเวณจุดท่ี 3 ของรถต้องสงสัย

บริเวณหลังคนขับ เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ขับข่ีเปิดประตูมาถูกเจ้าหน้าท่ีตํารวจ   

 3.4 เจ้าหน้าท่ีตํารวจต้องใช้กิริยาวาจาท่ีสุภาพในการพูดคุยกับผู้ขับข่ี เช่น การขออนุญาต         

ดูใบขับข่ี เป็นต้น 

หมายเหตุ  

 - การปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามยุทธวิธีตามข้ันตอนอย่างเคร่งครัด เช่น ยืนหลังประตู        

ให้ผู้ต้องสงสัยย่ืนเอกสารออกนอกตัวรถ ไม่ย่ืนมือเข้าไปในตัวรถ และอย่าออกนอกพ้ืนท่ีปลอดภัย ส่ือสารกับ         

ผู้ต้องสงสัยโดยใช้วาจาท่ีสุภาพเสมอ ยืนอยู่ในท่าเตรียมพร้อม คอยสังเกตมือของผู้ขับข่ี ผู้โดยสาร และภายในรถ  

อยู่ตลอดเวลา ระวังอาวุธปืนของเจ้าหน้าท่ี เมื่อได้รับเอกสารแล้วต้องการตรวจสอบโดยยกข้ึนและมองผ่านทะลุ

เพ่ือให้สามารถเห็นการเคล่ือนไหวของผู้ขับข่ีและผู้โดยสารได้ตลอดเวลา กรณีมีผู้โดยสารอยู่ด้านหลังด้วย           

ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติยืนอยู่หลังจุดท่ี 2 ส่ังให้คนขับส่งเอกสารผ่านมาทางด้านหลังโดยให้ผู้โดยสารเป็นคนหยิบและ

ส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติท่ียืนประจําอยู่ท่ีจุด 2 หรือยืนอยู่ในจุดท่ีปลอดภัย ในกรณีท่ีหากต้องการออกใบส่ังให้กลับมา

ดําเนินการท่ีรถของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ  

 - ในเวลากลางคืน ส่ิงท่ีไม่ควรทําคือ ในขณะท่ีเดินเข้าหารถต้องสงสัย เวลาปิดประตูไม่ควรปิดเสียงดัง 

ไม่ควรเดินตัดแสงไฟหน้ารถของเจ้าหน้าท่ี เพื่อมิให้ผู้ต้องสงสัยสังเกตได้ว่า เจ้าหน้าท่ีกําลังเข้าไป 
 



106 

 4. การกลับไปท่ีรถยนต์สายตรวจของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ  

 ภาพท่ี 4 (แสดงข้ันตอนท่ี 1.4.1 –1.4.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.1 หากไม่พบส่ิงผิดปกติใด ให้ ตํารวจผู้ปฏิบั ติและผู้ คุ้มกัน เดินกลับมาท่ีรถสายตรวจ            

โดยตรวจสอบ จุด 3 - 2 - 1 แล้วเดินกลับมา โดยให้ตํารวจผู้ปฏิบัติเดินกลับมาก่อน แล้วให้สัญญาณให้ตํารวจ      

ผู้คุ้มกันเพ่ือกลับมาท่ีรถยนต์สายตรวจด้วย ในระหว่างเดินกลับให้หันกลับไปสังเกตพฤติกรรมท่ีรถต้องสงสัย       

เป็นระยะ ๆ ประมาณทุก 3 ก้าว 

  4.2 ให้ระวังยานพาหนะ บุคคลท่ีผ่านไป - มา  

  4.3 การกลับไปหารถยนต์สายตรวจของเจ้าหน้าท่ีตํารวจน้ัน ให้พึงระลึกเสมอว่ายังมีอันตรายอยู่ 

เพ่ือท่ีจะได้เตือนตนเองว่า ประมาท  

  4.4 ถ้าในขณะท่ีเดินกลับมาท่ีตัวรถ และรถต้องสงสัยเป็นรถสูง มองไม่เห็นตํารวจผู้คุ้มกัน ให้ส่ง

สัญญาณให้ผู้คุ้มกันทราบ เพ่ือให้กลับมาท่ีรถยนต์สายตรวจ 

หมายเหตุ      

 การถอยกลับและอย่าลืมตรวจสอบจุดท่ี 2, 1 และคอยสังเกตคนขับเป็นระยะ ๆ เจ้าหน้าท่ีคุ้มกัน     

ให้ถอนตัวกลับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติกลับถึงรถเรียบร้อยแล้ว และอย่าลืมตรวจสอบจุด 2, 1 
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 5 วิธีการหยุดยานพาหนะรถจักรยานยนต์   

 ภาพท่ี 5 แสดงการเข้าหาจักรยานยนต์ของตํารวจ 

 
 

 

 

 

 

 

 5.1 ให้คนขับข่ีจอดรถจักรยานยนต์ชิดขอบทางด้านซ้าย  

 5.2 ดับเครื่องยนต์ ถอดหมวกกันน็อกวางไว้ท่ีตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต์ มือท้ัง 2 ข้างจับ       

คันบังคับรถจักรยานยนต์ไว้  

  5.3 ห้ามไม่ให้นําขาต้ังลง ให้ผู้ขับข่ีน่ังคร่อมอยู่บนรถจักรยานยนต์ไว้ตลอดเวลาท่ีตรวจค้น 

  5.4 เจ้าหน้าท่ี ผู้ป ฏิบั ติ ต้องยืนอยู่เฉียงไปทางด้านหลังของผู้ขับ ข่ีตลอดเวลาท่ีตรวจค้น  

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าท่ีผู้คุ้มกันต้องยืนห่างออกไปด้านหลังเป็นรูปตัว V หรือ L (Contact and Cover) 

 5.5 การตรวจสอบเอกสารให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจยกข้ึนและมองผ่านเอกสารเพ่ือตรวจสอบพฤติกรรม 

ของผู้ขับข่ีตลอดเวลา โดยใช้มือท่ีไม่ถนัดจับถือเอกสาร  

 5.6 หากไม่พบส่ิงผิดกฎหมาย หรือการกระทําผิดของผู้ขับข่ี ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติกล่าวคําขอบคุณ 

อย่างสุภาพ และกลับมาท่ีรถยนต์สายตรวจ โดยยังคอยสังเกตพฤติการณ์ของผู้ขับข่ีทุกระยะ 3 ก้าว ตลอดจน

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติถึงรถยนต์แล้ว เจ้าหน้าท่ีผู้คุ้มกันจึงถอนตัวตามมาท่ีรถยนต์ 

2. อุปกรณ์การฝึก 

2.1 ปืน (ฝึก)  

2.2 เข็มขัดยุทธวิธี 

2.3 รถยนต์สายตรวจ 

2.4 รถยนต์ 

2.5 รถจักยานยนต์ 

2.6 Power point 

2.7 คลิปวิดีโอ 
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3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

 3.1 บอกวัตถุประสงค์ และหลักการเบ้ืองต้น  

3.2 สาธิต/อธิบาย การหยุดยานพาหนะกรณีท่ัวไป/การหยุดรถ/การปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี 2 นาย/วิธีการ

หยุดรถจักยานยนต์ 

 3.3 รวมกลุ่ม/สรุป/ถาม 

 3.4 อบรม-ปลูกฝัง เรื่อง อย่าประมาท 

4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2  ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 สังเกตพฤติกรรม 

 5.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและสามารถปฏิบัติการหยุดยานพาหนะกรณีท่ัวไป การปฏิบัติในการหยุดรถ 

การปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี 2 นาย วิธีการหยุดรถจักรยานยนต์ได้ถูกต้องตามหลักยุทธวิธี 
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หัวข้อที่ 5 การหยุดยานพาหนะที่มีความเส่ียง การปฏิบัติในการหยุดรถรูปแบบที่ 1 

และการปฏิบัติในการหยุดรถรูปแบบท่ี 2 (รถบรรทุก) 

1. รายละเอียดของการฝึก  

  1. การหยุดยานพาหนะที่มีความเส่ียง มีด้วยกัน 2 รูปแบบ 

  รูปแบบท่ี 1 การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเส่ียง คือ การควบคุมตัวผู้ขับข่ี ผู้โดยสารไว้ช่ัวคราว    

อาจเป็นด้วยสาเหตุท่ีรุนแรงกว่าการฝ่าฝืนกฎจราจรหรืออาจด้วยส่ิงบ่งช้ีท่ีชัดเจนอ่ืน ๆ ท่ีเริ่มข้ึนโดยเจ้าหน้าท่ีตํารวจ  

สายตรวจ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีตํารวจทราบถึงส่ิงบ่งช้ีท่ีอาจเป็นการกระทําความผิดทางอาญา หรือรูปแบบ และวิธีการ

ทํางานของยานพาหนะน้ันๆ ทําให้ต้องมีการปฏิบัติทางยุทธวิธีท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะทําให้สามารถดําเนินการ     

หยุดรถยนต์ได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

  รูปแบบท่ี 2 การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเส่ียง เน่ืองจากสภาพของรถ เช่น รถบรรทุก รถตู้ รถยกสูง 

เป็นต้น  

 2. วิธีการปฏิบัติในการหยุดรถรูปแบบท่ี 1  

  2.1 ในกรณีท่ีรถเคล่ือนท่ีให้เปิดสัญญาณไฟวาบๆ และให้ใช้เครื่องขยายเสียงประจํารถยนต์       

สายตรวจ แจ้งให้รถยนต์ต้องสงสัยจอดรถชิดขอบทางด้านซ้าย ด้วยถ้อยคําท่ีสุภาพ 

  2.2 จอดรถยนต์สายตรวจตามรูปแบบการจอดรถโดยคํานึงถึงสภาพพ้ืนท่ี เช่น บังครึ่งคัน, บังเต็มคัน 

หรือบังเฉียงคัน ตามความเหมาะสม  

  2.3 ส่ังให้ผู้ขับข่ีลดกระจกทุกบาน และดับเครื่องยนต์ ถอดกุญแจรถวางไว้บนแผงหน้าปัดรถ 

ให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจมองเห็นอย่างชัดเจน และเอามือท้ังสองข้างวางไว้ท่ีพวงมาลัย สําหรับผู้โดยสารให้วางมือท้ังสองข้าง

วางไว้ในท่ีท่ีเห็นเด่นชัด   

  2.4 เฝ้าสังเกตการกระทําของผู้ขับข่ี และผู้โดยสารในรถ  

  2.5 ตรวจดูสภาพการจราจรของรถท่ีแล่นตามมา เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงลงจากรถอย่างรวดเร็ว 

  2.6 การปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าท่ี 2 นายเข้าหารถยนต์ต้องสงสัย ให้ปฏิบัติเหมือนกับข้ันตอนการเข้าหา 

รถต้องสงสัย การหยุดยานพาหนะกรณีท่ัวไป ในการเข้าหารถต้องสงสัยน้ันควรใช้ความระมัดระวังให้มากข้ึน  
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  2.7 ข้ันตอนการปฏิบัติกรณีการหยุดยานพาหนะท่ีมีความเส่ียง  

   ภาพแสดงข้ันตอนท่ี (1) – (2) 

 

 

 
 

 

 

 

 

   (1) เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติอยู่ท่ีจุด 1 ด้านผู้ขับข่ี ส่วนเจ้าหน้าท่ีผู้คุ้มกันจะยืนอยู่หลังจุดท่ี 1 

ของอีกด้านหน่ึงของรถยนต์ต้องสงสัย และออกคําส่ังให้ผู้ขับข่ีย่ืนมือออกนอกตัวรถท้ัง 2 ข้างให้เห็นเด่นชัด / ด้าน

ผู้โดยสารให้เจ้าหน้าท่ีผู้คุ้มกันเป็นคนส่ัง  

   (2) เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติส่ังให้คนขับรถต้องสงสัยเอามือขวาเปิดประตูรถจากด้านนอก  

   (3) คนขับรถต้องสงสัยลงก่อน สังเกตด้วยสายตาว่าปลอดภัย เอาไปไว้ในจุดท่ีปลอดภัย

แล้วควบคุมไว้ ถ้ามีผู้โดยสารอยู่ในรถให้เจ้าหน้าท่ีผู้คุ้มกันออกคําส่ังให้ผู้โดยสารลงมาจากรถ โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับ

ผู้ขับรถต้องสงสัย แล้วนําตัวมาควบคุมไว้ในท่ีปลอดภัย อาจเป็นด้านหลัง หรือด้านข้างของรถต้องสงสัยก็ได้ ข้ึนอยู่กับ

สภาพแวดล้อมในขณะน้ัน   

   ภาพแสดงข้ันตอนท่ี (3) 
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   (4) เจ้าหน้าท่ีตํารวจควบคุมผู้ต้องสงสัยอยู่ห่างจากกัน (กรณีมีหลายคน) เพ่ือไม่ให้       

ผู้ต้องสงสัยส่ือสารกันได้ และเมื่อต้องการตรวจค้นตัวบุคคลให้ทําแบบ COVER CONTACT เป็นตัว V หรือ L 

เท่าน้ัน ห้ามทําเป็นตัว I เพ่ือป้องกันแนววิถีกระสุนยิงปืนใส่พวกเดียวกัน ในการตรวจค้นตัวผู้ต้องสงสัยให้ทําการตรวจค้น 

ทีละ 1 คน ถ้าเจ้าหน้าท่ีคนหน่ึงทําหน้าท่ีตรวจค้นเจ้าหน้าท่ีคนหน่ึงจะทําหน้าท่ีคุ้มกัน ซึ่งสามารถสลับหน้าท่ีกันได้ 

   ภาพแสดงข้ันตอนท่ี (4) 

 

 

 

 

 

 

   (5) การตรวจค้นภายในรถยนต์ให้นําตัวผู้ต้องสงสัยไปยืนอยู่ฝ่ังตรงข้ามของเจ้าหน้าท่ีท่ีทําการตรวจค้น โดยให้อยู่ในตําแหน่งท่ีสามารถมองเห็

   (6) หากพบส่ิงผิดกฎหมายให้ส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีทําหน้าท่ีควบคุม ใส่เครื่อง

พันธนาการผู้ต้องหาทันที หากมีผู้ต้องสงสัยจํานวนมาก ให้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยข้างเคียง และให้คุมเชิงดูไว้

จนกว่าผู้ให้การสนับสนุนจะเดินทางมาสมทบเป็นท่ีเรียบร้อย จึงปฏิบัติการ 

   ภาพแสดงข้ันตอนท่ี (5) – (6)  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

 เจ้าหน้าท่ีตํารวจต้องมองดูกิริยาท่าทางของผู้ขับข่ี และผู้โดยสารอยู่ตลอดเวลา โดยให้สังเกตมือท้ัง 2 ข้าง

ของผู้ขับข่ี และผู้โดยสาร เพราะอาจใช้หยิบอาวุธทําร้ายเจ้าหน้าท่ีตํารวจได้ 
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 1.3 วิธีการปฏิบัติในการหยุดรถรูปแบบที่ 2  

 การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเส่ียง เน่ืองจากสภาพของรถ เช่น รถบรรทุก รถตู้ รถยกสูง น้ัน วิธีการ

ปฏิบัติจะเหมือนกับการหยุดยานพาหนะกรณีท่ัวไป เพียงแต่ในการขอดูใบอนุญาตขับข่ีหรือเอกสารเก่ียวกับตัวรถ 

ให้ผู้ขับข่ีลงมาจากรถ แทนการย่ืนให้จากในตัวรถ เน่ืองจากว่า เจ้าหน้าท่ีตํารวจมองไม่เห็นสภาพภายในรถ  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

2. อุปกรณ์การฝึก 

2.1 ปืน (ฝึก)  

2.2 เข็มขัดยุทธวิธี 

2.3 รถยนต์สายตรวจ 

2.4 รถยนต์ 

2.5 รถจักยานยนต์ 

2.6 Power point 

2.7  คลิปวิดีโอ 

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

 3.1 บอกวัตถุประสงค์ และหลักการเบ้ืองต้น  

3.2 สาธิต/อธิบาย การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเส่ียง/การปฏิบัติในการหยุดรถ รูปแบบท่ี 1/รูปแบบ

ท่ี 2 (รถบรรทุก) 

 3.3 รวมกลุ่ม/สรุป/ถาม 

 3.4 อบรม-ปลูกฝัง เรื่อง อาวุธปืนต้องดูแลอยู่เสมอ 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2  ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 สังเกตพฤติกรรม 

 5.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการหยุดยานพาหนะท่ีมีความเส่ียง/การปฏิบัติในการหยุดรถรูปแบบ

ท่ี 1/การปฏิบัติในการหยุดรถรูปแบบท่ี 2 (รถบรรทุก) 

Instructor Note: 

- พ้ืนท่ีปลอดภัยในการตรวจผู้ต้องสงสัยสามารถตรวจค้นได้ท้ังด้านข้างรถและท้ายรถก็ได้  
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หัวข้อท่ี 6 การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเส่ียงสูง (การปฏิบัติในการหยุดรถ - ใช้รถสายตรวจ 1 คัน) 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเส่ียงสูง (การปฏิบัติในการหยุดรถ - ใช้รถสายตรวจ 1 คัน)2. อุปกรณ์

การฝึก 

2.1 ปืน (ฝึก)  

2.2 เข็มขัดยุทธวิธี 

2.3 รถยนต์สายตรวจ 

2.4 รถยนต์ 

2.5 รถจักยานยนต์ 

2.6 Power point 

2.7 คลิปวิดีโอ 

 

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

 3.1 บอกวัตถุประสงค์ และหลักการเบ้ืองต้น  

3.2 สาธิต/อธิบาย การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเส่ียงสูง/การปฏิบัติในการหยุดรถ - ใช้รถสายตรวจ  

1 คัน กรณีคนร้ายไม่ขัดขืน 

 3.3 รวมกลุ่ม/สรุป/ถาม 

 3.4 อบรม-ปลูกฝัง เรื่อง มือ อันตรายท่ีสุด 

4.ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 สังเกตพฤติกรรม 

 5.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติรูปแบบ วิธีการ การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเส่ียงสูง/       

การปฏิบัติในการหยุดรถ ใช้รถสายตรวจ 1 คัน กรณีคนร้ายไม่ขัดขืนได้อย่างถูกต้อง 
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หัวข้อท่ี 7 การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเส่ียงสูง (การปฏิบัติในการหยุดรถ - ใช้รถสายตรวจ 2 คัน) 

1. รายละเอียดของการฝึก 

  การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเส่ียงสูง (การปฏิบัติในการหยุดรถ - ใช้รถสายตรวจ 2 คัน) 

2. อุปกรณ์การฝึก 

2.1 ปืน (ฝึก)  

2.2 เข็มขัดยุทธวิธี 

2.3 รถยนต์สายตรวจ 

2.4 รถยนต์ 

2.5 รถจักยานยนต์ 

2.6 Power point 

2.7 คลิปวิดีโอ 

 

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

 3.1 บอกวัตถุประสงค์ และหลักการเบ้ืองต้น  

3.2 สาธิต/อธิบาย การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเส่ียงสูง/การปฏิบัติในการหยุดรถ - ใช้รถสายตรวจ 2 

คั น  

กรณีคนร้ายไม่ขัดขืน 

 3.3 รวมกลุ่ม/สรุป/ถาม 

 3.4 อบรม-ปลูกฝัง เรื่อง อย่าผ่อนคลายเร็วเกินไป 

4.ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 สังเกตพฤติกรรม 

 5.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติรูปแบบ วิธีการ การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเส่ียงสูง/       

การปฏิบัติในการหยุดรถ ใช้รถสายตรวจ 2 คัน กรณีคนร้ายไม่ขัดขืนได้อย่างถูกต้อง 
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หัวข้อท่ี 8 การต้ังจุดตรวจหรือจุดสกัด ความหมาย ความสําคัญ 

หลักพ้ืนฐาน ข้อควรระวัง และ ยุทธวิธีในการต้ังจุดตรวจ   

1. รายละเอียดของการฝึก 

  1. การต้ังจุดตรวจ หรือจุดสกัด  

  1.1 จุดตรวจ หมายถึง สถานท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีตํารวจออกปฏิบัติหน้าท่ีตรวจค้นเพ่ือจับกุมผู้กระทํา

ผิดในเขตทางเดินรถ หรือทางหลวงในกรณีปกติเป็นการช่ัวคราว โดยมีกําหนดระยะเวลาเท่าท่ีมีความจําเป็น

อย่างย่ิง  ในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว แต่ต้องไม่เกิน 24 ช่ัวโมง และเม่ือเสร็จส้ินภารกิจแล้วต้องยุบเลิกจุดตรวจ

ดังกล่าวทันที   1.2 จุดสกัด หมายถึง สถานท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีตํารวจออกปฏิบัติหน้าท่ีตรวจค้นจับกุมผู้กระทํา

ผิดในเขตทางเดินรถ หรือทางหลวง ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วนเกิดข้ึนเป็นการช่ัวคราว และ

จะต้อง     ยุบเลิกเม่ือเสร็จส้ินภารกิจดังกล่าว  

 2. ความสําคัญของการต้ังจุดตรวจ หรือจุดสกัด  

  - เพ่ือตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะท่ีผ่านเข้าออกพ้ืนท่ี  

  - เพ่ือเป็นการบีบบังคับไม่ให้คนร้ายมีโอกาสหลบหนีออกนอกพ้ืนท่ีท่ีปิดล้อม  

  

  - เพ่ือตรวจค้นอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการกระทําผิด  

  - เพ่ือค้นหาส่ิงของผิดกฎหมายในยานพาหนะต้องสงสัย  

  - เพ่ือเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิด และตัดช่องโอกาสในการประกอบ

อาชญากรรมของคนร้าย  

 3. หลักพ้ืนฐานในการต้ังจุดตรวจ หรือจุดสกัด  

  - ใช้เม่ือมีกรณีเหตุจําเป็นหรือเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน  

  - ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง โดยเคร่งครัด 

  - ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

  - มีนายตํารวจช้ันสัญญาบัตรเป็นหัวหน้าควบคุม 

  - แต่งเครื่องแบบตํารวจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

  - มีแผงก้ันแสดงเครื่องหมายคําว่า “หยุดตรวจ” และจัดให้มีส่ิงกีดขวางหรือสัญญาณอ่ืนใด

เป็นท่ีสังเกตได้ง่ายจากระยะไกล เช่น กรวยยางคาดแถบสะท้อนแสง เพ่ือช่วยลดอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน 

  - ในเวลากลางคืนต้องมีไฟส่องสว่างให้มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร ก่อน

ถึง  จุดตรวจ 

  - กําหนด “เขตพ้ืนท่ีปลอดภัย” ไว้สําหรับตรวจค้น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
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  - ควรวางกําลังส่วนหน่ึงไว้บริเวณทางแยกหรือจุดกลับรถก่อนถึงจุดตรวจ จุดสกัด เพ่ือทํา

หน้าท่ีสกัดก้ันหรือไล่ติดตามผู้ท่ีหลบหนีการตรวจค้น 

  - พึงใช้ความระมัดระวัง ไม่ประมาทในขณะปฏิบัติหน้าท่ีตรวจค้น 

  - พึงเป็นผู้มีมารยาทดีงาม และแสดงกิริยาวาจาท่ีสุภาพขณะปฏิบัติหน้าท่ีประจําจุดตรวจ จุด

สกัด 

  - ใช้ความสังเกต หรือสนใจเป็นพิเศษกับยานพาหนะท่ีมีลักษณะพิรุธ เช่น รถจักรยานยนต์ไม่

ติดแผ่นป้ายทะเบียน หรือบิดบังอําพรางหมายเลขทะเบียน 

  - ในการปฏิบัติงานให้คํานึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ และประชาชน และ        

ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยรวม 

 4. ยุทธวิธีในการต้ังจุดตรวจ  

  4.1 การต้ังจุดตรวจในทางท่ีมีทิศทางไปในทางเดียวกัน (ONE WAY)  

   - กําหนดเลือกบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะทําการต้ังจุดตรวจ โดยคํานึงถึงผู้ปฏิบัติงาน และ

ประชาชนผู้ถูกตรวจค้นเป็นสําคัญ เช่น ไม่ต้ังจุดตรวจหรือจุดสกัดในบริเวณทางโค้ง เชิงสะพาน ท่ีลาดชัน จุดอับ

สายตา  

   - ติดต้ังเครื่องหมายสัญญาณท่ีแสดงข้อความว่า “หยุดตรวจ” ไว้บนผิวการจราจรใน

ช่องทางด้านซ้ายให้ผู้ขับข่ีสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และควรมีกรวยยางคาดแถบสะท้อนแสงวางเป็นแนว

เฉียงออกไปทางด้านหน้าแผงสัญญาณเป็นระยะพอสมควรเพ่ือเตือนและบังคับรถท่ีแล่นเข้ามาให้เบ่ียงออกไม่พุ่ง

ชน    แผงป้ายสัญญาณ  

   - หลังแผงป้ายสัญญาณเครื่องหมาย “หยุดตรวจ” ห่างออกไปเล็กน้อยให้นํารถยนต์     

สายตรวจจอดทํามุม 45 องศา กับแนวขอบถนน หันหน้าไปตามทิศทางกระแสจราจร เพ่ือใช้เป็นท่ีกําบังสําหรับ

บริเวณ “เขตพ้ืนท่ีปลอดภัย” และเปิดสัญญาณไฟวับวาบไว้เพ่ือเพ่ิมจุดสังเกต ตรงส่วนบริเวณ “เขตพ้ืนท่ี

ปลอดภัย” ด้านนอก ควรวางกรวยยางเป็นแนวเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีตรวจค้น เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุจากรถท่ีอาจหัก

เล้ียวเข้ามาในบริเวณ “เขตพ้ืนท่ีปลอดภัย” อย่างกะทันหัน 

   - ท้ายจุดตรวจมีรถยนต์สายตรวจ 1 คัน และรถจักรยานยนต์สายตรวจ 1 คัน พร้อมพล

ขับและคู่ตรวจ จอดอยู่ในลักษณะเตรียมพร้อมในกรณีต้องไล่ติดตามรถท่ีหลบหนี  

   - สําหรับรถจักรยานยนต์สายตรวจท่ีมาร่วมตรวจค้น อาจให้จอดชิดขอบทางด้านซ้าย

เพ่ือป้องกัน “เขตพ้ืนท่ีปลอดภัย” โดยหันหน้าไปทางทิศทางจราจร และพร้อมในการสนับสนุนการไล่ติดตามรถ         

ท่ีหลบหนี 
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   - การวางกําลังเจ้าหน้าท่ีตํารวจ  

    ช้ันประทวน ใช้เป็นกําลังเรียกรถ และทําหน้าท่ีตรวจค้นในบริเวณ “เขตพ้ืนท่ี

ปลอดภัย” การตรวจค้นควรทําเป็นคู่ เข้าค้นทีละด้านของยานพาหนะ โดยแบ่งหน้าท่ีกันให้ชัดเจน ว่าใครเป็น

ผู้ตรวจค้น และใครเป็นผู้คุ้มกัน  

    นายตํารวจสัญญาบัตร ทําหน้าท่ีเป็นหัวหน้าจุดตรวจ ควบคุมดูแล และรับผิดชอบ       

การตรวจค้นของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในบริเวณ “เขตพ้ืนท่ีปลอดภัย”  

    หากมีกําลังเจ้าหน้าท่ีตํารวจน้อยให้ลดกําลังผู้ปฏิบัติลงได้ แต่ยังคงให้ถือปฏิบัติตาม

ยุทธวิธีดังกล่าวข้างต้น โดยอนุโลม  

ภาพแสดงการต้ังจุดตรวจค้น พ้ืนท่ีถนนท่ีมี 3 ช่องทางเดินรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแบ่งพ้ืนท่ีของจุดตรวจ แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังน้ี         

 พ้ืนท่ีส่วนแรก เป็นพ้ืนท่ีเฝ้าสังเกตรถต้องสงสัยและบุคคลท่ีอยู่ภายในรถท่ีจะว่ิงผ่านเข้ามาใน

บริเวณพ้ืนท่ีต้ังจุดตรวจ มีเจ้าหน้าท่ีตํารวจฝ่ายป้องกันชุดนอกเครื่องแบบ (ชุดจู่โจม) อยู่ปฏิบัติ 2 นาย โดยอยู่ก่อน

ถึงพ้ืนท่ีต้ังจุดตรวจห่างประมาณ 20 เมตร    

 พ้ืนท่ีส่วนท่ีสอง  เป็นพ้ืนท่ีท่ีพิจารณาคัดเลือกรถต้องสงสัยเพ่ือโบกรถเข้ามาสู่พ้ืนท่ีตรวจค้น             

มีเจ้าหน้าท่ีตํารวจฝ่ายป้องกัน 1 นาย ฝ่ายจราจร 1 นาย และเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีทําหน้าท่ีเป็นหัวหน้าสายตรวจ 1 

นาย รวมเจ้าหน้าท่ีจํานวน 3 นาย   

 พ้ืนท่ีส่วนท่ีสาม เป็นพ้ืนท่ีตรวจค้น มีเจ้าหน้าท่ีตํารวจฝ่ายป้องกัน ทําหน้าท่ีตรวจค้นรถและบุคคล  

ต้องสงสัยท่ีน่ังมา 1 ชุดปฏิบัติ (1 ชุดปฏิบัติมี 3 - 4 นาย รถท่ีเข้าทําการตรวจค้น ควรมีไม่เกิน 3 คัน ในแต่ละ

ช่วงท่ีทําการตรวจค้นและการตรวจค้นใช้เจ้าหน้าท่ีตํารวจ 3 - 4 นายต่อรถทําการตรวจค้น 1 คัน โดยค้น 2 
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นาย คุ้มกัน 1 - 2  นาย) มีเจ้าหน้าท่ีตํารวจฝ่ายป้องกันอีก 1 นาย ทําหน้าท่ีบันทึกภาพขณะตรวจค้นไว้เป็น

หลักฐาน และมีเจ้าหน้าท่ีตํารวจฝ่ายจราจรอีก 1 นาย ทําหน้าท่ีควบคุมการปล่อยรถออกจากพ้ืนท่ีตรวจค้นเพ่ือ

ป้องกันอุบัติเหตุ รวมเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีน้ี  11 - 14  คน  

 พ้ืนท่ีส่วนท่ีส ี่ เป็นพ้ืนท่ีคอยสกัดรถ หากรถต้องสงสัยท่ีเข้ามาในพ้ืนท่ีต้ังจุดตรวจไม่ยอมหยุดรถให้    

ทําการตรวจค้น เจ้าหน้าท่ีตํารวจฝ่ายป้องกันท่ีอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีท้ายพ้ืนท่ีจุดตรวจน้ีจะทําหน้าท่ีนํารถตํารวจท่ี

จอดอยู่ท้ายจุดตรวจเข้าสกัดขวางกันไม่ให้ผ่านหรือไล่ติดตามหากหลบหนี ในส่วนน้ีจะมีเจ้าหน้าท่ีตํารวจทํา

หน้าท่ีประจํารถยนต์สายตรวจ  1 คัน 1 นาย และเจ้าหน้าท่ีตํารวจประจํารถสายตรวจจักรยานยนต์ 1 คัน 2 

นาย รวมเจ้าหน้าท่ีจํานวน 3 นาย   

 พ้ืนท่ีส่วนท่ีห้า  เป็นพ้ืนท่ีควบคุมผู้กระความทําผิด มีเจ้าหน้าท่ีตํารวจฝ่ายป้องกันอยู่ปฏิบัติอย่าง

น้อย 1 คน   

ภาพแสดงการต้ังจุดตรวจค้น พ้ืนท่ีถนนท่ีมี 2 ช่องทางเดินรถ 

 

 4.2 การต้ังจุดตรวจบนทางท่ีมีการจราจรไปในทิศทางสวนกัน (TWO WAYS) 

  - การวางกําลัง และมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ใช้ในทํานองเดียวกันกับการต้ัง       

จุดตรวจบนทางท่ีมีการจราจรไปในทิศทางเดียวกัน (ONE WAY) โดยอนุโลม  

  - การเรียกตรวจค้นยานพาหนะ ควรเลือกตรวจค้นพาหนะท่ีมาจากทิศทางใด ทิศทาง

ห น่ึ ง 

เพียงด้านเดียว ไม่ควรเรียกตรวจยานพาหนะพร้อม ๆ กันท้ัง 2 ทิศทาง เพราะจะทําให้เกิดจุดอ่อนในการระวัง

รักษาความปลอดภัยแก่ผู้ต้องสงสัยท่ีถูกตรวจค้น และเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีเข้าทําการตรวจค้น รวมท้ังยังก่อให้เกิด

ปัญหาการจราจรอีกด้วย 
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ภาพแสดงการต้ังจุดตรวจแบบ TWO WAY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. อุปกรณ์การฝึก 

2.1 ปืน (ฝึก)  

2.2 เข็มขัดยุทธวิธี 

2.3 รถยนต์สายตรวจ 

2.4 รถยนต์ 

2.5 รถจักยานยนต์ 

2.6 Power point 

2.4 คลิปวิดีโอ 

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

 3.1 บอกวัตถุประสงค์ และหลักการเบ้ืองต้น  

3.2 สาธิต/อธิบาย การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเส่ียงสูง/การปฏิบัติในการหยุดรถ - ใช้รถสายตรวจ      

2 คัน กรณีคนร้ายไม่ขัดขืน 

 3.3 รวมกลุ่ม/สรุป/ถาม 

 3.4 อบรม-ปลูกฝัง เรื่อง แม้เป็นหญิงหรือเด็กก็อย่าวางใจ 
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4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2  ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 สังเกตพฤติกรรม 

 5.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติ การต้ังจุดตรวจหรือจุดสกัด รู้ความหมาย ความสําคัญ       

หลักพ้ืนฐาน ข้อควรระวัง และใช้ยุทธวิธีในการต้ังจุดตรวจ ได้อย่างถูกต้อง 
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หัวข้อท่ี 9 การตรวจผู้โดยสารบนรถประจําทาง (รถบัส) ณ จุดตรวจในกรณีปกติ 

และมีสถานการณ์ และการต้ังจุดตรวจค้นย่อยหรือจุดสกัด 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 1. การตรวจผู้โดยสารบนรถโดยสารประจําทาง (รถบัส) ณ จุดตรวจ  

  1.1 รูปแบบท่ี 1 ในกรณีท่ีเป็นการตรวจในสถานการณ์ปกติท่ัวไป  

   รูปแบบการปฏิบัติ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ จํานวน  2 นาย  

 (1) แจ้งให้คนขับรถเปิดไฟส่องสว่างในรถเพ่ือความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ี และสามารถ

สังเกตผู้โดยสารได้ชัดเจน  

 (2) เจ้าหน้าท่ีคนท่ี 1 ข้ึนไปบนรถทางประตูด้านหน้า แล้วยืนอยู่ด้านหน้าสุดของห้อง

โดยสารหรือบริเวณท่ีสามารถมองเห็นผู้โดยสารในรถได้ท้ังหมดจากทางด้านหน้าแล้วแจ้งให้ผู้โดยสาร

เตรียมพร้อมใน     การตรวจ เช่น บัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอ่ืนๆ เป็นต้น แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีคนท่ี 2 

ข้ึนมาทําหน้าท่ีตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าท่ีคนท่ี 1 ทําหน้าท่ีคุ้มกัน ในขณะทําการตรวจ ให้ยืนสังเกตผู้โดยสารอยู่

กับท่ี หากพบเหตุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีคนท่ี 2 ทราบแล้วรีบเข้าตรวจสอบ 

 (3) เจ้าหน้าท่ีคนท่ี 2 ทําหน้าท่ีตรวจสอบผู้โดยสารโดยเริ่มจากทางด้านหน้าสุดตามลําดับ

จนถึงคนสุดท้าย เม่ือเสร็จส้ินการตรวจแล้วให้ลงจากรถเป็นคนแรก ซ่ึงหากเป็นรถแบบมีประตูหลังหรือประตู

กลางให้ลงจากรถโดยใช้ประตูดังกล่าว แต่หากไม่มีให้ใช้ประตูเดิม โดยให้เจ้าหน้าท่ีคนท่ี 1 ลงจากรถในลําดับ

สุดท้าย   

  1.2 รูปแบบท่ี 2 ในกรณีท่ีเป็นการตรวจในสถานการณ์ท่ีต้องใช้ความระมัดระวังเพ่ิมข้ึน  

   รูปแบบการปฏิบัติ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ จํานวน 3 นาย  

 (1) แจ้งให้คนขับรถเปิดไฟส่องสว่างในรถเพ่ือความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ี และสามารถ

สังเกตผู้โดยสารได้ชัดเจน  

 (2) เจ้าหน้าท่ีคนท่ี 1 ข้ึนไปบนรถทางประตูด้านหน้า แล้วยืนอยู่ด้านหน้าสุดของห้อง

โดยสาร หรือบริเวณท่ีสามารถมองเห็นผู้โดยสารในรถได้ท้ังหมดจากทางด้านหน้า แล้วแจ้งให้ผู้โดยสาร

เตรียมพร้อมใน     การตรวจ เช่น บัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอ่ืน ๆ เป็นต้น แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีคนท่ี 2 

และ 3 ข้ึนมาทําหน้าท่ี   ในการตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าท่ีคนท่ี 1 ทําหน้าท่ีคุ้มกันในขณะทําการตรวจ โดยยืน

สังเกตผู้โดยสารอยู่กับท่ีหากพบเหตุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีคนท่ี 2 และ 3 ทราบแล้วรีบเข้าร่วมในการ

ตรวจสอบ  

 (3) เจ้าหน้าท่ีคนท่ี 2 และ 3 ทําหน้าท่ีตรวจผู้โดยสารโดยยืนในลักษณะหันข้างท่ีมีอาวุธ

ปืนชิดกันหันหน้าเข้าหาผู้โดยสารคนละข้าง แล้วทําการตรวจผู้โดยสารด้านท่ีตนหันหน้าเข้าหาเริ่มจากทาง

ด้านหน้าสุดตามลําดับจนถึงคนสุดท้าย เม่ือเสร็จส้ินการตรวจแล้วให้เจ้าหน้าท่ีคนท่ี 2 และ 3 ลงจากรถก่อน ซ่ึง
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หากเป็นรถแบบมีประตูหลังหรือประตูกลางให้ลงจากรถโดยใช้ประตูดังกล่าว แต่หากไม่มีให้ใช้ประตูเดิม โดยให้

เจ้าหน้าท่ีคนท่ี 1   ลงจากรถในลําดับสุดท้าย   

  1.3 รูปแบบท่ี 3 ในกรณีท่ีมีการแจ้งเตือนว่ามีส่ิงผิดกฎหมายมากับรถโดยสารประจําทาง (รถ

บัส) 

   รูปแบบการปฏิบัติ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ จํานวน 4 นาย  

 (1) แจ้งให้คนขับรถเปิดไฟส่องสว่างในรถเพ่ือความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ี และสามารถ

สังเกตผู้โดยสารได้ชัดเจน  

 (2) เจ้าหน้าท่ีคนท่ี 1 ข้ึนไปบนรถทางประตูด้านหน้า แล้วยืนอยู่ด้านหน้าสุดของห้อง

โดยสาร หรือบริเวณท่ีสามารถมองเห็นผู้โดยสารในรถได้ท้ังหมดจากทางด้านหน้า แล้วแจ้งให้ผู้โดยสาร

เตรียมพร้อมในการตรวจ เช่น บัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอ่ืน เป็นต้น แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีคนท่ี 2, 3 และ 

4 ข้ึนมา       ทําหน้าท่ี โดยเจ้าหน้าท่ีคนท่ี 1 และ 2 แยกกันทําหน้าท่ีคุ้มกันอยู่ในแถวเบาะน่ังโดยสารด้านหน้า

คนละด้าน โดยให้คํานึงถึงจุดท่ีสามารถมองเห็นผู้โดยสารและทําหน้าท่ีคุ้มกันให้กับเจ้าหน้าท่ีคนท่ี 3 และ 4 

ในขณะทําการตรวจ หากพบเหตุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีคนท่ี 3 และ 4  ทราบ แล้วรีบเข้าตรวจสอบ 

 (3) เจ้าหน้าท่ีคนท่ี 3 และ 4 ทําหน้าท่ีตรวจผู้โดยสารโดยยืนในลักษณะหันข้างท่ีมีอาวุธ

ปืนเข้าหากัน หันหน้าเข้าหาผู้โดยสารคนละด้าน แล้วทําการตรวจผู้โดยสารด้านท่ีตนหันหน้าเข้าหา เริ่มจากทาง

ด้านหน้าสุดตามลําดับจนถึงคนสุดท้าย เม่ือเสร็จส้ินการตรวจแล้วให้เจ้าหน้าท่ีคนท่ี 3 และ 4 ลงจากรถก่อน ซ่ึง

หากเป็นรถแบบมีประตูหลังหรือประตูกลางให้ลงจากรถโดยใช้ประตูดังกล่าว แต่หากไม่มีให้ใช้ประตูเดิม ส่วน

เจ้าหน้าท่ีคนท่ี 2 และ 1 ให้ลงรถจากประตูด้านหน้า โดยให้เจ้าหน้าท่ีคนท่ี 1 ลงจากรถในลําดับสุดท้าย   

  1.4 รูปแบบท่ี 4 ในกรณีท่ีเป็นรถโดยสารประจําทาง (รถบัส) แบบสองช้ัน และมีการแจ้ง

เตือนว่ามีส่ิงผิดกฎหมายมากับรถ  

   รูปแบบการปฏิบัติ  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ จํานวน 5 นาย  

 (1) แจ้งให้คนขับรถเปิดไฟส่องสว่างในรถเพ่ือความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ี และสามารถ

สังเกตผู้โดยสารได้ชัดเจน  

 (2) เจ้าหน้าท่ีคนท่ี 1 ข้ึนไปบนรถทางประตูด้านหน้า แล้วยืนอยู่ด้านหน้าสุดของห้อง

โดยสาร หรือบริเวณท่ีสามารถมองเห็นผู้โดยสารในรถได้ท้ังหมดจากทางด้านหน้า แล้วแจ้งให้ผู้โดยสาร

เตรียมพร้อมใน      การตรวจ เช่น บัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น แจ้งให้เจ้าหน้าท่ี

คนท่ี 2, 3 และ 4 ข้ึนมา โดยเจ้าหน้าท่ีคนท่ี 1 และ 2 แยกกันทําหน้าท่ีคุ้มกันอยู่ในแถวเบาะน่ังโดยสาร

ด้านหน้าคนละด้าน โดยให้คํานึงถึงจุดท่ีสามารถมองเห็นผู้โดยสารและทําหน้าท่ีคุ้มกันให้กับเจ้าหน้าท่ีคนท่ี 3 

และ 4 ในขณะทําการตรวจ หากพบเหตุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีคนท่ี 3 และ 4 ทราบ แล้วรีบเข้า

ตรวจสอบ  
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 (3) เจ้าหน้าท่ีคนท่ี 5 ยืนสังเกตผู้โดยสารท่ีน่ังอยู่ในห้องโดยสารช้ันล่างของรถ  

 (4) เจ้าหน้าท่ีคนท่ี 3 และ 4 ทําหน้าท่ีตรวจผู้โดยสารโดยยืนในลักษณะหันข้างท่ีมีอาวุธ

ปืนเข้าหากัน หันหน้าเข้าหาผู้โดยสารคนละด้าน แล้วทําการตรวจผู้โดยสารด้านท่ีตนหันหน้าเข้าหาเริ่มจาก           

ทางด้านหน้าสุดตามลําดับจนถึงคนสุดท้ายในช้ันบนของรถแล้วจึงลงมาทําการตรวจในช้ันล่าง เม่ือเสร็จส้ินการ

ตรวจแล้วให้ลงจากรถก่อน ซ่ึงหากเป็นรถแบบมีประตูหลังหรือประตูกลางให้ลงจากรถโดยใช้ประตูดังกล่าว 

ส่วนเจ้าหน้าท่ีคนท่ี 2 และ 5 ลงจากรถในลําดับต่อมา โดยให้คนท่ี 1 และ 2 ลงรถจากประตูด้านหน้า ซ่ึงเจ้าหน้าท่ี

คนท่ี 1 จะลงจากรถในลําดับสุดท้าย  

   
 

 

 

 

 

 

 

 ลักษณะการยืนเตรยีมพร้อมของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ลักษณะการยืนของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ  

 ก่อนข้ึนตรวจรถบัส ผู้ทําหน้าท่ีคุ้มกันจะยืนอยู่บริเวณตอนหน้ารถบัส 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ลักษณะการปฏิบัติหน้าท่ีของตํารวจ ลักษณะการปฏิบัติหน้าท่ี กรณีมีเจ้าหน้าท่ีตํารวจ

  

 ท่ีทําหน้าท่ีตรวจ  4 นาย ตรวจรถบัสจะใช้เจ้าหน้าท่ีตํารวจ 2 นาย 

  ในการตรวจ และเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 2 นาย ในการคุ้มกัน 
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 2. การต้ังจุดตรวจค้นย่อย หรือจุดสกัด  

  2.1 การต้ังจุดตรวจค้นย่อย หรือจุดสกัดเป็นการปฏิบัติการในสภาพถนนสายเล็กท่ีมีการจราจร      

ไม่หนาแน่น คับค่ัง หรือตรอกซอกซอยในเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือกรณีเร่งด่วน ซ่ึงอาจไม่มีเจ้าหน้าท่ีตํารวจและ

อุปกรณ์พอท่ีจะวางกําลังตามยุทธวิธีข้างต้นได้ จึงจําเป็นต้องใช้กําลังเจ้าหน้าท่ีตํารวจและยานพาหนะเท่าท่ีมีอยู่

อย่างจํากัดในขณะน้ัน ดําเนินการสกัดจับและปฏิบัติการตรวจค้น  

 2.2 การวางกําลัง และมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ใช้ยุทธวิธีเดียวกันกับการต้ังจุดตรวจ       

โดยอนุโลม และควรต้องมีรถยนต์เตรียมพร้อมไว้ก่อนถึงจุดสกัด เพ่ือไว้ทําหน้าท่ีสกัดก้ันหรือกีดขวางถนนหรือ      

ไล่ติดตามในกรณีท่ีคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัยกลับรถย้อนหลบหนีการตรวจค้น  

 2.3 ในการต้ังจุดสกัดน้ัน จะต้องแบ่งหน้าท่ีกันให้ชัดเจนตามสถานการณ์ ดังน้ี  

    มีกําลังเพียง 2 นาย ให้แบ่งหน้าท่ี ดังน้ี  

  - ตํารวจคนท่ี 1 ทําหน้าท่ีตรวจค้น  

  - ตํารวจคนท่ี 2 ทําหน้าท่ีคุ้มกัน  

  มีกําลัง 3 นาย ให้แบ่งหน้าท่ีดังน้ี  

  - ตํารวจคนท่ี 1 ทําหน้าท่ีตรวจค้น  

  - ตํารวจคนท่ี 2 ทําหน้าท่ีช่วยเหลือตํารวจคนท่ี 1 ในการตรวจค้นหรือควบคุมคนร้าย

  

  - ตํารวจคนท่ี 3 ทําหน้าท่ีคุ้มกัน  

  มีกําลัง 4 นาย ให้แบ่งหน้าท่ีดังน้ี  

  - ส่วนท่ี 1 ทําหน้าท่ีตรวจค้น  

  - ส่วนท่ี 2 ทําหน้าท่ีคุ้มกัน  

  มีกําลังต้ังแต่ 4 นายข้ึนไป และมีภารกิจต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ให้แบ่งกําลังออกเป็น 3 

ส่วน ดังน้ี  - ส่วนท่ี 1 ทําหน้าท่ีตรวจค้น  

  - ส่วนท่ี 2 ทําหน้าท่ีคุ้มกัน  

  - ส่วนท่ี 3 ทําหน้าท่ีสนับสนุนหรือกําลังสํารองพักรอผลัดเปล่ียน ส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 

  2.4 เม่ือมีรถยนต์สายตรวจหรือรถยนต์บรรทุกอย่างน้อย 2 คัน อาจใช้รถยนต์เป็นท่ีกําบังเพ่ือ       

ทําพ้ืนท่ีปลอดภัยแล้วใช้เป็นจุดหยุดรถยนต์เพ่ือทําการตรวจค้นบนถนนหรือตรอกซอยซ่ึงโดยปกติจะไม่มี

การจราจรคับค่ังหรือรถว่ิงอย่างรวดเร็ว  
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ผังการต้ังจุดสกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.5 ในบริเวณถนนในถ่ินทุรกันดาร หรือตรอกซอกซอยท่ีมีการขุดถนนเพ่ือการซ่อมแซมต่าง ๆ 

อาจใช้หลุมบนถนนเป็นเครื่องกีดขวางช่วยในการต้ังจุดสกัด  

 ผังการจัดต้ังจุดสกัดตามรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2.6 ในเขตพ้ืนท่ีอันตรายท่ีอาจมีการก่อการร้ายหรือการใช้ความรุนแรงในการต่อสู้กับเจ้าหน้าท่ี

ตํารวจ อาจใช้รถยนต์สายตรวจ หรือดัดแปลงส่ิงอุปกรณ์ในพ้ืนท่ีใช้เป็นเครื่องกีดขวางในการต้ังจุดสกัดได้ เช่น      

ใช้ท่อซีเมนต์ ใช้งาแซง หรือวัตถุอย่างอ่ืนไปวางต้ังบนเส้นทางท่ีมีการจราจรไม่คับค่ัง ดังรูป  
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ข้อควรระวัง  

 1. ไม่ควรต้ังจุดตรวจหรือจุดสกัด ในบริเวณทางโค้ง เชิงสะพาน ท่ีลาดชัน และบริเวณท่ีเป็น   

จุดอับสายตา เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการมองไม่เห็นของผู้ขับข่ี หรือการหยุดรถไม่ทันในระยะ

กระช้ันชิด  

 2. ในเวลากลางคืน ต้องมีแสงสว่างอย่างพอเพียง ให้ผู้ขับข่ีเห็นได้ในระยะไกล อุปกรณ์ และ

หลอดไฟต้องหม่ันตรวจสอบ และต้องปรับปรุงให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  

 3. ในการเรียกรถให้หยุด ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่าเอาตัวหรือส่วนของร่างกาย เช่น แขน ขา เข้าไป

ขวางหรือสกัดก้ันให้รถหยุด เพราะอาจถูกชนจากรถท่ีหยุดไม่ทัน ระหว่างการตรวจค้นใน “เขตพ้ืนท่ีปลอดภัย” 

อย่ายืนขวางหน้ารถท่ีกําลังตรวจค้นเพราะอาจจะถูกรถชนได้ในกรณีผู้ต้องสงสัยพยายามขับรถหลบหนี        

การตรวจค้น  

 4. ในกรณีท่ีผู้ขับข่ีพยายามขับข่ีรถฝ่าจุดตรวจเพ่ือหลีกเล่ียงการตรวจค้น เจ้าหน้าท่ีตํารวจ

ประจําจุดตรวจไม่ควรสร้างส่ิงกีดขวางข้ึนอย่างกะทันหัน เช่น ขับรถเข้าขวาง หรือเข็นแผงป้ายสัญญาณ

ขวางทางเพ่ือพยายามหยุดรถ เพราะอาจจะทําให้ผู้ขับข่ีหยุดรถไม่ทันแล้วหักหลบส่ิงกีดขวาง จนเกิดอุบัติเหตุ

เฉ่ียวชนประชาชนหรือเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหน้าท่ีบริเวณจุดตรวจได้  

 5.   ในกรณีท่ีสงสัยว่าคนร้ายอาจมีอาวุธอยู่ในรถ เจ้าหน้าท่ีตํารวจท้ังชุดตรวจค้นและชุดคุ้มกัน   

ควรหาท่ีกําบังในขณะท่ีรถเข้ามาในบริเวณจุดสกัด และอาจใช้เครื่องขยายเสียงจากรถยนต์สายตรวจบังคับให้หยุด

รถเพ่ือตรวจค้น 
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2. อุปกรณ์การฝึก 

2.1 ปืน (ฝึก)  

2.2 เข็มขัดยุทธวิธี 

2.3 รถยนต์สายตรวจ 

2.4 รถยนต์ 

2.5 รถจักยานยนต์ 

2.6 Power point 

2.7 คลิปวิดีโอ 

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

 3.1 บอกวัตถุประสงค์ และหลักการเบ้ืองต้น  

3.2 สาธิต/อธิบายการตรวจผู้โดยสารบนรถประจําทาง (รถบัส) ณ จุดตรวจในกรณีปกติ และมี

สถานการณ์และการต้ังจุดตรวจค้นย่อยหรือจุดสกัด 

 3.3 รวมกลุ่ม/สรุป/ถาม 

 3.4 อบรม - ปลูกฝัง เรื่อง มียุทธวิธีเหมือนมีเกราะ 

4.ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2  ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 สังเกตพฤติกรรม 

 5.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติการตรวจผู้โดยสารบนรถประจําทาง (รถบัส) ณ จุดตรวจ  

ในกรณีปกติ และมีสถานการณ์ และการต้ังจุดตรวจค้นย่อยหรือจุดสกัดได้อย่างถูกต้อง 
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หัวข้อท่ี 9 จําลองสถานการณ์ การใช้รถยนต์ไล่ติดตาม  การต้ังจุดสกัด และการตรวจค้น กรณีปกติ  

กรณีต้องสงสัย กรณีผู้ร้ายก่อเหตุร้ายแรงและมีอาวุธ 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 สถานการณ์สมมติ วิชา V.S.O.C.  หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ 

สถานการณ์สมมุติ การต้ังจุดตรวจในสถานการณ์ปกติ กรณีต้องสงสัย กรณีคนร้ายก่อเหตุร้ายแรงและมีอาวุธ 

 ใจความสําคัญในสถานการณ์สมมุติ 

      เจ้าหน้าท่ีตํารวจต้ังจุดตรวจ ระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีเกิดเหตุการณ์ ดังน้ี 

- ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย 

- ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ซุกซ่อนยาเสพติด 

- ผู้ขับข่ีรถยนต์ซุกซ่อนอาวุธปืน มีอาการเมาสุรา ไม่ยินยอมให้ตรวจค้น ด่าทอเจ้าหน้าท่ี เม่ือค้น

เจออาวุธปืนแล้วท้ังสองคนไม่ยอมรับว่าเป็นของตน 

- ผู้ขับข่ีรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ว่ิงฝ่าด่าน 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถต้ังจุดตรวจในการปฏิบัติหน้าท่ี การวางกําลังได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ

พ้ืนท่ี 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าตรวจค้นยานพาหนะได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักกฎหมาย 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์ประจํารถสายตรวจได้อย่างถูกต้องในการติดตามคนร้าย 

อุปกรณ์ประจําจุดตรวจ 

 1. รถยนต์สายตรวจ 2 คัน 

 2. แผงหยุดตรวจ จํานวน 1 อัน 

 3. กรวยยาง 

 4. รถจักรยานยนต์ตํารวจ 1 คัน 

 5. กระบอง 

 6. ป้ายแสดงข้อความ ขออภัยในความไม่สะดวก จํานวน 1 อัน 

7. วิทยุส่ือสาร จํานวน 2 เครื่อง 
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อุปกรณ์ประกอบสถานการณ์ 

 1. จักรยานยนต์ 1 คัน 

 2. รถยนต์ 1 คัน 

 3. ยาเสพติดสมมติ 1 ห่อ 

 4. ปืนสําหรับฝึก 1 กระบอก 
 

 ข้อมูลผู้แสดง 

ช่วงท่ี 1 เป็นชายวัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย 

ช่วงท่ี 2 ชายวัยรุ่นสวมหมวกนิรภัยเข้ามาท่ีด่านตรวจซุกซ่อนยาเสพติดไว้ท่ีตัว 

ช่วงท่ี 3 เป็นชายวัยกลางคน 2 คน ขับรถยนต์มีอาการเมาสุราท้ัง 2 คน 

ช่วงท่ี 4 ชายวัยรุ่นเมาสุราขับรถฝ่าด่าน 

 ข้อมูลผู้เรียน  (บทบาท) 

ผู้เรียนแต่งกายเครื่องแบบตํารวจปฏิบัติหน้าท่ีประจําจุดตรวจ 

2. อุปกรณ์การฝึก  

 2.1 รถยนต์สายตรวจ 2 คัน 2.7 วิทยุส่ือสาร จํานวน 2 เครื่อง 

2.2 แผงหยุดตรวจ จํานวน 1 อัน 2.8 จักรยานยนต์ 1 คัน 

2.3 กรวยยาง 2.9 รถยนต์ 1 คัน 

2.4 รถจักรยานยนต์ตํารวจ 1 คัน 2.10 ยาเสพติดสมมติ 1 ห่อ 

2.5 กระบอง 2.11 ปืนสําหรับฝึก 1 กระบอก 

  2.6 ป้ายแสดงข้อความ  

ขออภัยในความไม่สะดวก จํานวน 1 อัน 

3.วิธีการนําเสนอการฝึก 

 3.1 บอกวัตถุประสงค์ และหลักการเบ้ืองต้น 

3.2 กําหนดสถานการณ์ 

 3.3 สรุป ถามปัญหา  

 3.4 อบรม-ปลูกฝัง เรื่อง ทําดีได้ดี 

4.ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2  ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1  สังเกตพฤติกรรม 

 5.2  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ถูกต้องปลอดภัย 
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แบบประเมินการฝึกการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผู้ขับข่ีผู้โดยสาร (V.S.O.C.) 
รุ่นที่................วันที่..................เดือน....................................พ.ศ....................... 

ผู้ปฏิบัติ     ชุดที่ .................. เลขที่................................ 
หลักการปฏิบัต ิ ผ่าน ไม่ผ่าน คําแนะนํา 

1 ความพร้อมร่างกาย จิตใจ อุปกรณ์    
2 รูปแบบการตั้งจุดตรวจเหมาะสมกับสภาพพืน้ที ่    
3 การเข้าหายานพาหนะ  มีการตรวจรถ 3 ส่วน     
4 ปฏิบัติตามข้ันตอนเม่ือเข้าตรวจรถ เช่น ลดกระจก ดับ

เคร่ืองยนต์ ยืนอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม 
   

5 การเจรจากับผู้ขับข่ีเป็นไปตามข้ันตอน และเหมาะสม
กับพฤติการณ์ 

   

6 เม่ือเรียกคนลงมาจากรถเพื่อตรวจค้น มีการสังเกต
บุคคล ตามหลัก Target Discrimination การสงัเกต
ทั้งตัว มือ เอว สภาพแวดล้อม อากัปกิริยา 

   

7 การตรวจค้นตัวบุคคล ได้เหมาะสม ในลักษณะ  
Contact Cover  

   

8 ปฏิบัติตามระดับการใช้กําลัง     
9 การบริหารกําลังพลภายในจุดตรวจ    
10 การแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสม    
11 มีการติดตามเม่ือมีรถวิ่งฝ่าด่านหรือไม่    
12 การใช้สัญญาณไฟวาบๆ การประกาศแจ้งเตือน    
13 การวิทยุรายงานเหตุ/ขอกําลังเสริม    

1. ผู้รับการฝึกเล่าเหตุการณ์โดยสรุป
........................................................................................................................................ 

2. การปฏิบัติในคร้ังนี้ สิง่ไหนทีท่ําแล้วปลอดภัย
...................................................................................................................... 

3. ข้อที่ควรแก้ไขในการปฏิบัติหน้าที่
........................................................................................................................................ 
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รายช่ือคณะผู้จัดทําคู่มือยุทธวิธีตํารวจ 

หัวข้อ การหยุดยานพาหนะ และการควบคุมผู้ขับข่ี ผู้โดยสาร  

Vehicle Stop and Occupants Control (V.S.O.C.) 

 

1. พ.ต.ท.อภิรัฐ ถนอมสิงห์ รอง ผกก.ปค.บก.ฝรก. 

2. พ.ต.ท.ภาณุภณ ชัยสนิท สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตํารวจกลาง 

3. พ.ต.ท.เชาวลิต บุญเพ็ง ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 

4. พ.ต.ท.ปราโมทย์ เทพทวี ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 

5. ร.ต.ท.ยุทธเกียรติ นามิสา ผบ.มว. (สบ 1) ปค.ศฝร.ภ.2 
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คู่มือ ยุทธวิธีตํารวจ 

หัวข้อ บทบาทหน้าท่ีของผู้ประสบเหตุคนแรก 

(FIRST RESPONDER) 
เป้าหมาย 

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้เผชิญเหตุสามารถดําเนินการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยต่อชีวิต

และทรัพย์สินของผู้ท่ีเก่ียวข้องในเหตุการณ์ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้หลักการและข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือเป็นผู้ประสบเหตุคนแรกและสามารถปฏิบัติได้

อย่างปลอดภัย 

 2. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทอํานาจหน้าท่ีของผู้เผชิญเหตุคนแรกได้อย่างถูกต้อง 

 3. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้เข้าใจหลักการรายงานผู้บังคับบัญชากรณีผู้บังคับบัญชามาถึงท่ีเกิดเหตุ 

Instructor Note: 

- ให้ครูฝึกสอบถามนักเรียนทุกคนต่อความเข้าใจเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 

 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอน 

1. Power Point 

2. คลิปวีดีโอ 

3. เข็มขัดยุทธวิธี  

4. อุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามสถานการณ์  
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หัวข้อการฝึกอบรม 

1. ข้ันตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้เผชิญเหตุคนแรก 

2. การปฏิบัติมาตรฐานสําหรับเจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้เผชิญเหตุคนแรก 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้เผชิญเหตุคนแรก 

4. ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง 

5. ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง 

6. ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง 

7. ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง 

8. ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง 

9. ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง 

10. การปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีผู้ประสบเหตุคนแรก 
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หัวข้อท่ี 1 ข้ันตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้เผชิญเหตุคนแรก 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 จุดประสงค์ 

 เพ่ือนําไปใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจในการปฏิบัติหน้าท่ีเม่ือเผชิญเหตุ 

 นโยบาย 

 สํานักงานตํารวจแห่งชาติมีนโยบายท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้เผชิญเหตุสามารถดําเนินการด้วยความ

ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ท่ีเก่ียวข้องในเหตุการณ์ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดย

คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 เม่ือได้รับการมอบหมายงาน เจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้เผชิญเหตุจะต้องรีบไปยังสถานท่ีท่ีได้รับมอบหมาย

ในทันที เว้นแต่ว่าผู้บังคับบัญชาจะส่ังการให้ศูนย์วิทยุมอบหมายภารกิจน้ัน ๆ ให้กับหน่วยอ่ืนแทน (โดยเน้นการ

ปฏิบัติหน้าท่ีตามลําดับความสําคัญ) โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ดังน้ี 

  1.1 การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 

  1.2 การดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ 

  1.3 การบังคับใช้กฎหมาย 

2. อุปกรณ์การฝึก 

 Power point/คลิปวีดีโอ  

3. วิธีการนําเสนอการฝึก  

 3.1 บอกจุดประสงค์ นโยบาย ข้อมูลพ้ืนฐาน  

 3.2 คลิปวีดีโอกรณีศึกษาเรื่องความผิดพลาดของเจ้าหน้าท่ีขณะเปิดเหตุ 

 3.3 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 
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หัวข้อท่ี 2 การปฏิบัติมาตรฐานสําหรับเจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้เผชิญเหตุคนแรก 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 1. ข้ันตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้เผชิญเหตุคนแรก 

 1.1 ก่อนเข้าเผชิญเหตุ 

  (1) การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นตามหลัก 5W1H ได้แก่ ใคร (Who) ทําอะไร (What) ท่ีไหน 

(Where) เม่ือไร (When) ทําไม (Why) และอย่างไร (How) 

 

รูปแสดงเจ้าหน้าท่ีตํารวจสายตรวจทําการสอบถามเหตุการณ์เบ้ืองต้นจากเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 

ในเหตุคนร้ายปล้นธนาคาร 
 

 (2) รายงานศูนย์วิทยุ หรือผู้บังคับบัญชาทราบ 

   การยืนยันสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และรายงานถึงสภาพแวดล้อมในท่ีเกิดเหตุโดยทันที 

 

รูปแสดงเจ้าพนักงานวิทยุเม่ือได้รับแจ้งเหตุ จึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ 

 (3) ขอกําลังสนับสนุน 

   การขอกําลังสนับสนุน หรือขอความช่วยเหลือในกรณีจําเป็น เช่น คนร้ายมีจํานวนมากกว่า

เจ้าหน้าท่ีตํารวจ หรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวนมากอยู่ในบริเวณท่ีเกิดเหตุ เป็นต้น 
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รูปแสดงหน่วยสนับสนุนรับทราบสถานการณ์จากหัวหน้าชุดก่อนเข้าไปปฏิบัติหน้าท่ี 

 1.2 ขณะเข้าเผชิญเหตุ 

      (1) ให้ประเมินสถานการณ์และความเส่ียง 

 การประเมินจากบริเวณท่ีเกิดเหตุ ในมุมมองของสถานการณ์ขณะน้ัน และเตรียมแผนสํารอง หาก

เหตุการณ์ยกระดับความรุนแรง (อย่ารีบเร่งเข้าสถานท่ีเกิดเหตุหรือแสดงตัวทันที เม่ือถึงท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายได้) 

 

         รูปภาพแสดงหัวหน้าเหตุการณ์ประชุมวางแผนก่อนออกปฏิบัติหน้าท่ี 

   (2) ช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บ 

 การให้การช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บทุกคนในบริเวณท่ีเกิดเหตุ 
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รูปแสดงเจ้าหน้าท่ีตํารวจสายตรวจให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน 

 (3) ปฏิบัติการตามยุทธวิธี 

 กรณีจําเป็นเร่งด่วน ให้เข้าระงับเหตุตามระดับการใช้กําลัง โดยพิจารณาความเหมาะสมตาม

สัดส่วน ตามสถานการณ์ และพฤติการณ์ของคนร้าย และสภาพแวดล้อม 

 

       รูปแสดงเจ้าหน้าท่ีตํารวจสายตรวจเข้าจับกุมผู้กระทําผิดตามหลักยุทธวิธี 

 (4) ปิดก้ันพ้ืนท่ี และรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ 

 การปิดก้ันพ้ืนท่ีบริเวณท่ีเกิดเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการอพยพบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องออกจากท่ีเกิดเหตุ      

การป้องกันไม่ให้บุคคลเข้าและออกจากพ้ืนท่ีน้ัน การปิดก้ันพ้ืนท่ีไว้ไม่ให้บุคคลหรือประชาชนเข้ามา ตลอดจน     

การรักษาสถานท่ีเกิดเหตุให้คงสภาพเดิมไว้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการสูญหายหรือของ

พยานหลักฐานต่าง ๆ ในท่ีเกิดเหตุถูกทําลาย อาจดําเนินการโดยใช้บุคคล เชือก แผงก้ัน เครื่องหมายหรือแผ่น

ป้ายแสดงการห้ามเข้าบริเวณท่ีเกิดเหตุ 

รูปแสดงเจ้าหน้าท่ีตํารวจสายตรวจปิดก้ันสถานท่ีเกิดเหตุ 
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 1.3 หลังเข้าเผชิญเหตุ 

 (1) สรุปข้อมูลเบ้ืองต้น 

  การรายงานสรุปข้อมูลเบ้ืองต้น การจัดทํารายงานหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องเสนอผู้บังคับบัญชาหรือ

ผู้เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

 ตัวอย่างข้อมูลท่ีเจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้เผชิญเหตุคนแรกต้องสรุปข้อมูลเบ้ืองต้นให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ

รายงานได้ในเบ้ืองต้น ได้แก่ 

   1) ข้อมูลเบ้ืองต้นจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน (ใคร ทําอะไร ท่ีไหน อย่างไร เม่ือใด ทําไม) 

  - ช่ือคนร้าย จํานวนคนร้าย พฤติกรรมของคนร้าย ตําหนิรูปพรรณ (ตามผนวกท่ีแนบ) ของ

คนร้าย อาวุธของคนร้าย ข้อเรียกร้องของคนร้าย สาเหตุการกระทําความผิด 

  - เส้นทางและยานพาหนะท่ีคนร้ายใช้กระทําผิดหรือหลบหนี 

  - ช่ือผู้เสียหาย ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ข้อมูลเบ้ืองต้น หรือสาเหตุท่ีจะฆ่าตัวตาย 

  - ตัวประกันเป็นใคร เก่ียวข้องกับคนร้ายหรือไม่ จํานวนเท่าใด สภาพของตัวประกันเป็น

อย่างไร สภาพของสถานท่ี เส้นทางเข้าออกของอาคารท่ีตัวประกันถูกควบคุม 

  - กลุ่มผู้ชุมนุมเป็นกลุ่มใด จํานวนผู้ชุมนุม ข้อเรียกร้องและแกนนํากลุ่ม 

  - สภาพของภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน ความเสียหายท่ีประชาชนได้รับ จํานวนผู้บาดเจ็บ ผู้สูญหาย ศพ 

  2) กิจกรรมท่ีได้ดําเนินการแล้ว เช่น 

  - การปิดก้ันสถานท่ีเกิดเหตุ การจัดทําพ้ืนท่ีวงใน พ้ืนท่ีวงนอก 

  - การปิดก้ันการจราจร มิให้มีผู้สัญจรเข้า - ออก บริเวณท่ีเกิดเหตุ 

  - การประสานงานเบ้ืองต้นกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ดับเพลิง สถานพยาบาล เป็นต้น 

  - การอพยพผู้บาดเจ็บและประชาชนไปยังท่ีปลอดภัย (ท่ีใด และใครเป็นผู้รับผิดชอบ

ดําเนินการนําไป) 

  3) เสนอแนะสถานท่ีท่ีเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะเป็นพ้ืนท่ีปฏิบัติการหรือจุดรวมพล 

 4) ส่งมอบรายงานสรุป พร้อมรายช่ือของบุคคลท่ีได้เข้าไปสอบถามรายละเอียดของเหตุการณ์ 

เพ่ือฝ่ายสืบสวนหรือพนักงานสอบสวนจะได้นําไปดําเนินการต่อ ในกรณีท่ีมีวัตถุพยาน หรือภาพถ่ายเก่ียวกับ

เหตุท่ีเกิด สภาพผู้บาดเจ็บหรือยานพาหนะ ภาพถ่ายกลุ่มผู้ชุมนุม ให้ส่งมอบแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์โดยเร็ว 

 (2) เม่ือเสร็จส้ินภารกิจ ต้องกลับสู่สถานะ มีความต่ืนตัวและเตรียมความพร้อมสําหรับการปฏิบัติ

หน้าท่ีและการให้ความช่วยเหลือในกรณีต่อไปโดยทันที 
2. อุปกรณ์การฝึก 

 Power point/เข็มขัดยุทธวิธี  
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3. วิธีการนําเสนอการฝึก  

 1.3.1. ข้ันตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้เผชิญเหตุคนแรก ก่อนเข้าเผชิญเหตุ 

 1.3.2. ข้ันตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้เผชิญเหตุคนแรก ขณะเข้าเผชิญเหตุ 

 1.3.3. ข้ันตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้เผชิญเหตุคนแรก หลังเข้าเผชิญเหตุ 

 1.3.4. สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1. การตอบคําถาม 

 5.2. สังเกตการตัดสินใจในการปฏิบัติ 
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หัวข้อท่ี 3 ข้ันตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้เผชิญเหตุคนแรก 

1. รายละเอียดของการฝึก 

    แนวทางการปฏิบัติท่ีจําเป็น สําหรับเจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้เผชิญเหตุหรือไปถึงท่ีเกิดเหตุคนแรก 

แนวทางการปฏิบัติท่ีจําเป็นสําหรับเจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้เผชิญเหตุหรือไปถึงท่ีเกิดเหตุคนแรก (กรณีไม่วิกฤติ) 
 

ข้ันตอนหลักในการปฏิบัติ ข้อสังเกต 

1. รีบ ว.25 และแจ้ง ว.10 ท่ีเกิดเหตุ 

2. ประเมินสถานการณ์  พิ จารณาแก้ ไข ปัญหา ขอรับ        

 การสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

 บันทึกภาพสถานท่ีเกิดเหตุ และรายงานเหตุการณ์เบ้ืองต้น 

3. ปิดก้ันและรักษาสถานท่ีเกิดเหตุเบ้ืองต้นไม่แตะต้องและ 

 เคล่ือนย้ายวัตถุพยานโดยเด็ดขาด รวมท้ังห้ามผู้ไม่เก่ียวข้อง 

 เข้าไปในท่ีเกิดเหตุ 

4. ประชาสัมพันธ์ 

 - สอบถามพยานในท่ีเกิดเหตุ หรือ ผู้ เห็นเหตุการณ์  

  พร้อมจดช่ือ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ 

 - ห้ามผู้ไม่เก่ียวข้องเข้าไปในบริเวณท่ีเกิดเหตุ 

 - เตรียมเส้นทางเข้าออกสําหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องและ 

 ผู้บังคับบัญชา 

 - หากพบวัตถุพยานให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีตํารวจหรือผู้มีหน้าท่ี 

 เก่ียวข้องทราบ 

 - แจ้งเตือนให้ผู้อยู่ในบริเวณท่ีเกิดเหตุเพ่ิมความระมัดระวัง 

 อันตรายต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ในแต่ละเหตุการณ์ 

5. รายงานเหตุการณ์ โดยสังเขปให้ ผู้ บั งคับบัญชาหรือ 

 พนักงานสอบสวนท่ีมาถึงท่ีเกิดเหตุทราบ 

6. หากไม่ใช่พ้ืนท่ีรับผิดชอบให้ดําเนินการตาม ข้อ 1-4 แล้ว

รีบแจ้งให้เจ้าของพ้ืนท่ีรับผิดชอบทราบ 

1. พบผู้บาดเจ็บ ต้องปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นตาม

 ความ เหม าะสมและ ดํ า เนิ นก าร เพ่ื อ นํ า ส่ ง

 สถานพยาบาล 

2. พบผู้เสียชีวิต ห้ามผู้ไม่เก่ียวข้องเข้าไปแตะต้อง 

 และเคล่ือนย้ายโดยเด็ดขาด 
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แนวทางการปฏิบัติท่ีจําเป็นสําหรับเจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้เผชิญเหตุหรือไปถึงท่ีเกิดเหตุคนแรก (กรณีวิกฤติ) 

เหตุลักทรัพย์ 

ข้ันตอนหลักในการปฏิบัติ รายละเอียดการปฏิบัติ ข้อสังเกต 

1. รีบ ว.25 และแจ้ง ว.10 ท่ีเกิดเหตุ 
2. ประเมินสถานการณ์  พิจารณาแก้ไข
ปัญหา ขอรับการสนับสนุนหรือประสานงาน
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง บันทึกภาพสถานท่ี
เกิดเหตุและรายงานเหตุการณ์เบ้ืองต้น 
3. ปิดก้ันและรักษาสถานท่ีเกิดเหตุเบ้ืองต้น 
ไม่ แตะต้ องและ เคลื่ อนย้ าย วัต ถุพยาน       
โดยเด็ดขาด รวมท้ังห้ามผู้ไม่เก่ียวข้องเข้าไป
ในท่ีเกิดเหตุ 
4. ประชาสัมพันธ์ 
 - สอบถามพยานในท่ีเกิดเหตุ  หรือ
ผู้ เ ห็ น เห ตุ ก ารณ์  พ ร้ อม จด ช่ื อ  - ส กุ ล
หมายเลขโทรศัพท์ 
 - ห้ามผู้ไม่เก่ียวข้องเข้าไปในบริเวณ    
ท่ีเกิดเหตุ 
 - เต รี ยม เส้ น ทางเข้ าออกสํ าห รับ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องและผู้บังคับบัญชา 
 - หากพบวัตถุพยานให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี
ตํารวจหรือผู้มีหน้าท่ีเก่ียวข้องทราบ 
 - แจ้งเตือนให้ผู้อยู่ในบริเวณท่ีเกิดเหตุ
เพ่ิมความระมัดระวังอันตรายต่ าง ๆ ท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในแต่ละเหตุการณ์ 
5. ร า ย งาน เห ตุ ก า รณ์ โด ย สั ง เข ป ให้
ผู้บังคับบัญชาหรือพนักงานสอบสวนท่ีมาถึง
ท่ีเกิดเหตุทราบ 

1. รีบ ว.25 และแจ้ง ว.10 ท่ีเกิดเหตุ 
2. สอบถามผู้แจ้งหรือพยานในท่ีเกิดเหตุ
เบ้ืองต้น หากมีเหตุจริงให้แจ้งศูนย์วิทยุทราบ 
พร้อมขอกําลังสนับสนุน จากน้ันให้สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติม ดังน้ี 
 1) จํานวนคนร้าย เพศ ท้ังท่ีอยู่ และ
หลบหนีไปแล้ว 
 2) อาวุธ 
 3) มีผู้อาศัยยังอยู่ในบ้านและมีผู้ได้รับ
อันตรายอย่างไรหรือไม่ 
 4) ตํ าห นิ รู ป พ รรณ  ก ารแ ต่ งก าย  
และตําแหน่งท่ีอยู่ของคนร้าย 
 5) จํานวนและประเภทของทรัพย์สิน  
ท่ีถูกประทุษร้าย 
 6) ยานพาหนะของคนร้าย 
 7) เส้นทางท่ีสามารถใช้ในการหลบหนี 
 8) สภาพพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีเกิดเหตุ 
3. กรณีมีคนร้ายหลบหนี ให้รีบแจ้งสกัดจับ 
4. ประชาสัมพันธ์โดยใช้เครื่องขยายเสียง
หรือ วิ ธีก าร อ่ืน ใด เพ่ื อขอความร่ วมมื อ        
ให้ประชาชนท่ีพักอาศัยหรืออยู่บริเวณใกล้ท่ี
เกิดเหตุ 
 1) รับรู้สถานการณ์ 
 2) ให้ใช้ความระมัดระวัง 
 3) ช่วยสังเกตการณ์และแจ้งเบาะแส 

1. พบผู้บาดเจ็บต้องปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น
ตามความเหมาะสมและดําเนินการเพ่ือนําส่ง
สถานพยาบาล 
2. พบผู้เสียชีวิต ห้ามผู้ไม่เก่ียวข้องเข้าไป
แตะต้องและเคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาด 

6. หากไม่ใช่พ้ืนท่ีรับผิดชอบให้ดําเนินการ
ตามข้อ 1 - 4 แล้วรีบแจ้งให้เจ้าของพ้ืนท่ี
รับผิดชอบทราบ 

5. พิจารณาหาจุดท่ี เหมาะสม ว.10 เพ่ือ
บริหารเหตุการณ์  และดําเนินการจับกุม
คนร้ายตามความเหมาะสม 
6. เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือพนักงานสอบสวน
มาถึงให้รายงานเหตุการณ์ให้ทราบ 
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2. อุปกรณ์การฝึก 

 Power point/เข็มขัดยุทธวิธี  

3. วิธีการนําเสนอการฝึก  

 3.1 บรรยาย 

 3.2 ดูคลิปวีดีโอ 

 3.3 ให้ผู้เรียนต้ังสมมุติฐานกรณีจากคลิปวดีโอ 

 3.4 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 การตอบคําถาม 

 5.2 สังเกตการตัดสินใจในการปฏิบัติ 
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หัวข้อท่ี 4 ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง 

  1.1 อุบัติเหตุจราจร 

  1.2 เหตุทะเลาะวิวาท 

  1.3 เมาสุราอาละวาด 

  1.4 คนคลุ้มคล่ัง 

  1.5 อ่ืน ๆ  

2. อุปกรณ์การฝึก 

  เข็มขัดยุทธวิธี/อุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามสถานการณ์  

3. วิธีการนําเสนอการฝึก  

 3.1 ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเข้าเผชิญเหตุ ครั้งละ 2 นาย 

 3.2 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 ประเมินผลตามแบบประเมิน 
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หัวข้อท่ี 5 ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง 

  1.1 อุบัติเหตุจราจร 

  1.2 เหตุทะเลาะวิวาท 

  1.3 เมาสุราอาละวาด 

  1.4 คนคลุ้มคล่ัง 

  1.5 อ่ืน ๆ  

2. อุปกรณ์การฝึก 

 เข็มขัดยุทธวิธี/อุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามสถานการณ์  

3. วิธีการนําเสนอการฝึก  

 3.1 ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเข้าเผชิญเหตุ ครั้งละ 2 นาย 

 3.2 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 ประเมินผลตามแบบประเมิน 
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หัวข้อท่ี 6 ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง 

  1.1 อุบัติเหตุจราจร 

  1.2 เหตุทะเลาะวิวาท 

  1.3 เมาสุราอาละวาด 

  1.4 คนคลุ้มคล่ัง 

  1.5 อ่ืน ๆ  

2. อุปกรณ์การฝึก 

 เข็มขัดยุทธวิธี/อุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามสถานการณ์  

3. วิธีการนําเสนอการฝึก  

 3.1 ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเข้าเผชิญเหตุ ครั้งละ 2 นาย 

 3.2 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 ประเมินผลตามแบบประเมิน 
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หัวข้อท่ี 7 ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง 

  1.1 อุบัติเหตุจราจร 

  1.2 เหตุทะเลาะวิวาท 

  1.3 เมาสุราอาละวาด 

  1.4 คนคลุ้มคล่ัง 

  1.5 อ่ืน ๆ  

2. อุปกรณ์การฝึก 

เข็มขัดยุทธวิธี/อุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามสถานการณ์  

3. วิธีการนําเสนอการฝึก  

 3.1 ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเข้าเผชิญเหตุ ครั้งละ 2 นาย 

 3.2 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 ประเมินผลตามแบบประเมิน 
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หัวข้อท่ี 8 ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง 

  1.1 อุบัติเหตุจราจร 

  1.2 เหตุทะเลาะวิวาท 

  1.3 เมาสุราอาละวาด 

  1.4 คนคลุ้มคล่ัง 

  1.5 อ่ืน ๆ  

2. อุปกรณ์การฝึก 

 เข็มขัดยุทธวิธี/อุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามสถานการณ์  

3. วิธีการนําเสนอการฝึก  

 3.1 ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเข้าเผชิญเหตุ ครั้งละ 2 นาย 

 3.2 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 ประเมินผลตามแบบประเมิน 
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หัวข้อท่ี 9 ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง 

  1.1 อุบัติเหตุจราจร 

  1.2 เหตุทะเลาะวิวาท 

  1.3 เมาสุราอาละวาด 

  1.4 คนคลุ้มคล่ัง 

  1.5 อ่ืน ๆ  

2. อุปกรณ์การฝึก 

 เข็มขัดยุทธวิธี/อุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามสถานการณ์  

3. วิธีการนําเสนอการฝึก  

 3.1 ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเข้าเผชิญเหตุ ครั้งละ 2 นาย 

 3.2 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 ประเมินผลตามแบบประเมิน 
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หัวข้อท่ี 10 การปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีผู้ประสบเหตุคนแรก 

1. รายละเอียดของการฝึก 

  การปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีผู้ประสบเหตุคนแรก  

2. อุปกรณ์การฝึก 

 Power point/คลิปวีดีโอ  

3. วิธีการนําเสนอการฝึก  

 3.1 สรุป/ประเมิน/ให้คําแนะนําเพ่ิมเติมจากการฝึกปฏิบัติ เช่น 

 - ข้อท่ีควรปฏิบัติ 

 - ข้อท่ีไม่ควรปฏิบัติ 

 - นําคลิปวีดีโอกลุ่มท่ีปฏิบัติดีท่ีสุดมานําเสนอ 

 3.2 ตัวแทนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการปฏิบัติจากสถานการณ์ 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 ประเมินผลตามแบบประเมิน 
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แบบฟอร์มการประเมินผลสําหรับสถานการณ์สมมติการฝึกภาคบูรณาการหลักสูตร นสต. 
สถานการณ์สมมติ ท่ี       1      สถานการณ์สมมติ ชื่อ ตรวจค้นจับกุมวัยรุ่นเสพยาบ้า 

ชื่อผู้เรียนท่ี 1         เลขท่ี  

  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย          

  

ชื่อผู้เรียนท่ี 2         เลขท่ี  

  

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย          

  

อาจารย์/ครู       ผู้ประเมิน 

 

วัตถุประสงค์ 

ผู้เรียนคนท่ี 1 ผู้เรียนคนท่ี 2 
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วัตถุประสงค์ 1 : ผู้เรียนสามารถปฏิบัติขั้นตอนของผู้ประสบเหตุคนแรก (First 

Responder) ได้อย่างถูกต้อง 

      

1. ผลการปฏิบัติ 

    1.1) ยืนยันสถานการณ์ท่ีเกิดได้อย่างถูกต้อง 

    1.2) ประเมินอันตรายก่อน ขณะเข้า และหลังเข้าสถานท่ีเกิดเหตุ 

    1.3) การวางแผนแก้ไขสถานการณ์ หรือคิดแผนในใจในการปฏิบัติ 

      

2. ขั้นตอนการปฏิบัติ 

    2.1) ความพร้อมก่อนเข้าเผชิญเหตุ (ร่างกาย, อุปกรณ์) 

    2.2) จัดลําดับความสําคัญ เร่งด่วน (ก่อน/หลัง) 

    2.3) การขอกําลังสนับสนุน 

      

3. ความปลอดภัย 

    3.1) ประเมินความปลอดภัยก่อนเข้าท่ีเกิดเหตุ 

    3.2) ความคุ้มค่าในการเข้าระงับเหตุ 

      

4. ยุทธวิธี 

    4.1) นํายุทธวิธีมาใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์  

      

5. อ่ืนๆ       

ข้อเสนอแนะ       
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แบบฟอร์มสําหรับสถานการณ์สมมติ 

การฝึกบทบาทของผู้ประสบเหตุคนแรก (First Responder) 

สถานการณ์ท่ี 1       สถานการณ์สมมติช่ือ เหตุทะเลาะวิวาทใน

ครอบครัว 

ใจความสําคัญของสถานการณ์สมมติ 

ตํารวจสายตรวจจักรยานยนต์ ขับข่ีออกตรวจมาตามถนนท่ีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ได้รับแจ้งเหตุสามี ภรรยา ทะเลาะ

วิวาทส่งเสียงดัง สามี (ผู้แสดงคนท่ี 1) เริ่มลงมือทําร้ายร่างกายภรรยา (ผู้แสดงคนท่ี 2) โดยไม่มีอาวุธในขณะท่ี

ตํารวจ  สายตรวจมาถึงบ้านท่ีเกิดเหตุ และเพ่ิมความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนพร้อมท้ังหันมาดุด่าเจ้าหน้าท่ีตํารวจสาย

ตรวจ ขับไล่ให้ออกไปจากบ้านของผู้ก่อเหตุ ผู้ก่อเหตุขู่ว่าหากไม่กลับไปจะทําร้ายเจ้าหน้าท่ีด้วย  

วัตถุประสงค์ของคําส่ังในการฝึก 

1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนของผู้ประสบเหตุคนแรกได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

2. ผู้เรียนสามารถเจรจาเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้อง 

3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างปลอดภัย 

4. ผู้เรียนสามารถใช้วิทยุส่ือสารรายงานเหตุได้อย่างถูกต้อง 
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แบบฟอร์มสําหรับสถานการณ์สมมติ 

การฝึกบทบาทของผู้ประสบเหตุคนแรก (First Responder) 

สถานการณ์ท่ี 2         สถานการณ์สมมติช่ือ เหตุ ว.

40 

ใจความสําคัญของสถานการณ์สมมติ 

ตํารวจสายตรวจจักรยานยนต์ ขับข่ีออกตรวจมาตามถนนท่ีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ได้รับแจ้งเหตุ ว.40 (ผู้แสดงคนท่ี 1) 

ได้รับบาดเจ็บจนหมดสติอยู่กับท่ี (ผู้แสดงคนท่ี 2) ได้รับบาดเจ็บเคล่ือนท่ีไม่ได้ 

วัตถุประสงค์ของคําส่ังในการฝึก 

1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนของผู้ประสบเหตุคนแรกได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นเพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บได้ 

3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างปลอดภัย 

4. ผู้เรียนสามารถใช้วิทยุส่ือสารรายงานเหตุได้อย่างถูกต้อง 
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แบบฟอร์มสําหรับสถานการณ์สมมติ 

การฝึกบทบาทของผู้ประสบเหตุคนแรก (First Responder) 

สถานการณ์ท่ี 3       สถานการณ์สมมติช่ือ เหตุคนเมาสุราอาละวาด 

ใจความสําคัญของสถานการณ์สมมติ 

ตํารวจสายตรวจจักรยานยนต์ ขับข่ีออกตรวจมาตามถนนท่ีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ได้รับแจ้งเหตุมีชายเมาสุรา

อาละวาด   (ผู้แสดงคนท่ี 1) ส่งเสียงดัง ทําลายทรัพย์สินของสถานบันเทิง (ผู้แสดงคนท่ี 2) หญิงเจ้าของร้านยืน

กลัว ตัวส่ัน      ไม่กล้ากระทําการใด ๆ รอเจ้าหน้าท่ีตํารวจสายตรวจอยู่หน้าร้าน (ผู้แสดงท่ี 1) เม่ือเห็น

เจ้าหน้าท่ีตรวจสายตรวจกลับแสดงกิริยาข่มขู่ ด่าทอเจ้าหน้าท่ีด้วยถ้อยคําท่ีหยาบคาย อ้างว่าตนเป็นผู้มีช่ือเสียง

และมีอํานาจ ไม่พูดคุย     กับตํารวจสายตรวจ ให้ไปเรียกหัวหน้าเพ่ือพูดคุยด้วย แล้วก็เงียบไป 

วัตถุประสงค์ของคําส่ังในการฝึก 

1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนของผู้ประสบเหตุคนแรกได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

2. ผู้เรียนสามารถเจรจาเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้อง 

3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างปลอดภัย 

4. ผู้เรียนสามารถใช้วิทยุส่ือสารรายงานเหตุได้อย่างถูกต้อง 
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แบบฟอร์มสําหรับสถานการณ์สมมติ 

การฝึกบทบาทของผู้ประสบเหตุคนแรก (First Responder) 

สถานการณ์ท่ี 4        สถานการณ์สมมติช่ือ จะฆ่าตัวตาย 

ใจความสําคัญของสถานการณ์สมมติ 

ตํารวจสายตรวจจักรยานยนต์ ขับข่ีออกตรวจมาตามถนนท่ีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ได้รับแจ้งเหตุมีผู้พบเห็นหญิง (ผู้

แสดง  ท่ี 1) ยืนร้องไห้อยู่บนราวสะพานมีลักษณะท่าทางจะกระโดดสะพานเพ่ือทําร้ายตัวเอง เม่ือเจ้าหน้าท่ี

ตํารวจ      สายตรวจไปถึงท่ีเกิดเหตุ เบ้ืองต้นไม่ยอมพูดคุยให้ข้อมูลใด ๆ กับตํารวจสายตรวจ ร้องไห้ฟูมฟาย 

บ่นงึมงํา         จับใจความไม่ได้ ซักระยะจึงพูดคุยและให้ข้อมูลเบ้ืองต้นกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจสายตรวจ 

วัตถุประสงค์ของคําส่ังในการฝึก 

1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนของผู้ประสบเหตุคนแรกได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

2. ผู้เรียนสามารถเจรจาต่อรองเบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้อง 

3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างปลอดภัย 

4. ผู้เรียนสามารถใช้วิทยุส่ือสารรายงานเหตุได้อย่างถูกต้อง 
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แบบฟอร์มสําหรับสถานการณ์สมมติ 

การฝึกบทบาทของผู้ประสบเหตุคนแรก (First Responder) 

สถานการณ์ท่ี 5        สถานการณ์สมมติช่ือ ไฟไหม้ 

ใจความสําคัญของสถานการณ์สมมติ 

ตํารวจสายตรวจจักรยานยนต์ ขับข่ีออกตรวจมาตามถนนท่ีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้โกดังเก็บสินค้า    

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (ผู้แสดงคนท่ี 1) ขับรถยนต์ด้วยความเร็วสวนทางกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจสายตรวจกําลังเดินทาง

ไปยังท่ีเกิดเหตุ (ผู้แสดงคนท่ี 2) เม่ือเห็นเจ้าหน้าท่ีตํารวจเข้ามาแจ้งสาเหตุการเกิดเหตุและผู้ต้องสงสัยท่ีตาดว่า

จะ    ก่อเหตุในครั้งน้ี (ผู้แสดงคนท่ี 3-7) เป็นคนงานท่ีอยู่ในท่ีเกิดเหตุพยายามจะเข้าไปช่วยกันดับเพลิงและขน

ย้ายทรัพย์สินออกจากท่ีเกิดเหตุ 

วัตถุประสงค์ของคําส่ังในการฝึก 

1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนของผู้ประสบเหตุคนแรกได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

2. ผู้เรียนสามารถตรวจสอบและแจ้งข้อมูลเบ้ืองต้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างปลอดภัย 

4. ผู้เรียนสามารถปิดก้ันรักษาสถานท่ีเกิดเหตุได้อย่างครอบคลุม 

5. ผู้เรียนสามารถใช้วิทยุส่ือสารรายงานเหตุได้อย่างถูกต้อง 
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รายช่ือคณะผู้จัดทําคู่มือยุทธวิธีตํารวจ 

หัวข้อ บทบาทหน้าท่ีของผู้ประสบเหตุคนแรก (FIRST RESPONDER) 
 

1. พ.ต.อ.อรรคพงศ์       พิมลศิริ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย 

2. พ.ต.อ.สิริชัย           มาสิลีรังสี ผกก.กลุ่มงานการฝึกแบบตํารวจ  

    ศูนย์ฝึกตํารวจ รร.นรต. 

3. พ.ต.อ.พิศิษฏ์          หอมสินธ์ ผกก.ฝอ.ปฏิบัติหน้าท่ี ผกก.ปค.ศฝร.ภ.5 

4. พ.ต.ท.ไพฑูรย์         ไชยอํามาตร ผบ.ร้อย (สบ 2) ปค.บก.ฝรก. 

5. พ.ต.ท.ประชุม         ผู้ผ่อง ผบ.ร้อย (สบ 2) ปค.ศฝร.ภ.5 

6. พ.ต.ท.โชติพิสิฐ       บุญชู ผบ.ร้อย (สบ 2) ปค.ศฝร.ภ.6 

7. ร.ต.อ.ประสงค์        ระย้ายาว รอง สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 

8. ร.ต.ท.เกรียงไกร       ไหมทอง รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.6 

9. ด.ต.สวอง              จันทรบูรณ์ ผบ.หมู่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 

10. ส.ต.ท.วิทยา           ปัญญาทา ผบ.หมู่ ปค.ศฝร.ภ.5 
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คู่มือ ยุทธวิธตีํารวจ 
หัวข้อ การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  

(V.I.P Protection) 
เป้าหมาย 

เพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของบุคคลสําคัญสําหรับครูฝึกให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของบุคคล
สามารถผ่าน   การทดสอบ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ความหมายของคําจํากัดความท่ีเก่ียวข้องและวัตถุประสงค์ของการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลสําคัญ บอกความหมายได้ถูกต้อง 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้สาเหตุจูงใจให้มีการลอบทําร้ายบุคคลสําคัญ/ประเภทของบุคคลสําคัญ/การแสดง
ปฏิกิริยาตอบโต้เหตุการณ์ (ทิศทาง) และปฏิบัติการตอบโต้เหตุการณ์ตามทิศทางต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติการจัด รูปขบวนการรักษาความปลอดภัยในขณะเดินเท้า (1 - 6 คน) และ
ทิศทางได้ 
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติ รูปขบวนในเหตุการณ์พิเศษ บุคคลสําคัญเดินผ่านกลุ่ม
ประชาชน  ในท่ีสาธารณะได้ถูกต้อง 
 5. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้และปฏิบัติ รูปขบวนเม่ือนําบุคคลสําคัญข้ึนปราศรัยบนเวที และนําบุคคลสําคัญลง
จากเวทีได้ถูกต้อง 
 6. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติเม่ือถูกโจมตีด้วยระเบิด ขว้างปาด้วย ส่ิงของอ่ืน ๆ ได้ถูกต้อง 
 7. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้และปฏิบัติตามรูปขบวนเม่ือนําบุคคลสําคัญข้ึนรถยนต์และลงรถยนต์ได้ถูกต้อง 
 8. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้และปฏิบัติเม่ือถูกโจมตีขณะขบวนเคล่ือนท่ี (รถเคล่ือนท่ีต่อไปได้ทุกคัน และรถ
บุคคลสําคัญเคล่ือนท่ีต่อไปไม่ได้) ได้ถูกต้อง 
 9. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้และปฏิบัติ ของรถสนับสนุน (กรณีรถในขบวนมีมากกว่า 2 คัน เม่ือรถในขบวน        
ถูกโจมตี) ได้ถูกต้อง 
 10. เพ่ือให้ผู้เกิดทักษะในการปฏิบัติในการช่วยเหลือบุคคลสําคัญจากการถูกทําร้าย/ซุ่มโจมตีในรูปแบบ
ต่าง ๆ 
 11. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทบทวนหัวข้อท่ีเรียนมาท้ังหมด วางแผนเผชิญเหตุ แบ่งหน้าท่ีและซักซ้อมการ
ปฏิบัติ เข้าเผชิญเหตุ ตามสถานการณ์จําลองท่ีสร้างข้ึนได้ถูกต้อง 
 12. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ข้ันตอนในภาพรวมเม่ือเกิดเหตุและเกิดทักษะในการวางแผน เข้าปฏิบัติเพ่ือแก้ไข
สถานการณ์ต่าง ๆท่ีได้เรียนรู้มาได้อย่างถูกต้อง 
Instructor Note: 

- ให้ครูฝึกสอบถามนักเรียนทุกคนต่อความเข้าใจเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 



160 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอน 

1. Power Point/ไวท์บอร์ด 

2. อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/Red Gun/เข็มขัดยุทธวิธี  

3. เวที  

4. รถยนต์ 

5. เครื่องเปล่งเสียง 

6. อ่ืน ๆ 

หมายเหตุ 

อุปกรณ์การฝึก Red Gun เป็นปืนยางสีแดง เหมาะสําหรับการใช้ฝึก เน่ืองจากมีนํ้าหนักใกล้เคียงกับ

อาวุธปืนจริง และไม่เสียหายง่ายเม่ือตกกระแทก ถ้าหน่วยฝึกใดไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวอาจใช้ปืนพลาสติกแทนก็

ได้ 
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หัวข้อการฝึกอบรม 

1. คําจํากัดความและวัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 

2. สาเหตุจูงใจให้มีการลอบทําร้ายบุคคลสําคัญ/ประเภทของบุคคลสําคัญ/การแสดงปฏิกิริยาตอบโต้

เหตุการณ์  

3. รูปขบวนการรักษาความปลอดภัยในขณะเดินเท้า (1 - 6 คน) และทิศทาง 

4. รูปขบวนในเหตุการณ์พิเศษ บุคคลสําคัญเดินผ่านกลุ่มประชาชนในท่ีสาธารณะ 

5. การปฏิบัติเม่ือนําบุคคลสําคัญข้ึนปราศรัยบนเวที และนําบุคคลสําคัญลงจากเวที   

6. การปฏิบัติเม่ือถูกโจมตีด้วยระเบิด ขว้างปาด้วยส่ิงของอ่ืน ๆ 

7. รูปขบวนในเหตุการณ์พิเศษ รูปขบวนเม่ือนําบุคคลสําคัญข้ึนรถยนต์และลงรถยนต์ 

8. การปฏิบัติเม่ือถูกโจมตีขณะขบวนเคล่ือนท่ี (รถเคล่ือนท่ีต่อไปได้ทุกคัน และรถบุคคลสําคัญ

เคล่ือนท่ีต่อไปไม่ได้) 

9. การปฏิบัติของรถสนับสนุน (กรณีรถในขบวนมีมากกว่า 2 คัน เม่ือรถในขบวนถูกโจมตี) 

10. จําลองสถานการณ์ การช่วยเหลือบุคคลสําคัญจากการถูกทําร้าย/ซุ่มโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ 

11. สรุป-ทบทวนภาพรวม และสร้างสถานการณ์จําลอง 

12. ผู้เรียนเข้าเผชิญเหตุตามแผนในสถานการณ์ท่ีกําหนด 
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หัวข้อท่ี 1 คําจํากัดความและวัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 1. คําจํากัดความ  

 การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  หมายถึง บรรดามาตรการท้ังปวงท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือให้           

ความคุ้มครองป้องกันแก่บุคคลสําคัญย่ิง ให้พ้นจากอันตรายอันอาจเกิดข้ึนได้จากอุบัติเหตุหรือความจงใจท่ีจะ

กระทําของฝ่ายตรงข้าม 

 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจําตัวบุคคลสําคัญ 

(AGENT IN CHARGE = AIC) หมายถึง ผู้ทําหน้าท่ีเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท้ังหมด 

รับผิดชอบการวางแผน การบริหารงาน ควบคุมกํากับดูแลเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท้ังหมด ท้ังเรื่องการ

แบ่งมอบหน้าท่ี การเตรียมอุปกรณ์ ขณะน่ังรถขบวนจะน่ังคันเดียวกับบุคคลสําคัญท่ีอยู่ในอารักขา โดยน่ัง

ด้านหน้าคู่กับพลขับและเม่ือเกิดเหตุประทุษร้ายบุคคลสําคัญจะเป็นผู้เอาตัวเข้ากําบังบุคคลสําคัญท่ีอยู่ใน

อารักขา 

  เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยหัวหน้าเวร หรือหัวหน้ากะ (SHIFT LEADER = SL) หมายถึง ผู้ทํา

หน้าท่ีหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยในแต่ละผลัด หรือแต่ละกะ รับผิดชอบกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยในผลัดน้ันๆ เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับศูนย์บัญชาการและระหว่าง

เจ้าหน้าท่ีในผลัด คอยรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยผู้เป็นหัวหน้า (AIC) 

ทราบ เม่ืออยู่ในขบวนรถจะน่ังด้านหน้าของรถติดตามคู่กับพลขับ 

 เจ้าหน้าท่ี รักษาความปลอดภัยส่วนหน้า (ADVANCE AGENT) หมายถึง เจ้าหน้าท่ีรักษา           

ความปลอดภัยท่ีรับผิดชอบจัดเตรียมพ้ืนท่ีเป้าหมายล่วงหน้าก่อนท่ีบุคคลสําคัญท่ีจะอารักขาจะเดินทางไปถึง 

เป็นผู้นําทีมรักษาความปลอดภัยเข้าพ้ืนท่ี คอยให้ข้อมูลกับขบวนเดินทางตลอดเวลา เม่ือรถขบวนไปถึงท่ีหมาย

จะเป็น   ผู้เชิญบุคคลสําคัญและเจ้าหน้าท่ีในขบวนรักษาความปลอดภัยให้เดินตามในเส้นทางท่ีสํารวจไว้แล้ว 

โดยเดินอยู่ใน      ส่วนหน้าของรูปขบวนการรักษาความปลอดภัย 

2. วัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 

  2.1 เพ่ือคุ้มครองป้องกันชีวิตของบุคคลสําคัญและครอบครัว 

  2.2 เพ่ือป้องกันมิให้บุคคลสําคัญและครอบครัวถูกบีบบังคับโดยวิธีท่ีผิดกฎหมาย 

  2.3 เพ่ือป้องกันมิให้มีการลบหลู่เกียรติของบุคคลสําคัญ 
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2. อุปกรณ์การฝึก 

 Power point/ไวท์บอร์ด  

3. วิธีการนําเสนอการฝึก  

 3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพ้ืนฐาน บุคคล/รถยนต์/สถานท่ี การวางแผนและหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง 

 3.2 อธิบายคําจํากัดความและวัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ ดูกรณีตัวอย่าง 

 3.3 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

 5.2 บอกความหมาย นิยาม ได้ถูกต้อง 
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หัวข้อท่ี 2 สาเหตุจูงใจให้มีการลอบทําร้ายบุคคลสําคัญ / ประเภทของบุคคลสําคัญ /  

การแสดงปฏิกิริยาตอบโต้เหตุการณ์  

1. รายละเอียดของการฝึก 

1. สาเหตุจูงใจให้มีการลอบประทุษร้ายบุคคลสําคัญ 

 สาเหตุท่ีก่อให้เกิดมีการประทุษร้ายต่อบุคคลสําคัญน้ัน มาจากส่ิงจูงใจหลายประการ โดยมีความมุ่ง

หมายและมีความปรารถนาแตกต่างกันออกไป ดังต่อไปน้ี 

 1.1 สาเหตุทางการเมือง 

 1.2 สาเหตุทางเศรษฐกิจ 

 1.3 สาเหตุจากความขัดแย้งด้านความคิดเห็นหรืออุดมการณ์ 

 1.4 สาเหตุทางด้านจิตวิทยา 

 1.5 สาเหตุทางด้านส่วนตัว 

 1.6 สาเหตุจากการได้อามิสสินจ้าง 

 1.7 สาเหตุจากการถูกบังคับขู่เข็ญ 

 1.8 สาเหตุจากมีความปรารถนาท่ีจะกระทําเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 

2. ประเภทของบุคคลสําคัญ 

 การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ จําเป็นต้องแยกประเภทของบุคคลสําคัญให้เป็นท่ีแน่ชัด เพ่ือ

จะได้วางมาตรการให้ความคุ้มครองป้องกันได้ถูกต้องเหมาะสมกับเวลา และสถานท่ีบุคคลสําคัญ ได้แก่ 

 2.1 ประมุขของประเทศ 

 2.2 ผู้นําทางการเมือง 

 2.3 ผู้นําทางศาสนา 

2.4 ผู้นําทางทหาร 

2.5 นักวิทยาศาสตร์คนสําคัญ 

2.6 บุคคลสําคัญในทัศนะของปวงชน 

2.7 แขกของรัฐบาลหรือผู้แทนประเทศต่าง ๆ 
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3. การแสดงปฏิกิริยาตอบโต้เหตุการณ์ 

 เม่ือเกิดเหตุการณ์ประทุษร้ายต่อบุคคลสําคัญข้ึน เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจะต้องตอบโต้

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทันทีโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลสําคัญเป็นอันดับแรก โดยการนําบุคคลสําคัญออก

จากท่ีเกิดเหตุโดยเร็ว ส่วนการจับกุมหรือสังหารคนร้ายจะกระทําเท่าท่ีจําเป็น ท้ังน้ีควรมอบให้เป็นหน้าท่ีของ

ตํารวจท้องท่ีซ่ึงอยู่ในเหตุการณ์ 

 การตอบโต้เหตุการณ์ต้องให้เหมาะสมกับภัยท่ีเกิดข้ึน เช่น หากถูกขว้างปาด้วยส่ิงของก็อาจเพียงใช้

ลําตัวเข้ากําบัง แต่หากถูกประทุษร้ายด้วยปืนก็อาจใช้ปืนตอบโต้ เป็นต้น 

 ชุดรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญจะต้องมีระบบการส่ือสารท่ีดีเพ่ือบอกทิศทางของฝ่ายตรงข้าม        

ท่ีเข้ามาทําร้ายท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือการใช้เสียงสัญญาณให้ทุกคนได้รู้สถานการณ์ขณะถูกทําร้าย ควรใช้คําพูดท่ี

ส้ัน     ท่ีสุดแต่ได้ใจความครบถ้วนและรู้ว่าจะต่อต้านผู้ประทุษร้าย ในทิศทางใดและควรนําบุคคลสําคัญไปใน

ทิศทางใด 

 การใช้เสียงสัญญาณท่ีเป็นคําพูดให้ได้ผลดีจะต้องประกอบด้วยชนิดของอาวุธและทิศทางโดยกําหนด

ตามระบบเข็มนาฬิกา คือ ทิศทางท่ีเคล่ือนท่ีตรงไปเป็น 12 นาฬิกา ทางซ้ายจะเป็น 9 นาฬิกา ทางขวาจะเป็น 

3 นาฬิกา และด้านหลังเป็น 6 นาฬิกา เช่น เม่ือเห็นคนร้ายชักปืนออกมาจะยิงจากทางซ้ายมือ ก็ให้สัญญาณว่า 

“ปืน           9 นาฬิกา” หรือเห็นคนร้ายจะเข้ามาทําร้ายทางขวามือโดยไม่มีอาวุธก็ให้สัญญาณว่า “คน 3 

นาฬิกา” เป็นต้น 

2. อุปกรณ์การฝึก 

 Power point/ไวท์บอร์ด/อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี 

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

3.1 บอกวัตถุประสงค์  

3.2 บอกสาเหตุจูงใจให้มีการลอบทําร้ายบุคคลสําคัญ/ประเภทของบุคคลสําคัญ สาธิต/อธิบายการ

แสดงปฏิกิริยาตอบโต้เหตุการณ์ 

 3.3 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

 5.2 บอกสาเหตุจูงใจให้มีการลอบทําร้ายบุคคลสําคัญและประเภทของบุคคลสําคัญได้ 

 5.3 ปฏิบัติตามข้ันตอนได้ถูกต้อง 
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หัวข้อท่ี 3 รูปขบวนการรักษาความปลอดภัยในขณะเดินเท้า (1 - 6 คน) และทิศทาง 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 1. การรักษาความปลอดภัยในขณะเดินทางด้วยเท้า 

 เน่ืองจากในบางโอกาสบุคคลสําคัญจะต้องเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ ด้วยการเดินด้วยเท้า ซ่ึงในการ

น้ีจะเป็นจุดท่ีล่อแหลมต่ออันตรายเป็นอย่างมาก จึงมีความจําเป็นจะต้องมีแบบและวิธีการรักษาความปลอดภัย       

ท่ีรัดกุมและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างย่ิง ในท่ีน้ีจะกล่าวเฉพาะการรักษาความปลอดภัยของชุดติดตามบุคคล

สําคัญเท่าน้ัน ส่วนมาตรการอ่ืน ๆ เป็นหน้าท่ีของชุดสํารวจและชุดล่วงหน้าเป็นผู้ดําเนินการ 

 รูปแบบและการวางตัวเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย จะต้องนํามาดัดแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ แม้

จะยึดรูปแบบท่ีได้รับการฝึกมาเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ แต่ขณะเดียวกันกับเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย

ทุกคนจะต้องสามารถปรับตําแหน่งของตนเม่ือจําเป็น เพ่ือให้ความปลอดภัยต่อบุคคลสําคัญให้มากท่ีสุด ดังน้ัน

การทํางานเป็นชุด การฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพจะทําให้เกิดผลสําเร็จในการปฏิบัติ ท้ังน้ีเจ้าหน้าท่ีจะต้อง

ทราบในเรื่องต่อไปน้ี 

 - เส้นทางท่ีจะต้องใช้ 

 - กําหนดการต่าง ๆ 

 - ข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับบุคคลสําคัญ 

 - อุปนิสัยของเพ่ือนร่วมงาน  

 การคุ้มกันบุคคลสําคัญ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจะต้องสามารถจําแนกให้ได้ว่าจุดใดน่าจะเป็น    

จุดคับขันท่ีก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลสําคัญได้มากท่ีสุด เพ่ือจะได้จัดเจ้าหน้าท่ีให้คอยคุ้มกัน ณ จุดน้ันได้

ถูกต้อง แต่ท้ังน้ีต้องระมัดระวังมิให้เอิกเกริกจนเกินกว่าเหตุ และมิให้ประชาชนทราบว่ามีอะไรเกิดข้ึน 

 ความต้องการของบุคคลสําคัญ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจะต้องศึกษาประวัติและความต้องการ

หรือไม่ต้องการของบุคคลสําคัญโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์ในการวางตัวของเจ้าหน้าท่ีและจัดจํานวนของ

เจ้าหน้าท่ีในทางเปิดเผยและทางลับว่าควรจัดเท่าใด การรู้จักสังเกตและต่ืนตัวของเจ้าหน้าท่ีท้ังสองประการน้ี มี

ความสําคัญย่ิงเม่ืออยู่ท่ามกลางฝูงชน เจ้าหน้าท่ีทุกคนต้องไม่เกิดความคิดว่า “ไม่มีใครทําอะไรบุคคลสําคัญ” 

ให้พึงระลึกว่า บุคคลสําคัญอาจจะเป็นอันตรายได้ตลอดเวลา ท้ังจากอุบัติเหตุและการจงใจกระทํา การรักษา

ความปลอดภัย       ให้บุคคลสําคัญรอดพ้นจากภยันตรายได้แม้แต่เพียงครั้งเดียว ถือว่าคุ้มค่าต่องบประมาณ

จํานวนมากท่ีต้องจ่าย     อีกประการหน่ึงในระหว่างหรือก่อนปฏิบัติงาน เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจะต้อง

ไม่ด่ืมสุราโดยเด็ดขาด มิฉะน้ันแล้ว การสังเกตและความต่ืนตัวจะลดลงไปด้วย 
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  2. รูปแบบการวางกําลังเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ มีดังน้ี 

 2.1 เม่ือใช้เจ้าหน้าท่ี 1 คน 

 ใช้ในกรณีเดียว คือ ในโอกาสท่ีบุคคลสําคัญอยู่ในพ้ืนท่ีปลอดภัย และใช้เม่ือเดินจากห้องหน่ึงไปยังอีกห้อง

หน่ึงในท่ีพักหรือในพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีมีการรักษาความปลอดภัยทัดเทียมกับในท่ีพัก โดยมีหัวหน้าชุดติดตาม รับผิดชอบ

พ้ืนท่ี 360 องศา 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงตําแหน่งการยืนรักษาความปลอดภัย เม่ือมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคนเดียว 

 2.2 เม่ือใช้เจ้าหน้าท่ี 2 คน 

 ปกติใช้ในโอกาสท่ีอยู่ภายในอาคารท่ีมีการรักษาความปลอดภัย เช่น ท่ีพักช่ัวคราว หรือการไปปรากฏ

ตัวในท่ีรับแขกส่วนตัว ประกอบด้วย 

  (1) เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยส่วนหน้า (ADVANCE AGENT) ADV 

  (2) หัวหน้าชุดติดตาม (AGENT IN CHARGE) AIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงตําแหน่งการยืนรักษาความปลอดภัย เม่ือมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 2 คน 
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 2.3 เม่ือใช้เจ้าหน้าท่ี 3 คน ประกอบด้วย 

  (1) เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยส่วนหน้า (ADVANCE AGENT) ADV 

  (2) หัวหน้าชุดติดตาม (AGENT IN CHARGE) AIC 

  (3) รองหัวหน้าชุดติดตาม (SHIFT LEADER) SL 

การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญแบบน้ีเรียกว่า รูปทรงล่ิม การเดินจะต้องเดินเกาะกลุ่ม ส่วน

ใหญ่จะใช้ในการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีซ่ึงประชาชนไม่หนาแน่น และใช้ในกรณีไม่เป็นทางการ เช่น ไปชม

ภาพยนตร์ ฟังเพลง และอ่ืน ๆ เป็นการจัดกําลังขนาดเล็กท่ีสุดในขณะออกนอกสถานท่ี ท่ีมีการรักษาความ

ปลอดภัยท่ีดี 

 

 
 

 

 

รูปแสดงตําแหน่งการยืนรักษาความปลอดภัย เม่ือมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 3 คน 

 2.4 เม่ือใช้เจ้าหน้าท่ี 4 คน ประกอบด้วย 

  (1) เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยส่วนหน้า (ADVANCE AGENT) ADV 

  (2) หัวหน้าชุดติดตาม (AGENT IN CHARGE) AIC 

  (3) รองหัวหน้าชุดติดตาม (SHIFT LEADER) SL 

  (4) เจ้าหน้าท่ีระวังด้านซ้าย (LEFT REAR) LR 

 

 

  

 

 

 
 

รูปแสดงตําแหน่งการยืนรักษาความปลอดภัย เม่ือใช้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 4 คน 

AIC 
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  รูปขบวนการใช้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 4 คน เป็นรูปขบวนการวางกําลังท่ีให้การรักษา     

ความปลอดภัยบุคคลสําคัญได้เป็นอย่างดี กรณีเม่ือจําเป็นต้องผ่านฝูงชนจํานวนมากหรือการให้สัมภาษณ์

ส่ือมวลชนและต้องการคุ้มกันอย่างหนาแน่น ซ่ึงสามารถป้องกันได้ทุกทิศทาง แต่บุคคลสําคัญส่วนมากมักไม่

ชอบรูปแบบ    การวางกําลังแบบน้ีเน่ืองจากไม่ได้สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิด 

 2.5 เจ้าหน้าท่ี 5 คน (Pentagon Agents) ประกอบด้วย 

  (1) เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยส่วนหน้า (ADVANCE AGENT) ADV 

  (2) หัวหน้าชุดติดตาม (AGENT IN CHARGE) AIC 

  (3) รองหัวหน้าชุดติดตาม (SHIFT LEADER) SL 

  (4) เจ้าหน้าท่ีระวังด้านซ้าย (LEFT REAR) LR 

  (5) เจ้าหน้าท่ีระวังด้านขวา (RIGHT REAR) RR 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงตําแหน่งการยืนรักษาความปลอดภัย เม่ือใช้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 5 คน 

 รูปขบวนน้ีใช้ในกรณีท่ีมีฝูงชนหนาแน่นมาก หรือบางครั้งจําเป็นต้องพาบุคคลสําคัญฝ่าวงล้อมของ    

ฝูงชน ซ่ึงสามารถทําวงล้อมเพ่ือป้องกันบุคคลสําคัญ โดยปรับรูปขบวนวงล้อมให้เล็กลงจนเกือบชิดกัน แล้วใช้มือ

ซ้ายจับเข็มขัดหรือจับมือในลักษณะมัดข้าวต้ม พาบุคคลสําคัญไปยังท่ีหมาย โดยหัวหน้าชุดติดตามเป็นผู้กําหนด

ทิศทาง 

 

 

 

 

 



170 

 2.6 เม่ือใช้เจ้าหน้าท่ี 6 คน ประกอบด้วย 
  (1) เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยส่วนหน้า (ADVANCE AGENT) ADV 
  (2) หัวหน้าชุดติดตาม (AGENT IN CHARGE) AIC 
  (3) รองหัวหน้าชุดติดตาม (SHIFT LEADER) SL 
  (4) เจ้าหน้าท่ีระวังด้านซ้าย (LEFT REAR) LR 
  (5) เจ้าหน้าท่ีระวังด้านขวา (RIGHT REAR) RR 
  (6) เจ้าหน้าท่ีระวังหลัง (WELL AGENT) WELL  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปแสดงตําแหน่งการยืนรักษาความปลอดภัย เม่ือใช้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 6 คน 
 รูปขบวนน้ีใช้ในกรณี พ้ืนท่ีมีความเส่ียงสูง มีฝูงชนหนาแน่นมาก บางครั้งจําเป็นต้องพาบุคคลสําคัญ      
ฝ่าวงล้อมของฝูงชน ซ่ึงสามารถทําวงล้อมเพ่ือป้องกันบุคคลสําคัญ โดยปรับรูปขบวนวงล้อมให้เล็กลงจนเกือบ
ชิดกัน แล้วใช้มือซ้ายจับเข็มขัดหรือจับมือในลักษณะมัดข้าวต้ม พาบุคคลสําคัญไปยังท่ีหมาย โดยหัวหน้าชุด
ติดตามเป็น    ผู้กําหนดทิศทาง โดยมีการเพ่ิมเจ้าหน้าท่ีระวังหลังเข้ามาในทีม 
2. อุปกรณ์การฝึก 
 อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี 
3. วิธีการนําเสนอการฝึก 
 3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการเบ้ืองต้น  
 3.2 สาธิต/อธิบาย รูปขบวนการรักษาความปลอดภัยในขณะเดินเท้า (1 - 6 คน) และการตอบโต้ตาม
ทิศทางเกิดเหตุ 
 3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 
4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 
5. การประเมิน :  
 5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 
 5.2 ผู้เรียนจัดรูปขบวนการรักษาความปลอดภัยในขณะเดินเท้า (1 - 6 คน) ได้และตอบโต้ตาม
ทิศทางถูกต้อง  
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หัวข้อท่ี 4 รูปขบวนในเหตุการณ์พิเศษ บุคคลสําคัญเดินผ่านกลุ่มประชาชนในท่ีสาธารณะ 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 รูปขบวนในเหตุการณ์พิเศษ บุคคลสําคัญเดินผ่านกลุ่มประชาชนในท่ีสาธารณะ 

2. อุปกรณ์การฝึก 

อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/Red Gun/เข็มขัดยุทธวิธี  

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

 3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพ้ืนฐาน  

 3.2 สาธิต/อธิบายรูปขบวนในเหตุการณ์พิเศษ บุคคลสําคัญเดินผ่านกลุ่มประชาชนในท่ีสาธารณะ 

 3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

 5.2 ผู้เรียนปฏิบัติตามข้ันตอนได้ถูกต้อง  

หัวข้อท่ี 5 การปฏิบัติเม่ือนําบุคคลสําคัญข้ึนปราศรัยบนเวที และนําบุคคลสําคัญลงจากเวที 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญเม่ือปราศรัยบนเวที 

 เวทีสําหรับปราศรัยอาจเป็นเวทีท่ีอยู่ภายในอาคาร เช่น หอประชุม โรงแรม หรือเป็นเวทีกลางแจ้ง       

ข้อสําคัญ ส่วนล่วงหน้าจะต้องทําแผนโดยละเอียดให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญทุกคนได้รับ

ข้อมูลตรงกันทุกแง่มุม  

 หากเป็นเวทีท่ีมีทางข้ึนลงอยู่ด้านข้างตรงกันข้ามกัน ให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ        

ท่ีเดินนําหน้าข้ึนเวทีคนแรก เดินเลยไปหยุดในตําแหน่งท่ีสามารถป้องกันทางลงจากเวทีได้ ส่วนเจ้าหน้าท่ีรักษา

ความปลอดภัยบุคคลสําคัญทางด้านใกล้เวที ให้ข้ึนไปยืนอยู่ข้างหลังเย้ืองไปทางด้านซ้ายของบุคคลสําคัญ 

หัวหน้าชุดติดตาม (AGENT IN CHARGE) ตามข้ึนไปบนเวทีแล้วไปยืนด้านหลังเย้ืองไปทางขวา เจ้าหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภัยบุคคลสําคัญท่ีเดินอยู่ด้านข้างหน้าเวทีอยู่ติดกับผู้ฟัง ให้ยืนสังเกตการณ์ด้านหน้าเวทีหรืออาจปะปนกับ

ผู้ฟังการปราศรัยท่ีอยู่ด้านหน้า สําหรับเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญท่ีเดินตามคนสุดท้ายให้หยุด

อยู่ท่ีทางข้ึนเวที 
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         รูปแสดงผังตําแหน่งการยืนรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญเม่ือปราศรัยบนเวที 

2. อุปกรณ์การฝึก 

อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/Red Gun/เข็มขัดยุทธวิธี  

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

 3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพ้ืนฐาน  

 3.2 สาธิต/อธิบายรูปขบวนเม่ือนําบุคคลสําคัญข้ึนปราศรัยบนเวที และนําบุคคลสําคัญลงจากเวที   

 3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม–ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

 5.2 ผู้เรียนปฏิบัติตามข้ันตอนวิธีการท่ีกําหนดได้ถูกต้อง  
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หัวข้อท่ี 6 การปฏิบัติเม่ือถูกโจมตีด้วยระเบิด ขว้างปาด้วยส่ิงของอ่ืน ๆ 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 การปฏิบัติเม่ือถูกโจมตีด้วยระเบิด ขว้างปาด้วยส่ิงของอ่ืน ๆ 

2. อุปกรณ์การฝึก 

อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/Red Gun/เข็มขัดยุทธวิธี/รถยนต์  

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

 3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพ้ืนฐาน  

 3.2 สาธิต/อธิบาย ปฏิบัติเม่ือถูกโจมตีด้วยระเบิด ขว้างปาด้วยส่ิงของอ่ืน ๆ 

 3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม–ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

 5.2 ผู้เรียนตอบโต้เหตุการณ์ได้ถูกต้อง  
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หัวข้อท่ี 7 รูปขบวนในเหตุการณ์พิเศษ รูปขบวนเม่ือนําบุคคลสําคัญข้ึนรถยนต์และลงรถยนต์ 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 รูปขบวนการข้ึนรถยนต์ เม่ือใช้รถยนต์น่ัง 2 คัน 

 รถคันแรกจะมีผู้น่ัง 3 คน คือ 1.ตัวบุคคลสําคัญ 2.เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญซ่ึงเป็น

หัวหน้า และ 3.พลขับรถบุคคลสําคัญ รถคันท่ี 2 จะมีผู้น่ังในรถ 4 คน คือ 1.เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย

บุคคลสําคัญ (หัวหน้ากะ) 2.เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญทางซ้าย 3.เจ้าหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภัยบุคคลสําคัญทางขวา และ 4.พลขับรถติดตาม 

 การปฏิบัติในการข้ึนรถเม่ือมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 5 คน 

 ข้ันตอนท่ี 1 พลขับรถบุคคลสําคัญติดเครื่องยนต์พร้อมจอดด้านหน้า ส่วนพลขับรถติดตามนํารถ

จอดด้านหลังห่างกันประมาณ 2 เมตร และหมุนพวงมาลัยรถให้ล้อด้านหน้าเฉียงไปทางขวาเล็กน้อย 

 ข้ันตอนท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญส่วนหน้า ซ่ึงไปถึงรถยนต์ของบุคคลสําคัญ

ก่อนให้เปิดประตูด้านหลังซ้ายแล้วขยับมายืนบังประตูตรงท่ีน่ังท่ีบุคคลสําคัญจะน่ังและหันหน้าออกจากรถ  

 ข้ันตอนท่ี 3 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญทางขวา ว่ิงอ้อมรถบุคคลสําคัญไปยืนบัง

ประตูรถด้านขวาตรงเบาะหลังท่ีบุคคลสําคัญจะน่ัง และหันหน้าออกจากรถ ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าท่ีรักษา

ความปลอดภัยบุคคลสําคัญทางซ้ายรีบไปยืนบังท่ีด้านซ้ายของรถบริเวณล้อรถด้านหน้าโดยหันหน้าเฉียงไป

ทางซ้ายประมาณ 45 องศา  

 ข้ันตอนท่ี 4 เม่ือบุคคลสําคัญไปถึงรถเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญส่วนหน้าเดิน

ออกห่างจากรถ เพ่ือให้บุคคลสําคัญเข้าไปน่ังในรถ ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ

หัวหน้ากะต้องยืนกําบังบุคคลสําคัญทางด้านท้ายรถ เพ่ือไม่ให้ถูกทําร้ายขณะข้ึนรถ  

 ข้ันตอนท่ี 5 เม่ือบุคคลสําคัญน่ังรถเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจําตัวบุคคล

สําคัญก็จะข้ึนน่ังด้านหน้าของรถบุคคลสําคัญคู่กับพลขับ ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคล

สําคัญหัวหน้ากะ, เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยด้านซ้ายและด้านขวาต้องรีบไปข้ึนรถติดตาม โดยเจ้าหน้าท่ี

รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญหัวหน้ากะน่ังด้านหน้าคู่กับพลขับรถติดตาม, เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย

บุคคลสําคัญทางซ้าย น่ังเบาะหลังด้านซ้าย และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยทางขวาน่ังท่ีเบาะหลังด้านขวา

ของรถติดตาม  
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รูปแสดงตําแหน่ง ส่วนล่วงหน้า (ADV) ไปเปิดประตูรถบุคคลสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงตําแหน่ง รปภ. ทางซ้าย (LR) และทางขวา (RR) เข้าไปอารักขารอบรถบุคคลสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงตําแหน่ง รปภ.ด้านหลัง (SL) และ รปภ.ประจําตัว (AIC) เข้าไปอารักขารอบรถบุคคลสําคัญ 
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รูปแสดงตําแหน่งท่ีน่ังในรถบุคคลสําคัญและรถติดตามขณะขบวนออกจากจุดเริ่มต้น 

หมายเหตุ ตําแหน่งของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญทางซ้ายและทางขวาสามารถสับเปล่ียน

กันได้ ตามความเหมาะสมกับเหตุการณ์ 

 รูปขบวนการลงจากรถยนต์ เม่ือใช้รถยนต์น่ัง 2 คัน และมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 5 คน 

 ข้ันตอนในการปฏิบัติ มีดังน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญส่วนหน้า ยืนช้ีจุดท่ีจะให้รถบุคคลสําคัญ

จอด โดยยืนหันหน้าต้ังฉากกับทิศทางการเคล่ือนท่ีของขบวนรถ  

 ข้ันตอนท่ี 2 เม่ือรถของบุคคลสําคัญหยุดตรงจุดท่ีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญส่วน

หน้าช้ีแล้วให้รถติดตามหยุดด้านหลังรถบุคคลสําคัญในลักษณะหันหน้ารถเฉียงออกทางขวา เพ่ือบังรถ         

ของบุคคลสําคัญและพร้อมท่ีจะแล่นออกจากท่ีจอดเม่ือมีเหตุการณ์ จากน้ันให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย

บุคคลสําคัญส่วนหน้ากลับหลังหันเดินออกจากรถบุคคลสําคัญประมาณ 4 ก้าว ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าท่ีรักษา

ความปลอดภัยบุคคลสําคัญในรถติดตามต้องรีบลงจากรถไปยืนกําบังรอบรถบุคคลสําคัญ โดยเจ้าหน้าท่ีรักษา

ความปลอดภัยบุคคลสําคัญท่ีน่ังหลังขวาให้ไปยืนกําบังด้านขวาของรถตรงกับท่ีบุคคลสําคัญน่ังอยู่โดยหันหน้า

ออกจากรถและเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญท่ีน่ังหลังซ้ายให้ลงไปยืนกําบังด้านซ้ายบริเวณ      

ล้อหน้าของรถบุคคลสําคัญหันหน้าไปทางหน้ารถ หลังจากน้ันเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยหัวหน้ากะจึงมายืน

บังทางซ้ายตรงประตูท่ีจะเปิดให้บุคคลสําคัญลงจากรถ  

 ข้ันตอนท่ี 3 เม่ือเห็นว่าเหตุการณ์โดยรอบเรียบร้อยดีแล้ว เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคล

สําคัญหัวหน้ากะจะเคาะกระจกให้สัญญาณกับเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจําตัวบุคคลสําคัญ จากน้ัน

เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจําตัวบุคคลสําคัญก็จะลงจากรถแล้วมาเปิดประตูรถให้บุคคลสําคัญ ในขณะ

ท่ีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญหัวหน้ากะก็จะขยับตําแหน่งและหันหน้าไปทางด้านหลังรถ  

 ข้ันตอนท่ี 4 เม่ือบุคคลสําคัญลงจากรถเรียบร้อยดีแล้ว เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคล

สําคัญส่วนหน้าก็จะออกเดินนําไปยังท่ีหมายในรูปขบวนส่ีเหล่ียมข้าวหลามตัด โดยมีบุคคลสําคัญอยู่ตรงกลาง 
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เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญท่ีน่ังหลังซ้ายเดินทางขวาของบุคคลสําคัญ เจ้าหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภัยบุคคลสําคัญท่ีน่ังหลังขวาเดินทางซ้ายของบุคคลสําคัญ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจําตัวบุคคล

สําคัญเดินด้านหลังเย้ืองทางขวาของบุคคลสําคัญระยะห่างประมาณช่วงแขนเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย

บุคคลสําคัญหัวหน้ากะ    จะเดินด้านหลังของรูปขบวนเม่ือลงจากรถ  

 ข้ันตอนท่ี 5 เม่ือบุคคลสําคัญไปถึงท่ีหมายโดยปลอดภัยแล้วพลขับรถบุคคลสําคัญจึงเอ้ือมมือมา

ปิดประตูรถด้านท่ีบุคคลสําคัญลง และพลขับรถติดตามก็จะเล่ือนรถจอดเป็นรูปขบวนพร้อมท่ีจะออกเดินทาง

ต่อไป 

 

 

 

 

 

   

รูปแสดงตําแหน่งการช้ีจุดจอดให้รถบุคคลสําคัญและรถติดตามขณะขบวนมาถึงท่ีหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงตําแหน่งการยืนกําบังของ รปภ.ส่วนหน้า (ADV) และการลงจากรถของ รปภ.ท่ีน่ังมาในรถติดตาม 
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รูปแสดงตําแหน่งการยืนกําบังของ รปภ.ส่วนหน้า (ADV) และ รปภ.ประจําตัวบุคคลสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงตําแหน่งการเข้ารูปขบวนเดินของ รปภ.ประจําตัวบุคคลสําคัญ 

 

 หมายเหตุ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญท่ีน่ังหลังซ้าย และหลังขวาสามารถเปล่ียน

ตําแหน่งกันได้ตามความเหมาะสมหรือตามสถานการณ์ 

 ในกรณี พ้ืนท่ีมีความเส่ียงสูง บุคคลสําคัญมีความเส่ียงต่อภัยคุกคาม อาจจะเพ่ิมเจ้าหน้าท่ีรักษา       

ความปลอดภัยทําหน้าท่ีระวังด้านหลัง (WELL AGENT) ในขบวนรถติดตาม ซ่ึงรูปแบบการปฏิบัติดังปรากฏใน

รูป 
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รูปแสดงตําแหน่งการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญกรณีเพ่ิมเจ้าหน้าท่ีระวังหลัง (WELL AGENT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงตําแหน่งการลงจากรถและเคล่ือนท่ีรักษาความปลอดภัยรถบุคคลสําคัญ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปแสดงตําแหน่งการเคล่ือนท่ีและเข้ารูปขบวนของทีมรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 
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 การปฏิบัติเม่ือถูกโจมตีขณะลงจากรถหรือกําลังจะข้ึนรถ  

 ข้ันตอนท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญท่ีรู้เห็นการโจมตีก่อน ต้องให้สัญญาณให้

เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญคนอ่ืน ๆ รู้ถึงชนิดอาวุธและทิศทางท่ีถูกโจมตี 

 ข้ันตอนท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญท่ีอยู่ใกล้ผู้โจมตีมากท่ีสุดให้ใช้อาวุธ

ประจํากายต่อสู้ ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจําตัวบุคคลสําคัญใช้มือข้างหน่ึงจับท่ีคอ

ด้านหลังกดให้บุคคลสําคัญโน้มตัวลงไปยังรถท่ีจอดอยู่ หรือในทิศทางตรงข้ามกับท่ีถูกโจมตี ส่วนเจ้าหน้าท่ีรักษา

ความปลอดภัยบุคคลสําคัญคนอ่ืน ๆ ให้หันหน้าและใช้อาวุธต่อสู้กับผู้โจมตีพร้อมกับใช้ตัวกําบังบุคคลสําคัญ 

 ข้ันตอนท่ี 3 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจําตัวบุคคลสําคัญรีบนําบุคคลสําคัญข้ึนรถ หรือ    

ไปยังท่ีปลอดภัย ส่วนเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคนอ่ืน ๆ ให้ยิงต่อสู้เม่ือมีโอกาสและเคล่ือนท่ีถอยหลังบัง     

จนบุคคลสําคัญข้ึนรถได้หรือไปถึงพ้ืนท่ีปลอดภัย กรณีท่ีพาบุคคลสําคัญไปโดยรถยนต์ให้ข้ึนน่ังในรถติดตามและ

ขับติดตามคุ้มกันรถบุคคลสําคัญ สําหรับเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญส่วนหน้าต้องพยายามยิง

ต่อสู้ และควบคุมสถานท่ีเกิดเหตุไว้ให้ได้ รวมท้ังประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ี 

 หมายเหตุ  การตอบโต้เหตุการณ์ขณะจะข้ึนรถหรือขณะลงจากรถใช้แนวทางการปฏิบัติเช่นเดียวกับ

รูปขบวนเดินท่ีกล่าวแล้วในเรื่องรูปขบวนเดิน ส่วนการตัดสินใจว่าจะพาบุคคลสําคัญหนีไปข้ึนรถหรือเข้าไปใน

อาคารข้ึนอยู่กับเหตุการณ์ว่าถูกโจมตีจากทิศทางใด สภาพของพ้ืนท่ีและความรุนแรงของภัยท่ีเกิดข้ึน 

2. อุปกรณ์การฝึก 

อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/Red Gun/เข็มขัดยุทธวิธี/รถยนต์  

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

 3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพ้ืนฐาน  

 3.2 สาธิต/อธิบายรูปขบวนในเหตุการณ์พิเศษ รูปขบวนเม่ือนําบุคคลสําคัญข้ึนรถยนต์และลงรถยนต์ 

 3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม–ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

 5.2 ผู้เรียนปฏิบัติได้ถูกต้อง  
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หัวข้อท่ี 8 การปฏิบัติเม่ือถูกโจมตีขณะขบวนเคล่ือนท่ี  

(รถเคล่ือนท่ีต่อไปได้ทุกคัน และรถบุคคลสําคัญเคล่ือนท่ีต่อไปไม่ได้) 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 การปฏิบัติเม่ือถูกโจมตีขณะขบวนเคล่ือนท่ี (รถเคล่ือนท่ีต่อไปได้ทุกคัน และรถบุคคลสําคัญเคล่ือนท่ี

ต่อไปไม่ได้) 

2. อุปกรณ์การฝึก 

อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/รถยนต์  

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

 3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพ้ืนฐาน  

 3.2 สาธิต/อธิบายการปฏิบัติเม่ือถูกโจมตีขณะขบวนเคล่ือนท่ี (รถเคล่ือนท่ีต่อไปได้ทุกคัน และรถ

บุคคลสําคัญเคล่ือนท่ีต่อไปไม่ได้) 

 3.3 รวมกลุ่ม/สรุป อบรม–ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

 5.2 ผู้เรียนปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ ได้ถูกต้อง  
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หัวข้อท่ี 9 การปฏิบัติของรถสนับสนุน (กรณีรถในขบวนมีมากกว่า 2 คัน เม่ือรถในขบวนถูกโจมตี) 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 การปฏิบัติของรถสนับสนุน (กรณีรถในขบวนมีมากกว่า 2 คัน เม่ือรถในขบวนถูกโจมตี) 

2. อุปกรณ์การฝึก 

อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/รถยนต์  

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

 3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพ้ืนฐาน  

 3.2 สาธิต/อธิบายการปฏิบัติของรถสนับสนุน (กรณีรถในขบวนมีมากกว่า 2 คัน เม่ือรถในขบวนถูก

โจมตี) 

 3.3 รวมกลุ่ม/สรุป อบรม–ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

 5.2 ผู้เรียนปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ ได้ถูกต้อง  
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หัวข้อท่ี 10 จําลองสถานการณ์ การช่วยเหลือบุคคลสําคัญจากการถูกทําร้าย/ซุ่มโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 จําลองสถานการณ์ การช่วยเหลือบุคคลสําคัญจากการถูกทําร้าย/ซุ่มโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ 

2. อุปกรณ์การฝึก 

อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/รถยนต์  

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

 3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพ้ืนฐาน  

 3.2 กําหนดสถานการณ์ มีคนจะเข้าทําร้ายบุคคลสําคัญขณะอยู่ในรูปขบวนรูปแบบต่าง ๆ 

 3.3 รวมกลุ่ม/สรุป อบรม–ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน 

 5.2 ผู้เรียนสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง  
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หัวข้อท่ี 11 สรุป-ทบทวนภาพรวม และสร้างสถานการณ์จําลอง 

1. รายละเอียดของการฝึก 

 วางแผน แบ่งกลุ่ม กําหนดหน้าท่ี จัดเตรียมอุปกรณ์ ซักซ้อมการปฏิบัติ แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ 

2. อุปกรณ์การฝึก 

อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/ไวท์บอร์ด/เครื่องเปล่งเสียง/อ่ืน ๆ  

3. วิธีการนําเสนอการฝึก 

 3.1 บอกวัตถุประสงค์  

 3.2 กําหนดสถานการณ์ เหตุปล้นทรัพย์ทําร้ายเจ้าทรัพย์ ผู้ร้าย 5 คน มีอาวุธครบมือ ใช้รถยนต์

หลบหนี ฝ่าด่านตํารวจหลบหนีเข้าป่าโดย ยอมให้จับกุม 1 คนซ่อนตัวอยู่ในป่า 1 คน (สู้ตาย) ในสระนํ้า 1 คน หนี

เข้าไปในบ้าน 2 คน จับเจ้าของบ้านเป็นตัวประกัน  

 3.3 รวมกลุ่ม/สรุป อบรม – ปลูกฝัง 

4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 

5. การประเมิน :  

 5.1 การวางแผน/ซักซ้อม 

 5.2 ผู้เรียนสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง  
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หัวข้อท่ี 12 ผู้เรียนเข้าเผชิญเหตุตามแผนในสถานการณ์ท่ีกําหนด 
1. รายละเอียดของการฝึก 
 ปฏิบัติตามแผนในอํานาจหน้าท่ีของตนท่ีได้รับมอบหมาย 
2. อุปกรณ์การฝึก 

อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/ไวท์บอร์ด/เครื่องเปล่งเสียง/อ่ืน ๆ  
3. วิธีการนําเสนอการฝึก 
 3.1 เข้าเผชิญเหตุ คล่ีคลายสถานการณ์  
 3.2 รวมกลุ่ม/สรุป อบรม–ปลูกฝัง 
4. ช่ัวโมง/การฝึก : จํานวน 2 ช่ัวโมง 
5. การประเมิน :  
 ผู้เรียนสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง  
การวัดและการประเมินผล  

- วิธีการทดสอบ 
 - กําหนดข้อสอบภาคทฤษฎี 40 ข้อ 40 คะแนน (ข้อละ 1 คะแนน) 

  - ภาคปฏิบัติ ครูฝึกเป็นผู้ประเมิน (60 คะแนน)  
   - หัวข้อการประเมิน (ภาคปฏิบัติ) 

  - ความปลอดภัย 
  - ความถูกต้อง 
  - ทักษะอาวุธ 
  - ทักษะยุทธวิธี 
  - รูปขบวน 
  - ความเร็วในการตอบโต้เหตุการณ์ 
  - การตัดสินใจเฉพาะหน้า 
  - ความสําเร็จของภารกิจ 
  - การทํางานเป็นทีม 
  โดยใช้สถานการณ์จําลอง (Scenario) 5 สถานการณ์ 
     1. สถานการณ์ท่ี 1 รูปขบวน 
   2. สถานการณ์ท่ี 2 V.I.P.ปราศรัยบนเวที 
  3. สถานการณ์ท่ี 3 การนํา V.I.P. ข้ึน-ลงยานพาหนะ 
  4. สถานการณ์ท่ี 4 V.I.P ผ่านฝูงชน 
     5. สถานการณ์ท่ี 5 ขบวนยานพาหนะถูกซุ่มโจมตี 
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แบบประเมินผลการฝึกยุทธวิธีการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญตามสถานการณ์จําลอง 
สถานการณ์ รายการตรวจสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

1.  รูปขบวน 
      
      
      
     

- การวางกําลัง    
- การตรวจการณ์พ้ืนท่ี    
- การเคล่ือนท่ี     
- การตอบโต้เหตุการณ์    
- การปฏิบัติงานเป็นทีม    

2. V.I.P.ปราศรัยบนเวที 
      
      
      

- การวางกําลัง    
- การตรวจการณ์พ้ืนท่ี    
- การเคล่ือนท่ี     
- การตอบโต้เหตุการณ์    
- การปฏิบัติงานเป็นทีม    

3. การนํา V.I.P. ข้ึน-ลง
ยานพาหนะ 
      
      
      

- การวางกําลัง    
- การตรวจการณ์พ้ืนท่ี    
- การเคล่ือนท่ี     
- การตอบโต้เหตุการณ์    
- การปฏิบัติงานเป็นทีม    

4. V.I.P. ผ่านฝูงชน 
      
      
      
     

- การวางกําลัง    
- การตรวจการณ์พ้ืนท่ี    
- การเคล่ือนท่ี     
- การตอบโต้เหตุการณ์    
- การปฏิบัติงานเป็นทีม    

5. ขบวนยานพาหนะถูก
ซุ่มโจมตี 
      
      
      

- การวางกําลัง    
- การตรวจการณ์พ้ืนท่ี    
- การเคล่ือนท่ี     
- การตอบโต้เหตุการณ์    
- การปฏิบัติงานเป็นทีม    

(หมายเหตุ: ครูฝึกสามารถนําไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีการฝึก จํานวนนักเรียน และอุปกรณ์ท่ีมี) 
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(ตัวอย่าง) 

รายละเอียดประกอบรายการตรวจสอบตามแบบประเมินผล 

การฝึกยุทธวิธีการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญตามสถานการณ์จําลอง 

การวางกําลัง 

 - การยืนถูกต้องตามตําแหน่ง/รูปขบวน 

 - ระยะห่างท่ีเหมาะสมกับ V.I.P 

 - ความสามารถในการกําบัง 

การตรวจการพ้ืนท่ี 

 - ครอบคลุมพ้ืนท่ีรอบด้าน 

 - เห็น V.I.P/สมาชิกในทีม/คนร้าย/ส่ิงต้องสงสัย 

การเคล่ือนท่ี 

 - การรักษารูปขบวน (ตําแหน่ง/การกําบัง) 

 - สามารถปรับรูปขบวนได้ตามสภาพพ้ืนท่ี 

 - การเปล่ียนตําแหน่งการวางกําลัง 

การตอบโต้เหตุการณ์ 

 - การแจ้งเตือนในทันทีท่ีเกิดเหตุ 

 - การคุ้มกันด้วยความเร็ว 

 - การอพยพออกไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัยท่ีกําหนด 

การปฏิบัติงานเป็นทีม 

 - การดํารงการติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิกในทีม 

 - การดํารงการติดต่อส่ือสารระหว่างทีมต่อทีม 

 - การปฏิบัติตามคําส่ังของหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัย 
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ตัวอย่างรายละเอียดประกอบรายการตรวจสอบตามแบบประเมินผล 

การฝึกยุทธวิธีการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญตามสถานการณ์จําลอง 
 

สถานการณ์ รายการตรวจสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

1.  รูปขบวน 

      

      

      

     

 การวางกําลัง 

     - การยืนถูกต้องตามตําแหน่ง/รูปขบวน    

     - ระยะห่างท่ีเหมาะสมกับ V.I.P.    

     - ความสามารถในการกําบัง    

 การตรวจการณ์พ้ืนท่ี 

     - ครอบคลุมพ้ืนท่ีรอบด้าน    

     - เห็น V.I.P./สมาชิกในทีม/คนร้าย/ส่ิงต้องสงสัย    

 การเคล่ือนท่ี  

     - การรักษารูปขบวน (ตําแหน่ง/การกําบัง)    

     - สามารถปรับรูปขบวนได้ตามสภาพพ้ืนท่ี    

     - การเปล่ียนตําแหน่งการวางกําลัง    

 การตอบโต้เหตุการณ์ 

     - การแจ้งเตือนในทันทีท่ีเกิดเหตุ    

     - การคุ้มกันด้วยความเร็ว    

     - การอพยพออกไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัยท่ีกําหนด    

 การปฏิบัติงานเป็นทีม 

     - การดํารงการติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิกในทีม    

     - การดํารงการติดต่อส่ือสารระหว่างทีมต่อทีม    

     - การปฏิบัติตามคําส่ังของหัวหน้าทีมรักษาความ

ปลอดภัย 
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รายช่ือคณะผู้จัดทําคู่มือยุทธวิธีตํารวจ 

หัวข้อการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ (V.I.P Protection) 
 

1. พล.ต.ต.ณรงค์ ทรัพย์เย็น ผบก.ปค.รร.นรต. 

2. พ.ต.อ.ชาตรี           มีรสสม ผกก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 

3. พ.ต.อ.ภาสกร         สถิตยุทธการ รอง ผบก.ศฝร.ภ.4 

4. พ.ต.อ.เกษม          สีจ๊ะแปง ผกก.ปค.ศฝร.ภ.6 

5.พ.ต.ท.ประยุทธ       จุ้มอังวะ ผบ.ร้อย (สบ 2) กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. 

6. ร.ต.อ.บุญส่ง           สุขเหมือน ผบ.ร้อย (สบ 2) ปค.ศฝร.ภ.7 

7. ร.ต.ต.อําพล           อะโสโก ผบ.มว. (สบ 1) ปค.ศฝร.ภ.2 

8. ด.ต.ประสงค์          สิงหาชารี ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.4 

9. ด.ต.เอกกร สุวรรณวงศ์ ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.8 

10. ด.ต.สลักจิตร โสดา ผบ.หมู่ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 

11. ส.ต.ท.อรรถพล สุขเขียว ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ปรก.ศฝร.ภ.4 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

   

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 ส านกัการศึกษาและประกันคุณภาพ 

กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0-2513-4158 โทรสาร 0-2513-4158 

E-mail : pattana2_ssp@hotmail.com 
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