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1. ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1. ความหมายและความสําคัญ 

 สารสนเทศ (information) เป็นผลลัพธ์ของการประมวลผล การจัดดําเนินการ และจัดประเภทข้อมูล
โดยการรวมความรู้เข้าไปยังผู้รับสารสนเทศนั้น สารสนเทศมีความหมายหรือแนวคิดท่ีกว้าง และหลากหลาย 
ต้ังแต่การใช้คําว่าสารสนเทศในชีวิตประจําวัน จนถึงความหมายเชิงเทคนิค  

 เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology: IT) คือ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
โทรคมนาคม เพ่ือจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และดําเนินการทางข้อมูล ซ่ึงมักเก่ียวข้องกับธุรกิจหรือองค์การ 

โดยปกติคํานี้ใช้แทนความหมายของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมไปถึง
เทคโนโลยีการกระจายสารสนเทศอย่างอ่ืนด้วย เช่น โทรทัศน์และโทรศัพท์ และฐานข้อมูล เป็นต้น 

ในยุคปัจจุบันท่ีทุกองค์กรรวมถึงสํานักงานตํารวจแห่งชาติจําเป็นต้องทํางานร่วมกับข้อมูลจํานวนมาก
นั้น จึงจําเป็นเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทํางาน โดยเฉพาะการ
ประมวลผลข้อมูลในด้านการบริหารงานท้ังในส่วนของ งานกําลังพล เช่น การคํานวณความต้องการของ
ข้าราชการตํารวจในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างหนึ่งอย่างใดต้องคํานวณจากปริมาณงานท่ีคาดการณ์ว่าจะเกิดข้ึน 



งานงบประมาณ เช่น การทําคําของบประมาณล่วงหน้าท่ีต้องมีการประมาณการรายจ่ายในอนาคต งาน
ประชาสัมพันธ์ เช่น รูปแบบการประชาสัมพันธ์แบบใหม่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

1.2. เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 

 เทคโนโลยีในปัจจุบันไม่เคยหยุดนิ่งและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าท่ีตํารวจจึงจําเป็นต้องศึกษา
ค้นคว้าและหม่ันติดตามข้อมูลอยู่เสมอ สําหรับแนวโน้มเทคโนโลยีท่ีมีความสําคัญในปัจจุบันและอนาคตมีดังนี้ 

� เทคโนโลยี cloud computing  

Cloud Computing 1 คือ บริการท่ีครอบคลุมถึงการให้ใช้กําลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และ
ระบบออนไลน์ต่างๆจากผู้ให้บริการ เพ่ือลดความยุ่งยากในการติดต้ัง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลด
ต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง ซ่ึงก็มีท้ังแบบบริการฟรีและแบบเก็บค่าบริการ 

หากแปลความหมายของคําว่า Cloud Computing ดูจะเข้าใจยาก หรือถ้าแปลเป็นไทย “การ
ประมวลผลบนกลุ่มเมฆ” ก็จะเข้าใจยาก แต่จะง่ายกว่าหากบอกว่า Cloud Computing คือการท่ีเราใช้
ซอฟต์แวร์, ระบบ, และทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเลือก
กําลังการประมวลผล เลือกจํานวนทรัพยากร ได้ตามความต้องการในการใช้งาน และให้เราสามารถเข้าถึง
ข้อมูลบน Cloud จากท่ีไหนก็ได้ ดังแผนภาพด้านล่าง 

 

 Cloud Computing คือบริการท่ีเราใช้หรือเช่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือทรัพยากรด้าน
คอมพิวเตอร์ ของผู้ให้บริการ เพ่ือนํามาใช้ในการทํางาน โดยท่ีเราไม่จําเป็นต้องลงทุนซ้ือ Hardware และ 
Software เองท้ังระบบ ไม่ต้องวางระบบเครือข่ายเอง ลดความรับผิดชอบในการดูแลระบบลง (เพราะผู้
ให้บริการจะเป็นผู้ดูแลให้เอง) แถมตอนอัพเกรดระบบยังทําได้ง่ายกว่า ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบ ข้อมูล
ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถจัดการ บริหารทรัพยากรของระบบ ผ่านเครือข่าย และมีการแบ่งใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน (shared services) ได้ด้วย และการจ่ายเงินเพ่ือเช่าระบบ ก็สามารถจ่ายตามความต้องการของเรา ใช้
เท่าไหร่ จ่ายเท่านั้นได้ หากวันใดความต้องการมีมากข้ึนก็สามารถซ้ือเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของระบบ 

                                           
1
 ที่มา: รายการ IT 24 ชั่วโมง. ข้อมูลจาก https://www.it24hrs.com/2015/cloud-computing-and-cloud-definition/ 



Cloud Computing ได้ โดยท่ีไม่ต้องอัพเกรดระบบ และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้วุ่นวาย ดังนั้น ธุรกิจขนาดเล็ก 
และขนาดกลาง รวมไปถึงสถาบันการศึกษา จึงหันมาใช้บริการ Cloud Computing ท่ีท้ังช่วยลดต้นทุนและ
ลดความยุ่งยากท้ังหลายกันมาก คล้ายกับเป็นการ outsource งานนี้ออกไปเพ่ือจะได้โฟกัสกับงานหลักของ
ตนเองจริงๆ ตัวอย่างบริการ cloud ท่ีมีให้ใช้ฟรี เช่น Google Document เป็นต้น 

 

� เทคโนโลยี Big Data 

Big Data 2เป็นเทคโนโลยีท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ไว้ในท่ีท่ีหนึ่ง แล้วใช้อีกเทคโนโลยีผนวกเข้า
ไปเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การกลั่น และสกัด เอาคุณค่าออกมาจากข้อมูลขนาดใหญ่ ซ่ึงเกินขอบเขตหรือ
ขีดจํากัดของการจัดการข้อมูลแบบเดิม ๆ โดยทาง Gartner ได้นิยามความหมายของ Big Data ไว้ด้วย 3V คือ 
high-volume, high-velocity และ high-variety 

เม่ืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ต่างมีความอัจฉริยะมากข้ึน นอกจากจะสื่อสารกับมนุษย์แล้ว ยัง
ติดต่อสื่อสารหากันเองระหว่างอุปกรณ์ได้ บนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอินเทอร์เน็ตท่ีมีความรวดเร็วท่ีต้องสามารถ
รองรับปริมาณการใช้งานท่ีเพ่ิมมากข้ึนได้ มีระบบรักษาความปลอดภัยเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้งาน เม่ือ
สิ่งต่างๆ เชื่อมต่อถึงกัน ความสําคัญมาอยู่ท่ีการนําข้อมูลมหาศาลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามต้องการ ซ่ึง
จําเป็นต้องผ่านการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี Big data Analytics เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาใช้พัฒนาสิ่งต่างๆ ต่อไป 

ความจริงแล้วหน่วยงานหลายภาคส่วนได้เริ่มจัดการกับข้อมูลปริมาณมากกันมานานแล้ว โดยเฉพาะ
ภาคธุรกิจท่ีมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ เม่ือต้องการวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึก จําเป็นต้องนําข้อมูลดิบมาตกผลึกให้
เกิดเป็นรูปแบบของข้อมูลท่ีเกิดประโยชน์  ซ่ึงในยุคดิจิทัลทุกวันนี้ นอกจากปริมาณข้อมูลท่ีมากแล้ว ยังมีความ
หลากหลายของรูปแบบข้อมูล จากเดิมข้อมูลมีลักษณะรูปแบบท่ีแน่นอน มีแหล่งท่ีมาจากระบบภายใน
หน่วยงานเท่านั้น แต่ปัจจุบันแหล่งข้อมูลไหลมาจากรอบทิศอย่าง สื่อสังคมออนไลน์   blog สาธารณะต่าง ๆ 
แหล่งข้อมูลเหล่านี้นับวันยิ่งทวีความสําคัญมากข้ึนเรื่อย ๆ เกิดข้อมูลใหม่ทุกเสี้ยววินาที   เทคโนโลยีใหม่จึง
ต้องสามารถรองรับ ปริมาณข้อมูลจํานวนมาก ท่ีมีหลากหลายรูปแบบ มาจากหลายแหล่งข้อมูล แถมยังต้อง
ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วทันความต้องการของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า 

� เทคโนโลยี Virtual Reality  

ความเป็นจริงเสมือน 3(อังกฤษ: virtual reality: VR) หมายถึง การท่ีมนุษย์สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ
ได้เกินกว่าความเป็นจริงปกติ กล่าวคือการท่ีมนุษย์มีส่วนร่วมกับบรรยากาศท่ีเปรียบเสมือนจริงแต่มีความรู้สึก
ท่ีดีและเกินจริงแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีอยู่จริงเกิดจากการสร้างข้ึน โดยอาศัยเทคโนโลยี โดยปกติแล้วจะมี

                                           
2
 ที่มา: สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั. ข้อมูลจาก http://www.depa.or.th/th/article/big-data-เทคโนโลยีสําคัญต่อการพัฒนา-smart-city 

3
 ที่มา: WikiPedia. ข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org/wiki/ความเป็นจริงเสมือน 



ฮาร์ดแวร์ท่ีป้อนตรงต่อประสาทสัมผัสด้านการเห็น เป็นท่ีสวมศีรษะท่ีมีจอป้อนภาพ (Head-Mounted 
Display - HMD) ให้ตาท้ังสองได้เห็นภาพเป็นสามมิติจากจอภาพขนาดเล็กท่ีให้ภาพ (หรือต่อไปอาจลดขนาด
ลงเป็นแว่นตาก็ได้) และเม่ือผู้ใช้เคลื่อนไหว ภาพก็จะถูกสร้างให้รับกับความเคลื่อนไหวนั้น บางกรณีก็จะมีหูฟัง
แบบสเตอริโอให้ได้ยินเสียงรอบทิศทาง และอาจมีถุงมือรับข้อมูล(data glove) หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีจะทําให้ผู้ใช้
โต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมจําลองท่ีตนเข้าไปอยู่ การสร้างข้ึนจะเลียนแบบมาจากความจริงแต่สามารถมองเห็นได้ใน
ระบบสามมิติ ซ่ึงตอบโจทย์ความต้องการของนักธุรกิจบางส่วนมาก เพราะสามารถดัดแปลงไปใช้ในงานหลายๆ
ด้าน เช่นงานด้านสารสนเทศ อาศัยความจริงเสมือน เพ่ือเรียกให้ผู้คนมาสนใจด้านสารสนเทศ กระตุ้นประสาท
สัมผัสของมนุษย์ให้รับรู้และเข้าใจได้ง่าย ซ่ึงเป็นผลดีต่อมนุษย์ท่ีรับรู้ได้รวดเร็วและง่ายต่อการจดจํา 

 

  



� เทคโนโลยี AI 

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 4(Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมท่ี
สร้างข้ึนให้กับสิ่งท่ีไม่มีชีวิต ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็น
หลัก แต่ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอ่ืนๆ อย่างจิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ซ่ึงสาขาปัญญาประดิษฐ์เป็นการ
เรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการการคิด การกระทํา การให้เหตุผล การปรับตัว หรือการอนุมาน และการทํางาน
ของสมอง แม้ว่าดังเดิมนั้นเป็นสาขาหลักในวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่แนวคิดหลายๆ อย่างในศาสตร์นี้ได้มา
จากการปรับปรุงเพ่ิมเติมจากศาสตร์อ่ืนๆ เช่น 

การเรียนรู้ของเครื่อง นั้นมีเทคนิคการเรียนรู้ท่ีเรียกว่า การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ ซ่ึงประยุกต์เอา
เทคนิคการอุปนัยของ จอห์น สจวร์ต มิลล์ นักปรัชญาชื่อดังของอังกฤษ มาใช้ 

เครือข่ายประสาทเทียมก็นําเอาแนวคิดของการทํางานของสมองของมนุษย์ มาใช้ในการแก้ปัญหาการ
แบ่งประเภทของข้อมูล และแก้ปัญหาอ่ืนๆ ทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์ความถดถอยหรือ การปรับเส้นโค้ง 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันวงการปัญญาประดิษฐ์ มีการพัฒนาส่วนใหญ่โดยนักวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ อีกท้ังวิชาปัญญาประดิษฐ์ ก็ต้องเรียนท่ีภาควิชาคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์หรือคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เราจึงถือเอาง่าย ๆ ว่า ศาสตร์นี้เป็นสาขาของวิทยาการคอมพิวเตอร์นั่นเอง 

 

  

                                           
4
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2. สารสนเทศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

2.1. ระบบ POLIS 

ระบบสารสนเทศสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (POLice Information System: POLIS)  คือ ฐานข้อมูล
หลักของสํานักงานตํารวจแห่งชาติท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การป้องกัน ปราบปราบ และ บริการประชาชนได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งข้ึน โดยประกอบไปด้วยระบบต่างๆ ดังนี้ 

� ระบบคดีอาญา 
o การตรวจสอบคดีอุจฉกรรจ์ 
o การปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 
o การปฏิบัติงานด้านหมายจับยาเสพติด 
o การบันทึก/แก้ไข ข้อมูลปรับปรุงหมายจับ 
o คดี ปทส. 

� ระบบคดีจราจร 
� ระบบควบคุมใบสั่งจราจร 
� ระบบบันทึกใบสั่ง 
� ระบบข้อมูลปราบปรามอาชญากรรม 
� ระบบสืบสวนคดีอาญา 

o ทะเบียนราษฎร์ 
o หมายจับ 

� ระบบทะเบียนยานพาหนะ 
� ระบบใบอนุญาตขับรถ 
� ระบบกําลังพล 
� ระบบพัสดุ 
� ระบบข้อมูลผู้มีพฤติการณ์มิชอบ 
� ระบบ Business Intelligence :BI 
� ระบบเงินเดือน 
� ระบบ CIS 



 

2.2. ระบบ CRIMES 

 ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรือ CRIMES เป็นระบบท่ีจะอํานวยความ
สะดวกและจัดการข้อมูลท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่ประชาชนเข้ามาติดต่อจนกระท่ังการทํางานของเจ้าหน้าท่ีในการ
ติดตามความคืบหน้าของเรื่องนั้นๆ 

 

สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการได้จัดทําโครงการพัฒนาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถานีตํารวจเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับสถานีตํารวจท่ัวประเทศและหน่วยงานท่ีมีอํานาจใน การ
สืบสวน สอบสวนคดีอาชญาซ่ึงในปัจจุบันยังขาดการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยใน การปฏิบัติ



หน้าท่ีโดยจะทําการเชื่อมโยงเครือข่าย ระหว่างหน่วยงานท่ีมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนของ สํานักงาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับหน่วยงานกลางท่ีมีหน้าท่ีบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ท่ีจําเป็นสําหรับงาน
สืบสวนสอบสวนเพ่ือให้หน่วยงานท่ีมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนสามารถบันทึก จัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล
จากฐานข้อมูลกลางเดียวกันได้เสร็จสิ้น ณ หน่วยงานนั้นๆ และสามารถ ประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานอย่างรวดเร็ว ลดความซํ้าซ้อนของการนําเข้าและการ จัดเก็บข้อมูล เป็นวิธีลดข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงานและรองรับการท่ีจะประสานงานแลก เปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆในกระบวนการ
ยุติธรรมและหน่วยงานอ่ืนๆซ่ึงจะมีข้ึนในอนาคต 

ระบบสารสนเทศข้อมูลอาชญากรรมสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถจําแนก
ผู้ใช้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 

1. พนักงานสอบสวน,ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าท่ีประจําสถานีท่ีติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย ผู้มีหน้าท่ีบันทึกหรือเพ่ิมเติมข้อมูลอาชญากรรมให้ถูกต้อง 

2. เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ผู้มีหน้าท่ีด้านสืบสวน ป้องกันและปราบปราม ท่ีต้องใช้ข้อมูลในการดําเนินงาน 

3. เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ผู้มีหน้าท่ีบริหารงานท่ีต้องใช้ข้อมูลอาชญากรรมในด้านงานสถิติ 

4. เจ้าหน้าท่ีตํารวจประจํากองทะเบียนประวัติอาชญากร ผู้มีหน้าท่ีตรวจสอบ ยืนยัน ประวัติผู้ต้องหา
ลายพิมพ์นิ้วมือ ภาพถ่ายและหมายจับ 

5. เจ้าหน้าท่ีเทคนิค ผู้มีหน้าท่ีด้านเทคนิคในการดําเนินการ บํารุงรักษาระบบ ให้สามารถทํางานได้
ตลอดเวลา 

สารสนเทศและการสื่อสารแต่ละกลุ่มงานของสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกอบด้วย 5 กลุ่มระบบงาน คือ 

1. กลุ่มระบบงานบันทึก ( Data Entry) ประกอบด้วย 

1.1 ระบบงานบันทึกข้อมูล คดีอาญาท่ัวไป คดีอุบัติเหตุจราจร เหตุทรัพย์หาย เหตุรถหาย 
เหตุคนหายพลัดหลง เหตุคนตายไม่ทราบชื่อ แผนประทุษกรรม เหตุท่ีต้องรายงาน 

1.2 ระบบบันทึกและติดตามบุคคลพ้นโทษ 

1.3 ระบบการขอหมายจับ ประกาศสืบจับ และถอนประกาศสืบจับ 

1.4 ระบบการออกคําขอต่างๆ เช่นหมายจับ ผัดฝ้องฝากขัง 

1.5 ระบบบันทึกการปล่อยตัวชั่วคราวและการประกันตัว 

1.6 ระบบการขออายัดตัว และการรับรองการอายัดตัว 

1.7 ระบบบันทึกผลการตรวจสอบประวัติ 

1.8 ระบบรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(e- Form) เช่น การรับเอกสารอเล็กทรอนิกส์ท่ีเจ้าหน้าท่ี
บันทึกแบบ Off-line เพ่ือนําเข้าสู่ระบบ เป็นต้น 

2. กลุ่มระบบงานสืบค้นข้อมูล ( Data Search ) 



2.1 ระบบสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลแต่ละแหล่งข้อมูลโดยตรง ได้แก่ ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศข้อมูล อาชญากรรมสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
ข้อมูลทะเบียนยานพาหนะ ข้อมูลใบอนุญาตขับรถยนต์และจักรยานยนต์ ข้อมูลทะเบียนปืน ข้อมูล
ใบอนุญาตพกพาอาวุธ และ ข้อมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

2.2 ระบบสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆในข้อ 2.1 หลายๆแหล่งพร้อมๆกัน โดยสามารถ
กําหนดหลักเกณฑ์และความสัมพันธ์ในการสืบค้น เช่น การค้นหารถยนต์ยี่ห้อ รุ่น สี ท่ีใช้เป็นเครื่องมือ
ในการก่ออาชญากรรมในระหว่างช่วงเวลา เป็นต้น 

3. กลุ่มระบบงานบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Data Services) 

3.1 ระบบรายงานสถิติ ( Statistic Report) ตามรูปแบบต่างๆท่ีกําหนดไว้ เช่น นาฬิกา
อาชญากรรมตามประเภทคดี รายงานคดีประจําวัน เดือน ปี ตามสถานี จังกวัด ภาค หรือ ประเทศ 
เป็นต้น โดยระบบนี้สามารถแสดงผลบนจอภาพ หรือ สั่งพิมพ์ในระบบพิมพ์เอกสารในหัวข้อ 3.2 หรือ
ส่งผ่านข้อมูลไปยังระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลในหัวข้อ 3.3 

3.2 ระบบพิมพ์เอกสาร ( Form Printing) ตามรูปแบบต่างๆท่ีกําหนดไว้ เช่น คําขอหมายจับ 
หมายจับ คําขอผัดฟ้องฝากขังแบบรายงานคดีท่ัวไป แบบรายงานคดีอุบัติเหตุจราจร รายงานสถิติ
ต่างๆตามหัวข้อ 3.1 เป็นต้นโดยระบบนี้จะทํางานในลักษณะ Web Services หรือ แบบ Report 
Services เพ่ือให้บริการระบบอ่ืนๆ 

3.3 ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(Data exchange) สําหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพ่ือนําข้อมูลเข้าสู้ระบบงานอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลบุคคลพ้นโทษ เป็นต้น หรือ นําข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้
ในรูปแบบXML, ASCII Text, Adobe Acrobat PDF และ Microsoft Word เป็นต้น 

4. กลุ่มระบบแจ้งเตือน ( Alarm & Alert Services ) 

4.1 ระบบแจ้งเตือนเก่ียวกับการครบกําหนดเวลาของงานต่างๆ( Alarm Service ) เช่น ครบ
กําหนดการส่งสํานวนคดี ครบกําหนดการขอผัดฟ้องฝากขัง เป็นต้น 

4.2 ระบบแจ้งเตือนเก่ียวกับการตรวจสอบอัตโนมัติ ( Alert Service ) เช่น การพบหมายจับ
อ่ืนๆขณะบันทึกข้อมูลของผู้ต้องหาการพบรถยนต์ของกลางเป็นรถยนต์ถูกแจ้งหาย เป็นต้น 

4.3 ระบบแจ้งเตือนเก่ียวกับการทํางานร่วมกัน ( Collaborative service ) เช่น การแจ้ง
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร การแจ้งอายัดตัวจากสถานีอ่ืน เป็นต้น 

5. กลุ่มระบบงานบริหารจัดการข้อมูลและระบบ ( Data & System Management) 

5.1 ระบบตรวจสอบคดีในความรับผิดชอบ และบริหารสิทธิเจ้าของคดี การเข้าถึงข้อมูลคดี 

5.2 ระบบบริหารสิทธิต่างๆสําหรับระบบท้ังหมดผ่าน LDAP server สําหรับข้อมูล โปรแกรม
ระบบงาน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย อุปกรณ์ และผู้ใช้ 

5.3 ระบบ Backup/Restore/Archive ของข้อมูล ระบบงาน Operating และ System 
Software 

5.4 ระบบบันทึกและตรวจสอบการทํางานต่างๆของผู้ ใช้ระบบงานท้ังหมด ( Audit 
Trail/Logging) 



5.5 ระบบบริหารการเชื่อมโยงและเฝ้าดูการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ลุกข่าย ( Client 
Management and Monitoring ) 

ในส่วนของระบบงานท่ีพัฒนาข้ึนจะยอมให้ผู้ดูแลระบบสามารถระบุสิทธิการปฏิบัติงานของกลุ่มต่างๆ 
ได้โดย ในข้ันต้นประกอบด้วยกลุ่มดังนี้ 

1. เสมียนคดี  

2. พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี 

3. หัวหน้าพนักงานสอบสวน 

4. หัวหน้าสถานีตํารวจ 

5. หัวหน้าหน่วยงานท่ีมีอํานาจสอบสวน 

6. สารวัตรสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัด 

7. รองผู้บังคับการจังหวัด 

8. รองผู้บังคับการหน่วยงานท่ีมีอํานาจสอบสวน 

9. ผู้บังคับการ 

10. ผู้บังคับการหน่วยงานท่ีมีอํานาจสอบสวน 

11. รองผู้บัญชาการท่ีเก่ียวข้อง 

12. ผู้บัญชาการ 

13. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประมวลผลข้อมูล 

14. เจ้าหน้าท่ีกองทะเบียนประวัติอาชญากร 

15. ผู้เก่ียวข้องกับการสืบสวนข้อมูล 

 

2.3. ระบบ Police Mail 

อีเมล์ทางการเป็นสิ่งสําคัญในการติดต่อราชการกับบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน ซ่ึงโดยท่ัวไปแล้ว
หน่วยงานราชการในต่างประเทศจะไม่ติดต่อด้วยหากไม่ได้ใช้อีเมล์ทางการในการติดต่อไป สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติจึงได้ให้บริการ Police Mail สําหรับข้าราชการตํารวจ 



 

การสมัครการใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวผ่าน http://www.mail.police.go.th/?q=register 
และหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วก็จะเปิดให้ใช้งานได้ ซ่ึงรูปแบบการ
ให้บริการของ Police Mail ก็เหมือนกับอีเมล์อ่ืนท่ัวไปท่ีสามารถรับส่งจดหมาย แนบไฟล์ แจ้งเตือน ต้ังค่าการ
คัดกรองอีเมล์ เป็นต้น 

 

 

2.4. ระบบ Hosting ตร. 

 สํานักงานตํารวจแห่งชาติส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายใต้สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มีเว็บไซต์ของ
ตนเองเพ่ือประชาสัมพันธ์และจัดการข้อมูลสารสนเทศภายใน ซ่ึงปัจจุบันมีหน่วยต่างๆ ได้ใช้บริการ hosting 
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติมากกว่า 1,000 เว็บไซต์ เช่น 

� www.policeprinting.police.go.th/ 
� www.saranitet.police.go.th/ 
� www.highway.police.go.th/ 



� www.human.police.go.th/ 

 

 สําหรับหน่วยงานตํารวจท่ีต้องการจะมีเว็บไซต์เป็นของตนเองสามารถสมัครขอใช้บริการ Hosting ตร. 
ได้จากกลุ่มงานอินเทอร์เน็ต บก.สสท.  

 

  



3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานตํารวจ 

3.1. การสืบค้นข้อมูลบนระบบอินเทอร์เน็ต 

การสืบค้นข้อมูลบนระบบอินเทอร์เน็ตต้องใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บเบราส์เซอร์ (Web Browser) 
ซ่ึงมีอยู่หลายผลิตภัณฑ์ เช่น Zafari, Opera, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer เป็นต้น 

 

ผู้ให้บริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ (Search Engine) จะทําหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลท่ีมีอยู่มหาศาลมาไว้
ในฐานข้อมูลให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปสืบค้นได้ตามคําสําคัญ (keyword) ท่ีต้องการ หรือตามเง่ือนไขท่ีระบุ
เพ่ิมเติม ผู้ให้บริการสืบค้นข้อมูลท่ีได้รับความนิยม เช่น Google, Yahoo, Ask, Bing, DuckDuckGo เป็นต้น 

 

การสืบค้นจะใช้ข้อความหรือรูปภาพในการสืบสวนก็ได้ หรือกําหนดผลของการสืบค้นเป็นเว็บไซต์ 
ภาพ วีดีโอ ข่าว หรือไฟล์ตามประเภทท่ีต้องการได้ 

 



 

ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลอย่างมีเง่ือนไข 

 

  



เง่ือนไขการสืบค้นแบบอ่ืนๆ เช่น ภาษา, ภูมิภาค, เวลา, หัวข้อ, URL เป็นต้น 

 

 

3.2. การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 

 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นับเป็นเครื่องมือการสื่อสารพ้ืนฐานท่ีจําเป็นอย่างหนึ่ง โดยมีท้ังระบบบริการ
สาธารณะ เช่น Gmail, Hotmail, Yahoo Mail  และระบบอีเมล์องค์กร เช่น Police Mail เป็นต้น 

 การสมัครใช้งานอีเมล์สาธารณะสามารถทําได้โดยการใส่ข้อมูลส่วนตัวและต้ังค่า username และ 
password เพ่ือลงทะเบียน 

 



3.3. การสร้างเอกสารเผยแพร่เบ้ืองต้น 

 โปรแกรมท่ีได้รับความนิยมใช้สําหรับการพิมพ์เอกสารสํานักงาน เช่น Microsoft Word ซ่ึงปัจจุบันมี
การพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่องหลายรุ่น แต่ยังคงมีหลักการในการใช้งานเช่นเดิม MS-Word มีความสามารถท่ี
หลากหลายแต่ความสามารถท่ีจําเป็นต่อการใช้งานท่ัวไป ได้แก่ 

� การรูปแบบอักษร 
  Font เปลี่ยนประเภทตัวอักษรของส่วนท่ีแถบสีไว้ 

 Font Size เปลี่ยนขนาดตัวอักษรของส่วนท่ีแถบสีไว้ 

  Bold ทําหรือยกเลิกรูปแบบตัวอักษรส่วนท่ีทําแถบสีไว้ให้เป็นตัวหนา 

 Italic ทําหรือยกเลิกรูปแบบตัวอักษรส่วนท่ีทําแถบสีไว้ให้เป็นตัวเอียง 

  Underline ทําหรือยกเลิกรูปแบบตัวอักษรส่วนท่ีทําแถบสีไว้เป็นขีดเส้นใต้ 
� การจัดย่อหน้า 

 Align Left จัดเรียงข้อความท่ีทําแถบสีไว้ให้อยู่ชิดขอบซ้ายของบรรทัด 

  Center จัดเรียงข้อความท่ีทําแถบสีไว้ให้อยู่ก่ึงกลางบรรทัด 

 Align Right จัดเรียงข้อความท่ีทําแถบสีไว้ให้อยู่ชิดขอบขวาของบรรทัด 
 Justify จัดเรียงข้อความท่ีทําแถบสีไว้ให้อยู่ชิดขอบซ้ายและขอบขวา 

� การใส่ตัวเลขข้อและสัญลักษณ์ข้อ 
 Numbering ใส่เลขหน้าข้อความท่ีทําแถบสีไว้ 

 Bullets ใส่เครื่องหมายหน้าข้อความท่ีทําแถบสีไว้ 

 Decrease Indent ลดระยะเยื้องของข้อความท่ีทําแถบสีไว้ 
 Increase Indent เพ่ิมระยะเยื้องของข้อความท่ีทําแถบสีไว้ 

� การใส่เลขหน้า 

   Insert Page Number เพ่ิมหมายเลขหน้าเอกสาร 
� การใส่ภาพ 

   Insert Picture เพ่ิมภาพลงในเอกสาร 
� การใส่ตาราง 

 Insert Table แทรกตาราง 
� การแบ่งคอลัมน์ 

 Columns เปลี่ยนคอลัมน์ของตอนท่ีเลือกไว้ 
 

3.4. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel เบ้ืองต้น 

 โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรม spread sheet ท่ีได้รับความนิยมนํามาใช้งานท่ัวไป 
เนื่องจากคุณสมบัติท่ีใช้งานง่ายจึงเป็นต้นแบบของการพัฒนาโปแกรม spread sheet อ่ืน โดยมีคุณสมบัติท่ี
สําคัญในการใช้งาน ได้แก่ 



 การอ้างอิง cell 

Excel การอ้างอิง cell โดยใช้อักษรคอลัมน์ และตัวเลขแถว เช่น C2 เป็นต้น 

 

การคํานวณ 

เม่ือต้องการคํานวณในโปรแกรม Excel สามารถใส่สูตรคํานวณได้โดยเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย = 
เช่น =A1+A2+A3 

 

 การแทรกกราฟ 

 Insert Graph ใส่กราฟในตาราง 

การเปล่ียนชนิดของกราฟ 
หลังจากสร้างกราฟเสร็จแล้ว ต้องการเปลี่ยนแบบกราฟใหม่ คุณสามารถทําได้ มีข้ันตอนดังนี้ 
1. เลือกกราฟท่ีต้องการเปลี่ยนรูปแบบ 
2. คลิกปุ่ม Change Chart Type   จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ ให้คลิกเลือกแบบท่ีต้องการ   

 
 การตั้งค่าหัวตาราง 

 Print Titles ต้ังค่าให้หัวตารางปรากฏในทุกหน้าเม่ือทําการพิมพ์ 

3.5. การสร้างแผ่นฉายประกอบการนําเสนอเบ้ืองต้น 

 การนําเสนองานเป็นอีกหนึ่งหน้าท่ีซ่ึงจําเป็นต้องทําในการบริหารงานตํารวจ โดยโปรแกรมท่ีได้รับ
ความนิยมนํามาใช้ในการสร้างสไลด์ในการนําเสนอ คือ Microsoft PowerPoint โดยมีคุณสมบัติการทํางาน
สําคัญ ดังต่อไปนี้ 

 การเลือกรูปแบบสไลด์ 



  

 การแทรกภาพ 

 

 การกําหนดรูปแบบการเปล่ียนสไลด์ 

  

  



3.6. การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 

 ข้อควรปฏิบัติเบ้ืองต้นในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย มีดังนี้ 

 ข้อห้าม 

1. อย่าต้ังพาสเวิร์ดง่าย ๆ จากข้อมูลส่วนตัว 
2. อย่าเซฟพาสเวิร์ดไว้ในเครื่อง 
3. อย่าคลิกอะไรท่ีไม่คุ้นเคยหรือติดต้ังโปรแกรมอะไรท่ีไม่รู้จัก 
4. อย่าใช้ Wifi ท่ีไม่รู้จัก 
5. อย่าโลภหรือเชื่อว่าสามารถได้อะไรโดยง่าย 
6. อย่าใช้โปรแกรมท่ีไม่ทราบแหล่งท่ีมา 

  ข้อควรปฏิบัติ 

1. ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนซ้ือ 
2. ตรวจสอบ URL ให้ดีก่อนทําธุรกรรม 
3. ตรวจสอบเจ้าของโปรแกรมให้ดีก่อนติดต้ัง 
4. ตรวจสอบข้อมูลและคิดให้ดีก่อนไลท์ โพสต์ แชร์ คอมเมนต์ 
5. ต้องล็อคหน้าจอทุกครั้งท่ีไม่ได้ใช้เครื่อง 
6. ต้องทํา 2 step login (ทํามากกว่า 1 Factor Authen.) 
7. ติดต้ังโปรแกรม Anti-Malware ในทุกอุปกรณ์ 

3.7. การสอบสวนคดีทางเทคโนโลยีเบ้ืองต้น 

 การจัดเก็บพยานหลักฐานบนอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งแรกท่ีพนักงานสอบสวนควรจะต้องกระทําเนื่องจาก
พยานหลักฐานบนอินเทอร์เน็ตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ขณะเดียวกันมักจะเป็นพยานหลักฐานท่ีสําคัญต่อ
รูปคดี ซ่ึงเบ้ืองต้นสามารถทําได้โดยวิธีการต่อไปนี้ 

 1. การ Capture หน้าจอ 

- หน้าจอคอมพิวเตอร์ กดปุ่ม PrtScr 
- หน้าจอโทรศัพท์มือถือ iOS กดปุ่ม Screenshot 
- หน้าจอโทรศัพท์มือถือ Android กดปุ่ม Home พร้อมปุ่ม Volume Down 
- หรือ ใช้โทรศัพท์มือถืออ่ืนถ่ายภาพหน้าจอ 

ท้ังนี้ ในการ Capture ต้องให้ปรากฏ URLs ของเว็บไซต์นั้นด้วย 

2. การ Print หน้าเว็บจากโปรแกรม Web Browser – จะทําให้ปรากฏ URL และวันท่ีพิมพ์ 

3. การ Save Page จากโปรแกรม Web Browser – จะทําให้ได้ไฟล์ภาพและข้อมูลต้นฉบับของ
เว็บไซต์นั้น 

3.8. การสืบสวนคดีทางเทคโนโลยีเบ้ืองต้น 

หมายเลข IP - IP Address ย่อมาจากคําเต็มว่า Internet Protocal Address คือ หมายเลขประจํา
เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบเครือข่ายท่ีใช้โปรโตคอลแบบ TCP/IP เปรียบเทียบเสมือนบ้านเลขท่ี 
ในระบบเครือข่ายจําเป็นจะต้องมีหมายเลข IP กําหนดไว้ให้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีต้องการ IP 



ท้ังนี้เวลามีการโอนย้ายข้อมูล หรือสั่งงานใดๆ จะสามารถทราบตําแหน่งของเครื่องท่ีเราต้องการส่งข้อมูลไป จะ
ได้ไม่ผิดพลาดเวลาส่งข้อมูล ซ่ึงประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุด มีเครื่องหมายจุดข้ันระหว่างชุด  เช่น 
192.168.100.1 หรือ 172.16.10.1  เป็นต้น  โดยหมายเลข IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
จะมีค่าไม่ซํ้ากัน สิ่งตัวเลข 4 ชุดนี้บอก คือ Network ID กับ Host ID ซ่ึงจะบอกให้รู้ว่า เครื่อง Computer 
ของเราอยู่ใน Network ไหน และเป็นเครื่องไหนใน network นั้น เราจะรู้ได้อย่างไรว่า Network ID และ 
Host ID มีค่าเท่าไหร่ ก็ข้ึนอยู่กับว่า IP Address นั้น อยู่ใน class อะไร 

 ช่ือโดเมน – Domain Name คือ ระบบการเรียกชื่อแทนการระบุเลข IP ซ่ึงจดจําได้ยาก เง่ือนไขการ
ต้ังชื่อโดเมนเนม อักขระท่ีจะใช้ในการต้ังชื่อโดเมนเนม ได้แก่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ "-" (ยัติภังค์) 
ค่ันด้วย "." (มหัพภาค) มีความยาวต้ังแต่ 1 ถึง 63 ตัวอักษร ตัวอักษรตัวใหญ่ A-Z หรือตัวอักษรตัวเล็ก ถือว่า
เหมือนกัน เช่น google.com, police.go.th, cu.ac.th เป็นต้น 

 ISP – Internet Service Provider เป็นหน่วยงานหรือองค์กรท่ีให้บริการการเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต อาทิเช่น เม่ือเราเรียกเปิดใช้งานเว็บไซต์ คําสั่งท่ีเราร้องขอจะผ่านเข้าไปยัง ISP เพ่ือให้ ISP ช่วย
เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ท่ีเราต้องการ ISP จึงทําหน้าท่ีคล้ายกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อไปยัง
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอ่ืน 

 ในการสืบสวนคดีทางเทคโนโลยีเบ้ืองต้น เช่น การโพสต์ข้อความหม่ินประมาทกันบนเว็บบอร์ด อาจ
เริ่มจากการตรวจสอบชื่อโดเมนของเว็บบอร์นั้นว่าถูกจดทะเบียนโดยใครโดยใช้บริการ WhoIs จากชื่อโดเมน 
แล้วทําการติดต่อประสานงานผู้ดูแลระบบเพ่ือสอบถามหา IP ของผู้โพสต์ จากนั้นจึงตรวจสอบหมายเลข IP ท่ี
ได้โดยบริการ WhoIs จากเลข IP ก็จะทําให้ได้ชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของผู้โพสต์ ในข้ันสุดท้ายจึง
สอบถามบริษัท ISP เก่ียวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้หมายเลข IP ในวันเวลาดังกล่าว เป็นต้น 

  



4. แนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานตํารวจ 

 ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรนั้น จําเป็นต้องพิจารณาทุกองค์ประกอบท่ี
เก่ียวข้องในระบบท่ีจะพัฒนาข้ึน โดยอาจแบ่งส่วนประกอบสําคัญได้ดังนี้ 

1. กระบวนการทํางาน (Work Flow) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของข้ันตอนการทํางานและข้อมูลท่ีมี
การแลกเปลี่ยนกันภายในระบบ 

2. บุคลากร (Peopleware) เพ่ือกําหนดบุคคลผู้เก่ียวข้อง และทําการฝึกอบรมให้มีความพร้อม 
3. โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี (IT Infrastructure) เพ่ือให้มีอุปกรณ์และโครงสร้างพ้ืนฐานทาง

เทคโนโลยีท่ีพร้อมต่อการใช้งานของระบบ 
4. ทําการทดสอบและปรับปรุงระบบก่อนใช้งาน 


