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คู่มือ ยุทธวิธีตํารวจ
หัวข้อ ความปลอดภัยและการรอดพ้นอันตรายของเจ้าหน้าที่
(Officer Safety and Survival (O.S.S.))
เป้าหมาย
เพื่อให้คําแนะนําพื้นฐานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจด้านความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของตํารวจ เพื่อความปลอดภั ยของตํารวจ จะมีการประเมินผลการปฏิบัติของผู้รับการอบรมต่อสถานการณ์จริง
ที่มีความเสี่ยงสูง การอยู่รอดเป็นปัจจัยสําคัญในสถานการณ์ซึ่งความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักการใหญ่
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ ผู้เรียน รู้และสามารถตอบคํ าถาม แสดงความคิดเห็ น และอธิบาย ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ บอกจุดอ่อน เสนอแนะวิธีการแก้ไขเหตุการณ์ได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและสามารถอธิบายเกี่ยวกับ ยุทธวิธีการรอดพ้นอันตรายของเจ้าหน้าที่ สามารถ
ปฏิบัติภายใต้คําสั่งของครูฝึกได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถอธิบายเกี่ยวกับการใช้อาวุธทางยุทธวิธี ยุทธวิธีการป้องกันตัว และ
การแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่สามารถนําไปพัฒนาและปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 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 เนื่องจากมีน้ําหนักใกล้เคียงกับอาวุธ
ปืนจริง และไม่เสียหายง่ายเมื่อตกกระแทก ถ้าหน่วยฝึกใดไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวอาจใช้ปืนพลาสติกแทนก็ได้
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หัวข้อการฝึกอบรม
1. จุดมุ่งหมาย ความหมาย หลักพื้นฐาน ความจําเป็น
2. การเตรียมร่างกาย จิตใจ และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
3. ระดับการใช้กําลังของเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการปฏิบัติหน้าที่
4. การยืนเผชิญเหตุและการเผชิญหน้า - คุ้มกัน
5. การตรวจค้นตัวบุคคล
6. การใช้เครื่องพันธนาการ
7. ยุทธวิธีในการจับกุมคนร้าย
8. การป้องกันตัวด้วยอาวุธที่ไม่ถึงตาย
9. การป้องกันคนร้ายใช้อาวุธมีด
10. การป้องกันคนร้ายแย่งปืนพกจากซองพกที่เอว
11. การป้องกันตัวเมื่อคนร้ายจี้ด้วยอาวุธปืน
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หัวข้อที่ 1 จุดมุ่งหมาย ความหมาย หลักพื้นฐาน ความจําเป็น
1. รายละเอียดของการฝึก
1. องค์ประกอบการรอดพ้นอันตรายของเจ้าหน้าที่
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)
- มีการฝึกการใช้อุปกรณ์ที่นําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
- อุปกรณ์ที่ใช้ต้องพร้อมในการใช้งาน
- มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์นั้น ๆ
- จะต้องดูแลบํารุงรักษาและใช้งานได้เป็นอย่างดี
1.4 ทักษะในการใช้อาวุธปืน (Firearm Skills)
- ยึดหลักกฎแห่งความปลอดภัยทุกครั้งเมื่อใช้อาวุธปืน
- ศึกษาระบบปฏิบัติการ และแก้ไขเหตุขัดข้องของปืนที่ใช้
- ฝึกฝนให้เกิดความคุ้นเคย และเกิดความแม่นยําในการยิงอยู่เสมอ
- ฝึกทักษะในการยิงปืนแบบต่าง ๆ
1.5 การปรับสภาพจิตใจ (Mental Conditioning)
- จะต้องเตรียมความพร้อม ตระหนักรู้ว่าการถูกทําร้ายในขณะปฏิบัติหน้าที่นั้น สามารถเกิดได้กับ
เจ้าหน้าที่ทุกคนรวมทั้งตัวเราด้วย ควรตระหนักรู้และระมัดระวังอยู่เสมอไม่ว่าคนร้ายจะเป็นใคร
- สร้างมโนภาพถึงสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรา หมายถึง การคิดเหตุการณ์ล่วงหน้าไว้ก่อน และ
วิธีการแก้ไขเมื่อเกิดเหตุการณ์ นั้นขึ้น เช่น ถ้าพบเห็นเหตุก ารณ์ค นทํ าร้ายร่างกายซึ่งกั นและกัน ตํารวจจะเข้าไป
ระงับเหตุอย่างไร
- ความเชื่อที่ มีผลต่อ พฤติก รรมแบบ “ชนะ” และ “อยู่รอด” จะต้องนึกอยู่เสมอว่าในการออกไป
ปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งจะต้องอยู่รอดและกลับบ้านอย่างปลอดภัย
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2. ความผิดพลาด 10 ประการที่มีผลถึงชีวิตของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
เหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่หลายเหตุการณ์เป็นอุทาหรณ์และกระตุ้นให้ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องต้องหันมาพิจารณาทบทวนถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ จึงขอนําเอาสาเหตุการเสียชีวิตและ
บาดเจ็บของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ได้จากการรวบรวมของสํานักงานสอบสวนกลาง ประเทศสหรัฐอเมริกา (เอฟ.บี.ไอ.)
มาประยุกต์เพื่อให้อัตราการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ตํารวจลดน้อยลง
ความผิดพลาด 10 ประการที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องเสียชีวิต ดังนี้
2.1 จิตใจที่เป็นกังวล
ในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ควรต้องตัดความกังวลออกไปจากจิตใจให้หมด ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ทางเศรษฐกิ จ ปัญหาทางครอบครัว และปั ญหาอื่น ๆ ถ้าอยากมีชีวิตอยู่ ต้องละทิ้ งปัญหาไว้ที่บ้าน อย่าพกมั นใส่
สมองออกไปปฏิบัติหน้ าที่ด้วยเด็ดขาด เนื่ องจากความวิตกกังวลหรือความหมกมุ่นครุ่นคิดแต่ปัญหา จะบั่นทอน
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และสั ญ ชาตญาณในการระวั ง ภั ย ให้ ล ดลง ไม่ มี ก ารตื่ น ตั ว หรื อ ส่ ง ผลให้
การเตรียมพร้อมลดลง
2.2 เกิดความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติหน้าที่
จากสถิติพบว่า กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ที่เจ้าหน้ าที่ ออกปฏิ บัติหน้าที่ ในสภาวะปกติ แล้วพบเหตุการณ์
ที่ ไม่ คาดคิ ดเกิ ดขึ้ น ซึ่ งทํ าให้ เจ้ าหน้ าที่ ตํารวจต้ องใช้ อาวุธปื นในการต่ อสู้ กับคนร้าย เจ้ าหน้ าที่ ไม่ ได้ มี การเตรียมตั ว
มาก่อน ดังนั้น ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่จะช่วยให้มีการเตรียมความพร้อมและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
นอกจากนี้ ผลจากการสํ ารวจยั งพบอีก ด้วยว่า เจ้า หน้ าที่ ตํารวจที่ มาใหม่ ๆ เริ่ม ทํ างานในปี แรก ๆ
แม้จะยังไม่มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ดีเพียงพอ แต่มักจะได้รับความปลอดภัยมากกว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจที่คร่ําหวอด
มานาน โดยเฉพาะเจ้ า หน้ า ที่ ที่ปฏิ บัติ หน้ า ที่ ม านานกว่า 5 ปี ขึ้ นไป เป็ น ช่ วงระยะเวลาที่ มี โอกาสได้ รับ อั น ตราย
อันเป็นผลมาจากความเบื่อหน่าย ขาดการฝึกอบรมเทคนิคใหม่ๆ และไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่
นั่นเอง
2.3 พักผ่อนไม่เพียงพอ
ในการออกปฏิ บัติหน้ าที่ ต้องยึ ดบั ญญั ติ 3 ข้ อ คื อ อยู่ ในที่ อบอุ่ น, ไม่ เปี ยกชื้ น และอย่ าให้ ท้องว่าง
(Stay Warm, Stay Dry and Stay Fed) บั ญ ญั ติทั้ ง 3 ข้ อ นี้ จะช่ วยให้ ประสาทและร่ างกายตื่ นตั วอยู่ ตลอดเวลา
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้สูงขึ้น
ความอ่ อ นเพลี ยจากการทํ า งานหนั ก หรื อ พั ก ผ่ อ นไม่ เพี ย งพอ มี ผลต่ อ ร่ างกายและอารมณ์ สร้ า ง
ความกดดั น ให้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ จ นกระทั่ ง ละเลยต่ อ กฎเกณฑ์ ที่ เกี่ ยวกั บ ความปลอดภั ย ดั ง นั้ น เมื่ อ รู้ สึ ก เหนื่ อ ยล้ า
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จงหยุดพักจะช่วยให้รู้สึกดี ขึ้น เมื่ อรู้สึกหิวก็หาอาหารรับประทาน แต่ต้องไม่อิ่มจนเกินไป เพราะนั่นจะทํ าให้เกิ ด
อาการง่วงนอนติดตามมา หากปฏิบัติได้ดังนี้เมื่อเผชิญกับปัญหาก็สามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ จงจําไว้ว่า
การเป็น “มืออาชีพ” ต้องรู้ขีดความสามารถของตัวเองและต้องสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.4 การเลือกใช้ที่กําบัง
จากสถิติพ บว่า ในการยิงต่อสู้ กับคนร้ายของเจ้าหน้ าที่ ตํารวจถึง 63 เปอร์เซ็ นต์ ไม่นิยมใช้ที่กํ าบั ง
อาจจะดูกล้าหาญดีแต่ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ฉลาดเอาเสียเลย เมื่ อมีการยิงกันเกิดขึ้น อย่าอยู่ในที่เปิ ดโล่งและ
อย่าอยู่รวมกลุ่มกัน โดยเฉพาะประตูหรือทางเดิน อย่าหันหลังให้ผู้ต้องสงสัย อย่าโผล่ขึ้นดูคนร้ายจากด้านบนของ
ที่กําบัง แต่จงมองดูจากด้านข้างแทน ในการเคลื่อนตัวเข้าหาคนร้ายจะต้องเข้าทางด้านไม่ถนัดของคนร้าย จะช่วย
ให้ เรามี เวลาในการตอบโต้ เนื่ อ งจากคนร้า ยจะต้ อ งใช้ เวลามากขึ้ น ในการเอี้ ยวตั ว มายิ งในด้ า นที่ ต นเองไม่ ถ นั ด
ในการเข้าจับกุมจะต้องมองดูที่มือและอาวุธของคนร้ายตลอดเวลา ต้องเข้าทางด้านหลัง หากเป็นการดักซุ่มจะต้อง
ปล่อยให้คนร้ายเดินผ่านไปเสียก่อน จึงจู่โจมเข้าทางด้านหลัง
2.5 ความกล้าแบบโง่ๆ
ถ้าคุณมี ความกระหายอยากที่ จะเข้ าจู่โจมจั บคนร้ายอย่างแรงกล้าเพื่ อสร้างวีรกรรมให้ เป็ นเกียรติ
แก่ วงศ์ ตระกู ล แต่ ยัง ไม่ อ ยากต้ อ งคลุ ม ด้ วยธงชาติ ก็ จ งระงับ ความกระหายนั้ น เอาไว้ ก่ อ น หยุ ด ดู ฟั ง ทบทวน
ให้รอบคอบ จะช่วยให้มีลมหายใจต่อไปได้ยืนยาวขึ้น จริงอยู่การเสียสละและความกล้าหาญถือเป็นคุณสมบัติสําคัญ
ของเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกนาย แต่ต้องเป็นความกล้าหาญที่สมเหตุสมผลและผ่านการไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว
2.6 ขาดสัญชาตญาณการรับรู้อันตราย
จากสถิติของ เอฟ.บี.ไอ. พบว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เสียชีวิตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ถูกคนร้ายยิงโดยที่ไม่มี
โอกาสชั ก ปื น ออกจากซอง เป็ น การถู ก ยิ งโดยไม่ รู้ ตั ว หรื อ กว่ า จะรู้ ตั วก็ ส ายเกิ น ไป อั น เป็ น ผลมาจากการขาด
สัญชาตญาณรับรู้อันตราย
ในสถานการณ์ ที่ ดูเหมื อ นเงี ย บสงบนั้ น อาจเป็ น อั น ตรายซ่ อ นเร้ น อยู่ เพื่ อ ความปลอดภั ยจํ า เป็ น
ต้อ งเรียนรู้ถึ งการใช้ ประสาทสั มผัสที่ หกหรือ ลางสังหรณ์ ตลอดไปจนถึ งไหวพริบ การสั งเกตสิ่ งแวดล้อมรอบตั ว
พฤติกรรมที่ผิดไปจากปกติก็เป็นสิ่งที่ต้องสังเกต เช่น ชายเสื้อที่ดึงลงมาปิดเอวข้างใดข้างหนึ่งหรือปล่อยชายลงมา
คลุมอย่างมิดชิด การใส่เสื้อคลุมทั้งที่อากาศร้อน การเอามือแตะบริเวณเอว ตลอดจนถึงการจ้องมองอย่างผิดปกติ
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2.7 การละเลยในการสังเกตดูมือของคนร้าย
หากมองไม่ เห็ นมื อของคนร้ายได้อย่ างชัดเจนทั้ งสองข้าง ขอให้ สันนิ ษฐานไว้ก่อ นว่าคนร้ายมีอาวุธ
อยู่ในมือ ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับคนร้ายที่มีอาวุธ ด้วยการสั่งให้เอามือออกจากที่ซ่อนช้า ๆ กรณีที่อยู่ในระยะประชิด
ให้จ้องมองตาของคนร้ายเอาไว้ แววตาจะบ่งบอกสิ่งผิดปกติได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็ต้องระวังด้วยว่าคนร้าย
อาจจะมีอาวุธที่สามารถจะใช้สังหารคุณได้ทันที
2.8 ลดความระมัดระวังเร็วเกินไป
อี กสาเหตุ หนึ่ งที่ ทํา ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ตํารวจเสี ย ชีวิต คื อ ความชะล่ าใจ ลดความระมั ด ระวั งเร็ วเกิน ไป
เปิ ดช่อ งว่างให้คนร้ายจู่โจมได้โดยไม่ อาจจะป้ องกันตัวเองหรือตอบโต้ได้ทันในการต่อสู้ แม้ว่าจะยิงคนร้ายล้มลง
ไปแล้ว ก็จงอย่าประมาท หรือขาดความระมัดระวังในการเคลื่อนที่เข้าหา มีไม่น้อยที่เจ้าหน้าที่ต้องเสียชีวิตเพราะ
ถูกคนร้ายที่ตนยิงจนล้มลงฉวยโอกาสในตอนที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนที่เข้าหายิงสวนออกมา
ต้องเตือนสติตัวเองอยู่เสมอว่าคนร้ายที่แม้จะถูกยิงล้มลงไปแล้วอาจจะตอบโต้ได้เสมอในขณะเดียวกัน
ก็อย่ายอมให้คนร้ายพูดหรือเคลื่อนไหวร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง จะสั่งคนร้ายให้หันหน้าไปทางอื่นในทิศทางตรงข้าม
กับที่เราเคลื่อนที่ จงอย่าเชื่อใจคนร้ายที่ยอมจํานนและวางอาวุธปืน เพราะคนร้ายอาจทําให้ตายใจและฉวยโอกาส
ในขณะที่เราลดความระมัดระวังลง ใช้อาวุธสํารองที่ซุกซ่อนไว้มาทําร้าย นอกจากนี้ ยังมีคนร้ายระดับมีสมองเป็น
จํานวนไม่น้อยมักมีการวาง “ผู้ช่วย” เอาไว้ หากเจ้าหน้าที่ตํารวจชะล่าใจ ก็จะเป็นเป้าถูกซุ่มยิงเสียชีวิตได้โดยง่าย
2.9 การตรวจค้นและใช้กุญแจมือไม่ถูกต้อง
ในการจับกุมตรวจค้นผู้ต้องสงสัยของเจ้าหน้าที่ จําเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ อย่าชะล่าใจ
ว่ า เมื่ อ เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ แ ล้ ว คนร้ า ยจะยอมจํ า นนง่ า ย ๆ อั น จะนํ า ไปสู่ ค วามผิ ด พลาดที่ ก่ อให้ เกิ ด การสู ญ เสี ย ขึ้ น
ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นเป็นอุทาหรณ์เกิดขึ้นอยู่เสมอ
เมื่ อ ทํ า ให้ ผู้ ต้อ งสงสั ย หรื อ คนร้ า ยยอมจํ านนแล้ ว จงรีบ ใส่ กุ ญ แจมื อ ทั น ที แล้ วจึ ง ทํ า การตรวจค้ น
ตัวอย่างละเอียด ซึ่งเป็นกฎเหล็กที่ต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการปฏิบัติ
หน้าที่ตามลําพัง ไม่มีเพื่อนร่วมทีม สิ่งที่ปฏิบัติและจดจําให้ขึ้นใจ คือ ระหว่างเข้าประชิดตัว คนร้ายหรือผู้ต้องสงสัย
ต้องถือปืนเอาไว้แนบชิดลําตัว เพื่อป้องกันการถูกคนร้ายฮึดสู้เข้าแย่งอาวุธปืนมาทําร้าย ต้องยึดมั่นและดําเนินการ
ตรวจค้นตามระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนจนเป็นนิสัย เพื่อลดอัตราการเสี่ยงให้น้อยที่สุด
การตรวจค้นอาวุธต้องตรวจทุกจุดที่อาจมีการซุกซ่อนเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นที่เอวทั้งด้านหน้า ด้านหลัง
ด้านข้าง โคนขา ข้อเท้า ในรองเท้าบู๊ ท ในกระเป๋ าเสื้อ ในชุดชั้นในและกระเป๋ าถือสําหรับคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัย
ที่เป็นสตรี
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ข้อพึงระวังอีกประการคือ อย่าตายใจลดความระมัดระวัง กรณีที่คนร้ายหรือผู้ต้องสงสัยแสดงอาการ
ยอมจํานนให้ตรวจค้นแต่โดยดี เพราะคนร้ายบางคนอาจหลอกล่อให้เกิดความตายใจ ลดความระมัดระวังลง เพื่อรอ
จังหวะและโอกาสที่จะต่อสู้ขัดขืน คนร้ายบางคนจะพยายามหาคําพูดมากล่าวอ้างเบี่ยงเบนไม่ให้ถูกตรวจค้นในจุดที่
ตนเองซุกซ่อนอาวุธเอาไว้ เช่น กล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่พยายามล่วงเกินทางเพศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความอับอาย
และอย่ าละเลยไม่ ทําการตรวจค้ นจุดที่ เร้นลั บ เช่ น ที่ โคนขา ไม่ ว่าจะเกิ ดอะไรขึ้ นจะต้ องตรวจค้น อย่ างละเอี ยด
อย่าละเลยเด็ ดขาด อย่างไรก็ ตาม หากตรวจค้นพบอาวุธชิ้ นแรกแล้ว อย่าด่วนสรุปว่าคนร้ายมี อาวุธเพี ยงแค่ นั้น
จงตรวจค้นต่อไปทุกจุดที่คาดว่าจะมีอาวุธ เพราะคนร้ายจํานวนไม่น้อยที่มักจะมีอาวุธซุกซ่อนสํารองเอาไว้อีก
2.10 ไม่มีการดูแลเอาใจใส่บํารุงรักษาอาวุธปืนประจํากาย
มีเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่น้อยที่ลืมบรรจุกระสุนเตรียมพร้อมเอาไว้ในตัวปืน ใช้กระสุนปืนที่เสื่อมคุณภาพ
เนื่องจากเก็บรักษาไว้ไม่ถูกต้องและเก่าเก็บ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้ มีเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องเสียชีวิต
สูงถึง 15 เปอร์เซ็นต์ เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งต้องเสี่ยงชีวิตอยู่ตลอดเวลา ไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับเหตุร้ายเมื่อไหร่
เพื่ อ ความปลอดภั ยของตนเอง จึงจําเป็ นต้องดูแลเอาใจใส่ ในอาวุธประจํากาย เครื่อ งกระสุนและอุ ปกรณ์ ต่าง ๆ
ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
ความผิดพลาดทั้ง 10 ประการ อันเป็นสาเหตุให้เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องเสียชีวิตนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่
อะไร แต่บางทีเจ้าหน้าที่หลายนายอาจจะหลงลืมหรือละเลยไม่เคร่งครัด ซึ่งเป็นความเจ็บปวดและเป็นเรื่องเศร้า
เสียใจเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งที่ได้ยินข่าวที่เจ้าหน้าที่ตํารวจที่ต้องพลีชีพในการต่อสู้กับคนร้ายที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า
2. อุปกรณ์การฝึก
2.1 คู่มือตํารวจ
2.2 ชาร์ต
2.3 power point
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 แนะแนวการเรียนการสอนและการวัดผล บอกวัตถุประสงค์
3.2 อธิบายและยกกรณี ตัวอย่าง จุดมุ่งหมาย ความหมาย หลักพื้นฐาน ความจําเป็นของความปลอดภัยและ
การรอดพ้นอันตรายของเจ้าหน้าที่
3.3 ครูฝึกให้คําแนะนํา ยกตัวอย่างประสบการณ์ หรือกรณีศึกษา เกี่ยวกับการไม่พร้อมปฏิบัติงานของตํารวจ
3.4 ครูฝึกสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน เช่น เราจะทําอย่างไรให้พร้อมในการปฏิบัติงาน หรือผลเสีย
ที่เกิดจากการไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่มีอย่างไรบ้าง เป็นต้น
3.5 สรุป ถามปัญหา อบรม - ปลูกฝัง
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4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนสามารถซักถามและตอบคําถามได้
5.3 ทบทวนความเข้าใจและซักถามปัญหา
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หัวข้อที่ 2 การเตรียมร่างกาย จิตใจ และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
1. รายละเอียดของการฝึก
1. ขั้นตอนในการซักถามของเจ้าหน้าที่ (8 STEP)
1.1 GREETING เจ้าหน้าที่ทักทาย
1.2 IDENTIFY YOURSELF & DEPARTMENT เจ้าหน้าที่แสดงตัว (แนะนําตัว)
1.3 REASON FOR THE STOP เจ้าหน้าที่บอกเหตุผลในการขอสอบถาม
1.4 REASON FOR THE VIOLATION เจ้าหน้าที่พูดคุย (ระดับการใช้กําลัง)
1.5 IS THERE ANY WEAPON IN THE CAR/BODY สอบถามอาวุธ ในรถ/ในร่างกาย
1.6 IDENTIFICATION CARD (ID CARD) & OTHERS ขอดูบัตรประจําตัวประชาชน และเอกสารยืนยัน
ตัวตนอื่นๆ
1.7 CHECK ดําเนินการตรวจสอบ
1.8 DECISION AND CLOSE จบการซักถาม ขอบคุณ
2. OODA Loop – แนวคิดพื้นฐาน สําหรับกลยุทธ์ในการตอบโต้เหตุการณ์
Observe
การสังเกต

Act
การปฏิบัติ

Orient
การตีความ

Decide
การตัดสินใจ
OODA loop เป็นแบบจําลองการตัดสินใจ มีที่มาจากกระบวนการรบ งานธุรกิ จ การบั งคับใช้กฎหมาย
และการต่อสู้ป้องกันตัว ถูกคิดค้นโดย นาวาอากาศเอก John Boyd นักบินขับไล่แห่งกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา
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เพื่อใช้ในการต่อสู้ทางอากาศ ซึ่งเค้าสามารถเอาชนะข้าศึกได้ใน 40 วินาทีเสมอ โดยแบบจําลองนี้ถูกคิดค้นเพื่อใช้
ในการตัดสินใจในเวลาที่มีน้อยโดยมีรูปแบบตามลําดับของ OODA ดังนี้
การสังเกต (Observe: O)
การสังเกต หรือการเก็บข้อมูล เป็นข้อมูลดิบที่มาจากผลการปฏิบัติในครั้งก่อน ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
ผลการปฏิบัติ สิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ และข้อมูลภายนอกอื่น ๆ
การตีความ (Orient: O)
ข้อมูลดิบที่ได้จากการสังเกตจะถูกกลั่นกรองต่อโดยใช้ปัจจัย ได้แก่ ความเชื่อ ประสบการณ์ ข้อมูล และ
วิธีการในการวิเคราะห์ เป็นส่วนประกอบที่สําคัญที่สุด เพราะเป็นตัวกําหนดแนวทางให้มีความพร้อมในการตัดสินใจ
ในขั้นต่อไป
การตัดสินใจ (Decide: D)
โดยใช้ ก ารตั้ ง สมมติ ฐ านล่ วงหน้ า และคิ ด วิ ธีก ารตอบสนองต่ อ สิ่ ง ที่ เกิ ดขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว หากนํ า ไปใช้
ในองค์กรใหญ่ ต้องมีแนวคิด ความเชื่อ หลักนิยม (Doctrine) อันเดียวกัน เพื่อการตัดสินใจที่สอดคล้อง และรวดเร็ว
ของส่วนรวม
การปฏิบัติ (Act: A)
เมื่อความคิดถูกส่งไปสู่การปฏิบัติ จะมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม
ในขณะนั้น
วิธีการคิ ดของ OODA loop ยกตั วอย่างเช่น มี ค นร้ายชกใส่หน้ าคุ ณ ทั นที ที่เห็ น นั่ นแปลว่าคุณ ต้อ งเริ่ ม
OODA loop แล้ ว ข้ อ สั ง เกตก็ คื อ ถ้ า คนร้ า ยลงมื อ (Act) แต่ คุ ณ เพิ่ งจะเห็ น (Observe) นั่ น แปลว่ าคุ ณ ตามหลั ง
คนร้ายถึง 3 ขั้นตอน ซึ่งอาจจะแก้ปัญหาไม่ทัน และเราอาจโดนชกได้ โดยทั่วไปแล้วจึงเป็นการยากมากที่จะตอบโต้
การลงมือของคนร้ายได้ทัน
ขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุด คือขั้นตอนการตีความและขั้นตอนการตัดสินใจ ซึ่งความสามารถในการตีความ
(Orient) นั้ น มาจากการฝึ ก ฝนและประสบการณ์ ยิ่ ง ตี ค วามบ่ อ ยก็ ยิ่ ง ประมวลผลได้ เร็ ว เช่ น นั ก มวยที่ ฝึ ก มา
จนช่ํ า ชอง เห็ น แค่ ก ารขยั บ ไหล่ ก็ ส ามารถตี ค วามได้ ว่ าอี ก ฝ่ า ยจะชกมาจากด้ า นไหน และเตรี ย มการป้ อ งกั น
ที่เหมาะสมได้รวดเร็วกว่าคนปกติ เป็นต้น ส่วนในขั้นตอนการตัดสินใจ (Decide) นั้นจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถ้าคุณ
เป็นนักศิลปะการต่อสู้ที่ฝึกมาอย่างช่ําชอง บางทีการที่คุณรู้เทคนิคเยอะ ๆ กลายเป็นการทําให้การตัดสินใจช้าลง
เพราะมัวแต่เสียเวลาเลือกว่าจะใช้เทคนิคใดดี ทําให้ไม่ทันการและเสียเปรียบคนร้ายในการต่อสู้
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วิธีการทําให้ OODA loop สั้นลงและใช้เวลาน้อยลงก็คือ ตัดขั้นตีความ (Orient) กับขั้นตัดสินใจ (Decide)
ออกไป ให้เหลือแค่ขั้นมองเห็น (Observe) กับขั้นลงมือ (Act) กล่าวคือพอเห็นก็สามารถลงมือตอบโต้ได้ทันที โดย
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเทคนิคการต่อสู้ที่สามารถใช้ป้องกันและตอบโต้ในยามคับขันได้ เริ่มจาก
เลือกเทคนิคการต่อสู้ออกมาก่อนโดยมีเงื่อนไขว่าเทคนิคนั้นจะต้อง
2.1 เรียบง่ายไม่ซับซ้อน เพราะความซับซ้อนทําให้ใช้เวลามากและช้าเกินไปสําหรับสถานการณ์จริง
2.2 ต้องไม่ดัดแปลงมาก เพราะถ้าต้องมานั่ งตัดสินใจว่าชกมาแบบนี้ ต้องรับแบบไหน จะทําให้เสียเวลา
ในการตีความ (Orient) และตัดสินใจ (Decide) ทําให้ช้าเกินไปในสถานการณ์จริง
2.3 สามารถโจมตีต่อเนื่องได้จากเทคนิคนั้น เพราะการลงมือที่รวดเร็วและต่อเนื่องจะทําให้อีกฝ่ายตกอยู่
ในขั้นตีความ (Orient) กับตัดสินใจ (Decide) ซ้ําไปซ้ํามา แต่ไม่ได้ลงมือ (Act) ทําให้เกิดอาการตัวแข็ง (Freeze)
ซึ่งเป็นสิ่งที่คนร้ายมืออาชีพส่วนมากทํากับเหยื่อ ในทางตรงข้ามเราจึงควรนําจุดนี้มาใช้ประโยชน์เช่นกัน
หลังจากเลือกมาได้แล้วก็นําเทคนิคนั้นมาฝึกซ้ํา ๆ แบบใช้พลังและความเร็วเต็มที่จนเป็นสัญชาตญาณ
จะทําให้สามารถ “ลัดขั้นตอน” ของ OODA loop และสามารถตอบโต้กลับได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
3. target discrimination การแยกแยะบุคคลเป้าหมาย
3.1. ทั้งตัว เพื่อแยกแยะว่าเป็นใคร พรรคพวกหรือคนร้าย เขาสวมใส่เสื้อผ้าอะไร มีอะไรผิดปกติหรือไม่
เพื่อมองหาสิ่งบ่งชี้ของตํารวจ
3.2. มือทั้งสองข้าง ในมือถืออะไรอยู่ เป็นอาวุธหรือไม่ และจะเป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือไม่
3.3. รอบเอว หากไม่ถืออาวุธอยู่อย่างชัดเจน จุดอื่นที่ต้องมองหาอาวุธ คือ ที่รอบเอว (ด้านหน้า ด้านข้าง
และด้านหลัง) นอกจากนี้ยังเป็นจุดที่มองหาสิ่งบ่งชี้ที่เป็นไปได้ของตํารวจอีกด้วย
3.4. บริ เวณรอบตั ว คื อ สิ่ ง ที่ อ ยู่ ร อบ ๆ ตั วบุ ค คลที่ รั บรู้ ได้ ว่า เป็ นอั นตราย เช่ น อาวุ ธที่ ใกล้ ๆ บนที่ นั่ ง
บนพื้น บนโต๊ะ เป็นต้น
3.5. อากัปกิริยา มีการเคลื่อนไหวอย่างลับ ๆ ล่อ ๆ ไปที่ อาวุธ หรืออะไรก็ตามที่สามารถใช้เป็ นอาวุธได้
เพื่ อ ทํ า ร้ ายเจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจ หรื อ คนอื่ นหรื อไม่ ในมื อ บุ ค คลนั้ นซุ ก ซ่อ นอะไรอยู่ ในเสื้ อผ้ า ซึ่ ง เจ้ า หน้ าที่ จะต้ อ ง
ตระหนักถึงพฤติกรรมอันหลากหลาย ที่แฝงไว้ด้วยความมุ่งร้าย และการรุกราน การแสดงสีหน้า การแสดงออกด้วย
ท่าทาง น้ําเสียง การหายใจ
4. หลักการตัดสินใจใช้อาวุธ (immediate/impedance)
4.1 Immediate ต้องทํา ณ ขณะนั้น จําเป็นต้องทํา ไม่มีทางอื่นอีกแล้ว
4.2 Impedance ยังไม่จําเป็นต้องทํา ณ ขณะนั้น สามารถรอได้ยังมีทางเลือกอื่นให้เลือก
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5. ข้อพิจารณาหลังจากการยิง 4 C
5.1 Combat Breathing การหายใจแบบ การต่อสู้/ ประจัญบาน
5.2 Cover การคุ้มกัน/การซ่อนตัว ระยะห่าง การเคลื่อนไหว
5.3 Condition สภาพอาวุธของเรา และตัวของเรา ผู้ต้องหา และคู่หู
5.4 Communication การสื่อสาร
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. หลีกเลี่ยงประจัญบานตัวต่อตัว
L - Look for the Unusual. หาสิ่งผิดปกติ
L – Leave the Scene safer More Advantage. ถ้าไม่คุ้มค่าอย่าเสี่ยงดีกว่า
7. การวิ่งไล่ตาม (Foot Pursuit)
7.1 การถืออาวุธ - ควรให้อาวุธชี้ไปในทิศทางที่ปลอดภัย
7.2 เมื่อใดที่มีอาวุธอยู่ในมือ วินัยในการควบคุมปากกระบอกปืน และนิ้วที่ใช้เหนี่ยวไกปืนนั้นสําคัญอย่างยิ่ง
7.3 หากไม่ สงสั ยว่ าผู้ ต้อ งหาจะมี อาวุธ น่ า จะเป็ นการปลอดภั ยกว่ าสํา หรับตํ ารวจที่ จะวิ่งโดยเก็บอาวุ ธ
ของตนไว้ในซองปืน
7.4 เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ควรที่จะวิ่งไล่ใคร ๆ โดยไม่รู้อะไรเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องวิ่งอ้อมมุมอาคาร
ต่าง ๆ
8. การใช้หลักกฎหมาย ประกอบการปฏิบัติหน้าที่
8.1 ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 67 ผู้ใดกระทําความผิด “ด้วยความจําเป็น”
(1) เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อํานาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ หรือ
(2) เพราะเพื่ อ ให้ ต นเองหรื อ ผู้ อื่ น พ้ น จากภยั น ตรายที่ ใกล้ จ ะถึ ง และไม่ ส ามารถ
หลีกเลี่ยงให้พ้น โดยวิธีอื่นใดได้ เมื่อภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน
ถ้าการกระทํานั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
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มาตรา 68 ผู้ใดจําต้องกระทําการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจาก
การประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระทําพอสมควรแก่เหตุ การกระทํานั้น
เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่มีความผิด
มาตรา 69 ในกรณี ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ในมาตรา 67 และมาตรา 68 นั้ น ถ้ า ผู้ ก ระทํ า ได้ ก ระทํ า ไป
เกินสมควรแก่เหตุ หรือเกินกว่ากรณีแห่งความจําเป็น หรือเกินกว่ากรณีแห่งการจําต้องกระทําเพื่อป้องกัน ศาลจะ
ลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ แต่ถ้าการกระทํานั้นเกิดขึ้นจากความตื่นเต้น
ความตกใจ หรือความกลัว ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทําก็ได้
8.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 83 (วรรคท้ าย) ถ้าบุ คคลซึ่ งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนี หรือ
พยายามจะหลบหนี ผู้ ทําการจั บมี อํ านาจใช้ วิธีห รือการป้ องกันทั้ งหลายเท่ าที่ เหมาะสมแก่ พ ฤติก ารณ์ แ ห่งเรื่อ ง
ในการจับนั้น
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. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนสามารถซักถามและตอบคําถามได้
5.3 ทบทวนความเข้าใจและซักถามปัญหา
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หัวข้อที่ 3 ระดับการใช้กําลังของเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการปฏิบัติหน้าที่
1. รายละเอียดของการฝึก
เจ้าหน้าที่ตํารวจในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งสามารถใช้กําลังและอาวุธในการเข้าระงับเหตุหรือคลี่คลาย
สถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นให้ ยุติลงโดยเร็ว แต่ ก็ไม่ ใช่ว่าจะใช้ได้ ตามอํ าเภอใจ จะต้ องรู้ตัวเองว่ าจะใช้ได้ เมื่ อใด
มีความจําเป็น และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายหรือไม่ ดังนั้นเพื่อให้การใช้กําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ภายใต้
กรอบของกฎหมายและหลักมนุษยธรรม จึงต้องมีแนวทางเป็นหลักในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อเรียงลําดับขั้นตอน
ความคิดให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจใช้กําลัง ก่อนจะพลาดพลั้งถูกดําเนินคดีอาญาหรือสอบสวนทางวินัย ซึ่งแนวทางการ
ใช้ กําลั งที่ ว่านั้ นจะต้ อ งง่ายแก่ ก ารเข้ าใจ เป็ น ไปตามหลั กเหตุ ผล เมื่ อฝึ กปฏิ บัติจนเคยชิ นก็ จะช่ วยให้ การปฏิบั ติ
เป็ นไปโดยสั ญชาตญาณ เพราะแนวทางการปฏิ บัติดังกล่า วได้ ถูก เขียนขึ้ นจากสามั ญสํา นึ ก ของมนุ ษ ย์เมื่ อ เผชิ ญ
เหตุการณ์คับขัน เพื่อบังคับการตัดสินใจ “คิดก่อนทํา” เนื่องจากเกี่ยวกับความเป็นความตาย และสามารถขยายผล
ให้เหตุการณ์นั้นรุนแรงขึ้นได้
ความหมาย
ระดับการใช้กําลัง หมายถึง แนวความคิดหรือกรอบปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการใช้กําลังและอาวุธ
ของเจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจ เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการริ เริ่ ม ใช้ กํ า ลั ง หรื อ อาวุ ธ ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ สถานการณ์
กรอบของกฎหมาย และผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมเหตุการณ์
ระดั บ การใช้ กํ า ลั ง มี ลั ก ษณะเป็ น หลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ ที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น และปรั บ เปลี่ ย นไปได้ ต าม
สถานการณ์
ความสําคัญ
1. เจ้าหน้าที่ตํารวจมีความจําเป็นในการใช้กําลังหรืออาวุธให้พอสมควรแก่เหตุ ภายใต้กรอบของกฎหมาย
ไม่ให้รุนแรงเกินกว่าเหตุ เพราะอาจถูกดําเนินคดีทั้งทางแพ่ง อาญา และวินัย ตลอดจนทําให้เสียภาพพจน์เกิดเป็น
เงื่อนไขให้ประชาชนเกลียดชังตํารวจ
2. การใช้กําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจ หากไม่ถูกต้องตามแนวคิดในการแก้ไขปัญหา อาจทําให้เกิดเหตุการณ์
รุนแรง ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ เหยื่อหรือประชาชนเสียชีวิต บาดเจ็บโดยไม่จําเป็น
3. การเข้าจัดการกับเหตุการณ์คับขันต่าง ๆ เช่น คนร้ายจี้ตัวประกันเพื่อหลบหนีนั้น หากเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ริเริ่มใช้กําลังรุนแรงทันที เช่น ใช้อาวุธปืนยิงทันทีอาจทําให้การแก้ปัญหายากขึ้น
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หลักพื้นฐาน
เจ้ าหน้ าที่ตํารวจต้อ งแสดงตนก่ อนการใช้ อาวุธ และต้ องแจ้ งเตื อนให้ ทราบล่ วงหน้ าว่ าจะมี ก ารใช้ อาวุ ธ
เว้ น แต่ การดํ าเนิ น การดั ง กล่ า วอาจทํ า ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ตํ ารวจหรื อ บุ ค คลอื่ น เสี่ ย งที่ จ ะได้ รั บ อั น ตรายแก่ ชี วิ ตหรื อ
แก่ร่างกาย หรือเป็นที่ชัดเจนว่าไม่มีความเหมาะสมหรือจําเป็นที่ต้องดําเนินการดังกล่าวในสถานการณ์เช่นนั้น
ระดับการใช้กําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
การใช้ กํ า ลั ง หรื อ อาวุ ธของเจ้ า หน้ า ที่ ตํา รวจให้ เป็ น ไปตามสถานการณ์ แ ละพฤติ ก ารณ์ ข องคนร้ ายและ
สภาพแวดล้อมจากเบาไปหาหนัก ซึ่งสามารถแบ่งขั้นตอนการตัดสินใจไว้ในการใช้กําลัง เป็น 6 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 การปรากฏตั วของตํ ารวจ เมื่ อตํ า รวจไปถึ งที่ เกิ ดเหตุผู้ ที่จ ะกระทํ า ผิ ด บางราย ก็ อาจจะ
ล้มเลิกการทําผิด หรืออาจให้ความร่วมมือด้วยดีโดยไม่ต้องออกคําสั่ง เช่น การจอดรถในที่ห้ามจอด การลักลอบ
เรี่ยไร การทะเลาะวิวาท ถ้าคนร้ายยังไม่หยุด ให้ตํารวจใช้กําลังระดับต่อไป
ระดับที่ 2 การใช้คําสั่งด้วยวาจา ตํารวจใช้คําพูดสั่งคนร้ายให้ยอมเลิกการกระทําที่เป็นความผิด หรือ
การทําร้าย หากยอมปฏิบัติตามคําสั่งต้องไม่ใช้กําลัง ถ้าไม่ยอมปฏิบัติตามคําสั่ง ให้ใช้กําลังในระดับเหมาะสม
ระดับที่ 3 การใช้ เทคนิ คการควบคุมด้ วยกายภาพ เมื่ อคนร้ายไม่ปฏิ บัติตามคําสั่งด้วยวาจาแต่แรก
ตํ า รวจอาจใช้ เทคนิ ค การควบคุ ม ตั ว ด้ ว ยมื อ เปล่ า หรื อ การกดจุ ด ถ้ า หากขั ดขื นไม่ ยิน ยอมให้ ใช้ กํ า ลั งในระดั บ
ที่เหมาะสมต่อไป
ระดับที่ 4 การใช้ เทคนิ คตอบโต้ อย่างรุนแรง คนร้ายไม่ปฏิ บัติตามคําสั่งและเข้าโจมตีทําร้ายตํารวจ
แต่ไม่ใช้อาวุธ ให้ป้องกันตนเองได้โดยไม่ใช้อาวุธเช่นกัน คือ การชก การเตะ การทุ่ม การทําให้หมดสติ หรือการใช้
สารทําให้เกิดอาการระคายเคือง
ระดับที่ 5 การใช้อาวุธที่ไม่ถึงตาย คนร้ายใช้อาวุธและอาจทําอันตรายขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และ
ไม่หยุดการกระทําหลังจากถูกแจ้งเตือน ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจพิจารณาตอบโต้ได้ทั้งไม่ใช้อาวุธและใช้อาวุธที่ไม่ถึงตาย
ได้แก่ การใช้กระบอง เครื่องช็อตไฟฟ้า กระสุนยาง ปืนยิงตาข่าย ไม้ง่าม กระสุนยาง โล่กันกระสุน หากพิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่สามารถหยุดหรือควบคุมคนร้ายได้ให้ใช้กําลังขั้นต่อไป
ระดับที่ 6 การใช้กําลังขั้นเด็ดขาดหรือการใช้อาวุธปืน คนร้ายใช้อาวุธทําอันตรายเจ้าหน้าที่ตํารวจ
หรือบุ คคลอื่ นที่เสี่ ยงต่อการได้ รับอั นตรายแก่ร่างกายหรือเสียชี วิต และไม่หยุดการกระทํ าหลังจากถู กแจ้งเตื อน
เจ้าหน้ าที่ตํารวจไม่ สามารถแก้ ไขได้ด้วยวิธีอื่นเพื่ อหยุดยั้งภยันตรายที่กํ าลังจะเกิดขึ้นภายในเวลาอั นจํากัด ให้ ใช้
อาวุธปืนยิงเพื่อหยุดยั้งการกระทําของคนร้าย
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สิ่งจําเป็ นที่ ควรคํ านึ งถึงว่าระดับการใช้ กําลังของเจ้าหน้ าที่ตํารวจนั้ น ยึดหลัก กฎหมายเรื่องการป้ องกั น
เป็ นเหตุ ผ ลในการตั ด สิ น ใจ เนื่ อ งจากเป็ น การป้ อ งกั นตั วเจ้ า หน้ าที่ ผู้ป ฏิ บัติ เอง หรื อ ผู้ อื่ นให้ พ้ น จากภยั น ตราย
ซึ่ งเกิ ด จากการกระทํ าที่ ฝ่ าฝื น กฎหมาย และภยั นตรายนั้ นใกล้ จะถึ ง และได้ กระทํ า ไปพอสมควรแก่ เหตุ ซึ่ งใน
การตัดสินใจจะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของอาวุธ ปฏิกิริยา และจํานวนคนร้าย และสิ่งที่สําคัญคํานึงถึงอาวุธ
ของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีใช้อยู่ในขณะนั้นด้วย เป็นเครื่องบ่งชี้ชัดว่าจะใช้กําลังในระดับใด และต้องไม่เกินกว่าเหตุด้วย
โดยมิต้องเริ่มต้นในระดับที่ 1 เสมอไป อาจจะเริ่มที่ระดับใดก็ได้ แล้วแต่ในสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น คือ อาวุธ
ปฏิกิริยา จํานวนคนร้าย และอาวุธของเจ้าหน้าที่ที่มีใช้อยู่ในขณะนั้น และในทางกลับกันระดับการใช้กําลังอาจลดลง
ตามลักษณะของความรุนแรงของคนร้ายในเรื่องอาวุธ ปฏิกิริยา จํานวนคนร้าย และอาวุธของเจ้าหน้าที่
อุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการปฏิบัติหน้าที่
1. เข็มขัดยุทธวิธี ประกอบอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
- ทางด้านมือถนัดของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ กุญแจมือ, ซองปืนและอาวุธปืน
- ทางด้านซ้ายมือของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ไฟฉาย, ซองแม็กกาซีน, ซองกระบองและกระบองยืดขยาย,
วิทยุ, สเปรย์พริกไทย รายละเอียดตามรูปที่ 3.1 - 3.5

รูป 3.1

รูป 3.3

รูป 3.2

รูป 3.4

รูป 3.5
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- อุ ป กรณ์ ต่าง ๆ ที่ อ ยู่ บ นเข็ มขั ดยุ ทธวิ ธี สามารถเปลี่ ยนแปลงตํา แหน่ งได้ ต ามความเหมาะสม
แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคล แต่ให้สามารถรู้ว่าอุปกรณ์อยู่ตรงบริเวณไหน
- ให้จดจําตําแหน่งของอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่าอยู่ตรงไหน เพื่อสามารถหยิบใช้ได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้อง
ละสายตามาดูที่อุปกรณ์
ข้ อ ควรระวั ง ด้ า นหลั ง ของเข็ ม ขั ดยุ ท ธวิ ธี ไม่ ค วรใส่ อุ ป กรณ์ ใด ๆ ไว้ เนื่ อ งจากบริ เวณด้ า นหลั ง
ของคนเราจะตรงกับกระดูกสันหลัง ถ้าใส่อุปกรณ์ไว้ด้านหลังเมื่อเกิดอุบัติเหตุล้มลงอาจทําให้กระดูกสันหลังได้รับ
บาดเจ็บได้
วิธีการฝึก
- ยื นในท่ า เตรี ย มพร้ อ ม มื อทั้ ง สองข้ า งอยู่ ทางด้า นหน้ าในลั ก ษณะพร้อ มใช้ อุ ปกรณ์ สายตา
มองตรงไปด้านหน้า หรือมองผู้ต้องสงสัย
- ให้นักเรียนจดจําอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณเอวของนักเรียน
- ให้ครูฝึกออกคําสั่งให้นักเรียนหยิบอุปกรณ์ ออกมา เช่น ครูฝึก ออกคําสั่งว่า “ปืน” นักเรียน
เมื่อได้ยินคําสั่งแล้ว ให้หยิบปืนออกมาจากซองปืนในท่าเตรียมใช้อาวุธ นักเรียนต้องชักอาวุธปืนออกมาให้รวดเร็ว
ต่ อ มา ครู ฝึ ก ออกคํ า สั่ ง “เก็ บเข้ า ที่ ” ให้ นั ก เรี ย นเก็ บอาวุ ธ ปื น เข้ าซองปื นให้ ร วดเร็ ว จากนั้ น ครู ฝึ ก ก็ อ อกคํ าสั่ ง
ในอุปกรณ์ ต่อไป นักเรียนก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับการหยิบอาวุธปืน แล้วเก็บอุปกรณ์ เข้าที่อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกั น
ข้อสําคัญ สายตาของนักเรียนต้องมองผู้ต้องสงสัยตลอดเวลา ห้ามละสายตามามองที่อุปกรณ์เด็ดขาด
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 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
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หัวข้อที่ 4 การยืนเผชิญเหตุและการเผชิญหน้า – คุ้มกัน
1. รายละเอียดของการฝึก
1. การยื น เผชิ ญ เหตุ (Ready Stance) เป็ น การยื น ในลั กษณะท่ าเตรีย มพร้ อ ม เมื่ อตํ า รวจต้ อ งเผชิ ญ หน้ า
อยู่ กับ บุ ค คลต้ อ งสงสั ยในสถานการณ์ ต่าง ๆ ในเบื้ อ งต้ นเรายั งไม่ ท ราบว่ าบุ ค คลต้อ งสงสั ยดั ง กล่ า วนั้ นเป็ นคนดี
หรือคนร้าย ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยตํารวจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และไม่ประมาท
โดยเด็ดขาด เพราะบุคคลต้องสงสัยอาจจะกลายเป็นคนร้าย ต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่หรือวิ่งหลบหนี เราจึง
ต้องพร้อมที่จะต่อสู้ป้องกันตัวหรือวิ่งไล่ติดตามจับกุมคนร้าย การยืนท่าเตรียมพร้อม จึงเป็น ท่าพื้นฐานที่สําคัญของ
ท่าต่าง ๆ ในยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุม และในยุทธวิธีการต่อสู้ป้องกันตัวด้วย โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้
1.1. ยื น ในลั ก ษณะลํ า ตั ว ตรง เท้ า ทั้ ง สองข้ า งห่ า งกั นประมาณ 1 ช่ วงไหล่ ย่ อ เข่ า ทั้ ง สองข้ า งเล็ ก น้ อ ย
เพื่อเตรียมพร้อมในการเคลื่อนไหวตัวอย่างคล่องแคล่ว
1.2. มือทั้งสองข้างอยู่ด้านหน้าโดยวางไว้ที่บริเวณแนวเข็มขัด มือทั้งสองข้างจะประสานกันหรือไม่ก็ได้
ทั้งนี้ เพื่อสําหรับการใช้มือและแขนได้อย่างรวดเร็ว ในการต่อสู้ป้องกันตัว การจับกุม การใช้อาวุธปืนที่พกอยู่บริเวณ
เอว หรือการหยิบใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและจําเป็น
1.3. ยืนหั นหน้ าเข้ าหาบุคคลต้ องสงสั ย ในระยะห่ างประมาณ 2 ช่วงแขน เพื่ อให้ มีระยะห่ างเพียงพอที่จะ
หลบหลีกป้องกันตัวจากการจู่โจมของบุคคลต้องสงสัย หรือเข้าทําการจับกุมเมื่อบุคคลต้องสงสัยพยายามหลบหนี
1.4. สายตาจั บ จ้ อ งอยู่ ที่ บุ ค คลต้ อ งสงสั ย ตลอดเวลาเพื่ อ สั ง เกตมื อ ของผู้ ต้ อ งสงสั ย สี ห น้ า แววตา
อากัปกิริยา ท่าที และการโต้ตอบว่าจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อคําสั่ง และการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจอย่างไร ทั้งนี้
เพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นั้นอย่างเหมาะสมรายละเอียด 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. การเผชิญ หน้ า - คุ้มกัน (CONTACT - COVER) หมายถึง หลักการทางยุทธวิธีตํารวจที่กําหนดบทบาท
และหน้าที่ของตํารวจ 2 ฝ่าย หรือ 2 คน ที่เป็นคู่ตรวจ ในการเข้าเผชิญหน้ากับคนร้าย โดยแยกหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้
ก. ตํารวจผู้เผชิญหน้า (CONTACT OFFICER) คือ ตํารวจผู้ที่รับผิดชอบในการเข้าไปเผชิญหน้ากับคนร้าย
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เช่น การสอบถาม การตรวจค้นจับกุม และเป็นผู้ออกคําสั่งบังคับหรือสั่งให้คนร้ายทําตาม
ข. ตํารวจผู้คุ้มกัน (COVER OFFICER) คือ ตํารวจผู้ซึ่งรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ตํารวจ
ผู้เผชิ ญหน้ า โดยจะคอยเฝ้ าดูอ าการกิริยาของคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัยตลอดเวลา เฝ้ าฟังวิทยุ การพู ดวิทยุ เฝ้ าดู
เกี่ยวกับพยานวัตถุต่าง ๆ ในตัวผู้ต้องสงสัย และมีหน้าที่ในการป้องกันยับยั้งการหลบหนีหรือการโจมตีของคนร้าย
และการสังเกตพื้นที่โดยรอบตนเองในระยะ 360 องศา
3. ความสําคัญ
เป็นหลักการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ในขณะเข้าเผชิญหน้ากับผู้ต้องสงสัยหรือคนร้าย
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยส่วนมากใช้กับตํารวจที่เป็นคู่ตรวจ จํานวน 2 คน
4. หลักการพื้นฐาน
4.1. เมื่อตํ ารวจจะเข้าเผชิญหน้ากับคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัย ให้ตํารวจเริ่มตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้เผชิ ญหน้า
และใครจะเป็นผู้คุ้มกัน
4.2. ในการเข้ าเผชิญ หน้ ากั บผู้ ต้องสงสั ย ให้ ตํารวจผู้ เผชิญ หน้ าเป็ นผู้ อ อกคํา สั่งให้ ผู้ต้อ งสงสัยหยุ ดและ
เริ่มปฏิบัติตามภารกิจ เช่น การสอบถาม โดยตํารวจผู้เผชิญเหตุต้องยืนอยู่ห่างจากผู้ต้องสงสัยประมาณ 2 ช่วงแขน
โดยยืนเยื้องกับผู้ต้องสงสัยทางด้านซ้ายหรือด้านขวาเล็กน้อย (รูป 4.7)
4.3. ตํ า รวจผู้ คุ้ มกั นต้ อ งยื นระยะห่ า งเพี ยงพอที่ ผู้ต้อ งสงสั ย จะไม่ สามารถเข้ า แย่ งปื น ได้ โดยระยะห่ าง
แบบหลักการระยะปลอดภัย และยืนทํามุ มในลั กษณะตัววี แต่ ไม่เกิ นตัวแอล (ห้ ามยื นในลัก ษณะตัวไอเด็ ดขาด)
กับตํารวจผู้เผชิญหน้า หากเป็นคนร้ายสําคัญตํารวจผู้คุ้มกันอาจต้องยกปืนขึ้นเล็งไปทางคนร้าย ส่วนตํารวจผู้เผชิญหน้า
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ไม่ต้องชักอาวุธปืนออกจากซองแต่อย่างใด ส่วนการเข้าหาคนร้ายนั้นให้เดินเยื้องกับคนร้าย โดยอย่าหันด้านที่พก
อาวุธปืนเข้าใกล้คนร้าย (รูป 4.8)
4.4 ในกรณี ที่คนร้ายหรื อผู้ ต้องสงสัยขั ดขืนต่อสู้ ตํ ารวจผู้เผชิญหน้ าจะต้ องถอยหลังหรือเคลื่อนที่ อ อก
ให้ห่างจากตัวผู้ต้องสงสัยหรือคนร้ายทันที โดยถอยหลังมาตามทิศทางที่เข้าไปเพื่อจะได้ไม่ขวางแนววิถีกระสุน หรือ
ขัดขวางการใช้อาวุธปืนของตํารวจผู้คุ้มกัน (รูป 4.9)

รูป 4.7

รูป 4.8

รูป 4.9

หมายเหตุ
- เมื่ อ ตํ า รวจผู้ เผชิ ญ หน้ าเข้า ไปปฏิ บั ติห น้ าที่ แ ละเปลี่ ยนมุ ม ไป เช่ น เข้ า ค้ นทางขวาแล้ วเปลี่ ยนมาค้ น
ทางซ้ายให้ผู้คุ้มกันยืนหาตําแหน่งใหม่ที่เหมาะสมตามหลักแนวการยิงเพื่อมิให้อยู่ในแนววิถีกระสุน
- สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ตํ า รวจผู้ เผชิ ญ หน้ า และผู้ คุ้ ม กั น สามารถสั บ เปลี่ ย นตํ า แหน่ ง ระหว่ า งกั น ได้ ต าม
ความเหมาะสม เช่น ตํารวจผู้ทําหน้าที่ผู้เผชิญหน้ามาทําหน้าที่ผู้คุ้มกัน ส่วนตํารวจที่ทําหน้าที่ผู้คุ้มกันมาทําหน้าที่
ผู้เผชิญหน้าก็ได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
5. องค์ประกอบ วิธีการเข้าหาผู้ต้องสงสัย (เผชิญหน้า - คุ้มกัน)
• ตําแหน่งที่ได้เปรียบ (POA)
• ตําแหน่งที่เสียเปรียบ (POD)
• การสื่อสารระหว่าง เจ้าหน้าที่ - บุคคลที่เข้าหา
• การดูตําแหน่ง พื้นที่ สถานที่ ที่กําบัง
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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 หลักการพื้นฐาน
3.2 ครูฝึกเขียนบนกระดานไวท์บอร์ด อธิบายเกี่ยวกับการยืนของตํารวจคู่ตรวจ เป็นรูปตัววี ตัวแอล และในลักษณะ
ตัวไอ และอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงการปฏิบัติ
3.3 ให้ครูฝึกสาธิตการปฏิบัติให้นักเรียนดู
3.4 ให้ นัก เรี ยนฝึ ก ปฏิ บัติโดยที่ ค รู ฝึก เป็ นคนร้า ยแล้ วเดิ นเข้ ามาหานั ก เรี ยนให้ เป็น รู ปตั วไอ แล้ วให้ นั กเรีย น
ปรับเปลี่ยนทิศทางการยืนเป็นรูปตัววี หรือตัวแอล
3.5 เมื่อนักเรียนสามารถเข้าใจการปฏิบัติได้แล้ว ให้ครูฝึกเพิ่มสถานการณ์ โดยให้นักเรียนยืนหันหลังเป็นรูป
ตัวไอ ห่างกันประมาณ 4 เมตร ครูฝึกจะถืออาวุธมีด หรือปื นพก หรืออาจไม่ได้ถืออาวุธ แล้วเดินเข้าหานักเรียน
จากนั้นก็บอกให้นักเรียน หันหลังกลับมา ถ้านักเรียนคนใดคนหนึ่ งเห็ นครูฝึกพกอาวุธ ให้ตะโกนให้ คู่ตรวจอีกคน
ทราบด้วยเสียงดังฟังชัด แล้วปรับเปลี่ยนทิศทางการยืนมาเป็นรูปตัววี หรือตัวแอล
3.6 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
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หัวข้อที่ 5 การตรวจค้นตัวบุคคล
1. รายละเอียดของการฝึก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 93 ห้ามมิให้ทําการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจเป็น
ผู้ค้นในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทําความผิด หรือซึ่งได้มา
โดยการกระทําความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด
การตรวจค้นบุคคล
ท่าที่ 1 การตรวจค้นบุคคลในท่ายืน
ขั้นตอนที่ 1 ให้ ตํารวจผู้ทําหน้ าที่ ผู้เผชิญหน้าเป็ นผู้ตรวจค้ น ส่วนตํารวจผู้คุ้มกั นยืนอยู่ เฉี ยงไป
ทางด้านหลั ง ทํ ามุม เป็นรูปตัววีแต่ ไม่เกินตั วแอล กั บตํารวจผู้เผชิ ญหน้ า จากนั้นตํ ารวจผู้ เผชิญหน้ าออกคํ าสั่ งให้
ผู้ ต้องสงสั ยหยุ ดแล้ วชู มื อ ทั้ งสองข้างไว้เหนื อ ศี รษะ หมุ นตั วหั นไปด้ านหลังอย่า งช้ า ๆ แล้วนํ ามื อประสานกั นไว้
เหนือศีรษะหันฝ่ามือหงายขึ้นด้านบน แล้วเอาหลังมือวางไว้บนศีรษะ กางขาออกกว้างๆ (รูป 5.1)
ขั้ น ตอนที่ 2 เจ้ า หน้ า ที่ ตํา รวจผู้ เผชิ ญ หน้ า เดิ น เข้ า หาผู้ ต้ อ งสงสั ย ทางด้ า นหลั ง กรณี ตํ า รวจ
ผู้เผชิญหน้าอยู่เยื้องไปทางด้านขวาของผู้ต้องสงสัย ให้เดินเข้าทางด้านขวาของผู้ต้องสงสัยใช้เท้าซ้ายเกี่ยวเท้าขวา
ของผู้ต้องสงสัยไว้ แล้วใช้มือซ้ายจับมือทั้งสองข้างของผู้ต้องสงสัยไว้ แขนเหยียดตรง จากนั้นใช้มือขวาค้นตัวตั้งแต่
ระดั บเอวถึ ง ศี ร ษะ เมื่ อ จะค้ นช่ วงล่ า งออกคํ า สั่ งให้ ผู้ ต้อ งสงสั ยย่ อ ตั วลง แล้ วใช้ มื อ ขวาค้ น ตั้ ง แต่ เอวลงไปจนถึ ง
ปลายเท้าของผู้ต้องสงสัย (รูป 5.2)
ขั้นตอนที่ 3 กรณี ต้องการค้ นอี กด้านของผู้ ต้องสงสั ย ให้ผู้ตรวจค้ นทํ าสลั บข้ างมื อ และเท้ า กั บ
อีกด้านหนึ่ง ส่วนตํารวจผู้คุ้มกันก็เปลี่ยนตําแหน่งไปยืนคุ้มกันอีกด้านหนึ่งโดยทํ ามุมเป็ นรูปตัววีแต่ไม่เกินตัวแอล
เช่นกัน (รูป 5.3)

รูป 5.1

รูป 5.2

รูป 5.3
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หมายเหตุ
- ในการตรวจค้ นบุ ค คลในท่ า ยื นนั้ น ไม่ ค วรให้ ผู้ต้องสงสั ยยื นหั นหน้ ายั นกํ า แพงในลั กษณะที่ ไม่ เสี ย
การทรงตัว เพราะทําให้ผู้ต้องสงสัยมีหลัก และอาจหันกลับมาใช้ศอกทําร้ายผู้ตรวจค้นได้
ท่าที่ 2 การตรวจค้นบุคคลในท่าคุกเข่ามือประสานที่ศีรษะ
ขั้นตอนที่ 1 ให้ตํารวจผู้ทําหน้าที่ผู้เผชิญหน้าเป็นผู้ตรวจค้น ส่วนตํารวจผู้คุ้มกันยืนอยู่เฉียงไปทาง
ด้านหลัง ทํามุมเป็นรูปตัววีแต่ไม่เกินตัวแอล กับตํารวจผู้เผชิญหน้า ตํารวจผู้เผชิญหน้าออกคําสั่งให้ผู้ต้องสงสัยชูมือ
ทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะ หมุนตัวหันไปด้านหลังช้า ๆ แล้วนั่งคุกเข่าลง นํามือทั้งสองข้างประสานกันไว้ หันฝ่ามือ
หงายขึ้นด้านบน นําหลังมือมาวางไว้บนศีรษะ จากนั้นสั่งให้นําเท้าไขว้ทับกันไว้ (รูป 5.4)
ขั้ น ตอนที่ 2 เจ้ าหน้ า ที่ ตํ า รวจผู้ เผชิ ญ หน้ า เดิ น เข้ า หาผู้ ต้ อ งสงสั ยทางด้ า นหลั ง กรณี ตํ ารวจ
ผู้เผชิ ญหน้ าอยู่ เยื้ องไปทางด้ านขวาของผู้ ต้องสงสั ย ให้เดิ นเข้า ทางด้ านขวาของผู้ ต้อ งสงสั ย ใช้ มื อซ้ ายจั บมื อทั้ ง
สองข้างของผู้ต้องสงสัยไว้ แขนเหยียดตรง จากนั้นใช้มือขวาค้นบริเวณลําตัวตั้งแต่ระดับเอวถึงศีรษะ และจากเอว
ไปถึงปลายเท้า (รูป 5.5)
ขั้ น ตอนที่ 3 กรณี ต้ อ งการค้ น อี ก ด้ า นของผู้ ต้ อ งสงสั ย ให้ ผู้ ต รวจค้ น เปลี่ ย นมื อ สลั บ ข้ า งกั น
ส่วนตํารวจผู้คุ้มกันก็เปลี่ยนตําแหน่งไปยืนคุ้มกันอีกด้านหนึ่ง โดยทํามุมเป็นรูปตัววี แต่ไม่เกินตัวแอลเช่นกัน (รูป 5.6)

รูป 5.4

รูป 5.5

รูป 5.6

ท่าที่ 3 การตรวจค้นบุคคลในท่านอนคว่ําหน้า
ขั้ นตอนที่ 1 ให้ ตํา รวจผู้ทํ า หน้ าที่ เผชิ ญหน้ าเป็ น ผู้ ตรวจค้ น ส่วนตํ า รวจผู้ คุ้ ม กั นยื นอยู่ เฉี ยงไป
ทางด้านหลัง ทํ ามุมเป็นรูปตัววี แต่ไม่เกินตัวแอล กับตํารวจผู้เผชิญหน้า จากนั้นตํารวจผู้เผชิญหน้าออกคําสั่งให้
ผู้ต้องสงสัยนอนคว่ําหน้าลงกับพื้น กางแขน กางเท้าออกให้กว้าง นํามือทั้งสองข้างเหยียดตรงไปด้านบนเหนือศีรษะ
แล้วเอามือประสานกันหันฝ่ามือออกไปด้านหน้า (รูป 5.7)
ขั้ น ตอนที่ 2 เจ้ าหน้ า ที่ ตํ า รวจผู้ เผชิ ญ หน้ า เดิ น เข้ า หาผู้ ต้ อ งสงสั ยทางด้ า นหลั ง กรณี ตํ ารวจ
ผู้เผชิญหน้าอยู่เยื้องไปทางด้านขวาของผู้ต้องสงสัย ออกคําสั่งให้ผู้ต้องสงสัยพลิกตัวด้านซ้าย เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจค้น
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ย่อตัวลงโดยให้เข่าวางทับที่บริเวณเอวของผู้ต้องสงสัย ใช้มือขวากดบริเวณไหล่ไว้ แล้วใช้มือซ้ายตรวจค้นบริเวณ
ลําตัวครึ่งซีกบนโดยเริ่มตั้งแต่เอวถึงศีรษะ ส่วนการตรวจค้นขาช่วงล่างและรองเท้า สั่งให้ผู้ต้องสงสัยค่อย ๆ งอเข่า
พับมาด้านหลังแล้วทําการค้น แทนการก้มลงไปใกล้เท้าของผู้ต้องสงสัยเพื่อความปลอดภัย (รูป 5.8)
เมื่ อ จะตรวจค้ น ลํ า ตั วอี กด้ านหนึ่ งให้ ผู้ตรวจค้ นเดิ นอ้ อมทางปลายเท้ า และปฏิ บั ติในลั ก ษณะ
เดียวกันแต่สลับข้างกัน ตํารวจผู้คุ้มกัน ก็เปลี่ยนตําแหน่งไปยืนคุ้มกันอีกด้านหนึ่ง (รูป 5.9)

รูป 5.7

รูป 5.8

รูป 5.9

ท่าที่ 4 ท่าค้นบุคคลทั่วไป
เป็นการปฏิบัติเพื่อลดภาพการปฏิบัติหน้าที่ ในลักษณะผู้ที่ถูกค้นยังไม่มีความผิด แต่ต้องสงสัย
หรือ ตรวจผ่านตามสถานที่จัดงาน โดยใช้รูปแบบให้บุคคลที่เจ้าหน้าที่ขอค้น กางแขนออกเล็กน้อย ยืนตามสบาย
เจ้าหน้าที่มือจับข้อศอก ศอกสัมผัสไหล่ แล้วทําการตรวจค้น

ในกรณี เจ้าหน้าที่ 2 คนช่วยค้น เพราะอาจมีพฤติการณ์ ที่อาจโต้ตอบเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการช่วยควบคุม
ในการปฏิบัติ
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ข้อควรพิจารณา
1. ค้นก่อนจับ/จับก่อนค้น
2. เมื่อพบสิ่งผิดกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่สร้างระยะปลอดภัยและออกคําสั่งตอบโต้สถานการณ์
3. การตรวจค้นบุคคลควรค้นหาอาวุธก่อนเป็นอันดับแรก
4. การตรวจค้นท่านอนเข่าไม่กดลงบนตัวผู้ที่เราทําการค้น (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 หลักการพื้นฐาน
3.2 สาธิต/อธิบาย แบ่งขั้นตอนฝึก
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม - ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
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หัวข้อที่ 6 การใช้เครื่องพันธนาการ
1. รายละเอียดของการฝึกการใส่กุญแจมือบุคคลต้องสงสัย
1. การจับกุญแจมือ
- กรณี ถือกุญแจมือ ด้วยมือ ขวา ให้โซ่หรือบานพั บกุญแจมืออยู่บริเวณฝ่ามือขวาให้ หน้าเดี่ยวของ
กุญแจมือทั้งด้านบนและด้านล่างหันออกนอกตัว ส่วนหน้าคู่ของกุญแจมือหันเข้าหาตัว (รูป 6.1)
- กรณี ถือกุญแจมือด้วยมือซ้าย ให้โซ่หรือบานพั บกุ ญแจมืออยู่บริเวณฝ่ามื อซ้ายให้ หน้าเดี่ยวของ
กุญแจมือทั้งด้านบนและด้านล่างหันออกนอกตัว ส่วนหน้าคู่ของกุญแจมือหันเข้าหาตัว (รูป 6.2)

รูป 6.1

รูป 6.2

2. การใส่กุญแจมือ
แบบที่ 1 หันหลังมือชนกัน
ขั้ น ตอนที่ 1 ตํ า รวจผู้ ต รวจค้ น ถื อ กุ ญ แจมื อ ด้ วยมื อ ขวา ออกคํ า สั่ งให้ ผู้ต้ อ งสงสั ย นํ า มื อ
ทั้งสองข้างมาไว้ด้านหลัง โดยให้หันหลังมือชนกัน นิ้วหัวแม่มือตั้งขึ้นด้านบน (รูป 6.3)
ขั้นตอนที่ 2 ตํารวจผู้ตรวจค้นเคลื่อนที่เข้าไปหา ใช้มือซ้ายกํารวบนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้าง
ของผู้ต้องสงสัย (รูป 6.4)
ขั้นตอนที่ 3 ใช้กุญแจมือที่ถือด้วยมือขวา ใส่เข้าที่บริเวณข้อมือซ้ายและขวาของผู้ต้องสงสัย
พร้อมกัน (รูป 6.5)
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบการล็อกของกุญแจมือ ว่ากระชับแน่นพอดีกับข้อมือของผู้ต้องสงสัย
และอยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัยดีหรือไม่ และกดดับเบิ้ลล็อกที่กุญแจด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้กุญแจเลื่อนเข้าออกได้
(รูป 6.6)
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รูป 6.3

รูป 6.4

รูป 6.5

รูป 6.6

ข้อแนะนํา
- อุปกรณ์กุญแจมือจะต้องดูแลรักษาไม่ให้เกิดสนิม ไม่ฝืด เพื่อสะดวกในการใช้งาน
- เมื่อใส่กุญแจมือผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยแล้ว ในการควบคุมตัวต้องระมัดระวัง อย่าเผลอ เพราะผู้ที่
ถูกควบคุม อาจหาโอกาสหลบหนี โดยอาจทํ าร้ายเจ้ าหน้ าที่ หรือวิ่งหนี ข้ามถนนซึ่งอาจถู กรถยนต์ เฉี่ ยวชนได้รั บ
อันตรายหรือเสียชีวิตได้
แบบที่ 2 หันหน้ามือเข้าหากัน
ขั้ น ตอนที่ 1 ตํ า รวจผู้ ตรวจค้ น ถื อ กุ ญ แจมื อ ด้ วยมื อ ขวา ออกคํ าสั่ งให้ ผู้ ต้อ งสงสั ยนํ ามื อ
ทั้ งสองข้ า งมาไว้ ด้า นหลั ง มื อ เหยี ย ดตรงหั นฝ่ า มื อ เข้ า หากั น ห่ างกั นประมาณหนึ่ ง ช่ วงไหล่ ข องผู้ ต้ อ งสงสั ย ให้
นิ้วหัวแม่มือชี้ลงพื้น (รูป 6.7)
ขั้ นตอนที่ 2 ตํ ารวจผู้ ตรวจค้ นเคลื่ อนที่ เข้ า หา ใช้ มือ ซ้ ายจั บที่ ฝ่ามื อขวาของผู้ ต้อ งสงสั ย
พร้อมกั บนํ ากุญแจมื อที่ ถือ ด้วยมื อขวา สั บใส่ที่ข้ อมือขวาของผู้ต้องสงสัยด้วยกุ ญแจมื อที่ อยู่ ด้านบน โดยใช้นิ้วชี้
มือซ้ายช่วยประคอง ให้หน้าเดี่ยวของกุญแจมือเข้าล็อกให้เรียบร้อย ใช้มือขวาจับกุญแจมือบิดงัดขึ้นด้านบนเป็ น
การล็อกมือของผู้ต้องสงสัยไปในตัวอีกส่วนหนึ่งด้วย (รูป 6.8)
ขั้นตอนที่ 3 ใช้มือซ้ายจับมือซ้ายผู้ต้องสงสัย แล้วสับใส่กุญแจมืออีกข้างหนึ่งบริเวณข้อมือ
ซ้ายของผู้ต้องสงสัย โดยใช้นิ้วชี้มือซ้ายช่วยประคองให้หน้าเดี่ยวของกุญแจมือเข้าล็อกให้เรียบร้อย (รูป 6.9)
กรณีจะเข้าใส่กุญแจมือทางด้านซ้าย ให้ตํารวจผู้ตรวจค้นถือกุญแจมือด้วยมือซ้าย แล้วทํา
สลับข้างกันเช่นเดียวกับการใส่กุญแจมือด้วยมือขวา
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รูป 6.7

รูป 6.8

รูป 6.9

แบบที่ 3 การใส่กุญแจมือในท่านั่ง

แบบที่ 4 การใส่กุญแจมือในท่านอน

หมายเหตุ
ถ้าตํารวจผู้ตรวจค้นถนัดซ้าย ก็ให้ถือกุญแจมือด้วยมือซ้าย แล้วทําตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น
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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 แบ่งขั้นตอนฝึก
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
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หัวข้อที่ 7 ยุทธวิธีในการจับกุมคนร้าย
1. รายละเอียดของการฝึก
การจับ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตํารวจ หรือราษฎร ใช้อํานาจตามกฎหมายจับผู้กระทําผิด
หรือสงสัยว่ากระทําผิดทางอาญา หรือจับตามหมายจับ เพื่อนําตัวผู้ถูกจับไปจัดการตามกฎหมาย
หลักพื้นฐานของการจับ
1. เป็นการป้องกันมิให้ผู้กระทําความผิดหลบหนี หรือต่อสู้ขัดขวางการจับกุมของตํารวจ
2. เป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนทั่วไป
3. เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้จับกุมต้องรู้ข้อมูลพื้นฐาน และพฤติกรรมของคนร้ายที่กระทําความผิดให้มากที่สุด
4. ในการดําเนินการจับกุม เจ้าพนักงานตํารวจจะต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับนั้นให้ทราบว่าเขาจะต้องถูกจับ
และสั่ งให้ ผู้ ถูก จั บไปยั ง ที่ ทําการของพนั ก งานสอบสวนแห่ งท้ อ งที่ ที่ถู กจั บพร้ อ มด้ วยผู้ จับ เว้ นแต่ สามารถนํ า ไป
ที่ทําการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะนั้น
ยุทธวิธีในการจับกุม
ท่าที่ 1 ท่าหักข้อมือหรือฝ่ามือหงายกลับ
ขั้ น ตอนที่ 1 เข้ า ประชิ ดตั วผู้ ถูก จั บ ทางด้ านหน้ าหรือ ด้ า นขวาของผู้ ถูก จับ แล้ วมื อ ขวาจั บ
มือขวาของผู้ถูกจับ โดยให้นิ้วหัวแม่มือทาบหลังนิ้วชี้ผู้ถูกจับ ให้เท้าขวาอยู่ข้างหน้า (รูป 7.1)
ขั้นตอนที่ 2 ก้ าวเท้ าซ้ ายประชิ ดตัวผู้ ถู กจั บ หมุ นตั วไปทางขวาพร้อมบิ ดฝ่ ามือของผู้ ถูก จั บ
หงายไปทางด้านหลัง ใช้แขนซ้ายหรือฝ่ามือซ้ายกดบริเวณแขนขวาท่อนบนของผู้ถูกจับ (รูป 7.2)
ขั้ นตอนที่ 3 ออกแรงบั ง คั บให้ ผู้ถู ก จั บ นอนคว่ํ าหน้ า ลงบนพื้ น ถ้ า ไม่ สามารถนํ าผู้ ถู กจั บลง
กับพื้นได้ ให้ใช้วิธีการหมุนตัวมาทางขวาเพื่ อให้ ผู้ถูกจับเสียหลักแล้วกดลงพื้น ให้แขนของผู้ถูกจับอยู่ระหว่างเข่า
ทั้งสองข้างของผู้จับ โดยใช้เข่าขวากดที่ไหล่หรือต้นคอของผู้ถูกจับ เข่าซ้ายกดที่หลังของผู้ถูกจับ บังคับแขนของ
ผู้ถูกจับให้ตึงและตั้งฉากขึ้นพร้อมบิดข้อมือของผู้ถูกจับไปทางศีรษะ (รูป 7.3)

รูป 7.1

รูป 7.2

รูป 7.3
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หมายเหตุ ในขั้นตอนที่ 3 ถ้ากดผู้ถูกจับลงพื้นได้แล้ว ให้แขนของผู้ถูกจับอยู่ระหว่างเข่าทั้งสองข้างของ
ผู้จับ โดยใช้เข่าขวากดบริเวณไหล่หรือต้นคอของผู้ถูกจับ เข่าซ้ายตั้งฉากกับพื้นชิดกับรักแร้ของผู้ถูกจับ บังคับแขน
ของผู้ ถูก จับให้ตึงและตั้ งฉากขึ้ น พร้อมบิ ดข้ อมื อ ของผู้ ถูกจับไปทางศี รษะ เพื่ อบั งคั บไม่ ให้ ผู้ถู กจับดิ้ นหรือขั ดขื น
จากนั้ นทําการใส่กุญแจมือโดยให้ ใส่ที่มือขวาก่อน แล้วจึงใส่มือซ้าย พลิกให้ผู้ถูกจับหงายขึ้นแล้วนั่งและช่วยพยุง
ให้ลุกขึ้นยืน ควบคุมตัวไปอย่างใกล้ชิดและระมัดระวัง
ท่าที่ 2 ท่าหักข้อมือหงาย
ขั้นตอนที่ 1 ใช้มือ ซ้ายจับที่ มือขวาของผู้ ถูกจับ เท้ าซ้ ายอยู่ ข้างหน้ า โดยใช้ นิ้วหัวแม่มื อกด
ระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อยของผู้ถูกจับ หมุนฝ่ามือผู้ถูกจับไปทางซ้าย (รูป 7.4)
ขั้นตอนที่ 2 ใช้มือขวาช่วยกดที่หลังมือผู้ถูกจับ กดในลักษณะหมุนตัวช่วยไปทางซ้าย ก้าวเท้าซ้าย
ไปด้านหลัง จากนั้นออกแรงกดที่หลังมือของผู้ถูกจับเพื่อบังคับให้ผู้ถูกจับล้มลงนอนหงายลงพื้น (รูป 7.5)
ขั้นตอนที่ 3 เดิ นอ้ อมไปทางศี รษะผู้ ถู กจั บเพื่ อบั ง คั บให้ ผู้ถูก จั บคว่ํ าหน้ าลง โดยจับมื อขวา
ของผู้ถูกจับอยู่และดึงแขนของผู้ถูกจับให้ตึง ใช้เข่าทั้งสองข้างกดหลังของผู้ถูกจับไว้ ส่วนแขนขวาของผู้ถูกจับบังคับ
ให้ตึงแล้วตั้งฉากขึ้นพร้อมบิดข้อมือของผู้ถูกจับ (รูป 7.6 และ 7.7)

รูป 7.4

รูป 7.5

หมายเหตุ
- การจับในท่าหั กข้อมื อหงาย ให้พ ลิกมือในวงแคบ
เพื่ อให้ คนร้ายเจ็บและบั งคับลงได้โดยง่าย ซึ่ งหากยกขึ้ นสู ง
ผู้ถูกจับอาจหมุนตัวลอดใต้แขน แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งตอบโต้
ทําให้ไม่สามารถบังคับผู้ถูกจับลงพื้นได้
- ระหว่ า งการเดิ นอ้ อ มศี ร ษะเพื่ อ บั ง คั บ ให้ ผู้ ถู ก จั บ
คว่ําหน้ าลงพื้น ผู้ถูกจับกุมอาจขัดขืนและพยายามจะลุกขึ้น
ให้ ผู้จับกุ ม ใช้ มือ ซ้ ายกดบั งคั บที่ หลังมื อขวา และนํ ามื อ ขวา
มาจับที่ศอกของผู้ถูกจับแล้วกดให้แขนเหยียดตรง (รูป 7.6)

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 แบ่งขั้นตอนฝึก
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
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หัวข้อที่ 8 ยุทธวิธีในการจับกุมคนร้าย (ต่อ)
1. รายละเอียดของการฝึก
ท่าที่ 3 ท่าสอดคล้องแขน
ขั้ น ตอนที่ 1 เจ้ า หน้ า ที่ ผู้จั บ กุ ม ใช้ มื อ ซ้ า ยจั บที่ มื อ ขวาของผู้ ถู ก จั บ โดยบิ ดให้ ฝ่า มื อ หั น ไป
ทางด้านหลัง นิ้วหัวแม่มือของผู้จับกุมกดที่โคนนิ้วหัวแม่มือของผู้ถูกจับ เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้า (รูป 8.1)
ขั้นตอนที่ 2 ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมกับสอดแขนขวาเข้ารักแร้ขวาของผู้ถูกจับ หมุนตัว
ไปทางขวาพลิกข้อมือขวาล็อกที่หัวไหล่ขวาของผู้ถูกจับ (รูป 8.2)
ขั้นตอนที่ 3 ออกแรงกดบังคับผู้ถูกจับก้มหน้าลงที่พื้น พับแขนไว้บนหลัง (รูป 8.3)

รูป 8.1

รูป 8.2

รูป 8.3

หมายเหตุ
1. ในท่านี้สามารถที่ใช้จับล็อกและควบคุมผู้ถูกจับไปยังที่ต่าง ๆ ได้ ถ้าหากผู้ถูกจับขัดขืน ผู้จับใช้วิธี
หมุนตัวไปทางขวาออกแรงกดผู้ถูกจับลงกับพื้น
2. ในส่วนการฝึกท่านี้ไม่แนะนําให้กดลงบนพื้น เพราะอาจทําให้ได้รับบาดเจ็บได้
ท่าที่ 4 ท่าหักข้อมือคว่ํา
ขั้นตอนที่ 1 เจ้าหน้าที่ ผู้จับกุมใช้มือขวาจับที่ข้อมือขวาของผู้ถูกจับจากทางด้านหลัง ดึงมา
ทางด้านขวา ให้เท้าขวาอยู่ข้างหน้า (รูป 8.4)
ขั้นตอนที่ 2 ก้าวเท้าซ้ายไปอยู่แนวเดียวกับเท้าขวาของผู้ถูกจับ พร้อมกับสอดแขนซ้ายเข้าที่
รักแร้ขวาของผู้ถูกจับ กดศอกชิดข้างลําตัว ใช้มือขวากดข้อมือขวาของผู้ถูกจับให้คว่ําลง (รูป 8.5)
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ขั้นตอนที่ 3 นํามือซ้ายไปช่วยกดบังคับที่หลังมือขวาของผู้ถูกจับ โดยให้ข้อศอกขวาของผู้ถูกจับ
แนบชิดติดลํ าตัวของผู้จับกุม โดยให้ ท่อนแขนของผู้ถู กจับตั้ งขึ้น ออกแรงกดที่หลังมื อแล้วพาผู้ถู กจับเคลื่อนที่ ไป
ตามที่ต้องการ (รูป 8.6)

รูป 8.4

รูป 8.5

รูป 8.6

ข้อแนะนํา
- ถ้ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 2 นาย อาจเข้าจับกุมผู้ถูกจับทั้งมือซ้ายและขวาก็ได้ เพื่อความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการพาเคลื่อนที่ไป

- กรณีที่มีผู้ประท้วงหรือนั่งกีดขวางการจราจร สั่งให้ลุกไม่ยอมลุก เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถใช้การจับ
ท่าหักข้อมือคว่ําพาออกจากพื้นที่ดังกล่าวได้
ท่าที่ 5 ท่าล็อกแขนกับลําตัว
ขั้นตอนที่ 1 ผู้จับกุมเดินเข้าทางด้านหลังเยื้องทางขวาของผู้ถูกจับ ให้เท้าขวาอยู่ข้างหน้า แล้ว
ใช้มือขวาจับข้อมือขวาของผู้ถูกจับบิดให้ฝ่ามือหันไปข้างหลัง (รูป 8.7)
ขั้นตอนที่ 2 ก้าวเท้าซ้ายไปอยู่แนวเดียวกับเท้าขวาของผู้ถูกจับ ดึงแขนขวาของผู้ถูกจับให้ตึง
และให้ข้อศอกของผู้ถูกจับอยู่บริเวณหน้าอกของผู้จับกุม หักข้อมือของผู้ถูกจับเข้าหาตัวผู้จับกุม พร้อมกับใช้แขนซ้าย
สอดเข้าไปใต้รักแร้ของผู้ถูกจับ แล้วล็อกหัวไหล่ให้แน่น บังคับพาผู้ถูกจับให้เดินไปตามที่ต้องการ (รูป 8.8)
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รูป 8.7

รูป 8.8

หมายเหตุ
1. ถ้าผู้ถูกจับขัดขืน ให้ผู้จับกุม หมุนตัวไปทางขวาแล้วทิ้งน้ําหนักตัวลงเพื่อบังคับให้ผู้ถูกจับลงบนพื้น

2. ถ้ากรณี มีเจ้าหน้ าที่ ตํารวจ 2 นาย อาจเข้าจับล็อกแขนอีกข้างหนึ่งของผู้ถูกจับก็ ได้ แล้วช่วยกั น
บังคับพาไป

3. ในการฝึกควรฝึกปฏิบัติเข้าจับกุมทั้งทางด้านขวาและทางด้านซ้าย
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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 แบ่งขั้นตอนฝึก
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
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หัวข้อที่ 9 การป้องกันตัวด้วยอาวุธที่ไม่ถึงตาย
1. รายละเอียดของการฝึก
การป้องกันตัวด้วยอาวุธที่ไม่ถึงตาย
- อุปกรณ์ประจํากาย (กระบองยืดขยาย)
- อุปกรณ์ประจํารถ (ไม้ง่าม, กระสุนยาง, ปืนลูกซอง)
การใช้กระบอง
1. ประเภทของกระบอง
1.1 กระบองยาว 24 นิ้ว ทําจากไม้เนื้อแข็ง ลักษณะเป็นท่อนกลมตลอดด้ามจรดปลาย
1.2 กระบองยื ด ขยาย ผลิ ต จากเหล็ ก ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ความยาวระหว่ า ง 6 – 10 นิ้ ว น้ํ า หนั ก อยู่ ที่
ประมาณ 4 – 16 ออนซ์ แต่เมื่อขยายจนสุดแล้วจะวัดได้ 16 – 24 นิ้ว ตามขนาดความยาวของกระบอง
2. การใช้ ก ระบองต่ อ สู้ ป้ อ งกั น ตั ว ควรใช้ ก ระบองในลั ก ษณะการป้ อ งกั น มากกว่ า การตี ทํ าร้ า ยเพื่ อ
ภาพพจน์ที่ดีของตํารวจ
3. หากจํ า เป็ นต้ อ งใช้ ก ระบองตี ค นร้ า ย ควรมุ่ ง จุ ดตี ที่ อ วั ย วะส่ วนของร่ า งกายเฉพาะที่ ใช้ ในการต่ อ สู้
ขัดขวางการจับกุมเท่านั้น เช่น มือ แขน ขา เป็นต้น โดยหลีกเลี่ยงที่จะตีอวัยวะส่วนของร่างกายที่แตกมีบาดแผล
และเลือดออกได้ง่าย เช่น ศีรษะ ใบหน้า ลําคอ กระดูกสันหลัง ซึ่งจะเป็นเหมือนกับการทําร้ายคน
4. หากจําเป็นต้องตีป้องกันตัว ควรตีเพื่อให้หยุดการเคลื่อนไหวที่บริเวณขา ทําให้คนร้ายทรุดตัวลง หรือตี
ที่ท่อนแขนทําร้ายกล้ามเนื้อที่จะใช้ต่อสู้ หรือบริเวณมือหรือข้อมือ ซึ่งคนร้ายไม่สามารถใช้มือในการต่อสู้ได้
5. วิธีการฝึก
5.1 ท่ า เตรี ย มพร้ อ ม ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ยื น ในท่ า เผชิ ญ เหตุ (Ready Stance) ใช้ มื อ ถนั ด จั บ กระบอง
นําออกมาถือไว้ในระดับไหล่ ปลายกระบองชี้ ไปทางด้านหลัง ส่วนมือข้างที่ ไม่ได้ ถือกระบองให้ยกขึ้นในลักษณะ
ตั้งการ์ด และให้ตํารวจออกคําสั่งด้วยวาจา “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
- การตี บ น เป็ นการตี ในลั ก ษณะเฉี ย งลงจากบนลงล่ า ง 45 องศา ทั้ ง ด้ า นซ้ า ยและขวา (รู ป
9.3 – 9.5)

รูป 9.3

รูป 9.4

รูป 9.5

- การตีล่าง เป็นการตีในลักษณะเช่นเดียวกันกับการตีบน แต่เน้นไปที่ท่อนขาของคนร้าย (รูป
9.6 – 9.7)

รูป 9.6

รูป 9.7
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โซนการตี

โซนสีเขียว
เป็นโซนที่สามารถตีเพื่อป้องกันตัว ยับยั้ง หยุดยั้งได้ ทั่วไป
โซนสีเหลือง
ตีเพื่อหยุดยั้ง ปลดอาวุธ เพื่อควบคุม จับกุม
โซนสีแดง
มีอาการบาดเจ็บรุนแรง เด่นชัด ถ้าถูกตีตรงจุดและรุนแรงอาจถึงชีวิตหรือพิการ ไม่สมควรที่จะตีเพื่อเป็น
การป้องกันตัว
ท่ายืนเผชิญเหตุ (ในสภาวะมีความเสี่ยง)
FI Stand – High Risk
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การเปิดประบองยืดขยาย
Open to the Sky
- ชักจากซองสะบัดเฉียงขึ้นด้านบนแล้วมาอยู่เตรียมพร้อม (Guard)

Open to the Ground
- ชักจากซองสะบัดเฉียงลงด้านล่างแล้วมาอยู่เตรียมพร้อม (Guard)

Snap Open
- ใช้ฝ่ามือกระแทกแล้วมาอยู่เตรียมพร้อม (Guard)

Rapid Response Open
- หากมีการชักออกมาใช้งานแล้วยืดไม่สุด ไม่ล๊อค สามารถตีต่อได้เลย
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การใช้สเปรย์พริกไทย
1. สถานการณ์หรือขอบเขตการใช้
ระดั บ การใช้ กํ าลั งของตํ า รวจในการจับ กุ ม คนร้ า ย หรื อ ควบคุ ม สถานการณ์ นั้น ตํ า รวจต้ อ งใช้ เพื่ อ
การควบคุมเหตุการณ์ หรือเพื่อการจับกุมคนร้ายเท่าที่จําเป็น มิใช่ใช้เพื่อการลงโทษ ทําโทษ แก้แค้น หรือทําร้ายคน
หรือประชาชน โดยไม่มีเหตุอันสมควร
2. ขั้นตอนการใช้
ขั้นตอนที่ 1 ตํารวจที่แต่งเครื่องแบบ ให้พกซองพร้อมใส่กระป๋องบรรจุสเปรย์พ ริกไทย ไว้ในเข็มขั ด
ข้างเอวด้านมือที่ไม่ถนัด
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อพบเหตุจะใช้ ให้ตํารวจตะโกนให้คําสั่งบอกก่อน หรือ บอกว่า ถ้าไม่หยุด จะใช้สเปรย์
พริกไทย “หยุด ถ้าไม่หยุดจะใช้สเปรย์พริกไทย” พร้อมกับชูกระป๋องสเปรย์พริกไทยไปที่คนร้าย เพื่อบอกคนร้าย
และประชาชนข้างเคียงให้ทราบ
ขั้นตอนที่ 3 ให้ตํารวจผู้ฉีด ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดถือสเปรย์พริกไทย ห่างจากคนร้ายประมาณ 3 - 5 ฟุต
เหนี่ ยวไกกระป๋ องสเปรย์พริกไทยให้สุดเพื่ อฉีดประมาณครึ่งวินาที หรือ จนกว่าคนร้ายจะยอมจํานน (ควรฉีดโดย
เหนี่ยวไก แล้วฉีดครั้งที่ 2 หรือ 3 ในทันที ครั้งละครึ่งวินาที) โดยฉีดไปที่ตา ถ้าคนร้ายสวมแว่น ให้ฉีดที่หน้าผาก
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อผู้ถูกฉีดยอมแล้ว หรือล้มลง หรือหยุดวิวาททําร้าย ห้ ามฉีดใส่ซ้ํา ให้รีบจับกุม และ
ปฐมพยาบาลต่อไป
3. การปฐมพยาบาล หรือการปฏิบัติหลังการใช้
เมื่ อคนร้ายยอมให้ จับ ให้นําตั วคนร้ายมายั งที่ โล่ ง เพื่อให้ อ ากาศพั ดผ่ านให้ สเปรย์พ ริก ไทยบรรเทา
อาการแสบร้อนแก่คนร้าย แล้วให้คนร้ายใช้น้ําเย็นล้างหน้า 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 แบ่งขั้นตอนฝึก
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
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หัวข้อที่ 10 การป้องกันคนร้ายใช้อาวุธมีด
1. รายละเอียดของการฝึก
เมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจตกอยู่ในสถานการณ์ ที่คนร้ายมีอาวุธมีดเป็นอาวุธ มุ่งหวังที่ จะทําร้ายตํารวจ หรือ
เพื่อให้หลุดพ้นจากการจับกุม ในสถานการณ์เช่นนี้มีความเสี่ยงอันตรายและหากพลาดพลั้งถูกอาวุธมีดของคนร้าย
ในที่สําคัญของร่างกาย ก็อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ตํารวจต้องเรียนรู้และใช้ยุทธวิธีในการป้องกันตัวจากคนร้าย
ใช้อาวุธมีด ดังต่อไปนี้
1. กรณีคนร้ายใช้มือขวาถือมีดฟันเฉียงจากบนขวาลงมาล่างซ้าย
ขั้นตอนที่ 1 ก้าวเท้าซ้ายประชิดคนร้าย ใช้แขนซ้ายท่อนล่างรับแรงปะทะกับแขนซ้ายท่อนล่างของคนร้าย
(รูป 10.1)
ขั้นตอนที่ 2 ใช้แขนขวาท่อนล่างสอดใต้แขนขวาท่อนบนของคนร้าย แล้วผลักแขนคนร้ายไปทางด้านขวา
(รูป 10.2)
ขั้นตอนที่ 3 ใช้มือซ้ายจับที่หัวไหล่ มือขวาจับที่แขนขวาท่อนล่างของคนร้าย ก้าวเท้าขวามาด้านหน้า พร้อม
ออกแรงผลักคนร้ายอย่างแรง (รูป 10.3)

รูป 10.1

รูป 10.2

รูป 10.3

2. กรณีคนร้ายใช้มือขวาถือมีดฟันเฉียง จากบนซ้ายลงมาล่างขวา
ขั้นตอนที่ 1 ก้าวเท้าขวาประชิดคนร้ายพร้อมกับใช้แขนขวาท่อนล่างยกขึ้นรับแรงปะทะแขนท่อนล่างขวา
ของคนร้ายไว้ (รูป 10.4)
ขั้นตอนที่ 2 กดแขนขวาท่อนล่างของคนร้ายให้ต่ําลง พร้อมกับใช้มือซ้ายจับบริเวณหัวไหล่ขวาของคนร้าย
(รูป 10.5)
ขั้นตอนที่ 3 ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าออกแรงผลักคนร้ายอย่างแรง (รูป 10.6)
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รูป 10.4

รูป 10.5

รูป 10.6

3. กรณีคนร้ายใช้มือขวาถือมีด ฟันระดับเอว จากด้านขวาไปซ้าย
ขั้นตอนที่ 1 ก้าวเท้ าซ้ ายพร้อ มกั บใช้ แขนซ้ ายท่ อนล่ างรับแรงปะทะที่ แขนขวาท่ อนล่ างของคนร้าย (รู ป
10.7)
ขั้นตอนที่ 2 ใช้ส้นมือขวากระแทกที่ปลายคางของคนร้าย (รูป 10.8)
ขั้นตอนที่ 3 ก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าออกแรงผลักคนร้ายอย่างแรง (รูป 10.9)

รูป 10.7

รูป 10.8

รูป 10.9

4. กรณีคนร้ายใช้มือขวาถือมีด ฟันระดับเอว จากด้านซ้ายไปขวา
ขั้นตอนที่ 1 ก้าวเท้าขวาประชิดคนร้าย พร้อมกับใช้แขนขวาท่อนล่างรับแรงปะทะที่แขนขวาท่อนล่างของ
คนร้าย (รูป 10.10)
ขั้นตอนที่ 2 ใช้มือซ้าย ผลักดันคนร้ายตรงหัวไหล่ขวา (รูป 10.11)
ขั้นตอนที่ 3 ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าพร้อมออกแรงผลักคนร้ายอย่างแรง (รูป 10.12)
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รูป 10.10

รูป 10.11

รูป 10.12

5. กรณีคนร้ายใช้มือขวาถือมีดแทงตรงที่ลําตัวด้านหน้า
ขั้นตอนที่ 1 ชักเท้าขวาวาดมาทางด้านหลังเพื่อเบี่ยงตั วให้พ้น พร้อมกับใช้แขนซ้ายท่อนล่างปัดแขนของ
คนร้ายออกมาทางด้านขวา (รูป 10.13)
ขั้นตอนที่ 2 ใช้มือทั้งสองข้างผลักที่หัวไหล่ของคนร้าย (รูป 10.14)
ขั้นตอนที่ 3 ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าออกแรงผลักคนร้ายอย่างแรง (รูป 10.15)

รูป 10.13

รูป 10.14

รูป 10.15

6. กรณีคนร้ายใช้มือขวากํามีดจ้วงแทงจากบนลงล่าง
ขั้นตอนที่ 1 ก้ าวเท้ าซ้ายเข้ าหาคนร้ายพร้อมกั บยกแขนทั้ งสองข้างไขว้ขึ้นรับแรงปะทะแขนล่างขวาของ
คนร้ายไว้ พร้อมกับย่อตัวลง (รูป 10.16)
ขั้นตอนที่ 2 ใช้แขนขวาท่อนล่างปัดแขนของคนร้ายออกมาทางด้านข้างขวาของเจ้าหน้าที่แล้วใช้มือซ้ายจับ
ที่หัวไหล่ของคนร้าย (รูป 10.17)
ขั้นตอนที่ 3 ก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าพร้อมออกแรงผลักคนร้ายอย่างแรง (รูป 10.18)

47

รูป 10.16
รูป 10.17
รูป 10.18
ยุทธวิธีการป้ อ งกั นตั วกรณี ค นร้ ายใช้ อ าวุธมี ดดั งกล่ าวมาแล้ วข้ างต้ น เป็ นการป้ องกั นตั วในระยะประชิ ด
ในลักษณะจวนตัวเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์ในการต่อสู้เพื่อแย่งมีดจากคนร้าย เพราะในทางปฏิบัติแล้วเจ้าหน้าที่
ตํ า รวจไม่ มีค วามจํ า เป็ นที่ จะต้ อ งเข้ า ไปเสี่ ยง หากป้ อ งกั นการจู่ โจมจากคนร้ ายได้ แล้ ว ตํ า รวจหลบหนี อ อกห่ า ง
ก็ปลอดภัยแล้ว หรืออาจจะหาอาวุธอื่น เช่น กระบอง ท่อนไม้ ท่อนเหล็ก หรือสิ่งของอื่นคล้ายกัน ตีป้องกันตัวได้
โดยง่าย หรืออาจจะใช้อาวุธปืนขู่บังคับคนร้ายก็ได้ ตามแต่สถานการณ์และความรุนแรงที่เกิดขึ้น
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 แบ่งขั้นตอนฝึก
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
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หัวข้อที่ 11 การป้องกันคนร้ายแย่งปืนพกจากซองพกที่เอว
1. รายละเอียดของการฝึก
เจ้าหน้าที่ตํารวจจําเป็นต้องพกอาวุธปืนประจํากายอยู่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้ าที่ โดยตํารวจในเครื่องแบบ
จะพกอาวุธปืนไว้ในซองติดไว้กับเข็มขัดที่บริเวณเอวด้านขวา เนื่องจากถนัดขวาเป็นส่วนใหญ่ ในการปฏิบัติงานของ
เจ้ าหน้ าที่ ตํารวจไม่ว่าจะเป็ นการตรวจค้นผู้ต้องสงสัย การจู่โจมเข้าจับคนร้าย หรือแม้กระทั่ งการเดินตรวจตรา
ท่ามกลางประชาชน ในสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้เจ้าหน้าที่ตํารวจมีโอกาสที่จะเผลอ หรือไม่ทันระวังตัวและอาจ
ถูกแย่งปืนออกจากซองปืนได้ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งหากคนร้ายได้นําปืนนั้นกลับมาทําร้าย หรือฆ่าตํารวจ หรือนํา
ปืนไปก่อเหตุร้ายแรงอื่น ๆ คนร้ายสามารถเข้าแย่งปืนจากซองที่พกอยู่ที่เอวของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ทั้งจากด้านหน้า
ด้านหลัง และด้านข้าง ซึ่งมียุทธวิธีในการป้องกันการแย่งปืนจากด้านต่าง ๆ ดังนี้
ท่าที่ 1 เมื่อคนร้ายแย่งอาวุธปืนจากด้านหน้าหรือด้านข้าง
ขั้นตอนที่ 1 ทันทีที่รู้ตัว ตํารวจต้องรีบใช้มือทั้งสองกดทับลงไปบนมือของคนร้ายอย่างเร็วทันที เพื่อมิให้
คนร้ายดึงด้ามปื นออกไปจากซองได้ พร้อมกับย่อเข่าทั้งสองลงโดยยืนปักหลักให้เต็มฝ่าเท้าทั้งสองข้าง เพื่อให้ยืน
ได้มั่นคง และทําให้แขนและศอกของคนร้ายตึง (รูป 11.1)
ขั้นตอนที่ 2 ใช้เท้าซ้ายเป็นหลักให้มั่น พร้อมดึงเท้าขวามาด้านหลัง ให้แขนของคนร้ายตึง ใช้ศอกซ้าย
ตีเข้าไปที่แขนของคนร้าย แล้วสะบัดสะโพกหมุนไปทางด้านหลังอย่างแรงและเร็ว โดยสะบัดหมุนไปให้มากที่ สุด
เท่าที่จะทําได้ (รูป 11.2)
ขั้นตอนที่ 3 ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า พร้อมสะบัดสะโพกหมุนไปทางซ้ายอย่างแรงและเร็ว เพื่อให้คนร้าย
ปล่อยอาวุธปืนจากมือ (รูป 11.3)

รูป 11.1

รูป 11.2

รูป 11.3
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ท่าที่ 2 เมื่อคนร้ายแย่งอาวุธปืนจากด้านหลัง
ขั้นตอนที่ 1 เมื่อคนร้ายเข้าแย่งปืนจากด้านหลัง ตํารวจใช้มือทั้งสองข้างกดทับลงไปบนมือของคนร้าย
อย่างเร็วทันที เพื่อมิให้คนร้ายดึงด้ามปืนออกไปจากซองได้ พร้อมกับย่อเข่าทั้งสองลงโดยยืนปักหลักให้เต็มฝ่าเท้า
ทั้งสองข้าง เพื่อให้ยืนได้มั่นคง (รูป 11.4)
ขั้นตอนที่ 2 ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าแล้วสะบัดสะโพกหมุนไปทางด้านหน้าอย่างแรงและเร็ว โดยสะบัด
หมุนไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพื่อให้คนร้ายเสียหลัก (รูป 11.5)
ขั้นตอนที่ 3 ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้า สะบัดสะโพกหมุนตัวไปทางขวาอย่างแรงและเร็ว โดยใช้ศอกขวา
ตีไปที่แขนขวาของคนร้าย เพื่อให้คนร้ายปล่อยมือจากอาวุธปืน (รูป 11.6)

รูป 11.4

รูป 11.5

รูป 11.6

ยุทธวิธีการป้องกันคนร้ายแย่งอาวุธปืนจากซอง ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นการป้องกันตัวของเจ้าหน้าที่
ในระยะประชิด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจป้องกันการถูกแย่งอาวุธปืนจากซองได้แล้ว
อาจจะใช้อาวุธปืนหรืออาวุธอื่นที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความรุนแรงที่เกิดขึ้น สั่งบังคับคนร้ายก็ได้
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 หลักการพื้นฐาน
3.2 สาธิต/อธิบาย แบ่งขั้นตอนฝึก
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
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หัวข้อที่ 12 การป้องกันตัวเมื่อคนร้ายจี้ด้วยอาวุธปืน
1. รายละเอียดของการฝึก
การแก้ปัญหาเมื่อถูกคนร้ายจี้ด้วยอาวุธปืน คือ วิธีการที่เจ้าหน้าที่ตํารวจใช้ในการป้องกันตนเอง เมื่อถูก
คนร้ายจี้ หรือจะยิงด้วยอาวุธปืน ทั้งในระยะใกล้และระยะไกล
หลักพื้นฐานการแก้ปัญหาเมื่อถูกคนร้ายจี้ด้วยอาวุธปืน
1. วิธีการแก้ปัญหาเมื่ อถูกคนร้ายจี้ด้วยอาวุ ธปื นนี้ ให้ ใช้เฉพาะสถานการณ์ ที่จําเป็ นเท่ านั้ น เช่น เมื่อ ถู ก
คนร้ายจี้ หรือจะยิง ทั้งในระยะใกล้และระยะไกลและสถานการณ์ ขณะนั้น บ่งชี้ว่าในทันทีทันใดนั้น คนร้ายจะยิง
เจ้าหน้ าที่ที่ถูกจี้อย่างแน่นอน จึงให้ ใช้ยุทธวิธีนี้ แต่ถ้าหากสามารถต่ อรอง หรือยืดระยะเวลา หรือมีวิธีการแก้ ไข
ปัญหาวิธีอื่น ก็ให้ใช้วิธีการเจรจาต่อรองนั้นก่อน
2. ก่อนที่ ใช้ยุทธวิธีนี้ ควรพูดจาต่อรอง หรือถามคําถามเพื่อให้คนร้ายได้ใช้ความคิดและเป็นการทําลาย
สมาธิของคนร้ายในขณะที่จะลั่นไกปืน ซึ่งจะทําให้การตอบสนองต่อเหตุการณ์ของคนร้ายช้าลง และมีผลให้ตัดสินใจ
ลั่นไกปืนช้าลงตามไปด้วย
3. ในการฝึกปฏิบัติ หากมีการใช้อาวุธปืนจริง ก่อนฝึกให้ตรวจอาวุธปืนเช่นเดียวกับการฝึกป้องกันคนร้าย
แย่งอาวุธปืน
ยุทธวิธีตํารวจในการแก้ปัญหาเมื่อถูกคนร้ายจี้ด้วยอาวุธปืน
ท่าที่ 1 คนร้ายใช้อาวุธปืนจี้ด้านหน้าในระยะประชิดตัวในระดับเอวหรือหน้าอก
ขั้นตอนที่ 1 เมื่อถูกคนร้ายจี้ด้วยอาวุธปืนทางด้านหน้า ไม่ว่าจะอยู่ในระดับเอวหรือหน้าอก โดยใช้
มือเดียวหรือสองมือก็ตาม ให้ตํารวจยกมือขึ้นในลักษณะยอมแพ้อยู่ระดับที่ใกล้เคียงกับแนวปืน ยืนแยกเท้าห่างกัน
ในระยะหัวไหล่ ย่อเข่าเล็กน้อย (รูป 12.1)
ขั้นตอนที่ 2 ใช้มือซ้ายตบจับที่โครงปืนด้านบน ดันปากกระบอกปืนเฉียงออกแนวลําตัว พร้อมกับ
ถอยเท้าขวามาด้านหลัง เพื่อให้พ้นวิถีกระสุน แขนเหยียดตึงกดให้แนวลํากล้องปืนลงพื้น (12.2)
ขั้นตอนที่ 3 ใช้มือขวาตบจับใต้ลํากล้องปืน บิดให้ลํากล้องปืนเข้าหาคนร้าย (12.3)
ขั้นตอนที่ 4 บังคับลํากล้องปืนให้ผ่านตัวคนร้ายมาทางด้านซ้ายของตํารวจ ก้าวเท้าซ้ายถอยมา
ด้านหลัง แล้วปลดปืนจากมือคนร้าย พร้อมกับถอยหลังออกให้ห่างจากคนร้าย ชักอาวุธปืนประจํากายออกมาจาก
ซอง ออกคําสั่งให้คนร้ายนอนคว่ําหน้าลงพื้น (รูป 12.4)
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รูป 12.1

รูป 12.2

รูป 12.3

หมายเหตุ
สายตาของตํารวจต้องจับจ้องที่คนร้าย
ห้ามจับจ้องที่อาวุธปืน

รูป 12.4
ท่าที่ 2 คนร้ายใช้อาวุธปืนจี้ด้านหน้าในระยะประชิดตัวในระดับศีรษะ
ขั้นตอนที่ 1 เมื่อถูกคนร้ายจี้ด้วยอาวุธปืนทางด้านหน้า ในระดับศีรษะ โดยใช้มือเดียวหรือสองมือ
ก็ตาม ให้ ตํารวจยกมื อขึ้นในลัก ษณะยอมแพ้ อยู่ในระดับใกล้ เคียงกั บแนวปื น ยื นแยกเท้าห่ างกันในระยะหั วไหล่
ย่อเข่าเล็กน้อย (รูป 12.5)
ขั้นตอนที่ 2 ย่อตัวลง พร้อมกับใช้มือทั้ งสองข้างจับที่ตัวปืน โดยให้มือซ้ายจับที่ท้ายปื นเพื่ อมิให้
คนร้ายดึ งปื นถอยกลับไปได้ หงายมื อ ขวาจั บใต้ แนวลํ ากล้ องปื น ดันปากกระบอกปื นชี้ ไปทางด้ านบนแล้วบิ ดให้
ลํากล้องหันไปทางขวา แขนเหยียดตึง (รูป 12.6)

รูป 12.5

รูป 12.6

รูป 12.7
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ขั้นตอนที่ 3 ใช้ มือ ซ้ายกดส่วนท้ า ยของปื นลง
มื อ ขวาผลั ก ลํ ากล้ อ งปื น ผ่ า นหน้ า คนร้ า ย ก้ า วเท้ า ซ้ า ย
ถอยมาด้ า นหลั ง แล้ ว ปลดปื น ออกจากมื อ คนร้ า ย
พร้ อ มกั บ ถอยหลั ง ออกให้ ห่า งจากคนร้ าย ชั ก อาวุ ธปื น
ประจํากายออกมาจากซอง ออกคําสั่งให้คนร้ายนอนคว่ํา
หน้าลงพื้น (รูป 12.7 – 12.8)

รูป 12.8

ท่าที่ 3 คนร้ายใช้อาวุธปืนจี้ทางด้านหลังในระดับเอว หน้าอก หรือศีรษะ
ขั้ น ตอนที่ 1 พยายามตรวจสอบว่ าคนร้ า ยใช้ ปืน จี้อ ยู่ ในระดั บใด อาจจะสั ง เกตจากกระจกเงา
ที่สะท้อนภาพมา (ถ้ามี) หรือพยายามถอยหลังไปให้รู้ว่ากระบอกปืนสัมผัสอยู่ที่ใด หรือการชําเลืองดูด้านหลังเมื่อถูก
คนร้ายจี้ด้วยอาวุธปืนทางด้านหลัง ด้วยมือเดียวหรือสองมือ ให้ตํารวจยกมือขึ้นในลักษณะยอมแพ้ และให้อยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกับแนวปืน ยืนแยกเท้าห่างกันในระยะหัวไหล่ ย่อเข่าเล็กน้อย (รูป 12.9)
ขั้นตอนที่ 2 ใช้เท้ าขวาเป็ นหลั กและจุดหมุน เบี่ยงตั วหั นกลับหลังโดยการสืบเท้ าซ้ายเข้าหาตั ว
คนร้าย พร้อมกับใช้ท่อนแขนขวาปัดท่อนแขนของคนร้าย เพื่ อให้พ้นจากแนววิถีกระสุน ใช้มือซ้ายจับที่โครงปื น
ด้านบนให้แน่น แขนเหยียดตึง หงายมือขวาจับโครงปืนด้านล่าง ให้ลํากล้องปืนชี้ลงพื้น (รูป 12.10)
ขั้นตอนที่ 3 ก้าวเท้าซ้ายถอยมาด้านหลัง พร้อมบังคับลํากล้องปืนให้ผ่านตัวคนร้ายมาทางด้านซ้าย
ของตํ ารวจ แล้ วปลดปื นออกจากมื อ คนร้าย พร้อ มกั บถอยหลั งออกให้ ห่างจากคนร้ าย ชั กอาวุ ธปื นประจํ ากาย
ออกมาจากซอง ออกคําสั่งให้คนร้ายนอนคว่ําหน้าลงพื้น (รูป 12.11)

รูป 12.9

รูป 12.10

รูป 12.11
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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 หลักการพื้นฐาน
3.2 สาธิต/อธิบาย แบ่งขั้นตอนฝึก
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
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รายชื่อคณะผู้จัดทําคู่มือยุทธวิธีตํารวจ
หัวข้อ ความปลอดภัยและการรอดพ้นอันตรายของเจ้าหน้าที่
(Officer Safety and Survival (O.S.S.))
1.

พ.ต.ท.ธีระยุทธ

นันตา

รอง ผกก.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.

2.

พ.ต.ท.สุรัตน์

วันทะมาตร

สวป.สภ.เมือง จว.ขอนแก่น

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

เดชสิทธิ์นัจกร รอง ผกก.ปค.ศฝร.ภ.7

6.

พ.ต.ท.ชินณพัฒน์

โรจนะอุทัยกุล รอง ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.9

7.

พ.ต.ท.จําลอง

กํามะหยี่

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

ญาติโพธิ์

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

เพ็ญพันธุ์

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

56

57

คู่มือ ยุทธวิธีตํารวจ
หัวข้อ การเข้าตรวจค้นและการปฏิบัติการในอาคาร
(Building Entry & Close Quarter Battle (C.Q.B.))
เป้าหมาย
เพื่ อจูงใจและเสริมสร้างทั กษะ การเข้าตรวจค้ นห้อง ทางเดิ น (ภายในอาคาร) ได้อย่างปลอดภั ย และ
มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ทางยุทธวิธีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปลอดภัย และภารกิจสําเร็จตามวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ จุดมุ่งหมาย หลักการพื้นฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
การตรวจค้น และการปฏิบัติในอาคาร
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ และเข้าใจการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี และการใช้ทัศนสัญญาณ
3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้วิธีการเปิดมุมมอง การพิจารณาประตู และสามารถนําไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่ อให้ ผู้เรี ยนรู้แ ละปฏิ บัติตามขั้ น ตอนการเข้ า ตรวจค้ นอาคารของเจ้า หน้ าที่ 2 นาย และมากกว่ า
2 นาย ได้ถูกต้อง
5. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และปฏิบัติตามขั้นตอน การเข้าตรวจค้นลิฟต์และการขึ้นลงบันได
6. เพื่อให้ผู้เรียนรู้วิธีการใช้โล่และการเคลื่อนที่แบบ Heavy Head
7. เพื่อให้ผู้เรียนนําหลักการปฏิบัติทางยุทธวิธีมาปรับใช้ในการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
8. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และปฏิบัติตาม หลักการ วิธีการ การเข้าเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยคุกคามขั้นสูง Heavy Head
ทีมสี่คน ได้ถูกต้อง
Instructor Note:
- ให้ครูฝึกสอบถามนักเรียนทุกคนต่อความเข้าใจเป้าหมาย วัตถุประสงค์
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน
1. Power Point/ไวท์บอร์ด
2. อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี /เข็มขัดยุทธวิธี/Red Gun
3. ห้องจําลอง
4. อาคารสูงที่มีลิฟต์และทางขึ้นลงบันได
5. โล่
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หมายเหตุ
อุปกรณ์การฝึก Red Gun เป็นปืนยางสีแดง เหมาะสําหรับการใช้ฝึก เนื่องจากมีน้ําหนักใกล้เคียงกับอาวุธ
ปืนจริง และไม่เสียหายง่ายเมื่อตกกระแทก ถ้าหน่วยฝึกใดไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวอาจใช้ปืนพลาสติกแทนก็ได้
หัวข้อการฝึกอบรม
1. ความหมาย หลักการพื้นฐาน หัวข้อที่จะต้องเรียนรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
2. การใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี และการใช้ทัศนสัญญาณ
3. การเปิดมุมมอง และหลักการพิจารณาประตู
4. การเข้าค้นห้องแบบเจ้าหน้าที่ 2 นาย และมากกว่า 2 นาย
5. เทคนิคการเคลียร์ลิฟต์และการขึ้นลงบันได
6. เทคนิคการใช้โล่และการเคลื่อนที่แบบ Heavy Head
7. การตรวจค้นจับกุมตามหมาย
8. การเข้าเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยคุกคามขั้นสูง Heavy Head
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หัวข้อที่ 1 ความหมาย หลักการพื้นฐาน หัวข้อที่จะต้องเรียนรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
1. รายละเอียดของการฝึก
ความหมาย หลักการพื้นฐาน หัวข้อที่จะต้องเรียนรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
2. อุปกรณ์การฝึก
Power point/ไวท์บอร์ด
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 แนะแนวการเรียนการสอนและการวัดผล บอกวัตถุประสงค์
3.2 อธิบายและยกกรณีตัวอย่าง บอกจุดมุ่งหมาย ความหมาย หลักพื้นฐาน อํานาจหน้าที่กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนสามารถซักถามและตอบคําถามได้
5.3 ทบทวนความเข้าใจและซักถามปัญหา
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หัวข้อที่ 2 การใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี และการใช้ทัศนสัญญาณ
1. รายละเอียดของการฝึก
1. การใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี
เป็นรูปแบบการฝึกเพื่อใช้ในการตรวจค้นภายในอาคารโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่
ในชุดปฏิบัติการ เมื่อมีการเคลื่อนที่ในทิศทางต่าง ๆ
1.1 ท่าเตรียมใช้ปืน เป็นการถือปืนพร้อมใช้โดยถือปืนด้านหน้าสองมือระดับเข็มขัด ปากกระบอกเฉียงลงพื้น

ท่าเตรียมใช้ปืน

ท่าเตรียมใช้ปืน

1.2 ท่าพักปืน เป็นการจับปืนด้วยมือถนัด ดึงปืนไว้ชิดลําตัวที่ระดับหน้าอก ข้อศอกชิดลําตัวทั้งสองข้าง
หักข้อมือที่ถือปืนลง โดยแบนปืนวางไว้หลังมือที่ไม่ถนัด ปากกระบอกเฉียงลงพื้นด้านข้าง

ท่าพักปืน

ท่าพักปืน

1.3 ท่าใช้ปืน เป็นท่าตรวจการและควบคุมพื้นที่โดยพุ่งปืนไปด้านหน้า ปากกระบอกปืน ชี้ไปที่เป้าหมาย
ศูนย์ปืนอยู่ระดับคางและมองด้วยตาทั้งสองข้าง
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ท่าใช้ปืน
ท่าใช้ปืน
1.4 ท่าดึงปืน เป็นการถือปืน จับปืนสองมือ ดึงปืนชิดลําตัวระดับหน้าอก ศอกแนบลําตัวทั้งสองข้าง โดยปืน
ชี้ไปยังเป้าหมาย

ท่าดึงปืนชิดตัว

ท่าดึงปืนชิดตัว

2. อุปกรณ์การฝึก
เข็มขัดยุทธวิธี/Red Gun/ไวท์บอร์ด
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐาน
3.2 ให้ชมกรณีสาธิต/อธิบาย การใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธีและการแสดงทัศนสัญญาณ
3.3 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
5.3 สอบถามความสําคัญของการใช้ทัศนสัญญาณและการใช้ปืนทางยุทธวิธี
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หัวข้อที่ 3 การเปิดมุมมอง และหลักการพิจารณาประตู
1. รายละเอียดของการฝึก
1. การเปิดมุมมองโดยการแบ่งพื้นที่เป็นส่วน ๆ (slice the pie) การแอบดูเร็ว (quick peek)
1.1 พื้นที่เสี่ยงอันตราย
พื้นที่เสี่ยงอันตราย คือ พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการถูกยิง เช่น

พืน ทีอ ัน ตราย

(1) ที่เปิดโล่ง
(2) ประตูทางเข้า
(3) ทางเดินภายในอาคาร
(4) หน้าต่าง (ช่องบนกําแพงหรือประตู)
(5) ปล่องบันได
หลักปฏิบัติ
(1) หลีกเลี่ยงการหยุดชะงักหรือรีรอในพื้นที่อันตราย
(2) เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่อันตรายอย่างรวดเร็วแต่ราบรื่น
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1.2 การแบ่งพื้นที่เป็นส่วน ๆ (Slice the Pie)

ภาพแสดงการทํา Slice the pie
(1) การตรวจค้นตามมุม
(2) หากชักอาวุธออกมาแล้ว ให้เล็งไปที่ภัยคุกคาม
(3) สถานการณ์จะเป็นตัวกําหนดความเร็วในการตรวจค้น
(4) ขยายระยะห่างจากจุดปลายสุดหรือมุมให้มากที่สุด
(5) ควรใช้สายตาตรวจดูจากบนลงล่าง จากใกล้ไปหาไกล
ข้อพิจารณาทางยุทธวิธี
(1) อย่าใช้ศูนย์เล็งของปืน การหลับตาลงหนึ่งข้างจะลดทัศนวิสัยลง 50%
(2) เบี่ยงตัวและอาวุธของท่าน เพื่อให้ตัวท่านกลายเป็นเป้าเล็ก ๆ
(3) แทนที่จะถือปืนไว้ในระดับตา ซึ่งจะทําให้บังพื้นที่ตรวจการ ให้ถือปืนอยู่ในระดับคาง เพื่อเปิดทัศนวิสัยการ
ตรวจการให้กว้างไว้
(4) นําการตรวจค้นด้วยปากกระบอกปืนและสายตา
(5) สายตา มองไปในทิศทางใด ก็ให้เล็งปากกระบอกปืนไปในทิศทางนั้นเสมอ
(6) หลีกเลี่ยงการทําตัวเองให้เป็นที่สนใจ ให้ใช้อาวุธนําหน้าเสมอ
(7) มองหาสิ่งบ่งชี้ถึงเป้าหมาย
(8) เสียง กลิ่น และเงา
(9) รองเท้า หรือ อวัยวะใด ๆ
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1.3 การแอบดูโดยเร็ว (Quick Peek)
การแอบดู โดยเร็ว (Quick Peek) คื อ การตรวจสอบโดยการเข้ าตรวจการณ์ ด้วยความรวดเร็ ว โดยที่
คนร้ายไม่รู้ตัว หรือไม่ได้ตั้งตัว เพื่อให้ทราบถึงภัยคุกคามที่อยู่ในมุมที่เป็นปัญหา
(1) ใช้สําหรับการระบุภัยคุกคามต่างๆ และในการเคลียร์มุมที่เป็นปัญหา
(2) การตรวจดูอย่างรวดเร็วด้วยสายตา (เปรียบเทียบกับการถ่ายภาพอย่างรวดเร็ว) ไม่ใช่การตรวจดูอย่าง
ละเอียด (เปรียบเทียบกับภาพยนตร์)
(3) จํากัดเวลาที่จะต้องอยู่ในกรวยแห่งความตาย
(4) ต้องระวัง อย่าเผยตัวมากเกินไป
(5) ความต่อเนื่อง รวดเร็ว และราบรื่น
(6) การลงมือก่อน มักมีชัยเหนือการโต้ตอบรับมือเสมอ
(7) บุคคลที่ไม่ผ่านการฝึกฝน สามารถยกปืนที่อยู่ข้างลําตัวขึ้นยิงได้ภายใน 0.43 วินาที
(8) เวลาในการตอบโต้ (อย่างน้อยที่สุด) -0.5 ถึง 1.5 วินาที
1.4 การเผยตัวอย่างจํากัด (ให้น้อยที่สุด) (Limited Exposure)
(1) การใช้ที่กําบังอย่างเหมาะสม Proper use of cover
(2) ยิงจากรอบ ๆ ที่กําบัง ไม่ใช่จากเหนือที่กําบัง
(3) อยู่นอกที่กําบัง อย่าถูกดูดเข้าไปในที่กําบัง
(4) อย่าสละที่กําบัง เพื่อให้ยิงได้ถนัด
1.5 หลักการว่าด้วยการลดขนาดและการขยายขนาด
(1) การลดขนาด การเผยร่างกายของท่านต่อผู้ที่เป็นภัยคุกคามให้น้อยที่สุด โดยใช้ที่กําบัง หรือ การย่อตัว
ลดเป้าหมาย
(2) การขยายขนาด รักษาระยะห่างจากภัยคุกคามให้อยู่ในระยะปลอดภัย
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1.6 แสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ
(1) ควบคุมผู้ต้องหา โดยใช้การออกคําสั่งที่ชัดเจนและกระชับ
(2) หลีกเลี่ยงการใช้คําว่า ขวา ซ้าย แรง ๆ หรือ ค่อย ๆ เช่น ค่อย ๆ หมอบลง แต่ให้ระบุ ให้ชัดเจน เช่น
คุกเข่าลง หมอบลง กางแขนออก แยกขาออก หงายฝ่ามือขึ้น ฯลฯ
- ออกคําสั่งให้ เจ้าหน้าที่มองเห็นมือสองข้าง
- ออกคําสั่งให้ “ขยับ/เดินออกมาในพื้นที่ ที่สามารถมองเห็น”
คอยเฝ้าระวัง/ควบคุมมือทั้งสองข้างของผู้ต้องหาไว้เสมอ!
1.7 การควบคุมตัวผู้ต้องหา
(1) เคลื่อนย้ายผู้ต้องหาไปในบริเวณที่เจ้าหน้าที่สามารถคงการมองเห็นไว้ได้
(2) ยิ่งภัยคุกคามมีสูงเท่าใด ยิ่งต้องให้ผู้ต้องหาอยู่ต่ําลงไปมากเท่านั้น ทําให้ภัยที่คุกคามนั้น ราบลงไปกับพื้น
(3) สภาพแวดล้อมจะเป็นตัวกําหนดว่าเจ้าหน้าที่ควรจะเคลื่อนย้ายผู้ต้องหาไปที่ใด
(4) เจ้าหน้าที่จะต้องเคลื่อนย้ายผู้ต้องหา อย่าปล่อยให้ผู้ต้องหาเป็นฝ่ายเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่
2. อุปกรณ์การฝึก
ห้องจําลอง/ไวท์บอร์ด/เข็มขัดยุทธวิธี/Red Gun
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐาน
3.2 สาธิต/อธิบาย แบ่งขั้นตอนฝึก การเปิดมุมมองโดยการแบ่งพื้นที่เป็นส่วน ๆ และการแอบดูเร็ว
3.3 การพิจารณาประตู
3.4 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
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หัวข้อที่ 4 การเข้าค้นห้องแบบเจ้าหน้าที่ 2 นาย และมากกว่า 2 นาย
1. รายละเอียดของการฝึก
1. การเข้าตรวจค้นอาคารของเจ้าหน้าที่ 2 นายและมากกว่า 2 นาย
1.1 หลักการพิจารณาประตูทางเข้า
กรณีประตูเปิด

ประตูปิด

อันตรายมากกว่า (หากไม่มองไม่รู้เมื่อมีคนออกมา, อันตรายน้อยกว่า (รู้เมื่อมีคนออกมา, จะมีเสียงเมื่อเปิด
จะไม่มีเสียง)

ประตู)

เข้าเคลียร์ก่อน

เข้าเคลียร์ที่หลัง

เคลื่อนที่ผ่านต้องมีการตรวจการ (slice the pie)

เคลื่อนที่ผ่านต้องควบคุมไว้ตลอดเวลา (เอาปืนจ่อ), ระวัง
สังเกตเรื่องอื่น ๆ ด้วย (เสียง แสง เงาฯลฯ)

(1) กรณีประตูเปิด
การเข้ามี 3 แบบดังนี้
(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
- เจ้าหน้าที่อยู่ใกล้ลูกบิดเป็นผู้เปิด
- Slice the pie เพื่อตรวจสอบ (จะทําหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่สถานการณ์ หรือ หัวหน้าชุด)
(1.2) ประตูเปิดออก
- ประตูเปิดออกด้านไหน ให้เจ้าหน้าที่ด้านนั้นเป็นผู้เปิด
- Slice the pie เพื่อตรวจสอบ (จะทําหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่สถานการณ์ หรือ หัวหน้าชุด)
(2) การเคลื่อนที่แบบสองคน
(2.1) การสื่อสารคือหัวใจ
(2.2) ด้วยคําพูด หรือ ด้วยท่าทางหรือสัญญาณ (ที่ไม่ใช่คําพูด)
(2.3) เน้นการใช้อาวุธปืน โดยแนวปืนให้ปลอดภัย
(2.4) ไว้ใจในคู่หูของท่าน
(2.5) จํากฎของแสงเลเซอร์ (laser rule) ไว้
จินตนาการว่า....
- มีลําแสงเลเซอร์ออกจากปากกระบอกปืนของท่านอยู่ตลอดเวลา
- เลเซอร์จะทําลายทุกสิ่งที่ลําแสงสัมผัส
- เลเซอร์จากกระบอกปืนของท่านกําลังเล็งไปที่ไหน
(2.6) ยังสามารถใช้ทั้งสามเทคนิคในการเคลื่อนที่ของทีมได้อยู่
(2.7) การเคลื่อนแบบพลวัต (ไม่หยุดนิ่ง)
(2.8) ใช้ เทคนิ ค การทํ า Slice the pie การทํ า Quick peek การเผยตั ว อย่ า งจํ า กั ด (Limited
Exposure) เป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ปลอดภัยขึ้น ก่อนเข้าตรวจค้นภายในห้อง
เจ้าหน้าที่หมายเลขหนึ่งนําหน้า
เจ้าหน้าที่หมายเลขสองไปยังทิศทางตรงข้ามโดยต่อเนื่องกัน
เจ้าหน้าที่แต่ละนายเฝ้าระวังพื้นที่รับผิดชอบของตน
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1

2

แบบหน้ากระดาน

1

2

แบบมุมห้อง
(2.9) เคลียร์พื้นที่รับผิดชอบส่วนของท่านแม้ว่าเพื่อนของท่านจะเผชิญกับภัยที่คุกคามก็ตาม ต้องทํา
ให้ผู้ต้องหาอยู่ในสถานะที่ “ไม่มีทางชนะ”
(2.10) ไม่ปล่อยให้ผู้ต้องหามีเวลาได้คิดหรือโต้ตอบ
(2.11) ให้ใช้หลักการลงมือกับการโต้ตอบ ให้เป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง
(2.12) เข้าไปให้ลึกเพียงเท่าที่จําเป็นสําหรับการเคลียร์ห้องเท่านั้น
(2.13) ที่จําเป็นอย่างที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต้องเข้าสู่ห้องพร้อม ๆ กันจริง ๆ โดยไม่มีช่องว่างระหว่างตัว
เจ้าหน้าที่ทั้งสอง หรือมีน้อยที่สุด
(2.14) ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถคอยคุ้มกัน ส่วนของร่างกายของคู่หูที่หันไปทางพื้นที่อันตรายได้
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(3) สิ่งสําคัญที่ควรตระหนัก
(3.1) การสื่อสารทางวาจาของเจ้าหน้าที่
(3.2) เทคนิคการเข้าสู่ห้อง
(3.3) ก่อนเข้าประตู คนแรกยืนห่างจากขอบประตูประมาณ 1 ฟุต คนต่อไปเรียงเป็นแถวตอน
(3.4) ไว้ใจคู่หูของท่าน
(3.5) วินัยในการใช้อาวุธ (นิ้วไม่เข้าโกร่งไกปืน, แนวปืนไม่หันหาเพื่อน)
(3.6) เจ้าหน้าที่หมายเลขสองจะต้องตามติดคู่หูเข้าไปในห้อง (แทบจะขี่หลังเข้าไป)
ระหว่างที่ตรวจค้นภายในห้อง เจ้าหน้าที่ทั้งสองนายจะคงอยู่ในตําแหน่งที่คู่ขนานกันโดยตลอด โดยให้
ระวังการยิงใส่กันเองไว้เสมอ
มองกวาดสายตาภายในห้องอย่างรวดเร็ว แล้วรีบตรวจค้นมุมห้อง (hard corner) ที่ตัวเองรับผิดชอบ
ที่ยังมองไม่เห็นแล้วจึงตรวจค้นภายในห้องไปจนสุดห้อง

รูปแสดงการตรวจค้นห้องแบบเจ้าหน้าที่ 2 นาย
ข้อคิดเตือนใจ
การเข้ า ตรวจค้ น อาคารโดยใช้ เจ้า หน้ า ที่ 2 นาย ไม่ ได้ มี รูป แบบที่ ต ายตั ว ขึ้ น อยู่ กับ สภาพของ
สิ่งปลูกสร้าง แต่การเข้าตรวจค้นแต่ละครั้งจะต้องมีความระมัดระวังอย่างสูงอยู่ตลอดเวลา ที่สําคัญคือไม่ประมาท
คิดในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจะต้องเลวร้ายที่สุดไว้ก่อน เพื่อจะได้มีการระวังป้องกันที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
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. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
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หัวข้อที่ 5 เทคนิคการเคลียร์ลิฟต์และการขึ้นลงบันได
1. รายละเอียดของการฝึก
1. เทคนิคการเคลียร์ลิฟต์
1.1 เจ้าหน้าที่ไม่ควรยืนตรงหน้าประตูลิฟต์ ควรยืนด้านข้างใดข้างหนึ่ง
1.2 ถ้าลิฟต์เปิดด้านเดียวจากด้านข้าง ประตูลิฟต์เปิดไปทางด้านไหนให้ไปเตรียมพร้อมทางด้านนั้น
1.3 ถ้าประตูลิฟต์เปิดจากตรงกลาง ให้ไปเตรียมพร้อมทางด้านข้างใดข้างหนึ่ง (ป้องกันการยิงกันเอง cross fire)
1.4 เมื่อลิฟต์เปิดควรมีการ Slice the pie ก่อนเข้าลิฟต์
1.5 เมื่อเข้าลิฟต์แล้วอย่าลืมดูด้านบนเพดานของลิฟต์

รูปการตรวจค้นลิฟต์
2. เทคนิคการขึ้นลงบันได
2.1 การขึ้นลงบันไดโดยเจ้าหน้าที่ 2 นาย
การปฏิ บัติการโดยใช้เจ้าหน้ าที่ 2 นาย ให้ สลับกั นทํ า Slice the pie เปิดมุ มแล้ วหยุ ดควบคุมพื้ นที่
เป็นระยะขึ้นลง จนกว่าจะถึงพื้นที่เป้าหมาย
2.2 การขึ้นลงบันไดโดยเจ้าหน้าที่ มากกว่า 2 นาย
การปฏิ บั ติ ก ารโดยใช้ เจ้ า หน้ า ที่ ม ากกว่ า 2 นาย ให้ ทํ า Slice the pie เปิ ด มุ ม ที ล ะคน แล้ ว หยุ ด
ควบคุมพื้นที่เป็นระยะ เช่นเดียวกับแบบใช้เจ้าหน้าที่ 2 นาย แต่ลําดับการเปิดมุมเป็นดังนี้
เมื่อคนแรกทํา Slice the pie แล้วหยุดควบคุ มพื้ นที่ ให้ ค นที่ อยู่ตําแหน่งสุดท้ ายของชุ ดปฏิบัติก าร
ทํา Slice the pie ต่อเนื่องจากคนแรกแล้ววนไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงพื้นที่เป้าหมาย ดังแผนภาพ
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รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

3. การเดินผ่านทางเดินในอาคาร
ให้เจ้าหน้าที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกัน โดยเดินไหล่ชิดกันไปด้านหน้าและเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหันหน้ากลับไปตรวจ
การด้านหลังเป็นครั้งคราว
หากทางเดินคับแคบ ให้เดินลักษณะซ้อนกัน
กรณีที่ต้องเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่อันตรายให้เจ้าหน้าที่ด้านนั้นเป็นผู้ระวังป้องกัน
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รูปที่ 1 คู่ตรวจปกติ

รูปที่ 3 กรณีทางเดินคับแคบ

รูปที่ 2 คู่ตรวจระวังด้านขวา

รูปที่ 4 กรณีระวังด้านหลัง

2. อุปกรณ์การฝึก
อาคารสูงที่มีลิฟต์และทางขึ้นลงบันได/Red Gun/เข็มขัดยุทธวิธี
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐาน
3.2 สาธิต/อธิบาย การเข้าตรวจค้นลิฟต์
3.3 สาธิต/อธิบาย การขึ้นลงบันได
3.4 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
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หัวข้อที่ 6 เทคนิคการใช้โล่และการเคลื่อนที่แบบ Heavy Head
1. รายละเอียดของการฝึก
1. เทคนิคการใช้โล่กันกระสุน
1.1 โล่กันกระสุน
(1) ให้นักเรียนทําความคุ้นเคยกับโล่ฯ
ด้านหน้า ด้านหลัง ช่องมอง มือจับ สวิทช์ปิด - เปิด battery pack
(2) ศักยภาพของโล่
ระดั บ IIIA- จะหยุ ดยั้ งกระสุ น ปื น พกได้ ถึง ขนาด 44 magnum semi-jacketed hollow point
(240 G) ได้
(3) ไม่สามารถหยุดยั้งกระสุนของปืนลูกซองได้

ท่าเตรียมพร้อม
ท่าต่อสู้/ประจัญบาน
ท่าต่อสู้ประชิดตัว
1.2 ข้อดีของโล่กันกระสุน
(1) ให้ที่กําบัง
(2) ปกป้องร่างกายส่วนที่สําคัญๆ
(3) ปกป้องจากการได้รับบาดเจ็บจากของไม่มีคม ไม่เจาะทะลุ การถูกกระทบกระแทก/แผลฟกช้ํา
(4) อาจใช้ในการผลักดันผู้ต้องหาออกจากทางเข้า
1.3 ข้อเสียของโล่กันกระสุน น้ําหนัก (22 ปอนด์)
(1) ลดความสามารถในการมองเห็น
(2) อาจดูไม่คล่องแคล่วเท่าที่ควร เมื่อใช้ร่วมกับปืนพก
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1.4 การเคลื่อนที่พร้อมโล่กันกระสุน
(1) ย่อเข่าทั้งสองข้างลงเล็กน้อย
(2) ตั้งโล่ขึ้น ถือให้แนบกับศีรษะ
(3) ชักอาวุธออกมา โดยให้อยู่ในระดับเดียวกับสายตา
(4) หลีกเลี่ยงการลากหรือการเลื่อนไถลเท้าทั้งสองข้าง ให้เดินตามปกติ
1.5 การทํา Quick Peek โดยใช้โล่กันกระสุน
(1) เอียงตัวเข้าหาประตู/ทางเข้า
(2) มองผ่านขอบของช่องสําหรับมอง
(3) ให้เท้าและขาทั้งสองข้างอยู่หลังกรอบประตู

ตําแหน่งของโล่กันกระสุน แอบดูโดยเร็ว
1.6 โล่กันกระสุน กับการแก้ปัญหาปืนขัดลํากล้อง
(1) ให้กระแทกแมกกาซีนเบา ๆ กับขอบของโล่
(2) อัดสไลด์ของปืนเข้าไปกับกรอบของโล่ (โดยใช้ศูนย์หลังหรือช่องคัดปลอกกระสุน)
(3) บรรจุกระสุนใหม่
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1.7 การเคลื่อนที่เมื่อถือโล่กันกระสุน เมื่อ ขึ้น และ ลงบันได
(1) ก้าวทีละขั้น (ให้เท้าทั้งสองข้างเหยียบที่ขั้นบันไดแต่ละขั้น)
(2) อย่าก้มมองเท้า
(3) ตั้งโล่ให้สูง เพื่อปกป้องศีรษะ
(4) รวบรวมสมาธิอยู่ที่ภัยที่คุกคาม/บริเวณที่มีภัย
(5) ทีมคอยระวังคุ้มกันให้ทั้ง 360 องศา
(6) วางตําแหน่งเจ้าหน้าที่คุ้มกันไว้หนึ่งนาย
1.8 การเคลื่อนที่ของทีมพร้อมโล่กันกระสุน
(1) ให้คนหน้าสุดเป็นคนถือโล่
(2) ใช้โล่ปกป้องแถวจากกระสุนปืน
(3) ความสามารถในการเคลื่อนที่ต้องรวดเร็ว และคงรูปแถวให้ดี
(4) หากมีภัยคุกคาม ให้คนถือโล่เคลื่อนที่เข้าหาภัยคุกคามเป็นคนแรก

2. อุปกรณ์การฝึก
โล่/Red Gun/เข็มขัดยุทธวิธี/ห้องจําลอง
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐาน
3.2 อธิบาย/สาธิตการใช้โล่ทางยุทธวิธีและรูปแบบการเคลื่อนที่แบบ Heavy Head
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม – ปลูกฝัง
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4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
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หัวข้อที่ 7 การตรวจค้นจับกุมตามหมาย
1. รายละเอียดของการฝึก
1. การตรวจค้น จับกุมตามหมายในเคหสถาน
นําวิธีการปฏิบัติ จากการเข้าอาคารมากกว่าสองนายมาใช้ เป็นลักษณะของการจัดชุดปฏิบัติการเข้าตรวจค้น
ห้องหรืออาคาร ที่เป็นเป้าหมายชัดเจน ที่สามารถเข้าตรวจค้นได้ตามกฎหมาย ซึ่งการจัดชุดปฏิบัติการมีจํานวน
ไม่แน่นอนไม่ตายตัวโดยอาจจะมี ตั้งแต่ 4 นายขึ้นไป จนถึง 8 นาย ถ้าหากมากกว่านี้ควรจะจัดกําลังเป็น 2 ชุด เพื่อ
ง่ายแก่การสั่งการ และการแบ่งหน้าที่
ตัวอย่างที่ 1 ชุดปฏิบัติการ A มีเจ้าหน้าที่ 4 นาย สามารถแบ่งหน้าที่ตามลําดับ ตามภาพประกอบดังนี้
หมายเหตุ
แดง, สีเข้ม หมายถึง พื้นที่อันตราย
เขียว, สีอ่อน หมายถึง พื้นที่เคลียร์แล้ว

รูปที่ 1 การเข้าตรวจค้นอาคาร 4 นาย
การระบุลําดับก่อนเข้าอาคาร ชุดปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ 4 นาย
ลําดับ 1 มีหน้าที่เช็คประตูว่า ล็อกหรือไม่ เปิดประตูถ้าเปิดได้ ชี้ปืนระวังป้องกันตลอดเวลา ห้ามหันหน้า
ไปทางอื่นเด็ดขาด ระวังปืนลั่นใส่มือตัวเองขณะเปิดประตู ถ้าประตูล็อกให้แจ้งหัวหน้าชุด
ลําดับ 2 คนสองเคาะประตูแจ้งข้อหา หรือ เรียก
ลําดับ 3 หัวหน้าชุด
ลําดับ 4 เปิดประตู ทําลายประตู
หลักการปฏิบัติคือ
เมื่อเคลื่อนเข้าอาคารเป้าหมายแล้ว จะไม่ยึดติดกับตําแหน่งตนเอง กล่าวคือ ทุกคนมีหน้าที่เหมือนกัน
คือ ตรวจค้น จับกุม ช่วยเหลือ ปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้ตลอดเวลา โดยคอยรับคําสั่งการจากหัวหน้าชุดปฏิบัติการ
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หมายเหตุ
แดง, สีเข้ม หมายถึง พื้นที่อันตราย
เขียว, สีอ่อน หมายถึง พื้นที่เคลียร์แล้ว

รูปที่ 2 การเข้าตรวจค้นอาคาร 4 นาย

รูปที่ 3 การเข้าตรวจค้นอาคาร 4 นาย

รูปที่ 4 การเข้าตรวจค้นอาคาร 4 นาย
หมายเหตุ
แดง, สีเข้ม หมายถึง พื้นที่อันตราย
เขียว, สีอ่อน หมายถึง พื้นที่เคลียร์แล้ว

รูปที่ 5 การเข้าตรวจค้นอาคาร 4 นาย
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รูปที่ 6 การเข้าตรวจค้นอาคาร 4 นาย
ตัวอย่างที่ 2 ชุดปฏิบัติการ B มีเจ้าหน้าที่ 8 นาย สามารถแบ่งหน้าที่ตามลําดับ ตามภาพประกอบดังนี้

รูปที่ 1 การเข้าตรวจค้นอาคาร 8 นาย
2. การระบุลําดับก่อนเข้าอาคาร ชุดปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ 8 นาย
ลําดับ 1

มีหน้าที่เช็คประตูว่าล็อกหรือไม่ เปิดประตูถ้าเปิดได้ ชี้ปืนระวังป้องกันตลอดเวลา ห้ามหันหน้า

ไปทางอื่นเด็ดขาด ระวังปืนลั่นใส่มือตัวเองขณะเปิดประตู ถ้าประตูล็อกให้แจ้งหัวหน้าชุด
ลําดับ 2

คนสองเคาะประตูแจ้งข้อหา หรือ เรียก

ลําดับ 3 - 6 ตรวจค้น ปฐมพยาบาล สื่อสาร ตามคําสั่งหัวหน้าชุด ฯลฯ
ลําดับ 7

หัวหน้าชุด

ลําดับ 8

เปิดประตู ทําลายประตู

การเข้าตรวจค้น สามารถเข้าตรวจค้นอย่างปลอดภัยได้หลายรูปแบบ โดยยึดหลักการใช้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น
มากกว่า 2 นาย มาใช้ ยกตัวอย่างตามภาพ
หลักการปฏิบัติคือ
เมื่อเคลื่อนเข้าอาคารเป้าหมายแล้ว จะไม่ยึดติดกับตําแหน่งตนเอง กล่าวคือ ทุกคนมีหน้าที่เหมือนกัน คือ
ตรวจค้น จับกุม ช่วยเหลือ ปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้ตลอดเวลา โดยคอยรับคําสั่งการจากหัวหน้าชุดปฏิบัติการ
เช่นเดียวกับการเข้าตรวจค้นแบบ 4 นาย

82

รูปที่ 2 การเข้าตรวจค้นอาคาร 8 นาย

รูปที่ 3 การเข้าตรวจค้นอาคาร 8 นาย

รูปที่ 4 การเข้าตรวจค้นอาคาร 8 นาย

รูปที่ 5 การเข้าตรวจค้นอาคาร 8 นาย
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รูปที่ 6 การเข้าตรวจค้นอาคาร 8 นาย
2. อุปกรณ์การฝึก
อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/ห้องจําลอง
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐาน
3.2 การจัดวางกําลังและมอบหมายหน้าที่ตามสถานการณ์
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
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หัวข้อที่ 8 การเข้าเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยคุกคามขั้นสูง Heavy Head
1. รายละเอียดของการฝึก
1. การเข้าเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยคุกคามขั้นสูง
ในการเข้าเผชิญเหตุจะใช้การประกอบกําลังเป็นชุด 4 ถึง 6 นาย โดยเรียกการเคลื่อนที่แบบนี้ว่า Heavy Head
1.1 ความเป็นมา
เนื่องจากเหตุการณ์ในช่วงระยะ 20 ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในทํานองเดียวกันหลายเหตุการณ์คือ
มีคนร้ายไล่กราดยิงผู้บริสุทธิ์ เสียชีวิตเป็นจํานวนมาก ตัวอย่างเช่น
Heavy Head เป็ น รู ป แบบที่ เกิ ด ขึ้ น มาเพื่ อ เข้ า ระงั บ เหตุ ก ารณ์ ดั ง ที่ ก ล่ า วตอนต้ น หรื อ ในเหตุ ก ารณ์
ที่คล้ายคลึงกัน โดยในสถานการณ์ที่คนร้ายกําลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงประชาชน เจ้าหน้าที่จําเป็นที่จะต้องเข้าระงับเหตุ
ให้ทันท่วงที ซึ่งถ้าหากไม่เข้าระงับเหตุหรือเข้าระงับเหตุช้า จะทําให้เกิดความสูญเสียมากขึ้นเรื่อย ๆ
การจัดกํ าลังเจ้าหน้าที่แบบ Heavy Head สามารถทําได้อย่างรวดเร็วใช้เจ้าหน้ าที่ น้อย และจะช่วยให้
เจ้าหน้าที่ทํางานได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 สภาวะของมือปืน (Shooter)
(1) มือปืนที่กําลังยิงปืนในขณะนั้น Active shooter (ได้ยินเสียงปืน)
รักษารูปแบบของขบวนไว้ แล้วเคลื่อนที่เข้าหาจุดวิกฤติ
การปรับเปลี่ยนเป็นการจัดขบวนแบบคุ้มกันภัย
(2) มือปืนไม่ได้ยิงในขณะนั้น Passive shooter (ไม่รู้ตําแหน่งมือปืน)
คงรูปขบวนไว้ตลอด ขณะที่เคลื่อนที่
ตรวจค้นห้องต่าง ๆ และพื้นที่อันตราย
HEAVY HEAD ทีมสี่คน
การวางตําแหน่งเจ้าหน้าที่ในรูปแบบต่าง ๆ
การคุ้มกันแบบ ครอบคลุม 360 องศา ของทีม
ทําให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว
สามารถปรับเปลี่ยนได้คล่องตัว
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รูปการประกอบกําลังในการเคลื่อนที่

รูปการเข้าปะทะกับผู้จู่โจม
1.3 หน้าที่ของแต่ละตําแหน่งขณะทีมเคลื่อนที่ตามทางเดินในอาคาร
คู่หน้า ให้ระวังด้านหน้าและด้านข้าง
คนที่สาม ระวังซ้ายและขวา
คนสุดท้ายระวังด้านหลัง
1.4 กรณีเคลื่อนผ่านพื้นที่อันตราย (ประตู หน้าต่าง ฯลฯ) ทางด้านซ้าย
ให้ ทีมเพิ่ มความระมัดระวังทางซ้ายมากขึ้น โดยให้ ตําแหน่งหน้าซ้ายกับกลางช่วยคุ้มกันเพิ่ มจนกว่าจะ
เคลื่อนที่ผ่าน (cover)
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1.5 กรณีเคลื่อนผ่านพื้นที่อันตราย (ประตู หน้าต่าง ฯลฯ) ทางด้านขวา
ให้ ที ม เพิ่ ม ความระมั ดระวั ง ทางขวามากขึ้ น โดยให้ ตํ าแหน่ ง หน้ า ขวากั บกลางช่ วยคุ้ ม กั นเพิ่ ม จนกว่ า
จะเคลื่อนที่ผ่าน (cover)
1.6 กรณีเคลื่อนผ่านพื้นที่อันตราย (ประตู หน้าต่าง ฯลฯ) ทางซ้ายและขวาพร้อมกัน
ให้ทีมเพิ่มความระมัดระวังทั้งซ้ายและขวามากขึ้น โดยให้ตําแหน่งหน้าขวาช่วยคุ้มกันทางด้านขวาและ
ตําแหน่งหน้าซ้ายคุ้มกันทางด้านซ้ายและให้คนกลางขึ้นมาระวังด้านหน้า จนกว่าจะเคลื่อนที่ผ่าน (cover)

รูปการเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่อันตรายภายในอาคาร (Hall way)
1.7 กรณีเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ (เสียง เหตุต้องสงสัย เป้าหมายเปลี่ยน หรือมีภัยคุกคาม)
ขณะรูปขบวนเคลื่อนที่ เมื่อมีภัยคุกคามเกิดขึ้นในทิศทางอื่น ให้เจ้าหน้าที่คนที่อยู่ใกล้ภัยคุกคามนั้น
มากที่สุดสองนาย หันหน้าเข้าหาภัยคุกคาม แล้วทําหน้าที่คู่หน้าทันที ส่วนคนที่เหลือให้จัดตําแหน่งตัวเองเข้าสู่
รูปขบวน Heavy Head โดยเร็วกรณี มี การปะทะ ให้ มี ก ารปรับ แนวให้ อยู่ ร ะนาบเดี ยวกั น และแบ่ งพื้ นที่ การยิง
(ระวังยิงโดนกันเอง)
1.8 การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่/เหยื่อ (จากพื้นที่อันตราย)

รูปการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกรณีช่วยตัวเองไม่ได้

รูปการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกรณีช่วยตัวเองได้บ้าง
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ทีมช่วยเหลือประกอบด้วยสมาชิก 4 นาย จัดรูปขบวนแบบ heavy head
สมาชิกคนที่ 1 คุ้มกันระยะไกล
สมาชิกคนที่ 2 ผู้ให้การช่วยเหลือ
สมาชิกคนที่ 3 ผู้ให้การช่วยเหลือ
สมาชิกคนที่ 4 ผู้ระวังภัยจากข้างหลัง
ทีมต้องคอยรักษาความปลอดภัยแบบ 360 องศาไว้โดยตลอด
เคลื่อนที่ในลักษณะย่อตัวให้อยู่ในระดับต่ํา และเคลื่อนที่แบบเกาะกลุ่มใกล้ชิด
เป้าหมายคือ การช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่/เหยื่อจากพื้นที่อันตราย
เหยื่ออาจได้รับการยกขึ้น และนําตัวออกจากพื้นที่
เหยื่ออาจถูกลากตัวออกจากพื้นที่
เหยื่ออาจถูกลากตัวเข้าไปในห้อง
หาห้องที่ปลอดภัยให้ได้ก่อนที่จะลากตัวเหยื่อเข้ามา
ควรทําเครื่องหมายให้ชัดเจน รวมทั้งสื่อสารให้ทีมช่วยเหลือ/กู้ชีพทราบถึง
ตําแหน่งของเหยื่อด้วย
2. อุปกรณ์การฝึก
อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/ห้องจําลอง/Red Gun/เข็มขัดยุทธวิธี
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐาน
3.2 สาธิต /อธิบาย กําหนดวิธีการ เข้าเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยคุกคามขั้นสูง Heavy Head
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
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แบบประเมินการเข้าตรวจค้นและการปฏิบัติการในอาคาร
(Building Entry & Close Quarter Battle (C.Q.B.))
รุ่นที่................ วันที่.................. เดือน.................................. พ.ศ. ........................
ผู้ปฏิบัติ...................................................................ชุดที่......................... เลขที่...........................................
ลําดับ

หลักการปฏิบัติ

1

ความพร้อมร่างกาย จิตใจ อุปกรณ์

2

ทักษะการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี

3

ทักษะการใช้ทัศนะสัญญาณ

4

ใช้หลักการแบ่งพื้นที่เพื่อค้นหาเป้าหมายได้อย่าง

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

คําแนะนํา

เหมาะสม
5

เลือกวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับประตูได้อย่างเหมาะสม

6

นําทักษะพื้นฐานทางยุทธวิธีมาใช้ในการเข้าตรวจค้นห้อง
ได้อย่างเหมาะสม

7

นําทักษะพื้นฐานทางยุทธวิธีมาใช้ในการเข้าตรวจค้นลิฟต์
และการขึ้นลงบันไดได้อย่างเหมาะสม

8

ใช้โล่กําบังได้อย่างถูกต้อง

9

ใช้รูปแบบการเคลื่อนที่เป็นทีมได้อย่างเหมาะสม

10

นําทักษะพื้นฐานทางยุทธวิธีมาใช้ในการเข้าตรวจค้น
จับกุมบุคคลตามหมายได้อย่างเหมาะสม

11

นําทักษะทางยุทธวิธีเข้าปฏิบัติต่อภัยคุกคามขั้นสูงได้อย่าง
เหมาะสม

หมายเหตุ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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รายชื่อคณะผู้จัดทําคู่มือยุทธวิธีตํารวจ
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.พงษ์สิทธิ์

ทั่วจบ

รอง ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8

7. ร.ต.อ.ทวีศักดิ์

อนันต์สลุง

ผบ.มว. (สบ 1) ปค.ศฝร.ภ.1

8. ร.ต.อ.กนก

กิ่งก้าน

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

แสงโพธิ์

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 และการควบคุมผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร
(Vehicle Stop and Occupants Control (V.S.O.C))
เป้าหมาย
เพื่อให้ผู้รับการอบรมเข้าใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับการหยุดยานพาหนะ และการควบคุมผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การหยุดยานพาหนะในกรณีทั่วไป การหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยง การหยุดยานพาหนะ
ที่มีความเสี่ยงสูง หรือเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดอุกฉกรรจ์ การนําตัวผู้ขับขี่และผู้โดยสารออกจากยานพาหนะ
การจับกุม การค้นตัวผู้ต้องสงสัย และการค้นยานพาหนะ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ผู้เรียนรู้และสามารถอธิบาย จุดมุ่งหมาย หลัก การพื้นฐาน ระเบี ยบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง
2. เพื่ อให้ ผู้เรียนรู้และสามารถอธิบายถึงความผิ ดพลาดในการเข้ าตรวจค้นยานพาหนะของเจ้ าหน้ าที่
สามารถวิเคราะห์ จุดบกพร่อง และ นําไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย
3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติ การจอดรถยนต์สายตรวจ จุดที่ต้องตรวจสอบของรถยนต์ต้องสงสัย
3 จุด และ การใช้รถยนต์ไล่ติดตามคนร้าย ได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติ การหยุดยานพาหนะกรณีทั่วไปการปฏิบัติในการหยุดรถ การปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ 2 นาย วิธีการหยุดรถจักรยานยนต์
5. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติ ในรูปแบบ วิธีการ การหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยงการปฏิบัติ
ในการหยุดรถรูปแบบที่ 1/การปฏิบัติในการหยุดรถรูปแบบที่ 2 (รถบรรทุก) ได้อย่างถูกต้อง
6. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติรูปแบบ วิธีการ การหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยงสูง/การปฏิบัติ
ในการหยุดรถใช้รถสายตรวจ 1 คัน กรณีคนร้ายไม่ขัดขืนได้อย่างถูกต้อง
7. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติรูปแบบ วิธีการ การหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยงสูง การปฏิบัติใน
การหยุดรถใช้รถสายตรวจ 2 คัน กรณีคนร้ายไม่ขัดขืนได้อย่างถูกต้อง
8. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติ การตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด รู้ความหมาย ความสําคัญ หลักพื้นฐาน
ข้อควรระวัง และใช้ ยุทธวิธีในการตั้งจุดตรวจ ได้อย่างถูกต้อง
9. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติ การตรวจผู้โดยสารบนรถประจําทาง (รถบัส) ณ จุดตรวจในกรณี
ปกติ และมีสถานการณ์และการตั้งจุดตรวจค้นย่อยหรือจุดสกัดได้อย่างถูกต้อง
10. เพื่อให้ผู้เรียนเกิ ดทัก ษะ การปฏิบัติ ในการใช้รถยนต์ ไล่ติดตาม การตั้งจุดสกัด และการตรวจค้ น
กรณีปกติ กรณีต้องสงสัย กรณีผู้ร้ายก่อเหตุร้ายแรงและมีอาวุธ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน
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. วิทยุสื่อสาร
16. อุปกรณ์สมมติ เช่น จอบ เสียม กระเป๋า
17. กระบอง
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หัวข้อการฝึกอบรม
1. ความหมาย หลักการพื้นฐาน หัวข้อที่จะต้องเรียนรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
2. กรณีตัวอย่าง การหยุดยานพาหนะกรณีทั่วไปยานพาหนะที่มีความเสี่ยง/ยานพาหนะที่มีความเสี่ยงสูง
และการตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด
3. การจอดรถยนต์ ส ายตรวจ จุ ด ที่ ต้ อ งตรวจสอบของรถยนต์ ต้ อ งสงสั ย 3 จุ ด และ การใช้ ร ถยนต์
ไล่ติดตามคนร้าย
4. การหยุดยานพาหนะกรณีทั่วไป การปฏิบัติในการหยุดรถ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 2 นาย วิธีการหยุด
รถจักรยานยนต์
5. การหยุดยานพาหนะที่ มีความเสี่ยง/การปฏิ บัติในการหยุดรถรูปแบบที่ 1/การปฏิ บัติในการหยุดรถ
รูปแบบที่ 2 (รถบรรทุก)
6. การหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยงสูง (การปฏิบัติในการหยุดรถ - ใช้รถสายตรวจ 1 คัน)
7. การหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยงสูง (การปฏิบัติในการหยุดรถ - ใช้รถสายตรวจ 2 คัน)
8. การตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด /ความหมาย ความสําคัญ หลักพื้นฐาน ข้อควรระวัง และยุทธวิธีในการตั้ง
จุดตรวจ
9. การตรวจผู้โดยสารบนรถประจําทาง (รถบัส) ณ จุดตรวจในกรณีปกติ และมีสถานการณ์และการตั้งจุด
ตรวจค้นย่อยหรือจุดสกัด
10. จํ าลองสถานการณ์ การใช้ ร ถยนต์ ไล่ ติ ดตาม การตั้ ง จุ ด สกั ด และการตรวจค้ น กรณี ป กติ กรณี
ต้องสงสัย กรณีผู้ร้ายก่อเหตุร้ายแรงและมีอาวุธ
หัวข้อที่ 1 ความหมาย หลักการพื้นฐาน หัวข้อที่จะต้องเรียนรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
1. รายละเอียดของการฝึก
ความหมาย หลักการพื้นฐาน หัวข้อที่จะต้องเรียนรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
2. อุปกรณ์การฝึก
2.1 กระดาษ
2.2 ปากกาไวท์บอร์ด
2.3 Power point
2.4 คลิปวิดีโอ
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3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 บอกวัตถุประสงค์ และหลักการเบื้องต้น
3.2 บอกจุดมุ่งหมาย ความหมาย หลักพื้นฐาน อํานาจหน้าที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 ดูตัวอย่างการปฏิบัติหน้าที่ ที่ถูกต้องจากคลิปวิดีโอ
3.4 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง เรื่อง ความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตาย
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรม
5.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายและตอบคําถามได้
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หัวข้อที่ 2 กรณีตัวอย่าง การหยุดยานพาหนะกรณีทั่วไปยานพาหนะที่มีความเสี่ยง
ยานพาหนะที่มีความเสี่ยงสูง และการตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด
1. รายละเอียดของการฝึก
กรณีตัวอย่าง การหยุดยานพาหนะกรณีทั่วไปยานพาหนะที่มีความเสี่ยง ยานพาหนะที่มีความเสี่ยงสูง
และการตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด
2. อุปกรณ์การฝึก
2.1 กระดาษ
2.2 ปากกาไวท์บอร์ด
2.3 คลิปวิดีโอ
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการเบื้องต้น
3.2 ให้ดูกรณีตัวอย่างความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ 3 – 5 ตัวอย่าง
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา
3.4 อบรม–ปลูกฝัง เรื่อง การเจรจาเป็นการเริ่มต้นที่ดี
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรม
5.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
5.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจกรณีตัวอย่าง ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ 3 – 5 ตัวอย่าง
5.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถตอบคําถามได้
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หัวข้อที่ 3 การจอดรถยนต์สายตรวจ จุดที่ต้องตรวจสอบของรถยนต์ต้องสงสัย 3 จุด
และ การใช้รถยนต์ไล่ติดตามคนร้าย
1. รายละเอียดของการฝึก
1. การจอดรถยนต์สายตรวจ การจอดรถของเจ้าหน้าที่ตํารวจมี 3 แบบ ดังนี้
1.1 การจอดรถแบบบังครึ่งคัน

- เป็นการปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่ตํารวจนิยมนํามาใช้มากที่สุด
- เมื่อเจ้าหน้าที่จอดรถยนต์สายตรวจเรียบร้อยแล้วโดยการให้กึ่งกลางหน้ารถของรถยนต์
สายตรวจ อยู่ตรงไฟท้ายขวาของรถผู้ต้องสงสัยและให้หักล้อหน้าไปทางขวามือเพื่อเป็นแนวป้องกันระยะปะทะหรือ
เมื่อมีอุบัติเหตุกรณีรถยนต์สายตรวจถูกชนท้ายจากรถสัญจรทั่วไป รถก็จะพุ่งไปทางทางขวา ไม่เข้าไปในพื้นที่การ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตํารวจ และทําให้เกิดความปลอดภัย
- ควรจอดรถยนต์สายตรวจให้ห่างจากรถยนต์ต้องสงสัยระยะห่างประมาณ 3 - 5 เมตร
- ในเวลากลางคืนให้รถยนต์สายตรวจใช้ไฟส่องสว่างส่องไปที่รถต้องสงสัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตํารวจมองเห็นผู้ต้องสงสัยตลอดจนความเคลื่อนไหวในรถ
- เหมาะกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกสภาพถนน
1.2 การจอดรถแบบบังเต็มคัน
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- เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ จ อดรถยนต์ ส ายตรวจเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ไฟหน้ า ฝั่ ง ซ้ า ยมื อ ของรถยนต์
สายตรวจตรงกับไฟท้ายฝั่งขวามือของรถต้องสงสัย และให้หักล้อหน้าไปทางขวามือเพื่อเป็นแนวป้องกันเวลาปะทะ
หรือเมื่อมีอุบัติเหตุรถยนต์สายตรวจถูกชนท้าย รถก็จะพุ่งไปทางทางขวา ไม่เข้าไปในพื้นที่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ตํารวจ และทําให้เกิดความปลอดภัย
- ควรจอดรถยนต์สายตรวจให้ห่างจากรถยนต์ต้องสงสัยระยะห่างประมาณ 3 - 5 เมตร
- ในเวลากลางคืนให้รถยนต์สายตรวจใช้ไฟส่องสว่างส่องไปที่รถต้องสงสัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตํารวจมองเห็นผู้ต้องสงสัยตลอดจนความเคลื่อนไหวในรถ
- เหมาะกับถนนมีพื้นที่กว้าง พื้นที่ปฏิบัติงานมาก
1.3 การจอดรถแบบเฉียงคัน

- เป็นการปฏิบัติที่นิยมใช้กับรถต้องสงสัยที่มีขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก, รถพ่วง, รถยกสูง,
รถตู้โดยสาร ฯลฯ หรือกรณีที่มีความเสี่ยง
- เวลาจอดเฉียงให้จอดรถเฉียงพอประมาณ เพื่อให้เครื่องยนต์เป็นที่กําบังป้องกันกระสุนปืน
ของคนร้าย ในกรณีมีการยิงต่อสู้
- ควรจอดรถยนต์สายตรวจให้ห่างจากรถยนต์ต้องสงสัยระยะห่างประมาณ 4 - 8 เมตร
- ในเวลากลางคืนให้รถยนต์สายตรวจใช้ไฟส่องสว่างส่องไปที่รถต้องสงสัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตํารวจมองเห็นผู้ต้องสงสัยตลอดจนความเคลื่อนไหวในรถ
- เหมาะกับถนนมีพื้นที่กว้าง พื้นที่ปฏิบัติงานมาก
- ข้ อเสี ยในเวลากลางคื นไฟส่ องสว่ างของรถยนต์ สายตรวจ จะไปรบกวนรถยนต์ คัน อื่ น
ที่สวนมาอีกเส้นทางหนึ่ง
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2. จุดที่ต้องตรวจสอบของรถยนต์ต้องสงสัยอยู่ 3 จุด
จุดที่ 1 กระโปรงท้ายรถยนต์ หรือกระบะท้ายรถยนต์ว่าบรรทุกอะไร
จุดที่ 2 บริเวณที่นั่งด้านหลังว่ามีบุคคล หรือสิ่งของอยู่หรือไม่
จุดที่ 3 บริเวณหลังประตูคนขับ การดําเนินการกับผู้ขับขี่รถยนต์ สังเกตลักษณะท่าทาง พฤติกรรม
มีพิรุธหรือไม่

จุดที่ 1 กระโปรงท้ายรถยนต์
- ฝากระโปรงท้ายปิดไม่สนิท ไม่ตรงเป็นแนวเดียวกัน หรือตัวล็อกชํารุด
- ฝากระโปรงท้ายเปิดแง้มอยู่
- ใช้ประสาทสัมผัส ตรวจสอบสิ่งผิดปกติ
- ลองตบ/แตะฝากระโปรงท้ายดูถึงสิ่งผิดปกติ
- ใช้ มือกดที่ฝากระโปรงหรือส่วนท้ายของรถ เพื่ อพิมพ์ ลายนิ้ วมื อของเจ้าหน้ าที่
ติดไปกับรถ
จุดที่ 2 บริเวณที่นั่งด้านหลัง
- คนโดยสาร
- อาวุธ
- ยาเสพติด
- สิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่มีการซุกซ่อนไว้
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จุดที่ 3 การดําเนินการบริเวณด้านหลังของผู้ขับขี่
- ระหว่างที่เข้าหาคนขับ ให้คอยสังเกตที่มือทั้งสองข้างของคนขับไว้ตลอดเวลา
- มองเข้าไปภายในรถยนต์ต้องสงสัย ให้สังเกตภายในรถยนต์ เช่น พื้นรถ เบาะนั่ง
ตู้ลําโพง คอนโซลหน้ารถ ว่ามีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งผิดปกติหรือไม่
- จุดที่ต้องตรวจสอบ ให้พึงระลึกเสมอว่า มีความเสี่ยง หรือมีอันตราย
หมายเหตุ
จุดที่ต้องตรวจสอบของรถต้องสงสัย บางครั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจอาจไม่ได้พบรถยนต์เก๋งเสมอไป อาจ
พบรถยนต์กระบะ หรือรถยนต์ตู้ ก็ได้ ดังนั้นจุดที่ต้องตรวจสอบขอให้แบ่งรถยนต์ออกเป็น 3 ส่วน ทําในลักษณะ
คล้ายกับการตรวจสอบรถยนต์เก๋ง เช่ น การตรวจสอบจุดของรถยนต์ลัก ษณะต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ ตํารวจจะต้อ ง
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพรถของแต่ละคัน แต่ละประเภทด้วย
ภาพประกอบรถกระบะที่ไม่มี Cab

จุดที่ 1 บริเวณกระบะท้ายรถ
จุดที่ 2 บริเวณกระบะตอนหน้าของรถ
จุดที่ 3 บริเวณหลังประตูคนขับรถ
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ภาพประกอบรถกระบะที่มี Cab

จุดที่ 1 บริเวณกระบะท้ายรถ
จุดที่ 2 บริเวณที่นั่ง Cab
จุดที่ 3 บริเวณหลังประตูคนขับรถ
ภาพประกอบรถตู้

จุดที่ 1 บริเวณท้ายรถตู้
จุดที่ 2 บริเวณที่นั่งผู้โดยสารตอนกลาง
จุดที่ 3 บริเวณหลังประตูคนขับรถ
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3. กรณีการใช้รถยนต์ไล่ติดตามคนร้าย
การไล่ติดตามจะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ประจํารถวิทยุสายตรวจ พบรถที่ต้องสงสัยว่ากระทําความผิด
แล้ วหลบหนี ม าหรื อ สงสั ย ว่ า จะมี สิ่ง ของผิ ดกฎหมายซุ ก ซ่ อ นมาในรถหรื อ เป็ น กรณี ที่ เจ้ า หน้ าที่ ป ระจํ า รถวิ ท ยุ
สายตรวจได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ หรือหน่วยใกล้เคียงให้ทําการติดตาม หรือสกัดจับผู้ที่กระทําความผิดแล้วหลบหนีมา
เนื่ อ งจากการไล่ ติดตามเป็ นเรื่อ งที่ ต้องปฏิ บัติโดยฉั บพลั น ดั งนั้ นเจ้ าหน้ าที่ ผู้ปฏิ บัติจึงต้ องเตรียม
ความพร้อมอย่างน้อย 3 ประการ คือ
(1) รถวิทยุสายตรวจ ต้องมีอุปกรณ์ประจํารถครบถ้วนและใช้การได้ดี
(2) กําลังเจ้าหน้าที่ที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ต้องไม่น้อยกว่า 2 นาย
(3) ต้องหาข้อมูลของคนร้ายให้ชัดเจน หรือมากที่สุดเท่าที่ทําได้ เช่น ข้อมูลยานพาหนะที่คนร้ายใช้
เป็นต้น โดยสามารถจัดลําดับขั้นการปฏิบัติได้ ดังนี้
1) เมื่ อ ได้ รั บ แจ้ งเหตุ แ ล้ วเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ นํ า รถวิ ทยุ จอดบริเวณที่ เหมาะสม หั น หน้ ารถ
ให้พร้อมที่จะไล่ติดตามได้ทั้งสองเส้นทาง
2) สอบถามศู น ย์ วิทยุ ก รณี ได้ รับแจ้ งให้ ส กั ดจั บเพื่ อขอรั บการยื นยั น ถึ งการกระทํ า ผิ ดและ
ความร้ายแรงของการกระทําผิด เช่น จํานวนคนร้าย อาวุธของคนร้าย และพฤติกรรมในการกระทําความผิด
3) เมื่อตรวจสอบพบรถที่ต้องสงสัย หรือรถที่ได้รับแจ้งให้สกัดจับ ให้นํารถออกติดตาม พร้อม
แจ้งศูนย์วิทยุให้ทราบถึงลักษณะของรถ สี ยี่ห้อ หมายเลขทะเบียน และลักษณะที่สังเกตได้อย่างชัดเจน จํานวนคน
ในรถ จํานวนที่นั่ง ตําหนิรูปพรรณ จุดที่ตรวจพบ และเส้นทางที่กําลังมุ่งหน้าหลบหนีไป
(4) ระหว่างไล่ติดตามต้องรายงานให้ศูนย์วิทยุทราบทุกระยะ เพื่อศูนย์วิทยุจะได้รายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ และประสานกําลังส่วนร่วมในการปฏิบัติ
(5) กําหนดพื้นที่ที่จะต้องปฏิบัติในขั้นตอนการเรียกหยุดเพื่อตรวจค้น 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 หลักการเบื้องต้น
3.2 สาธิต/อธิบาย การจอดรถยนต์สายตรวจ/จุดตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัย/การใช้รถยนต์ไล่ติดตาม
คนร้าย
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป/ถาม
3.4 อบรม – ปลูกฝัง เรื่อง ตํารวจเป็นได้ทุกอย่างที่ประชาชนต้องการ
4.ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจอดรถยนต์สายตรวจได้ถูกต้องตามยุทธวิธี
5.2 ผู้เข้ารับการฝึ ก อบรมสามารถสามารถตรวจสอบจุดที่ ต้อ งตรวจสอบของรถยนต์ ต้อ งสงสั ย 3 จุ ด
ได้อย่างถูกต้องตามหลักยุทธวิธี
5.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและอธิบายขั้นตอนการใช้รถยนต์ไล่ติดตามคนร้ายได้
Instructor Note:
- ให้ครูฝึกวางอุปกรณ์การฝึกไว้ในรถ แล้วให้สอบถามนักเรียนว่าจดจําได้แค่ไหน
- ครูฝึกต้องแนะนําข้อสําคัญในการไล่ล่าติดตามคนร้าย ห้ามแซงขึ้นด้านหน้า หรือตีคู่กับรถยนต์ต้องสงสัย
เพราะอาจถู ก คนร้ ายยิ ง ไม่ ค วรยิ งยางรถยนต์ เพราะกระสุ นอาจแฉลบไปถู ก ทรั พ ย์ สิน หรื อ ประชาชน
ที่ไม่เกี่ยวข้องได้
- สอบถามผู้เข้ารับการอบรมว่า เหตุใดทําไมเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงไม่ยิงยางรถยนต์ ให้ผู้เข้ารับการอบรมแสดง
ความคิดเห็น และครูฝึกอธิบายเหตุผลให้ฟัง
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หัวข้อที่ 4 การหยุดยานพาหนะกรณีทั่วไป การปฏิบัติในการหยุดรถ
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 2 นาย วิธีการหยุดรถจักรยานยนต์
1. รายละเอียดของการฝึก
1.

การหยุดยานพาหนะกรณีทั่วไป
การหยุดยานพาหนะกรณี ทั่วไป หมายถึ ง หยุดยานพาหนะที่ ไม่ทราบความเป็ นมาของผู้ขับขี่และ

ผู้โดยสาร - การควบคุมผู้ขับขี่ และผู้โดยสารไว้ชั่วคราว เพื่อการสั่งหยุดรถ เริ่มต้นโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยอาศัย
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นไม่มีข้อมูล หรือสิ่งบ่งชี้ได้ชัดเจน (จากการกระทําของผู้ขับขี่ และ
ผู้โดยสาร) ว่ากําลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์อันตราย เช่น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจพบรถยนต์กระทําความผิด
กฎจราจร เช่น นํารถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมาใช้ในทาง เป็นต้น ซึ่งเราไม่อาจทราบได้ว่าผู้ขับขี่เป็นผู้ใด มีประวัติ
การกระทําความผิดมาหรือไม่
2.

วิธีการปฏิบัติในการหยุดรถยนต์
ภาพที่ 1 (แสดงขั้นตอนที่ 1.2.1 – 1.2.4)

2.1 ให้ใช้เครื่องขยายเสียงประจํารถยนต์สายตรวจ แจ้งให้รถยนต์ต้องสงสัยปฏิบัติตามคําสั่งของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยถ้อยคําที่สุภาพ
2.2 โดยแจ้งผู้ขับขี่จอดรถยนต์ชิดขอบทางด้านซ้าย
2.3 จอดรถยนต์สายตรวจตามรูปแบบการจอดรถโดยคํานึงถึงสภาพพื้นที่ เช่น บังครึ่งคัน, บังเต็มคัน
หรือบังเฉียงคัน แล้วแต่กรณี
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2.4 เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปนี้
(1) สั่งให้ผู้ขับขี่ลดกระจก ดับเครื่องยนต์ และเอามือไว้ที่พวงมาลัยทั้งสองข้าง
(2) เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องให้ความสนใจกับรถยนต์ต้องสงสัยเป็นหลัก
(3) เฝ้าดูพฤติกรรมของคนขับขี่ และผู้โดยสาร รวมทั้งจํานวนคนในรถ
(4) ตรวจดู สภาพการจราจรของรถที่ แล่ นตามมา เมื่ อ เห็ นว่ าปลอดภั ยแล้ ว จึ งลงจากรถ
อย่างรวดเร็ว
(5) มองดูรถต้องสงสัยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปที่ตัวรถ และฟังเสียงสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
เช่น เสียงลากลําเลื่อนอาวุธปืน เนื่องจากเราต้องระลึกเสมอว่า อาจมีอันตรายเกิดขึ้นกับเราได้
3. การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตํารวจ 2 นาย เข้าหารถยนต์ต้องสงสัย
ภาพที่ 2 (แสดงขั้นตอนที่ 1.3.1 – 1.3.2)

3.1 ในการลงจากรถยนต์สายตรวจของเจ้าหน้าที่นั้น เจ้าหน้าที่ผู้คุ้มกัน (B) ลงจากรถก่อน แล้วไปอยู่
ในตําแหน่งแนวไฟท้ายด้านซ้ายของรถต้องสงสัย แล้วเดินเข้าหารถต้องสงสัย
3.2 เจ้าหน้าที่ คุ้ม กันจะเข้าตรวจสอบทางฝั่งของผู้ โดยสาร โดยเริ่มตรวจสอบจุดต่าง ๆ ของรถ
ตั้งแต่จุดที่ 1 - 2 - 3 ตามลําดับ แล้วกลับมายืนในตําแหน่งที่ 1 แล้วแจ้งข้อมูลสิ่งที่พบในรถให้กับตํารวจผู้ปฏิบัติ
ทราบ แล้วทําหน้าที่คุ้มกันให้กับตํารวจผู้ปฏิบัติ หากเห็นว่าปลอดภัยแล้วให้สัญญาณแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ลงมา
ที่รถต้องสงสัย
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ภาพที่ 3 (แสดงขั้นตอนที่ 1.3.3 – 1.3.4)

3.3

เมื่อได้รับสัญญาณจากตํารวจผู้คุ้มกันแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติลงจากรถ โดยเดินผ่านไปทาง

ด้านหน้ารถยนต์สายตรวจหรือจะเดินอ้อมไปทางด้านหลังของรถยนต์สายตรวจก็ได้ แล้วเคลื่อนที่เข้าหารถต้องสงสัย
ให้อยู่ในแนวไฟท้ายด้านขวาของรถต้องสงสัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัยทางด้านผู้ขับขี่ โดย
เริ่มตรวจสอบตามจุด 1 - 2 - 3 เมื่อไม่พบสิ่งผิดปกติ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะยืนอยู่ที่บริเวณจุดที่ 3 ของรถต้องสงสัย
บริเวณหลังคนขับ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ขับขี่เปิดประตูมาถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ
3.4

เจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจต้ อ งใช้ กิ ริ ย าวาจาที่ สุ ภ าพในการพู ด คุ ย กั บ ผู้ ขั บ ขี่ เช่ น การขออนุ ญ าต

ดูใบขับขี่ เป็นต้น
หมายเหตุ
- การปฏิ บั ติ ข องเจ้ า หน้ าที่ ต้ อ งปฏิ บั ติต ามยุ ท ธวิ ธี ตามขั้ น ตอนอย่ า งเคร่ ง ครั ด เช่ น ยื น หลั ง ประตู
ให้ ผู้ ต้อ งสงสั ยยื่ นเอกสารออกนอกตั วรถ ไม่ ยื่น มื อ เข้า ไปในตั วรถ และอย่ า ออกนอกพื้ นที่ ปลอดภั ย สื่ อ สารกั บ
ผู้ต้องสงสัยโดยใช้วาจาที่สุภาพเสมอ ยืนอยู่ในท่าเตรียมพร้อม คอยสังเกตมือของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และภายในรถ
อยู่ตลอดเวลา ระวังอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ เมื่อได้รับเอกสารแล้วต้องการตรวจสอบโดยยกขึ้นและมองผ่านทะลุ
เพื่ อ ให้ ส ามารถเห็ น การเคลื่ อ นไหวของผู้ ขั บ ขี่ แ ละผู้ โดยสารได้ ต ลอดเวลา กรณี มี ผู้ โดยสารอยู่ ด้ า นหลั ง ด้ ว ย
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยืนอยู่หลังจุดที่ 2 สั่งให้คนขับส่งเอกสารผ่านมาทางด้านหลังโดยให้ผู้โดยสารเป็นคนหยิบและ
ส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่ยืนประจําอยู่ที่จุด 2 หรือยืนอยู่ในจุดที่ปลอดภัย ในกรณีที่หากต้องการออกใบสั่งให้กลับมา
ดําเนินการที่รถของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
- ในเวลากลางคืน สิ่งที่ไม่ควรทําคือ ในขณะที่เดินเข้าหารถต้องสงสัย เวลาปิดประตูไม่ควรปิดเสียงดัง
ไม่ควรเดินตัดแสงไฟหน้ารถของเจ้าหน้าที่ เพื่อมิให้ผู้ต้องสงสัยสังเกตได้ว่า เจ้าหน้าที่กําลังเข้าไป
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4. การกลับไปที่รถยนต์สายตรวจของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ภาพที่ 4 (แสดงขั้นตอนที่ 1.4.1 –1.4.3)

4.1 หากไม่ พ บสิ่ ง ผิ ด ปกติ ใ ด ให้ ตํ า รวจผู้ ป ฏิ บั ติ แ ละผู้ คุ้ ม กั น เดิ น กลั บ มาที่ ร ถสายตรวจ
โดยตรวจสอบ จุด 3 - 2 - 1 แล้ วเดิ นกลั บมา โดยให้ ตํารวจผู้ ปฏิ บัติเดิ นกลั บมาก่อ น แล้ วให้ สัญญาณให้ ตํารวจ
ผู้ คุ้ ม กั น เพื่ อ กลั บ มาที่ รถยนต์ ส ายตรวจด้ ว ย ในระหว่ างเดิ นกลั บ ให้ หั น กลั บ ไปสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ รถต้ อ งสงสั ย
เป็นระยะ ๆ ประมาณทุก 3 ก้าว
4.2 ให้ระวังยานพาหนะ บุคคลที่ผ่านไป - มา
4.3 การกลับไปหารถยนต์สายตรวจของเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้น ให้พึงระลึกเสมอว่ายังมีอันตรายอยู่
เพื่อที่จะได้เตือนตนเองว่า ประมาท
4.4 ถ้าในขณะที่เดินกลับมาที่ตัวรถ และรถต้องสงสัยเป็นรถสูง มองไม่เห็นตํารวจผู้คุ้มกัน ให้ส่ง
สัญญาณให้ผู้คุ้มกันทราบ เพื่อให้กลับมาที่รถยนต์สายตรวจ
หมายเหตุ
การถอยกลับและอย่าลืมตรวจสอบจุดที่ 2, 1 และคอยสังเกตคนขับเป็นระยะ ๆ เจ้าหน้าที่ คุ้มกัน
ให้ถอนตัวกลับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติกลับถึงรถเรียบร้อยแล้ว และอย่าลืมตรวจสอบจุด 2, 1
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5 วิธีการหยุดยานพาหนะรถจักรยานยนต์
ภาพที่ 5 แสดงการเข้าหาจักรยานยนต์ของตํารวจ

5.1 ให้คนขับขี่จอดรถจักรยานยนต์ชิดขอบทางด้านซ้าย
5.2 ดั บ เครื่ อ งยนต์ ถอดหมวกกั น น็ อ กวางไว้ ที่ ตะกร้ า หน้ า รถจั ก รยานยนต์ มื อ ทั้ ง 2 ข้ า งจั บ
คันบังคับรถจักรยานยนต์ไว้
5.3 ห้ามไม่ให้นําขาตั้งลง ให้ผู้ขับขี่นั่งคร่อมอยู่บนรถจักรยานยนต์ไว้ตลอดเวลาที่ตรวจค้น
5.4 เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ต้ อ งยื น อยู่ เฉี ย งไปทางด้ า นหลั ง ของผู้ ขั บ ขี่ ต ลอดเวลาที่ ต รวจค้ น
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้คุ้มกันต้องยืนห่างออกไปด้านหลังเป็นรูปตัว V หรือ L (Contact and Cover)
5.5 การตรวจสอบเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตํารวจยกขึ้นและมองผ่านเอกสารเพื่อตรวจสอบพฤติกรรม
ของผู้ขับขี่ตลอดเวลา โดยใช้มือที่ไม่ถนัดจับถือเอกสาร
5.6 หากไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย หรือการกระทําผิดของผู้ขับขี่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติกล่าวคําขอบคุณ
อย่า งสุ ภาพ และกลั บมาที่ รถยนต์สายตรวจ โดยยั งคอยสั งเกตพฤติ การณ์ ของผู้ ขั บขี่ ทุก ระยะ 3 ก้ า ว ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติถึงรถยนต์แล้ว เจ้าหน้าที่ผู้คุ้มกันจึงถอนตัวตามมาที่รถยนต์
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 และหลักการเบื้องต้น
3.2 สาธิต/อธิบาย การหยุดยานพาหนะกรณีทั่วไป/การหยุดรถ/การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 2 นาย/วิธีการ
หยุดรถจักยานยนต์
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป/ถาม
3.4 อบรม-ปลูกฝัง เรื่อง อย่าประมาท
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรม
5.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและสามารถปฏิบัติการหยุดยานพาหนะกรณีทั่วไป การปฏิบัติในการหยุดรถ
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 2 นาย วิธีการหยุดรถจักรยานยนต์ได้ถูกต้องตามหลักยุทธวิธี
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หัวข้อที่ 5 การหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยง การปฏิบัติในการหยุดรถรูปแบบที่ 1
และการปฏิบัติในการหยุดรถรูปแบบที่ 2 (รถบรรทุก)
1. รายละเอียดของการฝึก
1. การหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยง มีด้วยกัน 2 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 การหยุ ดยานพาหนะที่ มี ค วามเสี่ ย ง คื อ การควบคุ ม ตั วผู้ ขับ ขี่ ผู้ โดยสารไว้ ชั่วคราว
อาจเป็นด้วยสาเหตุที่รุนแรงกว่าการฝ่าฝืนกฎจราจรหรืออาจด้วยสิ่งบ่งชี้ที่ชัดเจนอื่น ๆ ที่เริ่มขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจ
สายตรวจ ซึ่งเจ้าหน้าที่ ตํารวจทราบถึงสิ่ งบ่ งชี้ที่อาจเป็นการกระทํ าความผิดทางอาญา หรือรูปแบบ และวิธีการ
ทํ างานของยานพาหนะนั้ น ๆ ทํ า ให้ ต้อ งมีก ารปฏิ บั ติทางยุ ทธวิ ธีที่ เหมาะสม เพื่ อ ที่ จะทํ า ให้ สามารถดํ า เนิ น การ
หยุดรถยนต์ได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
รูปแบบที่ 2 การหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยง เนื่องจากสภาพของรถ เช่น รถบรรทุก รถตู้ รถยกสูง
เป็นต้น
2. วิธีการปฏิบัติในการหยุดรถรูปแบบที่ 1
2.1 ในกรณี ที่ ร ถเคลื่ อ นที่ ให้ เปิ ด สั ญ ญาณไฟวาบๆ และให้ ใช้ เครื่ อ งขยายเสี ย งประจํ า รถยนต์
สายตรวจ แจ้งให้รถยนต์ต้องสงสัยจอดรถชิดขอบทางด้านซ้าย ด้วยถ้อยคําที่สุภาพ
2.2 จอดรถยนต์สายตรวจตามรูปแบบการจอดรถโดยคํานึงถึงสภาพพื้นที่ เช่น บังครึ่งคัน, บังเต็มคัน
หรือบังเฉียงคัน ตามความเหมาะสม
2.3 สั่ งให้ ผู้ขั บ ขี่ ล ดกระจกทุ ก บาน และดั บ เครื่ อ งยนต์ ถอดกุ ญ แจรถวางไว้บ นแผงหน้ า ปั ดรถ
ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจมองเห็นอย่างชัดเจน และเอามือทั้งสองข้างวางไว้ที่พวงมาลัย สําหรับผู้โดยสารให้วางมือทั้งสองข้าง
วางไว้ในที่ที่เห็นเด่นชัด
2.4 เฝ้าสังเกตการกระทําของผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ
2.5 ตรวจดูสภาพการจราจรของรถที่แล่นตามมา เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงลงจากรถอย่างรวดเร็ว
2.6 การปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ 2 นายเข้าหารถยนต์ต้องสงสัย ให้ปฏิบัติเหมือนกับขั้นตอนการเข้าหา
รถต้องสงสัย การหยุดยานพาหนะกรณีทั่วไป ในการเข้าหารถต้องสงสัยนั้นควรใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้น
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2.7 ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีการหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยง
ภาพแสดงขั้นตอนที่ (1) – (2)

(1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอยู่ที่จุด 1 ด้านผู้ขับขี่ ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้คุ้มกันจะยืนอยู่หลังจุดที่ 1
ของอีกด้านหนึ่งของรถยนต์ต้องสงสัย และออกคําสั่งให้ผู้ขับขี่ยื่นมือออกนอกตัวรถทั้ง 2 ข้างให้เห็นเด่นชัด / ด้าน
ผู้โดยสารให้เจ้าหน้าที่ผู้คุ้มกันเป็นคนสั่ง
(2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสั่งให้คนขับรถต้องสงสัยเอามือขวาเปิดประตูรถจากด้านนอก
(3) คนขับรถต้องสงสัยลงก่อน สังเกตด้วยสายตาว่าปลอดภัย เอาไปไว้ในจุดที่ปลอดภัย
แล้วควบคุมไว้ ถ้ามีผู้โดยสารอยู่ในรถให้เจ้าหน้าที่ผู้คุ้มกันออกคําสั่งให้ผู้โดยสารลงมาจากรถ โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ผู้ขับรถต้องสงสัย แล้วนําตัวมาควบคุมไว้ในที่ปลอดภัย อาจเป็นด้านหลัง หรือด้านข้างของรถต้องสงสัยก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมในขณะนั้น
ภาพแสดงขั้นตอนที่ (3)
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(4) เจ้ า หน้ าที่ ตํ า รวจควบคุ ม ผู้ ต้ อ งสงสั ยอยู่ ห่ า งจากกั น (กรณี มี ห ลายคน) เพื่ อ ไม่ ให้
ผู้ ต้ อ งสงสั ยสื่ อ สารกั น ได้ และเมื่ อ ต้ อ งการตรวจค้ น ตั วบุ ค คลให้ ทํ า แบบ COVER CONTACT เป็ นตั ว V หรือ L
เท่านั้น ห้ามทําเป็นตัว I เพื่อป้องกันแนววิถีกระสุนยิงปืนใส่พวกเดียวกัน ในการตรวจค้นตัวผู้ต้องสงสัยให้ทําการตรวจค้น
ทีละ 1 คน ถ้าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งทําหน้าที่ตรวจค้นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งจะทําหน้าที่คุ้มกัน ซึ่งสามารถสลับหน้าที่กันได้
ภาพแสดงขั้นตอนที่ (4)

(5) การตรวจค้นภายในรถยนต์ให้นําตัวผู้ต้องสงสัยไปยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามของเจ้าหน้าที่ที่ทําการตรวจค้น
(6) หากพบสิ่งผิดกฎหมายให้ส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ตํารวจที่ทําหน้าที่ควบคุม ใส่เครื่อง
พันธนาการผู้ต้องหาทันที หากมีผู้ต้องสงสัยจํานวนมาก ให้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยข้างเคียง และให้คุมเชิงดูไว้
จนกว่าผู้ให้การสนับสนุนจะเดินทางมาสมทบเป็นที่เรียบร้อย จึงปฏิบัติการ
ภาพแสดงขั้นตอนที่ (5) – (6)

หมายเหตุ
เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องมองดูกิริยาท่าทางของผู้ขับขี่ และผู้โดยสารอยู่ตลอดเวลา โดยให้สังเกตมือทั้ง 2 ข้าง
ของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร เพราะอาจใช้หยิบอาวุธทําร้ายเจ้าหน้าที่ตํารวจได้

112
1.3 วิธีการปฏิบัติในการหยุดรถรูปแบบที่ 2
การหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยง เนื่องจากสภาพของรถ เช่น รถบรรทุก รถตู้ รถยกสูง นั้น วิธีการ
ปฏิบัติจะเหมือนกับการหยุดยานพาหนะกรณีทั่วไป เพียงแต่ในการขอดูใบอนุญาตขับขี่หรือเอกสารเกี่ยวกับตัวรถ
ให้ผู้ขับขี่ลงมาจากรถ แทนการยื่นให้จากในตัวรถ เนื่องจากว่า เจ้าหน้าที่ตํารวจมองไม่เห็นสภาพภายในรถ

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 และหลักการเบื้องต้น
3.2 สาธิต/อธิบาย การหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยง/การปฏิบัติในการหยุดรถ รูปแบบที่ 1/รูปแบบ
ที่ 2 (รถบรรทุก)
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป/ถาม
3.4 อบรม-ปลูกฝัง เรื่อง อาวุธปืนต้องดูแลอยู่เสมอ
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรม
5.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยง/การปฏิบัติในการหยุดรถรูปแบบ
ที่ 1/การปฏิบัติในการหยุดรถรูปแบบที่ 2 (รถบรรทุก)
Instructor Note:
- พื้นที่ปลอดภัยในการตรวจผู้ต้องสงสัยสามารถตรวจค้นได้ทั้งด้านข้างรถและท้ายรถก็ได้
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หัวข้อที่ 6 การหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยงสูง (การปฏิบัติในการหยุดรถ - ใช้รถสายตรวจ 1 คัน)
1. รายละเอียดของการฝึก
การหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยงสูง (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 และหลักการเบื้องต้น
3.2 สาธิ ต/อธิบาย การหยุดยานพาหนะที่ มีความเสี่ ยงสู ง/การปฏิ บัติในการหยุ ดรถ - ใช้รถสายตรวจ
1 คัน กรณีคนร้ายไม่ขัดขืน
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป/ถาม
3.4 อบรม-ปลูกฝัง เรื่อง มือ อันตรายที่สุด
4.ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรม
5.2 ผู้เข้ ารับ การฝึ กอบรมสามารถปฏิ บัติรูปแบบ วิธีการ การหยุ ดยานพาหนะที่ มีความเสี่ ยงสู ง/
การปฏิบัติในการหยุดรถ ใช้รถสายตรวจ 1 คัน กรณีคนร้ายไม่ขัดขืนได้อย่างถูกต้อง

115

หัวข้อที่ 7 การหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยงสูง (การปฏิบัติในการหยุดรถ - ใช้รถสายตรวจ 2 คัน)
1. รายละเอียดของการฝึก
การหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยงสูง (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 และหลักการเบื้องต้น
3.2 สาธิต/อธิบาย การหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยงสูง/การปฏิบัติในการหยุดรถ - ใช้รถสายตรวจ 2
คั

น

กรณีคนร้ายไม่ขัดขืน
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป/ถาม
3.4 อบรม-ปลูกฝัง เรื่อง อย่าผ่อนคลายเร็วเกินไป
4.ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรม
5.2 ผู้เข้ ารับ การฝึ กอบรมสามารถปฏิ บัติรูปแบบ วิธีการ การหยุ ดยานพาหนะที่ มีความเสี่ ยงสู ง/
การปฏิบัติในการหยุดรถ ใช้รถสายตรวจ 2 คัน กรณีคนร้ายไม่ขัดขืนได้อย่างถูกต้อง
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หัวข้อที่ 8 การตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด ความหมาย ความสําคัญ
หลักพื้นฐาน ข้อควรระวัง และ ยุทธวิธีในการตั้งจุดตรวจ
1. รายละเอียดของการฝึก
1. การตั้งจุดตรวจ หรือจุดสกัด
1.1 จุดตรวจ หมายถึง สถานที่ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้กระทํา
ผิดในเขตทางเดินรถ หรือทางหลวงในกรณีปกติเป็นการชั่วคราว โดยมีกําหนดระยะเวลาเท่าที่มีความจําเป็น
อย่างยิ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว แต่ต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วต้องยุบเลิกจุดตรวจ
ดังกล่าวทันที

1.2 จุดสกัด หมายถึง สถานที่ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นจับกุมผู้กระทํา

ผิดในเขตทางเดินรถ หรือทางหลวง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราว และ
จะต้อง

ยุบเลิกเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าว
2. ความสําคัญของการตั้งจุดตรวจ หรือจุดสกัด
- เพื่อตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกพื้นที่
- เพื่อเป็นการบีบบังคับไม่ให้คนร้ายมีโอกาสหลบหนีออกนอกพื้นที่ที่ปิดล้อม
- เพื่อตรวจค้นอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการกระทําผิด
- เพื่อค้นหาสิ่งของผิดกฎหมายในยานพาหนะต้องสงสัย
- เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น และปราบปรามการกระทํ า ผิ ด และตั ด ช่ อ งโอกาสในการประกอบ

อาชญากรรมของคนร้าย
3. หลักพื้นฐานในการตั้งจุดตรวจ หรือจุดสกัด
- ใช้เมื่อมีกรณีเหตุจําเป็นหรือเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง โดยเคร่งครัด
- ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
- มีนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรเป็นหัวหน้าควบคุม
- แต่งเครื่องแบบตํารวจในการปฏิบัติหน้าที่
- มีแผงกั้นแสดงเครื่องหมายคําว่า “หยุดตรวจ” และจัดให้มีสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณอื่นใด
เป็นที่สังเกตได้ง่ายจากระยะไกล เช่น กรวยยางคาดแถบสะท้อนแสง เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- ในเวลากลางคืนต้องมีไฟส่องสว่างให้มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร ก่อน
ถึง จุดตรวจ
- กําหนด “เขตพื้นที่ปลอดภัย” ไว้สําหรับตรวจค้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน
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- ควรวางกํ าลั งส่ วนหนึ่ งไว้บริ เวณทางแยกหรื อจุดกลั บรถก่ อนถึ งจุดตรวจ จุ ดสกัด เพื่ อทํ า
หน้าที่สกัดกั้นหรือไล่ติดตามผู้ที่หลบหนีการตรวจค้น
- พึงใช้ความระมัดระวัง ไม่ประมาทในขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น
- พึงเป็นผู้มีมารยาทดีงาม และแสดงกิริยาวาจาที่สุภาพขณะปฏิบัติหน้าที่ประจําจุดตรวจ จุด
สกัด
- ใช้ความสังเกต หรือสนใจเป็นพิเศษกับยานพาหนะที่มีลักษณะพิรุธ เช่น รถจักรยานยนต์ไม่
ติดแผ่นป้ายทะเบียน หรือบิดบังอําพรางหมายเลขทะเบียน
- ในการปฏิ บั ติ งานให้ คํ า นึ งถึ งความปลอดภั ย ของเจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจ และประชาชน และ
ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยรวม
4. ยุทธวิธีในการตั้งจุดตรวจ
4.1 การตั้งจุดตรวจในทางที่มีทิศทางไปในทางเดียวกัน (ONE WAY)
- กํ า หนดเลื อ กบริ เวณพื้ น ที่ ที่ จ ะทํ า การตั้ งจุ ด ตรวจ โดยคํ า นึ งถึ งผู้ ป ฏิ บั ติ งาน และ
ประชาชนผู้ถูกตรวจค้นเป็นสําคัญ เช่น ไม่ตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดในบริเวณทางโค้ง เชิงสะพาน ที่ลาดชัน จุดอับ
สายตา
- ติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณที่แสดงข้อความว่า “หยุดตรวจ” ไว้บนผิวการจราจรใน
ช่องทางด้านซ้ายให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และควรมีกรวยยางคาดแถบสะท้อนแสงวางเป็นแนว
เฉียงออกไปทางด้านหน้าแผงสัญญาณเป็นระยะพอสมควรเพื่อเตือนและบังคับรถที่แล่นเข้ามาให้เบี่ยงออกไม่พุ่ง
ชน แผงป้ายสัญญาณ
- หลั งแผงป้ ายสัญ ญาณเครื่องหมาย “หยุดตรวจ” ห่างออกไปเล็ กน้ อยให้ นํารถยนต์
สายตรวจจอดทํามุม 45 องศา กับแนวขอบถนน หันหน้าไปตามทิศทางกระแสจราจร เพื่อใช้เป็นที่กําบังสําหรับ
บริ เวณ “เขตพื้ น ที่ ปลอดภั ย” และเปิ ดสั ญ ญาณไฟวับ วาบไว้ เพื่ อเพิ่ มจุ ดสั งเกต ตรงส่ วนบริเวณ “เขตพื้ น ที่
ปลอดภัย” ด้านนอก ควรวางกรวยยางเป็นแนวเพื่อกําหนดพื้นที่ตรวจค้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถที่อาจหัก
เลี้ยวเข้ามาในบริเวณ “เขตพื้นที่ปลอดภัย” อย่างกะทันหัน
- ท้ายจุดตรวจมีรถยนต์สายตรวจ 1 คัน และรถจักรยานยนต์สายตรวจ 1 คัน พร้อมพล
ขับและคู่ตรวจ จอดอยู่ในลักษณะเตรียมพร้อมในกรณีต้องไล่ติดตามรถที่หลบหนี
- สําหรับรถจักรยานยนต์สายตรวจที่มาร่วมตรวจค้น อาจให้จอดชิดขอบทางด้านซ้าย
เพื่อป้องกัน “เขตพื้นที่ปลอดภัย” โดยหันหน้าไปทางทิศทางจราจร และพร้อมในการสนับสนุนการไล่ติดตามรถ
ที่หลบหนี
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- การวางกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ชั้ น ประทวน ใช้ เป็ น กํ า ลั ง เรี ย กรถ และทํ า หน้ า ที่ ต รวจค้ น ในบริ เวณ “เขตพื้ น ที่
ปลอดภัย” การตรวจค้นควรทําเป็นคู่ เข้าค้นทีละด้านของยานพาหนะ โดยแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจน ว่าใครเป็น
ผู้ตรวจค้น และใครเป็นผู้คุ้มกัน
นายตํารวจสัญ ญาบั ตร ทําหน้าที่ เป็ นหัวหน้าจุดตรวจ ควบคุมดู แล และรับผิ ดชอบ
การตรวจค้นของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในบริเวณ “เขตพื้นที่ปลอดภัย”
หากมีกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจน้อยให้ลดกําลังผู้ปฏิบัติลงได้ แต่ยังคงให้ถือปฏิบัติตาม
ยุทธวิธีดังกล่าวข้างต้น โดยอนุโลม
ภาพแสดงการตั้งจุดตรวจค้น พื้นที่ถนนที่มี 3 ช่องทางเดินรถ

การแบ่งพื้นที่ของจุดตรวจ แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้
พื้นที่ส่วนแรก เป็ น พื้ น ที่ เฝ้ า สั งเกตรถต้ อ งสงสั ย และบุ ค คลที่ อยู่ ภ ายในรถที่ จะวิ่ งผ่ า นเข้ า มาใน
บริเวณพื้นที่ตั้งจุดตรวจ มีเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายป้องกันชุดนอกเครื่องแบบ (ชุดจู่โจม) อยู่ปฏิบัติ 2 นาย โดยอยู่ก่อน
ถึงพื้นที่ตั้งจุดตรวจห่างประมาณ 20 เมตร
พื้นที่ส่วนที่สอง เป็ น พื้ น ที่ ที่ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กรถต้ อ งสงสั ย เพื่ อ โบกรถเข้ า มาสู่ พื้ น ที่ ต รวจค้ น
มีเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายป้องกัน 1 นาย ฝ่ายจราจร 1 นาย และเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ ทําหน้าที่เป็นหัวหน้ าสายตรวจ 1
นาย รวมเจ้าหน้าที่จํานวน 3 นาย
พื้นที่ส่วนที่สาม เป็นพื้นที่ตรวจค้น มีเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายป้องกัน ทําหน้าที่ตรวจค้นรถและบุคคล
ต้องสงสัยที่นั่งมา 1 ชุดปฏิบัติ (1 ชุดปฏิบัติมี 3 - 4 นาย รถที่เข้าทําการตรวจค้น ควรมีไม่เกิน 3 คัน ในแต่ละ
ช่วงที่ ทําการตรวจค้ นและการตรวจค้ นใช้เจ้าหน้าที่ ตํารวจ 3 - 4 นายต่อรถทําการตรวจค้น 1 คัน โดยค้น 2
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นาย คุ้มกัน 1 - 2 นาย) มีเจ้าหน้าที่ ตํารวจฝ่ายป้องกันอีก 1 นาย ทํ าหน้ าที่บันทึกภาพขณะตรวจค้นไว้เป็ น
หลักฐาน และมีเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายจราจรอีก 1 นาย ทําหน้าที่ควบคุมการปล่อยรถออกจากพื้นที่ตรวจค้นเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุ รวมเจ้าหน้าที่ตํารวจที่อยู่ในพื้นที่นี้ 11 - 14 คน
พื้นที่ส่วนที่สี่ เป็นพื้นที่คอยสกัดรถ หากรถต้องสงสัยที่เข้ามาในพื้นที่ตั้งจุดตรวจไม่ยอมหยุดรถให้
ทําการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายป้องกันที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ท้ายพื้นที่จุดตรวจนี้จะทําหน้าที่นํารถตํารวจที่
จอดอยู่ท้ายจุ ดตรวจเข้าสกัดขวางกั นไม่ให้ ผ่านหรือไล่ติดตามหากหลบหนี ในส่วนนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ ตํารวจทํ า
หน้าที่ประจํารถยนต์สายตรวจ 1 คัน 1 นาย และเจ้าหน้าที่ตํารวจประจํารถสายตรวจจักรยานยนต์ 1 คัน 2
นาย รวมเจ้าหน้าที่จํานวน 3 นาย
พื้นที่ส่วนที่ห้า เป็นพื้นที่ควบคุมผู้กระความทําผิด มีเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายป้องกันอยู่ปฏิบัติอย่าง
น้อย 1 คน
ภาพแสดงการตั้งจุดตรวจค้น พื้นที่ถนนที่มี 2 ช่องทางเดินรถ

4.2 การตั้งจุดตรวจบนทางที่มีการจราจรไปในทิศทางสวนกัน (TWO WAYS)
- การวางกําลัง และมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ใช้ในทํานองเดียวกันกับการตั้ง
จุดตรวจบนทางที่มีการจราจรไปในทิศทางเดียวกัน (ONE WAY) โดยอนุโลม
- การเรียกตรวจค้นยานพาหนะ ควรเลือกตรวจค้นพาหนะที่มาจากทิศทางใด ทิศทาง
ห
นึ่
ง
เพียงด้านเดียว ไม่ควรเรียกตรวจยานพาหนะพร้อม ๆ กันทั้ง 2 ทิศทาง เพราะจะทําให้เกิดจุดอ่อนในการระวัง
รักษาความปลอดภัยแก่ผู้ต้องสงสัยที่ถูกตรวจค้น และเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เข้าทําการตรวจค้น รวมทั้งยังก่อให้เกิด
ปัญหาการจราจรอีกด้วย
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ภาพแสดงการตั้งจุดตรวจแบบ 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 และหลักการเบื้องต้น
3.2 สาธิ ต/อธิบาย การหยุดยานพาหนะที่ มีความเสี่ ยงสู ง/การปฏิ บัติในการหยุ ดรถ - ใช้รถสายตรวจ
2 คัน กรณีคนร้ายไม่ขัดขืน
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป/ถาม
3.4 อบรม-ปลูกฝัง เรื่อง แม้เป็นหญิงหรือเด็กก็อย่าวางใจ
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4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรม
5.2 ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถปฏิ บัติ การตั้ งจุดตรวจหรือจุดสกั ด รู้ ความหมาย ความสํ าคั ญ
หลักพื้นฐาน ข้อควรระวัง และใช้ยุทธวิธีในการตั้งจุดตรวจ ได้อย่างถูกต้อง
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หัวข้อที่ 9 การตรวจผู้โดยสารบนรถประจําทาง (รถบัส) ณ จุดตรวจในกรณีปกติ
และมีสถานการณ์ และการตั้งจุดตรวจค้นย่อยหรือจุดสกัด
1. รายละเอียดของการฝึก
1. การตรวจผู้โดยสารบนรถโดยสารประจําทาง (รถบัส) ณ จุดตรวจ
1.1 รูปแบบที่ 1 ในกรณีที่เป็นการตรวจในสถานการณ์ปกติทั่วไป
รูปแบบการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ จํานวน 2 นาย
(1) แจ้งให้คนขับรถเปิดไฟส่องสว่างในรถเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และสามารถ
สังเกตผู้โดยสารได้ชัดเจน
(2) เจ้าหน้ าที่ คนที่ 1 ขึ้ นไปบนรถทางประตู ด้า นหน้ า แล้วยื นอยู่ ด้า นหน้ า สุ ดของห้ อง
โดยสารหรื อ บริ เวณที่ ส ามารถมองเห็ น ผู้ โดยสารในรถได้ ทั้ ง หมดจากทางด้ า นหน้ า แล้ ว แจ้ ง ให้ ผู้ โดยสาร
เตรียมพร้อมใน การตรวจ เช่น บัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ เป็นต้น แจ้งให้เจ้าหน้าที่คนที่ 2
ขึ้นมาทําหน้าที่ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่คนที่ 1 ทําหน้าที่คุ้มกัน ในขณะทําการตรวจ ให้ยืนสังเกตผู้โดยสารอยู่
กับที่ หากพบเหตุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่คนที่ 2 ทราบแล้วรีบเข้าตรวจสอบ
(3) เจ้าหน้าที่คนที่ 2 ทําหน้าที่ตรวจสอบผู้โดยสารโดยเริ่มจากทางด้านหน้าสุดตามลําดับ
จนถึงคนสุดท้าย เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจแล้วให้ลงจากรถเป็นคนแรก ซึ่งหากเป็นรถแบบมีประตูหลังหรือประตู
กลางให้ลงจากรถโดยใช้ประตูดังกล่าว แต่หากไม่มีให้ใช้ประตูเดิม โดยให้เจ้าหน้าที่คนที่ 1 ลงจากรถในลําดับ
สุดท้าย
1.2 รูปแบบที่ 2 ในกรณีที่เป็นการตรวจในสถานการณ์ที่ต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้น
รูปแบบการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ จํานวน 3 นาย
(1) แจ้งให้คนขับรถเปิดไฟส่องสว่างในรถเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และสามารถ
สังเกตผู้โดยสารได้ชัดเจน
(2) เจ้าหน้ าที่ คนที่ 1 ขึ้ นไปบนรถทางประตู ด้า นหน้ า แล้วยื นอยู่ ด้า นหน้ า สุ ดของห้ อง
โดยสาร หรื อ บริ เวณที่ ส ามารถมองเห็ น ผู้ โดยสารในรถได้ ทั้ งหมดจากทางด้ า นหน้ า แล้ วแจ้ งให้ ผู้ โดยสาร
เตรียมพร้อมใน การตรวจ เช่น บัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่น ๆ เป็นต้น แจ้งให้เจ้าหน้าที่คนที่ 2
และ 3 ขึ้นมาทําหน้าที่ ในการตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่คนที่ 1 ทําหน้าที่คุ้มกันในขณะทําการตรวจ โดยยืน
สังเกตผู้โดยสารอยู่กับที่หากพบเหตุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่คนที่ 2 และ 3 ทราบแล้วรีบเข้าร่วมในการ
ตรวจสอบ
(3) เจ้าหน้าที่คนที่ 2 และ 3 ทําหน้าที่ตรวจผู้โดยสารโดยยืนในลักษณะหันข้างที่มีอาวุธ
ปืนชิ ดกั นหั นหน้ าเข้าหาผู้โดยสารคนละข้ าง แล้วทํ าการตรวจผู้ โดยสารด้ านที่ ตนหั นหน้าเข้ าหาเริ่มจากทาง
ด้านหน้าสุดตามลําดับจนถึงคนสุดท้าย เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจแล้วให้เจ้าหน้าที่คนที่ 2 และ 3 ลงจากรถก่อน ซึ่ง
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หากเป็นรถแบบมีประตูหลังหรือประตูกลางให้ลงจากรถโดยใช้ประตูดังกล่าว แต่หากไม่มีให้ใช้ประตูเดิม โดยให้
เจ้าหน้าที่คนที่ 1 ลงจากรถในลําดับสุดท้าย
1.3 รูปแบบที่ 3 ในกรณีที่มีการแจ้งเตือนว่ามีสิ่งผิดกฎหมายมากับรถโดยสารประจําทาง (รถ
บัส)
รูปแบบการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ จํานวน 4 นาย
(1) แจ้งให้คนขับรถเปิดไฟส่องสว่างในรถเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และสามารถ
สังเกตผู้โดยสารได้ชัดเจน
(2) เจ้าหน้าที่คนที่ 1 ขึ้นไปบนรถทางประตูด้านหน้า แล้วยืนอยู่ด้านหน้าสุดของห้อง
โดยสาร หรื อ บริ เวณที่ ส ามารถมองเห็ น ผู้ โดยสารในรถได้ ทั้ งหมดจากทางด้ า นหน้ า แล้ วแจ้ งให้ ผู้ โดยสาร
เตรียมพร้อมในการตรวจ เช่น บัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่น เป็นต้น แจ้งให้เจ้าหน้าที่คนที่ 2, 3 และ
4 ขึ้นมา
ทําหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่คนที่ 1 และ 2 แยกกันทําหน้าที่คุ้มกันอยู่ในแถวเบาะนั่งโดยสารด้านหน้า
คนละด้าน โดยให้คํานึงถึงจุดที่สามารถมองเห็นผู้โดยสารและทําหน้ าที่คุ้มกันให้กับเจ้าหน้าที่คนที่ 3 และ 4
ในขณะทําการตรวจ หากพบเหตุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่คนที่ 3 และ 4 ทราบ แล้วรีบเข้าตรวจสอบ
(3) เจ้าหน้าที่คนที่ 3 และ 4 ทําหน้าที่ตรวจผู้โดยสารโดยยืนในลักษณะหันข้างที่มีอาวุธ
ปืนเข้าหากัน หันหน้าเข้าหาผู้โดยสารคนละด้าน แล้วทําการตรวจผู้โดยสารด้านที่ตนหันหน้าเข้าหา เริ่มจากทาง
ด้านหน้าสุดตามลําดับจนถึงคนสุดท้าย เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจแล้วให้เจ้าหน้าที่คนที่ 3 และ 4 ลงจากรถก่อน ซึ่ง
หากเป็นรถแบบมีประตูหลังหรือประตูกลางให้ลงจากรถโดยใช้ประตูดังกล่าว แต่หากไม่มีให้ใช้ประตูเดิม ส่วน
เจ้าหน้าที่คนที่ 2 และ 1 ให้ลงรถจากประตูด้านหน้า โดยให้เจ้าหน้าที่คนที่ 1 ลงจากรถในลําดับสุดท้าย
1.4 รูปแบบที่ 4 ในกรณี ที่เป็ นรถโดยสารประจําทาง (รถบั ส) แบบสองชั้น และมี การแจ้ ง
เตือนว่ามีสิ่งผิดกฎหมายมากับรถ
รูปแบบการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ จํานวน 5 นาย
(1) แจ้งให้คนขับรถเปิดไฟส่องสว่างในรถเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และสามารถ
สังเกตผู้โดยสารได้ชัดเจน
(2) เจ้าหน้ าที่ คนที่ 1 ขึ้ นไปบนรถทางประตู ด้า นหน้ า แล้วยื นอยู่ ด้า นหน้ า สุ ดของห้ อง
โดยสาร หรื อ บริ เวณที่ ส ามารถมองเห็ น ผู้ โดยสารในรถได้ ทั้ งหมดจากทางด้ า นหน้ า แล้ วแจ้ งให้ ผู้ โดยสาร
เตรียมพร้อมใน การตรวจ เช่น บัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น แจ้งให้เจ้าหน้าที่
คนที่ 2, 3 และ 4 ขึ้ น มา โดยเจ้ า หน้ า ที่ ค นที่ 1 และ 2 แยกกั น ทํ า หน้ า ที่ คุ้ ม กั น อยู่ ในแถวเบาะนั่ งโดยสาร
ด้านหน้าคนละด้าน โดยให้คํานึงถึงจุดที่สามารถมองเห็นผู้โดยสารและทําหน้าที่คุ้มกันให้กับเจ้าหน้าที่คนที่ 3
และ 4 ในขณะทํ า การตรวจ หากพบเหตุ ต้ อ งสงสั ย ให้ รี บ แจ้ งเจ้ า หน้ า ที่ ค นที่ 3 และ 4 ทราบ แล้ ว รี บ เข้ า
ตรวจสอบ
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(3) เจ้าหน้าที่คนที่ 5 ยืนสังเกตผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในห้องโดยสารชั้นล่างของรถ
(4) เจ้าหน้าที่คนที่ 3 และ 4 ทําหน้าที่ตรวจผู้โดยสารโดยยืนในลักษณะหันข้างที่มีอาวุธ
ปืนเข้าหากัน หั นหน้าเข้าหาผู้โดยสารคนละด้าน แล้ วทํ าการตรวจผู้โดยสารด้านที่ตนหั นหน้าเข้าหาเริ่มจาก
ทางด้านหน้าสุดตามลําดับจนถึงคนสุดท้ายในชั้นบนของรถแล้วจึงลงมาทําการตรวจในชั้นล่าง เมื่อเสร็จสิ้นการ
ตรวจแล้วให้ ลงจากรถก่อน ซึ่งหากเป็นรถแบบมีประตูหลังหรือประตูกลางให้ ลงจากรถโดยใช้ประตูดังกล่าว
ส่วนเจ้าหน้าที่คนที่ 2 และ 5 ลงจากรถในลําดับต่อมา โดยให้คนที่ 1 และ 2 ลงรถจากประตูด้านหน้า ซึ่งเจ้าหน้าที่
คนที่ 1 จะลงจากรถในลําดับสุดท้าย

ลักษณะการยืนเตรียมพร้อมของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ก่อนขึ้นตรวจรถบัส

ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจ
ที่ทําหน้าที่ตรวจ

ลักษณะการยืนของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ผู้ทําหน้าที่คุ้มกันจะยืนอยู่บริเวณตอนหน้ารถบัส

ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ กรณี มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ
4 นาย ตรวจรถบัสจะใช้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 2 นาย
ในการตรวจ และเจ้าหน้าที่ตํารวจ 2 นาย ในการคุ้มกัน
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2. การตั้งจุดตรวจค้นย่อย หรือจุดสกัด
2.1 การตั้งจุดตรวจค้นย่อย หรือจุดสกัดเป็นการปฏิบัติการในสภาพถนนสายเล็กที่มีการจราจร
ไม่หนาแน่น คับคั่ง หรือตรอกซอกซอยในเหตุการณ์ ฉุกเฉินหรือกรณีเร่งด่วน ซึ่งอาจไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจและ
อุปกรณ์พอที่จะวางกําลังตามยุทธวิธีข้างต้นได้ จึงจําเป็นต้องใช้กําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจและยานพาหนะเท่าที่มีอยู่
อย่างจํากัดในขณะนั้น ดําเนินการสกัดจับและปฏิบัติการตรวจค้น
2.2 การวางกําลัง และมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ใช้ยุทธวิธีเดียวกันกับการตั้งจุดตรวจ
โดยอนุโลม และควรต้องมีรถยนต์เตรียมพร้อมไว้ก่อนถึงจุดสกัด เพื่อไว้ทําหน้าที่สกัดกั้นหรือกีดขวางถนนหรือ
ไล่ติดตามในกรณีที่คนร้ายหรือผู้ต้องสงสัยกลับรถย้อนหลบหนีการตรวจค้น
2.3 ในการตั้งจุดสกัดนั้น จะต้องแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนตามสถานการณ์ ดังนี้
มีกําลังเพียง 2 นาย ให้แบ่งหน้าที่ ดังนี้
- ตํารวจคนที่ 1 ทําหน้าที่ตรวจค้น
- ตํารวจคนที่ 2 ทําหน้าที่คุ้มกัน
มีกําลัง 3 นาย ให้แบ่งหน้าที่ดังนี้
- ตํารวจคนที่ 1 ทําหน้าที่ตรวจค้น
- ตํารวจคนที่ 2 ทําหน้าที่ช่วยเหลือตํารวจคนที่ 1 ในการตรวจค้นหรือควบคุมคนร้าย
- ตํารวจคนที่ 3 ทําหน้าที่คุ้มกัน
มีกําลัง 4 นาย ให้แบ่งหน้าที่ดังนี้
- ส่วนที่ 1 ทําหน้าที่ตรวจค้น
- ส่วนที่ 2 ทําหน้าที่คุ้มกัน
มีกําลังตั้งแต่ 4 นายขึ้นไป และมีภารกิจต่อเนื่องเป็นเวลานาน ให้แบ่งกําลังออกเป็น 3
ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 ทําหน้าที่ตรวจค้น
- ส่วนที่ 2 ทําหน้าที่คุ้มกัน
- ส่วนที่ 3 ทําหน้าที่สนับสนุนหรือกําลังสํารองพักรอผลัดเปลี่ยน ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
2.4 เมื่อมีรถยนต์สายตรวจหรือรถยนต์บรรทุกอย่างน้อย 2 คัน อาจใช้รถยนต์เป็นที่กําบังเพื่อ

ทํ า พื้ น ที่ ป ลอดภั ย แล้ วใช้ เป็ น จุ ดหยุ ดรถยนต์ เพื่ อทํ า การตรวจค้ น บนถนนหรื อ ตรอกซอยซึ่ งโดยปกติ จะไม่ มี
การจราจรคับคั่งหรือรถวิ่งอย่างรวดเร็ว
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ผังการตั้งจุดสกัด

2.5 ในบริเวณถนนในถิ่นทุรกันดาร หรือตรอกซอกซอยที่มีการขุดถนนเพื่อการซ่อมแซมต่าง ๆ
อาจใช้หลุมบนถนนเป็นเครื่องกีดขวางช่วยในการตั้งจุดสกัด
ผังการจัดตั้งจุดสกัดตามรูป

2.6 ในเขตพื้นที่อันตรายที่อาจมีการก่อการร้ายหรือการใช้ความรุนแรงในการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่
ตํารวจ อาจใช้รถยนต์สายตรวจ หรือดัดแปลงสิ่งอุปกรณ์ในพื้นที่ใช้เป็นเครื่องกีดขวางในการตั้งจุดสกัดได้ เช่น
ใช้ท่อซีเมนต์ ใช้งาแซง หรือวัตถุอย่างอื่นไปวางตั้งบนเส้นทางที่มีการจราจรไม่คับคั่ง ดังรูป

127

ข้อควรระวัง
1. ไม่ ควรตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด ในบริเวณทางโค้ง เชิงสะพาน ที่ ลาดชั น และบริเวณที่ เป็ น
จุดอับสายตา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการมองไม่เห็นของผู้ขับขี่ หรือการหยุดรถไม่ทันในระยะ
กระชั้นชิด
2. ในเวลากลางคืน ต้องมีแสงสว่างอย่างพอเพียง ให้ผู้ขับขี่เห็ นได้ในระยะไกล อุปกรณ์ และ
หลอดไฟต้องหมั่นตรวจสอบ และต้องปรับปรุงให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
3. ในการเรียกรถให้หยุด ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่าเอาตัวหรือส่วนของร่างกาย เช่น แขน ขา เข้าไป
ขวางหรือสกัดกั้นให้รถหยุด เพราะอาจถูกชนจากรถที่หยุดไม่ทัน ระหว่างการตรวจค้นใน “เขตพื้นที่ปลอดภัย”
อย่ า ยื น ขวางหน้ า รถที่ กํ า ลั งตรวจค้ น เพราะอาจจะถู ก รถชนได้ ในกรณี ผู้ ต้ อ งสงสั ย พยายามขั บ รถหลบหนี
การตรวจค้น
4. ในกรณี ที่ผู้ขับ ขี่ พยายามขั บขี่ ร ถฝ่ า จุดตรวจเพื่ อหลี กเลี่ ยงการตรวจค้ น เจ้ าหน้ าที่ ตํา รวจ
ประจํ า จุ ด ตรวจไม่ ค วรสร้ า งสิ่ งกี ด ขวางขึ้ น อย่ า งกะทั น หั น เช่ น ขั บ รถเข้ า ขวาง หรื อ เข็ น แผงป้ า ยสั ญ ญาณ
ขวางทางเพื่อพยายามหยุดรถ เพราะอาจจะทําให้ผู้ขับขี่หยุดรถไม่ทันแล้วหักหลบสิ่งกีดขวาง จนเกิดอุบัติเหตุ
เฉี่ยวชนประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจได้
5. ในกรณีที่สงสัยว่าคนร้ายอาจมีอาวุธอยู่ในรถ เจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งชุดตรวจค้นและชุดคุ้มกัน
ควรหาที่กําบังในขณะที่รถเข้ามาในบริเวณจุดสกัด และอาจใช้เครื่องขยายเสียงจากรถยนต์สายตรวจบังคับให้หยุด
รถเพื่อตรวจค้น
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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 และหลักการเบื้องต้น
3.2 สาธิ ต/อธิ บ ายการตรวจผู้ โดยสารบนรถประจํ า ทาง (รถบั ส ) ณ จุ ด ตรวจในกรณี ป กติ และมี
สถานการณ์และการตั้งจุดตรวจค้นย่อยหรือจุดสกัด
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป/ถาม
3.4 อบรม - ปลูกฝัง เรื่อง มียุทธวิธีเหมือนมีเกราะ
4.ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรม
5.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติการตรวจผู้โดยสารบนรถประจําทาง (รถบัส) ณ จุดตรวจ
ในกรณีปกติ และมีสถานการณ์ และการตั้งจุดตรวจค้นย่อยหรือจุดสกัดได้อย่างถูกต้อง
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หัวข้อที่ 9 จําลองสถานการณ์ การใช้รถยนต์ไล่ติดตาม การตั้งจุดสกัด และการตรวจค้น กรณีปกติ
กรณีต้องสงสัย กรณีผู้ร้ายก่อเหตุร้ายแรงและมีอาวุธ
1. รายละเอียดของการฝึก
สถานการณ์สมมติ วิชา V.S.O.C. หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ
สถานการณ์สมมุติ การตั้งจุดตรวจในสถานการณ์ปกติ กรณีต้องสงสัย กรณีคนร้ายก่อเหตุร้ายแรงและมีอาวุธ
 ใจความสําคัญในสถานการณ์สมมุติ
เจ้าหน้าที่ตํารวจตั้งจุดตรวจ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เกิดเหตุการณ์ ดังนี้
- ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย
- ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ซุกซ่อนยาเสพติด
- ผู้ขับขี่รถยนต์ซุกซ่อนอาวุธปืน มีอาการเมาสุรา ไม่ยินยอมให้ตรวจค้น ด่าทอเจ้าหน้าที่ เมื่อค้น
เจออาวุธปืนแล้วทั้งสองคนไม่ยอมรับว่าเป็นของตน
- ผู้ขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ วิ่งฝ่าด่าน
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตั้งจุดตรวจในการปฏิบัติหน้าที่ การวางกําลังได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าตรวจค้นยานพาหนะได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักกฎหมาย
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์ประจํารถสายตรวจได้อย่างถูกต้องในการติดตามคนร้าย
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. วิทยุสื่อสาร 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
ช่วงที่ 1 เป็นชายวัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย
ช่วงที่ 2 ชายวัยรุ่นสวมหมวกนิรภัยเข้ามาที่ด่านตรวจซุกซ่อนยาเสพติดไว้ที่ตัว
ช่วงที่ 3 เป็นชายวัยกลางคน 2 คน ขับรถยนต์มีอาการเมาสุราทั้ง 2 คน
ช่วงที่ 4 ชายวัยรุ่นเมาสุราขับรถฝ่าด่าน
 ข้อมูลผู้เรียน (บทบาท)
ผู้เรียนแต่งกายเครื่องแบบตํารวจปฏิบัติหน้าที่ประจําจุดตรวจ
2. อุปกรณ์การฝึก
2.1 รถยนต์สายตรวจ 2 คัน
2.7 วิทยุสื่อสาร 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 และหลักการเบื้องต้น
3.2 กําหนดสถานการณ์
3.3 สรุป ถามปัญหา
3.4 อบรม-ปลูกฝัง เรื่อง ทําดีได้ดี
4.ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรม
5.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ถูกต้องปลอดภัย

131

แบบประเมินการฝึกการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผู้ขับขี่ผู้โดยสาร (V.S.O.C.)

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

รุ่นที่................วันที่..................เดือน....................................พ.ศ.......................
ผู้ปฏิบัติ ชุดที่ .................. เลขที่................................
หลักการปฏิบัติ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
คําแนะนํา
ความพร้อมร่างกาย จิตใจ อุปกรณ์
รูปแบบการตั้งจุดตรวจเหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่
การเข้าหายานพาหนะ มีการตรวจรถ 3 ส่วน
ปฏิบัติตามขั้นตอนเมื่อเข้าตรวจรถ เช่น ลดกระจก ดับ
เครื่องยนต์ ยืนอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม
การเจรจากับผู้ขับขี่เป็นไปตามขัน้ ตอน และเหมาะสม
กับพฤติการณ์
เมื่อเรียกคนลงมาจากรถเพื่อตรวจค้น มีการสังเกต
บุคคล ตามหลัก Target Discrimination การสังเกต
ทั้งตัว มือ เอว สภาพแวดล้อม อากัปกิริยา
การตรวจค้นตัวบุคคล ได้เหมาะสม ในลักษณะ
Contact Cover
ปฏิบัติตามระดับการใช้กําลัง
การบริหารกําลังพลภายในจุดตรวจ
การแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสม
มีการติดตามเมื่อมีรถวิ่งฝ่าด่านหรือไม่
การใช้สัญญาณไฟวาบๆ การประกาศแจ้งเตือน
การวิทยุรายงานเหตุ/ขอกําลังเสริม

1. ผู้รับการฝึกเล่าเหตุการณ์โดยสรุป
........................................................................................................................................
2. การปฏิบัติในครั้งนี้ สิง่ ไหนทีท่ ําแล้วปลอดภัย
......................................................................................................................
3. ข้อที่ควรแก้ไขในการปฏิบัติหน้าที่
........................................................................................................................................
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รายชื่อคณะผู้จัดทําคู่มือยุทธวิธีตํารวจ
หัวข้อ การหยุดยานพาหนะ และการควบคุมผู้ขับขี่ 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

6. ร.ต.ท.กีรติ

คล้อยอรุณ

ผบ.มว. (สบ 1) กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.

7. ด.ต.ทวีศักดิ์

มีราคา

ผบ.หมู่ กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.

8. ด.ต.เมตชกรณ์

อยู่ญาติมาก

ผบ.หมู่ กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.

9. ด.ต.เอก

หงษ์ทอง

ผบ.หมู่ กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.

10. ด.ต.ประทุม

จันทรทิพย์

ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.

11. ส.ต.ท.ณัฐวุฒิ

เงาคํา

ผบ.หมู่ ศฝร.ภ.8
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คู่มือ ยุทธวิธีตํารวจ
หัวข้อ บทบาทหน้าที่ของผู้ประสบเหตุคนแรก
(FIRST RESPONDER)
เป้าหมาย
เพื่ อให้เจ้าหน้ าที่ตํารวจผู้เผชิญเหตุสามารถดําเนินการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภั ยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้หลักการและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเป็นผู้ประสบเหตุคนแรกและสามารถปฏิบัติได้
อย่างปลอดภัย
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทอํานาจหน้าที่ของผู้เผชิญเหตุคนแรกได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้เข้าใจหลักการรายงานผู้บังคับบัญชากรณีผู้บังคับบัญชามาถึงที่เกิดเหตุ
Instructor Note:
- ให้ครูฝึกสอบถามนักเรียนทุกคนต่อความเข้าใจเป้าหมาย วัตถุประสงค์
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน
1. Power Point
2. คลิปวีดีโอ
3. เข็มขัดยุทธวิธี
4. อุปกรณ์อื่น ๆ ตามสถานการณ์
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หัวข้อการฝึกอบรม
1. ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้เผชิญเหตุคนแรก
2. การปฏิบัติมาตรฐานสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้เผชิญเหตุคนแรก
3. ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้เผชิญเหตุคนแรก
4. ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง
5. ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง
6. ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง
7. ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง
8. ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง
9. ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง
10. การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ประสบเหตุคนแรก
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หัวข้อที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้เผชิญเหตุคนแรก
1. รายละเอียดของการฝึก
จุดประสงค์
เพื่อนําไปใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเผชิญเหตุ
นโยบาย
สํานักงานตํ ารวจแห่ งชาติมีนโยบายที่จะให้ เจ้าหน้ าที่ ตํารวจผู้ เผชิญ เหตุ สามารถดําเนินการด้ วยความ
ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดย
คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
ข้อมูลพื้นฐาน
เมื่ อได้ รั บ การมอบหมายงาน เจ้ า หน้ า ที่ ตํา รวจผู้ เผชิ ญ เหตุ จะต้ อ งรี บไปยั งสถานที่ ที่ได้ รั บ มอบหมาย
ในทันที เว้นแต่ว่าผู้บังคับบัญชาจะสั่งการให้ศูนย์วิทยุมอบหมายภารกิจนั้น ๆ ให้กับหน่วยอื่นแทน (โดยเน้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามลําดับความสําคัญ) โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนี้
1.1 การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
1.2 การดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ
1.3 การบังคับใช้กฎหมาย
2. อุปกรณ์การฝึก
Power point/คลิปวีดีโอ
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 บอกจุดประสงค์ นโยบาย ข้อมูลพื้นฐาน
3.2 คลิปวีดีโอกรณีศึกษาเรื่องความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ขณะเปิดเหตุ
3.3 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
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หัวข้อที่ 2 การปฏิบัติมาตรฐานสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้เผชิญเหตุคนแรก
1. รายละเอียดของการฝึก
1. ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้เผชิญเหตุคนแรก
1.1 ก่อนเข้าเผชิญเหตุ
(1) การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ตามหลั ก 5W1H ได้ แ ก่ ใคร (Who) ทํ า อะไร (What) ที่ ไหน
(Where) เมื่อไร (When) ทําไม (Why) และอย่างไร (How)

รูปแสดงเจ้าหน้าที่ตํารวจสายตรวจทําการสอบถามเหตุการณ์เบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ในเหตุคนร้ายปล้นธนาคาร
(2) รายงานศูนย์วิทยุ หรือผู้บังคับบัญชาทราบ
การยืนยันสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และรายงานถึงสภาพแวดล้อมในที่เกิดเหตุโดยทันที

รูปแสดงเจ้าพนักงานวิทยุเมื่อได้รับแจ้งเหตุ จึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
(3) ขอกําลังสนับสนุน
การขอกําลังสนับสนุน หรือขอความช่วยเหลือในกรณี จําเป็ น เช่น คนร้ายมีจํานวนมากกว่า
เจ้าหน้าที่ตํารวจ หรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวนมากอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ เป็นต้น
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รูปแสดงหน่วยสนับสนุนรับทราบสถานการณ์จากหัวหน้าชุดก่อนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่
1.2 ขณะเข้าเผชิญเหตุ
(1) ให้ประเมินสถานการณ์และความเสี่ยง
การประเมินจากบริเวณที่เกิดเหตุ ในมุมมองของสถานการณ์ขณะนั้น และเตรียมแผนสํารอง หาก
เหตุ การณ์ ยกระดั บความรุ นแรง (อย่า รีบ เร่งเข้ าสถานที่ เกิ ดเหตุ ห รือแสดงตั วทั นที เมื่ อถึ งที่ เกิ ดเหตุ ซึ่ งอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายได้)

รูปภาพแสดงหัวหน้าเหตุการณ์ประชุมวางแผนก่อนออกปฏิบัติหน้าที่
(2) ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
การให้การช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกคนในบริเวณที่เกิดเหตุ
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รูปแสดงเจ้าหน้าที่ตํารวจสายตรวจให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน
(3) ปฏิบัติการตามยุทธวิธี
กรณี จําเป็ นเร่งด่ วน ให้ เข้ า ระงับ เหตุ ต ามระดั บการใช้ กํา ลั ง โดยพิ จารณาความเหมาะสมตาม
สัดส่วน ตามสถานการณ์ และพฤติการณ์ของคนร้าย และสภาพแวดล้อม

รูปแสดงเจ้าหน้าที่ตํารวจสายตรวจเข้าจับกุมผู้กระทําผิดตามหลักยุทธวิธี
(4) ปิดกั้นพื้นที่ และรักษาสถานที่เกิดเหตุ
การปิดกั้นพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุ ไม่ ว่าจะเป็ นการอพยพบุ คคลที่ ไม่ เกี่ยวข้องออกจากที่ เกิดเหตุ
การป้องกันไม่ให้บุคคลเข้าและออกจากพื้นที่นั้น การปิดกั้นพื้นที่ไว้ไม่ให้บุคคลหรือประชาชนเข้ามา ตลอดจน
การรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการสูญหายหรือของ
พยานหลักฐานต่าง ๆ ในที่เกิดเหตุถูกทําลาย อาจดําเนินการโดยใช้บุคคล เชือก แผงกั้น เครื่องหมายหรือแผ่น
ป้ายแสดงการห้ามเข้าบริเวณที่เกิดเหตุ

รูปแสดงเจ้าหน้าที่ตํารวจสายตรวจปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุ
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1.3 หลังเข้าเผชิญเหตุ
(1) สรุปข้อมูลเบื้องต้น
การรายงานสรุปข้อมูลเบื้องต้น การจัดทํารายงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ตัวอย่างข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้เผชิญเหตุคนแรกต้องสรุปข้อมูลเบื้องต้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะ
รายงานได้ในเบื้องต้น ได้แก่
1) ข้อมูลเบื้องต้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ใคร ทําอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด ทําไม)
- ชื่อคนร้าย จํานวนคนร้าย พฤติกรรมของคนร้าย ตําหนิรูปพรรณ (ตามผนวกที่แนบ) ของ
คนร้าย อาวุธของคนร้าย ข้อเรียกร้องของคนร้าย สาเหตุการกระทําความผิด
- เส้นทางและยานพาหนะที่คนร้ายใช้กระทําผิดหรือหลบหนี
- ชื่อผู้เสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้น ข้อมูลเบื้องต้น หรือสาเหตุที่จะฆ่าตัวตาย
- ตั วประกั น เป็ น ใคร เกี่ ยวข้ อ งกั บ คนร้ า ยหรื อ ไม่ จํ า นวนเท่ าใด สภาพของตั ว ประกั น เป็ น
อย่างไร สภาพของสถานที่ เส้นทางเข้าออกของอาคารที่ตัวประกันถูกควบคุม
- กลุ่มผู้ชุมนุมเป็นกลุ่มใด จํานวนผู้ชุมนุม ข้อเรียกร้องและแกนนํากลุ่ม
- สภาพของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ความเสียหายที่ประชาชนได้รับ จํานวนผู้บาดเจ็บ ผู้สูญหาย ศพ
2) กิจกรรมที่ได้ดําเนินการแล้ว เช่น
- การปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุ การจัดทําพื้นที่วงใน พื้นที่วงนอก
- การปิดกั้นการจราจร มิให้มีผู้สัญจรเข้า - ออก บริเวณที่เกิดเหตุ
- การประสานงานเบื้องต้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ดับเพลิง สถานพยาบาล เป็นต้น
- การอพยพผู้ บ าดเจ็ บ และประชาชนไปยั ง ที่ ป ลอดภั ย (ที่ ใด และใครเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ดําเนินการนําไป)
3) เสนอแนะสถานที่ที่เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการหรือจุดรวมพล
4) ส่งมอบรายงานสรุป พร้อมรายชื่อของบุคคลที่ได้เข้าไปสอบถามรายละเอียดของเหตุการณ์
เพื่อฝ่ายสืบสวนหรือพนักงานสอบสวนจะได้นําไปดําเนินการต่อ ในกรณี ที่มีวัตถุพยาน หรือภาพถ่ายเกี่ยวกับ
เหตุที่เกิด สภาพผู้บาดเจ็บหรือยานพาหนะ ภาพถ่ายกลุ่มผู้ชุมนุม ให้ส่งมอบแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์โดยเร็ว
(2) เมื่ อเสร็จสิ้ นภารกิจ ต้องกลับสู่ สถานะ มี ความตื่ นตัวและเตรียมความพร้อมสําหรับการปฏิ บัติ
หน้าที่และการให้ความช่วยเหลือในกรณีต่อไปโดยทันที
2. อุปกรณ์การฝึก
Power point/เข็มขัดยุทธวิธี
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3. วิธีการนําเสนอการฝึก
1.3.1. ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้เผชิญเหตุคนแรก ก่อนเข้าเผชิญเหตุ
1.3.2. ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้เผชิญเหตุคนแรก ขณะเข้าเผชิญเหตุ
1.3.3. ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้เผชิญเหตุคนแรก หลังเข้าเผชิญเหตุ
1.3.4. สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1. การตอบคําถาม
5.2. สังเกตการตัดสินใจในการปฏิบัติ
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หัวข้อที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้เผชิญเหตุคนแรก
1. รายละเอียดของการฝึก
แนวทางการปฏิบัติที่จําเป็น สําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้เผชิญเหตุหรือไปถึงที่เกิดเหตุคนแรก
แนวทางการปฏิบัติที่จําเป็นสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้เผชิญเหตุหรือไปถึงที่เกิดเหตุคนแรก (กรณีไม่วิกฤติ)
ขั้นตอนหลักในการปฏิบัติ

ข้อสังเกต

1. รีบ ว.25 และแจ้ง ว.10 ที่เกิดเหตุ
1. พบผู้ บ าดเจ็ บ ต้ อ งปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น ตาม
2. ประเมิ น สถานการณ์ พิ จ ารณ าแก้ ไ ขปั ญ หา ขอรั บ ความ เหม าะสม และดํ า เนิ นก ารเพื่ อ นํ าส่ ง
การสนั บสนุ นหรือประสานงานกั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ ง สถานพยาบาล
บันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุ และรายงานเหตุการณ์เบื้องต้น 2. พบผู้ เสี ยชี วิต ห้ า มผู้ ไม่ เกี่ ยวข้ อ งเข้ าไปแตะต้ อ ง
3. ปิ ดกั้ นและรั กษาสถานที่ เกิ ดเหตุ เบื้ องต้ นไม่ แตะต้ องและ และเคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาด
เคลื่อนย้ายวัตถุพยานโดยเด็ดขาด รวมทั้งห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้อง
เข้าไปในที่เกิดเหตุ
4. ประชาสัมพันธ์
- สอบถามพยานในที่ เ กิ ด เหตุ หรื อ ผู้ เ ห็ น เหตุ ก ารณ์
พร้อมจดชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์
- ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุ
- เตรียมเส้นทางเข้าออกสําหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้บังคับบัญชา
- หากพบวัตถุพยานให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องทราบ
- แจ้งเตือนให้ผู้อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุเพิ่มความระมัดระวัง
อันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ในแต่ละเหตุการณ์
5. รายงานเหตุ ก ารณ์ โดยสั ง เขปให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ
พนักงานสอบสวนที่มาถึงที่เกิดเหตุทราบ
6. หากไม่ ใช่พื้นที่ รับผิดชอบให้ ดําเนินการตาม ข้อ 1-4 แล้ ว
รีบแจ้งให้เจ้าของพื้นที่รับผิดชอบทราบ
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แนวทางการปฏิบัติที่จําเป็นสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้เผชิญเหตุหรือไปถึงที่เกิดเหตุคนแรก (กรณีวิกฤติ)
เหตุลักทรัพย์
ขั้นตอนหลักในการปฏิบัติ

รายละเอียดการปฏิบัติ

ข้อสังเกต

1. รีบ ว.25 และแจ้ง ว.10 ที่เกิดเหตุ
2. ประเมิ น สถานการณ์ พิ จ ารณาแก้ ไ ข
ปัญหา ขอรับการสนับสนุนหรือประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บันทึกภาพสถานที่
เกิดเหตุและรายงานเหตุการณ์เบื้องต้น
3. ปิดกั้นและรักษาสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้น
ไม่ แ ตะต้ อ งและเคลื่ อ นย้ า ยวั ต ถุ พ ยาน
โดยเด็ดขาด รวมทั้งห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
ในที่เกิดเหตุ
4. ประชาสัมพันธ์
- สอบถามพยานในที่ เ กิ ด เหตุ หรื อ
ผู้ เห็ น เห ตุ ก ารณ์ พ ร้ อ ม จ ด ชื่ อ - ส กุ ล
หมายเลขโทรศัพท์
- ห้ า มผู้ ไ ม่ เกี่ ย วข้ อ งเข้ า ไปในบริ เวณ
ที่เกิดเหตุ
- เตรี ย ม เส้ น ท างเข้ า อ อก สํ าห รั บ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชา
- หากพบวัต ถุพ ยานให้ แจ้ งเจ้าหน้ า ที่
ตํารวจหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ
- แจ้งเตือนให้ผู้อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ
เพิ่ ม ความระมั ด ระวั ง อั น ตรายต่ า ง ๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละเหตุการณ์
5. รา ย งาน เห ตุ ก าร ณ์ โด ย สั งเข ป ให้
ผู้บังคับบัญชาหรือพนักงานสอบสวนที่มาถึง
ที่เกิดเหตุทราบ
6. หากไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบให้ดําเนินการ
ตามข้ อ 1 - 4 แล้ ว รี บ แจ้ งให้ เจ้ า ของพื้ น ที่
รับผิดชอบทราบ

1. รีบ ว.25 และแจ้ง ว.10 ที่เกิดเหตุ
2. สอบถามผู้ แ จ้ งหรือ พยานในที่ เกิ ด เหตุ
เบื้องต้น หากมีเหตุจริงให้แจ้งศูนย์วิทยุทราบ
พร้อมขอกําลังสนับสนุน จากนั้นให้สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1) จํ า นวนคนร้ า ย เพศ ทั้ ง ที่ อ ยู่ และ
หลบหนีไปแล้ว
2) อาวุธ
3) มีผู้อาศัยยังอยู่ในบ้านและมีผู้ได้รับ
อันตรายอย่างไรหรือไม่
4) ตํ าห นิ รู ป พ รรณ ก ารแ ต่ งก าย
และตําแหน่งที่อยู่ของคนร้าย
5) จํา นวนและประเภทของทรั พ ย์ สิ น
ที่ถูกประทุษร้าย
6) ยานพาหนะของคนร้าย
7) เส้นทางที่สามารถใช้ในการหลบหนี
8) สภาพพื้นที่โดยรอบที่เกิดเหตุ
3. กรณีมีคนร้ายหลบหนี ให้รีบแจ้งสกัดจับ
4. ประชาสัมพั นธ์โดยใช้เครื่องขยายเสีย ง
หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใดเพื่ อขอความร่ ว มมื อ
ให้ประชาชนที่พักอาศัยหรืออยู่บริเวณใกล้ที่
เกิดเหตุ
1) รับรู้สถานการณ์
2) ให้ใช้ความระมัดระวัง
3) ช่วยสังเกตการณ์และแจ้งเบาะแส
5. พิ จ ารณาหาจุ ด ที่ เหมาะสม ว.10 เพื่ อ
บริ ห ารเหตุ ก ารณ์ และดํ า เนิ น การจั บ กุ ม
คนร้ายตามความเหมาะสม
6. เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือพนักงานสอบสวน
มาถึงให้รายงานเหตุการณ์ให้ทราบ

1. พบผู้บาดเจ็บต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ตามความเหมาะสมและดําเนินการเพื่อนําส่ง
สถานพยาบาล
2. พบผู้เสี ยชี วิต ห้ ามผู้ไ ม่ เกี่ ย วข้อ งเข้าไป
แตะต้องและเคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาด
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2. อุปกรณ์การฝึก
Power point/เข็มขัดยุทธวิธี
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 บรรยาย
3.2 ดูคลิปวีดีโอ
3.3 ให้ผู้เรียนตั้งสมมุติฐานกรณีจากคลิปวดีโอ
3.4 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 การตอบคําถาม
5.2 สังเกตการตัดสินใจในการปฏิบัติ
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หัวข้อที่ 4 ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง
1. รายละเอียดของการฝึก
ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง
1.1 อุบัติเหตุจราจร
1.2 เหตุทะเลาะวิวาท
1.3 เมาสุราอาละวาด
1.4 คนคลุ้มคลั่ง
1.5 อื่น ๆ
2. อุปกรณ์การฝึก
เข็มขัดยุทธวิธี/อุปกรณ์อื่น ๆ ตามสถานการณ์
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเข้าเผชิญเหตุ ครั้งละ 2 นาย
3.2 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
ประเมินผลตามแบบประเมิน
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หัวข้อที่ 5 ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง
1. รายละเอียดของการฝึก
ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง
1.1 อุบัติเหตุจราจร
1.2 เหตุทะเลาะวิวาท
1.3 เมาสุราอาละวาด
1.4 คนคลุ้มคลั่ง
1.5 อื่น ๆ
2. อุปกรณ์การฝึก
เข็มขัดยุทธวิธี/อุปกรณ์อื่น ๆ ตามสถานการณ์
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเข้าเผชิญเหตุ ครั้งละ 2 นาย
3.2 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
ประเมินผลตามแบบประเมิน

146
หัวข้อที่ 6 ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง
1. รายละเอียดของการฝึก
ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง
1.1 อุบัติเหตุจราจร
1.2 เหตุทะเลาะวิวาท
1.3 เมาสุราอาละวาด
1.4 คนคลุ้มคลั่ง
1.5 อื่น ๆ
2. อุปกรณ์การฝึก
เข็มขัดยุทธวิธี/อุปกรณ์อื่น ๆ ตามสถานการณ์
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเข้าเผชิญเหตุ ครั้งละ 2 นาย
3.2 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
ประเมินผลตามแบบประเมิน
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หัวข้อที่ 7 ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง
1. รายละเอียดของการฝึก
ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง
1.1 อุบัติเหตุจราจร
1.2 เหตุทะเลาะวิวาท
1.3 เมาสุราอาละวาด
1.4 คนคลุ้มคลั่ง
1.5 อื่น ๆ
2. อุปกรณ์การฝึก
เข็มขัดยุทธวิธี/อุปกรณ์อื่น ๆ ตามสถานการณ์
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเข้าเผชิญเหตุ ครั้งละ 2 นาย
3.2 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
ประเมินผลตามแบบประเมิน
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หัวข้อที่ 8 ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง
1. รายละเอียดของการฝึก
ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง
1.1 อุบัติเหตุจราจร
1.2 เหตุทะเลาะวิวาท
1.3 เมาสุราอาละวาด
1.4 คนคลุ้มคลั่ง
1.5 อื่น ๆ
2. อุปกรณ์การฝึก
เข็มขัดยุทธวิธี/อุปกรณ์อื่น ๆ ตามสถานการณ์
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเข้าเผชิญเหตุ ครั้งละ 2 นาย
3.2 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
ประเมินผลตามแบบประเมิน
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หัวข้อที่ 9 ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง
1. รายละเอียดของการฝึก
ฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จําลอง
1.1 อุบัติเหตุจราจร
1.2 เหตุทะเลาะวิวาท
1.3 เมาสุราอาละวาด
1.4 คนคลุ้มคลั่ง
1.5 อื่น ๆ
2. อุปกรณ์การฝึก
เข็มขัดยุทธวิธี/อุปกรณ์อื่น ๆ ตามสถานการณ์
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเข้าเผชิญเหตุ ครั้งละ 2 นาย
3.2 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
ประเมินผลตามแบบประเมิน
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หัวข้อที่ 10 การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ประสบเหตุคนแรก
1. รายละเอียดของการฝึก
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ประสบเหตุคนแรก
2. อุปกรณ์การฝึก
Power point/คลิปวีดีโอ
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 สรุป/ประเมิน/ให้คําแนะนําเพิ่มเติมจากการฝึกปฏิบัติ เช่น
- ข้อที่ควรปฏิบัติ
- ข้อที่ไม่ควรปฏิบัติ
- นําคลิปวีดีโอกลุ่มที่ปฏิบัติดีที่สุดมานําเสนอ
3.2 ตัวแทนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการปฏิบัติจากสถานการณ์
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
ประเมินผลตามแบบประเมิน
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แบบฟอร์มการประเมินผลสําหรับสถานการณ์สมมติการฝึกภาคบูรณาการหลักสูตร นสต.
สถานการณ์สมมติ ที่
ชื่อผู้เรียนที่ 1

สถานการณ์สมมติ ชื่อ ตรวจค้นจับกุมวัยรุ่นเสพยาบ้า
เลขที่

1

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อผู้เรียนที่ 2

เลขที่

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ประเมิน

วัตถุประสงค์ 1 : ผู้เรียนสามารถปฏิบัติขั้นตอนของผู้ประสบเหตุคนแรก (First
Responder) ได้อย่างถูกต้อง
1. ผลการปฏิบัติ
1.1) ยืนยันสถานการณ์ที่เกิดได้อย่างถูกต้อง
1.2) ประเมินอันตรายก่อน ขณะเข้า และหลังเข้าสถานที่เกิดเหตุ
1.3) การวางแผนแก้ไขสถานการณ์ หรือคิดแผนในใจในการปฏิบัติ
2. ขั้นตอนการปฏิบัติ
2.1) ความพร้อมก่อนเข้าเผชิญเหตุ (ร่างกาย, อุปกรณ์)
2.2) จัดลําดับความสําคัญ เร่งด่วน (ก่อน/หลัง)
2.3) การขอกําลังสนับสนุน
3. ความปลอดภัย
3.1) ประเมินความปลอดภัยก่อนเข้าที่เกิดเหตุ
3.2) ความคุ้มค่าในการเข้าระงับเหตุ
4. ยุทธวิธี
4.1) นํายุทธวิธีมาใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
5. อื่นๆ
ข้อเสนอแนะ

ต้องแนะนํา (counsel)

ทําใหม่ (Redo)

ผู้เรียนคนที่ 2
ต้องแนะนํา (counsel)

ทําใหม่ (Redo)

วัตถุประสงค์

ผ่าน (Complete)

ผู้เรียนคนที่ 1

ผ่าน (Complete)

อาจารย์/ครู
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แบบฟอร์มสําหรับสถานการณ์สมมติ
การฝึกบทบาทของผู้ประสบเหตุคนแรก (First Responder)
สถานการณ์ที่ 1

สถานการณ์ ส มมติ ชื่ อ เหตุ ท ะเลาะวิ ว าทใน

ครอบครัว
ใจความสําคัญของสถานการณ์สมมติ
ตํารวจสายตรวจจักรยานยนต์ ขับขี่ออกตรวจมาตามถนนที่พื้นที่รับผิดชอบ ได้รับแจ้งเหตุสามี ภรรยา ทะเลาะ
วิวาทส่งเสียงดัง สามี (ผู้แสดงคนที่ 1) เริ่มลงมือทําร้ายร่างกายภรรยา (ผู้แสดงคนที่ 2) โดยไม่มีอาวุธในขณะที่
ตํารวจ สายตรวจมาถึงบ้านที่เกิดเหตุ และเพิ่มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งหันมาดุด่าเจ้าหน้าที่ตํารวจสาย
ตรวจ ขับไล่ให้ออกไปจากบ้านของผู้ก่อเหตุ ผู้ก่อเหตุขู่ว่าหากไม่กลับไปจะทําร้ายเจ้าหน้าที่ด้วย
วัตถุประสงค์ของคําสั่งในการฝึก
1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของผู้ประสบเหตุคนแรกได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. ผู้เรียนสามารถเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างปลอดภัย
4. ผู้เรียนสามารถใช้วิทยุสื่อสารรายงานเหตุได้อย่างถูกต้อง
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แบบฟอร์มสําหรับสถานการณ์สมมติ
การฝึกบทบาทของผู้ประสบเหตุคนแรก (First Responder)
สถานการณ์ที่ 2

สถานการณ์ ส มมติ ชื่ อ เหตุ ว.

40
ใจความสําคัญของสถานการณ์สมมติ
ตํารวจสายตรวจจักรยานยนต์ ขับขี่ออกตรวจมาตามถนนที่พื้นที่รับผิดชอบ ได้รับแจ้งเหตุ ว.40 (ผู้แสดงคนที่ 1)
ได้รับบาดเจ็บจนหมดสติอยู่กับที่ (ผู้แสดงคนที่ 2) ได้รับบาดเจ็บเคลื่อนที่ไม่ได้
วัตถุประสงค์ของคําสั่งในการฝึก
1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของผู้ประสบเหตุคนแรกได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บได้
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างปลอดภัย
4. ผู้เรียนสามารถใช้วิทยุสื่อสารรายงานเหตุได้อย่างถูกต้อง
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แบบฟอร์มสําหรับสถานการณ์สมมติ
การฝึกบทบาทของผู้ประสบเหตุคนแรก (First Responder)
สถานการณ์ที่ 3

สถานการณ์สมมติชื่อ เหตุคนเมาสุราอาละวาด

ใจความสําคัญของสถานการณ์สมมติ
ตํ า รวจสายตรวจจั ก รยานยนต์ ขั บ ขี่ อ อกตรวจมาตามถนนที่ พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ได้ รั บ แจ้ งเหตุ มี ช ายเมาสุ ร า
อาละวาด (ผู้แสดงคนที่ 1) ส่งเสียงดัง ทําลายทรัพย์สินของสถานบันเทิง (ผู้แสดงคนที่ 2) หญิงเจ้าของร้านยืน
กลั ว ตั ว สั่ น

ไม่ ก ล้ า กระทํ า การใด ๆ รอเจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจสายตรวจอยู่ ห น้ า ร้ า น (ผู้ แ สดงที่ 1) เมื่ อ เห็ น

เจ้าหน้าที่ตรวจสายตรวจกลับแสดงกิริยาข่มขู่ ด่าทอเจ้าหน้าที่ด้วยถ้อยคําที่หยาบคาย อ้างว่าตนเป็นผู้มีชื่อเสียง
และมีอํานาจ ไม่พูดคุย

กับตํารวจสายตรวจ ให้ไปเรียกหัวหน้าเพื่อพูดคุยด้วย แล้วก็เงียบไป

วัตถุประสงค์ของคําสั่งในการฝึก
1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของผู้ประสบเหตุคนแรกได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. ผู้เรียนสามารถเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างปลอดภัย
4. ผู้เรียนสามารถใช้วิทยุสื่อสารรายงานเหตุได้อย่างถูกต้อง
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แบบฟอร์มสําหรับสถานการณ์สมมติ
การฝึกบทบาทของผู้ประสบเหตุคนแรก (First Responder)
สถานการณ์ที่ 4

สถานการณ์สมมติชื่อ จะฆ่าตัวตาย

ใจความสําคัญของสถานการณ์สมมติ
ตํารวจสายตรวจจักรยานยนต์ ขับขี่ออกตรวจมาตามถนนที่พื้นที่รับผิดชอบ ได้รับแจ้งเหตุมีผู้พบเห็นหญิ ง (ผู้
แสดง ที่ 1) ยืนร้องไห้อยู่บนราวสะพานมีลักษณะท่ าทางจะกระโดดสะพานเพื่อทําร้ายตัวเอง เมื่อเจ้าหน้าที่
ตํารวจ
บ่นงึมงํา

สายตรวจไปถึงที่เกิดเหตุ เบื้องต้นไม่ยอมพูดคุยให้ข้อมูลใด ๆ กับตํารวจสายตรวจ ร้องไห้ฟูมฟาย
จับใจความไม่ได้ ซักระยะจึงพูดคุยและให้ข้อมูลเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสายตรวจ

วัตถุประสงค์ของคําสั่งในการฝึก
1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของผู้ประสบเหตุคนแรกได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. ผู้เรียนสามารถเจรจาต่อรองเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างปลอดภัย
4. ผู้เรียนสามารถใช้วิทยุสื่อสารรายงานเหตุได้อย่างถูกต้อง
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แบบฟอร์มสําหรับสถานการณ์สมมติ
การฝึกบทบาทของผู้ประสบเหตุคนแรก (First Responder)
สถานการณ์ที่ 5

สถานการณ์สมมติชื่อ ไฟไหม้

ใจความสําคัญของสถานการณ์สมมติ
ตํารวจสายตรวจจักรยานยนต์ ขับขี่ออกตรวจมาตามถนนที่พื้นที่รับผิดชอบ ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้โกดังเก็บสินค้า
ในพื้นที่รับผิดชอบ (ผู้แสดงคนที่ 1) ขับรถยนต์ด้วยความเร็วสวนทางกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสายตรวจกําลังเดินทาง
ไปยังที่เกิดเหตุ (ผู้แสดงคนที่ 2) เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้ามาแจ้งสาเหตุการเกิดเหตุและผู้ต้องสงสัยที่ตาดว่า
จะ ก่อเหตุในครั้งนี้ (ผู้แสดงคนที่ 3-7) เป็นคนงานที่อยู่ในที่เกิดเหตุพยายามจะเข้าไปช่วยกันดับเพลิงและขน
ย้ายทรัพย์สินออกจากที่เกิดเหตุ
วัตถุประสงค์ของคําสั่งในการฝึก
1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของผู้ประสบเหตุคนแรกได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. ผู้เรียนสามารถตรวจสอบและแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างปลอดภัย
4. ผู้เรียนสามารถปิดกั้นรักษาสถานที่เกิดเหตุได้อย่างครอบคลุม
5. ผู้เรียนสามารถใช้วิทยุสื่อสารรายงานเหตุได้อย่างถูกต้อง

157

รายชื่อคณะผู้จัดทําคู่มือยุทธวิธีตํารวจ
หัวข้อ บทบาทหน้าที่ของผู้ประสบเหตุคนแรก (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.ปฏิบัติหน้าที่ 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 ยุทธวิธตี ํารวจ
หัวข้อ การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ
(V.I.P Protection)
เป้าหมาย
เพื่ อกําหนดแนวทางการปฏิ บัติเกี่ ยวกั บการรักษาความปลอดภั ยของบุคคลสําคัญ สําหรับครูฝึกให้
เป็ น ไปในแนวทางเดี ยวกั น และเพื่ อให้ ผู้เรี ยนมี ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ยวกั บ การรัก ษาความปลอดภั ยของบุ คคล
สามารถผ่าน การทดสอบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ ผู้เรียนรู้ความหมายของคํ าจํ ากั ดความที่ เกี่ ยวข้ องและวัตถุป ระสงค์ ของการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลสําคัญ บอกความหมายได้ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้สาเหตุจูงใจให้มีการลอบทําร้ายบุคคลสําคัญ/ประเภทของบุคคลสําคัญ/การแสดง
ปฏิกิริยาตอบโต้เหตุการณ์ (ทิศทาง) และปฏิบัติการตอบโต้เหตุการณ์ตามทิศทางต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
3. เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนปฏิ บั ติ การจั ด รู ปขบวนการรั กษาความปลอดภั ยในขณะเดิ นเท้ า (1 - 6 คน) และ
ทิศทางได้
4. เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นรู้ แ ละสามารถปฏิ บั ติ รู ป ขบวนในเหตุ ก ารณ์ พิ เศษ บุ ค คลสํ า คั ญ เดิ น ผ่ า นกลุ่ ม
ประชาชน ในที่สาธารณะได้ถูกต้อง
5. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และปฏิบัติ รูปขบวนเมื่อนําบุคคลสําคัญขึ้นปราศรัยบนเวที และนําบุคคลสําคัญลง
จากเวทีได้ถูกต้อง
6. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติเมื่อถูกโจมตีด้วยระเบิด ขว้างปาด้วย สิ่งของอื่น ๆ ได้ถูกต้อง
7. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และปฏิบัติตามรูปขบวนเมื่อนําบุคคลสําคัญขึ้นรถยนต์และลงรถยนต์ได้ถูกต้อง
8. เพื่ อให้ ผู้เรียนรู้และปฏิ บัติเมื่ อถู กโจมตี ขณะขบวนเคลื่ อนที่ (รถเคลื่อนที่ ต่อไปได้ทุกคัน และรถ
บุคคลสําคัญเคลื่อนที่ต่อไปไม่ได้) ได้ถูกต้อง
9. เพื่ อให้ผู้เรียนรู้และปฏิ บัติ ของรถสนับสนุ น (กรณี รถในขบวนมี มากกว่า 2 คัน เมื่ อรถในขบวน
ถูกโจมตี) ได้ถูกต้อง
10. เพื่อให้ผู้เกิดทักษะในการปฏิบัติในการช่วยเหลือบุคคลสําคัญจากการถูกทําร้าย/ซุ่มโจมตีในรูปแบบ
ต่าง ๆ
11. เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนหัวข้อที่เรียนมาทั้งหมด วางแผนเผชิญเหตุ แบ่งหน้าที่และซักซ้อมการ
ปฏิบัติ เข้าเผชิญเหตุ ตามสถานการณ์จําลองที่สร้างขึ้นได้ถูกต้อง
12. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ขั้นตอนในภาพรวมเมื่อเกิดเหตุและเกิดทักษะในการวางแผน เข้าปฏิบัติเพื่อแก้ไข
สถานการณ์ต่าง ๆที่ได้เรียนรู้มาได้อย่างถูกต้อง
Instructor Note:
- ให้ครูฝึกสอบถามนักเรียนทุกคนต่อความเข้าใจเป้าหมาย วัตถุประสงค์
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน
1. Power Point/ไวท์บอร์ด
2. อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/Red Gun/เข็มขัดยุทธวิธี
3. เวที
4. รถยนต์
5. เครื่องเปล่งเสียง
6. อื่น ๆ
หมายเหตุ
อุปกรณ์การฝึก Red Gun เป็นปืนยางสีแดง เหมาะสําหรับการใช้ฝึก เนื่องจากมีน้ําหนักใกล้เคียงกับ
อาวุธปืนจริง และไม่เสียหายง่ายเมื่อตกกระแทก ถ้าหน่วยฝึกใดไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวอาจใช้ปืนพลาสติกแทนก็
ได้
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หัวข้อการฝึกอบรม
1. คําจํากัดความและวัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ
2. สาเหตุจูงใจให้มีการลอบทําร้ายบุคคลสําคัญ/ประเภทของบุคคลสําคัญ/การแสดงปฏิกิริยาตอบโต้
เหตุการณ์
3. รูปขบวนการรักษาความปลอดภัยในขณะเดินเท้า (1 - 6 คน) และทิศทาง
4. รูปขบวนในเหตุการณ์พิเศษ บุคคลสําคัญเดินผ่านกลุ่มประชาชนในที่สาธารณะ
5. การปฏิบัติเมื่อนําบุคคลสําคัญขึ้นปราศรัยบนเวที และนําบุคคลสําคัญลงจากเวที
6. การปฏิบัติเมื่อถูกโจมตีด้วยระเบิด ขว้างปาด้วยสิ่งของอื่น ๆ
7. รูปขบวนในเหตุการณ์พิเศษ รูปขบวนเมื่อนําบุคคลสําคัญขึ้นรถยนต์และลงรถยนต์
8. การปฏิ บั ติ เมื่ อ ถู ก โจมตี ขณะขบวนเคลื่ อ นที่ (รถเคลื่ อ นที่ ต่ อ ไปได้ ทุก คั น และรถบุ ค คลสํ า คั ญ
เคลื่อนที่ต่อไปไม่ได้)
9. การปฏิบัติของรถสนับสนุน (กรณีรถในขบวนมีมากกว่า 2 คัน เมื่อรถในขบวนถูกโจมตี)
10. จําลองสถานการณ์ การช่วยเหลือบุคคลสําคัญจากการถูกทําร้าย/ซุ่มโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ
11. สรุป-ทบทวนภาพรวม และสร้างสถานการณ์จําลอง
12. ผู้เรียนเข้าเผชิญเหตุตามแผนในสถานการณ์ที่กําหนด
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หัวข้อที่ 1 คําจํากัดความและวัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ
1. รายละเอียดของการฝึก
1. คําจํากัดความ
การรั ก ษาความปลอดภั ย บุ ค คลสํ า คั ญ หมายถึ ง บรรดามาตรการทั้ ง ปวงที่ กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ ให้
ความคุ้มครองป้องกันแก่บุคคลสําคัญยิ่ง ให้พ้นจากอันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้จากอุบัติเหตุหรือความจงใจที่จะ
กระทําของฝ่ายตรงข้าม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําตัวบุคคลสําคัญ
(AGENT IN CHARGE = AIC) หมายถึ ง ผู้ ทํ า หน้ า ที่ เป็ น หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ทั้ ง หมด
รับผิดชอบการวางแผน การบริหารงาน ควบคุมกํากับดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมด ทั้งเรื่องการ
แบ่ งมอบหน้ าที่ การเตรียมอุ ปกรณ์ ขณะนั่ งรถขบวนจะนั่ งคั นเดี ยวกับ บุ คคลสํ าคั ญ ที่ อยู่ ในอารั กขา โดยนั่ ง
ด้ า นหน้ าคู่ กับ พลขั บ และเมื่ อเกิ ดเหตุ ป ระทุ ษ ร้ า ยบุ คคลสํ า คั ญ จะเป็ น ผู้ เอาตั วเข้ า กํ า บั งบุ คคลสํ า คั ญ ที่ อ ยู่ ใน
อารักขา
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหัวหน้าเวร หรือหัวหน้ากะ (SHIFT LEADER = SL) หมายถึง ผู้ทํา
หน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในแต่ละผลัด หรือแต่ละกะ รับผิดชอบกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ในผลั ด นั้ น ๆ เป็ น ผู้ ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ศู น ย์ บั ญ ชาการและระหว่ า ง
เจ้าหน้าที่ในผลัด คอยรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้เป็นหัวหน้า (AIC)
ทราบ เมื่ออยู่ในขบวนรถจะนั่งด้านหน้าของรถติดตามคู่กับพลขับ
เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ส่ ว นหน้ า (ADVANCE AGENT) หมายถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษา
ความปลอดภัยที่รับผิดชอบจัดเตรียมพื้นที่เป้าหมายล่วงหน้าก่อนที่บุคคลสําคัญที่จะอารักขาจะเดินทางไปถึง
เป็นผู้นําทีมรักษาความปลอดภัยเข้าพื้นที่ คอยให้ข้อมูลกับขบวนเดินทางตลอดเวลา เมื่อรถขบวนไปถึงที่หมาย
จะเป็น ผู้เชิญบุคคลสําคัญและเจ้าหน้าที่ในขบวนรักษาความปลอดภัยให้เดินตามในเส้นทางที่สํารวจไว้แล้ว
โดยเดินอยู่ใน

ส่วนหน้าของรูปขบวนการรักษาความปลอดภัย

2. วัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ
2.1 เพื่อคุ้มครองป้องกันชีวิตของบุคคลสําคัญและครอบครัว
2.2 เพื่อป้องกันมิให้บุคคลสําคัญและครอบครัวถูกบีบบังคับโดยวิธีที่ผิดกฎหมาย
2.3 เพื่อป้องกันมิให้มีการลบหลู่เกียรติของบุคคลสําคัญ
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2. อุปกรณ์การฝึก
Power point/ไวท์บอร์ด
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐาน บุคคล/รถยนต์/สถานที่ การวางแผนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3.2 อธิบายคําจํากัดความและวัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ ดูกรณีตัวอย่าง
3.3 สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 บอกความหมาย นิยาม ได้ถูกต้อง
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หัวข้อที่ 2 สาเหตุจูงใจให้มีการลอบทําร้ายบุคคลสําคัญ / ประเภทของบุคคลสําคัญ /
การแสดงปฏิกิริยาตอบโต้เหตุการณ์
1. รายละเอียดของการฝึก
1. สาเหตุจูงใจให้มีการลอบประทุษร้ายบุคคลสําคัญ
สาเหตุที่ก่อให้เกิดมีการประทุษร้ายต่อบุคคลสําคัญนั้น มาจากสิ่งจูงใจหลายประการ โดยมีความมุ่ง
หมายและมีความปรารถนาแตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้
1.1 สาเหตุทางการเมือง
1.2 สาเหตุทางเศรษฐกิจ
1.3 สาเหตุจากความขัดแย้งด้านความคิดเห็นหรืออุดมการณ์
1.4 สาเหตุทางด้านจิตวิทยา
1.5 สาเหตุทางด้านส่วนตัว
1.6 สาเหตุจากการได้อามิสสินจ้าง
1.7 สาเหตุจากการถูกบังคับขู่เข็ญ
1.8 สาเหตุจากมีความปรารถนาที่จะกระทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ
2. ประเภทของบุคคลสําคัญ
การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ จําเป็นต้องแยกประเภทของบุคคลสําคัญให้เป็นที่แน่ชัด เพื่อ
จะได้วางมาตรการให้ความคุ้มครองป้องกันได้ถูกต้องเหมาะสมกับเวลา และสถานที่บุคคลสําคัญ 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
เมื่ อ เกิ ดเหตุ ก ารณ์ ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ บุ ค คลสํ า คั ญ ขึ้ น เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย จะต้ องตอบโต้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลสําคัญเป็นอันดับแรก โดยการนําบุคคลสําคัญออก
จากที่เกิดเหตุโดยเร็ว ส่วนการจับกุมหรือสังหารคนร้ายจะกระทําเท่าที่จําเป็น ทั้งนี้ควรมอบให้เป็นหน้าที่ของ
ตํารวจท้องที่ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์
การตอบโต้เหตุการณ์ต้องให้เหมาะสมกับภัยที่เกิดขึ้น เช่น หากถูกขว้างปาด้วยสิ่งของก็อาจเพียงใช้
ลําตัวเข้ากําบัง แต่หากถูกประทุษร้ายด้วยปืนก็อาจใช้ปืนตอบโต้ เป็นต้น
ชุดรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญจะต้องมีระบบการสื่อสารที่ดีเพื่อบอกทิศทางของฝ่ายตรงข้าม
ที่เข้ามาทําร้ายที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้เสียงสัญญาณให้ทุกคนได้รู้สถานการณ์ขณะถูกทําร้าย ควรใช้คําพูดที่
สั้น

ที่สุดแต่ได้ใจความครบถ้วนและรู้ว่าจะต่อต้านผู้ประทุษร้าย ในทิศทางใดและควรนําบุคคลสําคัญไปใน

ทิศทางใด
การใช้เสียงสัญญาณที่เป็นคําพูดให้ได้ผลดีจะต้องประกอบด้วยชนิดของอาวุธและทิศทางโดยกําหนด
ตามระบบเข็มนาฬิกา คือ ทิศทางที่เคลื่อนที่ตรงไปเป็น 12 นาฬิกา ทางซ้ายจะเป็น 9 นาฬิกา ทางขวาจะเป็น
3 นาฬิกา และด้านหลังเป็น 6 นาฬิกา เช่น เมื่อเห็นคนร้ายชักปืนออกมาจะยิงจากทางซ้ายมือ ก็ให้สัญญาณว่า
“ปืน

9 นาฬิกา” หรือเห็ นคนร้ายจะเข้ามาทํ าร้ายทางขวามือโดยไม่มีอาวุธก็ให้สัญญาณว่า “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. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 บอกสาเหตุจูงใจให้มีการลอบทําร้ายบุคคลสําคัญและประเภทของบุคคลสําคัญได้
5.3 ปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้อง
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หัวข้อที่ 3 รูปขบวนการรักษาความปลอดภัยในขณะเดินเท้า (1 - 6 คน) และทิศทาง
1. รายละเอียดของการฝึก
1. การรักษาความปลอดภัยในขณะเดินทางด้วยเท้า
เนื่องจากในบางโอกาสบุคคลสําคัญจะต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ด้วยการเดินด้วยเท้า ซึ่งในการ
นี้จะเป็นจุดที่ล่อแหลมต่ออันตรายเป็นอย่างมาก จึงมีความจําเป็นจะต้องมีแบบและวิธีการรักษาความปลอดภัย
ที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะการรักษาความปลอดภัยของชุดติดตามบุคคล
สําคัญเท่านั้น ส่วนมาตรการอื่น ๆ เป็นหน้าที่ของชุดสํารวจและชุดล่วงหน้าเป็นผู้ดําเนินการ
รูปแบบและการวางตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องนํามาดัดแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ แม้
จะยึดรูปแบบที่ได้รับการฝึกมาเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ แต่ขณะเดียวกันกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ทุกคนจะต้องสามารถปรับตําแหน่งของตนเมื่อจําเป็น เพื่อให้ความปลอดภัยต่อบุคคลสําคัญให้มากที่สุด ดังนั้น
การทํ างานเป็ นชุด การฝึกฝนอย่างมี ประสิทธิภาพจะทํ าให้ เกิ ดผลสํ าเร็จในการปฏิบัติ ทั้ งนี้ เจ้าหน้ าที่ จะต้อง
ทราบในเรื่องต่อไปนี้
- เส้นทางที่จะต้องใช้
- กําหนดการต่าง ๆ
- ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคคลสําคัญ
- อุปนิสัยของเพื่อนร่วมงาน
การคุ้มกันบุคคลสําคัญ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องสามารถจําแนกให้ได้ว่าจุดใดน่าจะเป็น
จุดคั บ ขัน ที่ ก่อให้ เกิ ดอั นตรายต่ อบุ คคลสํ าคั ญได้ มากที่ สุด เพื่ อจะได้ จัดเจ้า หน้ าที่ ให้ คอยคุ้ ม กั น ณ จุ ดนั้ นได้
ถูกต้อง แต่ทั้งนี้ต้องระมัดระวังมิให้เอิกเกริกจนเกินกว่าเหตุ และมิให้ประชาชนทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้น
ความต้องการของบุคคลสําคัญ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องศึกษาประวัติและความต้องการ
หรือ ไม่ ต้อ งการของบุ คคลสํ าคั ญโดยละเอี ยด เพื่ อประโยชน์ ในการวางตั วของเจ้ าหน้ าที่ และจั ดจํ านวนของ
เจ้าหน้าที่ในทางเปิดเผยและทางลับว่าควรจัดเท่าใด การรู้จักสังเกตและตื่นตัวของเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการนี้ มี
ความสําคัญยิ่งเมื่ออยู่ท่ามกลางฝูงชน เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องไม่เกิดความคิดว่า “ไม่มีใครทําอะไรบุคคลสําคัญ”
ให้พึงระลึกว่า บุคคลสําคัญอาจจะเป็นอันตรายได้ตลอดเวลา ทั้งจากอุบัติเหตุและการจงใจกระทํา การรักษา
ความปลอดภัย

ให้บุคคลสําคัญรอดพ้นจากภยันตรายได้แม้แต่เพียงครั้งเดียว ถือว่าคุ้มค่าต่องบประมาณ

จํานวนมากที่ต้องจ่าย

อีกประการหนึ่งในระหว่างหรือก่อนปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้อง

ไม่ดื่มสุราโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นแล้ว การสังเกตและความตื่นตัวจะลดลงไปด้วย
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2. รูปแบบการวางกําลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ มีดังนี้
2.1 เมื่อใช้เจ้าหน้าที่ 1 คน
ใช้ในกรณีเดียว คือ ในโอกาสที่บุคคลสําคัญอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย และใช้เมื่อเดินจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้อง
หนึ่งในที่พักหรือในพื้นที่อื่นที่มีการรักษาความปลอดภัยทัดเทียมกับในที่พัก โดยมีหัวหน้าชุดติดตาม รับผิดชอบ
พื้นที่ 360 องศา

รูปแสดงตําแหน่งการยืนรักษาความปลอดภัย เมื่อมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนเดียว
2.2 เมื่อใช้เจ้าหน้าที่ 2 คน
ปกติใช้ในโอกาสที่อยู่ภายในอาคารที่มีการรักษาความปลอดภัย เช่น ที่พักชั่วคราว หรือการไปปรากฏ
ตัวในที่รับแขกส่วนตัว ประกอบด้วย
(1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนหน้า (ADVANCE AGENT) ADV
(2) หัวหน้าชุดติดตาม (AGENT IN CHARGE) AIC

รูปแสดงตําแหน่งการยืนรักษาความปลอดภัย เมื่อมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คน
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2.3 เมื่อใช้เจ้าหน้าที่ 3 คน ประกอบด้วย
(1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนหน้า (ADVANCE AGENT) ADV
(2) หัวหน้าชุดติดตาม (AGENT IN CHARGE) AIC
(3) รองหัวหน้าชุดติดตาม (SHIFT LEADER) SL
การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญแบบนี้เรียกว่า รูปทรงลิ่ม การเดินจะต้องเดินเกาะกลุ่ม ส่วน
ใหญ่จะใช้ในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ซึ่งประชาชนไม่หนาแน่น และใช้ในกรณีไม่เป็นทางการ เช่น ไปชม
ภาพยนตร์ ฟังเพลง และอื่น ๆ เป็นการจัดกําลังขนาดเล็กที่สุดในขณะออกนอกสถานที่ ที่มีการรักษาความ
ปลอดภัยที่ดี

AIC
รูปแสดงตําแหน่งการยืนรักษาความปลอดภัย เมื่อมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3 คน
2.4 เมื่อใช้เจ้าหน้าที่ 4 คน ประกอบด้วย
(1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนหน้า (ADVANCE AGENT) ADV
(2) หัวหน้าชุดติดตาม (AGENT IN CHARGE) AIC
(3) รองหัวหน้าชุดติดตาม (SHIFT LEADER) SL
(4) เจ้าหน้าที่ระวังด้านซ้าย (LEFT REAR) LR

รูปแสดงตําแหน่งการยืนรักษาความปลอดภัย เมื่อใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 4 คน
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รูปขบวนการใช้เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภั ย 4 คน เป็ นรูปขบวนการวางกํ าลังที่ ให้การรักษา
ความปลอดภั ยบุ ค คลสํ าคั ญได้ เป็ น อย่ า งดี กรณี เมื่ อจํ า เป็ นต้ องผ่ า นฝู งชนจํ านวนมากหรื อการให้ สัมภาษณ์
สื่อมวลชนและต้องการคุ้มกันอย่างหนาแน่น ซึ่งสามารถป้องกันได้ทุกทิศทาง แต่บุคคลสําคัญส่วนมากมักไม่
ชอบรูปแบบ การวางกําลังแบบนี้เนื่องจากไม่ได้สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิด
2.5 เจ้าหน้าที่ 5 คน (Pentagon Agents) ประกอบด้วย
(1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนหน้า (ADVANCE AGENT) ADV
(2) หัวหน้าชุดติดตาม (AGENT IN CHARGE) AIC
(3) รองหัวหน้าชุดติดตาม (SHIFT LEADER) SL
(4) เจ้าหน้าที่ระวังด้านซ้าย (LEFT REAR) LR
(5) เจ้าหน้าที่ระวังด้านขวา (RIGHT REAR) RR

รูปแสดงตําแหน่งการยืนรักษาความปลอดภัย เมื่อใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 5 คน
รูปขบวนนี้ใช้ในกรณีที่มีฝูงชนหนาแน่นมาก หรือบางครั้งจําเป็นต้องพาบุคคลสําคัญฝ่าวงล้อมของ
ฝูงชน ซึ่งสามารถทําวงล้อมเพื่อป้องกันบุคคลสําคัญ โดยปรับรูปขบวนวงล้อมให้เล็กลงจนเกือบชิดกัน แล้วใช้มือ
ซ้ายจับเข็มขัดหรือจับมือในลักษณะมัดข้าวต้ม พาบุคคลสําคัญไปยังที่หมาย โดยหัวหน้าชุดติดตามเป็นผู้กําหนด
ทิศทาง
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2.6 เมื่อใช้เจ้าหน้าที่ 6 คน ประกอบด้วย
(1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนหน้า (ADVANCE AGENT) ADV
(2) หัวหน้าชุดติดตาม (AGENT IN CHARGE) AIC
(3) รองหัวหน้าชุดติดตาม (SHIFT LEADER) SL
(4) เจ้าหน้าที่ระวังด้านซ้าย (LEFT REAR) LR
(5) เจ้าหน้าที่ระวังด้านขวา (RIGHT REAR) RR
(6) เจ้าหน้าที่ระวังหลัง (WELL AGENT) WELL

รูปแสดงตําแหน่งการยืนรักษาความปลอดภัย เมื่อใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 6 คน
รูปขบวนนี้ใช้ในกรณี พื้นที่มีความเสี่ยงสูง มีฝูงชนหนาแน่นมาก บางครั้งจําเป็นต้องพาบุคคลสําคัญ
ฝ่าวงล้อมของฝูงชน ซึ่งสามารถทําวงล้อมเพื่อป้องกันบุคคลสําคัญ โดยปรับรูปขบวนวงล้อมให้เล็กลงจนเกือบ
ชิดกัน แล้วใช้มือซ้ายจับเข็มขัดหรือจับมือในลักษณะมัดข้าวต้ม พาบุคคลสําคัญไปยังที่หมาย โดยหัวหน้าชุด
ติดตามเป็น ผู้กําหนดทิศทาง โดยมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ระวังหลังเข้ามาในทีม
2. อุปกรณ์การฝึก
อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการเบื้องต้น
3.2 สาธิต/อธิบาย รูปขบวนการรักษาความปลอดภัยในขณะเดินเท้า (1 - 6 คน) และการตอบโต้ตาม
ทิศทางเกิดเหตุ
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนจัดรูปขบวนการรักษาความปลอดภัยในขณะเดินเท้า (1 - 6 คน) ได้และตอบโต้ตาม
ทิศทางถูกต้อง
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หัวข้อที่ 4 รูปขบวนในเหตุการณ์พิเศษ บุคคลสําคัญเดินผ่านกลุ่มประชาชนในที่สาธารณะ
1. รายละเอียดของการฝึก
รูปขบวนในเหตุการณ์พิเศษ บุคคลสําคัญเดินผ่านกลุ่มประชาชนในที่สาธารณะ
2. อุปกรณ์การฝึก
อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/Red Gun/เข็มขัดยุทธวิธี
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐาน
3.2 สาธิต/อธิบายรูปขบวนในเหตุการณ์พิเศษ บุคคลสําคัญเดินผ่านกลุ่มประชาชนในที่สาธารณะ
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม-ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้อง
หัวข้อที่ 5 การปฏิบัติเมื่อนําบุคคลสําคัญขึ้นปราศรัยบนเวที และนําบุคคลสําคัญลงจากเวที
1. รายละเอียดของการฝึก
การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญเมื่อปราศรัยบนเวที
เวทีสําหรับปราศรัยอาจเป็นเวทีที่อยู่ภายในอาคาร เช่น หอประชุม โรงแรม หรือเป็นเวทีกลางแจ้ง
ข้อสําคัญ ส่วนล่วงหน้าจะต้องทําแผนโดยละเอียดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญทุกคนได้รับ
ข้อมูลตรงกันทุกแง่มุม
หากเป็นเวทีที่มีทางขึ้นลงอยู่ด้านข้างตรงกันข้ามกัน ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ
ที่เดินนําหน้าขึ้นเวทีคนแรก เดินเลยไปหยุดในตําแหน่งที่สามารถป้องกันทางลงจากเวทีได้ ส่วนเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภั ย บุ ค คลสํ าคั ญ ทางด้ านใกล้ เวที ให้ ขึ้น ไปยื น อยู่ ข้า งหลั งเยื้ องไปทางด้ านซ้ ายของบุ คคลสํ า คั ญ
หัวหน้าชุดติดตาม (AGENT IN CHARGE) ตามขึ้นไปบนเวทีแล้วไปยืนด้านหลังเยื้องไปทางขวา เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยบุ คคลสําคัญที่ เดินอยู่ด้านข้างหน้ าเวที อยู่ติดกับผู้ฟัง ให้ ยืนสั งเกตการณ์ ด้านหน้ าเวที หรืออาจปะปนกั บ
ผู้ฟังการปราศรัยที่อยู่ด้านหน้า สําหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญที่เดินตามคนสุดท้ายให้หยุด
อยู่ที่ทางขึ้นเวที
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รูปแสดงผังตําแหน่งการยืนรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญเมื่อปราศรัยบนเวที
2. อุปกรณ์การฝึก
อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/Red Gun/เข็มขัดยุทธวิธี
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐาน
3.2 สาธิต/อธิบายรูปขบวนเมื่อนําบุคคลสําคัญขึ้นปราศรัยบนเวที และนําบุคคลสําคัญลงจากเวที
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม–ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการที่กําหนดได้ถูกต้อง
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หัวข้อที่ 6 การปฏิบัติเมื่อถูกโจมตีด้วยระเบิด ขว้างปาด้วยสิ่งของอื่น ๆ
1. รายละเอียดของการฝึก
การปฏิบัติเมื่อถูกโจมตีด้วยระเบิด ขว้างปาด้วยสิ่งของอื่น ๆ
2. อุปกรณ์การฝึก
อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/Red Gun/เข็มขัดยุทธวิธี/รถยนต์
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐาน
3.2 สาธิต/อธิบาย ปฏิบัติเมื่อถูกโจมตีด้วยระเบิด ขว้างปาด้วยสิ่งของอื่น ๆ
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม–ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนตอบโต้เหตุการณ์ได้ถูกต้อง
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หัวข้อที่ 7 รูปขบวนในเหตุการณ์พิเศษ รูปขบวนเมื่อนําบุคคลสําคัญขึ้นรถยนต์และลงรถยนต์
1. รายละเอียดของการฝึก
รูปขบวนการขึ้นรถยนต์ เมื่อใช้รถยนต์นั่ง 2 คัน
รถคันแรกจะมีผู้นั่ง 3 คน คือ 1.ตัวบุคคลสําคัญ 2.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญซึ่งเป็น
หัวหน้า และ 3.พลขับรถบุคคลสําคัญ รถคันที่ 2 จะมีผู้นั่งในรถ 4 คน คือ 1.เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภั ย
บุ คคลสํ า คั ญ (หั วหน้ า กะ) 2.เจ้ าหน้ าที่ รัก ษาความปลอดภั ยบุ ค คลสํ า คั ญ ทางซ้ า ย 3.เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความ
ปลอดภัยบุคคลสําคัญทางขวา และ 4.พลขับรถติดตาม
การปฏิบัติในการขึ้นรถเมื่อมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 5 คน
ขั้นตอนที่ 1 พลขับรถบุคคลสําคัญติดเครื่องยนต์พร้อมจอดด้านหน้า ส่วนพลขับรถติดตามนํารถ
จอดด้านหลังห่างกันประมาณ 2 เมตร และหมุนพวงมาลัยรถให้ล้อด้านหน้าเฉียงไปทางขวาเล็กน้อย
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญส่วนหน้า ซึ่งไปถึงรถยนต์ของบุคคลสําคัญ
ก่อนให้เปิดประตูด้านหลังซ้ายแล้วขยับมายืนบังประตูตรงที่นั่งที่บุคคลสําคัญจะนั่งและหันหน้าออกจากรถ
ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญทางขวา วิ่งอ้อมรถบุคคลสําคัญไปยืนบัง
ประตูรถด้านขวาตรงเบาะหลังที่บุคคลสําคัญจะนั่ง และหั นหน้าออกจากรถ ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภั ยบุ คคลสําคั ญทางซ้ายรีบไปยื นบังที่ ด้านซ้ ายของรถบริเวณล้อรถด้ านหน้ าโดยหั นหน้ าเฉียงไป
ทางซ้ายประมาณ 45 องศา
ขั้นตอนที่ 4 เมื่ อบุ คคลสํ าคัญไปถึงรถเจ้าหน้ าที่ รักษาความปลอดภั ยบุ คคลสําคั ญ ส่ วนหน้ าเดิ น
ออกห่างจากรถ เพื่อให้บุคคลสําคัญเข้าไปนั่งในรถ ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ
หัวหน้ากะต้องยืนกําบังบุคคลสําคัญทางด้านท้ายรถ เพื่อไม่ให้ถูกทําร้ายขณะขึ้นรถ
ขั้นตอนที่ 5 เมื่อบุคคลสําคัญนั่งรถเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําตัวบุคคล
สําคัญก็จะขึ้นนั่งด้านหน้าของรถบุคคลสําคัญคู่กับพลขับ ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคล
สําคัญหัวหน้ากะ, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านซ้ายและด้านขวาต้องรีบไปขึ้นรถติดตาม โดยเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญหัวหน้ากะนั่งด้านหน้าคู่กับพลขับรถติดตาม, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
บุคคลสําคัญทางซ้าย นั่งเบาะหลังด้านซ้าย และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางขวานั่งที่เบาะหลังด้านขวา
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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รูปแสดงตําแหน่งที่นั่งในรถบุคคลสําคัญและรถติดตามขณะขบวนออกจากจุดเริ่มต้น
หมายเหตุ

ตําแหน่งของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญทางซ้ายและทางขวาสามารถสับเปลี่ยน

กันได้ ตามความเหมาะสมกับเหตุการณ์
รูปขบวนการลงจากรถยนต์ เมื่อใช้รถยนต์นั่ง 2 คัน และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 5 คน
ขั้นตอนในการปฏิบัติ มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญส่วนหน้า ยืนชี้จุดที่จะให้รถบุคคลสําคัญ
จอด โดยยืนหันหน้าตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของขบวนรถ
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อรถของบุคคลสําคัญหยุดตรงจุดที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุ คคลสําคัญส่วน
หน้ าชี้ แ ล้ ว ให้ ร ถติ ด ตามหยุ ด ด้ า นหลั ง รถบุ ค คลสํ า คั ญ ในลั ก ษณะหั น หน้ า รถเฉี ย งออกทางขวา เพื่ อ บั งรถ
ของบุคคลสําคัญและพร้อมที่จะแล่นออกจากที่จอดเมื่อมีเหตุการณ์ จากนั้นให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
บุคคลสําคัญส่วนหน้ากลับหลังหันเดินออกจากรถบุคคลสําคัญประมาณ 4 ก้าว ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยบุคคลสําคัญในรถติดตามต้องรีบลงจากรถไปยืนกําบังรอบรถบุคคลสําคัญ โดยเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยบุคคลสําคัญที่นั่งหลังขวาให้ไปยืนกําบังด้านขวาของรถตรงกับที่บุคคลสําคัญนั่งอยู่โดยหันหน้า
ออกจากรถและเจ้ าหน้ าที่ รั กษาความปลอดภั ยบุ คคลสํ า คั ญ ที่ นั่งหลั งซ้ า ยให้ ลงไปยื น กํ า บั งด้ า นซ้ ายบริ เวณ
ล้อหน้าของรถบุคคลสําคัญหันหน้าไปทางหน้ารถ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหัวหน้ากะจึงมายืน
บังทางซ้ายตรงประตูที่จะเปิดให้บุคคลสําคัญลงจากรถ
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อเห็นว่าเหตุการณ์ โดยรอบเรียบร้อยดีแล้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคล
สําคัญหัวหน้ากะจะเคาะกระจกให้สัญญาณกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําตัวบุคคลสําคัญ จากนั้น
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําตัวบุคคลสําคัญก็จะลงจากรถแล้วมาเปิดประตูรถให้บุคคลสําคัญ ในขณะ
ที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญหัวหน้ากะก็จะขยับตําแหน่งและหันหน้าไปทางด้านหลังรถ
ขั้นตอนที่ 4 เมื่ อ บุ ค คลสํ า คั ญ ลงจากรถเรี ย บร้ อ ยดี แ ล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ รั กษาความปลอดภั ย บุ ค คล
สําคัญส่วนหน้าก็จะออกเดินนําไปยังที่หมายในรูปขบวนสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด โดยมีบุคคลสําคัญอยู่ตรงกลาง
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เจ้าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญที่ นั่งหลังซ้ายเดินทางขวาของบุคคลสําคัญ เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยบุคคลสําคัญที่นั่งหลังขวาเดินทางซ้ายของบุคคลสําคัญ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําตัวบุคคล
สําคัญเดินด้านหลังเยื้องทางขวาของบุคคลสําคัญระยะห่างประมาณช่วงแขนเจ้าหน้ าที่รักษาความปลอดภั ย
บุคคลสําคัญหัวหน้ากะ จะเดินด้านหลังของรูปขบวนเมื่อลงจากรถ
ขั้นตอนที่ 5 เมื่อบุคคลสําคัญไปถึงที่หมายโดยปลอดภัยแล้วพลขับรถบุคคลสําคัญจึงเอื้อมมือมา
ปิดประตูรถด้านที่บุคคลสําคัญลง และพลขับรถติดตามก็จะเลื่อนรถจอดเป็นรูปขบวนพร้อมที่จะออกเดินทาง
ต่อไป

รูปแสดงตําแหน่งการชี้จุดจอดให้รถบุคคลสําคัญและรถติดตามขณะขบวนมาถึงที่หมาย

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

รูปแสดงตําแหน่งการเข้ารูปขบวนเดินของ รปภ.ประจําตัวบุคคลสําคัญ
หมายเหตุ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญที่นั่งหลังซ้าย และหลังขวาสามารถเปลี่ยน
ตําแหน่งกันได้ตามความเหมาะสมหรือตามสถานการณ์
ในกรณี พื้ นที่ มี ความเสี่ ยงสู ง บุ คคลสํ า คั ญ มี ค วามเสี่ ยงต่ อภั ยคุ กคาม อาจจะเพิ่ มเจ้ า หน้ าที่ รั กษา
ความปลอดภัยทําหน้าที่ระวังด้านหลัง (WELL AGENT) ในขบวนรถติดตาม ซึ่งรูปแบบการปฏิบัติดังปรากฏใน
รูป
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รูปแสดงตําแหน่งการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญกรณีเพิ่มเจ้าหน้าที่ระวังหลัง (WELL AGENT)

รูปแสดงตําแหน่งการลงจากรถและเคลื่อนที่รักษาความปลอดภัยรถบุคคลสําคัญ

รูปแสดงตําแหน่งการเคลื่อนที่และเข้ารูปขบวนของทีมรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ

180
การปฏิบัติเมื่อถูกโจมตีขณะลงจากรถหรือกําลังจะขึ้นรถ
ขั้นตอนที่ 1

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญที่รู้เห็นการโจมตีก่อน ต้องให้สัญญาณให้

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญคนอื่น ๆ รู้ถึงชนิดอาวุธและทิศทางที่ถูกโจมตี
ขั้นตอนที่ 2

เจ้ า หน้ า ที่ รัก ษาความปลอดภั ยบุ คคลสํ าคั ญ ที่ อยู่ ใกล้ ผู้โจมตี มากที่ สุ ดให้ ใช้ อาวุ ธ

ประจํากายต่อสู้ ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําตัวบุคคลสําคัญใช้มือข้างหนึ่ งจับที่ คอ
ด้านหลังกดให้บุคคลสําคัญโน้มตัวลงไปยังรถที่จอดอยู่ หรือในทิศทางตรงข้ามกับที่ถูกโจมตี ส่วนเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยบุคคลสําคัญคนอื่น ๆ ให้หันหน้าและใช้อาวุธต่อสู้กับผู้โจมตีพร้อมกับใช้ตัวกําบังบุคคลสําคัญ
ขั้นตอนที่ 3

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําตัวบุคคลสําคัญรีบนําบุคคลสําคัญขึ้นรถ หรือ

ไปยังที่ปลอดภัย ส่วนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนอื่น ๆ ให้ยิงต่อสู้เมื่อมีโอกาสและเคลื่อนที่ถอยหลังบัง
จนบุคคลสําคัญขึ้นรถได้หรือไปถึงพื้นที่ปลอดภัย กรณีที่พาบุคคลสําคัญไปโดยรถยนต์ให้ขึ้นนั่งในรถติดตามและ
ขับติดตามคุ้มกันรถบุคคลสําคัญ สําหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญส่วนหน้าต้องพยายามยิง
ต่อสู้ และควบคุมสถานที่เกิดเหตุไว้ให้ได้ รวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
หมายเหตุ การตอบโต้เหตุการณ์ขณะจะขึ้นรถหรือขณะลงจากรถใช้แนวทางการปฏิบัติเช่นเดียวกับ
รูปขบวนเดินที่กล่าวแล้วในเรื่องรูปขบวนเดิน ส่วนการตัดสินใจว่าจะพาบุคคลสําคัญหนีไปขึ้นรถหรือเข้าไปใน
อาคารขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ว่าถูกโจมตีจากทิศทางใด สภาพของพื้นที่และความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น
2. อุปกรณ์การฝึก
อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/Red Gun/เข็มขัดยุทธวิธี/รถยนต์
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐาน
3.2 สาธิต/อธิบายรูปขบวนในเหตุการณ์พิเศษ รูปขบวนเมื่อนําบุคคลสําคัญขึ้นรถยนต์และลงรถยนต์
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป ถามปัญหา อบรม–ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนปฏิบัติได้ถูกต้อง
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หัวข้อที่ 8 การปฏิบัติเมื่อถูกโจมตีขณะขบวนเคลื่อนที่
(รถเคลื่อนที่ต่อไปได้ทุกคัน และรถบุคคลสําคัญเคลื่อนที่ต่อไปไม่ได้)
1. รายละเอียดของการฝึก
การปฏิบัติเมื่อถูกโจมตีขณะขบวนเคลื่อนที่ (รถเคลื่อนที่ต่อไปได้ทุกคัน และรถบุคคลสําคัญเคลื่อนที่
ต่อไปไม่ได้)
2. อุปกรณ์การฝึก
อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/รถยนต์
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐาน
3.2 สาธิต/อธิบายการปฏิ บัติเมื่อถู กโจมตี ขณะขบวนเคลื่อนที่ (รถเคลื่อนที่ ต่อไปได้ ทุกคั น และรถ
บุคคลสําคัญเคลื่อนที่ต่อไปไม่ได้)
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป อบรม–ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
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หัวข้อที่ 9 การปฏิบัติของรถสนับสนุน (กรณีรถในขบวนมีมากกว่า 2 คัน เมื่อรถในขบวนถูกโจมตี)
1. รายละเอียดของการฝึก
การปฏิบัติของรถสนับสนุน (กรณีรถในขบวนมีมากกว่า 2 คัน เมื่อรถในขบวนถูกโจมตี)
2. อุปกรณ์การฝึก
อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/รถยนต์
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐาน
3.2 สาธิต/อธิบายการปฏิบัติของรถสนับสนุน (กรณีรถในขบวนมีมากกว่า 2 คัน เมื่อรถในขบวนถูก
โจมตี)
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป อบรม–ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
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หัวข้อที่ 10 จําลองสถานการณ์ การช่วยเหลือบุคคลสําคัญจากการถูกทําร้าย/ซุ่มโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ
1. รายละเอียดของการฝึก
จําลองสถานการณ์ การช่วยเหลือบุคคลสําคัญจากการถูกทําร้าย/ซุ่มโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ
2. อุปกรณ์การฝึก
อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/รถยนต์
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 บอกวัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐาน
3.2 กําหนดสถานการณ์ มีคนจะเข้าทําร้ายบุคคลสําคัญขณะอยู่ในรูปขบวนรูปแบบต่าง ๆ
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป อบรม–ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน
5.2 ผู้เรียนสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
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หัวข้อที่ 11 สรุป-ทบทวนภาพรวม และสร้างสถานการณ์จําลอง
1. รายละเอียดของการฝึก
วางแผน แบ่งกลุ่ม กําหนดหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ ซักซ้อมการปฏิบัติ แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์
2. อุปกรณ์การฝึก
อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/ไวท์บอร์ด/เครื่องเปล่งเสียง/อื่น ๆ
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 บอกวัตถุประสงค์
3.2 กํ า หนดสถานการณ์ เหตุ ป ล้ นทรัพ ย์ ทํา ร้า ยเจ้ าทรัพ ย์ ผู้ ร้ าย 5 คน มี อาวุธครบมื อ ใช้ ร ถยนต์
หลบหนี ฝ่าด่านตํารวจหลบหนีเข้าป่าโดย ยอมให้จับกุม 1 คนซ่อนตัวอยู่ในป่า 1 คน (สู้ตาย) ในสระน้ํา 1 คน หนี
เข้าไปในบ้าน 2 คน จับเจ้าของบ้านเป็นตัวประกัน
3.3 รวมกลุ่ม/สรุป อบรม – ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
5. การประเมิน :
5.1 การวางแผน/ซักซ้อม
5.2 ผู้เรียนสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
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หัวข้อที่ 12 ผู้เรียนเข้าเผชิญเหตุตามแผนในสถานการณ์ที่กําหนด
1. รายละเอียดของการฝึก
ปฏิบัติตามแผนในอํานาจหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมาย
2. อุปกรณ์การฝึก
อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี/ไวท์บอร์ด/เครื่องเปล่งเสียง/อื่น ๆ
3. วิธีการนําเสนอการฝึก
3.1 เข้าเผชิญเหตุ คลี่คลายสถานการณ์
3.2 รวมกลุ่ม/สรุป อบรม–ปลูกฝัง
4. ชั่วโมง/การฝึก : จํานวน 2 ชั่วโมง
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. สถานการณ์ที่ 1 รูปขบวน
2. สถานการณ์ที่ 2 V.I.P.ปราศรัยบนเวที
3. สถานการณ์ที่ 3 การนํา V.I.P. ขึ้น-ลงยานพาหนะ
4. สถานการณ์ที่ 4 V.I.P ผ่านฝูงชน
5. สถานการณ์ที่ 5 ขบวนยานพาหนะถูกซุ่มโจมตี
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แบบประเมินผลการฝึกยุทธวิธีการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญตามสถานการณ์จําลอง
สถานการณ์
รายการตรวจสอบ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
หมายเหตุ
1. รูปขบวน
- การวางกําลัง
- การตรวจการณ์พื้นที่
- การเคลื่อนที่
- การตอบโต้เหตุการณ์
- การปฏิบัติงานเป็นทีม
2. V.I.P.ปราศรัยบนเวที - การวางกําลัง
- การตรวจการณ์พื้นที่
- การเคลื่อนที่
- การตอบโต้เหตุการณ์
- การปฏิบัติงานเป็นทีม
3. การนํา V.I.P. ขึ้น-ลง - การวางกําลัง
ยานพาหนะ
- การตรวจการณ์พื้นที่
- การเคลื่อนที่
- การตอบโต้เหตุการณ์
- การปฏิบัติงานเป็นทีม
4. V.I.P. ผ่านฝูงชน
- การวางกําลัง
- การตรวจการณ์พื้นที่
- การเคลื่อนที่
- การตอบโต้เหตุการณ์
- การปฏิบัติงานเป็นทีม
5. ขบวนยานพาหนะถูก - การวางกําลัง
ซุ่มโจมตี
- การตรวจการณ์พื้นที่
- การเคลื่อนที่
- การตอบโต้เหตุการณ์
- การปฏิบัติงานเป็นทีม
(หมายเหตุ: ครูฝึกสามารถนําไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่การฝึก จํานวนนักเรียน และอุปกรณ์ที่มี)
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(ตัวอย่าง)
รายละเอียดประกอบรายการตรวจสอบตามแบบประเมินผล
การฝึกยุทธวิธีการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญตามสถานการณ์จําลอง
การวางกําลัง
- การยืนถูกต้องตามตําแหน่ง/รูปขบวน
- ระยะห่างที่เหมาะสมกับ V.I.P
- ความสามารถในการกําบัง
การตรวจการพื้นที่
- ครอบคลุมพื้นที่รอบด้าน
- เห็น V.I.P/สมาชิกในทีม/คนร้าย/สิ่งต้องสงสัย
การเคลื่อนที่
- การรักษารูปขบวน (ตําแหน่ง/การกําบัง)
- สามารถปรับรูปขบวนได้ตามสภาพพื้นที่
- การเปลี่ยนตําแหน่งการวางกําลัง
การตอบโต้เหตุการณ์
- การแจ้งเตือนในทันทีที่เกิดเหตุ
- การคุ้มกันด้วยความเร็ว
- การอพยพออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่กําหนด
การปฏิบัติงานเป็นทีม
- การดํารงการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม
- การดํารงการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมต่อทีม
- การปฏิบัติตามคําสั่งของหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัย
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ตัวอย่างรายละเอียดประกอบรายการตรวจสอบตามแบบประเมินผล
การฝึกยุทธวิธีการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญตามสถานการณ์จําลอง
สถานการณ์
1. รูปขบวน

รายการตรวจสอบ
 การวางกําลัง
- การยืนถูกต้องตามตําแหน่ง/รูปขบวน
- ระยะห่างที่เหมาะสมกับ V.I.P.
- ความสามารถในการกําบัง
 การตรวจการณ์พื้นที่
- ครอบคลุมพื้นที่รอบด้าน
- เห็น V.I.P./สมาชิกในทีม/คนร้าย/สิ่งต้องสงสัย
 การเคลื่อนที่
- การรักษารูปขบวน (ตําแหน่ง/การกําบัง)
- สามารถปรับรูปขบวนได้ตามสภาพพื้นที่
- การเปลี่ยนตําแหน่งการวางกําลัง
 การตอบโต้เหตุการณ์
- การแจ้งเตือนในทันทีที่เกิดเหตุ
- การคุ้มกันด้วยความเร็ว
- การอพยพออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่กําหนด
 การปฏิบัติงานเป็นทีม
- การดํารงการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม
- การดํารงการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมต่อทีม
- การปฏิบัติตามคําสั่งของหัวหน้าทีมรักษาความ
ปลอดภัย

ผ่าน

ไม่ผ่าน

หมายเหตุ
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รายชื่อคณะผู้จัดทําคู่มือยุทธวิธีตํารวจ
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 สานักการศึกษาและประกันคุณภาพ
กองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2513-4158 โทรสาร 0-2513-4158
E-mail : pattana2_ssp@hotmail.com

