


คำแนะนำ 
ในการใชคูมือการฝกยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ 

_______________________________ 
 

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

เอกสารนี้ “เปนลิขสิทธิ์ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ”  
หามมิใหผูใดเผยแพร คัดลอก ถอดความ หรือแปลสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดของเอกสารน้ี  

โดยไมไดรับอนุญาตจากสำนักงานตำรวจแหงชาติ 
 



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

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

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

 1. พ.ต.อ.รุงศักดิ์ สิริขจร 2. พ.ต.ท.หญิง ศิริพร   ลบล้ำเลิศ 3. พ.ต.ท.หญิง ภัคดิษย  กะรัต  
 4. พ.ต.ต.หญิง ศศิญา   ธรรมกถิกานนท 5. พ.ต.ต.หญิง อมรรัตน จันทรเกตุ 6. พ.ต.ต.หญิง กนกวรรณ   สมวงศ  
 7. ร.ต.อ.โสภา   วิสัยวัน   8. ร.ต.อ.ฉลอง   ทรงดวงทุม   9. ร.ต.ท.หญิง ประจักษ  หาญแรง      
 10. ร.ต.ท.หญิง ผุสดี   ศรีจันทร 11. ด.ต.วินัย   ราญไพร 12. ด.ต.วิโรจน   สุขวงศ    
 13. ด.ต.ปญญา   เหมือนทัด   14. ส.ต.ท.หญิง อนงคพร  สุวรรณกิจ 

FIRST RESPONDER (F/R) 

 1. พล.ต.ต.ศรกฤษณ     แกวผลึก 2. พ.ต.อ.หญิง วรณัฐ วรชาติเดชา 3. พ.ต.ท.หญิง ศิริพร   ลบล้ำเลิศ  
 4. พ.ต.ท.หญิง พรพิมล   คงยา 5. พ.ต.ท.วัชรพงษ  พนิตธำรง 6. พ.ต.ต.สิทธิพัฒน  เฉลิมยศ 
 7. พ.ต.ต.หญิง ศศิญา  ธรรมกถิกานนท 8. ส.ต.ท.หญิง อนงคพร  สุวรรณกิจ 
เจาหนาที่ 
 1. ร.ต.อ.หญิง ชนัญชิดา   กอนทองคำ 2. ร.ต.อ.หญิง อุทัยทิพย  ชะโนวรรณ 3. ร.ต.ท.หญิง สุนีรักษ นันทะวงศ 
 4. ด.ต.รณชิต    ชัยเกตุ 5. ส.ต.ท.คมสันต    นิลสมบูรณ 6. ส.ต.ต.หญิง ลลิดา   แสงจันทรานันท 

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



รายชื่อผูสำเร็จการฝกอบรม หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝก  
ประจำป 2556 (ทีมวิทยากรครูแมไก)  

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

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

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

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



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

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

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

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

 3. ด.ต.บุญญรัตน รุมรวย  ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 
 4. ด.ต.ปรีชา พิลึก  ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 
 5. จ.ส.ต.วิสูตร มั่นคง  ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 
 6. ส.ต.ท.กิตติชัย บุนเสา  ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 
 7. ส.ต.ท.ณัฐสิทธิ์ ศิริประเสริฐ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 
สังกัด ภ.7 
 1. ร.ต.อ.พรเทพ รักขิตเลขา รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 

 2. ร.ต.อ.ฉลอง ทรงดวงทุม รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 
 3. ด.ต.ปญญา เหมือนทัด  ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 
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คูมือการฝกหลักสูตรการอยูรอดของเจาหนาที่และยุทธวิธี 
Officer  Survival and Tactics (O.S.T.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

    

 

 

 

 

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

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

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

รูป 6.7 



22

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

 
หัวขอที่ 7 การปองกันตัวดวยอาวุธที่ไมถึงตาย 

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

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

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

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

 

  

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

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

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

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

Instructor Note  
เนนการปฏิบัติใหนักเรียนทำไดถูกตอง  



31

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

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

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

Instructor Note  
เนนการปฏิบัติใหสามารถทำไดถูกตอง และรวดเร็ว  
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คูมือการฝกหลักสูตรการเขาตรวจคนและการปฏิบัติการในอาคาร  
Building Entry & Close Quarter Battle (C.Q.B.) 

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

Instructor Note :  
- ใหครูฝกสอบถามนักเรียนทุกคนตอความเขาใจเปาหมาย วัตถุประสงค 



37

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

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

Instructor Note : 
- อธิบายวาทำไมขอศอกตองแนบลำตัว และทำไมตองใชทาพักปน 

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

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

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

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

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

พื้นที่ 
เสี่ยงอันตราย 

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

 
พื้นท่ีเส่ียงอันตราย  
 พื้นที่เสี่ยงอันตรายคือ พื้นที่ที่เสี่ยงตอการถูกยิง เชน 
  ที่เปดโลง 
  ประตูทางเขา 
  ทางเดินภายในอาคาร 
  หนาตาง (ชองบนกำแพงหรือประตู) 
  ปลองบันได 
 
 ขอควรปฏิบัติ 
  หลีกเลี่ยงการ หยุดชะงัก หรือ รีรอ ในพ้ืนที่เสี่ยงอันตราย 
  เคลื่อนที่ผานพื้นที่เสี่ยงอันตรายอยางรวดเร็วแตราบรื่น 
 



42

การแบงพื้นที่เปนสวน ๆ (Slice the Pie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
3.1 หลักการพิจารณาประตูทางเขา 
 1.  ประตูกำลังเปดอยู 
 2. ประตูปด  
  

ประตูเปดอยู ประตูปด 

อันตรายมากกวา (หากไมมองไมรูเมื่อมีคนออก
มา, จะไมมีเสียง) 

อันตรายนอยกวา (รูเมื่อมีคนออกมา, จะมีเสียง
เมื่อเปดประตู) 

เขาเคลียรกอน เขาเคลียรที่หลัง 

เคลื่อนที่ผานตองมีการตรวจการณ 
(slice the pie) 

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

 
กรณีประตูเปด 
 การเขาประตูมี 3 แบบดังนี้ 
 1. แบบไขว crisscross  

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

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกอธิบายความหมายของวิธีการ crisscross, bottom hook และ mix  
- crisscross, bottom hook และ mix เปนเพียงช่ือรูปแบบของการเขาหอง ควรจะคำนึงถึง 
คนหนาไปดานไหนคนตอไปตองไปฝงตรงขาม เพื่อระวังปองกันซึ่งกันและกัน 
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3.2 หลักการเขาหอง 
กรณีประตูปด วิธีเปดประต ู
 1. ประตูเปดเขา 
  - เจาหนาที่อยูใกลลูกบิดเปนผูเปด 
  - Slice the pie เพื่อตรวจสอบ (จะทำหรือไมก็ได แลวแตสถานการณ หรือ หัวหนาชุด) 
 2. ประตูเปดออก 
  - ประตูเปดออกดานไหน ใหเจาหนาที่ดานนั้นเปนผูเปด 
  - Slice the pie เพื่อตรวจสอบ (จะทำหรือไมก็ได แลวแตสถานการณ หรือ หัวหนาชุด) 
การเคลื่อนที่แบบสองคน 
  ❍  การสื่อสารคือหัวใจ 
  ❍  ดวยคำพูด หรือดวยทาทาง หรือสัญญาณ (ที่ไมใชคำพูด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ❍ เนนการใชอาวุธปน โดยแนวปนใหปลอดภัย 
 ❍ ไวใจในคูหูของทาน 
 ❍ จำกฎของแสงเลเซอร (laser rule) ไว 
  จินตนาการวา.... 
   - มีลำแสงเลเซอรออกจากปากกระบอกปนของทานอยูตลอดเวลา 
   - เลเซอรจะทำลายทุกส่ิงที่ลำแสงสัมผัส 
   - เลเซอรจากกระบอกปนของทานกำลังเล็งไปที่ไหน? 
 ❍ ยังสามารถใชทั้งสามเทคนิคในการเคล่ือนที่ของทีมไดอยู  
 ❍ การเคลื่อนแบบพลวัติ (ไมหยุดนิ่ง) 

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

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

 เจาหนาที่หมายเลขหนึ่งนำหนา 
 เจาหนาที่หมายเลขสองไปยังทิศทางตรงขามโดยตอเนื่องกัน 
 เจาหนาที่แตละนายเฝาระวังพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง 

1 2 

1 

2 

1 

1 2 

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

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

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกจับคูนักเรียน ฝกปฏิบัติเขาหองที่มีสิ่งของ (มีที่กำบัง)  และประเมินผล 

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกจับคูนักเรียน ฝกปฏิบัติเขาหองโลง (ปราศจากที่กำบัง) และประเมินผล 

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

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

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

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

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

หมายเหตุ   

 แดง หมายถึง พื้นที่อันตราย 

 เขียว หมายถึง พื้นที่เคลียรแลว 
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 รูปท่ี 2 การเขาตรวจคนอาคาร 4 นาย 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 รูปท่ี 3 การเขาตรวจคนอาคาร 4 นาย 
 
 
 
   
 
 
 
 
                   
 รูปท่ี 4 การเขาตรวจคนอาคาร 4 นาย 

หมายเหตุ   

 แดง หมายถึง พื้นที่อันตราย 

 เขียว หมายถึง พื้นที่เคลียรแลว 
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 รูปที่ 5 การเขาตรวจคนอาคาร 4 นาย 
 
 

         

 

 

 

 
 
 
 รูปที่ 6 การเขาตรวจคนอาคาร 4 นาย 

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

หมายเหตุ   

 แดง หมายถึง พื้นที่อันตราย 

 เขียว หมายถึง พื้นที่เคลียรแลว 
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ตัวอยางที่ 2  ชุดปฏิบัติการ B มีเจาหนาที่ 8 นาย สามารถแบงหนาที่ตามลำดับ ตามภาพประกอบ
ดังน้ี  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
                     
                                

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

1 2 3 4 5 6 7 8 
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รูปท่ี 2 การเขาตรวจคนอาคาร 8 นาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 การเขาตรวจคนอาคาร 8 นาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 การเขาตรวจคนอาคาร 8 นาย 
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รูปท่ี 5 การเขาตรวจคนอาคาร 8 นาย 
 
 
 

      
 
 

 

 

 

 
รูปท่ี 6 การเขาตรวจคนอาคาร 8 นาย 

 
 
 
 
 

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

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

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

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

ตำแหนงของโลกันกระสุน แอบดูโดยเร็ว 

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

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกสาธิต พรอมอธิบายการปฏิบัติ 

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

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

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกอธิบายถึงความเปนมาของ Heavy Head  

ดีแลน คลีโบลด กับ อีริค แฮรริส 

ตาย 15 คน บาดเจ็บ 23 คน 

ยิงกราดในโรงเรียนนาน 55 นาที  

กอนที่จะยิงตัวเองตาย 

เซิง  ฮุย  โช  

ตาย  33 คน  

ระยะเวลารวม 2 ชั่วโมง 30 นาที  

นับจากที่เร่ิมยิงคร้ังแรกจนถึงเวลาที่

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

นิดาล  มาริค ฮาซาน 

ตาย 13 คน บาดเจ็บ 29 คน 

กราดยิงนาน 10 นาที 

ผูกระทำผิดถูกตำรวจทองที่ยิง 4 นัด 

Adam Lanza อายุ 20 ป 

กราดยิงนักเรียนประถมอายุ 6-7 ป   

เสียชีวิต 20 คนและผูใหญอีก 7 คน 

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

รูปการประกอบกำลังในการเคลื่อนที่  
 
 
 
 

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

Instructor Note : 
-  ครูฝกอธิบายใหนักเรียนทราบถึงหนาที่และความสำคัญของเจาหนาที่ในทีมแตละตำแหนง 

Instructor Note : 
-  ใหครูฝกถามนักเรียนวา ทำไมตองคูหนา สองคน (เพ่ิมความสามารถในการระวังปองกัน  
เพิ่มอำนาจการยิง) 

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

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

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

 
เปาหมาย 
  เพื่อใหผูรับการอบรมเขาใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับการหยุดยานพาหนะ และการควบคุม 
ผูขับขี่ ผูโดยสาร ในรูปแบบตางๆ เชน  การหยุดยานพาหนะในกรณีท่ัวไป การหยุดยานพาหนะท่ีมี
ความเสี่ยง การหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยงสูง หรือเกี่ยวของกับการกระทำความผิดอุกฉกรรจ 
การนำตัวผูขับขี่และผูโดยสารออกจากยานพาหนะ การจับกุม การคนตัวผูตองสงสัย และการคน 
ยานพาหนะ  
 
จุดประสงค 
  1. อธิบายและสาธิตข้ันตอนปฏิบัติการหยุดยานพาหนะกรณีท่ัวไป  หรือกระทำผิด
กฎหมายจราจร 
  2. อธิบายและสาธิตขั้นตอนปฏิบัติการหยุดยานพาหนะท่ีมีความเสี่ยง 
  3. อธิบายและสาธิตขั้นตอนปฏิบัติการหยุดยานพาหนะท่ีมีความเสี่ยงสูง 
  4. อธิบายและปฏิบัติไดอยางปลอดภัยโดยใชขั้นตอนทางยุทธวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการนำ
ตัวผูขับขี่ และผูโดยสารออกมาจากยานพาหนะ  
  5. อธิบายและปฏิบัติขั้นตอนการจับกุมผูตองสงสัยไดอยางปลอดภัย 
  6. อธิบายและสาธิตขั้นตอนปฏิบัติการอยางมีระบบในการตรวจคนภายในยานพาหนะ 
  7. อธิบายและปฏิบัติไดอยางปลอดภัย โดยใชขั้นตอนทางยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพในกรณี
การหยุดยานพาหนะและการควบคุมผูขับข่ี ผูโดยสาร 
 
อุปกรณที่ใชในการฝก 
            1. รถยนตสายตรวจ 2. รถยนตทั่วไป 
  3. รถจักรยานยนต 4. เข็มขัดเสนที่ 2  
  5. กรวยยาง 6. แผงก้ันเหล็กแบบมีลอ 
  7. อุปกรณการหยุดรถ 8. ปายหยุดตรวจพรอมหลอดไฟ 
 
หัวขอการฝก มี  5 หัวขอ  
  1. หลักการเบื้องตน 
  2. การหยุดยานพาหนะกรณีทั่วไป เชน รถท่ีฝาฝนกฎหมายจราจร 
  3. ยานพาหนะที่มีความเสี่ยง เชน รถตู,รถที่ยกสูง,รถที่ติดฟลมทึบ,รถบรรทุก,รถยนต
โดยสาร,รถพวง 
  4. ยานพาหนะท่ีมีความเสี่ยงสูง 
  5. การตั้งจุดตรวจ - จุดสกัด 
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วิธีการนำเสนอการสอน 
 -  บรรยาย Power Point 
 -  ดู VDO 
 -  Demo (การสาธิตอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติใหเขาใจ) 
 -  Dry Run (ผูรับการอบรมฝกหัดปฏิบัติ) 
 -  Scenario (การสรางสถานการณจำลอง ใหผูรับการอบรมฝกแกปญหา) 
 -  ประเมินผล/ครูฝก Check List ขั้นตอนที่ผูรับการอบรมปฏิบัติวาถูกตองหรือไม หากมีขอ 
   ผิดพลาดใหดำเนินการแกไขใหถูกตอง 
 
 
 
 
 

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

Instructor note   
- กอนท่ีจะเขาสูเนื้อหาการสอน ครูฝกตองแนะนำใหผูรับการอบรม เขาใจในวัตถุประสงคของ 
การฝกทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 

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

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

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

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

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

  2.1 โปรแกรม Power point  

  2.2 คลิปบอรด 

3. วิธีการนำเสนอการฝก 

  3.1 ใชการบรรยาย อาจนำเสนอในรูปแบบ Power point  หรือ เขียนรูปบนคลิปบอรด ก็ได 

  3.2 ครูฝกตองอธิบายและสาธิตการปฏิบัติใหผูรับการอบรมไดดูเปนตัวอยาง 

4. ชั่วโมง/การฝก 

  ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 

5. ขอแนะนำ 

  ครูฝกอยาลืมแนะนำขอความใน Instructor note   

 

หัวขอที่ 2 การหยุดยานพาหนะกรณีทั่วไป  
1. รายละเอียดของการฝก 

  1.1 ความหมายของการหยุดยานพาหนะกรณีทั่วไป  

   การหยุดยานพาหนะกรณีทั่วไป  หมายถึง หยุดยานพาหนะท่ีไมทราบความเปนมาของ

ผูขับขี่ และผูโดยสาร – การควบคุมผูขับขี่ และผูโดยสารไวชั่วคราว เพื่อการสั่งหยุดรถ เร่ิมตนโดย 

เจาหนาที่ตำรวจโดยอาศัยหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งเจาหนาที่ตำรวจนั้นไมมีขอมูล หรือสิ่งบงชี้ได

ชัดเจน(จากการกระทำของผูขับข่ี และผูโดยสาร)วากำลังเผชิญหนากับสถานการณอันตราย เชน กรณี

ที่เจาหนาที่ตำรวจตรวจพบรถยนตกระทำความผิดกฎจราจร เชน นำรถท่ีมีสภาพไมมั่นคงแข็งแรงมาใช

ในทาง เปนตน ซึ่งเราไมอาจทราบไดวาผูขับขี่เปนผูใด มีประวัติการกระทำความผิดมาหรือไม 
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  1.2 วิธีการปฏิบัติในการหยุดรถยนต 

 

   ภาพท่ี 1 (แสดงขั้นตอน 1.2.1 – 1.2.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   1.2.1 ใหใชเคร่ืองขยายเสียงประจำรถยนตสายตรวจ แจงใหรถยนตตองสงสัยปฏิบัติ
ตามคำสั่งของเจาหนาที่ตำรวจดวยถอยคำที่สุภาพ  
   1.2.2 โดยแจงผูขับข่ีจอดรถยนตชิดขอบทางดานซาย 
   1.2.3 จอดรถยนตสายตรวจตามรูปแบบการจอดรถโดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่ เชน  
บังคร่ึงคัน, บังเต็มคัน หรือบังเฉียงคัน แลวแตกรณี 
   1.2.4  เจาหนาที่ตำรวจตองปฏิบัติตามขั้นตอน  ตอไปนี้ 
    1.2.4.1 สั่งใหผูขับขี่ลดกระจกทุกบาน ดับเคร่ืองยนต และเอามือไวที่ 
พวงมาลัยทั้งสองขาง 
    1.2.4.2 เจาหนาที่ตำรวจตองใหความสนใจกับรถยนตตองสงสัยเปนหลัก 
    1.2.4.3 เฝาดูพฤติกรรมของคนขับขี่ และผูโดยสาร รวมทั้งจำนวนคนในรถ 
    1.2.4.4 ตรวจดูสภาพการจราจรของรถท่ีแลนตามมา เมื่อเห็นวาปลอดภัยแลว 
จึงลงจากรถอยางรวดเร็ว 
    1.2.4.5 มองดูรถตองสงสัยกอนที่เจาหนาที่จะเขาไปที่ตัวรถ และฟงเสียงสิ่งผิด
ปกติที่อาจเกิดขึ้น เชน เสียงลากลำเลื่อนอาวุธปน เนื่องจากเราตองระลึกเสมอวา อาจมีอันตราย 
เกิดขึ้นกับเราได 
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   1.2.5 การปฏิบัติของเจาหนาท่ีตำรวจ 2 นาย เขาหารถยนตตองสงสัย 
 
  ภาพที่ 2 (แสดงขั้นตอน 1.2.5.1 – 1.2.5.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.2.5.1 ในการลงจากรถยนตสายตรวจของเจาหนาที่นั้น เจาหนาที่ผูคุมกัน (B) 
ลงจากรถกอน แลวไปอยูในตำแหนงแนวไฟทายดานซายของรถตองสงสัย แลวเดินเขาหารถตองสงสัย  
    1.2.5.2  เจาหนาท่ีผูคุมกันจะเขาตรวจสอบทางฝงของผูโดยสาร โดยเริ่ม 
ตรวจสอบจุดตางๆ ของรถ ตั้งแตจุดที่ 1 - 2 - 3 ตามลำดับ แลวกลับมายืนในตำแหนงท่ี 1 แลวแจง
ขอมูลสิ่งที่พบในรถใหกับตำรวจผูปฏิบัติทราบ แลวทำหนาที่คุมกันใหกับตำรวจผูปฏิบัติ  หากเห็นวา
ปลอดภัยแลวใหสัญญาณแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติใหลงมาท่ีรถตองสงสัย 
  
   ภาพท่ี 3 (แสดงขั้นตอน 1.2.5.3 – 1.2.5.4) 
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     1.2.5.3  เมื่อไดรับสัญญาณจากตำรวจผูคุมกันแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติลงจาก
รถ โดยเดินผานไปทางดานหนารถยนตสายตรวจหรือจะเดินออมไปทางดานหลังของรถยนตสายตรวจ
ก็ได แลวเคลื่อนที่เขาหารถตองสงสัยใหอยูในแนวไฟทายดานขวาของรถตองสงสัย  เจาหนาที่ผูปฏิบัติ 
ตองตรวจสอบรถยนตตองสงสัยทางดานผูขับขี่ โดยเริ่มตรวจสอบตามจุด 1 - 2 - 3 เมื่อไมพบสิ่งผิด
ปกติเจาหนาที่ผูปฏิบัติจะยืนอยูที่บริเวณ จุดที่ 3 ของรถตองสงสัยบริเวณหลังคนขับ เพ่ือปองกันมิให 
ผูขับขี่เปดประตูมาถูกเจาหนาที่ตำรวจ  
    1.2.5.4 เจาหนาที่ตำรวจตองใชกิริยาวาจาที่สุภาพในการพูดคุยกับผูขับขี่ เชน 
การขออนุญาตดูใบขับข่ี เปนตน 
 
 
  
 
 
หมายเหตุ 
 - การปฏิบัติของเจาหนาท่ีตองปฏิบัติตามยุทธวิธีตามขั้นตอนอยางเครงครัด เชน ยืนหลัง
ประตู ใหผูตองสงสัยยื่นเอกสารออกนอกตัวรถ ไมยื่นมือเขาไปในตัวรถ และอยาออกนอกพ้ืนที่
ปลอดภัย สื่อสารกับผูตองสงสัยโดยใชวาจาท่ีสุภาพเสมอ ยืนอยูในทาเตรียมพรอม คอยสังเกตมือของ 
ผูขับขี่ ผูโดยสาร และภายในรถอยูตลอดเวลา ระวังอาวุธปนของเจาหนาที่ เมื่อไดรับเอกสารแลว
ตองการตรวจสอบโดยยกข้ึนและมองผานทะลุเพื่อใหสามารถเห็นการเคล่ือนไหวของผูขับขี่และ 
ผูโดยสารไดตลอดเวลา กรณีมีผูโดยสารอยูดานหลังดวยใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติยืนอยูหลังจุดที่ 2 สั่งให
คนขับสงเอกสารผานมาทางดานหลังโดยใหผูโดยสารเปนคนหยิบและสงใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติที่ยืน
ประจำอยูที่จุด 2  หรือยืนอยูในจุดที่ปลอดภัย ในกรณีที่หากตองการออกใบสั่งใหกลับมาดำเนินการที่
รถของเจาหนาที่ตำรวจ   
 - ในเวลากลางคืน สิ่งที่ไมควรทำคือ ในขณะท่ีเดินเขาหารถตองสงสัย เวลาปดประตูไมควรปด
เสียงดัง  ไมควรเดินตัดแสงไฟหนารถของเจาหนาที่ เพื่อมิใหผูตองสงสัยสังเกตไดวาเจาหนาที่กำลัง
เขาไป 

Instructor note   
- ครูฝกตองเนนใหผูรับการอบรม ในขณะตรวจสอบรถยนตตองสงสัย ใหอยูในลักษณะ Contact 
and Cover  

Instructor note   
- ครูฝกตองอธิบายใหผูรับการอบรมเขาใจถึงขั้นตอนการเขาหารถยนตของเจาหนาที่ตำรวจ และ
ตองเนนเสมอวา กอนที่จะเขาไปท่ีรถยนตตองสงสัย อยาลืมตรวจสอบจุด 1, 2 และ 3  และเมื่อจะ
กลับมาท่ีรถยนตสายตรวจ ก็อยาลืมตรวจสอบจุด 3, 2 และ 1  ในทุกคร้ังที่มีการเขาหา และออก
จากรถยนตตองสงสัย 
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   1.2.6 การกลับไปท่ีรถยนตสายตรวจของเจาหนาที่ตำรวจ 
 
   ภาพท่ี 4 (แสดงขั้นตอน 1.2.6.1 – 1.2.6.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.2.6.1 หากไมพบสิ่งผิดปกติใด ใหตำรวจผูปฏิบัติและผูคุมกัน เดินกลับมาที่
รถสายตรวจ โดยตรวจสอบ จุด 3 – 2 – 1 แลวเดินกลับมา โดยใหตำรวจผูปฏิบัติเดินกลับมากอน 
แลวใหสัญญาณใหตำรวจผูคุมกันเพื่อกลับมาที่รถยนตสายตรวจดวย  ในระหวางเดินกลับใหหันกลับไป
สังเกตพฤติกรรมที่รถตองสงสัยเปนระยะๆ ประมาณทุก 3 กาว  
    1.2.6.2  ใหระวังยานพาหนะ บุคคลที่ผานไป-มา 
          1.2.6.3  การกลับไปหารถยนตสายตรวจของเจาหนาท่ีตำรวจนั้น  ใหพึงระลึก
เสมอวายังมีอันตรายอยู เพื่อที่จะไดเตือนตนเองวาอยาประมาท  
  ถาในขณะท่ีเดินกลับมาที่ตัวรถ  และรถตองสงสัยเปนรถสูง มองไมเห็นตำรวจผูคุมกัน ใหสง
สัญญาณใหผูคุมกันทราบ เพื่อใหกลับมาที่รถยนตสายตรวจ 
  หมายเหตุ การถอยกลับและอยาลืมตรวจสอบจุดที่  3, 2, 1 และคอยสังเกตคนขับเปน
ระยะๆ เจาหนาที่คุมกันใหถอนตัวกลับหลังจากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติกลับถึงรถเรียบรอยแลว และอยาลืม 
ตรวจสอบจุด  3, 2, 1 
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  1.3 วิธีการหยุดยานพาหนะรถจักรยานยนต  
 
   ภาพแสดงการเขาหารถจักรยานยนตของตำรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. ใหคนขับข่ีจอดรถจักรยานยนตชิดขอบทางดานซาย 
  2. ดับเครื่องยนต ถอดหมวกกันน็อกวางไวที่ตะกราหนารถจักรยานยนต มือทั้ง 2 ขางจับ
คันบังคับรถจักรยานยนตไว 
  3. หามไมใหนำขาตั้งลง ใหผูขับขี่นั่งครอมอยูบนรถจักรยานยนตไวตลอดเวลาที่ตรวจสอบ 
  4. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติตองยืนอยูเฉียงไปทางดานหลังของผูขับขี่ตลอดเวลาที่ตรวจสอบ   
ขณะเดียวกันเจาหนาที่ผูคุมกันตองยืนหางออกไปดานหลังเปนรูปตัว V หรือ L (Contact and Cover) 
  5. การตรวจสอบเอกสารใหเจาหนาท่ีตำรวจ ยกข้ึนและมองผานเอกสารเพ่ือตรวจสอบ
พฤติกรรมของผูขับข่ีตลอดเวลา โดยใชมือที่ไมถนัดจับถือเอกสาร 
  6. หากไมพบส่ิงผิดกฎหมาย หรือการกระทำผิดของผูขับข่ี ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติกลาวคำ
ขอบคุณอยางสุภาพ และกลับมาท่ีรถยนตสายตรวจ โดยยังคอยสังเกตพฤติการณของผูขับขี่ทุกระยะ  
3 กาว ตลอดจนเจาหนาที่ผูปฏิบัติถึงรถยนตแลว เจาหนาที่ผูคุมกันจึงถอนตัวตามมาที่รถยนต 
2. อุปกรณในการฝก 
  2.1  โปรแกรม Power point  
            2.2  คลิปบอรด 
            2.3  รถยนต จำนวน 1 คัน  
            2.4 รถยนตสายตรวจ จำนวน 1 คัน  
            2.5 รถจักรยานยนต จำนวน 1 คัน  
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3. วิธีนำเสนอการฝก 
            3.1 ใชการบรรยาย อาจนำเสนอในรูปแบบ Power point  หรือ เขียนรูปบนคลิปบอรด ก็ได 
            3.2  ครูฝกตองอธิบายยกตัวอยางและสาธิตการปฏิบัติ 
  3.3 ใหผูรับการอบรม ฝกปฏิบัติ และครูฝกตองคอยแนะนำแกไขขอบกพรอง อยาละเลย 
เนื่องจากผูรับการอบรมจะจดจำในสิ่งที่ผิด 
4. ชั่วโมง/การฝก 
  ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 
5. ขอแนะนำ 
  ครูฝกอยาลืมแนะนำขอความใน Instructor note และเนนใหผูรับการอบรมฝกปฏิบัติ 
ใหมาก เพื่อไดเกิดความชำนาญ 
 

หัวขอที่ 3 ยานพาหนะท่ีมีความเสี่ยง 
1. รายละเอียดของการฝก 
  1.1  ความหมายของการหยุดยานพาหนะท่ีมีความเสี่ยงจะมีดวยกัน 2 รูปแบบ 
   รูปแบบท่ี 1 การหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยง คือ การควบคุมตัวผูขับขี่ ผูโดยสาร
ไวชั่วคราว อาจเปนดวยสาเหตุที่รุนแรงกวาการฝาฝนกฎจราจรหรืออาจดวยสิ่งบงชี้ที่ชัดเจนอื่นๆ ที่เริ่ม
ขึ้นโดยเจาหนาที่ตำรวจสายตรวจ ซึ่งเจาหนาท่ีตำรวจทราบถึงส่ิงบงชี้ท่ีอาจเปนการกระทำความผิด
ทางอาญา หรือรูปแบบ และวิธีการทำงานของยานพาหนะนั้นๆ ทำใหตองมีการปฏิบัติทางยุทธวิธี 
ที่เหมาะสม เพื่อที่จะทำใหสามารถดำเนินการหยุดรถยนตไดอยางปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
   รูปแบบท่ี 2  การหยุดยานพาหนะท่ีมีความเส่ียง เนื่องจากสภาพของรถ  เชน  
รถบรรทุก รถตู รถยกสูง เปนตน  
  1.2  วิธีการปฏิบัติในการหยุดรถรูปแบบที่ 1 
   1. ในกรณีที่รถเคล่ือนท่ีใหเปดสัญญาณไฟวับวาบ และใหใชเคร่ืองขยายเสียงประจำ
รถยนตสายตรวจ แจงใหรถยนตตองสงสัยจอดรถชิดขอบทางดานซาย ดวยถอยคำที่สุภาพ 
   2. จอดรถยนตสายตรวจตามรูปแบบการจอดรถโดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่ เชน  
บังคร่ึงคัน, บังเต็มคัน หรือบังเฉียงคันตามความเหมาะสม 
   3. สั่งใหผูขับขี่ลดกระจกทุกบาน และดับเคร่ืองยนตถอดกุญแจรถวางไวบนแผง 
หนาปดรถใหเจาหนาท่ีตำรวจมองเห็นอยางชัดเจน และเอามือทั้งสองขางวางไวที่พวงมาลัย สำหรับ 
ผูโดยสารใหวางมือทั้งสองขางวางไวในที่ที่เห็นเดนชัด 
   4.  เฝาสังเกตการกระทำของผูขับขี่ และผูโดยสารในรถ 
   5.  ตรวจดูสภาพการจราจรของรถท่ีแลนตามมา เม่ือเห็นวาปลอดภัยแลว จึงลงจากรถ
อยางรวดเร็ว 
   6. การปฏิบัติกรณีเจาหนาที่ 2 นายเขาหารถยนตตองสงสัย ใหปฏิบัติเหมือนกับ 
ขั้นตอนการเขาหารถตองสงสัยการหยุดยานพาหนะกรณีท่ัวไป ในการเขาหารถตองสงสัยนั้นควรใช
ความระมัดระวังใหมากขึ้น 
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   7. ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีการหยุดยานพาหนะท่ีมีความเสี่ยง 
 
  ภาพแสดงข้ันตอนที่ 7.1 -  7.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    7.1  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติอยูที่จุด 1 ดานผูขับขี่ สวนเจาหนาที่ผูคุมกันจะยืนอยูหลัง
จุดที่ 1 ของอีกดานหน่ึงของรถยนตตองสงสัย และออกคำส่ังใหผูขับขี่ยื่นมือออกนอกตัวรถท้ัง 2 ขาง
ใหเห็นเดนชัด / ดานผูโดยสารใหเจาหนาที่ผูคุมกันเปนคนสั่ง 
    7.2  เจาหนาที่ผูปฏิบัติสั่งใหคนขับรถตองสงสัยเอามือขวาเปดประตูรถจากดานนอก 
 
  ภาพแสดงข้ันตอนที่ 7.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90

    7.3  คนขับรถตองสงสัยลงกอน สังเกตดวยสายตาวาปลอดภัย เอาไปไวในจุดที่
ปลอดภัยแลวควบคุมไว  ถามีผูโดยสารอยูในรถใหเจาหนาที่ผูคุมกันออกคำสั่งใหผูโดยสารลงมาจากรถ 
โดยปฏิบัติเชนเดียวกับผูขับรถตองสงสัย แลวนำตัวมาควบคุมไวในท่ีปลอดภัย อาจเปนดานหลัง หรือ
ดานขางของรถตองสงสยัก็ได ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในขณะนั้น  
 
  ภาพแสดงขั้นตอนที่ 7.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    7.4  เจาหนาที่ตำรวจควบคุมผูตองสงสัย อยูหางจากกัน (กรณีมีหลายคน)  
เพื่อไมใหผูตองสงสัยสื่อสารกันได และเมื่อตองการตรวจคนตัวบุคคลใหทำแบบ COVER CONTACT  
เปนตัว V หรือ L เทานั้น หามทำเปนตัว I เพื่อปองกันแนววิถกีระสุนยิงใสพวกเดียวกันในการตรวจคน
ตัวผูตองสงสัยใหทำการตรวจคนทีละ 1 คน ถาเจาหนาท่ีคนหนึ่งทำหนาท่ีตรวจคนเจาหนาท่ี 
คนหน่ึงจะทำหนาที่คุมกัน ซึ่งสามารถสลับหนาที่กันได 
 
  ภาพแสดงขั้นตอนที่ 7.5 - 7.6 
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    7.5  การตรวจคนภายในรถยนตใหนำตัวผูตองสงสัยไปยืนอยูฝงตรงขามของ 
เจาหนาท่ีที่ทำการตรวจคน โดยใหอยูในตำแหนงที่สามารถมองเห็นการปฏิบัติหนาที่ไดอยางชัดเจน 
โดยใหเจาหนาที่ตำรวจที่เหลือทำหนาที่ควบคุมและคุมกัน 
    7.6  หากพบสิ่งผิดกฎหมายใหสงสัญญาณใหเจาหนาที่ตำรวจท่ีทำหนาท่ีควบคุม 
ใสเคร่ืองพันธนาการผูตองหาทันที หากมีผูตองสงสัยจำนวนมาก ใหขอความชวยเหลือจากหนวย 
ขางเคียง และใหคุมเชิงดูไวจนกวาผูใหการสนับสนุนจะเดินทางมาสมทบเปนที่เรียบรอย จึงปฏิบัติการ 
  หมายเหตุ เจาหนาท่ีตำรวจตองมองดูกิริยาทาทางของผูขับขี่ และผูโดยสารอยูตลอดเวลา 
โดยใหสงัเกตมือทั้ง 2 ขางของผูขับข่ี และผูโดยสาร เพราะอาจใชหยิบอาวุธทำรายเจาหนาที่ตำรวจได 
  1.3  วิธีการปฏิบัติในการหยุดรถรูปแบบที่ 2 
            การหยุดยานพาหนะที่มีความเสี่ยง เนื่องจากสภาพของรถ  เชน รถบรรทุก รถตู  
รถยกสูง นั้น วิธีการปฏิบัติจะเหมือนกับการหยุดยานพาหนะกรณีทั่วไป เพียงแตในการขอดูใบอนุญาต
ขับขี่หรือเอกสารเกี่ยวกับตัวรถ ใหผูขับขี่ลงมาจากรถ แทนการยื่นใหจากในตัวรถ เนื่องจากวา  
เจาหนาที่ตำรวจมองไมเห็นสภาพภายในรถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อุปกรณในการฝก 
  2.1  โปรแกรม Power point  
            2.2  คลิปบอรด 
            2.3 รถยนตสายตรวจ จำนวน 1 คัน  
            2.4 รถยนตทั่วไป  จำนวน 1 คัน  
            2.5 กุญแจมือ 
            2.6 อาวุธปนสำหรับใชในการฝก อาจเปน ปนยาง(Red Gun) เปนตน  



92

3. วิธีนำเสนอการฝก 
  3.1 ใชการบรรยาย อาจนำเสนอในรูปแบบ Power point  หรือ เขียนรูปบนคลิปบอรด 
ก็ได 
            3.2 ครูฝกตองอธิบายยกตัวอยางและสาธิตการปฏิบัติ 
  3.3 ใหผูรับการอบรม ฝกปฏิบัติ และครูฝกตองคอยแนะนำแกไขขอบกพรอง อยาละเลย 
เนื่องจากผูรับการอบรมจะจดจำในสิ่งที่ผิด 
4. ชั่วโมง/การฝก 
  ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 
5. ขอแนะนำ 
  ครูฝกเนนใหผูรับการอบรมฝกปฏิบัติใหมาก เพื่อไดเกิดความชำนาญ 
 

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

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



98

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

ในการนำผูขับข่ีลงมาจากรถ เจาหนาที่ตำรวจ 2 
เก็บปนไว ในซองจะใชมือซายเปดประตูรถแลว
เปดออกใหกวาง 

ตำรวจใชมือขวาจับขอมือขวาของคนขับ มือซาย
จับกดที่ขอศอกแลวออกแรงดึงลงบนพื้น 

นำคนรายลงบนพื้นแลวหักขอมือของคนราย 
คว่ำลง ตำรวจใชเขาขวากดที่ตนคอและเขาซาย
กดท่ีลำตัว โดยใหแขนของคนรายอยูระหวางเขา
ของตำรวจ 

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

นำคนรายลงมาบนพื้นโดยที่ตำรวจยังจับแขนของ
คนรายอยูแลวใชเขาขวากดลงบนหลังของคนราย
เพื่อปองกันการตอสูขัดขืน 

ตำรวจใชมือซายจับขอมือซายของผูโดยสาร 
มือขวาจับที่ขอศอกแลวออกแรงดึงลงมาบนพื้น 
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หัวขอที่ 5 การตั้งจุดตรวจ หรือจุดสกัด 
1. รายละเอียดการฝก 
  1.1  ความหมายของจุดตรวจ  จุดสกัด 
   - จุดตรวจ หมายถึง สถานที่ที่เจาหนาที่ตำรวจออกปฏิบัติหนาที่ตรวจคนเพ่ือจับกุม 
ผูกระทำผิดในเขตทางเดินรถ หรือทางหลวงในกรณีปกติเปนการชั่วคราว โดยมีกำหนดระยะเวลาเทาที่
มีความจำเปนอยางยิ่งในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว แตตองไมเกิน 24 ชั่วโมง และเม่ือเสร็จส้ินภารกิจ
แลวตองยุบเลิกจุดตรวจดังกลาวทันที 
   -  จุดสกัด หมายถึง สถานท่ีที่เจาหนาท่ีตำรวจออกปฏิบัติหนาท่ีตรวจคนจับกุม 
ผูกระทำผิดในเขตทางเดินรถ หรือทางหลวง ในกรณีที่มีเหตุการณฉุกเฉินหรือจำเปนเรงดวนเกิดขึ้น
เปนการช่ัวคราว และจะตองยุบเลิกเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจดังกลาว 
  1.2 ความสำคัญของการตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด 
   - เพื่อตรวจคนบุคคลหรือยานพาหนะที่ผานเขาออกพื้นที่ 
   - เพื่อเปนการบีบบังคับไมใหคนรายมีโอกาสหลบหนีออกนอกพื้นที่ที่ปดลอม 
   - เพื่อตรวจคนอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใชในการกระทำผิด 
   - เพื่อคนหาสิ่งของผิดกฎหมายในยานพาหนะตองสงสัย 
   - เพื่อเปนการปองกันและปราบปรามการกระทำผิด และตัดชองโอกาสในการ
ประกอบอาชญากรรมของคนราย 
  1.3  หลักพื้นฐานในการตั้งจุดตรวจ หรือจุดสกัด 
   - ใชเมื่อมีกรณีเหตุจำเปนหรือเหตุฉุกเฉินเรงดวน 
   - ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง โดยเครงครัด 
   - ไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา 
   - มีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเปนหัวหนาควบคุม 
   - แตงเครื่องแบบตำรวจในการปฏิบัติหนาที่ 
   - มีแผงก้ันแสดงเคร่ืองหมายคำวา “หยุดตรวจ” และจัดใหมีสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณ
อื่นใดเปนที่สังเกตไดงายจากระยะไกล เชน กรวยยางคาดแถบสะทอนแสง เพื่อชวยลดอุบัติเหตุท่ีอาจ
เกิดขึ้น 
   - ในเวลากลางคืนตองมีไฟสองสวางใหมองเห็นไดชัดเจนในระยะไมนอยกวา 150 
เมตร กอนถึงจุดตรวจ 
   - กำหนด “เขตพื้นท่ีปลอดภัย” ไวสำหรับตรวจคน เพื่อใหเกิดความปลอดภัย 
แกผูปฏิบัติงาน 
   - ควรวางกำลังสวนหน่ึงไวบริเวณทางแยกหรือจุดกลับรถกอนถึงจุดตรวจ จุดสกัด  
เพื่อทำหนาที่สกัดกั้นหรือไลติดตามผูที่หลบหนีการตรวจคน 
   - พึงใชความระมัดระวัง ไมประมาทในขณะปฏิบัติหนาที่ตรวจคน 
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   - พึงเปนผูมีมารยาทดีงาม และแสดงกิริยาวาจาท่ีสุภาพขณะปฏิบัติหนาที่ประจำ 
จุดตรวจ จุดสกัด 
   - ใชความสังเกต หรือสนใจเปนพิเศษกับยานพาหนะที่มีลักษณะพิรุธ เชน 
รถจักรยานยนตไมติดแผนปายทะเบียน หรือปดบังอำพรางหมายเลขทะเบียน 
   - ในการปฏิบัติงานใหคำนึงถึงความปลอดภัยของเจาหนาท่ีตำรวจ และประชาชน 
และไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนโดยรวม 
  1.4 ยุทธวิธีในการตั้งจุดตรวจ 
   1.4.1 การตั้งจุดตรวจในทางที่มีทิศทางไปในทางเดียวกัน (ONE WAY) 
     - กำหนดเลือกบริเวณพ้ืนท่ีที่จะทำการตั้งจุดตรวจ โดยคำนึงถึงผูปฏิบัติงาน 
และประชาชนผูถูกตรวจคนเปนสำคัญ เชน ไมตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดในบริเวณทางโคง เชิงสะพาน  
ที่ลาดชัน จุดอับสายตา 
     - ติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณท่ีแสดงขอความวา “หยุดตรวจ” ไวบนผิวการ
จราจรในชองทางดานซายใหผูขับข่ีสามารถมองเห็นไดในระยะไกล และควรมีกรวยยางคาดแถบ
สะทอนแสงวางเปนแนวเฉียงออกไปทางดานหนาแผงสัญญาณเปนระยะพอสมควรเพื่อเตือนและ
บังคับรถที่แลนเขามาใหเบี่ยงออกไมพุงชนแผงปายสัญญาณ 
     - หลังแผงปายสัญญาณเคร่ืองหมาย “หยุดตรวจ” หางออกไปเล็กนอยให 
นำรถยนตสายตรวจจอดทำมุม 45 องศา กับแนวขอบถนน หันหนาไปตามทิศทางกระแสจราจร  
เพื่อใชเปนที่กำบังสำหรับบริเวณ “เขตพื้นที่ปลอดภัย” และเปดสัญญาณไฟวับวาบไวเพื่อเพิ่มจุดสังเกต 
ตรงสวนบริเวณ “เขตพื้นท่ีปลอดภัย” ดานนอก ควรวางกรวยยางเปนแนวเพ่ือกำหนดพ้ืนที่ตรวจคน 
เพื่อปองกันอุบัติเหตุจากรถที่อาจหกัเลี้ยวเขามาในบริเวณ “เขตพื้นที่ปลอดภัย” อยางกะทันหัน 
     - ทายจุดตรวจมีรถยนตสายตรวจ 1 คัน และรถจักรยานยนตสายตรวจ  
1 คัน พรอมพลขับและคูตรวจ จอดอยูในลักษณะเตรียมพรอมในกรณีตองไลติดตามรถท่ีหลบหนี 
     - สำหรับรถจักรยานยนตสายตรวจที่มารวมตรวจคน อาจใหจอดชิดขอบทาง
ดานซายเพ่ือปองกัน “เขตพ้ืนที่ปลอดภัย” โดยหันหนาไปทางทิศทางจราจร และพรอมในการ
สนับสนุนการไลติดตามรถที่หลบหนี 
     - การวางกำลังเจาหนาที่ตำรวจชั้นประทวน  
      ชั้นประทวน ใชเปนกำลังเรียกรถ และทำหนาท่ีตรวจคนในบริเวณ  
“เขตพื้นที่ปลอดภัย” การตรวจคนควรทำเปนคู เขาคนทีละดานของยานพาหนะ โดยแบงหนาที่กันให
ชัดเจน วา ใครเปนผูตรวจคน และใครเปนผูคุมกัน 
      นายตำรวจสัญญาบัตร ทำหนาท่ีเปนหัวหนาจุดตรวจ ควบคุมดูแลและ 
รับผิดชอบการตรวจคนของผูใตบังคับบัญชาอยูในบริเวณ “เขตพื้นที่ปลอดภัย”   
      หากมีกำลังเจาหนาท่ีตำรวจนอยใหลดกำลังผูปฏิบัติลงได แตยังคงใหถือ
ปฏิบัติตามยุทธวิธีดังกลาวขางตน โดยอนุโลม 
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  ภาพแสดงการตั้งจุดตรวจคน พื้นที่ถนนท่ีมี 3 ชองทางเดินรถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแบงพื้นที่ของจุดตรวจ แบงเปน 5 สวน ดังน้ี                 
  พื้นที่สวนแรก เปนพื้นท่ีเฝาสังเกตรถตองสงสัยและบุคคลท่ีอยูภายในรถที่จะวิ่งผานเขามา
ในบริเวณพื้นที่ตั้งจุดตรวจ มีเจาหนาท่ีตำรวจฝายปองกันชุดนอกเคร่ืองแบบ (ชุดจูโจม) อยูปฏิบัติ  
2 นาย โดยอยูกอนถึงพื้นที่ตั้งจุดตรวจหางประมาณ  20  เมตร   
  พื้นที่สวนที่สอง เปนพื้นที่ที่พิจารณาคัดเลือกรถตองสงสัยเพื่อโบกรถเขามาสูพื้นที่ตรวจคน 
มีเจาหนาที่ตำรวจฝายปองกัน 1 นาย ฝายจราจร 1 นาย และเจาหนาที่ตำรวจท่ีทำหนาที่เปนหัวหนา
สายตรวจ 1 นาย รวมเจาหนาที่จำนวน 3 นาย 
  พื้นที่สวนที่สาม เปนพื้นท่ีตรวจคน มีเจาหนาท่ีตำรวจฝายปองกันทำหนาที่ตรวจคนรถและ
บุคคลตองสงสัยที่นั่งมา 3 ชุดปฏิบัติ (1 ชุดปฏิบัติมี 3 – 4 นาย รถท่ีเขาทำการตรวจคนควรมีไมเกิน  
3 คัน ในแตละชวงท่ีทำการตรวจคนและการตรวจคนใชเจาหนาท่ีตำรวจ 3 – 4 นายตอรถทำการ
ตรวจคน 1 คัน โดยคน 2 นาย คุมกัน 1 - 2 นาย) มีเจาหนาที่ตำรวจฝายปองกันอีก 1 นาย ทำหนาที่
บันทึกภาพขณะตรวจคนไวเปนหลักฐาน และมีเจาหนาที่ตำรวจฝายจราจรอีก 1 นาย ทำหนาที่
ควบคุมการปลอยรถออกจากพ้ืนที่ตรวจคนเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ  รวมเจาหนาท่ีตำรวจท่ีอยูในพ้ืนที่นี้  
11 - 14  คน   
  พื้นที่สวนที่สี่ เปนพื้นที่คอยสกัดรถ หากรถตองสงสัยที่เขามาในพื้นที่ตั้งจุดตรวจไมยอม 
หยุดรถใหทำการตรวจคน เจาหนาท่ีตำรวจฝายปองกันท่ีอยูปฏิบัติหนาที่ทายพ้ืนที่จุดตรวจน้ีจะทำ
หนาที่นำรถตำรวจท่ีจอดอยูทายจุดตรวจเขาสกัดขวางกันไมใหผานหรือไลติดตามหากหลบหนี  
ในสวนนี้จะมีเจาหนาที่ตำรวจทำหนาท่ีประจำรถยนตสายตรวจ  1 คัน 1 นาย และเจาหนาที่ตำรวจ
ประจำรถสายตรวจจักรยานยนต 1 คัน 2 นาย รวมเจาหนาที่จำนวน 3 นาย 
  พื้นที่สวนท่ีหา เปนพื้นที่ควบคุมผูกระทำความผิด มีเจาหนาท่ีตำรวจฝายปองกันอยูปฏิบัติ
อยางนอย 1 คน  
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  ภาพแสดงการต้ังจุดตรวจคน พื้นที่ถนนท่ีมี 2 ชองทางเดินรถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1.4.2 การตั้งจุดตรวจบนทางที่มีการจราจรไปในทิศทางสวนกัน (TWO WAYS) 
    - การวางกำลัง และมาตรการรักษาความปลอดภัยใหใชในทำนองเดียวกัน
กับการตั้งจุดตรวจบนทางที่มีการจราจรไปในทิศทางเดียวกัน (ONE WAY) โดยอนุโลม 
    -  การเรียกตรวจคนยานพาหนะ ควรเลือกตรวจคนพาหนะที่มาจาก 
ทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพียงดานเดียว ไมควรเรียกตรวจยานพาหนะพรอมๆ กันทั้ง 2 ทิศทาง เพราะจะ
ทำใหเกิดจุดออนในการระวังรักษาความปลอดภัยแกผูตองสงสัยที่ถูกตรวจคน และเจาหนาท่ีตำรวจ 
ที่เขาทำการตรวจคน รวมทั้งยังกอใหเกิดปญหาการจราจรอีก 
 
  ภาพแสดงการต้ังจุดตรวจแบบ TWO WAY 
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การตรวจผูโดยสารบนรถโดยสารประจำทาง (รถบัส)  ณ จุดตรวจ 
  รูปแบบท่ี 1   ในกรณีที่เปนการตรวจในสถานการณปกติทั่วไป 
  รูปแบบการปฏิบัติเจาหนาที่ผูปฏิบัติ จำนวน  2 นาย 
  1. แจงใหคนขับรถเปดไฟสองสวางในรถเพ่ือความปลอดภัยของเจาหนาที่ และสามารถ
สังเกตผูโดยสารไดชัดเจน  
  2. เจาหนาท่ีคนท่ี 1  ขึ้นไปบนรถทางประตูดานหนา แลวยืนอยูดานหนาสุดของหอง
โดยสาร หรือบริเวณที่สามารถมองเห็นผูโดยสารในรถไดทั้งหมดจากทางดานหนาแลวแจงใหผูโดยสาร
เตรียมพรอมในการตรวจ เชน บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ เปนตน แจงใหเจาหนาที่คนที่ 
2 ขึ้นมาทำหนาที่ตรวจสอบ โดยเจาหนาที่คนที่ 1  ทำหนาที่คุมกัน ในขณะทำการตรวจ ใหยืนสังเกต 
ผูโดยสารอยูกับท่ี หากพบเหตุตองสงสัยใหรีบแจงเจาหนาที่คนที่ 2 ทราบแลวรีบเขาตรวจสอบ 
  3. เจาหนาท่ีคนท่ี 2 ทำหนาที่ตรวจสอบผูโดยสารโดยเร่ิมจากทางดานหนาสุดตามลำดับ
จนถึงคนสุดทาย เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจแลวใหลงจากรถเปนคนแรก ซึ่งหากเปนรถแบบมีประตูหลัง
หรือประตูกลางใหลงจากรถโดยใชประตูดังกลาว แตหากไมมีใหใชประตูเดิมโดยให เจาหนาท่ีคนที่  
1 ลงจากรถในลำดับสุดทาย  
 
  รูปแบบท่ี 2  ในกรณีที่เปนการตรวจในสถานการณที่ตองใชความระมัดระวังเพิ่มขึ้น 
  รูปแบบการปฏิบัติเจาหนาที่ผูปฏิบัติ จำนวน 3 นาย 
  1. แจงใหคนขับรถเปดไฟสองสวางในรถเพ่ือความปลอดภัยของเจาหนาที่ และสามารถ
สังเกตผูโดยสารไดชัดเจน  
  2. เจาหนาท่ีคนท่ี 1  ขึ้นไปบนรถทางประตูดานหนา แลวยืนอยูดานหนาสุดของหอง
โดยสารหรือบริเวณที่สามารถมองเห็นผูโดยสารในรถไดทั้งหมดจากทางดานหนา แลวแจงใหผูโดยสาร
เตรียมพรอมในการตรวจ เชน บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นๆ เปนตน แจงใหเจาหนาที่คนที่ 
2 และ 3 ขึ้นมาทำหนาที่ในการตรวจสอบ โดยเจาหนาที่คนที่ 1 ทำหนาที่คุมกันในขณะทำการตรวจ  
โดยยืนสังเกตผูโดยสารอยูกับท่ี หากพบเหตุตองสงสัยใหรีบแจงเจาหนาที่คนที่ 2 และ 3 ทราบแลวรีบ 
เขารวมในการตรวจสอบ 
  3. เจาหนาท่ีคนท่ี 2 และ 3  ทำหนาที่ตรวจผูโดยสารโดยยืนในลักษณะหันขางท่ีมีอาวุธ
ปนชิดกันหันหนาเขาหาผูโดยสารคนละขาง แลวทำการตรวจผูโดยสารดานที่ตนหันหนาเขาหาเริ่มจาก
ทางดานหนาสุดตามลำดับจนถึงคนสุดทาย เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจแลวใหเจาหนาที่คนที่ 2 และ 3  
ลงจากรถกอน ซึ่งหากเปนรถแบบมีประตูหลังหรือประตูกลางใหลงจากรถโดยใชประตูดังกลาว  
แตหากไมมีใหใชประตูเดิมโดยให เจาหนาที่คนที่ 1 ลงจากรถในลำดับสุดทาย  
 
  รูปแบบท่ี 3 ในกรณีที่มีการแจงเตือนวามีสิ่งผิดกฎหมายมากับรถโดยสารประจำทาง (รถบัส) 
  รูปแบบการปฏิบัติเจาหนาที่ผูปฏิบัติจำนวน 4 นาย 
  1. แจงใหคนขับรถเปดไฟสองสวางในรถเพ่ือความปลอดภัยของเจาหนาที่ และสามารถ
สังเกตผูโดยสารไดชัดเจน  
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  2. เจาหนาท่ีคนท่ี 1  ขึ้นไปบนรถทางประตูดานหนา แลวยืนอยูดานหนาสุดของหอง
โดยสาร หรือบริเวณท่ีสามารถมองเห็นผูโดยสารในรถไดทั้งหมดจากทางดานหนา แลวแจงใหผูโดยสาร
เตรียมพรอมในการตรวจ เชน บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่น  เปนตน  แจงใหเจาหนาที่คนที่ 
2, 3 และ 4 ขึ้นมาทำหนาที่โดยเจาหนาที่คนที่ 1 และ 2 แยกกันทำหนาท่ีคุมกันอยูในแถวเบาะนั่ง
โดยสารดานหนาคนละดาน โดยใหคำนึงถึงจุดท่ีสามารถมองเห็นผูโดยสารและทำหนาท่ีคุมกันใหกับ
เจาหนาที่คนท่ี 3 และ 4 ในขณะทำการตรวจ หากพบเหตุตองสงสัยใหรีบแจงเจาหนาที่คนที่ 3 และ 4  
ทราบ แลวรีบเขาตรวจสอบ 
  3. เจาหนาท่ีคนท่ี 3 และ 4  ทำหนาที่ตรวจผูโดยสารโดยยืนในลักษณะหันขางท่ีมีอาวุธ
ปนเขาหากัน หันหนาเขาหาผูโดยสารคนละดาน แลวทำการตรวจผูโดยสารดานท่ีตนหันหนาเขาหา 
เริ่มจากทางดานหนาสุดตามลำดับจนถึงคนสุดทาย เมื่อเสร็จส้ินการตรวจแลวใหเจาหนาที่คนที่ 3 และ 
4 ลงจากรถกอน ซึ่งหากเปนรถแบบมีประตูหลังหรือประตูกลางใหลงจากรถโดยใชประตูดังกลาว  
แตหากไมมีใหใชประตูเดิม สวนเจาหนาที่คนที่ 2 และ 1 ใหลงรถจากประตูดานหนา โดยใหเจาหนาที่
คนที่ 1 ลงจากรถในลำดับสุดทาย  
 
  รูปแบบที่ 4 ในกรณีที่เปนรถโดยสารประจำทาง (รถบัส) แบบสองช้ัน และมีการแจงเตือน
วามีสิ่งผิดกฎหมายมากับรถ 
  รูปแบบการปฏิบัติเจาหนาที่ผูปฏิบัติ จำนวน  5 นาย 
  1. แจงใหคนขับรถเปดไฟสองสวางในรถเพ่ือความปลอดภัยของเจาหนาที่ และสามารถ
สังเกตผูโดยสารไดชัดเจน  
  2. เจาหนาที่คนที่ 1  ขึ้นไปบนรถทางประตูดานหนา แลวยืนอยูดานหนาสุดของหองโดยสาร 
หรือบริเวณที่สามารถมองเห็นผูโดยสารในรถไดทั้งหมดจากทางดานหนา แลวแจงใหผูโดยสารเตรียมพรอม
ในการตรวจ เชน บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวของ เปนตน แจงใหเจาหนาที่คนที่ 2, 3 
และ 4  ขึ้นมาโดยเจาหนาที่คนที่ 1 และ 2 แยกกันทำหนาที่คุมกันอยูในแถวเบาะนั่งโดยสารดานหนา
คนละดาน โดยใหคำนึงถึงจุดท่ีสามารถมองเห็นผูโดยสารและทำหนาท่ีคุมกันใหกับเจาหนาที่คนท่ี 3 
และ 4  ในขณะทำการตรวจ หากพบเหตุตองสงสัยใหรีบแจงเจาหนาที่คนที่ 3 และ 4  ทราบ แลวรีบ
เขาตรวจสอบ 
  3. เจาหนาที่คนที่ 5 ยืนสังเกตผูโดยสารท่ีนั่งอยูในหองโดยสารชั้นลางของรถ 
  4. เจาหนาท่ีคนท่ี 3 และ 4  ทำหนาที่ตรวจผูโดยสารโดยยืนในลักษณะหันขางท่ีมีอาวุธ
ปนเขาหากัน หันหนาเขาหาผูโดยสารคนละดาน แลวทำการตรวจผูโดยสารดานที่ตนหันหนาเขาหาเร่ิม
จากทางดานหนาสุดตามลำดับจนถึงคนสุดทายในชั้นบนของรถแลวจึงลงมาทำการตรวจในช้ันลาง  
เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจแลวใหลงจากรถกอน ซึ่งหากเปนรถแบบมีประตูหลังหรือประตูกลางใหลงจากรถ
โดยใชประตูดังกลาว สวนเจาหนาที่คนที่ 2 และ 5 ลงจากรถในลำดับตอมา โดยใหคนที่ 1 และ 2 ลง
รถจากประตูดานหนา ซึ่งเจาหนาที่คนที่ 1 จะลงจากรถในลำดับสุดทาย  
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  ภาพประกอบการตรวจรถบัส 

ลักษณะการยืนเตรียมพรอมของเจาหนาที่ตำรวจ 
กอนขึ้นตรวจรถบัส 

ลักษณะการยืนของเจาหนาที่ตำรวจผูทำหนาที่
คุมกันจะยืนอยูบริเวณตอนหนารถบัส 

ลักษณะการปฏิบัติหนาที่ของตำรวจท่ีทำหนาท่ี
ตรวจ  

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

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

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

ชิ้นสวนหลักของปนพกลูกโม (Nomenclature of Revolver) 

Barrel   ลำกลอง Front Sight ศูนยหนา 

Frame โครงปน 

Trigger Guard 

Trigger 
Grip 

โกรงไก 
ไกปน 

ดามปน 

1 2 

3 

4 

5 

6 

Extractor star 
ตัวคัดปลอกรูปดาว 

11 

7 

15 

14 

13 
12 

10 

9 
8 Rear Sight 

Hammer 

Cylinder 
release 

Forcing Cone  โคนลำกลอง 

Ejector rod 

Cylinder โมบรรจุ 
Rachet   ติ่งล็อกโม 

Chamber รังเพลิง 

กานคัดปลอก 

ศูนยหลัง 
นกสับ 

คันปลดโม 
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  ชิ้นสวนหลักของปนพกกึ่งอัตโนมัติ (Nomenclature of Semi-Automatic) 

4 
5 

9 

 13 

11 
10 

12 
8 

7 6 

2 
3 

1 

สปริงรีคอยล แกนสปริง 

Recoil Spring Recoil Guide Rod 

แงหนวงรังเพลิง 

ทางลาดปอนกระสุน 

ครอบรังเพลิง ตัวสไลด 

รองบากคางสไลด 

คันลดนก 

ศูนยหลัง ชองคัดปลอก Front Sight ศูนยหนา 

แหวนรัดลำกลอง (บูช) 

ปากลำกลอง 
Barrel Crown 

Bushing 

Extractor ขอรั้งปลอก 
Ejection Port 

Slide Stop Notch 

Slide 

Rear Sight 

Decocker Safety 

Barrel Hood 

Feed Ramp 
Locking Block 

23 

24 

25 

26 
21 

20 
19 

18 
17 

16 
15 

14 

27 

22 

ลิ้นซองกระสุน 

ตัวซองฯ 

สปริงดัน 
ลิ้นซองฯ 

กนซองฯ 

แบบยุโรป 
ปุมปลดซอง 

ดามจับ 

Hammer นกสับ 
หมุดคันคางสไลด 

ขารั้งปลอก 

โครงปน 

Trigger  ไกปน 

Trigger Guard โกรงไก 

ปุมปลดซองกระสุน 

คันปลดสไลด 
Slide Stop Lever 

Magazine Release 

Frame 

Slide Stop Pin 
Ejector Follower 

Magazine 
Tube 

Grip 

European 
Style 
Magazine 
Release 

Floor Plate 

Magazine 
Spring 
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 ชิ้นสวนหลักของอาวุธปนกล็อค 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลไกการปฏิบัติการของปนพกกึ่งอัตโนมัติ (Mechanical Operation) 
 ปนพกก่ึงอัตโนมัติ เปนปนพกท่ีใชแรงผลักของแรงดันระเบิดของกระสุนปนในรังเพลิง              
มาขับเคล่ือนกลไกใหมีการเคล่ือนท่ีเพื่อคัดเอาปลอกกระสุนปนเกาในรังเพลิงออกมาและบรรจุกระสุนปน
นัดใหมเขาสูรังเพลิง แตตองพึ่งพาการเหนี่ยวไกปน ในแตละนัดเพื่อใหกลไกครบวงจรในการทำงาน 
 

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

สไลดลำเลื่อน 
ลำกลอง 

โครงปน 

ชุดแกนสปริงรีคอยล 

ซองกระสุน 

ปนกลอค 

ชิ้นสวนหลักของ 

Slide 

Barrel 

Recoil Assy. 

Receiver 

Magazine 

Field 

Stripped 

Glock 
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กระสุนปน Ammunition 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บารับหัวกระสุน 
Crimp 

Extractor 
Groove 

รองจานทาย 

ชองปะทุ 
Flash Hole 

จอกกระทบแตก 
Primer 

ดินขับ 
Propellant 

ปลอกกระสุน 
Cartridge 
Case 

หัวกระสุน 
Bullet 

ขอบกระสุน 
Rim 

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

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

1. กึ่งขวาหัน กาวเทาขวาไปดานหลัง ยืนทำมุม
ประมาณ 45 องศากับแนวเปา 

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

1. ถอยเทาขวาไปดานหลังพรอมใชมือที่ถนัดจับ 
ดามปนลดตัวลงในลักษณะทาน่ังคุกเขาสูง 

2. ชักปนออกจากซองปน ปากกระบอกปนช้ีไปทาง
แนวเปา พลิกใหฝามือหันเขาหาตัว 

3. ปลดซองกระสุนปนออกจากตัวปน เก็บไวในซอง
บรรจุซองกระสุนปน หรือถาหากไมมีซองบรรจุซอง
กระสุนปน ใหเหน็บไวบริเวณแนวเข็มขัดดานซายมือ 
 

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

6. พลิกอาวุธปนใหปากลำกลองปนหันเขาหาสายตา 
ใชสายตาตรวจสอบในลำกลองปนใหแนใจวาไมมีหัว
กระสุนปน หรือวัตถุอื่นใดคางอยู 

7. ใชมือขวานำอาวุธปนในลักษณะคางลำเล่ือนปน 
สวนมือซายนำซองบรรจุกระสุนปนมาอยู เหนือ
บริเวณบาดานขวามือ โดยปากลำกลองปนชี้เฉียง
ลงพื้นประมาณ 45 องศา  

8. เมื่อผูฝกเห็นวาการตรวจอาวุธปนเรียบรอยแลว
และมีความปลอดภัย ใหผูฝกสั่งใหผูรับการฝกเก็บ
ซองบรรจุกระสุนปน 

9. ลุกขึ้นยืน พรอมจับปนในทายิงสองมือ แนวปาก
ลำกลองปนช้ีไปทางแนวเปา ปลดคันคางลำเล่ือน 
ทำการเล็งและลั่นไกปน หลังจากตรวจอาวุธปน
เรียบรอยแลวใหรอฟงคำสั่งจากผูฝก 

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

ไดสะดวก 

         เหตุที่ตองใชมือซายจับปนในการบรรจุและเลิกบรรจุกระสุนปน เนื่องจากผูผลิตอาวุธปน
สวนใหญผลิตอาวุธปนใหปุมปลดสลักลูกโมปนอยูทางดานซายของโครงปนและใหลูกโมปนเปดออก
ทางดานซายของโครงปนเทานั้น แมวาผูยิงบางคนจะใชมือซายยิงก็ตองจับปนดวยมือซายและบรรจุ
กระสุนปนดวยมือขวาทุกคร้ัง ยกเวน มือขวาเกิดการบาดเจ็บก็ใหใชมือซายทำการบรรจุกระสุนปนแทน 
และควรมีการฝกหัดเพื่อใชในเหตุฉุกเฉิน 

1. จากทาเตรียมพรอม กึ่งขวาหัน กาวเทาขวาไป
ดานหลัง ยืนทำมุมประมาณ 45 องศากับแนวเปา 

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

ขางซายกดปลายสลักแกนลูกโมปน เพื่อดันเอาปลอกกระสุนปน ออกจากลูกโมปน 

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

1. จากทาเตรียมพรอม กึ่งขวาหัน กาวเทาขวาไป
ดานหลัง ยืนทำมุมประมาณ 45 องศากับแนวเปา 

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

 

 
 
 

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

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

2. ดึงลำเลื่อนปนมาทางดานหลังใหสุด แลวปลอย
ใหลำเล่ือนปนพากระสุนปนจากปากซองกระสุนปน
เขารังเพลิงโดยหันปากกระบอกปนช้ีไปยังแนวเปา
หรือแนวท่ีปลอดภัยตรวจสอบอีกคร้ังวาลำเล่ือน 
ดันกลับสนิทแนนหนาดี 

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

2. ใชนิ้วหัวแมมือของมือขางท่ีถนัด (มือขางยิง) กด
ปุมปลดซองบรรจุกระสุนปน เพื่อนำซองกระสุนปน
เกาออกจากตัวปน เมื่อนำซองบรรจุกระสุนปนเปลา
ออกจากตัวปนแลว และชวงเวลาเดียวกัน เมื่อนำ
ซองบรรจุกระสุนปนชุดใหมออกจากซองบรรจุซอง
กระสุนสำรองแลว จัดนิ้วชี้ของมือขางที่ไมถนัดใหวาง
ขนานไปกับผิวดานหนาซองกระสุนปน โดยปลายน้ิว
ชี้อยูใตกระสุนปนนัดแรกที่ปากซองบรรจุกระสุนปน 
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หมายเหตุ ผูที่ถนัดมือซายอาจใชวิธีการ 1 ใน 2 วิธีนี้ในการปลดซองบรรจุกระสุนปน 
 1. ผูยิงใชนิ้วชี้ของมือขางถนัดเพื่อปลดซองบรรจุกระสุนปน 
 2. ผูยิงใชนิ้วชี้ของมือขางไมถนัดเพื่อปลดซองบรรจุกระสุนปน 
 
การบรรจุกระสุนปนใหมเมื่อลำเล่ือนคาง (Slide-lock Reload) 
 เม่ืออาวุธปนลำเล่ือนคาง กระสุนนัดสุดทายไดทำการยิงออกไปแลว และลำเล่ือนไดล็อกตัว
กับบาคันล็อกลำเลื่อนเพื่อรอบรรจุซองกระสุนปนชุดตอไป ผูยิงควรปฏิบัติดังตอไปนี้ 

3. บรรจุซองกระสุนปนใหมเขาสูตัวปน และใชสน
มือหรือฝามือของขางไมถนัดตบกนซองกระสุนปน 
ใหแนน 

4. หลังจากนั้นจึงปลดคันคางลำเลื่อนดวยนิ้วหัวแม
มือขางถนัด สายตายังคงจับจองไปยังท่ีเปาหมาย 
จัดทาทางการจับปนของมือทั้งสองขางในการยิงใหม 
เหยียดแขนออกไป จัดศูนยใหพอดี เล็งเปาหมายใหดี 
และเตรียมพรอมเขาสูการยิงนัดตอไป 
 

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

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

3. บรรจุซองกระสุนปนใหมเขาสูตัวปน และใชสน
มือหรือฝามือของขางไมถนัดตบกนซองกระสุนปน 
ใหแนน 

4. หลังจากนั้นจึงปลดคันคางลำเลื่อนดวยนิ้วหัวแม
มือขางถนัด สายตายังคงจับจองไปยังที่เปาหมายจัด
ทา ทางการจับปนของมือทั้งสองขางในการยิงใหม 
เหยียดแขนออกไป จัดศูนยใหพอดี เล็งเปาหมายใหดี 
และเตรียมพรอมเขาสูการยิงนัดตอไป 

1. นำอาวุธปนขึ้นมาในระดับสายตา (สายตายังคง
มองจับจองไปที่เปาหมาย) หันบอบรรจุซองกระสุน
ปนเขาหาแนวกลางลำตัวโดยชวงเวลาเดียวกัน  
มือขางที่ไมถนัดจับซองกระสุนปนใหมจากซองบรรจุ
ซองกระสุนสำรอง 

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

1. ปลดซองกระสุนปนออกจากปน โดยกดสลักปลด
ซองกระสุนปน 

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

3. ตรวจอาวุธปน เพื่อดูวามีกระสุนปนหรือวัตถุอื่น
ใดติดคางอยูในรังเพลิงหรือลำกลองปนหรือไม 
 

4. จับปนในทายิงสองมือ แนวปากลำกลองปนชี้ไป
ทางแนวเปา ปลดคันคางลำเล่ือนทำการเล็งและ
ลั่นไกปน เรียบรอยแลวใหรอฟงคำสั่งจากผูฝก 

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

Instructor Note 
- ใหผูเขารับการฝก ฝกการปฏิบัติตามขั้นตอน 
- แนะนำผูเขารับการฝก กรณีปนพกที่มีระบบลดนกแบบนิรภัย ใหใช ระบบนิรภัย 

1. ใชนิ้วหัวแมมือขางที่ไมถนัดสอดขวางระหวาง     
นกปนที่งางอยูกับโครงปน 
 
 

2. ใชนิ้วหัวแมมือขางที่ถนัดกดพยุงนกปนไวพรอม
กับเหนี่ยวไกชา ๆ ใหนกปนลดลงไปท่ีนิ้วหัวแมมือที่
ขวางไวแลวคอย ๆ ดึงนิ้วออก 
 

1. ใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ของมือที่ไมถนัดจับนกปน 
ใหแนน 

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

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

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

         

 

 
 
 

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

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

➡➡ ➡➡

Equal Space On Hoth Sides of the Front Sight 
จัดใหมีชองวางเทากันและระหวางศูนยหนาและศูนย จัดใหมีชองวางเทากันและระหวางศูนยหนาและศูนย 

อยาใชจุดอางอิง! 
DO NOT USE THE DOTS! 

                Level Across 
the Top of the 

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

จังหวะการควบคุมลมหายใจ ตอการยิง 1 เปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

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

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

 
 Instructor Note 

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

 

 
 
 
 
 เปนทาพักปนพรอมตอสูในระยะประชิดซ่ึงใชในการตรวจคนอาคาร 

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

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

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

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

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

ตำแหนงที่ 4 (Position 4) เหยียดแขนและดัน
อาวุธปนออกไปขางหนา สายตาจับไปที่ศูนยปน 
 

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

 เล็งเปาหมาย Sight picture 
 เหนี่ยวไก Trigger press 
 เล็งเปาหมาย Sight picture 

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

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

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

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

1. หันใบหนาไปมอง (face) 2. หันรางกายไปทางภัยคุกคาม 

(body) ในการหันใหใชสนเทา

ของเทาดานที่จะหันเปนจุดหมุน 

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

Step back คือการน่ังคุกเขายิงดวยการกาวเทา
ขางที่ถนัดหรือไมถนัด เทาใดเทาหน่ึงไปดานหลัง 
โดยนั่งคุกเขาสูง แลวทำการยิง 

Step forward คือการน่ังคุกเขายิงดวยการกาว
เทาขางที่ถนัดหรือไมถนัด เทาใดเทาหน่ึงไปขาง
หนา โดยนั่งคุกเขาสูง แลวทำการยิง 

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

มองที่อาวุธปนการมองจะทำใหผูยิงรูวาอาวุธปนเกิด
ปญหาติดขัดในลักษณะใด 

การตบท่ีสนของซองกระสุนปน (TAP) เพื่อใหซอง
กระสุนปนเขาสูตำแหนงท่ีถูกตอง 

การดึงลำเล่ือน (RACK) เพื่อใหลำเล่ือนทำหนาที่ดึงกระสุนปนหรือปลอกกระสุนปนออกจากรังเพลิง
หรือดันกระสุนปนเขารังเพลิง 

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

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

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

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

ภาพประกอบที่ 1 แสดงวิธีการหามเลือด 
(อางถึง www.medicalantiques.com) 

 
  2. ประเมินระดับความรูสึกตัวโดยการเรียกชื่อ  สอบถามอาการ  หรือเขยาตัวผูบาดเจ็บ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ภาพประกอบที่ 3 แสดงวิธีการตรวจการหายใจและชีพจร 

(หากอยูระหวางปะทะใหเคลื่อนยายสูพื้นที่ปลอดภัยหรือที่กำบังทำซ้ำข้ันตอนที่  1 – 3) 
 

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

 
 

  5.  ตรวจสัญญาณชีพพรอมบันทึก  โดยสัญญาณชีพเริ่มตรวจจาก  การหายใจ  ชีพจร  
ความดันโลหิต  อุณหภูมิกาย ลักษณะสีผิว ระดับความรูสึกตัว  
  6.  รักษาความอบอุนรางกายโดยการหมผาใหผูบาดเจ็บ  หรือถาเปนไปไดใหอยูในพ้ืนที่ที่มี
อุณหภูมิเหมาะสม  ไมรอนเกินไป  ไมเย็นเกินไป 
  7.  เคลื่อนยายเพื่อสงตอ  โดยจะทำการเคลื่อนยายเพื่อนำผูบาดเจ็บไปอยูพื้นท่ีปลอดภัย  
หรือเคล่ือนยายเพื่อสงผูบาดเจ็บใหกับหนวยงานหรือบุคลากรทางการแพทยตอไป 

  จากเปาหมาย  หลักการ  และขั้นตอนในการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธีนั้น  จะเห็นไดวาหาก 
ผูชวยเหลือสามารถปฏิบัติไดจริง  จะชวยใหรักษาชีวิตผูบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย  
โดยในแตละข้ันตอนน้ันจะมีเทคนิคและรายละเอียดในการปฏิบัติแตกตาง กันไป  ซึ่งจะไดอธิบาย 
ในหัวขอตอๆ ไป 

1 

2 

3 

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

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

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

ภาพประกอบที่ 6 แสดงตำแหนงการจับชีพจร 
 

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

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

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

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

ภาพประกอบที่ 10 แสดงการเคล่ือนยายผูบาดเจ็บดวยทาอุมแบก 

1. สอดแขนเขาใตรักแรของผูบาดเจ็บ 2. ดันตัวผูบาดเจ็บข้ึนนั่ง และพักหลังที่หนาขา
ของเจาหนาที่ 
 

3. พยุงตัวผูบาดเจ็บให
อยูในทายืน 

4. เจาหนาท่ีเคล่ือนตัว
มาดานหนาผูบาดเจ็บ 

5. พาดตัวผูบาดเจ็บขึ้น
บนไล 
 

6. เจาหนาที่ยกตัวผูบาดเจ็บข้ึน 
 

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

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

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

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

 
ภาพประกอบที่ 14 แสดงการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บดวยทาอุมทาบหลัง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 15 แสดงการเคล่ือนยายผูบาดเจ็บดวยทาอุมคูพยุง 
 

  2.2  ทาอุมคูกอดหนา (Two – Man Arms Carry) ทานี้เหมาะสำหรับการเคลื่อนยาย 
ผูบาดเจ็บท่ีตองใชระยะทางปานกลาง (50 – 300 เมตร) เพื่อที่จะนำผูบาดเจ็บเคล่ือนยายดวยเปล 
ตอไป ทาอุมคูกอดหนาเปนทาที่ปลอดภัยในการใชเคล่ือนยายผูบาดเจ็บที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหลัง
ได สิ่งที่สามารถทำไดก็คือ ผูชวยเหลือทั้งสองคนจะตองระมัดระวังบริเวณศีรษะและขาของผูบาดเจ็บ
ใหอยูในแนวเสนตรงไว 
  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  1)  จัดทาผูปวยใหอยูในทานอนหงาย โดยใหผูชวยเหลือทั้ง 2 คน มาอยูดานขางของ 
ผูบาดเจ็บ  โดยใหผูชวยเหลือทั้ง 2 คน  นั่งบนสนเทาและชันเขาขางเดียวกัน  
  2)  ผูชวยเหลือคนท่ี 1 ใหสอดแขนเขาไปใตตัวผูบาดเจ็บใหอยูในตำแหนงตนคอ และหลัง
ของผูบาดเจ็บ  ในสวนของผูชวยเหลือคนท่ี 2 ใหสอดแขนเขาไปใตตัวผูบาดเจ็บในตำแหนงสะโพก 
และใตเขา จากน้ันยกตัวผูบาดเจ็บขึ้นมาวางพักไวบนเขาของผูชวยเหลือทั้งสอง  โดยใหผูชวยเหลือ  
1 คน เปนผูออกคำสั่งเพื่อความพรอมเพรียงกัน  
  3)  พลิกตัวผูบาดเจ็บเขาหาตัวผูชวยเหลือ  จากน้ันยกผูบาดเจ็บขึ้นโดยใหผูชวยเหลือ  
1 คน เปนผูออกคำสั่งเพื่อความพรอมเพรียงกัน  
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  2.3 ทาอุมคูกอดหลัง (Two – Man Fore And Aft Carry)  เปนทาอุมคูที่เหมาะสำหรับ
การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บไปในระยะทางไกล ๆ (มากกวา 300 เมตร) ผูชวยเหลือที่มีความสูงมากกวา
ใหอยูทางดานศีรษะของผูบาดเจ็บ  
  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  1)   จัดผูบาดเจ็บใหอยูในทานอนหงาย  แยกขาของผูบาดเจ็บออกจากกัน  ผูชวยเหลือที่มี
ความสูงนอยกวาใหอยูระหวางขาของผูบาดเจ็บ โดยหันหนาไปทางปลายเทาของผูบาดเจ็บ  
ผูชวยเหลือท่ีมีความสูงมากกวานั่งลงบนสนเทาและชันเขาอยูดานศีรษะโดยหันหนาไปทางปลายเทา
ของผูบาดเจ็บเชนกัน   
  2)  ใหผูชวยเหลือที่อยูระหวางขาของผูบาดเจ็บสอดแขนทั้งสองขางเขาไปใตเขาของ 
ผูบาดเจ็บ สวนผูชวยเหลือท่ีอยูทางดานศีรษะของผูบาดเจ็บ สอดแขนเขาไปใตรักแรของผูบาดเจ็บ 
แลวประสานมือทั้งสองขางใหแนน โดยแขนจะอยูในตำแหนงหนาอกของผูบาดเจ็บ 
  3)   ผูชวยเหลือท้ังสองคนยกผูบาดเจ็บขึ้นพรอมๆ กัน แลวเคล่ือนยายผูบาดเจ็บไปขางหนา 
โดยใหผูชวยเหลือที่อยูดานศีรษะเปนผูออกคำสั่งในการเคลื่อนยาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

ภาพประกอบที่ 20 แสดงขั้นตอนการจัดทาพักฟนผูบาดเจ็บ (ทาตะแคงก่ึงคว่ำ) 
 

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

จับชีพจร 

หาตำแหนงสำหรับกดหนาอก 
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การกดหนาอก 

เปดทางเดินหายใจ 
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การเปาปาก 

 
ภาพประกอบที่ 21 แสดงปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ 

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

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



171

 
 
 
 
 
 
1.  เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  เกิดจากการกระทำของมนุษยโดยเจตนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  เกิดจากการกระทำของมนุษยโดยไมเจตนาหรืออุบัติเหตุ 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

3. เกิดจากการกระทำของมนุษย โดยไมเจตนาหรือ
อุบัติเหตุ 

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

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

ลำดับขั้นตอนของ
วิกฤตการณ 

การชุมนุมประทวง  
จากสาเหตุเศรษฐกิจ 

การชุมนุมประทวง  
จากสาเหตุทางการเมือง 

การเกิดภัยธรรมชาติ 

1. สภาพแวดล อม 
กอนเกิดเหตุ 

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

ประชาชนไมพอใจตอนโยบาย
และการปฏิบัติงานของผูนำ, 
สื่อมวลชนออกขาว โจมตี 
การปฏิบัติงานของผูนำ 

กรมอุตุนิยมพยากรณวาจะ
มีฝนตกและปริมาณน้ำฝน 
จะมากกวาปกติ  

2.  ชวงเตือนภัย  ลูกจางที่ถูกเลิกจาง จับกลุม
แสดงความไมพอใจ นายจางมี
ปายประกาศและกลาวโจมตี
นายจาง พรอมนัดวันเวลาใน
การชุมนุม  
 
 

ประชาชนเร่ิมจับกลุม มีผูนำ
กลุมกลาวหาโจมตีการทำงาน
ของผูนำ ออกประกาศ 
ใบปลิวโจมตี การบริหารงาน
ของผูนำ ตลอดจนปลุกระดม
ใหประชาชนออกมาชุมนุม
ประทวง  

มีฝนหนัก ปริมาณน้ำฝน
มาก และฝนตกอยางตอ
เนื่อง ดินอุมน้ำมาก ระดับ
น้ำในแมน้ำลำคลองสูงอยาง
ตอเนื่อง  

3.  ชวงเกิดวิกฤต ลูกจางท่ีถูกเลิกจาง นัดหยุด
งานจำนวนมาก และทำการ
ชุมนุมประทวง ควบคุมตัว
นายจางไมใหออกจากบริเวณ
โรงงาน  

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

เกิดน้ำทวมอยาง รุนแรง
ทำลายชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน เกิดโคลน
ถลมในบริเวณใกลภูเขา 

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

ผูชุมนุมประทวงไดย่ืนขอเรียก
รองตอตัวแทนผูนำแลวไดเปด
การจราจรและถอนตัวออก
จากสถานที่นั้น แตขณะเดิน
ทางกลับไดเกิดเหตุระเบิดข้ึน 
มีการเสียชีวิตและบาดเจ็บ จึง
เกิดเหตุวิกฤตขึ้นมาใหม 

เน่ืองจากไดเกิดน้ำทวมเปน
ระยะเวลานาน ทำใหเกิด
โรคระบาดรายแรงที่ เกิด
ตามมาหลังจากน้ำลด 

5.  ชวงหลังวิกฤต เมื่อควบคุมสถานการณจนสงบ
เรียบรอยแลว จะตองดำเนิน
การตามกฎหมายกับผูกระทำ
ผิด และทำความเขาใจกับ
ลูกจางที่เขาทำงานหาแนวทาง
ปองกันเหตุ 

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

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

- เม่ือถึงสถานการณท่ีเกิดเหตุจะตองตรวจสอบเหตุการณวาเกิดข้ึนจริง แลวแจงผูบังคับบัญชา  
โดยยืนยันสถานการณที่เกิดขึ้น และรายงานถึงสภาพแวดลอมในที่เกิดเหตุโดยทันที 

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

- จัดการเคลื่อนยายหรืออพยพบุคคลออกจากพ้ืนท่ีวงในและพื้นที่วงนอก โดยคำนึงถึง 
ความปลอดภัยของประชาชน พรอมทั้งแจงเตือนประชาชนที่อยูใกลเคียงใหทราบถึงอันตราย 
อันอาจจะเกิดขึ้นได ทั้งนี้ตองระมัดระวังมิใหประชาชนเกิดความตื่นตระหนกตอเหตุการณ 

- ปดกั้นการจราจรบริเวณที่เกิดเหตุ เพื่อปองกันมิใหเกิดอันตรายแกผูสัญจรไปมาบริเวณที่เกิดเหตุ 
และขณะเดียวกันจะตองประสานกับเจาหนาที่จราจร ใหจัดการจราจร โดยใหผูสัญจรเลี่ยงไป 
ใชเสนทางอื่นๆ และเปดเสนทางสำหรับผูปฏิบัติงานเขาไปแกไขเหตุวิกฤต 

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

- แสวงหาพ้ืนท่ีซึ่งจะใชเปนพื้นที่รวมพล (Staging Area) สำหรับบุคลากรท่ีจะเขาปฏิบัติงาน 
ในการแกไขปญหาวิกฤตการณ 

- โดยสมมุติฐานของเหตุการณที่เกิดขึ้น มักจะมีแนวโนมสูความรุนแรง (WORSE CASE) จึงเปนสิ่ง
สำคัญที่ผูประสบเหตุคนแรกตองทำการประเมินสถานการณและเลือกตัดสินใจเขาดำเนินการในสิ่ง 
ที่มี “ความสำคัญและเรงดวนที่สุด” เปนประการแรก เชน การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ, ผูเสี่ยงภัย
ออกนอกบริเวณท่ีเกิดเหตุกอนท่ีจะปดก้ันการจราจร เปนตน จึงเปนการใชวิจารณญาณท่ีสำคัญ 
อยางยิ่งของเจาหนาที่ตำรวจที่จะตองไดรับการฝกฝน จนเกิดเปนทักษะและสามารถเขาปฏิบัติหนาที่อยาง
เปนอัตโนมัติ โดยอาจไมจำเปนจะตองรอคำสั่งจากผูบังคับบัญชา ที่ยังเดินทางมาไมถึงท่ีเกิดเหตุ 
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ขอมูลท่ีผูประสบเหตุคนแรกจะตองบรรยายสรุป 
  1)  ขอมูลเบ้ืองตนท่ีไดสอบถามจากพยานบุคคลในบริเวณที่เกิดเหตุและบริเวณใกลเคียง 
เชน 
   -   ชื่อคนราย, จำนวนคนราย, พฤติกรรมของคนราย, ตำหนิรูปพรรณคนราย, อาวุธ
ของคนราย, ขอเรียกรองของคนราย, สาเหตุการกระทำความผิด 
   -   เสนทางและยานพาหนะที่คนรายใชกระทำผิดหรือหลบหนี 
   -   ชื่อผูเสียหาย ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ขอมูลเบื้องตน และสาเหตุที่จะฆาตัวตาย 
   -   ตัวประกันเปนใคร เกี่ยวของกับคนรายหรือไม, จำนวนเทาใด, สภาพของตัว
ประกันเปนอยางไร, สภาพของสถานที่, เสนทางเขาออกของอาคารที่ตัวประกันถูกควบคุม 
   -   กลุมของผูชุมนุมเปนกลุมใด, จำนวนผูชุมนุม, ขอเรียกรองและแกนนำกลุม 
   -   สภาพของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น, ความเสียหายท่ีประชาชนไดรับ, จำนวนผูบาดเจ็บ,  
ผูสูญหาย, ศพ 
  2)  กิจกรรมที่ไดดำเนินการแลว เชน 
   -   การปดกั้นสถานที่เกิดเหตุ การจัดทำพ้ืนที่วงใน พื้นที่วงนอก 
   -   การปดกั้นการจราจร มิใหมีผูสัญจรเขา – ออก บริเวณที่เกิดเหตุ 
   -   การประสานงานเบื้องตนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ดับเพลิง สถานพยาบาล 
   -   การอพยพผูบาดเจ็บและประชาชนไปยังท่ีปลอดภัย (ที่ใด และใครเปนผูรบัผิดชอบ
ดำเนินการนำไป) 
  3)  เสนอแนะสถานท่ีที่เห็นวามีความเหมาะสมที่จะเปนพื้นที่ปฏิบัติการหรือจุดรวมพล 
  4)  สงมอบรายช่ือของบุคคลท่ีไดเขาไปสอบถามรายละเอียดของเหตุการณ เพื่อฝาย
สืบสวนหรือพนักงานสอบสวนจะไดนำไปดำเนินการตอ ในกรณีที่มีวัตถุพยาน หรือภาพถายเกี่ยวกับ
เหตุที่เกิด สภาพผูบาดเจ็บหรือยานพาหนะ ภาพถายกลุมชุมนุม ใหสงมอบแกผูบัญชาการเหตุการณ 



177

การปดกั้นพื้นท่ี 
  พื้นที่วงใน (Inner Perimeter) 
  พื้นที่วงใน เปนพ้ืนที่ลอมรอบสถานท่ีเกิดเหตุ เปนบริเวณท่ีมีอันตรายสูงสุด จำเปนจะตอง
อพยพบุคคล ประชาชน หรือเจาหนาท่ีที่มิไดเกี่ยวของกับเหตุวิกฤตโดยตรง ออกจากบริเวณดังกลาว 
บุคคลที่จะอยูในพื้นที่วงในไดนั้น จะตองเปนเจาหนาที่ที่อยูภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชาทาง
ยุทธวิธีเทานั้น พื้นที่วงในจะมีอาณาเขตมากนอยเพียงใดใหพิจารณาจากรัศมีเขตอันตรายของ
เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นได 
  การควบคุมพื้นท่ีวงในอาจใชกำลังเจาหนาที่ปดลอมเปนวงทั่วบริเวณสถานที่เกิดเหตุมี 
จุดสกัดท่ีขอบพ้ืนที่ ตองมีการตรวจเฝาเพ่ือปองกันไมใหบุคคลเขาและออกจากพ้ืนที่นั้น กำหนดจุดท่ี
เปนทางเขาออกใหนอยที่สุด เพื่อประหยัดกำลังคน และหากมีกำลังคนนอยไมอาจปดลอมพื้นที่ได  
อาจใชการปดลอมดวยเสนกั้นแบงที่เกิดเหตุ (Police Line) หรือแผงก้ัน แลวใหเจาหนาที่เดินตรวจ
หรือขับรถตรวจตระเวนรอบพ้ืนท่ี การกำหนดจุดสกัดวามีจำนวนมากนอยเพียงใด ควรทำหลังจากได
ตรวจดูรอบบริเวณสถานที่วามีขนาดพื้นที่เทาใดและสภาพภูมิประเทศอยางไร 
  เจาหนาที่ปดลอมพ้ืนที่วงใน ควรแตงเคร่ืองแบบหรือแตงกายท่ีสัญญาณบอกฝายท่ีชัดเจน 
เชน ผาผูกคอ, แถบริบบ้ิน ที่ทำใหรูไดทันทีวาเปนเจาหนาที่รับผิดชอบพื้นที่นั้น 
 
  พื้นที่วงนอก (Outer Perimeter) 
  พื้นท่ีวงนอก เปนพ้ืนท่ีที่อยูตอเนื่องจากพ้ืนที่วงใน เปนพื้นที่ซึ่งกั้นไวไมใหบุคคลหรือ
ประชาชนเขามา เพราะพ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่สำหรับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี พื้นที่วงนอกมี
อาณาเขตมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับระดับภัยคุกคามที่จะเกิดข้ึน และสภาพภูมิประเทศ 
  การควบคุมและความรับผิดชอบพื้นที่วงนอก โดยจะอยูในความรับผิดชอบของตำรวจทองที่ 
ซึ่งสวนใหญมักเปนเจาหนาท่ีสายตรวจ หรือเจาหนาท่ีจราจร ในบริเวณพ้ืนที่วงนอกก็จะตองกำหนด 
จุดสกัดไวเชนเดียวกับพื้นที่วงใน เพื่อกำหนดใหเฉพาะผูที่มีหนาท่ีเกี่ยวของกับการแกไขปญหา
วิกฤตการณเทานั้น เขาออกได ดังนั้น บริเวณจุดสกัดจึงตองจัดเจาหนาที่ทำการตรวจสอบการเขาออก
ของบุคคลดวยและเพ่ือปองกันความปลอดภัยแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีอยูภายในกองบัญชาการ
เหตุการณ ควรมีระบบติดตอส่ือสารระหวางศูนยบัญชาการเหตุการณ และเจาหนาท่ีจุดสกัดในบริเวณ
พื้นที่ที่อยูใกลเคียงที่เกิดเหตุ 
 
การบริหารเหตุการณวิกฤต (Crisis Management) 
  ในกระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวของกับสถานการณวิกฤต ควรจะตองเตรียมความพรอม 
ใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดวยเพ่ือวา หากเหตุวิกฤตแลว เจาหนาท่ีเหลาน้ันสามารถดำเนินการไดทัน
ทวงที ดังนั้น จึงกลาวถึงการดำเนินการในแตละชวง ซึ่งเปนการดำเนินการหลังจากผูประสบเหตุ 
เขาตอบรับเหตุการณเบ้ืองตน ตอจากชวงที่ 2 – 3 ดังนี้ 
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  ชวงกอนเกิดเหตุการณ ชวงที่ 1 
  ชวงน้ีจะเนนเรื่องของการเตรียมความพรอม กอนที่จะเกิดวิกฤต จึงเนนเร่ืองของการให
ความรู และจัดทำแผนลวงหนาเพื่อเตรียมความพรอมและซักซอมตามแผน เชน 
  - ใหความรู และทำการฝกการทำงานของแตละทีม 
  - ทำการฝกทั้งที่เปนสถานการณสมมุติ และการฝกซอมตามแผนบนโตะ และภาคสนาม 
  - จัดทำแผนลวงหนา โดยการสำรวจขอมูล งานขาวกรอง แลวนำมาประเมินระดับ 
ความพรอม 
  - ประสานลวงหนากับหนวยงานภายนอกที่จะตองปฏิบัติงานรวมกันเมื่อเกิดภัย  
เพื่อมาจัดทำแผนและซักซอมรวมกัน 
  - จัดทำระเบียบปฏิบัติประจำ (SOP) สำหรับการปฏิบัติงานในแตละสถานการณ  
ตามแตละหนาท่ีแลวแจกจายใหผูรวมงานไดเขาใจในหนาท่ีของแตละฝาย เพ่ือจะไดไมทำงานซ้ำซอนกัน 
 
  ชวงขณะเกิดเหตุ ชวงที่ 2 – 3 
  ชวงขณะเกิดเหตุจะแยกเปน 3 ระยะ กลาวคือ 
  1)  ชวงระยะเร่ิมตนเหตุการณ ซึ่งเปนชวงท่ีจะตองเขาคอยรับเหตุการณอยางระมัดระวัง 
จะตองตรวจสอบและวิเคราะหประเมินความถูกตองของขอมูลที่ไดรับ ขณะเดียวกันจะตองปองกัน 
มิใหเหตุการณลุกลามจนไมอาจควบคุมได 
  2)  การวางแผนงาน ซึ่งเปนชวงที่เหตุการณวิกฤตไดดำเนินการไปแลว และไดจัดฝาย
บริหารวิกฤตการณข้ึนแลว มีผูบัญชาการเหตุการณและฝายบริหารวิกฤตการณตางๆ มารวมกัน
วางแผนคลี่คลายเหตุวิกฤต ซึ่งในการวางแผนนั้นจะตองคำนึงถึง 
  -   การวิเคราะหขาวกรอง และประเมินความเสี่ยง 
  -   ประเมินทางเลือก เพื่อใหผูบังคับบัญชาเหตุการณไดตัดสินใจท่ีจะใชยุทธศาสตรใด 
ในการเขาตอบรับเหตุวิกฤต 
  3)  ชวงลงมือปฏิบัติการหรือตอบโต ตามยุทธวิธี ท่ีเหมาะสม ผูปฏิบัติงานท่ีมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เลือกใชโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลท่ีเกี่ยวของและบุคลากรผูปฏิบัติงาน 
เปนสำคัญ 
 
  ชวงยุติเหตุการณ ชวงที่ 4 
  เปนชวงที่เหตุวิกฤตไดผานพนไปแลว แตเนื่องจากจะตองมีการจัดการพ้ืนที่เกิดเหตุให
เรียบรอยหรือจะตองทำการตรวจสอบหลักฐาน เพื่อใชดำเนินคดีกับผูกระทำผิดในวิกฤตการณท่ีมี 
ตัวประกัน เมื่อเหตุการณยุติลง จะตองทำการอพยพคนท่ีอยูในที่เกิดเหตุออกมายังพ้ืนท่ีที่กำหนด 
เพื่อแยกแยะผูบริสุทธิ์กับผูตองสงสัย จากน้ันผูบัญชาการเหตุการณจะรับฟงรายงานการปฏิบัติงาน
ของแตละฝาย ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ จัดทำรายงานหลังการปฏิบัติ และสรุปผลการปฏิบัติงานชี้ขอดี
ขอเสีย เพื่อนำไปปรับปรุงแผนปฏบิัติการณ 
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  เทคนิคในการเจรจาตอรองบุคคลในภาวะวิกฤตเบ้ืองตน 
  ในการเจรจาตอรองในภาวะวิกฤตน้ัน ผูเจรจาตอรองจะตองคำนึงถึงเทคนิคในการตอรอง 
ดังตอไปนี้ 
  - เมื่อผู เจรจาเขาเผชิญเหตุ ผู เจรจาตองสามารถควบคุมอารมณของตนเองไดดี  
ไมตื่นตกใจ มีสติ ไมหวั่นไหว ควบคุมลักษณะทาทาง ตลอดจนการแสดงออก ทั้งทางอากัปกิริยา และ
วาจา สิ่งสำคัญคือ ผูเจรจาตองพยายามควบคุมอารมณและเหตุการณที่เกิดข้ึน 
  - ผูเจรจาตองทำใหสถานการณผอนคลาย ลดความตึงเครียด รวมทั้งเจรจาใหคนรายรูสึก
ผอนคลาย ระดับความเครียดลดลง 
  - เนนที่กระบวนการเจรจา กลาวคือ ตองรับฟงสิ่งที่คนรายพูด รับทราบในสิ่งที่เขาพูด 
แตมิไดหมายความวาจะตองเห็นดวย อาจมีความเห็นพองไดในส่ิงท่ีเปนไปได แตมิใชยอมตามคนราย 
พยายามสรางบรรยากาศของความเปนมิตร อยาโตเถียงหรือตอบโต ผลสุดทายของการเจรจาจะตอง
เกิดความพอใจทั้งสองฝาย ไมไดเนนผลของการแพชนะ 
  - ในการเจรจาตอรอง จะตองพูดใหคนรายตระหนักถึงเรื่องความมั่นคงทางรางกาย 
อารมณ ใหเขาเกิดความรูสึกวาเขามีสิทธ์ิ มีศักดิ์ศรี ยอมรับวาความเห็นของเขามีคนเขาใจ เรามาให
ความชวยเหลือ และอาจยอมตามขอเรียกรองบางบางประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

คำพูด/ความตองการของ

คนราย 

คำตอบของผูเจรจาท่ี “เหมาะสม”  คำตอบของผูเจรจาท่ี  

“ไมเหมาะสม” 

1. ใหพวกตำรวจที่มีอาวุธ  

ที่ลอมอยูออกไป  

- คุณตองเขาใจวาท่ีคุณเห็นคน

เหลานี้ก็เพราะคำขูของคุณ รวมท้ัง

อาวุธที่คุณมี ผมรักษาคำพูดวา 

พวกเราจะไมใชกำลัง นอกจากเรา

จะตองปองกันตัวเองและคนท่ีอยู

กับคุณ 

-   ใครละท่ีคุณเห็น 

-   คุณจะใหพวกเราไปไหน 

- เ ร า จ ะ ไ ม ยิ น ยอมต ามข อ 

เรียกรอง 

 

2. ต อ ง ก า ร พู ด กั บ ค น อื่ น 

พูดกับคุณเปลาประโยชน 

 

- เราอาจมีความสับสนอยูบาง แต

จะเปนการเสียเวลา ถาเปลี่ยนคน

เจรจา เพราะเขาจะตองพยายาม

ทำความเขาใจกับคุณใหม 

- บางทีคนอื่นๆ สามารถทำสิ่งท่ี

คุณตองการได 

3.  ขอพดูกับนายคุณ - เรื่องนี้สำคัญมาก ทานจึง 

มอบหมายใหผมมาเจรจากับคุณเพ่ือ

รวมกันแกไขเหตุการณที่เกิดขึ้น 

- บอกผมมาเถอะ วาคุณอยาก

บอกหรือพูดถึงอะไรบาง ผมจะ

รายงานตอไปใหทันที 

- ผมได รั บมอบหมายใหทำ

หนาที่เจรจากับคุณ 

- นายไมตองการพูดกับคุณ 

 

4.  อาหารอยูไหน - ผมกำลังดำเนินการเรื่องการ 

จัดสงถาคุณประกันความปลอดภัย  

ผมถึงจะเสนอวาเราจะจัดสงใหโดย

วิธีใด ดีที่สุด 

- ผมคิดวาคุณไดอาหารแลว 

- ผมบอกนายแลว ยังคงอยู

ระหวางการจัดสง 

 

5.  ตองการโทรศัพท - เปนความคิดที่ดี เราสามารถพูด

คุยกันสวนตัว ผมจะจัดการใหแลว

จะแจงถึงวิธีการจัดสงอีกครั้ง 

- ผมขอใหเขาใจวาเปนเรื่องที่ตอง

ใชการตัดสินใจ ขอใหรอหนอย 

- คุณจะใหอะไรผมตอบแทน  

ถาผมใหโทรศัพทคุณ 
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คำพูด/ความตองการของ

คนราย 

คำตอบของผูเจรจาท่ี “เหมาะสม”  คำตอบของผูเจรจาท่ี  

“ไมเหมาะสม” 

6.  ชวยสงหมอเขามาที่นี่ - วิธีที่ดีที่สุด สำหรับการรักษาคือ 

ปล อย ให คน เ จ็ บออกมา รั กษา 

ขางนอก 

- ตอนน้ีเรายังไมมีหมอเลย เรามี

แตชุดปฐมพยาบาล 

- เขาจะสงหมอไปใหทันที 

- ผมคิดวาหมอกำลังเดินทางมา 

คงจะถึงท่ีนี่เร็วๆ นี้ 

 

7.  ตองการเหลา - ผมไมแนใจ ผมจะลองดูวาจะทำ

อยางไรไดบาง คุณตองเขาใจวาไมใช

เรื่องงายๆ 

- เหลาอะไร แมโขง หรือ 

แสงโสมเดี๋ยวผมจะไปหามาให 

 

8. ตองการเคร่ืองบิน/ยาน

พาหนะ 

- มันจะยุงยากมาก ลองคิดดูเก่ียว

กับปญหาตางๆ เชน เจาหนาท่ี

ประจำเคร่ือง , น้ำมันเชื้อเพลิง , 

แผนการบิน , ขอมูลเสนทาง 

เปาหมาย, การอนุญาตใหเคร่ือง 

ขึ้น – ลง 

- ตองใชเวลาในการจัดหายาน

พาหนะ ขอใหเห็นใจดวย 

- เคร่ืองบิน/ยานพาหนะ ชนิด

ใดที่คุณตองการ 

- ผมจะผานเร่ืองตอไปใหนาย

ทราบ 

- ผมจะรีบจัดหามาใหทันที 

 

9. จะใชความรุนแรงถาไมมี

อะไรคืบหนา 

- คุณตอง เข า ใจว าการ พูด คุย 

ของเราเปนไปดวยดีแลว ถาคุณใช

ความรุนแรงตอนน้ีอาจมีผลตอความ

ตองการของคุณตอไป 

- ถาคุณใชกำลังคุณจะสูญเสียสิ่งท่ี

คุณไดกระทำไว 

- คิดใหดีถึงสิ่งที่คุณไดรับจากเรา

กอนหนาน้ี 

- เราตองการใหทุกอยางจบลง

อยางสันติ คุณก็เชนกัน ดังนั้น  

คุณตองแสดงออกอยางสันติวิธี 

- ตกลงผมจะบอกนายวาคุณจะ

ฆาตัวประกันใน 10 นาที ถาคุณ

ไมไดในสิ่งท่ีคุณขอ 

- ผมไมคิดวาคุณจะทำอยางนั้น

จริงๆ 



183

คำพูด/ความตองการของ

คนราย 

คำตอบของผูเจรจาท่ี “เหมาะสม”  คำตอบของผูเจรจาท่ี  

“ไมเหมาะสม” 

10. อีก 10 นาที ถึงกำหนด 

 เสนตาย 

 

- เราพยายามทำดีท่ีสุดแลว ผม

ขอบอกวา มันเปนไปไมไดเลยกับ

เวลาที่คุณกำหนดมา 

- ผมเขาใจในความจำเปนท่ีคุณ

พูดถึง แตเราก็พยายามอยูแลวใน

ตอนนี้ มีบางอยางที่ผมจะคุยดวย 

- คุณวาคุณจะทำอะไร ถาเรา 

ไมสามารถดำเนินการใหได 

- มันเปนกำหนดเสนตายของ

คุณ นายผมยังไมตัดสินใจ คุณจะ

ไดรับสิ่งท่ีตองการ เมื่อนายผมสั่ง 

 

11. จะฆาตัวประกันคนหนึ่ง

แลวจะฆาตอไปทุก 10 นาที 

- ผมไดพูดกับคุณแลววา การฆา 

ผูบริสุทธิ์จะไมเกิดประโยชนกับคุณ 

จนถึงบัดนี้ผมขอย้ำ คุณตองไมใชวิธี

การรุนแรงอีก เพราะผมจะไม

สามารถเสนอขอเรียกรองของคุณ 

ถาคุณไมรับประกันวาจะไมทำราย

ใครอีก ยังคงมีเวลาสำหรับเราท่ีจะ

รวมกันแกปญหา 

- ผมจะบอกนายผม 

- ผมไมคิดวาคุณจะทำเรื่องนั้น

จริง 

 

12. ไดฆาตัวประกันไปแลว  

1 คน และจะฆาตอไปอีก  

- ถาคนที่คุณทำรายยังไมตาย ขอ

ใหสงออกมา เราจะไดนำสง 

โรงพยาบาลไดทัน 

- คุณชวยบอกไดไหมวาคนที่คุณ

ฆาเปนใคร 

- ผมจะบอกนายผม 

13. จะปลอยผูหญิงและเด็ก 

ถาคุณสงหัวหนาคุณมาแทน 

 

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

- ผมขอรับตัวประกันท้ังหมด
แลกกับเจาพนักงานตำรวจ 
- หัวหนาผมกำลังเดินมารอ
สักครูก็แลวกัน 
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คำพูด/ความตองการของ

คนราย 

คำตอบของผูเจรจาท่ี “เหมาะสม”  คำตอบของผูเจรจาท่ี  

“ไมเหมาะสม” 

14. ผมคือตัวประกัน พวกเขา

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

- คุณกำลังเปนตัวแทนใหเขา
หรือ 
- พวกเขาไดยินคุณหรือเปลา 
เขามีอาวุธปนกี่กระบอก 
 

15. ชวยสองไฟใหดวย - เราคิดวาคุณจะรำคาญ ถา
สองไฟไปท่ีคุณ 

- คุณจะใหสองไฟไปที่ไหน 

16. เอาไฟพวกน้ีออกไป - ไฟเหลาน้ีทำใหคุณรู ไดวามี
อะไรเกิดขึ้น 

- ไฟอะไรหรือ 
- ผมไมรูวาไฟไปอยูที่นั้นได
อยางไร 
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บรรณานุกรม 

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

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

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

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

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