การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยสถานที่
คําจํากัดความ
มาตรการที่กําหนดขึ้นเพื่อพิทักษ รักษาใหความปลอดภัยแก ที่สงวน อาคาร และสถานที่ของสวน
ราชการหรือหนวยงาน ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ เจาหนาที่และเอกสารในอาคารสถานที่ดังกลาวใหพนจาก
การโจรกรรม การจารกรรม และการกอวินาศกรรม หรือเหตุอื่นใด อันอาจทําใหเสียสมรรถภาพในการ
ปฏิบัติภารกิจของสวนราชการได
ขอพิจารณาในการวางมาตรการ รปภ.สถานที่
1. ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ที่จะตองนํามาพิจารณาในมาตราการ รปภ.
- ความสําคัญของภารกิจและสิ่งที่จะตอง รปภ.
- สภาพของสถานที่ พื้นที่ที่จะตอง รปภ.
- ลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร
- สถานการณทางเศรษฐกิจ
- อุดมการณทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่
- พฤติการณของฝายที่เปนศัตรู ขีดความสามารถ วิธีที่ศัตรูจะนํามาใช
- การสนับสนุนจากสวนราชการอื่น
2. การวางมาตรการต อ งเหมาะสมกั บ แต ล ะพื้ น ที่ เพราะป จ จั ย ที่ เกี่ ย วข องของพื้ น ที่ แต ล ะแห ง
ไมเหมือนกัน
3. ในการออกแบบก อ สร า งสถานที่ ที่ สํ า คั ญ หรื อ มี สิ่ ง ที่ เป น ความลั บ ที่ จ ะต อ งพิ ทั ก ษ รั ก ษา
ควรพิจารณาดานการ รปภ.ตั้งแตขั้นการออกแบบ
ภยันตรายที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่
1. ภยันตรายที่เกิดจากปรากฎการณทางธรรมชาติ เชน น้ําทวม ลมพายุ ฟาผา แผนดินไหว
2. ภยันตรายที่เกิดจากการกระทําของมนุษย
- โดยไมเจตนา หรือไมไดตั้งใจ สวนมากเกิดจากการประมาทเลินเลิ่อ รูเทาไมถึงการณ ทําใหเกิด
อุบัติเหตุ
- โดยเจตนา หรือตั้งใจ ผูกระทํ ามักตั้งใจและปกปดการกระทําของตน เพราะมีความผิดทาง
อาญาเปนภัยที่คุกคามองคการและหนวยงานตาง ๆ
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1. เครื่องกีดขวาง
2. ระบบแสงสวาง
3. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย,เวร รปภ.ประจําวัน
4. การควบคุมบุคคลและยานพาหนะ
5. การจัดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
6. การปองกันอัคคีภัย
7. มาตรการเสริมการ รปภ.
8. การตรวจสอบระบบ รปภ. และการรายงาน
1. เครื่องกีดขวาง
เครื่องมือที่ใชปองกัน ขัดขวาง หรือหนวงเหนี่ยว บุคคลหรือยานพาหนะ ที่ไมมีสิทธิเขาไปในพื้นที่
รักษาความปลอดภัย
ประเภทของเครื่องกีดขวาง
- เครื่องกีดขวางทางธรรมชาติ
- เครื่องกีดขวางที่ประดิษฐขึ้น
- ขอพิจารณาเกี่ยวกับรั้ว
- ไมควรอยูใกลสิ่งกอสราง ตนไม ที่อาจปนขามรั้วเขามาได
- ควรหางจากตัวอาคารอยางนอย 90 ฟุต
- ควรสูงประมาณ 8 ฟุต หรือไมต่ํากวา 6 ฟุต
- ตอนบนของรั้วควรมีกระบังหรือเหล็กที่ยื่นออกมาทํามุมกับรั้วเปนมุม 45 องศา กวางประมาณ
18-24 นิ้วฟุต ขึงดวยลวดหนามตามยาวประมาณ 4-6 เสน
2. ระบบแสงสวาง
วัตถุประสงค เพื่อ :
- ใหมองเห็นบริเวณรั้ว
- เขตหวงหามตาง ๆ
- ตัวอาคารสถานที่
ประเภทของการใหแสงสวาง
- ใชแสงสวางโดยตรง
- ใชแสงสวางกระจายไปทั่ว
ขอพิจารณาการใหแสงสวาง
- ตองมี จนท.รับผิดชอบดูแลรักษาและทดลอง
- อยาใหแสงสวางพราตา จนท.รปภ.

-3- มีเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง
- อยาใหมีพื้นที่อับแสง
- กรณีเปนรั้วทึบ ตองใหแสงสวางทั้งภายใน และภายนอก
- มีไฟฉายสําหรับ จนท.รปภ.สําหรับตรวจตรา
3. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ขอพิจารณาเกี่ยวกับ จนท.รปภ.
3.1 จํานวน
- จํานวนเสนทางเขา-ออก
- ลักษณะของงานและทรัพยสินที่พึงไดรับการพิทักษรักษา
- จํานวนผูมาติดตอ
- จํานวนบริเวณเขตหวงหาม
- จํานวนยานพาหนะที่ผานเขา-ออก
- จํานวน จนท.ในสวนราชการนั้น
- เวลาพักผอน จนท.
3.2 ที่ตั้ง สามารถปฏิบัติงานไดสะดวก
- มีที่เก็บอาวุธ เครื่องมือเครื่องใช เครื่องมือสื่อสาร
- ตองมี จนท.รปภ. ประจําอยูเสมออยางนอย 1 คน
3.3 การติดตอสื่อสาร
- มีเครื่องมือสื่อสาร
- วิธีการติดตอสื่อสาร
3.4 ระบบสัญญาณแจงภัย
- การมีเครื่องมือทางเทคนิคตรวจ
3.5 การฝกอบรม
- การปองกันการจารกรรม, การกอวินาศกรรม
- บริเวณสถานที่/จุดสําคัญ ตูควบคุมระบบไฟฟา เครื่องมือดับเพลิง
- การติดตอสื่อสาร
- วิธีการตอสูปองกันตัว
- เขตหวงหามเด็ดขาด
3.6 เครื่องแบบและอาวุธ
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4.1 การควบคุมบุคคล :
4.1.1 จัดใหมีบัตรผานสําหรับบุคคลภายใน
- ปลอมแปลงยาก
- เปลี่ยนรูปแบบตามระยะเวลาที่สมควร
- มีรายละเอียดตาง ๆ เชน รูปถาย ชื่อ ลายมือชื่อ สวนสูง น้ําหนัก เปนตน
4.1.2 จัดใหมีปายแสดงตนสําหรับทั้งบุคคลภายในและภายนอก
4.1.3 จัดใหมีการบันทึกหลักฐานสําหรับบุคคลภายนอก
4.1.4 จัดใหมีที่พักผูมาติดตอเปนพิเศษตางหาก
4.2 การควบคุมยานพาหนะ
4.2.1 มี จนท.ตรวจสอบยานพาหนะประจําอยู ณ ชองทางเขา – ออก ของสถานที่
4.2.2 ทําบันทึกหลักฐานยานพาหนะเขา - ออก
- วันและเวลาที่ผานเขา
- ชื่อคนขับและคนโดยสาร
- เลขทะเบียนยานพาหนะ
- ลักษณะและจํานวนสิ่งของที่นําเขาและออก
- วัตถุประสงคและสถานที่ที่จะเขาไป
- วันและเวลาที่ผานออก
4.2.3 จัดที่จอดรถใหหางจากตัวอาคารที่สําคัญหรือสิ่งของที่ติดเพลิงงาย ไมนอยกวา
6 เมตร
5. การจัดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
พื้ น ที่ ที่ มี ก ารกํ าหนดขอบเขตโดยแน ชั ด ซึ่ งมี ข อ จํ ากั ด และการควบคุ ม การเข า – ออก
เปนพิเศษ ตองปฏิบัติดังตอไปนี้
5.1 กําหนดใหพื้นที่ควบคุม
- กําหนดใหมีการควบคุมบุคคลและยานพาหนะ
5.2 กําหนดใหมีพื้นที่หวงหาม
- หวงหามเด็ดขาด
- หวงหามเฉพาะ
6. การปองกันอัคคีภัย
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ตองมีความรูเกี่ยวกับเรื่อง :
6.1 ประเภทของไฟ
6.2 เครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง
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6.4 ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพทของหนวยดับเพลิง
6.5 แผนการดับเพลิง

ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย

หนาที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
พนั กงานรักษาความปลอดภัยมี หน าที่อํานวยความปลอดภัย แกบ ริเวณและสถานที่ รวมถึ ง
ทรัพยสินของนายจาง และอาจรวมถึงการจัดการจราจร ในพื้นที่ซึ่งตนรับผิดชอบ โดยการไดรับมอบอํานาจ
จากนายจาง ผูเปนเจาของบริเวณและสถานที่ดังกลาว
ดังนั้น พนักงานรักษาความปลอดภัยจึงมีสิทธิเพียงเทาที่นายจางไดมอบอํานาจไว และไมเกิน
กวาที่กฎหมายกําหนดใหผูเปนเจาของทรัพยสินกระทําไดเพื่อปกปองสิทธิของตนเอง
การปองกันเหตุ
- มีการออกตรวจบริเวณที่รับผิดชอบ
- สังเกตสภาพแวดลอมตางๆ และจําสิ่งที่ผิดสังเกต
- สังเกตบุคคลภายนอก ซึ่งผานเขา - ออก
- มีการจดรายละเอียดของยานพาหนะที่ผานเขา – ออก

การออกตรวจพื้นที่
เป น การป องกัน เหตุ ที่สําคั ญ เนื่องจากเป น การลดชองวางในการก อเหตุ ของคนราย ซึ่ งหาก
พนักงานรักษาความปลอดภัยมีการออกตรวจอยางสม่ําเสมอ ทําใหคนรายที่คิดจะกอเหตุ รูสึกวาบริเวณที่จะ
เขามากอเหตุ มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู โอกาสที่จะหนีรอดนอย คนรายอาจลมเลิกความคิดในการ
กระทําผิด
บริเวณที่ควรใหความสําคัญในการออกตรวจ
- บริเวณลานจอดรถ หรืออาคารจอดรถ
- บริเวณตูเอทีเอ็ม
- บริเวณจุดอับ หรือ ชองทางที่คนรายอาจเขาลักทรัพยในอาคาร
- ตึก หรือ อาคารที่เก็บเอกสารหรือทรัพยสินมีคา
การสังเกตจดจําตําหนิรูปพรรณ
กอนที่คนรายจะลงมือกอเหตุ คนรายมักมีการสํารวจเสนทาง หรือเขามาดูสถานที่กอน ดังนั้น
หากพนักงานรักษาความปลอดภัยสังเกต หรือพบวาบุคคลผูมีลักษณะและพฤติกรรมตองสงสัย ควรเขาไป
สอบถามจดชื่อ และทะเบียนรถไว เพื่อเปนการปองกันเหตุ
การสังเกตจดจําตําหนิรูปพรรณของคนราย และยานพาหนะที่ถูกตองเปนการชวยเหลือตํารวจ
ในการสกัดจับ และติดตามคนราย
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- ในการกอเหตุเกี่ยวกับทรัพย ผูกอเหตุมักเปนวัยรุนชาย ลักษณะทาทางลุกลี้ลุกลน สวนมาก
มักจะมีผูรวมกระทําผิด กลาวคือ คนรายมักจะนั่งซอนทายรถจักรยานยนตมากัน 2 คน และ สวมใสหมวก
กันน็อคปดหนามิดชิด
- สังเกตสิ่งที่ผูเขามา หรือออกนอกบริเวณที่รับผิดชอบนําติดตัวมาดวย เชน อุปกรณเครื่องมือ
ชางในการงัดแงะตาง ๆ หรือ สิ่งที่นําติดตัวออกไป
วิธีการสังเกตจดจําลักษณะบุคคล
1. หลักการสังเกตจดจําตําหนิรูปพรรณ มีดังนี้
1.1 สังเกตจดจําสิ่งที่เห็นงายไปสูสิ่งที่เห็นยาก
1.2 สังเกตจดจําลักษณะเดน ตําหนิ ไปสูลักษณะธรรมดา
1.3 พยายามอยาจดจําทุกสิ่งทุกอยาง แตใหจดจําบางอยางที่จําไดอยางแมนยํา
1.4 หากพบเหตุกับตนเอง อยาถามผูอื่นที่อยูในเหตุการณ วาเห็น อะไร ใหรีบบัน ทึกสิ่งที่
ตนเองเห็นและจดจําไดในกระดาษ และมอบขอมูลนั้นเจาหนาที่ตํารวจตอไป
2. สิ่งที่สามารถจดจําไดงาย และควรจดจํากอน
2.1 เพศ - เปนชาย หญิง หรือกระเทย
2.2 วัยเด็ก - วัยรุน ผูใหญ แก ฯลฯ อายุประมาณเทาใด
2.3 รูปราง - สูง เตี้ย อวน ผอม สันทัด ฯลฯ
2.4 ผิวเนื้อ - ขาว ขาวเหลือง ดํา แดง ซีด เหี่ยวยน ฯลฯ
2.5 เชื้อชาติดูจากใบหนา - วาเปนไทย จีน ลูกครึ่ง แขก ฯลฯ
2.6 รูปหนา - รูปไข กลม ยาว เหลี่ยม ฯลฯ
2.7 ผม - สั้น หงอก หนา หยิก ตัดทรงแบบใด สีอะไร ฯลฯ
2.8 ปาก - กวาง แคบ ริมฝปากหนา บาง ฯลฯ
2.9 หู - กาง ใหญ เล็ก ติ่งหูแหลม ฯลฯ
2.10 ตา - เล็ก โต พอง โปน ตาชั้นเดียว สองชั้น ตาเข สวมแวนตาแบบใด ฯลฯ
3. สิ่งที่เปนจุดเดนผิดปกติ ตําหนิที่อาจจดจําไดงาย
3.1 ตํ าหนิ แผลเป น บนใบหน า ไฝ ปาน หู ด เนื้ อ ติ่ ง มี ลั ก ษณะอย างไร อยูส ว นใดของ
รางกาย
3.2 แผลเปน มีลักษณะอยางไร ขนาดเทาใด อยูสวนใดของรางกาย
3.3 ลายสัก สักรูปอะไร สีอะไร อยูที่สวนใดของรางกาย
3.4 ความพิการ ตาบอด หูหนวก ใบ แขนขาดวน ลีบ ปากเบี้ยว ฯลฯ
3.5 ทาทางการเดิน เดินตัวตรง ตัวเอียง ขากระเผลก ฯลฯ

-73.6 สําเนียงการพูด พูดชา พูดเร็ว ติดอาง สําเนียงคนไทย จีน ฝรั่ง หรือสําเนียงภาคใด
3.7 การกระทําบอยๆ เชน สูบบุหรี่จัด เคี้ยวหมากฝรั่ง ชอบลวงกระเปา
3.8 การแตงกาย จดจําเสื้อ กางเกง เชน เสื้อแขนสั้น-ยาว,กางเกงขาสั้น-ยาว ฯลฯ แบบของ
เสื้อ-กางเกง เชน ยีน เสื้อยืด เสื้อเชิ๊ต เครื่องแบบนักศึกษา สีอะไร ลายแบบไหน มีตัวเลขอะไรหรือไม
3.9 เครื่องประดับ มีเครื่องประดับอะไรบางที่เห็นไดชัด เชน แวนตา นาฬิกา แหวน สรอย
กระเปาถือ ฯลฯ เทาที่จะทราบ
4. กรณีที่คนรายมีการพลางใบหนา
เชน สวมแวนตากันแดด สวมหมวกกันน็อค สวมหมวก หนากาก คลุมศีรษะดวยถุง ใหทาน
สังเกตสวนอื่นๆของรางกายที่มิไดพรางและสามารถจดจําไดงาย
การสังเกตจดจําพาหนะของคนราย หรือผูตองสงสัย
1. หลักการสังเกตจดจํายานพาหนะ มีดังนี้
1.1 สังเกตจดจําสิ่งที่ใหญ เห็นงายไปสูสิ่งที่เห็นยาก
1.2 สังเกตจดจําตําหนิ รอยชน สติ๊กเกอร จุดเดนตางๆ
1.3 อยาจดจําทุกสิ่งทุกอยาง แตใหจดจําบางสิ่งที่ทานจําไดอยางแมนยํา
1.4 หากพบเหตุ ซึ่งหนา เมื่อคนรายหลบหนี ไปแลว อยาถามผูอื่น วาเปน อยางไร ใหรีบ
บันทึกลักษณะเอาไว และมอบใหตํารวจ
2. สิ่งที่สามารถจดจําไดงายและควรจดจํากอน
2.1 ประเภทของรถ เชน จักรยานยนต,รถยนตเกง,กระบะ ฯลฯ
2.2 สีของรถ เปนรถสีใด ลายใด
2.3 ความเกาใหม เปนรถคอนขางเกา หรือใหม
2.4 ยี่หอ เปนรถยี่หออะไร รุนใด ป พ.ศ.ใด (เทาที่ทราบ)
2.5 หมายเลขทะเบียน ดูไดจากแผนปายทะเบียน ใหจดจําทั้งหมวดตัวอักษร และหมายเลข
โดยถาเปนรถตางจังหวัด ใหจดจําชื่อจังหวัดดวย และหากเปนรถยนตแผนปายทะเบียนของรถประเภทตางๆ
จะแตกตางกัน เชน หากเปนรถเกงสวนบุคคล แผนปายทะเบียนจะมีสีพื้นเปนสีขาว ตัวหนังสือเปนสีดํา หรือ
หากเปนรถของราชการ หากเปนรถแท็กซี่ปายทะเบียนจะเปนสีเหลือง
อนึ่งในการสังเกตแผนปายทะเบียน ควรสังเกตดวยวาแผนปายทะเบียนนั้น มีการติดตั้งไวอยาง
แน น หนา หรือ เป น ลั กษณะติ ด เพื่ อ อําพราง และให สังเกตวามีการอําพรางเลขทะเบีย นหรือไม เชน นํ า
สติ๊กเกอรมาปดทับตัวหนังสือไว หรือการลบเลือนของตัวหนังสือ ซึ่งปจจุบันจากสถิติการจับกุมคนราย พบวา
คนรายที่กอเหตุ มักไมติดแผนปายทะเบียน หรือติดแผนปายทะเบียนปลอม
3. สิ่งที่เปนตําหนิ รอยชน จุดเดนที่เห็นไดชัด
3.1 ตําหนิ เชน กระจกแตก สีลอก มีรอยเจาะที่ตัวถังของรถ ฯลฯ
3.2 รอยชน รอยยุบ รถมีรองรอยการถูกเฉี่ยวชนบริเวณใด มากนอยอยางไร

-83.3 จุดเดน เชน เปนรถที่แตงเพื่อใชแขง มีเสาอากาศวิทยุ หรือติดอุปกรณพิเศษตางๆ
3.4 ติดสติ๊กเกอรบริเวณใด เปนรูปหรือเครื่องหมาย หรือขอความอยางไร ติดฟลมกรองแสง
ทึบมาก-นอย อยางไร
3.5 รายละเอียดอื่นๆ เทาที่สามารถจดสามารถจดจําได เชน เสียงทอไอเสีย เสียงแตร ฯลฯ
การสังเกตยานพาหนะรถยนต และรถจักรยานยนต
รถจักรยานยนต
- จดจําเลขทะเบียน รถประเภทผูชาย ผูหญิง สีรถ ยี่หอ รุน สติกเกอรที่ตกแตง ฯลฯ
รถยนต
- จดจําหมายเลขทะเบียน ประเภทรถเกง กระบะ สีรถ ยี่หอ รุน สติกเกอรตางๆ ลักษณะพิเศษ
เชน โหลดเตี๊ย ไฟทาย ไฟหนา ฯลฯ
สรุปหลักการสังเกตจดจําตําหนิรูปพรรณของบุคคล และยานพาหนะ
ทั้งหมดที่ไดกลาวไปนั้นเปนเพียงแนวทางในการที่ทานจะใชในการสังเกตจดจําตําหนิรูปพรรณ
ของบุคคล ลักษณะของยานพาหนะที่ตองสงสัย การที่ทานจะจดจําไดดีนั้นขึ้นอยูกับวาทานมีความสนใจ และ
มีการฝกฝนในการจดจําตามแนวทางนี้มากนอยเพียงใด วิธีการฝกจดจํานั้นไมใชของยาก ทานอาจฝกฝนจดจํา
บุคคลที่เดินผานไปมาหรือยานพาหนะที่ผานไปมาแลวลองบันทึกสิ่งที่ทานจดจําได แลวนําไปตรวจสอบกับ
บุคคล ยาพาหนะจริง อยางไรก็ตามขอสําคัญของการสังเกตจดจําจะเปนประโยชนตอการสอบสวนของตํารวจ
ก็คือ ขอมูลที่แมนยํา ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด ดังนั้นหากทานไมแนใจในขอมูลใดๆ ก็ไมควรใชวิธี
เดาหรือคิดเอาเอง เพราะถาใหขอมูลเหลานี้กับตํารวจแลวอาจทําใหเกิดการไขวเขว สับสนแกการปฏิบัติงาน
ของตํารวจอยางแนนอน
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