
การรักษาความปลอดภัยข้ันพื้นฐาน 

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยสถานท่ี 

คําจํากัดความ 

มาตรการท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือพิทักษ  รักษาใหความปลอดภัยแก  ท่ีสงวน  อาคาร  และสถานท่ีของสวน

ราชการหรือหนวยงาน  ตลอดจนวัสดุ  อุปกรณ  เจาหนาท่ีและเอกสารในอาคารสถานท่ีดังกลาวใหพนจาก

การโจรกรรม  การจารกรรม  และการกอวินาศกรรม  หรือเหตุอ่ืนใด  อันอาจทําใหเสียสมรรถภาพในการ

ปฏิบัติภารกิจของสวนราชการได 

ขอพิจารณาในการวางมาตรการ รปภ.สถานท่ี  

 1. ปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ท่ีจะตองนํามาพิจารณาในมาตราการ รปภ.  

  - ความสําคัญของภารกิจและสิ่งท่ีจะตอง รปภ.  

  - สภาพของสถานท่ี  พ้ืนท่ีท่ีจะตอง รปภ.  

  - ลักษณะท่ีตั้งทางภูมิศาสตร 

  - สถานการณทางเศรษฐกิจ  

  - อุดมการณทางการเมืองของประชาชนในพ้ืนท่ี 

  - พฤติการณของฝายท่ีเปนศัตรู  ขีดความสามารถ  วิธีท่ีศัตรูจะนํามาใช 

  - การสนับสนุนจากสวนราชการอ่ืน 

 2. การวางมาตรการตองเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ี เพราะปจจัยท่ีเก่ียวของของพ้ืนท่ีแตละแหง  

ไมเหมือนกัน 

   3. ในการออกแบบกอสรางสถานท่ีท่ีสําคัญ   หรือมีสิ่งท่ีเปนความลับท่ีจะตองพิทักษรักษา  

ควรพิจารณาดานการ รปภ.ตั้งแตข้ันการออกแบบ 

ภยันตรายท่ีควรพิจารณาเกี่ยวกับสถานท่ี 

1. ภยันตรายท่ีเกิดจากปรากฎการณทางธรรมชาติ  เชน  น้ําทวม  ลมพายุ  ฟาผา  แผนดินไหว 

 2. ภยันตรายท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย  

 - โดยไมเจตนา หรือไมไดตั้งใจ  สวนมากเกิดจากการประมาทเลินเลิ่อ รูเทาไมถึงการณ ทําใหเกิด

อุบัติเหตุ  

 - โดยเจตนา หรือต้ังใจ  ผูกระทํามักต้ังใจและปกปดการกระทําของตน เพราะมีความผิดทาง

อาญาเปนภัยท่ีคุกคามองคการและหนวยงานตาง ๆ 
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ขอพิจารณามาตรการในการรักษาความปลอดภัยสถานท่ี  

1. เครื่องกีดขวาง 

2. ระบบแสงสวาง 

3. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย,เวร รปภ.ประจําวัน 

4. การควบคุมบุคคลและยานพาหนะ 

5. การจัดพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย 

6. การปองกันอัคคีภัย 

7. มาตรการเสริมการ รปภ.  

8. การตรวจสอบระบบ รปภ. และการรายงาน 

 

 1.  เครื่องกีดขวาง 

 เครื่องมือท่ีใชปองกัน  ขัดขวาง หรือหนวงเหนี่ยว  บุคคลหรือยานพาหนะ  ท่ีไมมีสิทธิเขาไปในพ้ืนท่ี

รักษาความปลอดภัย 

      ประเภทของเครื่องกีดขวาง  

- เครื่องกีดขวางทางธรรมชาติ 

- เครื่องกีดขวางท่ีประดิษฐข้ึน 

- ขอพิจารณาเก่ียวกับรั้ว 

- ไมควรอยูใกลสิ่งกอสราง  ตนไม  ท่ีอาจปนขามรั้วเขามาได 

- ควรหางจากตัวอาคารอยางนอย  90 ฟุต 

- ควรสูงประมาณ  8 ฟุต  หรือไมต่ํากวา 6 ฟุต 

- ตอนบนของรั้วควรมีกระบังหรือเหล็กท่ียื่นออกมาทํามุมกับรั้วเปนมุม 45 องศา  กวางประมาณ 

18-24  นิ้วฟุต  ขึงดวยลวดหนามตามยาวประมาณ 4-6 เสน 

 2. ระบบแสงสวาง 

   วัตถุประสงค เพ่ือ : 

- ใหมองเห็นบริเวณรั้ว 

- เขตหวงหามตาง ๆ 

- ตัวอาคารสถานท่ี 

 ประเภทของการใหแสงสวาง 

 -    ใชแสงสวางโดยตรง  

 -    ใชแสงสวางกระจายไปท่ัว 

 ขอพิจารณาการใหแสงสวาง 

 -    ตองมี จนท.รับผิดชอบดูแลรักษาและทดลอง 

 -    อยาใหแสงสวางพราตา จนท.รปภ.  
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 -    มีเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง 

 -    อยาใหมีพ้ืนท่ีอับแสง 

 -    กรณีเปนรั้วทึบ  ตองใหแสงสวางท้ังภายใน และภายนอก 

 -   มีไฟฉายสําหรบั จนท.รปภ.สําหรับตรวจตรา 

 3. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย  

 ขอพิจารณาเก่ียวกับ จนท.รปภ.  

  3.1 จํานวน 

            -  จํานวนเสนทางเขา-ออก 

             -  ลักษณะของงานและทรัพยสินท่ีพึงไดรับการพิทักษรักษา 

             -  จํานวนผูมาติดตอ 

             -  จํานวนบริเวณเขตหวงหาม 

             -  จํานวนยานพาหนะท่ีผานเขา-ออก 

             -  จํานวน จนท.ในสวนราชการนั้น 

             -  เวลาพักผอน จนท.  

  3.2  ท่ีตั้ง สามารถปฏิบัติงานไดสะดวก 

   -  มีท่ีเก็บอาวุธ เครื่องมือเครื่องใช เครื่องมือสื่อสาร 

   -  ตองมี จนท.รปภ. ประจําอยูเสมออยางนอย 1 คน 

  3.3   การติดตอส่ือสาร 

   - มีเครื่องมือสื่อสาร 

   - วิธีการติดตอสื่อสาร  

  3.4  ระบบสัญญาณแจงภัย  

   -  การมีเครื่องมือทางเทคนิคตรวจ 

  3.5  การฝกอบรม  

   -  การปองกันการจารกรรม,  การกอวินาศกรรม 

   -  บริเวณสถานท่ี/จุดสําคัญ  ตูควบคุมระบบไฟฟา   เครื่องมือดับเพลิง 

   -  การติดตอสื่อสาร 

   -  วิธีการตอสูปองกันตัว 

   -  เขตหวงหามเด็ดขาด 

   3.6  เครื่องแบบและอาวุธ  
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 4.  การควบคุมบุคคลและยานพาหนะ  

  4.1 การควบคุมบุคคล  : 

   4.1.1   จัดใหมีบัตรผานสําหรับบุคคลภายใน       

       -  ปลอมแปลงยาก 

             -  เปลี่ยนรูปแบบตามระยะเวลาท่ีสมควร 

             -  มีรายละเอียดตาง ๆ เชน รูปถาย  ชื่อ  ลายมือชื่อ  สวนสูง น้ําหนัก  เปนตน 

        4.1.2   จัดใหมีปายแสดงตนสําหรับท้ังบุคคลภายในและภายนอก 

        4.1.3   จัดใหมีการบันทึกหลักฐานสําหรับบุคคลภายนอก 

        4.1.4   จัดใหมีท่ีพักผูมาติดตอเปนพิเศษตางหาก 

  4.2  การควบคุมยานพาหนะ  

  4.2.1  มี จนท.ตรวจสอบยานพาหนะประจําอยู ณ ชองทางเขา – ออก ของสถานท่ี 

  4.2.2  ทําบันทึกหลักฐานยานพาหนะเขา - ออก 

- วันและเวลาท่ีผานเขา 

- ชื่อคนขับและคนโดยสาร 

- เลขทะเบียนยานพาหนะ 

- ลักษณะและจํานวนสิ่งของท่ีนําเขาและออก 

- วัตถุประสงคและสถานท่ีท่ีจะเขาไป 

- วันและเวลาท่ีผานออก 

  4.2.3   จัดท่ีจอดรถใหหางจากตัวอาคารท่ีสําคัญหรือสิ่งของท่ีติดเพลิงงาย ไมนอยกวา 

6 เมตร 

5. การจัดพ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย 

     พ้ืนท่ีท่ีมีการกําหนดขอบเขตโดยแนชัด  ซ่ึงมีขอจํากัดและการควบคุมการเขา – ออก  

เปนพิเศษ ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

     5.1  กําหนดใหพ้ืนท่ีควบคุม 

  -  กําหนดใหมีการควบคุมบุคคลและยานพาหนะ 

     5.2  กําหนดใหมีพ้ืนท่ีหวงหาม  

  -  หวงหามเด็ดขาด 

  -  หวงหามเฉพาะ 

 6.  การปองกันอัคคีภัย 

      เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ตองมีความรูเก่ียวกับเรื่อง :      

                      6.1  ประเภทของไฟ                                                                                                   

      6.2   เครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง                                                            
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      6.3   การติดตอสื่อสาร   แผนผังอาคาร                                                          

      6.4   ท่ีตั้งและหมายเลขโทรศัพทของหนวยดับเพลิง                                       

      6.5   แผนการดับเพลิง  

ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย 

 หนาท่ีของพนักงานรักษาความปลอดภัย 

 พนักงานรักษาความปลอดภัยมีหนาท่ีอํานวยความปลอดภัย แกบริเวณและสถานท่ี รวมถึง

ทรัพยสินของนายจาง และอาจรวมถึงการจัดการจราจร ในพ้ืนท่ีซ่ึงตนรับผิดชอบ โดยการไดรับมอบอํานาจ

จากนายจาง ผูเปนเจาของบริเวณและสถานท่ีดังกลาว  

 ดังนั้น พนักงานรักษาความปลอดภัยจึงมีสิทธิเพียงเทาท่ีนายจางไดมอบอํานาจไว และไมเกิน

กวาท่ีกฎหมายกําหนดใหผูเปนเจาของทรัพยสินกระทําไดเพ่ือปกปองสิทธิของตนเอง 

 การปองกันเหตุ 

- มีการออกตรวจบริเวณท่ีรับผิดชอบ 

- สังเกตสภาพแวดลอมตางๆ และจําสิ่งท่ีผิดสังเกต 

- สังเกตบุคคลภายนอก ซ่ึงผานเขา - ออก 

- มีการจดรายละเอียดของยานพาหนะท่ีผานเขา – ออก 

 การออกตรวจพ้ืนท่ี 

             เปนการปองกันเหตุท่ีสําคัญ เนื่องจากเปนการลดชองวางในการกอเหตุของคนราย ซ่ึงหาก

พนักงานรักษาความปลอดภัยมีการออกตรวจอยางสมํ่าเสมอ ทําใหคนรายท่ีคิดจะกอเหตุ รูสึกวาบริเวณท่ีจะ

เขามากอเหตุ มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู โอกาสท่ีจะหนีรอดนอย คนรายอาจลมเลิกความคิดในการ

กระทําผิด 

 บริเวณท่ีควรใหความสําคัญในการออกตรวจ 

- บริเวณลานจอดรถ หรืออาคารจอดรถ 

- บริเวณตูเอทีเอ็ม 

- บริเวณจุดอับ หรือ ชองทางท่ีคนรายอาจเขาลักทรัพยในอาคาร 

- ตึก หรือ อาคารท่ีเก็บเอกสารหรือทรัพยสินมีคา 

 การสังเกตจดจําตําหนิรูปพรรณ 

 กอนท่ีคนรายจะลงมือกอเหตุ คนรายมักมีการสํารวจเสนทาง หรือเขามาดูสถานท่ีกอน ดังนั้น 

หากพนักงานรักษาความปลอดภัยสังเกต หรือพบวาบุคคลผูมีลักษณะและพฤติกรรมตองสงสัย ควรเขาไป

สอบถามจดชื่อ และทะเบียนรถไว เพ่ือเปนการปองกันเหตุ 

 การสังเกตจดจําตําหนิรูปพรรณของคนราย และยานพาหนะท่ีถูกตองเปนการชวยเหลือตํารวจ

ในการสกัดจับ และติดตามคนราย 
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 บุคคลท่ีมีพฤติกรรมนาสงสัย 

        - ในการกอเหตุเก่ียวกับทรัพย ผูกอเหตุมักเปนวัยรุนชาย ลักษณะทาทางลุกลี้ลุกลน สวนมาก

มักจะมีผูรวมกระทําผิด กลาวคือ คนรายมักจะนั่งซอนทายรถจักรยานยนตมากัน 2 คน และ สวมใสหมวก

กันน็อคปดหนามิดชิด  

         - สังเกตสิ่งท่ีผูเขามา หรือออกนอกบริเวณท่ีรับผิดชอบนําติดตัวมาดวย เชน อุปกรณเครื่องมือ

ชางในการงัดแงะตาง ๆ หรือ สิ่งท่ีนําติดตัวออกไป 

 วิธีการสังเกตจดจําลักษณะบุคคล 

 1. หลักการสังเกตจดจําตําหนิรูปพรรณ มีดังนี้ 

          1.1 สังเกตจดจําสิ่งท่ีเห็นงายไปสูสิ่งท่ีเห็นยาก 

          1.2 สังเกตจดจําลักษณะเดน ตําหนิ ไปสูลักษณะธรรมดา 

          1.3 พยายามอยาจดจําทุกสิ่งทุกอยาง แตใหจดจําบางอยางท่ีจําไดอยางแมนยํา 

          1.4 หากพบเหตุกับตนเอง อยาถามผูอ่ืนท่ีอยูในเหตุการณวาเห็นอะไร ใหรีบบันทึกสิ่งท่ี

ตนเองเห็นและจดจําไดในกระดาษ และมอบขอมูลนั้นเจาหนาท่ีตํารวจตอไป 

 2. ส่ิงท่ีสามารถจดจําไดงาย และควรจดจํากอน 

     2.1 เพศ - เปนชาย หญิง หรอืกระเทย  

     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. ส่ิงท่ีเปนจุดเดนผิดปกติ ตําหนิท่ีอาจจดจําไดงาย 

  3.1 ตําหนิ แผลเปนบนใบหนา ไฝ ปาน หูด เนื้อติ่ง มีลักษณะอยางไร อยูสวนใดของ

รางกาย 

  3.2 แผลเปน มีลักษณะอยางไร ขนาดเทาใด อยูสวนใดของรางกาย 

  3.3 ลายสัก สักรูปอะไร สีอะไร อยูท่ีสวนใดของรางกาย 

  3.4 ความพิการ ตาบอด หูหนวก ใบ แขนขาดวน ลีบ ปากเบี้ยว ฯลฯ 

  3.5 ทาทางการเดิน เดินตัวตรง ตัวเอียง ขากระเผลก ฯลฯ 



- 7 - 

  3.6 สําเนียงการพูด พูดชา พูดเร็ว ติดอาง สําเนียงคนไทย จีน ฝรั่ง หรือสําเนียงภาคใด 

  3.7 การกระทําบอยๆ เชน สูบบุหรี่จัด เค้ียวหมากฝรั่ง 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 มีเครื่องประดับอะไรบางท่ีเห็นไดชัด เชน แวนตา นาฬิกา แหวน สรอย 

กระเปาถือ ฯลฯ เทาท่ีจะทราบ 

 4. กรณีท่ีคนรายมีการพลางใบหนา 

  เชน สวมแวนตากันแดด สวมหมวกกันน็อค สวมหมวก หนากาก คลุมศีรษะดวยถุง ใหทาน

สังเกตสวนอ่ืนๆของรางกายท่ีมิไดพรางและสามารถจดจําไดงาย 

 การสังเกตจดจําพาหนะของคนราย หรือผูตองสงสัย 

 1. หลักการสังเกตจดจํายานพาหนะ มีดังนี้ 

  1.1 สังเกตจดจําสิ่งท่ีใหญ เห็นงายไปสูสิ่งท่ีเห็นยาก 

  1.2 สังเกตจดจําตําหนิ รอยชน สติ๊กเกอร จุดเดนตางๆ 

  1.3 อยาจดจําทุกสิ่งทุกอยาง แตใหจดจําบางสิ่งท่ีทานจําไดอยางแมนยํา 

  1.4 หากพบเหตุซ่ึงหนา เม่ือคนรายหลบหนีไปแลว อยาถามผูอ่ืนวาเปนอยางไร ใหรีบ

บันทึกลักษณะเอาไว และมอบใหตํารวจ 

 2. ส่ิงท่ีสามารถจดจําไดงายและควรจดจํากอน 

  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 (เทาท่ีทราบ) 

  2.5 หมายเลขทะเบียน ดูไดจากแผนปายทะเบียน ใหจดจําท้ังหมวดตัวอักษร และหมายเลข 

โดยถาเปนรถตางจังหวัด ใหจดจําชื่อจังหวัดดวย และหากเปนรถยนตแผนปายทะเบียนของรถประเภทตางๆ

จะแตกตางกัน เชน หากเปนรถเกงสวนบุคคล แผนปายทะเบียนจะมีสีพ้ืนเปนสีขาว ตัวหนังสือเปนสีดํา หรือ

หากเปนรถของราชการ หากเปนรถแท็กซ่ีปายทะเบียนจะเปนสีเหลือง  

 อนึ่งในการสังเกตแผนปายทะเบียน ควรสังเกตดวยวาแผนปายทะเบียนนั้น มีการติดตั้งไวอยาง

แนนหนา หรือ เปนลักษณะติดเพ่ืออําพราง และใหสังเกตวามีการอําพรางเลขทะเบียนหรือไม เชน นํา

สติ๊กเกอรมาปดทับตัวหนังสือไว หรือการลบเลือนของตัวหนังสือ ซ่ึงปจจุบันจากสถิติการจับกุมคนราย พบวา

คนรายท่ีกอเหตุ มักไมติดแผนปายทะเบียน หรือติดแผนปายทะเบียนปลอม 

 3. ส่ิงท่ีเปนตําหนิ รอยชน จุดเดนท่ีเห็นไดชัด 

  3.1 ตําหนิ เชน กระจกแตก สีลอก มีรอยเจาะท่ีตัวถังของรถ ฯลฯ 

  3.2 รอยชน รอยยุบ รถมีรองรอยการถูกเฉ่ียวชนบริเวณใด มากนอยอยางไร 
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  3.3 จุดเดน เชน เปนรถท่ีแตงเพ่ือใชแขง มีเสาอากาศวิทยุ หรือติดอุปกรณพิเศษตางๆ  

  3.4 ติดสติ๊กเกอรบริเวณใด เปนรูปหรือเครื่องหมาย หรือขอความอยางไร ติดฟลมกรองแสง

ทึบมาก-นอย อยางไร 

  3.5 รายละเอียดอ่ืนๆ เทาท่ีสามารถจดสามารถจดจําได เชน เสียงทอไอเสีย เสียงแตร ฯลฯ 

 การสังเกตยานพาหนะรถยนต และรถจักรยานยนต 

 รถจักรยานยนต 

 - จดจําเลขทะเบียน รถประเภทผูชาย ผูหญิง สีรถ ยี่หอ รุน สติกเกอรท่ีตกแตง ฯลฯ 

 รถยนต  

 - จดจําหมายเลขทะเบียน ประเภทรถเกง กระบะ สีรถ ยี่หอ รุน สติกเกอรตางๆ ลักษณะพิเศษ 

เชน โหลดเตี๊ย ไฟทาย  ไฟหนา ฯลฯ 

 สรุปหลักการสังเกตจดจําตําหนิรูปพรรณของบุคคล และยานพาหนะ 

                 ท้ังหมดท่ีไดกลาวไปนั้นเปนเพียงแนวทางในการท่ีทานจะใชในการสังเกตจดจําตําหนิรูปพรรณ

ของบุคคล ลักษณะของยานพาหนะท่ีตองสงสัย การท่ีทานจะจดจําไดดีนั้นข้ึนอยูกับวาทานมีความสนใจ และ

มีการฝกฝนในการจดจําตามแนวทางนี้มากนอยเพียงใด วิธีการฝกจดจํานั้นไมใชของยาก ทานอาจฝกฝนจดจํา

บุคคลท่ีเดินผานไปมาหรือยานพาหนะท่ีผานไปมาแลวลองบันทึกสิ่งท่ีทานจดจําได แลวนําไปตรวจสอบกับ

บุคคล ยาพาหนะจริง อยางไรก็ตามขอสําคัญของการสังเกตจดจําจะเปนประโยชนตอการสอบสวนของตํารวจ 

ก็คือ ขอมูลท่ีแมนยํา ใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด ดังนั้นหากทานไมแนใจในขอมูลใดๆ ก็ไมควรใชวิธี

เดาหรือคิดเอาเอง เพราะถาใหขอมูลเหลานี้กับตํารวจแลวอาจทําใหเกิดการไขวเขว สับสนแกการปฏิบัติงาน

ของตํารวจอยางแนนอน 

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

  

 

  

 

 

 

 

 

 


