วิชา ศท. (GE) ๒๑๑๐๔

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานตํารวจ

ตําÃÒàÃÕÂ¹
ËÅÑ¡ÊÙμÃ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¹ÒÂÊÔºตําÃÇ¨

ÇÔªÒ È·. (GE) òññðô à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¡Ñº¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹ตําÃÇ¨

เอกสารนี้ “à»š¹¤ÇÒÁÅÑº¢Í§·Ò§ÃÒª¡ÒÃ” หามมิใหผูหนึ่งผูใดเผยแพร คัดลอก ถอดความ
หรือแปลสวนหนึง่ สวนใด หรือทัง้ หมดของเอกสารนีเ้ พือ่ การอยางอืน่ นอกจาก “à¾×Íè ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÍºÃÁ”
ของขาราชการตํารวจเทานั้น การเปดเผยขอความแกบุคคลอื่นที่ไมมีอํานาจหนาที่จะมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา

¡Í§ºÑÞªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

สํา¹Ñ¡§Ò¹ตําÃÇ¨áË‹§ªÒμÔ
¾.È.òõöñ

คํานํา
หลั ก สู ต รนั ก เรี ย นนายสิ บ ตํ า รวจ (นสต.) เป น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาอบรมที่ มี เ ป า หมาย
เพื่อเสริมสรางใหบุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา ที่เขารับการฝกอบรมมีความรู ความสามารถ และ
ทักษะวิชาชีพตํารวจ รวมถึงพัฒนาบุคลิกภาพรางกายใหเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานตํารวจ
ในกลุมสายงานปองกันปราบปราม ตลอดจนเตรียมความพรอมทางดานจิตใจและวุฒิภาวะใหมี
จิตสํานึกในการใหบริการเพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขของประชาชนเปนสําคัญ
กองบั ญ ชาการศึ ก ษา ได ร  ว มกั บ ครู อาจารย และครู ฝ  ก ในสั ง กั ด กองบั ง คั บ การ
ฝกอบรมตํารวจกลาง และกลุม งานอาจารย กองบัญชาการศึกษา ศูนยฝก อบรมตํารวจภูธรภาค ๑ - ๙
และกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก จัดทําตําราเรียน
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจชุดนี้ ซึง่ ประกอบดวยองคความรูต า งๆ ทีจ่ าํ เปนตอการพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนนายสิบตํารวจใหเปนขาราชการตํารวจทีพ่ งึ ประสงคของประชาชน เพือ่ ใชสาํ หรับประกอบ
การเรียนการสอนนักเรียนนายสิบตํารวจใหมีความพรอมทั้งดานความรู ความสามารถ กําลังกาย
และจิตใจ จนสามารถเปนขาราชการตํารวจทีป่ ฏิบตั งิ านใหบริการสังคมและประชาชนไดอยางตรงตาม
ความตองการอยางแทจริง และมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ขอขอบคุณครู อาจารย ครูฝก และผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่ไดรวมกันระดมความคิด
ให คํ า ปรึ ก ษา คํ า แนะนํ า ประสบการณ ที่ เ ป น ประโยชน รวมถึ ง การถ า ยทอดองค ค วามรู 
ที่เปนประโยชน จนทําใหการจัดทําตําราเรียนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจสําเร็จลุลวงไดดวยดี
ซึ่งกองบัญชาการศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาตําราเรียนชุดนี้คงเปนประโยชนตอการจัดการเรียน
การสอนและการจัดการฝกอบรมของครู อาจารย และครูฝก รวมตลอดถึงใชเปนคูมือการปฏิบัติงาน
ของขาราชการตํารวจ อันจะสงผลทําใหสํานักงานตํารวจแหงชาติสามารถสรางความเชื่อมั่นศรัทธา
และความผาสุกใหแกประชาชนไดอยางแทจริง

พลตํารวจโท

( รอย อิงคไพโรจน )
ผูบัญชาการศึกษา

ÊÒÃºÑÞ

Ë¹ŒÒ

ÇÔªÒ à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¡Ñº¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹ตําÃÇ¨
º··Õè ñ ¤ÇÒÁÃÙŒ·ÑèÇä»à¡ÕèÂÇ¡Ñºà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
๑.๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
๑.๒ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร
๑.๓ เครือขายคอมพิวเตอร
๑.๔ บทบาทอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต และเอ็กซทราเน็ต
๑.๕ การสืบคนขอมูลสารสนเทศ
๑.๖ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปพื้นฐาน

ñ
๒
๓
๕
๙
๒๐
๒๑

º··Õè ò ÃÐººÊÒÃÊ¹à·È¢Í§สํา¹Ñ¡§Ò¹ตําÃÇ¨áË‹§ªÒμÔ
๒.๑ ระบบสารสนเทศสําหรับผูใชงานระดับสถานีตํารวจ
๒.๑.๑ ระบบสารสนเทศ ตร. (Police Information System : POLIS)
๒.๑.๒ ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (Criminal Record and
Information Management Enterprise System : CRIMES)
๒.๑.๓ ระบบประชุมวีดิทัศนทางไกล (Video Conference System)
๒.๑.๔ ศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑
๒.๑.๕ ระบบบริหารจัดการใบสั่งออนไลน
(Police Ticket Management : PTM)
๒.๒ ระบบสารสนเทศอื่นที่ใชในหนวยงานภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ

ò÷
๒๗
๒๗

º··Õè ó ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈÊ¶Ò¹ÕตําÃÇ¨
๓.๑ ระบบ CRIMES คืออะไร
๓.๒ หลักการสําคัญของระบบ CRIMES
๓.๓ การทํางานของระบบ CRIMES
๓.๔ อุปกรณที่ใชงานในระบบ CRIMES และการบํารุงรักษา
๓.๕ ประโยชนของระบบ CRIMES
๓.๖ การเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกของระบบ CRIMES
๓.๗ การพัฒนาระบบ CRIMES ในอนาคต
๓.๘ ผลการดําเนินงานระบบ CRIMES
๓.๙ การเขาใชงานระบบ CRIMES สําหรับเสมียนประจําวัน/เสมียนคดี
และงานสืบสวน

ôù
๔๙
๕๐
๕๑
๕๕
๖๒
๖๓
๖๓
๖๔

๓๓
๓๓
๓๕
๔๐
๔๒

๖๕

Ë¹ŒÒ
º··Õè ô ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁã¹¡ÒÃãªŒà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
๔.๑ ความหมายของจริยธรรม
๔.๒ ขอบขายของจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓ ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศในระบบเครือขาย
๔.๔ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ.๒๕๕๐
ÀÒ¤¼¹Ç¡

ก. ขอปฏิบัติในการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (LAB)
ข. การขอสิทธิ์เขาใชงานระบบ CRIMES
ค. การเขาใชงานระบบสารสนเทศ ตร. ผาน SSL VPN
ง. คูมือการใชงานระบบ CRIMES สําหรับเจาหนาที่เสมียนประจําวัน
จ. คูมือการใชงานระบบ CRIMES สําหรับเจาหนาที่เสมียนคดี
ฉ. คูมือการใชงานระบบ CRIMES สําหรับเจาหนาที่สืบสวน, ปราบปราม
ช. บัญชีแจกจายอุปกรณในระบบ CRIMES
ซ. แบบฟอรมการเขาบํารุงรักษา (Preventive Maintenance:PM)
ฌ. พระราชบัญญัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐
และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๐
ญ. แบบทดสอบกอนและหลังการเรียนรู (Pre-Test and Post-Test)
ฎ. ใบงาน (Worksheet)
ฏ. อักษรปริศนา (Crossword Puzzle)

ö÷
๖๗
๖๙
๗๐
๗๗
๘๙
๙๓
๑๐๑
๑๐๗
๑๓๑
๑๗๗
๒๓๙
๒๔๓
๒๔๗
๒๖๓
๒๗๑
๒๗๕
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๑

º··Õè ñ

¤ÇÒÁÃÙŒ·ÑèÇä»à¡ÕèÂÇ¡Ñºà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ : Objects
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ผูเรียนเขาใจบทบาทสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอระบบสารสนเทศ
ผูเรียนบอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได
ผูเรียนอธิบายหลักการทํางานของคอมพิวเตอรและระบบเครือขายได
ผูเรียนรูจักเครื่องมือเครื่องใช อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได
ผูเรียนสามารถเลือกวิธีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการชวยสืบคนขอมูลได
ผูเรียนรูคําศัพทเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและศัพทที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติ
หนาที่เสมียนประจําวัน/เสมียนคดีและงานสืบสวน
๗. ผูเ รียนสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปพืน้ ฐานสนับสนุนการปฏิบตั งิ านไดอยางเหมาะสม

ËÑÇ¢ŒÍàÃ×èÍ§ : Topics
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
หลักการทํางานของคอมพิวเตอร
เครือขายคอมพิวเตอร
ระบบอินเทอรเน็ต อินทราเน็ตและเอ็กซทราเน็ต
คําศัพทที่ใชในการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติหนาที่เสมียน
ประจําวัน/เสมียนคดีและงานสืบสวน
๖. การสืบคนขอมูลสารสนเทศ
๗. การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปพื้นฐาน

วิวัฒนาการในเรื่องของเทคโนโลยีในปจจุบันมีความกาวหนาและพัฒนาไปไกล จนทําให
มีผูใชงานคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวันแทบจะเรียกไดวาเปนองคประกอบของปจจัยจําเปนของ
สังคมในระดับตางๆ ประเทศไทยเราซึ่งอยูในกลุมประเทศอาเซียนก็มีการพัฒนาระบบใหทันตอ
ประเทศอาเซียนที่มีการเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของอาเซียน (ASEAN
Information Infrastructure) ใหสามารถติดตอถึงกันไดอยางทั่วถึงและดวยความเร็วสูงเพื่อพัฒนา
ความรวมมือไปสูการจัดตั้งหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (Digital Libraries) และแหลงรวมขอมูล
ทองเที่ยวอิเล็กทรอนิกส (Tourism Portals) รวมถึงการจัดตั้งศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูล
(Internet Exchanges) และการใหบริการเชื่อมสัญญาณเครือขายขอมูลอินเทอรเน็ต (Internet
Gateways) ซึ่งทําใหเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญที่ทําใหการแลกเปลี่ยนขอมูล
และการสื่อสารเปนไปไดงายขึ้น

๒

ñ. à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐÃÐººÊÒÃÊ¹à·È

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ไดใหความหมายไวดังนี้
ÊÒÃÊ¹à·È (Information) หมายถึง ขาวสาร, การแสดงหรือชี้แจงขาวสารขอมูลตาง ๆ
à·¤â¹âÅÂÕ (Technology) หมายถึง วิทยาการที่นําเอาความรูทางวิทยาศาสตรมาใช
ใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติ
à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È จึงมีผูใหความหมายไวหลากหลาย เชน
ครรชิต มาลัยวงศ (๒๕๓๙) เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวยเทคโนโลยีสองสาขา
คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจะชวย
ใหเราสามารถจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็วและถูกตอง สวนเทคโนโลยีสื่อสาร
โทรคมนาคม ชวยใหเราสามารถสงผลลัพธของการใชงานคอมพิวเตอรไปใหผูใชที่อยูหางไกลได
อยางรวดเร็วและสะดวก
วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา และคณะ (๒๕๔๒) เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วของ
กับเทคโนโลยีสองสาขา คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม โดยทั่วไป
หมายถึงเทคโนโลยีที่ใชสําหรับสราง การจัดการ การประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ การจัดเก็บ
บันทึกขอมูลเปนฐานขอมูลและการสงผานสารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ตลอดจนเทคโนโลยี
ทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องกับการแสดงสารสนเทศโดยใชระบบดิจิทัล
กุลรพี ศิวาพรรักษ (๒๕๕๒) เทคโนโลยี หมายถึง การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
มาชวยในการจัดเก็บ บันทึกขอมูลและประมวลผล เพื่อกอใหเกิดเปนสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมชวยในการเผยแพรขอมูลและสารสนเทศไปยังผูใชคนอื่นๆ
ที่อยูหางไกลอยางรวดเร็ว
จากความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว อาจสรุปไดวา à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
(Information Technology : IT) หมายถึง การนําเอาความรูทางเทคโนโลยีทุกดานมาจัดการ
สารสนเทศที่ตองการ โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหมๆ เชน เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีดานเครือขายโทรคมนาคมและการสื่อสาร ตลอดจนอาศัยความรูในกระบวนการดําเนินงาน
สารสนเทศในขั้นตอนตาง ๆ ตั้งแตการแสวงหา การวิเคราะห การจัดเก็บ รวมถึงการจัดการเผยแพร
และแลกเปลี่ยนสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพความถูกตอง ความแมนยําและความรวดเร็วใหทัน
ตอการนํามาใชประโยชน
การศึกษาเกีย่ วกับระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการนัน้ เกีย่ วของกับการนําระบบสารสนเทศ
ที่เหมาะสมมาใชในองคกรใหบรรลุเปาหมายตามตองการ โดยที่สารสนเทศเกิดจากการนําขอมูล
มาผานการประมวลผล ÃÐººÊÒÃÊ¹à·È (Information System : IS) จึงหมายถึงระบบตางๆ
ที่เกี่ยวของกับสารสนเทศ ซึ่งมักประกอบดวยฐานขอมูลที่นํามาใชเพื่อการจัดเก็บดวยระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อเปนขอมูลในองคกร และดวยลําพังเพียงเทคโนโลยีสารสนเทศ คงไมมีความหมาย
ใดๆ หรืออาจมีประโยชนเพียงนอยนิด หากผูใชไมรูจักนํามาประยุกตใชใหเกิดผลในทางรูปธรรมได
ดังนั้น ผูที่มีความรูและรูจักใชประโยชนจากเทคโนโลยีนี้เอง จึงสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาเปนเครื่องมือเพื่อขับเคลื่อนรวมกันกับระบบสารสนเทศ

๓

ò. ËÅÑ¡¡ÒÃทํา§Ò¹¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ

ÃÐºº¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ (Computer System) หมายถึง องคประกอบหลักที่ทําให
เครื่องคอมพิวเตอรทํางานไดอยางสมบูรณ ถาขาดองคประกอบสวนใดสวนหนึ่งแลวคอมพิวเตอร
จะไมสามารถทํางานได ระบบของคอมพิวเตอรประกอบดวย ๕ สวนดังนี้
๒.๑ ÎÒÃ´áÇÃ (Hardware) หมายถึง อุปกรณตา ง ๆ ทีป่ ระกอบขึน้ เปนเครือ่ งคอมพิวเตอร
สามารถมองเห็นดวยตาและสัมผัสได เชน จอภาพ แปนพิมพ เมาส เปนตน ซึ่งแบงลักษณะการ
ทํางานได ๔ หนวยคือ หนวยรับขอมูล (Input Unit) หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing
Unit : CPU) หนวยแสดงผล (Output Unit) และหนวยความจํา (Memory Unit) ซึ่งรวมไปถึง
หนวยเก็บขอมูลสํารอง (Secondary storage) โดยอุปกรณแตละหนวยมีหนาทีก่ ารทํางานแตกตางกัน
๒.๒ «Í¿μáÇÃ (Software) หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคําสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให
เครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติตาม แบงออกเปน ๓ ประเภทคือ ซอฟตแวรระบบ (System software)
ซอฟตแวรสําเร็จรูป (Package) และซอฟตแวรประยุกต (Application software)
๒.๓ ºØ¤ÅÒ¡Ã (Peopleware) หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรในหนาที่
ตางๆ เชน นักวิเคราะหระบบ (System Analyst) โปรแกรมเมอร (Programmer) วิศวกรซอฟตแวร
(Software Engineering) ผูบริหารเครือขาย (Network Administrator) และผูใช (User) เปนตน
๒.๔ ¢ŒÍÁÙÅ (Data) เปนองคประกอบทีส่ าํ คัญอยางหนึง่ ในระบบคอมพิวเตอรทจี่ ะตอง
นําเขาเพื่อใหไดผลลัพธออกมา ซึ่งขอมูลที่นําเขาจะมีหนวยที่เล็กที่สุดไดแก μÑÇÍÑ¡¢ÃÐ (Character)
ซึ่งจะประกอบไปดวยตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณตางๆ เมื่อนําตัวอักขระเหลานี้มาประกอบกัน
จะทําใหไดหนวยขอมูลที่ใหญขึ้นคือ ¿Å´ (Field) และการนําฟลดหลายๆ ฟลดมาประกอบกัน
จะเปน àÃ¤¤ÍÃ´ (Record) และถานําหลาย ๆ เรคคอรดมาประกอบกันก็จะเปน ä¿Å (File)
และหากนําหลาย ๆ ไฟลมารวมกันในลักษณะที่มีความสัมพันธกันในแตละไฟลดวยจะกลายเปน
°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ (Database) เชน ฐานขอมูลคดีอาญา-จราจร ฐานขอมูลหมายจับ ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
ฐานขอมูลทะเบียนยานพาหนะ
๒.๕ ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ (Procedure) หมายถึง กระบวนการทํางานเพื่อใหไดผลลัพธ
ตามตองการ ในการทํางานกับคอมพิวเตอร ผูใชจําเปนตองทราบขั้นตอนการทํางาน เพื่อใหไดงาน
ที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะมีขั้นตอนสลับซับซอนหลายขั้นตอน ดังนั้นจึงมีความจําเปน
ตองมีคมู อื การปฏิบตั งิ าน เชน คูม อื ผูใ ช (User Manual) หรือคูม อื ผูด แู ลระบบ (Operation Manual)
ซึง่ ในทีน่ จี้ ะกลาวถึงการทํางานของคอมพิวเตอรโดยทัว่ ไปจะประกอบดวยกระบวนการทํางานอยางนอย
๓ ขั้นตอน คือ

๔
ขั้นตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓

Input หรือกระบวนการนําเขาขอมูล
Process หรือกระบวนการประมวลผลขอมูล
Output หรือกระบวนการแสดงผลลัพธ

ภาพที่ ๑ ตัวอยางกระบวนการทํางานของระบบคอมพิวเตอร
ขอมูลหรือตัวเลขจํานวน ๕ ชุด ไดแก ๑๔ ๓๒ ๘๕ ๑๖ ๒๓ ถูกปอนเขาสูระบบการทํางาน
ซึ่งขอมูลตัวเลขตาง ๆ นี้จะถูกนํามาเก็บรวบรวมไวเพื่อรอการประมวลผล เรียก Data ของระบบนี้วา
เปนขั้นตอนของ Input และเมื่อตองการหาคําตอบคาเฉลี่ย ระบบจะตองหาผลรวมของตัวเลข
ทั้งหมดโดยใชหลักการหรือวิธีคิดเพื่อหาผลลัพธ อันไดแก การหาผลรวมของตัวเลขทั้งหมดแลว
หารดวยจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู จึงจะสามารถหาคําตอบได เรียกขั้นตอนนี้วา Process
ซึ่งจะไดคําตอบคาเฉลี่ยเปนตัวเลข ๓๔ โดยผานการจัดเรียงวิเคราะหหรือแปรรูปดวยสมการ
ทางคณิตศาสตร ตัวเลขคาเฉลี่ย ๓๔ ที่ไดแสดงผลลัพธออกมาจึงเปนขั้นตอน Output ถือวาเปน
สารสนเทศที่สามารถนําไปใชประโยชนหรือแลกเปลี่ยนกันไดตอไป
ขอมูลสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญในการเรียนรู เพราะขอมูลสารสนเทศมีความหลากหลาย
สามารถนํ า ไปใช ใ นการตั ด สิ น ใจในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมใดๆ ของหน ว ยงานได เ ป น อย า งมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งมีภารกิจในการรักษาความปลอดภัยชีวิต
และทรัพยสนิ ของประชาชน จึงมีความจําเปนตองใชขอ มูลในการปองกันปราบปราม การสืบสวนสอบสวน
เชน ขอมูลบุคคล ขอมูลยานพาหนะ ขอมูลสถานที่ เปนตน ซึง่ การจะไดขอ มูลมานัน้ ก็ตอ งมีการจัดเก็บ
และรวบรวมอยางเปนระบบ และเมื่อระบบตาง ๆ มีการเชื่อมตอเพื่อใชประโยชนจากทรัพยากรหรือ
อุปกรณตาง ๆ ในระบบรวมกันได เรียกวา เครือขายคอมพิวเตอร

๕

ó. à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ (Computer Network)

เครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network) หมายถึง การเชื่อมตอคอมพิวเตอร
ตั้งแต ๒ เครื่องขึ้นไปเปนระบบเขาดวยกัน โดยผานสื่อกลางสายเคเบิลหรือสื่ออื่นๆ ที่ทําให
คอมพิวเตอรสามารถรับสงขอมูลแกกันและกันได ดังเชนที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไดนําระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรเขามาใชงานเพื่อจัดเก็บรวบรวมขอมูลและการสืบคน สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
ทัง้ ดานการสืบสวนสอบสวน การปองกันปราบปราม งานอํานวยการ เชน ระบบสารสนเทศสถานีตาํ รวจ
(CRIMES) ระบบสารสนเทศหลัก ตร. (POLIS) เปนตน
ó.ñ Í§¤»ÃÐ¡Íº¾×é¹°Ò¹¢Í§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ
การที่คอมพิวเตอรจะเชื่อมตอกันเปนเครือขายไดนั้นควรตองมีองคประกอบ
พื้นฐานดังตอไปนี้
ó.ñ.ñ à¤Ã×èÍ§¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ
คอมพิวเตอร หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปนผูใหบริการ
ทรัพยากร (Resources) ตางๆ ซึง่ ไดแก หนวยประมวลผล หนวยความจํา หนวยความจําสํารอง ฐานขอมูล
และโปรแกรมตางๆ เปนตน โดยในระบบเครือขายทองถิ่น (LAN) มักเรียกวาคอมพิวเตอรแมขาย
ในระบบเครือขายระยะไกล ที่ใชเมนเฟรมคอมพิวเตอร หรือมินิคอมพิวเตอรเปนศูนยกลาง
ของเครือขาย เรานิยมเรียกวา Host Computer และเรียกเครือ่ งทีร่ อรับบริการวาลูกขายหรือสถานีงาน
ó.ñ.ò ª‹Í§·Ò§¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ
ชองทางการสื่อสาร หมายถึง สื่อกลางหรือเสนทางที่ใชเปนทางผาน
ในการรับสงขอมูล ระหวางผูรับ (Receiver) และผูสงขอมูล (Transmitter) ปจจุบันมีชองทางการ
สือ่ สาร สําหรับการเชือ่ มตอเครือขายคอมพิวเตอรมหี ลายประเภทคือ สายโทรศัพทแบบสายคูต เี กลียวไมมี
ฉนวนหุม (UTP) สายคูตีเกลียว แบบมีฉนวนหุม (STP) สายโคแอกเชียล สายใยแกวนําแสง
คลื่นไมโครเวฟ และดาวเทียม เปนตน
ó.ñ.ó Ê¶Ò¹Õ§Ò¹
สถานีงาน (Workstation or Terminal) หมายถึง อุปกรณหรือ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร ที่เชื่อมตอกับเครือขายคอมพิวเตอร ทําหนาที่เปนสถานีปลายทาง
หรือสถานีงาน ที่ไดรับการบริการจากเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เรียกวาเปนคอมพิวเตอรลูกขาย
(Workstation) ในระบบเครือขายระยะใกล มักมีหนวยประมวลผลหรือซีพียูของตนเอง ในระบบ
ที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรเมนเฟรมเปนศูนยกลาง เรียกสถานีปลายทางวาเทอรมินอล (Terminal)
ประกอบดวยจอภาพและแปนพิมพเทานัน้ ไมมหี นวยประมวลกลางของตัวเอง ตองใชหนวยประมวลผล
ของคอมพิวเตอรศูนยกลางหรือ Host
ó.ñ.ô ÍØ»¡Ã³ã¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ
- การดเชื่อมตอเครือขาย (Network Interface Card : NIC)
หมายถึง แผงวงจรสําหรับใชในการเชือ่ มตอสายสัญญาณของเครือขาย ติดตัง้ ไวในเครือ่ งคอมพิวเตอร

๖
ที่เปนเครื่องแมขาย และเครื่องที่เปนลูกขาย หนาที่ของการดนี้คือแปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร
สงผานไปตามสายสัญญาณ ทําใหคอมพิวเตอรในเครือขายแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันได
- โมเด็ม (Modem : Modulator Demodulator) หมายถึง อุปกรณ
สําหรับการแปลงสัญญาณดิจิทัล (Digital) จากคอมพิวเตอรดานผูสง เพื่อสงไปตามสายสัญญาณ
ขอมูลแบบอนาล็อก(Analog) เมื่อถึงคอมพิวเตอรดานผูรับ โมเด็มก็จะทําหนาที่แปลงสัญญาณ
อนาล็อกใหเปนดิจทิ ลั นําเขาสูเ ครือ่ งคอมพิวเตอร เพือ่ ทําการประมวลผล โดยปกติจะใชโมเด็มกับระบบ
เครือขายระยะไกล โดยการใชสายโทรศัพทเปนสื่อกลาง เชน เครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน
- ฮับ ( Hub) คือ อุปกรณเชือ่ มตอทีใ่ ชเปนจุดรวม และแยกสายสัญญาณ
เพือ่ ใหเกิดความสะดวก ในการเชือ่ มตอของเครือขายแบบดาว (Star) โดยปกติใชเปนจุดรวมการเชือ่ มตอ
สายสัญญาณระหวาง File Server กับ Workstation ตาง ๆ
- อุปกรณอื่น ๆ เชน เราเตอร (Router), สวิตช (Switch), รีพีทเตอร
(Repeater) และ บริดจ (Bridge)
ó.ñ.õ «Í¿μáÇÃÃÐºº»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃà¤Ã×Í¢‹ÒÂ
ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการเครือขาย หมายถึง ซอฟตแวรที่ทําหนาที่
จัดการระบบเครือขายของคอมพิวเตอร เพื่อใหคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออยูกับเครือขาย สามารถ
ติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูลกันไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ทําหนาที่จัดการดานการรักษา
ความปลอดภัยของระบบเครือขาย และยังมีหนาที่ควบคุม การนําโปรแกรมประยุกต ดานการติดตอ
สื่อสารมาทํางานในระบบเครือขายอีกดวย นับวาซอฟตแวรระบบปฏิบัติการเครือขาย มีความสําคัญ
ตอเครือขายคอมพิวเตอรอยางยิ่ง ตัวอยาง ซอฟตแวรประเภทนี้ไดแก ระบบปฏิบัติการ Windows
Sever, Unix และ Linux เปนตน

๗

ภาพที่ ๒ เครือขายคอมพิวเตอร
ó.ò ª¹Ô´¢Í§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ
เครือขายคอมพิวเตอรนั้นมีหลายชนิด สามารถใชหลักเกณฑการแบงไดหลายวิธี
แตถาหากแบงตามกายภาพที่เกี่ยวของกับระยะทางระหวางโหนดบนเครือขายและขอกําหนด
ดานการสื่อสารและการบริการเปนหลักสามารถแบงไดเปน ๔ ชนิดดังนี้
๓.๒.๑ à¤Ã×Í¢‹ÒÂÃÐ´Ñº·ŒÍ§¶Ô¹è (Local Area Network : LAN) เปนเครือขาย
ระยะใกลใชกันอยูในบริเวณไมกวางนัก อาจอยูในองคกรเดียวกันหรืออาคารที่ใกลกัน ซึ่งระยะ
ไกลสุดที่สามารถรับสงขอมูลแบบไมติดขัดนั้นอยูที่ประมาณ ๑๐๐ เมตร ตัวอยางการใชเครือขาย เชน
เครือขายภายในสํานักงาน ภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ทีม่ กี ารเชือ่ มตอระหวางคอมพิวเตอรดว ยกัน
และอุปกรณตอพวง เชน เครื่องพิมพ สแกนเนอร ทําใหสามารถแบงปนการใชทรัพยากรได
๓.๒.๒ à¤Ã×Í¢‹ÒÂÃÐ´ÑºàÁ×Í§ (Metropolitan Area Network : MAN)
เปนเครือขายขนาดกลางที่ใชรับสงขอมูลกันไดประมาณ ๖๐ กิโลเมตร หรือภายในเมืองหรือจังหวัด
ใกลเคียงกัน เชน ระดับเคเบิ้ลทีวีที่มีสมาชิกตามบานทั่วไป เปนตน
๓.๒.๓ à¤Ã× Í ¢‹ Ò ÂÃÐ´Ñ º »ÃÐà·È (Wide Area Network : WAN)
เปนเครือขายขนาดใหญใชตดิ ตอบริเวณกวาง จะเชือ่ มตอระยะทางไกลมาก จึงมีความเร็วในการสือ่ สาร
ไมสูงมากนัก เชน ธนาคารที่มีสาขาทั่วประเทศจะมีบริการรับฝากถอนเงินผานตูเอทีเอ็ม เปนตน
ใชสื่อกลางหลายชนิด เชน ระบบคลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ หรือมีการเชื่อมโยงดวยชองสัญญาณ
ดาวเทียม เสนใยแกวนําแสง และการใชงานอินเทอรเน็ตก็จัดวาเปนการติดตอสื่อสารในระบบ
เครือขายระดับประเทศดวย

๘
๓.๒.๔ à¤Ã×Í¢‹ÒÂÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å (Personal Area Network : PAN) เปนเทคโนโลยี
เครือขายไรสาย ซึง่ ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงแนวคิดและวิธกี ารจัดการทางดานเครือขายคอมพิวเตอร
ขององคกรตาง ๆ ทั้งในองคกรเดิมที่มีเครือขายคอมพิวเตอรอยูแลวและองคกรที่เกิดขึ้นใหมที่กําลัง
วางแผนติดตัง้ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ซึง่ เครือขายไรสายนีไ้ มใชเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร
ที่มาทดแทนเครือขายแบบใชสัญญาณ Wired Network แตเปนเทคโนโลยีที่สามารถขยาย
เครือขายแบบใชสัญญาณได นอกจากนั้นยังถูกนําไปใชในบริเวณที่การติดตั้งสายสัญญาณมีอุปสรรค
ทางดานภูมิศาสตรหรือในบริเวณที่ตองการความรวดเร็วในการติดตั้งเครือขายใหมสําหรับการทํางาน
แบบชั่วคราว ซึ่งอาจเรียกวาเครือขายไรสาย (Wireless LAN : WLAN) มีความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดตั้งและรวดเร็วในการเคลื่อนยายอุปกรณเครือขาย รัศมีการใชงานระยะทางประมาณ
๓๓ ฟุต สําหรับอุปกรณที่นํามาเชื่อมตอสามารถเปนคอมพิวเตอรโนตบุก สมารทโฟน เครื่องพีดีเอ
และเครื่องเลนแบบพกพา ซึ่งอุปกรณทั้งหลายเหลานี้สามารถเชื่อมโยงและสงผานขอมูลระหวางกัน
แบบไรสายได เชน การถายโอนหรือคัดลอกขอมูล การสั่งพิมพงานผานสื่อไรสายอยางบลูทูธ เปนตน

ภาพที่ ๓ ประเภทของเครือขายคอมพิวเตอร
ปจจุบันเครือขายคอมพิวเตอรไดถูกหลอหลอมรวมเขาดวยกันกับเครือขายโทรศัพท
และเครือขายการสื่อสารที่สามารถสงผานไดทั้งขอมูลภาพและขอมูลเสียง นอกจากนี้เครือขาย
คอมพิวเตอรก็มีอยูหลายขนาดดวยดังที่กลาวมาแลว ตั้งแตเครือขายขนาดเล็กที่สรางขึ้นเพื่อใชงาน
สวนตัว จนถึงเครือขายขนาดใหญคือระบบอินเทอรเน็ตที่มีการเชื่อมตอเครือขายทั้งโลกเขาดวยกัน

๙

ô. º·ºÒ·¢Í§ÍÔ¹à·ÍÃà¹çμ ÍÔ¹·ÃÒà¹çμáÅÐàÍç¡«·ÃÒà¹çμ

เทคโนโลยีไดมีการพัฒนารูปแบบและการใชงานใหงายกับการดํารงชีวิตประจําวัน
เปนอยางมาก โดยเฉพาะการจัดการดานขอมูลของหนวยงาน การศึกษาเรียนรู การสืบคน การติดตอ
สื่อสาร ซึ่งระบบการสื่อสารผานทางเครือขายคอมพิวเตอรที่รูจักกันคืออินเทอรเน็ต (Internet)
ที่เปรียบเสมือนเปนหองสมุดขนาดใหญที่เชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรทั่วโลกเขาดวยกัน โดย
อาศัยเครือขายโทรคมนาคมเปนตัวเชื่อมเครือขาย ภายใตมาตรฐานการเชื่อมโยงดวยภาษาเดียวกัน
เพื่อใหคอมพิวเตอรทุกเครื่องในอินเทอรเน็ตสามารถสื่อสารระหวางกันได ที่เรียกวาโปรโตคอลหรือ
TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) นับวาเปนเครือขายที่กวางขวาง
ที่สุด เนื่องจากมีผูนิยมใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด
การเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อใชในการติดตอสื่อสารระหวางกัน ในขั้นตอน
แรกตองมีการเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับเครือขายอินเทอรเน็ตเสียกอน เพื่อใหแตละเครื่องที่อยู
ในเครือขายสามารถที่จะติดตอสื่อสารรวมกันได โดยการเชื่อมตออินเทอรเน็ตนั้นทําไดหลายวิธี
ไมวา จะเปนการเชือ่ มตอโดยตรงหรือการเชือ่ มตอผานทางผูใ หบริการ และนอกจากนัน้ ยังมีการพัฒนาการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตเขากับโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) โดยผานระบบ GPRS ซึ่งสามารถเชื่อมตอได
ดวยระบบความเร็วสูงผานระบบดาวเทียมตามอัตราคาบริการหรือวิธีการอื่นๆ อีกมากมาย
ô.ñ ÍÔ¹à·ÍÃà¹çμ (Internet)
อิ น เทอร เ น็ ต เป น เครื อ ข า ยสาธารณะที่ ไ ด เข า มามี บ ทบาทต อ การเนิ น ชี วิ ต
ในยุคนี้ ธุรกรรมตางๆ มากมายที่มีผูใชบริการผานอินเทอรเน็ต เชน การโอนเงินระหวางบัญชี
การจายคาสาธารณูปโภค การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส การใชโซเชียลมีเดีย รวมถึงการใชอนิ เทอรเน็ต
เพื่องานสืบคนความรูวิชาการ และดานความบันเทิง
๔.๑.๑ ¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ¢Í§ÍÔ¹à·ÍÃà¹çμ
อินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถือกําเนิดเมื่อประมาณ ๓๐ ป
ทีแ่ ลวในประเทศสหรัฐอเมริกา เมือ่ พ.ศ.๒๕๑๒ โดยองคกรทางทหารของสหรัฐอเมริกา ชือ่ วา ยู.เอส.
ดีเฟนซ ดีพารทเมนท (U.S. Defence Department) เปนผูค ดิ คนระบบขึน้ มา มีวตั ถุประสงค คือ เพือ่ ให
มีระบบเครือขายทีไ่ มมวี นั ตายแมจะมีสงคราม ระบบการสือ่ สารถูกทําลาย หรือตัดขาด แตระบบเครือขาย
แบบนีย้ งั ทํางานได ซึง่ ระบบดังกลาวจะใชวธิ กี ารสงขอมูลในรูปของคลืน่ ไมโครเวฟ ฝายวิจยั ขององคกร
จึงไดจัดตั้งระบบเน็ตเวิรกขึ้นมา เรียกวา ARPAnet ยอมาจากคําวา Advance Research Project
Agency net ซึ่งประสบความสําเร็จและไดรับความนิยมในหมูของหนวยงานทหาร องคกร รัฐบาล
และสถาบันการศึกษาตางๆ เปนอยางมาก

๑๐

ระบบเครือขายแบบเดิม

ระบบเครือขายแบบใหมที่ติดตอกันไดอยางอิสระ
ภาพที่ ๔ แสดงการเปรียบเทียบระบบเครือขาย
การเชือ่ มตอในภาพแบบเดิมนัน้ ถาระบบเครือขายถูกตัดขาด ระบบก็จะเสียหายและทําให
การเชื่อมตอขาดออกจากกัน แตในเครือขายแบบใหม แมวาระบบเครือขายหนึ่งถูกตัดขาด เครือขาย
ก็ยังดําเนินไปไดไมเสียหาย เพราะโดยตัวระบบก็หาชองทางอื่นเชื่อมโยงกันจนได
ในระยะแรก เมื่อ ARPAnet ประสบความสําเร็จ ก็มีองคกรมหาวิทยาลัยตางๆ ใหความ
สนใจเขามารวมในโครงขายมากขึ้น โดยเนนการรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail)
ระหวางกันเปนหลัก ตอมาก็ไดขยายการบริการไปถึงการสงแฟมขอมูลขาวสารและสงขาวสารความรู
ทั่วไป แตไมไดใชในเชิงพาณิชย เนนการใหบริการดานวิชาการเปนหลัก
ป พ.ศ.๒๕๒๓ คนทั่วไปเริ่มสนใจอินเทอรเน็ตมากขึ้น มีการนําอินเทอรเน็ตมาใชในเชิง
พาณิชย มีการทําธุรกิจบนอินเทอรเน็ต บริษัท หางรานตางๆ ก็เขารวมเครือขายอินเทอรเน็ตมากขึ้น

๑๑
๔.๑.๒ ÍÔ¹à·ÍÃà¹çμã¹»ÃÐà·Èä·Â
ประเทศไทยไดเริม่ ติดตอกับอินเทอรเน็ตในป พ.ศ. ๒๕๓๐ ในลักษณะการใช
บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสแบบแลกเปลีย่ นถุงเมลเปนครัง้ แรก โดยเริม่ ทีม่ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ (Prince of Songkla University) และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียหรือสถาบัน
เอไอที (AIT) ภายใตโครงการความรวมมือระหวางประเทศไทยและออสเตรเลีย (โครงการ IDP)
ซึ่ ง เป น การติ ด ต อ เชื่ อ มโยงโดยสายโทรศั พ ท จนกระทั่ ง ป พ.ศ.๒๕๓๑ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลา
นครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ไดยื่นขอที่อยูอินเทอรเน็ตในประเทศไทย โดยไดรับที่อยูอินเทอรเน็ต
Sritrang.psu.th ซึ่งนับเปนที่อยูอินเทอรเน็ตแหงแรกของประเทศไทย ตอมาป พ.ศ.๒๕๓๔
บริษัท DEC (Thailand) จํากัด ไดขอที่อยูอินเทอรเน็ตเพื่อใชประโยชนภายในของบริษัท โดยไดรับ
ที่อยูอินเทอรเน็ตเปน dect.co.th โดยที่คํา “th” เปนสวนที่เรียกวา โดเมน (Domain) ซึ่งเปนสวนที่
แสดงโซนของเครือขายอินเทอรเน็ตในประเทศไทย โดยยอมาจากคําวา Thailand
กลาวไดวา การใชงานอินเทอรเน็ตชนิดเต็มรูปแบบตลอด ๒๔ ชัว่ โมง ในประเทศไทยเกิดขึน้
เปนครั้งแรกเมื่อเดือน กรกฎาคม ป พ.ศ.๒๕๓๕ โดยสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไดเชาวงจรสื่อสารความเร็ว ๙๖๐๐ บิตตอวินาที จากการสื่อสารแหงประเทศไทยเพื่อเชื่อมเขาสู
อินเทอรเน็ตที่บริษัท ยูยูเน็ตเทคโนโลยี (UUNET Technologies) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในปเดียวกัน ไดมีหนวยงานที่เชื่อมตอแบบออนไลนกับเครือขายอินเทอรเน็ตผาน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลายแหงดวยกัน ไดแก สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัย
มหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ โดยเรียกเครือขายนี้วาเครือขาย “ไทยเน็ต (THAInet)”
ซึ่งนับเปนเครือขายที่มี “เกตเวย (Gateway)” หรือประตูสูเครือขายอินเทอรเน็ตเปนแหงแรกของ
ประเทศไทย (ปจจุบันเครือขายไทยเน็ตประกอบดวยสถาบันการศึกษา ๔ แหงเทานั้น สวนใหญยาย
การเชื่อมโยงอินเทอรเน็ตโดยผานเนคเทค (NECTEC) หรือศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ)

๑๒

ภาพที่ ๕ แสดงแผนภาพเครือขายไทยเน็ต (THAInet)
ป พ.ศ.๒๕๓๕ เช น กั น เป น ป เริ่ ม ต น ของการจั ด ตั้ ง กลุ  ม จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
เพื่อการศึกษาและวิจัยโดยมีชื่อวา “เอ็นดับเบิลยูจี” (NWG: NECTEC E-mail Working Group)
โดยการดูแลของเนคเทค และไดจัดตั้งเครือขายชื่อวา “ไทยสาร” (ThaiSarn: Thai Social/Scientific
Academic and Research Network) เพือ่ การติดตอสือ่ สารและแลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารระหวางกัน
โดยเริ่มแรกประกอบดวยสถาบันการศึกษา ๘ แหง ปจจุบันเครือขายไทยสารเชื่อมโยงกับสถาบันตางๆ
กวา ๓๐ แหง ทั้งสถาบันการศึกษาและหนวยงานของรัฐ

ภาพที่ ๖ แสดงแผนภาพเครือขายไทยสาร (ThaiSarn)

๑๓
ปจจุบันไดมีผูรูจักและใชอินเทอรเน็ตมากขึ้น โดยมีอัตราการเติบโตมากกวา ๑๐๐%
สมาชิกของอินเทอรเน็ตจึงไดขยายวงกวางจากกลุมอาจารยและนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาไป
สูประชาชนทั่วไป
อินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีใหมในการสื่อสารสารสนเทศ เปรียบเสมือนชุมชนแหงใหม
ของโลก ซึง่ รวมคนทัว่ ทุกมุมโลกเขาดวยกัน จึงทําใหมบี ริการตางๆ เกิดขึน้ ใหมตลอดเวลา ซึง่ มีทงั้ ขอดี
ที่เปนประโยชนและขอจํากัดบางประการ
๔.๑.๓ ¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§à¢ŒÒÊÙ‹ÃÐººÍÔ¹à·ÍÃà¹çμ
การนําเครื่องคอมพิวเตอรของเราเชื่อมกับระบบอินเทอรเน็ต สามารถ
กระทําได ๒ ลักษณะ คือ
๑. การเชื่อมตอโดยตรง การเชื่อมตอแบบนี้จะเปนการนําระบบของเรา
เขาเชื่อมตอโดยตรงกับสายหลัก (Backbone) ของอินเทอรเน็ต โดยผานอุปกรณที่เรียกวา เกตเวย
(Gateway) หรือ เราเตอร (Router) รวมกับสายสัญญาณความเร็วสูง โดยเราจะตองติดตอโดยตรง
กับ InterNIC ซึง่ เปนองคกรทีท่ าํ หนาทีเ่ ปนตัวกลางในการรับสมัครเปนสมาชิกของชุมชนอินเทอรเน็ต
เพือ่ ขอชือ่ โดเมนและติดตัง้ เกตเวยเขากับสายหลัก การเชือ่ มตอแบบนีจ้ ะสามารถติดตอกับอินเทอรเน็ต
ไดตลอดเวลา จึงเหมาะสําหรับองคกรทีต่ อ งการติดตอสือ่ สารกับผูอ นื่ ในระบบ ๒๔ ชัว่ โมง แตอยางไรก็ดี
คาใชจายในการเชื่อมตอลักษณะนี้จะมีราคาแพงมากทั้งทางดานอุปกรณและการบํารุงรักษา
๒. การเชื่อมตอผานทางผูใหบริการ ผูใหบริการการเชื่อมตอเขาระบบ
อินเทอรเน็ต (Internet Service Provider) หรือที่เรียกสั้นๆ วา ไอเอสพี (ISP) จะเปนองคกรๆ
หนึ่งที่ทําการติดตั้งและดูแลเครื่องสําหรับใหบริการ (Server) ที่ตอตรงเขากับระบบอินเทอรเน็ต
ซึ่งอนุญาตใหผูสมัครเปนสมาชิกขององคกรนําระบบของตนเขามาเชื่อมตอได ISP จึงเปรียบเสมือน
ชองทางผานเขาสูร ะบบอินเทอรเน็ต ซึง่ หลังจากทีเ่ ราเชือ่ มตอเขากับอินเทอรเน็ตไดแลว เราก็สามารถ
จะเชื่อมตอไปยังที่ใดก็ไดในระบบ
ในการเชือ่ มตอผานทาง ISP นีย้ งั แบงลักษณะการเชือ่ มตอออกเปน ๒ ประเภท ตามความ
ตองการใชงานของสมาชิก ดังนี้
• การเชื่อมตอแบบองคกร (Coorporate User Services) เปนองคกรที่มีการจัดตั้ง
ระบบเครือขายใชงานภายในองคกรอยูแลว จะสามารถนําเครื่องแมขาย (Server)
ของเครือขายนั้นๆ เขาเชื่อมกับ ISP เพื่อเชื่อมโยงเขาสูระบบอินเทอรเน็ตได
• การเชื่อมโยงสวนบุคคล (Individual User Services) บุคคลธรรมดาทั่วไปสามารถ
ขอเชือ่ มตอเขาสูอ นิ เทอรเน็ตได โดยใชเครือ่ งคอมพิวเตอรทใี่ ชอยูเ ชือ่ มตอผานทางสาย
โทรศัพท ผานอุปกรณทเี่ รียกวาโมเด็ม (Modem) ซึง่ คาใชจา ยไมสงู มากนัก โดยติดตอ
ขอใชบริการผานการสมัครเปนสมาชิกของ ISP ซึ่งอาจจะเปนสมาชิกรายชั่วโมง
รายเดือน หรือเปนลักษณะสมาชิกสําเร็จรูป แลวแตทาง ISP นั้นๆ จะใหบริการ
โดยทาง ISP จะใหชื่อบัญชี (Internet Account Name) และรหัสผาน (Password)
สําหรับสมาชิกแตละคนสําหรับใชในการเชื่อมตอเขาสูระบบอินเทอรเน็ต

๑๔

ภาพที่ ๗ แสดงการเชื่อมโยงเขาสูระบบอินเทอรเน็ต
เมือ่ อินเทอรเน็ตประกอบดวยเครือขายทีห่ ลากหลาย ดังนัน้ จึงตองมีการเชือ่ มตอระหวาง
เครือขายเขาดวยกัน เราเตอรจึงจัดเปนอุปกรณสําคัญของเครือขาย เพื่อใชสําหรับกําหนดเสนทาง
บนเครือขาย นอกจากนี้ระบบคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอบนเครือขายอินเทอรเน็ตนั้นมีคอนขาง
หลากหลายและอาจมีแพลตฟอรมที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนดานสถาปตยกรรมของฮารดแวร
และซอฟตแวรก็ตาม เมื่อเปนเชนนี้ อุปกรณเกตเวยจึงถูกนํามาใชเพื่อใหระบบคอมพิวเตอรที่มีระบบ
แตกตางกันอยางสิ้นเชิงสามารถสื่อสารรวมกันเปนเครือขายเดียวกันได
ดวยโครงสรางของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตซึ่งเปนระบบเปดที่มีความยืดหยุนสูง จึงเปน
ที่มาของการพัฒนาสูเครือขายอินทราเน็ต ซึ่งเปนเครือขายระดับองคกรที่มิใชเครือขายสาธารณะ
อีกตอไป อีกทัง้ ยังเชือ่ มโยงเครือขายอินทราเน็ตของแตละองคกรเขาดวยกันเปนเครือขายเอ็กซทราเน็ต
ที่เปดโอกาสใหผูไดรับอนุญาตสามารถติดตอสื่อสารผานเครือขายสวนตัวได และดวยอินทราเน็ต
และเอ็กซทราเน็ตไดใชเทคโนโลยีเดียวกันกับอินเทอรเน็ต ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ใชงานก็จะรันอยู
บนพื้นฐานของเทคโนโลยีเว็บ ผานโปรแกรมเบราเซอร ทําใหเกิดความสะดวกตอการสื่อสาร
และการใชงานเปนอยางยิ่ง ไมวาจะเปนการสื่อสารผานอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต หรือเอ็กซทราเน็ต
ทั้งนี้คอมพิวเตอรที่ใชสื่อสารเพื่อการเขาถึงเครือขาย ก็สามารถเปนไดทั้งคอมพิวเตอรสวนบุคคล
(Personal Computer : PC) Labtop รวมถึงการเขาถึงแบบไรสายอยางเครื่องพีดีเอและโทรศัพท
เคลื่อนที่ (มือถือ)

๑๕
ô.ò ÍÔ¹·ÃÒà¹çμ (Intranets)
อินทราเน็ตเปนเครือขายภายในองคกรที่ถูกสรางขึ้นมาตามมาตรฐานเทคโนโลยี
เดียวกันกับอินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ เพียงแตเปนเครือขายสวนบุคคล ดังนั้นพนักงานภายใน
องคกรเทานั้นที่จะไดรับสิทธิ์การเขาถึงสารสนเทศบนเครือขายได ในขณะเดียวกันอินทราเน็ต
ยังสามารถเชื่อมโยงเขากับอินเทอรเน็ตซึ่งเปนเครือขายสาธารณะได แตไมไดหมายความวาผูใช
ภายนอกที่เชื่อมโยงผานเครือขายอินเทอรเน็ตจะสามารถเขาถึงอินทราเน็ตขององคกรได เนื่องจาก
อินทราเน็ตมีระบบปองกันบุคคลภายนอกเขามาใชงาน โดยมีไฟรวอลล (Firewall) ทําหนาทีป่ อ งกัน
บุคคลภายนอกเขาถึงเครือขายสวนตัว
จากที่ไดกลาวมาแลววาอินทราเน็ตถูกสรางดวยมาตรฐานเทคโนโลยีเดียวกัน
กับอินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ จึงทําใหการใชงานแอปพลิเคชั่นจะดําเนินงานผานเว็บเบราเซอร
ซึ่งเหมือนกับการใชงานผานเว็บทั่วไป ดังนั้นเครื่องมือการทํางานบนเว็บแอปพลิเคชั่นจึงสามารถ
นํามาใชรวมกับอินทราเน็ตได และแอปพลิเคชั่นที่ถูกสรางขึ้นเพื่อใชงานบนอินทราเน็ตก็สามารถ
นําไปรันใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรหลากหลายชนิดหลากหลายแพลตฟอรม
ô.ó àÍç¡«·ÃÒà¹çμ (Extranets)
จัดเปนเครือขายสวนบุคคลที่พัฒนาขึ้นดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเชนเดียวกับ
อินทราเน็ต โดยมีจุดประสงคเพื่อเชื่อมโยงระหวาง ๒ องคกรขึ้นไป การเชื่อมโยงอินทราเน็ตระหวาง
องคกรจะสามารถสถาปนาการเชื่อมตอถึงกันโดยผานลิงกเอ็กซทราเน็ต ดวยเครือขายสวนตัว
ทีเ่ ชือ่ มโยงระหวางกัน เรียกวา เครือขายเสมือนสวนตัว (Virtual Private Networks : VPN) ซึง่ เปน
เครือขายที่ถูกใชงานบนโครงสรางเครือขายสาธารณะอยางอินเทอรเน็ต แตยังคงความเปนเครือขาย
เฉพาะสวนตัวที่เชื่อมโยงระหวางองคกรไดดวยการเขารหัสลงในไอพีแพ็คเกตกอนที่จะนําสง
ผานอินเทอรเน็ต โดยเรียกกระบวนการนี้วา Tunneling สงผลใหขอมูลที่สงไปมีความปลอดภัย
และนาเชื่อถือยิ่งขึ้น ประกอบกับความสามารถของไฟรวอลลที่ติดตั้งบนเครือขายอินทราเน็ตของ
แตละองคกร ก็ถือเปนระบบความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งที่ทําหนาที่คอยสกัดกั้นหมายเลขไอพี
ที่ไมเกี่ยวของของผูใชที่พยายามเขาถึง

õ. คําÈÑ¾··ÕèãªŒã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¡Ñº¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹¢Í§ตําÃÇ¨

ñ. â»Ãâμ¤ÍÅ (Protocol)
เปนกฎระเบียบและขอตกลงทีส่ ถาบันตางๆ กําหนดขึน้ มาเพือ่ รองรับการสือ่ สารระหวาง
เครื่องและอุปกรณตางๆ ใหสามารถสื่อสารและเขาใจพูดคุยกันได เชน ที่นิยมใชคือ TCP/IP เปนตน
จากการสือ่ สารระหวางคนหนึง่ คนจะตองใชภาษาในการสือ่ สาร แตในโลกเราก็มอี ยูห ลายภาษาดวยกัน
ภาษาอังกฤษก็ถือไดวาเปนภาษากลางและภาษาสากลที่สามารถสื่อสารไดกับคนทั้งโลก คอมพิวเตอร
เองก็ตองมีภาษาที่ใชในการสื่อสารและเปนภาษาสากลเหมือนกับภาษาอังกฤษเชนกัน ภาษาสากลที่
คอมพิวเตอรใชในการสื่อสารถึงกันก็คือ Protocol ซึ่งมีอยูหลายประเภทดวยกันแตที่เห็นและใชงาน
กันบอยและมีความสําคัญก็มีดังนี้

๑๖
๑.๑ Protocol HTTP หรือ Hypertext Transfer Protocol จะใชเมื่อเรียก
โปรแกรมเบราเซอร (Browser) ซึ่งเราจะพบเห็นไดทุกครั้งที่เขาเว็บไซต เวลาเราเขาเว็บไซต
เราจะพิมพ http:// สวนนี้เองที่เรียกวา Protocol HTTP
๑.๒ Protocol TCP/IP หรือ Transfer Control Protocol/Internet Protocol
คือ เครือขายโปรโตคอลทีส่ าํ คัญมากทีส่ ดุ เพราะวาเปน Protocol ทีใ่ ชในระบบเครือขายอยางอินเทอรเน็ต
ซึ่งโปรโตคอลนี้แยกออกไดมาเปน โปรโตคอล TCP และโปรโตคอล IP
๑.๓ Protocol SMTP หรือ Simple Mail Transfer Protocol คือ โปรโตคอล
ที่ใชในการสง E–mail ในระบบอินเทอรเน็ต
๑.๔ Protocol FTP หรือ File Transfer Protocol คือ โปรโตคอลที่ใชในการ
การโอนยายแฟมระหวางกัน จะใชงานบอยในการอัพโหลดไฟลขึ้น Server
๑.๕ Protocol NNP หรือ Network News Transfer Protocol คือ โปรโตคอล
ในการโอนยายขาวสารระหวางกัน
๑.๖ Protocol ICMP หรือ Internet Control Message Protocol คือ โปรโตคอล
ที่ใชในการสอบถามขอมูลขาวสารระหวางกัน
๑.๗ Protocol POP๓ (Post Oﬃce Protocol ๓) คือ โปรโตคอลที่ใชในการ
รับอีเมลจากเซิรฟเวอร โดยมุงเนนใหในการอานอีเมลแบบ Oﬄine โดยใหผูใชโหลดอีเมลมาเก็บไว
และอานไดในภายหลัง โดยไมตองเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
๑.๘ Protocol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) คือ โปรโตคอล
ที่ใชในเครือขายคอมพิวเตอรที่ทํางานแบบแมขาย-ลูกขาย
๑.๙ Protocol IMAP (Internet Message Access Protocol) คือ โปรโตคอลทีใ่ ช
ในการรับอีเมลจากเซิรฟเวอร โดยมุงเนนใหในการอานอีเมลแบบ Online ซึ่งแตกตางจาก
Protocol POP๓ ที่มุงเนนในการอานอีเมลแบบ Oﬄine
ò. World Wide Web เวิลดไวดเว็บ (WWW)
เปนระบบการจัดสงเอกสารไฮเปอรเท็กซผานเครือขายพัฒนาขึ้นโดย CERN
ในประเทศสวิตเซอรแลนด กําลังไดรับความนิยมอยางสูง สามารถทําการเชื่อมตอไปยังเอกสารอื่น
จากเอกสารหนึ่งได ซึ่งโกเฟอรไมสามารถทําได
ó. Web เว็บ
คื อ ชุ ด ของเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ในเวิ ล ด ไวด เว็ บ หรื อ ในระบบไฮเฟอร เ ท็ ก ซ
(hypertext) ใดๆ ที่เอกสารเหลานี้มารวมอยูดวยกัน และมีการนําเสนอในลักษณะไฮเพอรเท็กซ
หรือขอความหลายมิติ โดยที่เอกสารเหลานั้นไมจําเปนตองเก็บอยูในระบบคอมพิวเตอรเดียวกันก็ได
แตจะมีการเชือ่ มโยงระหวางกันอยางเห็นไดชดั และมีการสํารวจภายในเอกสารดวยปุม สํารวจ (navigation
buttons) โดยปกติแลวเว็บจะรวมเอาหนาตอนรับ (welcome page) ที่ใหบริการเหมือนกับเอกสาร
ระดับบนที่เรียกวา home page ของเว็บไวดวย

๑๗
ô.

Web browser การเลือกอานในเว็บ
เปนโปรแกรมสําหรับดําเนินการบนคอมพิวเตอรทเี่ ชือ่ มตอกับอินเทอรเน็ต และจัดหา
การเขาถึงไปยังเวิลดไวดเว็บ การเลือกอานในเว็บจะมีอยู ๒ ประเภท คือ การเลือกอานเฉพาะขอความ
(text-only browser) และการเลือกอานแบบกราฟฟก (graphical Web browsers) ดังเชน
การใชในโปรแกรมเอ็นซีเอสเอ มอเซอิก (NCSA Mosaic) และเน็ตสเคป นาวิเกเทอร (Netscape
Navigator) การเลือกอานแบบกราฟฟกจะเปนทีน่ ยิ มใชมากกวาเนือ่ งจากเราสามารถเห็นภาพกราฟฟก
แบบอักษรและการจัดหาหนาเอกสารได
õ. Web server เครื่องบริการเว็บ
โปรแกรมที่รับการรองขอ (request) สําหรับสารสนเทศที่เปนไปตามกฎเกณฑ
ในการสงไฮเปอรเท็กซ (HTTP) ในเวิลดไวดเว็บ เครื่องบริการจะประมวลการรองขอเหลานี้
และสงเอกสารไปใหตามที่รองขอ เครื่องบริการเว็บไดมีการพัฒนาไวสําหรับระบบคอมพิวเตอรเกือบ
ทุกระบบ รวมถึงสถานียูนิกซ, ระบบไมโครซอฟท วินโดวส ๙๕, ไมโครซอฟท วินโดวส เอ็นที และ
ระบบแมคอินทอช
ö. WebPage หมายถึง ขอมูลทีเ่ ปนอักษร เสียง และภาพตางๆ ทีบ่ รรจุในแฟมเอกสาร
แตละหนาของเวิลดไวดเว็บ (WWW) ที่เปดอานจากโปรแกรม Browser
÷. Web site หมายถึง สถานที่ที่ WebPage อาศัยอยู โดยเขาถึงดวยชื่อ Domain
Name เชน www.royalthaipolice.go.th (เว็บไซตของสํานักงานตํารวจแหงชาติ)
ø. HomePage หมายถึง WebPage ที่อยูหนาแรกของ Web site ที่ใชแฟมวา index.
html หรือ index.htm เสมอ
ù. TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) เปน Protocol
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในการติดตอสื่อสาร ทําใหระบบเครือขายสามารถติดตอสื่อสารถึงกันได
ñð. ISP (Internet Service Provider) คือ ผูใ หบริการเชือ่ มตอเขาสูเ ครือขายอินเทอรเน็ต
ññ. ASP (Application Service Provider) คือ ผูใหบริการ Software หรือวิธีการใช
ผานอินเทอรเน็ต โดยไมจําเปนตองมี Software ของผูใชเอง
ñò. IDC (Internet Data Center) คื อ ผู  ใ ห บ ริ ก ารรั บ ฝากเครื่ อ ง Server
และตระเตรียมสาธารณูปโภคในการทําธุรกรรมใหพรอมสรรพ
ñó. Hypertext คือ เอกสารที่ทําการเชื่อมโยงตอไปยังเอกสารอื่นๆ ทําใหสามารถ
อานไดหลายมิติ
ñô. POP (Post Oﬃce Protocal) ระบบที่ทําใหสามารถรับและดาวนโหลดจดหมาย
จากผูใหบริการอินเทอรเน็ต ไปยังคอมพิวเตอรของเราเอง
ñõ. Internet Address คือ ทีอ่ ยูบ นอินเทอรเน็ต จะประกอบไปดวยชือ่ ผูใ ชคอมพิวเตอร
(User Name) และชื่อของอินเทอรเน็ต (Internet Name) โดยมีรูปแบบดังนี้
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μÑÇÍÂ‹Ò§ เชน webmaster@police.go.th หมายถึงผูใชชื่อ webmaster เปนสมาชิกของ
ศูนยเทคโนโลยี สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ใชชื่อวา police.go.th
ñö. Account ใชสําหรับการสมัครสมาชิกตางๆ เราจะเจอคําวา Account เพื่อเปน
การลงทะเบียนเปนสมาชิก ผูใหบริการจะให user และ password เพื่อใหใชในการเขาสูระบบ
ของเว็บนั้นๆ เราเรียกการเปนสมาชิกระบบเครือขายนั้นวา Account
ñ÷. Anonymous เปนการสมัครสมาชิก ทําใหผูที่ไมมี Account สามารถใชบริการ
อินเทอรเน็ตได เพราะ Anonymous เปน Username สากล โดยมี Password เปน อีเมลแอดเดรส
ของคุณเอง ทําใหไมวาผูใดก็สามารถใชระบบเครือขายนั้นๆ ได
ñø. Bandwidth เปนคําที่ใชวัดความเร็วในการสงขอมูลของอินเทอรเน็ต ซึ่งโดยมาก
เรามักวัดความเร็วของการสงขอมูลเปน bps (bit per second) , Mbp (bps*๑๐๐๐๐๐๐) เชน Bandwidth
ของการใชสายโทรศัพทในประเทศไทย เทากับ ๑๔.๔ Kbps, Bandwidth ของสายสงขอมูลของ KSC
ที่ใชในการเชื่อมตอกับอเมริกาเทากับ ๒ Mbps เปนตน
ñù. Browser เปนซอฟตแวรที่ใชในการทองโลกอินเทอรเน็ต โดยโปรแกรม Browser
ที่รูจักกันดีคือ Internet Explorer และ Google Chrome
òð. Gateway สําหรับเครือขายที่ไมใช TCP/IP แตตองการที่จะเชื่อมตอเขากับ
เครือขายแบบ TCP/IP ซึ่งเปนมาตรฐานของอินเทอรเน็ต ตองทําการเชื่อมตอผาน Gateway
òñ. Hypertext ไฮเปอรเท็กซเปนวิธกี ารสรางการเชือ่ มโยงไปยังเอกสารอืน่ จากเอกสาร
หนึง่ เมือ่ ผูใ ชอา นเอกสารทีม่ กี ารเชือ่ มดังกลาวจะสามารถดึงขอมูลทีเ่ กีย่ วของขึน้ มาอานไดอยางรวดเร็ว
วิธีนี้เริ่มไดรับความนิยมในโปรแกรม Hypercard ของเครื่องแมคอินทอช
òò. Host Computer เป น คอมพิ ว เตอร ที่ เชื่ อ มต อ กั บ เครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต
โดยที่คอมพิวเตอรในลักษณะนี้จะมีอยูที่ผูใหบริการอินเทอรเน็ต
òó. HTTP ยอมาจากคําวา Hypertext Transfer Protocol เปนโปรโตคอลที่จําเปน
ใน www โดยเรามักพบในเบราเซอร เชน http://www.download.com
òô. Ping เปนคําสั่ง UNIX ซึ่งใชในการตรวจสอบวา Host นั้นเปดใชงานหรือไม
òõ. PPP ยอมาจากคําวา Point-to Point Protocol เปนการเชื่อมตอ PC
กับอินเทอรเน็ตโดยที่ไมตองมี IP Address ที่ PC
òö. URL(Uniform Resouire Locator) หมายถึง ที่อยูของขอมูลบน WWW
ซึ่งถาเราจะหาขอมูล
ò÷. IP Address และ DNS äÍ¾ÕáÍ´à´ÃÊ หมายถึง หมายเลขประจําเครือ่ งหรือทีอ่ ยู
(Address) ของผูใชอินเทอรเน็ต หรืออีกนัยหนึ่งคือชื่อของเครื่องคอมพิวเตอรที่ตอกับอินเทอรเน็ต
แตละเครื่องจะมีที่อยูประจําเครื่องโดยไมซํ้ากัน ซึ่งกําหนดเรียกตัวเลขระบุตําแหนงเปนตัวเลข ๔ ชุด
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แต ล ะชุ ด มี ค  า ระหว า ง ๐–๒๕๕ คั่ น ด ว ยจุ ด เช น ๒๐๒.๔๔.๒๐๒.๒๒๒, ๒๐๑.๔๔.๒๐๒.๓
หรือ ๒๐๓.๑๔๖.๗.๒๐๐ เปนตน แตระบบหมายเลขมีขอบกพรองคือ จํายากและไมไดสื่อความหมาย
ใหผูใชงานทั่วไปทราบ ดังนั้น จึงมีผูคิดระบบตั้งชื่อใหงายขึ้น เรียกวา ÃÐººª×è Í ¢Í§à¤Ã×è Í §
(Domain Name System-DNS) ซึ่งจะเปลี่ยนตัวเลขใหเปนคําที่อานแลวเขาใจและจําไดงาย
เชน chula.ac.th, moc.go.th หรือ microsoft.com เปนตน
การกําหนด DNS จะเรียงลําดับความสําคัญของชื่อจากขวาไปซาย โดยมีจุดคั่น
ซึ่งมีหลักการดังตอไปนี้
๑. ชื่อทางขวาสุดจะบอกชื่อประเทศ เชน
th = ประเทศไทย
uk = ประเทศอังกฤษ
๒. ชื่อถัดมาจากชื่อประเทศจะบอกลักษณะของหนวยงาน แบงออกเปน ๕ กลุม คือ
ac หมายถึง Academic
สถาบันการศึกษา
co หมายถึง Commercial
ภาคองคกร ภาคเอกชน
go หมายถึง Government
หนวยงานราชการ
or หมายถึง Organization องคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร
net หมายถึง Network
องคกรที่ใหบริการระบบเครือขาย
๓. นอกจากนีใ้ นสวนทางขวาสุดอาจไมแบงตามลักษณะของสองขอทีผ่ า นมา แตใชเพียง
แคคํายอคําเดียว โดยไมตองแยกออกเปนชื่อประเทศ และลักษณะหนวยงาน ซึ่งไดแก
com หมายถึง Commercial
ใชในธุรกิจ บริษัท หางราน
edu หมายถึง Education
ใชในสถาบันการศึกษา
gov หมายถึง Government
ใชในหนวยงานราชการ
net หมายถึง Network
ใชในหนวยงานที่เปนเครือขาย
๔. ทางซายสุดจะเปนชื่อหนวยงานที่เปนเจาของ Address นั้นๆ

ภาพที่ ๘ แสดง URL ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
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การสืบคนขอมูลสารสนเทศเปนการสืบคนขอมูลมากมายมหาศาล ซึ่งไมอาจจะเขาไป
คนหาขอมูลไดงา ยๆ จึงจําเปนตองอาศัยการคนขอมูลดวยวิธกี ารตางๆ ซึง่ การสืบคนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มี ๒ ประเภท คือ การสืบคนในรูปแบบ Index Directory และ Search Engine ทั้งสองประเภทนี้
จะมีวิธีการสืบคนที่แตกตางกันดังนี้
๕.๑ Index Directory วิธีนี้เปนการคนหาขอมูลเปนหมวดหมูใหญแลวคอยแยกยอย
ลงไป เชน ตองการคนหาตํารวจสายตรวจนายหนึ่งที่สังกัดอยูในสถานีตํารวจภูธรเมืองตาก ก็คนใน
หมวดหมูบุคลากรในหนวยงาน > ระดับชั้นประทวน > ยศสิบตํารวจตรี > ชื่อสมชาย เปนตน
ตัวอยางผลการสืบคน

ภาพประกอบที่ ๙ แสดงการสืบคน Index Directory
๕.๒ Search Engine วิธีนี้เปนการสืบคนที่นิยมมากทั้งรูปภาพ แผนที่ มัลติมีเดีย
แตเนื่องจากขอมูลมหาศาลที่กระจัดกระจายอยูทั่วไปบนโลกอินเทอรเน็ต การคนโดยวิธีนี้จึงไมมี
การจัดเรียงขอมูลออกมาเปนลําดับชัน้ ของความสําคัญ ผลลัพธออกมาจะกวางมาก หลักในการคนหา
จึงแตกตางกันออกไป ขึน้ อยูก บั วาทางศูนยบริการตองการจะเก็บขอมูลแบบไหน แตโดยสวนใหญแลว
จะมีกลไกในการคนหาที่ใกลเคียงกัน หากจะแตกตางก็คงเปนเรื่องประสิทธิภาพมากกวาวามีขอมูล
ในฐานขอมูลมากนอยเพียงใด สามารถนําออกมาใหบริการใหกบั ผูใ ชไดตรงตามความตองการหรือไม
โดยสามารถคนไดจากชื่อของตําแหนงที่อยู คําสําคัญหรือสวนอธิบายลักษณะ เปนตน และเว็บไซต
ที่นิยมมากในปจจุบันคือ www.google.co.th

๒๑
ตัวอยางผลการสืบคน

ภาพที่ ๑๐ แสดงการสืบคน Search Engine

ö. ¡ÒÃãªŒâ»Ãá¡ÃÁ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃÊíÒàÃç¨ÃÙ»¾×é¹°Ò¹

๖.๑ Microsoft Word
การสรางเอกสาร
๑. เปดโปรแกรม Microsoft Word เลือกคําสั่งสรางเอกสาร
๒. เลือกฟอนตอกั ษร ขนาดอักษร ระยะขอบกระดาษ ตําแหนงกัน้ หนาและกัน้ หลัง
หรือจัดลักษณะ สี ตําแหนง ขนาดตามตองการที่แถบเครื่องมือ
๓. คลิกเลือกตําแหนงที่จะใหพิมพตัวอักษร โดย Cursor จะกะพริบยังตําแหนง
ปจจุบัน
๔. เริ่มพิมพขอความ
๕. บันทึกเอกสารและกําหนดชือ่ ของเอกสารลงยังตําแหนงทีต่ อ งการใหเก็บขอมูล
๖. ออกจากโปรแกรมโดยคลิกที่รูปกากบาทหรือปด

๒๒
ตัวอยางผลการพิมพเอกสาร

ภาพที่ ๑๑ แสดงการพิมพเอกสาร
๖.๒ Microsoft Exel
การจัดทําเอกสารเพื่อการคํานวณ
๑. เปดโปรแกรม Microsoft Exel เลือกคําสั่ง New เพื่อสรางเอกสารใหม
๒. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซของ Templates (แมแบบ) ขึ้นมา จากนั้นคลิกที่
Blank and recent (วางและลาสุด)
๓. คลิกที่ Blank Workbook (สมุดงานเปลา)
๔. คลิกที่ปุม Create (สราง)
๕. โดย Cursor จะกะพริบยังตําแหนงปจจุบนั ของแผนงานคือแถวที่ ๑ คอลัมนที่ ๑
๖. กําหนดรูปแบบตัวอักษร ขนาด ลักษณะ สี ตาราง สูตรในการคํานวณ
และอื่นๆ ตามที่ตองการแลวเริ่มพิมพขอมูล
๗. บันทึกแผนงานและกําหนดชือ่ ของแผนงานลงยังตําแหนงทีต่ อ งการใหเก็บขอมูล
๘. ออกจากโปรแกรมโดยคลิกที่รูปกากบาทหรือปด

๒๓
ตัวอยางผลการสรางแผนงาน

ภาพที่ ๑๒ แสดงการพิมพแผนงาน
๖.๒ Microsoft Power Point
การสรางงานนําเสนอ
๑. เปดโปรแกรม Microsoft Power Point เลือกคําสั่งสรางงานนําเสนอเปลา
๒. จะปรากฏสไลดแผนใหม โดยเริ่มตนสไลดแผนแรก
๓. คลิกขอความตามที่ตองการลงในสไลด
๔. ตกแตงขอความ แทรกรูปภาพ แทรก Chart แทรกมัลติมเี ดีย เพือ่ แสดงผลขอมูล
ในเชิงสถิติหรือกราฟ แทรกกลองขอความอักษรศิลป หรือจัดรูปแบบเชื่อมโยงตามตองการ
๕. เลือกรูปแบบการนําเสนอ
๖. บันทึกและกําหนดชื่อของแผนงานลงยังตําแหนงที่ตองการใหเก็บขอมูล
๗. ออกจากโปรแกรมโดยคลิกที่รูปกากบาทหรือปด

๒๔
ตัวอยางผลการสรางแผนงาน

ภาพที่ ๑๓ แสดงการสรางสไลด

ÊÃØ» : Summary

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) เปนการนําเอาความรูท างเทคโนโลยี
ทุกดานมาจัดการสารสนเทศที่ตองการ โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยี และมีกระบวนการทํางาน
๓ ขัน้ ตอน คือ การนําเขาขอมูล (Input) ประมวลผลขอมูล (Process) และการแสดงผลขอมูล (Output)
โดยมีการเชื่อมโยงผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network)
สํานักงานตํารวจแหงชาติมีระบบการจัดเก็บขอมูลหลายดาน ทั้งขอมูลที่เกี่ยวกับคดี
และไมเกี่ยวกับคดี เชน กําลังพล ยุทธภัณฑ บุคคลที่มีหมายจับ บุคคลผูมีประวัติคดี ผูมีพฤติการณ
ตองสงสัย จึงมีระบบสารสนเทศหลากหลาย ดังนั้นขอมูลสารสนเทศจึงเปนสิ่งสําคัญในการเรียนรู
เพือ่ สามารถนํามาใชประโยชนในการปฏิบตั หิ นาทีส่ บื สวนสอบสวนและปองกันปราบปรามอาชญากรรม

¡Ô¨¡ÃÃÁ·ŒÒÂº· : Activities

๑. ทําแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู (ภาคผนวก ญ)
๒. ใบงาน (ภาคผนวก ฎ) ใหผูเรียนศึกษาคนควาเกี่ยวกับขาวเทคโนโลยีทั่วโลก
แลวสรางเอกสารดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปพื้นฐาน (Word Processer)
๓. อักษรปริศนา : Crossword Puzzle (ภาคผนวก ฏ) คําศัพทที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและความหมาย

๒๕

áËÅ‹§¤Œ¹¤ÇŒÒà¾ÔèÁàμÔÁ

ปยะ สมบุญสําราญ. ÈÒÊμÃáÅÐÈÔÅ»Šã¹¡ÒÃμÔ´μÑ§é ÃÐººà¤Ã×Í¢‹ÒÂªÑ¹é à«ÕÂ¹ ñ. กรุงเทพฯ
: สํานักพิมพซีเอ็ดยูเคชั่น, มปป.
พนิดา พานิชกุล. à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเคทีพี, ๒๕๔๘
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ และคณะ. ÃÐººÊÒÃÊ¹à·Èà¾×èÍ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ. ¡ÃØ§à·¾Ï : สํานักพิมพ
ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๕๘.

๒๖

๒๗

º··Õè ò

ÃÐººÊÒÃÊ¹à·È¢Í§สํา¹Ñ¡§Ò¹ตําÃÇ¨áË‹§ªÒμÔ
ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ : Objects

๑. ผูเ รียนมีความรูแ ละสามารถจําแนกระบบสารสนเทศของสํานักงานตํารวจแหงชาติได
๒. ผูเ รียนสามารถอธิบายระบบสารสนเทศของทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านไดอยางเหมาะสม

ËÑÇ¢ŒÍàÃ×èÍ§ : Topics

ò.ñ ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈสําËÃÑº¼ÙŒãªŒ§Ò¹ÃÐ´ÑºÊ¶Ò¹ÕตําÃÇ¨
๒.๑.๑ ระบบสารสนเทศ ตร. (Police Information System : POLIS)
๒.๑.๒ ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (Crimes Record and Information
Management Enterprise System : CRIMES)
๒.๑.๓ ระบบประชุมวีดิทัศนทางไกล (Video Conference System)
๒.๑.๔ ศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑
๒.๑.๕ ระบบบริหารจัดการใบสัง่ ออนไลน (Police Ticket Management : PTM)
ò.ò ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈÍ×è¹·ÕèãªŒã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒÂã¹สํา¹Ñ¡§Ò¹ตําÃÇ¨áË‹§ªÒμÔ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานตํารวจแหงชาติมีมากมายหลายระบบ
โดยในบริบทนี้จะแบงเปน ๒ ประเภท คือ ระบบที่พัฒนาขึ้นสําหรับผูใชงานระดับสถานีตํารวจ
และระบบอื่นที่ใชในหนวยงานภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ เชน ระบบตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือ
อัตโนมัติ ระบบขอมูลประวัตอิ าชญากร ระบบตรวจสอบฐานขอมูลบุคคลทะเบียนราษฎร ระบบตรวจสอบ
ยานพาหนะ เปนตน

ò.ñ ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈสําËÃÑº¼ÙŒãªŒ§Ò¹ÃÐ´ÑºÊ¶Ò¹ÕตําÃÇ¨

ò.ñ.ñ ÃÐººÊÒÃÊ¹à·È μÃ. (Police Information System : POLIS)
สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ได ดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาศู น ย ข  อ มู ล ข อ สนเทศ
ซึง่ เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (Police Information System : POLIS)
เริ่มดําเนินงานตั้งแตป ๒๕๓๗ ใชงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น ๓๓๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
มีบริษัท คอนโทรล ดาตา (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทคูสัญญาในการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อรวบรวมขอมูลคดี ขอมูลบุคคล ขอมูลยานพาหนะ ขอมูลทองถิ่นตางๆ ที่เกิดขึ้นในสถานีตํารวจ
และกระจายขอมูลไปสูสถานีตํารวจอื่นๆ ทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติสามารถใชขอมูลและทรัพยากร

๒๘
รวมกันได ทําใหระบบขอมูลขาวสารเปนรูปแบบเดียวกัน เปนการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านใหดขี นึ้
มีการควบคุมและจัดเก็บขอมูลที่สวนกลาง มีสถานที่ตั้งอยูที่ศูนยขอมูลขอสนเทศ โดยศูนยขอมูล
ขอสนเทศ สํานักงานนโยบายแผนงานและงบประมาณ (È¢Ê.Ê¹¼. ÊÁÑÂ¹Ñ¹é »˜¨¨Øº¹Ñ ¤×Í ÈÙ¹Âà·¤â¹âÅÂÕ
ÊÒÃÊ¹à·È¡ÅÒ§ สํา¹Ñ¡§Ò¹à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ×Íè ÊÒÃ (È·¡.Ê·Ê.)) โดยศูนยขอ มูลขอสนเทศ
ทําการเชือ่ มโยงหนวยงานทีต่ งั้ อยูใ นสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดวยระบบเครือขายใยแกวนําแสง (Fiber
Optic) และเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร ในลักษณะคลายชุมสายยอย ไดแก
กองบัญชาการตํารวจนครบาล ตํารวจภูธรภาค ๑-๙ และหนวยงานอื่นๆ ที่อยูใกลเคียง È·¡.Ê·Ê.
ä´Œ¾Ñ²¹ÒÃÐººà¤Ã×Í¢‹ÒÂÍÂ‹Ò§μ‹Íà¹×èÍ§¨¹ã¹»˜¨¨ØºÑ¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÐ´ÑºÊ¶Ò¹ÕตําÃÇ¨ ¡Í§ºÑ§¤Ñº¡ÒÃ
áÅÐ¡Í§ºÑÞªÒ¡ÒÃ ÃÇÁ¶Ö§·Ø¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ã¹ÊÑ§¡Ñ´สํา¹Ñ¡§Ò¹ตําÃÇ¨áË‹§ªÒμÔ ãªŒÊÞ
Ñ ÞÒ³à¤Ã×Í¢‹ÒÂáºº
ãÂá¡ŒÇนําáÊ§ (Fiber Optic) ·ÑèÇ»ÃÐà·ÈàÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ
á¼¹ÀÒ¾¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§ÃÐººà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¢Í§ μÃ.

ภาพที่ ๑๔ แสดงการเชื่อมโยงระบบเครือขายคอมพิวเตอรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

๒๙
โครงการพัฒนาศูนยขอมูลขอสนเทศ (Police Information System : POLIS)
มีระบบงาน ๖ กลุม ประกอบดวย ๒๖ ฐานขอมูล ดังนี้
¡ÅØ‹Á·Õè ñ ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈÍÒªÞÒ¡ÃÃÁ (Crime Information System : CIS)
ประกอบดวยระบบงานยอย ๑๒ ฐานขอมูล ไดแก
ñ) ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ·ÐàºÕÂ¹ÂÒ¹¾ÒË¹Ðเปนระบบงานบริการสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับทะเบียนยานพาหนะ และขอมูลที่เกี่ยวของกับรถที่จดทะเบียน ซึ่งสํานักงานตํารวจ
แหงชาติไดทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม โดยพัฒนาระบบ
สอบถามขอมูลทะเบียนยานพาหนะใหขา ราชการตํารวจทีม่ หี นาทีท่ เี่ กีย่ วของใชในการสืบสวน สอบสวน
และปองกันปราบปรามอาชญากรรม เบือ้ งตนเปนการทําสําเนา (Copy) ขอมูลจากกรมการขนสงทางบก
มาเก็บไวที่เครื่องแมขายของระบบ POLIS และสงขอมูลเฉพาะที่มีการปรับปรุงมาเก็บในทุกๆ
วัน แตปจจุบันไดใชรูปแบบ Web Service ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÒÃÊÍº¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡à¤Ã×èÍ§¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ
ÅÙ¡¢‹ÒÂ (Client, ·Õàè ª×Íè Áμ‹Í¡Ñºà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¢Í§ÃÐººÊÒÃÊ¹à·È μÃ. (POLIS)) ¼‹Ò¹à¤Ã×Íè §¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ
áÁ‹¢‹ÒÂ (Server) ¢Í§สํา¹Ñ¡§Ò¹ตําÃÇ¨áË‹§ªÒμÔ ä»ÂÑ§à¤Ã×èÍ§¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃáÁ‹¢‹ÒÂ (Server)
¢Í§¡ÃÁ¡ÒÃ¢¹Ê‹§·Ò§º¡áÅÐμÍº¡ÅÑºÁÒáºº·ÕÅÐÃÒÂ¡ÒÃ
ò) ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅãºÍ¹ØÞÒμ¢ÑºÃ¶ เปนระบบงานบริการสอบถามขอมูล
ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผูประจํารถ มีลักษณะการทํางานเชนเดียวกับขอ ๑)
ó) ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ·ÐàºÕÂ¹ÍÒÇØ¸»„¹ เปนระบบงานบันทึก/แกไข/สอบถาม
ขอมูลใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน ขอมูลการโอนยายทะเบียนอาวุธปน
ô) ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅãºÍ¹ØÞÒμ¾¡¾ÒÍÒÇØ¸»„¹ เปนระบบงานบริการบันทึก/
แกไข/สอบถามขอมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตพกพาอาวุธปน
õ) ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅºØ¤¤Å¼ÙŒ¡ÃÐทํา¼Ô´¡®ËÁÒÂ (ÃÇÁà´ç¡áÅÐàÂÒÇª¹)
เปนระบบการบันทึก/แกไข/สอบถามขอมูลประวัติผูกระทําผิดกฎหมาย ขอมูลแผนประทุษกรรม
และประวัติผูตองหา ขอมูลผลคดีผูตองหาและรายงานที่เกี่ยวของซึ่งกองทะเบียนประวัติจะเปน
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการ
ö) ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅÊ¶ÔμÔ¤´ÕÍÒªÞÒ¡ÃÃÁ เปนระบบที่นําขอมูลจากระบบ
ฐานขอมูลติดตามผลคดีมาจัดทําเปนรายงาน สถิติ เพื่อใหหนวยงานระดับบริหารใชในการวิเคราะห
วางแผนปฏิบัติการสําหรับการปองกันปราบปราม
÷) ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅÍØºμÑ àÔ ËμØ¨ÃÒ¨Ã เปนระบบการบันทึกขอมูล/แกไข/สอบถาม
ขอมูลรายละเอียดเกีย่ วกับคดีจราจรทัง้ ในสวนทีเ่ ปนอุบตั เิ หตุจราจรทางบก และไมเปนอุบตั เิ หตุจราจร
ทางบก ตั้งแตรับคดีจนถึงผลการตัดสินคดีจากชั้นศาล
ø) ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ·ÃÑ¾ÂËÒÂ เปนระบบการบันทึก/แกไข/สอบถามขอมูล
รถยนตหาย รถหายไดคืน รถหายเบื้องตน พิมพประกาศ ถอนประกาศรถหายรวมถึงทรัพยหาย ฯลฯ
ซึ่งกองทะเบียนประวัติจะเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ

๓๐
ù) ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅºØ¤¤Å¾ÅÑ´ËÅ§ เปนการเก็บขอมูลโดยกระบวนการทํางาน
เริม่ ตนสถานีตาํ รวจสงตําหนิรปู พรรณรายละเอียดพรอมภาพถายตามแบบแจงรูปพรรณบุคคลพลัดหลง
มายังกองทะเบียนประวัตอิ าชญากร เพือ่ จัดพิมพประกาศสืบหาบุคคลพลัดหลงและในกรณีทไี่ ดบคุ คล
พลัดหลงคืนใหสถานีตํารวจสงขอมูลมาบันทึกปรับปรุงขอมูลเพื่อพิมพประกาศถอนการสืบคนบุคคล
พลัดหลงตอไป
ñð) ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐ¡ÒÈÊ×º¨Ñº เปนระบบการบันทึก/แกไข/สอบถาม
ประกาศสืบจับ พิมพประกาศ ถอนประกาศ ซึง่ กองทะเบียนประวัตจิ ะเปนผูร บั ผิดชอบในการดําเนินการ
ññ) ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅºØ¤¤Å¾Œ¹â·É เปนระบบการบันทึก/แกไข/สอบถาม
ขอมูลประวัติอาชญากร/ที่อยู/ตําหนิรูปพรรณ/รูปถาย/ประวัติการตองโทษ/การพนโทษ ฯลฯ
ซึ่งกองทะเบียนประวัติจะเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ
ñò) ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅºØ¤¤Å¼ÙŒÁÕ¾ÄμÔ¡ÒÃ³ã¹·Ò§ÁÔªÍº (ºØ¤¤Å¹‹ÒÊ¹ã¨)
จัดเก็บขอมูลบุคคลที่ตองคอยสอดสองพฤติการณและติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลนั้นๆ
เพื่อใชในการสืบสวนสอบสวนคดี
¡ÅØ‹Á·Õè ò ÃÐººÊÒÃÊ¹à·Èà¾×èÍ¡ÒÃºÃÔËÒÃ (Management Information System :
MIS) ประกอบดวยระบบงานยอย ๔ ฐานขอมูล ไดแก
ñ) ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅà§Ô¹à´×Í¹ เปนระบบการบันทึก/แกไข/สอบถามขอมูลเงิน
เดือนขาราชการตํารวจ ขาราชการบํานาญ และลูกจาง ฯลฯ
ò) ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅกําÅÑ§¾Å เปนระบบการบันทึก/แกไข/สอบถามขอมูล
กําลังพลตํารวจ ประวัติ การแตงตั้ง โอนยาย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหนง ฯลฯ
ó) ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅá¼¹§Ò¹áÅÐ§º»ÃÐÁÒ³ เปนระบบการบันทึก/แกไข/
สอบถามขอมูลที่เกี่ยวของกับงบประมาณของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ทั้งการจัดตั้งและจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําป เพื่อประโยชนในการบริหารควบคุมและการกํากับดูแลงบประมาณ
รายจาย ตลอดจนติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณตามแผนงานโครงการของแตละ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ô) ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅÊ‹§กําÅÑ§บําÃØ§ เปนระบบการบันทึก/แกไข/สอบถามขอมูล
เกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ การเบิกจาย การบํารุงรักษาและคาใชจายในการซอม ฯลฯ
¡ÅØ‹Á·Õè ó ÃÐººÊÒÃÊ¹à·Èà¾×èÍ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ (Security Information System : SIS)
ประกอบดวยระบบงานยอย ๒ ฐานขอมูล ไดแก
ñ) ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ·ÐàºÕÂ¹¡ÅÒ§ÊÑ¹μÔºÒÅ เปนระบบการบันทึก/แกไข/
สอบถามขอมูลเรื่องราวและเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตและปจจุบัน ขอมูลประวัติบุคคลที่มีพฤติการณ
ประวัติกลุมบุคคล หรืออาชญากร ฯลฯ
ò) ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ¤¹ÃŒÒÂ¢ŒÒÁªÒμÔ เปนระบบการบันทึก/แกไข/สอบถาม
ขอมูลประวัติคนรายขามชาติ และรายละเอียดประวัติคนราย ซึ่งไดรับขอมูลจากตํารวจสากล
หรือหนวยงานตํารวจในตางประเทศ โดยจะเชื่อมโยงกับระบบเครือขายสืบสวนสอบสวน

๓๑
¡ÅØ‹Á·Õè ô ÃÐººÊÒÃÊ¹à·Èà¾×èÍ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÊÑ§¤Á (Social Service Information
System : SSIS) ประกอบดวยระบบงานยอย ๒ ฐานขอมูล ไดแก
ñ) ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ¨ÃÒ¨Ã เปนระบบการบันทึก/แกไข/สอบถามขอมูล
เพื่อควบคุมการรับ-เบิกจายใบสั่งใหกับหนวยปฏิบัติ รวมทั้งการยกเลิกใบสั่งที่เบิกไปแลว โดยสามารถ
ตรวจสอบยอดใบสั่งคงเหลือในคลังได
ò) ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ¹ÔμÔàÇª เปนระบบการบันทึก/แกไข ขอมูลตามแบบ
รายงานการตรวจพิสูจนศพของสถาบันนิติเวชวิทยา และสามารถสอบถามขอมูลคนตายไมทราบชื่อ
เมื่อมีญาติของผูตายมาติดตอขอดูศพ และสามารถพิมพรายงานการตรวจศพ เพื่อสงใหพนักงาน
สอบสวนเจาของคดีหรือบริษัทประกันชีวิตได
¡ÅØ‹Á·Õè õ ÃÐºº¢ŒÍÁÙÅÍ×è ¹à¾×è ÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹§Ò¹´Œ Ò¹»‡ Í§¡Ñ ¹»ÃÒº»ÃÒÁÍÒªÞÒ¡ÃÃÁ
(Service Crimes Information System : SCIS) ประกอบดวยระบบงานยอย ๒ ฐานขอมูล ไดแก
ñ) ÃÐºº¢ŒÍÁÙÅâ¤Ã§¢‹ÒÂ¡ÒÃÊ×ºÊÇ¹ÊÍºÊÇ¹¤´Õ เปนระบบสอบถามขอมูล
จากระบบงานตางๆ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เชน ระบบฐานขอมูลผูก ระทําผิดกฎหมาย ระบบสถิตคิ ดีอาชญากรรม
ระบบภาพถาย เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงและตอเนื่องกันเปนระบบที่ชวยใหเจาหนาที่สืบสวน
ปฏิบตั งิ านไดคลองตัวขึน้ เชน สอบถามขอมูลคดีอกุ ฉกรรจ คดีสะเทือนขวัญ คดีฉอ ฉล และคดีฆาตกรรม
ได นอกจากนีย้ งั สามารถใชในการวิเคราะหเหตุการณและความสัมพันธอยางตอเนือ่ งกับบุคคล องคการ
และแสดงผลลัพธตางๆ ทางจอภาพในแบบของขอความและรูปภาพๆ ได
ò) ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅÀÒ¾¶‹ÒÂ เปนระบบการบันทึก/แกไข/สอบถามขอมูล
บุคคลและเหตุการณทเี่ กีย่ วของกับอาชญากรรม เปนระบบฐานขอมูลเพือ่ สนับสนุนระบบฐานขอมูลอืน่
ในลักษณะการเชือ่ มโยงขอมูลกัน เชน ระบบ บุคคลผูก ระทําผิดกฎหมาย ระบบทรัพยหาย ระบบบุคคล
พลัดหลง ระบบประกาศสืบจับ บุคคลพนโทษ ฯลฯ เปนตน โดยการนําเขาขอมูลในรูปแบบภาพถาย
ตองใชอุปกรณสแกนเนอรและกลองถายรูปซึ่งกองทะเบียนประวัติจะเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ
¡ÅØ‹Á·Õè ö ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈÊ¶Ò¹ÕμíÒÃÇ¨ (Police Station Information System :
PSIS) ประกอบดวยระบบงานยอย ๔ ฐานขอมูล ไดแก
ñ) ÃÐºº§Ò¹ºÃÔËÒÃÀÒÂã¹Ê¶Ò¹ÕตําÃÇ¨ (Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Â‹ÍÂ) เปนระบบ
รวบรวมขอมูลการบริหารงานในสถานีตาํ รวจ เชน ประวัตบิ คุ ลากรในสถานีตาํ รวจ ขอมูลการเงิน ขอมูล
สงกําลังบํารุง ฯลฯ เชน การจัดตารางเวลาในการปฏิบัติหนาที่ การควบคุมการใชจายงบประมาณ
การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ และสื่ออุปกรณ ฯลฯ
ò) ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅμÔ´μÒÁ¼Å¤´Õ เปนระบบทีเ่ ก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับคดีอาญา คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ ตั้งแตรับคดีจนถึงผลการดําเนินคดีจากชั้นศาล
เชื่อมโยงขอมูลจากระบบสถิติคดีอาชญากรรม เชน คนหาขอมูลเลขคดี หนวยงาน เพื่อนํามาบันทึก
ผลของคดีนั้นๆ ไวใชในการติดตามความคืบหนาของผลคดีที่ยังไมสิ้นสุด นอกจากนี้ยังเชื่อมโยง

๓๒
ขอมูลกับระบบฐานขอมูลอุบัติเหตุจราจร หมายจับ ทรัพยหาย คนหายพลัดหลง (กรณีถูกลักพาตัว
เรียกคาไถ) นิติเวช เครือขายสืบสวนประวัติผูกระทําผิด
ó) ÃÐºº§Ò¹¢ŒÍÁÙÅ¨ÃÒ¨Ã เปนระบบการบันทึก/แกไข/สอบถามขอมูล
การออกใบสั่ง (สีเหลือง) การบันทึกคะแนน และการชําระคาปรับ
ô) ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ»‡Í§¡Ñ¹»ÃÒº»ÃÒÁÍÒªÞÒ¡ÃÃÁ จัดเก็บขอมูลบุคคล
และสถานที่ตามประเภทกลุมขอมูลตางๆ เพื่อใชในการสืบสวนและการปองกันปราบปราม
ชื่อโครงการพัฒนาศูนยขอมูลขอสนเทศ (Police Information System : POLIS)
มีการใชงานในหลากหลายชื่อ เชน ระบบ POLIS, ระบบสารสนเทศหลัก ตร. (โครงการ POLIS),
ระบบสารสนเทศ ตร. (POLIS) ซึ่งในปจจุบันสํานักงานตํารวจแหงชาติก็ยังไมไดมีชื่อที่ระบุชัดเจน
เปนลายลักษณอักษรเพียงแตใชกันทั่วไปในหนังสือราชการวา “ระบบสารสนเทศ ตร. (POLIS)”
และใชอยางไมเปนทางการวา “ระบบ POLIS”
ระบบงานที่พัฒนาขึ้นนั้นมีลักษณะการทํางานแบบ Client/Server หมายถึง การทํางาน
แบบบันทึกขอมูลที่เครื่องลูกขาย (Client) แลวสงขอมูลใหเครื่องแมขาย (Server) ภายหลังตามที่ได
กําหนดไว เชน ภายในเวลาเที่ยงคืน หรือ ๑ วัน ซึ่งทําใหไดขอมูลไมทันสมัย
ในป ๒๕๔๘ สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไดปรับเปลี่ยนโครงสรางการทํางานของ
ระบบเปนแบบ Web Application เพื่อใหไดขอมูลแบบทันที (Real Time) ซึ่งการทํางานแบบ
Web Application นี้หมายถึง การบันทึกขอมูลจากเครื่องลูกขาย (Client) และขอมูลจะไปแสดงผล
ที่เครื่องแมขายทันที (Server) ขอมูลที่ไดจะมีความทันสมัยมากขึ้น โดยเลือกระบบงานจํานวน
๑๓ ระบบมาดําเนินการ
ในป ๒๕๕๓ สํานักงานตํารวจแหงชาติไดเปลี่ยนระบบงานในระบบสารสนเทศ
ตร. (POLIS) ใหมเพือ่ สือ่ ความหมายทีง่ า ยตอการเลือกใชงานและใหตรงกับความตองการมากขึน้ ดังนี้
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ชื่อเดิม
ระบบงานกําลังพล
ระบบพัสดุ ตร.
ระบบติดตามผลคดี
ระบบสถิติคดีอาชญากรรม
ระบบฐานขอมูลผูมีพฤติการณในทางมิชอบ

ชื่อใหม
ระบบกําลังพล
ระบบพัสดุ
ระบบคดีอาญา
ระบบสถิติคดีอาญา
ระบบผูมีพฤติการณในทางมิชอบ

ระบบฐานขอมูลปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ระบบขอมูลปองกันและปราบปราม
อาชญากรรม
ระบบโครงขาย
ระบบสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
ระบบฐานขอมูลอุบัติเหตุจราจร
ระบบคดีจราจร
ระบบฐานขอมูลจราจร
ระบบควบคุมใบสั่งจราจร

๓๓
ลําดับ
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ชื่อเดิม
ระบบงานจราจร
ระบบสอบถามขอมูลทะเบียนราษฎร
ระบบสอบถามขอมูลทะเบียนยานพาหนะ
ระบบสอบถามใบอนุญาตขับรถ

ชื่อใหม
ระบบบันทึกใบสั่งจราจร
ระบบทะเบียนราษฎร
ระบบทะเบียนยานพาหนะ
ระบบใบอนุญาตขับรถ

ตารางที่ ๑ แสดงการเปลี่ยนชื่อระบบงานในระบบสารสนเทศ ตร. (POLIS)
ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เปนตนมา สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีหนังสือสั่งการ๑
ใหทุกหนวยงานนําระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) มาใชในการบริหารจัดการขอมูลดาน
การสอบสวน สืบสวนและปองกันปราบปรามทําใหระบบสารสนเทศ ตร. จะคงเหลือการบันทึกขอมูล
เพียง ๕ ระบบ ประกอบดวยระบบกําลังพล ระบบพัสดุ ระบบบันทึกใบสั่งจราจร ระบบควบคุม
ใบสั่งจราจร (อยูระหวางการพัฒนาไปเปนระบบ PTM) และระบบสารสนเทศอาชญากรรม (CIS)
ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร
แหลงคนควาเพิ่มเติม : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ศทก.สทส.)
ò.ñ.ò ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈÊ¶Ò¹ÕตําÃÇ¨ (Criminal Record and Information
Management Enterprise System : CRIMES)
CRIMES คือ ระบบสารสนเทศที่รวบรวมขอมูลการรับแจง ขอมูลเกี่ยวกับคดี
เพือ่ เปนเครือ่ งมือชวยในการสืบสวน สอบสวน ปองกันปราบปรามอาชญากรรม อันเปนระบบทีอ่ าํ นวย
ความสะดวกใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน โดยเปนจุดศูนยกลางสูการเชื่อมตอไปยังฐานขอมูลของ
หนวยงานตางๆ ทั้งในสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยงานภายนอก นอกจากนั้นยังเปนระบบ
ที่รองรับการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งถือวาระบบนี้ชวยให
ประชาชนที่มาติดตอสถานีตํารวจ ไดรับการอํานวยความสะดวกและความยุติธรรมไดอยางโปรงใส
และรวดเร็ว ซึ่งจะไดกลาวโดยละเอียดในบทที่ ๓ ตอไป
ò.ñ.ó ÃÐºº»ÃÐªØÁÇÕ´·Ô ÈÑ ¹·Ò§ä¡Å สํา¹Ñ¡§Ò¹ตําÃÇ¨áË‹§ªÒμÔ (Video Conference
System)
ระบบประชุมวีดิทัศนทางไกล สํานักงานตํารวจแหงชาติ (Video Conference
System) คือ การนําเทคโนโลยีตางๆ มาใชสําหรับการประชุมที่ผูเขารวมประชุมอยูคนละสถานที่
โดยไมจํากัดระยะทาง สามารถประชุมรวมกันและมีปฏิสัมพันธโตตอบกันได สามารถสงทั้งภาพ
และเสียงไปยังสถานที่ตางๆ ได ปจจุบันหนวยงานตางๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีการติดตั้ง
ใชงานระบบ ระบบประชุมวีดทิ ศั นทางไกล แบบฮารดแวรหลายหนวยงาน เชน ศูนยปฏิบตั กิ ารสํานักงาน
๑

หนังสือ ตร.ที่ ๐๐๓๓.๔๑/๓๒๕๙ ลงวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๕๙

๓๔
ตํารวจแหงชาติ ศูนยปฏิบัติการกองบัญชาการตํารวจนครบาล ศูนยปฏิบัติการตํารวจภูธรภาค ๑-๙
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง โรงเรียนนายรอยตํารวจ
กองบัญชาการศึกษา และตํารวจภูธรจังหวัดหลายๆ แหง
ทัง้ นี้ กองบังคับการตํารวจสือ่ สารยังไดจดั หาโปรแกรมหรือซอฟตแวรในการประชุม
วีดิทัศนทางไกลใหหนวยงานตางๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติทั่วประเทศ เชน สถานีตํารวจ
ใหดาวนโหลดเพื่อใชในการเฝาฟงการประชุมของผูบังคับบัญชาในสังกัดได
ปจจุบันระบบประชุมวีดิทัศนทางไกล สํานักงานตํารวจแหงชาติมีระบบแมขาย
ที่ทําใหสามารถทําการประชุมไดแบบหลายหนวยพรอมๆ กัน เรียกวา MCU (Multipoint Control
Unit) ซึง่ ติดตัง้ อยูท กี่ องบังคับการตํารวจสือ่ สาร สามารถรองรับการประชุมพรอมกันจํานวน ๑๒๐ แหง
โดยจัดแบงจํานวนหองประชุมไดตามความเหมาะสม ซึ่งระบบการประชุม Video Conference
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยกองตํารวจสื่อสารไดจัดทําระบบใหสามารถทําการประชุม
ไดหลากหลายเสนทางการสื่อสาร เชน VPN, Internet เปนตน ซึ่งจะทําใหหนวยงานตางๆ
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติสามารถทําการประชุมไดตอ เนือ่ ง รวมทัง้ ยังสามารถใชงานระบบโทรศัพท
เขารวมการประชุมในลักษณะของ Voice Conference ไดอกี ทางหนึง่ ดวย ทัง้ นีห้ ากเครือขายหลักมีปญ
 หา
ก็สามารถใชเครือขายสํารองในการประชุมไดอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ปจจุบันยังสามารถรองรับระบบ
การประชุมทางไกลผานทางเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ ๓จี, ๔จี ไดอีกดวย

ภาพที่ ๑๕ แสดงภาพการเชื่อมโยงระบบ Video Conference System
แหลงคนควาเพิ่มเติม : กองบังคับการตํารวจสื่อสาร สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (สส.สทส.)

๓๕
ò.ñ.ô ÈÙ¹ÂÃÑºá¨Œ§àËμØ©Ø¡à©Ô¹ ñùñ
ศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ หรือ “ระบบ ๑๙๑”หรือ “Call Center ๑๙๑”
เกิดขึ้นในกรมตํารวจประมาณป ๒๕๒๐ ในขณะนั้นใชผูรับโทรศัพทเพียง ๒๐ คูสาย งาน ๑๙๑
อยูในกองกํากับการศูนยรวมขาวของกองบัญชาการตํารวจนครบาล ตอมาในป ๒๕๒๓ กองตํารวจ
สื่อสารไดเขียนโครงการของบจากประเทศญี่ปุน ในป ๒๕๓๒ ประเทศญี่ปุนไดใหงบมาพัฒนาศูนย
๑๙๑ ประมาณ ๒๐๐ ลานบาท ตอมาในป ๒๕๓๕ กรมตํารวจ ไดนําเทคโนโลยี C๓I มาใชในระบบ
ของศูนย ๑๙๑ กองบัญชาการตํารวจนครบาลใชงบประมาณ ๒๕๐ ลานบาท ดําเนินการพัฒนาระบบ
ของศูนย ๑๙๑ ในป ๒๕๓๙-๒๕๔๔ คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อ ๑ เม.ย. ๒๕๔๖ ไดมีมติ
เห็นชอบใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่บริการประชาชนไปพิจารณาความเหมาะสม
และเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยบริการประชาชนขึ้นในหนวยงาน ในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
จึงไดกาํ หนดแนวทางการพัฒนาศูนยบริการประชาชน (Call Center) โดยการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
และการสือ่ สาร โทรศัพทสายดวน ๑๙๑ เรียกวา “ศูนยรบั แจงเหตุฉกุ เฉิน ๑๙๑” ของตํารวจภูธรจังหวัด
ในแตละจังหวัดเพียงแหงเดียว
ในป ๒๕๔๙ ตร. ให กองวิจัยและพัฒนา จางคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริการรับแจงเหตุ (CALL CENTER) โดยศึกษา
เปรียบเทียบกับตางประเทศซึ่งไดสรุปขอเสนอแนะให ตร.ดังนี้
- à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐÊÑ¹é ใหปรับจากระบบกระจายศูนยเปนระบบรวมศูนยรบั แจงเหตุ
ที่ ภ.จว. เพียงที่เดียว
- à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ¡ÅÒ§ ใหนาํ เทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับปรุงใชกบั ศูนยรบั แจงเหตุ
- à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐÂÒÇ ผลักดันรางกฎหมายของศูนยรับแจงเหตุ
ด ว ยเหตุ นี้ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ จึ ง ได กํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น งาน
โดยใหพัฒนาศูนยรับแจงเหตุที่ใชโทรศัพท เลขหมายพิเศษ ๑๙๑ ซึ่งหนวยตํารวจหลายหนวย
ใชงานอยูแลวใหเปนศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ของ ภ.จว. เพียงที่เดียว ซึ่ง ตร. ไดรับงบประมาณ
โครงการจัดตั้งศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ใหกับ ตํารวจภูธรจังหวัดตางๆ จํานวนทั้งสิ้น ๗ ระยะ
ตั้งแตป ๒๕๕๑-๒๕๕๗

๓๖
ÍØ»¡Ã³·ÕèãªŒ§Ò¹ã¹ÈÙ¹ÂÃÑºá¨Œ§àËμØ ñùñ

ภาพที่ ๑๖ แสดงอุปกรณที่ใชในศูนยรับแจงเหตุ ๑๙๑

ภาพที่ ๑๗ แสดงการเชื่อมโยงอุปกรณในศูนยรับแจงเหตุ ๑๙๑

๓๗
ขั้นตอนการทํางานของศูนยรับแจงเหตุ ๑๙๑

ภาพที่ ๑๘ แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนยรับแจงเหตุ ๑๙๑
¡ÒÃ¨Ñ´¡íÒÅÑ§¾Å»ÃÐ¨íÒÈÙ¹ÂÃÑºá¨Œ§àËμØ ñùñ ¡ÅØ‹Á·Õè ñ ¡ÅØ‹Á¢¹Ò´ãËÞ‹
â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÈÙ¹ÂÃÑºá¨Œ§àËμØ ñùñ
¡ÅØ‹Á·Õè ñ ¡ÅØ‹Á¢¹Ò´ãËÞ‹ÁÒ¡
ผบก.
รอง ผบก.
ผกก.สส.
สว.
รอง สว.

ทําหนาที่ผูอํานวยการศูนยฯ
ทําหนาที่รองผูอํานวยการศูนยฯ
ทําหนาที่ผูชวยผูอํานวยการศูนยฯ
ทําหนาที่หัวหนาศูนยฯ
ทําหนาที่รองหัวหนาศูนยฯ

- รอง สว.ทําหนาที่รอยเวรรับแจงเหตุ ๑ นาย
- ผบ.หมู - รอง สว.ทําหนาที่วทิ ยุ ๑ นาย
- ผบ.หมู - รอง สว.ทําหนาที่รับแจงเหตุ ๒ นาย
- ผบ.หมู - รอง สว.ทําหนาที่สนับสนุนปฏิบัติ ๑ นาย
- บุคลากรภายนอก (OUT SOURCE) ทําหนาทีร่ บั แจงเหตุจาํ นวน ๓ นาย
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ ò ¨Ñ§ËÇÑ´ ´Ñ§¹Õé
- จว.เชียงใหม, จว.ชลบุรี

จัดผลัดๆ ละ จํานวน ๘ นาย วันละ ๓ ผลัดๆ
พั
ÊÃØ» จํานวนเจาหนาที่ที่ตองใชทั้งหมดในแตละจังหวัด จํานวน ๓๔ นาย แยกเปน ก ๑ ผลัด รวม ๔ ผลัด รวมใชกําลัง ๓๒ นาย
- สว.
จํานวน ๑ นาย - รอง สว.
จํานวน ๕ นาย
- ผบ.หมู-รอง สว. จํานวน ๑๖ นาย - บุคคลภายนอก (Outsource) จํานวน ๑๒ นาย

ภาพที่ ๑๙ แสดงโครงสรางการปฏิบัติงานของศูนยรับแจงเหตุ ๑๙๑ กลุมที่ ๑ กลุมขนาดใหญ

๓๘
¡ÒÃ¨Ñ´¡íÒÅÑ§¾Å»ÃÐ¨íÒÈÙ¹ÂÃÑºá¨Œ§àËμØ ñùñ ¡ÅØ‹Á·Õè ò ¡ÅØ‹Á¢¹Ò´ãËÞ‹
â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÈÙ¹ÂÃÑºá¨Œ§àËμØ ñùñ
¡ÅØ‹Á·Õè ò ¡ÅØ‹Á¢¹Ò´ãËÞ‹
ผบก.
ทําหนาที่ผูอํานวยการศูนยฯ
ทําหนาที่รองผูอํานวยการศูนยฯ
รอง ผบก.
ทําหนาที่ผูชวยผูอํานวยการศูนยฯ
ผกก.สส.
ทําหนาที่หัวหนาศูนยฯ
สว.
ทําหนาที่รองหัวหนาศูนยฯ
รอง สว.
- รอง สว.ทําหนาที่รอยเวรรับแจงเหตุ ๑ นาย
- ผบ.หมู - รอง สว.ทําหนาที่วิทยุ ๑ นาย
- ผบ.หมู - รอง สว.ทําหนาที่รับแจงเหตุ ๒ นาย
- ผบ.หมู - รอง สว.ทําหนาที่สนับสนุนปฏิบัติ ๑ นาย
- บุคลากรภายนอก (OUT SOURCE) ทําหนาทีร่ บั แจงเหตุจาํ นวน ๒ นาย
»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ ñð ¨Ñ§ËÇÑ´ ´Ñ§¹Õé
- จว.นครราชสีมา, จว.นครศรีธรรมราช, จว.ขอนแกน, จว.สงขลา
จว.สุราษฎรธานี, จว.อุบลราชธานี, จว.นครปฐม, จว.เชียงราย, จว.รอยเอ็ด
และ จว.กาญจนบุรี

จัดผลัดๆ ละ จํานวน ๘ นาย วันละ ๓ ผลัดๆ
พัก ๑ ผลัด รวม ๔ ผลัด รวมใชกําลัง ๓๒ นาย

ÊÃØ» จํานวนเจาหนาที่ที่ตองใชทั้งหมดในแตละจังหวัด จํานวน ๓๐ นาย แยกเปน
- สว.
จํานวน ๑ นาย - รอง สว.
จํานวน ๕ นาย
- ผบ.หมู-รอง สว. จํานวน ๑๖ นาย - บุคคลภายนอก (Outsource) จํานวน ๘ นาย

ภาพที่ ๒๐ แสดงโครงสรางการปฏิบัติงานของศูนยรับแจงเหตุ ๑๙๑ กลุมที่ ๒ กลุมขนาดใหญ
¡ÒÃ¨Ñ´¡íÒÅÑ§¾Å»ÃÐ¨íÒÈÙ¹ÂÃÑºá¨Œ§àËμØ ñùñ ¡ÅØ‹Á·Õè ó ¡ÅØ‹Á¢¹Ò´¡ÅÒ§
â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÈÙ¹ÂÃÑºá¨Œ§àËμØ ñùñ
¡ÅØ‹Á·Õè ó ¡ÅØ‹Á¢¹Ò´¡ÅÒ§
ผบก.
รอง ผบก.
ผกก.สส.
สว.
รอง สว.

ทําหนาที่ผูอํานวยการศูนยฯ
ทําหนาที่รองผูอํานวยการศูนยฯ
ทําหนาที่ผูชวยผูอํานวยการศูนยฯ
ทําหนาที่หัวหนาศูนยฯ
ทําหนาที่รองหัวหนาศูนยฯ

»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ ò÷ ¨Ñ§ËÇÑ´ ´Ñ§¹Õé
- จว.ศรีสะเกษ, จว.พิษณุโลก, จว.บุรีรัมย, - รอง สว.ทําหนาที่รอยเวรรับแจงเหตุ ๑ นาย
จว.พระนครศรีอยุธยา, จว.ภูเก็ต, จว.ราชบุรี
จว.ลําปาง, จว.กาฬสินธุ, จว.สุพรรณบุรี, - ผบ.หมู - รอง สว.ทําหนาที่วิทยุ ๑ นาย
จว.ระยอง, จว.นครสวรรค, จว.สมุทรสาคร, - ผบ.หมู - รอง สว.ทําหนาที่รับแจงเหตุ ๑ นาย
จว.สมุทรปราการ, จว.ปทุมธานี, จว.ตาก, - ผบ.หมู - รอง สว.ทําหนาที่สนับสนุนปฏิบัติ ๑ นาย
จว.สุ ริ น ทร , จว.ชั ย ภู มิ , จว.สกลนคร, - บุคลากรภายนอก (OUT SOURCE) ทําหนาทีร่ บั แจงเหตุจาํ นวน ๒ นาย
จว.หนองคาย, จว.นนทบุรี, จว.อุดรธานี,
จว.ประจวบคีรขี นั ธ, จว.ลพบุร,ี จว.ฉะเชิงเทรา,
จว.ปราจีนบุรี, จว.เพชรบุรี และ จว.ชุมพร
จัดผลัดๆ ละ จํานวน ๖ นาย วันละ ๓ ผลัดๆ
พัก ๑ ผลัด รวม ๔ ผลัด รวมใชกําลัง ๓๒ นาย
ÊÃØ» จํานวนเจาหนาที่ที่ตองใชทั้งหมดในแตละจังหวัด จํานวน ๒๖ นาย แยกเปน
- สว.
จํานวน ๑ นาย - รอง สว.
จํานวน ๕ นาย
- ผบ.หมู-รอง สว. จํานวน ๑๒ นาย - บุคคลภายนอก (Outsource) จํานวน ๘ นาย

ภาพที่ ๒๑ แสดงโครงสรางการปฏิบัติงานของศูนยรับแจงเหตุ ๑๙๑ กลุมที่ ๓ กลุมขนาดกลาง

๓๙
¡ÒÃ¨Ñ´¡íÒÅÑ§¾Å»ÃÐ¨íÒÈÙ¹ÂÃÑºá¨Œ§àËμØ ñùñ ¡ÅØ‹Á·Õè ô ¡ÅØ‹Á¢¹Ò´àÅç¡
â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÈÙ¹ÂÃÑºá¨Œ§àËμØ ñùñ
¡ÅØ‹Á·Õè ô ¡ÅØ‹Á¢¹Ò´¡ÅÒ§
ผบก.
รอง ผบก.
ผกก.สส.
สว.
รอง สว.

ทําหนาที่ผูอํานวยการศูนยฯ
ทําหนาที่รองผูอํานวยการศูนยฯ
ทําหนาที่ผูชวยผูอํานวยการศูนยฯ
ทําหนาที่หัวหนาศูนยฯ
ทําหนาที่รองหัวหนาศูนยฯ

»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ ò÷ ¨Ñ§ËÇÑ´ ´Ñ§¹Õé
- จว.ศรีสะเกษ, จว.พิษณุโลก, จว.บุรีรัมย, - รอง สว.ทําหนาที่รอยเวรรับแจงเหตุ ๑ นาย
จว.พระนครศรีอยุธยา, จว.ภูเก็ต, จว.ราชบุรี
จว.ลําปาง, จว.กาฬสินธุ, จว.สุพรรณบุรี, - ผบ.หมู - รอง สว.ทําหนาที่วิทยุ ๑ นาย
จว.ระยอง, จว.นครสวรรค, จว.สมุทรสาคร, - ผบ.หมู - รอง สว.ทําหนาที่รับแจงเหตุ ๑ นาย
จว.สมุทรปราการ, จว.ปทุมธานี, จว.ตาก, - ผบ.หมู - รอง สว.ทําหนาที่สนับสนุนปฏิบัติ ๑ นาย
จว.สุ ริ น ทร , จว.ชั ย ภู มิ , จว.สกลนคร, - บุคลากรภายนอก (OUT SOURCE) ทําหนาทีร่ บั แจงเหตุจาํ นวน ๒ นาย
จว.หนองคาย, จว.นนทบุรี, จว.อุดรธานี,
จ ว . ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ  , จ ว . ล พ บุ รี ,
จว.ฉะเชิงเทรา, จว.ปราจีนบุรี, จว.เพชรบุรี
จัดผลัดๆ ละ จํานวน ๖ นาย วันละ ๓ ผลัดๆ
และ จว.ชุมพร
พัก ๑ ผลัด รวม ๔ ผลัด รวมใชกําลัง ๒๔ นาย
ÊÃØ» จํานวนเจาหนาที่ที่ตองใชทั้งหมดในแตละจังหวัด จํานวน ๒๖ นาย แยกเปน
- สว.
จํานวน ๑ นาย - รอง สว.
จํานวน ๕ นาย
- ผบ.หมู-รอง สว. จํานวน ๑๒ นาย - บุคคลภายนอก (Outsource) จํานวน ๘ นาย

ภาพที่ ๒๒ แสดงโครงสรางการปฏิบัติงานของศูนยรับแจงเหตุ ๑๙๑ กลุมที่ ๔ กลุมขนาดเล็ก

¢ŒÍ´Õ¢Í§ËÁÒÂàÅ¢©Ø¡à©Ô¹ ñùñ สํา¹Ñ¡§Ò¹ตําÃÇ¨áË‹§ªÒμÔ
ทั่วประเทศ

๑. หมายเลข ๑๙๑ เปนหมายเลขที่มีการใชงานมานาน ประชาชนจดจําไดงาย
๒. ปจจุบันมีศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ จํานวน ๗๗ แหง ครอบคลุมทุกจังหวัด

๓. ศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ มีอุปกรณและระบบที่พรอมสําหรับการใชงาน
และรองรับการพัฒนาตอในอนาคต
๔. เจาหนาที่ตํารวจมีความพรอม และมีประสบการณความชํานาญในการรับแจง
เหตุฉุกเฉิน
๕. ปจจุบันการรับแจงเหตุฉุกเฉินของประชาชน จะเกี่ยวของกับงานในหนาที่ของ
เจาหนาที่ตํารวจอยูแลว

»˜ÞËÒÍØ»ÊÃÃ¤¢Í§ÈÙ¹ÂÃÑºá¨Œ§àËμØ©Ø¡à©Ô¹ ñùñ

๑. ปญหาเรื่องการโทรกอกวน โทรแกลง
๑.๑ มี ป  ญ หาเรื่ อ งการโทรก อ กวนเป น จํ า นวนมาก บางครั้ ง อาจมากถึ ง
๖๐-๗๐ เปอรเซ็นต เปนเหตุใหประสิทธิภาพการรับแจงเหตุลดลง เจาหนาที่รับแจงเหตุมีความเครียด
ทําใหเสียบุคลากรจํานวนมากในการรับแจงเหตุ และผูแ จงเหตุทมี่ เี หตุดว นจริงๆ ไมสามารถโทรเขามาได
เนื่องจากติดสายกอกวน

๔๐
๑.๒ มีการโทรแกลง ทําใหเจาหนาที่ปฏิบัติการไประงับเหตุที่ไมไดเกิดจริง ทําให
เจาหนาที่เสียเวลาในการปฏิบัติงาน
๒. ปญหาเครือขายโทรศัพท
๒.๑ การจั ด โครงข า ยของผู  ใ ห บ ริ ก ารโทรศั พ ท พื้ น ฐานและโทรศั พ ท มื อ ถื อ
ในแตละรายไมสอดคลองกับการแบงเขตรับผิดชอบของตํารวจ
๒.๒ มื อ ถื อ บางยี่ ห  อ นั้ น ได ตั้ ง ค า ให เ ครื่ อ งโทรศั พ ท ส ามารถโทรฉุ ก เฉิ น ได
เมื่อโทรแลวจะไปติดที่ศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑
๒.๓ ในระบบแผนที่ยังไมสามารถแสดงจุดของผูโทรศัพทมาแจงเหตุผานเครือขาย
โทรศัพทมือถือได
๓. ปญหาดานกฎหมาย
๓.๑ ในปจจุบนั นัน้ ยังไมมี พ.ร.บ.หมายเลขโทรศัพทฉกุ เฉินแหงชาติ เพือ่ แกไขปญหา
ตางๆ เหมือนกับหนวยงานอื่น เชน พ.ร.บ.การแพทยฉุกเฉิน เปนตน
๓.๒ ไมมีกฎหมายและบทลงโทษกับผูที่ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
หรือผูที่โทรศัพทเขามากอกวน และโทรแกลง ซึ่งจะทําไดก็ตอเมื่อมี พ.ร.บ.หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน
แหงชาติ
๓.๓ ไมมีกฎหมายรองรับเพื่อใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
ตองสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน การจัดทําระบบเครือขายเชื่อมโยงในการสื่อสาร
การงดเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชบริการที่เกี่ยวของกับการบริการหมายเลขฉุกเฉิน
เปนตน ซึ่งจะทําไดก็ตอเมื่อมี พ.ร.บ.หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินแหงชาติ
แหลงคนควาเพิ่มเติม : กองบังคับการตํารวจสื่อสาร สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (สส.สทส.)
ò.ñ.õ ÃÐºººÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃãºÊÑè§ÍÍ¹äÅ¹ (Police Ticket Management : PTM)
สํานักงานตํารวจแหงชาติมีนโยบายที่จะเพิ่มชองทางในการใหบริการชําระ
คาปรับคดีจราจรแกประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวก ลดความขัดแยงระหวางเจาหนาที่ตํารวจ
กับประชาชน จึงมีการออกคําสัง่ คณะทํางานพิจารณาการออกระเบียบ ขอกําหนด หลักเกณฑ ขอตกลง
และวิธีการเกี่ยวกับการชําระคาปรับโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น
โดยผานธนาคารหรือหนวยบริการรับชําระเงินโดยมีผูบัญชาการสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เปนคณะทํางาน เนื่องจาก
๑) ระบบ PTM มีการใชงานระบบเครือขายของ ตร. เชื่อมโยงระบบระหวาง
ธนาคารกรุงไทย ไปยังหนวยตางๆ ของ ตร.
๒) มีการใช Username áÅÐ Password และการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูล
ระบบจากระบบ POLIS

๔๑
๓) มีการเรียกใช Web Service สําหรับตรวจสอบขอมูลใบอนุญาตขับขี่
และทะเบียนยานพาหนะผานระบบ POLIS
๔) มีการโอนขอมูลการออกใบสั่ง และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของจาก PTM
สูระบบ POLIS
จากนัน้ สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมกี ารลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)
กับบริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) พัฒนาระบบ PTM โดยธนาคารกรุงไทยเปนผูพัฒนา
โปรแกรม จัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอรแมขา ย จัดหาชองทางการรับชําระเงินคาปรับใหกบั สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ โดยแบงการพัฒนาเปน ๓ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ การออกใบสั่งจากกลอง
ระยะที่ ๒ การออกใบสั่งเลม
ระยะที่ ๓ พัฒนา Application สําหรับออกใบสั่งผานอุปกรณพกพา

ภาพที่ ๒๓ แสดงการเชื่อมโยงการทํางานระหวางระบบ PTM กับ ระบบ POLIS
ประโยชนที่ไดรับจากระบบ PTM
๑. ลดขั้นตอนการออกใบสั่งและการบันทึกขอมูลใบสั่งจราจร
๑.๑ สามารถนําภาพการกระทําผิดใสในระบบได
๑.๒ สามารถตรวจสอบขอมูลผูครอบครองรถจากระบบได
๑.๓ สามารถพิมพใบสั่งออกจากระบบได

๔๒
๒. ประชาชนมีความสะดวกในการชําระคาใบสั่งจราจร
๒.๑ สามารถชําระเงินคาปรับทางธนาคารได เชน เคานเตอรธนาคาร, ATM
Internet/Mobile Banking เปนตน
๒.๒ ลดระยะเวลาและคาใชจาย โดยมีคาธรรมเนียมไมเกิน ๒๐ บาทตอใบสั่ง
๓. สามารถตรวจสอบสถานะใบสั่งและขอมูลการชําระคาปรับผานระบบได
๔. สงขอมูลผูคางชําระคาใบสั่งจราจรผานระบบไปยังกรมการขนสงทางบกเพื่อระงับ
การออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําป
๕. สามารถตรวจสอบไดวาใบสั่งที่ออกนั้น เปนใบสั่งที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม
และมีการชําระเงินผานทางชองทางใด
แหลงคนควาเพิ่มเติม : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ศทก.สทส.)

ò.ò ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈÍ×è¹·ÕèãªŒã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒÂã¹สํา¹Ñ¡§Ò¹ตําÃÇ¨áË‹§ªÒμÔ

ò.ò.ñ ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹μÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§ (Personal Identification and
Blacklist Immigration Control System : PIBICS)
เป น ระบบสารสนเทศที่ ท างสํ า นั ก งานตรวจคนเข า เมื อ ง พั ฒ นาขึ้ น โดยมี
บริษทั คอนโทรล ดาตา (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษทั คูส ญ
ั ญา เพือ่ รวบรวมขอมูลประวัตกิ ารเดินทาง
เข า –ออกราชอาณาจั ก รไทย สามารถเชื่ อ มโยงข อ มู ล ต า งๆ ได เช น ข อ มู ล การขออยู  ต  อ
การตรวจสอบบัญชีเฝาดู การตรวจสอบเปรียบเทียบกับภาพบุคคลกับผูที่มีแบล็กลิสต และใบหนาคน
ที่เคยเขามาในราชอาณาจักร หรือรูปที่อยูในพาสสปอรต รวมทั้งประวัติที่เคยเขามาในอดีต
เพื่อปองกันการสวมรอย ปองกันการปลอมพาสปอรตซึ่งดานตางๆ ของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
มีอยูทั่วราชอาณาจักร สามารถเชื่อมโยงขอมูลถึงกันได ระบบโครงขายสวนตัวเสมือน (Virtual
Private Network : VPN) ทําใหขอ มูลมีความทันสมัยและทันตอเหตุการณ การดําเนินการนีอ้ ยูภ ายใน
กํากับดูแลของÈÙ¹Âà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È สํา¹Ñ¡§Ò¹μÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§ (È·Ê.μÁ.) ทําหนาที่เปน
“áÍ´ÁÔ¹” หรือผูด แู ลระบบ มีหนาทีค่ อยควบคุมและออกแบบระบบใหมปี ระสิทธิภาพ ระบบ PIBICS
จะชวยในการบูรณาการขอมูล ถือวาเปนกระดูกสันหลังเปนคลังขอมูลของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
ทั้งนี้ ขอมูลเปรียบเสมือนอาวุธการจะรบกันในยุคของฐานขอมูล (Knowledge Base) จําเปนตอง
มีขอมูลในปริมาณที่มากและทันสมัยถึงจะรบชนะ ซึ่งการบริหารงานแบบใชขอมูลเปนการเสริม
การทํางานใหกบั ทีมสอบสวนของ สตม.ดวย ระบบฐานขอมูลในระบบ PIBICS ทัง้ หมด ๒๕ ฐานขอมูล
ดังนี้

๔๓
ÀÒ¾ÃÇÁÃÐºº§Ò¹ÊÒÃÊ¹à·ÈÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹μÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§
ÃÐººã¹¡ÅØ‹Á§Ò¹μÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§
• ระบบการเดินทางเขา-ออกราชอาณาจักร
• ระบบหนังสือเดินทางไทย
• ระบบการจัดเก็บบัตรเดินทางเขา-ออกราชอาณาจักร ตม.๖
• ระบบตรวจผูโดยสารผานลํา
• ระบบการตรวจลูกเรือ
• Visa On Arrival
ÃÐººã¹¡ÅØ‹Á§Ò¹¤Çº¤ØÁ (ºÃÔ¡ÒÃ) ¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§
• ระบบขออยูตอในราชอาณาจักร
• ระบบแจงที่พักอาศัย
• ระบบการอนุญาตใหกลับเขามาในราชอาณาจักร
• ระบบการขอมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
• ระบบงานทะเบียนใบสําคัญถิ่นที่อยู
• ระบบสลักหลังแจงออกและตรวจลงตรา
• ระบบงานทะเบียนคนตางดาว
ÃÐººã¹¡ÅØ‹Á§Ò¹¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¤ÇÒÁ¼Ô´
• ระบบบัญชีบุคคลตองหามและบัญชีเฝาดู
• ระบบงานทะเบียนผูตองกัก
• ระบบพิธีการเขาเมืองเกี่ยวกับคนไทยที่ทําความผิดในตางประเทศ
• ระบบสืบสวน
• ระบบสอบสวนและติดตามคดี
ÃÐººã¹¡ÅØ‹Á§Ò¹¸ØÃ¡ÒÃáÅÐÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
• ระบบฝกอบรม
• ระบบจัดเก็บคาธรรมเนียมและคาปรับ
• ระบบคาลวงเวลา
• ระบบทะเบียนพล
• ระบบคดีวินัย
• ระบบสวัสดิการ
¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§¢ŒÍÁÙÅ¡ÑºÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈÍ×è¹æ
• ระบบงานเชื่อมตอขอมูลจากโครงการ POLIS (ขอมูลหมายจับ)
• ระบบงานเชื่ อ มต อ ข อ มู ล กั บ กองการต า งประเทศ (ตท.) ระบบ CMIS
(ขอมูลหมายจับขามชาติ)
แหลงคนควาเพิม่ เติม : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (ศทส.ตม.)

๔๔
ò.ò.ò ÃÐººμÃÇ¨ÊÍºÅÒÂ¾ÔÁ¾¹ÔéÇÁ×ÍÍÑμâ¹ÁÑμÔ (Automated Fingerprint
Identification : AFIS)
เปนการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชงานรวมกับหลักวิชาพิมพนิ้วมือ
โดยในขั้นตอนการทํางานนั้น ลายพิมพนิ้วของอาชญากรทั่วประเทศจะถูกสงมาตรวจสอบและเก็บ
ในฐานขอมูลระบบ AFIS ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร Software ของระบบ AFIS จะอาน
และแยกประเภทของลายพิมพนิ้วมือแตละนิ้ววาเปนลายประเภทใด เชน ประเภทโคง ประเภท
มัดหวาย ประเภทกนหอย เปนตน และแสดงจุดใจกลางของลายเสนในลายนิว้ มือและจุดสําคัญลักษณะ
พิเศษของลายเสนแลวคํานวณคาสัมพันธของจุดตางๆ ดังกลาวเปนคาทางคณิตศาสตรโดยอัตโนมัติ
จากนัน้ ระบบจะนําคาทีไ่ ดไปคนหาเปรียบเทียบขอมูลในระบบ AFIS หากพบขอมูลทีต่ รงกันก็แสดงวา
ผูนั้นเคยมีประวัติการกระทําความผิดมากอน ระบบ AFIS จะเชื่อมโยงไปยังระบบฐานขอมูลประวัติ
อาชญากร เพือ่ ทีจ่ ะแสดงรายละเอียดและยืนยันประวัตขิ องผูต อ งหา ตําหนิรปู พรรณ แผนประทุษกรรม
และภาพถาย ใชเปนขอมูลและหลักฐานในการดําเนินคดีกับผูตองหาไดอยางแมนยํา
แหลงคนควาเพิม่ เติม : กองทะเบียนประวัตอิ าชญากร สํานักงานพิสจู นหลักฐาน
(ทว.สพฐ.)
ò.ò.ó ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅÍÒªÞÒ¡ÃÃÁ (Criminal Database System : CDS)
เปนระบบทีร่ วบรวมขอมูลเกีย่ วกับประวัตอิ าชญากรมาจัดเก็บเชนเดียวกับระบบ
สารสนเทศอาชญากรรม (ระบบ CIS) ซึ่งปจจุบันกองทะเบียนประวัติอาชญากรเปนผูดูแล ผูบันทึก
และใชงานขอมูล แตระบบ CDS หนวยงานศูนยพิสูจนหลักฐานตางๆ ทั่วประเทศเปนผูบันทึกขอมูล
และใชงานขอมูล ความสามารถของระบบ CDS สามารถสืบคนจากชื่อ-นามสกุล ตําหนิรูปพรรณ
วิ ธี ก ารกระทํ า ความผิ ด ลั ก ษณะเช น นี้ ใ นพื้ น ที่ ใ กล เ คี ย งกั น มี กี่ ค ดี และในแต ล ะคดี มี บุ ค คลใด
เปนผูตองสงสัย จึงทําใหงานสืบสวนสามารถทราบขอมูลของอาชญากรรมที่ตองการไดอยางรวดเร็ว
แหลงคนควาเพิม่ เติม : กองทะเบียนประวัตอิ าชญากร สํานักงานพิสจู นหลักฐาน
(ทว.สพฐ.)
ò.ò.ô ¡ÒÃãªŒ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃÊà¡çμªáÅÐ»ÃÐ¡ÍºÀÒ¾ãºË¹ŒÒ¤¹ÃŒÒÂ
เปนเทคนิคการบอกเลาเหตุการณทผี่ พู บเห็นภาพใบหนา ลักษณะตําหนิรปู พรรณ
การสวมเสื้อผา ของผูตองสงสัยออกมาเปนรูปภาพวาดเพื่อนําไปสูการออกหมายจับ หรือกระบวน
สืบสวนหาผูกระทําความผิดผานเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคปจจุบันโดยไมมีการใชโปรแกรมประยุกต
ที่ตายตัว เปนเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานกับความเชี่ยวชาญของเจาหนาที่กองทะเบียน
ประวัติอาชญากร ที่ฝกฝนจนเกิดความชํานาญ เชี่ยวชาญ ในวิชาการสเก็ตชภาพผูตองสงสัยสวน
ลําดับขั้นตอนการวาดภาพสเก็ตชคนรายนั้น ผูเสียหายตองมาคัดเลือกชิ้นสวนตางๆ ของใบหนา
เชน โครงหนา คิ้ว คาง ปาก จมูก ฯลฯ จากสมุดแฟมภาพสเก็ตชอาชญากร โดยจดหมายเลขรหัส
ใตรูปนําไปใหเจาหนาที่ประกอบรูปคนราย ทําใหหลายๆ คดีคลี่คลายจนดําเนินการจับตัวผูกระทํา
ความผิดมาดําเนินคดีได
แหลงคนควาเพิม่ เติม : กองทะเบียนประวัตอิ าชญากร สํานักงานพิสจู นหลักฐาน
(ทว.สพฐ.)

๔๕
ò.ò.õ ÃÐºº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅÍÒªÞÒ¡ÃÃÁ¢ŒÒÁªÒμÔ (Case Management Intelligence
System : CMIS)
สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนหนวยรับผิดชอบและเปนหนวยงานเจาภาพในกรอบ
ความรวมมือวาดวยอาชญากรรมขามชาติของอาเซียนไดมีการจัดทําความตกลงแลกเปลี่ยนขาวกรอง
มีความรวมมือระหวางกัน และมีความรวมมือในดานอื่นๆ เชน อนุสัญญาอาเซียนวาดวยการตอตาน
การกอการราย นอกจากนีย้ งั มีกรอบความรวมมือภายใตสนธิสญ
ั ญาอาเซียนวาดวยการใหความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันทางอาญา (Mutaul Legal Assistance Treaty : MLAT) อีกกรอบหนึ่ง ที่จะใช
ในอนาคตและไดจัดตั้งศูนยประสานงานปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ (Transnational
Crime Coordination Center (TCCC)) (ศอปช.) แบงเปนระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(ศอปช.ตร.) กองบัญชาการ (ศอปช.ภ.) กองบังคับการ (ศอปช.ภ.จว.) ขึ้นมา เพื่อดําเนินการประสาน
การปฏิบัติ การสืบสวน ปราบปราม จับกุม และดําเนินคดีกับอาชญากร กลุมองคกรอาชญากรรม
ขามชาติที่มีลักษณะเปนกระบวนการและเปนเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศผานระบบ
ฐานขอมูลอาชญากรรมขามชาติ (Case Management Intelligence System : CMIS) เปนระบบ
ที่รวบรวมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตัวบุคคลและกลุมบุคคลหรือองคกรที่มีลักษณะเปนเครือขาย
มีพฤติการณกระทําผิดเกีย่ วกับอาชญากรรมขามชาติเพือ่ นําไปสูก ารจับกุมและตรวจยึดหรืออายัดทรัพย
ของผูกระทําผิด รวมทั้งประชาสัมพันธรูปแบบแผนประทุษกรรมของกลุมอาชญากรโดยกองการตาง
ประเทศ (ตท.) เปนผูดูแลระบบ หนวยงานระดับกองบัญชาการ (กองบังคับการกองกํากับการ
สืบสวน) และกองบังคับการ (กองกํากับการสืบสวน) เปนผูบันทึกขอมูลอาชญากรรมขามชาติ
และความผิดอาญาที่เขาขายอาชญากรรมขามชาติลงในระบบและใชขอมูลรวมกัน
แหลงคนควาเพิ่มเติม : กองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตท.)
ò.ò.ö ÃÐºº¡ÅŒÍ§Í‹Ò¹ËÁÒÂàÅ¢»‡ÒÂ·ÐàºÕÂ¹Ã¶ÍÑμâ¹ÁÑμÔ (License Plate)
สืบเนื่องจากจุดตรวจ/ดานตรวจตางๆ มีเจาหนาที่ทําการตรวจบริการการ
เดินทางของประชาชนเปนบางเวลา ไมตอเนื่อง ทําใหเปนชองวางในการที่กลุมคนรายลําเลียงยาเสพติด
และกออาชญากรรมตางๆ ได สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไดหาวิธีการนําเทคโนโลยีเพื่อรักษา
ความปลอดภัย สืบสวน ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมตางๆ ในป พ.ศ.๒๕๕๕ ผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติสมัยนั้น จึงไดจัดตั้งศูนยสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติดขึ้น เพื่อสกัดกั้นการลําเลียง
ยาเสพติด ที่มีแหลงผลิตภายนอกประเทศ มิใหเขาสูพื้นที่ตอนในของประเทศ รวมทั้ง ปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมตางๆ โดยใชระบบกลองวงจรปดที่สามารถนําภาพที่เห็นมาแปลงเปนขอมูล
หรือเรียกวาอานปายแผนทะเบียน แลวทําการบันทึกขอมูลจํานวนรถที่ผานเสนทางจุดนั้นๆ ทําให
เจาหนาทีต่ าํ รวจสามารถนําขอมูลนัน้ ๆ มาใชในการคัดแยกรถ ตรวจสอบรถ แจงเตือนภัยรถกรณีรถตองสงสัย
ซึง่ จุดติดตัง้ ระบบกลองอานแผนปายทะเบียน มีอยูท วั่ ทุกภาคทัว่ ประเทศ ทัง้ หมด ๓๗๖ จุดประสิทธิภาพ
ของระบบกลองอานปายทะเบียน สามารถใชไดกับยานพาหนะ รถยนต รถบรรทุก ทํางานไดทั้งเวลา

๔๖
กลางวันและกลางคืน จากนั้นขอมูลที่ถูกแปลงแลวจากดานตรวจจํานวนมากทั้งประเทศ จะถูกสง
ขึ้นมาที่ศูนยควบคุมสวนกลาง ที่กองบังคับการสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติด กองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด ในทันที ในสวนศูนยควบคุมสั่งการฯ ไดดําเนินการจัดทําเว็บบริการ สําหรับ
ขาราชการตํารวจทีเ่ กีย่ วของ ใหสามารถเขาถึงขอมูล โดยมีรหัสลับในการเขาถึงขอมูล เพือ่ ทีจ่ ะสามารถ
ใชบริการในการตรวจสอบสืบคนหาและดูขอ มูล สถานทีต่ งั้ ของกลอง หมายเลขทะเบียนรถ ประเภทรถ
ภาพถายรถ วันและเวลาที่ถูกตอง อีกทั้งสามารถเรียกดูภาพและประวัติการใชเสนทางยอนหลังของ
ยานพาหนะ และเชื่อมโยงเสนทางของยานพาหนะ ทั้งกอนหนา และหลังใชเสนทาง ไดอยางรวดเร็ว
โดยอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพสูง เจาหนาที่จึงตองศึกษาเพื่อใหเขาถึงหลักการทํางานและนําขอมูล
มาวิเคราะห สืบสวนประกอบกับเทคโนโลยีอื่นๆ
แหลงคนควาเพิม่ เติม : กองบังคับการสกัดกัน้ การลําเลียงยาเสพติด กองบัญชาการ
ตํารวจปราบปรามยาเสพติด (บก.สกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติด บช.ปส.)
ò.ò.÷ Application CRIME ON MOBILE
เปนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยขาราชการตํารวจในสังกัด ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศกลาง สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพือ่ บูรณาการขอมูลในระบบ CRIMES
ใหเกิดประโยชนสงู สุดแกสาํ นักงานตํารวจแหงชาติรองรับระบบปฏิบตั กิ าร (Operating System : OS)
ของโทรศัพทเคลื่อนที่ (Smart Phone) ทั้ง iOS และ Android โดยดาวนโหลดโปรแกรมจาก Play
Store สําหรับ iOS และ App Store สําหรับ Android เพื่อติดตั้งบนโทรศัพทที่ตองการ ในป ๒๕๖๐
ระบบสามารถดําเนินการไดแลว ดังนี้
๑. ทะเบียนราษฎร (ตองทําการเสียบบัตรยืนยัน PIN CODE ทีเ่ ครือ่ ง CRIMES
กอน ๑ ครั้งและสามารถดําเนินงานอยางตอเนื่องถึงเที่ยงคืนยกเวนการออกจากระบบ (Log out))
๒. ทะเบียนรถ
๓. ใบขับขี่
๔. หมายจับ
๕. ผูตองหาในคดีอาญา
๖. บุคคลพนโทษ
๗. บริษัทจดทะเบียน
๘. แรงงานตางดาว (อยูระหวางพัฒนา)
๙. สิทธิ์ประกันสุขภาพถวนหนา (อยูระหวางพัฒนา)
๑๐. ประกันสังคม
๑๑. นักโทษที่ถูกคุมขัง(อยูระหวางพัฒนา)
ขัน้ ตอนการสมัคร และวิธกี ารใชงานสามารถดาวนโหลดที่ http://pitc.police.go.th/2014
*** ¡ÒÃÊ×º¤Œ¹ÁÕ¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÍÂ‹Ò§ÅÐàÍÕÂ´ ´Ñ§¹Ñé¹¢ÍãËŒ¼ÙŒãªŒ§Ò¹นําÃÐºº
ä»ãªŒÍÂ‹Ò§ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ à¾×èÍ»ÃÐâÂª¹Ê‹Ç¹ÃÇÁ äÁ‹นําä»ãªŒã¹·Ò§·Ø¨ÃÔμ ËÒ¡¼ÙŒãªŒÁÕคําá¹ÐนําμÔªÁ
ÊÒÁÒÃ¶Ê‹§¢ŒÍÁÙÅãËŒ¼ÙŒ¾Ñ²¹Òä´Œ¼‹Ò¹·Ò§ https://goo.gl/R6acm5***

๔๗
แหลงคนควาเพิ่มเติม : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ศทก.สทส.)
ทัง้ นีร้ ะบบสารสนเทศอืน่ ๆ ทีส่ าํ นักงานตํารวจแหงชาติรว มเปนผูใ ชขอ มูล (User) ยังมีอกี
มากมายหลายระบบซึง่ ตองมีการศึกษาคนควาหาความรูเ พิม่ เติมตอไป และยังมีอกี หลายๆ ระบบทีอ่ ยู
ระหวางการพัฒนาซึ่งสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนผูสนับสนุนงบประมาณ เชน ระบบไบโอเมตริกซ
(Biometrics) ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส

ÊÃØ»·ŒÒÂº· : Summary

ดวยภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติมีความหลากหลายเปนเรื่องยากที่ระบบ
สารสนเทศที่นํามาใชงานจะตอบสนองความตองการใหครอบคลุมทุกหนวยงานในสังกัดใหเบ็ดเสร็จ
ระบบงานเดียว จึงเปนเหตุผลใหทุกหนวยงานพยายามที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมาใชงานเอง
เพื่อตอบสนองความตองการในภารกิจของตัวเองใหครบทุกมิติ และสิ่งที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตองทําเปนลําดับแรก คือ ตองทําใหทุกระบบมีความเชื่อมโยงกันใหไดมากที่สุด เพื่อความตอเนื่อง
และรองรับงานสืบสวนสอบสวน เพราะการกระทําผิดของผูตองสงสัย ๑ คน สามารถสรางฐานขอมูล
ใหเกิดขึ้นกับทุกหนวยงาน ดังนั้น ทุกองคกรตองบูรณาการขอมูลรวมกันเพื่อลดความซํ้าซอน
และลดงบประมาณของประเทศชาติไดอยางมหาศาล ซึ่งในภาพรวมของการแบงประเภทของระบบ
สารสนเทศในสํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงแบงไดเปน ๒ ประเภทใหญๆ คือ ÃÐººÊÒÃÊ¹à·È
ÊíÒËÃÑº¼ÙŒãªŒ§Ò¹ÃÐ´ÑºÊ¶Ò¹ÕตําÃÇ¨ อันไดแก ระบบสารสนเทศ ตร. (Police Information System :
POLIS) ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (Crimes Record and Information Management
Enterprise System : CRIMES) ระบบประชุมวีดิทัศนทางไกล (Video Conference System)
ศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ และระบบบริหารจัดการใบสั่งออนไลน (Police Ticket Management
: PTM) สวนÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈÍ×è¹·ÕèãªŒã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒÂã¹สํา¹Ñ¡§Ò¹ตําÃÇ¨áË‹§ªÒμÔนั้นมักเปน
ระบบเฉพาะภายในภารกิจของแตละหนวย เชน ตรวจคนเขาเมืองใชระบบสารสนเทศ สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง (Personal Identification and Blacklist Immigration Control System :
PIBICS), พิสูจนหลักฐานใชระบบตรวจสอบลายพิมพนิ้วมืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint
Identification : AFIS) ระบบฐานขอมูลอาชญากรรม (Criminal Database System : CDS)
และการใชคอมพิวเตอรสเก็ตชและประกอบภาพใบหนาคนราย, กองการตางประเทศใชระบบ
ฐานขอมูลอาชญากรรมขามชาติ (Case Management Intelligence System : CMIS)
และกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดใชระบบกลองอานหมายเลขปายทะเบียนรถอัตโนมัติ
(License Plate)

๔๘

¡Ô¨¡ÃÃÁ·ŒÒÂº· : Activities

แบงกลุมอภิปรายระบบสารสนเทศของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ใชงานในสถานีตํารวจ
• ระบบสารสนเทศ ตร. (Police Information System : POLIS)
• ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (Criminal Record and Information Management
Enterprise System : CRIMES)
• ระบบประชุมวีดิทัศนทางไกล (Video Conference System)
• ศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑
• ระบบบริหารจัดการใบสั่งออนไลน (Police Ticket Management : PTM)
• Application ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน CRIMES on Mobile, PDC, Police
I lert you และอื่น ๆ

áËÅ‹§¤Œ¹¤ÇŒÒà¾ÔèÁàμÔÁ

กองบังคับการตํารวจสื่อสาร สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานพิสูจนหลักฐาน
กองบังคับการสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติด กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศ.พ.ต.อ.หญิง พัชรา สินลอยมา และคณะ. àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾´ŒÒ¹¡ÒÃนําà·¤â¹âÅÂÕÁÒãªŒã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹¢Í§à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèตําÃÇ¨ÃÐ´ÑºÊ¶Ò¹ÕตําÃÇ¨.
กรุงเทพฯ : โรงเรียนนายรอยตํารวจ, ๒๕๕๖

๔๙
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ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈÊ¶Ò¹ÕตําÃÇ¨ (CRIMES)
ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ : Objects

๑. ผูเรียนมีความรูระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES)
๒. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในเครื่องมือ อุปกรณ ที่ใชระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ
(CRIMES)
๓. ผูเรียนสามารถใชระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) ชวยสืบคนขอมูลได
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม

ËÑÇ¢ŒÍàÃ×èÍ§ : Topics
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๗
๓.๘
๓.๙

ระบบ CRIMES คืออะไร ?
หลักการสําคัญของระบบ CRIMES
การทํางานของระบบ CRIMES
อุปกรณที่ใชงานในระบบ CRIMES และการบํารุงรักษา
ประโยชนของระบบ CRIMES
การเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอก
การพัฒนาระบบ CRIMES ในอนาคต
ผลการดําเนินงานระบบ CRIMES
การเข า ใช ง านระบบ CRIMES สํ า หรั บ เสมี ย นประจํ า วั น /เสมี ย นคดี

และงานสืบสวน
การรวบรวมขอมูลการรับแจงขอมูลเกี่ยวกับคดีไวอยางเปนระบบ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับหนวยงานภายนอก และนําขอมูลไปใชประโยชนในงานดานตางๆ ของตํารวจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตอประชาชนที่ไดรับการอํานวยความยุติธรรมที่รวดเร็วและเปนธรรม
เปรียบเสมือนกระบวนการทํางานของ “ÊÒÂ¾Ò¹¢ŒÍÁÙÅ” ซึ่งเริ่มตนจากจุดแรกคือ การบันทึกขอมูล
เบื้องตน ลําเลียงสงตอไปยังจุดตาง ๆ เพื่อทําการบันทึกขอมูลเพิ่มเติมใหมีความสมบูรณ ครบถวน
เปนปจจุบัน แลวสงผานไปจนถึงกระบวนการสุดทาย คือ การนําไปใชประโยชนในงานดานตางๆ
ตอไป นอกจากนี้สํานักงานตํารวจแหงชาติยังเปนตนทางของขอมูลที่สําคัญในกระบวนการยุติธรรม
ทีจ่ ะสงตอใหกบั หนวยงานตาง ๆ เชน อัยการ ศาล ราชทัณฑ สามารถนําไปใชประโยชนในงานอํานวย
ความยุติธรรมไดตอไป

ó.ñ ÃÐºº CRIMES ¤×ÍÍÐäÃ ?

CRIMES ยอมาจาก Criminal Record and Information Management
Enterprise System

๕๐
สํานักงานตํารวจแหงชาติเล็งเห็นความสําคัญของการใชเทคโนโลยีในการปฏิบตั งิ านจึงให
ปรับปรุงงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหทันสมัยมีประสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองตอการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจไดมากยิ่งขึ้น โดยในป พ.ศ.๒๕๔๙ ไดทําการศึกษา
สภาพปญหารวบรวมขอมูลความตองการของสถานีตํารวจวิเคราะหและพิจารณาความเปนไปได
อยางรอบคอบ จากนั้นจึงจัดทําโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES)
และเริ่มพัฒนาระบบในป พ.ศ.๒๕๕๔ เรียกวา ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (Criminal Record
Information Management Enterprise System : CRIMES) ดังนี้
๑) ระบบสารสนเทศสถานีตาํ รวจ (CRIMES) ระยะที่ ๑ (พัฒนาระบบ ป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖)
๒) ระบบสารสนเทศสถานีตาํ รวจ (CRIMES) ระยะที่ ๒ (พัฒนาระบบ ป ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑)
ประกอบดวย
- ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ ระยะที่ ๒ สวนที่ ๑
- ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ ระยะที่ ๒ สวนที่ ๒

ó.ò ËÅÑ¡¡ÒÃสํา¤ÑÞ¢Í§ÃÐºº CRIMES

การรวบรวมขอมูลการรับแจงขอมูลเกี่ยวกับคดีไวอยางเปนระบบ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับหนวยงานภายนอก และนําขอมูลไปใชประโยชนในงานดานตางๆ ของตํารวจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตอประชาชนที่ไดรับการอํานวยความยุติธรรมที่รวดเร็วและเปนธรรม
เปรียบเสมือนกระบวนการทํางานของ “ÊÒÂ¾Ò¹¢ŒÍÁÙÅ” ซึ่งเริ่มตนจากจุดแรกคือ การบันทึกขอมูล
เบื้องตน ลําเลียงสงตอไปยังจุดตางๆ เพื่อทําการบันทึกขอมูลเพิ่มเติมใหมีความสมบูรณ ครบถวน
เปนปจจุบัน แลวสงผานไปจนถึงกระบวนการสุดทาย คือ การนําไปใชประโยชนในงานดานตางๆ
ตอไป นอกจากนี้สํานักงานตํารวจแหงชาติยังเปนตนทางของขอมูลที่สําคัญในกระบวนการยุติธรรม
ทีจ่ ะสงตอใหกบั หนวยงานตาง ๆ เชน อัยการ ศาล ราชทัณฑ สามารถนําไปใชประโยชนในงานอํานวย
ความยุติธรรมไดตอไป

ภาพที่ ๒๔ แสดงเปรียบเทียบกระบวนการทํางานของระบบ CRIMES เหมือน “สายพานขอมูล”

๕๑

ó.ó ¡ÒÃทํา§Ò¹¢Í§ÃÐºº CRIMES

ระบบ CRIMES ไดออกแบบไวรองรับและสนับสนุนการทํางานใหกับเจาหนาที่ตํารวจ
สามารถนําไปใชขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปกิจการตํารวจในรูปแบบการทํางานได ดังนี้

ภาพที่ ๒๕ แสดงกระบวนการทํางานของระบบ CRIMES

ภาพที่ ๒๖ แสดงกระบวนการทํางานของระบบ CRIMES

๕๒

¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹

• เจาหนาที่ตํารวจจะบันทึกขอมูลการแจงของทุกราย
ลงระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) ทันที
ชวยลดปญหาการเลือกปฏิบัติปฏิเสธการรับแจง
• พนักงานสอบสวนพิจารณาแลวหากตองทําการสืบสวน
หาขอมูลเพิ่ม จะสงขอมูลใหกับเจาหนาที่ตํารวจ
ฝายสืบสวน ปราบปรามผานระบบเพื่อดําเนินการ
ในสวนทีเ่ กีย่ วของตอ โดยทีป่ ระชาชนไมตอ งใหขอ มูลกับ
เจาหนาที่ตํารวจซํ้าหลายครั้ง จะมีเพียงการใหขอมูล
เพิ่มเติมในภายหลังเกิดการบริการที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
• การเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานราชการอื่นทําให
เจาหนาที่ตํารวจสามารถสืบคนและตรวจสอบขอมูล
เบื้องตนไดผานระบบ ลดเวลาในการติดตอขอขอมูล
ระหวางหนวยงาน ทําใหสะดวกรวดเร็วขึ้น

ภาพที่ ๒๗ แสดงกระบวนการทํางานของระบบ CRIMES

๕๓
• หากประชาชนต อ งการทราบผลความคื บ หน า คดี
ของตน ก็สามารถสอบถามไดจากเจาหนาที่ตํารวจ
ซึง่ จะทําการตรวจสอบขอมูลในระบบและแจงใหทราบ
ไดทันที
• เจาหนาที่ตํารวจฝายปราบปรามจะนําขอมูลในระบบ
ไปวางแผนควบคุมอาชญากรรม เพิ่มกําลังสายตรวจ
ในพื้นที่ของตนไดทันตอสถานการณ ทําใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น

ภาพที่ ๒๘ แสดงกระบวนการทํางานของระบบ CRIMES
ไดแก

ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) ระยะที่ ๑ ประกอบดวยระบบงาน ๕ กลุม

(๑) ระบบงานบันทึกขอมูล (Data Entry)ประกอบดวยขอมูล
- คดีอาญาทัว่ ไป คดีอบุ ตั เิ หตุจราจร เหตุทรัพยหาย เหตุรถหาย เหตุคนหายพลัดหลง
เหตุคนตายไมทราบชื่อ แผนประทุษกรรม เหตุที่ตองรายงาน
- การออกคําขอตางๆ : หมายจับผัดฟองฝากขัง ประกันตัว
- ขอมูลหมายจับ

๕๔
- ความคืบหนา/ผลคดี : ความเห็นชั้นพนักงานสอบสวน สั่งฟอง / ไมฟอง
- การบริหารจัดการคดีของหัวหนางานสอบสวน การโอนคดี
- การปลอยตัวชั่วคราว
- การจับกุม การประกันตัว เปนตน
(๒) ระบบงานสืบคนขอมูล (Data Search)
เปนสวนสําคัญในการนําขอมูลไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานตํารวจ สามารถ
ตรวจสอบขอมูล เพื่อติดตามจับกุมคนรายไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อันประกอบดวย
- ขอมูลจากระบบสารสนเทศของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดแก ขอมูลคดีอาญา
คดีจราจร หมายจับ ผูก ระทําผิด ประวัตกิ ารแจงเบือ้ งตน ขอมูลยานพาหนะ/อาวุธ/ทรัพยในคดี เปนตน
- ขอมูลจากหนวยงานภายนอก ไดแก
ขอมูลทะเบียนราษฎร ขอมูลยานพาหนะ ขอมูลประกันสังคม ขอมูลประกันสุขภาพ
ขอมูลคนตางดาว ขอมูลทะเบียนพาณิชย รวมถึงออกแบบรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล
ของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ไดแก ศาลอัยการ กรมคุมประพฤติ เรือนจํา ฯลฯ เพื่อ
(๓) ระบบงานบริการขอมูลอิเล็กทรอนิกส (e-Data Services)
ระบบรายงานสถิติในรูปแบบตางๆ เชน รายงานสถิติคดีตามชวงเวลาแยกตาม
สถานี ภาค หรือทั้งประเทศ รายงานสถิติคดีอาญา ๔ ประเภท สถิติการรับแจง
(๔) ระบบแจงเตือน (Alarm & Alert Services )
แจงเตือนเกี่ยวกับการครบกําหนดเวลาของงานตางๆ เชน ครบกําหนดฝากขัง
ครบกําหนดประกันตัว แจงเตือนเกี่ยวกับการตรวจสอบอัตโนมัติ เชน การพบหมายจับอื่นๆ
ขณะทําการบันทึกขอมูลของผูตองหา เปนตน
(๕) ระบบงานบริหารจัดการขอมูลและระบบ (Data & System Management) สําหรับ
ผูดูแลระบบ ประกอบดวย
- ระบบบริหารสิทธิตางๆ สําหรับขอมูลโปรแกรมระบบงาน, ระบบ Backup &
Restore ของขอมูลระบบงานระบบบริหารการเชื่อมโยงและเฝาดูการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
ลูกขาย เปนตน
- ระบบบริหารจัดการคดีในสวนของหัวหนางาน เพื่อการควบคุม เรงรัด ตรวจสอบ
ความคืบหนาทางคดี ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนได

๕๕

ó.ô ÍØ»¡Ã³·ÕèãªŒ§Ò¹ã¹ÃÐºº CRIMES áÅÐ¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ
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ภาพที่ ๒๙ แสดงอุปกรณตางๆ ที่ใชงานในระบบ CRIMES

ภาพที่ ๓๐ แสดงตัวอยางอุปกรณตางๆ ที่ใชงานในระบบ CRIMES

๕๖
ó.ô.ò ¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ
เปนการบํารุงรักษาเพื่อปองกันไมใหระบบคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ
เกิดการชํารุดขัดของในการปฏิบตั งิ าน โดยการบํารุงรักษา ซอมแซม แกไขระบบคอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศใหอยูในสภาพสมบูรณ ไมมีความผิดปกติในระบบการทํางาน เพื่อจะไดแกไขซอมแซม
กอนเกิดความเสียหายตอระบบทั้งหมด
¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒÍØ»¡Ã³
๑. ตรวจเช็คความถูกตองของอุปกรณตามเอกสารใบงาน (ปรากฏใน ภาคผนวก……..)
- Serial Number ของอุปกรณทุกชิ้น
- Mac Address เครื่อง Thin Client ทุกเครื่อง
- IP Address ของเครื่อง Thin Client
- ชื่อหนวยงาน ที่อยู เบอรโทรศัพท และชื่อเจาหนาที่ผูดูแล ในกรณีที่ไมถูกตอง
ใหทําการจดบันทึกขอมูลที่ถูกตองลงในชองหมายเหตุ
๒. ทําความสะอาดภายนอกดวยการ ดูด ปด เช็ด เปา อุปกรณทั้งหมด เชน เคส จอภาพ
เมาส คียบอรด เครื่องพิมพ เครื่องสแกนภาพสี กลองถายภาพ เครื่องอานบัตร เครื่องสํารองไฟฟา
ใหสะอาดเรียบรอยและอยูในสภาพพรอมใชงาน

ภาพที่ ๓๑ แสดงวิธีการตรวจซอมบํารุงรักษาอุปกรณที่ใชงานในระบบ CRIMES
๓. เมื่อพบอุปกรณชํารุดใหแจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ การแจงเปดเคสเพื่อซอมแซม
เปลีย่ นอะไหลทเี่ บอร ๑๒๒๘ กด ๒ (๑๒๒๘ #๒) เจาหนาทีข่ องบริษทั สงขลาฟนชิ ชิง่ จํากัด ซึง่ ประจําอยูท ี่
สํานักงานตํารวจแหงชาติ จะทําการเปดเคสแจงซอมมายังบริษัทฯ เพื่อดําเนินการซอมแซมสวนที่เสียหาย
ใหกลับมาใชงานไดเปนปกติกรณีนอกเวลาราชการ (๑๖.๓๐ น. เปนตนไป) แจงมาที่หมายเลขโทรศัพท
๐๒๗๘๙ ๙๐๙๙ กด ๑ (๐ ๒๗๘๙ ๙๐๙๙ #๑) บริษัทฯ จะดําเนินการซอมแซมสวนที่เสียหาย
ใหกลับมาใชงานไดเปนปกติ

๕๗
ó.ô.ó ÈÙ¹Âª‹ÇÂàËÅ×Í (Help Desk)

ภาพที่ ๓๒ แสดงโครงสรางหนวยงานและหมายเลขประสานงานที่รับผิดชอบระบบ CRIMES

ภาพที่ ๓๓ แสดงหมายเลขในการติดตอประสานงานระบบ CRIMES

๕๘

ภาพที่ ๓๔ แสดงหมายเลขในการติดตอประสานงานการขอรหัสผูใชงาน สิทธิ์การใชงาน

ภาพที่ ๓๕ แสดงหมายเลขในการติดตอประสานงานการใชงานโปรแกรมในระบบ CRIMES

๕๙

ภาพที่ ๓๖ แสดงหมายเลขในการติดตอประสานงานปญหาดานเครือขาย
๔. ทดสอบการทํางานของอุปกรณทุกอุปกรณใหสามารถใชงานรวมกันไดเปนปกติ เชน
ใชระบบ CRIMES ไดจากภาพแสดงหนาจอการเขาใชงานระบบ CRIMES, ระบบ POLIS,
การทดสอบสัญญาณ Network และการตั้งคาหมายเลข IP Address เสร็จเรียบรอย

ภาพที่ ๓๗ แสดงหนาจอการเขาใชงานระบบ CRIMES, ระบบ POLIS, การทดสอบสัญญาณ
Network ภายหลังจากการตั้งคาหมายเลข IP Address เสร็จเรียบรอย

๖๐
๕. ตรวจสอบการติดสติกเกอรโครงการ CRIMES ทุกอุปกรณในตําแหนงทีก่ าํ หนด ดังนี้

ภาพที่ ๓๘ การติดสติกเกอรบริเวณดานขางเครื่อง Thin client

ภาพที่ ๓๙ การติดสติกเกอรบริเวณดานหลังจอภาพ

ภาพที่ ๔๐ การติดสติกเกอรบริเวณดานหนาเครื่องพิมพ

๖๑

ภาพที่ ๔๑ การติดสติกเกอรอุปกรณขนาดเล็ก เชน เมาส คียบอรด เปนตน

ภาพที่ ๔๒ การติดสติกเกอรบนอุปกรณลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส

๖๒

ภาพที่ ๔๓ การติดสติกเกอรบนอุปกรณกลองถายรูป (Web Camera)
๖. ตรวจสอบความถูกตองของใบงานกอนลงลายมือชื่อรับทราบ

ó.õ »ÃÐâÂª¹¢Í§ÃÐºº CRIMES

๓.๕.๑ ประชาชนไดรับการบริการการอํานวยความยุติธรรมในเบื้องตนอยางรวดเร็ว
ลดเวลาการรอคอยการแจงความที่สถานีตํารวจ เนื่องจากระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES)
มีระบบรับแจงเบื้องตนสําหรับบริการประชาชนที่มาติดตอแจงความบนสถานีตํารวจเพื่อคัดกรอง
เรื่องที่แจงกอนเขาพบพนักงานสอบสวน (เวร) ทําใหพนักงานสอบสวน (เวร) ทราบขอมูลเบื้องตน
และใชเวลาในการสอบถามประชาชนแตละรายนอยลง
๓.๕.๒ ประชาชนไดรับการบริการที่เปนธรรม สามารถตรวจสอบขอมูลและติดตาม
ความคืบหนาทางคดีจากพนักงานสอบสวนได
๓.๕.๓ การบริการประชาชนของสถานีตํารวจเปนมาตรฐานเดียวกัน ทําใหประชาชน
ไดรับการปฏิบัติและการบริการอยางเทาเทียม เสมอภาคกัน
๓.๕.๔ ประชาชนมีความสุขและมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ มากขึน้ เนือ่ งจาก
สํานักงานตํารวจแหงชาติ สามารถนําขอมูลในระบบสารสนเทศสถานีตาํ รวจ (CRIMES) ไปวิเคราะห
และวางแผนปองกันอาชญากรรมในรูปแบบตางๆ ไดอยางเหมาะสม ลดปญหาอาชญากรรมที่อาจ
เกิดขึ้นไดในอนาคต
๓.๕.๕ สํานักงานตํารวจแหงชาติมีขอมูลที่ถูกตองเปนปจจุบัน สามารถสงตอขอมูล
ผานระบบใหกับหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งหนวยงานภายในและภายนอก เชน อัยการ
ศาล ราชทัณฑ นําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหประชาชน
ไดรับการอํานวยความยุติธรรมทั้งกระบวนการอยางรวดเร็วและเปนธรรม

๖๓

ó.ö ¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒÂ¹Í¡¢Í§ÃÐºº CRIMES

เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน ปองกันปราบปรามอาชญากรรม สามารถติดตาม
จับกุมคนรายไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไดแก ขอมูลทะเบียนราษฎร, ขอมูลยานพาหนะ,
ขอมูลประกันสังคม, ขอมูลประกันสุขภาพ, ขอมูลคนตางดาว, ขอมูลทะเบียนพาณิชย รวมถึง
ออกแบบรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ไดแก ศาล
อัยการ กรมคุมประพฤติ เรือนจํา ฯลฯ

ภาพที่ ๔๔ แสดงการเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกของระบบ CRIMES เพื่อบูรณาการขอมูลรวมกัน

ó.÷ ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº CRIMES ã¹Í¹Ò¤μ

ó.÷.ñ ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈÊ¶Ò¹ÕμÒí ÃÇ¨ ÃÐÂÐ·Õè ò Ê‹Ç¹·Õè ñ มุง เนนการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ใหกับระบบและการนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชน ดังนี้
๑ ) พัฒนาโปรแกรมเพื่อนําขอมูลมาประยุกตใชสนับสนุนอํานวยความสะดวก
งานตํารวจในรูปแบบตางๆ ที่สะดวกและเหมาะสมมากขึ้น ไดแก ระบบแผนที่ขอมูลอาชญากรรม,
ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส, ระบบคนหาขอมูลอัจฉริยะ, ระบบรูจําใบหนา, พัฒนาระบบ
ใหบริการประชาชนสามารถเขาตรวจสอบติดตามความคืบหนาทางคดีที่ตนเปนผูเสียหายไดผานทาง
Internet, ระบบจัดการฐานขอมูลแบบพรอมกัน, พัฒนาระบบ CRIMES ใหสามารถเขาถึงไดทุกที่
ทุกเวลาผานเครือขาย Internet, การจัดการงานสืบสวนอยางเปนระบบ ลดงานเอกสาร เชน
งานพิมพเอกสารประกอบสํานวนตามคําสัง่ ตร.ที่ ๔๑๙/๒๕๕๙, ยกเลิกสมุดคุมคดี สมุดสารบบคดีอาญา
จราจร, ยกเลิกแฟมบุคคลที่เกี่ยวของอาชญากรรม
๒) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอรแมขายและฐานขอมูลใหสามารถ
รองรับปริมาณขอมูลและผูใชงานในขณะเดียวกันไดมากขึ้น
๓) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายและอุปกรณตางๆ เพิ่มใหสถานีตํารวจ
ทั่วประเทศ

๖๔
ó.÷.ò ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈÊ¶Ò¹ÕตําÃÇ¨ ÃÐÂÐ·Õè ò Ê‹Ç¹·Õè ò เพิ่มประสิทธิภาพ
ใหระบบดํารงอยูไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง เนื่องจากตํารวจมีภารกิจหลักในการรักษาความสงบเรียบรอย
ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร การปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวง
จําเปนตองมีขอมูลที่ทันสมัยเพื่อการตรวจสอบ ติดตามจับกุมคนรายไดอยางรวดเร็ว และวางแผน
ปองกันปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบตางๆ ไดทันตอสถานการณ โดยดําเนินการ
๑) จัดสรางศูนยประมวลผลสารสนเทศสํารอง (Disaster Recovery Center)
๒) พัฒนาระบบสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส (E-Learning)

ภาพที่ ๔๕ การพัฒนาระบบ CRIMES ในอนาคต

ó.ø ¼Å¡ÒÃดําà¹Ô¹§Ò¹ÃÐºº CRIMES

การเปดใชงานระบบ CRIMES ระยะที่ ๑
- ป ๒๕๕๘ ใชงานทุกสถานีตํารวจในพื้นที่ ตํารวจภูธรภาค ๑, ตํารวจภูธรภาค ๒,
ตํารวจภูธรภาค ๓, ตํารวจภูธรภาค ๔, ตํารวจภูธรภาค ๗, ตํารวจภูธรภาค ๙
- ป ๒๕๕๙ ขยายพื้ น ที่ ก ารใช ง านทุ ก สถานี ตํ า รวจในสั ง กั ด ตํ า รวจนครบาล,
ตํารวจภูธรภาค ๕, ตํารวจภูธรภาค ๖, ตํารวจภูธรภาค ๘, ตํารวจภูธรภาค ๙ และหนวยงาน
ที่มีอํานาจสอบสวน ไดแก กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง, สํานักงานตรวจคนเขาเมือง,
กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด »˜¨¨ØºÑ¹ãªŒ§Ò¹·Ø¡Ê¶Ò¹ÕตําÃÇ¨áÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹·ÕèÁÕอํา¹Ò¨
¡ÒÃÊÍºÊÇ¹·ÑèÇ»ÃÐà·ÈáÅŒÇ μÑé§áμ‹ ñ μØÅÒ¤Á òõõù à»š¹μŒ¹ä»

๖๕

ó.ù ¡ÒÃà¢Œ Ò ãªŒ § Ò¹ÃÐºº CRIMES สําËÃÑ º àÊÁÕ Â ¹»ÃÐจําÇÑ ¹ /àÊÁÕ Â ¹¤´Õ
áÅÐ§Ò¹Ê×ºÊÇ¹

ภาพที่ ๔๖ แสดงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในระบบ CRIMES
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèàÊÁÕÂ¹»ÃÐจําÇÑ¹ มีหนาที่ในการนําขอมูลที่ประชาชนมาติดตอประสานงาน
เชน แจงรายการเอกสารหาย แจงความเหตุการณตา งๆ เปนผูท มี่ คี วามสําคัญลําดับแรกในการนําขอมูล
ขอเท็จจริงเขาสูระบบ ในระบบ CRIMES เรียกวา “เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน” มีวิธีการเขาใช
โดยละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ง. พรอมทดลองฝกปฏิบัติงาน
¾¹Ñ ¡ §Ò¹ÊÍºÊÇ¹ มี ห น า ที่ ใ นการตรวจสอบข อ มู ล ที่ เจ า หน า ที่ เ สมี ย นประจํ า วั น
ทั้ ง นี้ ก็ ส ามารถบั น ทึ ก และแก ไขข อ มู ล ได เช น เดี ย วกั น กรณี เจ า หน า ที่ เ สมี ย นประจํ า วั น ไม อ ยู 
หรือไมเพียงพอ โดยรายละเอียดการใชงานจะปรากฏในหลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานสอบสวน
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèàÊÁÕÂ¹¤´Õ มีหนาที่เปนผูชวยพนักงานสอบสวนในการปรับปรุงขอมูลคดีตางๆ
ใหครบถวนสมบูรณ เชน บันทึกขอมูลคดีดาํ คดีแดง บันทึกขอมูลหมายจับ หรือขอมูลอืน่ ๆ ทีพ่ นักงาน
สอบสวนสั่งการมีวิธีการเขาใชงานโดยละเอียดปรากฏตามภาคผนวก จ. พรอมทดลองฝกปฏิบัติงาน
à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè½†ÒÂÊ×ºÊÇ¹, »ÃÒº»ÃÒÁ มีหนาที่ในการบันทึกขอมูลทองถิ่นในสถานีตํารวจ
ที่รับผิดชอบ บุคคลเกี่ยวของอาชญากรรมที่ตองติดตามพฤติกรรม อีกนัยหนึ่งก็เปนผูใชงานขอมูล
จากระบบ CRIMES ที่เจาหนาที่เสมียนประจําวัน เสมียนคดี พนักงานสอบสวน ที่บันทึกขอมูล
ลงในระบบ CRIMES ไวกอ นแลว และขอมูลทีม่ กี ารเชือ่ มโยงกับหนวยงานราชการอืน่ ๆ ไว เชน ตรวจสอบ
ขอมูลจากทะเบียนราษฎร ตรวจสอบขอมูลรถจากกรมการขนสงทางบก ขอมูลแรงงานตางดาว
จากกระทรวงแรงงาน เปนตน มีวิธีการเขาใชงานโดยละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ฉ. พรอมทดลอง
ฝกปฏิบัติงาน

๖๖

ÊÃØ»·ŒÒÂº· : Summary

ระบบ CRIMES มี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก เพื่ อ การรวบรวมข อ มู ล เกี่ ย วกั บ คดี ข อง
แตละสถานีตาํ รวจทีเ่ ก็บอยูใ นรูปแบบตาง ๆ ไวในระบบสารสนเทศหลักของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่มีความทันสมัยและประโยชนในการใชขอมูลรวมกันของเจาหนาที่ตํารวจ
การดําเนินงานในระยะนี้ จึงมุงเนนการพัฒนาระบบเพื่อรองรับและสนับสนุนในสวนงานนําเขาขอมูล
เปนหลัก ไดแก
(๑) การพัฒนาโปรแกรมบันทึก/สืบคน/พิมพรายงาน ขอมูลคดีอาญา – คดีจราจร
(๒) การพัฒนาโปรแกรมเชือ่ มโยงสืบคนขอมูลหนวยงานภายนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๓) ติดตั้งระบบและอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ศูนยประมวลผลสวนกลาง
(๔) ติดตั้งระบบและอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายที่สถานีตํารวจทั่วประเทศ
การรวบรวมขอมูลการรับแจงขอมูลเกี่ยวกับคดีไวอยางเปนระบบ สามารถเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานภายนอก และนําขอมูลไปใชประโยชนในงานดานตางๆ ของตํารวจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จะเกิดประสิทธิผลตอประชาชนที่ไดรับการอํานวยความยุติธรรมที่รวดเร็ว
และเปนธรรม

¡Ô¨¡ÃÃÁ·ŒÒÂº· : Activities

แบงกลุมอภิปรายโดยใหผูเรียนทําการศึกษาคนควาระบบสารสนเทศอื่นที่ใชในหนวยงาน
ภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติจากระบบตาง ๆ กลุมละ ๑ ระบบ
• ระบบสารสนเทศสํานักงานตรวจคนเขาเมือง (Personal Identification and
Blacklist Immigration Control System : PIBICS)
• ระบบตรวจสอบลายพิมพนวิ้ มืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification
: AFIS)
• ระบบฐานขอมูลอาชญากรรม (Criminal Database System : CDS)
• การใชคอมพิวเตอรสเก็ตชและประกอบภาพใบหนาคนราย
• ระบบฐานขอมูลอาชญากรรมขามชาติ (Case Management Intelligence System
: CMIS)
• ระบบกลองอานหมายเลขปายทะเบียนรถอัตโนมัติ (License Plate)

áËÅ‹§¤Œ¹¤ÇŒÒà¾ÔèÁàμÔÁ

พ.ต.อ.มนตรี สีทอง. àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÍºÃÁ¢Í§สํา¹Ñ¡§Ò¹à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
áÅÐ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ. ๒๕๖๐

๖๗

º··Õè ô

¨ÃÔÂ¸ÃÃÁã¹¡ÒÃãªŒà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ : Objects

๑. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจและมีจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ผูเรียนมีความตระหนักในการใชคอมพิวเตอรโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของขอมูล
และการรักษาความลับของขอมูลขาวสาร
๓. ผูเรียนมีคานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร

ËÑÇ¢ŒÍàÃ×èÍ§ : Topics
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔

ความหมายของจริยธรรม
ขอบขายของจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศในระบบเครือขาย
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐

ในทางปฏิบัติแลวการระบุวา การกระทําสิ่งใดผิดจริยธรรมนั้น อาจกลาวไดไมชัดเจน
มากนัก ทั้งนี้ ยอมขึ้นอยูกับวัฒนธรรมของสังคมในแตละประเทศดวย อยางเชนกรณีในประเทศไทย
ทีเ่ จาของบริษทั ใชกลองวงจรปดติดตัง้ ในสถานทีท่ าํ งานเพือ่ ใชในการตรวจจับหรือเฝาดูการทํางานของ
พนักงานก็ยังไมถือไดวาเปนการใชคอมพิวเตอรอยางไรจริยธรรม แตในทางกลับกันหากมีกรณีเชนนี้
ในตางประเทศถือวาเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล

ô.ñ ¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ

¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ (Ethics) คําวา “จริยธรรม” แยกออกเปน จริย + ธรรม ซึ่งคําวา จริย หมายถึง
ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ สวนคําวา ธรรม มีความหมายหลายประการ เชน
คุณความดี, หลักคําสอนของศาสนา, หลักปฏิบัติ เมื่อนําคําทั้งสองมารวมกันเปน “จริยธรรม”
จึงมีความหมายตามตัวอักษรวา “หลักแหงความประพฤติ” หรือ “แนวทางของการประพฤติ”
ดังนัน้ จริยธรรมจึงเปนสิง่ ทีค่ วรประพฤติ มีทมี่ าจากบทบัญญัตหิ รือคําสัง่ สอนของศาสนา หรือใครก็ได
ที่เปนผูมีจริยธรรม และไดรับความเคารพนับถือมาแลว ลักษณะของผูมีจริยธรรม ผูมีจริยธรรมจะเปน
ผูที่มีคุณลักษณะดังนี้
• เปนผูที่มีความเพียรความพยายามประกอบความดีละอายตอการปฏิบัติชั่ว
• เปนผูมีความซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรมและมีเมตตากรุณา
• เปนผูมีสติปญญา รูสึกตัวอยูเสมอ ไมประมาท

๖๘
• เปนผูใฝหาความรู ความสามารถในการประกอบอาชีพ เพื่อความมั่นคง
• เปนผูที่รัฐสามารถอาศัยเปนแกนหรือฐานใหกับสังคม สําหรับการพัฒนาใดๆ ได
¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ¡Ñº¡®ÃÐàºÕÂº คนที่มีจริยธรรม อาจหมายถึงคนที่ในกลุมสังคมยอมรับวามีสามัญสํานึก
ที่ดี มีความประพฤติดีและไมกอใหเกิดผลเสียหายตอสังคมโดยรวม
¨ÃÔ Â ¸ÃÃÁ¡Ñ º ÊÑ § ¤ÁÂØ ¤ ÊÒÃÊ¹à·È จากที่ไดกลาวไวแลว จะเห็นไดวาคนในสังคม
ยุคสารสนเทศมีปฏิสมั พันธกนั มากขึน้ ในทางการสือ่ สารหรือทีเ่ รียกวา Social Media ซึง่ หมายถึงคนใน
สังคมมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน้ และเมือ่ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง กระบวนการ
ตางๆ และระบบงานที่ชวยใหไดสารสนเทศหรือขาวสารที่ตองการ โดยจะรวมถึง
๑. เครือ่ งมือและอุปกรณตา งๆ หมายถึง เครือ่ งคอมพิวเตอร เครือ่ งใชสาํ นักงาน อุปกรณ
คมนาคมตางๆ รวมทั้งซอฟตแวรทั้งระบบสําเร็จรูปและพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะดาน
๒. กระบวนการในการนําอุปกรณเครื่องมือตางๆ ขางตนมาใชงาน รวบรวมขอมูล
จัดเก็บประมวลผลและแสดงผลลัพธเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชน
ไดตอไป ในปจจุบันการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกองคกร การเชื่อมโยง
สารสนเทศผานทางคอมพิวเตอร ทําใหสิ่งที่มีคามากที่สุดของระบบ คือ ขอมูลและสารสนเทศ
อาจถูกจารกรรม ถูกปรับเปลี่ยน ถูกเขาถึงโดยเจาของไมรูตัว ถูกปดกั้นขัดขวางใหไมสามารถเขาถึง
ขอมูลได หรือถูกทําลายเสียหายไป ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดไมยากบนโลกของเครือขาย โดยเฉพาะ
เมือ่ เชือ่ มโยงกับอินเทอรเน็ต ดังนัน้ การมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีจงึ เปนเรือ่ งทีส่ าํ คัญ
มีรายละเอียดดังนี้
- ไมควรใหขอมูลที่เปนเท็จ
- ไมบิดเบือนความถูกตองของขอมูล ใหผูรับคนตอไปไดขอมูลที่ไมถูกตอง
- ไมควรเขาถึงขอมูลของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต
- ไมควรเปดเผยขอมูลกับผูที่ไมไดรับอนุญาต
- ไมทําลายขอมูล
- ไมเขาควบคุมระบบบางสวน หรือทั้งหมดโดยไมไดรับอนุญาต
- ไมทาํ ใหอกี ฝายหนึง่ เขาใจวาตัวเองเปนอีกบุคคลหนึง่ ตัวอยางเชน การปลอมอีเมล
ของผูสงเพื่อใหผูรับเขาใจผิด เพื่อการเขาใจผิด หรือตองการลวงความลับ
- การขั ด ขวางการให บ ริ ก ารของเซิ ร  ฟ เวอร โดยการทํ า ให มี ก ารใช ท รั พ ยากร
ของเซิรฟเวอรจนหมด หรือถึงขีดจํากัดของมัน ตัวอยางเชน เว็บเซิรฟเวอร หรือ อีเมลเซิรฟเวอร
การโจมตีจะทําโดยการเปดการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรจนถึงขีดจํากัดของเซิรฟเวอร ทําใหผูใชคนอื่นๆ
ไมสามารถเขามาใชบริการได
- ไมปลอย หรือสรางโปรแกรมประสงคราย (Malicious Program) ซึ่งเรียกยอๆ
วา (Malware) เปนโปรแกรมทีถ่ กู สรางขึน้ มาเพือ่ ทําการ กอกวน ทําลาย หรือทําความเสียหายระบบ
คอมพิวเตอรเครือขายโปรแกรมประสงครายที่แพรหลายในปจจุบันคือ ไวรัสเวิรม และมาโทรจัน

๖๙
- ไมกอความรําคาญใหกับผูอื่น โดยวิธีการตางๆ เชน สแปม (Spam) (การสงอีเมล
ไปยังผูใชจํานวนมาก โดยมีจุดประสงคเพื่อการโฆษณา)
- ไมผลิตหรือใชสปายแวร (Spyware) โดยสปายแวรจะใชชองทางการเชื่อมตอ
ทางอินเทอรเน็ตเพื่อแอบสงขอมูลสวนตัวของผูนั้นไปใหกับบุคคลหรือองคกรหนึ่งโดยที่ผูใชไมทราบ

ô.ò ¢Íº¢‹ÒÂ¢Í§¨ÃÔÂ¸ÃÃÁã¹¡ÒÃãªŒà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

โดยทั่วไปเมื่อพิจารณาถึงคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และสารสนเทศแลว จะกลาวถึงใน ๔ ประเด็น ที่รูจักกันในลักษณะตัวยอวา PAPA ประกอบดวย
ò.ñ ¤ÇÒÁà»š¹Ê‹Ç¹μÑÇ (Information Privacy) หมายถึง สิทธิที่จะอยูตามลําพัง
และเปนสิทธิที่เจาของสามารถที่จะควบคุมขอมูลของตนเองในการเปดเผยใหกับผูอื่น สิทธินี้ใชได
ครอบคลุมทั้งปจเจกบุคคล กลุมบุคคล และองคการตางๆ ปจจุบันมีประเด็นเกี่ยวกับความเปน
สวนตัวที่เปนขอนาสังเกตดังนี้
๑) การเขาไปดูขอความในจดหมายอิเล็กทรอนิกสและการบันทึกขอมูลในเครื่อง
คอมพิวเตอร รวมทั้งการบันทึก-แลกเปลี่ยนขอมูลที่บุคคลเขาไปใชบริการเว็บไซตและกลุมขาวสาร
๒) การใชเทคโนโลยีในการติดตามความเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมของบุคคล
ซึ่งทําใหสูญเสียความเปนสวนตัวซึ่งการกระทําเชนนี้ถือเปนการผิดจริยธรรม
๓) การใชขอมูลของลูกคาจากแหลงตางๆ เพื่อผลประโยชนในการขยายตลาด
๔) การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท ที่อยู อีเมล หมายเลขบัตรเครดิต และขอมูล
สวนตัวอื่นๆ เพื่อนําไปสรางฐานขอมูลประวัติลูกคาขึ้นมาใหมแลวนําไปขายใหกับบริษัทอื่น ดังนั้น
เพื่อเปนการปองกันการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของขอมูลและสารสนเทศ จึงควรจะตองระวัง
การใหขอ มูล โดยเฉพาะการใชอนิ เทอรเน็ตทีม่ กี ารใชโปรโมชัน่ หรือระบุใหมกี ารลงทะเบียนกอนเขาใช
บริการ เชน ขอมูลบัตรเครดิต และที่อยูอีเมล
ò.ò ¤ÇÒÁ¶Ù¡μŒÍ§ (Information Accuracy) ในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการรวบรวม
จัดเก็บ และเรียกใชขอมูลนั้น คุณลักษณะที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ความนาเชื่อถือไดของขอมูล
ทัง้ นี้ จะขึน้ อยูก บั ความถูกตองในการบันทึกขอมูลดวย โดยทัว่ ไปจะพิจารณาวาใครจะเปนผูร บั ผิดชอบ
ต อ ความถู ก ต อ งของข อ มู ล ที่ จั ด เก็ บ และเผยแพร ดั ง นั้ น ในการจั ด ทํ า ข อ มู ล และสารสนเทศให มี
ความถูกตองและนาเชื่อถือนั้น ขอมูลควรไดรับการตรวจสอบความถูกตองกอนที่จะนําเขาฐานขอมูล
รวมถึง การปรับปรุงขอมูลใหมีความทันสมัยอยูเสมอ นอกจากนี้ ควรใหสิทธิแกบุคคลในการเขา
ไปตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตนเองดวย
ò.ó ¤ÇÒÁà»š¹à¨ŒÒ¢Í§ (Information Property) สิทธิความเปนเจาของ หมายถึง
กรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพยสิน ซึ่งอาจเปนทรัพยสินทั่วไปที่จับตองได เชน คอมพิวเตอร รถยนต
หรืออาจเปนทรัพยสินทางปญญา (ความคิด) ที่จับตองไมได เชน บทเพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร

๗๐
แตสามารถถายทอดและบันทึกลงในสือ่ ตางๆ ได เชน สิง่ พิมพ เทป ซีดรี อม เปนตน โดยในการคัดลอก
โปรแกรมคอมพิวเตอรใหกบั เพือ่ น เปนการกระทําทีจ่ ะตองพิจารณาใหรอบคอบกอนวาโปรแกรมทีจ่ ะ
ทําการคัดลอกนั้น เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทานมีสิทธิ์ในระดับใด
ò.ô ¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§¢ŒÍÁÙÅ (Data Accessibility) ปจจุบันการเขาใชงานโปรแกรม หรือ
ระบบคอมพิวเตอรมักจะมีการกําหนดสิทธิตามระดับของผูใชงาน ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันการ
เขาไปดําเนินการตางๆ กับขอมูลของผูใชที่ไมมีสวนเกี่ยวของ และเปนการรักษาความลับของขอมูล
ดังนั้น ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรจึงไดมีการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในการเขาถึง
ของผูใช และการเขาถึงขอมูลของผูอื่นโดยไมไดรับความยินยอมนั้น ก็ถือเปนการผิดจริยธรรม
เชนเดียวกับการละเมิดขอมูลสวนตัว

ô.ó ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·Èã¹ÃÐººà¤Ã×Í¢‹ÒÂ

การใชคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ คือ การใชใหเกิดประโยชนสงู สุดในขณะทีเ่ กิดผล
เสียหายนอยที่สุด สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการใชระบบเครือขาย คือ ความปลอดภัยของขอมูลและ
สารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย จึงเปนกระบวนการทีเ่ กีย่ วของกับการปกปองขอมูลจากผูไ มมสี ทิ ธิ์
ในการเขาถึงสารสนเทศ เนือ่ งจากความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศเปนสวนหนึง่ ของความมัน่ คง
ทางธุรกิจขององคกร ซึ่งไดถูกกําหนดขึ้นเปนครั้งแรกโดย Department of Trade and Industry :
DTI ของประเทศอังกฤษ โดยเรียก British Standard : BS ซึ่งตอมาไดรับการพัฒนาและเปลี่ยน
ชื่อเปน International Standard : ISO โดยที่ระบบบริหารความปลอดภัยของขอมูล ISO ๒๗๐๐๑
เปนมาตรฐานสากลที่ถูกสรางขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบในสามจุดประสงคใหญๆ คือ
การรักษาความลับของสารสนเทศ ความถูกตองสมบูรณของสารสนเทศและการเขาถึงและใชงาน
สารสนเทศไดในเวลาที่ตองการ
ô.ó.ñ ÍÒªÞÒ¡Ã¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ (Computer Criminal) คือ ผูกระทําผิดกฎหมาย
โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสําคัญในการกออาชญากรรม จําแนกเปน ๕ ประเภท คือ
๑) บุคคลภายในองคกร เปนกลุมคนที่สามารถเขาถึงระบบคอมพิวเตอร
ขององคกรไดงายที่สุด โดยอาจจะขโมยหรือทําความเสียหายกับอุปกรณ ซอฟตแวรและขอมูลที่เปน
กรรมสิทธิข์ ององคกร นอกจากนัน้ ยังอาจเปนพนักงานหรือลูกจางขององคกรทีไ่ มมหี นาทีใ่ นสารสนเทศ
นั้นแลวก็ได
๒) บุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลกลุมนี้อาจมีโอกาสเขาถึงระบบคอมพิวเตอร
ขององคกรไดทั้งวิธีการถูกตองและไมถูกตอง เชน พนักงานบํารุงรักษาจากภายนอก ชางซอมเครื่อง
คอมพิวเตอร
๓) แฮกเกอรและแคร็กเกอร ความแตกตางของอาชญากรกลุมนี้ คือ แฮกเกอร
(Hacker) หรือนักเลงคอมพิวเตอรเปนผูที่เขาถึงระบบคอมพิวเตอรไดโดยไมไดรับอนุญาต เพื่อเขาไปอาน

๗๑
คัดลอก เปลี่ยนแปลง ลบ หรือทําความเสียหายใหกับขอมูล อาจกระทําไปดวยความสนุก ทดสอบ
ระดับความรู ความสามารถตนเองอยางทาทาย สวนแคร็กเกอร (Cracker) หรือนักเจาะระบบ
คือ แฮกเกอรที่ลักลอบเขาไปยังระบบคอมพิวเตอรของผูอื่นเพื่อวัตถุประสงคเชิงธุรกิจ อาจตองการ
ขโมยขอมูลหรือติดตัง้ โปรแกรมทําลาย (Bomb) เพือ่ กอใหเกิดความเสียหายตอระบบ และนอกจากนัน้
ยังมีคําวา Hackivist ËÃ×Í Cyber Terrorist ซึ่งไดแก แฮกเกอรที่ใชอินเทอรเน็ตในการสงขอความ
เพือ่ ผลประโยชนทางการเมืองไปยังบุคคลอืน่ ๆ โดยเฉพาะในชวงสงครามระหวางประเทศสหรัฐอเมริกา
กับอิรักที่ผานมามีการกลาวถึง Hackivist กันมาก
๔) องคกรดานอาชญากรรม เปนกลุมของอาชญากรที่รวมมือกันอยางเปน
ระบบ โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย เชน การติดตอซื้อขายของ
ผิดกฎหมาย การซือ้ ขายขอมูลความลับของทางราชการหรือทางเทคโนโลยี การแกไขขอมูลสวนบุคคล
หรือองคกรทีเ่ กีย่ วของกับการกระทําผิด การพนัน การปลอมแปลงหรือเลียนแบบเอกสารทางราชการ
เชน หนังสือเดินทาง บัตรประจําตัว เช็ค เปนตน
๕) ผู  ก  อ การร า ย กลุ  ม ผู  ก  อ การร า ย หรื อ ผู  ที่ เ ป น ปฏิ ป  ก ษ ต  อ รั ฐ อาจใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมุงใหเกิดความสับสนและความเสียหายกับประชาชนและประเทศชาติ
เชน การทําใหดาวเทียมทํางานผิดพลาด การทําใหเศรษฐกิจของประเทศปนปวนหรือตกตํ่าโดยทําให
ระบบสื่อสารขัดของ เปนตน
ô.ó.ò ÃÙ»áºº¢Í§ÍÒªÞÒ¡ÃÃÁ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร (Computer Crime หรือ Cyber Crime) เปนการ
กระทําทีผ่ ดิ กฎหมายโดยใชคอมพิวเตอรหรือขอมูลคอมพิวเตอรเปนเครือ่ งมือ เชน การโจรกรรมขอมูล
หรือความลับขององคกร การบิดเบือนขอมูล การฉอโกง การฟอกเงิน การถอดรหัสโปรแกรมฯ
คอมพิวเตอรจึงเปนทั้งเครื่องมือและเปนเปาหมายของอาชญากรรมคอมพิวเตอร
ñ) ¡ÒÃãªŒ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃã¹°Ò¹Ðà»š¹à¤Ã×èÍ§Á×Íã¹¡ÒÃ¡‹ÍÍÒªÞÒ¡ÃÃÁ
ñ.ñ) ¡ÒÃ¢âÁÂËÁÒÂàÅ¢ºÑμÃà¤Ã´Ôμ (Credit Card Theft) การใชบตั ร
เครดิตในการชําระคาบริการตางๆ ผานทางอินเทอรเน็ตจะตองตรวจสอบอยูเสมอวารายการตางๆ
มีความเคลื่อนไหวถูกตองตรงตามรายการหรือไม หากบัตรสูญหายหรือถูกขโมย จะตองรีบแจงระงับ
การใชบัตรในทันที ซึ่งหากถูกขโมยหมายเลขบัตรทางอิเล็กทรอนิกสแลวเปนการยากที่เจาของบัตร
จะลวงรู จนกวาจะไดรับใบแจงยอดการใชเงินจากบัตรนั้น บางครั้งผูขโมยอาจนําเพียงหมายเลข
บัตรไปใชสําหรับการเขาฐานขอมูลเครดิตและบัญชีธนาคารเพื่อกระทําความผิด ดังนั้นหากซื้อสินคา
ทางเว็บไซตและตองชําระดวยบัตรเครดิต จะตองแนใจวาระบบมีการรักษาความปลอดภัย สามารถ
สังเกตไดจากมุมขวาลางของเว็บไซตจะมีรูปกุญแจล็อกอยู หรือสังเกตที่ URL ซึ่งจะระบุ https://
ñ.ò) ¡ÒÃáÍºÍŒÒ§μÑÇ (Identity Theft) เปนการแอบอางตัวตอบุคคลอืน่
วาตนเปนคนหนึ่งที่ดูแลสารสนเทศนั้นหรือแอบอางตนวาเปนเจาหนาที่เพื่อหลอกลวงเอาขอมูล เชน
การโทรศัพทไปหาเหยื่อโดยอางวาเปนเจาหนาที่ของธนาคาร ตองการทราบขอมูลสวนตัวของลูกคา
เพื่อสิทธิประโยชนอื่นใด ซึ่งเมื่อเหยื่อหลงเชื่อก็จะใหขอมูลที่สามารถนําไปหาผลประโยชนได
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ñ.ó) ¡ÒÃÊá¡Á·Ò§¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ (Computer Scam) เปนการกระทํา
โดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการหลอกลวงผูอื่น ปจจุบันมีรูปแบบแตกตางกันมากมาย เชน
อีเมลที่มีลักษณะเปนจดหมายลูกโซ หรือปลอมเปนหนวยงานสงอีเมลมาอางวาจะใหรางวัล
โดยขอใหกรอกขอมูลสวนตัวแลวจะมีสิทธิไดรับรางวัล การเสนอใหเขาไปใชบริการทองเที่ยวฟรี
เพียงระบุหมายเลขบัตรเครดิตเพื่อเปนการยืนยันอายุของทาน หลังจากนั้นเหยื่อก็จะไดรับใบเรียก
เก็บเงินจากบัตรเครดิตโดยที่ไมไดซื้อสินคาหรือบริการใดๆ
ò) ¡ÒÃãªŒ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃã¹°Ò¹Ðà»š¹à»‡ÒËÁÒÂ¢Í§ÍÒªÞÒ¡ÃÃÁ
ò.ñ) ¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§áÅÐãªŒ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃºÑ Í¹ØÞÒμ เปนการกระทํา
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรหรือเขาใชขอมูลโดยเจาของไมอนุญาต ซึ่งอาจใชวิธีการขโมยรหัส
สวนตัว (Personal Identification Number : PIN) การเขารหัสผาน (Password) เชน การเขาถึง
ขอมูลบุคคลเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย ขอมูลทางการเงินหรือความลับทางการคา หากนําขอมูล
ไปเปดเผยในทางไมถูกตองแลวยอมกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูล
ò.ò) ¡ÒÃ¡‹Í¡Ç¹ËÃ×ÍทําÅÒÂ¢ŒÍÁÙÅ อาชญากรรมประเภทนี้จะเขาไป
แทรกแซงการทํางานของคอมพิวเตอรฮารดแวร ซอฟตแวร เชน ไวรัสคอมพิวเตอร การทําใหระบบ
ปฏิเสธการใหบริการ เปนตน
ò.ó) ¡ÒÃ¢âÁÂ¢Œ Í ÁÙ Å áÅÐÍØ » ¡Ã³ ¤ ÍÁ¾Ô Ç àμÍÃ การถูกขโมยขอมูล
อาจสรางความเสียหายใหกับองคกรมากกวาการถูกขโมยโปรแกรมหรืออุปกรณคอมพิวเตอรเสียอีก
เนื่องจากการแขงขันทางธุรกิจจะใหความสําคัญกับการเก็บขอมูลเปนอยางมาก
ô.ó.ó ¡ÒÃ¡‹Í¡Ç¹ÃÐºº´ŒÇÂâ»Ãá¡ÃÁ»ÃÐÊ§¤ÃŒÒÂ (Malicious Software)
ÁÑÅáÇÃ (Malware) ยอมาจาก “Malicious Software” ซึ่งหมายถึง โปรแกรม
คอมพิวเตอรทุกชนิดที่มีจุดประสงครายตอคอมพิวเตอรและเครือขาย ที่บุกรุกเขาไปติดอยูในระบบ
คอมพิวเตอรโดยไมไดรับความยินยอมจากผูใช และสรางความเสียหายใหกับระบบคอมพิวเตอร
นั้นๆ และถามีโอกาสก็สามารถแทรกเขาไประบาดในระบบคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดจาก
การนําเอาดิสกที่ติดไวรัสจากเครื่องหนึ่งไปใชอีกเครื่องหนึ่ง หรืออาจผานระบบเครือขาย หรือระบบ
สื่อสารขอมูล ไวรัสก็อาจแพรระบาดไดเชนกัน หรือเปนคําที่ใชเรียกโปรแกรมที่มีจุดประสงคราย
ตอระบบคอมพิวเตอรทุกชนิดแบบรวมๆ นั่นเอง ซึ่งโปรแกรมพวกนี้ไดแก Virus, Worm, Trojan,
Adware, Spyware, Keylogger, Hack tool, Dialer, Phishing, toolbar, BHO, Joke และ
อื่นๆ แตเนื่องจาก ไวรัส (Virus) คือ Malware ชนิดแรกที่เกิดขึ้นและอยูมานาน ดังนั้นโดยทั่วไป
เพื่อความงายก็จะใชคําวา Virus แทนคําวา Malware แตขอเท็จจริงแลว Malware แตละชนิด
จะมีการกอกวนไมเหมือนกัน ดังนี้
Virus คือ การแพรเชื้อไปติดไฟลอื่นๆ ในคอมพิวเตอรโดยการแนบตัวมันเอง
เขาไป แตมันไมสามารถสงตัวเองไปยังคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ ไดตองอาศัยไฟลพาหะ สิ่งที่มันทํา
คือ สรางความเสียหายใหกับไฟล
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Worm คือ การคัดลอกตัวเองและสามารถสงตัวเองไปยังคอมพิวเตอรเครื่อง
อื่นๆ ไดอยางอิสระ โดยอาศัยอีเมล, ชองโหวของระบบปฏิบัติการหรือการเชื่อมตอที่ไมมีการปองกัน
มันจะไมแพรเชื้อไปติดไฟลอื่น สิ่งที่มันทําคือ มักจะสรางความเสียหายใหกับระบบเครือขายและระบบ
อินเทอรเน็ต
Trojan คือ การไมแพรเชือ้ ไปติดไฟลอนื่ ๆ ไมสามารถสงตัวเองไปยังคอมพิวเตอร
เครื่องอื่นๆ ได ต้องอาศัยการหลอกคนใชใหดาวนโหลดเอาไปใสเครื่องเอง หรือดวยวิธีอื่นๆ สิ่งที่
มันทําคือ เปดโอกาสใหผูไมประสงคดีเขามาควบคุมเครื่องที่ติดเชื้อจากระยะไกล ซึ่งจะทําอะไรก็ได
และโทรจันยังมีอีกหลายชนิด
Spyware คือ การไมแพรเชือ้ ไปติดไฟลอนื่ ๆ ไมสามารถสงตัวเองไปยังคอมพิวเตอร
เครือ่ งอืน่ ๆ ได ตองอาศัยการหลอกคนใชใหดาวนโหลดเอาไปใสเครือ่ งเอง หรืออาศัยชองโหวของ Web
browser และระบบปฏิบัติการในการติดตั้งตัวเองลงในเครื่องเหยื่อ สิ่งที่มันทําคือ รบกวนและละเมิด
ความเปนสวนตัวของผูใช
Hybrid Malware/Blended Threats คือ Malware ที่รวมความสามารถของ
Virus, Worm, Trojan, Spyware เขาไวดวยกัน
Phishing เปนเทคนิคการทํา Social Engineer โดยใชอีเมลเพื่อหลอกใหเหยื่อ
เปดเผยขอมูลการทําธุรกรรมทางการเงินบนอินเทอรเน็ต เชน บัตรเครดิต หรือ Online Bank Account
Zombie Network คือ เครื่องคอมพิวเตอรจํานวนมากๆ จากทั่วโลกที่ตก
เปนเหยื่อของ Worm, Trojan และ Malware อยางอื่น (Compromised Machine) ซึ่งจะถูก
Attacker/Hacker ใชเปนฐานปฏิบัติการในการสง Spam Mail, Phishing, DoS หรือเอาไวเก็บไฟล
หรือซอฟตแวรที่ผิดกฎหมาย
Keylogger เปนโปรแกรมชนิดหนึ่งที่แฝงตัวเขากับระบบคอมพิวเตอร เพื่อเก็บ
ขอมูลการกดแปนคียบอรด และดักเอารหัสผานตางๆ เพื่อนําไปใหผูไมประสงคดีนําเอาไปใชงาน
Dialer เปนแอปพลิเคชั่นที่ทํางานโดยการสั่งใหโมเด็มคุณตัดการเชื่อมตอจาก
ISP ที่ใชบริการ โดยหมุนหมายเลขไปยังผูใหบริการในตางประเทศ ทําใหมีคาโทรศัพทที่สูงขึ้น
ô.ó.ô ÁÒμÃ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ (Security) เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับ
การปกปองขอมูล ฮารดแวร ซอฟตแวรจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากการใชงานโดยผูที่
ไมไดรับสิทธิ์เขาใชขอมูล
๑) ¡ÒÃà¢ŒÒÃËÑÊÅÑº (Encrypting) มีจุดประสงคเพื่อรักษาความลับของขอมูล
ขอมูลนัน้ จะถูกเปดอานโดยบุคคลทีไ่ ดรบั อนุญาตเทานัน้ หลักการของการเขารหัสขอมูล คือ แปลงขอมูล
(encrypt) ไปอยูในรูปของขอมูลที่ไมสามารถอานไดโดยตรง ขอมูลจะถูกถอดกลับดวยกระบวนการ
ถอดรหัส (decryption)
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๒) ¡ÒÃจํา¡Ñ´ÊÔ·¸Ôãì ¹¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§ ความปลอดภัยของขอมูล (security) เปนเรือ่ ง
ที่เกี่ยวของกับการปองกันผูใชที่ไมมีอํานาจในการเรียกใชขอมูล นําขอมูลจากฐานขอมูลมาใช อันอาจ
จะเกิดผลเสียกับระบบฐานขอมูลได ในระบบที่มีผูใชเปนจํานวนมากจําเปนตองมีการควบคุม
การเรียกใชขอมูล การกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูล DBA จะกําหนด การใหสิทธิ (Authorization)
แกผูใชงานระบบฐานขอมูลใหมีสิทธิในการใชขอมูลแตกตางกัน เชน สิทธิในการอานขอมูลหรือเรียกดู
ขอมูล (read) สิทธิในการเพิ่มขอมูล (insert) สิทธิในการเปลี่ยนแปลงขอมูล (update) สิทธิในการ
ลบขอมูล (delete) สิทธิในการสรางดัชนี (index) สิทธิในการสรางตารางหรือวิว (resource) สิทธิใน
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางขอมูล (alteration) และสิทธิในการลบตารางหรือวิว (drop)
ó) ÇÔ¸Õ¡ÒÃá¡Œä¢àÁ×èÍà¤Ã×èÍ§¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃμÔ´ÁÑÅáÇÃ

ภาพที่ ๔๗ แสดงการแกไขเมื่อเครื่องคอมพิวเตอรติดมัลแวร (๑)

๗๕

ภาพที่ ๔๘ แสดงการแกไขเมื่อเครื่องคอมพิวเตอรติดมัลแวร (๒)

๗๖

ภาพที่ ๔๙ แสดงการแกไขเมื่อเครื่องคอมพิวเตอรติดมัลแวร (๓)

๗๗
เนือ่ งจากเครือขายคอมพิวเตอรทผี่ ใู ชอนิ เทอรเน็ตเรียกเขานัน้ มิไดเปนเพียงเครือขายของ
องคกรที่ผูใชสังกัด แตเปนการเชื่อมโยงของเครือขายตาง ๆ เขาหากันหลายพันหลายหมื่นเครือขาย
มีขอมูลขาวสารอยูระหวางเครือขายเปนจํานวนมาก การสงขาวสารในเครือขายนั้นอาจทําใหขาวสาร
กระจายไปยังเครือขายอื่น ๆ อีกเปนจํานวนมากหรือแมแตการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสฉบับหนึ่ง
ก็อาจจะตองเดินทางผานเครือขายอีกหลายเครือขายกวาจะถึงปลายทาง ดังนัน้ นอกจากผูใ ชคอมพิวเตอร
ตองปกปองขอมูลสารสนเทศแลวยังตองใหความสําคัญและตระหนักถึงปญหาปริมาณขอมูลขาวสาร
ที่วิ่งอยูบนเครือขายและมีจริยธรรมในการใชสารสนเทศดวย ซึ่งการใชงานอยางสรางสรรคและเกิด
ประโยชนจะทําใหสังคมอินเทอรเน็ตนาใชและเปนประโยชนรวมกันอยางดี

ô.ô ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¡ÃÐทํา¤ÇÒÁ¼Ô´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ ¾.È.òõõð

การกอกวนหรือลักขโมยขอมูลทางคอมพิวเตอร เปนการกระทําที่กฎหมายอาญา
ไมสามารถเอาผิดได เนือ่ งจากเปนความผิดทีท่ นั สมัย ไมสามารถปรับขอกฎหมายเอาผิดได จึงไดมกี าร
ออกกฎหมายเฉพาะทางเพื่อเอาผิดกับบรรดาแฮกเกอรจอมกอกวนทั้งหลาย ในชื่อ “พระราชบัญญัติ
วาดวยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๘
มิถุนายน ๒๕๕๐
กฎหมายฉบับนี้มีทั้งหมด ๓๐ มาตรา บัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรไวคอนขาง
ครอบคลุม จึงทําใหตองใชภาษาทางกฎหมาย เพื่อใหมีความหมายเผื่อไวสําหรับวิธีการใหมๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นภายหลัง อัตราโทษสําหรับลงโทษผูกระทําผิด มีตั้งแตปรับอยางเดียว จนสูงสุดจําคุกถึง ๒๐ ป
ซึ่งที่นํามาแสดงในเอกสารฉบับนี้จะยกมาเปนบางสวนที่สําคัญๆ ดังนี้
ô.ô.ñ ËÁÇ´ ñ ¤ÇÒÁ¼Ô´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ
มาตรา ๕ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกัน
การเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนัน้ มิไดมไี วสาํ หรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖ ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่น
จัดทําขึน้ เปนการเฉพาะถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการทีน่ า จะเกิดความเสียหาย
แกผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกัน
การเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับ
ไมเกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
เพื่อดักรับไวซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นที่อยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร และขอมูล
คอมพิวเตอรนนั้ มิไดมไี วเพือ่ ประโยชนสาธารณะหรือเพือ่ ใหบคุ คลทัว่ ไปใชประโยชนไดตอ งระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๗๘
มาตรา ๙ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ เพื่อใหการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอรของผูอื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติได
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑ ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอื่น
โดยปกปดหรือปลอมแปลงแหลงทีม่ าของการสงขอมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอร
ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๒ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
(๑) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน ไมวาความเสียหายนั้น
จะเกิดขึ้นในทันทีหรือในภายหลังและไมวาจะเกิดขึ้นพรอมกันหรือไม ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สิบป และปรับไมเกินสองแสนบาท
(๒) เป น การกระทํ า โดยประการที่ น  า จะเกิ ด ความเสี ย หายต อ
ขอมูลคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ
หรือเปนการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรที่มีไวเพื่อประโยชนสาธารณะ
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
ถาการกระทําความผิดตาม (๒) เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป
มาตรา ๑๓ ผูใ ดจําหนายหรือเผยแพรชดุ คําสัง่ ทีจ่ ดั ทําขึน้ โดยเฉพาะเพือ่ นําไปใช
เปนเครื่องมือในการกระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙
มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๔ ผู  ใ ดกระทํ า ความผิ ด ที่ ร ะบุ ไว ดั ง ต อ ไปนี้ ต อ งระวางโทษจํ า คุ ก
ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหาย
แกผูอื่นหรือประชาชน
(๒) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ
โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศหรือกอใหเกิดความตื่นตระหนก
แกประชาชน

๗๙
(๓) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ อันเปน
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวล
กฎหมายอาญา
(๔) นําเขาสูร ะบบคอมพิวเตอรซงึ่ ขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะ
อันลามกและขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได
(๕) เผยแพรหรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปน
ขอมูลคอมพิวเตอรตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
มาตรา ๑๕ ผูใหบริการผูใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิด
ตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอรทอี่ ยูใ นความควบคุมของตน ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูก ระทํา
ความผิดตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๖ ผูใ ดนําเขาสูร ะบบคอมพิวเตอรทปี่ ระชาชนทัว่ ไปอาจเขาถึงไดซงึ่ ขอมูล
คอมพิวเตอรที่ปรากฏเปนภาพของผูอื่น และภาพนั้นเปนภาพที่เกิดจากการสรางขึ้น ตัดตอ เติม
หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นนั้น
เสียชือ่ เสียง ถูกดูหมิน่ ถูกเกลียดชัง หรือไดรบั ความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ
ไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ง เปนการนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรโดยสุจริต ผูกระทํา
ไมมีความผิด
ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดอันยอมความได
ถาผูเ สียหายในความผิดตามวรรคหนึง่ ตายเสียกอนรองทุกข ใหบดิ า มารดา คูส มรส
หรือบุตรของผูเสียหายรองทุกขได และใหถือวาเปนผูเสียหาย
มาตรา ๑๗ ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักร และ
(๑) ผู  ก ระทํ า ความผิ ด นั้ น เป น คนไทย และรั ฐ บาลแห ง ประเทศ
ที่ความผิดไดเกิดขึ้นหรือผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ หรือ
(๒) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนตางดาว และรัฐบาลไทยหรือคนไทย
เปนผูเสียหายและผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษจะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร
ô.ô.ò μÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¼Ô´·Ò§¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ
μÑÇÍÂ‹Ò§ ñ : พฤติกรรม : ใช user name/password ของผูอื่น Log in เขาสูระบบ
ฐานความผิด : มาตรา ๕ ปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐.- จําคุกไมเกิน ๖ เดือน
ขอแนะนํา : ไมใช user/password ของผูอื่น และหามไมใหผูอื่นลวงรู password ของตน
μÑÇÍÂ‹Ò§ ò : พฤติกรรม : Forward e-mail ที่มีขอความ เนื้อหา หรือรูปภาพที่ไมเหมาะสม
เปนเท็จ กระทบความมั่นคง หรือลามกอนาจาร
ฐานความผิด : มาตรา ๑๔ ปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- จําคุกไมเกิน ๕ ป
ขอแนะนํา : ไม forward email ที่ไมเหมาะสม

๘๐
μÑÇÍÂ‹Ò§ ó : พฤติกรรม : โพสตขอความตามกระทูตางๆ ที่มีเนื้อหาไมเหมาะสม เปนเท็จ กระทบ
ความมั่นคง หรือลามกอนาจาร
ฐานความผิด : มาตรา ๑๔ ปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- จําคุกไมเกิน ๕ ป
ขอแนะนํา : ใชวิจารณญาณในการแสดงความคิดเห็น และคํานึงถึงผลที่จะตามมา
μÑÇÍÂ‹Ò§ ô : พฤติกรรม : เผยแพรภาพตัดตอใหผูอื่นไดรับความเสื่อมเสีย หรืออับอาย
ฐานความผิด : มาตรา ๑๖ ปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐.- จําคุกไมเกิน ๓ ป
ขอแนะนํา : ไมเผยแพรภาพหรือสงตอภาพที่มีการตัดตอที่ไมเหมาะสม
μÑÇÍÂ‹Ò§·Õè õ ความผิดสําหรับนักเจาะ
๑. พวกที่ชอบเจาะระบบคอมพิวเตอรของผูอื่น ที่เขาอุตสาหสรางระบบปองกันไว
แตถาเขาเว็บสาธารณะ ก็ยอมไมมีความผิด โทษสําหรับพวกชอบเจาะ กระทําผิดตามมาตรา ๕ จําคุก
ไมเกิน ๖ เดือน ปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. แตถาเจาะเขาไปถึงขอมูลที่เก็บรักษาไวดวย โทษจะเพิ่มเปน ๒ เทา (มาตรา ๖)
๓. คนที่เผยรหัส (Password) ที่ตัวเองรูมา สําหรับเพื่อใชเขาระบบคอมพิวเตอร มีโทษ
จําคุก ๑ ป ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๖)
μÑÇÍÂ‹Ò§·Õè ö ความผิดสําหรับนักลวง
พวกที่ชอบดักขอมูลที่เปนสวนตัว ซึ่งสงถึงกันทางอินเทอรเน็ต ทาง e-mail มีโทษจําคุก
ไมเกิน ๓ ป ปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๘)
μÑÇÍÂ‹Ò§·Õè ÷ ความผิดสําหรับพวกปลอยไวรัส
๑. พวกทําลายขอมูล หรือไปเปลี่ยนแปลงขอมูลของคนอื่น ไมวาดวยวิธีใด จะใชไวรัส
หรือแอบเขาไปทําลายตรงๆ หรือพวกพนักงานที่ทํางานอยูแลวกําลังจะออก ไปทําลายขอมูลเขา
มีโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป ปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๙)
๒. ถาการทําลายขอมูลคนอืน่ ทําใหเกิดความเสียหายแกประชาชน ประเภทคอมพิวเตอร
ควบคุมจราจร โทษสูงขึ้นเปนจําคุก ๑๐ ป ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๑๒ (๑))
๓. และถ า กระทบถึ ง ความมั่ น คงของประเทศ โทษจะสู ง ขึ้ น เป น จํ า คุ ก ๓-๑๕ ป
(มาตรา ๑๒(๒))
๔. แตถาจนเปนเหตุใหบุคคลอื่นถึงแกความตาย โทษจะหนักถึงจําคุก ๑๐-๒๐ ป
(มาตรา ๑๒(๒))

๘๑
μÑÇÍÂ‹Ò§·Õè ø ความผิดของพวกชอบกอกวนหรือชอบแกลงคนอื่น
๑. พวกที่ชอบสงเมลกอกวนหรือโฆษณาขายสินคาหรือขายบริการ ประเภทปอปอัพ
หรือพวกสงเมลขยะโดยที่เขาไมตองการ มีโทษปรับอยางเดียวไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โทษฐาน
กอความรําคาญ
๒. พวกที่ชอบสงเมล เปนขอมูลปลอม ขอมูลเท็จ ใสรายปายสีคนอื่น หรือพวกเจากรม
ขาวลือที่ชอบปลอยขาวใหเกิดความวุนวาย รวมถึงสงภาพลามกอนาจารทั้งหลาย รวมถึงพวกผสมโรง
ที่ไดรับแลวสงตอดวย มีโทษเสมอกันคือ จําคุกไมเกิน ๕ ป ปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓. พวกที่ ช อบใช ศิ ล ปะเฉพาะตั ว ตั ด ต อ ภาพของคนอื่ น แล ว นํ า เข า เผยแพร
ทางอินเทอรเน็ต ทําใหเจาของภาพเขาเสียหาย อับอาย ตองโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป ปรับไมเกิน
๖๐๐,๐๐๐ บาท แตกฎหมายยกเวนสําหรับผูที่ทําดวยความสุจริต จะไมเปนความผิด ซึ่งผมยังนึก
ไมออกครับวา ถาตัดตอภาพเขาแลว จะสุจริตไดอยางไร คงเปนกรณีตัดตอใหดูสวยกวาตัวจริง
ซึ่งก็รูจะทําไปทําไม
μÑÇÍÂ‹Ò§·Õè ù ความผิดของผูใหบริการหรือเจาของเว็บ
ผูใหบริการหรือเจาของเว็บ มีหนาที่ตองเก็บขอมูลของผูใชบริการอยางนอย ๙๐ วัน
เพื่อใหสามารถหาตัวผูใชบริการ สําหรับใหตรวจสอบได มิฉะนั้น ผูใหบริการหรือเจาของเว็บ
จะตองรับโทษเอง แตเบาหนอยคือปรับอยางเดียวไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
การที่เจาหนาที่ใชอํานาจเจาะเขาไปในระบบคอมพิวเตอรของคนอื่นจะไมมีความผิด
ตามกฎหมายนี้ แตตองขออนุญาตตอศาลเสียกอน จะทําโดยพลการไมได
หากเจาหนาที่เปดเผยขอมูลที่ใชอํานาจหนาที่ไปเจาะขอมูลเขามาโดยไมมีอํานาจ
เจาหนาทีจ่ ะตองยายภูมลิ าํ เนาเขาไปอยูใ นคุก ดวยอัตราโทษจําคุก ไมเกิน ๓ ป ปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
และแมไมไดตั้งใจเปดเผย แตดวยความประมาท ทําใหขอมูลหลุดเขาสูอินเทอรเน็ต
ก็ตองรับโทษดวย คือ จําคุกไมเกิน ๑ ป ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
การกระทํ า ความผิ ด ตามกฎหมายนี้ แม จ ะทํ า นอกราชอาณาจั ก ร ไม ว  า คนไทย
หรือคนตางดาวเปนผูท าํ ถาเกิดความเสียหายไมวา เปนในประเทศหรือตางประเทศ ก็ตอ งยอมรับโทษ
ตามกฎหมายนี้ดวย
ô.ô.ó à»ÃÕÂºà·ÕÂº¤ÇÒÁáμ¡μ‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§ ¾.Ã.º.¡ÒÃ¡ÃÐทํา¤ÇÒÁ¼Ô´à¡ÕÂè Ç¡Ñº¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ
¾.È.òõõð áÅÐ·Õèá¡Œä¢ (©ºÑº·Õè ò) ¾.È.òõöð
เนือ่ งจาก พ.ร.บ.การกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ มีประเด็น
เนื้อหาที่ไมสามารถแยกประเภทความผิดชัดเจน และมีบทลงโทษที่หนักกระทบกับสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนมากเกินไป จนมีผคู นจํานวนมากออกมาตอตานคัดคานใหมกี ารทบทวนและแกไข ในมาตรา
ที่ยังคลุมเครืออยู จึงเปนเหตุผลอันสมควรที่ตองมีการปรับปรุงใหม ในป พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ โดยใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

๘๒
ÁÒμÃÒ ñõ ¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃ¼ÙŒã´¨§ã¨Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ËÃ×ÍÂÔ¹ÂÍÁãËŒÁÕ¡ÒÃ¡ÃÐทํา¤ÇÒÁ¼Ô´μÒÁ
ÁÒμÃÒ ñô ã¹ÃÐºº¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ·ÕèÍÂÙ‹ã¹¤ÇÒÁ¤Çº¤ØÁ¢Í§μ¹ μŒÍ§ÃÐÇÒ§â·Éàª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñº
¼ÙŒ¡ÃÐทํา¤ÇÒÁ¼Ô´μÒÁÁÒμÃÒ ñô
ÁÒμÃÒ ñõ ผูใหบริการผูใดใหความรวมมือ ยินยอม หรือรูเห็นเปนใจใหมีการกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตน ตองระวางโทษ
เชนเดียวกับผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔
ให รั ฐ มนตรี อ อกประกาศกํ า หนดขั้ น ตอนการแจ ง เตื อ น การระงั บ การทํ า ให
แพรหลายของขอมูลคอมพิวเตอร และการนําขอมูลคอมพิวเตอรนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร
ถ า ผู  ใ ห บ ริ ก ารพิ สู จ น ไ ด ว  า ตนได ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศของรั ฐ มนตรี ที่ อ อกตาม
วรรคสองผูนั้นไมตองรับโทษ

ภาพที่ ๕๐ แสดงการเปรียบเทียบมาตรา ๑๕ กอน–หลังการแกไขเพิ่มเติม
ตาม พ.ร.บ.ฯ คอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐

๘๓

ภาพที่ ๕๑ แสดงการเปรียบเทียบ กอน–หลังการแกไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.ฯ คอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐

๘๔

ÊÃØ»·ŒÒÂº· : Summary

การกลาวถึงจริยธรรมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศแลว รูจักกัน
ในลักษณะตัวยอวา PAPA ประกอบดวย ¤ÇÒÁà»š¹Ê‹Ç¹μÑÇ (Information Privacy) ¤ÇÒÁ¶Ù¡μŒÍ§
(Information Accuracy) ¤ÇÒÁà»š¹à¨ŒÒ¢Í§ (Information Property) การเขาถึงขอมูล
(Data Accessibility) ซึ่งการใชคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพคือ การใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
และเนื่องจากหนวยงานสํานักงานตํารวจแหงชาติมีความเกี่ยวของกับขอมูลทุกระดับทั้งกรณีที่เปน
คดีและขอมูลทองถิ่น ขอมูลบุคคลพนโทษ บุคคลผูมีพฤติการณเกี่ยวของกับการกระทําความผิด
มือปนรับจาง ผูคายาเสพติด ผูมีอิทธิพลในรูปแบบตาง ๆ ที่มีความจําเปนตอการสืบสวนปราบปราม
อาชญากรรม ดังนั้นการรักษาขอมูลหรือเก็บขอมูลใหมีความปลอดภัย จึงเปนความสําคัญลําดับแรก
ในการรักษาความลับของขอมูลขาวสารใหปลอดภัยจากผูไมมีสิทธิ์ลวงรูขอมูลและรวมถึงอาชญากร
คอมพิวเตอรดวย
ÍÒªÞÒ¡Ã¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ (Computer Criminal) คือ ผูก ระทําผิดกฎหมายโดยใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสําคัญในการกออาชญากรรม ซึ่งผูที่อาจเปนอาชญากรคอมพิวเตอร
มีอยู ๕ ประเภท คือ บุคคลภายในองคกร เปนกลุมคนที่สามารถเขาถึงระบบคอมพิวเตอรขององคกร
ไดงายที่สุด โดยอาจจะขโมยหรือทําความเสียหายกับอุปกรณ ซอฟตแวรและขอมูลที่เปนกรรมสิทธิ์
ขององคกร นอกจากนั้นยังอาจเปนพนักงานหรือลูกจางขององคกรที่ไมมีหนาที่ในสารสนเทศนั้นแลว
สวนบุคคลภายนอกก็อาจมีโอกาสเขาถึงระบบคอมพิวเตอรขององคกรไดทงั้ วิธกี ารถูกตองและไมถกู ตอง
เชน พนักงานบํารุงรักษาจากภายนอก ชางซอมเครื่องคอมพิวเตอร นอกจากนั้นยังมีแฮกเกอร
และแคร็กเกอร องคกรดานอาชญากรรมที่เปนกลุมของอาชญากรที่รวมมือกันอยางเปนระบบ
โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพือ่ ประกอบธุรกิจทีผ่ ดิ กฎหมาย เชน การติดตอซือ้ ขายของผิดกฎหมาย
การซื้อขายขอมูลความลับของทางราชการหรือทางเทคโนโลยี การแกไขขอมูลสวนบุคคลหรือ
องคกรที่เกี่ยวของกับการกระทําผิด การพนัน การปลอมแปลงหรือเลียนแบบเอกสารทางราชการ
เชน หนังสือเดินทาง บัตรประจําตัว เช็ค เปนตน และกลุมสุดทายคือ ผูกอการราย กลุมผูกอการราย
หรือผูที่เปนปฏิปกษตอรัฐ อาจใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมุงใหเกิดความสับสนและความเสียหายกับ
ประชาชนและประเทศชาติ เชน การทําใหดาวเทียมทํางานผิดพลาด การทําใหเศรษฐกิจของประเทศ
ปนปวนหรือตกตํ่าโดยทําใหระบบสื่อสารขัดของ

¡Ô¨¡ÃÃÁ·ŒÒÂº· : Activities

๑. สอบถามผูเ รียนถึงพฤติกรรมในการใชเทคโนโลยีในแตละขอวาเปนการขาดจริยธรรม
ในการใชเทคโนโลยีดานใด
• การแอบนําเกมหรือโปรแกรมเกมทีเ่ พือ่ นซือ้ มา ไปติดตัง้ ลงในเครือ่ งคอมพิวเตอร
ของตนเองที่บาน

๘๕
• การนําภาพถายสวนตัวของเพื่อนลงไปในโปรไฟลเฟซบุกเพื่อใหผูอื่นเขาใจวา
ตนเองมีรูปใบหนานั้น
• การนําขอมูลที่ไดจากอินเทอรเน็ตมาเปนรายงานสงครูโดยไมจําเปนตอง
ตรวจสอบแหลงที่มา
• การบั น ทึ ก เพลงของค า ยเพลงที่ กํ า ลั ง นิ ย มในรู ป แบบของเพลงที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์
เอาไปแจกจายใหเพื่อนสนิท
• การแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลคอมพิวเตอรของหองเรียน
• การคัดลอกงานหรือขอมูลทีต่ นเองชืน่ ชอบจากเครือ่ งคอมพิวเตอรของบุคคลอืน่
โดยไมไดรับอนุญาต
• การกรอกประวัตสิ ว นตัวลงในระบบคอมพิวเตอรของศูนยฝก อบรมโดยไมตรงกับ
ความจริง
• การนําบัญชีและรหัสผานของเพื่อนสนิทไปใชงานอีเมลของเพื่อนเพื่อใหผูรับ
ปลายทางเขาใจวาเจาของอีเมลเปนผูสงจดหมาดอิเล็กทรอนิกสนั้น
• การแอบใชรหัสผานของเพื่อนไปเลนเกมสออนไลนที่รานอินเทอรเน็ตคาเฟ
• การแอบถายภาพเพื่อนในขณะนั่งหลับในหองเรียนแลวสงเขาไปในไลนกลุม
สาธารณะของโรงเรียนใหผูอื่นไดเห็นรูปนั้น
๒. อภิปรายกลุม (Discussion) แบงกลุมสืบคนขอมูลคดีที่เกิดจากการใชเทคโนโลยี
ที่ขาดจริยธรรม โดยสืบคนจากเว็บไซตตาง ๆ แลวเปรียบเทียบผลการคนหาที่ไดแตละเว็บไซต
นําเสนอเปนรายกลุม ๆ ละ ๑๐ นาที
๓. รายงาน (Report) ใหผูเรียนศึกษาคนควาหัวขอ “ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ
CRIMES ที่ผูเรียนสนใจอยากใหมีการพัฒนาตอไปในอนาคต”
๔. ทําแบบประเมินผลการเรียนรู

áËÅ‹§¤Œ¹¤ÇŒÒà¾ÔèÁàμÔÁ

สุชาติ ใจสถาน. ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·Èã¹Í§¤¡Ã. กรุงเทพฯ. สํานักพิมพ
ศูนยสงเสริมวิชาการ, ๒๕๒๘
http://ethicsininformationtechnology.blogspot.com/โพสต เ มื่ อ ๒๕
January ๒๐๑๓ โดย วัชรพงษ ตาไฝ
http://law.longdo.com/law/572/
http://www.softbizplus.com/computer/639-computer-law-2550-sample
http://thaipt.org/index.php?module=knowledge&id=650

๘๖

๘๗

ÀÒ¤¼¹Ç¡

๘๘

๘๙

¼¹Ç¡ ¡.
¢ŒÍ»¯ÔºÑμÔã¹¡ÒÃãªŒËŒÍ§»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ (LAB)

๙๐

๙๑
¢ŒÍ»¯ÔºÑμÔã¹¡ÒÃãªŒËŒÍ§»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ (LAB)
๑. จองเครื่องผานระบบจองเครื่องคอมพิวเตอร
๒. กอนเปดเครื่องใชงานใหสํารวจอุปกรณตางๆ ของเครื่อง เชน แปนพิมพ เมาส หูฟง
และอุปกรณอื่นๆ ที่มองเห็นจากภายนอกวามีอยูครบถวนหรือไม หากพบวามีอุปกรณใดๆ ชํารุด
สู ญ หาย ให รี บ แจ ง ผู  ค วบคุ ม LAB โดยทั น ที มิ ฉ ะนั้ น หากมี ก ารตรวจพบว า มี อุ ป กรณ ชํ า รุ ด
หรือสูญหาย ผูที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องนั้นจะตองเปนผูรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
๓. หามถอดฝาเครื่องคอมพิวเตอรและชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องคอมพิวเตอรเอง
โดยเด็ดขาด
๔. หามเปลี่ยนแปลงขอกําหนดตางๆ ของระบบ (System Configuration)
หากทําในชั่วโมงเรียนเมื่อเรียนเสร็จแลวใหเปลี่ยนเปนสภาพเดิม (Default Configuration หรือ
Windows standard) ทุกครั้ง
๕. ผูเ รียนจะตองชวยกันรักษาอุปกรณตา งๆ ไมใหเกิดความเสียหาย หากเกิดความเสียหาย
จากอุบัติเหตุตางๆ ตองรีบแจงผูควบคุม LAB โดยทันที
๖. ไม อ นุ ญ าตให นํ า เครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ อื่ น ใดมาต อ เชื่ อ มเข า กั บ คอมพิ ว เตอร
ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ซึ่งหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรทั้งหมดเชื่อมตออยูกับเครือขายหลัก
ของหนวยและเครือขาย Internet ดังนั้นผูเรียนที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการติดตอสื่อสาร จะตอง
กระทําดวยมารยาทและจริยธรรมอันดีโดยไมสรางความเดือดรอนหรือรบกวนผูอื่น ยกเวนกรณีไดรับ
อนุญาตจากผูควบคุม LAB ในวันดังกลาวแลวเทานั้น
๗. การนําเสนอขอมูลจะตองปฏิบัติตามจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเครงครัด
๘. งดเวนการดาวนโหลดเกมสหรือโปรแกรมทีม่ ลี กั ษณะเดียวกับเกมสลงในคอมพิวเตอร
โดยเด็ดขาด
๙. ผูใชเครื่องคอมพิวเตอรตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่บัญญัติไวในกฎหมายลิขสิทธิ์
๑๐. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการใชเครื่องคอมพิวเตอร ให Shut Down เครื่องคอมพิวเตอร
พรอมทั้งปดสวิตชอุปกรณตอพวงตางๆ ทุกครั้ง สํารวจอุปกรณ เก็บหูฟง เมาส แปนพิมพ เกาอี้
เขาที่ใหเรียบรอย

๙๒

๙๓

¼¹Ç¡ ¢.
¡ÒÃ¢ÍÊÔ·¸Ôìà¢ŒÒãªŒ§Ò¹ÃÐºº CRIMES

๙๔

การขอ Username และ Password
เพือ่ เขาใชงานระบบ CRIMES

1

๙๕

3

1

2

2

การขอรหัสผูใ ช

๙๖

3

การขอรหัสผูใ ช

๙๗

หากมี POLIS อยูแ่ ล้ ว
โปรแกรมจะไม่แสดง
รหัสผ่าน สามารถใช้ ของ
POLIS ได้ เลย แต่ถ้าไม่
สามารถเข้ าใช้ งานได้
ให้ Reset รหัสผ่าน
4

การขอรหัสผูใ ช

๙๘

หากลืมรหัสผาน ใหกดปุม

5

การ Reset รหัสผาน

๙๙

เริ่มตนใชงานโปรแกรม

6

๑๐๐

๑๐๑

¼¹Ç¡ ¤.
¡ÒÃà¢ŒÒãªŒ§Ò¹ÃÐººÊÒÃÊ¹à·È μÃ. ¼‹Ò¹ SSL VPN

๑๐๒

๑๐๓

วิธีการใชงานระบบ CRIMES ผานระบบ Internet
(ตองเชื่อมตอ SSL VPN ทุกครั้งกอนที่จะใชงาน CRIMES ผานระบบ Internet)
การใชงานผานระบบ CRIMES ผาน Internet
1) เชื่อมตอ Internet ใหกับเครื่องคอมพิวเตอรแลว เปดโปรแกรม Global Protects ขึ้นมา

2) ในชอง Portal ใหใสหมายเลข 118.175.46.2 Username และ Password ใสแบบเดียวกันกับระบบ
CRIMES และคลิกที่ปุม Connect

Page 1 of 4

๑๐๔

วิธีการใชงานระบบ CRIMES ผานระบบ Internet
(ตองเชื่อมตอ SSL VPN ทุกครั้งกอนที่จะใชงาน CRIMES ผานระบบ Internet)
** กรณีที่กด Connect แลวขึ้นหนา Server Certificate Error ใหคลิกที่ปุม Continue

3 หลังจากกด Connect ใหสังเกตที่ชอง Status: จะเปลี่ยนจาก Not Connected เปน Connected ก็จะมา
เขาใชงานระบบ Crimes ไดทันที

Page 2 of 4

๑๐๕

วิธีการใชงานระบบ CRIMES ผานระบบ Internet
(ตองเชื่อมตอ SSL VPN ทุกครั้งกอนที่จะใชงาน CRIMES ผานระบบ Internet)

4 หลังจากเชื่อมตอแลวสามารถเขาระบบ CRIMES ไดทันที

Page 3 of 4

๑๐๖

วิธีการใชงานระบบ CRIMES ผานระบบ Internet
(ตองเชื่อมตอ SSL VPN ทุกครั้งกอนที่จะใชงาน CRIMES ผานระบบ Internet)

5 หลังจากเลิกใชงานเปดโปรแกรม GlobalProtect ขึ้นมาแลวคลิกที่ปุม Disconnect แลวจน Status
เปลี่ยนเปน Not Connected ก็จะเปนการตัดการเชื่อมตอ SSL VPN โดยสมบูรณ

Page 4 of 4

๑๐๗

¼¹Ç¡ §.
¤Ù‹Á×Í¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÃÐºº CRIMES
สําËÃÑºà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèàÊÁÕÂ¹»ÃÐจําÇÑ¹

๑๐๘

Criminal Record Information Management Enterprise System

ระบบสารสนเทศข้ อมูลอาชญากรรมสํ านักงานตํารวจแห่ งชาติ

เอกสาร:

๑๐๙

รับแจ้ งเหตุเบืองต้ น

• เกียวกับคดีตา่ งๆ

• ข้ อมูลเบืองต้ น

• เป็ นหลักฐาน
• เอกสารหาย

• บันทึกลงประวัน
• ตรวจสอบและแก้ ไข
ข้ อมูลเบืองต้ น
• บันทึกข้ อมูลสอบสวน
เพิมเติม
• ลงเลขคดี, ข้ อหา,
หมายจับ

สอบสวน

อนุมัติ

• อนุมตั ิฝากขัง
• ถอนหมาย
• ประกันตัว
• สํานวนส่งอัยการ

• ลงเลขคดีดํา คดีแดง
• ปรับปรุงข้ อมูลให้
ครบถ้ วนสมบูรณ์
• ลงเลขทีอัยการ

2

ปรั บปรุ งข้ อมูล

ขั้นตอนการทํางานตามระบบ CRIMES

๑๑๐

การบันทึกคดีอาญา

3

๑๑๑

หนาแรก เลือก Icon รถหาย

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

4

แจงรถหาย

๑๑๒

เพิ่มขอมูล ผูแจง

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

5

แจงรถหาย

๑๑๓

สามารถอ่านข้ อมูลจากบัตรได้

เพิ่มขอมูล ผูแจง โดยพิมพเอง หรืออานจากบัตรประจําตัวประชาชน

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

6

แจงรถหาย

๑๑๔

2

อานขอมูลหนาบัตรประชาชน ของผูแจง

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

1

3

7

การอานขอมูลจากบัตร

๑๑๕

1111111111111

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

8

การอานขอมูลจากบัตร

๑๑๖

ใสขอมูลเบื้องตน ของผูแจงโดยการพิมพ

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

9

แจงรถหาย

๑๑๗

เพิ่มขอมูล ผูตองหา

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

10

แจงรถหาย

๑๑๘

ใสขอมูลเบื้องตน ของผูตองหาเพิ่มเติม

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

11

แจงรถหาย

๑๑๙

2

1

ในกรณีจับกุมผูตองหา ใหเลือกสถานะ ศาล และ รายละเอียดการจับกุม

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

12

บันทึกจับกุม

๑๒๐

เพิ่มผูจับกุมโดยกดปุม “เพิ่ม”

1

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

13

บันทึกจับกุม

๑๒๑

3

1

หลังจากกดปุม “เพิ่ม” จะปรากฎหนาจอใหคนหาผูจ ับกุม โดยสามารถคนไดจาก
1. เลขบัตรประจําตัวประชาชน แลวกดปุม “คนเลขบัตรประชาชน”
2. ชื่อ – นามสกุล แลวกดปุม “คนชื่อผูจับกุม”
- สามารถเลือกสังกัดของผูจ ับกุม ตามขอมูลกําลังพล ได
** หากพบขอมูลมากกวา 1 แถว ใหคลิก๊ ที่ขอมูลที่ตองการ แลวกดปุม “เลือก”

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

2

14

บันทึกจับกุม

๑๒๒

เมื่อบันทึก จะปรากฏรายการของผูแจง และผูตองหา

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

15

แจงรถหาย

๑๒๓

ใสรายละเอียดสถานที่และวิธีการ

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

จําเปนตองกรอก

16

แจงรถหาย

๑๒๔

2

เพิ่มยานพาหนะที่หาย

1

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

17

แจงรถหาย

๑๒๕

เพิ่มยานพาหนะที่หาย

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

จําเปนตองกรอก

18

แจงรถหาย

๑๒๖

แสดงรายการยานพาหนะที่แจงหาย และกดสงตอให พนักงานสอบสวน

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

19

แจงรถหาย

๑๒๗

เมื่อสงใหพนักงานสอบแลว จะไดเลขที่รับแจง

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

20

แจงรถหาย

๑๒๘

2

1

ในกรณีที่เปนคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ขอมูลยาเสพติดเพิ่มเขามา

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

21

การลงขอมูลยาเสพติด

๑๒๙

2

1

22

การลงขอมูลยาเสพติด

กรอกขอมูลในสวนของยาเสพติด เชน ความผิด ประเภท ชื่อยา จํานวน(รวมถึงหนวย)
และผูครอบครอง

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

๑๓๐

๑๓๑

¼¹Ç¡ ¨.
¤Ù‹Á×Í¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÃÐºº CRIMES
สําËÃÑºà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèàÊÁÕÂ¹¤´Õ

๑๓๒

ระบบสารสนเทศข้ อมูลอาชญากรรมสํ านักงานตํารวจแห่ งชาติ

Criminal Record Information Management Enterprise System

เอกสาร:

๑๓๓

รั บแจ้ งเหตุเบืองต้ น

• เกียวกับคดีตา่ งๆ

• ข้ อมูลเบืองต้ น

• เป็ นหลักฐาน
• เอกสารหาย

• บันทึกลงประวัน
• ตรวจสอบและแก้ ไข
ข้ อมูลเบืองต้ น
• บันทึกข้ อมูลสอบสวน
เพิมเติม
• ลงเลขคดี, ข้ อหา,
หมายจับ

สอบสวน

อนุมัติ

• อนุมตั ิฝากขัง
• ถอนหมาย
• ประกันตัว
• สํานวนส่งอัยการ

• ลงเลขคดีดํา คดีแดง
• ปรับปรุงข้ อมูลให้
ครบถ้ วนสมบูรณ์
• ลงเลขทีอัยการ

2

ปรั บปรุ งข้ อมูล

ขั้นตอนการทํางานตามระบบ CRIMES

๑๓๔

การบันทึกคดีอาญา

3

๑๓๕

คลิกเลือกเมนู กลุมงานสํานวนคดี -> สํานวนรอเลขที่สงอัยการ

เสมียนคดี

4

บันทึกเลขอัยการ

๑๓๖

1

2

เลือกคดีที่ตองการ แลวกดปุม “เปด”

เสมียนคดี
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บันทึกเลขอัยการ

๑๓๗

บันทึกเลขอัยการ
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คลิกปุม เพิ่ม เพื่อเพิ่มหมายเลขอัยการ สามารถเพิ่มหนังสืออัยการไดมากกวา 1 กรณีผูตองหาคนละศาล

เสมียนคดี

๑๓๘
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2

1

3
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* หมายเหตุ : ระบบจะวงแดงเมือ เพิมผูต้ อ้ งหาในคดี ลงในหนังสื ออัยการครบทุกคน

1. ใชเรื่องหนังสือ
2. ใสหมายเลขอัยการ
3. คลิกปุม “เพิ่ม” ผูตองหา และเลือกผูตองหาในคดีทีอยูศาลเดียวกัน

เสมียนคดี

7

บันทึกเลขอัยการ

๑๓๙

การบันทึกคดีจราจร

8

๑๔๐

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

9

คดีจราจร

๑๔๑

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน
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เพิ่มยานพาหนะ

๑๔๒

จําเปนตองกรอก

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

11

เพิ่มยานพาหนะ

๑๔๓

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

12

เพิ่มยานพาหนะ

๑๔๔

2

1

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

13

เพิ่มยานพาหนะ

๑๔๕

กรอกขอมูลบุคคลเทาที่ทราบ

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน
เพิ่มบุคคลที่เกี่ยวของ
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๑๔๖

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน
เพิ่มพนักงานสอบสวน

15

๑๔๗

กรอกขอมูลของ รอยเวรรับแจง

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

จําเปนตองกรอก

เพิ่มพนักงานสอบสวน

16

๑๔๘

กรอกวันเวลา สถานที่ และพฤติการณ

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

จําเปนตองกรอก

17

วันเวลา สถานที่

๑๔๙

เพิ่มรายละเอียดจุดเกิดเหตุ

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

18

วันเวลา สถานที่

๑๕๐

3

2

1

หากมีทรัพยสินของราชการ หรือทรัพยสินทั่วไปเสียหาย

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน
ทรัพยสินที่เกี่ยวของ

19

๑๕๑

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน
ทรัพยสินที่เกี่ยวของ

20

๑๕๒

เมื่อกดบันทึกทรัพยสิน สิ่งทีบ่ ันทึกเขาไปจะปรากฎดังภาพ

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน
ทรัพยสินที่เกี่ยวของ

21

๑๕๓

กรอก สาเหตุ-ลักษณะการชนเบื้องตน

1

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน
2

สาเหตุ-ลักษณะการชน
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๑๕๔

เจาหนาที่รับแจงเบื้องตน

23

สงให พงส.

๑๕๕

คลิกเลือกเมนู กลุมงานสํานวนคดี -> สํานวนรอเลขที่สงอัยการ

เสมียนคดี

24

บันทึกเลขอัยการ

๑๕๖

2

3

1

เสมียนคดี

25

บันทึกเลขอัยการ

๑๕๗

เสมียนคดี

26

บันทึกเลขอัยการ

๑๕๘

3

1

เสมียนคดี

2

27

บันทึกเลขอัยการ

๑๕๙

เสมียนคดี

1

2

28

บันทึกเลขอัยการ

๑๖๐

1

เสมียนคดี
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บันทึกเลขอัยการ

๑๖๑

-

-

การลงหมายจับ
การลงบันทึกจับกุม
การถอนหมายจับ

สําหรับเสมียนคดี

เพิ่มเติม

30

๑๖๒

สามารถลงหมายจับคดีที่มีเลขคดี และผูตองหาสถานะเปนหลบหนีได
1. ไปที่กลุมงานหมายจับ -> บันทึกขอมูลหมายจับตามผูตองหา

เสมียนคดี

31

การลงหมายจับ

๑๖๓

1

2

เลือกผูตองหา และกดที่ปุม “เพิ่มขอมูลหมายจับ”

เสมียนคดี

32

การลงหมายจับ

๑๖๔

60

การลงหมายจับ

กรอกขอมูลหมายจับโดยตองมี เลขที่หมายจับ ชื่อศาล วันหมดอายุความ และเจาหนาที่รับทราบ

เสมียนคดี

๑๖๕

3

1

2

61

การแนบไฟลหมายจับ

แนบไฟลหมายจับที่สแกนมา (นามสกุล .pdf เทานั้น) โดยกดที่ปุม “แนบไฟลหมายจับ”

เสมียนคดี

๑๖๖

หลังจากทําครบทุกขั้นตอน ใหกดปุม “บันทึก” เปนอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

เสมียนคดี
การลงหมายจับ

35

๑๖๗

36

การลงบันทึกจับกุม

เสมียนคดีสามารถลงบันทึกจับกุมได โดยไปที่ กลุมงานหมายจับ –> บันทึกจับกุมตามหมาย

เสมียนคดี

๑๖๘

1

2

เลือกผูตองหา และกดปุม “บันทึกการจับกุม”

เสมียนคดี

37

การลงบันทึกจับกุม

๑๖๙

กรอกขอมูลการจับกุม แลวกดบันทึก

เสมียนคดี

38

การลงบันทึกจับกุม

๑๗๐

สามารถถอนหมายจับคดีที่มีเลขคดี และผูตองหาสถานะเปนหลบหนีได
1. ไปที่กลุมงานหมายจับ -> บันทึกขอมูลหมายจับตามผูตองหา

เสมียนคดี
การถอนหมายจับ

39

๑๗๑

1

2

การถอนหมายจับ ทําไดหลังจากมีการบันทึกจับกุมแลว

เสมียนคดี
การถอนหมายจับ

40

๑๗๒

การถอนหมายใหกรอก สาเหตุการถอนหมาย และผูอนุมัติการถอนหมาย
หลังจากนั้นใหหัวหนาสถานี ถอนหมายตามปกติ

เสมียนคดี
การถอนหมายจับ

41

๑๗๓

บ.สงขลา
- โทรศัพท 02 789 9099 ตอ 1 , 086 327 5831
- เว็บไซต www.songkhlaf.com
- อีเมล crimes@songkhlaf.com,
support@songkhlaf.com
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศกลาง
- โทรสาร
02 616 1888
กลุมงานเครือขาย – 02 205 1313
กลุมงานเครื่องคอมพิวเตอร – 02 205 2304
กลุมงานฐานขอมูล – 02 205 2316 , 02 205 1843
กลุมงานสารสนเทศ – 02 205 2789 , 02 205 1179

Call Center : 1228 ตอ 2

42

Help Desk CRIMES

๑๗๔

43

๑๗๕

๑๗๖

๑๗๗

¼¹Ç¡ ©.
¤Ù‹Á×Í¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÃÐºº CRIMES
สําËÃÑºà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊ×ºÊÇ¹, »ÃÒº»ÃÒÁ

๑๗๘

๑๗๙

คูมืออบรมหลักสูตรเจาหนาที่ปราบปราม
การใชงานระบบสารสนเทศขอมูลอาชญากรรมสํานักงานตํารวจแหงชาติ
CRIMES: Criminal Record Information Management Enterprise System
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รูจักกับระบบ CRIMES
แนะนําระบบ CRIMES

ระบบ CRIMES ยอมาจาก Criminal Record Information Management Enterprise System หรือ ระบบ
สารสนเทศขอมูลอาชญากรรมสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยมีที่มาที่ไปดังนี้
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการไดจัดทําโครงการพัฒนาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานีตํารวจ
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพใหกับสถานีตํารวจทั่วประเทศและหนวยงานที่มีอํานาจใน การสืบสวน สอบสวนคดีอาชญาซึ่ง
ในปจจุบันยังขาดการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยใน การปฏิบัติหนาที่โดยจะทําการเชื่อมโยงเครือขาย ระหวาง
หนวยงานที่มีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนของ สํานักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับหนวยงานกลางที่มีหนาที่
บันทึกและจัดเก็บขอมูล
ที่จําเปนสําหรับงานสืบสวนสอบสวนเพื่อใหหนวยงานที่มีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนสามารถ
บันทึก จัดเก็บและเรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลกลางเดียวกันไดเสร็จสิ้น ณ หนวยงานนั้นๆ และสามารถ ประสานงาน
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานอยางรวดเร็ว ลดความซ้ําซอนของการนําเขาและการ จัดเก็บขอมูล เปนวิธีลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานและรองรับการที่จะประสานงานแลก เปลี่ยนขอมูลรวมกับหนวยงานตางๆในกระบวนการยุติธรรม
และหนวยงานอื่นๆซึ่งจะมีขึ้นในอนาคต การจัดหาระบบคอมพิวเตอรในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานี ตํารวจเปน
งานที่ตองอาศัย ความรูและประสบการณเฉพาะดานเนื่องจากระบบงานดังกลาวใชเทคโนโลยีสมัยใหม ที่มคี วามซับซอน ในการ
ออกแบบเพื่อใหสนองรับตอความตองการใชระบบของสถานีตํารวจการจัดหาระบบตองเสียเวลา การจัดเตรียมและดําเนินการ
อยางมากจะตองทําโดยความรอบคอบและระมัดระวังโดยอาศัยความรูทาง ศาสตรเกี่ยวกับเครือคายระบบคอมพิวเตอรการ
บริหารและดําเนินโครงการ
โดยมีขอบเขตการทํางานของระบบ CRIMES ดังนี้
 ระบบบันทึกขอมูล คดีอาญาทั่วไป คดีอุบัติเหตุจราจร เหตุทรัพยหาย เหตุรถหาย เหตุคนหายพลัดหลง เหตุคนตาย
ไมทราบชื่อ แผนประทุษกรรม เหตุที่ตองรายงาน
 ระบบบันทึกและติดตามบุคคลพนโทษ
 ระบบการออกคําขอหมายจับ ประกาศสืบจับ และถอนประกาศสืบจับ
 ระบบการออกคําขอตางๆ เชน หมายจับ ผัดฟอง ฝากขัง
 ระบบบันทึกการปลอยตัวชั่วคราวและการใหประกันตัว
 ระบบการขออายัดตัว และการรับรองการอายัดตัว

๑๘๓
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 ระบบบันทึกผลการตรวจสอบประวัติ
 ระบบรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส (e-Form)

จุดติดตั้งระบบ CRIMES

หมายเหตุ : จุดติดตั้งสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

๑๘๔
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ขั้นตอนการทํางานระบบ CRIMES

การสมัครใชงานระบบ CRIMES
อุปกรณที่ตองใชงาน
เครื่องที่ สน./สภ. ที่ใชสําหรับขอ Username และ password จะตอง
ก. เชื่อมตอผานเครือขาย VPN POLIS
ข. มีโปรแกรม User Authen
ค. และเครื่องสําหรับอานบัตร Smart Card (Smart Card Reader)

๑๘๕
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ขั้นตอนการขอ รหัสผูใชงาน/รหัสผาน
1. คลิกไอคอน

ที่หนาจอเครื่อง client ของ สน./สภ. ระบบจะแสดงหนาจอ

2. เสียบบัตรประชาชนของเจาหนาที่ตํารวจที่ตองการขอ Username และสิทธิ์การใชงานที่เครื่อง Card Reader

3. คลิกที่ “ตรวจสอบสิทธิ์การใชงาน CRIMES” ระบบจะแสดงหนาจอดานลาง โดยระบบจะอานขอมูล 13 หลัก ชื่อ สกุล วัน
เดือนปเกิดจาก Chip ในบัตรตรวจสอบกับฐานกําลังพล ระบบ POLIS เพื่อหาเลขตําแหนง และ Duty code (หมายความวา
จะตองมีขอมูลขาราชการตํารวจในระบบฐานขอมูลกําลังพล เชน เลข 13 หลัก ยศ ชื่อ สกุล วันเดือนปเกิด เลขตําแหนง และ
รหัสสายงาน กอนการขอ Username)
ถามีขอมูลจากฐานกําลังพลแลว จะตรวจสอบวามี user POLIS (ณ 8 ก.ค.56) หรือไม
3.1 ถาไมมีระบบจะกําหนดใหใหม
3.2 ถามีจะแสดง User POLIS
** กรุณาตรวจสอบขอมูลบัตร และขอมูลกําลังพล วาถูกตองตรงกันหรือไม ถาขอมูลไมถูกตอง ติดตอเจาหนาที่กําลัง
พลหนวยใหปรับปรุงขอมูลกําลังพลใหถูกตองและเปนปจจุบัน

๑๘๖
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4. คลิกที่ปุม “ยอมรับเงื่อนไขการใชงาน พรอมแสดงรหัสผูใชงาน” ระบบจะแสดงรหัสผูใ ชงาน

๑๘๗
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5. ถาตองการเปลี่ยนรหัสผาน (password) ใหม หรือจํารหัสผานไมได ให คลิกปุม “Reset รหัสผาน” ระบบจะแสดงรหัสผาน

6. จด รหัสผูใชงาน และ รหัสผาน ที่ไดจากระบบไว จากนั้นคลิกปุม “X” เพื่อปดหนาตาง

๑๘๘
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7. นํา รหัสผูใชงาน / รหัสผาน ที่ไดเขาสูระบบ CRIMES ไดทันที โดยจะเห็นขอมูลกําลังพลของตัวเอง (ระบบจะกําหนดสิทธิ์ให
โดยอัตโนมัติ)
กรณีไมมีขอมูลขาราชการตํารวจ (เลข 13 หลัก ยศ ชื่อ สกุล วันเดือนปเกิด เลขตําแหนง และรหัสสายงาน) ในระบบฐานขอมูล
กําลังพล (POLIS) ระบบจะแสดงหนาจอดานลาง ใหทานติดตอเจาหนาที่กําลังพลหนวยใหปรับปรุงขอมูลกําลังพล ในระบบ
ฐานขัอมูลกําลังพล (POLIS) ใหถูกตองและเปนปจจุบัน

*** การล็อคอินเขาสูระบบ Crimes ในการทํางานปกติของเจาหนาที่ตํารวจ ใหใช User name และ Password ที่ทําการ
ลงทะเบียนกําลังพลในระบบ Police ถายังไมมีใหทําการลงทะเบียนกําลังพลในระบบ Police กอนจึงจะสามารถเขาสูระบบ
Crimes ได
*** Username และ password เปนสิ่งเฉพาะบุคคล สิทธิในการเขาถึงระบบ Crimes ขันอยูกับตําแหนง หนาที่ ความ
รับผิดชอบ ไมสามารถใชแทนกันได***
*** กรณีโยกยาย ตองทําการ อัพเดท กับระบบกําลังพลใน Police กอนจึงจะสามารถทํางานในระบบ Crimes ได
กรณีมีปญหา ติดตอ 1228

๑๘๙
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การเขาสูระบบ CRIMES
1. คลิกที่ไอคอน “CRIMES” ที่อยูบนหนาจอเครื่อง Thin Client หรือ คลิกไอคอน “Chrome” เพื่อเปดโปรแกรม
บราวเซอรขึ้นมา

2. ใส 172.17.4.72 ที่ชอง IP Address ดานบนของ google chrome

3. ทําการกรอกรหัสผูใชงานและรหัสผานที่ได จากนั้นคลิกปุม “เขาสูระบบ”

๑๙๐
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รูจักกับระบบ CRIMES
เมื่อเขาสูระบบสําเร็จ ทานจะไดพบหนาจอการทํางานตามสิทธิ์ที่ล็อคอินเขามา โดยมีสวนประกอบของหนาจอดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อของทาน (ผูที่ล็อคอินเขาสูระบบ)
เมนูจัดการกับขอมูลสวนตัว รวมถึง การออกสูระบบ เมื่อใชงานเสร็จ
ปุมกลับหนาหลัก หรือหนาแรก
กลุมเมนูสําหรับทํางาน (แตกตางกันออกไปตามกลุมผูใช)
ชองคนหาขอมูลตางๆ เชน บุคคล สถานที่ และสิ่งของตางๆ
5

3

4

1

2

๑๙๑
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การสืบสวน
การรับเรื่องในความรับผิดชอบ
1. ใหคลิกที่ “รายการคดีใหม”

2. คลิกเลือกคดีที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม “รับเรือ่ งในความรับผิดชอบ”

3. คลิกปุม “ยืนยัน”

๑๙๒
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4. อานรายละเอียดจากคดี กอนกดปุม “รับเปนคดี”

5. ใสเลขสืบสวน เลขบัตรประชาชน ทีมสืบสวน จากนั้นกดปุม “ยืนยัน”

6. ระบบจะพามายังหนา “แฟมคดีสืบสวนติดตาม”

๑๙๓
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การใสประเด็นการสืบสวน
1. ที่หนาแฟมคดีสืบสวนติดตาม คลิกที่เมนู “ประเด็นการสืบสวน”

2. คลิกปุม “เพิ่ม”

3. ใสรายละเอียดประเด็นการสืบสวน ลงไปจนครบ แลวคลิกปุม “ยืนยัน”

๑๙๔
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4. ประเด็นการสืบสวนที่เพิ่งเพิ่มเขาไป จะแสดงในรายการ

5. เราสามารถคลิกเลือกประเด็นสืบสวน แลวคลิก “แกไข” เพื่อทําการแกไขรายละเอียด หรือ ยืนยันประเด็นสืบสวน

6. ใหคลิก “ใช” เพื่อยืนยันประเด็นการสืบสวน แลวคลิกปุม “ยืนยัน”

๑๙๕
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7. หากคลิก “ใช” หลังประเด็นสืบสวนนั้นจะปรากฎเครื่องหมายถูก หากเลือก “ไม” จะปรากฎเครื่องหมายกากบาท

การใสชดุ ทีมสืบสวน
1. ที่หนาแฟมคดีสืบสวน คลิกที่เมนู “ชุดทีมสืบสวน”

๑๙๖
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2. คลิกปุม “เพิ่ม”

3. เลือก “ตํารวจทั่วประเทศ” ใสบัตรประชาชน หรือ ชื่อนามสกุล แลวกดปุม “คนหา”

4. เลือกชื่อเจาหนาที่ที่ตองการเพิ่มลงในชุดทีมสืบสวน แลวคลิกปุม “เลือก”
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5. สามารถชื่อหรือลบออกไดตามตองการ เพื่อทําการจัดชุดทีมสืบสวน

การใสความคืบหนาคดีสืบสวน
1. ที่หนาแฟมคดีสืบสวนติดตาม คลิกที่เมนู “ความคืบหนาการสืบสวน”

๑๙๘
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2. คลิกปุม “เพิ่ม”

3. ใสรายละเอียดเกี่ยวกับการสืบสวน แลวคลิกปุม “บันทึก”

4. จะปรากฎรายละเอียดความคืบหนาการสืบสวนที่เพิ่มไป สามารถทําการแกไข หรือลบได หากตองการเพิ่มความ
คืบหนาการสืบสวน กลับไปเริ่มทําขั้นตอนที่ 2 อีกครั้ง

๑๙๙
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5. จากนั้นเลือก “สถานะการดําเนินการสืบสวน”

6. คลิกเลือก % การสืบสวน ซึ่งจะแสดงในทุกหนาของแฟมคดี

๒๐๐
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การใสเขตความรับผิดชอบ
การใสเขตความรับผิดชอบ
1. คลิกที่เมนู “จัดการขอมูลเขตพื้นที่และประชากร”

2. คลิกปุม “เพิ่ม”

3. ใสรายละเอียดเขตรับผิดชอบ แลวกดปุม “บันทึก”

๒๐๑
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4. ขอมูลที่เพิ่มไป จะแสดงในรายการ สามารถทําการแกไข หรือ ลบได หากตองการเ “เพิ่ม” กลับไปทําขอ 2 อีกครัง้

5. จากนั้นคลิกปุม “บันทึก” เพื่อกลับออกมาที่หนาหลัก

๒๐๒
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ขอมูลบุคคลทองถิ่น
การใสขอมูลบุคคลทองถิ่น ประเภทบุคคลทั่วไป
1. ใหเอาเมาสมาชี้ที่ “ขอมูลบุคคลทองถิ่น” จากนั้นคลิกเลือกที่ “บุคคลทองถิ่น”

เมื่อเขามาแลวจะพบ แท็บสําคัญอยูสองแท็บดวยกันคือ
1 บุคคลทั่วไป
2 บุคคลที่เกี่ยวของกับอาชญากรรม

๒๐๓
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2. การเพิ่มบุคคลทั่วไป ทีแ่ ท็บบุคคลทั่วไป กด “เพิ่ม”

3. เมื่อจะทําการเพิ่มขอมูลใหดูจากแท็บดานซายเปนหลักวาตองการเพิ่มขอมูลบุคคลในดานใด
ขอมูลเบื้องตนบุคคลในทองถิ่น เมื่อใสขอมูลหมดแลวใหกด “บันทึก” ดานลางซายทุกครั้ง

ในภาพเปนการเพิ่ม

๒๐๔
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4. การเพิ่มรูปถายบุคคล กดที่แท็บ “รูปถายบุคคล” แลวกดปุม “เพิ่ม”

5. ใสชื่อรูป กดปุม “เลือกไฟล” เลือกรูปถาย แลวกดปุม “บันทึก”

6. การเพิ่มขอมูลที่อยูอาศัย กดที่แท็บ “ขอมูลที่อยูอาศัย” จากนั้นใสขอมูลลงไป เมื่อใสเสร็จ กด “บันทึก”

๒๐๕
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7. การเพิ่มสถานที่ทํางาน กดที่แท็บ “สถานที่ทํางาน” กดปุม “เพิ่มที่ทํางาน” (ในกรณีเคยมีการบันทึกสถานที่ใน
ทองถิ่นไวแลว สามารถ กดเลือกสถานที่ในทองถิ่นแลวคนหาได)

8. เมื่อกดเพิ่ม สถานที่ทํางาน ระบบจะนํามาที่หนา สถานที่ ใสขอมูลลงไป จากนั้น กดปุม “บันทึก”

๒๐๖
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9. การเพิ่มบุคคลที่เกี่ยวของ คลิกแท็บ “บุคคลที่เกี่ยวของ” กดปุม “เพิ่มบุคคลที่เกี่ยวของ” (หรือในกรณีเคยมีการ
บันทึก บุคคลที่เกี่ยวของเอาไวแลว สามารถ กดเลือกบุคคลในทองถิ่นแลวคนหาได)

10. เมื่อกดเพิ่มบุคคลที่เกี่ยวของ ระบบจะนํามาที่หนาบุคคลที่เกี่ยวของ ใสขอมูลลงไป จากนั้น กดปุม “บันทึก”
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11. กรณีเพิ่มบุคคลแบบ เลือกบุคคลในทองถิ่น ใหเลือกสถานะบุคคล (หมายเลข 1) และสถานะการมีชีวิต (หมายเลข 2)
กด “คนหา” คลิกรายชือ่ ที่ตองการแลว กดปุม “เลือก”

12. การเพิ่มสถานทีท่ เี่ กี่ยวของ กดแท็บ “สถานที่ที่เกี่ยวของ" คลิกปุม “เพิ่มสถานที่ที่เกี่ยวของ” (ในกรณีเคยมีการ
บันทึก สถานที่เกี่ยวของเอาไวแลว สามารถ กดเลือกสถานที่ในทองถิ่นแลวคนหาได)
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13. เมื่อกด เพิ่ม สถานที่ที่เกี่ยวของ ระบบจะนํามาที่หนา สถานที่เกี่ยวของ ใสขอมูลลงไป จากนั้น กดปุม “บันทึก”
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14. กรณีเพิ่มสถานที่ที่เกี่ยวของแบบ เลือกสถานที่ในทองถิ่น ใหเลือกสถานที่ (หมายเลข 1) และสถานะที่เกี่ยวของ
(หมายเลข 2) กด “คนหา” คลิกสถานที่ที่ตองการแลว กดปุม “เลือก”

15. การเพิ่ม ยานพาหนะที่เกี่ยวของ กดทีแ่ ท็บ “ยานพาหนะที่เกี่ยวของ” กดปุม “เพิ่ม”

16. ใสขอมูลยานพาหนะ แลวกดปุม “บันทึก”

๒๑๐
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การใสขอมูลบุคคลทองถิ่น ประเภทเกีย่ วของกับอาชญากรรม
ขอมูลบุคคลทองถิ่นที่เกี่ยวกับอาชญากรรมนั้น การใสขอมูลทุกอยาเหมือนกับการใสขอมูลของบุคคลทองถิ่น แตเพิ่ม
ตําหนิรูปพรรณ กับขอมูลอื่นๆที่นาสนใจเขาไป
1. ใหเอาเมาสมาชี้ที่ “ขอมูลบุคคลทองถิ่น” จากนั้นคลิกเลือกที่ “บุคคลทองถิ่น”

2. การเพิ่มบุคคลเกี่ยวของกับอาชญากรรม ที่แท็บบุคคลเกีย่ วของกับอาขญากรรม กด “เพิ่ม” แลวทําตามขั้นตอนที่ 315 ของการเพิ่มขอมูลบุคคลทองถิ่นประเภทบุคคลทั่วไป
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3. เพิ่มตําหนิรูปพรรณ โดยกดเลือกที่แท็บ “ตําหนิรูปพรรณ” จากนั้นใสขอมูล แลวกดปุม “บันทึก”
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4. ใสขอมูลที่นาสนใจ กดเลือกที่แท็บ “ขอมูลที่นาสนใจ” ใสขอมูล จากนั้นกดปุม “บันทึก”
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ขอมูลสถานที่ทองถิ่น
การใสขอมูลสถานที่ทองถิ่น ประเภทสถานที่สําคัญ
1. เอาเมาสไปชี้ที่ “รายการขอมูลบุคคลและสถานที่ในทองถิ่น” หลังจากนั้น กดเลือก “สถานที่ทองถิ่น”

2. การเพิ่มสถานที่ทั่วไป เลือกแท็บ “สถานที่ทั่วไป” กดปุม “เพิ่ม”
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3. หลังจากกดเพิ่มแลวระบบจะนําเขาสูหนา ขอมูลสถานที่ทองถิ่น เลือกแท็บทางดานซาย เพื่อเพิ่มขอมูลตางๆ เริ่มจาก
การเพิ่มขอมูลสถานที่เลือกแท็บขอมูลสถานที่ จากนั้นใสขอมูล เมื่อใสเสร็จ กด “บันทึก”

4. การเพิ่มรูปภาพ เลือกแท็บ “รูปถายสถานที่” กดปุม “เพิ่ม”
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5. ใสชื่อรูป กดปุม “เลือกไฟล” เพื่อเลือกภาพ แลวกดปุม “บันทึก”

6. การเพิ่มบุคคลที่เกี่ยวของ เลือกแท็บ “บุคคลที่เกี่ยวของ” แลวกดปุม “เลือกบุคคลในทองถิ่น”

7. เลือก “สถานะบุคคลที่เกี่ยวของ” กดปุม “คนหา” แลวเลือกขอมูลที่ตองการ จากนั้นกดปุม “เลือกบุคคล”
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8. จากนั้นเลือกแท็บ “ขอมูลที่เกี่ยวกับสถานที่” ใสขอมูล เมื่อเสร็จ กดปุม “บันทึก”

การใสขอมูลสถานที่ทองถิ่น ประเภทสถานที่เกี่ยวของกับอาชญากรรม
การเพิ่มขอมูลทองถิ่นที่เกี่ยวกับอาชญากรรม เหมือนกับ การเพิ่มขอมูลทองถิ่นทั่วไปทุกอยาง เพียงแค ใน
หนาขอมูลสถานที่ ตรงประเภทจะแสดงผล เปนขอมูลทองถิ่นที่เกี่ยวกับอาชญากรรม
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รายการบุคคลและสถานที่ทองถิ่น
เมื่อเราทําการกรอกขอมูลบุคคลทองถิ่นและสถานที่ทองถิ่นแลว เราสามารถ คนหาขอมูลบุคคลและสถานที่ทองถิ่น, ดู
ประเภทและพฤติการณบุคคลทองถิ่น รวมไปถึงขอมูลประเภทสถานที่ทองถิ่น เพื่อดูสถิติและนําไปวางแผนการทํางานตอไปได
เราจะมาทดลองดูประเภทและพฤติการณบุคคลทองถิ่น
1. เอาเมาสไปชี้ที่ “รายการการดูรายการคนหาและสถิติขอมูลทองถิ่น” และเลือก “ประเภทและพฤติการณของ
บุคคลในทองถิ่น”

2. กด อัพเดทขอมูล (หมายเลข 1) เลือกแท็บขอมูลที่ตองการ เชน ประเภทบุคคลทั่วไป (หมายเลข 2) คลิกเลือกขอมูล
ที่ตองการดู (หมายเลข 3) แลวกดดูรายละเอียด (หมายเลข 4) [หรือ กดปุม Export Excel เพื่อนําออกขอมูลไปใช
งานดานนอก]
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5. จากนั้นเลือกขอมูลที่ตองการ แลวกดปุม “ดูรายละเอียด”

6. รายละเอียดของขอมูล ความสมบูรณอยูที่ขั้นตอนการบันทึกวา บันทึกละเอียดมากนอยแคไหน
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การสืบคนทะเบียนราษฎร
การยืนยันสิทธิ์กอนการสืบคนทะเบียนราษฎร
1. ผูใชเขาสูระบบ CRIMES URL : 172.17.4.72 (ตองใชระบบเครือขายของ ตร.) ทําการ Log in เขาสู
ระบบ จากนั้นคลิกที่เมนูสืบคนทะเบียนราษฎร

2. คลิกเลือกเมนูสืบคนทะเบียนราษฎร ระบบจะแสดงหนาจอสืบคนทะเบียนราษฏรดังภาพ

3. กอนคนหาขอมูลผูใชจะตองทําการยืนยันสิทธิ์ที่ โปรแกรมยืนยันสิทธิ์ทะเบียนราษฎร
โปรแกรมจะแสดงหนาจอดังภาพใหทานทําตามขั้นตอน 1, 2 และ 3 เพื่อยืนยันตัวบุคคล
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๒๒๑
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4. จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหนาจอใหผูใชกรอกรหัส PIN ผูใชจะตองใสรหัส PIN CODE ดังภาพเพื่อเปน
การยืนยันตัวบุคคลจากนั้นกดปุม “ตกลง”

5. หากทําการยืนยันตัวบุคคลสําเร็จโปรแกรมจะแสดงขอความ “Success” ดังภาพ หากทานยืนยันแลว
โปรแกรมไมแสดงขอความใหดังภาพตัวอยาง ใหผูใชงาน ยืนยันตัวบุคคลอีกครั้ง จนกวาจะไดผลลัพธ
ดังภาพตัวอยาง จากนั้นใหผูใชกลับไปที่หนาจอสืบคนขอมูลทะเบียนราษฎร
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6. กลับมาที่หนาจอสืบคนขอมูลทะเบียนราษฎร
ประชาชน หรือ ชื่อ สกุล

หนาจอหนานี้สามารถคนขอมูลไดจาก

เลขบัตร

1
2

3
4

การสืบคนทะเบียนราษฎร
1. เลือกคนจาก เลขบัตรประชาชน หรือ ชื่อ สกุล (กรณีนี้แสดงตัวอยางการคนหาจาก เลขบัตรประชาชน)
2. กรอกเลขบัตรประชาชนที่ตองการจะสืบคน
3. กดปุมคนหา
4. แสดงผลลัพธที่ไดจากการคนหาในกรณีที่คนหาจากเลขบัตรประชนชนขอมูลที่ไดมามักจะไดมา 1
รายการ สวนคนหาจากชื่อ สกุล ผลลัพธที่ไดอาจมีมากกวา 1 รายการ จากขอมูลที่ไดมาหากตองการดู
รายละเอียดเพิ่มใหกดเลือกรายการที่ตองการแลวกดปุม “แสดงขอมูล” ระบบจะแสดงหนาดังภาพ
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ในสวนของหนารายละเอียดขอมูลทะเบียนราษฎร

สามารถดูรายละเอียดในสวนอื่นเพิ่มเติมไดดังนี้

ในสวนของ ปุมภาพขยาย/ภาพขยาย PDF ระบบจะแสดงภาพขยายของบุคคลนั้น
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จากนั้นผูใชสามารถเลือกแสดงเปนรูปแบบรายงานภาพขยาย PDF ได ดังภาพตัวอยาง

ในสวนของ ปุมแสดงรายงานภาพขยาย PDF ระบบจะแสดงตัวอยางรายงาน ดังภาพ

ภาพแสดงตัวอยางรายงานภาพขยาย PDF
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ในสวนของ ปุมแสดงตัวอยางรายงาน ระบบจะแสดงตัวอยางรายงาน ดังภาพ

ภาพแสดงตัวอยางรายงาน
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ในสวนของ ปุมคัดลอกสําเนา (เลขอารบิก)/คัดลอกสําเนา (เลขไทย) ระบบจะแสดงตัวอยางรายงาน ดังภาพ

ภาพแสดงตัวอยางรายงานคัดลอกสําเนา
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ในสวนของ ปุมรายการบัตรทั้งหมด ระบบจะแสดงประวัติการทําบัตรของบุคคลนั้น

สามารถเขาไปดูรายละเอียดของรายการบัตรนั้นไดโดยเลือกที่รายการบัตรที่ตองการ
รายละเอียดการทําบัตร ดังภาพตัวอยาง

ระบบจะแสดงหนา
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ในสวนของ ปุมขอมูลการเปลี่ยนแปลงชื่อ/สกุล หรือ ปุมขอมูลการเปลี่ยนแปลงที่อยู ระบบจะแสดงประวัติการ
เปลี่ยนแปลงชื่อ/สกุล และประวัติการเปลี่ยนแปลที่อยูของบุคคลนั้น ดังภาพ
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การสืบคนขอมูล
Free Text Search
เปนการคนหาอิสระ สามารถใสคําคนหาที่ตองการได เชนชื่อผูตองหา ทะเบียนรถ หรืออาวุธ เปนตน
1. ที่ชองดานบนสุดของโปรแกรม CRIMES ใสคําคนที่ตองการ แลวคลิกไอคอน “คนหา”

2. จะไดผลลัพทการคนหาจากคําคนหาที่ใสไป เราสามารถคลิกผลการคนหาเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับคดีนั้นๆ ได

๒๓๓
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Intelligence Search
การคนแบบ Intelligence Search คือการคนหาขอมูลเฉพาะเจาะจง โดยสามารถใสไดทั้งคําคน และเงื่อนไขในการ
คนหา ทําใหสามารถคนหาขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีวิธีการคนดังนี้
1. ไปที่แท็บเมนู “สืบคนขอมูล”

2. จากนั้นเลือกเมนูที่ตองการสืบคน เชน ขอมูลคดี
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3. ในหนาขอมูลคดี ใสเงื่อนไขที่ตองการสืบคน เลือกแหลงขอมูลทางขวา แลวคลิกปุม “คนหา”

4. ระบบแสดงผลการคนหา จากเงื่อนไขที่ใสไป เราสามารถคลิกดู “มุมมองกราฟ” ได
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1 มุมมองกราฟภาพรวมคดี

2 มุมมองกราฟ สถิติ 4 ประเภทระดับสถานี
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3 มุมมองกราฟสถติคดีอาญาแยกตาม พงส.

4 มุมมองกราฟสถิตคิ ดีอาญา แยกตามสถานที่เกิดเหตุ
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5 มุมมองกราฟสถิตคิ ดีอาญา แยกตามขอหา

6 มุมมองกราฟนาฬิกาอาชญากรรม
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7 มุมมองกราฟ ทรัพยสินที่เกี่ยวของในคดี

๒๓๙
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๒๔๐

กลุ่มที ๒(๖๔ สภ.)
มี ผกก.เป็ นหัวหน้ าสถานี
มีรอง ผกก. ๒ ด้ าน ( ป.สส.)
งานสอบสวนและหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
กลุ่มที ๓ (๗๘๒ สภ).
มีสารวัตรใหญ่เป็ นหัวหน้ าสถานี
มีสารวัตร ๓ ด้ าน ( ป.,สส., จร.)
งานสอบสวนและหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
กลุ่มที ๔ (๒๕๖ สภ.)
มีสารวัตรใหญ่เป็ นหัวหน้ าสถานี
มีสารวัตร ๒ ด้ าน (ป.,สส.)
งานสอบสวนและหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
กลุ่มที ๕ (๒๗๘ สภ.)
มีสารวัตรเป็ นหัวหน้ าสถานี
มีสารวัตร ๓ ด้ าน (ป.,สส.,จร.)
งานสอบสวนและหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
กลุ่มที ๖ (๖ สภ.)
มีสารวัตรเป็ นหัวหน้ าสถานี
มีรองสารวัตร ๒ ด้ าน (ป.,สส.)
งานสอบสวนและหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
กลุ่มที ๗ (๑๗ สภ.)
สภ.ตังใหม่ ตามราชกิจจาฯ ๑๕ สภ.
รวมกับ สภ.ย่อย ๒ แห่ง คือ สภ.ย่อย
เกาะเต่า และ สภ.ย่อย เกาะหลีเป๊ ะ

กลุ่มที ๑ (๗๙ สภ.)
มี ผกก.เป็ นหัวหน้ าสถานี
มีรอง ผกก. ๓ ด้ าน ( ป.,สส., จร.)
งานสอบสวนและหน่วยปฏิบัติการพิเศษ

กลุ่ม สน./สภ.

- พนักงานสอบสวนเวรประจําวัน ๑ เครื อง
- ห้ องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื อง

๒
เครื อง

๑
เครื อง

๐

- พนักงานสอบสวนเวรประจําวัน ๑ เครื อง
- เจ้ าหน้ าทีรับแจ้ งเบืองต้ น ๑ เครื อง
- ห้ องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื อง

- พนักงานสอบสวนเวรประจําวัน ๒ เครื อง
- เจ้ าหน้ าทีรับแจ้ งเบืองต้ น ๑ เครื อง
- ห้ องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื อง
- เสมียนประจําวัน ๑ เครื อง
- ฝ่ ายสืบสวน ๑ เครื อง
- พนักงานสอบสวนเวรประจําวัน ๒ เครื อง
- เจ้ าหน้ าทีรับแจ้ งเบืองต้ น ๑ เครื อง
- ห้ องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื อง
- เสมียนประจําวัน ๑ เครื อง
- พนักงานสอบสวนเวรประจําวัน ๒ เครื อง
- เจ้ าหน้ าทีรับแจ้ งเบืองต้ น ๑ เครื อง
- ห้ องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื อง

๓
เครื อง

๔
เครื อง

๕
เครื อง

เครื อง

๖

- พนักงานสอบสวนเวรประจําวัน ๒ เครื อง
- เจ้ าหน้ าทีรับแจ้ งเบืองต้ น ๒ เครื อง

๔
เครื อง

๐

- หัวหน้ างานสอบสวน ๑ เครื อง
- เจ้ าหน้ าทีรับแจ้ งเบืองต้ น ๑ เครื อง

- หัวหน้ างานสอบสวน ๑ เครื อง
- เจ้ าหน้ าทีรับแจ้ งเบืองต้ น ๑ เครื อง
- ฝ่ ายสืบสวน ๑ เครื อง

- หัวหน้ างานสอบสวน ๑ เครื อง
- เจ้ าหน้ าทีรับแจ้ งเบืองต้ น ๑ เครื อง
- ฝ่ ายสืบสวน ๑ เครื อง

- หัวหน้ างานสอบสวน ๑ เครื อง
- ฝ่ ายสืบสวน ๑ เครื อง

- หัวหน้ างานสอบสวน ๑ เครื อง
- ฝ่ ายป้องกันปรามปราม ๑ เครื อง

๒
เครื อง

๓
เครื อง

๓
เครื อง

๒
เครื อง

เครื อง

๒

ตารางแสดงจุดติดตังเครืองคอมพิวเตอร์ (Thin Client) สําหรับรองรับการใช้ งานระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ(CRIMES)
โครงการระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ ระยะที ๑
โครงการระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ ระยะที ๒
จํานวน
ติดตังใช้ งานประจําที
จํานวน
ให้ติดตังใช้ งานประจําที

เกณฑการจัดสรรครุภัณฑ

๒๔๑

๒๔๒

๒๔๓

¼¹Ç¡ «.
áºº¿ÍÃÁ¡ÒÃà¢ŒÒบําÃØ§ÃÑ¡ÉÒ
(Preventive Maintenance : PM)

๒๔๔

๒๔๕

àÍ¡ÊÒÃãº§Ò¹μÃÇ¨àªç¤áÅÐบําÃØ§ÃÑ¡ÉÒÍØ»¡Ã³¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃÅÙ¡¢‹ÒÂ



๒๔๖

๒๔๗

¼¹Ç¡ ¬.
¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔ¡ÒÃ¡ÃÐทํา¤ÇÒÁ¼Ô´
à¡ÕèÂÇ¡Ñº¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ ¾.È.òõõð
áÅÐ·Õèá¡Œä¢à¾ÔèÁàμÔÁ ¾.È.òõöð

๒๔๘

๒๔๙

¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¡ÃÐทํา¤ÇÒÁ¼Ô´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ
¾.È.òõõð
ÁÒμÃÒ ñ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐”
ÁÒμÃÒ ò พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ÁÒμÃÒ ó ในพระราชบัญญัตินี้
“ระบบคอมพิวเตอร” หมายความวา อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชื่อม
การทํางานเขาดวยกัน โดยไดมีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงาน
ใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ
“ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูล ขอความ คําสัง่ ชุดคําสัง่ หรือสิง่ อืน่ ใด บรรดา
ที่อยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และใหหมายความรวมถึง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย
“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูลเกีย่ วกับการติดตอสือ่ สารของระบบ
คอมพิวเตอร ซึ่งแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา
ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น
“ผูใหบริการ” หมายความวา
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอถึงกัน
โดยประการอื่นโดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง
หรือในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น
(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอร เพื่อประโยชนของบุคคลอื่น
“ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใชบริการของผูใหบริการ ไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไม
ก็ตาม
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซ งึ่ รัฐมนตรีแตงตัง้ ใหปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ÁÒμÃÒ ô ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

๒๕๐
ËÁÇ´ ñ
¤ÇÒÁ¼Ô´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ
ÁÒμÃÒ õ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ÁÒμÃÒ ö ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทําขึ้น
เปนการเฉพาะ ถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการที่นาจะเกิดความเสียหาย
แกผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ÁÒμÃÒ ÷ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ÁÒμÃÒ ø ผูใ ดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส เพือ่ ดัก
รับไวซงึ่ ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ นื่ ทีอ่ ยูร ะหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร และขอมูลคอมพิวเตอรนนั้
มิไดมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะ หรือเพื่อใหบุคคลทั่วไปใชประโยชนได ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ÁÒμÃÒ ù ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ไมวาทั้งหมด
หรือบางสวน ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ÁÒμÃÒ ñð ผูใ ดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ เพือ่ ใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอร
ของผูอื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติได ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ÁÒμÃÒ ññ ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอื่น
โดยปกปดหรือปลอมแปลงแหลงทีม่ าของการสงขอมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอร
ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอื่นอันมีลักษณะเปนการ
กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูรับขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยไมเปด
โอกาสใหผรู บั สามารถบอกเลิกหรือแจงความประสงคเพือ่ ปฏิเสธการตอบรับไดโดยงาย ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองแสนบาท
ใหรัฐมนตรีออกประกาศกําหนดลักษณะและวิธีการสง รวมทั้งลักษณะและปริมาณของ
ขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส ซึง่ ไมเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผรู บั
และลักษณะอันเปนการบอกเลิกหรือแจงความประสงคเพื่อปฏิเสธการตอบรับไดโดยงาย

๒๕๑
ÁÒμÃÒ ñò ถาการกระทําผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๑
เปนการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ
ประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสรางพื้นฐาน
อันเปนประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดปและปรับตั้งแตสองหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
ถาการกระทําผิดตามวรรคหนึ่งเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร
หรือระบบคอมพิวเตอรดงั กลาว ตองระวางโทษจําคุกตัง้ แตหนึง่ ปถงึ สิบป และปรับตัง้ แตสองหมืน่ บาท
ถึงสองแสนบาท
ถาการกระทําผิดตามมาตรา ๙ หรือ มาตรา ๑๐ เปนการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอร
หรือระบบคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแต
หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
ถาการกระทําผิดตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสามโดยมิไดมเี จตนาฆา แตเปนเหตุใหบคุ คลอืน่
ถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
ÁÒμÃÒ ñò/ñ ถาการกระทําผิดตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๑๐ เปนเหตุใหเกิดอันตราย
แกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองแสนบาท
ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ หรือ มาตรา ๑๐ โดยมิไดมีเจตนาฆา แตเปนเหตุ
ใหบุคคลอื่นถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาท
ถึงสี่แสนบาท
ÁÒμÃÒ ñó ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใชเปน
เครื่องมือในการกระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐
หรือมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใ ดจําหนายหรือเผยแพรชดุ คําสัง่ ทีจ่ ดั ทําขึน้ โดยเฉพาะเพือ่ นําไปใชเปนเครือ่ งมือในการ
กระทําความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ
ไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใ ดจําหนายหรือเผยแพรชดุ คําสัง่ ทีจ่ ดั ทําขึน้ โดยเฉพาะเพือ่ นําไปใชเปนเครือ่ งมือในการ
กระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑
หากผูนําไปใชไดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือตองรับผิดตาม
มาตรา ๑๒ วรรคสองหรือวรรคสี่ หรือมาตรา ๑๒/๑ ผูจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งดังกลาวจะตอง
รับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกําหนดโทษสูงขึ้นดวย ก็เฉพาะเมื่อตนไดรูหรืออาจเล็งเห็นไดวา
จะเกิดผลเชนที่เกิดขึ้นนั้น
ผูใ ดจําหนายหรือเผยแพรชดุ คําสัง่ ทีจ่ ดั ทําขึน้ โดยเฉพาะเพือ่ นําไปใชเปนเครือ่ งมือในการ
กระทํ า ผิ ด ตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคสาม หากผู  นํ า ไปใช ไ ด ก ระทํ า ความผิ ด ตาม

๒๕๒
มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือตองรับผิดตามมาตรา ๑๒ วรรคสองหรือวรรคสี่ หรือมาตรา
๑๒/๑ ผูจ าํ หนายหรือเผยแพรชดุ คําสัง่ ดังกลาวตองรับผิดทางอาญาตามความผิดทีม่ กี าํ หนดโทษสูงขึน้
นั้นดวย
ในกรณีทผี่ จู าํ หนายหรือเผยแพรชดุ คําสัง่ ผูใ ดตองรับความผิดตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสอง
และตามวรรคสามหรือวรรคสี่ดวย ใหผูนั้นตองรับโทษที่มีอัตราโทษสูงที่สุดแตกระทงเดียว
ÁÒμÃÒ ñô ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร
ที่บิดเบือนหรือปลอมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นา
จะเกิดความเสียหายแกประชาชน อันมิใชการกระทําผิดฐานหมิน่ ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
(๒) นําเขาสูร ะบบคอมพิวเตอรซงึ่ ขอมูลคอมพิวเตอรอนั เปนเท็จ โดยประการทีน่ า จะเกิด
ความเสียหายตอการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงใน
ทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสรางพื้นฐานอันเปนประโยชนสาธารณะของประเทศ หรือกอให
เกิดความตื่นตระหนกแกประชาชน
(๓) นําเขาสูร ะบบคอมพิวเตอรซงึ่ ขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ อันเปนความผิดเกีย่ วกับความ
มั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) นําเขาสูร ะบบคอมพิวเตอรซงึ่ ขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ ทีม่ ลี กั ษณะอันลามกและขอมูล
คอมพิวเตอรนั้นประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได
(๕) เผยแพรหรือสงตอซึง่ ขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอ ยูแ ลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรตาม
(๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง (๑) มิไดกระทําตอประชาชน แตเปนการกระทําตอ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผูกระทํา ผูเผยแพรหรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาวตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหเปนความผิดอันยอมความได
ÁÒμÃÒ ñõ ผูใ หบริการผูใ ดใหความรวมมือ ยินยอม หรือรูเ ห็นเปนใจใหมกี ารกระทําความผิด
ตามมาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอรทอี่ ยูใ นความควบคุมของตน ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูก ระทํา
ความผิดตามมาตรา ๑๔
ใหรัฐมนตรีออกประกาศกําหนดขั้นตอนการแจงเตือน การระงับการทําใหแพรหลายของ
ขอมูลคอมพิวเตอร และการนําขอมูลคอมพิวเตอรนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร
ถาผูใ หบริการพิสจู นไดวา ตนไดปฏิบตั ติ ามประกาศของรัฐมนตรีทอี่ อกตามวรรคสอง ผูน นั้
ไมตองรับโทษ
ÁÒμÃÒ ñö ผูใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรที่ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงไดซึ่งขอมูล
คอมพิวเตอรที่ปรากฏเปนภาพของผูอื่น และภาพนั้นเปนภาพที่เกิดจากการสรางขึ้น ตัดตอ เติม หรือ

๒๕๓
ดัดแปลงดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธกี ารอืน่ ใด โดยประการทีน่ า จะทําใหผอู นื่ นัน้ เสียชือ่ เสียง
ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป และปรับไมเกิน
สองแสนบาท
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําตอภาพของผูตาย และการกระทํานั้น
นาจะทําใหบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือไดรับ
ความอับอาย ผูกระทําตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เปนการนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรโดยสุจริต
อันเปนการติชมดวยความเปนธรรม ซึง่ บุคคลหรือสิง่ ใดอันเปนวิสยั ของประชาชนยอมกระทํา ผูก ระทํา
ไมมีความผิด
ความผิดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเปนความผิดอันยอมความได
ถาผูเ สียหายในความผิดตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสองตายเสียกอนรองทุกข ใหบดิ า มารดา
คูสมรส หรือบุตรของผูเสียหายรองทุกขได และใหถือวาเปนผูเสียหาย
ÁÒμÃÒ ñö/ñ ในคดีความผิดตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖ ซึง่ มีคาํ พิพากษาวาจําเลย
มีความผิด ศาลอาจสั่ง
(๑) ใหทําลายขอมูลตามมาตราดังกลาว
(๒) ใหโฆษณาหรือเผยแพรคําพิพากษาทั้งหมดหรือแตบางสวนในสื่ออิเล็กทรอนิกส
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ หรือสื่ออื่นใด ตามที่ศาลเห็นสมควร โดยใหจําเลยเปน
ผูชําระคาโฆษณาหรือเผยแพร
(๓) ใหดําเนินการอื่นตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การกระทําความผิดนั้น
ÁÒμÃÒ ñö/ò ผูใ ดรูว า ขอมูลคอมพิวเตอรในความครอบครองของตนเปนขอมูลทีศ่ าล
สั่งใหทําลายตามมาตรา ๑๖/๑ ผูนั้นตองทําลายขอมูลดังกลาว หากฝาฝนตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของ
โทษที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖ แลวแตกรณี
ÁÒμÃÒ ñ÷ ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ
(๑) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนไทย และรัฐบาลแหงประเทศที่ความผิดไดเกิดขึ้น
หรือผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ หรือ
(๒) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนตางดาว และรัฐบาลไทย หรือคนไทยเปนผูเสียหาย
และผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ
จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร
ÁÒμÃÒ ñ÷/ñ ความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ วรรคหนึง่
มาตรา ๑๖/๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรี
แตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได

๒๕๔
คณะกรรมการเปรียบเทียบทีร่ ฐั มนตรีแตงตัง้ ตามวรรคหนึง่ ใหมจี าํ นวนสามคนซึง่ คนหนึง่
ตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบไดทําการเปรียบเทียบกรณีใดและผูตองหาไดชําระเงิน
คาปรับตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแลว ใหถือวาคดีนั้น
เปนอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่ผูตองหาไมชําระเงินคาปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหเริ่มนับอายุความ
ในการฟองคดีใหมนับตั้งแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว
ËÁÇ´ ò
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ÁÒμÃÒ ñø ภายใตบงั คับมาตรา ๑๙ เพือ่ ประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนในกรณี
ที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่มีการรองขอตาม
วรรคสอง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ เฉพาะที่จําเปนเพื่อประโยชน
ในการใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดและหาตัวผูกระทําความผิด
(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลทีเ่ กีย่ วของกับการกระทําความผิดมาเพือ่ ใหถอ ยคํา
สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงเอกสาร ขอมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่อยูในรูปแบบที่สามารถเขาใจได
(๒) เรียกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากผูใหบริการเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร
ผานระบบคอมพิวเตอรหรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) สั่งใหผูใหบริการสงมอบขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการที่ตองเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่
อยูในความครอบครองหรือควบคุมของผูใหบริการใหแกพนักงานเจาหนาที่หรือใหเก็บขอมูลดังกลาว
ไวกอน
(๔) ทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากระบบคอมพิวเตอร
ที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิด ในกรณีที่มีระบบคอมพิวเตอรนั้นยังมิไดอยูใน
ความครอบครองของพนักงานเจาหนาที่
(๕) สัง่ ใหบคุ คลซึง่ ครอบครองหรือควบคุมขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณทใี่ ชเก็บขอมูล
คอมพิวเตอร สงมอบขอมูลคอมพิวเตอร หรืออุปกรณดังกลาวใหแกพนักงานเจาหนาที่
(๖) ตรวจสอบหรือเขาถึงระบบคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่ใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด อันเปนหลักฐานหรืออาจใชเปน
หลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผูกระทําความผิดและสั่งใหบุคคลนั้น
สงขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ที่เกี่ยวของเทาที่จําเปนใหดวยก็ได

๒๕๕
(๗) ถอดรหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด หรือสั่งใหบุคคลที่เกี่ยวของกับ
การเขารหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอร ทําการถอดรหัสลับ หรือใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาที่
ในการถอดรหัสลับดังกลาว
(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรเทาที่จําเปนเฉพาะเพื่อประโยชนในการทราบ
รายละเอียดแหงความผิดและผูกระทําความผิด
เพื่อประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ในบรรดาความผิดอาญาตอกฎหมายอื่นซึ่งไดใชระบบคอมพิวเตอร ขอมูล
คอมพิวเตอร หรืออุปกรณทใี่ ชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรเปนองคประกอบหรือเปนสวนหนึง่ ในการกระทํา
ความผิดหรือมีขอมูลคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น พนักงาน
สอบสวนอาจรองขอใหพนักงานเจาหนาทีต่ ามวรรคหนึง่ ดําเนินการตามวรรคหนึง่ ก็ได หรือหากปรากฏ
ขอเท็จจริงดังกลาวตอพนักงานเจาหนาทีเ่ นือ่ งจากการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหพนักงาน
เจาหนาที่รีบรวบรวมขอเท็จจริงและหลักฐานแลวแจงไปยังเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไป
ใหผูไดรับการรองขอจากพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) ดําเนินการ
ตามคํารองขอโดยไมชักชา แตตองไมเกินเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ หรือภายในระยะเวลาที่
พนักงานเจาหนาที่กําหนดซึ่งตองไมนอยกวาเจ็ดวันและไมเกินสิบหาวัน เวนแตในกรณีที่มีเหตุสมควร
ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ ทั้งนี้ รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
ระยะเวลาที่ตองดําเนินการที่เหมาะสมกับประเภทของผูใหบริการก็ได
ÁÒμÃÒ ñù การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗)
และ (๘) ใหพนักงานเจาหนาทีย่ นื่ คํารองตอศาลทีม่ เี ขตอํานาจเพือ่ มีคาํ สัง่ อนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการตามคํารอง ทัง้ นี้ คํารองตองระบุเหตุอนั ควรเชือ่ ไดวา บุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการ
อย า งหนึ่ ง อย า งใดอั น เป น ความผิ ด เหตุ ที่ ต  อ งใช อํ า นาจ ลั ก ษณะของการกระทํ า ความผิ ด
รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในการกระทําความผิดและผูกระทําความผิด เทาที่สามารถจะระบุได
ประกอบคํารองดวย ในการพิจารณาคํารองใหศาลพิจารณาคํารองดังกลาวโดยเร็ว
เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตแลว กอนดําเนินการตามคําสั่งของศาล ใหพนักงานเจาหนาที่
สงสําเนาบันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทําใหตองใชอํานาจตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มอบให
เจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐาน แตถาไมมีเจาของหรือผูครอบครอง
เครื่องคอมพิวเตอรอยู ณ ที่นั้น ใหพนักงานเจาหนาที่สงมอบสําเนาบันทึกนั้นใหแกเจาของ
หรือผูครอบครองดังกลาวในทันทีที่กระทําได
ใหพนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการดําเนินการตามมาตรา ๑๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ
(๘) สงสําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแหงการดําเนินการใหศาลที่มีเขตอํานาจ
ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาลงมือดําเนินการ เพื่อเปนหลักฐาน

๒๕๖
การทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรตามมาตรา ๑๘ (๔) ใหกระทําไดเฉพาะเมือ่ มีเหตุอนั ควร
เชื่อไดวามีการกระทําผิด และตองไมเปนอุปสรรคในการดําเนินกิจการของเจาของหรือผูครอบครอง
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นเกินความจําเปน
การยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๘ (๘) นอกจากจะตองสงมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึด
หรืออายัดมอบใหเจาของหรือผูค รอบครองระบบคอมพิวเตอรนนั้ ไวเปนหลักฐานแลว พนักงานเจาหนาที่
จะสัง่ ยึดหรืออายัดไวเกินสามสิบวันมิได ในกรณีจาํ เปนทีต่ อ งยึดหรืออายัดไวนานกวานัน้ ใหยนื่ คํารอง
ตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได แตศาลจะอนุญาตใหขยายเวลาครั้งเดียว
หรือหลายครั้งรวมกันไดอีกไมเกินหกสิบวัน เมื่อหมดความจําเปนที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนด
เวลาดังกลาวแลว พนักงานเจาหนาที่ตองสงคืนระบบคอมพิวเตอรที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน
หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคหาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ÁÒμÃÒ òð ในกรณีทมี่ กี ารทําใหแพรหลายซึง่ ขอมูลคอมพิวเตอร ดังตอไปนี้ พนักงาน
เจาหนาที่โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคํารองพรอมแสดงพยานหลักฐานตอศาล
ที่มีเขตอํานาจขอใหมีคําสั่งระงับการทําใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอรนั้นออกจากระบบ
คอมพิวเตอรได
(๑) ขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ขอมูลคอมพิวเตอรที่อาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักรตามที่
กําหนดไวในภาค ๒ ลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา
(๓) ขอมูลคอมพิวเตอรทเี่ ปนความผิดอาญาตามกฎหมายเกีย่ วกับทรัพยสนิ ทางปญญา
หรือกฎหมายอื่นซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรนั้นมีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนและเจาหนาที่ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาไดรองขอ
ในกรณีทมี่ กี ารทําใหแพรหลายซึง่ ขอมูลคอมพิวเตอรทมี่ ลี กั ษณะขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลัน่ กรองขอมูลคอมพิวเตอร
จะมอบหมายใหพนักงานเจาหนาทีย่ นื่ คํารองพรอมแสดงพยานหลักฐานตอศาลทีม่ เี ขตอํานาจขอใหมี
คําสั่งระงับการทําใหแพรหลายหรือลบซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอรได ทั้งนี้
ใหนาํ บทบัญญัตวิ า ดวยคณะกรรมการทีม่ อี าํ นาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลคอมพิวเตอร
โดยอนุโลม
ใหรฐั มนตรีแตงตัง้ คณะกรรมการกลัน่ กรองขอมูลคอมพิวเตอรตามวรรคสองขึน้ คณะหนึง่
หรือหลายคณะ แตละคณะใหมีกรรมการจํานวนเกาคนซึ่งสามในเกาคนตองมาจากผูแทนภาคเอกชน
ดานสิทธิมนุษยชน ดานสื่อสารมวลชน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของ และให
กรรมการไดรับคาตอบแทนตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวง
การคลัง

๒๕๗
การดําเนินการของศาลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาบังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหระงับการทําใหแพรหลายหรือลบขอมูล
คอมพิวเตอรตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสอง พนักงานเจาหนาทีจ่ ะทําการระงับการทําใหแพรหลาย หรือลบ
ขอมูลคอมพิวเตอรนนั้ เอง หรือจะสัง่ ใหผใู หบริการระงับการทําใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอร
นั้นก็ได ทั้งนี้ ใหรัฐมนตรีประกาศกําหนดหลักเกณฑ ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติสําหรับการระงับ
การทําใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอรของพนักงานเจาหนาทีห่ รือผูใ หบริการใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกันโดยคํานึงถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
ในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน พนักงานเจาหนาที่จะยื่นคํารองตามวรรคหนึ่งไปกอนที่จะ
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี หรือพนักงานเจาหนาที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กลั่นกรองขอมูลคอมพิวเตอรจะยื่นคํารองตามวรรคสองไปกอนที่รัฐมนตรีจะมอบหมายก็ได แตทั้งนี้
ตองรายงานใหรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
ÁÒμÃÒ òñ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบวา ขอมูลคอมพิวเตอรใดมีชุดคําสั่ง
ไมพงึ ประสงครวมอยูด ว ย พนักงานเจาหนาทีอ่ าจยืน่ คํารองตอศาลทีม่ เี ขตอํานาจเพือ่ ขอใหมคี าํ สัง่ หาม
จําหนายหรือเผยแพร หรือสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นระงับการใช ทําลาย
หรือแกไขขอมูลคอมพิวเตอรนั้นได หรือจะกําหนดเงื่อนไขในการใช มีไวในครอบครอง หรือเผยแพร
ชุดคําสั่งไมพึงประสงคดังกลาวก็ได
ชุดคําสั่งไมพึงประสงคตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคําสั่งที่มีผลทําใหขอมูลคอมพิวเตอร
หรือระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําสั่งอื่นเกิดความเสียหาย ถูกทําลาย ถูกแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขัดของหรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําสั่ง หรือโดยประการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เวนแตเปนชุดคําสั่งไมพึงประสงคที่อาจนํามาใชเพื่อปองกันหรือแกไขชุดคําสั่งดังกลาวขางตน ทั้งนี้
รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดรายชื่อ ลักษณะ หรือรายละเอียดของชุดคําสั่ง
ไมพึงประสงค ซึ่งอาจนํามาใชเพื่อปองกันหรือแกไขชุดคําสั่งไมพึงประสงคก็ได
ÁÒμÃÒ òò หามมิใหพนักงานเจาหนาทีแ่ ละพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา ๑๘
วรรคสอง เปดเผยหรือสงมอบขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลของ
ผูใชบริการที่ไดมาตามมาตรา ๑๘ ใหแกบุคคลใด
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการกระทําเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตนิ หี้ รือผูก ระทําความผิดตามกฎหมายอืน่ ในกรณีตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
หรือเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
หรือกับพนักงานสอบสวนในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง โดยมิชอบ
หรือเปนการกระทําตามคําสั่งหรือที่ไดรับอนุญาตจากศาล
พนักงานเจาหนาทีห่ รือพนักงานสอบสวนผูใ ดฝาฝนวรรคหนึง่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๒๕๘
ÁÒμÃÒ òó พนักงานเจาหนาทีห่ รือพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
ผูใดกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
หรือขอมูลของผูใชบริการ ที่ไดมาตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ÁÒμÃÒ òô ผูใดลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูล
ของผูใ ชบริการทีพ่ นักงานเจาหนาทีห่ รือพนักงานสอบสวนไดมาตามมาตรา ๑๘ และเปดเผยขอมูลนัน้
ตอผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ÁÒμÃÒ òõ ขอมูล ขอมูลคอมพิวเตอรหรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่พนักงาน
เจาหนาที่ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้หรือที่พนักงานสอบสวนไดมาตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
ใหอางและรับฟงเปนพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หรือกฎหมายอืน่ อันวาดวยการสืบพยานได แตตอ งเปนชนิดทีม่ ไิ ดเกิดขึน้ จากการจูงใจ มีคาํ มัน่ สัญญา
ขูเข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น
ÁÒμÃÒ òö ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวา
เกาสิบวันนับแตวันที่ขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร แตในกรณีจําเปน พนักงานเจาหนาที่จะสั่งให
ผูใหบริการผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินสองปเปนกรณีพิเศษ
เฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได
ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาที่จําเปนเพื่อใหสามารถระบุตัวผูใช
บริการนับตัง้ แตเริม่ ใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอ ยกวาเกาสิบวันนับตัง้ แตการใชบริการ
สิ้นสุดลง
ความในวรรคหนึ่งจะใชกับผูใหบริการประเภทใด อยางไร และเมื่อใด ใหเปนไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท
ÁÒμÃÒ ò÷ ผูใ ดไมปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของศาลหรือพนักงานเจาหนาทีท่ สี่ งั่ ตามมาตรา ๑๘
หรือมาตรา ๒๐ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของศาลตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองแสนบาทและปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละหาพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
ÁÒμÃÒ òø การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีแตงตั้ง
จากผูมีความรูและความชํานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนด
ผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ อาจไดรับคาตอบแทน
พิเศษตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ในการกําหนดใหไดรบั คาตอบแทนพิเศษตองคํานึงถึงภาระหนาที่ ความรูค วามเชีย่ วชาญ
ความขาดแคลนในการหาผูมาปฏิบัติหนาที่หรือมีการสูญเสียผูปฏิบัติงานออกจากระบบราชการ
เปนจํานวนมาก คุณภาพของงาน และการดํารงตนอยูใ นความยุตธิ รรมโดยเปรียบเทียบคาตอบแทนของ
ผูปฏิบัติงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมดวย

๒๕๙
ÁÒμÃÒ òù ในการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหพนักงานเจาหนาทีเ่ ปนพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจชัน้ ผูใ หญตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามีอาํ นาจรับคํารองทุกข
หรือรับคํากลาวโทษ และมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ในการจับ ควบคุม คน การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีผกู ระทําความผิดตามพระราช
บัญญัตินี้ บรรดาที่เปนอํานาจของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ หรือพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ใหพนักงานเจาหนาทีป่ ระสานงานกับพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติและรัฐมนตรีมีอํานาจ
รวมกันกําหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการตามวรรคสอง
ÁÒμÃÒ óð ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคล
ซึ่งเกี่ยวของ
บั ต รประจํ า ตั ว ของพนั ก งานเจ า หน า ที่ ใ ห เ ป น ไปตามแบบที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ÁÒμÃÒ óñ คาใชจา ยในเรือ่ งดังตอไปนี้ รวมทัง้ วิธกี ารเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
(๑) การสืบสวน การแสวงหาขอมูล และรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) การดําเนินการตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) และมาตรา ๒๐
(๓) การดําเนินการอื่นใดอันจําเปนแกการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้”

๒๖๐
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ เนือ่ งจากในปจจุบนั ระบบคอมพิวเตอร
ไดเปนสวนสําคัญของการประกอบกิจการและการดํารงชีวติ ของมนุษย หากมีผกู ระทําดวยประการใดๆ
ใหระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทํางานตามคําสั่งที่กําหนดไวหรือทําใหการทํางานผิดพลาดไปจาก
คําสั่งที่กําหนดไว หรือใชวิธีการใด ๆ เขาลวงรูขอมูล แกไข หรือทําลายขอมูลของบุคคลอื่นในระบบ
คอมพิวเตอรโดยมิชอบ หรือใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอร อันเปนเท็จหรือ
มีลักษณะอันลามกอนาจาร ยอมกอใหเกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน สมควรกําหนดมาตรการ
เพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ใี้ หใชบงั คับเมือ่ พนกําหนดหนึง่ รอยยีส่ บิ วันนับแตวนั ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๒๐ บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหยงั คงใชบงั คับตอไปเทาทีไ่ มขดั หรือแยงกับบทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัตวิ า ดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีระเบียบหรือ
ประกาศที่ตองออกตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
การดําเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึง่ ใหดาํ เนินการใหแลวเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแตวนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับ หากไมสามารถดําเนินการไดใหรฐั มนตรีวา การกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานเหตุผลที่ไมอาจดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๒๑ ให รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรั ก ษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะสม
ตอการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรในปจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบ
การกระทําความผิดทีม่ คี วามซับซอนมากขึน้ ตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีซงึ่ เปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว
และโดยที่มีการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีภารกิจในการกําหนดมาตรฐาน
และมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร รวมทั้งการเฝาระวังและติดตามสถานการณ

๒๖๑
ดานความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ สมควรปรับปรุง
บทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับผูรักษาการตามกฎหมาย กําหนดฐานความผิดขึ้นใหม และแกไขเพิ่มเติม
ฐานความผิดเดิม รวมทั้งบทกําหนดโทษของความผิดดังกลาว การปรับปรุงกระบวนการและ
หลั ก เกณฑ ใ นการระงั บ การทํ า ให แ พร ห ลายหรื อ ลบข อ มู ล คอมพิ ว เตอร ตลอดจนกํ า หนด
ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบ ซึ่งมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ และแกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของพนักงาน
เจาหนาที่ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
·ÕèÁÒ¢Í§¢ŒÍÁÙÅ
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2%c771/%c771-20-9999-update.pdf

๒๖๒

๒๖๓

¼¹Ç¡ Þ.
áºº·´ÊÍº¡‹Í¹áÅÐËÅÑ§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
(Pre-Test and Post-Test)

๒๖๔

๒๖๕

áºº·´ÊÍº¡‹Í¹àÃÕÂ¹ (Pre-Test)
àÅ×Í¡¢ŒÍ·Õè¶Ù¡·ÕèÊØ´à¾ÕÂ§¢ŒÍà´ÕÂÇ

ขอ ๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงขอใด
ก. การนําเอาความรูทางเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีดานเครือขายโทรคมนาคม
และการสื่อสารมาจัดการสารสนเทศใหไดตามวัตถุประสงค
ข. โปรแกรมหรือชุดคําสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติตาม
ค. กระบวนการทํางานเพื่อใหไดผลลัพธตามตองการโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร
ง. สื่อกลางหรือเสนทางที่ใชเปนทางผาน ในการรับสงขอมูล ระหวางผูรับ (Receiver)
และผูสงขอมูล (Transmitter)
ขอ ๒ หากแบงประเภทของเครือขายตามระดับความปลอดภัยของขอมูลแลว VPN-Polis จัดเปน
เครือขายประเภทใด
ก. Internet
ข. Intranet
ค. Extranet
ง. Externet
ขอ ๓ ขอใดไมใชโปรแกรมทีม่ จี ดุ ประสงคทาํ ลายระบบหรือสรางความเสียหายใหกบั ระบบคอมพิวเตอร
ก. WannaCry
ข. Petya หรือ Petrwrap
ค. Cerber ransomware
ง. Ebola
ขอ ๔ วิธีการสืบคนขอมูลทั้งรูปภาพ แผนที่ มัลติมีเดียที่เปนที่นิยมในปจจุบันคือวิธีใด
ก. Index Directory
ข. Search Engine
ค. E-book
ง. Library Shortcut

๒๖๖
ขอ ๕ ขอใดไมใชอุปกรณที่ใชงานในระบบ CRIMES
ก. Smart Card Readers
ข. Computer Client
ค. Switchboard
ง. Web Camera
ขอ ๖ ขอใดไมมีการเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกของระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ
ก. ขอมูลผูประกันตน สํานักงานประกันสังคม
ข. ขอมูลทะเบียนยานพาหนะ กรมการขนสงทางบก
ค. ขอมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง
ง. ขอมูลอาชญากรรมผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กระทรวงยุติธรรม
ขอ ๗ เจาหนาทีต่ าํ รวจฝายปราบปรามจะนําขอมูลในระบบไปวิเคราะหเพือ่ วางแผนควบคุมอาชญากรรม
หรือเพิ่มกําลังสายตรวจในพื้นที่ไดทันตอสถานการณโดยการใชหมวดหมูหรือกลุมงานใด
ก. นาฬกาอาชญากรรม
ข. บันทึกขอมูลทองถิ่น
ค. แจงเหตุลักทรัพย
ง. รายงานสถิติคดีจราจร
ขอ ๘ การสืบคนขอมูลหมายจับสามารถตรวจสอบไดจากระบบใดบาง
ก. ระบบฐานขอมูลอาชญากรรมขามชาติ (Case Management Intelligence System :
CMIS)
ข. ฐานขอมูลตนแบบโครงการบริหารจัดการติดตามจับกุมผูตองหาตามหมายจับ ตร.
(Command and Control Operation Center : CCOC)
ค. ศูนยขอมูลอาชญากรรม สํานักงานตํารวจแหงชาติ (Police Data Center : PDC)
ง. ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (Criminal Record and Information Management
Enterprise Systems : CRIMES)

๒๖๗
ขอ ๙ ขอใดไมใชลักษณะของอาชญากรรมคอมพิวเตอร (Cyber Crimes)
ก. การขโมยหมายเลขบัตรเครดิต (Credit card theft) จากการชําระเงินดวยบัตรเครดิต
ผานทางอินเทอรเน็ต
ข. การแอบอางตัว (Identity theft) ดวยการแอบอางตัวตอบุคคลทีส่ ามวาตนเปนอีกคนหนึง่
เพื่อใหไดขอมูลสวนตัว
ค. การสแกมทางคอมพิวเตอร (Computer scam) ดวยการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสหลอกลวง
ใหกรอกขอมูล
ง. การแอบเปลี่ยนฮารดแวรเครื่องคอมพิวเตอรใหมีคุณสมบัติเฉพาะตํ่าลง (Lower
specification)
ขอ ๑๐ การอัพโหลดภาพลามกและเขียนขอความหยาบคายเขาไปในสื่อโซเชียลมีเดียที่เปดสถานะ
สาธารณะจะมีความผิดฐานใด
ก. ดักรับไวซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ
ข. สงขอมูลคอมพิวเตอรแกผูอื่นโดยปกปด ปลอมแปลงแหลงที่มาของการสงขอมูล
ค. เปดเผยมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ
ง. เผยแพรขอมูลลามกเขาสูคอมพิวเตอรและประชาชนอาจเขาถึงได

๒๖๘

áºº·´ÊÍºËÅÑ§àÃÕÂ¹ (Post-Test)
àÅ×Í¡¢ŒÍ·Õè¶Ù¡·ÕèÊØ´à¾ÕÂ§¢ŒÍà´ÕÂÇ

ขอ ๑ หากแบงประเภทของเครือขายตามระดับความปลอดภัยของขอมูลแลว VPN-Polis จัดเปน
เครือขายประเภทใด
ก. Internet
ข. Intranet
ค. Extranet
ง. Externet
ขอ ๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงขอใด
ก. การนําเอาความรูทางเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีดานเครือขายโทรคมนาคม
และการสื่อสารมาจัดการสารสนเทศใหไดตามวัตถุประสงค
ข. โปรแกรมหรือชุดคําสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติตาม
ค. กระบวนการทํางานเพื่อใหไดผลลัพธตามตองการโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร
ง. สื่อกลางหรือเสนทางที่ใชเปนทางผาน ในการรับสงขอมูล ระหวางผูรับ (Receiver)
และผูสงขอมูล (Transmitter)
ขอ ๓ วิธีการสืบคนขอมูลทั้งรูปภาพ แผนที่ มัลติมีเดียที่เปนที่นิยมในปจจุบันคือวิธีใด
ก. Index Directory
ข. Search Engine
ค. E-book
ง. Library Shortcut
ขอ ๔ ขอใดไมใชโปรแกรมทีม่ จี ดุ ประสงคทาํ ลายระบบหรือสรางความเสียหายใหกบั ระบบคอมพิวเตอร
ก. WannaCry
ข. Petya หรือ Petrwrap
ค. Cerber ransomware
ง. Ebola

๒๖๙
ขอ ๕ ขอใดไมใชอุปกรณที่ใชงานในระบบ CRIMES
ก. Smart Card Readers
ข. Computer Client
ค. Switchboard
ง. Web Camera
ขอ ๖ เจาหนาทีต่ าํ รวจฝายปราบปรามจะนําขอมูลในระบบไปวิเคราะหเพือ่ วางแผนควบคุมอาชญากรรม
หรือเพิ่มกําลังสายตรวจในพื้นที่ไดทันตอสถานการณโดยการใชหมวดหมูหรือกลุมงานใด
ก. นาฬกาอาชญากรรม
ข. บันทึกขอมูลทองถิ่น
ค. แจงเหตุลักทรัพย
ง. รายงานสถิติคดีจราจร
ขอ ๗ ขอใดไมมีการเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกของระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ
ก. ขอมูลผูประกันตน สํานักงานประกันสังคม
ข. ขอมูลทะเบียนยานพาหนะ กรมการขนสงทางบก
ค. ขอมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง
ง. ขอมูลอาชญากรรมผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กระทรวงยุติธรรม
ขอ ๘ การสืบคนขอมูลหมายจับสามารถตรวจสอบไดจากระบบใดบาง
ก. ระบบฐานขอมูลอาชญากรรมขามชาติ (Case Management Intelligence System :
CMIS)
ข. ฐานขอมูลตนแบบโครงการบริหารจัดการติดตามจับกุมผูตองหาตามหมายจับ ตร.
(Command and Control Operation Center : CCOC)
ค. ศูนยขอมูลอาชญากรรม สํานักงานตํารวจแหงชาติ (Police Data Center : PDC)
ง. ระบบสารสนเทศสถานีตํารวจ (Criminal Record and Information Management
Enterprise Systems : CRIMES)

๒๗๐
ขอ ๙ การอัพโหลดภาพลามกและเขียนขอความหยาบคายเขาไปในในสือ่ โซเชียลมีเดียทีเ่ ปดสถานะ
สาธารณะจะมีความผิดฐานใด
จ. ก. ดักรับไวซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ
ฉ. ข. สงขอมูลคอมพิวเตอรแกผูอื่นโดยปกปด ปลอมแปลงแหลงที่มาของการสงขอมูล
ช. ค. เปดเผยมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ
ซ. ง. เผยแพรขอมูลลามกเขาสูคอมพิวเตอรและประชาชนอาจเขาถึงได
ขอ ๑๐ ขอใดไมใชลักษณะของอาชญากรรมคอมพิวเตอร (Cyber Crimes)
ก. การขโมยหมายเลขบัตรเครดิต (Credit card theft) จากการชําระเงินดวยบัตรเครดิต
ผานทางอินเทอรเน็ต
ข. การแอบอางตัว (Identity theft) ดวยการแอบอางตัวตอบุคคลทีส่ ามวาตนเปนอีกคนหนึง่
เพื่อใหไดขอมูลสวนตัว
ค. การสแกมทางคอมพิวเตอร (Computer scam) ดวยการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสหลอกลวง
ใหกรอกขอมูล
ง. การแอบเปลี่ยนฮารดแวรเครื่องคอมพิวเตอรใหมีคุณสมบัติเฉพาะตํ่าลง (Lower
specification)

๒๗๑

¼¹Ç¡ ®.
ãº§Ò¹ (Worksheet)

๒๗๒

๒๗๓

ãº§Ò¹
ใหผเู รียนสืบคนหาขาวเกีย่ วกับเทคโนโลยีทวั่ โลก (เนือ้ หาขาวเปนภาษาอังกฤษ) แลวทําการ
แปลขาวดังกลาวและยอความเปนภาษาไทยไมเกิน ๑ หนากระดาษ (A๔)
สรางเอกสารดวยโปรแกรมสําเร็จรูปพื้นฐาน (Microsoft Word) ในรูปแบบดังนี้
๑. กําหนดแบบตัวอักษร TH SarabunIT๙ สีตัวอักษร “ดํา”
๒. ขนาดตัวอักษร หัวขอขาว ๑๘ point จัดรูปแบบหัวขอขาวอยูกึ่งกลางหนากระดาษ
สวนบน สวนเนื้อหาขาวมีขนาดตัวอักษร ๑๖ point
๓. ระยะขอบกระดาษและกําหนดยอหนาใหเปนไปตามกําหนดในระเบียบงานสารบรรณฯ
และระเบียบไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๕๔
๔. ลงชื่อ-นามสกุล เลขที่ หองเรียน จัดวางไวสวนของหัวกระดาษชิดขวา

๒๗๔

๒๗๕

¼¹Ç¡ ¯.
ÍÑ¡ÉÃ»ÃÔÈ¹Ò (Crossword Puzzle)

๒๗๖

๒๗๗

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃàÃÕÂ¹
ÍÑ¡ÉÃ»ÃÔÈ¹Ò : คําÈÑ¾··ÕèãªŒã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È¡Ñº¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹¢Í§ตําÃÇ¨
ãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹¤Œ¹ËÒคําÈÑ¾· จํา¹Ç¹ ñð คํา¾ÃŒÍÁ·Ñé§Í¸ÔºÒÂ¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§คําÈÑ¾·¹Ñé¹
Y
Z
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N
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D
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E

M
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A
S
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I
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F
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N
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E
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N
E
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K
S
K
A
A
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D
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A
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S
G
J
B
E
V
T
F
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N
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H

J
H
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H
G
L
L
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Word
ñ...............................................¤ÇÒÁËÁÒÂ.................................................................
ò...............................................¤ÇÒÁËÁÒÂ.................................................................
ó...............................................¤ÇÒÁËÁÒÂ.................................................................
ô...............................................¤ÇÒÁËÁÒÂ.................................................................
õ...............................................¤ÇÒÁËÁÒÂ.................................................................
ö...............................................¤ÇÒÁËÁÒÂ.................................................................
÷...............................................¤ÇÒÁËÁÒÂ.................................................................
ø...............................................¤ÇÒÁËÁÒÂ.................................................................
ù...............................................¤ÇÒÁËÁÒÂ.................................................................
ñð.............................................¤ÇÒÁËÁÒÂ.................................................................
...........................................................ÅÒÂÁ×Íª×èÍ¼ÙŒμÃÇ¨

๒๗๘

จัดพิมพโดย
โรงพิมพตํารวจ ถ.เศรษฐศิริ ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท ๐-๒๖๖๘-๒๘๑๑-๓ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๔๖๕๘

่

“เปนหลักประกันความยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากล”
พลตํารวจเอก จักรทิพย ชัยจินดา
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

