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บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคความรูในการนำนวัตกรรมคลื่นแมเหล็กไฟฟาสำหรับ การ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการสกัดรถยนต การศึกษาใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือ เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ
เชิงลึก ผูใหขอมูลหลัก เปนครูฝกยุทธวิธีในสถานฝกอบรมในสังกัดสำนักงานตำรวจแหงชาติรวมจำนวน 10 คน
สวนดานเทคโนโลยีคลื่นแมเหล็กไฟฟา ผูใหขอมูลหลักคือ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบังและจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เพื่อทราบระบบการทำงานประสิทธิภาพของ
เครื่องสงพลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟา จำนวน 6 คน นำขอมูลมาวิเคราะหรวมกับเอกสารแนวทางปฏิบัติของ
สำนักงานตำรวจแหงชาติและจัดทำรางคูมือทำการวิพากษโดยผูปฏิบัติงานในพื้นที่และผูทรงคุณวุฒิและนำองค
ความรูและคูมือที่ไดมาทำการเผยแพรตอผูปฏิบัติงานในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 60 คน
ผลการศึกษาพบวาแนวทางการมาตรฐานในการสกัดจับรถคนรายนั้นสำนักงานตำรวจแหงชาติกำหนดไว
เปนหลัก โดยมีคูมือใหเจาหนาที่ปฏิบัติและมีการฝกตามแบบทาฝกสายงานสืบสวนเนนการไลติดตามและจะหยุด
รถโดยการใชรถขวาง หรือทำใหอุปกรณเกี่ยวกับลอรถเสียหาย เพื่อใหรถเคลื่อนที่ไมได การสกัดรถของเจาหนาที่
ตำรวจไมเนนรูปแบบตามหลักยุทธวิธีแตจะแกไขสถานการณโดย มุงเปาที่การจับคนรายมาดำเนินคดีใหได การ
หยุดรถไมมีเครื่องมือและวิธีการใชเครื่องมือ การนำเทคโนโลยีคลื่นแมเหล็กไฟฟามาใชเพื่อเปนเครื่องมือถือเพื่อการ
หยุดรถเปนการเฉพาะเปนความหวังของเจาหนาที่ตำรวจที่ชวยแกไขปญหา แตตองการใหมีการพัฒนาศึ กษา
เทคโนโลยีคลื่นแมเหล็กไฟฟาดานรูปแบบและคุณสมบัติใหสามารถปฏิบัติงานไดจริงในพื้นที่
คำสำคัญ : 1.การจัดการความรู,เทคโนโลยี, 2.คลื่นแมเหล็กไฟฟา, 3.การหยุดยั้งรถยนตของผูตองหา, 4.ปองกัน
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This research article aims to study the knowledge of applying electromagnetic wave
innovation for the operation of officers in car extraction. The study used the interview form as a
tool. Collect data through in-depth interviews. key informant As a tactical trainer in a training
facility under the Royal Thai Police, totaling 10 people. The key informant is Academics from King
Mongkut's University of Technology Ladkrabang and Chulachomklao Royal Military Academy To
know the working system, efficiency of the electromagnetic wave energy transmitter, the number
of 6 people was analyzed together with the guidelines of the Royal Thai Police and drafted a
manual for criticizing by local operators and experts and bringing the body of knowledge and The
handbook that has been distributed to 60 operators in the Provincial Police Region 7
The results of the study revealed that the standard guidelines for intercepting and catching
the bad guys' cars are mainly set by the Royal Thai Police. There is a manual for officers to practice
and practice according to the investigative training style, focusing on chasing and stopping the car
by using a blocking car. or damage the wheel equipment so that the car cannot move Police car
interceptions are not focused on tactical patterns but will correct the situation by Aimed at
catching criminals and prosecuting them. Stopping the car without tools and methods of using
tools The use of electromagnetic wave technology as a mobile device for specific stopping is the
hope of the police to help solve the problem. but needs to be developed to study
electromagnetic wave technology in terms of form and properties so that it can work in the area
Keywords: 1.Knowledge Management 2.Electromagnetic 3.technology to stop the car of the
accused, 4.car theft prevention.
1.บทนำ

สำนักงานตำรวจแหงชาติเปนหนวยงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการ
กระทำความผิ ด ทางอาญา รั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย ความปลอดภั ย ของประชาชนและความมั ่ น คงของ
ราชอาณาจักร ดังนั้นจึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่สำนักงานตำรวจแหงชาติจะตองมีการพัฒนาปรับปรุง เพื่อปองกัน
และปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทุกประเภท(พงษพิษณุ ภักดีณรงค, 2559) เจาหนาที่ตำรวจตอง
ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่ใหอำนาจและตามหลักยุทธวิธีที่ไดรับการถอดบทเรียนและฝกการฝกทักษะเพื่อความ
ชำนาญในการใชกำลังใหเหมาะสมกับพฤติกรรมและสถานการณ ณ เวลานั้น แตในการแกไขปญหานั้นจะใชเพียง
ยุ ท ธวิ ธ ี แ ละองค ค วามรู  ทั ก ษะเพี ย งอย า งเดี ย ว ไม ส ามารถที ่ จ ะเข า จั ดการกั บ สถานการณ ไ ด ด ว ยเหตุผ ล
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่คนรายนำมาใชประกอบการกระทำ ทำใหบางครั้งยุทธวิธีที่เจาหนาที่ตำรวจฝกยังไม
เพียงพอ ไมสอดคลองกับสถานการณในการตรวจจับคนรายที่มีทั้งอาวุธที่รายแรงและอุปกรณเครื่องมือ ที่ทันสมัย
โดยเฉพาะยานพาหนะที่คนรายใชในการกระทำความผิดหรือหลบหนีการจับกุม หลังการกระทำความผิด ในการ
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ดำเนินการเพื่อใหไดตัวผูกระทำความผิดหรือยานพาหนะที่คนรายใชในการกระทำความผิด เจาหนาที่ตำรวจจึงตอง
สกัดจับคนรายที่ใชยานพาหนะเพื่อหลบหนี การปองกัน ( Prevention) คือ การปองกันระมัดระวังมิใหสุจริตชน
ละเมิดกฎหมายอาญา หรือดูแลมิใหคนชั่วมีโอกาสกระทำผิดเพิ่มขึ้น(นภัสสร รักษากิจโกศล, 2563)
คลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนพลังงานที่มนุษยไดคนพบและพัฒนาเปนเทคโนโลยีเพื่อนำมาใชประโยชนทาง
อุตสาหกรรมและสรางนวัตกรรมเพื่อการอ านวยความสะดวกใหกับมนุษยเรา ในดานตาง ๆ ที่ใชอยูในสังคม จาก
การศึกษาพบวา คลื่นของแมเหล็กไฟฟานั้นมีประสิทธิภาพและมีประโยชนหลายอยาง พิจารณาไดจากการศึกษา
ผลงานวิจัยทางดานกองทัพของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการนำพลังงานจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาผลิตอาวุธเพื่อน
าไปใชท าลายระบบไฟฟาของฝายศัตรู ดังนั้นหากมีการประดิษฐนวัตกรรมเครื่องยิงคลื่นแมเหล็กไฟฟามาปรับใช
ในการปองกันปราบปรามการกระทำความผิดที่คนรายหรือผูตองสงสัยหลบหนีโดยใชรถเปนยานพาหนะก็จะ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตำรวจได โดยไมกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูตองสงสัย หรือประชาชนบริเวณใกลเคียง และยังไมขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติ
หนาที่เปนที่ยอมรับตอนานาชาติ ปจจุบัน จากการศึกษา ยังไมพบวามีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดาน
คลื่นแมเหล็กไฟฟามาใชใหเกิดประโยชนทางดานการปองกันปราบปรามโดยเฉพาะการนำมาใชในการใชในการ
หยุดยั้งรถยนตของคนรายหรือผูตองสงสัย เพื่อชวยเจาหนาที่ตำรวจในการหยุดยั้งรถยนตที่คนรายหรือผูตองสงสัย
ใชในการหลบหนีนาจะเปนประโยชนตอสังคม ซึ่งการสรางนวัตกรรมหรือเครื่องมือหรืออุปกรณเพื่อใชในการ
หยุดยั้งรถยนตดังกลาว เปนการสรางนวัตกรรมที่ใชตองใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่สงออกจากเครื่องมือหรืออุปกรณสง
พลังงานไฟฟาออกไปเพื่อไปท าลายหรือระงับการกลไกการทำงานของระบบไฟฟาในรถยนต เมื่อระบบไฟฟาใน
รถยนตถูกปดหรือถูกทำลายลง ก็จะทำใหเครื่องยนตของรถยนตหยุดการทำงาน เจาหนาที่ก็จะสามารถหยุดยั้งรถ
คนรายหรือรถตองสงสัยแลวปฏิบัติการตามหนาที่ตามหลักยุทธวิธีการตรวจคนหรือตรวจจับได แตเนื่องจาก
ปจจุบันในสำนักงานตำรวจแหงชาติ ยังไมมีการพัฒนาอุปกรณหรือเครื่องมือดังกลาวมาใชในการปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ตำรวจผูบังคับใชกฎหมายยังขาดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับอุปกรณและกลไกการทำงานในการใชคลื่น
แมเหล็กไฟฟามาเปนอุปกรณและนำอุปกรณมาใช หากผลิตมาแลววิธีการใชงานอยางไรใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทำงานหยุดยั้งคนรายที่ไมกระทบตอผูใชทางอื่น และเกิดอันตรายตอผูใชทางอื่น การสกัดจับคนรายที่หลบหนีโดย
ยานพาหนะ สำนักงานตำรวจแหงชาติยังไมมีเครื่องมือที่มี ประสิทธิภาพและไมมีมาตรฐานในการสกัด เจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานโดยใชวิธีไลติดตาม บางครั้งใชอาวุธปนยิง ยางรถยนตเพื่อสกัดเปนการใชกำลังที่ไมถูกตองตามหลักการ
ใช ก ำลั ง และหลั ก กฎหมาย กรณี ด ั ง กล า วใน ต า งประเทศ มี ก ารนำเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางด า นคลื่ น
แมเหล็กไฟฟามาใชดานการปองกันปราบปราม โดยในการใชในการหยุดยั้งรถยนตของคนรายเพื่อชวยเจาหนาที่
ตำรวจในการหยุดยั้งรถยนตที่คนรายหรือผูตอง สงสัยใชในการหลบหนีเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดจับ
ยานพาหนะของคนรายหรือผูตองสงสัย เพื่อ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตำรวจ
การศึกษาเพื่อจัดการความรูและสรางคูมือ มาตรฐานการปฏิบัติเพื่อใหเจาหนาที่ตำรวจนำไปใชเปน
แนวทางในการนำคลื่นแมเหล็กไฟฟาไปใชปฏิบัติงานใน การหยุดยั้งรถที่หลบหนี หรือปองกันการโจรกรรมรถยนต
อยางมีมาตรฐาน ดังนั้นเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลของเจาหนาที่ตำรวจในการสกัดจับยานพาหนะของ
คนรายหรือผูตองสงสัยและเพื่อใหสามารถนำคลื่นแมเหล็กไฟฟามาใชในการหยุดยั้งรถผูตองหาที่หลบหนี หรือ
ปองกันการโจรกรรมรถยนต ผูวิจัยเห็นควรจัดการความรูและสรางคูมือมาตรฐานการปฏิบัติเพื่อใหเจาหนาที่ตำรวจ
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นำไปใชเปนแนวทางในการนำคลื่นแมเหล็กไฟฟาไปใชปฏิบัติงานในการหยุดยั้งรถที่หลบหนี หรือปองกั น การ
โจรกรรมรถยนตไดอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน
2.วัตถุประสงคของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาและขอจ ากัดในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตำรวจในปจจุบันที่เกี่ยวของใน
การสกัดจับรถยนต
2) เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการประยุกตใชนวัตกรรมคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการสกัดจับรถยนต ผูตอง
สงสัย
4.ขอบเขตของการศึกษา
1) ขอบเขตดานเนื้อหา
จัดการความรูเทคโนโลยีคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการหยุดยั้งรถยนตของผูตองหาหรือผูตองสงสัยเพื่อ
นำไปใชในหยุดรถคนรายหรือรถตองสงสัยที่หลบหนีโดยสรางคูมือมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหถูกตองตาม หลัก
กฎหมายและการใชกำลัง
2) ขอบเขตดานประชากร
(1) ประชากรแบงออกเปน 2 กลุม
กลุมที่ 1 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทางดานปองกันปราบปราม สืบสวน และจราจร ขาราชการ
ตำรวจ ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 และครูฝกดานยุทธวิธีจากหนวยฝกอบรมของสำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ
กลุ  มที ่ 2 ผู  เ ชี ่ ย วชาญทางดานนวัตกรรมคลื่น แมเหล็ก ไฟฟาจากกองวิช าวิศวกรรมศาสตร
ไฟฟา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
(2) กลุมตัวอยางในการวิจัย
กลุมที่ 1 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทางดานปองกันปราบปราม สืบสวน และจราจร ในเขตพื้นที่
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ผูมีประสบการณในการปฏิบัติหนาที่อยางนอย 3 ปขึ้นไป จำนวน 6 คน และ ครู
ฝกยุทธวิธีในหนวยงานสำนักงานตำรวจแหงชาติ จำนวน 2 คน
กลุ  มที ่ 2 ผู  เ ชี ่ ย วชาญทางดานนวัตกรรมคลื่ น แมเหล็ กไฟฟา จากกองวิช าวิ ศวกรรมศาสตร
ไฟฟา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และผูมี
ประสบการณทางดานนวัตกรรมอยางนอย 3 ปขึ้นไป จำนวน 5 นาย
(3) ขอบเขตทางดานระยะเวลา
การวิจัยครั้งนี้เริ่มตั้งแตการศึกษา วรรณกรรมที่เกี่ยวของและการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ การ
ออกแบบสอบถามที่ใชในการสัมภาษณ การเก็บรวมรวมขอมูล การวิเคราะห ใชระยะเวลาประมาณ 10 เดือน
5.ระเบียบวิธีวิจัย
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ใช ก ารศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพโดยการการสัม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) มี ก ลุ  ม เป า หมาย คื อ
ผูปฏิบัติงานระดับสถานีตำรวจที่มีประสบการณและปฏิบัติงานในสายงานดานการปองกันและปราบปราอาชญา
กรรม ฯ มาแล ว ไม น  อยกว า 3 ป และผู  เ ชี่ย วชาญในดา นคลื่น แมเ หล็ ก ไฟฟา และผู เชี่ ย วชาญในดา นกล อ ง
คอมพิวเตอรในการควบคุมระบบไฟฟาในรถยนตซึ่งกลุมเปาหมายขางตนนั้น เปนกลุมตัวอยางที่จะใหขอมูล
รายละเอียด และความคิดเห็น ที่เปนประโยชนไดในระดับเชิงลึก สำหรับประเด็นขอค าถามและเนื้อหาในการ
สัมภาษณนั้นจะแยกเปนคนละ ชุดคำถามตามความเหมาะสมของกลุมเปาหมาย
การจั ด ประชุ ม สนทนากลุ  ม ย อ ย (Focus Group) เพื ่ อ แลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู  ก ลุ  ม ผู  ใ ห ข  อ มู ล สำคั ญ มี
กลุมเปาหมาย คือ ผูปฏิบัติงานระดับสถานีตำรวจที่มีประสบการณและปฏิบัติงานในสายงานดานการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม ฯ มาแลวไมนอยกวา 5 ป และผูเชี่ยวชาญในดานคลื่นแมเหล็กไฟฟาและผูเชี่ยวชาญใน
ดานกลอมคอมพิวเตอรในการควบคุมระบบไฟฟาในรถยนต
เครื่องมือที่ใชในกำรเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูศึกษาจะ
ดำเนินการโดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก เพื่อเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ โดยวางประเด็นคำถาม
และเนื้อหาที่เกี่ยวกับการนำระบบคลื่นแมเหล็กไฟฟามาประยุกตใชในการยับยั้งรถยนตของผูตองสงสัยลักษณะ
เปนคำถามปลายเปด (Open-Ended Questions)หลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ ผูศึกษาจะนำขอมูลที่ไดจากการจด
บันทึกสาระสำคัญรวมถึงการบันทึกภาพละเสียงในขณะที่สัมภาษณ มาเรียบเรียงและด าเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
เพื่อทำการนำเสนอและวิเคราะหผลการศึกษาที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกดังกลาวตอไป การจัดประชุมสนทนา
กลุมยอย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นจากกลุมผูใหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สรุปประเด็นผลการศึกษา
จากการสัมภาษณเชิงลึก สรางแบบประเด็นในการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ตามแนวทางที่ได
ศึกษาสรุปผลจากศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะหเนื้อหาตามหัวขอตาง ๆ ถึงความเปนไปไดในการน า
เทคโนโลยีดังกลาวมาใช แลวนำเสนอผลการศึกษาที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกของกลุมเปาหมายในแตละกลุม
และการสนทนากลุมยอย ในรูปแบบพรรณราโวหาร
6.ผลการวิจัย
1) สภาพปญหาและขอจำกัดของเจาหนาที่ตำรวจในการสกัดจับรถยนต
จากการศึกษาการดำเนินการของเจาหนาที่ตำรวจที่มีหนาที่ในการปองกันอาชญากรรม ปญหาหรือ ขอจ
ากัดของเจาหนาที่ตำรวจในการสกัดหรือหยุดยั้งรถที่หลบหนีนั้น พบวา
ด า นกำลั ง พล เจ า หน า ที ่ ข าดทั ก ษะการประเมิ น การใช ก ำลั ง มั ก จะใช ค วามรู  ส ึ ก ส ว นตั ว หรื อ
ประสบการณของตนเองเมื่อทำหนาที่ ขาดการฝกการวิเคราะหสถานการณและไมเคยฝกประกอบกำลังกัน ทำให
การตัดสินใจระงับสถานการณโดยการตัดสินใจดวยอารมณการตัดสินใจขึ้นกับประสบการณของแตละ บุคคล จึง
สงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาตามเปาหมาย การปฏิบัติในแตละงานมีความแตกตางกัน โดยดาน การปองกัน
ปราบปรามที่มีการแตงเครื่องแบบขณะปฏิบัติหนาที่ดานจราจรใชวิธีการตั้งจุดสกัด โดยดัดแปลง อุปกรณมี
ขณะนั้นเปนเครื่องมือในการสกัด หากมีรถสายตรวจก็จะเปดสัญญาณไฟวับวาบ จุดที่เลือกในการ สกัดจะเนนกอน
ถึงทางแยก เพราะสามารถใชสัญญาณไฟบริเวณแยกเปนเครื่องมือหยุดรถที่อยูในทางปดทาง เพื่อกันรถของคนราย
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ที่หลบหนี ซึ่งวิธีการใกลเคียงกับสายงานจราจรที่เลือกการสกัดบริเวณแยกสัญญาณไฟแดงและเปดสัญญาณไฟแดง
ชวยสกัด แตสวนใหญคนรายจะเปลี่ยนเสนทางหรือหลบหนีไดกอนถึงทางแยก
สวนสายงานสืบสวนเนนการไลสกัดโดยรถยนตและหากคนรายหลบหนีก็จะติดตาม เมื่อมีจังหวัดก็จะใช
รถเขา สกัดรถคนราย หรือใชอาวุธปนยิงยางรถยนตคันที่คนรายขับหลบหนีการควบคุมสถานการณยากเพราะ
สืบสวน จะเนนการหยุดยั้งคนรายมากกวาที่จะเนนการหยุดรถ
ปญหาดานอุปกรณ สำนักงานตำรวจแหงชาติไมเคยจัดหาอุปกรณในการสกัดรถยนตเพื่อใชในการ
ทำงาน อุปกรณที่ใชในการทำงานตองใหเจาหนาที่ตำรวจที่ปฏิบัติหนาที่แกไขปญหาดวยตนเองโดยใชยุทธวิธี ที่ไม
มีอุปกรณหรือตองดัดแปลงอุปกรณตามสภาพพื้นที่ จากการศึกษาผูใหขอมูลที่ที่ปฏิบัติงานทั้งดาน
การจราจร ดานการสืบสวนและดานปองกั นปราบปราม จะเลือกใชการสกัดกั้นบริเวณแยกถนนที ่ มี
สัญญาณไฟ โดยมีสัญญาณไฟแดงเปนอุปกรณในการหยุดรถที่มาใชทางเพื่อขวางถนน บางรายที่ใชเครื่องกีดขวาง
อื่น ๆ ที่หาไดเขาประจำจุดและมีการไลติดตามบางแลวแตสถานการณที่เกิดขึ้น
ปญหาดานยุทธวิธีจากการศึกษาพบวา ผลสืบเนื่องจากการไมมีอุปกรณเฉพาะเพื่อชวยในการ สกัดรถ
การแกไขปญหาในการสกัดรถ จะเลือกใชการตั้งจุดสกัดหรือใชยานพาหนะขวางถนน หรือบริเวณแยก ใชสัญญาณ
ไฟแดงชวยใหรถกีดขวางถนน เจาหนาที่จะมีการซุมและแสดงตัวและออกคำสั่งใหคนรายลงจากรถ แตหากคนราย
ไมเชื่อฟงก็จะใชวิธีการกดดันหาจังหวะจนกวาคนรายจะยอมมอบตัว หากคนรายแสดงปฏิกิริยาวาจะตอสูหรือการ
กอเหตุของคนรายเปนคดีรายแรง เจาหนาที่จะสกัดโดยการทำลายลอรถโดยการใชอาวุธยิงที่ ยางรถ หากคนราย
เรงเครื่องยนตหลบหนีจะขับรถไลไปเรื่อย ๆ จนกวาสถานการณที่เหมาะสมจึงจะใชกำลัง ขั้นเด็ดขาดหากคนราย
ตอบโตดวยอาวุธ การหยุดรถยนตของผูตองสงสัย ปฏิบัติตามยุทธวิธีตำรวจของ สำนักงานตำรวจแหงชาติ จะ
แตกตางกันบางเล็กนอยขึ้นอยูกับสถานการณนั้น ๆ
2) การประยุกตใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการหยุดยั้งรถยนต
จากการศึ กษาพบว า เจ า หน า ที่ ตำรวจทั้งหมดไมมีความรูเทคโนโลยีคลื่นแมเหล็กไฟฟา แตห ากนำ
เทคโนโลยีสงคลื่นแมเหล็กไฟฟามาใชเปนอุปกรณสงพลังคลื่นแมเหล็กไฟฟาไปรบกวนหรือทำลายชุด ควบคุม
ระบบระบบอิเล็กทรอนิกสและไฟฟาของรถยนตท าใหเกิดการขัดของ สงผลใหเครื่องยนตหยุดท างานรถยนต ที่
คนรายขับขี่เพื่อหลบหนีหยุดการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่ชาลง หรือท าใหรถทีค่ นรายใชเปนอุปกรณจุดระเบิด หยุด
หรือลดการเรงของรถที่จะพุงเขาชนเพื่อโจมตีหรือลดความเสี่ยงจากขบวนรถจากการพุงชนเพื่อหยุดยั้ง รถยนตของ
คนผูตองหา รถที่วิ่งบนถนนในสถานการณปกติอาจสงผลกระทบตอผูรวมใชทาง จึงตองศึกษา ผลกระทบตอรถ
ขอจำกัดของคลื่นไฟฟาที่ปลอย ระยะทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสงพลังงาน รูปแบบ ของเครื่องสงพลังงาน
คลื่นแมเหล็ก การควบคุมทิศทางของคลื่น จากการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพในการสง พลังงานไปยังเปาหมายที่มี
ความสำเร็จสูงสุด เครื่องตองมีระยะหางจากรถที่จะหยุดในระยะตั้งแต 3 ถึง 15 เมตร พลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟา
แผสูงสุดสูงสุดคือ 365 MW และความถี่ในการใชงาน 350 MHz การควบคุมเครื่อง ตองสามารถทำไดระยะที่
ปลอดภัยสำหรับเจาหนาที่และยานพาหนะ ดังนั้น ในการใชงานเพื่อหยุดยั้งรถ ตอง ดำเนินการคำนึงถึง
(1) สถานที่วางเครื่องสงคลื่นแมเหล็กไฟฟาตองเปนจุดที่รถชะลอความเร็วมากที่สุด เครื่องอยู หาง
จากรถที่จะหยุดไมควรเกิน 15 เมตร
(2) จุดเล็งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ทางดานหนาของรถเปาหมาย
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(3) ระยะเวลาที่ใช 2 นาที
7.อภิปรายผล
การจัดการความรู เ ทคโนโลยี คลื่น แมเหล็กไฟฟาในการหยุดยั้งรถยนตของผูตองหาและปองกั น การ
โจรกรรมรถยนต ในการใชงานคลื่นแมเหล็กไฟฟามาใชในการหยุดยั้งรถยนตจริงนั้น ตองทำการศึกษาอุปกรณ ให
เปนเครื่องมื อคุณสมบัติ และรูปราง ลักษณะที่เหมาะสมกับการใชงานในการปฏิ บัติ หน าที ่ต องวิเ คราะห คื อ
ผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการใชคลื่นแมเหล็กไฟฟา อาจเกิดผลกระทบตอผูรวมใชทางหรืออยู
บริเวณนั้นไดเจาหนาที่จึงตองปรับใชใหสอดคลองกับกฎหมายระดับการใชกำลัง ควรทดสอบความรูเจาหนาที่
ตำรวจเกี ่ ย วกั บ หลั ก กฎหมายและกฎการใช กำหนดในการสกั ด จั บ คนร าย โดยเฉพาะความผิ ด ที ่ คนร า ยใช
ยานพาหนะหลบหนี หรือการสกัดจับรถตองสงสัยดังวันชัย ศรีนวลนัด, พล.ต.อ, (2552)ระบุวาเปนการใชอำนาจ
ตามกฎหมาย สามารถจับกุม ตรวจคน คุมขัง เพื่อปองกันหรือปราบปรามการกระทำที่อาจหรือกอใหเกิ ดการ
กระทำความผิดซึ่งกระทบตอความสงบเรียบรอยทางสังคม หนาที่เหลานี้อาจกระทบกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนไม
มากก็นอย เจาหนาที่ตำรวจจึงตองทำในกรอบหรือกฎเกณฑที่สังคมกำหนดไว ไมใชอำนาจเกินขอบเขต สอดคลอง
กับชัยยงค เสริมผลและนิวัตร อังควิศิษฐพันธ(2563)ระบุวาระบบการสงพลังงานไฟฟาไรสายถือวาเปนเทคโนโลยี
ใหมในอนาคตขางหนาที่จะชวยอำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของมนุษย ซึ่งเสนอการศึกษาในการ
ประยุกตใชอภิวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหระบบการสงพลังงานไฟฟาไรสาย โดยนำเสนหลักการพื้นฐานของระบบ
การสงพลังงานไฟฟาไรสาย อภิวัสดุและการประยุกตใชงานกับระบบการสงพลังงานไฟฟาไรสาย เพิ่มประสิทธิภาพ
และระยะทางการสงพลังงานไฟฟาแบบไรสายระยะใกลดวยสนามแมเหล็กไดโดยอภิวัสดุที่เหมาะสมในการนำมาใช
ไดแกวัสดุที่มีคาμเปนลบ เปนศูนยหรือเขาใกลศูนยและอภิวัสดุแบบผสม จึงอาจกลาวไดวาในอนาคตอภิวัสดุจงึ มี
แนวโนมที่จะถูกน ามาใชงานกับระบบการสงพลังงานไฟฟาไรสายมากยิ่งขึ้น
8.ขอเสนอแนะ
สำนักงานตำรวจแหงชาติควรแสวงหาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศ พัฒนาอุปกรณ เทคโนโลยี
คลื่นแมเหล็กไฟฟาในการหยุดยั้งรถยนตของผูตองหาและปองกันการโจรกรรมรถยนต ใหมีขนาด ใกลเคียงกับ
เครื่องตรวจวัดความเร็ว และแจกจายแกสถานีตำรวจไวใชงานในการปฏิบัติหนาที่เปนการรักษา มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานหลักสิทธิมนุษยชนเปนการชวยลดอาชญากรรม รักษาความสงบของ สังคม
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