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“ร่วมสร้างสังคมปลอดอาชญากรรม”





เม่ือประสบเหตุรถหายให้รีบแจ้ง 191 หรือ 1192 เพ่ือท�า 
การสกัดจับคนร้าย นอกจากน้ียังสามารถโทรแจ้ง จส.100  
โดยบอกรายละเอียดของรถว่า เป็นรถประเภทใด ย่ีห้อไหน  
สีอะไร และหมายเลขทะเบียนใด เพื่อประกาศติดตามผู้พบเห็น 
บนท้องถนน จากนั้นต้องรีบเข้าแจ้งความในทันที โดยน�า 
สมุดทะเบียนรถ ใบเสร็จรับเงิน หรือสัญญาซื้อขายหรือ 
เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานได้เท่าที่มี เช่น คู่มือประจ�าตัว 
รถ หมายเลขประจ�าเคร่ืองหรือตัวรถ พร้อมบัตรประจ�าตัว 
ประชาชนของเจ้าของรถ ซ่ึงหากรถท่ีหายไปเป็นของบริษัท  
ผู้แจ้งความจะต้องมีหนังสือมอบอ�านาจจากเจ้าของบริษัท 
หรอืผูจ้ดัการบรษิทัไปด้วย และทีส่�าคญัต้องขอความร่วมมอื 
ในการตรวจสอบเบื้องต้นจากภาพบันทึกเหตุการณ์ของ 
กล้องวงจรปิด หากมีภาพของผู้ร้ายปรากฏตัวอยู่ให้รีบ 
ติดต่อเจ้าหน้าท่ีต�ารวจเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการจับกุม 
คนร้ายต่อไป

รถหาย ท�าอย่างไร





ปอ้งกันรถยนต์หาย

รถยนต์เป็นยานพาหนะท่ีส�าคัญส�าหรับทุกบ้าน และปัญหา 
รถยนต์หายก็เกิดข้ึนบ่อย หากท่านเป็นคนหน่ึงท่ีมีรถยนต ์ 
ควรติดสัญญาณกันขโมย ขณะจอดควรล็อคพวงมาลัยรถ 
หรืออีกรูปแบบคือ เลื่อนเบาะให้ชิดพวงมาลัยแล้วใช้แม่กุญแจ 
ล็อคหลังเบาะ จะสามารถเพ่ิมความยากในการขโมยรถยนต ์ 
และท่านควรตรวจเชก็รถของท่านอย่างสม�า่เสมอ หากกญุแจ 
หรอืฝาน�า้มนัหายให้เปลีย่นกญุแจรถทัง้ชดุ กรณมีคีนตดิต่อ 
ขอซื้อรถไม่ควรนัดพบในที่เปลี่ยว และเมื่อต้องน�ารถเข้าซ่อม 
ทีอู่ ่ให้เลอืกอูท่ีม่มีาตรฐานไว้ใจได้ และถ้าหากต้องน�ารถไปล้าง  
ต้องเฝ้าดูระหว่างการท�าความสะอาด เพ่ือไม่เปิดโอกาสให้ 
คนร้ายน�ากุญแจไปปั๊ม ท่ีส�าคัญไม่น�าทรัพย์สินมีค่าวางไว ้
ในรถ เพราะจะกลายเป็นสิ่งล่อตาล่อใจคนร้าย หากรถหาย 
ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีต�ารวจทราบโดยเร็ว หรือศูนย์รับแจ้งเหตุ 
ที่เบอร์ 1192





ระวังโจรทุบกระจกรถ

การท้ิงทรัพย์สินมีค่าไว้ในรถเป็นส่ิงล่อตาล่อใจคนร้าย  
จึงไม่ควรท้ิงของมีค่าไว้ในรถ ไม่จอดรถในท่ีเปล่ียวหรือ 
ทีล่บัตาคนหรอืจอดรถค้างคนืเป็นเวลานาน หากต้องฝากรถ 
ควรแน่ใจสถานท่ีรับฝากว่ามีการรักษาความปลอดภัย 
อย่างแน่นหนา เช่น มีกล้องวงจรปิด มี รปภ. ดูแล ติดฟิล์ม 
ทึบเพ่ือไม่ให้คนร้ายมองเข้ามาเห็นภายในรถ เพราะจะท�าให้ 
คนร้ายไม่กล้างัดรถ ติดสัญญาณกันขโมยเพราะโดย 
ธรรมชาติของคนร้าย หากรถเกิดมีเสียงดังเตือนข้ึนมา  
คนร้ายจะรีบหนีไปทันที ที่ส�าคัญอย่าวางกุญแจหรือลืมทิ้งไว้
เป็นอันขาด





รู้ทันกันมอเตอร์ไซค์หาย

การจอดรถจักรยานยนต์ไม่ควรจอดในท่ีลับตาคนโดย 
เด็ดขาด โดยเฉพาะจอดรถค้างคืนบริเวณข้างถนนหรือ 
นอกบ้าน ไม่ว่าจะมีการติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องป้องกัน 
ชนิดใดก็ตาม หากจอดรถในบ้านหรือข้างบ้านต้องเป็นท่ีท่ีมี 
แสงสว่างสามารถมองเหน็ได้ชดัเจน การเลอืกสถานทีฝ่ากรถ 
ท้ังตามแฟลต ทาวน์เฮาส์ ตลาด ศูนย์การค้า ควรจอดไว้ 
ในท่ีท่ีจัดไว้ให้ ท่ีมีการป้องกันขโมยอย่างแน่นหนา เช่น  
มกีล้องวงจรปิด มยีามคอยเฝ้า ควรล่ามโซ่ให้แขง็แรงทกุครัง้ 
ท่ีจอด อย่าเสียบกุญแจรถท้ิงไว้ และต้องจดจ�ารายละเอียด 
เก่ียวกับรถจักรยานยนต์ ซ่ึงหากท�ากุญแจหาย ควรเปล่ียน 
กุญแจใหม่ทั้งชุด นอกจากนี้ในขณะเดินทางในสถานที่เปลี่ยว 
ไม่ควรจอดรับคนแปลกหน้า ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์รถ 
มอเตอร์ไซค์หาย ให้รีบแจ้ง 191 หรือ 1192 เพื่อท�าการ 
สกัดจับ นอกจากนี้ยังสามารถโทรแจ้ง จส.100 เพื่อประกาศ 
ติดตามผู้พบเห็นบนท้องถนน 



40 km/h



ระวังภัยแก๊งปาหิน

ในกรณีท่ีต้องเดินทางในเวลากลางคืนบนถนนสายเปล่ียว 
ในเส้นทางท่ีไม่คุ ้นเคย ควรเปิดไฟสูงเพ่ือส่องดูว่ามีรถ 
จักรยานยนต์ก�าลังขับข่ีสวนทางมาหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่ 
คนร้ายจะซ้อนท้ายรถจกัรยานยนต์ทีไ่ม่เปิดไฟหน้ามา แต่หาก
เห็นแสงไฟของรถท่ีสวนมาหรือไฟท้ายของรถคันหน้าให้รีบ 
ลดไฟสูงลงมาเป็นไฟต�่าในทันที หากสังเกตเห็นว่ามีรถ 
จักรยานยนต์ก�าลังขับข่ีสวนมาให้รีบชะลอความเร็วและ 
เปล่ียนช่องทางการขับรถให้ออกห่างจากรถจักรยานยนต์ 
ดังกล่าวให้มากท่ีสุด ถ้าไม่สามารถเปล่ียนช่องทางรถได้ 
ให้ลดความเร็วลงเหลือประมาณ 40-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
พร้อมเปิดสัญญาณไฟกะพริบเตือนรถท่ีตามหลังมาว่า 
ก�าลังชะลอตัว เพราะความเร็วย่ิงช้าเท่าไหร่ ความแรงของ 
ก้อนหินที่ปาเข้ามาจะยิ่งน้อยลง อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ขับรถ 
ด้วยความเร็วสูงและให้ระวังทางโค้งเป็นพิเศษ เพราะมักเป็น 
จุดก่อเหตุท่ีคนร้ายมักดักซุ่มรออยู่ ซ่ึงหากรถถูกปาหินใส่ 
ได้รับความเสียหาย อย่าจอดรถในบริเวณน้ันทันที เพราะ 
คนร้ายจะตามมาปล้นทรัพย์สิน ให้พยายามประคองรถขับ 
ไปอย่างช้าๆ จนถึงท่ีปลอดภัยและรีบแจ้งความต่อเจ้าหน้าท่ี 
ต�ารวจในทันที หากมีก�าลังทรัพย์ การติดฟิล์มกรองแสง 
ที่กระจกทั้งบาน จะช่วยดูดซับแรงกระแทกจากก้อนหินได้





การปอ้งกันโจรขึ้นบ้าน

บ้านเป็นที่พักอาศัยที่ต้องดูแล หมั่นตรวจสอบความแข็งแรง 
ของกลอนประตู หน้าต่าง และใส่กุญแจอยู่เสมอ ติดเหล็กดัด 
และเผือ่ช่องส�าหรบัหนหีากเกดิเพลงิไหม้ รัว้บ้านต้องแขง็แรง 
และสูง หากบ้านพักติดกับที่ดินว่างเปล่าไม่ควรปล่อยให้ม ี
ต้นไม้สูงเพราะคนร้ายอาจจะใช้เป็นแหล่งก�าบังหลบซ่อนตัว  
หากมทีนุทรพัย์ควรตดิสญัญาณกนัขโมย พยายามให้มคีนที่ 
ไว้วางใจอยูด่แูลบ้านพกั ในเวลากลางคนืเปิดไฟทิง้ไว้บางห้อง  
และเม่ือพลบค�่าควรรูดม่านปิดเพ่ือไม่ให้คนนอกมองเห็น 
ด้านใน และเมื่อมีคนอยู่ในบ้าน ควรเปิดไฟนอกบ้านหรือรอบ 
บ้าน เลี้ยงสุนัขหรือสัตว์อื่นเพื่อส่งเสียงดังช่วยเตือนภัย  
ให้ความรู้กับคนในบ้านถึงวิธีต่างๆ ของคนร้ายท่ีจะเข้ามา  
เช่น เมื่อมีคนแปลกหน้ามาเรียก ไม่ควรเปิดประตูรับโดยทันที  
ควรมีโซ่คล้องไว้ก่อนอีกช้ันหน่ึง แล้วสอบถามว่าเป็นใคร  
มธีรุะอะไร หากเป็นช่างซ่อมต้องขอดบูตัรประจ�าตวัหรอืใบงาน  
หรือสอบถามคนในบ้านก่อนเปิดประตูให้เข้ามา รวมถึงจดจ�า 
หน้าตาหรือจดทะเบียนยานพาหนะของผู้น้ัน ส�าหรับการ 
จ้างคนรับใช้ ต้องดูประวัติส่วนตัว ที่อยู่ญาติพี่น้อง และต้อง 
มสี�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนไว้ หากมโีทรศพัท์มาถามว่าม ี
คนอยูใ่นบ้านหรอืไม่ ให้ตอบว่าอยูก่นัหลายคน และผกูมติรกบั 
เพือ่นบ้านเพือ่ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั หากเกดิเหตทุีม่คีนร้าย 
บุกเข้ามาอย่าพยายามจับคนร้ายด้วยตนเอง ให้ตะโกนขอ 
ความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน หรือโทรแจ้งที่ 191 โดยทันที 





อยู่หอพักคนเดียว
อย่างปลอดภัย

การเลือกหอพักเพ่ืออยู่อย่างปลอดภัย ควรเลือกอาคาร 
ที่มีระบบความปลอดภัยที่ดีพอสมควร เช่น มีกล้องวงจรปิด  
มีคีย์การ์ด มีคนดูแลรักษาความปลอดภัย ไม่เลือกลักษณะ 
อาคารทีเ่ป็นแหล่งมัว่สมุของกลุม่วยัรุน่ มกีารเสพยาหรอืเล่น 
การพนัน ไม่ควรเลือกห้องท่ีมีระเบียงติดกับห้องข้างเคียง 
เพือ่ป้องกนัการปีนเข้ามา ไม่เลอืกห้องชัน้บนสดุเพราะคนร้าย 
สามารถปีนลงมาจากดาดฟ้าหรอืถอดกระเบือ้งหลงัคาลงมา 
จากฝ้าเพดาน ตรวจสอบฝ้าเพดานทีต่ดิกบัห้องข้างเคยีงว่า 
มีผนังก่อปูนก้ันระหว่างห้องหรือไม่ เพราะคนร้ายอาจปีน 
เข้ามาได้ ไม่ควรเลือกห้องท่ีมีกระจกหน้าต่างเป็นบานเกล็ด 
เพราะสามารถถอดได้ ติดตั้งเลนส์ตาแมวและโซ่คล้องที่ประตู 
ห้อง หากเป็นไปได้อาจตดิเหลก็ดดัตรงประต ูหน้าต่าง ช่องลม 
เพ่ือป้องกันการงัดแงะ เปล่ียนลูกบิดประตูใหม่เพราะอาจจะ 
ถูกปั ๊มกุญแจ หากมีคนมาเคาะประตูอย่าเปิดโดยทันที  
ควรสอบถามให้แน่ใจก่อน และถ้าไม่ไว้ใจควรเรยีก รปภ. ขึน้มา 
ตรวจสอบ ข้อควรระวัง อย่าให้ใครเดินตามในระยะกระชั้นชิด 
ก่อนเข้าห้อง และระมัดระวังบริเวณลานจอดรถของหอพัก 
หรือคอนโด 





การแต่งกายควรใส่เสือ้ผ้าทีป่กปิดมดิชดิ  ในขณะทีจ่�าเป็นต้อง 
เดินทางคนเดียวในเส้นทางเปล่ียวท้ังกลางวันและกลางคืน 
การใช้ลิฟต์ร่วมกันกับผู้อ่ืนท่ีไม่รู้จักคุ้นเคย หากประเมินแล้ว 
ไม่ม่ันใจในความปลอดภัย ควรรอไปรอบอ่ืนหรือรอไปกับคน 
รู้จักจะปลอดภัยกว่า หากต้องไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีมีคนเยอะ 
ต้องไม่ด่ืมสุราหรือของมึนเมาทุกชนิดมากเกินไปจนควบคุม 
ตนเองไม่ได้ เพราะเมื่ออยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้ คุณอาจจะเกิด 
ภัยจากการล่วงละเมิดทางเพศได้ 

หลีกหนีพฤติกรรมเสี่ยง
เลี่ยงถูกลวนลาม





5 ภัยส�าหรับผู้หญิง
ที่ขับรถโดยล�าพัง

วิธีการของคนร้ายท่ีเลือกเหย่ือซ่ึงเป็นผู้หญิงขณะขับรถ 
เพียงล�าพัง ส่วนใหญ่ใช้ 5 วิธีในการลงมือ คือ 
วิธีแรกซ่ึงเป็นวิธีท่ีมิจฉาชีพนิยมใช้มากท่ีสุด คือ การขับรถ 
ชนเหยือ่ และรอจนกว่าผูเ้สยีหายจะลงมาจากรถ แล้วจงึลงมอื 
ชิงทรัพย์ 
วิธีที่ 2 ขี่จักรยานยนต์ตามประกบแล้วบอกให้เหยื่อเข้าใจผิด 
คิดว่ารถมีปัญหา เช่น ไฟเบรกเสีย จนต้องจอดรถลงมาดู 
แล้วจึงลงมือชิงทรัพย์ 
วิธีท่ี 3 การวางเรือใบหรือตะปูในขณะท่ีเหย่ือจอดรถ และ 
คนร้ายจะขับรถตามรถของเหย่ือท่ีถูกวางตะปู ซ่ึงเม่ือเหย่ือ 
จอดรถ คนร้ายจะแกล้งเข้ามาช่วยเหลือและลงมือชิงทรัพย์ 
วิธีท่ี 4 ใช้กุญแจผีเปิดประตูหรืองัดฝากระโปรงรถ และดึง 
หัวเทียนบางหัวออกเพ่ือให้รถมีอาการเคร่ืองยนต์เดิน 
ไม่สะดวก และเมือ่เหยือ่หยดุรถ คนร้ายจะท�าตวัเป็นช่างเข้ามา 
ช่วยเหลือและลงมือชิงทรัพย์  
วิธีที่ 5 ขับรถปาดหน้าให้เฉี่ยวชนแล้วจึงลงมือชิงทรัพย์ 





ไม่ควรแต่งตัวโป๊เกินไปจนตกเป็นเป้าหมายของคนร้าย  
หากขับรถไป ต้องล็อครถทันทีทุกครั้งเมื่ออยู ่ในรถเพื่อ 
ป้องกันไม่ให้คนร้ายเปิดประตูรถได้ ระวังกระเป๋าสตางค์ไว้ 
ให้ดีเม่ืออยู่ในบริเวณท่ีมีผู้คนเบียดเสียดกัน ท่ีส�าคัญก่อน 
ท่ีจะเข้าห้องน�้าหรือห้องทดลองเส้ือต้องมีการตรวจสอบ 
ความเรยีบร้อยเพือ่ป้องกันการแอบดหูรอืบนัทกึภาพ ในกรณี 
ท่ีเกิดเหตุร้ายข้ึน ให้ส่งเสียงดังเพ่ือขอความช่วยเหลือ 
แล้วแจ้งผู้จัดการหรือผู้ดูแลประจ�าชั้นนั้นในทันที

ภยัในหา้งสรรพสนิคา้





ห้องน�า้สาธารณะมผีูใ้ช้เป็นจ�านวนมาก ก่อนเข้าห้องน�า้ให้มอง 
ซ้ายมองขวาให้ดี อย่าพยายามเข้าเพียงล�าพังควรมีเพ่ือน 
รออยู่ด้านนอกพอที่จะตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือได้ทันที  
หรือพกโทรศัพท์มือถือเข้าไปด้วย เพราะหากมีสถานการณ์ 
ไม่ชอบมาพากลเกิดข้ึน ให้โทรศัพท์หาคนใกล้ตัวท่ีสุดเพ่ือ 
ขอความช่วยเหลือ แต่หากคับขันจริงๆ ให้ล็อคตัวเองอยู่ใน 
ห้องน�า้จะปลอดภยักว่า นอกจากนัน้ ควรระวงัห้องน�า้ทีม่ช่ีอง 
ติดต่อระหว่างห้องน�้าชายกับห้องน�้าหญิงเพราะอาจมีคน 
แอบดู หรือแอบถ่ายภาพจากช่องเพดาน หรือช่องของผนัง 
กั้นห้องน�้า รวมถึงอย่าแขวนกระเป๋าถือหรือกระเป๋าสะพายไว้ 
ตรงประตู เพราะอาจจะมีคนร้ายเอื้อมมือมาขโมยได้

ระวังภัย
จากห้องน�้าสาธารณะ





ปลอดภัยไว้ก่อน
เมื่อข้ามสะพานลอยยามวิกาล

การก่อเหตุบนสะพานลอยมักเกิดข้ึนอยู่บ่อยๆ เพราะเป็น 
สถานท่ีท่ีหลบหลีกได้ยาก และเหมาะในการก่ออาชญากรรม 
ของคนร้าย ไม่ว่าจะเป็นการประสงค์ต่อทรพัย์ ลวนลาม ข่มขนื  
และท�าร้ายร่างกาย ดังน้ันการเดินข้ามสะพานลอย จึงต้อง 
ใช้ความระมดัระวงั โดยเฉพาะในทีเ่ปลีย่วหรอืทีม่ดื มแีสงสว่าง 
น้อย  ซึ่งหากจ�าเป็นจะต้องเดินข้ามสะพานลอยนั้น  ให้สังเกต 
ว่ามีใครดักซุ่มอยู่หรือไม่ และระหว่างเดินอย่าให้ใครเดินตาม 
เข้ามาใกล้ในระยะกระชัน้ชดิ ทีส่�าคญัต้องระมดัระวงัเป็นพเิศษ  
ในช่วงกลางสะพานลอยและบริเวณใต้สะพานลอยเพราะ 
มักเป็นจุดท่ีคนร้ายดักรออยู่ หากคุณมีอุปกรณ์ป้องกันตัว  
ควรเตรยีมหยบิไว้เพือ่เตรยีมพร้อมรบักบัเหตกุารณ์ล่วงหน้า 





วิธีเลือกเหยื่อข่มขืน
จากปากคนร้าย

ข้อมูลจากนักโทษข้อหาข่มขืนจ�านวน 100 คน พบว่าคนร้าย 
มักจะเลือกเหย่ือท่ีเป็นผู้หญิงท่ีเดินทางคนเดียว โดยเฉพาะ 
ในเวลากลางคืน ยกตัวอย่างเช่น ท�าทีเป็นวินมอเตอร์ไซค ์ 
รับผู้หญิงที่ถูกใจพาไปข่มขืน คนที่มีพฤติกรรมไม่ระมัดระวัง 
ตัว เช่น เดินไปคุยโทรศัพท์ไปด้วย อ่านหนังสือขณะเดิน  
ผูห้ญงิทีส่วมใส่เสือ้ผ้าทีถ่อดได้ง่าย แต่หากพบผูห้ญงิทีถ่กูใจ 
แต่สวมเสือ้ผ้าทีต้่องใช้เวลาถอดนาน คนร้ายจะกลบัมาดกัรอ 
เป็นคร้ังท่ีสองพร้อมกับกรรไกรหรือมีด ส่วนใหญ่จะเลือก 
ผู้หญิงที่ไว้ผมยาว มัดหางเปียหรือหางม้า เพราะกระชากผม 
จากข้างหลงัได้ง่าย คนร้ายอาจจะใช้ของทีเ่หยือ่พกตดิตวัมา 
เป็นอาวธุ เช่น เขม็ขดั ลกูกญุแจ หรอืกระจกส่องหน้าโดยท�าให้ 
แตกและมีคม คนร้ายอาจเลิกล้มความต้ังใจเม่ือประสบ 
เหตุการณ์นี้ คือผู้หญิงคนนั้นจ้องหน้า แล้วเร่ิมต้นสนทนา 
ส้ันๆ กับเขาก่อนท่ีเขาจะเข้าประชิดตัว เช่น ขอโทษค่ะ ก่ีโมง 
แล้ว ระลึกไว้เสมอว่า การมีสติและระมัดระวังตัว เป็นหนทาง 
ในการป้องกันอาชญากรรมที่ดีที่สุด





วิธีระวังภัยของผู้หญิงเมื่อต้อง
ขับรถเพียงล�าพังในตอนดึก 

การขับรถต้องมีการวางแผนการเดินทาง และการตรวจ 
สภาพรถให้สมบูรณ์พร้อมใช้ ตรวจเช็กปริมาณน�้ามันให้ 
เพียงพอต่อการใช้งาน การเดินทางควรเลือกเส้นทางท่ีมี 
แสงสว่าง ไม่ขับในท่ีมืดและเปล่ียว ถ้าต้องจอดรถควรเลือก 
สถานท่ีฝากรถท่ีมีการป้องกันขโมยอย่างแน่นหนา เช่น  
มีกล้องวงจรปิด มียามคอยเฝ้า และต้องล็อคประตูทุกคร้ัง 
ที่ลงจากรถ และก่อนขึ้นรถควรสังเกตบริเวณรอบๆ ว่ามีใคร 
ดกัซุม่อยูห่รอืไม่ ถ้าแน่ใจว่าปลอดภยัให้รบีขึน้รถและลอ็คประต ู
ในทันที ที่ส�าคัญให้บอกคนที่ไว้ใจได้เสมอว่า “อยู่ที่ไหน ก�าลัง 
จะไปไหน” เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน จะได้มีคนทราบว่า 
คุณอยู่ท่ีไหน ซ่ึงหากเกิดกรณีรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ  
ให้พยายามโทรแจ้งคนทีไ่ว้ใจได้ว่าตอนนีค้ณุอยูท่ีไ่หน และโทร 
ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ ถ้าหากเป็นไปได ้
คุณสุภาพสตรีอย่าเดินทางล�าพังในยามค�่าคืนจะเป็นการดี 
ที่สุด





เมือ่ต้องเดนิทางท่องเทีย่วไม่ควรใส่เครือ่งประดบัทีร่าคาแพง 
และพกของมค่ีามากๆ แต่งกายให้มดิชดิ เลอืกกระเป๋าเดนิทาง 
ท่ีดูทะมัดทะแมงหรือเป็นแบบเป้สะพาย ส่วนใหญ่คนร้ายจะไม่ 
เลือกเหย่ือท่ีดูเป็นสาวลุย หรือดูเป็นผู้หญิงท่ีดูแลตัวเองได ้ 
การเลอืกทีพ่กัไม่ควรอยูใ่นทีเ่ปลีย่ว ในกรณต้ีองเดนิทางด้วย 
รถไฟ เลือกตู้ส�าหรับผู้หญิงหรือตู้นอนท่ีเป็นเตียงบนเสมอ  
พกนกหวีดคล้องคอซ่อนไว้ในเส้ือเพ่ือใช้ส่งเสียงขอความ 
ช่วยเหลอืเมือ่เกดิเหตกุารณ์ร้าย ตัง้หมายเลขฉกุเฉนิไว้บนปุม่ 
กดโทรศัพท์มือถือ ท่ีส�าคัญไม่ควรไว้วางใจผู้ชายแปลกหน้า  
และต้องไม่ด่ืมสุราหรือของมึนเมาทุกชนิดจนควบคุมตนเอง 
ไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อเดินทางคนเดียว หากถูกปล้น ให้โยนของ 
มค่ีาไปตรงข้ามกบัเส้นทางทีเ่ราจะวิง่หน ีควรสงัเกตสิง่ต่างๆ  
รอบตวัอยูเ่สมอ ดวู่ามใีครทีค่อยจบัจ้องมองอยู ่และพยายาม 
อย่าท�าตัวให้ดูอ่อนแอ 

วธิปีอ้งกนัตวัส�าหรบัสาวๆ





จุดเสี่ยงถูกข่มขืนที่ผู้หญิงควรรู้

สถานทีท่ีท่่านคดิว่าปลอดภยัอาจเป็นจดุเสีย่ง จงึควรระมดั- 
ระวังและอย่าประมาทจนเกิดเหตุร้ายขึ้น เช่น ที่พักอาศัย  
ต้องคอยตรวจสอบความแข็งแรงของกลอนประตูหน้าต่าง 
อยูเ่สมอ เพือ่ป้องกนัการงดัแงะหรอืบกุเข้ามาของคนร้าย 
ทีจ่อดรถ ควรเลอืกบรเิวณทีม่แีสงสว่างและโล่งแจ้ง ไม่ลบัตาคน
ป๊ัมน�า้มนั  เมือ่ต้องลงจากรถไปท�าธรุะส่วนตวัหรอืเข้าห้องน�า้ 
ต้องลอ็ครถเสมอ  เพือ่ป้องกนัคนร้ายแฝงตวัเข้ามาอยูใ่นรถ   
ก่อนข้ึนรถควรส�ารวจรอบรถ และส�ารวจบนรถโดยเฉพาะ 
เบาะหลังอยู่เสมอ
ลิฟต์  การใช้ลิฟต์ร่วมกับผู้อื่นที่ไม่รู้จัก  หากไม่มั่นใจในความ 
ปลอดภยั ควรรอไปพร้อมกบัคนรูจ้กัหรอืคนทีด่ปูลอดภยักว่า  
การยืนรอลิฟต์ อย่ายืนชิดประตูลิฟต์จนเกินไปเพราะอาจ 
ถูกคนร้ายผลักหรือดึงเข้าไปในลิฟต์ หากยืนในลิฟต์ควร 
ยืนใกล้กับแผงสวิตช์กดลิฟต์ เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินให้กดปุ่ม 
ขอความช่วยเหลือ หรือปุ่มติดต่อเจ้าหน้าที่ตรงแผงสวิตช์
แท็กซ่ี เม่ือข้ึนรถแล้วส่ิงแรกท่ีควรท�าคือ จดจ�าหรือถ่ายรูป 
เลขทะเบียนและช่ือคนขับท่ีแสดงไว้ในบัตรอนุญาตตรงหน้า 
กระจกรถฝั่งผู้โดยสาร และให้น่ังเบาะหลังคนขับ ชิดประตู 
บริเวณด้านขวา และลงรถตรงประตูซ้ายเพราะยากต่อการ 
ที่คนขับจะเข้ามาจู่โจม ที่ส�าคัญห้ามเผลอหลับในรถ หากรู้สึก 
ว่าคนขับมีท่าทางไม่น่าไว้วางใจ ควรบอกให้จอดในท่ีท่ี 
ปลอดภัยเพื่อรอคันใหม่ 
สุดท้าย จงหม่ันสังเกตพฤติกรรมของคนรอบข้างอยู่เสมอ 
เมื่อออกนอกบ้าน  โดยเฉพาะเมื่อต้องไปไหนในเวลากลางคืน





เที่ยวสบาย แบบอุ่นใจ

เมือ่ไปท่องเทีย่ว อย่างแรก ไม่พกของมค่ีาไว้ในกระเป๋ากางเกง  
เพราะเป็นเป้าหมายหลักของคนร้าย ควรน�าเงินติดตัวมาแค ่
พอใช้และแยกเก็บไว้ในหลายๆ ท่ี ส�าหรับการสะพายกระเป๋า 
ต้องสะพายด้านหน้า หรอืตรงข้ามกบัถนนเท่านัน้เพือ่ป้องกนั 
การฉกชิงว่ิงราว เม่ือผ่านบริเวณท่ีมีผู้คนพลุกพล่านหรือ 
โดนเบียดให้กอดกระเป๋าไว้ให้แน่น และหากมีคนเรียก ให้กอด 
กระเป๋าให้แน่นและเดินออกมาให้เร็วท่ีสุด เพราะคนร้ายมักจะ 
ท�างานกันเป็นทีม มีท้ังคนชน คนล้วง และคนเบ่ียงเบน 
ความสนใจ ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ร้ายข้ึน ส่ิงส�าคัญท่ีสุด  
คือสติ ที่จะช่วยแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างปลอดภัย





ของของใคร 
เป็นใครก็หวง

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิได้แนะน�าวธิป้ีองกนัภยัโจรกระชาก 
กระเป๋า ล้วงกระเป๋า กรีดกระเป๋าส�าหรับผู้หญิงว่า เวลาเดิน 
บนทางเท้าหรือริมถนนให้หลีกเล่ียงการพูดคุยโทรศัพท ์ 
เล่นมือถือ ฟังวิทยุ หรือใช้แท็บเล็ต ไม่เดินชิดริมถนนและอย่า 
เดนิคนเดยีวในทีเ่ปลีย่วเวลาค�า่คนื ไม่ควรถอืสมัภาระมากมาย 
พะรุงพะรัง หลีกเลี่ยงการพกของมีค่าติดตัว ไม่รวมสิ่งของ 
ทัง้หมดไว้ในกระเป๋าสะพาย กระจายสิง่ของไว้ตามกระเป๋าเสือ้ 
หรือกระเป๋ากางเกง อาจใส่เส้ือคลุมหรือเส้ือแจ็กเก็ตสวมทับ 
ปิดบงักระเป๋า ทีส่�าคญัควรหลกีเลีย่งสถานทีท่ีม่กัเกดิเหตรุ้าย  
เช่น ในทีเ่ปลีย่ว หรอืทีท่ีม่ฝีงูชนเบยีดเสยีด และหากประสบเหตุ 
ให้รีบส่งเสียงดังขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือ 
เจ้าหน้าท่ีต�ารวจโดยทันที กรณีท่ีเดินในสถานท่ีท่ีมีผู้คน 
พลกุพล่าน ถ้าหากรูส้กึตวัว่ามคีนเข้ามากระแทกหรอืยนืเบยีด 
ด้านหลังจนผิดสังเกตให้ระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ เพราะคุณ 
อาจถกูกรดีกระเป๋าได้ จากสถติทิีผ่่านมาพบว่าคนร้ายกลุม่นี้ 
จะเป็นกลุ่มคนต่างด้าวที่ท�ากันเป็นขบวนการ มีการแบ่งแยก 
หน้าที่กันตั้งแต่คนชน คนกรีด และคนเก็บทรัพย์สิน เพื่อง่าย 
ต่อการหลบหนี





ขึ้นรถไฟให้ปลอดภัย

การเดินทางโดยรถไฟเป็นการเดินทางท่ีสะดวกและประหยัด  
และมีผู้ร่วมเดินทางเป็นจ�านวนมากใน 1 ขบวน การพก 
ส่ิงของมีค่าติดตัวระหว่างเดินทางจึงเป็นท่ีจับจ้องและอาจ 
ตกเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุของคนร้ายได้ ดังน้ันควร 
แต่งกายด้วยเสือ้ผ้าทีป่กปิดมดิชดิ เมือ่ซือ้ตัว๋ ท่านทีเ่ป็นสภุาพ 
สตรีควรบอกพนักงานว่าขออยู่ตู้ส�าหรับผู้หญิง แต่หากเป็น 
ตู้นอนรวมแบบมี 2 ชั้น ควรเลือกนอนชั้นบน เพราะเป็นการ 
ยากที่คนร้ายจะขึ้นไปท�าอันตรายได้   

ท่ีส�าคัญระหว่างการเดินทางอย่ารับอาหารหรือส่ิงของ 
จากคนแปลกหน้า และควรน่ังประจ�าท่ี เฝ้าดูสัมภาระให้ดี 
ในขณะท่ีรถไฟจะเข้าชานชาลา เพราะเป็นจังหวะท่ีคนร้าย 
มักจะลงมือขโมยทรัพย์สิน และอย่าลืมว่าสถานีและบนรถไฟ 
ล้วนเป็นแหล่งท่ีคนร้ายมักใช้หลอกลวงเหย่ือ เพราะฉะน้ัน 
อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด 





ข้ึนรถเมล์ให้ปลอดภัยเร่ิมจากต้องเก็บทรัพย์สินให้มิดชิด 
ไม่ล่อตาล่อใจผู้ร้าย ไม่ยืนรอรถเมล์ในท่ีเปล่ียวหรือท่ีท่ีมีแสง 
สว่างน้อย และจ�าไว้เสมอว่าป้ายรถเมล์มักเป็นจุดเส่ียงท่ีเกิด 
ปัญหาอาชญากรรม เช่น ชิงทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ฉุดผู้หญิง 
หรือเด็กไปท�ามิดีมิร้าย การยกพวกตีกัน อย่าพยายาม 
ขึ้นรถที่ไม่มีผู้โดยสารคนอื่น หรือมีแต่กลุ่มวัยรุ่นชาย หรือแม้ 
แต่รถท่ีมีผู้โดยสารแน่นเกินไปเพราะเส่ียงต่อการโดนกรีด 
กระเป๋า หากไม่มั่นใจในความปลอดภัยควรรอไปรถคันต่อไป

เม่ือข้ึนรถแล้วไม่ควรห้อยโหนอยู่ตามบันไดหรือยืนใกล้ประตู 
เพราะอาจมคีนร้ายกระชากกระเป๋าหลบหน ีหากมคีวามจ�าเป็น 
ต้องน่ังเบาะหลังสุดควรระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ เพราะอาจ 
ถูกลวนลามหรือคุกคามได้ ไม่นั่งหลับบนรถ เพราะจะตกเป็น 
เป้าหมายของคนร้าย ไม่ไว้ใจคนข้างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง 
หรือผู้ชาย เมื่อมีผู ้โดยสารเหลือน้อยควรบอกเพื่อนหรือ 
คนที่บ้านว่าอยู่ที่ไหน นั่งรถสายอะไร หลีกเลี่ยงการลงรถที่อู่
คนเดยีวโดยเฉพาะในเวลากลางคนื เมือ่เกดิเหตกุารณ์ผดิปกติ 
ให้ตะโกนขอความช่วยเหลือดังๆ จากคนรอบข้าง และใน 
กรณีคนขับรถไม่ปลอดภัย ให้รีบลงจากรถและโทรศัพท์ 
แจ้งไปที่ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ 1584

ขึ้นรถเมล์
ให้ปลอดภัยท�าอย่างไร





โดยสารรถทัวร์
อย่างไรให้ปลอดภัย

สถานีรถทัวร์ท้ังกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ถือเป็นแหล่ง 
หากินของคนร้ายและมิจฉาชีพ เน่ืองจากมีคนเดินทางเป็น 
จ�านวนมากซ่ึงล้วนมาจากต่างถ่ินและเหน่ือยล้าจากการ 
เดนิทาง ดงันัน้ควรระวงัภยัเมือ่ต้องขึน้รถทีส่ถาน ีไม่ควรอยู ่
ในจดุทีเ่ปลีย่วหรืออยูค่นเดยีวเดด็ขาด ไม่ใส่เครื่องประดบัที่มี 
ราคาแพงและพกของมีค่ามากๆ ติดตัวระหว่างการเดินทาง  
เมือ่ซือ้ตัว๋ควรเลอืกทีน่ัง่แถวหน้าบรเิวณหลงัคนขบั หรอืเลอืก 
น่ังตอนหน้าของรถเพราะไม่ใช่จุดลับตาคน และท่ีส�าคัญ 
เม่ือข้ึนรถให้เก็บอาหารและเคร่ืองด่ืมให้มิดชิดเพ่ือป้องกัน 
การถูกวางยา ไม่ควรไว้ใจคนนั่งใกล้ โดยเฉพาะเมื่อเขาเข้ามา 
ตสีนทิหยบิยืน่อาหารหรอืเครือ่งดืม่ให้ ให้กล่าวค�าว่าขอบคณุ 
เพือ่ถนอมน�า้ใจกพ็อ พยายามอย่าเผลอหลบัในรถโดยเดด็ขาด  
ซึง่หากเกดิเหตทุีไ่ม่น่าไว้วางใจ ควรแจ้งต่อพนกังานประจ�ารถ 
ในทันที



@weareoja

วิธีระวังภัยใน 
รถตูสาธารณะ

ไมใสเครื่องประดับราคาแพงระหวางเดินทาง

แตงกายดวยเสื้อผาที่มิดชิด

เลือกขึ้นเฉพาะรถตูที่จดทะเบียนถูกตอง 
จากกรมการขนสงทางบกเทานั้น 
(สังเกตตราสัญลักษณ ขสมก.)

เลือกนั่งเบาะที่อยูใกลประตูขึ้นลงใหมากที่สุด

ไมเผลอหลับโดยเด็ดขาด

หากมีสิ่งผิดปกติ หรือคนขับมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมสามารถรองเรียนผาน 
โทรศัพทสายดวน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

รถรวม        บขส.(ต)

Exit

z zz



วิธีระวังภัย 
ในรถตู้สาธารณะ

ไม่ควรใส่เครื่องประดับที่ราคาแพงและพกของมีค่ามากๆ  
ติดตัวระหว่างเดินทาง ควรแต่งกายด้วยเส้ือผ้าที่ปกปิด 
มิดชิด และเลือกขึ้นเฉพาะรถตู ้ที่จดทะเบียนถูกต้องจาก 
กรมการขนส่งทางบกเท่าน้ัน โดยให้สังเกตตราสัญลักษณ ์ 
ขสมก. ประตหูน้าฝ่ังผูโ้ดยสาร เลอืกนัง่เบาะทีอ่ยูใ่กล้กบัประตู 
ข้ึนลงให้มากท่ีสุด ไม่เผลอหลับในรถโดยเด็ดขาด ซ่ึงหากมี 
สิ่งผิดปกติหรือคนขับรถมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สามารถ 
ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง





ขึ้นแท็กซี่ให้ปลอดภัย

ทุกคร้ังท่ีข้ึนแท็กซ่ี ต้องสังเกตว่าเป็นรถสีไหน ย่ีห้ออะไร  
เลขทะเบยีนและชือ่คนขบัรถทีแ่สดงไว้ในบตัรอนญุาต หรอืป้าย 
แสดงเลขทะเบยีนรถแถบสเีหลอืงซึง่ตดิไว้ตรงประตรูถด้านใน 
เพื่อส่งข้อความหรือโทรศัพท์ไปบอกที่บ้านหรือเพื่อนสนิท 
และบอกจดุขึน้รถและลงรถอย่างละเอยีด การเลอืกทีน่ัง่ให้นัง่ 
เบาะหลังด้านคนขับ และห้ามเผลอหลับในรถโดยเด็ดขาด 
ระหว่างเดินทางอย่าคุยเรื่องส่วนตัวกับคนขับ และอย่าแสดง 
ท่าทางให้คนขบัรูว่้าเราไม่รูเ้ส้นทาง หากเหน็ว่าคนขบัมท่ีาทาง 
ไม่น่าไว้วางใจ เช่น มองกระจกหลังดูเราบ่อยจนเกินไป  
ควรบอกให้จอดรถในที่ที่ปลอดภัยในทันที





คนแบบไหน
มักตกเป็นเหยื่อ

จากการศกึษาวจิยัพบว่าบคุคลทีม่กัตกเป็นเหยือ่อาชญากรรม  
ได้แก่ 
1. ผู้หญิง มักตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมทางเพศ และการ 
ถกูฆาตกรรม หรอืผูห้ญงิวยักลางคนมกัตกเป็นเหยือ่ในเรือ่ง 
ทรัพย์สิน 
2. ผู้สูงอายุ มักตกเป็นเหยื่อที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
3. เด็ก มักตกเป็นเหย่ือถูกล่อลวงทางเพศ หรือลักพาตัว 
ไปเรียกค่าไถ่ 
4. บุคคลที่มีลักษณะโลภมากหรือมีพฤติกรรมเสเพล มักตก 
เป็นเหยื่อในการถูกหลอกลวงและต้มตุ๋น 
5. บุคคลท่ีมีปัญหาชีวิต มักตกเป็นเหย่ือ หรือถูกใช้เป็น 
เครื่องมือในการก่ออาชญากรรม
6. บุคคลต่างด้าวหรือชนกลุ่มน้อย มักตกเป็นเหย่ือการค้า 
มนุษย์ หรือเหยื่ออาชญากรรม 
7. ผู้มีปัญหาทางจิตหรือทางสติปัญญา รวมถึงผู้ท่ีติด 
สารเสพติด มักตกเป็นเหย่ือหรือถูกใช้เป็นเคร่ืองมือของ 
มิจฉาชีพในการก่อเหตุอาชญากรรม 





คนหาย
ไม่ต้องรอถึง 24 ชั่วโมง

กรณีเกิดคนหาย เบ้ืองต้นควรพยายามติดต่อจากเพ่ือน 
หรือญาติของคนหายก่อน เพราะส่วนใหญ่อาจจะไปขอพัก 
อาศัยตามบ้านเพ่ือนหรือคนรู้จักเป็นล�าดับแรก หากติดต่อ 
กับคนหายทางโทรศัพท์ไม่ได้ ควรส่งข้อความไปหาเพ่ือให้ 
ตดิต่อกลบัโดยด่วน ในกรณเีดก็หรอืผูส้งูอายหุาย พลดัหลง  
ให้ติดต่อสอบถามจากศูนย์ประชาบดี 1300

ส�าหรบัการแจ้งความคนหาย หากเป็นกรณเีดก็หรอืผูส้งูอายุ  
ไม่จ�าเป็นต้องรอ 24 ช่ัวโมง หลังจากพบว่าได้หายไปอย่าง 
ผดิปกต ิแต่หากเป็นกรณผีูใ้หญ่ อาจจะรอให้ครบ 24 ชัว่โมงได้  
เนือ่งจากอาจจะเป็นกรณขีาดการตดิต่อหรอืไม่สะดวกในการ 
ใช้โทรศัพท์ ซ่ึงหลักฐานท่ีใช้ในการแจ้งความ ประกอบด้วย  
บตัรประจ�าตวัของคนหายถ้ามเีกบ็ไว้ ส�าเนาทะเบยีนบ้านของ 
ผู้หาย ภาพถ่ายคนหายท่ีเป็นปัจจุบัน ใบส�าคัญทางราชการ 
ต่างๆ เช่น ใบเกิด ใบส�าคัญทหาร

นอกจากน้ี การติดตามคนหาย สามารถใช้เครือข่ายสังคม 
ออนไลน์เป็นอีกช่องทางหน่ึง หรือติดต่อขอค�าปรึกษาจาก 
ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา 



จะมี หรือไม



ดูแลผู้สูงวัย
ให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม

ก่อนทีล่กูหลานจะออกจากบ้าน ต้องแจ้งผูส้งูอายใุห้ทราบว่า  
วันน้ีจะไปท�าอะไร ท่ีไหน และมีใครท่ีจะเข้ามาหาท่ีบ้านบ้าง  
เพ่ือให้ท่านได้รับทราบข้อมูลส�าหรับป้องกันคนร้ายมา 
แอบอ้างและจะเข้ามาท�าอันตรายท่ีบ้านได้ ควรมีโทรศัพท์ 
มือถือและเลือกให้เหมาะสมกับผู้สูงวัยเพ่ือใช้ติดต่อเม่ือเกิด 
เหตฉุกุเฉนิ ตดิตัง้สญัญาณกนัขโมย  หรอือปุกรณ์แจ้งเตอืน 
ภัยท่ีเป็นเสียงไซเรนไว้ขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนบ้าน  
หากมีกล้องวงจรปิดท่ีสามารถเช่ือมต่อสัญญาณ WiFi  
จะช่วยให้สามารถตรวจสอบความเคล่ือนไหวภายในบ้าน 
ได้ตลอดเวลา  

ท่ีส�าคัญหม่ันสร้างความเข้าใจกับผู้สูงอายุด้วยวิธีการ 
พูดคุยหรือแจ้งข่าวสารเก่ียวกับการป้องกันภัยท่ีจะเกิดข้ึน 
จากผู้ร้าย





รู้เท่าทัน
ปอ้งกันเด็กหาย

เร่ืองแรกครอบครัวควรให้การดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด สอนให ้
เดก็รูว่้าต้องไม่รบัของหรอืขนมจากคนแปลกหน้า และไม่ไปไหน  
กับคนท่ีไม่รู้จัก สร้างนิสัยให้เด็กเม่ือไปไหนมาไหนต้องขอ 
อนุญาต และเม่ือต้องไปในสถานท่ีท่ีมีคนพลุกพล่านให ้
ระมัดระวังคนแปลกหน้าท่ีอาจเข้ามาตีสนิทและจูงมือเด็กไป  
อย่าปล่อยให้เด็กคลาดสายตา อาจมีอุปกรณ์คล้องแขน 
ระหว่างพ่อแม่กบัเดก็เพือ่ป้องกนัการพลดัหลงกนั นอกจากนี้  
ควรเขียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของพ่อแม่ไว้กับตัวเด็ก  
เพ่ือให้ผู้พบตัวพาเด็กมาส่งคืน การดูแลเด็กในชุมชนต้อง 
หมั่นสังเกตสิ่งผิดปกติ เช่น หากมีคนแปลกหน้าหรือพบเห็น 
คนท่ีไม่รู้จักพาเด็กๆ ในชุมชนออกไป ควรสอบถามพูดคุย 
กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็ก ซ่ึงหากพบว่าเป็นคนร้าย 
ให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าท่ีต�ารวจในสถานีต�ารวจท่ีใกล้บ้าน  
หรือโทร 191  





พ้ืนที่เสี่ยง
เกิดเหตุลักพาตัวเด็ก

จุดเส่ียงลักพาตัวเด็กท่ีหลายท่านทราบกันดี ไม่ว่าจะเป็น  
สถานรีถไฟ, สถานรีถไฟฟ้า, สถานรีถประจ�าทาง, โรงพยาบาล  
และโรงเรียน 

สถานที่ที่ไม่ควรมองข้ามและประมาท

จุดท่ี 1 คือ ท่ีอยู่อาศัย เพราะเด็กส่วนใหญ่ท่ีถูกลักพาตัว  
มักจะเกิดข้ึนท่ีบ้าน และมักเกิดในบริเวณชุมชนต่างจังหวัด 
ท่ีบ้านไม่มีร้ัวรอบขอบชิด ท�าให้คนร้ายสามารถเข้าไปใน 
ตัวบ้านและเข้าถึงเด็กได้ง่าย
จุดท่ี 2 คือ ห้างสรรพสินค้า, สวนสนุก, ตลาด, งานแสดง 
สินค้า, งานวัด เพราะมีผู้คนพลุกพล่านมากหน้าหลายตา  
และมีส่ิงล่อตาล่อใจเด็กๆ มากมาย เช่น ของเล่น ขนม การ 
แสดงต่างๆ ท�าให้เด็กอยากเข้าไปดูจนลืมคิดถึงพ่อแม่ท่ีมา 
ด้วย คนร้ายจึงฉวยโอกาสเพ่ือตีสนิทและลักพาตัวเด็กไป 
ในที่สุด
จุดที่ 3 คือ สวนสาธารณะ ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่เด็กจะถูกลัก 
พาตัวได้ง่ายอีกแห่งหน่ึง หากคุณพ่อคุณแม่ขาดความ 
ระมดัระวงั ปล่อยให้เดก็เล่นอยูต่ามล�าพงั อาจจะเป็นช่องทาง 
ที่ท�าให้คนร้ายลักพาตัวเด็กได้ง่าย 





เม่ือต้องท�าธุรกรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการฝากหรือ 
ถอนเงิน ไม่ควรไปเวลาเดิมซ�้าๆ เพราะคนร้ายอาจจะสังเกต 
พฤติกรรมของเราอยู่ การนับเงิน โดยเฉพาะเงินจ�านวนมาก  
ควรนบัให้เรยีบร้อยในธนาคารบรเิวณทีล่บัตาคน เพือ่ป้องกนั 
การฉกชิงเงิน การเก็บเงินควรแยกเก็บไว้ในหลายจุด เพราะ 
หากเกิดการฉกชิงเงิน คนร้ายจะไม่ได้เงินท้ังหมดไป และให ้
หมัน่สงัเกตคนทีม่พีฤตกิรรมตดิตาม โดยระวงัคนแปลกหน้า 
ท่ีเฝ้าติดตามหรือขับรถตามอย่างผิดสังเกต ซ่ึงเม่ือเรารู้ตัว 
ไม่ควรจะหยุดรถในทันที ให้ขับต่อไปและจอดในสถานท่ี 
ปลอดภัย เช่น สถานีต�ารวจ หรือป้อมจราจร

เบิกถอนเงินอุ่นใจ
เมื่อไปธนาคาร





5 รูปแบบ
แก๊งคอลเซ็นเตอร์

ปัจจุบันแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะมีวิธีการหลอกลวงในรูปแบบ 
ต่างๆ เช่น แจ้งเหย่ือว่าบัญชีถูกอายัด ได้รับเงินรางวัลจาก 
การสุ่มตัวอย่าง ญาติเสียชีวิตได้รับเงินจากบริษัทประกัน 
ก้อนใหญ่ กู้เงินจากธนาคารได้ บัตรเครดิตถูกอายัดเพราะมี 
คนแอบอ้างเป็นตัวท่าน และกรณีอ่ืนๆ อีกมากมาย แต่จุด 
สังเกตที่ส�าคัญของแก๊งคอลเซ็นเตอร์คือพยายามจะให้เหยื่อ 
เอาเงินออกจากบัญชีธนาคาร หรือด�าเนินการผ่านบัตร 
เอทีเอ็มเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของคนร้าย หากเกิดเหตุการณ์ 
ท่ีท่านโอนเงินไปแล้วและคิดว่าโดนหลอก ให้รีบแจ้งศูนย์รับ 
แจ้งเหตุดักจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ท่ีเบอร์สายด่วน 1155  
หรือ 1200 หรือ 1135 เพ่ือแจ้งเหตุและอายัดเงินในบัญชี 
ของท่านต่อไป





รู้ทันเมื่อถูกหลอกโอนเงิน

เม่ือซ้ือสินค้าผ่านทางออนไลน์ และโอนเงินช�าระค่าสินค้า 
ไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับสินค้า หรือได้รับสินค้าแต่ไม่ตรงตามท่ี 
ต้องการ ต้องรีบเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าท่ีต�ารวจในท้องท่ี 
ที่ท�าการโอนเงิน โดยน�าเอกสารเป็นข้อมูลหน้าเว็บไซต์ของ 
ผู้ขาย และส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของท่าน พร้อม 
หลักฐานการโอนเงิน เพ่ือแจ้งความลงบันทึกประจ�าวัน 
ต่อเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ จากน้ันให้น�าส�าเนาใบแจ้งความพร้อม 
หลกัฐานการโอนเงนิ และส�าเนาบตัรประชาชนของท่าน ตดิต่อ 
ธนาคารเพ่ือย่ืนขออายัดบัญชีตามช่ือบัญชีท่ีท่านโอนเงิน 
ไป จะท�าให้คนท่ีเป็นเจ้าของบัญชีไม่สามารถถอนเงินได ้ 
และติดต่อขอคืนเงินในท่ีสุดเพ่ือแลกกับการขออายัดเงิน 
ในบัญชี





ลอตเตอรี่ของ...ใคร?

เม่ือซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลควรถ่ายรูปร่วมกับคนขาย  
หรือคู่กับสลากที่ซื้อ นอกจากนั้นให้เขียนชื่อ นามสกุล โดยใช้ 
ปากกาลงด้านหลังสลาก พร้อมท้ังจับท่ีตัวสลากให้เกิด 
ลายน้ิวมือบนสลาก และบอกคนรอบข้างท่ีไว้ใจได้เพ่ือเป็น 
พยานหากมกีารถกูรางวลั เมือ่สลากเกดิสญูหาย จะสามารถ 
พิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้เมื่อสลากนั้นถูกรางวัล 





รู้ทันแก๊งตกทอง

แก๊งตกทอง เป็นกลุ่มมิจฉาชีพท่ีร่วมกันต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป 
พฤตกิรรมจะแกล้งท�าทองค�าทีเ่ป็นของปลอมตกให้เหยือ่เหน็ 
ในบริเวณย่านชุมชน หรือตลาด เม่ือเหย่ือเห็นและเข้ามา 
เก็บทอง กลุ่มมิจฉาชีพก็จะท�าทีว่าพบเห็นพร้อมกับเหย่ือ  
และพดูจาโน้มน้าวให้เหยือ่เอาทองค�าทีพ่บมาแบ่งกนั โดยกลุม่ 
มิจฉาชีพจะออกอุบายว่า ไม่มีเวลาท่ีจะน�าทองไปขาย และให้ 
เหย่ือน�าทรัพย์สินท่ีมีค่าหรือเงินสดท่ีติดตัวมาแบ่งให้ ซ่ึงดู 
แล้วน่าจะน้อยกว่ามลูค่าของทองค�าทีพ่บเจอหลายเท่า ถ้าพบ 
เจอลักษณะดังกล่าว ขอให้ท่านตระหนักไว้เสมอว่าอาจจะเจอ 
เข้ากับแก๊งตกทอง ขอให้ท่านหลีกเล่ียงและรีบแจ้งเจ้าหน้าท่ี 
ต�ารวจทันที 



@weareoja
สำนักงานกิจการยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม



ระวังภัยไปรษณีย์ปลอม

บริษัทไปรษณีย์ไทย ได้มีการแจ้งเตือนวิธีท่ีคนร้ายใช้หลอก 
ลวงเหย่ือ โดยแอบอ้างว่าเป็นบริการจากบริษัทไปรษณีย ์ 
ซึง่ใช้วธิกีารโทรหาเหยือ่ เมือ่รบัสาย จะมเีสยีงอตัโนมตัแิจ้งว่า  
มีพัสดุท่ียังไม่ได้รับจากไปรษณีย์ และแนะน�าให้เหย่ือกด 
หมายเลขเพ่ือสอบถามรายละเอียด หากเหย่ือหลงเช่ือและ 
กดหมายเลขดังกล่าว จะมีการโอนสายไปยังพนักงาน และมี 
การสอบถามข้อมูลรายละเอียด ท้ังช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลข 
บัตรประชาชน หากหลงเช่ือและให้ข้อมูลไป อาจถูกน�าไปใช้ 
ประกอบการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพได้ นอกจากน้ัน 
ยงัมอีกีวธิหีนึง่คอื แจ้งว่ามพีสัดสุ่งมาถงึท่าน เป็นบรกิารใหม่ 
จากไปรษณย์ี และให้ท่านช�าระเงนิค่าบรกิารผ่านทางธนาคาร  
ซึ่งจะมีคนน�าพัสดุไปส่งถึงบ้าน หากพบเจอลักษณะดังกล่าว  
หรือลักษณะอ่ืนท่ีท่านสงสัยว่าอาจจะโดนมิจฉาชีพหลอก 
ขอให้รีบวางสายโทรศัพท์โดยทันที แล้วเข้าแจ้งความต่อ 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจ





ช้อปป้ิงออนไลน์อุ่นใจ

การเลอืกซือ้สนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เริม่ได้รบัความนยิม 
ในหมู่นักช้อป และมีมิจฉาชีพแฝงตัวเป็นผู้ขายเพ่ือหลอก 
ให้เหยื่อท�าการสั่งซื้อสินค้าและโอนเงิน หากท่านเป็นหนึ่งใน 
นกัช้อปบนตลาดออนไลน์ ต้องระมดัระวงัและตรวจสอบข้อมลู 
ผู ้ขายผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น ในเว็บไซต์ Google หรือ   
สอบถามข้อมลูกบัคนใกล้ชดิทีเ่คยสัง่ซือ้สนิค้าว่าได้รบัสนิค้า 
จริงหรือไม่ และเข้าไปดูการโชว์สินค้าว่ามีการอัพเดตสินค้า 
เป็นประจ�า มีการเปล่ียนแปลงโปรโมช่ันอยู่เสมอ ซ่ึงแสดง 
ให้เห็นว่าเจ้าของร้านดูแลหน้าร้านอยู่ตลอด และควรดู 
รายละเอียดการจัดส่งสินค้าอย่างชัดเจน จุดส�าคัญท่ีต้อง 
ระลึกอยู่เสมอคือ อย่าเห็นแก่ของท่ีราคาถูกจนเกินจริง  
เพราะมีโอกาสจะโดนหลอกสูงมาก เพ่ือความสบายใจอาจจะ 
ส่ังซ้ือของจ�านวนน้อยๆ ก ่อน ท่ีส�าคัญการช�าระเงิน  
หากจ�าเป็นต้องโอนผ่านธนาคาร ต้องมัน่ใจว่าชือ่บญัชตีรงกบั 
ร้านค้าออนไลน์





ภัยที่มาจากคอมพิวเตอร์

การใช ้คอมพิวเตอร ์หรือเทคโนโลยีส่ือสารในป ัจจุบัน  
มีประโยชน์ในการหาความรู้ หรือสร้างความบันเทิงได้อย่าง 
สะดวกและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ได้มีมิจฉาชีพหรือกลุ่มคน 
ไม่หวังดี ใช้ช่องทางน้ีในการหลอกลวงเหย่ือเพ่ือให้เหย่ือ 
โอนเงิน  ซึ่งมีรูปแบบวิธีการต่างๆ คือ 
1. หลอกเหย่ือว่าได้รับข้อเสนอท่ีดีในการซ้ือสินค้าท่ีมีราคา 
แพงได้ในราคาที่ถูกเหลือเชื่อ
2. หลอกว่าเหย่ือได้ชนะการประมูลสินค้าออนไลน์ ซ่ึงต้อง 
ช�าระเงินผ่านบริการโอนเงินเท่านั้น
3. หลอกว่าถูกรางวัล และต้องเสียภาษีก่อน
4. หลอกว่าพบของหายท่ีทางเหย่ือได้ลงประกาศ จึงขอค่า 
น�าส่งและเงินรางวัลตอบแทน
5. หลอกว่าได้รับข้อเสนอจากการกู้เงินด้วยอัตราดอกเบ้ีย 
ที่ต�่า แต่ต้องช�าระค่าธรรมเนียมก่อนหรือให้โอนเงินล่วงหน้า
6. หลอกว่าเป็นต�ารวจหรือพนักงานจากโรงพยาบาล และให้ 
เหย่ือเสียค่าประกันตัวหรือค่ารักษาพยาบาลส�าหรับคนใน 
ครอบครัว
7. หลอกตสีนทิผ่านทางจดหมายอเีมลซึง่มาจากต่างประเทศ 
และคนร้ายจะอ้างว่ามอีาชพีเป็นเจ้าหน้าทีร่ฐัหรอืมรีายได้ทีม่าก  
ซึง่ต้องการส่งของมค่ีาพวกเครือ่งประดบัราคาแพงหรอืเงนิ 
มาให้ โดยเหย่ือจะต้องช�าระค่าธรรมเนียมในการจัดส่งหรือ 
การโอนเงินระหว่างประเทศ
8. ส�าหรับผู้ท่ีขายของ คนร้ายจะหลอกซ้ือของ และคนร้าย 
ได้ช�าระสินค้าเป็นเช็ค ซ่ึงระบุจ�านวนเงินมากกว่าราคาของ 
สินค้า จึงขอให้เหยื่อโอนเงินส่วนที่เกินคืนกลับไปให้ แต่เมื่อ 
ไปเบิกเงินจากธนาคารกลับพบว่าไม่มีเงิน





แก๊งมิจฉาชีพในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบจึงต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมาก ควรศึกษา 
ข้อมูลและติดตามข่าวสารเพื่อให้รู้เท่าทัน เช่นแก๊งดังต่อไปนี้
แก๊งของขวัญปีใหม่ คนร้ายจะอ้างว่ามีของขวัญมาส่งท่ีบ้าน และบอกให้คนในบ้านเปิดประตู  
หากหลงเชื่อ คนร้ายจะแอบเข้ามาขโมยทรัพย์สินหรือเข้ามาปล้นทรัพย์ได้
แก๊งสารพดัช่าง คนร้ายจะแอบอ้างว่าเจ้าของบ้านให้มาซ่อมเครือ่งใช้หรอืประปาภายในบ้าน เมือ่เข้า 
มาได้ จะหลอกหรอืเบีย่งเบนความสนใจของคนในบ้านเพือ่จะรือ้ค้นของมค่ีา หรอือาจจะปล้นทรพัย์ได้ 
แก๊งขายสนิค้าราคาถกู คนร้ายจะขบัรถตระเวนหลอกขายสนิค้าทีไ่ม่มคีณุภาพหรอืสนิค้าหมดอายุ  
โดยอ้างว่าเป็นช่วงเทศกาลหรือมีโปรโมชั่นส�าหรับขายสินค้าราคาถูก 
แก๊งเรี่ยไรท�าบุญ คนร้ายเดินเรี่ยไรรับบริจาคเงิน ทั้งรูปแบบท�าบุญทอดผ้าป่า เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ 
รับบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ หรือทหารท่ีได้รับบาดเจ็บ โดยอาจจะน�าใบอนุโมทนาบุญปลอม 
หรือรูปภาพมาประกอบในการหลอกลวง 
แก๊งจัดงานเลี้ยง มี 2 รูปแบบ รูปแบบแรก คนร้ายจะแอบอ้างว่าจะจัดงานเลี้ยง ให้ร้านค้าส่งของ 
มาให้ที่สถานที่จัดงาน อ้างว่าจะน�าเงินไปจ่ายให้ในภายหลัง จากนั้นขนของหลบหนีไป หรือจ่ายเงิน 
มัดจ�าในรูปแบบเช็คเงินสดซึ่งไม่มีเงินในธนาคาร รูปแบบที่สอง คนร้ายอ้างว่ารู้จักกับเจ้าของร้าน 
อาหารหรือบริษัทจัดงาน สั่งอาหารหรือจัดงานในราคาถูก หากเจ้าของงานหลงเชื่อจ่ายเงินให้กับ 
นายหน้า แต่เมื่อถึงวันงานเจ้าของร้านอาหารหรือบริษัทที่รับจัดงานกลับไม่ได้รับเงินที่ว่าจ้าง
แก๊งล้วงหรอืกรดีกระเป๋า ม ี2 รปูแบบ รปูแบบแรก ลงมอืบนรถโดยสารประจ�าทาง รถไฟ โดยอาศยั 
จังหวะท่ีเหย่ือหลับแล้วลงมือกรีดกระเป๋าหรือขโมยของ รูปแบบท่ี 2 คนร้ายจะเลือกบริเวณท่ีมี 
คนพลุกพล่าน เช่น หน้ามหาวิทยาลัย สถานี ป้ายรถเมล์ มักเลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิงสะพายกระเป๋า  
แล้วส่งสัญญาณให้สมาชิกในแก๊งตามประกบหน้าหลังพร้อมกรีดกระเป๋าของเหยื่อ 
แก๊งมอมยานอนหลับ คนร้ายใช้วิธีผสมยานอนหลับลงในเคร่ืองด่ืม แล้วหลอกล่อตีสนิทให้เหย่ือ 
กิน เมื่อเหยื่อหลับจะขโมยทรัพย์สินมีค่าหลบหนีไป 
แก๊งตกทอง มี 2 รูปแบบ รูปแบบแรก คนร้ายขับรถออกไปตามหมู่บ้านเพ่ือรับจ้างล้างทอง  
หากเจ้าของเผลอจะน�าทองค�าปลอมมาเปลีย่น หรอืมคีนร้ายประมาณ 2-3 คน แกล้งท�าทองค�าปลอม 
ตกให้เหยือ่เกบ็ และหลอกล่อให้เหย่ือน�าทองทีพ่บไปขาย เม่ือเหยือ่น�าทองไปขายจะพบว่าเป็นทองปลอม
แก๊งใช้ธนบัตรปลอม คนร้ายน�าธนบัตรปลอมมาจับจ่ายตามตลาดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
แก๊งปลอมบัตรเครดิต คนร้ายจะน�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปคัดลอกข้อมูลของเหย่ือท่ีตู้เอทีเอ็ม 
และตดิตัง้กล้องด้านบนเพือ่แอบดรูหสั จากนัน้จะน�าข้อมลูทีค่ดัลอกลงในบตัรปลอมไปใช้กดเงนิสด  
หรือรูดซื้อของ ฉะนั้นเวลากดรหัสบัตรเครดิตหรือเอทีเอ็มจะต้องเอามือบังรหัสทุกครั้ง

10 แก๊งมิจฉาชีพ





ปอ้งกันการหลอกลวง
จากนายหน้าจัดหางาน

ด้วยภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน จึงท�าให้หลายๆ  
คนต้องเปลีย่นอาชพี และหางานทีไ่ด้รบัค่าตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้  
นายหน้าจัดหางานเป็นช่องทางหน่ึงท่ีนิยมใช้ แต่ต้องระมัด- 
ระวังและรู้จักตัวตน และข้อมูลท่ีอยู่ของนายหน้าท่ีมาติดต่อ 
หรือประกาศรับสมัครงาน โดยหาข้อมูลจากบัตรประจ�าตัว 
ประชาชน สอบถามข้อมลูจากส�านกังานจดัหางาน หรอืสบืค้น 
หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตว่ามีอยู่จริงหรือไม่ และไม่ควรจ่าย 
เงินล่วงหน้าไปก่อน ซ่ึงหากสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพมาหลอก  
ให้รีบน�าหลักฐานเข้าปรึกษาส�านักงานจัดหางานในพ้ืนท่ี  
หรือแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจในทันที 








