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บทคัดย่อ 
 
 พ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี มีสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาอยู่    
1 แห่ง  คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทองปทุมธานี  นอกพ้ืน ที่ รับผิดชอบใกล้ เคียงกันมี
สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาอีก 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี และวิทยาลัยเทคโนโลยี
ปทุมธานี บ่อยครั้งในแต่ละวันที่ผ่านมานั้น มักเกิดเหตุวิวาทท าร้ายกันระหว่างนักศึกษาทั้งสามสถาบัน
ข้างต้นภายในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต
ร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สิน ทั้งในส่วนของตัวนักศึกษาแต่ละสถาบันนั้นเอง รวมไปจนถึงผู้คนที่พัก
อาศัยหรืออยู่ใกล้เคียงกันกับบริเวณที่เกิดเหตุนั้นด้วย ถึงแม้ที่ผ่านมานั้นสถานีต ารวจภูธรเมือง
ปทุมธานีจักประกอบก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกสายงานวางก าลังเฝ้าระวังพ้ืนที่จุดเสี่ยงอันมักเกิดเหตุ
วิวาทบ่อยครั้งก็ตาม แต่ปัจจุบันนักศึกษามิได้ตัดสินใจเลือกพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือก่อเหตุวิวาทเหมือนเช่น
แต่ก่อน  กลับใช้วิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์ติดตามนักศึกษาสถาบันคู่อริไป เพ่ือหาสถานที่และโอกาส
ในการกระท าผิดอันเหมาะสมแล้วก่อเหตุท าร้ายนักศึกษาคู่อรินั้น  ซึ่งนักศึกษาผู้ก่อเหตุนั้นอาจ
คาดหมายได้ว่าก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจส่วนใหญ่นั้นอยู่ประจ าจุดพ้ืนที่จุดเสี่ยงดังกล่าวแล้ว เป็นผลให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ขับขี่รถออกตรวจตราในเส้นทางพ้ืนที่รับผิดชอบอ่ืนอาจลดน้อยลง  นักศึกษาผู้ก่อ
เหตุจึงกล้าตัดสินใจที่จะก่อเหตุวิวาทท าร้ายนักศึกษาสถาบันคู่อริในพ้ืนที่อ่ืนซึ่งห่างจากการตรวจตรา
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจมากยิ่งขึ้น  สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีจึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการอ่ืนเพ่ือป้องกัน
เหตุนักศึกษาต่างสถาบันก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันภายในพ้ืนที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นการแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาวยิ่งกว่าการจัดก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจเฝ้าระวังเหตุนักศึกษาวิวาทใน
พ้ืนที่จุดเสี่ยงอันอาจเกิดเหตุวิวาทอยู่บ่อยครั้งเหมือนเช่นในปัจจุบัน 
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 การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ จึงได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาวิธีการเพ่ือป้องกันเหตุนักศึกษาต่าง
สถาบันก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันภายในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี  เพ่ือให้
สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีได้ก าหนดแผน มาตรการหรือวิธีการด าเนินการอ่ืน เพ่ือป้องกันแก้ไข
ปัญหานักศึกษาต่างสถาบันวิวาทกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ให้นักศึกษาแต่ละสถาบันได้
ตระหนักรู้ เข้าใจในสภาพและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพ่ือให้ปัญหานักศึกษาต่าง
สถาบันวิวาทท าร้ายกันในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีลดน้อยลงอีกด้วย  
 จากการศึกษาพบว่า การที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีได้ประสานงานกับสถานศึกษา
ทั้งสามสถาบันข้างต้น เพื่อจัดวันเวลาในคาบเรียนของนักศึกษา ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดมวลชนสัมพันธ์
ของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีจัดกิจกรรมต ารวจพบนักเรียน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้าไปให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและอัตราโทษของกฎหมายแก่นักศึกษา  ทั้งให้การอบรม
นักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม โดยสอดแทรกค าสอนหรือตัวอย่างชี้น าการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องแก่นักศึกษา เน้นสร้างความตระหนักให้นักศึกษาได้รู้จักความเป็นพลเมืองดี  เห็น
คุณค่าของตัวเอง เคารพสิทธิของตนเองหรือผู้อ่ืน และความคิดเชิงบวกรู้จักแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธี เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติและวิธีการคิดแก้ปัญหาต่างๆที่ถูกต้องเหมาะสมแก่นักศึกษา 
ประกอบกับจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้สัมผัสและเข้าใจในภาพของกระบวนการยุติธรรม  เป็นผลให้
นักศึกษาได้เห็นสภาพของการตกเป็นผู้ต้องหาว่ากระท าความผิด โดยค านวณจากโทษที่นักศึกษาจะ
ได้รับหากถูกจับกุมกับผลที่นักศึกษาคาดหมายว่าจะได้รับจากการกระท าผิดนั้น ซึ่งหลังจากที่นักศึกษา
ได้คิดค านวณถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุวิวาทขึ้นแล้ว จึงจะตัดสินใจว่าจะเลือกที่จะ
กระท าความผิดหรือไม่  เชื่อว่านักศึกษาจักเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระท าความผิดหรือก่อเหตุ
วิวาทขึ้นอีก  นักศึกษาจักมีความตระหนักรู้เข้าใจถึงสภาพปัญหารวมถึงผลกระทบทั้งต่อตนเอง และ
ผู้อ่ืน และยังเป็นผลท าให้นักศึกษาไว้ใจหรือเชื่อใจที่จะบอกเล่าเบาะแสของนักศึกษาผู้เตรียมจะก่อ
เหตุ หรือข้อมูลอ่ืนอันมีประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุนักศึกษาวิวาทและเป็นแนวร่วมป้องกันเหตุกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจอีกด้วย 
 
ค าส าคัญ: สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี,เหตุวิวาท,นักศึกษาต่างสถาบัน 
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ABSTRACT 

 
 The area under the responsibility of Pathumthani Provincial Police Station 
has one technical college which is Laem Thong Pathumthani Technical College. The 
nearby area includes two colleges which are Pathumthani Technical College and 
Pathumthani Technology College. Students fighting between these 3 educational 
colleges can be seen almost every day in the area under control of Pathumthani 
Provincial Police Station. The situations brought negative effects to students 
themselves and nearby residents both physically and psychologically which are 
injuries, nuisance to the residents, and property damage. 
 Although Pathumtani police station has assigned the officers with no 
exception of department to watch out on the risky area that the situations are likely 
to happen, but the situation has changed. Instead of finding the place to fight, the 
students riding on the motorcycle and follow their targets until they finally attack 
them on the suitable time and place. The change in how the students attacking their 
target may results from the fact that the students realize that the officers would be 
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patrolling on the risky area and there will be fewer officers in another spot. The 
attacker then decided to commit the crime in the area outside the watch. 
 It is necessary that Pathumtani police station has to come up with the 
effective methods to prevent the students fighting in the area and solve this issue in 
long term basis. The proposed methods have to be better than what is being done 
at the moment which is patrolling. 
 This free study aims to find the methods on the prevention of a between-
college students fighting in the area under control of the station. The station then 
would be able to issue the action plans and applicable solutions to this problem. 
And then finally decrease the frequency of the students fighting incidents in the area. 
 From the study it can be found that after the station has worked together 
with the three colleges in the area to arrange the sessions for the officers from police 
community relation to meet the students. The purpose is to educate the students 
on the law and penalty related to brawling. The sessions also aim to increase ethical 
awareness and morality among students. Examples of good behaviors and teachings are 
presented to the students so that they can understand the concept of proper citizens, seeing 
other people’s value and respecting others. This will help the students to have positive attitudes 
toward others and when they encounter conflictive situation, they will be able to find the non-
aggressive solutions to the problem. The station also encourages the students to participate in 
activities that will create a better understanding of the legal channels. This 
encourages the students to understand what will happen if they were suspects. The 
officer also giving out information on the penalty that would applied on them if they 
get caught. When the students have a clear understanding on the legal consequences of the 
brawling, we believe that the student will reconsider before taking any further actions that would 
lead to brawling. The student who already changed their attitudes toward the issue can become 
a media to communicate their understandings to other students and finally 
participate in the prevention of the students fighting and help providing useful 
information to the officer. 
 
Keyword : Pathumthani Provincial Police Station, Colleges Students Fighting 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาของท่าน รองศาสตราจารย์ 
ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์ ประธานกรรมการสอบ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ 
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้ค าแนะน าและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการศึกษาค้นคว้า
อิสระฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง 
 ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ พันต ารวจเอก พีรพล โชติกเสถียร ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธร
เมืองปทุมธานี พันต ารวจโท กิตติพันธ์ ภูวเรืองพัฒน์ รองผู้ก ากับการป้องกันปราบปราม สถานี
ต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี ที่ได้ให้ค าแนะน าปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามเหตุ
วิวาทของนักศึกษาต่างสถาบัน และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีที่ได้ให้
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ จนการค้นคว้าอิสระได้ส าเร็จลุล่วง 
 ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนในโครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) สาขาวิชาการเมือง
การปกครอง สาหรับนักบริหาร ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
 สุดท้ายนี้ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และเพ่ือน ๆ โครงการรัฐศาสตร์
มหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สาหรับนักบริหาร ที่ช่วยส่งเสริม
สนับสนุนและเป็นก าลังใจให้การค้นคว้าอิสระนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน าและภูมิหลงั 

 
1.1 ภูมิหลัง 
 
 สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี ตั้งอยู่ เลขที่ 14 ถนนเทศปทุม ต าบลบางปรอก อ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา   มีพ้ืนที่รับผิดชอบในการ
สอบสวน การออกตรวจ การป้องกันปราบปรามระงับเหตุ ทั้งสิ้น 6 ต าบล ครอบคลุมพ้ืนที่ ต าบลบ้าน
ฉาง ต าบลบางปรอก ต าบลบางหลวง ต าบลบางเดื่อ ต าบลบางคูวัด และต าบลบางขะแยง อันอยู่ใน
เขตอ าเภอเมืองปทุมธานี   
 เขตติดต่อ  
 ทางทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี อันอยู่เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
สถานีต ารวจภูธรสามโคก    
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรปากคลองรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี และ เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี     
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรคูบางหลวง จังหวัด
ปทุมธานี     
 ทิศใต้ ติดต่อกับเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ้ืนที่
รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีข้างต้นนั้น  
 พ้ืนที่ทั้งหมดอยู่ฝั่งด้านตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาอยู่ 1 
แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทองปทุมธานี แต่ทางฝั่งด้านตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยานั้น 
นอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาอยู่ 2 แห่งด้วยกัน คือ วิทยาลัยเทคนิค
ปทุมธานี และวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี อันอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรสวน
พริกไทย จังหวัดปทุมธานี ซึ่งหากติดตามข่าวสารจากหน้าหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์
ต่าง ๆ ฯลฯ นับแต่ในอดีตจนถึงในปัจจุบัน ก็จะพบข่าวสารการทะเลาะวิวาทกันระหว่างนักศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี, วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง และวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีอยู่บ่อยครั้ง  
ในแต่ละครั้งที่ผ่านมานั้นมีนักศึกษาผู้ที่ก่อเหตุ นักศึกษาฝ่ายผู้ถูกกระท า รวมไปจนถึงผู้คนที่พักอาศัย
หรืออยู่ใกล้เคียงกันกับบริเวณที่เกิดเหตุ ถูกลูกหลงหรือได้รับบาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทของ
นักศึกษา หลายครั้งยังสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินทั้งของนักศึกษาเอง และของประชาชนที่
ประสบเหตุบริเวณท่ีเกิดเหตุด้วย  
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 สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี  ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้น  พันต ารวจเอก    
พีรพล โชติกเสถียร ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี ได้ก าหนดแผนป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท โดยอาศัยข้อมูลสถิติเหตุนักศึกษาวิวาทภายในพ้ืนที่รับผิ ดชอบ 
เช่น สถานที่ใดเกิดเหตุนักศึกษาวิวาทบ่อย ในช่วงเวลาใด แล้วสั่งการประกอบก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ
สายงานป้องกันปราบปราม งานสืบสวน และงานจราจร  ให้อยู่ประจ าจุดพ้ืนที่จุดเสี่ยงซึ่งมักเกิดเหตุ
วิวาทของนักศึกษาอยู่บ่อยครั้งตามช่วงเวลาที่นักศึกษาต้องเดินทางไป -กลับสถานศึกษา โดยให้เน้น
การปรากฏตัวของต ารวจ ยึดหลักการแสดงตัวให้เห็นในที่สาธารณะ ในลักษณะให้ประชาชนเห็น
ต ารวจอยู่เสมอ โดยเชื่อว่าการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจดังกล่าวส่งผลในการยับยั้งมิให้นักศึกษา
ตัดสินใจที่จะก่อเหตุ เพราะนักศึกษาผู้จะก่อเหตุจักมีความเกรงกลัวการจับกุมและเลิกกระท าผิด    
เนื่องจากกลัวว่าจะถูกต ารวจขัดขวางและจับกุม  ทั้งผู้ก ากับการสถานีต ารวจยังได้ก าหนดแผนติดตาม
จับกุมผู้กระท าผิดมาด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร็วที่สุด  ประชุมชี้แจงและมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจแต่ละสายงานให้ทราบและเข้าใจในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมไปถึง
ขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อเหตุวิวาทของนักศึกษาเกิดขึ้นอย่างเข้าใจทั่วถึงกัน  
 ด้วยสภาพการเจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และทางสังคมที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็วมาก ส่งผลต่อปัญหาของสังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นล าดับ ไม่ว่า จะเป็นปัญหา
อาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ทั้งด้านการประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และการประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน 
มีแนวโน้มการเกิดเพ่ิมมากขึ้น ตลอดทั้งปัญหาด้านความสงบเรียบร้อย เช่น กลุ่มวัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะ
มีความประพฤติตนไปในทางท่ีไม่เหมาะสมมากขึ้น ส่งผลให้หน้าที่รับผิดชอบหลักของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
แตล่ะสายงาน ได้แก่ งานสอบสวน งานป้องกันปราบปราม งานสืบสวน งานจราจร และงานอ านวยการ เพ่ิมมากขึ้นเป็น
ล าดับ ทั้งส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ก าหนดโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัดปฏิบัติภารกิจ
เพ่ิมเติมจากหน้าที่หลักเดิมที่มีอยู่ เพ่ือป้องกันปราบปรามปัญหาอาชญากรรมที่เพ่ิมหลากหลาย
รูปแบบข้างต้น อาทิ โครงการรับแจ้งความนอกสถานที่ และโครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพ่ือ
ประชาชน โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติสั่งการให้ทุกสายงานต้องออกตรวจท้องที่นอกเวลาปฏิบัติ
หน้าที่ปกติตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ภารกิจที่เพ่ิมขึ้นข้างต้นจึงส่งผลกระทบให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีทุกสายงานมิอาจปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติมจากที่ผู้ก ากับ
การสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีสั่งการมอบหมายไว้ เพ่ือเป็นไปตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพได้  
 ด้วยก าลังพลประจ าสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีทั้งหมด 156 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่
งานอ านวยการ 5 คน  เจ้าหน้าที่งานสืบสวน 18 คน  เจ้าหน้าที่งานสอบสวน 16 คน  เจ้าหน้าที่งาน
จราจร 29 คน และเจ้าหน้าที่งานป้องกันปราบปราม (สายตรวจ) 88 คน ในจ านวนเจ้าหน้าที่ต ารวจ
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สายงานป้องกันปราบปรามดังกล่าว มีหน้าที่รับผิดชอบหลักคือ ออกตรวจพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือป้องกัน
มิให้เหตุร้ายเกิด และเข้าปราบปรามระงับเหตุที่เกิดขึ้นอันส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แต่ด้วยก าลังพลอันมีจ ากัด ซึ่งต้องแบ่งก าลัง
พลสายงานป้องกันปราบปรามท าหน้าที่อ่ืนอันเกี่ยวข้องกันในสายงานเดียวกันอีก ได้แก่ 1.หน้าที่
ธุรการอ านวยการ 2.หน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาภายในห้องคุมขัง 3.หน้าที่ประจ าห้องวิทยุสื่อสาร 4.หน้าที่
ประจ าสถานีต ารวจชุมชนต าบลบางคูวัด 5.หน้าที่สายตรวจเดินเท้ารับผิดชอบธนาคาร-ร้านทอง
(ต าบลบางปรอก) 6.หน้าที่สายตรวจจักรยานยนต์รับผิดชอบธนาคาร-ร้านทอง(ต าบลบางขะแยง) 7.
หน้าที่ถวายความปลอดภัยประจ าพระต าหนักจักรีบงกช 8.หน้าที่ประจ าศาลจังหวัดปทุมธานี 9.หน้าที่
ประจ าจุดตรวจจุดสกัดปากซอยใจเอ้ือ ต าบลบางขะแยง และ 10.หน้าที่ส่งผู้ต้องหาต่างด้าวและ
ภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เหลือเพียงเจ้าหน้าที่ต ารวจสายงานป้องกันปราบปราม 
(สายตรวจ) ที่ท าหน้าที่ออกตรวจพ้ืนที่รับผิดชอบทั้ง 6 ต าบล เพียง 43 คน จากจ านวน 88 คน 
เท่านั้น ในจ านวนเจ้าหน้าที่ที่เหลือนี้จะจัดก าลังพลเข้าเวรผลัดเปลี่ยนใน 3 ช่วงเวลาต่อวัน ได้แก่ ผลัด
ที่ 1 เวลา 08.01-16.00 น. , ผลัดที่ 2 เวลา 16.01-24.00 น. และผลัดที่ 3 เวลา 00.01-08.00 น. ใน
แต่ละผลัดเวรยามข้างต้นนั้น เหลือเพียงเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจประมาณ 12 คน ออกปฏิบัติหน้าที่
ตรวจตราดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้ง 6 ต าบล ทั้งนี้ได้แบ่งก าลังอันจ ากัดทั้ง  12คน นั้น 
เป็นสายตรวจรถจักรยานยนต์รวม 4 เขตตรวจ เขตตรวจละ 2 คน และสายตรวจรถยนต์ ที่มีก าลังพล
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 2-3 คน ออกตรวจพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้ง 4 เขตตรวจ ข้างต้น ร่วมกันกับสาย
ตรวจรถจักรยานยนต์  ส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจอีก 1 คน ที่เหลือนั้น เป็นนายต ารวจชั้นสัญญาบัตร 
ต าแหน่งสารวัตรป้องกันปราบปราม ท าหน้าที่ควบคุมสั่งการการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่สายตรวจในแต่
ละผลัดเวรยาม 
 จึงเห็นได้ชัดว่าก าลังพลของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจซึ่งต้ องออกตรวจป้องกัน
ปราบปรามระงับเหตุในแต่ละผลัดเวรยามข้างต้นนั้นมีจ านวนไม่เพียงพอหากเทียบกับพ้ืนที่รับผิดชอบ
ทั้ง 6 ต าบล ( 5 เขตเทศบาล และ 2 เขต อบต. รวม 34 หมู่บ้าน ) มีพ้ืนที่กว่า 60.7 ตารางกิโลเมตร 
หากเมื่อใดมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเกินกว่า 2 เหตุ ขึ้นไป เจ้าหน้าที่
ต ารวจสายตรวจที่เข้าเวรยามอยู่ขณะนั้นจ าต้องแบ่งก าลังเข้าระงับเหตุหลายครั้งเหตุร้ายนั้นมีจ านวนผู้
ก่อเหตุหลายคนก็จ าต้องระดมก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจซึ่งออกตรวจอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ใกล้เคียงกันเข้าระงับเหตุ เป็นเหตุให้ช่วงเวลาที่ระดมก าลังเข้าระงับเหตุข้างต้น หากมีเหตุอ่ืนหรือเหตุ
นักศึกษาต่างสถาบันวิวาทเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันอีก เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจก็ไม่อาจเดินทาง
ไปยังที่เกิดเหตุนั้นเพ่ือระงับเหตุหรือจับกุมผู้ก่อเหตุได้ทันเวลาได้  
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ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีประสบ
ปัญหาในด้านก าลังพลของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายงานป้องกันปราบปราม (สายตรวจ) ผู้ออกปฏิบัติ
หน้าที่ออกตรวจตราป้องกันระงับเหตุในพ้ืนที่รับผิดชอบ ส่งผลกระทบต่อการป้องกันปราบปราม
ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่แล้ว ยังส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการจัดก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจเฝ้าระวัง
เหตุนักศึกษาวิวาทในพื้นที่จุดเสี่ยงตามนโยบายของผู้ก ากับการสถานีต ารวจด้วย แต่ถึงแม้ที่ผ่านมานั้น
จักประกอบก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจสายงานสืบสวน และงานจราจร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจสายงาน
ป้องกันปราบปรามของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีในการอยู่ประจ าจุดเฝ้าระวังพ้ืนที่จุดเสี่ยงอัน
มักเกิดเหตุวิวาทบ่อยครั้งก็ตาม ปัจจุบันยังคงมีเหตุนักศึกษาต่างสถาบันวิวาทท าร้ายกันโดยใช้อาวุธอยู่
บ่อยครั้ง และหลายครั้งนักศึกษาถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจค้นจับกุมตัวพร้อมอาวุธมีด ปืน ระเบิด 
ฯลฯ ของกลาง ซึ่งนักศึกษามีไว้ติดตัวเพ่ือเตรียมใช้ในการก่อเหตุอีก สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีจึง
จ าเป็นต้องใช้วิธี อ่ืนเพ่ือแก้ไขปัญหานักศึกษาต่างสถาบันก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันภายในพ้ืนที่
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาวยิ่งกว่าการจัดก าลัง
เจ้าหน้าที่ต ารวจเฝ้าระวังเหตุนักศึกษาวิวาทในพ้ืนที่จุดเสี่ยงอันอาจเกิดเหตุวิวาทอยู่บ่อยครั้งเหมือน
เช่นในปัจจุบัน  
 
1.2 ประเด็นปัญหาในเชิงนโยบาย 
 
 มาตรการการป้องกันเหตุนักศึกษาทะเลาะวิวาท ของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีแต่
เดิมนั้น ไม่สามารถที่จะท าให้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาต่างสถาบันซึ่งเกิดขึ้นในพ้ืนที่
รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีลดลงไปได้ 
 
1.3 วัตถุประสงค์ 
 
 1. เพ่ือให้สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีได้ก าหนดแผน มาตรการหรือวิธีการด าเนินการ
อ่ืน เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหานักศึกษาต่างสถาบันวิวาทกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทองปทุมธานี, วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ได้มีความตระหนักในสภาพปัญหาการวิวาทกันของนักศึกษา อันส่งผล
กระทบต่อตัวนักศึกษา ผู้ปกครอง หรือผู้อื่นซึ่งอยู่ร่วมกันในสังคม 
 3. เพ่ือให้ปัญหานักศึกษาต่างสถาบันวิวาทท าร้ายกัน ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานี
ต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีลดน้อยลง 
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1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
 
 1. เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี สามารถป้องกันปราบปรามระงับเหตุ
นักศึกษาต่างสถาบันวิวาท ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ปัญหานักศึกษาต่างสถาบันวิวาทกัน ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรเมือง
ปทุมธานีลดน้อยลง 
 3. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรเมือง
ปทุมธานี มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทที่ 2 
ทฤษฎี แนวคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 

 
 แนวคิดหรือรูปแบบการป้องกันอาชญากรรมของหน่วยงานต ารวจทั่วโลกจะได้รับอิทธิพล
มาจากทฤษฎีอาชญาวิทยา โดยน าหลักการของทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ได้แก่ ทฤษฎีป้องกัน ทฤษฎีคิดก่อนกระท าผิด ทฤษฎี
ปกติวิสัย และแนวคิดด้านต ารวจชุมชนสัมพันธ์ส าหรับรายละเอียดมีดังนี้ 
 
2.1 ทฤษฎี และแนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
 
 2.1.1 ทฤษฎีป้องกัน (Deterrence Theories)1  
  หลักการของทฤษฎีป้องกัน คือ อาชญากรเป็นบุคคลที่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย
และการบังคับใช้กฎหมายหรือเกรงกลัวต่อการถูกจับกุมหากกระท าผิด ดังนั้น อาชญากรจะไม่กระท า
ผิดหากมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด กฎหมายมีบทลงโทษที่รุนแรง หรือเห็นว่าโอกาสในการ
กระท าผิดส าเร็จมีน้อย ทฤษฎีได้เน้นให้เห็นถึงความส าคัญของ “โอกาส” ในการกระท าผิด ซึ่งทฤษฎี
กลุ่มนี้กล่าวสรุปได้ว่า การป้องกันอาชญากรรมที่ดีต้องมีมาตรการหรือแนวทางที่ลดโอกาสของคนร้าย
ในการกระท าผิด เนื่องจากคนร้ายทั่วไปจะลงมือกระท าผิดโดยไม่ได้ค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการกระท าผิด บางครั้งคนร้ายจะปล้นทรัพย์ หรือชิงทรัพย์ ได้ทรัพย์สินมีมูลค่าเพียงเล็กน้อย แต่
คนร้ายจะไม่กล้ากระท าผิดหากพิจารณาแล้วเห็นว่า โอกาสจะถูกจับกุมมีสูง หรือไม่มีโอกาสลงมือ
กระท าผิด ดังนั้นมาตรการในการป้องกันอาชญากรรมที่ดี ต้องลดโอกาสการกระท าผิดให้เหลือน้อย
ที่สุด และเพ่ิมโอกาสในการจับกุมคนร้ายให้มากที่สุด  
  เนื้อหาสาระและหลักการส าคัญของทฤษฎีป้องกัน มีรากฐานมาจากแนวความคิด
ของส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิม ตามหลักสมมุติฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการลงโทษตามกฎหมาย
ที่ว่า “ความรุนแรง ความรวดเร็ว และความแน่นอนในการลงโทษนั้นเป็นหัวใจส าคัญในการป้องกัน
อาชญากรรม” จึงนับได้ว่าเป็นทฤษฎีอาชญาวิทยาที่มุ่งอธิบายถึงผลหรืออิทธิพลของกฎหมายที่ใช้
ปกครองประชาชนในสังคม มากกว่าที่จะอธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมอาชญากรรม ทฤษฎีนี้

                                           
 1 คมสัน สุขมาก และคณะ, มาตรการของเจ้าหน้าที่ต ารวจและมาตรการทางสังคมกับการ
แก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน/นักศึกษาต่างสถาบัน (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ,2555), 34. 
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เชื่อว่ามนุษยเป็นสัตว์ประเสริฐและจะมีการค านึงถึงผลลัพธ์ของการกระท าก่อนที่จะมีพฤติกรรมใด 
ดังนั้น เราสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลกระท าผิดได้ หากมีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ซึ่ง
หมายความถึง มีอัตราโทษรุนแรง มีการลงโทษที่รวดเร็ว และผู้กระท าผิดกฎหมายมีโอกาสถูกจับกุม
สูง ซึ่งจะเห็นได้ว่าทฤษฎีนี้เป็นรากฐานในการบัญญัติกฎหมายและเป็นหลักปรัชญาในการบริหารงาน
ยุติธรรมทางอาญาของหลายประเทศ ตัวอย่างเช่น การก าหนดอัตราโทษที่รุนแรงส าหรับอาชญากรรม
บางประเภท การเพ่ิมก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อเพ่ิมโอกาสในการจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมาย ฯลฯ  
  เนื้อหาสาระของทฤษฎีป้องกันจึงเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของบุคคลว่าจะ
เลือกประกอบอาชญากรรมหรือไม่ โดยค านวณจากโทษที่จะได้รับหากถูกจับกุมกับผลที่คาดหมายว่า
จะได้รับจากการกระท าผิดนั้น หากคิดว่าความทุกข์ที่จะได้รับจากโทษในกรณีถูกจับกุมมีมากกว่า
ความสุขที่จะได้จากการกระท าผิด บุคคลก็เลือกที่จะไม่ประกอบอาชญากรรมนั้น ซึ่งความคิดของ
บุคคลได้รับอิทธิพลมาจากประสบการณ์จากการเคยถูกลงโทษหรือจากการติดต่อสัมพันธ์ หรือได้มา
จากความรู้ที่ทราบเกี่ยวกับอัตราโทษของกฎหมาย  
  ในการอธิบายปรากฏการณ์อาชญากรรมตามแนวทฤษฎีป้องกันนั้น นักอาชญาวิทยา
มักจะน าเสนอหลักการของทฤษฎีแนวนี้โดยแบ่งแยกเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบที่หนึ่งเรียกว่า “การ
ป้องกันทัว่ไป” (General Deterrence) ซึ่งหมายถึง อิทธิพลของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่
ท าให้บุคคลทั่วไปเกรงกลัวและไม่กล้าที่จะประกอบอาชญากรรม ทั้งนี้ เนื่องมาจากความเกรงกลัวต่อ
การถูกจับกุม ถูกตัดสินว่ากระท าผิดและถูกลงโทษอย่างรุนแรงซึ่งหากไม่มีกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมนี้แล้ว บุคคลทั่วไปก็จะเลือกประกอบอาชญากรรม ส าหรับการป้องกันอีกรูปแบบหนึ่ง คือ 
“การป้องกันเฉพาะ” (Specific Deterrence) ซึ่งหมายถึง อิทธิพลของกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมที่ท าให้บุคคลที่เคยถูกลงโทษมาแล้วไม่ประกอบอาชญากรรม เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเกรง
กลัวว่าจะถูกลงโทษอีก  
 2.1.2.ทฤษฎีคิดก่อนกระท าผิด (Rational Choice Theory) 2 
  ทฤษฎีคิดก่อนกระท าผิดมุ่งเน้นไปที่การใช้ดุลพินิจของบุคคลในการตัดสินใจลงมือ
กระท าผิดกฎหมาย เริ่มมีการน าเสนอสู่วงการอาชญาวิทยาโดยนักเศรษฐศาสตร์ เช่น แกรี่ เบเกอ ,   
โรเบิร์ต ครอท  
  แม้ว่าเนื้อหาสาระบางประการและรูปแบบการน าเสนออาจจะแตกต่างกัน แต่มี
สมมุติฐานพ้ืนฐานที่เหมือนกันสองประการ คือ ประการที่หนึ่ง ทฤษฎีกลุ่มนี้เชื่อว่าบุคคลเป็นผู้มีอิสระ
ในการเลือกที่จะกระท าผิดกฎหมาย และประการที่สอง แนวทางในการเลือกพฤติกรรมผิดกฎหมาย

                                           
 2 เรื่องเดียวกัน, 35. 
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ขึ้นอยู่กับการที่บุคคลจะได้รับความพึงพอใจหรือผลประโยชน์สูงสุดนั่นเอง ซึ่งความพึงพอใจหรือ
ผลประโยชน์ที่ต้องการนั้น ไม่จ ากัดเฉพาะในรูปของทรัพย์สินเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงผลประโยชน์
หรือความพึงพอใจด้านจิตใจด้วย สมมุติฐานนี้คล้ายคลึงกับสมมุติฐานของส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิม 
ในประเด็นที่เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ที่จะเลือกพฤติกรรมโดยค านวณจากสิ่งที่สนองต่อความ
พอใจของบุคคล  
  หลักการที่นักอาชญาวิทยาแนวนี้ได้น าเสนอเพ่ิมเติมจากแนวความคิดของส านัก
อาชญาวิทยาดั้งเดิมก็คือ การที่บุคคลได้คิดค านวณถึงผลที่จะตามมาหลังจากการประกอบ
อาชญากรรมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่จะได้รับ ความเป็นไปได้ที่จะถูกจับกุม อัตราโทษที่จะ
ได้รับหากถูกจับกุมตลอดจนถึงหนทางเลือกอ่ืนที่ถูกกฎหมาย ซึ่งโรแนล คาร์ก และดีเร็ค คอร์นิส ผู้น า
ในทฤษฎีคิดก่อนกระท าผิด น าเสนอว่าการศึกษาอาชญากรรมต้องมองว่าอาชญากรรมมีคุณสมบัติสอง
ประการ คือ คุณสมบัติของการประกอบอาชญากรรมและคุณสมบัติของตัวอาชญากร ซึ่งคุณสมบัติ
ของการประกอบอาชญากรรม (Offense Specific) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ว่าอาชญากรจะมี
พฤติกรรมแตกต่างกันไปตามรูปแบบของอาชญากรรม ซึ่งจะแตกต่างกันในด้านความช านาญในการ
ประกอบอาชญากรรม ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการกระท าผิด และการมีอยู่อย่าง
แพร่หลายของเหยื่ออาชญากรรม ฯลฯ ส่วนคุณสมบัติของตัวอาชญากร (Offender Specific) 
หมายความถึง ความแตกต่างของตัวอาชญากรในการตัดสินใจที่จะประกอบอาชญากรรมก่อนที่จะ
กระท าผิดกฎหมาย อาชญากรต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมทั่วไป อันได้แก่ โอกาสในการกระท าผิด 
ผลเสีย ผลประโยชน์ ตลอดจนความเสี่ยง รวมทั้งแรงกระตุ้นหรือมูลเหตุจูงใจในการกระท าผิดของ
อาชญากรผู้นั้นด้วย ซึ่งหลังจากที่บุคคลได้คิดค านวณถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาชญากรรมแล้ว จึงตัดสินใจว่าจะประกอบอาชญากรรมหรือไม่ 
  จะเห็นได้ว่าผลประโยชน์จากการกระท าผิด นอกจากจะเป็นทรัพย์สินแล้วยังรวมถึง
ความพึงพอใจหรือความสุขทางด้านจิตใจด้วย และกระบวนการตัดสินใจในการประกอบอาชญากรรม
นี้ จะมีลักษณะเฉพาะตัวเท่านั้น ซึ่งนักอาชญาวิทยาแนวนี้อ้างว่าทฤษฎีนี้มีขอบเขตกว้างขวางกว่า
ทฤษฎีป้องกัน เนื่องจากสามารถอธิบายสาเหตุของอาชญากรรมเฉพาะอย่างได้รวมทั้งสาเหตุของการ
เป็นอาชญากรอาชีพหรืออาชญากรกระท าผิดติดนิสัย  
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 2.1.3 ทฤษฎีปกตินิสัย (Routine Activity Theory)3 
  ทฤษฎีปกตินิสัย เป็นทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับหลักปรัชญาของทฤษฎีป้องกันและทฤษฎีคิด
ก่อนกระท าผิด แต่มุ่งอธิบายอาชญากรรมว่ามีสาเหตุมาจากตัวเหยื่ออาชญากรรมด้วย ทฤษฎีปกติ
นิสัย มีหลักการส าคัญ คือ อาชญากรรมเกิดจากองค์ประกอบ 3 ประการ คือ อาชญากรที่จะกระท า
ผิด เหยื่อที่เหมาะสม และการขาดความสามารถในการปกป้องทรัพย์สินหรือชีวิตร่างกาย ส าหรับ
สมมุติฐานหลักของทฤษฎีปกตินิสัย คือ อัตราการเป็นเหยื่ออาชญากรรมของบุคคลจะเพ่ิมขึ้น เมื่อมี
องค์ประกอบครบทั้งสามประการ ผู้กระท าผิด เหยื่อหรือเป้าหมาย และการขาดความคุ้มครอง 
นักวิชาการท่ีถือว่าเป็นผู้พัฒนาทฤษฎีนี้ คือ ลอร์เรน โคเฮน และมาร์คัส เฟลสัน ซึ่งนักวิชาการทั้งสอง
ท่านได้ให้ความหมายของปกตินิสัย (Routine Activity) คือ กิจวัตรหรือการกระท าใดของบุคคลที่
เกิดขึ้นบ่อยครั้งเป็นประจ า เช่น การออกไปท างานปล่อยให้บ้านเรือนไม่มีคนเฝ้า การสวมใส่
เครื่องประดับที่มีราคาแพง หรือการออกนอกบ้านในเวลากลางคืน และหมายความรวมถึงลักษณะ
ของบุคคลที่อาจตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้ง่ายด้วย เช่น เพศหญิง อายุน้อย หรืออายุมาก ฯลฯ 
เนื่องจากผู้ก่อตั้งมีสมมุติฐานว่าการเกิดอาชญากรรมนั้นเกิดจากการกระท าที่เป็นนิสัยประจ าของเหยื่อ
อาชญากรรม ตัวอย่างเช่น หากเหยื่อต้องออกไปท างานนอกบ้านโดยไม่มีคนเฝ้าบ้านทุกวัน ผู้กระท า
ผิดก็จะมีโอกาสเข้าไปท าการลักทรัพย์ในบ้านได้หรือหากเหยื่อชอบออกนอกบ้านกลางคืนคนเดียว
บ่อยครั้งหรือชอบสวมใส่เครื่องประดับที่มีค่ามาก จะมีโอกาสถูกคนร้ายเขาท าการชิงทรัพย์ หรือปล้น
ทรัพย์ได้ ฯลฯ ซึ่งนิสัยของบุคคลที่เป็นเหยื่ออาชญากรรมนั้นเป็นที่มาของชื่อทฤษฎีนี้  
  แม้ว่าทฤษฎีนี้สามารถน าไปประยุกต์ได้กับการป้องกันอาชญากรรม แต่มีผู้วิจารณ์ว่า
ทฤษฎีนี้เหมาะที่จะเป็นวิชาเหยื่ออาชญากรรมมากกว่า เนื่องจากไม่ได้อธิบายถึงสาเหตุการเกิด
พฤติกรรมอาชญากรรมแต่อย่างใด เพียงแต่ตั้งสมมุติว่ามีอาชญากรที่พร้อมจะกระท าผิดอยู่แล้วและ
จะประกอบอาชญากรรมต่อเมื่อมีเหยื่อและการขาดการคุ้มครอง แต่ที่จัดให้อยู่ในกลุ่มทฤษฎีป้องกันก็
เนื่องจากว่ามีหลักการคล้ายคลึงกับทฤษฎีป้องกันตรงประเด็นที่ว่า บุคคลจะประกอบอาชญากรรมก็
ต่อเมื่อได้วินิจฉัยหรือวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียก่อนลงมือกระท าผิดแล้ว ทั้งนี้ โดยค านวณจากปัจจั ย
หรือตัวแปรที่เก่ียวกับเหยื่ออาชญากรรมและการป้องกันตัวหรือทรัพย์สินของเหยื่อ  
  ต่อมาในปี ค.ศ.1995 เฟลสัน ได้เสนอปรับปรุงทฤษฎีนี้เกี่ยวกับจุดบกพร่องในเรื่อง
สาเหตุที่ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมอาชญากรรมโดยสรุปได้ใจความว่า ในสังคมนั้นประกอบด้วยสิ่ง
ยั่วยวนให้บุคคลกระท าผิดหลายประการ แต่ในขณะเดียวกันก็มีกลไกที่จะช่วยให้หรือกระตุ้นให้บุคคล
มีการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง สิ่งที่ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน คือ ความอ่อนแอของบุคคล 

                                           
 3 เรื่องเดียวกัน, 36. 
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สถานการณ์  สิ่งยั่วยวน สิ่งกระตุ้น การคบหาสมาคม และความเฉื่อยชา หากบุคคลอยู่ ในสถานการณ์ 
เช่นนี้ ก็มักจะประกอบอาชญากรรม ในขณะเดียวกันสังคมก็มีสถาบันครอบครัวเป็นตัวสร้างการ
ควบคุมตนเอง (Self - control) เพ่ือให้บุคคลป้องกันไม่ให้บุคคลไปกระท าผิดกฎหมายได้ ซึ่งนับได้ว่า 
เป็นการปรับปรุงเนื้อหาสาระทฤษฎีนี้ในเรื่องสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมอาชญากรรมของบุคคล 
 2.1.4.แนวคิดด้านต ารวจชุมชนสัมพันธ์ (Community Policing)4 
  การต ารวจชุมชนสัมพันธ์เป็นปรัชญาของการต ารวจยุคใหม่บนพ้ืนฐานของความเชื่อ
ที่ว่า“การที่ต ารวจกับประชาชนท างานร่วมกันโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ย่อมสามารถแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ความรู้สึกหวาดกลัวจากภัยอาชญากรรม ตลอดจนสภาพความไร้
ระเบียบและความเสื่อมโทรมทางสังคมและทางกายภาพในชุมชนต่าง  ๆ ได้การที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้นั้น หน่วยงานต ารวจจะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสุจริตชนที่อยู่
อาศัยในชุมชนนั้น ๆ โดยเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะในการจัดล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วนของปัญหา และร่วมพัฒนาสภาพความเป็นอยู่โดยรวมของชุมชน” ซึ่งเท่ากับเป็น
การเปลี่ยนปรัชญาในการท างานจากเดิมที่ใช้มาตรการตั้งรับ ด้วยการไปถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วเพ่ือ
ระงับเหตุ มาเป็นการใช้มาตรการเชิงรุกที่เน้นการแก้ปัญหาต่างในชุมชนปรัชญาการต ารวจชุมชน
สามารถสังเกตได้จากการที่หน่วยงานต ารวจปรับยุทธศาสตร์ในการท างานใหม่ เพ่ือน าทฤษฎีการ
ต ารวจชุมชนไปสู่การปฏิบัติ อาทิ การก าหนดหน้าที่การงานของต ารวจสายตรวจ โดยไม่ต้องท างาน
ภายในรถยนต์สายตรวจที่รอรับฟังค าสั่งทางวิทยุต ารวจให้ไประงับเหตุตลอดเวลาเพ่ือให้สายตรวจมี
เวลาท างานมากขึ้น สามารถสัมผัสกับประชาชนภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเองได้โดยตรงอย่าง
ใกล้ชิดสม่ าเสมอทุกวัน เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนที่เรียกว่า Community Policing Officer (CPO) ใหม่
นี้ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รอบรู้งานทั่วไป (Generalist) ในฐานะเจ้าพนักงานซึ่งมีภาระหน้าที่ในการ
ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน โดยปรัชญาการต ารวจชุมชน การให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจมีพ้ืนที่รับผิดชอบในการท างาน ซึ่งจะท าให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของพ้ืนที่ โดย
เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสามารถเข้าถึง รู้จัก และสัมผัสโดยตรงอย่างใกล้ชิด สม่ าเสมอกับประชาชนใน
ชุมชน อันจะน าไปสู่ความรู้สึกเชื่อม่ันไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ตอบแทนของ
หน่วยงานต ารวจประจ าชุมชนนั้น ๆ มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของชุมชน เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนจะต้องรับฟังความคิดเห็นและรวบรวม

                                           
 4 พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ และคณะ, แนวทางการปฏิบัติงานตามหลักการและ
ทฤษฎีต ารวจสมัยใหม่ = Modern policing community policing in CSD. (2556) (นนทบุรี : 
บริษัท กรีนแอปเปิ้ล กราฟฟิคปริ้นติ้ง จ ากัด, 2556), 105. 
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ข้อเสนอแนะ น ามาวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนในการท างานให้ตรงกับความต้องการของ
ชุมชน อันจะน าไปสู่การเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการท างานของต ารวจดังนั้นการต ารวจ
ชุมชนจึงต้องมีการเปลี่ยนปรัชญาและมุมมองในการคิดเก่ียวกับภารกิจของหน่วยงานต ารวจและมุ่งมั่น
ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการท างานตามปรัชญาการต ารวจชุมชนอย่างจริงจังการต ารวจชุมชนเสนอ
แนวทางการท างานใหม่ ซึ่งเน้นการต ารวจภายใต้รูปแบบของการกระจายบริการสู่ระดับชุมชน 
(Decentralized) และถึงประชาชนเป็นรายบุคคล(Personalized)โดยให้โอกาสประชาชนทุกคนได้
เข้ามามีบทบาทในกระบวนการท างานของต ารวจ 
 หลัก 10 ประการของการต ารวจชุมชน  
 หลัก 10 ประการข้างล่างนี้ จะบ่งถึงนโยบาย ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการต ารวจชุมชน ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการเขียนแผนปฏิบัติงาน กิจกรรม
และโครงการต่าง ๆ ได้ โดย ศาสตราจารย์ โรเบิร์ต โทจันดนวิคซ์ แห่งศูนย์การต ารวจชุมชนแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้วางหลักการของต ารวจชุมชนไว้ 10 ประการดังนี้ 
 หลักการข้อที่ 1  
 ปรัชญาและยุทธศาสตร์ขององค์กร (Philosophy and Oranizational Straegy) การ
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์เป็นทั้งปรัชญา (วิธีในการคิด) และยุทธศาสตร์ขององค์กร (วิธีการน าปรัชญาไปสู่
การปฏิบัติ) ซึ่งเปิดโอกาสให้ต ารวจกับชุมชนท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ในวิถีทางใหม่ ๆ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม สภาพไร้ระเบียบทางสังคมและทาง
กายภาพ ความเสื่อมโทรมของชุมชนที่อยู่อาศัย รวมทั้งคุณภาพชีวิตโดยรวมในชุมชน ปรัชญาการ
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์นี้ต้องอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า “ตราบใดที่ต ารวจไม่ยอมรับฟังเสียงของ
ประชาชนในกระบวนการก าหนดนโยบายต ารวจ ประชาชนก็จะไม่เข้ามามีส่วนร่วมและให้การ
สนับสนุนในงานต ารวจ”การท างานร่วมกับร่วมกันของต ารวจกับชุมชนให้ได้ผลจะต้องศึกษาส ารวจ
แนวทางสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน มิใช่เพ่ือ
คลี่คลายคดีรายหนึ่งรายใดเท่านั้น 
 หลักการข้อที่ 2  
 การให้อ านาจกับชุมชน (Commitment Empowerment) ยุทธศาสตร์การต ารวจชุมชน 
เริ่มต้นด้วยการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานต ารวจ ทั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจในสายปฏิบัติการ และสาย
อ านวยการให้ร่วมแรงรวมใจ และน าปรัชญาการต ารวจชุมชนไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง โดย
จะต้องมอบอ านาจการตัดสินใจให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจระดับปฏิบัติการ ซึ่งเท่ากับเป็นการให้ความ
ไว้วางใจในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากประชาชนผู้อยู่อาศัยในชุมชนทุกคนมีฐานะเป็น 
“หุ้นส่วน” กับต ารวจ ย่อมจะต้องมีสิทธิและหน้าที่ควบคู่กับการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
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พิจารณาวิเคราะห์สภาพปัญหา การจัดล าดับความเร่งด่วนของปัญหา และการวางแนวทางแก้ไข
ปัญหาชุมชน 
 หลักการข้อที่ 3  
 การต ารวจภายใต้รูปแบบของการกระจายอ านาจสู่ชุมชนและถึงประชาชนเป็นรายบุคคล 
การน าหลักการต ารวจชุมชนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังนั้น หน่วยงานต ารวจจะสร้างและพัฒนา
ต ารวจสายพันธ์ใหม่ มีชื่อเรียกว่า “เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชน” ผู้ซึ่งเชื่อมโยงและประสานงานโดยตรง
ระหว่างต ารวจกับประชาชนในชุมชน ในฐานะตัวแทนของต ารวจในชุมชน เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนจึง
ต้องตัดขาดภาระหน้าที่สายตรวจในการสั่งการจากศูนย์วิทยุต ารวจ เพ่ือให้สามารถสัมผัสกับประชาชน
ได้อย่างใกล้ชิดเป็นประจ าสม่ าเสมอ โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเขตพ้ืนที่ปฏิบัติการที่แน่นอน
ชัดเจนแล้ว เจ้าหน้าที่ต ารวจควรยึดถือปฏิบัติตามหลักการต ารวจชุมชนกันทุกคน 
 หลักการข้อที่ 4  
 การแก้ไขปัญหาเชิงรุกทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนมีบทบาทใน
การติดต่อกับสุจริตชนเพ่ือให้สามารถศึกษาส ารวจแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนในเชิงสร้างสรรค์ มี
บทบาทเป็นผู้สนับสนุนและอาสาสมัคร ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ
และจับกุมผู้กระท าผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองได้ตามปกติ ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ด้วยการประสานงานกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาด าเนินการช่วยเหลือ 
 หลักการข้อที่ 5  
 จรรยาบรรณ นิติธรรม ความรับผิดชอบ และความไว้วางใจ(Ethics,Legality, Responsibility, 
and Trust) การต ารวจชุมชน ถือเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างต ารวจกับประชาชน เพ่ือเสริมสร้าง
สัมพันธภาพในรูปแบบใหม่ บนพ้ืนฐานแห่งความเชื่อถือและความไว้วางใจที่แต่ละฝ่ายมีต่อกัน ซึ่งตาม
รูปแบบสัมพันธภาพใหม่นี้ ต ารวจมีบทบาทเป็น “ตัวเร่ง” (Catalyst) คอยกระตุ้น เร่งเร้า เชิญชวนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตในชุมชนของ
ตนเองโดยรวมมากขึ้น การที่ประชาชนเพ่ิมบทบาทในการแก้ไขปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยตนเองมาก
ขึ้น ย่อมเปิดโอกาสให้ต ารวจมีเวลาท างานร่วมกับชุมชนในการวางแนวทางแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 หลักการข้อที่ 6  
 ขยายขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของต ารวจให้กว้างขวางขึ้น (Expanding the 
Police Mandate) การต ารวจชุมชนเพ่ิมบทบาทในการปฏิบัติงานเชิงรุก ควบคู่ไปการการปฏิบัติ
ภารกิจปกติแบบดั้งเดิมในเชิงตั้งรับ เพ่ือให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ 
กล่าวคือ ต ารวจมีฐานะเป็นหน่วยงานควบคุมกติกาสังคมเพียงหน่วยงานเดียวที่เปิดท างานทุกวัน
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ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด จึงต้องรักษาขีดความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน 
วิกฤติการณ์ และเหตุร้ายต่าง ๆ รวมทั้งอาชญากรรม ความรุนแรงทุกประเภทได้อย่าทันท่วงทีนั้นไว้ให้
ได้มาตรฐานอยู่เสมอ ซึ่งต ารวจยังคงต้องด าเนินมาตรการในเชิงตั้งรับอยู่ตลอดไป การต ารวจชุมชน
เพ่ิมบทบาทอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของต ารวจให้กว้างขวางขึ้น เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
ทันทีทันใดและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยมุ่งมั่นปรารถนาที่จะท าให้ชุมชนมีความมั่นคงปลอดภัย  
ความสงบสุข และมีบรรยากาศที่น่าอยู่อาศัยมากขึ้นในอนาคตให้จงได้ 
 หลักการข้อที่ 7  
 ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (Helping Those with Special Needs) การ
ต ารวจชุมชนเน้นการส ารวจแนวทางใหม่ ไ ในการให้ความคุ้มครอง ช่วยเหลือ และสนับสนุน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษที่มีความอ่อนแอ อาทิ เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ชนกลุ่มน้อย คนยากจน คน
พิการ และคนจรจัด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรมและงานต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมและขยายผลการปฏิบัติให้กว้างขวางขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเข้าถึงประชาชนทุก
หมู่เหล่าอย่างเสมอภาคกัน  
 หลักการข้อที่ 8 
 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Grass-Roots 
Creativity and Support) การต ารวจชุมชน สิ่งเสริมและสนับสนุนการน าวิทยากรและเทคโนโลยี
ก้าวหน้ามาใช้ในกิจการต ารวจอย่างเหมาะสม แต่ยังคงมีความเชื่ออยู่เสมอว่า ไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าการ
ร่วมมือร่วมใจกันท างานเป็นทีม ซึ่งจะน าไปสู่ผลส าเร็จของงาน โดยผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจต่อ
เจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในแนวหน้า บนท้องถนน ซึ่งต้องสัมผัสใกล้ชิดกับปัจจัยความ
เดือดร้อนของประชาชนมากที่สุด ด้วยความเชื่อมั่นในการใช้ดุลยพินิจ วิจารณญาณ ไหวพริบปฏิภาณ 
และประสบการณ์ประกอบกัน ในการสร้างสรรค์หนทางใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 
 หลักการข้อที่ 9  
 การเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานต ารวจ (Internal Change) การต ารวจชุมชนจะต้อง
ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องประสานสัมพันธ์กับทุกฝ่ายภายในหน่วยงานต ารวจอย่างเต็ม
รูปแบบ โดยก าหนดหน้าที่การงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนให้เป็นผู้รอบรู้งานทั่วไป (Generalist) มี
หน้าที่คอยเชื่อมโยงและประสานงานระหว่างต ารวจกับประชาชนผู้ใช้บริการ โดยให้การสนับสนุน
เกี่ยวกับข้อมูลและผลวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชนให้กับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่น ๆ ภายในหน่วยต ารวจ และแสวงหาความร่วมมือและแรงสนับสนุนจากชุมชนในการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต ารวจโดยรวม เมื่อได้รับการยอมรับปรัชญาการต ารวจ
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ชุมชนไว้เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวของหน่วยงานแล้ว เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกคนควรยึดถือปฏิบัติตาม
แนวทางใหม่นี้ ซึ่งอาจใช้เวลานานประมาณ 15 ปี  
 หลักการข้อที่ 10 
 การวางรากฐานเพ่ืออนาคต (Building for the Future) การต ารวจชุมชนสัมพันธ์ 
ก าหนดแนวทางให้บริการประชาชนโดยกระจายลงสู่ระดับชุมชน (Decentralized) และสัมผัสกับ
ประชาชนเป็นรายบุคคล (Personalized) โดยยอมรับว่าตราบใดที่ต ารวจยังคงเหินห่างกับชุมชน ย่อม
ไม่อาจที่จะเข้าไปจัดระเบียบในชุมชนนั้น ๆ ให้เรียบร้อยได้ส าเร็จ ซึ่งจะต้องปรับทัศนคติให้ประชาชน
เข้าใจเสียใหม่ว่า “ต ารวจคือแหล่งที่พึงพิง ซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการและขอรับความช่วยเหลือ
ต่าง ๆ ได้ในยามทุกร้อน” เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนการต ารวจชุมชนจึงมิใช่ยุทธวิธี
ต ารวจที่จะน ามาใช้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วละทิ้งความคิดแบบไฟไหม้ฟางแต่เป็นทั้งปรัชญาในการ
ท างานแนวทางใหม่และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต ารวจที่ค่อนข้างยืดหยุ่นและสามารถปรับให้
สอดคล้องกับความต้องการและล าดับความเร่งด่วนของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๆ ได้ 
 2.1.5.ทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement)5  
  ภาระหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมก็คือ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเสมอภาค ในส่วนของต ารวจจะเน้นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งจะ
น าไปสู่การควบคุมการกระท าความผิดในสังคมไดตามความมุ่งหมาย  เพ่ือให้การบริหารงานยุติธรรม 
เป็นไปตามความมุ่งหมายของการบังคับใช้กฎหมายในอันที่จะควบคุมการกระท าความผิดที่เกิดขึ้นใน
สังคม น าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ และป้องกันภยันตรายที่เกิดขึ้นแกสมาชิกในสังคม    
  แนวทางการป้องกันอาชญากรรมโดยการบังคับใช้กฎหมาย เกิดขึ้นตามความเชื่อ
ของส านักดั้งเดิม (Classical School) ที่มีความเชื่อว่า อาชญากรรมเกิดขึ้นเนื่องจากมนุษย์มีเจตจ านง
อิสระ (Free Will) ติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด มนุษย์มักจะท าในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับตัวเองมากกว่าโทษที่
ได้รับ หากเห็นว่าการกระท าใดมีโทษมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับมนุษย์ก็จะเลี่ยงไม่กระท าในสิ่งดังกล่าว 
และการที่เกิดอาชญากรรมข้ึนเนื่องจากมนุษย์พิจารณาแล้วว่าการประกอบอาชญากรรมเกิดประโยชน์
มากกว่าโทษที่จะได้รับต่อไป ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายหรือบทลงโทษรวมทั้งบทลงโทษที่ได้รับไม่มี
ความรุนแรงจึงไม่มีความเกรงกลัว ดังนั้นแนวทางการป้องกันอาชญากรรมวิธีนี้ จึงมุ่งเน้นการบังคับใช้
กฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือเป็นการป้องปราบอาชญากรรมท าให้คนในสังคมมีความเกรงกลัว
ตอกฎหมายและบทลงโทษเป็นส าคัญ ท าให้ตัดมูลเหตุจูงใจในการกระท าผิด การบังคับใช้กฎหมาย
ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่เจ้าพนักงานต ารวจ เช่น บังคับใช้กฎหมายอาญา และพ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา 

                                           
 5 เรื่องเดียวกัน, 29. 
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ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีเจ้าพนักงาน ของรัฐ ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเฉพาะ เช่น เจ้าพนักงานฝ่าย
ปกครอง เจ้าพนักงานศุลกากร เจ้าพนักงานสรรพสามิต เจ้าพนักงาน ป.ป.ง. เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เป็นต้น 
  ส าหรับการบังคับใช้กฎหมายในหน้าที่ของต ารวจที่มีประสิทธิภาพควรประกอบด้วยแนวทาง 
ดังนี้ 
  - ความแน่นอน กฎหมายที่ใช้บังคับคนในสังคมจะต้องมีบทลงโทษที่มีความแน่นอน 
หากกระท าผิดในลักษณะคดีประเภทเดียวกันจะต้องได้รับการลงโทษอย่างแน่นอน 
  - ความเสมอภาค กฎหมายที่ใช้บังคับจะต้องใช้บังคับกับทุกคนในสังคมอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติระหว่างคนรวยกับคนจน หรือคนท่ีมีอ านาจกับคนที่ด้อยโอกาสทางสังคม 
  - ความรวดเร็ว กฎหมายที่ใช้บังคับจะต้องมีบทลงโทษคนกระท าผิดที่มีความรวดเร็ว 
เพ่ือเป็นการป้องปรามและข่มขวัญยับยั้งคนในสังคมที่คิดจะกระท าความผิด ให้เกิดความเกรงกลัวไม่
ต้องการประกอบอาชญากรรม 
  - บทลงโทษที่เหมาะสม กฎหมายที่ใช้บังคับในการลงโทษผู้กระท าผิดจะต้องมี
บทลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดไม่น้อยเกินไป เพราะจะท าให้คนในสังคมที่คิดจะกระท าผิดไม่เกิด
ความเกรงกลัวต่อโทษ ในขณะเดียวกันโทษที่ได้รับจะต้องไม่มีความรุนแรงมากเกินไป เพราะอาจท า
ให้ผู้กระท าความผิดบางรายอาจต้องการเสี่ยงในการกระท าผิด เพราะอาจได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่าจาก
การประกอบอาชญากรรม นอกจากนี้ บทลงโทษผู้กระท าผิดที่มีความรุนแรงมากเกินไป อาจเป็น
ช่องทางในการกลั่นแกล้งบุคคลผู้บริสุทธิ์ให้ต้องตกเป็นอาชญากรท้ังที่ไม่ได้ท าผิด  
  ส าหรับการป้องกันอาชญากรรมด้วยวิธีการบังคับใช้กฎหมาย  จะเห็นได้ใน
กระบวนการยุติธรรมที่มีลักษณะเน้นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (Crime Control) หาก
ประเทศใดที่น าแนวทางการป้องกันอาชญากรรมวิธีนี้มาใช้ จะมีการก าหนดบทลงโทษทางกฎหมายต่อ
ผู้กระท าผิดที่มีความรุนแรง ข้อดีของการป้องกันอาชญากรรมด้วยการบังคับใช้กฎหมาย คือ เห็น
ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วในการป้องกันอาชญากรรม แต่ก็มีข้อเสีย คือ เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ 
อาจไม่ใช่เป็นการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ 
  จากการศึกษาของ Wilson and McLaren เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมของ
ต ารวจตามทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย พบว่า การปรากฏตัวของต ารวจย่อมมีผลในการยับยั้งผู้มีแนวโน้ม
ที่จะประกอบอาชญากรรม เพราะความเกรงกลัวการจับกุม ฉะนั้นต ารวจสายตรวจจะต้องยึดหลักการ
แสดงตัวให้เห็นในที่สาธารณะ ในลักษณะให้ประชาชนเห็นต ารวจอยู่เสมอ เป็นการคุ้มครองมิให้
ประชาชนที่ประกอบอาชีพสุจริตได้รับความเดือดร้อนจากการก่ออาชญากรรม และป้องกันมิให้มีการ
ล่วงละเมิดสิทธิของประชาชนตาม “กฎหมาย” ทั้งยังท าให้ประชาชนที่ใช้ชีวิตประจ าวันตามปกติ มี
ความรู้สึกปลอดภัยขึ้น ไม่หวาดกลัวอาชญากรรม การแสดงตัวของต ารวจนี้อาจจะท าให้มีการกระท า
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ผิดน้อยลงหรือปราศจากการกระท าผิด เพราะเชื่อว่าเมื่อคนร้ายหรือคนที่คิดจะกระท าความผิดเห็น
ต ารวจแล้ว ย่อมจะเกิดความเกรงกลัวเลิกกระท าผิด เนื่องจากกลัวว่าจะถูกขัดขวางและจับกุม การ
แสดงตัวของต ารวจสายตรวจควรจะเลือกสถานที่และเวลาที่เหมาะสม โดยอาศัยข้อมูลสถิติ
อาชญากรรมแต่ละช่วง เช่น สถานที่ใดเกิดอาชญากรรมบ่อย ในช่วงเวลาใด การแสดงตัวของต ารวจ
สายตรวจก็ต้องถี่ข้ึน เป็นต้น บางครั้งก าลังต ารวจน้อยเกินไป ต ารวจสายตรวจจ าเป็นต้องใช้รถต ารวจ
สายตรวจช่วย โดยน าไปจอดทิ้งไว้ตามย่านชุมชน ก็ถือว่าเป็นเทคนิคการแสดงตัวอย่างหนึ่ง อนึ่งงาน
ตรวจท้องที่ของต ารวจมีลักษณะเป็นได้ท้ังงานประจ าและงานเฉพาะกิจ ในลักษณะงานประจ า ต ารวจ
สายตรวจมักได้รับการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการป้องกันอาชญากรรม และระงับเหตุร้ายภายใน
ระยะเวลาแต่ละผลัดที่ปฏิบัติหน้าที่ ส่วนในลักษณะงานเฉพาะกิจนั้น ต ารวจสายตรวจในทุกเขตพ้ืนที่
คือก าลังหลักที่พรอมจะรวมตัวในทันทีที่ได้ รับค าสั่งจากศูนย์บัญชาการเพ่ือปฏิบัติงานเฉพาะกิจที่
เร่งด่วน 
  การตรวจท้องที่และงานสายตรวจ ถือเป็นกระดูกสันหลังของงานต ารวจ เพราะไม่
เพียงแต่จะเป็นรูปแบบในการจัดเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจรักษาความสงบ
เรียบร้อย ระงับเหตุร้าย และบริหารให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในท้องที่ การจัดสายตรวจยังเป็น
ยุทธวิธีต ารวจที่น ามาใช้ในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม และเสริมสร้างความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัย อบอุ่นใจแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจมีหน้าที่ทั้งในการตรวจตราป้องกันเพ่ือลด
ช่องโอกาสในการกระท าผิด ดูแลความสงบเรียบร้อยในโอกาสพิเศษ ระงับเหตุร้ายและให้บริการความ
ช่วยเหลือประชาชนตามความจ าเป็นจับกุมผู้กระท าผิดซึ่งหน้าหรือเมื่อมีหมายจับ สืบสวนเกี่ยวกับการ
กระท าผิดอาญา รักษาพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ ตลอดจนพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนหรือผูเคยตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรม 
 2.1.6.ทฤษฎีการตรวจท้องท่ี6  
  มีหลักทฤษฎีอยู่ 2 ทฤษฎี คือ 
  1. ทฤษฎีการตรวจแบบให้เป็นจุดสนใจ (Attract Attention) การตรวจตามทฤษฎีนี้
เป็นการตรวจแบบใช้การโชว์หรือแสดงความพร้อม ตลอดจนประสิทธิภาพให้เป็นที่ประจักษ์ต่อ
ประชาชน 
  2. ทฤษฎีการตรวจแบบปกปิดอ าพราง (Opposite Theory base) เป็นการตรวจ
แบบลับด้วยวิธีการปกปิดอ าพรางตัวของต ารวจสายตรวจ ท าให้สามารถหาข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรม 
หรือเข้าถึงตัวอาชญากรได้โดยไม่ให้เป้าหมายไหวตัว                     

                                           
 6 เรื่องเดียวกัน, 40. 
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 2.1.7 ทฤษฎีหน้าต่างแตก หรือ ทฤษฎีกระจกแตก (Broken Windows Theory)7   
  ทฤษฏีนี้มีรากฐานมาจากการทดลองของศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา Dr. Philip 
Zimbardo ในขณะที่เขาสอนอยู่ที่ Yale และ New York University ในปี 1969 เขาได้ทดลองเอา
รถ Oldsmobile คันหนึ่งจอดทิ้งไว้บนถนนที่ตรงข้าม Bronx Campus ของ New York University 
และอีกคันจอดทิ้งไว้บนถนนในเมือง Palo Alto, California ใกล้กับมหาวิทยาลัย Stanford โดยเขต 
Bronx ก็เป็นอันรู้ๆกันเรื่องสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดี และเขต Palo Alto ก็เป็นอันรู้ๆกันถึง
สภาพแวดล้อมที่ดี เนี้ยบ ผู้ดี อ ามาตย์ ภายใน 3 วัน รถที่จอดทิ้งไว้ที่ Bronx ถูกงัดแงะเปิดเปิง
เรียบร้อย ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามาจากการงัดแงะท าลายรวม 23 ครั้งด้วยกัน ส่วนรถที่ Palo Alto กลับอยู่
ในสภาพเรียบร้อยเป็นเวลากว่าสัปดาห์ก่อนที่อาจารย์ซิมบาร์โด้และศิษย์อีกสองคนจะลองทุบรถคันนี้
ดูแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาก็พบว่า พอรอยบุบสลายเกิดขึ้นกับรถคันนี้แล้วในที่สุด รถคันนี้ก็จะมี
สภาพเดียวกับรถใน Bronx เช่นกัน  
  หลักการของทฤษฎี อาจอธิบายได้จากสถานการณ์ตัวอย่างดังต่อไปนี้ กล่าวคือ เมื่อ
ต ารวจผู้ปฏิบัติพบเห็นอาคารที่กระจกหน้าต่าง ประตู  ฝาบ้าน  รั้ว ฯลฯ  ต้องแตกหรือเสียหายจาก
การขว้าง/ปา ทุบตี พ่นสีสเปรย์ใส่ ฯลฯ  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หากอาคารนั้นมีผู้อาศัยอยู่ต ารวจควร
สอบถามถึงสาเหตุความเป็นมา ถ้ารู้ตัวผู้กระท าผิดก็ต้องจัดการตามขั้นตอนของกฎหมาย หากไม่รู้ตัว
ผู้กระท าผิดก็ควรแนะน าให้ท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติ แต่ถ้ากรณีอาคารที่เสียหายเป็นอาคาร
ไร้ผู้อยู่อาศัยก็ควรติดต่อเจ้าของหรือผู้เกี่ยวข้องให้มาจัดการแก้ไข  ทั้งนี้ด้วยเจตนาที่ไม่ต้องการปล่อย
ให้สิ่งเสียหายเบื้องต้นนั้น เป็นเหตุเชิญชวนให้มีการกระท าผิดซ้ า (เช่น บุกรุกเข้าไปก่ออาชญากรรมใน
อาคาร) การปฏิบัติลักษณะนี้อยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริงที่ว่า ถ้าปล่อยให้มีการละเมิดกฎหมายโดยไม่
จัดการก็ต้องละเมิดเพ่ิมครั้งขึ้นเรื่อย ๆ (เพราะเห็นว่าไม่เป็นไร) แม้คนที่ไม่เคยคิดจะละเมิดมาก่อนก็
เกิดความรู้สึกคล้อยตาม-พลอยท าการละเมิดบ้าง โดยมักคิดให้เหตุผลผิดๆแก่ตนเองว่า การกระท าผิด
อย่างนั้นเป็นความท้าทาย  ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อท าการละเมิดเรื่องเล็ก ๆ แล้วไม่เป็นไร  ต่อไปก็จะหันไป
ท าการละเมิดเรื่องใหญ่ๆ ที่ให้ผลเป็นความเสียหายมากกว่า นอกจากนี้ ความเสียหายและความเสื่อม
โทรมที่เกิดจากฝีมือของนักท าลายที่ไร้เหตุผล  ยังมีส่วนท าให้ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎระเบียบและ
กฎหมายในสังคมเสื่อมถอยลงอีกด้วย เหตุผลส าคัญอีกประการหนึ่งคือเมื่อปล่อยให้ความเสียหายเพ่ิม
มากขึ้นกระทั่งมีสภาพเป็นแหล่งเสื่อมโทรม  สุจริตชนคนดีก็มักหลีกเลี่ยงที่จะเข้าใกล้ /เกี่ยวข้องกับ
พ้ืนที่นั้นๆ ในที่สุดพื้นท่ีดังกล่าวก็ถูกยึดครองโดยกลุ่มมิจฉาชีพหรือกลุ่มคนผู้ชอบท าตัวถ่วงสังคม เหตุ
นี้ หลักปฏิบัติส าคัญอีกประการหนึ่งของทฤษฎีจึงก าหนดการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ด้วยการ

                                           
 7 เรื่องเดียวกัน, 261. 
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พยายามเปิดโอกาสให้ประชาชนคนดีเข้าครอบครองพ้ืนที่ให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันการยึดครอง
ของคนทุจริตไปในตัวด้วย           
 
2.2 กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 
 2.2.1 พ.ร.บ.ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547   
  มาตรา 7 ก าหนดให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม
ในกิจการต ารวจ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อย 
การรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสม และความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้ 
การด าเนินการต้องมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการที่ ก.ต.ช.ก าหนด 
 2.2.2 ประมวลกฎหมายอาญา ประเภทของความผิดที่กฎหมายอาญาก าหนดไว้ในเรื่อง
ส าคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น ดังต่อไปนี้ 
  1. การท าร้ายร่างกาย-ชีวิต-ความผิดต่อเสรีภาพ  พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของ
วัยรุ่นในยุคปัจจุบันดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นไปแล้ว การยกพวกตีกัน การดักท าร้าย
นักเรียนจากโรงเรียนคู่อริ ทั้งการใช้มือเปล่า การใช้ไม้เป็นอาวุธจนกระท้ังปืนหรือระเบิดขวดเข้าห้ าหั่น
ฝ่ายตรงข้าม เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่บั่นทอนอนาคตของวัยรุ่นไทยให้ต้องไปใช้ชีวิตในสถานพินิจฯ 
แทนที่จะได้เอาเวลามาศึกษาเล่าเรียนเพ่ือจะได้สามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือการได้งานดีๆ 
ท าในอนาคต 
  2. การท าร้ายร่างกาย กฎหมายอาญาได้ก าหนดให้ผู้ที่ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนต้องรับ
โทษตามที่กฎหมายก าหนด หากการท าร้ายร่างกายนั้นไม่ถึงกับท าให้เกิดอันตรายแก่กายมากนัก    
เช่น ถูกเล็บข่วนจมูกเป็นแผลยาว 1 ซม. ผู้ที่กระท าต้องรับโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
1,000 บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ แต่ถ้าผลจากการถูกท าร้ายรุนแรงขึ้นขั้นริมฝีปากแตก ฟันหัก ฟันโยก 
ในกรณีนี้ผู้กระท าจะต้องถูกระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้ งจ าทั้ง
ปรับ แต่หากผลจากการท าร้ายร่างกายนั้นท าให้ผู้ถูกท าร้ายได้รับอันตรายอย่างสาหัส เช่น ตาบอด หู
หนวก หน้าเสียโฉม เสียแขน นิ้วหรืออวัยวะใดๆ หรือป่วยเจ็บจากการถูกท าร้ายเกินกว่า 20 วัน ผู้ที่
ท าร้ายร่างกายจะต้องถูกโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี 
  3. การชุลมุนต่อสู้ (การยกพวกตีกัน) การชุลมุนต่อสู้หรือการยกพวกตีกันนั้น หมายถึง 
การต่อสู้กันตั้งแต่สามคนขึ้นไปและการต่อสู้นั้นท าให้ผู้ต่อสู้คนใดคนหนึ่งถูกท าร้ายจนเป็นอันตราย
สาหัส ผู้ที่เข้าร่วมต่อสู้ทุกคนจะมีความผิดแม้ว่าตนเองจะไม่ได้ท าร้ายคนที่ได้รับอันตรายสาหัสเลย 
โดยจะต้องถูกระวางโทษไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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  4. การฆ่าคนตาย  การท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนและการชุลมุนหรือต่อสู้หรือการยกพวกตี
กันในหลายครั้งเป็นเหตุให้ผู้ที่ถูกท าร้ายถึงแก่ความตาย ซึ่งอาจจะไม่ได้เสียชีวิตในทันทีทันใดนั้น แต่
ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือที่บ้าน สิ่งเหล่านี้ไม่ท าให้ผู้ที่ท าร้ายผู้อ่ืนหรือผู้ร่วมชุลมุนต่อสู้พ้นจาก
ความผิดต้องรับโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิตหรือจ าคุกตั้งแต่ 15 ปีถึง 20 ปี แต่ถ้าการฆ่าคน
ตายโดยได้ไตร่ตรองไว้ก่อนผู้กระท าจะต้องถูกระวางโทษประหารชีวิต 
  5. ความผิดต่อเสรีภาพ  เป็นการกระท าความผิดโดยการข่มขู่หรือใช้ก าลังท าร้ายจน
ผู้ถูกข่มขู่นั้นยอมตามที่ผู้ข่มขู่ต้องการ เช่น กรณีที่นักเรียนโรงเรียนคู่อริบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมถอด
เข็มขัดหรือเสื้อของสถาบัน หรือการรับน้องที่รุ่นพ่ีบังคับให้น้องต้องกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่รุ่น
น้องไม่ยอมแต่ต้องท าตามเพราะกลัวจะถูกท าร้าย เป็นต้น ส าหรับผู้ที่กระท าผิดต่อเสรีภาพนี้จะต้อง
ถูกระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่ถ้าผู้กระท าผิดได้
กระท าโดยมีอาวุธหรือร่วมกันท าผิดตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปจะต้องถูกระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  6. หมิ่นประมาทและดูหมิ่น  การทะเลาะเบาแว้งของวัยรุ่นเป็นเรื่องที่พบเห็นกัน
ทั่วไป บ้างก็มีการด่าทออาจด้วยค าหยาบคาย บ้างก็ร้ายป้ายสีกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุให้เกิดการ
กระทบกระท่ังที่รุนแรง อันอาจน าไปสู่การท าร้ายร่างกายกันในที่สุด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าว
ขึ้น กฎหมายจึงก าหนดความผิดในเรื่องนี้ไว้ ดังนี้ 
  7. หมิ่นประมาท หรือการใส่ความบุคคลอ่ืนให้ได้รับความเสียหายเป็นเหตุให้ ผู้ที่ถูก
ใส่ความนั้นเสียชื่อเสียง ถูกผู้อ่ืนเกลียดชัง เช่น น.ส. ย ไม่ชอบ น.ส. ค จึงไปใส่ความว่า น.ส. ค กอด
จูบได้เสียกับผู้ชายให้ น.ส. ช ฟัง หรือการที่ น.ส. ย พูดถึง น.ส. ค ให้ น.ส. ช ฟังว่า น.ส. ค เป็นอี
กะหรี่เถื่อนไม่มีเงินก็ให้เอา เป็นต้น ผู้กระท าความผิดฐานนี้จะต้องถูกระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  8. ดูหมิ่นซึ่งหน้า การดูหมิ่นซึ่งหน้า คือ การพูดจาดูถูกเหยียดหยามท าให้อับอาย
ขายหน้าอาจเป็นค าด่าด้วยถ้อยค าหยาบคาย หรือการแสดงออกด้วยกิริยาท่าทาง เช่น การให้ของลับ 
เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่า การหมิ่นประมาทแตกต่างจากการดูหมิ่นซึ่งหน้า โดยการหมิ่นประมาท
นั้นผู้กระท าจะกระท าลับหลังผู้เสียหายในขณะที่การดูหมิ่นซึ่งหน้าผู้กระท าได้ท าต่อหน้าผู้เสียหาย ผู้ที่
กระท าความผิดโดยดูหมิ่นซึ่งหน้าจะต้องถูกระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 พัน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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2.3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา 
 
 โดยที่ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษาก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและสังคม แต่เนื่องจาก
มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ ท าให้เกิดอุปสรรคใน
การด าเนินการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา จึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและจัดระเบียบในสังคม 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่ง ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด 7 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มี
อ านาจกักตัวนักเรียนและนักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน หรือเตรียมการเพ่ือก่อ
เหตุดังกล่าวเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 6 ชั่วโมง เพ่ือน าส่งเจ้าพนักงานต ารวจ ผู้บริหารโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา บิดามารดา หรือผู้ปกครอง แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 2 บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน และยับยั้ง
พฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาที่อยู่ในความปกครองดูแลของตน 
รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 
ตลอดจนต้องไม่สนับสนุนหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาใน
ปกครองรวมกลุ่มเพ่ือก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน หรือเตรียมการเพ่ือก่อเหตุดังกล่าว 
และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับเรื่องดังกล่าวติดตามและสอดส่องให้มีการด าเนินการ
อย่างเคร่งครัด 
 ในกรณีที่พบเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษารวมกลุ่มเพ่ือกระท าการตาม
วรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียน
นักศึกษา แล้วแต่กรณี และให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะแจ้ง
ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเข้ามารับทราบการกระท าของเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและ
นักศึกษาดังกล่าว เพ่ือให้ค าแนะน า ตักเตือน ท าทัณฑ์บน หรือวางข้อก าหนดเพ่ือป้องกันมิให้กระท า
ความผิดอีก หรืออาจให้วางประกันไว้เป็นจ านวนเงินตามสมควรแก่ฐานานุรูป แต่จะเรียกเงินประกัน
ไว้ได้ไม่เกินระยะเวลา 2 ปี หากเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาได้กระท าความผิด
ดังกล่าวซ้ าอีก ให้ริบเงินประกันเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 
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 ข้อ 3 ผู้ใดกระท าการอันเป็นการยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุน ให้นักเรียนหรือ
นักศึกษาฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 หากการกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้นักเรียนหรือนักศึกษาไปก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
หรือท าร้ายร่างกายผู้อื่น ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ และหากเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเพราะการทะเลาะวิวาทหรือท าร้ายร่างกายนั้น ผู้นั้นต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ข้อ 4 ให้โรงเรียนและสถานศึกษามีหน้าที่จัดให้มีกิจกรรมในการแนะแนวเพ่ือตอบสนอง
ต่อการแก้ไขปัญหานักเรียนและนักศึกษาทะเลาะวิวาท โดยร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งกวดขันและเร่งรัดจัดท ามาตรการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน
และนักศึกษาให้เป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นการลดปัญหาสังคมโดยเร่งด่วน 
 ข้อ 5 ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป         
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บทที่ 3 
ทางเลือกและข้อเสนอแนะทางนโยบาย 

 
3.1.ปัญหาและอุปสรรค 
 
 ปัจจุบันนี้ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี มีปัญหาการทะเลาะ
วิวาทท าร้ายกัน ระหว่างนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทองปทุมธานี นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ปทุมธานี และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี เพ่ิมมากขึ้น แม้สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี
โดยผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีได้ตระหนักเล็งเห็นสภาพของปัญหานักศึกษาวิวาทและ
สั่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น ด้วยการให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสายงานป้องกันปราบปราม (สาย
ตรวจ) สมทบก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน และฝ่ายจราจร ให้อยู่ประจ าจุดพ้ืนที่จุดเสี่ยงซึ่งมัก
เกิดเหตุวิวาทของนักศึกษาอยู่บ่อยครั้งตามช่วงเวลาที่นักศึกษาต้องเดินทางไป -กลับสถานศึกษา โดย
ให้เน้นการปรากฏตัวของต ารวจ ยึดหลักการแสดงตัวให้เห็นในที่สาธารณะ ในลักษณะให้ประชาชน
เห็นต ารวจอยู่เสมอ โดยเชื่อว่าการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจดังกล่าวส่งผลในการยับยั้งมิให้
นักศึกษาตัดสินใจที่จะก่อเหตุ  ซึ่งในการแก้ไขจัดการกับปัญหาตามวิธีการดังกล่าวนั้น ผลที่ได้รับก็อาจ
เป็นการป้องปรามมิให้นักศึกษากล้าที่จะก่อเหตุวิวาทกันในพ้ืนที่จุดเสี่ยงซึ่งเดิมเคยวิวาทกันบ่อยครั้ง
เท่านั้น  แม้นักศึกษาทราบดีว่าบริเวณพ้ืนที่จุดที่เคยวิวาทดังกล่าว เช่นท่ารถโดยสาร ท่าเรือข้ามแม่น้ า 
ฯลฯ จะมีนักศึกษาต่างสถาบันอยู่เป็นจ านวนมากก็ตาม ประกอบกับการมีเจ้าหน้าที่ต ารวจอยู่ประจ า
จุดพ้ืนที่จุดเสี่ยงดังกล่าว เน้นการกวดขันจับกุมอาวุธที่นักศึกษาพกพาติดตัวมาเพ่ือก่อเหตุ หรือคอย
เฝ้าระวังเหตุเพ่ือยับยั้งการก่อเหตุของนักศึกษาและป้องปรามมิให้นักศึกษากล้าที่จะกระท าความผิด 
ทุกวันนี้นักศึกษาจึงมิได้ตัดสินใจเลือกพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือก่อเหตุวิวาทเหมือนเช่นแต่ก่อน แต่กลับใช้
วิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์ติดตามนักศึกษาสถาบันคู่อริไปเพ่ือหาสถานที่อันเหมาะสมแล้วก่อเหตุท า
ร้ายนักศึกษาคู่อรินั้น โดยนักศึกษาผู้ก่อเหตุอาจคาดหมายได้ว่าก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจส่วนใหญ่นั้นอยู่
ประจ าจุดพื้นที่จุดเสี่ยงดังกล่าวแล้ว เป็นผลให้เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ขับขี่รถออกตรวจตราในพ้ืนที่อ่ืนอาจ
ลดน้อยลง นักศึกษาจึงกล้าตัดสินใจที่จะก่อเหตุวิวาทท าร้ายนักศึกษาสถาบันคู่อริมากยิ่งขึ้น 
 สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีอ่ืนเพ่ือแก้ไขปัญหานักศึกษาต่าง
สถาบันก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันภายในพ้ืนที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการแก้ไข
ปัญหาได้ในระยะยาวยิ่งกว่าการจัดก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจเฝ้าระวังเหตุนักศึกษาวิวาทในพ้ืนที่จุดเสี่ยง
อันอาจเกิดเหตุวิวาทอยู่บ่อยครั้งเหมือนเช่นในปัจจุบัน  
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3.2.ทางเลือกและข้อเสนอทางนโยบาย 
 
 3.2.1 ให้สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี จัดตั้งกองอ านวยการร่วมป้องกันเหตุทะเลาะ
วิวาทของนักศึกษา เพ่ือเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  เบาะแสของนักศึกษาผู้เตรียมจะก่อเหตุ หรือ
ข้อมูลอื่นอันมีประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุนักศึกษาวิวาท 
 การจัดตั้งกองอ านวยการร่วมป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษา ภายในบริเวณ
สถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทองปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี และวิทยาลัยเทคโนโลยี
ปทุมธานี โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าอยู่กองอ านวยการตลอดเวลานั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กอง
อ านวยการร่วมป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เบาะแสของ
นักศึกษาผู้เตรียมจะก่อเหตุ หรือข้อมูลอ่ืนอันมีประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุนักศึกษาวิวาท เพ่ือสถานี
ต ารวจจักได้น าข้อมูลที่ได้รับจากกองอ านวยการดังกล่าวมาด าเนินการก าหนดแผนแก้ไข ป้องกัน และ
ระงับเหตุได้อย่างทันเหตุการณ์ ทั้งเพ่ือเป็นประโยชน์ที่จะใช้เป็นช่องทางในการให้ผู้ปกครองหรือ
ประชาชนพลเมืองดีได้แจ้งข่าวนักศึกษาอันมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขาดเรียน หรือไม่ร่วมกิจกรรม
ของสถานศึกษา อีกด้วย 
 ส าหรับในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีนั้น มีวิทยาลัย
เทคโนโลยีแหลมทองปทุมธานี ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีอาจจัด
เจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัดจ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ประสานงานอยู่ประจ ากอง
อ านวยการร่วมป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทภายในบริเวณวิทยาลัย เพ่ือจักได้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าที่
ประสานงานกับวิทยาลัย รับเรื่องราวร้องทุกข์ และเก็บรวบรวมเบาะแสของนักศึกษาผู้เตรียมจะก่อ
เหตุ โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ประสานงาน สถานศึกษา ผู้ปกครอง 
และนักศึกษา เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาได้ทันต่อเหตุการณ์ เช่น สาย
ด่วน ข้อความทางโทรศัพท์หรือโปรแกรมส่งข้อความอ่ืนทางอินเตอร์เน็ท เว็บไซด์ ฯลฯ เพ่ือแจ้งข่าว
กรณีที่เกิดเหตุหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา ให้รายงานเข้ามายังกอง
อ านวยการร่วมป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท เพ่ือเจ้าหน้าที่ต ารวจจักได้ประสานงานกับสถานีต ารวจให้
ด าเนินการก าหนดแผนแก้ไข ป้องกัน และระงับเหตุได้อย่างทันเหตุการณ์  ส าหรับวิทยาลัยเทคนิค
ปทุมธานีและวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรสวน
พริกไทย และเป็นสถาบันการศึกษาที่มักมีนักศึกษาวิวาทกันกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลม
ทองปทุมธานีอยู่บ่อยครั้งนั้น ให้สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีประสานงานกับสถานีต ารวจภูธรสวน
พริกไทย จัดตั้งกองอ านวยการร่วมป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาภายในสถานศึกษาด้วย
เช่นเดียวกัน เพื่อจักได้ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจประจ ากองอ านวยการนั้นได้ประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล
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ข่าวสาร เบาะแส หรือข้อมูลอ่ืนอันมีประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุนักศึกษาวิวาทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 เจ้าหน้าที่ต ารวจประจ ากองอ านวยการร่วมป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษา 
นอกจากท าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุวิวาทของ
นักศึกษาดังกล่าวแล้ว อาจต้องท าหน้าที่ประสานงานกับสถานศึกษาเพ่ือก าหนดให้ทางเข้า -ออก
สถานศึกษาเป็นจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือตรวจค้นนักศึกษาหาอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายอย่าง
สม่ าเสมอ ในบางโอกาสให้เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ประสานสถาบันการศึกษาเพ่ือจัดให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสุ่ม
ตรวจสอบหรือตรวจค้นสถานศึกษา โดยเน้นการตรวจค้นอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายซึ่งอาจซุกซ่อนอยู่
ภายในสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการก่อเหตุ หรือตรวจสอบบุคคลและรถทุกชนิดที่เข้า-ออกเพ่ือป้องกันมิ
ให้นักศึกษาได้มีโอกาสพกพาอาวุธติดตัวเข้ามาในสถานศึกษาเพ่ือเตรียมก่อเหตุวิวาททั้งในและนอก
สถานศึกษา ทั้งนี้นอกจากจะประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในการป้องกันปัญหานักศึกษาวิวาท
กันข้างต้นแล้ว ยังเป็นผลดีที่ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้าไปด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด หรือการมั่วสุมที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคม อีกด้วย 
 นอกจากนี้กองอ านวยการร่วมป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาซึ่งตั้งขึ้นโดยความ
ร่วมมือของสถาบันการศึกษากับสถานีต ารวจนั้น ยังอาจใช้เป็นสถานที่ซึ่งจัดให้มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างแกนน านักศึกษา และครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการป้องกันเหตุนักศึกษาวิวาท เป็นประจ า
ทุกเดือน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งร่วมปรึกษา ก าหนดแผนวิธีการในการป้องกันเหตุ ด้วย
ความร่วมมือของหัวหน้ากลุ่มหรือตัวแทนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เพ่ือเป็นผู้ประสานงานระหว่าง
อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักศึกษา และเป็นแนวร่วมในการแจ้งเหตุต่อไป 
 3.2.2 ให้สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีประสานงานกับสถานศึกษา เพ่ือจัดเจ้าหน้าที่
ต ารวจชุดมวลชนสัมพันธ์ท ากิจกรรมต ารวจพบนักเรียน  
 การที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีได้ประสานงานกับสถานศึกษาทั้งวิทยาลัยเทคโนโลยี
แหลมทองปทุมธานี  วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  และวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี เพ่ือจัดวันเวลาใน
คาบเรียนของนักศึกษาให้เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีได้เข้า
ไปให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้อกฎหมายอาญาและบทลงโทษแก่นักศึกษาที่กระท าความผิดก่อเหตุ
วิวาท อันได้แก่ ความผิดฐานการท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน  การชุลมุนต่อสู้(การยกพวกตีกัน) การฆ่าผู้อ่ืน 
ความผิดต่อเสรีภาพ (การกระท าความผิดโดยการข่มขู่หรือใช้ก าลังท าร้ายจนผู้ถูกข่มขู่นั้นยอมตามที่ผู้
ข่มขู่ต้องการ) หมิ่นประมาท และดูหมิ่นผู้อ่ืน ให้นักศึกษาได้รู้ว่าการทะเลาะวิวาทต้องถูกลงโทษด้วย
กฎหมายที่เด็ดขาดและมีอัตราโทษตามกฎหมายที่แตกต่างกันตามความรุนแรงของพฤติการณ์ที่เกิด
เหตุ ซึ่งตามหลักการของทฤษฎีป้องกัน (Deterrence Theories) เชื่อว่า “กระบวนการตัดสินใจของ
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บุคคลว่าจะเลือกประกอบอาชญากรรมหรือไม่ โดยค านวณจากโทษที่จะได้รับหากถูกจับกุมกับผลที่
คาดหมายว่าจะได้รับจากการกระท าผิดนั้น หากคิดว่าความทุกข์ที่จะได้รับจากโทษในกรณีถูกจับกุมมี
มากกว่าความสุขที่จะได้จากการกระท าผิด บุคคลก็เลือกที่จะไม่ประกอบอาชญากรรมนั้น ซึ่งความคิด
ของบุคคลได้รับอิทธิพลมาจากประสบการณ์จากการเคยถูกลงโทษหรือจากการติดต่อสัมพันธ์ หรือ
ได้มาจากความรู้ที่ทราบเกี่ยวกับอัตราโทษของกฎหมาย” และตามหลักการของทฤษฎีบังคับใช้
กฎหมาย (Law Enforcement) เชื่อว่า “มนุษย์มักจะท าในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับตัวเองมากกว่าโทษที่
ได้รับ หากเห็นว่าการกระท าใดมีโทษมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับมนุษย์ก็จะเลี่ยงไม่กระท าในสิ่งดังกล่าว 
และการที่เกิดอาชญากรรมข้ึนเนื่องจากมนุษย์พิจารณาแล้วว่าการประกอบอาชญากรรมเกิดประโยชน์
มากกว่าโทษที่จะได้รับต่อไป ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายหรือบทลงโทษ รวมทั้งบทลงโทษที่ได้รับไม่มี
ความรุนแรง จึงไม่มีความเกรงกลัว” ฉะนั้นตามความเชื่อของทฤษฎีป้องกันและทฤษฎีบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าวข้างต้น หากนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและอัตราโทษของ
กฎหมายมากขึ้น จึงน่าเชื่อว่าจะมีผลให้นักศึกษามีความหวาดเกรงกลัวโทษที่อาจจะได้รับตาม
กฎหมายหากตัดสินใจที่จะกระท าความผิด   
 นอกจากเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีจักได้เข้า
ไปให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายแก่นักศึกษาข้างต้นแล้ว สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี
อาจน าหลักทฤษฎีคิดก่อนกระท าผิด (Rational Choice Theory) มาปรับใช้ โดยทฤษฎีคิดก่อน
กระท าผิด เชื่อว่า “แนวทางในการเลือกพฤติกรรมผิดกฎหมายขึ้นอยู่กับการที่บุคคลจะได้รับความพึง
พอใจหรือผลประโยชน์สูงสุด เมื่อบุคคลได้คิดค านวณถึงผลที่จะตามมาหลังจากการประกอบ
อาชญากรรมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่จะได้รับ ความเป็นไปได้ที่จะถูกจับกุม โอกาสในการ
กระท าผิด อัตราโทษที่จะได้รับหากถูกจับกุมตลอดจนถึงหนทางเลือกอ่ืนที่ถูกกฎหมาย รวมทั้งแรง
กระตุ้นหรือมูลเหตุจูงใจในการกระท าผิดของอาชญากรผู้นั้นด้วย ซึ่งหลังจากที่บุคคลได้คิดค านวณถึง
ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรมแล้ว บุคคลจึงจะตัดสินใจว่าจะประกอบ
อาชญากรรมหรือไม่” ฉะนั้นในช่วงกิจกรรมต ารวจพบนักเรียนดังกล่าวนั้น เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดมวลชน
สัมพันธ์อาจอบรมนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม โดยสอดแทรกค าสอนหรือ
ตัวอย่างชี้น าการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่นักศึกษา เน้นสร้างความตระหนักให้นักศึกษาได้รู้จักความเป็น
พลเมืองดี มีความภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าของตัวเอง เคารพสิทธิของตนเองหรือผู้อ่ืน มีความ
อดทนและมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา มีความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงบวกรู้จักแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดมวลชนสัมพันธ์อาจจัดให้รุ่นพ่ีที่
ประสบความส าเร็จในชีวิตทั้งในด้านครอบครัวและหน้าที่การงาน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของ
สังคมมาแนะน าค่านิยมที่ดีท่ีถูกต้องให้แก่รุ่นน้อง หรือเชิญผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุทะเลาะ
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วิวาทของนักศึกษาต่างสถาบัน หรือเชิญผู้ปกครองของนักศึกษาผู้ก่อเหตุหรือนักศึกษาผู้ถูกกระท าจน
ได้รับบาดเจ็บถึงเสียชีวิต ได้มาเล่าถึงประสบการณ์ความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือให้
นักศึกษาได้เกิดความตระหนักเข้าใจถึงสภาพปัญหาและเพ่ือเตือนสติให้นักศึกษาได้คิดค านวณถึง
ผลกระทบที่จะตามมาหลังจากการก่อเหตุวิวาทขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทั้งต่อชีวิตร่างกายหรือ
ทรัพย์สินของตัวนักศึกษาผู้ก่อเหตุเอง นักศึกษาผู้ถูกกระท าผู้ปกครองของนักศึกษา และผู้อ่ืนที่อยู่
ใกล้เคียงที่เกิดเหตุซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาในที่สาธารณะด้วย  
 ส าหรับในช่วงที่นักศึกษาปิดภาคการศึกษา หรือวันหยุดราชการ เจ้าหน้าที่ต ารวจชุด
มวลชนสัมพันธ์อาจประสานงานกับสถาบันศึกษาเพ่ือจัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมสถานีต ารวจ เยี่ยม
ชมทัณฑสถาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้นั้นท าหน้าที่เป็นวิทยากรอธิบาย
ระเบียบขั้นตอนในการด าเนินการทางกฎหมาย นับแต่ขั้นตอนการที่นักศึกษาผู้กระท าความผิดถูก
เจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมในความผิดแต่ละฐานความผิด การน าตัวนักศึกษาผู้กระท าความผิดส่งพนักงาน
สอบสวนเพื่อสอบสวนปากค า ไปจนถึงข้ันตอนการส่งส านวนการสอบสวนยังพนักงานอัยการเพ่ือฟ้อง
ต่อศาล  และสุดท้ายผู้กระท าความผิดถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริงและถูกส่งตัวไป
ควบคุมตัวหรือคุมขังที่ทัณฑสถาน หรือสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาซึ่ งนอกจาก
จะได้มีความรู้ทางด้านกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาทดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาจักได้มี
ความตระหนักรู้ถึงสภาพของปัญหาและผลกระทบอันเกิดข้ึนต่อตนเองและผู้อ่ืนหากนักศึกษาตัดสินใจ
ที่จะก่อเหตุวิวาท ได้สัมผัสเห็นถึงภาพของกระบวนการยุติธรรมอย่างเด่นได้ชัดประกอบความรู้ความ
เข้าใจทางด้านกฎหมายข้างต้น เป็นผลให้นักศึกษาจักได้เห็นสภาพของการตกเป็นผู้ต้องหาว่ากระท า
ความผิด โดยค านวณจากโทษท่ีนักศึกษาจะได้รับหากถูกจับกุมกับผลที่นักศึกษาคาดหมายว่าจะได้รับ
จากการกระท าผิดนั้น ซึ่งหลังจากที่นักศึกษาได้คิดค านวณถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุ
วิวาทขึ้นแล้ว จึงจะตัดสินใจว่าจะเลือกที่จะกระท าความผิดหรือไม่ เชื่อว่านักศึกษาจักเกิดความเกรง
กลัวไม่กล้าที่จะกระท าความผิดอีก  สอดคล้องตามหลักการของทฤษฎีป้องกัน (Deterrence 
Theories)  ทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement)  และทฤษฎีคิดก่อนกระท าผิด (Rational 
Choice Theory) ซ่ึงได้เลือกน ามาปรับใช้ ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 
 การที่เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดมวลชนสัมพันธ์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต ารวจพบนักเรียน
กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทองปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี และวิทยาลัยเทคโนโลยี
ปทุมธานี ดังกล่าวที่กล่าวไปแล้วนั้น นอกจากจะเป็นผลดีที่เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดมวลชนสัมพันธ์จะได้ท า
ให้นักศึกษาแต่ละสถาบันได้ตระหนักรู้เข้าใจถึงสภาพปัญหารวมถึงผลกระทบทั้งต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
หากนักศึกษาตัดสินใจที่จะก่อเหตุวิวาทขึ้นแล้ว ยังเป็นผลท าให้นักศึกษาไว้ใจหรือเชื่อใจที่จะบอกเล่า
เบาะแสของนักศึกษาผู้เตรียมจะก่อเหตุ หรือข้อมูลอ่ืนอันมีประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุนักศึกษา
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วิวาทและเป็นแนวร่วมป้องกันเหตุกับเจ้าหน้าที่ต ารวจด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านต ารวจชุมชน
สัมพันธ์ โดยแนวทางในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ใช้ความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือป้องกันอาชญากรรม หรือใช้แนวทางอ่ืนนอกเหนือจากการบังคับ
ใช้กฎหมาย โดยไม่มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่เป็นการท างานที่ชุมชนร่วมกับ
ต ารวจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามแนวทางท่ีเหมาะสมตามความต้องการของคนในชุมชน 
 3.2.3 ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี
ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่ายปฏิบัติการชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์  ร่วมป้องกันเหตุอาชญากรรมในพ้ืนที่ หรือแจ้งเบาะแสนักศึกษาวิวาท 
 การป้องกันปราบปรามระงับเหตุนักศึกษาต่างสถาบันวิวาทกันของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีจะเกิดประสิทธิภาพมากหรือน้อยเพียงไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการได้รับการ
สนับสนุนร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญใน
การแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาต่างสถาบัน โดยผนึกก าลังให้เกิดความร่วมมืออย่าง
จริงจังในการสร้างความเข้าใจ เจตคติ และค่านิยมที่ถูกต้อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีจะไม่ประสบความส าเร็จเลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน โดย
เฉพาะงานป้องกันและปราบปรามระงับเหตุนักศึกษาต่างสถาบันวิวาทหรือเหตุอาชญากรรมอ่ืนๆด้วย
แล้ว ยิ่งต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมากจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่
ต่าง ๆ ฉะนั้นการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนจึงนับได้ว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
 งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ตามแนวคิดด้านต ารวจชุมชนสัมพันธ์ (Community 
Policing)  จึงเป็นกลยุทธ์ส าคัญของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีในการป้องกันเหตุนักศึกษาวิวาท
หรือเหตุอาชญากรรมอ่ืนที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ นับเป็นยุทธวิธีในเชิงรุกให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
เดินหน้าเข้าหาประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยสอดส่องดูแล เป็นหู
เป็นตา และแจ้งเบาะแสเหตุนักศึกษาวิวาทหรือเหตุอาชญากรรมอ่ืนๆแก่สถานีต ารวจ  โดยปัจจัยที่จะ
ท าให้งานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีประสบผลส าเร็จได้นั้น เจ้าหน้าที่
ต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจถึงสภาพชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ ต้องพยายามสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบว่า
ต ารวจต้องการความร่วมมือจากชุมชนด้วย งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ จึงเปรียบเสมือนกลไกสร้าง
ภูมิคุ้มกันในสังคม มีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน หากได้รับการสนับสนุนให้มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ต ารวจทุกคนจะมีจิตส านึกที่จะปฏิบัติงานภายใต้หลักการต ารวจชุมชนและ
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มวลชนสัมพันธ์ ย่อมรับความทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นความทุกข์ร้อนของต ารวจทุกคน และไม่
ปฏิเสธความรับผิดชอบให้บริการแก่ประชาชนด้วยจิตใจที่เอื้ออาทร  
 สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี จึงควรให้เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดมวลชนสัมพันธ์ได้ด าเนินการ
สร้างเครือข่ายการข่าวอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่าย
ปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพ่ือสร้างหมู่บ้านให้เข้มแข็ง โดยประสิทธิภาพของการท างานของ
เครือข่ายนั้นจะเกิดขึ้นได้จากการมีส่วนร่วมที่ดีของเครือข่ายต่าง ๆ หากประชาชนในพ้ืนที่มีความ
ผูกพันต่อชุมชนสูง ส่งผลต่อศักยภาพในการป้องกันอาชญากรรม ทั้งด้านความคิด จิตใจ และทักษะใน
การท างาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองที่ดี ร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการ
เสริมสร้างให้ประชาชนมีมุมมองใหม่ในการพ่ึงพาตนเอง  ท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจและ
พึงพอใจ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 
สร้างสันติสุขให้แก่สังคมและหมู่บ้าน  
 ในการสร้างเครือข่ายการข่าวอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดมวลชนสัมพันธ์นั้น จึง
ควรเริ่มต้นจากการจัดกิจกรรมในการป้องกันอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้
สืบทอดความเป็นเครือข่าย จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือเวทีระดมความคิดเห็นระหว่างต ารวจ 
บ้าน วัด โรงเรียน ท้องถิ่น และฝ่ายปกครอง เพ่ือเรียนรู้ร่วมกัน โดยการจัดเวทีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยเฉพาะปัญหานักศึกษา
ทะเลาะวิวาทในพ้ืนที่ที่เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายปฏิบัติการ
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพ่ือป้องกันอาชญากรรมกับหมู่บ้านใกล้เคียงกันเพ่ือขยายเครือข่ายให้มี
ความเข้มแข็งขึ้น ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความช านาญ โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดมวลชนสัมพันธ์นั้นท า
หน้าที่ในการก ากับดูแลและติดตามประเมินผลกิจกรรมของเครือข่ายปฏิบัติการชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์เพ่ือป้องกันอาชญากรรมทุกระยะ เพ่ือสนับสนุน และแก้ไขปัญหาในการป้องกันอาชญากรรม
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ มีการทบทวนการปฏิบัติงานของเครือข่ายปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพ่ือ
การป้องกันอาชญากรรม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการประชุมวางแผน แก้ไขปัญหา
ร่วมกันระหว่างประชาชนในหมู่บ้าน ต ารวจ บ้าน วัด โรงเรียน ท้องถิ่น และผ่ายปกครอง โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ส่งผลให้การปฏิบัติกิจกรรมการป้องกันเหตุนักศึกษาวิวาทและเหตุอาชญากรรม
อ่ืน ๆ ประสบผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากการสร้างเครือข่ายการข่าวอาชญากรรมป้องกันเหตุนักศึกษาวิวาท  และเหตุ
อาชญากรรมอ่ืนๆโดยความร่วมมือของประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว สถานีต ารวจภูธรเมือง
ปทุมธานีควรก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดมวลชนสัมพันธ์ได้ประสานงานกับสถานศึกษาทั้งวิทยาลัย
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เทคโนโลยีแหลมทองปทุมธานีวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  และวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี เพ่ือจัดท า
ข้อมูลประวัติของนักศึกษาทุกคนเป็นรายบุคคล โดยจัดพิมพ์ลายนิ้วมือท าประวัตินักศึกษาใหม่ทุกคน
ที่เข้ามาศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษากลุ่มเสี่ยงที่จะกระท าความผิด ต้องมีข้อมูลเชิงลึกพร้อมภาพถ่าย
และประวัติของผู้ปกครอง รวบรวมประวัติของศิษย์เก่า หรือศิษย์ปัจจุบันที่มีประวัติเคยทะเลาะวิวาท
กับนักเรียน นักศึกษาสถาบันอ่ืน บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดกฎหมาย 
เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามความประพฤติ โดยเฉพาะนักศึกษาที่เป็นกลุ่ม
เสี่ยงต่อการกระท าความผิด สาเหตุหนึ่งเกิดจากครอบครัวที่แตกแยกหรือผู้ปกครองปล่อยปละละเลย
ไม่ดูแลเอาใจใส่ท าให้บุตรหลานขาดความอบอุ่น หรือครอบครัวสมบูรณ์แต่ผู้ปกครองตามใจบุตรหลาน
มากเกินไป บิดามารดาหรือผู้ปกครองไม่ติดตามพฤติกรรมหรือดูแลเอาใจใส่ในความประพฤติของบุตร
หลานของตนแต่ผลักภาระให้สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ บิดาหรือผู้ปกครองปกป้องหรือช่วยเหลือ                                                                                                                                                                     
บุตรหลานของตนเมื่อกระท าความผิด ปัจจัยทางด้านครอบครัวจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความผูกผั นทางสังคม 
(Social Bond) ที่เชื่อว่า “ความผูกพันทางสังคมนี้ หากบุคคลมีความสัมพันธ์ทางสังคมน้อยหรือไม่มี
เลย ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง เพราะบุคคลไม่มีสิ่งยึดมั่นยึดเหนี่ยวที่จะไม่
กระท าความผิดเลย” และยังสอดคล้องกับทฤษฎีวัฒนธรรมรอง (Subculture Theory) ได้เน้นถึง 
ความส าคัญของค่านิยมทางสังคม และชีวิต ความเป็นอยู่ของบุคคล ซึ่งชนชั้นในสังคมจะมีค่านิยมและ
ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน โครงสร้างทางสังคมนั้นเป็นรากฐานของพฤติกรรมอาชญากรรม โดยเป็น
ตัวกีดกั้นไม่ให้เยาวชนจากชนชั้นล่างของสังคมได้รับการยอมรับหรือได้สถานภาพทางสังคม เมื่อเป็น
เช่นนี้ พวกเขาจึงตอบโต้ปรากฏการณ์ทางสังคมนี้ โดยไปรวมตัวกันและสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ ซึ่ง
มีลักษณะตรงข้ามกับวัฒนธรรมหลักของสังคมด้วย 
 ฉะนั้นแล้ว เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดมวลชนสัมพันธ์ต้องจัดให้มีระบบการดูแลคัดกรองความ
ประพฤติของนักศึกษา  มีการด าเนินการติดตามตรวจเยี่ยมไปยังบ้านของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงต่อการ
กระท าความผิดดังกล่าวเพ่ือพบผู้ปกครองของนักศึกษา และใช้มาตรการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับ
สถาบันครอบครัว  โดยการจัดอบรมบิดา มารดา ผู้ปกครองของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงให้มีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะสามารถดูแลและส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนได้อย่างเหมาะสมตามวัย เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนนักศึกษา และเยาวชน เน้นให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองติดตามหรือเอาใจใส่
ในการดูแลพฤติกรรมของบุตรหลานของตนมากขึ้นโดยไม่ผลักภาระให้สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
เท่านั้น  ไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือบุตรหลานในทางที่ผิด และประสานขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ของเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ให้ใส่ใจติดตาม
ดูแลความประพฤติอย่างต่อเนื่อง ประสานขอความร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด และร่วมกัน
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ปรึกษาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหา ทั้งปัญหาในส่วนตัวของนักศึกษาผู้นั้นเอง หรือปัญหาภายใน
ครอบครัวอันส่งผลกระทบต่อตัวนักศึกษากลุ่มเสี่ยงดังกล่าวด้วย  
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บทที่ 4 
 ข้อเสนอทางนโยบาย 

 
4.1.สรุปผลการวิจัย 
 
 ปัญหาการทะเลาะวิวาทท าร้ายกันระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันซึ่งเกิดขึ้นในพ้ืนที่
รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี  แม้สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีจะได้จัดให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจสายงานป้องกันปราบปราม สมทบก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน และฝ่ายจราจร 
ให้อยู่ประจ าจุดพื้นที่จุดเสี่ยงซึ่งมักเกิดเหตุวิวาทของนักศึกษาอยู่บ่อยครั้งตามช่วงเวลาที่นักศึกษาต้อง
เดินทางไป-กลับสถานศึกษา โดยให้เน้นการปรากฏตัวของต ารวจ ยึดหลักการแสดงตัวให้เห็นในที่
สาธารณะ เพ่ือยับยั้งมิให้นักศึกษาตัดสินใจที่จะก่อเหตุ ผลที่ได้รับก็อาจเป็นการป้องปรามมิให้
นักศึกษากล้าที่จะก่อเหตุวิวาทกันในพ้ืนที่จุดเสี่ยงซึ่งเดิมนักศึกษาได้เคยวิวาทกันบ่อยครั้งเท่านั้น แต่
ทุกวันนี้นักศึกษามิได้ตัดสินใจเลือกพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือก่อเหตุวิวาทเหมือนเช่นแต่ก่อน แต่กลับใช้วิธีการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ติดตามนักศึกษาสถาบันคู่อริไปเพ่ือหาสถานที่ และโอกาสในการกระท าผิดอัน
เหมาะสมแล้วก่อเหตุท าร้ายนักศึกษาคู่อรินั้น  ซึ่งนักศึกษาผู้ก่อเหตุอาจคาดหมายได้ว่าก าลังเจ้าหน้าที่
ต ารวจส่วนใหญ่นั้นอยู่ประจ าจุดพ้ืนที่จุดเสี่ยงดังกล่าวแล้ว เป็นผลให้เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ขับขี่รถออก
ตรวจตราในเส้นทางพ้ืนที่รับผิดชอบอ่ืนอาจลดน้อยลง นักศึกษาผู้ก่อเหตุจึงกล้าตัดสินใจที่จะก่อเหตุ
วิวาทท าร้ายนักศึกษาสถาบันคู่อริในพื้นที่อ่ืนซึ่งห่างจากการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ต ารวจมากยิ่งขึ้น 
 ด้วยสภาพการเจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และทางสังคมที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็วมาก ส่งผลต่อปัญหาของสังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้ นเป็นล าดับ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
อาชญากรรมประเภทต่างๆ ทั้งด้านการประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และการประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน 
มีแนวโน้มการเกิดเพ่ิมมากขึ้น ตลอดทั้งปัญหาด้านความสงบเรียบร้อย เช่น กลุ่มวัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะ
มีความประพฤติตนไปในทางที่ไม่เหมาะสมมากขึ้น ประกอบกับพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธร
เมืองปทุมธานี มีพ้ืนที่กว่า 60.7 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วย 6 ต าบล (5 เขตเทศบาล และ 2 
เขต อบต. รวม 34 หมู่บ้าน ) หากเมื่อใดมีเหตุร้ายเกิดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเกินกว่า 
2 เหตุ ขึ้นไป เจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งได้รับมอบหมายให้อยู่เฝ้าระวังพ้ืนที่จุดเสี่ยงวิวาทของนักศึกษา
ดังกล่าวนั้นจ าต้องแบ่งก าลังเข้าระงับเหตุ  หลายครั้งเหตุร้ายนั้นมีจ านวนผู้ก่อเหตุหลายคนก็จ าต้อง
ระดมก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจซึ่งขับข่ีออกตรวจอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบใกล้เคียงกันเข้าระงับเหตุ   
เป็นเหตุให้ช่วงเวลาที่ระดมก าลังเข้าระงับเหตุข้างต้น หากมีเหตุอ่ืนหรือเหตุนักศึกษาต่างสถาบันวิวาท
เกิดข้ึนในพื้นท่ีรับผิดชอบเขตต าบลอื่นในช่วงเวลาเดียวกันอีก  เจ้าหน้าที่ต ารวจก็ไม่อาจเดินทางไปยัง
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ที่เกิดเหตุนั้นเพ่ือระงับเหตุหรือจับกุมผู้ก่อเหตุได้ทันเวลาได้  สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี จึง
จ าเป็นต้องใช้วิธีอ่ืนเพ่ือแก้ไขปัญหานักศึกษาต่างสถาบันซึ่งอาจก่อเหตุวิวาทท าร้ายกันภายในพ้ืนที่
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาวยิ่งกว่าการจัดก าลัง
เจ้าหน้าที่ต ารวจเฝ้าระวังเหตุนักศึกษาวิวาทในพ้ืนที่จุดเสี่ยงอันอาจเกิดเหตุวิวาทอยู่บ่อยครั้งเหมือน
เช่นในปัจจุบัน 
 การสร้างความตระหนักรู้ในสภาพปัญหา ผลกระทบของปัญหา ความส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา และอบรมให้นักศึกษามีทัศนคติที่ถูกต้องในการด าเนินชีวิตมี
ความภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าของตัวเอง แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทองปทุมธานี 
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี จึงเป็นกลยุทธ์อันดับ
แรกที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีควรจะต้องด าเนินการ เนื่องด้วยสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่นั้น
เกิดข้ึนจากช่วงวัยของนักศึกษา นักศึกษาทั้งสามสถาบันนั้น มีอายุระหว่าง 16-20 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่วุฒิภาวะทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม จึงนับว่าเป็นวิกฤติช่วงหนึ่งของชีวิต 
เนื่องจากเป็นช่วงต่อของวัยเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะต้นของวัยจะมีการเปลี่ยนแปลง
มากมายเกิดขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นด้วยกันเอง และ
บุคคลรอบข้าง หากกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยการดูแลเอาใจใส่
ใกล้ชิด สร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีท่ีถูกต้องแก่นักศึกษาในช่วงวัยรุ่นนี้ จะช่วยให้นักศึกษา
สามารถปรับตัว ได้อย่างเหมาะสม บรรเทาปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นทั้งแรงผลักดันและ
แรงกระตุ้นให้พัฒนาการด้านอื่นๆเป็นไปด้วยดี  

การที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีได้ประสานงานกับสถานศึกษาทั้งวิทยาลัยเทคโนโลยี
แหลมทองปทุมธานี  วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  และวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี เพ่ือจัดวันเวลาใน
คาบเรียนของนักศึกษา ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีจัด
กิจกรรมต ารวจพบนักเรียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
อาญาและบทลงโทษแก่นักศึกษาที่กระท าความผิดก่อเหตุวิวาท  ให้นักศึกษาได้รู้ว่าการทะเลาะวิวาท
ต้องถูกลงโทษด้วยกฎหมายที่เด็ดขาดและมีอัตราโทษตามกฎหมายที่แตกต่างกันตามความรุนแรงของ
พฤติการณ์ที่เกิดเหตุ จะท าให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและอัตราโทษของ
กฎหมายมากขึ้น  น่าเชื่อว่าจะมีผลให้นักศึกษามีความหวาดเกรงกลัวโทษที่อาจจะได้รับตามกฎหมาย
หากตัดสินใจที่จะกระท าความผิด และในช่วงคาบกิจกรรมต ารวจพบนักเรียนนั้น เจ้าหน้าที่ต ารวจอาจ
อบรมนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม โดยสอดแทรกค าสอนหรือตัวอย่างชี้น า
การปฏิบัติที่ถูกต้องแก่นักศึกษา เน้นสร้างความตระหนักให้นักศึกษาได้รู้จักความเป็นพลเมืองดี มี
ความภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าของตัวเอง เคารพสิทธิของตนเองหรือผู้อ่ืน มีความอดทนและมี
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วินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา มีความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงบวกรู้จักแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธี เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติและวิธีการคิดแก้ปัญหาต่าง  ๆ ที่ถูกต้องเหมาะสมแก่
นักศึกษาเพ่ือได้มีภูมิคุ้มกันในการจัดการแก้ไขกับปัญหาที่ผ่านเข้ามาในช่วงวัย ในบางครั้งอาจจัดให้รุ่น
พ่ีที่ประสบความส าเร็จในชีวิตทั้งในด้านครอบครัวและหน้าที่การงาน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของ
สังคม มาแนะน าค่านิยมที่ดีที่ถูกต้องให้แก่รุ่นน้อง เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักเห็นคุณค่าของตัวเอง 
และได้มีแบบอย่างการด าเนินชีวิตในช่วงวัยเรียนจากรุ่นพ่ีสถาบันเดียวกันมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต
ของตนเอง เพื่อจักได้ประสบความส าเร็จทั้งในด้านครอบครัวและหน้าที่การงานในวันหน้า อันเป็นการ
สร้างการมีเป้าหมายในชีวิตให้กับนักศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย ในช่วงกิจกรรมต ารวจพบนักเรียนนั้น บาง
โอกาสอาจเชิญผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาต่างสถาบัน หรือ
ผู้ปกครองของนักศึกษาผู้ก่อเหตุหรือนักศึกษาผู้ถูกกระท าจนได้รับบาดเจ็บถึงเสียชีวิต ได้มาเล่าถึง
ประสบการณ์ความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาได้เกิดความตระหนักเข้าใจถึง
สภาพปัญหาวิวาทกันระหว่างนักศึกษามากขึ้น เพ่ือเตือนสติให้นักศึกษาได้คิดค านวณถึงผลกระทบที่
จะตามมาหลังจากการก่อเหตุวิวาทขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทั้งต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สิน
ของตัวนักศึกษาผู้ก่อเหตุเอง นักศึกษาผู้ถูกกระท า ผู้ปกครองของนักศึกษาและผู้อ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงที่
เกิดเหตุซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาในที่สาธารณะด้วย  
 กิจกรรมต ารวจพบนักเรียนซึ่งสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีจักได้ประสานสถาบันการศึกษา
เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีให้นักศึกษาได้
รู้จักความเป็นพลเมืองดี มีความภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าของตัวเอง เคารพสิทธิของตนเองหรือ
ผู้อ่ืน มีความอดทนและมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา มีความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิง
บวกรู้จักแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อนักศึกษาพบเจอกับปัญหา
ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในช่วงวัย  การที่นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายและบทลงโทษ
ตามกฎหมายตามความรุนแรงของเหตุวิวาทที่เกิดขึ้น ประกอบกับการได้สัมผัสและเข้าใจในภาพของ
กระบวนการยุติธรรมเป็นผลให้นักศึกษาได้เห็นสภาพของการตกเป็นผู้ต้องหาว่ากระท าความผิด โดย
ค านวณจากโทษที่นักศึกษาจะได้รับหากถูกจับกุมกับผลที่นักศึกษาคาดหมายว่าจะได้รับจากการ
กระท าผิดนั้น ซึ่งหลังจากที่นักศึกษาได้คิดค านวณถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุวิวาทขึ้น
แล้ว จึงจะตัดสินใจว่าจะเลือกที่จะกระท าความผิดหรือไม่  เชื่อว่านักศึกษาจักเกิดความเกรงกลัวไม่
กล้าที่จะกระท าความผิดหรือก่อเหตุวิวาทขึ้นอีก นักศึกษาจักมีความตระหนักรู้เข้าใจถึงสภาพปัญหา
รวมถึงผลกระทบทั้งต่อตนเอง และผู้อ่ืน และยังเป็นผลท าให้นักศึกษาไว้ใจหรือเชื่อใจที่จะบอกเล่า
เบาะแสของนักศึกษาผู้เตรียมจะก่อเหตุ หรือข้อมูลอ่ืนอันมีประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุนักศึกษา
วิวาทและเป็นแนวร่วมป้องกันเหตุกับเจ้าหน้าที่ต ารวจอีกด้วย 
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 ส าหรับวิธีการจัดการแก้ไขปัญหานักศึกษาต่างสถาบันวิวาทกัน โดยสถานีต ารวจภูธรเมือง
ปทุมธานีประสานสถาบันการศึกษาจัดตั้งกองอ านวยการร่วมป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษา
ภายในบริเวณสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กองอ านวยการร่วมป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของ
นักศึกษาเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เบาะแสของนักศึกษาผู้เตรียมจะก่อเหตุ หรือข้อมูลอ่ืนอันมี
ประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุนักศึกษาวิวาท เป็นวิธีการป้องกันเหตุนักศึกษาวิวาทกันได้ดีอีกวิธีการ
หนึ่ง เพ่ือสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีจักได้น าข้อมูลที่ได้รับจากกองอ านวยการดังกล่าวมา
ด าเนินการก าหนดแผนแก้ไข ป้องกัน และระงับเหตุได้อย่างทันเหตุการณ์ ทั้งเพ่ือเป็นประโยชน์ที่จะใช้
เป็นช่องทางในการให้ผู้ปกครองหรือประชาชนพลเมืองดีได้แจ้งข่าวนักศึกษาอันมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม ขาดเรียน หรือไม่ร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา ด้วย ทั้งนี้หากกลยุทธ์อันดับแรกของสถานี
ต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีตามที่กล่าวไปข้างต้น ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักรู้แก่นักศึกษาในสภาพ
ปัญหา  ผลกระทบของปัญหา ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา และ
อบรมให้นักศึกษามีทัศนคติ และภูมิคุ้มกันในการจัดการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ประสบความส าเร็จเป็น
อย่างดีแล้ว  การจัดตั้งกองอ านวยการร่วมป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาภายในบริเวณ
สถานศึกษา จึงเป็นกลยุทธ์ต่อมาที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีพึงน ามาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหา
นักศึกษาวิวาทกันนี้ เนื่องด้วยกองอ านวยการร่วมป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาเป็นศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ เบาะแสของนักศึกษาผู้เตรียมจะก่อเหตุ หรือข้อมูลอ่ืนอันมีประโยชน์ต่อการป้องกัน
เหตุนักศึกษาวิวาท เมื่อนักศึกษามีทัศนคติที่ดีและเข้าใจสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งมีความไว้ใจ
หรือเชื่อใจที่จะบอกเล่าเบาะแสของนักศึกษาผู้เตรียมจะก่อเหตุแล้ว นักศึกษาในสถาบันจักได้แจ้ง
ข่าวสารหรือข้อมูลอ่ืนอันมีประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุนักศึกษาวิวาทแก่กองอ านวยการร่วมป้องกัน
เหตุทะเลาะวิวาท เป็นผลให้สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีได้น าข้อมูลที่ได้รับจากกองอ านวยการ
ดังกล่าวมาด าเนินการก าหนดแผนแก้ไขป้องกัน และระงับเหตุวิวาทได้อย่างทันเหตุการณ์ 
 งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ตามแนวคิดด้านต ารวจชุมชนสัมพันธ์ (Community 
Policing)  จึงเป็นกลยุทธ์ส าคัญของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีในการป้องกันเหตุนักศึกษาวิวาท
หรือเหตุอาชญากรรมอ่ืนที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ การป้องกันปราบปรามระงับเหตุนักศึกษา
ต่างสถาบันวิวาทกันของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีจะเกิดประสิทธิภาพมากหรือ
น้อยเพียงไรนั้น ย่อมข้ึนอยู่กับการได้รับการสนับสนุนร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัว
ของนักศึกษาแต่ละสถาบัน สถาบันศึกษาครูอาจารย์ ครอบครัว และประชาชนในพ้ืนที่  จึงเป็นวิธีการ
ที่เหมาะสมที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีจะต้องผนึกก าลังประชาชนเพ่ือให้เกิดความร่วมมืออย่าง
จริงจังในการแก้ไขปัญหานี้   สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีจึงอาจต้องใช้วิธีเชิงรุกให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
เดินหน้าเข้าหาประชาชนเพ่ือขอความร่วมมือจากประชาชนเพ่ิมขึ้น ในการช่วยสอดส่องดูแล เป็นหู
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เป็นตา และแจ้งเบาะแสเหตุนักศึกษาวิวาทหรือเหตุอาชญากรรมอ่ืนๆแก่สถานีต ารวจ  สร้างเครือข่าย
การข่าวอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่ายปฏิบัติการ
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างประชาชนในหมู่บ้าน ต ารวจ บ้าน วัด 
โรงเรียน ท้องถิ่น และผ่ายปกครอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เป็นส่งผลให้การปฏิบัติกิจกรรม
การป้องกันเหตุนักศึกษาวิวาทและเหตุอาชญากรรมอ่ืนๆประสบผลส าเร็จ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีจักได้รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนอีกด้วย 
 
4.2.ข้อเสนอแนะ/มาตรการเสริมในการป้องกันระงับเหตุนักศึกษาต่างสถาบันวิวาทในพื้นที่ 
 
 4.2.1.มาตรการของครอบครัว 
  - บิดามารดาหรือผู้ปกครองสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว เป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กับบุตรหลาน และอบรมสั่งสอนให้บุตรหลานประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดีงามตามแบบอย่างของ
สังคมไทย 
  - บิดามารดาหรือผู้ปกครองควรติดตามหรือเอาใจใส่ในการดูแลพฤติกรรมของบุตร
หลาน ไม่ผลักภาระให้สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น และไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือบุตรหลาน
ในทางท่ีผิด 
 4.2.2.มาตรการของสถานศึกษา 
  - จัดระบบการดูแล คัดกรองความประพฤติ ติดตามและประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด การคัดเลือกนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยต้องผ่าน
การทดสอบความรู้และทักษะก่อน 
  - จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา ก าชับอาจารย์ให้มีการอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดแทรกในเนื้อหาการเรียนการสอน และส่งเสริมกิจกรรมในเรื่อง
ระเบียบวินัย 
  - การคัดเลือกนักศึกษา ต้องผ่านการสอบไม่ใช่ว่าสมัครแล้วสามารถเข้ารับการศึกษา
ได้เลย คือ ต้องผ่านกระบวนการทดสอบเชิงทักษะ ไม่ใช่การสอบเชิงองค์ความรู้อย่างเดียว เมื่อได้
นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการทดสอบแล้ว สถานศึกษาต้องมีการปรับระบบการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเน้นเรื่องกิจกรรมและการประกอบอาชีพ มีการชี้แนะเกี่ยวกับ
สาขาที่เลือกเรียนว่าเมื่อจบศึกษาไปแล้วจะมีผู้ประกอบการจากภายนอกมารับไปท างานด้วยติดต่อ
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บริษัทต่าง ๆ ให้มาคัดเลือกนักศึกษาไปท างาน สร้างแรงจูงใจในเรื่องของเงินเดือน หรือความก้าวหน้า
ในอนาคต 
  - ควรยกเลิกประเพณีรับน้องใหม่ และเข้มงวดกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ
ของสถานศึกษา โดยเฉพาะการที่รุ่นพ่ีแอบน ารุ่นน้องไปท ากิจกรรมรับน้องใหม่นอกสถานศึกษา 
  - ควรงดจัดกิจกรรมรื่นเริงในวันคล้ายวันสถาปนาสถานศึกษา ให้มีแต่กิจกรรม
ท าบุญตามประเพณีหรือนิทรรศการทางวิชาการตามความเหมาะสม โดยก าหนดกรอบของกิจกรรมให้
ชัดเจนหรือก าหนดกิจกรรมละลายพฤติกรรมร่วมกัน โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสถานศึกษา
และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ต ารวจดูแลความเรียบร้อยเป็นกรณีพิเศษ 
  - หาช่องทางปรับทัศนคตินักศึกษา โดยน านักศึกษาที่ประพฤติดีมาเป็นแบบอย่าง
และเข้ามาเป็นแนวร่วมในการแจ้งเหตุ 
  - ก าหนดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษา และกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น กิจกรรมเชิงวิชาการ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมดนตรี กิจกรรมทางศาสนา 
และกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ เป็นต้น และท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษาที่เคยมีเหตุนักศึกษา
ทะเลาะวิวาทกัน โดยมีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ ให้สังคมได้รับทราบข่าวเกี่ยวกับนักศึกษาใน
แง่มุมที่ดี ท าให้นักศึกษารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในสังคมเพ่ือน าเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
  - จัดให้รุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จในชีวิตทั้งในด้านครอบครัวและหน้าที่การงาน และ
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมมาแนะน าค่านิยมที่ดีที่ถูกต้องให้แก่รุ่นน้อง 
  - ปรับพื้นที่ของสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีแหล่งมั่วสุมหรือจุดที่สามารถ
ซุกซ่อนอาวุธได้ ไม่ควรมีตู้เก็บของส่วนบุคคล (ล็อคเกอร์) ถ้าจ าเป็น ต้องมีอาจารย์ตรวจค้นตู้เก็บของ
ดังกล่าวอยู่สม่ าเสมอ 
  - ไม่ผลักดันนักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทให้ออกจากสถานศึกษาเดิม โดยไม่หา
ช่องทางแก้ไขปัญหาก่อน ท าให้นักศึกษาท่ีมีปัญหาย้ายไปศึกษาเล่าเรียนที่สถานศึกษาแห่งใหม่ จึงเป็น
การสร้างปัญหาให้กับอีกสถานศึกษาหนึ่ง 
  - ให้บริการด้านการให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และความช่วยเหลือแก่นักศึกษา และ
บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่มีปัญหาด้านการทะเลาะวิวาท กรณีในรายที่มีปัญหารุนแรงควรมี
นักจิตวิทยาเข้าร่วมให้ค าแนะน าด้วย ตลอดจนออกพบปะเยี่ยมเยียนตามที่พักอาศัยเพ่ือทราบความ
เป็นอยู่และสภาพปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป 
  - สถานศึกษาควรมีการจัดรถโรงเรียนไปรับ – ส่งนักศึกษาเพ่ือป้องกันการก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาทในเส้นทางระหว่างบ้านและสถานศึกษา 
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  - จัดสัมมนาหัวหน้ากลุ่มและตัวแทนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เพ่ือเป็นผู้
ประสานงานระหว่างอาจารย์ ผู้ปกครอง และนักศึกษา และเป็นแนวร่วมในการแจ้งเหตุ 
  - สถานศึกษาและอาจารย์ไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือนักศึกษาที่กระท าผิ ด ควร
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและความถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาค 
 4.2.3.มาตรการทางด้านการใช้กฎหมาย และการปฏิบัติในบทบาทของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 
  - เมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมนักศึกษาผู้กระท าความผิดตามกฎหมาย ให้จับกุม
นักศึกษานั้นส่งพนักงานสอบสวน เพ่ือให้พนักงานสอบสวนด าเนินการเปรียบเทียบปรับตามอัตราโทษ
ตามกฎหมายสูงสุด บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังยุติธรรมและเสมอภาค 
  - กรณีมีนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ หรือผู้ปกครอง มาแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระท าผิดอาญา ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ท าหน้าที่สืบส วน
สอบสวนรับค าร้องทุกข์และสืบสวนสอบสวนด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดและผู้เกี่ยวข้องตาม
กฎหมายโดยเคร่งครัดทุกราย 
  - กรณีมีเหตุนักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน กระท าผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสายงานป้องกันปราบปรามจัดท าข้อมูลบุคคล ประวัติ รูปถ่าย ของผู้ก่อ
เหตุ เพ่ือเป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  - ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสายงานป้องกันปราบปราม ประสานกับสถาบันการศึกษา ครู 
อาจารย์ และผู้ปกครองให้ทราบถึง พฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชนในปกครอง 
ผู้กระท าความผิดตามกฎหมาย และให้มารับตัวนักเรียน นักศึกษา ณ สถานีต ารวจเพ่ืออบรมสั่งสอน
ต่อไป 
  - เมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจทราบเหตุทะเลาะวิวาทให้รีบไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็วเพ่ือระงับ
เหตุและจับกุม นักศึกษาที่กระท าผิด โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจต้องขยายผลการจับกุมไปยังตัวการ ผู้ใช้ 
หรือผู้สนับสนุนให้เด็กกระท าผิด และท ารายงานเหตุกรณีท่ีนักศึกษากระท าผิดเกี่ยวกับก่อเหตุทะเลาะ
วิวาทไปยังสถานศึกษาทราบเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  - ให้มีการคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่ เพ่ือป้องปรามผู้ที่จะเลียนแบบ
การกระท าผิด 
  - กรณีนักศึกษารวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือมีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าจะก่อเหตุทะเลาะ
วิวาท เจ้าหน้าที่ต ารวจท าการตรวจค้นอาวุธหรือสลายกลุ่มทันทีเพ่ือป้องกันมิให้เกิดเหตุตามหลัก
ยุทธวิธีต ารวจ โดยค านึงถึงความปลอดภัย 
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  - ให้สถานีต ารวจประสานสถานศึกษาให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามาเป็นอาจารย์ฝ่าย
ปกครอง โดยมีศักดิ์และสิทธิเหมือนอาจารย์ของสถานศึกษาคนหนึ่ง มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลความ
ประพฤติ อบรมให้ความรู้และลงโทษ เริ่มตั้งแต่การว่ากล่าวตักเตือน ตัดคะแนน พักการเรียน และใน
กรณีที่เห็นควรรับโทษสถานหนัก เช่น ถอนทะเบียนออกจากการเป็นนักศึกษามีสิทธิที่จะเสนอ
ข้อคิดเห็นให้ผู้บริหารของสถานศึกษาพิจารณาได้ 
  - ให้สถานีต ารวจจัดอบรมเจ้าหน้าที่ต ารวจให้มีความรู้ ทักษะ และวิธีปฏิบัติต่อ
นักเรียน/นักศึกษา ที่เป็นเด็กหรือเยาวชนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยค านึงถึงความปลอดภัย
ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติงานด้วย 
  - ให้สถานีต ารวจจัดชุดสืบสวนหาปัจจัยเสี่ยงที่สนับสนุนหรือน าไปก่อเหตุ เช่น ยา
เสพติด อาวุธ และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น และติดตามดูพฤติกรรมแกนน ากลุ่มเสี่ยง ตามจุดเสี่ยงหรือ
พ้ืนที่เสี่ยงและในสถานศึกษา  
  - ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจควรตรวจตราและจับกุมร้านค้าที่จ าหน่ายสุราโดยผิดกฎหมาย 
โดยเฉพาะร้านค้าซึ่งตั้งอยู่รอบสถานศึกษา และผู้ดื่มสุราในสถานศึกษาหรือสถานที่ราชการและ
กวดขันจับกุมผู้ที่มีอาวุธไว้ในครอบครองหรือพกพาอาวุธโดยผิดกฎหมาย เพ่ือป้องกันการใช้อาวุธไป
ก่อเหตุ 
  - ให้สถานีต ารวจจัดเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดเฉพาะกิจท าหน้าที่ดูแลปัญหาการทะเลาะ
วิวาทของนักศึกษา โดยจัดเป็นชุดสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว และชุดสายตรวจประจ าจุดเสี่ยงหรือพ้ืนที่
เสี่ยง เพื่อจะได้ท าหน้าที่จริงจังและต่อเนื่อง 
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