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หัวข้อการค้นคว้าอิสระ การออกแบบความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมใน
เขตพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี 

ชื่อผู้เขียน ร้อยต ารวจโทหญิงพริญญา  ศรีเรือง 
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย การเมืองการปกครอง ส าหรับนักบริหาร 

รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ  
ปีการศึกษา 2559 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการออกแบบความร่วมมือในการ
ป้องกันอาชญากรรม ในพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี 2) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะในการบริหาร
กิจการราชการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เอกสาร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งจ าแนกมาจากองค์ประกอบของ
หุ้นส่วนความปลอดภัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม 
ได้แก่ ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน และภาคเอกชน 

ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นผู้มีบทบาทหลักในการป้องกันอาชญากรรม 
โดยเป็นผู้ประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ทั้งส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน และภาคเอกชน โดยอาศัยระบบการบริหารจัดการแบบเป็นหุ้นส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อปัญหา เพ่ือเชื่อมต่อความสัมพันธ์ กระจายข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างต ารวจกับประชาชน  

โดยกระบวนการออกแบบความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมนั้น มี 4 ขั้นตอน
ด้วยกัน คือ 1) มีข้อตกลงร่วมกัน อันเกิดจากปัจจัย คือ นโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่
ส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมร่วมกับกับภาคประชาชน , ความส าคัญของปัญหา
อาชญากรรมในระดับการบริหารงานราชการ เนื่องจากปัญหาอาชญากรรมมีความซับซ้อนและรุนแรง
มากขึ้น เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงต้องปรับปรุงรูปแบบการท างานให้ทันต่อรูปแบบการก่ออาชญากรรม และ
การบริหารราชการมีความสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตย และความปรารถนาถึงความ
ปลอดภัยในสังคม โดยทุกภาคส่วนมีจิตส านึกร่วมกันในการที่จะร่วมกันรักษาความปลอดภัยให้เกิดขึ้น 
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2) ทรัพยากรจากหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง หุ้นส่วนจากทุกภาคส่วนมีความสามารถในการแบ่งปันทรัพยากร
ในการท างานร่วมกันด้วยความไว้วางใจต่อกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นแกนน าในการระดม
ทรัพยากร อันได้แก่ ทรัพยากรบุคคล, ข้อมูลที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนกัน, อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกัน
อาชญากรรม และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ลักษณะของหุ้นส่วน ซึ่งต้องมีลักษณะในการมีส่วน
ร่วมที่ชัดเจน มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจระหว่างกัน  และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างหุ้นส่วนในแบบ
สองทาง มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ และท าอย่างตั้งใจทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ 4) เกิดโครงการต่างๆ หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการป้องกันอาชญากรรมร่วมกับ
ภาคประชาชนนั้น

โดยมีกรณีศึกษาคือ การน าแนวคิดโครงการสถานีต ารวจย่อย (โคบัง ) ซ่ึงมีแนวคิดมา
จาก ต ารวจเพ่ือชุมชน (Community Policing) และระบบหน่วยต ารวจขนาดเล็ก (police box 
system) โดยในเขตรับผิดชอบพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีมีการจัดตั้งสถานีต ารวจย่อย (โค
บัง) จ านวน 1 ตู้  และมีคณะกรรมการประจ าสถานีต ารวจชุมชน ได้แก่ ภาคประชาชน คือ 
ประธานสภาเทศบาลเมืองบางคูวัด ผู้น าชุมชนหรือท้องถิ่น คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ หัวหน้า
สถานีไฟฟ้าย่อยบางคูวัด และข้าราชการต ารวจ ซึ่งกระบวนการสร้างความร่วมมือประกอบไปด้วย 
ปัจจัยน าเข้า(การระดมทรัพยากร), กลไกในการจัดตั้ง(การเห็นความส าคัญและการสั่งการจากผู้บังคับ 
บัญชา), ข้อจ ากัด(ชุมชนของคนมีฐานะ ขนาดของชุมชน ความเจริญของพ้ืนที่ ความตระหนักของผู้อยู่
อาศัย และ การเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่) และตัวโครงการ (ผลการด าเนินการโครงการที่มีความ
ร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ)  ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า สถานีต ารวจย่อยนี้ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจอยู่
ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด เข้าถึงและบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ ต ารวจต้องท าความเข้าใจกับประชาชนทุกภาคส่วน
เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ ทั้งนี้ควรน ารูปแบบการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมที่ได้จากการศึกษาไปขยายผลต่อยอด
พัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสม สร้างความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นกับประชาชนในทุกภาคส่ว น
อย่างแพร่หลาย 

ค าส าคัญ: ต ารวจชุมชน, สถานีต ารวจย่อย, การออกแบบความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม 
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ABSTRACT 

The purpose of this research are 1) to learn about the process of design 
collaboration for crime prevention in the area of Muang Pathum Thani police station 
2) to propose a participatory governance. The data were collected through interviews
and documentary research method.

The population for this study is classified to 4 groups by the composition 
of safety partners those relevant to the collaboration for crime prevention such as 
the central government service and local government, state enterprise, people 
section, and private section. 

The research concluded that police is the significant roleplayer in crime 
prevention by to be coordinator with various sectors in the area such as such as the 
central government service and local government, state enterprise, people section, 
and private section by using Joint management system responsible for the problem. 
In order to make the relationship, distribute information, exchanging opinions 
between police and people.  

The process of design collaboration for crime prevention has 4 steps. 1) 
Have a mutual agreement. It comes from factor that policy from the Royal Thai 
Police promote cooperation in crime prevention with the people, The importance of 
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crime in the administration level because the crime is more complex and serious 
then  police must improves their work patterns to keep up with the pattern of crime 
and the administration should be consistent with the democratic, and a desire for 
social security that all sectors share a common vision of sharing security. 2) 
Resources from related partners. The partners from all sectors have the ability to 
share resources by working together in trust by police in charge of mobilizing 
resources including human resources, exchanged in formations, equipment used to 
prevent crime and information technology 3) Partner Characteristics. This must be 
characterized by a clear participation. Have confidence and trust between each 
other. And there is communication between partners in two ways. There is regular 
consultation and do it intentionally both formal and informal. 4) Resulting in various 
projects or activities that related to crime prevention.  

The case study is the concept of micro police station project (Koban), 
which is based on community policing and police box system. A micro police station 
(Koban) was established In the area responsible of the Muang Pathum Thani police 
station and there are the related sectors join to be the Community Police Station 
Committee. The Collaborative Process consists of the Input factors (Resource 
mobilization), Mechanism of establishment (Supervisors see the importance and 
command to operate), Limitations (Community of wealth people, size of community, 
area prosperity, resident awareness and the crime in the area) and the projects (The 
results of the project with the cooperation of various sectors). The results of that 
operation found that this micro police station makes police officers closest to the 
people. People can access the services quickly. 

Suggestions from the study is the police need to build understandings 
the people in all sectors to get them involved in thinking about how to solve crime 
in the area. It should apply the model to promote public participation in crime 
prevention from this study to expand the impact on the development of appropriate 
strategies to create awareness and participation in all sectors widely.  

 

Keywords: community policing, micro police station, design collaboration for crime 
prevention 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่องการออกแบบความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่
สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี ประสบความส าเร็จได้ด้วยความกรุณาโดยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ ฤกขะเมธ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ที่
ได้ให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางซึ่งเป็นประโยชน์ในการท างานค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ขอขอบพระคุณ 
ท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างสูงไว้ ณ. ที่นี ้ 

ขอขอบคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่คอยให้ก าลังใจเป็นอย่างดีท าให้ข้าพเจ้าตลอด 
จนครอบครัวศรีเรือง และเพ่ือน ๆ ชาว MPE 23 ทุกคน  

สุดท้ายนี้ประโยชน์อันพึงมีจากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้ผู้อยู่เบื้องหลัง
ทุกท่าน คณาจารย์ผู้สนับสนุนในการศึกษาจนบรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และท่านอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เอย
นามได้ทั้งหมด เป็นผู้มีส่วนร่วมในการท าการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณ
มา ณ. โอกาสนี้  

 
 

           ร.ต.ท.หญิงพริญญา ศรีเรือง  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
ตามที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาประเทศชาติขึ้นในทุกด้าน เป็นผลให้เกิดความเจริญ 

ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ จึงได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มของประเทศที่ก าลังมีการ
พัฒนา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับประเทศในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องครอบครัวชุมชน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและในที่สุดก็จะเกิด
เป็นปัจจัยต่าง ๆ ที่จะเป็นต้นเหตุให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เพศและทรัพย์สิน
ของประชาชนที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบของอาชญากรรรมประเภทต่าง ๆ ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาแล้วดังกล่าว
ข้างต้นจะท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ
ที่เก่ียวข้องต้องร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขให้เบาบางลงและในบางเรื่องก็ควรจะไม่ให้
เกิดข้ึนได้อีก โดยเฉพาะในส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ในการบ าบัดทุกข์และบ ารุงสุข
ให้กับประชาชนโดยตรงนั้นก็พยายามอย่างยิ่งที่จะหาวิธีการในการช่วยเหลือเพ่ือเป็นการปกป้องชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนมิให้เกิดความเดือดร้อนและความเสียหาย ต ารวจจึงมีบทบาทและภารกิจ
ที่ส าคัญต่อสังคม ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลและควบคุมสังคมให้มีความสงบสุข โดยมีการป้องกัน
ปราบปราม รักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม ชุมชน รักษาความมั่นคงภายใน ตลอดจนการให้บริการ
แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวการณ์ของสังคมปัจจุบันที่ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุ
และเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีด าเนินชีวิตของประชาชนในสังคมให้
ได้รับความสะดวกสบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาชญากรก็ได้น าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยดังกล่าว
มาใช้ในการกระท าความผิด ท าให้อาชญากรรมที่เกิดขึ้นมีความสลับซับซ้อน รุนแรงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทั้ง
รูปแบบทั้งวิธีการ ตลอดจนสื่อมวลชนที่ให้ความส าคัญต่อ การเสนอข่าวปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น 
ประกอบเข้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวไกล ท าให้ประชาชนได้รับรู้ถึงข่าวสาร
เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมอย่างทั่วถึง ส่งผลกระทบให้ประชาชนหวาดกลัวกับปัญหาอาชญากรรม
เพ่ือมากขึ้น และขาดความเชื่อมั่นในกลไกลของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันปราบปราม
ปัญหาอาชญากรรม และควบคุมไม่ให้ปริมาณปัญหาอาชญากรรม เพ่ิมระดับความรุนแรงมากขึ้น จาก
สภาพความเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างขาดความสมดุลทางสังคมก่อให้เกิด



Ref. code: 25595703011220GOS

2 

ความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ท าให้สังคมขาดความสงบสุขซึ่งจะมีผลต่อการ
พัฒนาประเทศโดยรวม 1 

เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดเป็นภาระ
อย่างมากของส านักงานต ารวจแห่งชาติและเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ของทุกสถานีต ารวจทั่วประเทศซึ่งใน
แต่ละสถานีนั้นขาดแคลนทั้งงบประมาณ ก าลังพล และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งท าให้ไม่เป็นการ
เพียงพอต่อการที่จะรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ทางสถานีต ารวจภูธรเมือง
ปทุมธานี ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ต้องประสบปัญหาดังกล่าว  กล่าวคือสถานีต ารวจภูธรเมือง
ปทุมธานีมีอัตราก าลังพลที่อนุญาตจ านวน ๓,๑๖๖ นาย แต่มีอัตราก าลังพลจริงเพียง ๒,๒๘๙ นาย 
แยกเป็นนายต ารวจชั้นสัญญาบัตรจ านวน ๑,๔๒๘ นาย เจ้าหน้าที่ต ารวจชั้นประทวนจ านวน ๘๑๖ 
นาย ต้องรับผิดชอบพ้ืนที่ ๙,๕๙๗ ตารางกิโลเมตร รวมประชากรทั้งสิ้นจ านวน ๑,๐๗๒,๖๑๘ คน 
เฉลี่ยเจ้าหน้าที่ต ารวจ 1 คนต้องรับผิดชอบรับผิดชอบพ้ืนที่ ๔.๒ ตารางกิโลเมตร ต้องรับผิดชอบ
ประชาชนจ านวน ๔๖๘ คน ท าให้ประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่อยู่ใน
ระดับที่ควรจะเป็น ทางส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงได้มีแนวคิดในการแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชน องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมกันหาแนวทางต่าง ๆ เพ่ือเป็นการร่วมมือกันในการ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่โดยได้คิดค้นโครงการและกิจกรรมต่าง  ๆ ใน
รูปแบบของการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนโดยส่งเสริมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เข้า
มามีส่วนร่วมในงานด้านต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชนของสถานีต ารวจ
หรือที่เรียกชื่อว่าคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของข้าราชการต ารวจ 
(กต.ตร.) หรือโครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยอาชญากรรมและยาเสพติดให้โทษ โครงการสมาชิก
แจ้งข่าวอาชญากรรมหรือโครงการอาสาสมัครต ารวจบ้าน เป็นต้น 2 

ในส่วนของผู้วิจัยเองอยู่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี 
มีหน้าที่ในการดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนโดยตรง ได้พบว่าความ
ร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมในพ้ืนที่ เกิดจากหลายภาคส่วนช่วยกันระดมทรัพยากรของตนที่มี
โดยมีตัวเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติงานและมีอ านาจหน้าที่ทางกฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อย

                                           
1 วุฒิศักดิ์ ศรีพิสุทธิ์, “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

ข้ามชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าพนักงานต ารวจฝ่ายสืบสวน กองบังคับการต ารวจนครบาล 4 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2544), 1. 

2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร, “ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนครสวรรค์และต ารวจภูธร
จังหวัดนครสวรรค์,” (นครสวรรค์: ต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์, 2555), (อัดส าเนา). 
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ของประชาชนมาช่วยสนับสนุน เพ่ือสร้างความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้ได้
ประสิทธิภาพ  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงความสนใจที่จะท าวิจัยเรื่อง การออกแบบความร่วมมือในการป้องกัน
อาชญากรรม ในเขตพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี ว่ากระบวนการออกแบบความร่วมมือในการ
ป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีเป็นอย่างไร และจะได้น าไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาการต่อไป 
 
1.2 ค าถามวิจัย 
 

1.2.1 ความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมในพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี
เกิดจากภาคส่วนใดบ้าง 

1.2.2 ความร่วมมือดังกล่าวนั้นอยู่ในระดับใด 
1.2.3 ภายใต้โครงการโคบังมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรต่างๆหรือไม่ อย่างไร 
1.2.4 มีปัจจัยใดบ้างที่ก่อให้เกิดความร่วมมือแบบยั่งยืน 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.3.1 เพ่ือศึกษากระบวนการออกแบบความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม ในพ้ืนที่
สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี 

1.3.2 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะในการบริหารกิจการราชการแบบมีส่วนร่วม 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การออกแบบความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม ในเขตพ้ืนที่
สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี ได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้ คือ 

- ขอบเขตด้านเนื้อหา  คือ การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษากระบวนการออกแบบความร่วมมือ
ในการป้องกันอาชญากรรม ในพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี ให้ทราบว่า กระบวนการความ
ร่วมมือเกิดขึ้นมาจากปัจจัยใดบ้าง ใครบ้างที่ร่วมมือกัน และร่วมมือกันอย่างไร พร้อมทั้งยกกรณี
ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงถึงความร่วมมือจากการท างานของหลายภาคส่วน และการระดมทรัพยากร
ร่วมกัน โดยมีสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว  
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- ขอบเขตด้านพ้ืนที่ คือ คือ เขตพ้ืนที่รับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี 
ประกอบด้วยต าบลต่าง ๆ จ านวน 6 ต าบล ได้แก่ บางปรอก บ้านฉาง บางหลวง บางขะแยง บางเดื่อ 
และบางคูวัด 

- ขอบเขตด้านระยะเวลา คือตุลาคม 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 รวมเวลา 8 เดือน 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.5.1 ทราบถึงกระบวนการออกแบบความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม ในพ้ืนที่
สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี 

1.5.2 สามารถจัดท าข้อเสนอแนะในการบริหารกิจการราชการแบบมีส่วนร่วมได ้
 

1.6 นิยามศัพท์ในการศึกษา 
 

1.6.1 ความร่วมมือ หมายถึง ความเต็มใจในการช่วยเหลืองานซึ่งกันและกัน ท างาน
ร่วมกัน กับกลุ่มคนอ่ืน ๆ ได้ ท างานด้วยความเต็มใจ มีการระดมทรัพยากร อุปกรณ์มาสนับสนุนการ
ท างานร่วมกัน เพ่ือที่จะป้องกันอาชญากรรมในพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี 

1.6.2 การป้องกันอาชญากรรม หมายถึง การคาดการณ์หรือประเมินล่วงหน้าเกี่ยวกับ
ช่องทาง โอกาส หรือสภาพการณ์ของอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งความพยายามที่จะกระท าการ
ใด ๆ เพ่ือเป็นการสกัดกั้นมิให้มีการกระท าผิดใด ๆ เกิดขึ้น 

1.6.3 อาชญากรรม หมายถึง อาชญากรรมในความผิดเกี่ยวกับเพศ, ความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิต และ ร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดฐานบุกรุก ตามความในประมวลกฎหมาย
อาญาพุทธศักราช 2499 ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื่องการออกแบบความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม  ในพ้ืนที่สถานี

ต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
2.1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
2.1.2 รูปแบบของการมีส่วนร่วม 
2.1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม 

2.2 หลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
2.2.1 ความเป็นมาของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
2.2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 
2.2.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
2.2.4 กระบวนการสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมของส่วนราชการไปสู่ประชาชน 

2.3 แนวคิด และทฤษฎีการเก่ียวกับอาชญากรรม 
2.3.1 ความหมายของอาชญากรรม 
2.3.2 ประเภทของอาชญากรรม 
2.3.3 สาเหตุของปัญหาอาชญากรรม 
2.3.4 การป้องกันอาชญากรรม 

 2.4 แนวคิดการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
2.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม 
2.6 ความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมภายใต้หลักการบริหารราชการแบบมีส่วน

ร่วม 
2.7 สภาพการเกิดอาชญากรรมและมาตรการปฏิบัติของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี 
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2.1 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 
 2.1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์1 กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึงการเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและ
อารมณ์ (Mental and Emotional Involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม (Group 
Situation) ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องเป็นเหตุเร้าใจ ให้กระท าเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น ทั้ง
ยังให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มนั้นด้วย นอกจากนั้นยังกล่าวถึงเง่ือนไขของการมีส่วนร่วมว่า
มีอย่างน้อย 3 ประการ คือ ประชาชนต้องมีอิสรภาพที่จะมีส่วนร่วม ประชาชนต้องสามารถที่จะมีส่วน
ร่วม ประชาชนต้องเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม 

แฟรงก์ลิน (Franklyn, 1985)2 ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า การ
มีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีความสัมพันธ์กับแนวคิดของการเชื่อใจและการยอมรับตนเอง  
เพ่ือที่จะนาไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากระดับความพึงพอใจ 
ระดับความไว้วางใจและต้องครอบคลุมทัศนคติ ความคาดหวังและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน 

รีเดอร์ (Reeder, 1963)3 ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม โดยอธิบายว่าการมีส่วน
ร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการพบปะสังสรรค์ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มและได้อธิบายถึงเหตุผลในการกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดของมนุษย์ 

 
 
 

                                           
1 นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527), 183 – 186. 
2 แฟรงก์ลิน (Franklyn, 1985) อ้างถึงใน ปรีดา เจษฎาวรางกุล, “การมีส่วนร่วมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี,” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550), 24. 

3 รีเดอร์ (Reeder, 1963)  อ้างถึงใน กฤษฎา ตั้งวิทย์โมไนย, “การมีส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดปทุมธานี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 
2548), 8. 
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วิลเลี่ยม (William, 1976)4 ได้ให้ความหมายไว้ว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง
เน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันกับประชาชน ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความช านาญของ
ประชาชนแก้ไขร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององค์กร
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง5 ได้อธิบายเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่าการมีส่วน
ร่วม (Participation) เป็นผลมาจากการเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลง และความเห็นพ้องต้องกันจะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพ่ือปฏิบัติ  กล่าว 
คือ จะต้องเป็นความเห็นพ้องต้องกัน จะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพ่ือการปฏิบัติการ
นั้น ๆ เหตุผลเบื้องแรกของการที่มีคนมารวมกันได้ ควรจะต้องมีการตระหนักว่าปฏิบัติการทั้งหมด 
หรือการกระท าทั้งหมดที่ท าโดยกลุ่มหรือท าในนามกลุ่มนั้นกระท าผ่านองค์การ  (Organization) 
ดังนั้น องค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวน าให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลง 

ไพรัตน์ เตชะรินทร์6 ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนว่าหมายถึง กระบวน 
การรัฐ การท าการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งในรูปส่วนบุคคล กลุ่มคน 
ชมรม สมาคม มูลนิธิและองค์กรอาสาสมัครรูปต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 

ปรัชญา เวสารัชช์7 ได้นิยามความหมายของการมีส่วนร่วมว่า เป็นการที่ประชาชนเข้ามา
เกี่ยวข้องโดยการใช้ความพยายามหรือทรัพยากรในส่วนของตนต่อกิจกรรมซึ่งมุ่งสู่การพัฒนาชุมชน  
โดยการมีส่วนร่วมต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 

 
 

                                           
4 วิลเลี่ยม (William, 1976) อ้างถึงใน ปรีดา เจษฎาวรางกุล, “การมีส่วนร่วมของกรรมการ

ชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขต เทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี,”, 24. 
5 อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง, ค าบรรยายลักษณะวิชาทฤษฎีและหลักการพัฒนาชนบท 2 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522), 19. 
6 ไพรัตน์ เตชะรินทร์, นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปัจจุบันของประเทศไทยในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา (กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 
2527), 6. 

7 ปรัชญา เวสารัชช,์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชนบท (กรุงเทพฯ:
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528), 5. 
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1. ประชาชนเข้าเก่ียวข้องในกิจกรรมการพัฒนา 
2. ผู้เข้าร่วมได้ใช้ความพยายามบางอย่างส่วนตัว เช่น ความคิด ความรู้ ความสามารถ

แรงงาน หรือทรัพยากรบางอย่าง เช่น เงินและวัสดุในกิจกรรมพัฒนา 
วรรณิการ์ ภูมิวงศ์พิทักษ์8 ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน หมายถึงกระบวนการที่ให้ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนที่เห็นพ้อง
ต้องกันเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการด าเนินงาน โดยการร่วมคิด ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมแบ่งปัน
ผลประโยชน์ และร่วมในการติดตามประเมินผล 

ทวีทอง หงส์วิวัฒน์9 ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริง น่าจะ
หมายถึง การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุมการ
ใช้และกระจายทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจ
และสังคมตามความจ าเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคมและได้พัฒนาการรับรู้และภูมิ
ปัญญา ซึ่งแสดงออกในรูปของการตัดสินใจในการก าหนดชะตาชีวิตของตนเองอย่างเป็นตัวของตัวเอง 

มรกต ศรีรัตนา10 ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วมหมายถึงการเกี่ยว 
ข้องทางด้านจิตใจ และอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็น
เหตุเร้าใจให้กระท าการให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น ท าให้เกิดการร่วมรับผิดชอบกับกลุ่ม 

 
 
 
 

                                           
8 วรรณิการ์ ภูมิวงศ์พิทักษ์, ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ

ครอบครัวและชุมชนพัฒนา: ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนดวงแข เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), 12. 

9 ทวีทอง หงส์วิวัฒน์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา (กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภณการ
พิมพ์, 2527), 2. 

10 มรกต ศรีรัตนา อ้างถึงใน ณรงค์ วารีชล, “การมีสว่นร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาเทศบาลสู่เมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา: เทศบาลต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,” 
(ปัญหาพิเศษปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการบริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2550), 5. 
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พีรพล ไชยพงศ์11  กล่าวว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่รัฐส่งเสริม ชักน า
สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชน ทั้งในรูปส่วนบุคคล กลุ่มชน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และ
องค์กรอาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลาย
เรื่องร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 

ซัมเมอร์ (Summers, 1992)12 อธิบายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วม หรือเข้าร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ 

นิรุธ ประสิทธิเมตต์13 กล่าวว่า การมีส่วนร่วมคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มีผล 
กระทบถึงตัวประชาชนเอง 

วันธิกรณ์ นุเกตุ14 กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ได้รับรู้ถึงปัญหา หาวิธีการและแนวทางแก้ไข โดยร่วมกันตัดสินใจ วางแผนรวมตลอดจนถึงการปฏิบัติ
กิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ และติดตามประเมินผล  

สรุปจากความหมายของการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง 
กระบวนการที่แสดงออกของบุคคลและกลุ่ม ในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการในลักษณะต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมประชุม ร่วมเป็นกรรมการ 
ร่วมบริจาค ร่วมแรงและวัสดุ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมติดตามประเมินผล ซึ่งในการเข้าไปมีส่วนร่วม

                                           
11 พีระพล ไชยพงศ์, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ

ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลอ้อมน้อย  อ าเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร,” (ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539), 8. 

12 ซัมเมอร์ Summers, อ้างถึงใน เทอดเกียรติ วงศาโรจน์, “การมีส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรมของประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองราชบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546), 16. 

13 นิรุธ ประสิทธิเมตต์, “การมีส่วนร่วมของครูในการป้องกันการระบาดยาบ้าในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขา
การพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), 8. 

14 วันธิกรณ์ นุเกตุ, “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม: 
ศึกษากรณีงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาสังคม
สงเคราะห์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), 35. 
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นั้นจะเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในข้ันตอนใด ขั้นตอนหนึ่ง หรือโดยตลอดก็ได้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
และนโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 
 2.1.2 รูปแบบของการมีส่วนร่วม 

โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & UpHoff, 1980)15 ได้แบ่งชนิดของการมีส่วนร่วม
ออกเป็น 4 ชนิด คือ 

1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 
ริเริ่มตัดสินใจ ด าเนินการตัดสินใจ และปฏิบัติการ 

2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด้วยการสนับสนุน
ด้านทรัพยากรการบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ 

3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ
ผลประโยชน์ทางสังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์16 ได้ให้ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนดังนี้ 
1) การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา และพิจารณาแนวทางแก้ไข 
2) การตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไข และวางแผนหรือโครงการแก้ไขปัญหา 
3) การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามแผนและโครงการที่วางไว้ 
4) การรับประโยชน์จากโครงการ 
5) การประเมินผลโครงการ 
นอกจากนี้ ยังได้แบ่งลักษณะการเข้าร่วมไว้อีก เป็นการร่วมประชุม ร่วมแสดงความ

คิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมออกแรงร่วมออกเงิน วัสด ุอุปกรณ ์ร่วมเป็นกรรมการ 
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง17 ได้แบ่งขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เป็น 4 ขั้นตอนคือ 
1) การมีส่วนร่วมในการค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 
3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 

                                           
15 โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ อ้างถึงใน เทอดเกียรติ วงศาโรจน์, “การมีส่วนร่วมในการป้องกัน

อาชญากรรมของประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองราชบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี,”, 19. 
16 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, แนวคิดไทยเรื่อง เจ็บไข้ได้ป่วย (กรุงเทพฯ: ศูนย์ประสานงาน

การแพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย กระทรวงสาธารณสุข, 2528), 94. 
17 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, การบริหารงานพัฒนาชนบท (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 

2527), 10. 
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4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 
แชพิน (Chapin, 2001)18 ได้ท าการศึกษาแบบของการมีส่วนร่วมและแบ่งการมีส่วน

ร่วมออกเป็น 4 แบบ ดังนี้ 
1) การมีส่วนร่วมร่วมประชุม 
2) การมีส่วนร่วมออกเงิน 
3) การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ 
4) การมีส่วนร่วมเป็นผู้น า 
อิระวัชร์ จันทรประเสริฐ19 กล่าวไว้คือ 
1) การมีส่วนร่วมในลักษณะตัวบุคคล ให้ความส าคัญกับปัจเจกบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วม

ในกิจกรรมต่าง ๆ 
2) การมีส่วนร่วมในลักษณะของกลุ่มขบวนการ ที่มุ่งสร้างพ้ืนฐานอ านาจจากการสร้าง

กลุ่มและโครงสร้างภายในหน่วยงาน 
3) การมีส่วนร่วมในลักษณะโครงการ ให้ความส าคัญที่การจัดโครงการอันก่อให้เกิดการ

มีส่วนร่วมที่ด ีเน้นกลุ่มเป้าหมาย การถ่ายทอดระบบเทคนิค ความรู้ การกระจายอ านาจสู่ประชาชน 
4) การมีส่วนร่วมในลักษณะสถาบัน ให้ความส าคัญในแง่ของการก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสถาบัน มีการถ่ายเทหรือขยายโครงการสร้างอ านาจของกลุ่ม ผลประโยชน์และชน
ชั้นทางสังคม 

5) การมีส่วนร่วมในลักษณะนโยบาย เน้นเรื่องหลักการยอมรับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและผู้เสียเปรียบในสังคม และน ามาก าหนดนโยบายและแผนงานระดับชาติ 

 
 
 
 
 

                                           
18 แชพิน (Chapin, 2001)  อ้างถึงใน อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง, ค าบรรยายลักษณะวิชา

ทฤษฏีและหลักการพัฒนาชุมชน 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2522), 10. 

19 อิระวัชร์ จันทรประเสริฐ อ้างถึงใน ณรงค์ วารีชล, “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ชุมชนในการพัฒนาเทศบาลสู่เมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา: เทศบาลต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี,”, 6. 
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สุธ ีศรสวรรค์20 ได้แบ่งรูปแบบของการมีส่วนร่วมออกเป็น 10 แบบดังนี้ 
1) การมีส่วนร่วมประชุม 
2) การมีส่วนร่วมออกเงิน 
3) การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ 
4) การมีส่วนร่วมเป็นผู้น า 
5) การมีส่วนร่วมสัมภาษณ์ 
6) การมีส่วนร่วมเป็นผู้ชักชวน 
7) การมีส่วนร่วมเป็นผู้บริโภค 
8) การมีส่วนร่วมเป็นผู้ประกอบการ 
9) การมีส่วนร่วมเป็นผู้ใช้แรงงาน 
10) การมีส่วนร่วมออกวัสดุอุปกรณ์ 

 2.1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม 
รีเดอร์ (Reeder, 1963)21 ได้สรุปปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรักษาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนไว้ 11 ประการ ดังนี้ 
1) การปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามความเชื่อถือพ้ืนฐาน กล่าวคือ บุคคลและกลุ่มบุคคล

เหมือนจะเลือกแบบวิธีการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องและคล้ายคลึงกับความเชื่อพ้ืนฐานของตนเอง 
2) มาตรฐานคุณค่า บุคคลและกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะปฏิบัติในลักษณะที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานคุณค่าของตนเอง 
3) เป้าหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะส่งเสริมป้องกันและรักษาเป้าหมายตน 
4) ประสบการณ์ที่ผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลบางครั้งมีราก 

ฐานมาจากประสบการณ์ท่ีผิดปกติธรรมดา 
5) ความคาดหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลจะประพฤติตามแบบที่ตนคาดหมายว่าจะต้อง

ประพฤติในสถานการณ์เช่นนั้น ทั้งยังชอบปฏิบัติต่อผู้อื่น ในลักษณะที่ตนคาดหวังจากผู้อื่นด้วยเช่นกัน 

                                           
20 สุธี ศรสวรรค์, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของมุสลิม: ศึกษา

เฉพาะกรณีต าบลคลองตะเคียน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,” (ภาคนิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538), 
37 – 38. 

21 รีเดอร ์(Reeder, 1963)21 อ้างถึงใน เทอดเกียรติ วงศาโรจน์, “การมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันอาชญากรรมของประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองราชบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี,”, 20 - 
21. 
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6) การมองแต่ตนเอง บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะท าสิ่งต่าง ๆ ซึ่งคิดว่าตนเองสมควร
กระท าเช่นนั้น 

7) การบีบบังคับบุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยความรู้สึกว่าตนถูกบังคับ
ให้ท า 

8) นิสัยและประเพณี บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะท าสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเรามีนิสัยชอบกระท า
อยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ 

9) โอกาส บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบการปฏิบัติของสังคม
โดยเฉพาะในทางที่เกี่ยวข้องกับจ านวนและชนิดของโอกาส ซึ่งโครงการของสังคมเอ้ืออ านวยเข้ามามี
ส่วนร่วมกันในการกระท าเช่นนั้นเท่าท่ีพวกเขาได้รับรู้ 

10) ความสามารถ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมกันในกิจกรรมบางอย่าง
ที่ตนเห็นว่าสามารถทาในสิ่งที่ต้องการให้เขาทาในสถานการณ์เช่นนั้น 

11) การสนับสนุน บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเริ่มปฏิบัติเมื่อเขารู้สึกว่าเขารับการสนับสนุน 
ที่ดีพอให้กระท าการเช่นนั้น 

World Health Organization (2004)22 เสนอปัจจัยพื้นฐานในการระดมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน คือ 

1) ปัจจัยของสิ่งจูงใจ จากสภาพความเป็นจริงชาวบ้านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งทั้งในแง่การร่วมแรง ร่วมทรัพยากร หรืออ่ืน ๆ นั้น มีเหตุผลอยู่ 2 ประการ คือ 

  1.1 การมองเห็นว่าตนจะได้ประโยชน์ตอบแทนในสิ่งที่ตนท าไป ซึ่งถือเป็น
เรื่องการกระตุ้นให้เกิดมีสิ่งจูงใจ 

  1.2 การได้รับคาบอกกล่าวหรือชักชวนจากเพ่ือนบ้านให้เข้าร่วม โดยมี
สิ่งจูงใจเป็นตัวน า ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของการก่อให้เกิดมีสิ่งจูงใจ 

2) ปัจจัยโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม แม้ว่าชาวชนบทเป็นจ านวนมาก
จะเห็นประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาแต่ก็ไม่อาจเข้าร่วมกิจกรรมได้
เนื่องจากไม่เห็นช่องทางของการมีส่วนร่วม หรือเข้าร่วมแล้วก็ไม่ได้รับดังที่คาดคิดเอาไว้ เนื่องจากการ
เข้ามามีส่วนร่วมนั้นมิได้จัดรูปแบบความสัมพันธ์ที่เหมาะสม เช่น ภาวะผู้น า ลักษณะการท างาน

                                           
22 World Health Organization (2004) อ้างถึงใน ยุพิน ระพิพันธุ์, “ความรู้ ทัศนคติและ

การจัดการที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการจ าแนกประเภทมูลฝอยที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันก่อนทิ้งในเขตเทศบาลเมืองพนัส อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544), 21 – 
22. 
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กฎระเบียบ แบบแผน เป็นต้น ดังนั้นปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วน
ร่วมจึงควรมีลักษณะ 

  2.1 เปิดโอกาสให้ทุกคนและทุกกลุ่มในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนา
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยการเข้าร่วมอาจอยู่ในรูปของการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยมีตัวแทนก็ได้ 

  2.2 ควรมีก าหนดเวลาที่แน่ชัด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสามารถก าหนดเงื่อนไขของ
ตนเองได ้

  2.3 ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่แน่นอน 
3) ปัจจัยอ านาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม โดยปกติที่ผ่านมาในกิจกรรม

หนึ่ง ๆ แม้ว่าประชาชนจะเห็นด้วยและมีโอกาสเข้าร่วม แต่ไม่อาจก าหนดเป้าหมาย วิธีการหรือ
ผลประโยชน์ของกิจกรรม เพราะสิ่งเหล่านี้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระท า 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์23 ไดก้ล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ 
1) ความศรัทธาที่มีต่อความเชื่อถือบุคคลส าคัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท าให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การลงแขก การบาเพ็ญประโยชน์ การสร้างโบสถ์วิหาร 
2) ความเกรงใจที่มีต่อบุคคลที่เคารพนับถือหรือมีเกียรติยศ ต าแหน่ง ท าให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมทั้ง ๆ ที่ยังไม่มีความศรัทธาหรือความเต็มใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะกระท า เช่นผู้ใหญ่ออกปากขอ
แรงผู้น้อยก็ช่วยแรง 

3) อ านาจบังคับที่เกิดจากบุคคลที่มีอ านาจเหนือกว่า ท าให้ประชาชนถูกบีบบังคับให้มี
ส่วนร่วมในการกระท าต่าง ๆ เช่น บีบบังคับให้ท างานเยี่ยงทาส ฯลฯ 

พัทยา สายหู24 ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีความส าคัญและส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
ได้ด าเนินการอยู่ในชุมชน ซึ่งความส าเร็จของโครงการพัฒนาชุมชนขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยที่เป็นลักษณะของโครงการ เช่น โครงการที่ประชาชนต้องการ 
2. ปัจจัยที่มีลักษณะของชาวบ้านเอง เช่น ขยันขันแข็ง สามัคคี มีผู้น าดี 
3. ปัจจัยที่มาจากทางราชการ เช่น ถือเป็นโครงการส าคัญ มีงบประมาณเหลือเพียงพอมี

เจ้าหน้าที่วิชาการสนับสนุน 
4. ปัจจัยที่เป็นส่วนประกอบ เช่น การคมนาคมสะดวก วัสดุพร้อม เป็นต้น 

                                           
23 นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527), 183. 
24 พัทยา สายหู, กลไกของสังคม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529), 

246. 
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ปรัชญา เวสารัชช์25 ได้กล่าวถึงปัจจัยส าคัญซึ่งผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาชนบท ดังนี้ 

1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและความ
ปลอดภัย 

2. ปัจจัยผลักดันจากบุคคลอื่น โดยเฉพาะผู้น า เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
3. ปัจจัยที่เป็นรางวัลตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนแรงงาน เงินปันผลจากสหกรณ์ออม

ทรัพย์ 
4. ปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ ความคาดหวังในประโยชน์ส่วนร่วม ความรู้สึกเกรงใจไม่

กล้าปฏิเสธ เมื่อถูกชักชวนหรือความรู้สึกว่าเป็นพันธะที่ต้องเข้าร่วม เพ่ือให้เกิดความสามัคคี 
นิวสตรอม (Newstorm, 1993)26 พบว่า ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม คือ 
1. ลักษณะขององค์กร โครงสร้างขององค์กร วัฒนธรรมขององค์กร หากองค์กรมี

โครงสร้างใหญ่ ขั้นตอนการปฏิบัติมาก เช่น ระบบราชการ จะเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมได้ 
2. นโยบายองค์กรที่ขาดความชัดเจน จะท าให้บุคลากรไม่แน่ใจเป้าหมาย แนวทางการ

ปฏิบัติ จึงเกิดความลังเลที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม 
3. ภาวะผู้น า ซึ่งถ้าหากว่าผู้น าเชื่อว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ไม่มีศักยภาพ ไม่มี

ความก้าวหน้า ขาดความกระตือรือร้นในการท างาน งานจะส าเร็จได้ต้องควบคุม ภาวะผู้น าประเภทนี้
จะเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมได้ 

4. ลักษณะงาน ซึ่งหากว่างานที่ท าสามารถท าส าเร็จได้ด้วยตัวเอง เช่น งานใน
ห้องทดลอง ลักษณะงานเช่นนี้จะท าให้บุคลากรไม่เห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม 

5. ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ระดับการศึกษา วิชาชีพ โดยถ้าหากบุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาที่สูงอยู่ในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบมาก ก็จะแสวงหาการมีส่วนร่วมมากกว่า
บุคคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า และหน้าที่ความรับผิดชอบที่น้อยกว่าด้วย 

โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1980)27 กล่าวว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ได้แก่ 

 

                                           
25 ปรัชญา เวสารัชช,์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชนบท, 70. 
26 นิวสตรอม (Newstorm, 1993)  อ้างถึงใน ณรงค์ วารีชล “การมีส่วนร่วมของคณะกรรม 

การชุมชนในการพัฒนาเทศบาลสู่เมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา: เทศบาลต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี,”, 10. 

27 โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1980) อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 9. 
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1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได้ 
7. ระยะเวลาที่อยู่ในท้องถิ่น 
8. สถานภาพการท างาน 
คัฟแมน (Kaufman, 1949)28 ได้ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม พบว่า อายุ เพศ 

การศึกษา ขนาดครอบครัว อาชีพ รายได้ และระยะเวลาอาศัยอยู่ในท้องถิ่น มีความสัมพันธ์กับระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยบุคคลที่มีสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจต่ าจะเข้าร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชนน้อยกว่าบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูง 
 
2.2 หลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
 
 2.2.1 ความเป็นมาของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม29 

ประชาธิปไตย (Democracy) มีความหมายที่แตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัย 
เนื่องจากปรัชญา สิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีพัฒนาการจากในอดีต สมัย
กรีกโบราณที่เป็นประชาธิปไตยแบบบริสุทธิ์ (Direct Democracy) แต่ไม่นับรวมถึงพวกทาส ต่อมาได้
พัฒนามาสู่ระบบประชาธิปไตยแบบผู้แทน (Representative Democracy) ซึ่งท าให้เกิดการ
วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย ซึ่งมีบุคคลบางกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์มากขึ้น จึง
เป็นจุดก าเนิดของประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน นั่นคือ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หรือ Participative 
Democracy ซึ่งเป็นยุคสมัยของประชาธิปไตยที่ทุกคนต้องการเข้ามามีส่วนร่วม และน าไปสู่การ
เปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เกิดขึ้นจาก
การที่ประชาชนเริ่มตั้งค าถามกับนโยบายสาธารณะต่าง ๆ ที่ก าหนดโดยผู้ที่อยู่ในภาคราชการซึ่งเป็น
ผู้แทนของประชาชน แต่ก็ไม่ได้รับค าตอบ เมื่อไม่ได้รับค าตอบนานวันเข้าก็น าไปสู่ความขัดแย้ง ปัญหา

                                           
28 คัฟแมน (Kaufman, 1949) อ้างถึงใน เทอดเกียรติ วงศาโรจน์, “การมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันอาชญากรรมของประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองราชบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี,”, 20. 
29 พรทิพย์ แก้วค ามูล, “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม,” http://www.opdc.go.th/ 

special.php?spc_id=2&content_id=156 (สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559). 
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ดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้รัฐบาลในหลายประเทศมองว่า การบริหารราชการแบบเดิม 
จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานใหม่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนมาก
ขึ้น หลักการในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น เริ่มมาจากบทเรียนของความล้มเหลวในการ
พัฒนาชุมชนชนบท ที่ไม่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาแบบยั่งยืน ประกอบกับ
กระแสความคิดของนักวิชาการทั้งในประเทศและในระดับสากล เกี่ยวกับเรื่องของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ท าให้การพัฒนาในยุคหลัง ๆ ได้เน้นประชาชนในชุมชนเป็นเป้าหมายส าคัญของการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา และมีส่วนร่วมของประชาชน (Peoples Participation) จึงเป็นประเด็นส าคัญ
ในการพัฒนาชุมชน โดยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 เป็นต้นมา ได้มีการ
ก าหนดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ค่อนข้างชัดเจน ทั้งนี้ ในเรื่องของการบริหารภาครัฐได้มี
วิวัฒนาการมาเป็นล าดับ จากการบริหารรัฐกิจแบบดั้งเดิมมาสู่การบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยการบริหารรัฐกิจแบบดั้งเดิมนั้น รูปแบบของการบริหารงานจะเป็นการบริหารภาครัฐเพ่ือ
ประชาชน โดยมีแนวคิดการให้บริการสาธารณะคือ ผู้บริหารระดับสูง/ผู้บริหารมืออาชีพเป็นผู้ก าหนด
แผนงาน นโยบาย จัดสรรทรัพยากร และผลักดันลงไปยังผู้บริหารระดับกลาง และผู้ปฏิบัติงาน โดยรับ
นโยบายไปด าเนินงานให้บริการกับประชาชนและกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการ
ท างานปัจจุบันการบริหารภาครัฐได้ก้าวสู่การบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่
มีรูปแบบการบริหารงานเป็น การบริหารภาครัฐเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชน คือการให้บริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพ โดยจัดให้มีการบริการสาธารณะที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม 
ในเวลาที่เหมาะสม และใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งจะเชื่อมโยงเข้ามาสู่แนวคิดการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม โดยน าความต้องการของประชาชนมาเป็นหลักให้ผู้บริหารระดับสูงก าหนดยุทธศาสตร์ 
จัดสรรทรัพยากร แก้ปัญหา ก ากับผลงาน และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม แล้วผลักดันยุทธศาสตร์สู่
ผู้บริหารระดับกลางเพ่ือแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ บริหารงานราชการ ก ากับดูแลผลงาน รวมทั้ง
พัฒนาองค์กรและงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติส่วนหน้า เป็น Knowledge Workers ที่ให้บริการสาธารณะที่
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย 

ที่มาของการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม พบว่า เริ่มปรากฏความชัดเจนในหลักการ
ตามวิถีทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซึ่งรู้จักกันในนาม “รัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน” ที่ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกในประวัติศาสตร์การพัฒนาการเมืองไทย ที่ได้วางรากฐาน
ส าคัญของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการเมือง และการบริหารของรัฐ ทั้งในระดับชาติ และท้องถิ่น 

หลักการดังกล่าว ได้มีการขยายความในรายละเอียดเพ่ิมเติมมาสู่รั ฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ตามความที่ปรากฏใน มาตรา 87 ว่ารัฐต้องด าเนินการตามแนว 
นโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังต่อไปนี้ 
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1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจทาง
การเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะ 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ หรือสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น ๆ 

นับแต่นั้น ค าว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงถือก าเนิดข้ึน และมีการน ามาใช้อย่าง
กว้างขวาง การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่สามารถก่อให้เกิดการกระท าใด ๆ ร่วมกัน แม้ในทาง
ความคิด แต่ต้องเป็นไปโดยเสรีภาพ หรือความสมัครใจ หรือลักษณะอาสาสมัครแบบจิตอาสา ดังนั้น 
ต ารวจกับประชาชนจึงสามารถท างานร่วมกันได้ รวมถึงการป้องกันอาชญากรรมที่เป็นการควบคุม
กฎ ระเบียบของสังคม และสามารถส่งผลต่อการพัฒนาชาติ โดยไม่ใช่ลักษณะบังคับ แต่ต้องค่อยๆ 
ปรับเปลี่ยนความคิดหรือกระบวนทัศน์ จนเห็นถึงความส าคัญ และตัดสินใจเข้าร่วมงานหรือมีส่วน
ช่วยเหลือโดยสมัครใจ หรือมีจิตอาสาเข้าเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
อาชญากรรม 

ดังนั้นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) จึงเป็นการ
ขับเคลื่อนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทุกระดับ มีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงพัฒนาระบบราชการสู่
กระบวนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ทั้งการจัดโครงสร้างส่วนราชการ การพัฒนาราชการส่วน
ภูมิภาค การจัดระบบบริการสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งน าไปสู่การก าหนดนโยบายสาธารณะของส่วน
ราชการต่าง ๆ ที่กระทบกับประชาชนโดยตรง ดังนั้น ในการจัดโครงสร้างส่วนราชการ จึงจ าเป็นต้อง
เข้าใจหลักการของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และต้องเข้าใจว่า ในกระบวนการท างานในเชิง
นโยบายสาธารณะนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนถึงเป็นสิ่งส าคัญ จึงต้องจัดโครงสร้างและก าหนด
บทบาทภารกิจให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากความจ าเป็นของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กับ
ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีความจ าเป็นมากน้อยแตกต่างกันไป เช่น บางหน่วยงานอาจจัดตั้ง
หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบในเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรง หรือก าหนดเรื่อง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ เป็นบทบาทหน้าที่หนึ่ งของหน่วยงานภายในบาง
หน่วยงาน  เช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดท าแผนงาน/นโยบาย ทั้งนี้ เพ่ือให้นโยบาย
สาธารณะที่น าออกมาใช้นั้น เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีส่วนร่วมใน
การจัดท านโยบาย ไม่ใช่เพียงมีส่วนร่วมในการรับรู้/รับทราบนโยบายที่ภาครัฐจัดท าข้ึนเท่านั้น 
 2.2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Governance) คือ การบริหาร
ราชการที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง  หรือผู้มีส่วนได้เสีย
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(Stakeholder) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการบริหารและด าเนินงานของรัฐ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม เพ่ือที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

2.2.2.1 วัตถุประสงค์การพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
(1) สร้างความเข้าใจในความหมายและความตระหนักถึงความส าคัญของการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม         
(2) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วน

ร่วมของประชาชน  
(3) เสริมสร้างทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารราชการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

และภาคส่วนอื่นๆ ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานราชการในระดับต่าง ๆ  
(4) สร้างความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและลักษณะส าคัญของการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม 
2.2.2.2 หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน   

การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามี
ส่วนร่วมกับภาคราชการนั้น International Association for Public Participation ได้แบ่งระดับ
ของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

(1) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด แต่
เป็นระดับที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่
กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว 
การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

(2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วย  วิธีต่าง ๆ 
เช่น การรับฟังความคิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่าน
เว็บไซต์ เป็นต้น 

(3) การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
หรือร่วมเสนอแนะแนวทางที่น าไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความ
คิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของ
ภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การ
จัดตั้งคณะท างานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น 
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(4) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดย
เป็น  หุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
เช่น คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น 

(5) การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด 
โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุน
หมู่บ้านที่มอบอ านาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น 

การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจท าได้หลายระดับและหลายวิธี ซึ่งบาง
วิธีสามารถท าได้อย่างง่าย ๆ แต่บางวิธีก็ต้องใช้เวลา ขึ้นอยู่กับความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชน ค่าใช้จ่าย และความจ าเป็นในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องแก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้ง
พัฒนาทักษะและศักยภาพของข้าราชการทุกระดับควบคู่กันไปด้วย 

2.2.2.3 ลักษณะพ้ืนฐานของระบบราชการแบบมีส่วนร่วม 
(1) เป็นองค์กรที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง (Accessibility) ได้ โดยช่องทางการ

สื่อสารต่าง ๆ เช่น ตู้ไปรษณีย์ เว็บไซต์ หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(2) เป็นองค์การที่มีการติดต่อสื่อสารสองทาง  (Two ways communication) 

กับประชาชนอยู่ตลอดเวลา และเป็นการสื่อสารที่เปิดให้กับทุกคน 
(3) เป็นองค์การที่มีการติดต่อสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่าง

องค์การกับผู้มีส่วนได้เสีย ในกิจการหรือโครงการที่ก าลังท าอยู่ 
(4)  มีการน าข้อคิดเห็นที่ ได้รับจากประชาชนมาพิจารณาประกอบการ

ตัดสินใจ  พร้อมอธิบายเหตุผลการไม่ปฏิบัติตามข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าของประชาชน 
(5) จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในลักษณะทันท่วงที ถูกต้อง 

จริงใจ และโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อถือและไว้วางใจกับหน่วยงาน 
(6) สร้างนโยบายและหลักการขององค์การที่จะน าความเห็นดังกล่าวมา

ประกอบการตัดสินใจขององค์การ 
2.2.2.4 หลักวิธีการท างานของข้าราชการใน "การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับการประสานประโยชน์ให้แก่ทุกมิติของสังคม ได้แก่ ปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และธุรกิจเอกชน สิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนแรงกดดันที่ภาครัฐต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพ  ต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และความเสมอภาค รักษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวก และบริการประชาชน  ดังนั้น หลัก



Ref. code: 25595703011220GOS

21 

และวิธีการท างานของข้าราชการยุคใหม่ ต้องเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด 
ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

(1) มีการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือส่วนรวมและประโยชน์ของประชาชนเป็น
ที่ตั้ง 

(2) เคารพในสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 
(3) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการท างานอย่างเหมาะสม 
(4) มีความพร้อมรับผิด  สามารถตรวจสอบได้ 
(5) มีการท างานที่รวดเร็ว โปร่งใส มีกลไกการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการ

ให้บริการที่ชัดเจน 
(6) ปรับเปลี่ยนอุดมการณ์ที่ยึดติดกับระบบอุปถัมภ์ ไปสู่ระบบคุณธรรม 

 2.2.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  
กฎหมายต่าง ๆ ที่ให้ความส าคัญต่อการบริหารราชการอย่างโปร่งใส สุจริต เปิดเผย

ข้อมูล และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ  การตัดสินใจ
ทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในทุกระดับ  ได้แก่ 

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดให้มีกลไกในการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของภาครัฐมากขึ้น ในแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐใน
ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 10 ดังนี้ 

  - ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 (5) ได้
บัญญัติให้รัฐต้อง “จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนเพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน”  

  - ส่วนที่ 10 แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 87 
ก าหนดว่ารัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมประชาชน โดยต้องส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ อย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ การ
ติดตามตรวจสอบ 

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546  
4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
5) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ. 2532 
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2.2.4 กระบวนการสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมของส่วนราชการไปสู่ประชาชน 
เพ่ือพัฒนาระบบราชการสู่การบริหารที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการได้ก าหนดแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 “ปรับ
รูปแบบการท างานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่าย
ต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม” ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555)  โดยมีการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมไว้  ดังนี้ 

1) จัดระบบบริหารราชการให้เอ้ือต่อการท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายกับภาค 
เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในลักษณะเป็นภาคี/พันธมิตร/
หุ้นส่วนในการจัดบริการสาธารณะ โดย 

(1.1) ส่งเสริม ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการท างาน การประสานกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรประชาชนในลักษณะการบริหารงานในรูปแบบ
เครือข่าย (Networking) 

(1.2) เน้นการท างานแบบหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในงาน
บริการสาธารณะ (Public-Private Partnership - PPP) โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุนใน
โครงการพัฒนาส าคัญ ๆ ของประเทศ 

2) สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดย 
(2.1) สร้างความรู้และความเข้าใจแก่เครือข่ายภาคประชาสังคม และภาค

ประชาชน ในการพัฒนาระบบราชการ เน้นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง (Action Learning) เพ่ือให้
ภาคประชาชนมีศักยภาพในการเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมมากขึ้นจนถึงระดับของการเข้ามาเป็น
หุ้นส่วน และร่วมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความรู้และความตระหนักในส านึกพลเมืองว่าจะต้องเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐ 
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2.2) พัฒนารูปแบบ กลไก ระบบ และวิธีท างาน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น วางหลักเกณฑ์ให้แต่ละส่วนราชการจัดให้
มีระบบการปรึกษาหารือกับประชาชน ส ารวจความต้องการของประชาชนในโครงการที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและให้ข้อคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการช่วยกันท าให้เกิดการบริการสาธารณะที่ดียิ่งข้ึน 

(2.3) ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการภาคประชาชน (Lay Board) ในทุกระดับ 
และจัดให้มีอาสาสมัครภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ รวมถึง
การริเริ่มให้มีการวางแผนและจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Planning and 
Budgeting) 
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2.3 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญากรรม  
 
 2.3.1 ความหมายของอาชญากรรม 

ค าว่า “อาชญากรรม”ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.254230 ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า เป็นการกระท าความผิดทางอาญา ค าว่า อาชญากรรมตามความหมายของ cyclopedia 
หมายถึง การกระท าที่ชั่วร้ายและการกระท าชั่วนี้เล็ดลอดกฎหมายไปได้ก็ยังถือว่าเป็นอาชญากรรม 
ถ้าไม่ใช่กรรมชั่ว แต่เป็นการกระท าผิดที่กฎหมายก าหนดไว้ ก็ไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรม เช่น ความผิด
ลหุโทษ 

ประเสริฐ สุนทร31 ได้ให้ความหมาย อาชญากรรม คือ พฤติกรรมของคนที่องค์กรซึ่งมี
อ านาจหน้าที่ในสังคมที่ด ารงอยู่แบบที่การเมืองก าหนด หมายความว่าพฤติกรรมใดจะเป็นอาชญา 
กรรมก็ต่อเมื่อองค์กรเป็นผู้ก าหนดขึ้นไว้ในกฎหมายองค์กรที่ว่านี้ เป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ในเรื่อง
อาชญากรรมด้วย และเป็นองค์กรซึ่งเกิดขึ้นในสังคมที่ด ารงอยู่แบบการเมือง คือเป็นสังคมที่มี
ผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองแนวคิดของ Quinney เกี่ยวกับอาชญากรรมมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 
ประการ คือ มีกฎหมาย มีผู้ออกกฎหมาย ผู้ใช้กฎหมาย และมีผู้ละเมิดกฎหมาย 

เวทเธอร์ และซิลเวอร์แมน (Vetter & Silverman, 1986)32 ได้กล่าวว่า อาชญากรรม 
เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ หรือเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสิ่งอ่ืน ๆ อีกหลายสิ่งเป็นพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบน ไปจากแนวพฤติกรรมของสังคมโดยส่วนรวม ซึ่งแนวพฤติกรรมดังกล่าวเป็นกฎเกณฑ์ที่สังคม
ก าหนดขึ้นเพ่ือให้คนส่วนใหญ่ในสังคมกระท าสิ่งที่ดีงามของสังคม หากใครประพฤติออกนอกกรอบ
ดังกล่าวสังคมก็จะโต้ตอบ ดังนั้น การพิจารณาว่า อาชญากรรมเป็นการละเมิดกฎหมายเพียงอย่าง
เดียวย่อมไม่ถูกต้อง เพราะนักกฎหมายอาจเปลี่ยนแปลงได้ ไปตามกาลเวลา สถานที่ และสภาพ 
แวดล้อมต่าง ๆ ได ้

                                           
30 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ: นานมี 

บุคส์พับลิเคชั่นส์, 2546), 1361. 
31 ประเสริฐ สุนทร, “การมีส่วนร่วมชองประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม:

ศึกษาเฉพาะกรณีกองบังคับการต ารวจนครบาล 6,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาสังคม
สงเคราะห์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543), 14.                    

32 เวทเธอร์ และซิลเวอร์แมน (Vetter & Silverman, 1986 อ้างถึงใน สาโรจน์ กล่อมจิต, 
“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมเขตบางกอกใหญ่,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 
2546), 15. 
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อัณณพ ชูบ ารุง33 ได้ให้ความหมายของอาชญากรรมว่า พฤติกรรมที่มีผลให้บุคคลและ
สังคมได้รับอันตราย ทั้งต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน จึงจ าเป็นต้องควบคุมความประพฤติโดยผู้ที่มี
อ านาจตามกฎหมาย 

เซอร์แมน (Surrman, 1959)34 กล่าวถึงความหมายอาชญากรรม ดังนี้ 
1) อาชญากรรม คือ การกระท าที่ละเมิดกฎหมายอาญา การกระท าใด ๆ ไม่ว่าจะน่า

ประณาม หรือว่าลงโทษสักเพียงใด ไม่ว่าจะผิดศีลธรรมมากน้อยแค่ไหนหรือเลวทรามต่ าช้าแค่ไหนไม่
ถือว่าเป็นอาชญากรรมถ้าไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายห้ามไว้ 

2) อาชญากรรม คือการกระท าโดยมีเจตนาละเมิดกฎหมายอาญาหรือมีเจตนาละเว้นไม่
กระท าในสิ่งที่กฎหมายบังคับให้ท า (Statutory and Case law) โดยไม่มีข้อแก้ตัวที่สมเหตุสมผลท า
ให้รัฐต้องด าเนินการลงโทษ ในฐานะเป็นความผิดอุกฉกรรจ์ 

แท็ฟแพน (Tappan, 1960)35 กล่าวว่า อาชญากรรม หมายถึง การกระท าใด ๆ ที่สังคม
ได้รับอันตราย ทั้งต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินจึงจ าเป็นต้องมีการลงโทษผู้ประพฤติเช่นนั้น 

โสภา ชปีลมันน์36 ได้ให้ความหมายไว้ว่า อาชญากรรม หมายถึง การกระท าใด ๆ ก็
ตามที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อตัวบทกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้และผู้กระท าดังกล่าวจะต้อง
ได้รับการลงโทษตามตัวบทกฎหมายที่ก าหนดไว้ในขณะนั้น 
 2.3.2 ประเภทของอาชญากรรม 

ประเสริฐ สุนทร37 ได้แยกประเภทอาชญากรรมโดยค านึงถึงปัจจัย 5 ประการ ตาม
แนวคิดของคลีนาร์ด และควินนี่ (Clinard & Quinne) คือ 

1. ปัจจัยด้านกฎหมาย ถือว่าอาชญากรรมคือพฤติกรรมที่ได้รับการก าหนดโดยฝ่ายที่มี
อ านาจ สิ่งที่ก าหนดขึ้นก็คือกฎหมายอาญา กฎหมายอาญาได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาขึ้นอยู่กับ
การเปลี่ยนแปลงของอ านาจ ดังนั้น จึงต้องดูที่การเปลี่ยนแปลงของตัวบทกฎหมายด้วย 

                                           
33 อัณณพ ชูบ ารุง, อาชญาวิทยาและอาชญากรรม (กรุงเทพฯ: ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐ

ประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532), 4. 
34เซอร์แมน (Surrman, 1959 อ้างถึงใน เทอดเกียรติ วงศาโรจน์, “การมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันอาชญากรรมของประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองราชบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี,”, 22. 
35 แท็ฟแพน (Tappan, 1960) อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 22. 
36 โสภา ชปีลมันน์, อาชญากรรม : ปัญหาที่ควรแก้ไขสังคมปัจจุบัน (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา

พาณิชย์โสภา ชปีลมันน์, 2537), 7. 
37ประเสริฐ สุนทร, “การมีส่วนร่วมชองประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม:

ศึกษาเฉพาะกรณีกองบังคับการต ารวจนครบาล 6,”, 15. 
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2. ปัจจัยด้านอาชีพของอาชญากร ผู้ประกอบอาชญากรรมมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับระดับ
ของกิจกรรม และการด ารงชีวิตซึ่งต้องพิจารณาจากบทบาททางสังคม ก้าวทันเหตุการณ์ของผู้
ประกอบอาชญากรรม 

3. ความสนับสนุนขององค์กรที่มีต่อผู้ประกอบอาชญากรรม ว่ามีเครือข่ายให้การ
สนับสนุนเพียงไร 

4. พิจารณาจากพฤติกรรมของอาชญากร ว่ามีความสัมพันธ์กับแนวประพฤติและบรรทัด 
ฐานของฝ่ายที่มีอ านาจออกกฎหมายเพียงไร 

5. ปฏิกิริยาของสังคมและกระบวนการทางกฎหมายต่อการประกอบอาชญากรรมต้อง
พิจารณาดูว่าสังคมมีปฏิกิริยาต่ออาชญากรรมนานาชนิดอย่างไรและมีกระบวนการในการลงโทษหนัก
เบาอย่างไร 

จากปัจจัยทั้ง 5 ประการ ดังกล่าว สามารถแยกประเภทของอาชญากรรมออกเป็น 9 
ประเภท ได้แก่ 

1. อาชญากรรมที่กระท าต่อบุคคลอย่างรุนแรง (Violent Personal Crime) เช่น การ
ฆ่าการท าร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส การข่มขืนกระท าช าเรา 

2. อาชญากรรมที่กระท าต่อทรัพย์ตามโอกาส (Occasional Property Crime) เช่น 
การปลอมลายมือ การขโมยของตามร้านขายของและการท าลายสิ่งที่เป็นสาธารณะ 

3. อาชญากรรมที่ท าลายความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม (Public Order Crime) 
เช่น การเป็นโสเภณี การรักร่วมเพศ การใช้ยาเสพติด การเมาสุราในที่สาธารณะ 

4. อาชญากรรมที่ท ากันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน (Convention Crime) เช่น การย่องเบา การ
ปล้นทรัพย ์

5. อาชญากรรมการเมือง (Political Crime) เช่น กบฏ การก่อการร้าย การกระท าจาร
กรรม 

6. อาชญากรรมท่ีเกิดจากงานอาชีพ (Occupational Crime) เช่น การทุจริตต่อหน้าที่ 
7. อาชญากรรมที่ท าโดยห้างร้านบริษัท (Corporate Crime) เช่น การโฆษณา

หลอกลวงความผิดต่อเครื่องหมายการค้า การผลิตอาหารและยาที่ไม่ปลอดภัย 
8. องค์การอาชญากรรม (Organized Crime) เช่น องค์การมาเฟีย 
9. อาชญากรรมที่ยึดเป็นอาชีพ (Professional Crime) เช่น การเป็นมือปืนรับจ้าง แก๊ง

ต้มตุ๋น การล้วงกระเป๋า ปลอมเอกสารต่าง ๆ 
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เวสเธอร์ และซิลเวอร์แมน (Vetter & Silverman, 1986)38 ได้จ าแนกประเภท
อาชญากรรมโดยยึดหลักอาชญากรรมที่เหมือน ๆ กัน จัดเข้าไว้เป็นพวกเดียวกัน แตกต่างกันก็จัดเข้า
ไว้อีกพวกหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้พิจารณาหลักกฎหมายเข้าช่วยในการแยกแยะด้วย ได้จ าแนกประเภท
ของอาชญากรรมออกเป็น 7 พวกด้วยกันคือ 

1. อาชญากรรมท่ีกระท าต่อบุคคล (Crime Against the Person) ได้แก่ การฆาตกรรม 
การท าร้ายร่างกาย การปล้น การข่มขืนกระท าช าเรา 

2. อาชญากรรมท่ีกระท าต่อทรัพย์ (Crime Against Property) เช่น การย่องเบา การ
ขโมย การรับของโจร การขโมยรถยนต์ การวางเพลิง การต้มตุ๋น 

3. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crimes) เช่น การทุจริตต่อหน้าที่ การ
ละเมิดภาษี การฉ้อฉล การขโมย ความผิดเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

4. องค์การอาชญากรรม (Organized Crime) เช่น องค์การมาเฟีย การค้ายาเสพติด 
องค์การจี้เครื่องบิน 

5. อาชญากรรมการเมือง (Political Crime) เช่น กบฏ การก่อการร้าย การฆาตกรรม 
ทางการเมือง การละเมิดกฎหมายการเกณฑ์ทหาร 

6. อาชญากรรมท่ีเกิดจากความยินยอม (Consensual Crime) เช่น การใช้ยาเสพติด 
การเป็นโสเภณี การพนัน การท าแท้ง 

7. การกระท าผิดของหญิง (Female Criminality) 
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์39 ได้แยกอาชญากรรมออกเป็น 5 ประเภท คือ 
1. อาชญากรรมปราศจากผู้เสียหาย หมายถึง อาชญากรรมซึ่งละเมิดศีลธรรม จรรยา

ของบุคคล การที่เรียกว่าอาชญากรรมปราศจากผู้เสียหาย เพราะผู้กระท าผิดและผู้เสียหายคือบุคคล
คนเดียวกัน เช่น การพนัน การค้าประเวณ ีการท าแท้ง การมีและใช้สิ่งลามกอนาจาร 

2. อาชญากรรมพ้ืนฐาน หมายถึง อาชญากรรมซึ่งเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์
ร่างกาย หรือ ชีวิตของบุคคลอื่น เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ท าร้ายร่างกายและ
ฆ่าผู้อ่ืน 

3. อาชญากรรมองค์การ หมายถึง อาชญากรรมซึ่งอาชญากรได้รวมตัวเข้าด้วยกันตาม
สายการบังคับบัญชาในรูปขององค์การ โดยจัดการวางแผนและด าเนินการ เพ่ือประกอบธุรกิจผิด

                                           
38 เวสเธอร์ และซิลเวอร์แมน (Vetter & Silverman, 1986) อ้างถึงใน สาโรจน์ กล่อมจิต, 

“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมเขตบางกอกใหญ่,”, 22. 
39 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, อาชญากรรมพ้ืนฐานกับกระบวนการยุติธรรม ปัญหาและ

อุปสรรคและแนวทางควบคุม (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดการพิมพ์พระนคร, 2531), 5 – 10. 
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กฎหมายประเภทต่าง ๆ เช่น การเป็นเจ้ามือสลากกินรวบ การค้าหญิงโดยบังคับค้าประเวณีการค้ายา
เสพติด การค้าสินค้าหนีภาษี 

4. อาชญากรรมคอปกขาว หมายถึง อาชญากรรมซึ่งผู้กระท าความผิดเป็นบุคคลที่อยู่ใน
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ไม่ว่าภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน และได้ใช้ต าแหน่งหน้าที่ดังกล่าว
ในทางท่ีไม่ชอบเพ่ือการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน เช่น สมุห์บัญชียักยอกเงิน 

5. อาชญากรรมพิเศษ หมายถึง อาชญากรรมซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากอาชญากรรม 
4 ประเภทแรกที่กล่าวมาแล้ว เช่น อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ อาชญากรรมการก่อการ
ร้าย และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

อัณณพ ชูบ ารุง40 ได้จ าแนกประเภทของอาชญากรรม ตามหลักจริยธรรม หรือศีลธรรม 
ซึ่งนักอาชญาวิทยาส่วนมากมักกล่าวถึงคือ 

1. อาชญากรรมที่มีความผิดในตัวของตัวมันเอง หรือมีความผิดทางศีลธรรมซึ่งนัก
อาชญาวิทยา เรียกว่า “มาลา อิน เซ (Mala In SA)” อันได้แก่ การฆาตกรรม ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์
การทาแท้ง การฆ่าตัวตาย การค้าอาวุธเถื่อน ฯลฯ 

2. อาชญากรรม ที่ไม่มีความผิดในตัวของมันเอง แต่ถือเป็นความผิดตามที่กฎหมาย
ก าหนดห้ามไว้เรียกว่า “มาลา โปฮิบิตา (Mala Prohibita)” เช่น การละเมิดกฎหมายแรงงาน การ
ละเมิดลิขสิทธิ์ การลอกเลียนแบบสินค้า การขายของหนีภาษี การขับรถยนต์ไม่มีใบอนุญาตขับขี ่
 2.3.3 สาเหตุของปัญหาอาชญากรรม 

เดชา ศิริเจริญ41 กล่าวว่าสาเหตุอาชญากรรม สรุปได้เป็น 3 ประการ ดังนี้ 
1. สภาวะหรือเงื่อนไขทางสังคม (Social Conditions) ซึ่งได้แก่ 

  1.1 สภาวะทางสังคมต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม เช่น ระบบการศึกษาไม่
เหมาะสมการจัดที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอ และการระบาดของอบายมุขต่าง ๆ 

  1.2 สภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น การว่างงานความยากจน การกระจายรายได้ 
ไม่ทั่วถึงและไม่เป็นธรรม และการผูกขาดทางเศรษฐกิจ 

  1.3 สภาวะทางสาธารณสุข เช่น การปลอมปนอาหารและเครื่องดื่ม การใช้
ยาในทางท่ีผิดและการติดสารเสพติด 

  1.4 สภาวะทางการเมือง เช่น ความขัดแย้ง การต่อสู้ทางการเมือง และการ
แย่งชิงผลประโยชน์ส่วนตัว และพรรค โดยวิถีทางการเมือง 

                                           
40 อัณณพ ชูบ ารุง, อาชญาวิทยาและอาชญากรรม, 16. 
41 เดชา ศิริเจริญ, เครื่องมือวัดและทดสอบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 

2530),  56. 
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  1.5 สภาวะทางครอบครัว เช่น สภาพบ้านแตก บิดา มารดาไม่เอาใจใส่ดู
บุตร ธิดาเท่าท่ีควร มีลูกมากเกินไป และความขัดแย้งภายในครอบครัว เป็นต้น 

2. สภาวะหรือเงื่อนไขทางจิตใจ (Mental or Psychological Conditions) คือ จิตใจ
ไม่ปกติหรือวิปริต อาจโดยกรรมพันธุ์ หรืออาจเกิดจากแรงกดดันต่าง ๆ โดยสภาวะทางสังคมดังกล่าว 

3. สภาวะสิ่งแวดล้อม (Environmental Conditions) คือ สภาวะสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ืออ านวยต่อการประกอบอาชญากรรมหรือเป็นแหล่งของอาชญากรรม เช่น การสร้างที่ประกอบ
ธุรกิจที่มีซอกมุม การสร้างที่อยู่อาศัยแออัดยัดเยียดและที่สาธารณะ 

เฟอร์รี (Ferri, 1992)42 ได้เสนอความเห็นที่ท าให้บุคคลเป็นอาชญากรรมไว้ 3 ประการ 
โดยเน้นสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. สาเหตุทางสรีรวิทยา รวมทั้งเขตที่อยู่อาศัย ดินฟ้าอากาศ อันเป็นผลกระทบต่อ
ร่างกายของมนุษย์ 

2. สาเหตุทางมานุษยวิทยา รวมทั้งสถานะทางจิตใจด้วย 
3. สาเหตุในด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม รวมทั้งเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ศาสนา

และอ่ืน ๆ 
นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์ 43 ได้ให้ข้อคิดไว้ว่าปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอาจไม่ใช่สาเหตุส าคัญ

ที่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมแต่เพียงอย่างเดียว อาจมีสาเหตุอ่ืน ๆ ได้อีกดังนี้ 
1. สาเหตุจากทางการเมืองการปกครอง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย แต่ยังมีระบบการซื้อสิทธิขายเสียง ท าให้คนดีที่แท้จริงไม่ได้มาปกครองประเทศ 
2. ปัญหาคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาส าคัญของการเกิดอาชญากรรม 
3. ปัญหาสังคมเสื่อมโทรม เนื่องมีการยอมรับเอาวัฒนธรรมประเพณีที่ไม่ดีงามเข้ามา

แทนที่วัฒนธรรมอันดีงาม 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์44 ได้สรุปเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าอาจมา

จากสาเหตุส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 
1. เกิดจากความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ 

                                           
42 เฟอร์รี (Ferri, 1992) อ้างถึงใน สาโรจน ์กล่อมจิต, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกันอาชญากรรมเขตบางกอกใหญ่,”, 15. 
43 นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์  อ้างถึงใน อิทธิพล เพ้ียงจันทร์, “การศึกษาการมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันอาชญากรรมของชุมชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549),18 – 19. 

44 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 19. 
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2. เกิดจากการเสียระเบียบทางสังคม 
3. เกิดจากการขัดกันในค่านิยม 
4. เกิดจากการให้ชื่อการกระท าเป็นอาชญากรรม 
ร.ต.อ. วรเดช จันทรศร45 ได้กล่าวไว้ว่า สาเหตุของอาชญากรรม แต่ละด้านก็สามารถที่

จะแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงแนวความคิดเกี่ยวกับสาเหตุของอาชญากรรมภายใต้การศึกษาแต่ละ
สาขาด้วยกัน การเกิดขึ้นของอาชญากรรมนั้นพิจารณาได้ดังนี้ คือ 

1. ถ้าพิจารณาในแง่ของตัวบุคคล การศึกษาของนักวิชาการหลาย ๆ ท่านก็อาจสรุปได้
ว่าการเกิดขึ้นของอาชญากรรม ส่วนหนึ่งนั้นสืบเนื่องมาจาก ความโน้มเอียงต่อการกระท าผิดที่ถูก
ก าหนดโดยบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไป เช่น ความผิดปกติทางชีววิทยากายภาพ รวม
ตลอดถึงความไม่สามารถของบุคคลที่จะปรับตัวเองเข้ากับสิ่งแวดล้อมและแรงผลักดันที่ตกลงใจ
ประกอบอาชญากรรมซึ่งเป็นผลการศึกษาทางด้านสังคมจิตวิทยา 

2. ถ้าพิจารณาในแง่ของกลุ่มบุคคลการศึกษาของนักวิชาการหลาย ๆ ท่านก็อาจสรุปได้
ว่าสาเหตุของอาชญากรรมนั้น โดยส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการขาดแคลนความสามารถที่จะต่อต้านต่อ
การกดดันในการกระท าผิด ซึ่งถูกก าหนดโดยบทบาทของกลุ่ม เช่น การเลียนแบบความสัมพันธ์กับ
บุคคลต่าง ๆ ในแง่ของการเรียนรู้ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการศึกษาด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

3. ถ้าพิจารณาในแง่ของระบบสังคมแล้ว อาจกล่าวได้ว่า การเกิดของอาชญากรรมนั้น
ย่อมเกี่ยวพันและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ทางสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม สถานะและชนชั้นทาง
สังคมของบุคคล ที่จะเป็นเครื่องก าหนดความโน้มเอียงในการกระท าผิด ซึ่งเป็นผลที่ได้รับจาก
การศึกษาทางสังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย 

สุวิทย์ นิ่มน้อย, เดชา ศรีเจริญ และอัษฎางค์ ปาณิกบุตร46 กล่าวไว้ว่าในบรรดาสาเหตุ
ต่าง ๆ ทีท่ าให้บุคคลประกอบอาชญากรรม ปัจจัยทางสังคมและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมนับว่ามีอิทธิพล
ต่อมนุษย์มาก เพราะจะค่อย ๆ ซึมเข้าปรุงแต่งลักษณะจิตใจ อารมณ์และทัศนคติ ซึ่งแสดงออกมาใน
รูปของบุคลิกภาพ (Personality) ให้มีแนวโน้มไปตามกฎเกณฑ์ของสังคม หรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของ
สังคม จนถึงระดับนาไปสู่การประกอบอาชญากรรมได้ง่าย ถ้าหากมีปัจจัยพร้อมมีโอกาสและสถานการณ์ 
เอ้ืออ านวย 

                                           
45 วรเดช จันทรศร, สาเหตุของอาชญากรรม: ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒน 

บริหารศาสตร์, 2522), 51 – 53. 
46สุวิทย์ นิ่มน้อย, เดชา ศรีเจริญ และอัษฎางค์ ปาณิกบุตร, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสัมพันธ์พานิช, 2522), 15 – 16. 
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 2.3.4 การป้องกันอาชญากรรม 
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม หมายถึง การใช้มาตรการและวิธีการต่าง ๆ ที่จะ

ไม่ให้เกิดอาชญากรรมข้ึนโดยอาจจ าแนกได้ดังนี้ คือ การก าจัดต้นเหตุการณ์ ขจัดความปรารถนาที่จะ
กระท าผิด และการขจัดช่วงโอกาสที่จะกระท าผิด ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐบาล 
เอกชนและประชาชนในการร่วมมือกัน ซึ่งถือว่าเป็นงานในหน้าที่ของต ารวจที่ส าคัญที่สุดรวมตลอด
จนถึงการใช้มาตรการต่าง ๆ ระงับเหตุการณ์การกระท าความผิด การจับกุมควบคุมอาชญากรเพ่ือ
ป้องกันอาชญากรรมย้อนกลับมากระท าความผิดอีก และการลงโทษอาชญากรเพ่ือท าให้เกิดความเข็ด
หลาบ ทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ผู้ที่คิดจะประกอบอาชญากรรม อีกประการหนึ่งด้วย โดยอาจจะ
เป็นการป้องกันและระงับเหตุในการเกิดอาชญากรรม และ/หรือเป็นการสืบสวนปราบปรามติดตาม
จับกุมภายหลังจากการเกิดเหตุแล้ว การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือจากประชาชน47 

แซนแฮนด์ (Shanahan, 1975)48 ทุกสังคมมีอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่อาจแตกต่างกันใน
ด้านความรุนแรงหรือประเภทของอาชญากรรม ทั้งนี้เพราะในสังคมมีทั้งคนดีและคนชั่วปะปนกันอยู่ 
เราไม่สามารถที่จะควบคุมคนชั่วให้เป็นคนดีและไม่ให้กระท าผิดได้ แต่หากเราไม่ควบคุมมิให้คนชั่วมี
โอกาสกระท าผิดแล้วสังคมอาจล่มสลายลงได้ ดังนั้นอาจกล่าวว่าในทุกสังคมควรจะควบคุมอาชญา 
กรรมให้อยู่ในระดับที่สังคมยอมรับได้นั่นเอง เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า “การป้องกันอาชญากรรมย่อม
ดีกว่าการแก้ไข”เพราะเม่ือเกิดอาชญากรรมขึ้นแล้วจะมีความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน สภาพจิตใจซึ่ง
ความเสียหายเหล่านี้ยากที่จะฟ้ืนฟูเยียวยาแก้ไขได้ ด้วยเหตุนี้เองนักวิชาการจึงเห็นพ้องต้องกันว่า 
หากสามารถป้องกันไม่ให้อาชญากรรมก่อให้เกิดความเสียหายแก่คนทั่วไป  ย่อมเป็นสิ่งดีที่สุดสาหรับ
มนุษยชาติดังที่ เซอร์ โรเบิร์ต พีล บิดาแห่งระบบต ารวจอาชีพของอังกฤษได้กล่าวว่าหากสามรถ
ป้องกันมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระท าความผิดได้ย่อมดีกว่าการที่ต ารวจสามารถจับกุมผู้กระท าผิดถึง 
40 คนมาด าเนินคด ี

จอห์นสัน (Johnson, 1978) ได้เสนอแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมไว้ 2 ทาง
ด้วยกันคือ 

                                           
47 สุพิศาล ภักดีนฤนาถ, Modern Policing แนวทางการปฏิบัติงานตามหลักการและทฤษฎี

ต ารวจสมัยใหม่ (นนทบุรี: กรีนแอปเปิ้ลกราฟฟิคปริ้นติ้ง, 2556), 10. 
48 แซนแฮนด์ (Shanahan, 1975) อ้างถึงใน เทอดเกียรติ วงศาโรจน์, “การมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันอาชญากรรมของประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองราชบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี,”, 25-
26. 
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1. การป้องกันอาชญากรรมที่มุ่งต่อบุคคล โดยการบังคับใช้กฎหมายให้บุคคลปฏิบัติตาม
ด้วยการยับยั้งผู้ที่จะประกอบอาชญากรรมหรือจับกุมผู้กระท าผิดไปฟ้องลงโทษ และการแก้ไขสภาวะ
สังคมข้ันพื้นฐานหรือการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมของแต่ละบุคคล 

2. การป้องกันอาชญากรรมที่มุ่งต่อสิ่งแวดล้อม โดยรวมเอาความสัมพันธ์ทุกอย่างที่มีอยู่
ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อมภายนอก ตลอดจนอิทธิพลต่าง ๆ ที่มีส่วนท าให้เกิดอาชญากรรมได้มา
วิเคราะห์แล้วหาหนทางป้องกันเพราะด้วยการเปลี่ยนแปลงชุมชนให้มีลักษณะที่เอ้ืออ านวยต่อการ
ป้องกันอาชญากรรม 

ประเทือง ธนิยผล49 กล่าวไว้ว่า การป้องกันอาชญากรรมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ป้องกันมิให้มี
อาชญากรรมข้ึน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ทาง คือ 

1. ป้องกันมิให้คนดี (พลเมืองดีทั้งหลาย) ไปประกอบอาชญากรรมท าได้โดยใช้ขบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม อันได้แก่ การศึกษา อบรม ให้สมาชิกในสังคมมีระดับจิตใจที่มีความสานึกใน
ความผิดชอบชั่วดี ยึดมั่นในศีลธรรมและจริยธรรม รวมทั้งให้มีความเกรงกลัวต่อการถูกลงโทษในการ
กระท าผิดไม่กล้าละเมิดกฎหมาย 

2. ป้องกันมิให้บุคคลที่เคยกระท าผิดกลับมากระท าผิดซ้ าอีก ท าได้โดยใช้วิธีการแก้ไข
อบรมฟ้ืนฟูจิตใจใหก้ลับเป็นคนดี ประกอบกับการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ที่เคยกระท าผิดให้ใช้ชีวิตอยู่
ในสังคมได้โดยไม่ต้องประกอบอาชญากรรม การป้องกันวิธีนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายใน
สังคม ที่ต้องช่วยกันสนับสนุนและให้โอกาสแก่บุคคลที่เคยกระท าผิด ได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีแบบ
คนปกติทั่วไปได ้

3. การป้องกันมิให้ผู้ที่คิดจะกระท าผิดมีโอกาสประกอบอาชญากรรม ท าได้โดยให้
สมาชิกทุกคนทุกฝ่ายมีความระมัดระวังไม่ประมาทเลินเล่อ ไม่เปิดโอกาสเปิดช่องทางให้คนร้ายสามารถ 
เลือกลงมือกระท าความผิดได้ ปัจจุบันการป้องกันอาชญากรรมมีความก้าวหน้าไปมากเพราะความ
เจริญทางเทคโนโลยี มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพในด้านการป้องกันเกี่ยวกับทรัพย์ 
แต่ในทางตรงกันข้ามด้วยเหตุที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีแพร่ขยายไปอย่างรวดเร็วท าให้ฝ่ายผู้ร้ายที่
มีอุปกรณ์ในการประกอบอาชญากรรมที่ทันสมัยด้วยเช่นกัน ยากแก่การป้องกันเช่นกัน อย่างไรก็ตาม 
การป้องกันตนเองหรือทรัพย์สินไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม เป็นการลดช่องโอกาสในการประกอบ
อาชญากรรม ท าให้ผู้ร้ายที่คิดประกอบอาชญากรรมได้ยากขึ้นจนไม่กล้าเสี่ยงจึงเท่ากับเป็นการยับยั้ง
ผู้กระท าผิดในทางอ้อม 

                                           
49 ประเทือง ธนิยผล, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

2538), 145 – 146. 
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ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์50 กล่าวถึงประชาชนและชุมชนว่ามีบทบาทในการป้องกันอาชญากรรม 
“โดยลดช่องโอกาส” อาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปมักจะประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ สองประการ 
คือ มูลเหตุจูงใจในการกระท าผิดและช่องโอกาสในการกระท าผิดในส่วนที่เกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจนั้น 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือตัวอาชญากร ส่วนช่องโอกาสนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์หรือ
สภาพแวดล้อมทั้งในส่วนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมที่มีส่วนสัมพันธ์กับการสนับสนุนหรือยับยั้งการ
ประกอบอาชญากรรม ดังนั้นในการพิจารณาถึงบทบาทของชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมที่เน้นใน
เรื่องการลดช่องโอกาสในการกระท าผิดนั้น จึงจะเป็นการพิจารณาถึงบทบาทของชุมชนในการลด
ช่องว่างในการกระท าผิดให้น้อยลง โดยการป้องกันตนเองมิให้เป็นเหยื่ออาชญากรรม หรือ โดยอาศัย
บริการของบริษัทรักษาความปลอดภัย 

การศึกษาขยายฐานความรู้เรื่องลักษณะการป้องกันอาชญากรรม สามารถพิจารณาได้
เป็น 3 กรณี คือ การป้องกันอาชญากรรมโดยภาครัฐ การป้องกันอาชญากรรมโดยภาคเอกชน และ
การป้องกันอาชญากรรมโดยผสมผสานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน51 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1) การป้องกันอาชญากรรมโดยภาครัฐ เจาะจงการท างานมาที่ต ารวจเนื่องจากมีบทบาท
หน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยตรง ซึ่งนอกจากจะมีความรับผิดชอบต่อการสืบสวน 
สอบสวน และจับกุมผู้กระท าผิด ยังต้องท าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยทางสังคม (Peacekeeping) 
โดยกิจกรรมในหน้าที่เหล่านี้ ต ารวจต้องสามารถสร้างสรรค์ได้ในขณะเดียวกัน 

ส าหรับบทบาทในการรักษาความปลอดภัยนั้น ต ารวจยังเป็นที่คาดหวังของประชาชนใน
เรื่องความช านาญด้านเทคนิค การประเมินความเสี่ยงอาชญากรรม และการวางแผนรูปแบบในการ
ปฏิบัติ ทั้งนี้ การบริหารจัดการกับการลดลงของความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรม ต ารวจยังต้องท า
หน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลของความรู้ที่สามารถชี้น า และให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องการป้องกั น
อาชญากรรม กิจกรรมการสื่อสารที่ร่วมกันท าในการป้องกันอาชญากรรมในขอบเขตของตน ซึ่งต ารวจ
ที่ท าหน้าที่ด้านการป้องกันเชิงรุกลักษณะดังกล่าว จะเรียกว่า “ต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ 
(ตชส.) โดยอาศัยคนในชุมชนช่วยเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม และเป็นเบาะแสของข่าวอาชญากรรม
ในชุมชนด้วยแนวคิดว่า ชุมชนเป็นฐานการปฏิบัติงานด้านการป้องกันอาชญากรรมได้ดีที่สุด เพราะไม่
มีใครรู้ สภาพของอาชญากรรมได้ดีเท่ากับคนในชุมชนนั้นเอง ต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์นี้ จัด

                                           
50 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ อ้างถึงใน อิทธิพล เพ้ียงจันทร์, “การศึกษาการมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันอาชญากรรมของชุมชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549), 19 – 20. 

51 เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน, นวัตกรรมกระบวนทัศน์การป้องกันอาชญากรรมของต ารวจไทยใน
ศตวรรษท่ี 21 (กรุงเทพฯ: บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จ ากัด, 2555), 63. 
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อยู่ในสายงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งโดยปกติจะเข้าไปเยี่ยมบ้าน และท าความรู้จั ก
กับชาวบ้าน โดยการพูดคุยซักถามปัญหาที่ชุมชนก าลังเผชิญอยู่ นอกจากนี้ อาจจัดกิจกรรม ในการ
รณรงค์เรื่องที่เป็นภัยต่อสังคม เช่น รณรงค์เรื่องปัญหายาเสพติด เป็นต้น52  

2) การป้องกันอาชญากรรมโดยภาคเอกชน แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 
2.1) การรักษาความปลอดภัยโดยบริษัทเอกชน ซึ่งได้แก่ ยาม การวิเคราะห์การ

รักษาความปลอดภัย หรืออาจเป็นการติดตั้งเครื่องมือเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ในการป้องกันความ
ปลอดภัย ซึ่งจะมีวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ทั้งนี้ในส่วนการรักษา
ความปลอดภัยของบริษัทเอกชนหรือบริษัทยาม จะมีหน้าที่ในการเฝ้าระวัง สังเกต (Watch) ว่ามีอะไร
ผิดสังเกตเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้ามีสิ่งผิดปกติ ต้องรู้บทบาทของตัวเองว่ารับผิดชอบได้มากน้อยเพียงใด คือ 
เป็นเสมือนผู้ช่วยต ารวจในการตรวจตราไม่ให้อาชญากรรมเกิดขึ้นเท่านั้น และหากเกิดขึ้นต้องประสาน
กับต ารวจผู้มีบทบาทโดยตรงทันที ตามแนวทางการป้องกันอาชญากรรมโดยเอกชนนั้น เป็นแนวทาง
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในยุคศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นแนวทางการมีส่วนร่วมของเอกชน 
ประชาชน และยังเป็นการผ่องถ่ายกิจกรรมรัฐให้เป็นกิจกรรมเอกชน (Privatization) เพ่ือให้รัฐเล็กลง 
และมุ่งพัฒนาในเชิงการพัฒนาประชาชนในลักษณะองค์รวม บนฐานการมีส่วนร่วมจากประชาชน รัฐ
จึงควรมีขนาดเล็กลงแต่ทรงประสิทธิภาพ แนวทางในอนาคตการร่วมป้องกันอาชญากรรมจึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่สร้างมาตรฐานให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัย และระบบรักษาความปลอดภัย ทั้ง
พัฒนาคนและระบบ โดยบริษัทหรือกลุ่มใดจะประกอบธุรกิจด้านรักษาความปลอดภัย ในชุมชนต้อง
ผ่านมาตรฐานในระดับองค์กร (บริษัท หรือกลุ่มธุรกิจ / ชุมชน) และผ่านมาตรฐานในระดับบุคคล 
(บุคคลต้องผ่านการทดสอบความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรม และด้านการรักษาความปลอดภัย) 
โดยอาจเป็นภารกิจหนึ่งของภารกิจต ารวจ โดยอาจร่วมกับสถาบันการศึกษา หรือภาคี – เครือข่าย ซึ่ง
หน่วยงานต ารวจเองก็อาจมีรายได้จากสถาบันที่จะจัดตั้งขึ้น อาจเรียกชื่อว่า สถาบันพัฒนาระบบ
ป้องกันอาชญากรรมและความปลอดภัยในชุมชน 

2.2) การป้องกันอาชญากรรมโดยชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสงบสุขของ
กลุ่มสมาชิกที่มารวมกัน และต้องการความปลอดภัยจากอาชญากรรมร่วมกัน ซึ่งการป้องกัน
อาชญากรรมโดยชุมชนนี้ จะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อคนในชุมชนให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน
อาจจัดเพ่ือนบ้านเฝ้าดูแล (Neighborhood – Watch) ผลัดกันเดินเวรยามในยามวิกาล เพ่ือป้องกัน
การโจรกรรมบ้าน หรือเพ่ือนบ้านต้องสังเกตบ้านของคนที่อยู่ใกล้กับบ้านของตนว่า มีอะไรผิดปกติ

                                           
52 สุดสงวน สุธสีร, อาชญาวิทยาและงานสังคมสงเคราะห์ พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), 112. 
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หรือไม่ ซึ่งหากพบสิ่งผิดปกติอาจโทรแจ้ง 191 เพ่ือการระวังป้องกันเหตุ ทั้งนี้ ถ้าทุกคนมีการดูแล  ซึ่ง
กันและกัน เราจะสามารถป้องกันอาชญากรรมได้  

 3) การป้องกันอาชญากรรมโดยผสมผสานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ถือเป็น
การร่วมมือ (Participation) ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยต ารวจอาจเข้าไปชี้แนะวิธีการให้แก่
ชุมชน หรือ ฝึกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้มีทักษะที่ถูกต้อง เพ่ือร่วมดูแล รักษาสถานที่ ด้วย
วิธีการที่ผ่านการฝึกฝนอย่างถูกวิธี ซึ่งระดับความร่วมมืออาจมีหลายระดับตามความเหมาะสม ตั้งแต่
ความร่วมมือในลักษณะการสนับสนุนกิจกรรม การร่วมก าหนดรูปแบบแนวทางการป้องกัน
อาชญากรรม หรือการด าเนินการร่วมกัน เป็นต้น 

จาก 3 วิธีการดังกล่าว อาจสรุปได้ว่า การป้องกันอาชญากรรม ไม่อาจพ่ึงพาการคุ้มครอง
ภาครัฐได้เพียงอย่างเดียว คนทุกคนในสังคมควรจะมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ครอบครัว 
เพ่ือน และชุมชน ต้องมีบทบาทและความเข้มแข็งขึ้น ศีลธรรมประจ าใจควรมีบทบาทในการยับยั้งการ
กระท าผิด ประการส าคัญ ควรปลุกความรู้สึกละอายและรู้สึกผิดต่อการกระท าผิด เมื่อผู้กระท าผิด
ส านึกตัวและละอายต่อการกระท าแล้ว สังคมควรให้โอกาสบุคคลนั้น กลับคืนสู่สังคมอีกครั้ง ตาม
แนวคิดของ จอห์น เบร็ทเวต (John Braithwaite) ในทฤษฎีการกลับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
(Reintegrative Shaming Theory)  ถ้าส านึกถึงความผิดและการละอายใจ เพราะถ้าสังคมใช้วิธีการ
ตราหน้า (Stigmatization) บุคคลนั้นจะยิ่งห่างจากสังคมมากขึ้น จะมีพฤติกรรม ที่เป็นปรปักษ์ต่อ
สังคม และหาโอกาสท าร้ายคนในสังคมตลอดเวลา ดังนั้น ถ้าผู้กระท าผิดส านึกผิด สังคมควรให้อภัย 
และยอมให้โอกาสเขากลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ขณะเดียวกันต้องรณรงค์ให้คนในสังคมรู้จั ก
บทบาทหน้าที่ของตน กระบวนการขัดเกลาทางสังคมต้องมีประสิทธิภาพ ศีลธรรม วัฒนธรรมต้องอยู่
ในจิตส านึกของตน เพราะผู้กระท าผิดคือสมาชิกของชุมชน ภายหลังการรับโทษก็ต้องกลับมาอยู่กับ
ชุมชน การให้โอกาสในการกลับคืนสู่ชุมชน สังคม จะสร้างให้คนมีความกล้าที่จะกลับตัวเป็นคนดี และ
สอดคล้องกับสังคมไทยที่มีลักษณะเอ้ืออาทรและให้โอกาส ซึ่งบางส่วนของภาครัฐได้ด าเนินการไปบ้าง
แล้ว โดยเฉพาะในกระทรวงยุติธรรมตามกรอบแนวคิด เพ่ือคืนคนดีสู่สังคม ในช่วง 3 – 5 ปี ที่ผ่านมา 
และหากองค์กรต ารวจด าเนินการก็จะเป็นไปในทิศทางในทางเดียวกันของกระบวนการยุ ติธรรมทั้ง
ระบบ 

การควบคุมทางสังคม (Social Control) เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่พัฒนาขึ้นมาภายใต้
แนวคดิเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม (Crime Prevention) ซึ่ง พรชัย ขันตี, ธัชชัย ปีตะนีละบุตร 
และ อัศวิน วัฒนวิบูลย์53 ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากแนวคิดของนักวิชาการหลายด้าน ประมวลเป็น

                                           
53พรชัย ขันตี, ธัชชัย ปิตะนีละบุตร และอัศวิน วัฒนวิบูลย์, ทฤษฎี และงานวิจัยทางอาชญา

วิทยาอาชญวิทยา (กรุงเทพฯ: บุ๊คเน็ท, 2543), 122. 
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องค์ความรู้ว่า ทฤษฎีอาชญาวิทยาทั่วไป จะน าเสนอพฤติกรรมอาชญากรรม ซึ่งเกิดจากแรงหรือปัจจัย
จากภายในร่างกายหรือภายนอกร่างกายมนุษย์ มากระตุ้น หรือผลักดันให้บุคคลกระท าผิด แต่กลุ่ม
ทฤษฎีควบคุม (Control Theories) ได้อธิบายสาเหตุของพฤติกรรมอาชญากรรมในทิศทางตรงกัน
ข้าม กล่าวคือ ทฤษฎีแนวนี้มีสมมุติฐานว่า แรงจูงใจของพฤติกรรมอาชญากรรมเป็นสิ่งธรรมชาติ
ภายในบุคคล และบุคคลจะประกอบอาชญากรรมหากไม่มีกลไกมาควบคุมพฤติกรรม ดังนั้น ทฤษฎี
แนวนี้จึงมุ่งที่จะตอบค าถามว่า “เหตุใดบุคคลจึงไม่กระท าผิดกฎหมาย?” ซึ่งค าตอบ คือ บุคคลกระท า
ผิดเนื่องจากความอ่อนแอของปัจจัยที่ควบคุมหรือขัดขวางไม่ให้บุคคลกระท าผิด ไม่สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นเหตุให้แสดงพฤติกรรมอาชญากรรมออกมาโดย รีสส์ (Reiss, 1951)  
นักวิชาการผู้ร่วมก่อตั้งทฤษฎีแนวนี้ เชื่อว่า สาเหตุที่บุคคลปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะกลไกควบคุม
ทางสังคมขัดขวางไม่ให้บุคคลประกอบอาชญากรรม และเมื่อใดก็ตามที่กลไกควบคุมได้หมดสิ้นหรือ
อ่อนแอลง พฤติกรรมอาชญากรรมจะเกิดขึ้น ท าให้อาชญากร หรือ ผู้กระท าผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย 
โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติก็จะเป็นโอกาสเกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม 
และเกิดสถานการณ์คุกมีไว้ขังเฉพาะคนจนเท่านั้น 

แนวความคิดเก่ียวกับการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลนี้ มีปรากฏอยู่ในทฤษฎีของ อีมิลี 
เดอร์คาร์ม  (Emile Durkheim, 1858-1917) ซึ่งอธิบายว่า เมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว กลไกควบคุมทางสังคมจะไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมบุคคล เนื่องจากมนุษย์ในสังคม จะ
มีความต้องการในลักษณะที่ไม่สามารถท าการควบคุมได้ และในที่สุดพฤติกรรมอาชญากรรมจะเกิดขึ้น 
เพราะมนุษย์มีแนวโน้มที่จะประกอบอาชญากรรมอยู่ก่อนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตามที่กลไกควบคุมทาง
สังคมอ่อนแอลง พฤติกรรมอาชญากรรมจะถูกปลดปล่อยออกมาจากตัวบุคคล ซึ่งจะสอดคล้องกับ
สภาวะการณ์ในสังคมปัจจุบัน ดังนั้น การเตรียมพร้อมในการป้องกันอาชญากรรมในศตวรรษที่ 21 จึง
มีความส าคัญต่อองค์กรต ารวจอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ต้องมีความเข้าใจ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์และรู้เท่าทันสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง เพ่ือควบคุมให้สังคมมีความเข้มแข็ง 

 ทฤษฎีกลไกแห่งการควบคุม หรือทฤษฎีตีกรอบ ของเร็คเลส (Reckless) จึงอธิบาย
ทั้งพฤติกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย และพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซึ่งกลไกในการควบคุมนั้นมีอยู่สอง
ลักษณะ คือ ระบบการควบคุมภายใน และระบบการควบคุมภายนอก โดยยึดสมมติฐานว่า กลไก
ภายในที่เข้มแข็งและกลไกภายนอกที่มีพลังสูงจะเป็นสิ่งขวางกั้นพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้ โดยมีข้อ
สมมติฐานว่า ระบบควบคุมภายในอันได้แก่จิตใจที่เข้มแข็ง และระบบการควบคุมภายนอกอันได้แก่ 
สภาพสังคมที่เข้มแข็ง ย่อมป้องกันการเกิดการกระท าผิดได้ และการที่การกระท าผิดมีมากนั้น แสดง
ให้เห็นว่า ทั้งระบบการควบคุมภายใน และระบบการควบคุมภายนอกมีลักษณะอ่อนแอ ไม่อาจนะ
ต้านทานกับพลังกดดัน พลังดึงดูดทางสังคม และตัณหาอันแรงกล้าของคนได้ 
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แนวทางการควบคุมทางสังคม จึงให้ข้อสรุปทางความคิด ดังนี้ 
1) มนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมอาชญากรรม 
2) พฤติกรรมอาชญากรรมเกิดขึ้นเนื่องจากไม่ได้ถูกป้องกัน 
3) การป้องกันอาชญากรรมข้ึนอยู่กับกลไกควบคุมทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ 
4) กลไกควบคุมทางสังคม อาจแบ่งแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ กลไกควบคุมภายใน 

ที่มาจากส านึกในจิตใจ และกลไกควบคุมภายนอก ที่มาจากการให้ความรัก ความอบอุ่น หรือจากการ
เลี้ยงดูใส่ใจจากการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม 

นอกจากนี้ ศรีทับทิม (รัตนโกศล) พานิชพันธ์54 ยังได้ขยายความแนวทางการควบคุม
ทางสังคมว่า เป็นสิ่งที่สังคมได้จัดให้มีขึ้น เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให้สอดคล้องกับ
บรรทัดฐาน (Norms) ที่ก าหนดไว้ในสังคมนั้น ๆ ผู้เขียนมีความเห็นว่า ทั้งกฎหมายและการบังคับใช้ 
แนวปฏิบัติ – วิถีชีวิตของประชาชน และความสอดคล้องกับ แบบแผน – ประเพณีปฏิบัติของสังคม 
ซึ่งรัฐบาลที่บริหารราชการและเป็นสถาบันเบื้องต้นในฐานะสถาบันทางการเมืองการปกครองที่จะท า
หน้าที่ในด้านนี้โดยมีอ านาจบังคับในการออกกฎหมาย แก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัย การบังคับใช้กฎหมาย 
ซึ่งต้องให้ความส าคัญต่อกฎหมาย ให้ความสัมพันธ์ต่อประชาชนด้วย โดยกระบวนการยุติธรรมซึ่ง
ประกอบด้วยต ารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามหน้าที่ และยังมี
สถาบันอ่ืน ๆ ที่จะช่วยปฏิบัติหน้าที่นี้ด้วย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน โบสถ์ หรือวัด และองค์กรทาง
สังคม เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การควบคุมทางสังคมเป็นวิถีทาง (Means) ที่จะปกครอง หรือ
ควบคุมให้บุคคลประพฤติตนตามกรอบของกฎหมายได้อย่างเหมาะสม และมีผลลัพธ์เชิงเป้าหมาย 
(End) คือ สมาชิกในสังคมเคารพกฎสังคม-กฎหมาย และสังคมมีความสันติสุข 

การควบคุมทางสังคมจึงเป็นแนวทางที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการก าหนดกรอบเป็น
กฎ หรือข้อบังคับ ส าหรับวางบรรทัดฐานการปฏิบัติจากการมาอยู่ร่วมกันของคนในสังคม เพราะการที่
สังคมจะอยู่ได้ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย สมาชิกทุกคนในสังคมพึงต้องปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ
ของสังคมด้วยความเป็นธรรม เคร่งครัด และเสมอภาคกัน ซึ่งจะส่งผลให้ไม่เกิดการละเมิดสิทธิของกัน
และกัน สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และปลอดจากปัญหาอาชญากรรม 

มาตรการจัดระเบียบทางสังคม จึงก่อก าเนิดขึ้นมาภายใต้หลักการและแนวคิดในการ
ควบคุมทางสังคม ทั้งนี้ สุดสงวน สุธีสร55 ได้อธิบายเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของการควบคุม
ทางสังคม กับการจัดระเบียบทางสังคม ว่า การควบคุมทางสังคม คือ กระบวนการต่าง ๆ ทางสังคมที่

                                           
54 ศรีทับทิม (รัตนโกศล) พานิชพันธ์, อ้างถึงใน สุดสงวน สุธีสร, อาชญาวิทยาและงานสังคม

สงเคราะห์, 2. 
55 เรื่องเดียวกัน, 1-2. 
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มุ่งหมายให้สมาชิกในสังคมยอมรับและปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม เช่น กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ศีลธรรม และจารีตประเพณี จากความหมายนี้ การควบคุมทางสังคมจึงเกี่ยวข้องกับ
ระเบียบหรือกฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐาน (Norms) ที่สังคมได้สร้างขึ้น ดังนั้น มนุษย์จึงเป็นผู้รับ 
ประโยชน์หลายอย่างจากการจัดระเบียบทางสังคม แต่ในทางกลับกัน มนุษย์ก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐานบางอย่างท่ีสังคมวางไว้ เช่น อดกลั้นต่อการกระท าบางอย่าง และไม่ท าอะไร
บางอย่างตามท่ีพอใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดกับกฎระเบียบของสังคม 

ความเป็นระเบียบของสังคมจะมากหรือน้อยเพียงใด จึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของกลไก
รัฐที่จะสามารถบังคับให้สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ขอบเขต ข้อก าหนด ที่ได้ก าหนดไว้ 
อย่างไรก็ตาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม (Social Order) จะมีปัจจัยส าคัญ 2 ตัวแปร ที่
จะท าให้มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้ คือ 1) การเข้าใจร่วมกันในกฎเกณฑ์บางอย่างที่มนุษย์ต้องปฏิบัติ อาจ
เรียกว่าเป็น ระเบียบบรรทัดฐาน (Normative Order) และ 2) การจัดระเบียบทางสังคม (Social 
Organization) 

การจัดการความรู้เพ่ือทบทวนและสร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ท าให้เรียนรู้ว่า การ
จัดระเบียบทางสังคม ท าให้เกิดการควบคุมทางสังคม เพราะมนุษย์ต้องพ่ึงพาอาศัยกัน ดังนั้น การจะ
เข้าใจโครงสร้างต้องมีความเข้าใจการพ่ึงพาอาศัยต่อกัน (Mutual Dependencies) เช่น ถ้าบุคคล
หนึ่งต้องพ่ึงพาอาศัยบุคคลอ่ืนเป็นจ านวนมาก บุคคลนั้นจะต้องมีการควบคุมตนเอง (Self Control) 
ให้ละเว้นการกระท าบางอย่างที่ไม่ควรท า เพ่ือให้อยู่ร่วมในสังคมและติดต่อกับผู้อ่ืนได้ มิฉะนั้นอาจไป
ขัดกับบุคคลอ่ืนที่เขาพ่ึงพาอาศัย อาจจะท าให้มีการบังคับหรือร้องเรียนให้บุคคลปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ที่วางไว้ หรืออาจบังคับ (Sanction) ด้วยการไม่ติดต่อหรือไม่ร่วมมือด้วยก็ได้ นั่นหมายถึงว่า ก าลังเกิด
การจัดระเบียบให้กลับเข้าสู่บรรทัดฐาน ในกระบวนการควบคุมทางสังคม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ
จาก “การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) 

รูปธรรมจากการน าทฤษฎีและแนวคิดที่กล่าวถึงมาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ที่ได้ผล
ตอบรับจากทุกภาคส่วนในสังคมไทย ได้แก่ นโยบายการจัดระเบียบสังคม ซึ่งถือเป็นนโยบาย
สาธารณะที่ได้มีการก าหนดน ามาใช้ในการควบคุมสังคม โดยประชา มาลีนนท์56  ได้กล่าวถึง นโยบาย
การจัดระเบียบสังคมไว้ว่า เป็นเครื่องมือหรือกลไกกระบวนการที่พร้อมจะขับเคลื่อนอย่างเต็มลูกสูบ 
ด้วยการร่วมมือร่วมใจจากทุก ๆ ฝ่าย ทุก ๆ สถาบัน จากกลุ่มหลากหลายในสังคม โดยหากทุกกลุ่มทุก
สถาบันทางสังคมร่วมมือกันปฏิบัติ และจัดระเบียบตามภารกิจของตน สังคมไทยในภาพรวมก็จะถูก
จัดระเบียบให้มีโครงสร้างวิถีชีวิตที่เหมาะสมถูกต้องร่วมกัน 

                                           
56 ประชา มาลีนนท์, ท้องถิ่นกับการพัฒนาคน (กรุงเทพฯ: ประชุมทอง พริ้นติ้ง กรุ๊ป2, 

2547), 236-237. 
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การร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่าย จากการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือปรับปรุงสังคมให้เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงถือเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่เข้ามาอยู่ร่วมกันในระบบสังคมเดียวกัน 
ซึ่งการที่จะปรับแนวความคิดให้ตรงกัน ทั้งกับกลไกรัฐ โดยเฉพาะผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานโดยตรงในการ
รักษากฎ ระเบียบของสังคม คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจ กับผู้ใช้ชีวิตอยู่ในระบบที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม คือ 
ประชาชนให้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ดูแลกันและกันพร้อม ๆ กับวางแผนการปฏิบัติร่วมกับ
กลไกรัฐ ด้วยการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบ จ าเป็นต้องมี
การปรับกระบวนทัศน์ให้กับทั้งต ารวจและประชาชน ประเด็นพิจารณา คือ จะต้องมีผู้น าการเปลี่ยน 
แปลงที่กล้าพอ และพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นนี้ 

 
2.4 แนวคิดการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มีแนวคิดในการแสวงหาความร่วมมือของประชาชนใน

หลายแนวทาง ซึ่งแนวทางส าคัญที่ได้ปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดกันมาอย่างต่อเนื่อง คือ แนวคิด
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ และ แนวคิดต ารวจชุมชน รวมถึงได้มีแนวนโยบายปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาชน ดังนี้ 

2.4.1 แนวคิดต ารวจชุมชนสัมพันธ์ 
ทฤษฎีต ารวจชุมชนสัมพันธ์ คือ หลักการให้ต ารวจเข้าไปเป็นมิตรกับประชาชนหรือ

ชุมชน เพ่ือประโยชน์ในการหาข่าว การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน กับต ารวจ แต่
ประชาชนอยู่ในฐานะผู้ให้ข้อมูลและผู้รับแนวคิดจากต ารวจเป็นหลัก ไม่เป็นลักษณะปฏิสัมพันธ์แบบ
สองทาง สองฝ่าย 

งานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ หมายถึง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนสัมพันธ์
ในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจการท างานของต ารวจ 
และมองภาพพจน์ ของต ารวจดีขึ้น และในที่สุดเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือในการป้องกัน
อาชญากรรม ความร่วมมือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในชุมชนได้เอง อย่างเช่นการช่วยเหลือสร้างสิ่ง
สาธารณะประจ าหมู่บ้าน ให้ความช่วยเหลือกันและกัน เมื่อได้รับความเดือนร้อนหรือประสบ
สาธารณะภัย รวมถึงการปฏิบัติการทางจิตวิทยา เพ่ือความมุ่งหมายที่จะให้ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  

การด าเนินงานและปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ มีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่ การให้ชุมชนและ
ประชาชน มีความสามารถในการป้องกัน และรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินและความ
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มั่นคงในระดับพ้ืนฐานของตนเองได้เพ่ือเป็นฐานและสนับสนุนงานการสร้างความสงบสุขแก่ชุมชน
และสังคมของต ารวจ57 

แนวทางการป้องกันอาชญากรรมโดยแนวคิดชุมชนสัมพันธ์ (Community Relation 
Approach) อยู่บนฐานวิธีคิดว่า อาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์ตามลักษณะพ้ืนที่ บริเวณใดที่เกิด
อาชญากรรมขึ้นบ่อยครั้งจะเกิดขึ้นซ้ าอีก เพราะพ้ืนที่ที่มีสถิติอาชญากรรมสูงจะมีความแตกต่างไป
จากพ้ืนที่ที่อาชญากรรมต่ า ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ทางเศรษฐกิจและทางสังคม 

การป้องกันอาชญากรรมตามแนวทางนี้ จึงมุ่งเน้นการจัดสภาพทั่วไปในลักษณะ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้ง่ายต่อการควบคุม สังเกตตรวจตรา โดยไม่ล่วงล้ าสิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคล รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันร้างกาย 
ชีวิต และทรัพย์สิน ทั้งของตนเอง และของผู้อื่นให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม จากการอยู่ร่วมกัน 

การป้องกันอาชญากรรมโดยแนวคิดชุมชนสัมพันธ์ ตามแนวทางที่ได้มีการก าหนด
ขึ้นมาใช้เป็นปฏิบัติการในงานป้องกันอาชญากรรมมาร่วม 2 ทศวรรษ เป็นแนวคิดแนวปฏิบัติที่
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการยุติธรรมที่ท้าทายยิ่ง 
เนื่องจาก บริบทของสังคมไทยได้กลายเป็นสังคมคนเมือง มีลักษณะของวิถีชีวิตต่างคนต่างอยู่ และมี
มุมมองเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมว่าไกลตัว ธุระไม่ใช่ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ขัดต่อแนวคิดนี้  จึงถือเป็น
จุดเปลี่ยนครั้งส าคัญในการปรับมุมมองและทัศนคติการท างานเชิงรุกของต ารวจไทยในศตวรรษที่ 
20 ซึ่งก าลังจะต้องน ามาเป็นฐานคิดพัฒนาต่อยอด ให้น าไปสู่ปฏิบัติการป้องกันอาชญากรรมในยุค
สมัยแห่งศตวรรษที่ 21 ต่อไป และส าหรับรายละเอียด ตลอดจนวิธีการปฏิบัติของต ารวจตาม
แนวทางดังกล่าวได้ก่อให้เกิดลักษณะงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งมีที่มาจากจุดคิดของค า 3 ค า คือ 
“ต ารวจ” “ชุมชน” “ความสัมพันธ์” โดยมีแนวคิดดังนี้58 

1) ต ารวจ (Police) 
 มีความเป็นมาควบคู่กับวิวัฒนาการของสังคม กล่าวคือ การที่สมาชิกในสังคมจะอยู่

ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนั้น ย่อมต้องมีก าหนดกฎเกณฑ์ เพ่ือให้ทุกคนถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และต้องมี
ผู้รักษากฎเกณฑ์ดังกล่าว เพ่ือมิให้ผู้ใดละเมิด หากมีการละเมิดจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งหน้าที่ในการรักษากฎเกณฑ์ดังกล่าว ได้มีวิวัฒนาการเรื่อยมา จน
เป็นสถาบันทางสังคมอย่างหนึ่งเรียกว่าต ารวจ มีหน้าที่หลักในการบังคับใช้กฎหมาย การป้องกัน

                                           
57 สุพิศาล ภักดีนฤนาถ, Modern Policing แนวทางการปฏิบัติงานตามหลักการและทฤษฎี

ต ารวจสมัยใหม่, 108. 
58เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน, นวัตกรรมกระบวนทัศน์การป้องกันอาชญากรรมของต ารวจไทยใน

ศตวรรษท่ี 21, 76. 
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เหตุร้ายไม่ให้เกิดขึ้น การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการรักษา
ความมั่นคงภายในของรัฐ59  ต ารวจนับเป็น “วิชาชีพ” ที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติเฉพาของความ
เป็น “ต ารวจ” มีกระบวนการวิชาชีพ และมีอาชีวปฏิญาณในทุกระดับ / ชั้นยศ 

ส าหรับลักษณะงานของต ารวจนั้น พบว่า มีความสัมพันธ์และเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ประชาชนอยู่ตลอดเวลา ท าให้การท างานจะมีทั้งผู้เสียประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ 
ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะท าให้ทุกฝ่ายเกิดความพอใจได้ ซึ่งเซอร์ โรเบิร์ ต พีล บิดาต ารวจแห่ง
อังกฤษ ได้ก าหนดหลักการส าหรับวิชาชีพต ารวจ (Peel’s Professional Police Principles) ซึ่ง
เป็นหลักสากลที่ใช้ปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันไว้ว่า ต ารวจและประชาชนเปรียบเสมือนบุคคล
เดียวกัน (The Police and the Public and the Public are the Police) เพราะประชาชนคือ
ต้นก าเนิดของต ารวจ และต ารวจคือประชนชนพลเมืองแห่งชาติ ทั้งต ารวจและประชาชนจึง
เปรียบเสมือนบุคคลเดียวกัน คือ ต ารวจมีหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยผาสุกของประชาชน และใน
ท านองเดียวกันประชาชนต้องให้ความร่วมมือแก่ต ารวจในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักพลเมืองดี ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์60 ในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานความเป็นพลเมือง 
(Civic Infrastructure) 

หลักส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สังคมที่ปลอดภัยจากอาชญากรรมและมีความสงบ
เรียบร้อย จะเป็นการทดสอบถึงประสิทธิภาพของต ารวจ (The absence of Crime and Disorder 
is the Test of Police Efficiency) หลักการนี้ เป็นการประเมินถึงค่าการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ 
โดยพิสูจน์ถึงประสิทธิผลการรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ชุมชน รวมทั้ง ความสามารถของต ารวจที่
จะรักษาความศักดิ์สิทธิ์แห่งกฎหมายให้คงไว้เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานของสังคม 

จาก Peel’s Professional Police Principles จะเห็นว่า บทบาทของต ารวจมิใช่จะมี
เฉพาะการสืบสวน สอบสวน หรือการป้องกันปราบปราม เท่านั้น แต่บทบาทของต ารวจยัง
ครอบคลุมถึงการป้องกันภัยที่ไม่ได้เกิดจากอาชญากรรมด้วย ต ารวจจึงต้องมีบทบาทเชิงรุกต่อ
ประชาชน โดยการพยายามสร้างส านึกให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงความเป็นต ารวจในตัวตน ตาม
หลักการที่กล่าวมารวมทั้ง การรักษาสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างต ารวจกับประชาชนให้เกิดและคงอยู่
ตลอดไป 

                                           
59 กองพัฒนาการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, แนวทาง

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ต ารวจ, 2549), 1. 
60 อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์, โครงการวิจัยเชื่อมโยงเครือข่ายยุติธรรมชุมชนกับการบริหาร

ราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) และการกระจายอ านาจสู้ท้องถิ่น (2549-2550)  (หัวหน้า
โครงการ) (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), 2550), 65. 
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การสร้างสัมพันธ์กับบุคคลในทางท่ีดี จึงมีประโยชน์ต่องานต ารวจอย่างยิ่ง เพราะไม่ว่า
จะปฏิบัติงานในหน้าที่เรื่องใด ๆ มักจะได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ ด้วยความเห็นอกเห็นใจจาก
สังคมอยู่เสมอ แต่ต้องพึงระมัดระวังอย่าให้เกินขอบเขตจนเป็นความสัมพันธ์กันเอง ซึ่งอาจจะท าให้
บุคคลอ่ืนส าคัญผิดในข้อเท็จจริง และไม่ก่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการขึ้นได้ ประเด็นคือท าอย่างไร 
ต ารวจจึงจะสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมได้ ถึงแม้จะไม่ถูกกับนิสัยแต่ก็ต้องกระท า
เพ่ือให้สามารถเข้าได้กับทุกคนอย่างเหมาะสม พยายามท างานให้ดี ท าให้สัมฤทธิ์ผล และรักษาไว้ซึ่ง
คุณลักษณะท่าทีของต ารวจตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องการ คือ การครองใจคนทุกคนได้ด้วย
มิตรภาพ และสัมพันธภาพอันดีต่อกัน 

อย่างไรก็ตาม มีเรื่องที่ต ารวจพึงต้องระลึกอยู่ในใจเสมอ คือ สิทธิมนุษยชน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหลักสากล และต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ต ารวจเป็นประชาชนคนหนึ่ง ซึ่ง
ได้รับเกียรติให้มีหน้าที่และอ านาจภายในขอบเขตของกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอ บ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และศีลธรรมอันดีของสังคม การปฏิบัติงานลักษณะต่าง  ๆ จึงต้องด าเนิน
ไปอย่างเหมาะสมให้ได้ทั้งผลของงานและความเข้าใจจากทุกภาคส่วน ที่ส าคัญต ารวจพึงระมัดระวัง
มิให้มีการกระท าหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขของสังคมส่วนรวม 

2) ชุมชน (Community) 
 จากการศึกษาความหมายของชุมชนในหลายมิติ พบทัศนะของนักวิชาการมากมาย

ที่ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ ซึ่งมีความแตกต่างกันบ้าง คล้ายคลึงกันบ้าง อันเนื่องมาจากสภาพทางสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา แต่ส่วนใหญ่ระบุว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันใน
เขตหรือบริเวณเดียวกันที่แน่นอน มีวิถีการด าเนินชีวิตคล้ายกัน มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน อยู่ภายใต้กฎระเบียบกฎเกณฑ์เดียวกัน ซึ่งจากความหมายนี้ กอง
พัฒนาการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้สรุปองค์ประกอบของ
ชุมชนว่า ประกอบด้วย 

  2.1) ประชาชนหรือคน (People) 
  เป็นองค์ประกอบส าคัญ หากปราศจากคนเสียแล้วจะเป็นชุมชนไม่ได้ 
  2.2) ความสนใจของคนร่วนกัน (Common Interest) 
  คนที่อยู่ในชุมชนนั้น จะต้องมีความสนใจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน และความสนใจ

ดังกล่าวเป็นผลมาจากการอยู่ร่วมกันในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน 
  2.3) อาณาบริเวณหรือพ้ืนที่ (Area) 
  คนและสถานที่เกือบจะแยกกันไม่ได้ ต่างเป็นส่วนประกอบส าคัญ และมีส่วน

สัมพันธ์กัน มีคนต้องมีสถานที่ แต่การจะก าหนดขอบเขตและขนาดของสถานที่ชุมชนเป็นเรื่องยาก 
  2.4) การปฏิบัติต่อกัน (Interaction) 



Ref. code: 25595703011220GOS

42 

  เมื่อคนมาอยู่ร่วมชุมชนกัน ย่อมต้องมีการติดต่อแลกเปลี่ยนและปฏิบัติต่อกัน 
  2.5) ความสัมพันธ์ของสมาชิก (Relationship) ที่ผูกพันให้อยู่ร่วมกันในชุมชนนั้นๆ 
  ความสัมพันธ์ต่อกันเป็นสิ่งที่ผูกพันให้สมาชิกอยู่ร่วมกันในชุมชนด้วยความเป็นมิตร 
  2.6) วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี (Cultural Traditions) 
  รวมตลอดถึง แบบแผนของการด าเนินชีวิตในชุมชน (Pattern of Community 

Life) ซึ่งส่วนใหญ่จะลักษณะคล้ายคลึง และเป็นรูปแบบเดียวกัน 
 ณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์ และคณะ61 ซึ่งได้รวบรวมความหมายต่าง ๆ ของชุมชน 

พบว่า ชุมชน น่าจะมีลักษณะที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
1) เป็นการรวมกันของกลุ่มคน (Group of People) ในรูปของกลุ่มสังคม 

กล่าวคือ สมาชิกมีการปฏิบัติต่อกันทางสังคม หรือมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อกันทางสังคม (Social 
Interaction) เอ้ืออาทรต่อกัน และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

2) มีอาณาบริเวณ (Area) ส าหรับเป็นที่อยู่อาศัย หรือประกอบกิจกรรมต่างๆ 
ของสมาชิกและกลุ่มสังคม ขนาดของชุมชนอาจมีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ขึ้นกับจ านวนสมาชิก 

3) มีการจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization) เพ่ือควบคุมความ 
สัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชน เช่น บรรทัดฐานทางสังคม สถาบันทางสังคม เป็นต้น 

4) สมาชิกมีความสัมพันธ์กันทางสังคม (Social Relationship) มีการติดต่อ
สัมพันธ์กัน มีกิจกรรมร่วมกัน มีความสนิทสนมกัน มีความสัมพันธ์แบบพบปะกัน มีวิถีชีวิตคล้ายคลึง
กัน 

5) สมาชิกมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการด าเนินชีวิต รวมทั้ง ได้รับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นร่วมกัน 

6) สมาชิกมีระบบการติดต่อสื่อสาร และการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือท าให้เกิด
ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน 

อย่างไรก็ตาม เมื่อน าความหมายของ “ชุมชน” ที่เป็นสากลและมีการอ้างอิงจุดร่วม
เดียวกันในความหมาย จะหมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันหรือต่างพ้ืนที่ก็ได้ แต่กลุ่ม
บุคคลเหล่านั้น จะต้องมีความสนใจร่วมกัน (Common Interest) มีความสัมพันธ์กัน (Relationship) 
มีการกระท าระหว่างกัน (Interaction) มีความรู้สึก (Sense) และมีพ้ืนฐานชีวิตอย่างเดียวกัน 

                                           
61 ณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์ และคณะ, การศึกษาชุมชน.โครงการส่งเสริมการผลิตเอกสารชุดการ

เรียนที่เป็นการสรุปเนื้อหาในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2547), 7. 
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โดยค าว่า มีพ้ืนฐานชีวิตอย่างเดียวกัน จะหมายถึง การมีสถาบันสังคมหรือมีระบบ
วัฒนธรรมที่ตอบสนองความจ าเป็นเพ่ือการด ารงอยู่ของมนุษย์ร่วมกัน อาทิเช่น สถาบันครอบครัว 
เครือญาติการเมืองการปกครอง ศาสนา ศิลปะ เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาตามรายละเอียดนี้ ท าให้เกิด
มุมมองในทัศนะที่ชัดเจนขึ้นว่า ความเป็นชุมชน ไม่ได้อยู่ที่ลักษณะทางกายภาพ คือ จะต้องอยู่ใน
อาณาบริเวณเดียวกัน หรือขึ้นอยู่กับตัวคนเท่านั้น แต่ปัจจัยบ่งชี้ถึงความเป็นชุมชนที่แท้จริง คือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่อคนในชุมชนนั้น ๆ ในปัจจุบันได้เกิดชุมชนในสังคมสมัยใหม่โดยผ่าน
สื่อสารมวลชนต่าง ๆ อาทิ ชุมชนทางอากาศ ซึ่งเป็นสมาชิกคลื่นวิทยุ เช่น จส.100 กรีนเวฟ เป็นต้น 
ที่สามารถระดมประชาชนเพ่ือร่วมกิจกรรมทางสังคม กอปรกับกับสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคแห่งโลก
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้เกิดชุมชนลักษณะใหม่ที่ไม่เคยปรากฏในพ้ืนที่ใด หรือเคยคาดคิดกันมา
ก่อน นั่นคือ ชุมชนในโลกดิจิตอล หรือชุมชนออนไลน์ หรือจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม แต่ทุกคนเข้าใจ
ตรงกันอย่างเป็นสากลว่า นั่นคือ Social Network ที่ไร้ขอบเขตในโลกของการติดต่อสื่อสาร และถือ
เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่ทรงอานุภาพ ควรค่าต่อการน ามาขยายบทบาทในเชิงบวก และถ่ายทอง
กระบวนการเรียนรู้เข้าสู่ชุมขนแห่งพลังทางสังคมนี้ เพ่ือผลของการแผ่ขยาย กลยุทธ์ในการป้องกัน
อาชญากรรม ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการป้องกันอาชญากรรมโดยวิธีการบังคับใช้กฎหมาย แนว
ทางการป้องกันอาชญากรรมโดยแนวคิดพ้ืนฐานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอาชญากรรมกับสภาพ
ชุมชน แนวทางการป้องกันอาชญากรรมโดยการออกแบบสภาพแวดล้อม หรือแนวทางการป้องกัน
อาชญากรรมโดยแนวคิดชุมชนสัมพันธ์ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ในการป้องกันอาชญากรรมใน
อนาคต 

 3) ความสัมพันธ์ (Relations) 
 หมายถึง การที่บุคคลมีความเกี่ยวข้องด้วยหรือการผูกพัน ซึ่งเมื่อน าค าว่า ชุมชน 

มารวมกับสัมพันธ์ จะได้ค าว่า ชุมชนสัมพันธ์ ที่มีความหมายโดยสรุปคือ การที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องผูกพันกัน มีแนวความคิดไปในทางเดียวกัน และสามารถรวมก าลังกัน
ด าเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในชุมชนได้ 

 จากความหมายของค าต่าง ๆ ตามที่ได้อธิบายมา กองพัฒนาการป้องกันและ
ควบคุมอาชญากรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ62 จึงก าหนดค าว่า งานชุมชนสัมพันธ์ในหน้าที่ต ารวจ
ขึ้นมา ซึ่งให้หมายถึง งานที่ต ารวจได้กระท าเพ่ือให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมหรือชุมชนต่าง  ๆ 
เกิดการรวมตัวกัน มีความสัมพันธ์ผูกพันเกี่ยวข้องต่อกัน ร่วมมือประสานการปฏิบัติเพ่ือช่วยเหลือ 
สนับสนุน การปฏิบัติงานของต ารวจ และเป็นการด าเนินงานอย่างเป็นกระบวนการ เพ่ือให้ต ารวจมี

                                           
62 กองพัฒนาการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, แนวทาง

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, 2-3. 
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ปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีความเข้าใจปัญหาซึ่งกันและกัน ตลอดจน
ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชน หรือสังคมนั้น ๆ ซึ่งต ารวจที่ท าหน้าที่นี้ เรียกว่า ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ (Police Community 
Relation – PCR) มีปฏิบัติการเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และเข้าใจ
ปัญหาของต ารวจ มีสัมพันธภาพอันดีกับต ารวจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม ให้สังคมเกิดความสงบสุข 

 อย่างไรก็ดี ยังมีค าที่มีความหมายใกล้เคียงกับงานชุมชนสัมพันธ์ เพียงแต่แตกต่าง
กันในส่วนของเป้าหมายเท่านั้น คือ ค าว่า งานมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งงานมวลชนสัมพันธ์นั้น จะเป็นการ
ด าเนินงานของกลุ่มมวลชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การฝึกอบรม การจัดตั้ง การควบคุม และการน า
การเคลื่อนไหวภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของต ารวจ ให้เป็นไปเพ่ือสนับสนุนการรักษาความมั่นคง 
การรักษาเอกราชของชาติ บูรณภาพของดินแดง รวมตลอดถึงการให้ประเทศชาติด ารงอยู่ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 ส าหรับพัฒนาการของงานชุมชนสัมพันธ์ พบว่า แต่เดิมหน่วยงานต ารวจต่างๆ จะมี
โครงการที่มีปฏิบัติการภายใต้แนวคิดของงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ตลอดมานับตั้งแต่ปี 2517 โดย
การจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน มีการด าเนิน
โครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม หรือในปี 2519 ได้เน้นการจัดอบรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
จึงก่อก าเนิดเป็นโครงสร้างเยาวชนสัมพันธ์ ขึ้น อย่างไรก็ตาม มีโครงการลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นเป็น
จ านวนมาก แต่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นครั้งคราว ต่างฝ่ายต่างท า จนกระทั่งได้มีการบรรจุแนวคิด
เกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์ ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) กรม
ต ารวจ (ในขณะนั้น) จึงได้ก าหนดนโยบายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยมุ่งเน้นงาน
ชุมชนสัมพันธ์ เป็นนโยบายหลักในปี 2525 เพ่ือแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ขยายงาน
เกี่ยวกับเยาวชนสัมพันธ์ และการให้บริการประชาชน ให้เติบโตเกิดแนวร่วมเพ่ิมมากข้ึน 

 จากความส าเร็จของงานชุมชนสัมพันธ์ที่สะสมผ่านมาเป็นเวลาหลายปี พัฒนาการ
ก้าวต่อไป ได้เริ่มข้ึนเมื่อเข้าสู่ยุคของ พล.ต.อ.ณรงค์ มหานนท์  เป็นอธิบดีกรมต ารวจ (ระหว่าง พ.ศ. 
2525-2530) โดยขณะด ารงต าแหน่งในปี 2527 ได้มีการก าหนดนโยบายการด าเนินงานในรูปแบบ
มวลชนสัมพันธ์เป็นครั้งแรก ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในด้านมวลสัมพันธ์ไว้อย่าง
ชัดเจน กล่าวคือ 

1. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม และไป
ในทิศทางเดยีวกัน 

2. สร้างข้าราชการต ารวจให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในงานมวลชนสัมพันธ์ และสามารถ
น าไปปฏิบัติได ้
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3. ปรับการปฏิบัติ และการบริการ ให้ประชาชนส่วนใหญ่พอใจ 
4. ลดช่องว่างระหว่างต ารวจกับประชาชนด้วยการประชาสัมพันธ์พบปะเยี่ยมเยียน 
5. ให้ความรู้ ให้ค าแนะน า ทั้งด้านการป้องกันอาชญากรรม และทางด้านความมั่นคง 
แนวทางการปฏิบัติเหล่านี้ ท าให้พลมิติการท างานในรูปแบบใหม่ของต ารวจไทย ซึ่งได้

เข้าสู่ยุคตื่นตัวของงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์อย่างแท้จริง63 โดยประชาชนเริ่มให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ในขณะเดียวกัน ผู้บังคับบัญชาขององค์กรต ารวจ ต่างพยายามและหาแนวทางที่ดี
ที่สุด เพ่ือจะท าให้ข้าราชการต ารวจปรับเปลี่ยนวิธีคิดของการปฏิบัติให้สอดคล้องกับวิถีสังคมได้ทั้ง
ระบบ เกิดความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่มุ่งสู่ทิศทางเดียวกัน 

กระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน และเครือข่ายทางสังคมของต ารวจ จึงได้รับการ
พัฒนากลยุทธ์ผ่านโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยน ามาเป็นประเด็นเพ่ือยืดโยงสร้าง
ความกระชับให้เกิดสัมพันธ์ที่แนบแน่นหลายยุคหลายสมัยในเวลาต่อมา ภายใต้แนวคิดที่ปรับไปเป็น
สมัยใหม่ คือ เปลี่ยนมิติมุมมองของต ารวจจากเดิมว่า ท าหน้าที่ผู้ปกครองไปเป็นผู้ให้บริการ และที่
ส าคัญ ต ารวจกับประชาชนเป็นเพ่ือนร่วมงานกัน ซึ่งจะร่วมกันต่อสู่กับอาชญากรรมด้วยความ
ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม การที่ประชาชนจะให้ความร่วมมือช่วยเหลือและ
สนับสนุนงานต ารวจให้สัมฤทธิ์ผลเป็นไปตามเป้าหมายได้นั้น ต้องอาศัยผลที่มาจากความสัมพันธ์ที่มี
ต่อกันระหว่างต ารวจกับประชน โดยมีทัศนคติ พฤติกรรม และการแสดงออกจากปฏิสัมพันธ์ในแต่
ละด้านของแต่ละฝ่ายเป็นองค์ประกอบที่จะท าให้สร้างความสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะต่าง ๆ 

ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ หรือการช่วยเหลืองานต ารวจนั้น 
อาจท าได้ในรูปแบบของการเฝ้าระวังทาสังคม การให้ข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเบาะแสคนร้าย การ
เป็นพยาน หรือการปฏิบัติตามค าแนะน า เพ่ือความปลอดอภัย สร้างวินัย และรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยให้กับสังคม ซึ่งหากพิจารณาในมติการมีส่วนร่วมของประชาชนกับงานต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์แล้ว ถือว่า เป็นการป้องกันอาชญากรรมที่มีวิวัฒนาการมาสู่รูปแบบในปัจจุบัน ที่ได้มี
การน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย และเริ่มเข้าใจเป็นที่ตรงกันทั้งต ารวจและประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนกับงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ โดยส่วนใหญ่จึงด าเนินการ
ในลักษณะของความเป็นมิตรที่ต่างสนับสนุนให้ความร่วมมือต่อกัน ซึ่งข้อมูลเบาะแสต่าง ๆ ที่ต ารวจ
ได้มาจากประชาชนยังสามารถน าไปสู่ผลของการสืบสวนที่รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และมี
ประสิทธิภาพในเรื่องของการจับกุมปราบปรามอีกด้วย ดังที่อดีตอธิบดีกรมต ารวจหลาย ๆ ท่าน ร่วม

                                           
63 ศิริพร ลือวิภาสกุล, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญา 

กรรมในเขต รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545), 45-46. 
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ถึงผู้บริหารระดับองค์กรต ารวจ และระดับประเทศ ได้กล่าวถึงประสิทธิผลหรือรายละเอียดของงาน
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ไว้ ตามข้อมูลที่ สิงห์ สิงห์เดช64 ได้รวบรวมไว้ในงานวิจัย ดังนี้ 

พล.ต.อ. แสวง ธีระสวัสดิ์ กล่าวถึง งานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ว่า เป็นมรรควิธีต่างๆ ที่
จะท าให้เห็นว่า ต ารวจเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และต ารวจกับประชาชนต่างมีความสัมพันธ์เข้าใจ
ปัญหาของกันและกัน ความร่วมมือของประชาชนในชุมชนจะเป็นส่วนสนับสนุนงานของต ารวจใน
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเพ่ือให้เกิดความสงบสุขในชุมชน 

พล.ต.อ. สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ กล่าวถึง งานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ว่า โครงการชุมชน
สัมพันธ์ของกรมต ารวจเป็นมาตรการเชิงรุกที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติ และความเข้าใจ
อันดีระหว่างต ารวจกับประชาชน ซึ่งการสร้างเสริมความสัมพันธ์ดังกล่าวเพ่ือให้ประชาชนให้การ
สนับสนุน และช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของเจ้าหนี้ที่ต ารวจในด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมด้วยศรัทธาและเต็มใจ 

พล.ต.อ. วิสุทธิ์ กิตติวัฒน์ กล่าวถึง งานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ว่า เป็นวิถีทางต่าง ๆ ซึ่ง
จะเน้นให้เห็นว่าต ารวจเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของสังคม มิใช่เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่รักษากฎหมาย 
หรือคอยออกค าสั่งบังคับแก่ประชาชน ซึ่งความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือนี้ มิใช่เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานประชาสัมพันธ์เท่านั้น แต่เป็นความสัมพันธ์กับทุก
หน่วยงาน ทุกส่วนของกรมต ารวจ รวมไปถึง นโยบายการบริหาร การควบคุม และระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติต่าง ๆ ของต ารวจในการปฏิบัติหน้าที่ และที่ส าคัญที่สุด คือ ความสัมพันธ์กับต ารวจฝ่าย
ปฏิบัติการที่มีหน้าที่สัมผัสกับประชาชนโดยตรง 

พล.ต.อ. ชิดชัย วรรณสถิต ให้ความเห็นว่า งานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ เป็นหลักการที่
ส าคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างต ารวจกับประชาชน ในการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม และเป็นการด าเนินงานอย่างเป็นกระบวนการเพ่ือให้ต ารวจมีปฏิสัมพันธ์อันดี
กับชุมชน มีความเข้าใจในปัญหาซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 

พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร กล่าวถึงโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ว่า เป็นหลักการที่
สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย ซึ่งต ารวจมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน ในอันที่จะก่อให้เกิดความ
เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่ซับซ้อนของต ารวจ เป็นการด าเนินงานที่มีความหมายกว้างไกลกว่าการ
ประชาสัมพันธ์ เพราะต ารวจชุมชนสัมพันธ์ มีส่วนประกอบในการที่มีความส าคัญในมิติของการ
ท างานที่เท่า ๆ กัน 3 ส่วน คือ 

                                           
64 สิงห์ สิงห์เดช,  “การมีส่วนร่วมในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ด้านป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรม: ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีต ารวจนครบาลบางเขน,”(วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, คณะศิลปศาสตร์ (สังคมวิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544), 12-14. 
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1) การประชาสัมพันธ์ 
2) การบริการที่ดีต่อประชาชน 
3) ความร่วมมือที่ดีแต่ประชาชน 
ร.ต.อ. ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ กล่าวถึงงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ว่า คือ กระบวน 

การที่ก าหนดทิศทางให้บุคลากรต ารวจทั้งหมดในแต่ละองค์กร ได้หันเหพฤติกรรมไปสู่การมี
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม เพ่ือที่จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและสภาพแวดล้อมอ่ืน  ๆ 
ภายในองค์กร ในลักษณะที่จะเอ้ืออ านวยต่อการบรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
ต ารวจ 

การประมวลผลข้อมูลจากการวิเคราะห์ความหมายและค าส าคัญต่างๆ ของงานต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ ตามที่มีการให้รายละเอียดจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านดังที่กล่าวมา ได้พบนวัตกรรม
การปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ของต ารวจไทยในศตวรรษที่ 20 เกี่ยวกับงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นที่จะน าไปสู่การค้นพบกระบวนทัศน์ใหม่ของต ารวจไทยในศตวรรษที่ 21 และก าลังจะเข้า
มาแทนที่รูปแบบของการปฏิบัติงานที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน หรือเสริมมิติในมุมมองต่างๆ ของต ารวจให้
มีความชัดเจนมากขึ้น จนตกผลึกทางความคิด เพ่ือให้กลายเป็นต้นทุนขององค์กรที่จะน าแนวคิดไป
พัฒนาต่อยอด และวางแผนจัดการเชิงกลยุทธ์ ให้เกิดปฏิบัติการของงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ที่แตก
แขนงออกไปในแต่ละพ้ืนที่อย่างเข้มข้นภายใต้กรอบงานป้องกันอาชญากรรม ที่มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ตามกระบวนทัศน์พ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนางานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ทั้งนี้ จากผลของการ
ปฏิบัติงานที่ท าให้ได้ข้อค้นพบสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดดังกล่าว สามารถรวบรวมน ามาสรุป
เป็นรากฐานของการพัฒนาต่อไปได้ ดังนี้ 

1) เป็นกระบวนการที่มีระบบและครบวงจร กล่าวคือ มีลักษณะการท างานเป็น
ขั้นตอนที่แน่ชัด มีปัจจัยน าเข้า มีการวางแผน มีการด าเนินงาน มีผลลัพธ์ของงาน และมีการ
ประเมินผล เพ่ือย้อนกลับมาเป็นปัจจัยน าเข้าประกอบการวางแผนอีกครั้งหนึ่ง 

2) มุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด ารวจทุกคน ให้มีความคิดเปิดกว้าง และยอมรับ
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก มิใช่ปิดด้วยตัวเองอยู่ในองค์กรเหมือนเช่นที่ผ่านมา 

3) มุ่งเสริมสร้างระบบการท างานบนพ้ืนฐานของการบริการประชาชน ตามหลักการ
ในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือให้ต ารวจได้เป็นต ารวจของประชาชนอย่างแท้จริง มิใช่เป็นฐานอ านาจ
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด 

4) เพ่ือสร้างภาพพจน์และปลูกฝังทัศนคติ หรือค่านิยมใหม่ที่ดี  ให้ต ารวจมีความรู้สึก
ต่อประชาชนฉันท์ญาติมิตร ตลอดจนให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างต ารวจกับประชาชน มีการรับ
ฟังปัญหาซึ่งกันและกัน เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 



Ref. code: 25595703011220GOS

48 

5) เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประสิทธิภาพการท างานของต ารวจ ให้ประชาชน
มีความรัก ศรัทธา และเชื่อมั่นต่อต ารวจ ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการแสดงออก จน
เกิดส านึกร่วมรับผิดชอบ และพร้อมที่จะช่วยเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมส่วนรวม 

อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนการขับเคลื่อนงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ พบว่า ได้เริ่มมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว แต่การพัฒนายังเป็นไปค่อนข้าง
ช้า เพราะในระยะแรกมีลักษณะเป็นโครงการขนาดเล็กที่ต่างฝ่ายต่างท าตามที่ได้กล่าวมา การ
ด าเนินงานยังไม่เป็นระบบ และไม่ขยายวงกว้างมากนัก สาเหตุหนึ่งคือต ารวจตั้งแต่ระดับ
ผู้บังคับบัญชาถึงระดับผู้ปฏิบัติการยังไม่เข้าในหลักการและแนวทางการปฏิบัติ รวมถึง บางส่วนยังมี
ความขัดแย้งทางความคิด หรืออาจต่อต้านการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่
เน้นการจับกุมปราบปรามมาเป็นการป้องกันเชิงรุก ซึ่งมุ่งสู่วิธีการระวังบุคคล และการรักษาพ้ืนที่ให้
ปลอดภัยจากอาชญากรรม กระทั่งเม่ือภาพรวมจากผลของการด าเนินการเริ่มประสบผลส าเร็จเป็นที่
ยอมรับของประชาชน ภาพพจน์ขององค์กรที่ดีขึ้นตามล าดับ จากการติดตามผลของความร่วมมือที่
ได้รับจากประชาชน ในที่สุดได้มีการออกแผนกรมต ารวจแม่บท ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2530-2534) ซึ่งให้
ความสัมพันธ์กับงานชุมชนสัมพันธ์ และหยิบยกออกมาเป็นปฏิบัติการในสาขาเฉพาะด้าน เรียกว่า
แผนสาขาชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจ สร้างทัศนคติ สร้างความ
ศรัทธา สร้างความเชื่อมั่น และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างต ารวจกับประชาชน และต ารวจกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมทั้งให้ประชาชนมีบทบาทมีส่วนร่วมและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของต ารวจในชุมชนและหมู่บ้านของตนเอง 

ต่อมาเม่ือแผนสาขาชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ได้ถูกแปลงไปเป็นปฏิบัติการภาคสนาม
อย่างเป็นรูปธรรม จนได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงมีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี
เพ่ือน าไปใช้ในโครงการต่าง ๆ เป็นครั้งแรก ในปีงบประมาณ 2531 จ านวนเงิน 11,612,400 บาท 
สิงห์ สิงห์เดช65 ครั้งนั้น จะถือได้ว่า รูปแบบงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในประเทศไทยได้ก่อก าเนิด
ขึ้นมาจากแนวคิดสู่รูปแบบของการปฏิบัติงานที่จับต้องได้อย่างเป็นทางการ และถูกก าหนดให้เป็น
ภารกิจหนึ่งในงานระดับสถานต ารวจทุกแห่ง ที่เจ้าหน้าที่ต ารวจระดับปฏิบัติการให้พ้ืนที่จะต้องคิด 
และจัดท ากิจกรรมเชิงรุก เพ่ือเสริมสร้างและแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลในชุมชนหรือสังคมต่าง ๆ ได้รวมตัวกันให้ความ

                                           
65สิงห์ สิงห์เดช, “การมีส่วนร่วมในโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ด้านป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรม: ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีต ารวจนครบาลบางเขน,”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
ศิลปศาสตร์ (สังคมวิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544), 22. 
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ร่วมมือ และประสานการท างานร่วมกันกับต ารวจในการป้องกันอาชญากรรม นับตั้งแต่ช่วงเวลานั้น
เป็นต้นมา 

ปฏิบัติการตามแผนสาขาชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ในยุคเริ่มต้นบุกเบิกการ
ด าเนินงาน ได้มีการวางรากฐานให้มีการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ด้วย
แบบแผนที่ชัดเจนระหว่างแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันอย่าง
เป็นกระบวนการ โดยในระยะแรกนี้อยู่ในช่วงปี 2531-2534 ตามแผนกรมต ารวจแม่บท ฉบับที่ 1 
การปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ “โครงการชุมชนสัมพันธ์” เน้นการปฏิบัติในระดับสถานีต ารวจ ที่
ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบ และต้องจัดให้มีนายต ารวจชั้นสัญญาบัตร 1 นาย เป็น
หวัหน้าชุดปฏิบัติการ พร้อมกับข้าราชการต ารวจระดับต่ ากว่าสัญญาบัตรอีก 10 นาย เป็นเจ้าหน้าที่
ชุดปฏิบัติการต ารวจชุมชนสัมพันธ์ (ตชส.) นอกจากนี้ ยังระบุให้กองบัญชาการต ารวจตะเวน
ชายแดนรับผิดชอบการด าเนินงานมวลชนสัมพันธ์ เกี่ยวกับการรักษาความมั่งคงของชาติ ตาม
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างไปจากงานชุมชนสัมพันธ์ ตามที่ได้อธิบายมาแล้ว ซึ่งมวลชนสัมพันธ์ใน
ความหมายตามภารกิจ จะเป็นการฝึกอบรม การจัดตั้ง การควบคุม และการน ามาเคลื่อนไหวภายใน
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของต ารวจเพื่อสนับสนุนการรักษาความมั่นคง 

2.4.2 แนวคิดต ารวจชุมชน 
แนวคิดในเรื่องการต ารวจชุมชนได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากแนวคิดต ารวจชุมชน

สัมพันธ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่องการต ารวจชุมชนได้รับการพัฒนาในช่วงต้นทศวรรษ 
1980 จากเดิมที่หน่วยงานต ารวจนิยมใช้ยุทธวิธีในการป้องกันอาชญากรรมที่เน้นการบังคับใช้
กฎหมาย ได้แก่ การจัดสายตรวจ (Patrol) การเข้าไปยังที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว (Rapid response) 
การติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายมาด าเนินคดี (Criminal investigation) ประกอบกับการส่งชุดชุมชน
มวลชนสัมพันธ์เข้าไปในพ้ืนที่ในระยะหลังมักไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์
ที่ส่งเข้าไปนั้น กลายเป็นการปฏิบัติงานในลักษณะเลือกปฏิบัติ โดยชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์มักจะ
ใกล้ชิดสนิทสนม ดูแลเฉพาะกลุ่มพรรคพวกเดียวกันเท่านั้น ท าให้อาชญากรรมยังคงเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันหารูปแบบวิธีการปฏิบัติงานของต ารวจ ที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมมากขึ้น มีการระดมความคิดอย่างเข้มข้นในระหว่างปี 1985-
1990 จนได้น ามาสู่ข้อสรุปของแนวคิดใหม่ในเชิงยุทธศาสตร์ เป็นปรัชญาการท างานของหน่วยงาน
ต ารวจที่เรียกว่า “การต ารวจชุมชน” (Community Policing or Community-Oriented Policing) 
(  Bayley, 1998) 
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ซึ่งหมายความว่า ต ารวจหรือประชาชน ก็คือคนๆ เดียวกัน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ช่วยสอดล่องดูแล ความสงบเรียบร้อยของสังคม ถิ่นที่อยู่อาศัย มิใช่เป็นภาระหน้าที่ของต ารวจแต่
เพียงฝ่ายเดียว  

แนวคิดการต ารวจชุมชน เสนอว่า รูปแบบการป้องกันอาชญากรรมแบบเดิม ๆ เน้นการ
ต้ังรับ (Reactive) ขณะที่แนวคิดการต ารวจชุมชน เน้นเชิงรุก (Proactive) การท างานอยู่บนฐาน 
ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อลักษณะการท างานในเชิงรุกในการแก้ปัญหา
อาชญากรรมหรือความไร้ระเบียบของสังคม การป้องกันอาชญากรรมที่ดีจ าเป็นต้องมีการวางแผน
ร่วมกับชุมชน เพ่ือที่ประเมินแนวโน้มอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้น แต่การท างานเชิงรุกก็จะท าให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องมีบทบาท ความรับผิดชอบแบกภาระเพ่ิมมากขึ้นทั้งนี้เพราะต้องค านึงถึงปัญหา
ต่าง ๆ ของชุมชนที่ต้องเข้าไปจัดการ  

ความหมายของการต ารวจชุมชน66 
เดวิท เอช เบย์เลย์ (Bayley, 1994) ได้เสนอนิยามของแนวคิด การต ารวจชุมชน โดย

อาศัยรากฐานความคิดจากกิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยงานต ารวจ อันมีองค์ประกอบหลัก 4 
ประการ (CAMPS) ได้แก่  

 1. การให้ค าปรึกษา (Consultation) หมายถึง หน่วยงานต ารวจต้องสร้างกลไกเพ่ือ
เข้าถึงและพูดคุยกับประชาชน ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จัดล าดับความส าคัญของปัญหา และก าหนด
แนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหา 

 2. การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง การปรับตัวและกลยุทธ์ต่างๆให้เหมาะสม 
แต่เดิมจะเห็นว่า วิธีปฏิบัติของต ารวจจะถูกน าไปใช้ในลักษณะเดียวกันทุกพ้ืนที่ แต่แนวคิดการต ารวจ
ชุมชนนั้น ต้องกระจายอ านาจให้ผู้ปฏิบัติสามารถปรับวิธีการให้เหมาะสมต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน
แต่ละพ้ืนที ่

 3. การปรับปรุงพัฒนา (Mobilization) หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ต ารวจ
เข้าไปส่งเสริมชุมชนให้สามารถป้องกันตนเอง และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจขยายไปสู่ปัญหาใหญ่ขึ้น 
หลักการหนึ่งของการต ารวจชุมชน คือ ทรัพยากรของต ารวจมีไม่เพียงพอที่จะควบคุมอาชญากรรมได้ 
ถ้าปราศจากความช่วยเหลือของชุมชน ดังนั้น ถ้าเจ้าหน้าที่ต ารวจท างานร่วมกับประชาชน จะท าให้มี
ทรัพยากรมากขึ้น และสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ดีกว่า เช่น โครงการเพ่ือนบ้านเตือนภั ย 
(Neighborhood Watch program) หรือร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนระหว่างชุมชน

                                           
66 กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, “มาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม,” (รายงานการวิจัยส านักงาน
ต ารวจต ารวจแห่งชาติ, 2552), 36. 
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และเจ้าหน้าที่ต ารวจ ตลอดจนการสนับสนุนทางด้านการเงินและลงแรงในกิจกรรมป้องกัน
อาชญากรรมต่าง ๆ เป็นต้น 

 4. การแก้ไขปัญหา (Problem-solving) เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ต ารวจใช้
ความพยายามในการแก้ปัญหาส าคัญ ที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมหรือเหตุการณ์ที่น าไปสู่ความไม่
เป็นระเบียบในชุมชน  

 คอร์ทเนอร์ (Cordner, 1999) ได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับการต ารวจชุมชน โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ 

 1. มิติเชิงปรัชญา เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากต ารวจอาชีพ(Professional 
model) ไปสู่ต ารวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบต ารวจกว้างขวางขึ้น มิตินี้ยอมรับปรัชญาการท างานเป็นทีม
และการเป็นหุ้นส่วนกับประชาชน ประชาชนเป็นเสมือนเป็นหูเป็นตาให้กับต ารวจ ขณะเดียวกัน
ต ารวจเป็นผู้ควบคุมอาชญากรรมให้ลดปริมาณลง  

 2. มิติเชิงยุทธศาสตร์ คือ การแปลงปรัชญาไปสู่การปฏิบัติ มิตินี้จะเชื่อมแนวคิดกับ
ความเชื่อที่เป็นรากฐานของการต ารวจชุมชน และมีการก าหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมเพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติ  

 3. มิติเชิงกลยุทธ์ เป็นการน ายุทธศาสตร์ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นเรื่องของ
เทคนิค วิธีการในการแก้ปัญหาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 4. มิติเชิงองค์กร โดยปรกติแล้วมีลักษณะกึ่งทหารและกึ่งอ านาจ ในบางแง่นั้น
โครงสร้างองค์กรต ารวจมีลักษณะที่เหมาะสมกับงานประจ า มีความเป็นราชการสูง ดังนั้นการปรับ
องค์กรให้สอดคล้องกับแนวคิดการต ารวจชุมชนซึ่งมีพ้ืนฐานในการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่าง ๆ 
จ าเป็นต้องด าเนินการ ดังนี้  

1) กระจายอ านาจ (Decentralization) มีการมอบอ านาจและความรับผิดชอบ
ให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติมากขึ้นเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ 

2) โครงสร้างที่แบนราบ (Flattening) ลดสายการบังคับบัญชาในแนวตั้ง เพ่ือ
ปรับปรุงการสื่อสารและลดความเป็นระบบราชการ 

3) ลดความช านาญเฉพาะด้าน (Despecialization) ลดจ านวนของหน่วยงานเฉพาะ
ทางเพ่ือเพ่ิมแหล่งทรัพยากรให้มากข้ึนให้สามารถเสริมการปฏิบัติไปยังสาธารณชน 

4) สร้างความเป็นพลเรือนมากขึ้น (Civilianization) ปรับให้มีพนักงานราชการมาก
ขึ้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ต ารวจไปปฏิบัติงานในจุดที่ร้องขอ 

เฮอร์แมน โกลด์สทีนน์  เป็นนักวิชาการต ารวจผู้มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งที่มีผลงาน 
ในเรื่องการต ารวจชุมชน ได้ชี้ให้เห็นคุณลักษณะพ้ืนฐานของการต ารวจชุมชน ไว้ว่า (Sue Titus Reid, 
2003) 
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 เป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือให้งานในหน้าที่ของ 
ต ารวจส าเร็จลุล่วง 

 มอบหมายเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติไปยังชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
กัน 

 จัดล าดับความส าคัญของความต้องการของชุมชน 

 จัดให้มีการพบปะ ประชุมร่วมกันเพ่ือหาแนวทางการตอบสนองความต้องการของ 
ชุมชนโดยจัดสรรทั้งบุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือชุมชน 
โรเบิร์ต ทรอจาโนวิคซ์ และบอนนี่ (Robert Trojanwicz & Bonnie Bucqueroux, 

1998) น าเสนอหลักการ 10 ประการ ของ การต ารวจชุมชน (Community Policing) ไว้ดังนี้ 
1. การเปลี่ยนแปลง (Change) องค์กรและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
2. สร้างการเป็นผู้น า (Leadership) การเปลี่ยนแปลง 
3. วิสัยทัศน์ (Vision) 
4. ความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) 
5. การแก้ปัญหา (Problem Solving) 
6. ความเสมอภาค (Equity) 
7. ความไว้วางใจ (Trust) 
8. การให้อ านาจ (Empowerment) 
9. การบริการ (Service) 
10. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

นอกจากนี้ยังได้น าเสนอสิ่งที่ไม่ใช่คุณลักษณะของการต ารวจชุมชนไว้อีกหลายประการ ได้แก่  
- การต ารวจชุมชนไม่ใช่กลยุทธ์ เทคนิคหรือโครงการ ที่มีข้อจ ากัด แต่เป็นปรัชญา 

ในการน าบริการไปสู่ชุมชน 
- การต ารวจชุมชน ไม่ใช่การประชาสัมพันธ์ 
- การต ารวจชุมชน ไม่ใช่การคุกคามชุมชน 
- การต ารวจชุมชน ไม่ปฏิเสธต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
- การต ารวจชุมชน ไม่ใช่การยอมอ่อนข้อให้แก่อาชญากรรม 
- การต ารวจชุมชน ไม่ใช่สิ่งฉาบฉวย แต่ต้องใช้เวลาในการสร้างชุมชน และ 

แก้ปัญหา  
- การต ารวจชุมชนไม่ใช่ค าท่ีมีความหมายเหมือนการต ารวจที่เน้นการ แก้ปัญหา 

Problem-Oriented Policing (POP) 
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 - การต ารวจชุมชน ไม่ใช่แนวคิดจากบนลงล่าง 
 - การต ารวจชุมชน ไม่ใช่สิ่งปรุงแต่งฉาบฉวย 
 - การต ารวจชุมชน ไม่ใช่อีกชื่อหนึ่งของงานสวัสดิการสังคม 
 - การต ารวจชุมชน ไม่ใช่แค่เรื่องผลลัพธ์สุดท้าย 
 - การต ารวจชุมชน ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งของสังคม 
 - การต ารวจชุมชน ไม่ใช่อีกชื่อหนึ่งของธุรกิจทั่วไป 
 - การต ารวจชุมชน ไม่ใช่แค่ความปลอดภัย 
 - การต ารวจชุมชน ไม่ใช่วิธีการแบบผู้ปกครองต่อผู้ใต้ปกครอง แต่เป็นการเปลี่ยน

บทบาทไปสู่ฐานะ หุ้นส่วน ในความพยายามเพ่ือให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 - การต ารวจชุมชน ไม่ใช่วิธีคิดหรือทฤษฏีของชนชั้นปกครอง แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจจะ

ไม่ยืนออกห่างจากชุมชน แต่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  
 - การต ารวจชุมชนไม่ใช่วิธีการปัญหาในลักษณะของยาสารพัดโรคที่สามารถแก้ไข

ปัญหาได้ทุกอย่าง  
วิลลาร์ด เอ็ม โอลิเวอร์ (Oliver, 2001) นักวิชาการต ารวจ ที่ได้เสนอแนวคิดเรื่องการ

ต ารวจชุมชนไว้โดยให้นิยาม การต ารวจชุมชน ว่าหมายถึง 
“ แนวคิดเชิงระบบในกิจการต ารวจที่มีกระบวนทัศน์ ในการคงและรักษาไว้ ซึ่งความ

เป็นชุมชนในเชิงภูมิศาสตร์ เพ่ือที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน โดยกระจายอ านาจใน
งานต ารวจให้มากขึ้น และมีการด าเนินงานตามหลักส าคัญ 3 ประการได้ แก่ การด าเนินงานต ารวจที่
เน้นยุทธวิธี โดยการจัดสรรทรัพยากรของต ารวจให้เหมาะสม ประการที่สองได้แก่ การด าเนินงาน
ต ารวจที่ เน้นชุมชน ที่ เน้นปฏิสัมพันธ์เชิงรุกระหว่างต ารวจและสมาชิกของชุมชนในการลด
อาชญากรรมและความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมโดยผ่านโครงการต่าง ๆ ประการสุดท้ายได้แก่ การ
ด าเนินงานต ารวจที่เน้นการแก้ปัญหา ซึ่งมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่สาเหตุมากกว่าการแก้ไขผลพวงของ
อาชญากรรรม” 

จากนิยามความหมายของการต ารวจชุมชนที่นักวิชาการต่าง ๆ ได้น าเสนอข้างต้น จะ
เห็นได้ว่า  

หลักการส าคัญของแนวคิดเรื่องการต ารวจชุมชนรวมทั้งหลักปฏิบัติประกอบด้วย  
1. การท างานร่วมกันระหว่างชุมชนและต ารวจ (Partnerships)  
2. การร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตน (Problem Solving)  
3. การด าเนินโครงการ กิจกรรมหรือแสวงหาวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา  

(Activities) 
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เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ผู้วิจัย ได้น าแนวคิดเรื่อง การต ารวจชุมชน ตามที่วิลลาร์ด 
เอ็ม โอลิเวอร์  เสนอไว้ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ คือ  การด าเนินงานต ารวจที่
เน้นยุทธวิธี (Strategic-Oriented Policing) การด าเนินงานต ารวจที่เน้นชุมชน (Neighborhood-
Oriented Policing) และการด าเนินงานต ารวจที่เน้นการแก้ปัญหา (Problem-Oriented Policing) 
ปรากฏตามภาพ (ดูภาพท่ี 2.1) 

 
ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของแนวคิดเรื่องการต ารวจชุมชน (Oliver, 2001), วันธิกรณ์ นุเกตุ, “ปัจจัย
ที่มีผลต่อความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ศึกษากรณีงาน ต ารวจชุมชนสัมพันธ์
ต ารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี,”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539). 
 

การด าเนินงานต ารวจที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ (Strategic-Oriented Policing (SOP)) 
องค์ประกอบแรก คือ การด าเนินงานต ารวจที่มุ่งเน้นยุทธวิธีนั้น ใช้ยุทธวิธีการป้องกัน

อาชญากรรมท่ีเน้นการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับวิธีการอ่ืน เช่น ระบบการจัดสายตรวจ การเข้าถึงที่
เกิดเหตุของสายตรวจอย่างรวดเร็ว แต่ปรับปรุงพัฒนาระบบทรัพยากร แผนการปฏิบัติที่มีอยู่ให้
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหาในพ้ืนที่ มีการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติการให้มีความชัดเจน 
เป้าหมายของการเน้นยุทธวิธีนี้ คือ ก าจัดปัจจัยที่ท าให้มีการกระท าผิดเกิดขึ้น หรือสิ่งที่ท าให้ชุมชนไร้
ระเบียบ และยังส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิดและลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ชุมชนเห็นว่าสมควร
ด าเนินการ 
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ภาพที่ 2.2 กลยุทธ์การด าเนินงานของต ารวจ, กองวิจัย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, รายงานผล
การศึกษาโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจและความพึงพอใจของประชาชนประจ าปี
งบประมาณ 2553  (กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553). 
 

เฮอร์แมน โกล์สทีน (Oliver, 2001) เสนอว่า การด าเนินงานต ารวจที่เน้นกลยุทธ์ อยู่บน
พ้ืนฐานข้อเท็จจริง 3 ประการ ได้แก่  

1. ก าลังพลขาดแคลน ต ารวจไม่เคยมีก าลังพลเพียงพอ การเน้นกลยุทธ์ เสนอว่า ต้อง
ประกอบก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจมาจากหลายส่วน แล้วก าหนดมอบหมายหน้าที่ เช่น ให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจ 1 คน รับผิดชอบปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือมอบหมายไปยังก าลังพลให้มากขึ้น เช่น ให้มี
ผู้รับผิดชอบ 20 คนรับผิดชอบพ้ืนที่เฉพาะช่วงเวลา (อาจท าให้ช่วงเวลา 1-2 สัปดาห์) การแบ่งหน้าที่
ต่าง ๆ สามารถแบ่งเป็น สายตรวจ สืบสวน สายตรวจรถยนต์ หมุนเวียนเปลี่ยนผลัดไปในลักษณะ
ชั่วคราว โดยมีวัตถุประสงค์ใน การแสดงตน (Show of force) เป็นหลัก เนื่องจากไม่สามารถที่จะใช้
คน หรือทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้ต่อเนื่องนาน ๆ จ าต้องมีกลยุทธ์อ่ืนเข้ามาเสริมด้วย คือ การเน้น
ชุมชน หรือ เน้นการแก้ปัญหา  

2. ก าหนดความเร่งด่วน ความจริง คือ อาชญากรรมส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน (Low 
Priority) การก าหนดความเร่งด่วนถือเป็นเรื่องยาก บางพ้ืนที่ประชาชนต้องการให้แก้ไขปัญหาอย่าง
เร่งด่วน ทั้งที่มีอาชญากรรมน้อย ขณะที่บางพ้ืนที่ไม่เร่งด่วนกลับมีอาชญากรรมสูง ดังนั้นการก าหนด
ความเร่งด่วน จะไม่ดูแค่สถิติคดี แต่ต้องพูดคุยหาข้อมูล เพ่ือให้รู้ว่าพ้ืนที่ใด ที่ประชาชนในชุมชนเห็น
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ว่า การปรากฏตัวหรือการเพ่ิมการตรวจของเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นเรื่องจ าเป็น ซึ่งความเห็นร่วมกันใน
หน่วยต ารวจนี้ จะช่วยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ว่า อะไร คือ เรื่องเร่งด่วนที่ต้องท า และอะไรที่รอได้ 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน การดูว่าการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจมี
ประสิทธิผลหรือไม่ ในอดีตดูจาก การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของสถิติอาชญากรรม แต่ส าหรับประชาชน/
ชุมชน ควรมีการส ารวจ คุณภาพชีวิตของชุมชน (Quality of Life) ควบคู่ไปกับการวัดความหวาดกลัว 
ภัย (Fear of Crime) อาชญากรรม ของประชาชน  

ประเด็นส าคัญของการด าเนินงานต ารวจที่เน้นกลยุทธ์ คือ การก าหนดเป้าหมาย 
(Targeting) เพ่ือควบคุมอาชญากรรมให้มีประสิทธิภาพ การก าหนดเป้าหมายจะเป็นเครื่องก าหนดว่า 
สถานที่และพ้ืนที่ลักษณะใด ควรประยุกต์ใช้ยุทธวิธีอย่างไร ซึ่งมีรูปแบบสายตรวจอยู่  3 ประเภท 
ได้แก่ 1) การตรวจโดยทั่วไป 2) การตรวจแบบกดดันเชิงรุก (Aggressive) และสุดท้ายคือ 3) การ
ตรวจแบบเข้มข้น (Saturation)  

การก าหนดเป้าหมาย (Targeting) 
 หน่วยงานต ารวจส่วนใหญ่ มักไม่จัดสายตรวจในลักษณะเชิงรุก แต่เน้นการตรวจเฉพาะ
พ้ืนที่ เฉพาะอาชญากรรมเป็นเรื่อง ๆ ดังนั้นทรัพยากรของต ารวจจึงมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเฉพาะ การ
ก าหนดว่า อะไรคือ สิ่งที่ควรเป็นเป้าหมาย  อะไรส าคัญกว่ากัน และท าอย่างไรถึงจะมีการน าไปปฏิบัติ 
ควรมีการพูดคุยระหว่างผู้เกี่ยวข้อง จากบนลงล่าง จากล่างขึ้นบน และทางข้างระหว่างบุคลากรที่มี
หน้าที่ตรวจตราในพ้ืนที่ปัญหา กับส่วนราชการอ่ืน ผู้น าชุมชน และประชาชนผู้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ การ
ก าหนดเป้าหมายควรรวบรวมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการชี้ปัญหา อาจท าในรูปของ
กรรมการสถานีต ารวจ  

มีข้อเสนอแนะว่า ถ้าให้ข้าราชการและประชาชนธรรมดา เข้ าร่วมเป็นสมาชิกของ
กรรมการสถานีต ารวจ มักไม่เกิดประโยชน์ เพราะมีระดับหัวหน้าส่วนราชการที่มีความพร้อมมากกว่า 
ประชาชนหรือข้าราชการระดับล่างอยู่แล้ว ในเรื่องนี้ James Q Wilson and George L. Kelling 
เสนอว่า การสร้างความร่วมมือกันโดยให้หัวหน้าหน่วยงานมาพบปะกันในทางปฏิบัติก็ไม่เกิด
ประโยชน์เช่นกัน เพราะสิ่งที่หัวหน้าส่วนราชการรับปากว่าจะท า มักไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ระดับต่ ากว่าปฏิบัติ จึงควรเน้นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในพ้ืนที่จริง ๆ ที่พบปะกันเป็นประจ าอยู่แล้ว
มาพูดคุยปัญหาร่วมกัน คณะกรรมการจึงควรรวมถึง เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานต่าง ๆ และรวมถึงทุก
ภาคส่วนของชุมชนและประชาชนในชุมชน 

เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ร่วมในคณะกรรมการ ควรเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการที่มี
ประสบการณ์ในการท างานชุมชน มีมุมมองเกี่ยวกับชุมชน และสามารถสื่อสารกับหน่วยงานต้นสังกัด
ได้ เจ้าหน้าที่สายตรวจในระดับปฏิบัติการไม่เพียงแต่น าปัญหาข้อเท็จจริงมาพูดคุย แต่ยังรวมถึง
ประสบการณ์ที่ลองผิดลองถูกมาแล้ว  ส่วนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอ่ืนสามารถน าข้อมูลในมุมมองที่
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แตกต่างจากปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ เช่น สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ประจ ารถฉุกเฉิน หน่วยกู้ภัย
สามารถ ช่วยวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนหรือพ้ืนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สวัสดิการ หรือความ
ปลอดภัยได้ เจ้าหน้าที่ด้านแรงงาน สวัสดิการสังคม สามารถให้ข้อมูลปัญหาทางสังคมเฉพาะพ้ืนที่ 
ตั้งแต่ความรุนแรงภายในครอบครัว (Domestic Violence) ไปจนถึงปัญหาการทะเลาะวิวาทไม่สิ้นสุด 
ของผู้พักอาศัยในชุมชน เจ้าหน้าที่การเคหะสามารถน าเสนอข้อมูลทางลึกเกี่ยวกับพ้ืนที่เสี่ยงหรือที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ บุคลากรประจ าส านักงานหรือร้านค้า ธุรกิจต่าง  ๆ สามารถให้ข้อมูล
เกี่ยวกับธุรกิจการค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ หรือความไร้ระเบียบทางสังคม 
หน่วยงาน เช่น ส านักงานเขต ก็อาจให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับพ้ืนที่มีอาชญากรรมสูง หรือมีปัญหาสังคมสูง 
จากจ านวนการโทรแจ้งเหตุ ร้องเรียนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต่าง ๆ  แหล่งข้อมูลเหล่านี้ หน่วยงานต ารวจ
สามารถเข้าถึงได้ทั้งสิ้น และไม่ใช่เรื่องยุ่งยากที่จะเชิญเป็นผู้แทนในฐานะส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา
อาชญากรรม  

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย เช่น ระบบก าหนดต าแหน่งผ่านดาวเทียม 
(Satellite global positioning systems) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS (Geographic 
information system) เป็นอีกวิธีหนึ่งท าให้ต ารวจและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ไม่สามารถ
เข้าถึงได้ โดยผ่านสิ่งที่เรียกว่า geo-mapping การใช้ซอฟแวร์ก าหนดจุดทางภูมิศาสตร์ หรือจัดท า 
แผนที่อาชญากรรม (Crime mapping) ท าให้หน่วยงานได้รวบรวมข้อมูลจาก สายด่วน และฐานข้อมูล 
การเกิดเหตุเข้าด้วยกันและสร้างออกมาเป็นแผนที่ทางคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการรับแจ้งเหตุ บันทึก
ประจ าวัน จะถูกน าไปก าหนดจุดบนแผนที่ทางภูมิศาสตร์ การใช้ดาวเทียมก าหนดต าแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์จะท าให้สถานที่ต่าง ๆ มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้แผนที่ทางคอมพิวเตอร์ 
การศึกษาพ้ืนที่วิกฤติ จะสามารถท าได้ง่าย ๆ กว่าแผนที่แบบเดิม ๆ ที่ใช้มือปักหมุดลงบนต าแหน่งที่
เกิดเหตุ เช่น นาฬิกาอาชญากรรม ไม่เพียงแต่ต ารวจที่ได้รับประโยชน์แต่ประชาชน ก็ยังได้ประโยชน์
โดยการรับทราบข้อมูลอาชญากรรมในชุมชนทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือที่จะได้รับรู้ว่าชุมชนที่ตนอยู่อาศัยมี
ความปลอดภัยเพียงใด และยังเป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือกระตุ้นเร้าหรือกดดันการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจอีกทางหนึ่ง 

ผู้น าชุมชน เป็นบุคคลส าคัญท่ีจะชี้ว่า ปัญหาเร่งด่วน คือ อะไรที่ควรได้รับการแก้ไขเป็น
อันดับแรก ผู้น าชุมชนอาจเป็นบุคคลใดในชุมชน เช่น เจ้าของธุรกิจร้านค้า หรือสมาชิกสมาคมธุรกิจ
การค้า  สมาชิกโรงเรียน สมาคมครูผู้ปกครอง ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่าง  ๆ ในพ้ืนที่รวม 
ทั้งกลุ่มทางการเมือง สังคม ศาสนา ก็เป็นแหล่งข้อมูลของปัญหาชุมชนได้ 

ระดับ ปัจเจกท่ีเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป คณะกรรมการสถานีต ารวจ ควรให้ความส าคัญ
กับสมาชิกชุมชนที่เป็นตัวแทนของชุมชนหรือพ้ืนที่เป้าหมาย กรรมการสามารถมาได้จากทุกภาคส่วน 
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แม่บ้าน วัยรุ่นในพ้ืนที่ หรือแม้แต่คนว่างงาน ไม่ควรมีเงื่อนไขไม่เลือกคนเหล่านี้ เพราะอาจได้ข้อมูล
หลากหลายทั้งปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสังคมและคุณภาพชีวิต 

Wilson and Kelling (Oliver, 2001) เสนอว่า คณะกรรมการสถานีต ารวจ ควรจัดให้มี
การประชุมอย่างสม่ าเสมอ พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ควรจัดท าบัญชีปัญหาชุมชน ควรหารือเพ่ือ
หาทางแก้ปัญหา จัดล าดับความส าคัญของปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาทั้งเฉพาะหน้า ระยะยาว อะไร
ที่ต ารวจยังไม่จ าเป็นต้องเข้าไปด าเนินการ หรืออะไรที่ต้องใช้วิธีการที่แตกต่างออกไปจากวิธีการที่
ต ารวจใช้ การประชุมควรก าหนดให้มีการประเมินความส าเร็จ ทั้งเป้าหมายและวิธีการ  หรือ
ความส าเร็จในการพัฒนาวิธีการแนวทางใหม่  ๆ สมาชิกคณะกรรมการ ควรมีการหมุนเวียนหรือ
คัดเลือก เพราะการถ่ายเทหมุนเวียนคณะกรรมการสถานีต ารวจ จะได้รับแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ ใน
เรื่องท่ีไม่มีการพูดกันมาก่อน 

สรุปได้ว่าวัตถุประสงค์ของ การก าหนดเป้าหมาย คือ การผนึกก าลังของชุมชนในการ
ตัดสินนโยบาย ให้เป็นไปตามสภาพของทรัพยากรต ารวจที่มีอยู่ การผนึกก าลังที่เกิดขึ้นจะช่วยท าให้
เป้าหมายที่ก าหนดมีความเป็นจริง และต ารวจเองได้รับรู้ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่มีต่อชุมชน อีกทั้งยังแสดง
ให้เห็นพลังของชุมชนในการร่วมกันก าหนดเป้าหมายแก้ไขและพัฒนา ซึ่งจะสร้างการยอมรับและ
ความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้น 

การด าเนินงานที่เนน้ชุมชนเป็นหลัก (Neighborhood-Oriented Policing (POP)) 
การต ารวจที่เน้นชุมชนเป็นหลัก เป็นการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่

ต ารวจและสมาชิกของชุมชนในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม 
เป็นการท างานในเชิงรุก มีการบูรณาการท างานร่วมกันทั้งสองฝ่าย มีการเปิดช่องทางการติดต่อ 
ประสานงาน รวมทั้งแนวทางและวิธีปฏิบัติเพ่ือป้องกันอาชญากรรมปัญหาต่างๆของชุมชน กิจกรรม
โครงการต่าง ๆ ที่จัดท าขึ้นยังช่วยให้มีการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจและประชาชนในชุมชนมี
มากขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้าใจความรู้สึก ความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง  

ภายใต้องค์ประกอบการด าเนินงานที่เน้นชุมชนนี้ ต ารวจทุกคน ต้องเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในการก่อให้เกิดความสัมพันธ์กับชุมชน เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจที่
ไม่ได้ท าหน้าที่ด้านสายตรวจ เช่น สายธุรการ จราจร สอบสวน สืบสวน หรือแม้แต่ส่วนกลาง มักคิดว่า
ไม่จ าเป็นต้องมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพราะไม่มีหน้าที่เกี่ยวของ จึงจ าเป็นต้องมี
การปรับทัศนคติวิธีคิดให้ถูกต้อง ขณะเดียวกันประชาชนต้องรับรู้และเข้าใจว่า การป้องกัน
อาชญากรรมไม่ใช่หน้าที่ของต ารวจเพียงอย่างเดียว ประชาชนต้องมีหน้าที่ช่วยกันสอดส่องดูแล
อาชญากรรม และความไม่เป็นระเบียบต่าง ๆ ในชุมชนด้วย 
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การปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิดทั้งของต ารวจและชุมชน และการท าให้ทั้งสองฝ่ายมา
ร่วมกันในการแก้ปัญหา ถือเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จในกิจกรรมการด าเนินงาน นอกจากนี้ 
ความส าเร็จยังขึ้นอยู่กับจ านวนของการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งหมด ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน กลุ่ม
ชมรม วัด ร้านค้า องค์กรชุมชน หมอ ทนาย เป็นต้น ไม่ใช่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การที่ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนหยิบยื่นทรัพยากร มีส่วนร่วมในการกิจกรรมเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องท าให้
เกิดข้ึน เพ่ือช่วยกันเสริมสร้างพันธะระหว่างต ารวจและชุมชนให้ยั่งยืนในที่สุด 

ปัญหาส าคัญของการด าเนินงานที่เน้นชุมชน กับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จะน ามาใช้ได้
กับทุกลักษณะของชุมชนหรือไม่ จะเข้าไปริเริ่มด าเนินกิจกรรมในชุมชนอย่างไร จึงจะตรงกับปัญหา
ของชุมชน ที่เกิดขึ้น และต้องท าอย่างไรให้ประชาชนมีความไว้วางใจเข้ามาร่วมมือกับต ารวจในการ
แก้ปัญหา เนื่องจากชุมชนแต่ละแห่งมีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ค่านิยมและสภาพสังคมที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นสิ่งที่หน่วยงานต ารวจ จะต้องพิจารณาในล าดับแรก ๆ ก็คือ การท าความเข้าใจ ชุมชนหรือ
ประชาชนเป้าหมาย (Peak, 2008)   

การศึกษาคุณลักษณะของชุมชน  
การสร้างความร่วมมือกับประชาชน หรือ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

ของชุมชนตนเองนั้น สิ่งที่ต้องค านึงถึง คือ ระดับของความรับผิดชอบของสมาชิกในชุมชนที่มีต่อ
ความสงบเรียบร้อย และปัญหาของชุมชน  ถือเป็นสิ่งส าคัญเพราะเกี่ยวข้องกับ ระดับของปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน นักวิชาการหลายคนเรียกว่า “ประสิทธิภาพของหมู่คณะ” (Collective 
Efficacy) ซึ่งหมายถึง พันธะระหว่างสมาชิกชุมชนที่ผนึกก าลังรวมกันกับความคาดหวังที่มีต่อกัน ใน
การดูแลพ้ืนที่ที่ชุมชน ที่เห็นว่ามีอาชญากรรม และความไร้ระเบียบที่เกิดขึ้น นักวิชาการจึงมองว่า  
ระดับของประสิทธิภาพของหมู่คณะในชุมชน เป็นตัวชี้วัดอาชญากรรมท่ีส าคัญที่สุด 

มีนอกจากนี้ ยังมีผลการศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
แก้ปัญหา จะปรากฏคุณลักษณะอยู่ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ดังนี้ 

1. ขั้นช่วยตัวเองไม่ได้ (Dependence) ชุมชนลักษณะนี้ การแก้ปัญหาอาชญากรรม
และความไร้ระเบียบต่าง ๆ แทบจะขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ต ารวจทั้งหมด สมาชิกชุมชนจะยอมรับและ
มองเจ้าหน้าที่ต ารวจว่ามีความสามารถสูง ขณะที่เจ้าหน้าที่ต ารวจก็ยอมรับต่อบทบาทนี้อย่างเต็มตัว 
มองว่า ชุมชน ไม่สามารถดูแลตนเองได้ 

2. มีแต่ความขัดแย้ง (Conflict) ชุมชนลักษณะนี้ เจ้าหน้าที่ต ารวจจะไม่สามารถที่จะ
บ่งชี้ปัญหาของชุมชนได้ เนื่องจากสมาชิกของชุมชนไม่มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจและสมาชิก
ร่วมชุมชน คนในชุมชนมองเจ้าหน้าที่ต ารวจในฐานะของผู้ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยแต่ด้อย
ประสิทธิภาพ ดังนั้นต ารวจจึงจ าเป็นต้องริเริ่มวิธีการใหม่ ๆ เช่น การใช้สายตรวจเดินเท้า สายตรวจ
จักรยานหรือวิธีการอ่ืนใดที่สร้างการปรากฏกายให้เห็นเด่นชัดและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน 
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3. ถ้อยทีถ้อยอาศัย (Interdependence) ชุมชนประเภทนี้ เจ้าหน้าที่ต ารวจและ
ชุมชนต่างร่วมกันรับผิดชอบในการดูแลความสงบสุขเรียบร้อยและปัญหาต่างๆของชุมชน มีการสร้าง
เครือข่ายทางสังคมเกิดขึ้น ดังนั้น เจ้าหน้าที่ต ารวจจะสามารถค่อยๆ ลดบทบาทในการป้องกัน
อาชญากรรมและความไร้ระเบียบของชุมชนลงไป และหันไปเสริมสร้างความไว้วางใจกับชุมชนให้มาก
ขึ้น 

เห็นได้ชัดว่าคุณลักษณะการมีส่วนร่วมของ ชุมชน ต่างก็มีความแตกต่างกันในเรื่อง
ความสามารถที่จะพัฒนาชุมชน ไปสู่ระดับที่ดีกว่าเดิม บางชุมชนมีความเข้มแข็งสูงและมีทรัพยากร
สนับสนุนในการพัฒนามากกว่า ขณะที่บางชุมชนไม่มีปัจจัยเหล่านั้น จึงสามารถน ามา  สรุปประเภท
ของชุมชนไว้ 4 ประการ คือ 

1. ชุมชนเข้มแข็ง (Strong): ชุมชนเข้มแข็งจะมีอาชญากรรมและความไร้ระเบียบ
เกิดข้ึนน้อย และสมาชิกของชุมชนมีการร่วมมือร่วมใจกันในการจัดการ แก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชน 

2. ชุมชนอ่อนแอ (Vulnerable): ชุมชนที่อ่อนแอมีอาชญากรรมและความไร้ระเบียบ
ไม่มาก และมีระดับของการพัฒนาต่ า เช่นกัน สมาชิกชุมชนต้องพ่ึงเจ้าหน้าที่ต ารวจในการจัดการ
ปัญหาอาชญากรรม 

3. ชุมชนสุญญากาศ (Anomic): ชุมชนแบบนี้มีอาชญากรรมและความไม่เป็นระเบียบ
เกิดข้ึนสูง แถมมีระดับของการพัฒนาต่ า สมาชิกชุมชนต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ต ารวจในการจัดการปัญหา
อาชญากรรม และมักจะไม่พึงพอใจต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ ที่ขาดประสิทธิภาพ 

4. ชุมชนที่มีการตอบสนอง (Responsive): ชุมชนประเภทนี้มีอาชญากรรมและความ
ไม่เป็นระเบียบสูง แต่สมาชิกของชุมชนจะร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

 กล่าวได้ว่า การด าเนินงานของหน่วยงานต ารวจที่มีประสิทธิภาพนั้น ไม่เพียงแต่จะ
สามารถช่วยลดอาชญากรรมและความไร้ระเบียบของชุมชนได้ แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา ซึ่ง
จะน าชุมชนไปสู่มิติส าคัญทางสังคม 2 ประการ ได้แก่   

 การท าให้อาชญากรรมและพฤติกรรมไร้ระเบียบต่าง ๆ ลดน้อยลง 

 เสริมสร้างและบูรณการชุมชนให้เข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มหมู่คณะของ
สมาชิกในชุมชนอย่างยั่งยืน  
ดังนั้นการแสวงหาความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จนั้น จ าเป็นต้อง

พิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ต ารวจที่เหมาะสม กับลักษณะของชุมชน  
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ภาพที่ 2.3 รูปแบบบทบาทหน้าที่ต ารวจ, คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและตรวจสอโครงสร้าง
ระบบและการปฏิบัติงานของต ารวจ, โครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบงานของ
ต ารวจไทย (กรุงเทพฯ: คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา, 2548).  
 

แผนภาพข้างต้น ทางขวา จะเห็นลูกศรที่ชี้ขึ้นจาก การรับแจ้งเหตุไปยัง การแก้ปัญหา 
และต่อขึ้นไปแสดงถึงวิธีต่าง ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนชุมชน เช่น จากพ้ืนที่ชุมชนที่มีการตอบสนอง ไปสู่
พ้ืนที่ชุมชนเข้มแข็ง  ถ้ามีอาชญากรรมสูง ชุมชนมีลักษณะที่ไม่สามารถพ่ึงพากันได้ ในขั้นตอนแรก 
ต ารวจควรที่จะเลือกใช้รูปแบบต ารวจที่เน้นการบังคับใช้กฎหมายในการปฏิบัติการ ซึ่งต้องปรับใช้
วิธีการให้เหมาะสม 

ลูกศรด้านล่างจากที่ชี้จาก การรับแจ้งเหตุ ไปทางซ้ายมือ คือ วิธีการแบบเดิม ที่ต ารวจ
มักใช้ เพราะคิดว่า ชุมชนต้องพ่ึงต ารวจ และต ารวจถ้ามีเครื่องไม้เครื่องมือครบ จะสามารถตอบสนอง
ต่อการรับแจ้งเหตุได้ดี จะสามารถลดอาชญากรรมได้ วิธีนี้พิสูจน์กันแล้ว ว่าไม่มีทางเป็นจริง เพราะ
หน่วยงานต ารวจไม่มีวันที่จะได้รับทรัพยากรเพียงพอ หรือสามารถจัดการกับอาชญากรรม และความ
ไร้ระเบียบที่เกิดข้ึนโดยล าพัง ไม่ว่าจะใช้วิธีการใด ๆ ก็ตาม 

เมื่อเริ่มในขั้นตอนแรกแล้ว กิจกรรมที่ตามมา คือ การเข้าไปแก้ปัญหาของหน่วยงาน
ต ารวจ โดยปราศจากความช่วยเหลือของชุมชน แต่เมื่อมีการพูดคุยกับสมาชิกชุมชนจนสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างกันให้เกิดขึ้นแล้ว ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ว่า 
ต ารวจโดยล าพัง ไม่สามารถแก้ปัญหาและท าให้ชุมชนปลอดภัยได้ ด้วยความเข้าใจที่ถูกสร้างขึ้น
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ร่วมกันเช่นนี้ จะน าไปสู่การขับเคลื่อนไปสู่พ้ืนที่ของการตอบสนองจากชุมชน ที่ท าอย่างไรจะท าให้
ชุมชนจะเกิดความพร้อมในการจัดการและวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาของชุมชนต่อไป 

การด าเนินงานต ารวจที่เน้นการแก้ปัญหา (Problem-Oriented Policing) 
องค์ประกอบสุดท้ายของการต ารวจชุมชนในแนวคิดของ วิลลาร์ด เอ็ม โอลิเวอร์  คือ 

การร่วมมือกันระหว่างระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ต ารวจในการบ่งชี้ปัญหา ต้นตอสาเหตุของ
อาชญากรรมและความไร้ระเบียบต่าง ๆ ในชุมชน การก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา ไปจนถึงขั้นตอน
การแก้ปัญหา ซึ่งความยุ่งยากจะอยู่ที่การแปลงแนวคิดที่ไปสู่การปฏิบัติจะท าให้เป็นรูปธรรมอย่างไร 
นักวิชาการสองท่าน ได้แก่ John Eck and William Spelman (Eck and Spelman, 1987) ได้
พัฒนาตัวแบบในการแก้ปัญหาเรียกว่า S.A.R.A. Model  ส าหรับศึกษาและแก้ไขปัญหาประกอบ 
ด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. การบ่งชี้ปัญหา (Scanning) วัตถุประสงค์หลัก คือ การก าหนดว่าสิ่งที่เป็นปัญหา 
คือ อะไร โดยใช้บุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน ร่วมกันศึกษาบ่งชี้ปัญหา (what is a problem?) 
และจัดล าดับความส าคัญ ซึ่งดูจากพฤติการณ์ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป เช่น  

 - พฤติกรรมของบุคคล 
 - สถานที่ 
 - ตัวบุคคล 
 - ช่วงเวลา 
 - เหตุการณ์ต่าง ๆ  

2. การวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) ถือเป็นหัวใจของกระบวนการแก้ปัญหา 
จ าเป็นต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ท าความเข้าใจสาเหตุของปัญหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายใด 
พฤติการณ์ที่เกิดข้ึนมีอะไรบ้าง และแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างไร สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

 - ค้นคว้าข้อมูลปัญหาที่ได้รับ 
 - ก าหนดลักษณะทางธรรมชาติและขอบเขตของปัญหา 
 - ชี้ภัยอันตรายจากการคุกคาม 
 - แตกปัญหาออกเป็นส่วนเล็ก ๆ เพื่อหาทางเอาชนะ (Small wins) 
 - ใช้ตัวแบบสามเหลี่ยมอาชญากรรมในการวิเคราะห์ปัญหา  
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ภาพที่ 2.4 สามเหลี่ยมอาชญากรรม,  ประธาน วัฒนวานิช, “ระบบความยุติธรรมทางอาญา : 
แนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุมอาชญากรรมและกระบวนการนิติธรรม,” วารสารนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กันยายน – พฤศจิกายน, 2520), 150. 

 
โดยทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม (Crime Triangle Theory) ได้อธิบายถึงสาเหตุหรือ

องค์ประกอบของการเกิดอาชญากรรม ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ของสามเหลี่ยม 3 ด้าน คือ 
1. ผู้กระท าผิด/คนร้าย (Offender) หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการ (Desire) จะก่อ

เหตุหรือลงมือกระท าความผิด 
2. เหยื่อ (Victim)/เป้าหมาย (Target) หมายถึง บุคคล สถานที่ หรือวัตถุสิ่งของ ที่

ผู้กระท าผิดหรือคนร้าย มุ่งหมายกระท าต่อ หรือเป็นเป้าหมายที่ต้องการ 
3. โอกาส (Opportunity) หมายถึง ช่วงเวลา (Time) และสถานที่ (Place) ที่

เหมาะสมที่ผู้กระท าผิดหรือคนร้าย มีความสามารถจะลงมือกระท าความผิดหรือก่ออาชญากรรม 
เมื่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ครบองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น จะท าให้เกิด

อาชญากรรมข้ึน ทฤษฏีดังกล่าวได้เสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม หรือการป้องกันไม่ให้
เกิดอาชญากรรม โดยต้องพยายามท าอย่างไรก็ตามที่จะให้องค์ประกอบของสามเหลี่ยมอาชญากรรม 
ด้านใดด้านหนึ่งหายไป ก็จะท าให้อาชญากรรมไม่เกิดขึ้น ดังนั้นในการปฏิบัติงานของต ารวจในแต่ละ
พ้ืนที่ จึงน าแนวคิดของทฤษฎีดังกล่าวมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ตามยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กล่าวคือ ต้องพยายามท าให้องค์ประกอบการเกิดอาชญากรรม ด้านใดด้าน
หนึ่งของสามเหลี่ยมหายไป โดยมีวิธีการในการด าเนินการแตกต่างกันออกไปตามแต่พ้ืนที่และการเกิด
อาชญากรรมในพื้นที่นั้น ๆ ตามแผนภาพดังต่อไปนี้ 



Ref. code: 25595703011220GOS

64 

 
 

ภาพที่ 2.5 ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาญากรรม, ชยพล ฉัตรชัยเดช, “ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาญากรรม,” 
https://www.bangrakpolice.com/15275256/crime-triangle-theory, (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2559). 

 
3. การตอบสนองต่อปัญหา (Response) เป็นการก าหนดแนวทางในการตอบสนอง

ปัญหา 
โดยเลือกแนวทางแก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติ การเลือกแนวทางแก้ปัญหาควรให้

บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  
1) สามารถแก้ปัญหาให้หมดสิ้น (Totally eliminating the problems) 
2) ลดเหตุการณ์ลงได้ (Reducing the number of incidents the problem 

creates) 
3) ลดความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นได้ (Reducing the seriousness of the 

harms) 
4) สามารถเผชิญกับปัญหาได้ดีกว่าเดิม ( Dealing with a problem better) 
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5) สามารถตัดปัญหา ไม่ให้เป็นที่กังวลของหน่วยงานได้ (Removing the problem 
from Police consideration) 

4. การประเมินผลการปฏิบัติ (Assessment) 
โดยปรกติ การประเมินผลการปฏิบัติจะวัดจากประสิทธิผล เช่น ผลการจับกุม สถิติ

คดีอาญา ที่มีการรายงานยอด ระยะเวลาการตอบสนองต่ออาชญากรรม เช่น การไปที่เกิดเหตุ การ
คลี่คลายคดี การสืบสวนจับกุม การร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน รวมทั้งการประเมินผลในภาค 
สนามกับประชาชนทั่วไป เป็นต้น 

ยังมีวิธีการอ่ืน ๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการประเมินผลว่า ปัญหาที่ได้รับการแก้ไข
ลดลงหรือหมดไปหรือไม่ เช่น 

-  การตกเป็นเหยื่อซ้ า ของเหยื่ออาชญากรรม ลดลงหรือไม่  
-  เหตุเกิด หรือเหตุที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ลดลงหรือไม่  

ตัวชี้วัดต่าง ๆ ในชุมชน เช่น การเพ่ิมขึ้นของผลก าไรในการประกอบธุรกิจในพ้ืนที่ 
การเพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอยในพ้ืนที่ การเพ่ิมขึ้นของมูลค่าทรัพย์สินต่าง ๆ สิ่งก่อความเดือดร้อนร าคาญ ซาก
รถ สิ่งระเกะระกะ ลดน้อยลง 

- การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาเพ่ิมมากข้ึน  
- ประชาชนมีความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมลดลง เป็นต้น 

 

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบแนวความคิดกิจการต ารวจแบบดั้งเดิมและการต ารวจชุมชน 

ค าถาม แนวคิดการต ารวจแบบด้ังเดิม แนวคิดการต ารวจชุมชน 
ต ารวจคือใคร หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้

กฎหมาย 
ต ารวจ คือ ประชาชน และประชาชน คือ 
ต ารวจ เจ้าหน้าท่ีต ารวจ คือผูไ้ด้รบัการ
ว่าจ้างให้ท าหน้าท่ีเต็มเวลาเพื่อดูแล
ประชาชน 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรต ารวจและ
หน่วยงานราชการ  

ส่วนใหญ่มักเกดิปัญหาขัดแย้ง ต ารวจเป็นหนึ่งในหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการพัฒนาคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน 

บทบาทของต ารวจ คือ มุ่งเน้นแต่การแก้ปญัหาอาชญากรรม มีแนวคิดในการแก้ปญัหาอย่างกว้างๆ 
วัดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของต ารวจ
อย่างไร 

โดยการสืบสวนและจับกุมตัวผู้กระท าผิดมา
ด าเนินคด ี

โดยการแก้ปัญหาอาชญากรรมและความ
ไร้ระเบียบชองสังคม 

จัดล าดับความส าคัญ
เร่งด่วนของภารกิจ
อย่างไร 

อาชญากรรมทีม่ีมูลค่าสูง (เช่น ปล้น
ธนาคาร) หรือมีความรุนแรง 

ปัญหาอะไรที่มผีลต่อชุมชนมากที่สุด 
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ทีม่า : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, รายงานการวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม,” 56. 
 

ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบแนวคิดการต ารวจชุมชนและต ารวจชุมชนสัมพันธ์ 
(Comparison of Community Policing to Police-Community Relations) 

Community Policing Police-Community Relations 

เป้าหมาย ปรับปรุงพัฒนาความสมัพันธ์ระหว่าง
ประชาชนด้วยการแก้ปญัหาต่างๆของชุมชนเป็น
เป้าหมายหลัก 

เป้าหมาย การปรับเปลี่ยนความสมัพันธ์ ในเชิงทัศนคติ
และภาพลักษณ์ใหเ้ป็นทางบวก ถือเป็นเป้าหมายหลัก 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ มีลักษณะของการติดต่อ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีและประชาชนอย่าง
สม่ าเสมอ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ มีลักษณะการติดต่อแบบเป็นครั้ง
คราวระหว่างเจ้าหน้าท่ีต ารวจและประชาชน 

ค าถาม แนวคิดการต ารวจแบบด้ังเดิม แนวคิดการต ารวจชุมชน 

อะไรบ้างท่ีต ารวจต้องเข้า
ไปเกี่ยวข้องเป็นพิเศษ 

คดีอาญาตา่งๆ ที่เกิดขึ้น ปัญหาใดก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
หรือประชาชน 

วัดประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจอย่างไร 

ระยะเวลาในการตอบสนอง ความร่วมมือกับสาธารณะชน 

ต ารวจอาชีพ มี
คุณลักษณะอย่างไร 

รวดเร็ว ตอบสนองต่ออาชญากรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับชุมชน 

ข้อมูลประเภทใดมี
ความส าคญัมากท่ีสุด 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องหรือเป็นผลของ
อาชญากรรม 

ข้อมูลอาชญากรรม ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆ ของบุคคลหรือกลุ่ม 

อะไรคือส่วนส าคญัโดย
ธรรมชาติของหลักภาระ
รับผิดชอบของต ารวจ 

รวมอ านาจสูงปกครองบังคับบัญชาโดย
กฎระเบียบ ค าสั่ง ตามกฎหมาย 

เน้นหลักภาระรับผดิชอบท้องถิ่นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

บทบาทของส านักงาน
ใหญ่ขององค์กรต ารวจ 
คือ อะไร 

ออกระเบียบ ค าสั่งและก าหนดนโยบาย แนะน า ส่งเสริมคณุค่าและค่านยิมต่างๆ 
ขององค์กร 

บทบาทของฝ่ายสารนเิทศ
ต ารวจ คือ อะไร 

ด าเนินการเชิงข่าวสารกับปญัหาทีจ่ะเกิด
ขึ้นกับผู้ปฏิบัติ เพื่อให้สามารถท างานได้
ต่อเนื่อง 

แสวงหาความร่วมมือจากช่องทางต่างๆ 
ของชุมชน 

ต ารวจมสี่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการพิจารณาคดี
ทางศาลอย่างไร 

ถือเป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคญั เป็นหนึ่งในเครื่องมือการท างานของต ารวจ 
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Community Policing Police-Community Relations 

ประชาชนเป็นผู้หยิบยกประเด็นปญัหาต่างๆและ
ร่วมมือกับเจา้หน้าท่ีต ารวจในการก าหนดแนวทางการ
แก้ไข 

ในรูปคณะกรรมการที่มักเป็นชนช้ันปกครอง และมักจะ
โอนอ่อนตามเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 

การรับรูคุ้ณภาพของการปฏิบตัิโดยประชาชน ถือเป็น
เครื่องยืนยันถึงความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ 
(accountability) ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 

การรับรูคุ้ณภาพของการปฏิบตัิ ได้รับการยืนยันโดย
คณะกรรมการตรวจสอบฝ่ายพลเรือนและการก ากับดูแล
ของหน่วยงานต ารวจ  

มีการเปลี่ยนแปลงองค์กรต ารวจอย่างส าคัญ นับตั้งแต่
การคัดสรร จนถึงการฝึกอบรม การประเมินผลและ
การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง 

องค์กรต ารวจยังคงยดึถือรูปแบบการจัดท าโครงการใหม่ๆ 
ไปปฏิบตัิเป็นระยะๆ ไมม่ีการเปลีย่นแปลงองค์กรที่ส าคญั 

มีการยอมรับปรัชญาการท างานขององค์กรอย่าง
กว้างขวางทั่วถึง ทุกระดับ 

มีการยอมรับในปรัชญาการท างานเฉพาะจุด ส่วนใหญ่เกดิ
ขึ้นกับระดับชุดปฏิบัติการชุมชนสมัพันธ์ที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที่เท่านั้น 

ผลกระทบเกิดขึ้นจากระดับล่างขึน้บน ประชาชนไดร้ับ
บริการโดยเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญ
ต่างๆ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงานต ารวจด้วย 

ผลกระทบต่างๆเกิดจาก ระดับบน ลงล่าง โดยผู้บริหาร
ระดับสูงที่คิดว่าตนเองรู้ดีที่สดุ เปน็ผู้ริเริ่ม/ตัดสินใจต่างๆ 

สามารถติดต่อ/เข้าถึงเจา้หน้าท่ีไดต้ลอดเวลา เช่น การ
ให้หมายเลขส่วนตัวหรือการฝากข้อความไว้ท่ีส านักงาน 

การติดต่อประสานงานกับประชาชนไม่สม่ าเสมอ ต่อเนื่อง
เนื่องจากความรับผิดชอบท่ีมาก การติดต่อมักจะท าผ่าน
ศูนย์หรือหน่วยงานกลาง  

เจ้าหน้าท่ีมสี่วนในการส่งเสรมิใหป้ระชาชนแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง และใหรู้้จักอาสาช่วยเหลือเพื่อนบ้าน 

มีการส่งเสรมิให้ประชาชนอาสาในเรื่องต่างๆ แต่มักจะเป็น
ลักษณะของการขอร้อง (บอกถึงจะท า)  และต้องการการ
ก ากับดูแลจากเจ้าหน้าท่ีอย่างมาก 

ความส าเร็จของภารกิจ วัดจาก อาชญากรรม และ 
ความหวาดกลัวภัยของประชาชนท่ีลดน้อยลง ชุมชนมี
ความเป็นระเบียบมากขึ้น 

ความส าเร็จ วัดจากวิธีการวัดแบบเก่าๆ เช่น อัตราการเกิด
อาชญากรรม และ ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ รายงานการวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม,”57. 

 
2.4.3 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้เชิญนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้าราชการต ารวจระดับต่าง ๆ มาร่วมแสดงความคิดเห็น และก าหนดแนวทางการท างานของ
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของประชาชน
และสังคมโดยภาพรวมดังนี้ สันต์ ศรุตานนท์67 

1. ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทบางประการ เพ่ือให้
สอดรับกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน ซึ่งมีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากการท างานของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับระบบต่าง ๆ ของสังคม และเป็นที่สนใจของบุคคลใน
สังคม 

2. การแก้ไขปัญหาหน่วยงาน สังคมและประเทศชาติ ต้องมีการระดมสรรพก าลัง
ความคิด อุดมคติ ความเสียสละและความมุ่งมั่นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามแนวทางการสร้างธรรมรัฐ 
หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ธรรมรัฐ คือ กระบวนการสัมพันธ์
ร่วมมือกันระหว่าง 3 องค์ประกอบหลักของสังคม คือ ประชาสังคม (Civil Society) ภาคเอกชน 
(Private Sector) และภาครัฐ (Public Sector) ซึ่งความสมดุลระหว่างองค์ประกอบของทั้ง 3 ส่วนนี้ 
จะเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้สังคมด ารงอยู่อย่างสันติสุข และมีเสถียรภาพ โดยมีหลักการและ แนวทาง
ปฏิบัติดังนี้ 

2.1 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการท างาน ตั้งแต่ การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมก าหนดนโยบายและร่วมปฏิบัติงานเพ่ือให้
การแก้ไขปัญหามีความสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันและตรงตามความต้องการของประชาชน
โดยรวม 

2.2 หลักการเข้าถึงง่าย (Accessibility) 
สถานีต ารวจ ซึ่งเป็นจุดที่ให้บริการประชาชนตามภาระหน้าที่จะต้องเปิด

โอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและติดต่อขอรับบริการโดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
2.3 หลักความเสมอภาคและเป็นธรรม (Equality and Justice) 
เจ้าหน้าที่ต ารวจจะต้องให้ความเสมอภาคแก่ประชาชนทุกคนโดยเท่าเทียม

กันและจะต้องวางตัวเป็นกลางยึดมั่นในเหตุผลและข้อเท็จจริงโดยไม่เอนเอียงไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
2.4 หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 
เจ้าหน้าที่ต ารวจจะต้องมีความเสียสละ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่าง

เต็มความสามารถ และพร้อมยอมรับผลของการกระท าและงดเว้นการกระท าของตน 
2.5 หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Accountability) 

                                           
67สันต์ ศรุตานนท์, นโยบายต ารวจแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2545), 

53-61. 
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การปฏิบัติงานของต ารวจจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและมีมาตรฐานที่ชัดเจน
สามารถชี้แจงและถูกตรวจสอบจากมาตรการภายในหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกได้ 

2.6 หลักการประเมินผล (Evaluation) 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องการวางระบบการประเมินที่ชัดเจน และสร้าง

เครื่องมือส าหรับการวัดที่ให้ผลเป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายโดยท าการประเมินทั้งใน
ระดับบุคคลและในระดับองค์กรเพ่ือก าหนดมาตรการวิธีแก้ไขปัญหาเพ่ือให้บริการกับประชาชน 

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี 2550 
(http://www.takchamber.com) ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ คือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชน
ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา และบริการประชาชน 

พันธกิจ ได้แก่ 
1. ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
2. ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและชุมชนเป็นฐาน 
3. ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมโดยส่งเสริมให้ประชาชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหา 
4. อ านวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติบัญญัติ 
5. รักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของชาติด้วยการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ส าคัญ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การให้บริการที่ดีแก่ ประชาชนและชุมชน ได้แก่ การกระจายบริการ

ลงสู่ชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนอย่างทั่วถึง การบริการอย่างมืออาชีพ และมีภาวะ
ผู้น า การบริการด้วยความเป็นกลาง เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ การบริการภายใต้กรอบกฎหมาย 
โดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล การบริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร หรือมีจิตวิญญาณของความ
เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เพ่ือปกป้องผู้บริสุทธิ์ และทรัพย์สินสาธารณะ 

2. ยุทธศาสตร์การควบคุมอาชญากรรมให้อยู่ในระดับที่ไม่กระทบต่อการด าเนินชีวิต
ย่างปกติสุขของประชาชน ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยให้ประชาชน ชุมชน 
และท้องถิ่นมีส่วนร่วมการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม 

3. ยุทธศาสตร์การอ านวยความยุติธรรม ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้าง ระบบงานและ
บุคลากร ด้านการสอบสวน การพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ การบูรณาการกับหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม 
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4. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ ได้แก่ การถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์ การอารักขา และรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ส าคัญ การข่าวเพ่ือ
ความมั่นคงของชาติ ความมั่นคงของชาติในหน้าที่ต ารวจ 

5. ยุทธศาสตร์การควบคุมการจราจรและการบริการสังคม ได้แก่ การควบคุม
การจราจร ให้สะดวกปลอดภัย การบริการประชาชนและสังคมภายในอ านาจหน้าที่ต ารวจ 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี ได้แก่ การพัฒนาผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ให้มี
ทักษะการบริหารจัดการที่ดีและบูรณาการทั้งภายในหน่วยและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การปรับ
โครงสร้างและระบบการบริหารงานในทุกระดับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน  การพัฒนา
ระบบการบริหารงานบุคคล การพัฒนาการศึกษา และฝึกอบรม งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี 
งานกฎหมายและระเบียบ การจัดให้มียุทธศาสตร์ย่อยและแนวทางที่ชัดเจนรองรับสถานการณ์เฉพาะ 

จากที่กล่าวแล้วข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่าส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบในด้านการป้องกันอาชญากรรม ได้เล็งเห็นความส าคัญต่อการให้ประชาชน และ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ใน
ส่วนของการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ให้มีความสอดคล้องกัน โดยมุ่งเน้นให้มีการแสวงหาความ
ร่วมมือจากประชาชนและชุมชน 

4. ปัญหาความร่วมมือระหว่างต ารวจกับประชาชน 
จากการศึกษารายงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับปัญหาความร่วมมือ

ระหว่างต ารวจกับประชาชน (ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 2530: 175-191) พบว่า ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ เนื่องมาจากสาเหตุใหญ่ 5 ประการ คือ 

4.1 สาเหตุจากพฤติกรรมของต ารวจ 
4.1.1 ประชาชนต้องเสียเวลามากในการไปติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
4.1.2 การไปติดต่อต้องผ่านนายหน้าหลายต่อ ระเบียบปฏิบัติหลายขั้นตอน 
4.1.3 ต ารวจใช้อ านาจตามกฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม และลักลั่น 
4.1.4 มีกลุ่มอิทธิพลที่ผิดกฎหมายให้สินบนต ารวจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน 
4.1.5 เจ้าหน้าที่ต ารวจบางคนมีพฤติกรรมรีดไถประชาชน 
4.1.6 เจ้าหน้าที่ต ารวจบางนายประพฤติและใช้กริยาไม่เหมาะสม 
4.1.7 เจ้าหน้าที่ต ารวจบางนายเฉื่อยชาในการปฏิบัติหน้าที่ 
4.1.8 เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ให้ความคุ้มครองประชาชนที่ร่วมมือในการปราบปราม

อาชญากรรม 
4.2 สาเหตุจากประชาชนผิดหวังหรือไม่เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ 

4.2.1 ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ขัดกับความรู้สึกของประชาชนที่พบเห็น 
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4.2.2 ต ารวจปฏิบัติตามหลักวิชาการ แต่ประชาชนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ 
4.2.3 ประชาชนต้องการความช่วยเหลือ แต่ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร 

4.3 สาเหตุจากความอ่อนแอของระบบการบริหารงาน และบุคลากรชั้นสูงของกรม
ต ารวจ ไม่อาจต้านกระแสการเมืองได้ 

4.4 สาเหตุจากสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม 
4.5 สาเหตุจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อต ารวจอยู่เดิมจะเห็นได้ว่าอุปสรรคใน

การแสวงหาความร่วมมือระหว่างต ารวจกับประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมนั้นมีหลายสาเหตุ ซึ่ง
ต ารวจเองจะต้องมุ่งแก้ไข ระบบการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ เพ่ือการได้มา
ซึ่งความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 
 
2.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม  
 

2.5.1 ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ (Community Relation Theory) ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ได้
ถูกเสนอขึ้นมาในช่วงทศวรรษที่ 1920 ซึ่งมีรากฐานมาจากแนวความคิดและผลการวิจัยของนัก
อาชญาวิทยากลุ่มชิคาโก หรือส านักนิเวศวิทยาอาชญากรรม (The Ecological School of Criminology) 
ภายใต้การน าของ ปาร์กซึ่งได้รับอิทธิพลในด้านความคิดเกี่ยวกับความส าคัญของชุมชนจาก
นักวิชาการ 3 ท่าน68  คือ 

1. แนวความคิดของ ดาร์วิน (Darwin) เกี่ยวกับการพ่ึงพาอาศัยระหว่างสัตว์ และพืช 
2. ข้อเขียนของ ซิมเมล (Simmel) เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านเวลาและสถานที่ของ 

ความสัมพันธ์ทางสังคม 
3. ทฤษฎีของ เดอร์คิม (Durkheim) กล่าวถึง ความหนาแน่นของประชากรที่เป็นปัจจัย

ที่กระทบต่อความแก่งแย่งทางสังคม และการแบ่งงาน 
จากแนวคิดทั้งสามทางนี้ พาร์ค (Park) ได้พยายามจูงใจให้นักอาชญาวิทยาทั้งหลายเห็น

ความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมของเมืองที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมอาชญากรจน
ต่อมาแนวความคิดดังกล่าวได้รับความสนใจจาก เบอร์เกสส์ (Burgess) ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ทฤษฏีวงรอบ (Concentric Circles Theory) ท าการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม พบว่า
อาชญากรรมมักมีสถิติสูงในบริเวณกลางนครชิคาโกซึ่งส่วนใหญ่เป็นย่านธุรกิจร่วมกับย่านที่อยู่อาศัย

                                           
68ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, สภาพปัญหาภายในองค์กรของต ารวจไทย (กรุงเทพฯ:  

คณะรัฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2526), 17. 
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ชั่วคราวเนื่องจากมีการย้ายเข้าออกเสมอ และสถิติอาชญากรรมพร้อมด้วยปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนจะ
ลดลง ทุกขณะ เมื่อถอยห่างจากใจกลางเมืองออกไป 

จากผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวนี้ นักอาชญาวิทยากลุ่มชิคาโกสรุปว่า อาชญากรรมเป็น
ปรากฏการณ์ถาวรตามลักษณะของท้องที่ บริเวณใดที่เกิดอาชญากรรมขึ้นบ่อยครั้ง ก็จะคงเกิดขึ้นซ้ า
แล้วซ้ าอีกเช่นนี้ ซึ่งกลุ่มชิคาโกเห็นว่าเป็น “การขาดระเบียบของสังคม” (Social Disorganization)
หมายถึง สภาวะแตกสลายของกลไกทางสังคม ที่มีหน้าที่ค้ าจุนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และขวัญ
ก าลังใจของสมาชิกในสังคม และจากแนวความคิดของกลุ่มชิคาโกนี้เอง เฮอร์เบอร์ก เกนส์  (Herbert 
Gans) จึงได้ใช้เป็นพ้ืนฐานในการสร้างแนวความคิดที่ต่อเนื่อง เรียกว่า หมู่บ้านในเมืองเออร์แบนวิล
เลจ (Urbanvillage) คือการสร้างความสัมพันธ์ในสังคมหรือชุมชน ด้วยการจัดสภาพพ้ืนที่ในชุมชนให้
มีลักษณะเอ้ืออ านวยต่อการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนของตน ให้มีลักษณะที่สะดวกหรือง่าย
ต่อการติดตามรวมทั้งสร้างความรับผิดชอบต่อส่วนร่วมแก่สมาชิกในชุมชน ซึ่งมีความเชื่อว่า หากเพ่ิม
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยให้ชุมชนรวมตัวกันให้แน่นแฟ้น ก็ย่อมจะช่วยกันป้องกันอาชญากรรมได้มาก
ขึ้นอันเป็นการเสริมสร้างแนวคิดทฤษฏีชุมชนสัมพันธ์ 

ดังนั้นโดยสรุปแล้ว หลักตามแนวทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ ก็คือการจัดสภาพทั่วไป ไม่ว่าใน
ระดับเมือง ชุมชนหรือละแวกบ้าน ในลักษณะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้ง่ายต่อการ
ควบคุม สังเกตและตรวจตรา โดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้
สมาชิกของชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของตนเองให้ปลอดภัยจาก
อาชญากรรม 

ในส่วนของต ารวจนั้น ได้มีการน าเอาทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์มาปรับใช้กับงานชุมชน
มวลชนชุมชนสัมพันธ์ เพ่ือการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการ
ป้องกันอาชญากรรม69 โดยกล่าวว่า “ต ารวจ มีความเป็นมาควบคู่กับวิวัฒนาการของสังคม การที่
สมาชิกในสังคมจะอยู่ร่วมกัน ได้อย่างสงบสุขนั้น ย่อมต้องมีการก าหนดกฎเกณฑ์ เพ่ือให้ทุกคนถือ
ปฏิบัติโดยทั่วกัน และต้องมีผู้รักษากฎเกณฑ์ดังกล่าว เพ่ือมิให้ผู้ใดละเมิด หากมีการละเมิดก็ต้อง
ด าเนินการ ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งหน้าที่ในการรักษากฎเกณฑ์นั้น ได้มี
วิวัฒนาการเรื่อยมา จนเป็นสถาบันอย่างหนึ่งเรียกว่าต ารวจมีหน้าที่หลักในการบังคับใช้กฎหมาย การ
ป้องกันเหตุร้ายไม่ให้เกิดขึ้น การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการ
รักษาความมั่นคงภายในของรัฐ  

                                           
69 กรมต ารวจ, แผนแม่บทกรมต ารวจ พ.ศ. 2530-2534 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ต ารวจ, 2539), 

11. 
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โดยในสังคมยุคปัจจุบันนี้ที่ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมมีความสลับซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้นนั้น ต ารวจมีบทบาทส าคัญยิ่งในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม เนื่องจากต ารวจเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงหน่วยเดียวที่ติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนทุกระดับ ตลอด 24 ชั่วโมง แต่การ
ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวนั้น ต ารวจมิได้ด าเนินการอยางโดดเดี่ยว หากต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม
ต่างๆ ทั้ง ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การทหาร และเทคโนโลยี ซึ่งสภาพแวดล้อมเหล่านี้มี 
ประชาชนเป็นองค์ประกอบหลักอยู่เสมอ ดังนั้นการปฏิบัติการกิจของต ารวจไม่ว่าด้านใด  ๆ จึงต้อง
เกี่ยวข้องกับประชาชน และพฤติกรรมของประชาชนในสังคมมากกว่าที่คนทั่วไปจะคาดคิด 

ดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างต ารวจกับประชาชน เพ่ือการแสวงหาความ
ร่วมมือให้ประชาชนเข้าร่วมในการด าเนินโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานป้องกันปราบปรามอาชญา 
กรรมโดยการแสดงออกซึ่งท่าที ทัศนคติสนองตอบที่ดีระหว่างกัน ในฐานะที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็เป็นผู้มี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมจึงเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม และการรักษาความสงบสุขของสังคมตลอดไป 

2.5.2 ทฤษฏีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม (Intergroup Relation Theory) โจเอล เอ็ม. 
ชารอน70 ได้กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนั้น เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของมนุษย์  หรือ
บุคคล ซึ่งอาจจะเป็นแบบความสัมพันธ์หรือความขัดแย้ง และใช้ความขัดแย้งนั้นไปในทางสร้างสรรค์ 
จากแนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ( Interaction Group Concept) ของทฤษฎีนี้ 
เกิดข้ึนได้จากการสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์ที่พบว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ชอบรวมตัวกันอย่าง เป็น
กลุ่ม มีการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ กลุ่มจึงก าเนิดขึ้นได้จาก การมีสมาชิกที่มีความรู้สึกผูกพันทาง
จิตใจหรือทางโครงสร้างนั้นเอง ซึ่งอาจแยกให้เห็นได้ดังนี้ 

2.5.2.1 ลักษณะส าคัญของกลุ่มสังคม กลุ่มสังคมที่รวมตัวกันนั้นจะต้องร่วม
วัฒนธรรมเดียวกัน ทั้งในด้านภาษา การศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ระเบียบแบบแผนการปฏิบัติ 
จะท าให้การด ารงชีวิตอยู่ในกลุ่มได้ นอกจากนั้นจะต้องมีการพบปะสังสรรค์ การติดต่อสัมพันธ์กัน มี
การรับรู้ถึงกันและกัน โดยในการพบปะสังสรรค์นั้น จะต้องมีการจัดระเบียบแบบแผน การก าหนด
บทบาท (Role) หน้าที่และสถานภาพ (Status) ต ารวจเองก็เช่นกัน การออกไปปะทะสังสรรค์กับ
ประชาชนในชุมชน การรู้จักบทบาทหน้าที่สถานภาพความสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่ม จะเป็น
องค์ประกอบส าคัญ ในการเชื่อมโยงประสาน ก่อให้เกิดความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการ
ป้องกันอาชญากรรม ซึ่งเป็นงานหลักของต ารวจ และเป็นกิจกรรมที่มีผลกระทบโดยตรงต่อความสงบ

                                           
70 โจเอล เอ็ม. ชารอน (JoeI M. Charon) อ้างถึงใน พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์, ความรู้เบื้องต้น 

การปฏิบัติงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์และต ารวจผู้รับใช้ชุมชน (กรุงเทพฯ: บริษัท ศิลปสยามการพิมพ์ 
จ ากัด, 2540), 122-124. 
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สุขของประชาชน จากการพบปะสังสรรค์ที่รู้จักบทบาทหน้าที่ มีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนเอง ต ารวจในฐานะของกลุ่มสังคมที่บังคับใช้กฎหมาย ในขณะที่ประชาชนมีฐานะเป็นผู้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย การอยู่ในสังคมที่ต้องการความสงบสุขร่วมกัน จึงเป็นหน้าที่ของทั้งสองกลุ่มที่จะต้องหัน
หน้าเข้าหากัน ประสานการปฏิบัติให้สังคมคงอยู่อย่างมีความสงบสุขต่อไป 

2.5.2.2 ลักษณะส าคัญของกระบวนการกลุ่ม 
1) สมาชิกในกลุ่มจะต้องมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
2) สมาชิกในกลุ่มจะต้องมีการปะทะสังสรรค์ หรือการโต้ตอบซึ่งกัน และกันภายใน

กลุ่มนั้น 
3) สมาชิกในกลุ่มจะต้องสามารถท างานร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันใน

สถานการณ์ซึ่งสมาชิกทุกคนในกลุ่มก าลังประสบอยู่ 
4) สมาชิกในกลุ่มจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกัน 
5) สมาชิกในกลุ่มจะต้องมีการยอมรับหรือปฏิเสธ การแสดงออก หรือความคิดเห็น

ของกันและกันในปัญหาต่าง ๆ 
6) มีโครงสร้างของกลุ่ม (Group Structure) โดยมีการประสานการปฏิบัติ 
7) มีการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกลุ่ม จะต้องเกิดขึ้นได้ทุกเวลา 
8) มีการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือผ่อนคลายความเครียดของกลุ่ม 

จากทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มจะเห็นได้ว่า ในส่วนของต ารวจนั้นการพบปะสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างต ารวจกับประชาชน จะท าให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของกันและกันต ารวจได้มี
โอกาสพบปะรับฟังความคิดเห็น ความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มประชาชน เพ่ือน ามาเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และถ้าระหว่างกลุ่มมีการพบปะ
สังสรรค์ที่ดีต่อกันแล้ว ก็จะเป็นการเอ้ือประโยชน์ ให้เกิดความร่วมมือ และประสานการปฏิบัติงานให้
ได้ผลอย่างจริงจังมากขึ้น 

2.5.3 ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม เป็นแนวคิดที่ผสมผสานระหว่าง
ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ กับทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย โดยการน าข้อดีของแต่ละทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
ร่วมกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ71 

มิติที่ 1 สภาพแวดล้อมรูปธรรม 
1.1 มาตรการระดับชุมชน ได้แก่ การวางผังเมืองและชุมชน การติดตั้งไฟฟ้าส่อง

สว่าง การออกแบบอาคารสถานที่ 

                                           
71 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, สภาพปัญหาภายในองค์กรของต ารวจไทย, 17. 
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1.2 มาตรการระดับบ้านเรือน ได้แก่ ความมั่นคงของประตูหน้าต่าง การใช้
สัญญาณเตือนภัย การใช้อุปกรณ์เปิดปิดไฟฟ้า และอ่ืน ๆ  

มิติที่ 2 สภาพแวดล้อมนามธรรม 
2.1 มาตรการเพื่อนบ้านเตือนภัย 
2.2 มาตรการสายตรวจประชาชน 
2.3 มาตรการสายตรวจบ้านเรือน 

2.5.3.1 สภาพแวดล้อมรูปธรรม ส าหรับสภาพแวดล้อมรูปธรรม มีส่วนส าคัญต่อการ
เอ้ืออ านวยต่อการเกิดอาชญากรรม ซึ่งแบ่งตามลักษณะการเข้าครอบครองของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
ได้เป็น 3 ประเภทคือ  

พ้ืนที่ปฐมภูมิ ได้แก่อาณาเขตส่วนบุคคล เช่น บ้านพักส่วนบุคคล  
พ้ืนที่สาธารณะ ได้แก่ สวนสาธารณะ โรงพยาบาล โรงมหรสพ  
และพ้ืนที่ทุติยภูมิ ได้แก่ พ้ืนที่เชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ปฐมภูมิกับพ้ืนที่สาธารณะ เช่น 

ตรอกที่อยู่อาศัย หรือทางเดินบริเวณหน้าแฟลตเป็นต้น 
มาตรการจัดสภาพแวดล้อมในชุมชนหรือการวางผังเมืองเพ่ือป้องกันอาชญากรรมนั้น 

ปัจจุบันยังไม่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ จึงมักเกิดปัญหาอาชญากรรมใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งพวกอาชญากรเหล่านี้มักอาศัยช่วงโอกาสที่สภาพแวดล้อมเอ้ืออ านวยต่อการประกอบ
อาชญากรรมมาลงมือกระท าความผิด โดยการเข้าครอบครองพ้ืนที่ทุติยภูมิ เช่นถนน ตรอก ร้านกาแฟ 
เพ่ือเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของคนในบ้านโดยปราศจากความระแวงสงสัยจากเจ้าของบ้านหรือเหยื่อ 
และเลือกเวลาอันเหมาะสม เช่นเมื่อเหยื่อออกไปท างานตามเวลาเดิมทุกวัน เข้าไปท าอันตรายต่อ
บุคคลหรือทรัพย์สินในเคหสถานได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่ผู้อยู่อาศัยต่างละทิ้งพ้ืนที่ทุติยภูมิ และ
เข้าไปเก็บตัวอยู่แต่ในอาคารบ้านเรือน ย่อมมีผลกระทบต่อการเพ่ิมของอาชญากรรมอีกด้วย 

ปัจจัยในการจัดสภาพแวดล้อมระดับชุมชนเพ่ือป้องกันอาชญากรรมตามหลักทฤษฎี
ควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม ได้แก่ 

1. จัดโครงสร้างและวางผังเมืองชุมชนให้สอดคล้องกัน เพ่ือลดการครอบครองพ้ืนที่
ทุติยภูมิ รวมถึงบริการสาธารณะต่าง ๆ ตลอดจนเพิ่มอ านาจตรวจตราอาคาร สถานที่ทั้งของรัฐบาล และ
เอกชน 

2. การจัดสภาพแวดล้อมในละแวกบ้านที่อยู่อาศัย โดยการรักษาพ้ืนที่ทุติยภูมิให้คง
อยู่และเพ่ิมขนาดขึ้นในย่านที่อยู่อาศัย ลดจ านวนบุคคลแปลกหน้าตลอดจนขจัดการสัญจรไปมาของ
บุคคลภายนอก 

3. การจัดสภาพแวดล้อมในย่านธุรกิจและพ้ืนที่สาธารณะต่าง  ๆควรมีการวางแผน
ล่วงหน้า และส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากพ้ืนที่สาธารณะโดยต่อเนื่อง 
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4. การติดตั้งแสงสว่างตามท้องถนนบริเวณพ้ืนที่สาธารณะ ภายนอกภายใน
อาคารบ้านเรือน มีผลในการยับยั้งการลักขโมย การปล้นทรัพย์ และการบุกรุก 

5. การออกแบบอาคารสถานที่ควรให้โปร่งและไม่อับสายตา โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยจากอาชญากรรมเป็นส าคัญ ตลอดจนส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของ และเพ่ิมความ
รับผิดชอบต่อชุมชนในกลุ่มผู้อยู่อาศัยเหล่านั้น 

มาตรการจัดสภาพแวดล้อมระดับบ้านเรือน การจัดสภาพแวดล้อมระดับ
บ้านเรือนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมได้แก่ ประตูหน้าต่าง ควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ส าหรับรักษา
ความปลอดภัย โดยเฉพาะกุญแจที่มีคุณภาพดี เพราะท าให้การท าลายหรือการสะเดาะกระท าได้ยาก
ยิ่งขึ้นและคนร้ายต้องใช้เวลานาน เสี่ยงต่อการมีผู้มาพบเห็น ประตูหน้าต่างควรปิดและสลักกลอนทุก
ครั้งที่ไม่อยู่บ้านหรือเป็นเวลากลางคืนซึ่งบุคคลในบ้านจะนอนหลับพักผ่อน หน้าต่างบ้านชนิดบาน
เกร็ด ควรติดตั้งไว้ส าหรับหน้าต่างชั้นบนและอยู่ในทิศทางไม่อับสายตา ควรมีการติดตั้งสัญญาณกัน
ขโมยที่มีเสียงดัง และติดเหล็กดัดเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับประตูหน้าต่าง 

2.5.3.2 สภาพแวดล้อมนามธรรม การจัดสภาพแวดนามธรรมเป็นวิธีการ
ป้องกันอาชญากรรมวิธีหนึ่ง เพราะเป็นบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันของชุมชนในการสอดส่อง
ดูแลความปลอดภัยภายในชุมชนและที่อยู่อาศัยของตนเอง มาตรการในการป้องกันอาชญากรรมที่
เกีย่วกับการจัดสภาพแวดล้อม ได้แก่ 

1) มาตรการเพ่ือนบ้านเตือนภัย (Durkheim72 ได้เขียนไว้ในหนังสือ (The 
Division of Labor in Society) ในปี 1893 ว่า อาชญากรรมน าสติรับผิดชอบเข้าด้วยกัน เราเพียงแต่
สังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในเมืองเล็ก ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เสื่อมเสียทางศีลธรรม ประชาชนจะหยุดเพ่ือ
ถามไถ่กันตามท้องถนน ต่างก็จะเยี่ยมเยือน หันหน้าเข้าหากันและกันและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งเกิดความพยายามในการขจัดปัดเป่าร่วมกัน” ในท านองเดียวกัน มีด (Mead, 1918) ก็ได้กล่าว
ว่า ความรู้สึกมุ่งร้ายต่อผู้ละเมิดกฎหมาย จัดว่ามีคุณประโยชน์พิเศษในการรวมสมาชิกในชุมชนเข้า
ด้วยกัน ในลักษณะอารมณ์รุกรานร่วมกัน ดังนั้นพฤติกรรมอาชญากรไม่ได้ท าให้โครงสร้างของสังคม
บุบสลายแต่กลับส่งเสริมความรู้สึกรวมตัวกันในชุมชน รวมทั้งเป็นการเร่งเร้าบุคคลที่จุดสนใจต่างกัน
ให้มีความสนใจร่วมกัน ซึ่งแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าวก่อให้เกิดการรวมตัวกัน ทางสังคมเพ่ือ
ป้องกันอาชญากรรมขึ้น ซึ่งในปี 1960 ประชาชนชาวเมือง (Oakland) มลรัฐ (California) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมตัวกันเพ่ือป้องกันและต่อต้านอาชญากรรม โดยการเชิญต ารวจท้องที่เข้ามาเป็น
ตัวประสานระหว่างสมาชิก และจัดท าจุลสารเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อาชญากรรม 
ประเภท ลักษณะพื้นที่เป้าหมายของอาชญากรรม แผนประทุษกรรมของคนร้าย ต าหนิรูปพรรณและ

                                           
72 อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 68. 
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ภาพถ่ายของอาชญากรที่หลบหนี รวมทั้งค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ โดยแรกเริ่มมีจ านวนสมาชิก 2 
ครัวเรือน ซึ่งมีผลท าให้การเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่อยู่อาศัยของสมาชิกลดลงอย่างมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับส่วนอ่ืน ๆ ของเมือง ส่งผลให้โครงการนี้ขยายตัวออกไปเป็นแนวกว้างอย่างรวดเร็ว 
กล่าวคือมีจ านวนสมาชิกเพ่ิมข้ึน 73 กลุ่ม ในเวลา 6 สัปดาห์ และใน 1 ปี โครงการนี้สามารถรวบรวม
สมาชิกได้ถึง 1,200 กลุ่ม ครอบคลุมพ้ืนที่ ได้ถึง 20,000 ครัวเรือน จนกลายเป็นจุดสนใจใน
ระดับประเทศ โดยมีการน าแนวคิดและวิธีการไปปรับใช้กับแต่ละท้องถิ่นท่ัวประเทศสหรัฐอเมริกา73  

2) มาตรการสายตรวจประชาชน เป็นมาตรการที่เกิดจากการรวมตัวกันของ
ประชาชนในชุมชน ซึ่งต่างสมัครใจที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกตรวจตราอาณาบริเวณชุมชน
เพ่ือสังเกตบุคคล ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ซึ่งมีความผิดปกติ นอกจากนี้ยังออกท าความรู้จักมัก
คุ้นกับเพ่ือนบ้านเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ให้ความช่วยเหลือหรือให้ค าแนะน าต่าง ๆ รวมทั้ง
ตรวจตราประตูหน้าต่าง ปิดเปิดไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่สาธารณะหรือพ้ืนที่ทุติยภูมิ ซึ่งการเคหะของ
มหานครนิวยอร์ก ได้มีการรวมตัวของอาสาสมัคร จ านวน 11,000 คน ซึ่งพักอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
เป็นอาสาสมัครท าหน้าที่ดังกล่าว เป้าหมายร่วมกันของอาสาสมัครเหล่านี้คือ ช่วยกันสร้างชุมชนของ
ตนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม ส่งเสริมความสัมพันธ์ในชุมชน รวมทั้งช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันใน
ด้านต่าง ๆ และเมื่อประสบเหตุก็จะท าหน้าที่แจ้งข่าว ข้อมูล แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจท้องที่และท าการ
ประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ให้แก่สมาชิกคนอื่น ๆ ทราบรายละเอียดด้วย 

3) มาตรการตรวจตราบ้านเรือน เป็นโครงการประชาชนช่วยก าจัดอาชญากรรมใน
เมืองลิมา (Lima) มลรัฐโอไฮโอ (Ohio) และเมืองคาลามาสซู (Kalamazoo) มลรัฐมิชิแกน (Michigan) 
โดยมีหลักด าเนินการ คือ เพ่ือนบ้านในละแวกใกล้เคียงจะช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลความ
ปลอดภัยซึ่งกัน และกัน เมื่อเพ่ือนบ้านเดินทางไปต่างพ้ืนที่ หรือเวลาที่ไม่มีคนอยู่บ้าน ซึ่งนอกจาก
เพ่ือนบ้านจะเป็นหลักในการช่วยเอาใจใส่ดูแลบ้าน เรือนแล้ว นอกจากนี้ยังมีการร้องขอให้ต ารวจพ้ืนที่
มาตรวจตราบ้านเรือนของ เพ่ือนบ้านอีกด้วยทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพ แวดล้อมดังกล่าว
ข้างต้นนั้น ได้เสนอแนะวิธีการป้องกันอาชญากรรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากประชาชนทุกคนได้ให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินการ ตามมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น ก็จะท าให้ช่องโอกาสในการประกอบ
อาชญากรรมลดน้อยลงไป ซึ่งจะท าให้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนนั้น ๆ ลดน้อยลงไป 

2.5.4 ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่ (Structural – Functional Theory) ออกุส กองต์ 
(August Comte) บิดาแห่งสังคมวิทยา ได้พิจารณาระบบสังคมอย่างเดียวกับระบบชีวภาพ (Organic 
Systems) ที่มีลักษณะและการท าหน้าที่อันคล้ายคลึงกัน ซึ่งเมื่อชีววิทยาให้ความสนใจท าการศึกษา

                                           
73 เรื่องเดียวกัน, 70. 
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อินทรีย์แต่ละอินทรีย์ สังคมวิทยาก็ควรศึกษาอินทรีย์ทางสังคมเช่นกัน และได้เน้นความส าคัญของ
ลักษณะอันเป็นระบบของสังคม ซึ่งได้แก่การเชื่อมโยงในลักษณะต่าง ๆ ระหว่างองค์ประกอบของสังคม74  

ทาลค็อตต์ พาร์สันส์ (Tallcott Parsons) นักสังคมวิทยาชาวอเมริกัน ซึ่งได้รับการ
ยอมรับอย่างมากในหมู่นักสังคมวิทยารุ่นหลัง ได้ให้ความหมายของระบบสังคม ว่า “ระบบสังคม
ประกอบขึ้นด้วยปัจเจกบุคคลผู้ปฏิบัติหรือผู้กระท า จ านวนมากที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันใน
สถานการณ์หนึ่ง ซึ่งอย่างน้อยก็มีความเกี่ยวพันธ์ทางด้านกายภาพหรือสภาพแวดล้อม ผู้ปฏิบัติหรือ
ผู้กระท าได้รับแรงจูงใจในแง่ที่มีแนวโน้มที่จะได้รับ “ความพึงพอใจสูงสุด” ร่วมกัน และความสัมพันธ์
ของพวกเขาที่มีต่อสถานการณ์ รวมทั้งที่มีต่อกันและกัน จะถูกนิยามและควบคุมในแง่ของระบบ
โครงสร้างทางวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ที่มีอยู่ร่วมกัน”75 และได้กล่าวในหนังสือ เดอะ โซเชียล ซิส
เตม (The Social System) (1951) ว่า “โครงสร้างต่าง ๆ ของสังคมเหล่านี้ถือว่ามีลักษณะเป็นการ
สนับสนุนกันและกัน และมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดดุลยภาพทางพลวัตร (Dynamic Equilibrium) 
และสิ่งที่ส าคัญคือความเป็นระเบียบจะต้องถูกเก็บรักษาไว้ท่ามกลางองค์ประกอบที่แตกต่างกันของ
สังคม” 

2.5.4.1 ประเภทของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่โครงสร้าง-หน้าที่เอราแฮมสัน ได้จ าแนก
ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่ ออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ76 

2.5.4.1.1 ทฤษฎีในเชิงปัจเจกบุคคล ( Individualistic Functionalism) 
ทฤษฎีประเภทนี้จะให้ความส าคัญที่ความต้องการของตัวบุคคลหรือตัวผู้กระท า ส่วนโครงสร้างขนาด
ใหญ่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองในเวลาต่อมานั้น ได้ถูกสร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล
ดังกล่าว 

2.5.4.1.2 ทฤษฎีหน้าที่นิยมระหว่างบุคคล (Interpersonal 
Functionalism) จุดความสนใจในทฤษฎีประเภทนี้อยู่ที่ความสัมพันธ์ทางสังคม (Social 
Relationship) ระหว่างบุคคล ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับความขัดข้องที่มีอยู่ระหว่างความสัมพันธ์
ดังกล่าว 

2.5.4.1.3 ทฤษฎีหน้าที่นิยมทางสังคม (Societal Functionalism) ซึ่งเป็นจุด
สนใจสูงสุดของทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่ ก็คือสังคมหรือสถาบันทางสังคมขนาดใหญ่ความสัมพันธ์อัน
ซับซ้อนระหว่างโครงสร้างและสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนความขัดข้องต่าง ๆ ในสังคมนั้น 

                                           
74 สุเทพ สุนทรเภสัช, ทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย: พื้นฐานแนวความคิดทฤษฎีทางสังคมและ

วัฒนธรรม (เชียงใหม่: พิมพลักษณ์, 2540), 15-16. 
75 เรื่องเดียวกัน, 99. 
76 เรื่องเดียวกัน, 85-86. 



Ref. code: 25595703011220GOS

79 

จากทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่ ตามท่ีได้กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าการเสริมสร้าง
ความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชน จ าเป็นต้องด าเนินการเสริมสร้างทั้งสามมิติ
กล่าวคือ ที่ตัวประชาชนแต่ละคน ระหว่างประชาชนกับบุคคลรอบข้าง และระหว่างประชาชนกับกลุ่ม
บุคคล ซึง่ได้แก่ชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

2.5.5 ทฤษฎีระบบ77 คือทฤษฎีที่เชื่อว่า เอกภพ (The Universe) อันกว้างใหญ่ หรือ
แม้กระท่ังส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของเอกภพซึ่งนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้เรียกว่า “คว้าร์ก” (Quark) 
ต่างก็เป็นหนึ่งหน่วยระบบที่ครบถ้วนทุกประการ กล่าวคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่ต่างเป็นหนึ่งหน่วย
ระบบที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันทั้งสิ้น 

2.5.5.1 องค์ประกอบของหน่วยระบบตามทฤษฎีระบบองค์ประกอบของหน่วย
ระบบตามทฤษฎีระบบ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

2.5.5.1.1 ปัจจัยน าเข้า (Input) กล่าวคือ หน่วยระบบจะรับเอาบางสิ่งบาง 
อย่างเข้ามา เพ่ือน าไปสู่กระบวนการและแปรรูปเป็นผลผลิต ซึ่งปัจจัยน าเข้าเหล่านี้ได้มาจากผลผลิต
ของหน่วยระบบอ่ืน 

2.5.5.1.2 กระบวนการท างาน (Process) กล่าวคือ หน่วยระบบจะมี
กระบวนการท างานที่มีลักษณะเป็นแบบแผนชัดเจนและคงที่ในห่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถสังเกตและ
ประเมินได้ซึ่งกระบวนการท างานนี้คือการน าปัจจัยน าเข้าต่าง ๆ มากระท าปฏิกิริยาต่อกัน จนบังเกิด
เป็นผลผลิตของหน่วยระบบ 

2.5.5.1.3 ผลผลิต (Output หรือ Product) กล่าวคือ เมื่อหน่วยระบบรับเอา
ปัจจัยน าเข้ามาผ่านกระบวนการท างานของระบบแล้ว หน่วยระบบจะให้ผลผลิตบางอย่างอันเป็นผล
จากการท างานของหน่วยระบบ ซึ่งผลผลิตดังกล่าวนี้อาจมีมากกว่าหนึ่งรายการก็ได้ และแต่ละ
รายการเมื่อออกจากหน่วยระบบแล้วก็จะเลื่อนไหลไปเป็นปัจจัยน าเข้าของหน่วยระบบอ่ืนที่เป็นบริบท
ของหน่วยระบบนี้ต่อไป 

2.5.5.2 หน้าที่ของทฤษฎีระบบ 
2.5.5.2.1 เป็นโครงแบบพ้ืนฐาน (Basic Format) ในการคิดสร้างทฤษฎีต่างๆ 
2.5.5.2.2 เป็นเบ้าหลอมรวม (Melting Pot) ส าหรับหลอมรวมทฤษฎี

หลากหลายเข้าด้วยกันเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา 
2.5.5.3 ประโยชน์ของทฤษฎีระบบ เฉลียว บุรีภักดี (2549: 54) ได้สรุปประโยชน์

ของทฤษฎีระบบในการพัฒนาไว้ดังนี้ 

                                           
77 เฉลียว บุรีภักดี, เอกสารประกอบการเรียนหลักสูตรยุทธศาสตรการพัฒนา พิมพครั้งที่ 2,  

(กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏราชนครินทร, 2549), 40. 
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2.5.5.3.1 สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการท าความเข้าใจเหตุการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ในการพัฒนา 

2.5.5.3.2 ใช้ในการท านายผลและควบคุมผลของการพัฒนา 
2.5.5.3.3 สามารถอาศัยทฤษฎีระบบเพ่ือช่วยให้การด าเนินการวิจัยเพื่อการ

พัฒนา มีผลสัมฤทธิ์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าการน าทฤษฎีระบบมาใช้เป็นเบ้าหลอมรวม

แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ก็จะท าให้สามารถพิจารณาหาแนวทาง
เสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชนได้อย่างเป็นระบบ เหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นแนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือกันของประชาชนในการ
ป้องกันอาชญากรรม ความร่วมมือระหว่างประชาชนกับประชาชน และระหว่างประชาชนกับต ารวจ 
ตลอดทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งนับได้ว่าเป็นแนวทางการส่งเสริมให้
ประชาชนได้เข้ามาร่วมมือกันลดช่องโอกาสในการประกอบอาชญากรรมของผู้กระท าความผิดเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการยับยั้งป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจนลดปัญหาอาชญากรรม
ในชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 
2.6 ความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมภายใต้หลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม78 
 
 ปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาสังคมที่มีความส าคัญปัญหาหนึ่งในบรรดาปัญหาสังคม
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และนับเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม ซึ่งเราไม่สามารถก าจัดให้หมดไปได้ แต่สามารถ
หาแนวทางป้องกันและควบคุมได้ อาชญากรรมมีผลกระทบต่อสังคม ทั้งสังคมส่วนรวม และปัจเจกชน 
ปัญหาอาชญากรรมถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญในการแก้ไขของรัฐบาลซึ่งแนวโน้มของอาชญากรรมมี
ความรุนแรงและเพ่ิมสูงขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงภายในประเทศ ตลอดจนชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ และยังมี
ผลกระทบต่อจิตใจของประชาชน อันก่อให้เกิดความไม่สงบสุขขาดความมั่นใจในความปลอดภัยใน
การด ารงชีวิต  
 ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัญหาสาธารณะที่มีผลต่อประชาชนโดยตรง 
รัฐบาลจึงมีหน้าที่โดยตรงที่จะเข้ามามีบทบาทในการก าหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ให้ลด

                                           
78 ก.พ.ร. (2550), “หลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ออนไลน์),” 

http://webcache.googleusercontent.com (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559). 
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น้อยลง เพ่ือความสงบสุขของประชาชนโดยให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่
รับผิดชอบ ควบคุมความรุนแรง และลดโอกาสที่เกิดขึ้นของอาชญากรรมให้อยู่ในระดับที่สามารถ
ควบคุมได้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีมาตรการในการป้องกันอาชญากรรม มากกว่าที่ให้เกิด
อาชญากรรมข้ึนแล้วจึงป้องกันหรือปราบปราม ปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในอดีต จนถึงปัจจุบันได้มี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ มีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งสาเหตุการเกิดอาชญากรรมนั้น
เกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย ได้แก่ ผู้เสียหาย ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมนั้น ๆ ผู้ที่เป็นพยาน 
สถานที่ เวลา และโอกาส ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ต่างเป็นสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตของประชาชน ท าให้
การท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความยุ่งยากมากขึ้นตามไปด้วย เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงต้องปรับปรุง
รูปแบบการท างานให้ทันต่อรูปแบบการก่ออาชญากรรม โดยปรับกระบวนทัศน์ให้ความส าคัญกับการ
ประสานน าทุนทางสังคมที่มีอยู่มาใช้ผนึกก าลังขยายศักยภาพสร้างข่ายโยงใยให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ในการ
ป้องกันอาชญากรรมร่วมกันจนก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนคน ชุมชน สังคม ให้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา
ความมั่นคงปลอดภัย นั่นคือ ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างต ารวจกับภาคส่วนต่าง  ๆ รวมถึง
ประชาชน ที่จะก่อให้เกิดกระบวนการให้ทุกฝ่ายเข้ามาท างานร่วมกัน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ เป็นการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการ
บริหารราชการให้สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน หมายถึงการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมซึ่งจัดให้ระบบการบริหารราชการเป็นระบบเปิด (Open Governance) โดยประชาชน
และผู้ที่เก่ียวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงภาคประชาสังคม มีโอกาสเข้าร่วมใน 5 มิติ คือ  

 1) ร่วมคิดและเสนอความเห็น  
 2) ร่วมตัดสินใจ  
 3) ร่วมด าเนินการ  
 4) ร่วมรับประโยชน์  
 และ 5) ร่วมติดตามผลการด าเนินงาน  

 โดยการยอมรับและให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น ร่วม
ปฏิบัติงานและการตรวจสอบผลการด าเนินงาน ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงถือว่าเป็นเรื่อง
ส าคัญและมีความจ าเป็นมากต่อการพัฒนาหรือการคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศต่อไปในอนาคตเพราะการที่จะให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมจ าเป็นจะต้องมีการให้ข่าวสารที่
แท้จริงและถูกต้องโดยมีการก าหนดขั้นตอนการมีส่วนร่วมอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่มาของ
การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม พบว่า เริ่มปรากฏความชัดเจนในหลักการตามวิถีทางรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซึ่งรู้จักกันในนาม “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” ที่ถือว่าเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ได้วางรากฐานส าคัญของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในทางการเมือง
และการบริหารของรัฐ ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น หลักการดังกล่าวได้มีการขยายความใน



Ref. code: 25595703011220GOS

82 

รายละเอียดเพ่ิมเติมมาสู่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ตามความที่ปรากฏในมาตรา 
87 ว่า รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังต่อไปนี้ 

1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การ
วางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมรวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะ 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
ทุกระดับในรูปแบบองค์การทางวิชาชีพหรือสาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น ๆ 

ค าว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงถือก าเนิดขึ้นและน ามาใช้อย่างกว้างขวาง ใน
ความหมายว่าเป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีโอกาสแสดงทัศนะและ
ความเห็น และมีการน าความคิดเห็นดังกล่าว ไปประกอบในการก าหนดนโยบายและการตัดสินใจของ
รัฐ รวมถึงความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมด้วย โดยมีลักษณะรูปแบบจากการท างานของ
หลายภาคส่วน และการระดมทรัพยากรร่วมกัน 
 
2.7 สภาพการเกิดอาชญากรรมและมาตรการปฏิบัติของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี79 
 

ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี ประกอบด้วยต าบลต่างๆ จ านวน 
6 ต าบล ได้แก่ บางปรอก บ้านฉาง บางหลวง บางขะแยง บางเดื่อ และบางคูวัด จากสถิติฐาน
ความผิดคดีอาญา (คดี 4 กลุ่ม) หน่วยงาน สภ.เมืองปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2558 พบว่า  

 1) ความผิดเกี่ยวชีวิต ร่างกาย และเพศ เกิดข้ึน จ านวน 109 คด ี
 2) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกิดข้ึนจ านวน 394 คด ี
 3) ฐานความผิดพิเศษ เกิดข้ึน จ านวน 45 คด ี
 4) คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย เกิดข้ึน 2,396 คดี  
โดยมีการประชุมวิเคราะห์อาชญากรรมทุกประจ า ได้ร่วมวางแผนและก าหนดแนวทาง 

มาตรการในการป้องกันเหตุ ลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ ลักทรัพย์ในเคหะสถาน และมาตรการป้องกัน
เหตุ 600 ซึ่งเห็นว่าเป็นเหตุที่ส าคัญและเกิดข้ึนบ่อยครั้ง จนได้มีข้อสั่งการดังต่อไปนี้             

                                           
79 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, สถิติการเกิดอาชญากรรมและมาตรการปฏิบัติของสถานี

ต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี แผนการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม (ปทุมธานี: สถานีต ารวจภูธร
เมืองปทุมธานี, 2559).  
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2.7.1 มาตรการป้องกันเหตุลักทรัพย์ (รถจักรยานยนต์) 
1. งานป้องกันปราบปราม   

1.1 ปรับแผนการตรวจให้เข้ากับสถานการณ์กับเหตุและคดีท่ีเกิดข้ึน  
1.2 ให้ เมืองปทุมฯ 7-0 และเมืองปทุมฯ 2-0 (หัวหน้าสายตรวจ) ก าชับให้ สาย

ตรวจเขตทุกผลัด ทุกสาย เพ่ิมความเข้มและความถี่ในการตรวจตรา โดยเพ่ิมจุดตรวจตู้แดง ตามจุด
เสี่ยงหรือจุดจอดรถ ที่มักจะเกิดเหตุฯ ให้เข้าไป ว.4 และ ว.10 ทุก ๆ 2 ชั่วโมง เน้นปรากฏกายและ
แสดงตัว ให้เห็นเด่นชัด  

1.3 เมืองปทุมฯ 7-0 และเวร 2-0 (หัวหน้าสายตรวจ) ก าชับให้สายตรวจทุกสายทุก
ผลัด เพ่ิมความเข้มจัดท าประวัติกลุ่มเสี่ยง บุคคล/กลุ่มบุคคลต้องสงสัย และ ตรวจยึดรถจักรยานยนต์
ต้องสงสัยโดยการท าประวัติ ให้ถ่ายภาพทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย (ให้เพ่ิมความเข้มในการตรวจค้น) 
และท าการตรวจเช็คข้อมูลกับระบบ ชป.2 ทุกราย และให้เฝ้าสังเกตและตรวจค้น รถ จยย.ที่มี
ลักษณะคล้ายหรือเหมือน รถ จยย. ที่แจ้งหาย (เน้น จยย.ยี่ห้อ รุ่น ที่หายบ่อย) 

- เมื่อทราบว่ามีรถหาย สายตรวจทุกนาย ต้องบันทึก ข้อมูล รถที่หาย ข้อมูลคนร้าย
ข้อมูลพาหนะ ที่คนร้ายใช้ และแผนประทุษกรรมหรือวิธีการที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ บันทึกลงในสมุดพก
สายตรวจ โดยให้เฝ้าสังเกต และติดตามพฤติกรรมคนร้าย เพ่ือให้ได้มาซึ่งการจับกุมตัวคนร้าย  

1.4 กรณีรถหายหน้า ร้านอาร์ เอส โชว์ (ตลาดฮ้อแสงชัย ต.บางปรอกฯ) ทราบว่า
คนร้ายเป็นชาย มาด้วยกัน 2 คน ขับรถ จยย. มาก่อเหตุ ให้สายตรวจทุกผลัดทุกสาย เฝ้าสังเกตและ
ตรวจค้นบุคคลที่มีลักษณะต้องสงสัยเพื่อน าไปสู่การจับกุม 

1.5 กรณี รถ หาย รพ.ปทุมธานี ให้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันเหตุที่เคยปฏิบัติ  
 - ให้ เวร 2-0 และสายตรวจเขต เพิ่มความเข้มและความถ่ี ในการตรวจมากขึ้น และ

ตรวจสัมพันธ์กับ รปภ.รพ ปทุมธานี อย่างสม่ าเสมอ 
- ให้ รอง ผกก.ป.ฯ เข้าพบ ผอ.รพ.ปทุมธานี เพ่ือประชาสัมพันธ์เหตุที่เกิดขึ้น และ

ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันเหตุลักทรัพย์ รถ จยย.  โดยประสานให้รพ.ปทุมธานี มีมาตรการใน
การป้องกันเหตุร่วมกัน (MOU) 

- เน้นย้ า ให้ ทาง รพ.ปทุมธานี ประกาศเสียงตามสายเป็นระยะๆ ให้ประชาชนผู้มา
ใช้บริการ รับทาบเหตุฯ ที่เกิดขึ้น ให้ผู้มาใช้บริการหรือญาติมีความตื่นตัวในการป้องกันเหตุคนร้ายลัก
ทรัพย์ รถ จยย. ภายใน รพ.ฯหรือด้านหน้า รพ.ฯ 

1.6 ให้เมืองปทุมฯ 2-0 ทุกผลัด ใช้รถยนต์สายตรวจ ออกเปิดสัญญาณไฟป้องกัน
เหตุ และน าก าลังสายตรวจเขตออกติดใบสั่งเตือนภัย รถยนต์และรถ จยย. ที่จอดตามจุดจอดรถ
ชุมชน/หมู่บ้าน  หอพักห้องเช่าที่มักจะเกิดเหตุ หน้า รพ.ปทุมธานี หรือตามจุดเสี่ยง จุดล่อแหลมอ่ืน ๆ 
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โดยเน้น ในเขตพ้ืนที่ต าบลบางปรอกฯ  และพ้ืนที่ต าบลบางขะแยงฯ และให้จอดรถเปิดสัญญาณไฟ 
หน้า รพ.ปทุมธานี เน้นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการป้องกันเหตุ 

1.7 ให้ เมืองปทุมฯ 7-0, เมืองปทุมฯ 2-0 (ผลัดบ่ายและผลัดเที่ยงคืน) ออกตรวจ
สัมพันธ์กับ รปภ.หมู่บ้าน, รปภ.ตามห้างสรรพสินค้า ,ห้างร้าน,บริษัท ,รปภ.หมู่บ้านจัดสรรม ,รปภ.
รพ.ปทุมธานี,รปภ.สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ เพ่ือประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันเหตุลักทรัพย์
รถยนต์/รถ จยย. และป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์อื่น ๆ ให้เพ่ิมความเข้มและความถี่ในการตรวจ
ตราจุดที่อยู่ในความรับผิดชอบ และจุดอ่ืนๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

1.8 ให้ เมืองปทุม 7-0 เป็นผู้ประสานการ ตั้งจุด ว.43 เคลื่อนที่ บริเวณแยกวัดบาง
นางบุญ ถ.ปทุมธานี-กทม.  ต.บางขะแยง ฯ หรือจุดอื่นตามความเหมาะสม (ตามสถานการณ์ของเหตุ) 
โดยใช้ก าลังจากทุกฝ่าย ช่วงเวลาตั้งแต่ 22.00-24.00 น. หรือตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 

  - ในเขตพ้ืนที่ต าบลบางปรอกฯ ให้ ตั้งจุด ว.43 เคลื่อนที่ (ป้องกันเหตุและ
อาชญากรรม) บริเวณหน้าหมู่บ้านเอ้ืออาทรบ้านฉาง ถ.ปทุมธานี -ลาดหลุมแก้ว ต.บางปรอกฯ 
ช่วงเวลา ตั้งแต่ 13.00 น. -15.00 น. ของทุกวัน จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 

1.9  ใช้มาตรการเชิงรุก โดยให้ รอง ผกก.ป.ฯ ,เมืองปทุมฯ  7-0 ,เมืองปทุมฯ 2-0 
และสายตรวจเขตทุกสาย เข้าไปประชาสัมพันธ์ผู้น าชุมชน/นิติบุคคล (หมู่บ้าน) ,ผู้ประกอบการหอพัก
ห้องเช่า, ผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ,ผู้ประกอบการสถานบริการ/ร้านอาหาร  ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ และประชาสัมพันธ์ประชาชน ตามชุมชน/หมู่บ้าน ประชาชนตามจุดจอดรถในพ้ืนที่  ให้
รู้จักระมัดระวัง ดูแลป้องกันเหตุ รถจักรยานยนต์หาย ในเบื้องต้นก่อน ดังต่อไปนี้  

 - ด าเนินการปรับสภาพแวดล้อม ตัดต้นไม้ หญ้าที่ปกคลุมรกล้างบริเวณโดยรอบ
ร้าน/จุดจอดรถ อย่าให้มีสิ่งก าบังตา ติดไฟส่องสว่างตามจุดที่มืด (ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม
เพ่ือลดอาชญากรรม)                               

- ด าเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยบริเวณจุดจอดรถ  พร้อมทั้ง
มาตรการในการป้องกันเหตุเบื้องต้น ติดในที่มองเห็นได้ชัดเจน 

- ด าเนินการและบูรณาการ ติดตั้งกล้อง CCTV (ที่มีคุณภาพ) ให้ครอบคลุมทั้ง
บริเวณภายนอก และภายในจุดจอดรถ 

- กรณีเป็นร้านค้า/ร้านอาหาร สถานบริการ ให้พนักงานร้าน ประชาสัมพันธ์ ลูกค้า/
ผู้มาใช้บริการ ให้เฝ้าระวังเหตุคนร้ายโจรกรรมรถ จยย.  ให้จอดรถด้วยความระมัดระวัง ควรล็อค
อุปกรณ์เสริมป้องกันการโจรกรรมเบื้องต้น ทุกครั้งที่จอด 

- ด าเนินการจัดที่จอดรถไว้ให้เป็นสัดส่วน เพ่ือให้ง่ายต่อการดูแลและ จัดจ้าง รปภ. 
ไว้ส าหรับดูแลจุดจอดรถโดยเฉพาะ 
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- กรณีเป็นหมู่บ้านเอ้ืออาทร หมู่บ้านจัดสรร ขนาดใหญ่ ที่มีการจัดจ้าง รปภ.  ให้ 
รปถ. เก็บบัตรประชาชนและบันทึกทะเบียน รถยนต์ รถ จยย. ทุกครั้ง เมื่อมีการผ่านประตู เข้า -ออก 
หมู่บ้าน เพ่ือเป็นการป้องกันเหตุ 

- ประชาสัมพันธ์ให้มีการสร้างเครือข่ายเพ่ือนบ้านเตือนภัยและสร้างเครือข่ายภายใน
ชุมชน/หมู่บ้าน เกี่ยวกับการแจ้งเหตุและแจ้งข้อมูลเบาะแส โดยแนะน าวิธีแจ้งข้อมูลเบาะแสแจกเบอร์
โทรไว้ให้  และประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลเบาะแสอาชญากรรมทางไลน์  

- ให้ผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน ประกาศเสียงตามสาย ภายในชุมชน/หมู่บ้านทุกวัน 
เพ่ือให้ประชาชนรับทราบเหตุฯ และตื่นตัวในการป้องกันเหตุโจรกรรมรถยนต์/รถ จยย. 

- ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน เพ่ิมความระมัดระวังในการป้องกันเหตุในเบื้องต้น 
โดยติดตั้งอุปกรณ์เสริมป้องกันการโจรกรรม ที่มั่นคงและแข็งแรง ยากต่อการงัดแงะ อาทิ เช่น ติดตั้ง
สัญญาณกันขโมย, ล๊อกคลัทซ์-เกียร์ ติดตั้งที่ล๊อกล้อ ,ติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟฟ้า ,ตัดน้ ามัน ถอดชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ เช่นสายแบต,สายคอล์ย 

- ให้เปลี่ยนกุญแจเครื่องยนต์/ประตูรถ กรณีเป็นรถยนต์หรือ รถ จยย. มือสอง 
- ควรจอดในบริเวณท่ีมีคนเฝ้าดูแล หรืออยู่ในสายตา และมีแสงสว่างให้เห็นชัดเจน  
1.10 ให้ รอง ผกก.ป.ฯ และ สวป.ฯ เข้าไปประกาศเครื่องขยายเสียงตามชุมชน/

หมู่บ้าน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์เหตุต่างๆ พร้อมกับแนะน ามาตรการ/แนวทาง ป้องกัน
เหตุในเบื้องต้น (ตามโครงการต ารวจเสียงใสป้องกันอาชญากรรม) 

1.11 ให้ รอง ผกก.ป.ฯ, เมืองปทุมฯ 7-0, เมืองปทุมฯ 2-0 และสายตรวจเขต ออก
แสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน ภาคีเครือข่าย สมาชิกแจ้งข่าว ตามชุมชน/หมู่บ้าน ตาม
หอพักห้องเช่า ตามร้านอาหาร/ร้านค้าต่าง ๆ วินมอเตอร์ไซค์ วินรถแท็กซี่ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ที่อยู่
ใกล้เคียงจุดเสี่ยง จุดที่มักจะเกิดเหตุฯ ให้เป็นหูเป็นตาร่วมป้องกันเหตุโจรกรรมรถจักรยานยนต์ และ
แนะน าวิธีแจ้งข้อมูลเบาะแส โดยแจกเบอร์โทรไว้ให้ 

1.12 ให้ เมืองปทุม 2-0 สายตรวจเขต และชุดสายรถยนต์ ออกตรวจร้านจ าหน่าย
รถยนต์มือสอง, รถจักรยานยนต์มือสอง ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์และ
ร้านค้าของเก่า ในพ้ืนที่ทุกวัน    

1.13 ให้ชุดสายตรวจรถยนต์ โดย การควบคุม ของ พ.ต.ท.สายชล คุ้มทรัพย์ (สวป.ฯ) 
น าก าลัง ออกดักจับกลุ่มเสี่ยง (จิกจับ) กลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้มีพฤติกรรมต้องสงสัยในพ้ืนที่ น าตัวมา
ตรวจสอบประวัติ 

2. งานสืบสวน 
2.1 ให้ รอง ผกก.สส.ฯ ตรวจสอบแฟ้มประวัติคนร้าย /บุคคลพ้นโทษในพ้ืนที่ เพ่ือ

เปรียบเทียบข้อมูล เหตุและคดีท่ีเกิดข้ึน เพ่ือน าไปสู่การจับตัวคนร้าย              
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2.2 ให้ ชุดสืบสวน โดยการควบคุมของ สว.สสฯ เข้าไปสืบสวนหาข่าวบริเวณที่เกิด
เหตุ และตรวจสอบกล้องวงจรปิด บริเวณท่ีเกิดเหตุและตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี เพ่ือหาข้อมูลตัว
คนร้าย เพ่ือน าไปสู่การจับกุม 

2.3 ให้ชุดสืบสวนโดย สว.สส.ฯ น าก าลังออกซุ่มโป่ง ตกเบ็ด ตามจุดเสี่ยง จุด
ล่อแหลมที่มักจะเกิดเหตุในพื้นที ่

2.4 ให้ รอง ผกก.สสฯ จัดชุดสืบสวน ออกตั้งจุด ว.43 โดยบูรณาการร่วมกับงาน
ป้องกันปราบปราม   

2.5 ชุดสืบสวนเมื่อมีการรับแจ้งเบาะแสเหตุต่างๆ หากมีเบอร์โทรผู้แจ้งเบาะแสหรือ
ทราบที่อยู่ ให้ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม ด้วยความใส่ใจและรีบด าเนินการเป้าหมายโดยเร็ว  

3. งานจราจร 
3.1 เจ้าหน้าที่จราจรขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือประจ าจุดบริการในพ้ืนที่ เมื่อพบเจอ

ประชาชนที่จอดรถตามจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้เฝ้าระวังเหตุ พร้อมแนะน าวิธี
ป้องกันเหตุโจรกรรมรถยนต์/รถ จยย. ในเบื้องต้น  

2.7.2 กรณีป้องกันเหตุวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือ เหตุ 600   
1. งานป้องกันปราบปราม  

1.1 ปรับแผน/มาตรการให้เข้ากับสถานการณ์กับเหตุและคดีที่เกิดขึ้น (โดยเน้นการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาจังหวัดปทุมธานี) 

1.2 เมืองปทุมฯ 7-0 และเวร 2-0 (หัวหน้าสายตรวจ) ก าชับให้สายตรวจทุกสายทุก
ผลัด  เ พ่ิมความเข้มจัดท าประวัติกลุ่มเสี่ ยง บุคคล/กลุ่มบุคคลต้องสงสัย และ ตรวจยึด
รถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโดยการท าประวัติ ให้ถ่ายภาพทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย (ให้เพ่ิมความเข้มใน
การตรวจค้น) และท าการตรวจเช็คข้อมูลกับระบบ ชป.2 ทุกราย 

1.3 ให้ รอง ผกก.ป.ฯ ก าชับการปฏิบัติ ของ เมืองปทุมฯ 7-0, เมืองปทุมฯ 2-0 ,สาย
ตรวจเขตและชุดปฏิบัติการป้องกันเหตุ 600 (ของ งาน ป.ฯ)  ให้ประจ าจุดเฝ้าระวังป้องกันเหตุฯ/จุด
เสี่ยงตามแผน โดยเพ่ิมความเข้มในการออกตรวจ ตรวจค้นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย และปรากฏกาย
ให้เห็นเด่นชัด 

- ให้ เมืองปทุมธานี 7-0 ใช้รถยนต์สายตรวจทะเบียน 1700 ออกเปิดสัญญาณไฟ
ป้องกันเหตุฯ ในถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว และจอดเปิดสัญญาณไฟป้องกันเหตุ หน้า รพ.ปทุมธานี
ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07.00 น.-09.00 น. ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 15.00 น.-18.00 น. 

- ให้เมืองปทุมฯ 2-0 ใช้รถยนต์สายตรวจออกเปิดสัญญาณไฟป้องกันเหตุฯ ตามจุด
เสี่ยง จุดป้องกันเหตุในพ้ืนที่ และออกเปิดสัญญาณไฟป้องกันเหตุในถนนปทุมสัมพันธ์ ช่วงเช้าตั้งแต่
เวลา 07.00 น.-09.00 น. ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 15.00 น.-18.00 น.   
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- ให้ตรวจสัมพันธ์และประสานการปฏิบัติกับอาจารย์ฝ่ายปกครองสถาบันการศึกษา 
ทีเ่ฝ้าระวังป้องกันเหตุตามจุดต่าง ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

1.4 ในการตรวจค้นจับกุมนักเรียน นักศึกษาหรือวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง ที่พกพาอาวุธมีด 
อาวุธปืนและวัตถุระเบิด ให้น าตัวส่ง พงส.ฯ ด าเนินการเปรียบเทียบปรับหรือด าเนินคดี ให้บันทึกท า
ประวัติกลุ่มเสี่ยง/บันทึกทันบนเก็บไว้ในฐานข้อมูลและเรียกผู้ปกครอง อาจารย์ฝ่ายปกครอง เซ็น
รับทราบและรับตัวกลับไป 

1.5 ให้เมืองปทุมฯ 7-0 น าก าลังตั้งจุด ว.43 เคลื่อนที่ป้องกันเหตุ แยกธนาคารทหาร
ไทย ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอกฯ ช่วงเวลาเลิกเรียน ตั้งแต่เวลา 15.00 น.-18.00 น. ของทุกวัน (ช่วง
เปิดภาคเรียน) 

2. งานสืบสวน  
2.1 ให้ รอง ผกก.สส.ฯ ก าชับการปฏิบัติชุดปฏิบัติการป้องกันเหตุ 600 (ของงาน

สืบสวนฯ) ให้ประจ าจุดเฝ้าระวังป้องกันเหตุฯ/จุดเสี่ยงตามแผน โดยเพ่ิมความเข้มในการออกตรวจ 
ตรวจค้นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย และปรากฏกายให้เห็นเด่นชัด ท าการตรวจค้น ออกดักจับ จิกจับ 
กลุ่มเสี่ยง  และตรวจสอบประวัติบุคคล ยานพาหนะ กับระบบ ชป.2 ภ.จว.ปทุมธานี ด้วยความใส่ใจ  

 - จัดชุดสืบสวน ตระเวนตรวจค้นในช่วงเวลากลางคืน ตามชุมชน หมู่บ้าน ตามถนน
เส้นทาง จุดที่มักจะมีกลุ่มวัยรุ่นเกาะกลุ่มมั่วสุม ให้ท าการตรวจค้น ตรวจเช็คประวัติบุคคล/พาหนะ  
แล้วจัดท าประวัติกลุ่มเสี่ยงเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง 

 2.2 ให้ ชุดสืบสวน โดยการควบคุมของ สว.สสฯ เข้าไปสืบสวนหาข่าวบริเวณที่เกิด
เหตุ และตรวจสอบกล้องวงจรปิด บริเวณท่ีเกิดเหตุและตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี เพ่ือหาข้อมูลตัว
คนร้าย เพ่ือน าไปสู่การจับกุม 

2.3 ชุดสืบสวนเมื่อมีการรับแจ้งเบาะแสเหตุต่าง ๆ หากมีเบอร์โทรผู้แจ้งเบาะแสหรือ
ทราบที่อยู่ ให้ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม ด้วยความใส่ใจและรีบด าเนินการเป้าหมายโดยเร็ว  

3. งานจราจร 
3.1 ให้ รอง ผกก.จร.ฯ ก าชับการปฏิบัติชุดปฏิบัติการป้องกันเหตุ 600 (ของ งาน 

จร.ฯ ) ให้ประจ าจุดเฝ้าระวังป้องกันเหตุฯ/จุดเสี่ยงตามแผน โดยเพ่ิมความเข้มในการออกตรวจ ตรวจ
ค้นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย และปรากฏกายให้เห็นเด่นชัด ท าการตรวจค้นวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง  และ
ตรวจสอบประวัติบุคคล ยานพาหนะ กับระบบ ชป.2 ภ.จว.ปทุมธานี ด้วยความใส่ใจ  

2.7.3 กรณีป้องกันเหตุลักทรัพย์ในเคหะสถาน   
1. งานป้องกันปราบปราม   
1.1 ปรับแผนการตรวจให้เข้ากับสถานการณ์กับเหตุและคดีท่ีเกิดข้ึน  
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1.2 ให้ เมืองปทุมฯ 7-0 และเมืองปทุมฯ 2-0 (หัวหน้าสายตรวจ) ก าชับให้ สาย
ตรวจเขตทุกผลัดทุกสายเพ่ิมความเข้มและความถี่ในการตรวจตรา ตามจุดสี่ยง จุดล่อแหลม ตาม
ชุมชน/หมู่บ้าน หอพัก ห้องเช่า คอนโด อพาร์ทเม้นท์ร้านค้าสุ่มเสี่ยง โดยเพ่ิมจุดตรวจตู้แดง ในจุดที่
มักจะเกิดเหตุเน้นปรากฏกายและแสดงตัว ให้เห็นเด่นชัด  

1.3 กรณีคนร้ายก่อเหตุลักแบตเตอรี่รถยนต์ เมืองปทุมฯ 7-0, เมืองปทุมฯ 2-0และ
สายตรวจเขต ในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือออกตรวจพ้ืนที่ เมื่อพบรถยนต์ รถบรรทุก รถบัสโดยสาร จอด
ในจุดลับตาคน จอดในที่สุ่มเสี่ยง ให้ประชาสัมพันธ์เจ้าของรถให้เฝ้าระวังเหตุฯ และด าเนินการติด
ใบสั่งเตือนภัยแจ้งให้เจ้าของรถทราบ 

1.4  เมืองปทุมฯ 7-0 และเวร 2-0 (หัวหน้าสายตรวจ) ก าชับให้สายตรวจทุกสายทุก
ผลัด  เ พ่ิมความเข้มจัดท าประวัติกลุ่มเสี่ ยง บุคคล/กลุ่มบุคคลต้องสงสัย และ ตรวจยึด
รถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโดยการท าประวัติ ให้ถ่ายภาพทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย (ให้เพ่ิมความเข้มใน
การตรวจค้น) และท าการตรวจเช็คข้อมูลกับระบบ ชป.2 ทุกราย 

  1.5 ให้ รอง ผกก.ป.ฯ และ สวป.ฯ (เมืองปทุมฯ 7-0) เข้าไปร่วมประชุมกับผู้ใหญ่ 
บ้าน ผู้น าชุมชน และชาวบ้าน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ที่มีเหตุเกิดขึ้น  

- ประชาสัมพันธ์เหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ที่เกิดขึ้นในหลายๆรูปแบบ ในพ้ืนที่เขต
รับผิดชอบ ให้ชาวบ้านรับทราบ และให้เฝ้าระวังเหตุฯ หาแนวทางป้องกันในเบื้องต้น              

- ให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในหมู่บ้าน ชุมชน ร้านค้า ติดไฟส่องสว่างตามจุดที่มืด 
และตัดต้นไม้หรือ ตัดหญ้าตามจุดทีปกคลุมรกร้าง ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน อย่าให้มีสิ่ง
ก าบังตา 

- ติดตั้งกล้อง CCTV และลูกกรงเหล็กดัดภายในบ้านและตามร้านค้า เพ่ือป้องกัน
เหตุในเบื้องต้น 

- ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อนบ้านเตือนภัยและเพ่ือนบ้านแจ้งเหตุ 
- ก าหนดมาตรการ/ วางแนวทางการป้องกันเหตุฯร่วมกัน  
- ให้ผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน ประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน ชุมชน เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบและตื่นตัว เกี่ยวกับเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ รวมถึงประชาสัมพันธ์
มาตรการในการป้องกันเหตุเบื้องต้น    

 1.6 ท าหนังสือ ประชาสัมพันธ์ เทศบาล และ อบต. ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้ร่วมหา
แนวทางป้องกันเหตุฯ และให้มีการประกาศเสียงตามสายแจ้งเตือนภัยทุกวัน  

 1.7 ให้ รอง ผกก.ป.ฯและเมืองปทุมฯ 7-0 แสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน 
ภาคีเครือข่าย อปพร. อาสาสมัครภายในชุมชน ออกตรวจตราป้องกันเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ใน
ชุมชน/หมู่บ้าน ทุกคืน (โดยเน้นต าบลบางปรอกฯ ) 
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1.8 ใช้มาตรการเชิงรุก ให้ รอง ผกก.ป.ฯ , เมืองปทุมฯ 7-0 ,เมืองปทุมฯ 2-0และ
สายตรวจเขต ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพ้ืนที่ ที่มักจะเกิดเหตุ ประชาสัมพันธ์ ให้เฝ้าระวัง
เหตุและชี้แนะแนวทาง/มาตรการป้องกันเหตุในเบื้องต้น 

1.9 ให้ เมืองปทุม 7-0 น าก าลัง ตั้งจุด ว.43  บริเวณที่มักจะเกิดเหตุฯ หรือตาม
ความเหมาะสมโดยเน้นช่วงเวลาที่เหมาะสม (เพ่ือปิดเส้นทางคนร้าย) 

2. งานสืบสวน 
2.1 ให้ รอง ผกก.สส.ฯ ตรวจสอบแฟ้มประวัติคนร้าย /บุคคลพ้นโทษในพ้ืนที่ เพ่ือ

เปรียบเทียบข้อมูล เหตุและคดีท่ีเกิดข้ึน เพ่ือน าไปสู่การจับตัวคนร้าย 
2.2 ให้ ชุดสืบสวน โดยการควบคุมของ สว.สสฯ เข้าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด

บริเวณท่ีเกิดเหตุ หรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาข้อมูลตัวคนร้ายเพ่ือน าไปสู่การจับกุม   
 

2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน80 ได้ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาขนในการป้องกัน
อาชญากรรมเชิงบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยหรือแนวทางทีมีผลต่อการป้องกัน
อาชญากรรมเชิงบูรณาการตามโครงการป่าตองพ้ืนที่ปลอดภัย และพัฒนารูปแบบการป้องกัน
อาชญากรรมเชิงบูรณาการจากการประเมินผลโครงการป่าตองพ้ืนที่ปลอดภัย โดยใช้เครื่องมือคือ
แบบสอบถาม การศึกษาเอกสาร และการศึกษาภาคสนามในเขตพ้ืนที่ท่องเที่ยวเปรียบเทียบของ
สถานีต ารวจภูธรกระทู้ จังหวัดภูเก็ต และสถานีต ารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา
พบว่า การพัฒนารูปแบบการป้องกันอาชญากรรมเชิงบูรณาการ ต้องน าแนวคิดเรื่องการต ารวจชุมชน
มาใช้ มาวางแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เพ่ือก าหนดทิศทางการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจได้
น าไปใช้ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มุ่งไปสู่เป้าหมายด้วยความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ ทั้งนี้เมื่อ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้เริ่มขับเคลื่อนกลยุทธ์ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ เดินหน้าสร้างเครือข่าย
จากหน่วยทางสังคมขนาดเล็ก เชื่อมโยงหลายๆ หน่วยจากหลายพ้ืนที่ให้เป็นหน่วยทางสังคมขนาด
ใหญ่ ส่งเสริมปฏิบัติการให้มีความต่อเนื่อง มุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้กับ
ประชาชน จะท าให้ต ารวจได้รับโอกาสจากแรงศรัทธา และพัฒนาแนวคิดเรื่องการเป็นหุ้นส่วน ก่อเกิด
ปัจจัยแห่งการยอมรับเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ในสายตาประชาชนควบคู่กันไป การเข้ามีส่วนร่วม จะ

                                           
80 เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน, “การมีส่วนร่วมของประชาขนในการป้องกันอาชญากรรมเชิง

บูรณาการ,” (เอกสารวิชาการส่วนบุคคล ตามหลักสูตรผู้บริหารยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 17 วิทยาลัย
การยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม, 2556), บทคัดย่อ. 
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กลายมาเป็นการให้ความร่วมมือร่วมใจอย่างต่อเนื่อง (Collaboration) จนสามารถก่อก าเนิดนวัตกรรม 
ให้เป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่สอดคล้องกันไปตามหลักการ และแนวคิดของการต ารวจชุมชน นั่นคือ 
ประชาชนเข้าร่วมรับผิดชอบต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ชุมชน และสังคม 
ตลอดจนสามารถยืนอยู่ร่วมกันกับงานต ารวจได้ดี มีประสิทธิภาพ ด้วยความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
สืบเนื่องตลอดไป 

วราภรณ์ ส่องสว่าง81 ได้ศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) 
ศึกษาระดับความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน 2) 
เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อการให้ความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมในเขต
เทศบาลเมืองบ้านสวน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม  ผลการศึกษาพบว่า  1) ระดับความร่วมมือใน
การป้องกันอาชญากรรมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนด้านการฝึกอบรมการป้องกัน
อาชญากรรมมีระดับต่ า แต่ด้านความสนใจต่อปัญหาอาชญากรรม ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
อาชญากรรม ด้านการประสบเหตุอาชญากรรม และโดยภาพรวมมีระดับความร่วมมือไม่สูงเท่าที่ควร 
2)  ตัวแปรส่วนบุคคลได้แก่เพศและภูมิล าเนาที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์ต่อการให้ความร่วมมือในการ
ป้องกันอาชญากรรมในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนด้านการฝึกอบรมการป้องกันอาชญากรรมในระดับมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

อนันต์ แสงศรีจันทร์82 ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระดับการให้ความร่วมมือใน
การป้องกันอาชญากรรมของประชาชนในต าบลสบบง อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเปรียบเทียบระดับการให้ความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชนในต าบลสบบง 
อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ โดยส ารวจจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลสบบง อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เครื่องมือที่ ใช้คือ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมประชาชนในต าบลสบบงให้ความร่วมมือในการป้องกัน
อาชญากรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่การรีบแจ้ง

                                           
81 วราภรณ์ ส่องสว่าง, “ความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชนใน 

เขตเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551), 
บทคัดย่อ. 

82 อนันต์ แสงศรีจันทร์, “การเปรียบเทียบระดับการให้ความร่วมมือในการป้องกัน
อาชญากรรมของประชาชนในต าบลสบบง อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย, 2553), บทคัดย่อ. 
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เจ้าหน้าที่ต ารวจทันทีเมื่อพบเหตุไม่ปกติในพ้ืนที่ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือการเป็นพยานในคดี
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันมีการให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับอาชญากรรมในพ้ืนที่และการสอดส่องหาข่าวสารปัญหา
อาชญากรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
กลุ่มตัวอย่างท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ แตกต่างกัน ให้ความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ในด้านการรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจทันทีเมื่อพบเหตุไม่ปกติในพ้ืนที่ การท า
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโจรผู้ร้าย การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับปัญหา
อาชญากรรมการสอดส่องหาข่าวสารปัญหาอาชญากรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนการประชาสัมพันธ์
ปัญหาที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ และการเป็นพยานในคดีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อนุวรรตร ค้อนทอง83 ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกัน
อาชญากรรมของประชาชนต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคายการวิจัยในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชน ต าบลสระใคร 
อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เพ่ือก าหนดแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกัน
อาชญากรรมของประชาชน ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย และประเมินแนว
ทางการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชน ต าบลสระใคร อ าเภอสระ
ใคร จังหวัดหนองคาย โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยแบ่งวิธีด าเนินการออกเป็น 3 ระยะดังนี้ 

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชน ต าบล
สระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 370 คนได้จากสุ่มตัวอย่างแบบ
กระจายโดยก าหนดสัดส่วน ตามสัดส่วนประชากรในแต่ละพ้ืนที่หมู่บ้าน เพ่ือท าการศึกษาปัจจัยด้าน
ต่าง ๆ ใน 3 ด้านได้แก่ ลักษณะพ้ืนฐานของประชาชน การรับรู้ข่าวสารและมาตรการในการป้องกัน
อาชญากรรม และประสบการณ์ในการได้รับผลร้ายจากอาชญากรรม ซึ่งส่งผลต่อสภาพความร่วมมือ
ในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชนในด้านต่าง ๆ คือ การให้ความส าคัญในการป้องกันตนเอง
จากภัยอาชญากรรม การช่วยสอดส่องดูแลชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลรอบข้างให้พ้นจากภัย
อาชญากรรม การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม แก่ต ารวจหรือบุคคล รอบข้าง 
และการเข้าร่วม ช่วยเหลือหรือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งพบว่า 
 

                                           
83 อนุวรรตร ค้อนทอง, “การเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมของ

ประชาชนต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2551), บทคัดย่อ. 
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1. สภาพความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาก 
2. ด้านการให้ความส าคัญ และป้องกันตนเองจากภัยอาชญากรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก 
3. ด้านการช่วยสอดส่องดูแลชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลรอบข้างให้พ้นจากภัยอาชญากรรม 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
4. ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมแก่ต ารวจหรือบุคคล

รอบข้าง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
5. ด้านการเข้าร่วม ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในการป้องกันอาชญากรรมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
ระยะที่ 2 ก าหนดแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมของ

ประชาชน ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย โดยการระดมสมองของประชากร
เป้าหมาย ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจงจ านวน 18 คน ใน 4 ด้าน คือ ด้านการให้ความส าคัญและ
การป้องกันตนเองจากภัยอาชญากรรม ด้านการช่วยสอดส่องดูแลชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลรอบ
ข้างให้พ้นจากภัยอาชญากรรม ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารหรือเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมแก่ ต ารวจ
หรือบุคคลรอบข้าง และด้านการเข้าร่วม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนกิจกรรมต่าง  ๆ ในการป้องกัน
อาชญากรรม ผลการศึกษาพบว่า ได้โครงการในการพัฒนาความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม 
ทั้งสิ้น 7 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดท ารายการข่าวอาชญากรรมตามหอกระจายข่าวชุมชน โครงการ
ต ารวจพบประชาชน โครงการจัดท าสื่อคู่มือการป้องกันอาชญากรรม โครงการเพ่ือนบ้านเตือนภัย 
โครงการสายตรวจประชาชนโครงการฝึกอบรมต ารวจชุมชนหรือต ารวจบ้านและโครงการระดมทุน
สนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันอาชญากรรม 

ระยะที่  3 เป็นการประเมินแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกัน
อาชญากรรมของประชาชน ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย โดยน าโครงการที่ได้จาก
การศึกษาในระยะที่ 2 จ านวน 7 โครงการ พร้อมข้อมูลสภาพความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม 
และบริบททางสังคมที่ส าคัญ เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม จ านวน 5 
คน ท าการประเมินความเหมาะสมใน 3 ด้าน ได้แก่ ความเป็นไปได้ ความคุ้มทุน และความสอดคล้อง
กับบริบททางสังคม พบว่า ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากทีสุ่ด 
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บทที่ 3 
วิธีการศึกษา 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องการออกแบบความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม ในเขตพ้ืนที่

สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี มีระเบียบวิธีด าเนินการศึกษา ดังนี้  
3.1 รูปแบบการศึกษา 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 รูปแบบการศึกษา 

 
ผู้วิจัยได้เลือกวิธีด าเนินการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือแบบ

ผสมผสาน 2 วิธีประกอบด้วย การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เอกสาร เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่
ครอบคลุมประเด็นรอบด้านส าหรับการออกแบบความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม ในเขตพ้ืนที่
สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งจ าแนกมาจากองค์ประกอบของ
หุ้นส่วนความปลอดภัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม 
ได้แก่ 

3.2.1 ส่วนราชการ แบ่งเป็น 
ก) ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

นายประทีป  บริบูรณ์รัตน์   หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี 

นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด
ปทุมธานี  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี 

ข) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
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นายชาญ  พวงเพ็ชร์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   

นายไพบูลย์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี   
นายพสิษฐ์ มะลิ  นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด 
ดาบต ารวจบ ารุง วิมูลชาติ นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบางหลวง 
พลตรีสมพงษ์ ธรรมสุธีร์ นายกเทศมนตรีต าบลบางเดื่อ   
นายกิตติพงษ์ หอมมาลัย นายกเทศมนตรีต าบลบางขะแยง 
นายเกรียงศักดิ์ เพชรประดับ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง 

3.2.2 รัฐวิสาหกิจ โดยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
นายประภัทรเผ่า อาวะกุล ผอ.ขท.ปทุมธานี แขวงการทางปทุมธานี กรม

ทางหลวง 
นายวีระวัฒน์ มากท้วม ผู้จัดการ ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

ปทุมธานี 
3.2.3 ภาคประชาชน ได้แก่ กต.ตร. ผู้น าชุมชน  อาสาสมัครชาวบ้าน โดยได้สัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
นายสัญญา  จิวะจ าเริญ ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองปทุมธานี 
นางชลิดา   ผาสุกศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางเดื่อ 
นางจันทร์เพ็ญ  เนียมกันทา  อาสาสมัครชาวบ้าน 

3.2.4 ภาคเอกชน บริษัท โรงงาน ห้างค้าปลีก ฯลฯ 
 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.3.1 การสัมภาษณ์ (Interview) 
ผู้วิจัยจะได้สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือในการ

ป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี โดยมีประเด็นในการตั้งค าถามในการ
สัมภาษณ์ดังนี้ 

ก) ค าถามส าหรับส่วนราชการ 
1) หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือกัน

ระหว่างหน่วยงานเพื่อการป้องกันอาชญากรรมหรือไม่ อย่างไร 
2) ตามค าถามแรกถ้ามี ขอทราบว่ารูปแบบของความร่วมมือดังกล่าวเป็น

อย่างไร 
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3) ทรัพยากรที่หน่วยงานของท่านน ามาใช้ร่วมกันหรือใช้ร่วมกัน (ไม่ได้
เป็นของหน่วยงานตนเอง) กับหน่วยงานอื่น คืออะไร 

4) ขอทราบลักษณะการท างานร่วมกันที่เกิดจากความร่วมมือดังกล่าว 
5) ขอให้ผู้ให้สัมภาษณ์ยกตัวอย่างความร่วมมือดังกล่าวที่เป็นรูปธรรม 

ข) ค าถามส าหรับรัฐวิสาหกิจ 
1) หน่วยงานของท่านด าเนินงานโดยค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนมากน้องเพียงใด 
2) จากค าถามแรกถ้ามี ท่านได้ด าเนินการในส่วนใดบ้าง 
3) การด าเนินการดังกล่าวมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นหรือไม่มาก

น้อยเพียงใด 
ค) ค าถามส าหรับภาคประชาชน 

1) ท่านมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมหรือไม่ อย่างไร 
2) การด าเนินการดังกล่าวมีส่วนร่วมกับภาคส่วนใดบ้าง 
3) ท่านมีบทบาทในการมีส่วนร่วมอย่างไร 

ง) ค าถามส าหรับภาคเอกชน 
1) ท่านมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมหรือไม่ อย่างไร 
2) การด าเนินการดังกล่าวมีส่วนร่วมกับภาคส่วนใดบ้าง 
3) ท่านมีบทบาทในการมีส่วนร่วมอย่างไร 

3.3.2 การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) 
ผู้วิจัยจะได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบความร่วมมือในการ

ป้องกันอาชญากรรม เอกสารในการปฏิบัติงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการป้องกัน
อาชญากรรมในเขตพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี รวมถึงพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่สามารถน ามาใช้เป็น
กรณีศึกษาได้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกรณีศึกษาความร่วมมือในการจัดตั้งสถานีต ารวจย่อย (โคบัง) 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 

3.4.1 จัดกระท าข้อมูล โดยการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือก าหนดประเด็น
ใหม่ให้มีความเหมาะสม ชัดเจนและเป็นเหตุเป็นผล 

3.4.2 แยกและจัดเรียงประเด็นที่ได้ ตามลักษณะเนื้อหา 
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3.4.3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยเชื่อมโยงกับแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออธิบาย
และหาวิธีการที่เหมาะสมที่จะตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้อย่างครบถ้วน 

3.4.4 ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาอธิบายกระบวนการออกแบบความร่วมมือ
ในการป้องกันอาชญากรรม ในเขตพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี ตลอดจนจัดท าข้อเสนอแนะ
ในการบริหารกิจการราชการแบบมีส่วนร่วมได้ 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษากระบวนการออกแบบความร่วมมือในการ
ป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย 6 ต าบล ได้แก่ บางปรอก 
บ้านฉาง บางหลวง บางเดื่อ บางคูวัด บางขะแยง  รวมถึงข้อมูลด้านปัญหาอาชญากรรมและข้อมูล
การเกิดอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์กระบวนการออกแบบความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม 
ในเขตพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี 
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ ในกรณีศึกษาความร่วมมือในการจัดตั้งสถานีต ารวจย่อย (โคบัง) 
 ส่วนที่ 4 การน าความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมไปขยายผลในระดับจังหวัด
ปทุมธานี 
 4.1 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน1  

 4.1.1 ข้อมูลทั่วไปชุมชน 
4.1.1.1 ข้อมูลของต าบลบางปรอก 

(1) ประวัติความเป็นมา 
ปทุมธานี เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหล

ผ่าน ตัวเมืองอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 46 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 1,565,856 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 7 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอสามโคก อ าเภอลาดหลุม
แก้ว อ าเภอธัญบุรี อ าเภอหนองเสือ อ าเภอคลองหลวง และอ าเภอล าลูกกา 

(2) พ้ืนที่ 
ต าบลบางปรอก เป็นต าบลในเขตการปกครองของอ าเภอเมืองปทุมธานี 

สภาพเป็นเขตเมือง ที่มีการคมนาคมสะดวก และอยู่ใกล้แม่น้ าเจ้าพระยา 

                                           
1 กรมการพัฒนาชุมชน ส านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน, “ข้อมูลพื้นฐาน

ของชุมชน (ออนไลน์),”  http://www.thaitambon.com (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559). 
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(3) เขตพ้ืนที่ 
ทิศเหนือ  ติดต่อ  ต.บ้านฉาง อ.เมือง และ ต.บางโพธิ์เหนือ           
   อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
ทิศใต้   ติดต่อ  ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อ  ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

4.1.1.2 ข้อมูลของต าบลบ้านฉาง 
(1) ประวัติความเป็นมา 

ต าบลบ้านฉาง เป็นต าบลในเขตการปกครองของอ าเภอเมืองปทุมธานี 
ประกอบไปด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองบางโพธิ์เหนือฝั่งใต้ บ้านหมู่บ้านเจ้าคุณ บ้านคลองบาง
หลวง บ้านวัดโคก 

(2) เขตพ้ืนที่ 
ทิศเหนือ  ติดกับ ต าบลคลองบางโพธิ์เหนือฝั่งใต้ อ าเภอสามโคก 
ทิศใต้   ติดกับ ต าบลบางหลวงอ าเภอเมือง 
ทิศตะวันออก  ติดกับ เทศบาลเมืองปทุมธานีและเทศบาลบางหลวง
   อ าเภอเมือง 
ทิศตะวันตก  ติดกับ ต าบลบางหลวงอ าเภอลาดหลุมแก้ว 

(3) สาธารณูปโภค 
จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,413 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

95.00 จ านวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,700 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจ านวนหลังคาเรือน
ประวัติความเป็นมา 

4.1.1.3 ข้อมูลของต าบลบางหลวง 
(1) ประวัติความเป็นมา 

มีชาวมอญอพยพเข้ามาทางเรือ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มาสร้างถิ่น
ฐานอาศัยตามริมน้ า บริเวณปากคลองบางหลวง พร้อมกับสร้างวัดบางหลวงเพ่ือให้ประชาชนได้
ร่วมกันท าบุญตามประเพณี ต่อมาชุมชนได้มีความเจริญขึ้น และตั้งชื่อว่า บ้านบางหลวง ตามชื่อลอง
ที่ตั้งถ่ินฐานของชุมชน และได้ยกฐานะเป็น ต าบลบางหลวง ในปัจจุบัน 

(2) พ้ืนที่ 
เป็นที่ราบลุ่ม มีล าคลองหลายสาย ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ 
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(3) เขตพ้ืนที่ 
ทิศเหนือ  ติดกับ  ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
ทิศใต้   ติดกับ  ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
ทิศตะวันออก  ติดกับ  ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
ทิศตะวันตก  ติดกับ  ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

(4) สาธารณูปโภค 
จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 4,112 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

100.00 จ านวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 3,783 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของจ านวนหลังคาเรือน 
4.1.1.4 ข้อมูลของต าบลบางเดื่อ 

(1) ประวัติความเป็นมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อเป็นสมาชิกสภาต าบลได้จัดขึ้นตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบล จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 ซึ่งประกาศในพระ
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 112 ตอนที่พิเศษ 6 ง. ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2538 ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ตั้งอยู่ เลขที่ 39 หมู่3 ถนนเลียบครองบางเลียบครองบางเดื่อ อ.
เมือง จ.ปทุมธานี 

(2) พ้ืนที่ 
ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา มีเนื้อที่ประมาณ 11.49 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 7,463 ไร่ 
(3) เขตพ้ืนที่ 

ทิศเหนือ  ติดกับ  ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
ทิศใต้   ติดกับ  ต.บางคูวัด ต.บางแขยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
ทิศตะวันออก  ติดกับ  ต.บางกระดี่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
ทิศตะวันตก  ติดกับ  ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

(4) สาธารณูปโภค 
-มีไฟฟ้าใช้ 
-มีประปาบาดาลหมู่บ้าน 

4.1.1.5 ข้อมูลของต าบลบางคูวัด 
(1) ประวัติความเป็นมา 

ต าบลบางคูวัด เป็นต าบลในเขตการปกครองของอ าเภอเมืองปทุมธานี 
ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปลายบัว บ้านคลองโพธิ์ บ้านคุ้งวัด บ้านคลองบางคูวัด บ้าน
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เกาะเกรียง บ้านบางตะไนย์ บ้านศาลเจ้า บ้านไผ่ล้อม บ้านตีนเลน บ้านบางนางบุญ บ้านฝั่งกลาง 
บ้านพะโอย 

 (2) พ้ืนที่ 
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าล าคลองไหลผ่าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพท านา 
(3) เขตพ้ืนที่ 

ทิศเหนือ  ติดกับ ต าบลบางเดื่ออ าเภอเมือง 
ทิศใต้   ติดกบั จังหวัดนนทบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดกับ ต าบลคลองพระอุดมอ าเภอลาดหลุมแก้ว 
ทิศตะวันตก  ติดกับ ต าบลบางขะแยงอ าเภอเมืองและจังหวัดนนทบุรี 

4.1.1.6 ข้อมูลของต าบลบางขะแยง 
(1) ประวัติความเป็นมา 

ต าบลบางขะแยงเดิมเขียนว่า "บางแขยง"ต่อมาเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมาได้
เปลี่ยนมาเป็น บางขะแยง ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมอญอพยพเข้ามาอาศัยในสมัยรัชกาลที่ 2 ของ
กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งอพยพมาจากเมืองพม่า อาชีพเดิมต าบลนี้ คือ ท านา ท าสวน ท าไร่ขิง ท าบ่อ
กระจับ ปลูกตาล และบ่อตัว ปัจจุบันประกอบอาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
ต าบล/อ าเภอ 

 (2) พ้ืนที่ 
สภาพเดิมของชุมชนเป็นป่าสะแก อดีตของชุมชนเป็นป่าสะแก อดีตมีการ

เดินทางด้วยทางเรือ ปัจจุบันที่ดินของพ้ืนที่ ได้ขายที่ให้นายทุนปลูกสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่
อาศัย (หมู่บ้าน) มีคนต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยอยู่มาก 

(3) เขตพ้ืนที่ 
ทิศเหนือ  ติดกับ ต าบลบางเดื่ออ าเภอเมือง 
ทิศใต้   ติดกับ แม่น้ าเจ้าพระยา 
ทิศตะวันออก  ติดกับ แม่น้ าเจ้าพระยา 
ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลบางคูวัดอ าเภอเมือง 

(4) สาธารณูปโภค 
จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,598 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 

100.00 ของจ านวนหลังคาเรือน 
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4.1.2 ข้อมูลปัญหาอาชญากรรม 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีเป็นพ้ืนที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ

อย่างรวดเร็ว ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคม จากเดิมท่ีเป็นสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมือง
และมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตจากภาคเกษตรกรรมเป็นการผลิตในภาคอุตสาหกรรม  สภาพการณ์
ดังกล่าว ท าให้อ าเภอเมืองปทุมธานีเป็นแหล่งรองรับการเข้ามาหางานท าจากคนในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ รวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาหางานท านอกจากนี้การที่อ าเภอเมืองปทุมธานีเป็นที่ตั้งของ
สถานศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาหลายแห่งท าให้มีเยาวชนเข้ามาศึกษาในจังหวัด
ปทุมธานีเป็นจ านวนมาก ดังนั้นอ าเภอเมืองปทุมธานีจึงเป็นแหล่งรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัย
ดังกล่าว อาทิเช่น ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นพ้ืนที่ปริมณฑล 
ซึ่งอยู่ใกล้ความเจริญจึงท าให้เกิดการเรียกร้องต้องการในการรับบริการและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูง จากสภาพปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยน 
แปลงทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว สามารถจ าแนกปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานี ได้ดังนี ้

4.1.2.1 ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีมีคดีประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์

สูงขึ้นเป็นระยะ มีสาเหตุจากการ ที่มีจ านวนประชากรในพ้ืนที่เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากประชาชนต่าง
ท้องถิ่นต่างเข้ามาท างานตามสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โครงการก่อสร้างหมู่ 
บ้านจัดสรร และห้างสรรพสินค้า รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่เข้ามาศึกษาในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษาในเขตจังหวัด โดยที่ปัญหาอาชญากรรมที่ประกอบโดยเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นการ
มีเพศสัมพันธ์ มั่วสุม ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ หรือ อาชญากรรมรุนแรง มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนทั้งในแง่ความรุ่นแรงและปริมาณ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนที่น าไปสู่อาชญากรรมเพ่ิมข้ึน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเลียนแบบพฤติกรรมที่มีการเผยแพร่ทาง
สื่อที่ไร้พรมแดน และจากการที่ค่าครองชีพสูงขึ้น การใช้จ่ายจนเกินตัว นับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อบุคคลบางกลุ่มจึงท าให้มีการก่ออาชญากรรมในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  ส าหรับปัญหา
อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเมือง จะเกิดปัญหาในชุมชนแออัดเพราะสถานที่ดังกล่าวมีบุคคลหลาย
ประเภทซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าออกชุมชนได้ตลอดเวลา เป็นแหล่งรวมบุคคลประเภทติดยาเสพติด 
คนจรจัดที่ยากต่อการควบคุม 

4.1.2.2 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
สภาพปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ใน

ปัจจุบันนี้พบว่าเป็นทั้งพ้ืนที่ค้า และพ้ืนที่แพร่ระบาด ด้วยเหตุปัจจัยหลายประการ อาทิเช่น สภาพ
พ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากส่งผลถึงการอพยพเข้ามาท างานของแรงงานนอกพ้ืนที่  และ
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แรงงานต่างๆ จากข้อมูลการจับกุม และข้อมูลการบ าบัดรักษา พบว่ากลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มกระท าผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดนั้น ได้แก่ ผู้พ้นโทษ ผู้ที่ไดร้ับการประกันชั่วคราว ผู้ที่ผ่านการบ าบัดรักษา ผู้ว่างงาน 
และกลุ่มผู้ใช้แรงงานด้วย 

4.1.2.3 ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
เนื่องจากอ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีเป็นที่ตั้งของสถานที่

ประกอบการทางธุรกิจต่าง ๆ และโครงการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร จึงมีความต้องการแรงงานไร้ฝีมือ
เป็นจ านวนมาก ประชากรวัยแรงงานมักไม่ประสงค์ที่จะท างานในภาคการผลิตและการก่อสร้าง  
เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีการศึกษาสูงจึงเลือกท างานที่สอดคล้องกับวุฒิการศึกษาของตน  การขาด
แคลนแรงงานไร้ฝีมือดังกล่าวท าให้เจ้าของกิจการจ้างแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา 
เนื่องจากไม่สามารถหาแรงงานคนไทยมารองรับงานในประเภทดังกล่าวได้  และแรงงานต่างด้าวมี
ค่าจ้างแรงงานต่ าเป็นการลดต้นทุนในการผลิต จากปัจจัยข้างต้นท าให้นายจ้างนิยมจ้างแรงงานต่าง
ด้าวเข้าท างานรับจ้างใช้แรงงาน ส าหรับแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนท าให้ยากต่อการ
ควบคุมและดูแล ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ได ้

4.1.3 ข้อมูลการเกิดอาชญากรรม 

การแบ่งประเภทคดีอาญา ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้จัดท าสถิติคดีอาญา 
โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1  คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ 
                1.1  ฆ่าผู้อ่ืน  (คดีอุกฉกรรจ์)   
                1.2  ท าร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย   
                1.3  พยายามฆ่า   
                1.4  ท าร้ายร่างกายสาหัส   
                1.5  ข่มขืนกระท าช าเรา  
กลุ่มท่ี 2  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์   
                 2.1  ปล้นทรัพย์ (คดีอุกฉกรรจ์) 
                 2.2  ชิงทรัพย์    
                       2.2.1  บาดเจ็บ  (คดีอุกฉกรรจ์)   
                       2.2.2  ไม่บาดเจ็บ   
                 2.3  วิ่งราวทรัพย์  
                 2.4  ลักทรัพย์ 
                       2.4.1  รถยนต์ 
                       2.4.2  รถจักรยานยนต์ 
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                       2.4.3  อ่ืน ๆ 
                 2.5  กรรโชกทรัพย์    
                 2.6  ฉ้อโกงประชาชน   
                 2.7  รับของโจร    
                 2.8  ลักพาเรียกค่าไถ ่   
                 2.9  วางเพลิง    
กลุ่มท่ี 3  คดีความผิดพิเศษ 
                  3.1  พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
                  3.2  พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 
                  3.3  พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 
                  3.4  พ.ร.บ.สิทธิบัตร 
                  3.5  พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า 
                  3.6  พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
                  3.7  ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์   
                  3.8  พ.ร.บ.ป่าไม้ 
                  3.9  พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 
                  3.10  พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 
                  3.11  พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
                  3.12  พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม 
                  3.13  พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ 
                  3.14  พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน 
                  3.15  พ.ร.บ.ศุลกากร 
                  3.16  พ.ร.บ.ฟอกเงิน 
                  3.17  พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา          
กลุ่มท่ี 4  ความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 
                  4.1  ยาเสพติด 
                        4.1.1  ผลิต/น าเข้า/ส่งออก 
                        4.1.2  จ าหน่าย/ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 
                        4.1.3  ครอบครอง 
                        4.1.4  เสพยาเสพติด 
                  4.2  อาวุธและวัตถุระเบิด 
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                        4.2.1  อาวุธปืนสงคราม 
                        4.2.2  อาวุธปืนธรรมดา 
                        4.2.3  วัตถุระเบิด 
                  4.3  การพนัน 
                        4.3.1  สลากกินรวบ 
                        4.3.2  ทายผลฟุตบอลออนไลน์ 
                        4.3.3  การพนันอื่น ๆ 
                  4.4  ความผิดเกี่ยวกับวัตถุ สื่อสิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร 
                  4.5  ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 
                        4.5.1  น าพา ให้ที่พักพิง 
                        4.5.2  ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง 
                   4.6  ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
                   4.7  ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ 
                   4.8  ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
4.2 กระบวนการออกแบบความร่วมมือ  

 
ในการสร้างความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมให้เกิดขึ้นได้นั้น สิ่งส าคัญก็คือการ

สร้างเครือข่ายของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือที่จะกลายมาเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ เมื่อศึกษาการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีเพ่ือน าไปสู่การมีข้อตกลงร่วมกันระหว่า ง
หุ้นส่วนความร่วมมือในการที่จะป้องกันอาชญากรรม และการแบ่งปันทรัพยากรจากหุ้นส่วนนั้น พบว่า
มีลักษณะดังนี้ 

1) การสร้างเครือข่ายเป็นกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นส่วนที่มีวัตถุ  
ประสงค์ร่วมกัน สามารถแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สามารถสนับสนุน
และอ านวยความสะดวกให้ผู้เป็นหุ้นส่วนในเครือข่าย และมีกิจกรรมร่วมกันสม่ าเสมอ แต่ยังคงความ
เป็นอิสระต่อกัน การคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในเครือข่ายจึงต้องค านึงถึงบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่มีบทบาทหน้าที่หรือมีความต้องการในการป้องกันอาชญากรรมเช่นกัน โดยสถานีต ารวจภูธรเมือง
ปทุมธานีก าหนดบทบาทเป็นแกนกลางในการสร้างเครือข่าย การประสานงานและให้ข้อมูลข่าวสาร 
ก าหนดโครงการการและกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์และติดตามประเมินผล และได้ก าหนดสมาชิกที่
จะมาร่วมในเครือข่ายมาจาก 4 ภาคส่วน อันได้แก ่
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ภาคราชการ ประกอบไปด้วย หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีการท างานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรม การปกครอง และ
ดูแลความสงบเรียบร้อย ดูแลและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุการเกิดอาชญากรรม 

ภาครัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีการปฏิบัติหน้าที่ดูแลทรัพย์สินที่เป็นการให้บริการประชาชนหรือ
คุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนที่ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งการดูแลการให้บริการไฟส่องสว่างใน
พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ก็มีส่วนลดปัญหาอาชญากรรมได้  

ภาคประชาชน ซึ่งเป็นประชาชนในพ้ืนที่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอาชญากรรม 
และเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพ้ืนที่สามารถมีส่วนร่วมคอยสอดส่องดูแลแจ้งเหตุหรือข้อสังเกตต่าง ๆ ได้ ซึ่ง
มีทั้งผู้ที่มีบทบาทกับการป้องกันอาชญากรรมโดยตรงเช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนา
หมู่บ้าน กต.ตร. หรือ ผู้ที่ต้องการเข้ามาเป็นอาสาสมัครในเครือข่าย  ผู้มีบทบาทในชุมชน เช่น 
พระสงฆ ์

ภาคเอกชน ซึ่งมีทรัพยากรและมีความประสงค์จะร่วมสนับสนุน และช่วยกันสอดส่องดู  
แลปัญหาอาชญากรรม 

2) การสร้างความสัมพันธ์ของแนวร่วมในเครือข่าย สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีจัดให้
มีกิจกรรมสม่ าเสมอและมากพอที่จะท าให้สมาชิกได้ท างานร่วมกัน มีการสร้างช่องทางสื่อสารโดยใช้
สื่อสังคมออนไลน์และเครื่องมืออ่ืน ๆ เพ่ือกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันและกระจายงานอย่าง
ทั่วถึง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้เข้มแข็งและท าให้บรรลุเป้าหมายของเครือข่าย 

3) การสร้างแรงจูงใจของสมาชิกในเครือข่าย โดยทั่วไปสมาชิกในเครือข่ายจะยังเข้าร่วม
กิจกรรมของเครือข่ายตราบเท่าที่ยังมีสิ่งจูงใจเพียงพอที่จะดึงดูดให้เข้าไปมีส่วนร่วม ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องก าหนดกลไกบางประการที่จะช่วยจูงใจให้สมาชิกเกิดความสนใจอยากเข้ามีส่วนร่วม ซึ่งใน
กรณีนี้การให้ค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจมีข้อจ ากัดเนื่องจากสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีไม่ได้มี
งบประมาณมากเพียงพอ ส่วนการขอสนับสนุนจากภาคเอกชนก็อาจมีความไม่แน่นอน แต่ก็ได้สร้าง
แรงจูงใจในเชิงการให้เกียรติยศและชื่อเสียงในการอุทิศตนและหน่วยงานเพ่ือสังคมแก่กลุ่มบุคคลหรือ
หน่วยงานที่เข้าร่วม เช่น การจัดท าใบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่กิจกรรมให้
เป็นที่แพร่หลาย เป็นต้น  

4) กระบวนการท างานร่วมกัน สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีใช้การประชุมสื่อสารใน
เครือข่ายเป็นประจ า อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และการมีประชุมกับกลุ่มย่อยเป็นระยะตามความ
เหมาะสมและตามสภาพปัญหาอาชญากรรม จากนั้นจะก าหนดโครงการหรือกิจกรรมที่จะน าไปสู่
วัตถุประสงค์คือการป้องกันปัญหาอาชญากรรม โดยการก าหนดโครงการนั้นจะก าหนดเป้าหมายของ
โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ก าหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ แนวทางหรือรูปแบบการด าเนินกิจกรรม 
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แผนด าเนินงานและการประเมินผล และก าหนดผู้รับผิดชอบโดยมอบหมายกระจายหน้าที่ให้บุคคล
หรือหน่วยงานต่างๆ ตามความเหมาะสม 

5) การประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ในระหว่างด าเนินโครงการจนถึงสิ้นสุด
โครงการ จะมีการประชุมเป็นระยะตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานเพ่ือสื่อสารให้สมาชิกได้ทราบถึงความ
คืบหน้า ปัญหาและอุปสรรค แล้วน ามาประเมินกับตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ หากพบปัญหาทางสถานี
ต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีจะเป็นแกนหลักในการประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุน จัดหาทรัพยากร
ที่จ าเป็น หาทางแก้ไขปัญหาเพ่ือท าให้โครงการเดินหน้าไปอย่างเรียบร้อยเป็นไปตามเป้าหมายใน
กรอบระยะเวลาที่วางไว้ และรวบรวมข้อมูลจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือสามารถน าข้อมูล
ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปได้  

จากกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าวของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี
ได้น ามาออกแบบความร่วมมือเพ่ือน าไปสู่กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่เป็นผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมใน
การป้องกันอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีกระบวนการที่ต้องสร้างให้ส าเร็จ
เป็นล าดับขั้นดังนี้ 

4.2.1 ข้อตกลงร่วมกัน 

  หมายถึงการมีข้อตกลงร่วมกันในการป้องกันอาชญากรรมของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ต ารวจซึ่งมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายในการป้องกันอาชญากรรม 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืน ๆ ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น หน่วยงาน
ทางการปกครองซึ่งมีหน้าที่บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
และประชาชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบและต้องการได้รับการปกป้องคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สิน
จากปัญหาอาชญากรรม อีกทั้งประชาชนเป็นผู้ที่อาจอยู่ใกล้ปัญหาหรืออาจรับรู้แนวโน้มที่จะเกิด
อาชญากรรมได้ก่อนใครจากการเป็นผู้อยู่อาศัยในแต่ละพ้ืนที่ ปัญหาอาชญากรรมจึงมีความซับซ้อน
เกี่ยวข้องกับภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดข้อตกลงร่วมกันในการป้องกัน
อาชญากรรมมี 2 ประการ ได้แก่ 

4.2.1.1 นโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการบริหารราชการ โดยในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ได้ก าหนดพันธกิจ คือ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนให้มีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคม เป็นหนึ่งใน 6 พันธกิจ และการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วน
ร่วมของประชาชนและเครือข่ายปฏิบัติงานของต ารวจ ไว้เป็นหนึ่งใน 4 ของยุทธศาสตร์ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2555-2564 ซึ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วน โดยเน้นชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและ
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ปราบปรามอาชญากรรม และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น มีความรู้สึกเป็น
เจ้าของและมีส่วนร่วมในทุกมิติ  

ในอดีตที่ผ่านมา การท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจมุ่งเน้นไปในเรื่องการบังคับ
ใช้กฎหมาย เน้นการปราบปราม จับกุม ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด โดนมี
แนวคิดว่าการท างานในลักษณะนี้น่าจะก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมได้แต่ผลที่ปรากฏต่อสาธารณะ
พบว่าไม่สามารถท าให้สังคมสงบสุขได้ และอีกทั้งยังท าให้ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้น มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรมา
หลายครั้ง โดยมีเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาองค์กรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชน ซึ่งการ
ปรับโครงสร้างองค์กรดังกล่าวบังไม่บรรลุวัตถุประที่กล่าวมาได้อย่างมีปะสิทธิภาพ และไม่สามารถ
เกิดผลต่อภารกิจหลักที่ดีขึ้น จึงท าให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติให้ความสนใจกับแนวคิดในการปรับ
กระบวนทัศน์การท างานใหม่ให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรแสดงดังตารางด้านล่างนี้ 

 

 

กรอบกระบวนทัศน์เดิม เริ่มปรับกรอบ
กระบวนทัศน์ 

กรอบกระบวนทัศน์ใหม่ “การต ารวจชุมชน” 

เน้นเครือข่าย เน้นการบูรณาการทั้ง
ชุมชนทางภูมิศาสตร์และ

หลายมิติมากขึน้ 

เป็นแนวทางปฏิบัติงานรปู
แบบเดิมที่เป็นหลักนิยม
โดยใช้ก าลงัเจ้าหนา้ที่
ต ารวจ และแนวคิดการ
บริหารจัดการแบบ 4M 
ได้แก ่

- คน 
- เงิน 
- วัสด ุ
- การจัดการ 

มาช่วยในการปฏิบัตงิาน 

เร่ิมความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม โดยเข้าไป
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิของ
ประชาชน โดยน า 
4M มาใช้ให้
เกิดผลเต็มที่โดย
ประชาชนสมัครใจ
เข้าร่วมช่วยเหลือ 
และต ารวจเร่ิมเป็น
ต ารวจรับใชชุ้มชน  

การเร่ิมต้นในการปรับวิธี
คิดวิธีการท างาน และ
ทัศนคติที่ว่าต ารวจเพียง
ล าพังแก้ไขปัญหาสังคม
ไม่ได้ ต้องสรา้งความ
ร่วมมือร่วมใจ และการมี
ส่วนร่วมกับประชาชน/
ชุมชน/ท้องถ่ิน ในการร่วม
แก้ไข/หยุดยั้ง
อาชญากรรมโดยร่วมใน
การแก้ปัญหามิใช่ป้องกัน
เดียวเป็นการแก้ไขร่วมกัน
โดยชุมชนในทุกมิติ 

กระบวนทัศน์ใหม่ที่มีผล
ต่อการแก้ไขปัญหาแบบ
ยั่งยืนและไดผ้ลส าเร็จ 
โดยคิดว่ารัฐกับประชาชน
ต้องมีส่วนร่วมกันแก้ไข มี
ปฏิสัมพันธ์ซึง่กันและกัน 
มีความเชื่อมโยงกันที่
หลากหลายมิติในการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา 
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4.2.1.2 ความส าคัญของปัญหาอาชญากรรมในระดับการบริหารงานราชการ 
ปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาสังคมที่มีความส าคัญปัญหาหนึ่งในบรรดา

ปัญหาสังคมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และนับเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม ซึ่งเราไม่สามารถก าจัดให้หมดไปได้ 
แต่สามารถหาแนวทางป้องกันและควบคุมได้ อาชญากรรมมีผลกระทบต่อสังคม ทั้งสังคมส่วนรวม 
และปัจเจกชน ปัญหาอาชญากรรมเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญในการแก้ไขของรัฐบาลซึ่งแนวโน้ม
ของอาชญากรรมมีความรุนแรงและเพ่ิมสูงขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงภายในประเทศ 
ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ และยังมีผลกระทบต่อจิตใจของประชาชน อันก่อให้เกิดความไม่สงบสุขขาดความมั่นใจใน
ความปลอดภัยในการด ารงชีวิต  

ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในอดีต จนถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงรูป 
แบบ มีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น ท าให้การท างานของต ารวจมีความยุ่งยากมากขึ้นตามไปด้วย 
เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงต้องปรับปรุงรูปแบบการท างานให้ทันต่อรูปแบบการก่ออาชญากรรม  ปัญหา
อาชญากรรมต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัญหาสาธารณะที่มีผลต่อประชาชนโดยตรง รัฐบาลจึงมีหน้าที่โดยตรง
ที่จะเข้ามามีบทบาทในการก าหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลดน้อยลง เพ่ือความสงบสุขของ
ประชาชนโดยให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่รับผิดชอบ ควบคุมความรุนแรง 
และลดโอกาสที่เกิดขึ้นของอาชญากรรมให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องมีมาตรการในการป้องกันอาชญากรรม มากกว่าที่ให้เกิดอาชญากรรมขึ้นแล้วจึงป้องกันหรือ
ปราบปราม ในอดีตที่ผ่านมานั้นการศึกษาอาชญากรรมมักจะมุ่งเน้นไปที่ตัวอาชญากรรมเพียงอย่าง
เดียว ทั้งนี้ตามจริงแล้วสาเหตุของอาชญากรรมนั้นเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย ได้แก่ ผู้เสียหาย ผู้ที่ตก
เป็นเหยื่อของอาชญากรรมนั้น ๆ ผู้ที่เป็นพยาน สถานที่ เวลา และโอกาส ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ต่างเป็น
สภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตของประชาชน ดังนั้นการให้ความร่วมมือของประชาชนในการป้องกัน
ตนเองและส่วนรวมด้วยความตระหนักว่าตัวประชาชนเองอาจเป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดอาชญากรรม 
ซึ่งเมื่อประชาชนหันมาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐก็จะท าให้การ
ป้องกันอาชญากรรมได้ผลดียิ่งขึ้น 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ เป็นการมุ่งเน้นที่จะพัฒนา 
การบริหารราชการให้สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น  หมายถึงการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมซึ่งจัดให้ระบบการบริหารราชการเป็นระบบเปิด (Open Governance) โดย
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงภาคประชาสังคม มีโอกาสเข้าร่วมใน 5 มิติ คือ  

1) ร่วมคิดและเสนอความเห็น  
2) ร่วมตัดสินใจ  
3) ร่วมด าเนินการ  
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4) ร่วมรับประโยชน์  
และ 5) ร่วมติดตามผลการด าเนินงาน  
โดยการยอมรับและให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะความ

คิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและการตรวจสอบผลการด าเนินงาน ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงถือ
ว่าเป็นเรื่องส าคัญและมีความจ าเป็นมากต่อการพัฒนาหรือการคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของประเทศต่อไปในอนาคตเพราะการที่จะให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมจ าเป็นจะต้องมีการให้ข่าวสารที่
แท้จริงและถูกต้องโดยมีการก าหนดขั้นตอนการมีส่วนร่วมอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งที่มาของ
การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม พบว่า เริ่มปรากฏความชัดเจนในหลักการตามวิถีทางรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซึ่งรู้จักกันในนาม “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” ที่ถือว่าเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ได้วางรากฐานส าคัญของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในทางการเมือง
และการบริหารของรัฐ ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น หลักการดังกล่าวได้มีการขยายความใน
รายละเอียดเพ่ิมเติมมาสู่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ตามความที่ปรากฏในมาตรา 
87 ว่า รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังต่อไปนี้ 

1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทาง
การเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมรวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะ 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐทุกระดับในรูปแบบองค์การทางวิชาชีพหรือสาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอ่ืน ๆ 

ค าว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงถือก าเนิดขึ้ นและน ามาใช้อย่าง
กว้างขวาง ในความหมายว่าเป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีโอกาสแสดง
ทัศนะและความเห็น และมีการน าความคิดเห็นดังกล่าว ไปประกอบในการก าหนดนโยบายและการ
ตัดสินใจของรัฐ ต ารวจจึงได้ปรับกระบวนทัศน์ให้ความส าคัญกับการประสานน าทุนทางสังคมมาใช้
ผนึกก าลังขยายศักยภาพสร้างข่ายโยงใยให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ส่งผลต่อการป้องกันอาชญากรรมที่
ก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนคน ชุมชน สังคม ให้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาความมั่นคงปลอดภัย นั่นคือ 
ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างต ารวจกับภาคส่วนต่าง  ๆ รวมถึงประชาชน ที่จะก่อให้เกิด
กระบวนการให้ทุกฝ่ายเข้ามาท างานร่วมกัน 
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ภาพที่ 4.1 แสดงปัจจัยที่ก่อให้เกิดข้อตกลงร่วมกันในการป้องกันอาชญากรรม  
 

4.2.2 ทรัพยากรจากหุ้นส่วนที่เก่ียวข้อง 
4.2.2.1 การท างานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ 

ด้วยการเห็นความส าคัญของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจน
ก่อให้เกิดการด าเนินงานขึ้นมาตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติ จึงส่งผลให้เกิดความ
ร่วมมือจากการท างานของหลายภาคส่วน และการระดมทรัพยากรร่วมกันขึ้นมา โดยมีสถานี
ต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตกลงกัน
ไว้  ด้วยความต้องการที่เหมือนกันในการป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจึงก่อให้เกิดความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ความแตกต่างในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน จึงท าให้การท า
หน้าที่ร่วมกันป้องกันอาชญากรรมแต่ละหน่วยงานแต่ต่างกันออกไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.2 แสดงองค์ประกอบของหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ  

 

ข้อตกลงร่วมในการป้องกันอาชญากรรม 

นโยบายของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

ความส าคัญของ
ปัญหาอาชญากรรมใน
ระดับการบริหารงาน

ราชการ 

ส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น 

ภาคเอกชน 

รัฐวิสาหกิจ 

ประชาชน 
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4.2.2.2 ความสามารถในการแบ่งปันทรัพยากรของภาคส่วนต่าง ๆ 
(1) ส่วนราชการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

และส่วนราชการบริหารส่วนกลาง 
ก. ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวัดปทุมธานี และส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี  
- ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี  
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) คือ อาสาสมัครภาคประชาชน 

ที่ตั้งขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทย เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือราชการ และเจ้าพนักงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นหลัก  รวมทั้งหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง จากการขับเคลื่อนของกระทรวงมหาดไทยในการเพ่ิมจ านวนและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย อปพร. ท าให้ปัจจุบันมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กระจายอยู่ในภูมิภาค
ของประเทศมากกว่าล้านคน  การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจากการทราบ
ปัญหาและสภาพในท้องถิ่นเป็นอย่างดีจะช่วยให้การป้องกันอาชญากรรม 

- ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี  
ด้วยภารกิจหลักของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ปทุมธานี ซึ่งเป็นการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตสถาบันครอบครัวและชุมชน โดยมีการลงพ้ืนที่และสัมผัส
กับประชาชนอย่างแท้จริง  ต ารวจจึงสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงสังคม ซึ่งเป็นถือเป็นข้อมูลอีกมิติ
หนึ่งและเป็นประโยชน์ในทางคดีด้วย อีกทั้งยังมีการจัดให้เจ้าหน้าที่ร่วมลงพ้ืนที่กับต ารวจอีกด้วย 

ข. ส่วนการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
เทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบางหลวง ,บางคูวัด และองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ,
บางขะแยง , บางหลวง และบ้านฉาง 

ด้วยพันธกิจหลักขององค์การปกครองท้องถิ่น คือ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับผังเมืองรวม พัฒนาระบบการบริการ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ รวมถึงการคมนาคมขนส่ง ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง 
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ วิถีการประกอบอาชีพการ
ด ารงชีวิต ที่เข้มแข็งน าไปสู่สังคมที่มีคุณภาพ รวมถึงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น หน่วยงานนี้จึงมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนงานต ารวจมากกว่าหน่วยงาน
อ่ืนๆ ในการปรับสภาพแวดล้อมในการป้องกันอาชญากรรม การดูแลเรื่องของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ตามจุดต่างๆ และการสนับสนุนเงินงบประมาณด้วย 
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(2) ส่วนรัฐวิสาหกิจ 
- การไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี  การด าเนินงานของการไฟฟ้าเป็นการ

ด าเนินการตามนโยบายด้านความม่ันคงของรัฐบาล เพ่ือด าเนินการจัดระเบียบสังคม เกี่ยวกับสภาพ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสี่ยงและล่อแหลม ที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรม โดยการไฟฟ้าได้เข้ามาหารือกับผู้
ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์หาพ้ืนที่ด าเนินการโครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ  

(3) ภาคประชาชน ได้แก่ กต.ตร.สภ. อาสาสมัครชาวบ้าน ผู้น าชุมชน 
- กต.ตร.หรือ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ 

เกิดข้ึนโดยส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเข้า
มาร่วมในการบริหารราชการในระดับความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมบทบาทและ
ศักยภาพภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจหลักของส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดย
องค์ประกอบของ กต.ตร. ได้แก่ กรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประชาชน ซึ่ง
ก าหนดจ านวนและวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการเป็นไปตามระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจพ.ศ.2549 กต.ตร.มีภารกิจหน้าที่หลักอยู่ 3 ประการ คือ 
ภารกิจการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจในพ้ืนที่ ภารกิจการ
มีส่วนร่วม และภารกิจสนับสนุน 

มีลักษณะการมีส่วนร่วมดังต่อไปนี้ 
1. มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษาและค้นคว้าสภาพและสาเหตุของปัญหา 

ตลอดจนความต้องการของท้องถิ่น 
2. มีส่วนร่วมในการริเริ่มและตัดสินใจก าหนดกิจกรรมหรือโครงการ เพ่ือลด

และแก้ปัญหาท้องถิ่นและชุมชน 
3. มีส่วนร่วมในการปฏิบัติให้ความร่วมมือ และสนับสนุนทรัพยากรต่างๆเพ่ือ

ใช้ในการปฏิบัติตามกิจกรรม 
4. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการด าเนินกิจกรรม 
5. มีส่วนร่วมในการเสนอและปรับปรุง  
ตัวอย่าง การด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนซึ่งเป็นอาสาสมัครต ารวจบ้าน โดย

ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่คอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาสมัครต ารวจบ้าน และ กต.ตร.สนับสนุนทรัพยากร
ในการด าเนินงาน เช่น กล้องวงจรปิด และเครื่องแบบอาสาสมัคร เป็นต้น  

บทบาทที่ส าคัญอีกประการของ กต.ตร. คือ การแก้ปัญหาการบริหารงาน
ต ารวจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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1) ด้านบุคลากร โดย กต.ตร.ช่วยสนับสนุนในเรื่องก าลังพลที่ไม่สัมพันธ์กับ
จ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งท าให้เกิดปัญหาในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น การร่วมกับชุมชนจัดให้มี
อาสาสมัครต ารวจชุมชน อาสาสมัครต ารวจบ้าน อาสาสมัครจราจร เป็นต้น โดนอาสาเหล่านี้ได้รับ
ความร่วมมือจาก กต.ตร.ในการประสาน จัดหา และฝึกแบรม ซึ่งสามารถช่วยงานต ารวจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) ด้านงบประมาณ โดย กต.ตร.สนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินงานใน
กิจการต ารวจ เนื่อองจากงบประมาณที่ได้รับในการด าเนินโครงการบางโครงการที่ไม่พอเพียง หรือ 
ไม่ได้รับงบประมาณ แต่ กต.ตร.พิจารณาว่าควรจะด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของชุมชน หรือเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่ง กต.ตร.ได้ให้ความร่วมมือในการจัดหางบประมาณ
โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อระดมทุน เป็นต้น 

3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ โดย กต.ตร.พิจารณาถึงความจ าเป็นของอุปกรณ์
เครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  ซึ่ง กต.ตร.ได้สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เช่น เสื้อ
เกราะกันกระสุน รถจักรยานยนต์สายตรวจ กรวยยาง เป็นต้น 

4) ด้านการจัดการ โดน กต.ตร. ได้น าความรู้ ความสามารถ และเทคโนโลยี
ต่าง ๆ มาใช้ในการให้ค าปรึกษา และเสนอแนวทาง เพ่ือจัดท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันและน าไปสู่การยอมรับซึ่งกันและกัน และการท างานร่วมกันในลักษณะ
หุ้นส่วนการพัฒนา 

- ผู้น าชุมชนจากการศึกษาพบว่า ผู้น าชุมชนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ ผู้น าที่เป็นทางการ เช่น คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน,ต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้น าที่ไม่เป็น
ทางการ เช่น ผู้มีบารมีในพ้ืนที่ ข้าราชการบ านาญ ผู้มีฐานะดี  พระสงฆ์ ผู้น าชุมชนมีบทบาทเป็น
เสมือนตัวแทนกับเป็นเสียงสะท้อนของชุมชนหรือประชาชนในพ้ืนที่ ต่างมีลักษณะพิเศษ คือ เป็นผู้ที่
อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนประกอบกับความสนิทสนมและได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจกับคนในพ้ืนที่ จึงรู้แหล่ง รู้
พ้ืนที่ทุกตารางเมตร ว่าบ้านใคร ท าอะไร อาชีพอะไร อีกทั้งจะรู้ถึงปัญหา สาเหตุ และความต้องการ
ของชุมชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง จึงเห็นได้ว่าผู้น าชุมชนมีบทบาทส าคัญในการป้องกันอาชญากรรมเป็น
อย่างยิ่ง ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของผู้น าชุมชนนั้น พบว่าผู้น าชุมชนมีการให้
ความรู้ การสอดส่ายความประพฤติของลูกบ้าน การสอดส่องดูแลสถานที่อบายมุข รวมไปถึงการแจ้ง
เบาะแสของผู้ต้องสงสัยให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจแต่ผู้น าชุมชนยังไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการวางแผนป้องกันอาชญากรรม 

- อาสาสมัครชาวบ้าน  จากการศึกษา พบว่าอาสาสมัครมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันอาชญากรรมอยู่ 7 ด้าน  ได้แก่ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ด้านการ
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ช่วยเหลือต ารวจในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  ด้านการมีส่วน
ร่วมคิดและวางแผนการป้องกันอาชญากรรม  ด้านประสานงานระหว่างต ารวจกับผู้น าประชาชน  
ด้านการมีส่วนร่วมตั้งจุดตรวจสกัดในชุมชน และด้านการรายงานความเคลื่อนไหวของผู้ที่มีพฤติกรรม
เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม รายละเอียดในแต่ละด้าน มีดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนเช่นการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในหมู่บ้าน  การลดอบายมุขในชุมชน มีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการรักษาสถานที่
เกิดเหตุคดีต่าง ๆ และมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการสืบหาพยานหลักฐานในคดีเพ่ือยืนยั น
จับกุมผู้กระท าผิด     

2. ด้านการช่วยเหลือต ารวจในการปฏิบัติหน้าที่เช่น การจับกุมผู้กระท าผิดใน
ชุมชนในเหตุการณ์กระท าผิดซึ่งหน้า  มีการชี้เบาะแสผู้กระท าผิดแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ  และมีส่วน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จับผู้กระท าผิดด้านอาชญากรรม     

3. ด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในชุมชนพบว่า 
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจบ้าน  ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนที่
รับผิดชอบของสถานีต ารวจคันนายาว อยู่ในระดับสูงเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผลการศึกษา พบว่า 
อาสาสมัครต ารวจบ้านมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการออกตรวจพ้ืนที่เพ่ือป้องกันอาชญากรรม  
อยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ รองลงมาคือ  มีส่วนร่วมเป็นพยานคดีที่
ท่านร่วมจับกุมผู้กระท าผิด  ตามล าดับ   

4. ด้านการประสานงานระหว่างต ารวจกับผู้น าชุมชนเช่น การประสานงาน
ระหว่างต ารวจกับผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ และมีส่วนร่วมในการประสานงานระหว่างต ารวจจนการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชญากรรมแก่ประชาชน   

5. ด้านการมีส่วนร่วมคิดและวางแผนการป้องกันอาชญากรรมเช่น การ
ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับอาสาสมัครต ารวจบ้าน การมีส่วนร่วม
ก าหนดแผนรักษาความปลอดภัยในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ และมีส่วนร่วมในการตั้งจุดตรวจ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ     

6. ด้านการมีส่วนร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในชุมชนพบว่า การมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครต ารวจบ้าน ด้านการตั้งจุดตรวจสกัดในชุมชน ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจคันนา
ยาว  อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อผลการศึกษา พบว่า  อาสาสมัครต ารวจบ้านมีส่วน
ร่วมในการตั้งจุดตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ   

7. ด้านการรายงานความเคลื่อนไหวของผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรม  เช่น การแจ้งเหตุร้ายต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นในชุมชน และการรายงาน
ความเคลื่อนไหวของผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวกับอาชญากรรม 
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(4) ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท โรงงาน ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ ห้างค้าปลีก  
ภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของคนร้าย ซึ่งอาจตกอยู่ในฝ่ายถูก

กระท า จึงต้องหันหน้าเข้ามาให้ความร่วมมือ เช่น การประสานงานให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามาช่วยวาง
จุดการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สถานประกอบการ เพื่อให้มีการกระจายตัวของกล้องและมีความ
เหมาะสมครอบคลุมพ้ืนที่ และในบางแห่ง อย่างเช่นร้านทอง มักจะมีการเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดและ
สัญญาณเตือนเหตุมายังห้องปฏิบัติการเพ่ือใช้ในการป้องกันอาชญากรรม 

ทั้งนี้ ทรัพยากรที่ใช้ในการป้องกันอาชญากรรม อาจแบ่งออกได้ ดังนี้ 
1) ทรัพยากรบุคคล  โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
- ประชาชนในพื้นท่ี เป็นก าลังหลักท่ีช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับต ารวจ 
- อาสาสมัครชาวบ้าน เป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานต ารวจ ซึ่งจะค่อยช่วยเหลือและสนับสนุนการท างานของต ารวจได้เป็นอย่างดี 
- เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้เฉพาะด้าน  การป้องกันอาชญากรรมมีหลายรูปแบบ ส่วนหนึ่ง

คือการออกปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ในชุมชนต่าง ๆ ต ารวจจะขอความร่วมมือไปยังส านักงานการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เพ่ือจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้เข้ามาร่วม
ปฏิบัติการด้วย เพื่อให้ความรู้ประชาชนให้ครบทุกด้าน 

2) ข้อมูลที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนกัน   
 ข้อมูลจากเทศบาลต่าง ๆ โดยการประสานขอดูกล้องวงจรปิดจากเทศบาลต่าง ๆ 

การขอข้อมูลผู้อาศัยในพ้ืนที่ เพ่ือติดตามตัวบุคคล การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน และการออก
พ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของชุมชน 

 ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานของต ารวจ โดยการออกพบปะประชาชน เพ่ือสร้าง
ความตื่นตัว อาจได้ข้อมูลสะท้อนกลับมาจากประชาชน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการป้องกันภัย หรือ การ
แจ้งเบาะแสทางโทรศัพท์ หรือจดหมายแสดงความคิดเห็นจากประชาชน  ข้อมูลต่าง  ๆ ล้วนต่างเป็น
ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในวิเคราะห์หาแนวทางป้องกันอาชญากรรมได้เป็นอย่างดี 

3) อุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกันอาชญากรรม 
 ได้จาก งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงบประมาณจาก

ภาคเอกชนในท้องที่ ช่วยสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกันอาชญากรรม  
4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ฐานข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่างต ารวจกับกรมการส่งเสริมท้องถิ่น กรมการปกครอง 

ซึ่งท าให้ทราบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของบุคคล และเชื่อมโยงกับข้อมูลอาชญากรหรือการกระท า
ความผิดอื่น ๆ 
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4.2.3 ลักษณะการท างานร่วมกันของหุ้นส่วน 
ความร่วมมือกันของหุ้นส่วน มีลักษณะเป็นการสร้างพันธมิตรในเชิงหุ้นส่วน ในการ

ท างานร่วมกันด้วยความไว้วางใจต่อกัน ด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างบรรยากาศของความ
ปลอดภัยในเกิดขึ้นในชุมชน ด้วยการใช้เทคนิคพูดคุยปรึกษาหารือกัน เพ่ือร่วมกันแก้ต้นเหตุปัญหา
จากอาชญากรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นผู้สร้างความร่วมมือหรือเป็นแกนน าในการระดม
ทรัพยากรเพ่ือด าเนินกิจกรรมป้องกันอาชญากรรม 

ลักษณะของหุ้นส่วนที่พบ มีดังต่อไปนี้  
หุ้นส่วนที่มีความมุ่งหมายในการมีส่วนร่วมที่ชัดเจน เนื่องจากส่วนหนึ่งของหุ้นส่วน

เป็นส่วนราชการ ซึ่งได้รับมอบหมายนโยบายมาโดยตรงให้ท างานร่วมกัน อีกทั้งความเป็นตัวแทนของ
รัฐ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับท้องถิ่น ชุมชน รวมถึงตัวประชนเองด้วย มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจ  
โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งด้านที่เป็นข้อเท็จจริงและด้านที่เป็นความคิด ความรู้สึก ความ
คาดหวัง ซึ่งมีผลให้การวินิจฉัยปัญหาและการเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหามีหลากหลาย และตรง
ต่อความต้องการ มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และน าเสนอข้อมูลข้อ เท็จจริงอย่าง
ตรงไปตรงมาครบถ้วน และมีการติดต่อระหว่างหุ้นส่วน เป็นการสื่อสารแบบสองทาง ซึ่งจะน าไปสู่การ
ลดอคติที่มีระหว่างกัน ซึ่งจะน าไปสู่การลดอคติที่มีต่อกันระหว่างหุ้นส่วนที่เข้าร่วม โดยมีการประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกันอย่างสม่ าเสมอบ่อยครั้ง และท าอย่างตั้งใจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการว่า
คดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่มีอะไรบ้าง มีเหตุปัจจัยและสาเหตุการเกิดคดีอาชญากรรมอย่างไร
บ้าง มีแผนประทุษกรรมหรือพฤติการณ์แห่งการกระท าความผิดของคนร้ายอย่างไร ผู้เสียหายหรือ
เหยื่อเป็นกลุ่มคนประเภทใด มีสภาพแวดล้อมอย่างไรที่เอ้ืออ านวยให้เกิดอาชญากรรมดังกล่าวขึ้น 
โดยใช้ข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่เป็นหลักพ้ืนฐานส าคัญในการวิเคราะห์  

4.2.4 โครงการ/กิจกรรม ได้แก ่
การจัดงานในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันเด็ก วันสุนทรภู่ซึ่งตรงกับวันต่อต้านยาเสพติด 

การจัดงานในวันส าคัญต่าง ๆ นั้น ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกนายของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีจะ
ได้รับมอบหมายหน้าที่แตกต่างกันไป เพ่ือร่วมมือร่วมใจกันจัดงานขึ้นมา โดยจะท าการขอความ
ร่วมมือไปยังห้างร้านต่าง ๆ ที่มีความสามารถและก าลังพอที่จะช่วยเหลือในเรื่องสิ่งของ หรือ เงิน เพ่ือ
น ามาเป็นของขวัญในกับเด็กที่เข้ามาร่วมกิจกรรม หรือ ในวันสุนทรภู่ทางโรงเรียนต่าง  ๆ โดยหมวด
ภาษาไทยจะท าการจัดงานเพ่ือร าลึกถึงกวีชื่อสุนทรภู่ ซึ่งในวันดังกล่าวตรงกับวันต่อต้านยาเสพติด 
เช่นกัน เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจึงอาศัยการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ถึง
เรื่องผลร้ายของยาเสพติดให้กับนักเรียนไปด้วย 

การเกณฑ์ให้อาสาสมัครชุมชนมาอบรมปล่อยแถวในกรณีภารกิจเร่งด่วนส าคัญ 
การเกณฑ์ให้อาสาสมัครชุมชนมานั้น ก็คือการขอความร่วมมือจากกลุ่มสมาชิกอาสาสมัครชุมชนแบบ
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กะทันหันเร่งด่วน อาจมิได้มีการก าหนดนัดหมายมาก่อน เพ่ือมาร่วมกันประชุมชี้แจงในการปฏิบัติเป็น
ครั้ง ๆ ไป  ส่วนมากจะเป็นช่วงเวลาของการระดมกวาดล้างอาชญากรรมซึ่งต้องการใช้ก าลังจากหลาย
ภาคส่วน จึงจ าเป็นต้องมีการ 

การรวมตัวของอาสาสมัครชาวบ้านเพ่ือมาปล่อยแถวออกตรวจ  การรวมตัวของ
อาสาสมัครชาวบ้าน ซึ่งเกิดขึ้นเองตามความสมัครใจ เพ่ือจะออกตรวจตราพ้ืนที่ร่วมกันเจ้าหน้าที่
ต ารวจในเวลากลางคืน เพราะกิจกรรมนี้ประชาชนเองเห็นว่าสิ่งที่ตนเองท าเป็นประโยชน์กับชุมชนที่
ตนอาศัยอยู่ได้อย่างชัดเจน   

การร่วมประชุมกับภาคส่วนต่างๆในการจัดงาน ทุกครั้งที่มีวันส าคัญต่าง ๆ ทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมักเป็นผู้จัดงาน โดยก่อนถึงวันจัดงานจะมีการเรียกหน่วยงานส่วนอ่ืน ๆ
เข้ามาร่วมประชุมร่วมกัน ในส่วนของต ารวจ มีบทบาทในการเตรียมมาตรการป้องกันเหตุ
อาชญากรรมต่าง ๆ เป็นหลัก 

การสร้างสถานีต ารวจย่อย ๆ ในพ้ืนที่ คือ สถานีต ารวจเล็ก ๆ ในชุมชนเมือง โดย
เจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าป้อมโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจตรา สอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อย 
ให้บริการประชาชนโดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนผู้พักอาศัย (Residents)  

โครงการเสียงตามสายของสถานีวิทยุชุมชน การใช้ช่องทางวิทยุกระจายเสียงเป็น
การประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ประชาชน  

โครงการ MPD ชุมชนสีขาว (พ้ืนที่ปลอดยาเสพติด) การที่ต ารวจเข้าไปใช้ชีวิตอยู่
ในชุมชน เป็นเวลา 15 วัน เพ่ือแสวงหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน
ให้หมดสิ้นไป 

4.2.5 การออกแบบการท างานร่วมกันในการป้องกันอาชญากรรม 
จากที่กล่าวมาข้างต้น การออกแบบการท างานร่วมกันในการป้องกันอาชญากรรมใน

เขตพ้ืนที่รับผิดชอบสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี จึงมีรูปแบบดังแผนภาพด้านล่างนี้ 
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ภาพที่ 4.3 การออกแบบการท างานร่วมกันในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบสถานี
ต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี  
 
4.3 กรณีศึกษาความร่วมมือในการจัดตั้งสถานีต ารวจย่อย (โคบัง)2 
  

กรณีศึกษาความร่วมมือในการจัดตั้งสถานีต ารวจย่อย(โคบัง) นี้ ผู้ศึกษาน ามาเป็น
ตัวอย่างในการอธิบาย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือจากการท างานของหลายภาคส่วน และการ
ระดมทรัพยากรร่วมกัน โดยโครงการนี้มีสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน
โครงการดังกล่าว ประกอบไปด้วย ปัจจัยน าเข้า(การระดมทรัพยากร) , กลไกในการจัดตั้ง(การเห็น
ความส าคัญและการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา), ข้อจ ากัด(ชุมชนของคนมีฐานะ ขนาดของชุมชน ความ
เจริญของพ้ืนที่ ความตระหนักของผู้อยู่อาศัย และ การเกิดอาชญากรรมในพื้นที่) และตัวโครงการ (ผล
การด าเนินการโครงการที่มีความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง  ๆ) ซึ่งมีแนวคิดจากต ารวจชุมชน 
(community policing) และระบบหน่วยต ารวจขนาดเล็ก (police box system) ซึ่งริเริ่มในประเทศ 
ญี่ปุ่นหรือเป็นที่รู้จักในชื่อว่าโคบัง (koban) มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ โดย
ยึดหลักการเป็นหุ้นส่วนระหว่างต ารวจกับประชาชนแสวงหาความร่วมมือร่วมใจ ร่วมคิดร่วมท าใน
ฐานะเจ้าของพ้ืนที่ 

โดยที่มาของแนวคิดสถานีต ารวจย่อยแบบโคบังนี้  มีภูมิหลัง เนื่องจากญี่ปุ่นมี
ประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้หลักการต ารวจชุมชนมาเป็นเวลานานแล้ว กล่าวกันว่า เหตุผลส าคัญ
ประการหนึ่งที่ท าให้ประสบความส าเร็จ คือ ต ารวจญี่ปุ่น ได้พบปะกับประชาชนในลักษณะใกล้ชิดทุก
วัน ต ารวจญี่ปุ่นจึงเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ไม่แยกตัวออกจากประชาชน ไม่เพียงแต่นั่งรถสายตรวจ

                                           
2
 ก.พ.ร. (2550), “หลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ออนไลน์),” 

http://webcache.googleusercontent.com (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559). 

ข้อตกลงร่วมกัน ทรัพยากรจาก
หุ้นส่วน 

ลักษณะของ
หุ้นส่วน โครงการต่างๆ 
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ออกตรวจตรา แบบที่ประเทศอ่ืน ๆ  และนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังมี สมาคมป้องกันอาชญากรรมในชุมชน
ของญี่ปุ่น ( gonin- gumi ) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มประชาชนทุก 5 หลังคาเรือนในชุมชน คอยช่วยเหลือ
แก้ปัญหาให้กับชุมชนโดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งท าให้ญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างปัจเจก กับชุมชนละแวกบ้าน ถึงแม้ว่า gonin-gumi จะมีส่วนร่วมมือเป็น
อย่างมากกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ แต่ต ารวจยังคงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการควบคุมดูแลความเรียบร้อย 

จุดเด่นอีกประการหนึ่งของสังคมญี่ปุ่นเมื่อเทียบกับในสังคมตะวันตก คือ คนญี่ปุ่นจะไม่
มองต ารวจในลักษณะแยก เราและเขา แบบเดียวกับที่เกิดในสหรัฐอเมริกา  คนญี่ปุ่นจะมีรู้สึกยินดี ที่
ได้เห็นต ารวจอยู่ใกล้ ๆ ด้วยลักษณะพ้ืนฐานสังคมแบบนี้ ต ารวจญี่ปุ่น จึงมุ่งเน้นการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการป้องกันอาชญากรรม โดยการช่วยชุมชนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจน าไปสู่ปัญหา
อ่ืนๆตามมา และบริการส าคัญของต ารวจญี่ปุ่น ก็คือ การให้ค าปรึกษาซึ่งมีบริการในทุกสถานีต ารวจ 
โดยจะจัดเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีประสบการณ์  เช่น Sergeant เพ่ือให้ค าปรึกษาในเรื่องทั่ว ๆ ไป ตั้งแต่
ทะเลาะวิวาท ถกเถียง ไปจนถึงเรื่อง เอกสาร สัญญา หนี้สิน ซึ่งต ารวจจะได้รับการฝึกอบรมในการ
แก้ปัญหาพิพาท อันท าให้มีพ้ืนฐานในการช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ข้อมูลต่าง ๆ แก่ประชาชนได้เป็น
อย่างดี  

ต ารวจญี่ปุ่นมีการสร้างความน่าเชื่อ สร้างหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่ประชาชนตรวจสอบได้ 
(Accountability) และมีการแบ่งอ านาจให้แก่ชุมชนที่รับผิดชอบ มีการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
ระหว่างชุมชน กลุ่มคน ร้านค้า วัด โรงเรียน สมาคมต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล มีการจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหา และช่วยก าหนดแผนการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ  

ปัจจัยทั้ง 3 ประการข้างต้นเมื่อน ามาผสมผสานกับระบบการกระจายอ านาจของต ารวจ
ญี่ปุ่น โดยการจัดศูนย์ต ารวจชุมชนและจัดต ารวจประจ าผลัด และให้อ านาจแก่ต ารวจในการคิด หา
วิธีการแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนได้ทันที ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของระบบต ารวจญี่ปุ่นอย่างมาก ซึ่งระบบที่ว่า
นี้คือ ที่เรียกว่า สถานีต ารวจชุมชน หรือเรียกว่า “Kobun” ซึ่งเป็นสถานีต ารวจชุมชน คล้ายกับ 
Chusai-san (ต ารวจชนบท ที่ต้องเยี่ยมเยียนประชาชน 2 ปีต่อครั้ง และท างานกับประชาชนในการ
แก้ปัญหาในพื้นที่) ต ารวจชุมชนเมืองในญี่ปุ่นจะออกตรวจเยี่ยมชุมชนและปฏิบัติหน้าที่ในสถานีเล็กๆ 
คล้ายตู้ยาม เรียกว่า Koban สถานีต ารวจนี้ นี้เป็นการสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ประชาชน และมี
หน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชน เจ้าหน้าที่ต ารวจจะตระเตรียมและแจกจ่ายเอกสารข้อมูลต่าง  ๆ เกี่ยวกับ
อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน 

สถานีต ารวจชุมชน Koban พบเห็นได้ทุก ๆ ช่วงตึก ตามหัวมุมตึก มีอยู่ประมาณ 
15,000 ทั่วประเทศ 8,000 ในที่นี้จะเรียกว่า “Chuzaisho”  หรือเรียกว่า “สถานีต ารวจย่อย” (ใช้
เป็นที่พักอาศัยของต ารวจด้วย) โดยปรกติจะมีต ารวจอย่างน้อย 3 คนประจ าสถานี แต่บางสถานีอาจมี
แค่คนเดียว ประมาณได้ว่าสถานีต ารวจชุมชนจะรับผิดชอบประชากรประมาณ 12,000 คนขึ้นอยู่กับ
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ความหนาแน่นของเมืองนั้น ๆ  ต ารวจจะยืนอยู่บริเวณหน้าสถานีต ารวจชุมชน หรือบริเวณใกล้เคียง 
หรือใกล้กับทางแยกเพ่ือสอดส่องดูแลอาชญากรรมและอุบัติเหตุจราจร มีการเดินเท้าตรวจตรา 
สอดส่องดูแล บ้านร้านค้า ตลอดจนจับกุมถ้าจ าเป็น  ในโตเกียวพบว่า ผู้ที่ถูกจับกุมประมาณร้อยละ 
80 ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจจากสถานีต ารวจชุมชน Koban  

สถานีต ารวจชุมชนถือเป็น จุดแรกในการให้บริการในลักษณะสถานีต ารวจ ภายในจะมี
ห้องให้บริการเล็ก ๆ มีเคาน์เตอร์ โทรศัพท์ วิทยุและแผนที่ มีห้องพักผ่อนส าหรับเจ้าหน้าที่ มีโทรทัศน์ 
และห้องครัวเล็ก ๆ หรืออย่างน้อยมีจานร้อน มีตู้เย็น ห้องสอบสวน ห้องเก็บของและห้องน้ า แต่ผลัด
การท างานค่อนข้างยาว คือ เข้าเวร 24 ชั่วโมงทุก ๆ 3 วัน มี สถานีต ารวจชุมชน Koban จะเต็มไป
ด้วยข้อมูลต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เช่น รายชื่อผู้พักอาศัยที่ท างานเวรดึก หากมีเหตุเกิดขึ้นอาจได้พบเห็น
เหตุการณ์และได้ใช้เป็นพยานบุคคล ประชาชนที่มีอาวุธปืนในครอบครอง รายชื่อโรงแรม ที่ พักต่าง ๆ 
คนที่มีปัญหาสุขภาพ ปัญหาทางจิต ข้อมูลกลุ่มมิจฉาชีพ รายชื่อคนที่อยู่อาศัยตามล าพังคนเดียว กรณี
นี้จะมีการไปตรวจเยี่ยมสม่ าเสมอ สถานบริการ ห้องอาหาร ครัวเรือนที่พักอาศัย ประชากร รวมทั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของสถานีต ารวจ Koban เอง  

 Koban มีการให้บริการที่เรียกได้ว่า มากกว่าสถานีต ารวจใดๆที่มีการกระจายอ านาจ
โดยทั่วไป บริการของสถานีต ารวจชุมชนยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น เช่น ในโตเกียว
เกือบทุกนาทีจะมีผู้คนแวะเวียนไปขอความช่วยเหลือจากสถานีต ารวจในเกือบทุก ๆ เรื่อง เช่น ของ
หาย ถามทาง ค่ารถไม่พอ เรียกได้ว่าระบบ Koban ไม่ใช่แค่เพียงผู้บังคับใช้กฎหมายเท่านั้น แต่ยัง
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างต ารวจและชุมชน ความแตกต่างจากต ารวจที่อ่ืนในโลกมาจาก ระบบ
วัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ที่ท าให้ระบบต ารวจในญี่ปุ่นประสบความส าเร็จ Bayley (1991) ได้
กล่าวเปรียบเทียบต ารวจญี่ปุ่นกับต ารวจในสหรัฐอเมริกาว่า ที่สหรัฐ ต ารวจจะปฏิบัติภาระหน้าที่
รับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์ต่อเมื่อสามารถท าให้ผู้คนในสังคมปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ในญี่ปุ่น 
เจ้าหน้าที่ต ารวจท ามากกว่านั้น ต ารวจญี่ปุ่นจะท างานเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจนคนญี่ปุ่นให้คุณค่า
ทางใจแก่ต ารวจ นับว่าวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมีส่วนในความส าเร็จ แต่ทั้งนี้การน ารูปแบบระบบต ารวจ
ญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย จ าเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ และเลือกน าวิธีการของการต ารวจ
ชุมชนบางอย่างน าไปใช้ปฏิบัติ เนื่องจากแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมและพ้ืนฐานทางกฎหมายไม่
เหมือนกัน  

ตัวอย่างกิจกรรมของต ารวจญี่ปุ่น 
1. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับสังคม จัดให้มี “เดินก าหนดความต้องการของ

ประชาชน” ทุกเดือนมีนาคม แต่ละปี เพ่ือก าหนดความต้องการของประชาชนและเยี่ยมเยียนตาม
บ้านเรือนของประชาชน และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมตาง ๆ  
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2. จัดตั้ง คณะที่ปรึกษาตู้ยาม (Police box liaisoning council) เพ่ือสร้างเสริมให้
เมืองปราศจากอาชญากรรมและอุบัติภัย จึงได้มีการจัดตั้งคณะที่ปรึกษาต ารวจตู้ยามเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือ คณะที่ปรึกษานี้มีจุดมุ่งหมายที่คอยสอดส่องดูแลปัญหาและความต้องการของประชาชน 

3. การจัดพิมพ์เผยแพร่เอกสารแจกจ่ายประชาชน มีการจัดพิมพ์เอกสารขนาดเล็ก 
(“Mini” miniature publicity paper) เพ่ือที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นระหว่างต ารวจกับ
ประชาชน ระหว่างประชาชนด้วยกันเอง ระหว่างต ารวจในพ้ืนที่เดียวกัน เอกสารจะถูกจัดท าแบบง่าย 
ๆ โดยต ารวจสายตรวจ เป็นที่รู้จักกันในนาม เอกสารต ารวจตู้ยาม (police box papers) เนื้อหาจะ
เกี่ยวกับข่าวของเพ่ือนบ้าน อุบัติเหตุ อุบัติภัยต่าง ๆ และมาตรการในการป้องกัน ตลอดจนการแนะน า
สิ่งที่ดีงามให้แก่ เด็ก และความต้องการของประชาชนในเขตนั้น 

4. การเตือนภัยอาชญากรรม  โดยต ารวจสายตรวจจะแจกจ่ายบัตรสายตรวจ (Patrol 
card) ไปยังบ้านที่ไม่มีการล็อกประตูให้เรียบร้อย หรือรถที่ไม่ได้ล็อกในระหว่างที่การออกตรวจเยี่ยม
เยียน รวมทั้งมีการส่งจดหมาย “mini letters” เพ่ือแจ้งข่าวเกี่ยวกับเด็กที่ช่วยส่งคืนของหาย และส่ง
ข่าวเกี่ยวกับการเล่นที่เป็นอันตรายต่าง ๆ ของเด็กให้แก่ผู้ปกครองเด็ก เป็นต้น 

5. การออกตรวจเยี่ยมเยียนพบปะประชาชน โดยจะเน้นประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมได้ง่ายในพ้ืนที่ เช่น คนชรา คนพิการที่อยู่โดดเดี่ยว เพ่ือที่จะให้ก าลังใจแก่คนเหล่านั้น 
และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมและเหตุร้ายต่าง ๆ ซึ่งบุคคลเหล่านี้มักจะตกอยู่ใน
อันตราย รู้สึกโดดเดี่ยว และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เนื่องจากความพิการของตน ดังนั้น ต ารวจสาย
ตรวจจึงพยายามให้บริการอย่างใกล้ชิด โดยให้เพื่อนบ้านให้ข่าวสารทุกอย่างแก่คนเหล่านี้ 

6. กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ เพ่ือแนะน าให้เยาวชนเล่นกีฬา และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ นอกจากนี้ต ารวจสายตรวจจะใช้เวลาว่างสร้างกิจกรรมเพ่ือเป็นสื่อกลางในการเข้าถึง
ประชาชนโดยการสอนยูโด เคนโด้ หรือกีฬาอ่ืน ๆ รวมทั้งการฝึกคัดลายมือ การวาดภาพ และด้าน
วัฒนธรรมอื่น ๆ 

จากแนวคิดของสถานีต ารวจย่อยที่ประสบความส าเร็จของประเทศญี่ปุ่นดังกล่าว สถานี
ต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีจึงได้จัดตั้ง สน.ย่อยโคบัง ขึ้นในพ้ืนที่ต าบลบางคูวัด เพ่ือน าร่องงานด้าน
บริการประชาชนในพื้นท่ีที่มีประชากรหนาแน่น เป็นพ้ืนที่มีความเจริญทาง เศรษฐกิจให้รวดเร็วทั่วถึง
มากยิ่งขึ้น และมีการเพ่ิมมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจุด
ล่อแหลม ง่ายต่อการเกิดอาชญากรรม 

โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมทั้งในตัวผู้ปฏิบัติและชุมชนโดยการส ารวจข้อมูล
เบื้องต้น ศึกษาท าความเข้าใจสภาพปัญหาของชุมชนในเรื่องของอาชญากรรม ยาเสพติด สภาพทั่วไป 
การประกอบอาชีพ ความสัมพันธ์ในชุมชน ทรัพยากรและความพร้อมของชุมชนเช่นความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการชุมชน บุคคลที่มีบทบาทและให้ความสนใจในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของชุมชน เช่น  
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วัด โรงเรียน หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ส านักงานเขต สถานศึกษา ศูนย์บริการสาธารณสุข มีการ
แสวงหาผู้น า แกนน าหรือแนวร่วม เพื่อปลูกจิตส านึกให้ตระหนักถึงปัญหาและมีอุดมการณ์ที่จะท างาน
ร่วมกันกับต ารวจโดยจัดต ารวจเข้าไปอยู่ประจ าในชุมชนกินนอนในตู้ยามที่จัดไว้โดยเฉพาะเพ่ือเป็นพ่ี
เลี้ยง คอยให้ค าแนะน า ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการชุมชนที่รับผิดชอบเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดอย่างถาวร เน้นงานด้านบริการประชาชนให้ทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
ภายใน สน.ย่อยโคบัง มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ติดต่อสั่งการกันระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้บังคับบัญชาที่
ก ากับนโยบายที่ สภ.เมืองปทุมธานี มีทั้งการแจ้งรายงานเหตุทั้งทางวิทยุสื่อสาร และสื่อออนไลน์ ทั้ง 
ไลน์  เพ่ือตรวจสอบว่าผู้ปฏิบัติเข้าพ้ืนที่จริง และขณะการออกตรวจมีเหตุด่วนเหตุร้ายหรือไม่ เพ่ือจะ
ได้ด าเนินการได้ทันท่วงที 

4.3.1 กลไกในการจัดตั้ง 
ความเป็นมาของโครงการ “สถานีต ารวจย่อย (โคบัง)” เกิดจากการที่ต ารวจญี่ปุ่นมัก 

ถูกพูดถึงอย่างชื่นชมถึงการเป็นตัวอย่าง หรือ รูปแบบขององค์กรต ารวจที่ประสบความส าเร็จ สามารถ
ที่จะเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของชาวญี่ปุ่น ต ารวจญี่ปุ่นมีรูปแบบของหน่วยขนาดเล็กชนิดหนึ่ง แต่กลับท า
หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กว่าขนาดของหน่วยและที่ส าคัญเป็นตัวอย่างของรูปแบบการท างานที่อยู่บนพ้ืนฐาน
ของแนวคิด “ต ารวจเพ่ือชุมชน (Community Policing)” ซึ่งเป็นปรัชญาการท างานขององค์กร
ต ารวจทั่วโลกในปัจจุบัน  กลไกที่ว่านี้คือ ระบบป้อมยาม (Police Box System) ที่สร้างชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับจนหลายประเทศน าไปศึกษาและใช้เป็นต้นแบบในการประยุกต์ปรับปรุงพัฒนาระบบป้อมยาม
จนประสบความส าเร็จ จนกระทั่งมาถึงสมัยของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชา การต ารวจ
แห่งชาติ ในช่วงเข้ารับต าแหน่งได้กล่าวถึง นโยบายในการปรับปรุงพัฒนาระบบป้อมต ารวจพ้ืนที่ต่าง  
ๆ โดยน าเอาคุณสมบัติส าคัญของระบบป้อมต ารวจชุมชนโคบังของต ารวจญี่ปุ่นมาใช้กับระบบการ
ป้องกันอาชญากรรมของต ารวจไทย 

 ตามหนังสือ ตช ที่ 0016.513/711 ลงวันที่ 27 ก.พ. 55 ตามที่  ภ.จว.ปทุมธานีได้
ด าเนินการจัดท าโครงการประกวดตู้ยาม ที่พักสายตรวจดีเด่นให้ทุก สภ.ด าเนินการตามโครงการ
ดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม ในเขตรับผิดชอบสภ.เมืองปทุมธานี มีจ านวน 1 ตู้ ตั้งอยู่ที่แยกบางคูวัด ถ.
345 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมี ร.ต.ต.ศาสตรา จันทรา ผบ.หมู่ (ป) เป็นหัวหน้าสถานี
ต ารวจชุมชน มีเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าอยู่ จ านวน 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ผลัดละ 12 ชั่วโมง และมี
คณะกรรมการประจ าสถานีต ารวจชุมชน ได้แก่ ภาคประชาชน คือ ประธานสภาเทศบาลเมืองบางคู
วัด ผู้น าชุมชนหรือท้องถิ่น คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ หัวหน้าสถานี ไฟฟ้าย่อยบางคูวัด และ
ข้าราชการต ารวจ โดยหน่วยงานเหนือที่สั่งการมานั้น ก าหนดงบประมาณให้  สภ.ละ 100,000 บาท 
ซึ่งงบจ านวนดังกล่าว ทาง สภ.เมืองปทุมธานี ได้น าไปซื้อรถจักรยานยนต์ ชุดคอมพิวเตอร์ และปรับ
ภูมิทัศน์โดยรอบ ได้ครบตามวงเงินงบประมาณท่ีมีให้ จึงมีการจัดประชุมกันนอกวาระเพ่ือพูดคุยหารือ
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เกี่ยวกับการจัดหางบประมาณเพ่ือมาสนับสนุนการด าเนินโครงการให้ส าเร็จ โดยได้มีการนัดหมาย
ประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ประธานสภาฯ นายกเทศบาลบางคูวัด ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน หัวหน้า
ไฟฟ้า ต่อมาได้มีค าสั่งงานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองปทุมธานี ที่ 7/57 ลงวันที่ 7 ก.พ.58 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาตู้ยามต ารวจต าบลบางคูวัดให้เป็นสถานีต ารวจย่อย หรือ สถานี
ต ารวจชุมชน โดยน ารูปแบบการบริหารจัดการตู้ยามประเทศญี่ปุ่นมาใช้ ตามค าสั่งนี้ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจทั้งหมด จ านวน 8 นาย เพ่ือเป็นแกนน าหลักในการพัฒนาตู้
ยามดังกล่าว 

4.3.2 ผลการด าเนินโครงการ 
โดยสถานีต ารวจโคบังมีลักษณะพิเศษของการท างานคือ การอยู่ใกล้ชิดประชาชนมาก

ที่สุด เข้าถึงและบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และยึดหลักการเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างต ารวจกับ
ประชาชน แสวงหาความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท าในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ แต่ก็ยังมีความแตกต่างจากการ
ด าเนินงานของสถานีต ารวจโคบังที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นอยู่บ้าง เนื่องจากข้อจ ากัดต่าง  ๆ หรือลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างต ารวจกับประชาชนที่ยังมีระยะห่างระหว่างกัน ประชาชนมีความรู้สึกไม่ใกล้ชิด
กับเจ้าหน้าที่ต ารวจเหมือนเช่นประชาชนในญี่ปุ่น แต่ในการด าเนินโครงการสถานีต ารวจแบบโคบังนี้ 
ก็ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจได้มากข้ึน 

4.3.3 ข้อจ ากัดของการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
4.3.3.1 ชุมชนของคนมีฐานะ ซึ่งมักเป็นหมู่บ้านที่แยกตัวเป็นระบบปิดที่ไม่ยุ่งเกี่ยว

หรือมีกิจกรรมกับชุมชนรอบข้าง มีทางเข้าออกเฉพาะและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของตัวเอง 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ได้มีโอกาสผ่านเข้าออกไปตรวจตราหรือสามารถไปท ากิจกรรมใด ๆ ยกเว้นเมื่อ
มีเหตุเกิดข้ึน 

4.3.3.2 ขนาดของชุมชน หลายชุมชนมีขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนทั้งกลุ่มบุคคลที่อยู่
อาศัย มีเส้นทางเข้าออกหลายทาง เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการหรือดูแลได้อย่างทั่วถึง แม้จะมีการ
ตั้งสถานีต ารวจแบบโคบังก็ยังเป็นเพียงจุดเล็ก ๆ ไม่สามารถครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชนได้ 

4.3.3.3 ความเจริญของพ้ืนที่ พ้ืนที่ชุมชนที่มีความเจริญมาก มีผู้อยู่อาศัยที่
หลากหลายทั้งคนในพ้ืนที่เดิมและคนจากพ้ืนที่อ่ืนที่เข้ามาเพ่ือท างาน เพ่ือการศึกษา มีการเดินทาง
สัญจรมากมาย สถานีต ารวจแบบโคบังก็ยังไม่สามารถรองรับความต้องการได้เพียงพอ 

4.3.3.4 ความตระหนักของผู้อยู่อาศัย จากการที่มีผู้อยู่อาศัยที่มีจ านวนมากเป็นเมือง 
ขนาดใหญ่ มีวิถีด าเนินชีวิตที่หลากหลาย ชีวิตประจ าวันมีความวุ่นวายและไม่มีเวลาสนใจสิ่งรอบตัว 
การสื่อสารให้ข้อมูลให้ทั่วถึงจึงเป็นไปได้ยาก 

4.3.3.5 การเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ พ้ืนที่ของสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี เป็น
เมืองขนาดใหญ่ มีประชากรมาก มีความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่สูง เจ้าหน้าที่ต ารวจต้อง
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รับมือกับปัญหาจ านวนมากทั้งอาชญากรรม จราจร ฯลฯ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ต ารวจยังมีก าลังไม่
เพียงพอ การจัดตั้งสถานีต ารวจโคบังเพ่ิมเติมจึงยังไม่สามารถท าได้ 

4.3.4 แผนภาพสรุปความร่วมมือในการจัดตั้งสถานีต ารวจชุมชน (โคบัง)  

 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 4.4 สรุปความร่วมมือในการจัดตั้งสถานีต ารวจชุมชน (โคบัง)  
 
4.4 การน าความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมไปขยายผลในระดับจังหวัดปทุมธานี 
  

ความส าเร็จของการสร้างความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมของสถานีต ารวจภูธร
เมืองปทุมธานีแสดงให้เห็นได้จากมีผู้เข้าร่วมเครือข่ายมากขึ้น มีกิจกรรมมากขึ้น ประชาชนในพ้ืนที่เริ่ม
รับรู้ ได้รับการกล่าวถึงในสื่อของจังหวัด และเริ่มส่งผลต่ออัตราการเกิดปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ ซึ่ง
ทางสถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติเป็นระยะให้กับผู้บังคับบัญชาใน
ระดับสูง เช่น กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับค าชมและค าแนะน า ทั้งนี้แนวคิด
ต ารวจชุมชนหรือการแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมนั้นเป็นสิ่งที่สอดคล้องใน

ปัจจัยน าเข้า 

กรณีศึกษาความ
ร่วมมือในการจัดตั้ง
สถานีต ารวจย่อย 

(โคบัง) 

ผลการ 

ด าเนินโครงการ 

ข้อจ ากัด 

กลไกในการจัดตั้ง 
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แนวทางตามนโยบายส านักงานต ารวจแห่งชาติดังได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งหลายโครงการของสถานี
ต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี เช่น การตั้งสถานีต ารวจย่อยในชุมชนก็เป็นโครงการกรณีศึกษาน าร่องที่
ได้รับความสนใจและมีผู้บังคับบัญชาเข้ามาตรวจเยี่ยม ซึ่งอาจจะน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติในพ้ืนที่
สถานีต ารวจภูธรอื่น ๆ ของจังหวัดปทุมธานีต่อไป 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาการออกแบบความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่สถานี

ต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี โดยใช้ทั้งการสัมภาษณ์และการศึกษาเอกสารตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
5.1 สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์  

 
จากการสัมภาษณ์จากบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากทุกภาคส่วนที่เป็นหุ้นส่วนความ

ปลอดภัยซึ่งมีความคิดเห็นหลากหลาย สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 
 5.1.1 ภาคราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหาและสภาพในท้องถิ่นเป็นอย่างดี  ซึ่งช่วยให้การ
ป้องกนัอาชญากรรมประสบความส าเร็จมากข้ึน  โดยมีมาตรการส าคัญประการหนึ่ง คือ การเร่งรัดให้
เกิดการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมในลักษณะ 3 ประการ แบบไตรภาคี คือ การร่วมมือ
ระหว่างส่วนราชการ ประชาชน และองค์กรเอกชนโดยมีต ารวจในพ้ืนที่ เป็นผู้รับผิดชอบ ประสาน
สนับสนุน ร่วมด้วยฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น เพ่ือแสวงหาความร่วมมือ และดึงประชาชน และ
องค์การเอกชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความสงบเรียบร้อย รวมทั้งคุ้มครองป้องกันชุมชน
ของตนให้รอดพ้นจากภัยอาชญากรรมในลักษณะร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันตรวจสอบโดยใช้
วิธีการต ารวจชุมชน  

ทั้งนี้มีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือการป้องกัน
อาชญากรรม เช่น กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวพิษภัยและโทษของยาเสพติด การสนับสนุน
งบประมาณในการจัดโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เช่น กิจกรรมงานวันเด็ก 
กิจกรรมการลงพ้ืนที่ชุมชนแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด โดยรูปแบบของความร่วมมือ คือการประสาน
ข้อมูลการสืบสวนสอบสวนเพ่ือปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติด ปฏิบัติการตรวจค้น ยึดอายัด 
จับกุม ทรัพย์สิน และเครือข่าย ที่เก่ียวข้องกับการค้ายาเสพติด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงานที่จัดการเรื่องงบประมาณ ควบคุมดูแลทั้ง
จังหวัด สนับสนุนงานราชการ ทหาร ต ารวจ โดยให้ยานพาหนะในการปฏิบัติงาน เครื่องตรวจหาสาร
เสพติด รวมถึงการร่วมท ากิจกรรมกับชุมชน การร่วมกันปราบปรามยาเสพติด การลงพ้ืนที่ การตั้ง
ด่านเฝ้าระวัง การตรวจหาสารเสพติด การตรวจตราช่วงเทศกาลต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
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พ้ืนที่. โดยร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้านด้วย ถ้ามีอุบัติเหตุในพื้นที่ จะใช้การติดต่อประสานงานกับศูนย์รับ
แจ้งของ อบจ. แต่ถ้าเป็นเหตุเฉพาะหน้าแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ และบอกปัญหาให้ทราบทั่วกัน 

ในเรื่องการป้องกันอาชญากรรม เรื่องยาเสพติด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการ
ประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกเดือน มีการร่วมปฏิบัติในการออกตรวจ ระหว่างเจ้าหน้าที่
อปพร. อาสาสมัครชาวบ้าน ก านัน ทหาร และต ารวจเพ่ือออกตรวจตราเวลากลางคืน โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดตั้งสถานีต ารวจชุมชน (โคบัง) ดูแลค่าใช้จ่าย และ
อ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งการออกตรวจนั้นมีผลทางด้านจิตวิทยาสูงมาก ท าให้
ผู้กระท าความผิดเกิดความย าเกรง 

 5.1.2 รัฐวิสาหกิจ 
ทางรัฐวิสาหกิจ เช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะช่วยในการอ านวยความสะดวก เช่น หาก

มีชาวบ้านเข้ามาบอกว่าไฟฟ้าสว่างไม่เพียงพอในจุดใด ซึ่งอาจมีผลต่อความปลอดภัยของประชาชน  
และได้มีการประสานงานไปยังการไฟฟ้า ทางหน่วยงานาก็จะมีการด าเนินการติดตั้งเพ่ิมเติม แต่
อย่างไรก็ตามการติดตั้งไฟเพ่ิมเติมจะต้องดูข้อจ ากัดของเสาไฟฟ้าด้วย 

 5.1.3 ภาคประชาชน 
โดยได้รับความร่วมมือจาก กต.ตร ผู้น าชุมชน อาสาสมัครชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้านและ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมให้ข้อมูล 
โดยขอกล่าวถึงบทบาทการมีส่วนร่วมส าหรับ กต.ตร นั้นมีส่วนร่วม 3 ส่วนด้วยกัน ส่วน

แรก คือ ภารกิจในการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของต ารวจข้าราชการต ารวจ
ในเขตพ้ืนที่ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด หรือสถานีต ารวจภูธร ในการด าเนินการตามค าร้องเรียนที่
มีผู้ส่งถึง กต.ตร. จังหวัด หรือสถานีต ารวจ แล้วแต่กรณี ส่วนที่ 2 เป็นภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้
ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ และเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง กต.ตร.กับข้าราชการต ารวจผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในพ้ืนที่ตามนัยระเบียบ ก.ต.ช.ว่า
ด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ และ
ส่วนที่ 3 เป็นภารกิจสนับสนุนการท างานของกองบัญชาการต ารวจนครบาล ต ารวจภูธรจังหวัด สถานี
ต ารวจนครบาลและสถานีต ารวจภูธร ให้บรรลุผล ได้แก่ การให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะการ
ปฏิบัติงาน การให้ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือ
หาทางแก้ไขส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของต ารวจ และสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์ 

ภาคประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวอาชญากรรมให้กับคนใน
ชุมชน เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายในชุมชน โดยการแจ้งเบาะแสหรือการเฝ้าระวังพฤติ กรรมของ
บุคคลกลุ่มที่ต้องสงสัย เช่น เมื่อมีบุคคลแปลกหน้าเดินเข้ามาในชุมชน ก็จะคอยสังเกตดูพฤติกรรม 
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โดยเบื้องต้นประสานกับผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และก านัน หรือแจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะต ารวจ  การมีส่วนร่วมโดยการแสดงความคิดเห็น ในการเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านทุกครั้ง  
เพ่ือหาวิธีการป้องกันอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ  เช่นการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพ่ิมไฟส่อง
สว่าง ในพ้ืนที่เสี่ยง โดยอาศัยความร่วมมือจากเทศบาล สถานีต ารวจ หน่วยงานภาครัฐต่าง  ๆ และ
ความร่วมมือจากชุมชน 

ในส่วนของรายบุคคลนั้น การป้องกันควรเริ่มจากการป้องกันทรัพย์สินของตนเอง 
เพราะการที่จะเกิดอาชญากรรมนั้นสามารถป้องกันได้โดยการไม่ประมาท เช่น ก่อนเข้าบ้านนอนตรวจ
ตราประตูหน้าต่างปิดสนิทดีหรือไม่ การติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกบ้าน หากถ้าไม่อยู่
บ้านก็ควรจะฝากบ้านไว้กับโรงพัก การแต่งกายก็ไม่แต่งตัวแบบล่อแหลม และการจอดรถในที่
สาธารณะหรือห้างร้านควรจอดในที่มีคนพลุกพล่าน ควรมองไปรอบ ๆ รถก่อนขึ้นหรือลงจากรถ เมื่อ
เกิดเหตุต้องสงสัยควรแจ้งเหตุให้ต ารวจทราบโดยด่วนเพราะการป้องกันจะดีกว่าการปราบปราม
อาชญากรรม  และเข้ามีส่วนร่วมโดยการประสานกลุ่มต ารวจชุมชนและการเข้าร่วมในการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของหน่วยงานต่าง ๆ เพราะทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรม  

ในส่วนของชุมชนนั้น การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน เป็นความจ าเป็นพ้ืนฐาน
ด้านความปลอดภัยที่ควรด าเนินการในชุมชน เพราะความปลอดภัยเป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนพึงมีพึง
ได้ โดยประชาชนมีสิทธิที่จะอยู่อาศัยอย่างปลอดภัย มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจัดการ
กับสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพ่ือ ให้เกิดความปลอดภัย มีสิทธิที่จะตัดสินใจว่าสิ่งใดคืออันตราย อะไรคือ
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บและความไม่ปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งกระบวนการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในแต่ละชุมชนอาจมีข้ันตอน ล าดับและรูปแบบของการด าเนินงาน หรือการจัดกิจกรรมสร้าง
เสริมความปลอดภัยที่แตกต่างกันออกไป แต่ทุกการด าเนินงานตามกระบวนการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชนนั้นจะต้องมี หลักการที่ไปในทิศทางเดียวกัน คือ มุ่งเน้นผลประโยชน์ทางสุขภาพ
ของบุคคลในชุมชนเป็นส าคัญ ดังนี้ 

 1. ชุมชนต้องด าเนินการป้องกันภัย อันตรายต่าง ๆ ที่เกิดจากความสนใจหรือปัญหา
ของชุมชน เช่น การป้องกันภัยจากสารเสพติด การป้องกันภัยจากอัคคีภัย การป้องกันภัยจากโจร
ผู้ร้ายโดยอาจมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ สถาบันต่าง ๆ ในระดับชุมชน เพ่ือ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

2. ชุมชน ต้องมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานหรือ องค์กรภายนอกชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัย และปัญหาการเกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตรายต่าง ๆ 

3. ชุมชน ต้องมีระบบการเฝ้าระวังภัยอันตรายของชุมชน ที่จะน าไปสู่การประเมินขนาด
ของปัญหาสาเหตุของปัญหา และปัจจัยเสี่ยงของความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
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4. ชุมชนต้องมีระบบการส ารวจความ ปลอดภัยในสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมเสี่ยงใน
ชุมชน และน ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลการเกิดอันตราย เพ่ือที่จะด าเนินการวางแผนแก้ไขต่อไป 

5. ชุมชนต้องมีการต่อต้านสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยที่อาจ
เกิดข้ึนในชุมชนได้แก่ ต่อต้านผลิตภัณฑ์เสี่ยง และสิ่งแวดล้อมอันตราย เช่นของเล่นที่เป็นอันตรายต่อ
เด็กเล็ก เครื่องส าอางที่หลอกลวงประชาชน การสร้างถนนในชุมชนโดยไม่มีทางเท้า หรือทางส าหรับ
คนเดินข้ามถนน การใช้สารเคมีหรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อคนในชุมชน เป็นต้น รวมทั้งการต่อต้าน
พฤติกรรมการก่อให้เกิดอันตรายของบุคคล เช่น พฤติกรรมเมาแล้วขับ พฤติกรรมการเสพสารเสพติด 
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาทางเพศ เป็นต้น 

6. ชุมชนต้องมีระบบการฝึกอบรมการสอน หรือเผยแพร่ความรู้ซึ่งกันและกันระหว่าง
คนในชุมชน ในเรื่องของการสร้างเสริมความปลอดภัย และการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดภัย
อันตรายต่าง ๆ  

7. ชุมชนต้องมีระบบการเตรียมความพร้อม ในการรับกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดข้ึนในชุมชน เช่น การเกิดอัคคีภัย การเกิดภัยธรรมชาติ โดยต้องมีการจัดระบบการอพยพผู้คนและ
แจ้งข่าวสาร มีการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่มีประสิทธิภาพ 

5.1.4 ภาคเอกชน 
ส าหรับภาคเอกชนในพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีนั้น ให้ความเห็นไปใน

แนวทางเดียวกันว่า การป้องกันอาชญากรรมท่ีดีนั้น เจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งเป็นหน่วยงานหลักจะต้องเปิด
กว้างในการประสานงาน และปฏิบัติตามแนวทางของต ารวจชุมชน สร้างความสัมพันธ์และมีบทบาท
ร่วมกับประชาชนและท้องถิ่น อีกทั้งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยทางภาคเอกชน
หลายองค์กรได้เคยมีส่วนร่วมในทางใดทางหนึ่ง เช่นในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรมในการ
ป้องกันอาชญากรรม และสนับสนุนค่าใช้จ่าย อุปกรณ์เครื่องมือ การตั้งป้อมต ารวจในชุมชน ให้กับทาง
เจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือจะเป็นส่วนหนึ่งในสังคมท่ีจะร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลความปลอดภัยของคนใน
ชุมชน ตลอดจนการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่ขององค์กร หรือถนนในบริเวณใกล้เคียง และให้ความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในกรณีที่เกิดเหตุอาชญากรรม ทั้งนี้ภาคเอกชนเห็นด้วยกับแนวนโยบาย
หรือยุทธศาสตร์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติในการที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในการป้ องกัน
อาชญากรรมจากทุกภาคส่วนและเสนอให้มีการน ามาปฏิบัติอย่างจริงจัง 
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5.2 ข้อสรุปจากการศึกษา 
 

จากข้อมูลในการสัมภาษณ์ข้างต้น เมื่อน ามาพิจารณารวมกับการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงสรุปการออกแบบความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่สถานี
ต ารวจภูธรเมืองปทุมธานีได้ดังนี้ 

เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นผู้มีบทบาทหลักในการป้องกันอาชญากรรม โดยเป็นผู้ประสานงาน
กับภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ 

1) ส่วนราชการ เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ปทุมธานี ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี 

2) องค์กรบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
3) เทศบาลต่าง ๆ ในพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี  
4)  รัฐวิสาหกิจในพ้ืนที่ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
5) ภาคประชาชนในพื้นที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี เช่น กต.ตร. อาสาสมัคร

ชาวบ้าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
6) ภาคเอกชนในพื้นที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี เช่น บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ  

ด้วยรูปแบบการท างานด้านการป้องกันอาชญากรรมร่วมกับภาคประชาชน โดยอาศัย
ระบบการบริหารจัดการแบบเป็นหุ้นส่วนร่วมรับผิดชอบต่อปัญหา เพ่ือเชื่อมต่อความสัมพันธ์ 
กระจายข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ให้ขยายวงกว้างขวาง เกิดการ
ติดต่อสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างต ารวจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ท าให้
นอกจากการป้องกันอาชญากรรมจะสัมฤทธิ์ผลจากการผนึกก าลังร่วมต ารวจกับประชาชนแล้ว การ
ปราบปรามก็จะแปรผกผันไปสู่ความส าเร็จในเรื่องของการจับกุมได้พร้อม ๆ กัน เพราะคนร้ายหรือ
ผู้กระท าผิดจะถูกเฝ้ามองจากสายตาหลายคู่ และถูกติดตามแบบส่งต่อข้อมูล จนน าไปสู่ผลลัพธ์ คือ 
ประสิทธิภาพการป้องการและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 

กระบวนการออกแบบความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมนั้น มี 4 ขั้นตอนด้วยกัน 
คือ 

1) มีข้อตกลงร่วมกัน อันเกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้  
นโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ที่ส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกัน

อาชญากรรมร่วมกับกับภาคประชาชน เปิดกว้างในการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 
ความส าคัญของปัญหาอาชญากรรมในระดับการบริหารงานราชการ เนื่องจากปัญหา

อาชญากรรมมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น ท าให้การท างานของต ารวจมีความยุ่งยากมากขึ้ น
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ตามไปด้วย เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงต้องปรับปรุงรูปแบบการท างานให้ทันต่อรูปแบบการก่ออาชญากรรม 
อีกท้ังการบริหารราชการที่มีความสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตย  

2) ทรัพยากรจากหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง 
หุ้นส่วนจากทุกภาคส่วนมีความสามารถในการแบ่งปันทรัพยากรในการท างานร่วมกัน

ด้วยความไว้วางใจต่อกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นผู้สร้างความร่วมมือหรือเป็นแกนน าในการระดม
ทรัพยากรเพ่ือด าเนินกิจกรรมป้องกันอาชญากรรมอันได้แก่ 

1) ทรัพยากรบุคคล 
2) ข้อมูลที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนกัน 
3) อุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกันอาชญากรรม  
4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) ลักษณะของหุ้นส่วน 
ซึ่งต้องมีลักษณะในการมีส่วนร่วมที่ชัดเจน มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจระหว่างกัน  

และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างหุ้นส่วนในแบบสองทาง มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันอย่าง
สม่ าเสมอ และท าอย่างตั้งใจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

4) โครงการต่าง ๆ  
สุดท้ายจากล าดับขั้นต้นดังกล่าวนั้น ก็ได้น าไปสู่โครงการหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

เช่น ในวันส าคัญ การจัดงานในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันเด็ก วันสุนทรภู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจได้อาศัย
การจัดกิจกรรมของโรงเรียนเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องผลร้ายของยาเสพติดให้กับนักเรียน
ไปด้วย การท างานร่วมกับอาสาสมัครชาวบ้านในกิจกรรมต่าง ๆ โครงการเสียงตามสายของสถานี
วิทยุชุมชน การใช้ช่องทางวิทยุกระจายเสียงเป็นการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ประชาชน 
โครงการ MPD ชุมชนสีขาว (พ้ืนที่ปลอดยาเสพติด) เป็นต้น  

โดยโครงการที่เป็นการป้องกันอาชญากรรมร่วมกับภาคประชาชนนั้น ได้มีการน า
แนวคิดโครงการสถานีต ารวจย่อย (โคบัง) ซึ่งมีรูปแบบการท างานที่อยู่บนพื้นฐานของแนวคิด ต ารวจ
เพ่ือชุมชน (Community Policing) และระบบหน่วยต ารวจขนาดเล็ก (police box system) มาใช้ 
โดยในเขตรับผิดชอบพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปทุมธานี มีการจัดตั้งสถานีต ารวจย่อย (โคบัง) 
จ านวน 1 ตู้ และมีคณะกรรมการประจ าสถานีต ารวจชุมชน ได้แก่ ภาคประชาชน คือ ประธานสภา
เทศบาลเมืองบางคูวัด ผู้น าชุมชนหรือท้องถิ่น คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ หัวหน้าสถานีไฟฟ้าย่อย
บางคูวัด และข้าราชการต ารวจ ซึ่งกระบวนการสร้างความร่วมมือประกอบไปด้วย ปัจจัยน าเข้า(การ
ระดมทรัพยากร), กลไกในการจัดตั้ง(การเห็นความส าคัญและการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา) , 
ข้อจ ากัด(ชุมชนของคนมีฐานะ ขนาดของชุมชน ความเจริญของพ้ืนที่ ความตระหนักของผู้อยู่อาศัย 
และ การเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่) และตัวโครงการ (ผลการด าเนินการโครงการที่มีความร่วมมือ
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จากภาคส่วนต่าง ๆ)  การด าเนินการเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมโดยการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
ศึกษาท าความเข้าใจสภาพปัญหาของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาและมีอุดมการณ์ที่จะท างานร่วมกันกับต ารวจ แล้วจึงจัดต ารวจเข้าไปอยู่ประจ าในชุมชนใน
ลักษณะของ สน.ย่อยโคบัง และมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุนและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ผลการด าเนินงานพบว่า สถานีต ารวจย่อยนี้ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจอยู่ใกล้ชิดประชาชน
มากที่สุด เข้าถึงและบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และยึดหลักการเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างต ารวจ
กับประชาชน แสวงหาความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท าในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ โดยพบข้อจ ากัดที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดตั้งสถานีต ารวจย่อย คือ ชุมชนของคนมีฐานะ ขนาดของชุมชน ความเจริญของพ้ืนที่ ความ
ตระหนักของผู้อยู่อาศัย และการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา คือ ต ารวจต้องท าความเข้าใจกับประชาชนทุกภาคส่วน
เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา ในลักษณะรวมพลังสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดย
ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่จะต้องเข้ามาพูดคุยกัน และร่วมวางแนวทางแก้ไขปัญหาความ
ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ควรน ารูปแบบการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมที่ได้จากการศึกษาไปขยายผลต่อยอดพัฒนากล
ยุทธ์ที่เหมาะสม สร้างความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นกับประชาชนในทุกภาคส่วนอย่าง
แพร่หลาย 

เครือข่ายภาคประชาชนเป็นการรวมตัวของภาคประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะใน
ชุมชนชนบทเป็นการรวมของปัจเจกบุคคล กลุ่มคนและเครือข่าย โดยอาศัยวัฒนธรรมชุมชน
กระบวนการท างานร่วมกับภาคีอ่ืน ๆ และระบบเทคโนโลยีเป็นเครื่องหนุนเสริมให้เกิดการรวมตัวโดย
เครือข่ายภาคประชาชนเกิดขึ้นทั้งจากการเห็นความจ าเป็นในการรวมพลังเพ่ือแก้ไขปัญหาเกิดจาก
การเรียนรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันโดยเป็นกระบวนการที่เป็นไปตามธรรมชาติ และ
เกิดขึ้นจากการส่งเสริมโดยหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องการให้องค์กร ชุมชน และ
สังคมมีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของภาครัฐ
หรือหน่วยงานที่ก าหนดไว้กระบวนการท างานของเครือข่ายภาคประชาชนนั้นสามารถจ าแนกเป็น 
ระดับใหญ่ ๆ คือระดับแรกเป็นการเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการปรับเปลี่ยนเรียนรู้และการ
จัดการตัวเองของชุมชน และระดับที่ เป็นการสร้างโอกาสสร้างศักยภาพของเครือข่ายและขยายกลุ่ม
องค์กรชุมชน ไปยังเครือข่ายอ่ืน ๆ จนถึงระดับจังหวัดและระดับประเทศหรือข้ามพรมแดนนอกเขต
การปกครองที่โยงใยกันอย่างทั่วถึงการรวมตัวของภาคประชาชนเหล่านี้ เป็นพลังที่ช่วยเสริมสร้างให้
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เกิดการพ่ึงพาตนเองและการพัฒนาสังคม โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การเรียนรู้การสืบทอดภูมิปัญญา
และกรปรับตัวของชุมชนรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดย
เครือข่ายภาคประชาชนจะมีการก าหนดความเป็นเครือข่ายผ่านกิจกรรมฐานอาชีพและกระบวนการ
เชื่อมโยง เช่น เครือข่ายป่าชุมชนเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เครือข่ายประมงพ้ืนบ้าน เครือข่าย
อุตสาหกรรมชุมชนเครือข่ายวิทยุชุมชน เป็นต้นองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนเหล่านี้มีกิจกรรมและ
ความต่อเนื่องบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเองและวัฒนธรรมชุมชนกระบวนการท างานส่วนใหญ่จึง
เป็นไปเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนการจัดการทรัพยากรในชุมชน และการท างานร่วมกับ
ภาครัฐ ซึ่งเป็นรากฐานให้เกิดแนวร่วมในระดับที่สูงขึ้นไป เช่น การเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนหมู่บ้าน 
กลุ่มอาชีพในระดับต าบลและการเข้าร่วมเป็นภาคประชาชนสังคมระดับจังหวัดกระบวนการเครือข่าย
ภาคประชาชนนี้นับว่ามีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเพราะว่าเป็นพลังของแผ่นดินที่
เกี่ยวข้องกับประชาชนจ านวนมาก 

ในส่วนของเครือข่ายทางสังคม พบว่า มีความสัมพันธ์กับกระบวนการมีส่วนร่วมอย่าง
ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ โดยเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน และเป็นลักษณะองค์ประกอบของการท างาน
เชิงกลยุทธ์ร่วมกัน ทั้งระหว่างองค์กรกับองค์กร หรือองค์กรกับบุคคลหรือชุมชน หรือกลุ่มบุคคลกับ
กลุ่มบุคคล ทั้งนี้ ปาริชาติ วลัยเสถียร1  ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการมีส่วนร่วม 
เครือข่ายทางสังคม และกระบวนการเรียนรู้ ที่สามารถน าค าอธิบายมาใช้เป็นองค์ประกอบที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับกระบวนทัศน์ต ารวจ ว่าการขับเคลื่อนทางสังคมสมัยใหม่นั้น มีแนวโน้มที่จะใช้
ฐานความรู้และปัญญาในการขับเคลื่อนทางสังคม ซึ่งกระบวนการเรียนรู้มีความส าคัญต่อการขยาย
แนวคิด และกระบวนการท างาน ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความส าคัญอย่าง
ยิ่ง เพราะน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ และปัญญาในการจัดการความสัมพันธ์ทางสังคม 
โดยเฉพาะความเป็นมิตรภาพ ความเป็นหุ้นส่วนแห่งความส าเร็จ และการพ่ึงพาอาศัยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้คนในสังคม คือ กระบวนการเสริมสร้างความรู้ใหม่ และกระบวนการใหม่ที่
ต่อเนื่อง ถ้าเม่ือใดขาดการเรียนรู้ กระบวนของสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นก็ย่อมขาดความต่อเนื่อง 

ดังนั้น กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้  (Knowledge Exchange Process) จึงมี
ความหมาย และความส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการสร้างแรงจูงให้ประชาชนตัดสินใจเข้ามาร่วมงานกับ
ต ารวจ หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างต ารวจกับประชาชนจากหลาย  ๆ 
ภาคส่วน ที่จะก่อให้เกิดกระบวนการ และวิธีการสร้างความหมายร่วมกันระหว่างต ารวจ ประชาชน
และเครือข่าย โดยกระบวนการนี้ สามารถน าไปสู่การจัดการทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการ

                                           
1 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, กระบวนการพัฒนาและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา 

(กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2543), 26-28. 
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ป้องกันอาชญากรรม ซึ่งเป็นวิธีการท างานที่เป็นสมัยใหม่ และจะปรับวิธีคิดให้ทุกฝ่ายหันกลับมา
ผนึกก าลังร่วนมือกันท างาน เพื่อให้งานบรรลุไปสู่ผลส าเร็จ นั่นคือ ความปลอดภัยของสังคมส่วนร่วม 
เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์และกระบวนการเรียนรู้เป็นเครือข่ายความปลอดภัยของสังคม
จากการป้องกันอาชญากรรม จึงเป็นฐานความคิดส าคัญในการพัฒนาสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
ของต ารวจไทยในศตวรรษที่ 21 

ประเด็นเครือข่ายที่ เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ และกระบวนการเรียนรู้ ดังกล่าวนั้น 
ปาริชาติ วลัยเสถียร2 ได้ให้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ว่า การท างานขององค์กรต่าง  ๆ ไม่ว่า 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั่วไป สิ่งหนึ่งที่ทุกภาคส่วนมี คือ เป้าหมาย (Ends) และ
วิธีการน าไปสู่เป้าหมาย (Means) ซึ่งเป็นภารกิจที่ทุกหน่วยงานจะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ยุทธศาสตร์หนึ่งที่หน่วยงานต่าง ๆ เลือกใช้ คือ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ 
หรือการเสริมสร้างเครือข่าย ซึ่งเป็นการแสวงหาแนวร่วมและการระดมทุนทรัพยากรจากฝ่ายต่าง ๆ 
มาใช้ เพ่ือให้ภารกิจนั้นบรรลุส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ การที่ต่างฝ่ายต่างพ่ึงพาอาศัยและ
สร้างความผู้พันต่อกัน โดยการเข้าไปเสริมจุดอ่อนและพัฒนาศักยภาพอันเข้มแข็งที่กลุ่มองค์กร   
นั้น ๆ มีอยู่ให้ปรากฏขึ้น ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน จัดว่า เป็นการเติมเต็มในสิ่งที่ขาดให้แก่กัน
และกัน และเป็นการสร้างความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น เพราะในความเป็นจริง ไม่มีสิ่งใด องค์การใด จะมี
กระบวนการและศักยภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน ทุกกลุ่มทุกองค์กร ต่างมีข้อจ ากัดและศักยภาพที่
แตกต่าง การช่วยเหลือพ่ึงพา และการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งที่ขาดหายไป ย่อมจะเป็น
ปัจจัยที่เสริมสร้างเครือข่ายนั้นให้มีการพัฒนาและมีระบบเปิดที่ต่อเนื่อง 

เมื่อใดก็ตามท่ีต ารวจสามารถปรับกลยุทธ์จากการตั้งรับรอให้อาชญากรรมเกิดขึ้นก่อน 
มาเป็นการรุกเพ่ือป้องกันอาชญากรรมไม่ให้เกิดขึ้นได้ โดยอาศัยการเชื่อมโยงสร้างสัมพันธ์เป็นแนว
ร่วมกับภาคประชาชนไว้ให้ได้อย่างเหนียวแน่นแล้ว เชื่อว่า กลยุทธ์นี้จะก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนทาง
สังคมจะเกิดเป็นกระแสการควบคุมและต่อต่านอาชญากรรม ที่จะท าให้ทุกภาคส่วนลุกขึ้นมาต่อสู้กับ
ปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะอาชญากรรมพ้ืนฐาน ได้แก่ ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ และ
ปล้นทรัพย์ในชุมชน เกิดการตื่นตัว พร้อมร่วมมือร่วมใจระวังภัยให้แก่กัน และเข้าร่วมท ากิจกรรมกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือประสานการท างาน และแสดงให้เห็นในเชิงสัญลักษณ์ถึงการผนึกก าลังที่
ต้องการท าให้สังคมปลอดภัย สุดท้ายจะส่งผลต่อผู้คิดก่ออาชญากรรมให้หมดช่องโอกาส จาก
สภาพแวดล้อมที่ปิดกั้น และถูกล้อมกรอบไปด้วยผู้คนที่เฝ้าระวัง สอดส่องดูแลไปทุกพ้ืนที่ ภาพที่
เกิดข้ึนแสดงให้เห็นถึง ปัจจัยก่อให้เกิดอาชญากรรมไม่มี มูลเหตุจูงใจของผู้กระท าผิดจึงหมดตามลง
ไป เพราะเกรงกลัวต่อผลของการกระท า ที่สอดคล้องเป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับการบังคั บใช้

                                           
2 เรื่องเดียวกัน, 31-32. 
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กฎหมาย อันเนื่องมาจากการเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน เข้ามามี ส่วนร่วม และประชาชนต่าง
ท าหน้าที่เป็นเสมือนต ารวจ ร่วมกันป้องกันอาชญากรรม ด้วยความเสียสละ เต็มใจ สมัครใจ และ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

กลยุทธ์ต ารวจไทยจึงต้องส่งเสริมและเน้นให้เกิดการด าเนินงานเชิงรุก ในลักษณะมุ่งสู่
การป้องกันน าหน้าการปราบปราม ด้วยวิธีการแสวงหาแนวร่วมจากประชาชน ซึ่งแต่เดิมต ารวจ
มักจะได้รับการตอบรับในการมีส่วนร่วมจากประชาชน (Participation) กลับมา เมื่อขอความ
ช่วยเหลือจากประชาชน แต่ในอนาคตต ารวจจะต้องด าเนินกลวิธีในแปรเปลี่ยนจากความร่วมมือ ใน
ระดับการมีส่วนร่วมมาสู่การ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบ ซึ่งเป็นความร่วมมือใน
ระดับท่ีก้าวหน้ามากกว่า (Collaboration) อันจะเป็นการส่งเสริมบทบาทให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมแบบที่มีส่วนร่วมของการเป็นเจ้าของพ้ืนที่ เจ้าของชุมชน (Partnership) และพัฒนามาสู่รูป 
แบบของเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ที่เกิดจากความรู้สึกตระหนักร่วมจากภัยปัญหา
อาชญากรรมร่วมกัน 

ความรู้สึกตระหนักร่วม หรือความรู้สึกผูกพันร่วม (Shared Commitment) จึงเป็น
ประเด็นที่ต้องน ามาพิจารณาตั้งเป็นค าถามต่อไปว่า ต ารวจควรจะต้องท าอย่างไรบ้าง ประชาชน จึง
จะรู้สึก ของการรวมกลุ่ม โดยอาจเกิดจากการรวมตัวในสังคมปกติ หรือในสังคมแห่งเทคโนโลยี
สารสนเทศในโลก Online ภายใต้ระบบเครือข่ายที่โยงใยเชื่อมถึงกันไปท่ัวทุกพ้ืนที่ 

การน ารูปแบบการต ารวจชุมชน (Community Policing) มาพัฒนาให้เป็นกลยุทธ์
การด าเนินงานที่เหมาะสม จึงสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย ซึ่งจะส่งเสริมให้ต ารวจมีความ 
สัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชนและชุมชน เสมือนเป็นญาติหรือเพ่ือนร่วมงานที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกัน 
ต่างเก้ือกูลพ่ึงพา ช่วยเหลือกันและกันตามศักยภาพที่สามารถท าได้ ที่ส าคัญต ารวจกับประชาชนร่วม
ปรับกระบวนทัศน์ ร่วมสร้างบทบาท และร่วมกันท าหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ควบคู่ไปด้วยกัน ดังนั้น รูปแบบการต ารวจชุมชน นอกจากจะยังคงสอดคล้องกับหลักการท างาน
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์แล้ว ยังช่วยเสริมแรงให้ส่วนประกอบเชิงปฏิบัติการ 3 ส่วน คือ การ
ประชาสัมพันธ์การบริการที่ดีต่อประชาชน และความร่วมมือที่ดีแก่ประชาชน มีพลังต่อการสร้าง
ศรัทธา และความเชื่อมั่น ให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคง และแข็งแรงมากกว่าเดิม ต ารวจกับประชาชนจะ
หลอมรวมเป็นหนึ่ง ยึดเชื่อมโยงอย่างเหนียวแน่น จนกลายเป็นเกราะคุ้มครองให้รอดพ้นปลอดภัย
จากภัยอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน เพราะผู้คิดกระท าผิดจะหมดแรงจูงใจ จากช่องโอกาสที่ถูกปิดกั้นอย่าง
แน่นหนาภายใต้แรงยึดเหนี่ยวที่เข้มแข็งของผู้คนที่เป็นหุ้นส่วนร่วมรับผิดชอบกันทั้งระบบสังคม 

การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานป้องกันอาชญากรรม จึงต้องน าแนวคิดชุมชนสัมพันธ์ 
(Community Relation) และแนวคิดการต ารวจชุมชน (Community Policing) มาวางแผน
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เพ่ือก าหนดทิศทางการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจได้น าไปใช้ให้บรรลุผล
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สัมฤทธิ์มุ่งไปสู่เป้าหมาย ด้วยความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ ซึ่งจะต้องมีการเตรียมความ
พร้อม ด้วยวิธีการพัฒนาบุคลากรในแต่ละหน่วยงานไปพร้อม ๆ กับการพัฒนารูปแบบของการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเชื่อว่า เมื่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้เริ่มขับเคลื่อนกลยุทธ์น าทัพต ารวจภายใต้
กระบวนทัศน์ใหม่ เดินหน้าสร้างเครือข่ายจากหน่วยทางสังคมขนาดเล็ก เชื่อมโยงหลาย  ๆ หน่วย
จากหลายพ้ืนที่ให้เป็นหน่วยทางสังคมขนาดใหญ่ ส่งเสริมปฏิบัติการให้มีความต่อเนื่อง มุ่งมั่นในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้กับประชาชน ไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยากจากการท างาน
บริการ ต ารวจในฐานะสถาบันทางสังคมที่ผูกพันด้วยสายสัมพันธ์จากการท าหน้าที่ในส านึกของการ
เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ให้สังคมเกิดความมั่นคงปลอดภัย และรับใช้ประชาชน ในยามที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ หรือเพ่ือบรรเทาความเดือนร้อน บุคลากรต ารวจจึงได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในแทบทุก
กิจกรรมทางสังคมและเป็นอาชีพที่ถูกนึกถึงเป็นอันดับต้น ๆ เสมอ เมื่อมีเหตุการณ์ความไม่ปกติ
เกิดขึ้น การปฏิบัติงานในภารกิจหน้าที่มากมายที่มีต่อประชาชนมาอย่างยาวนาน จะท าให้ต ารวจ
ได้รับโอกาสจากแรงศรัทธาสามารถจุดประกายความเชื่อมั่น และพัฒนาแนวคิดเรื่องการเป็นหุ้นส่วน 
(Partnership) ก่อนเกิดปัจจัยแห่งการยอมรับ เกิดเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ในสายตาประชาชน ที่
เปลี่ยนการเข้ามามีส่วนร่วม (Participation) มาเป็นการให้ความร่วมมือร่วมใจอย่างต่อเนื่อง 
(Collaboration) จนสามารถก่อก าเนินนวัตกรรมให้เป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่สอดคล้องเป็นไปตาม
หลักการและแนวคิดของการต ารวจชุมชน (Community Policing) นั่นคือ ประชาชนเข้าร่วม
รับผิดชอบต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ชุมชน สังคม ที่ยืนอยู่ร่วมกันกับ
ต ารวจอย่างมีประสิทธิภาพได้ภายในศตวรรษท่ี 21 
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